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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ְּפ ָס ִחים ע"ח -פ"ד
פרשת משפטים | כ"ה בשבט -א' באדר ( 7-13לפברואר)

ַּדף ע"חּ :זְ ִר ַיקת ַה ָּדם ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח
ּקֹור ָּבןְ ,ו ֵחלֶ ק ֵמ ַה ָּדם ֶׁשּלֹו
ׁשֹוח ִטים ֶאת ַה ְ
ֲ
קֹור ָּבן לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ֵמ ִביא ְ
אֹותם ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
ּומ ְק ִט ִירים ָ
ּמּורים ַ
נֹוטלִ ים ֶאת ָה ֵא ִ
זֹור ִקים ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחַ .א ַחר ּכָ ְך ְ
ְ
יבים ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחּ .זְ ִר ַיקת ַה ָּדם ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח,
ּקֹור ָּבן ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
ּמּורים ֵהם ֲחלָ ִקים ֵמ ַה ְ
ָה ֵא ִ
ּזֹור ִקים ֶאת ַה ָּדם ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח,
קֹור ָּבןּ .כְ ֶׁש ְ
ִהיא ַה ֵחלֶ ק ָה ִע ָיּק ִרי וְ ֶה ָחׁשּוב ֶׁשל ַה ְק ָר ַבת ְ
לֹוׁשה ְד ָב ִרים:
ִמ ְת ַר ֲח ִׁשים ְׁש ָ
קֹור ַּבן ְׁשלָ ִמיםֹ ,לא
ּקֹור ָּבן ִק ֵּים ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוה ֶׁשּלֹו .לְ ָמ ָׁשלִ ,מי ֶׁש ַח ָּיב לְ ָה ִביא ְ
אַּ .ב ַעל ַה ְ
נֶ ְח ָׁשב ֶׁש ִּק ֵּים ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוהַ ,עד ֶׁש ָּז ְרקּו ֶאת ַה ָּדם.
ּזֹור ִקים ֶאת
ּמּוריםַ .עד ֶׁש ְ
מּוּתר לְ ַה ְק ִריב ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ֶאת ָה ֵא ִ
יקת ַה ָּדם ָ
בַ .א ֲח ֵרי ְז ִר ַ
יבם.
ַה ָּדםָ ,אסּור לְ ַה ְק ִר ָ
ּקֹור ָּבן.
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ִמ ְּב ַׂשר ַה ְ
גָ .

"מנְ ַחת נְ ָסכִ ים"
ַּדף ע"טִ :
"מנְ ַחת נְ ָסכִ ים".
קֹור ַּבן ְׁשלָ ִמים ,יָ ִביא גַ ם ִ
קֹור ַּבן עֹולָ ה אֹו ְ
ּתֹורה ְמ ַצּוָהֶׁ ,שּכָ ל ַה ֵמ ִביא ְ
ַה ָ
עֹור ֶבת) ַּב ֶּשׁ ֶמןֶ .את ַה ִּמנְ ָחה ַמ ְק ִט ִירים
(מ ֶ
"מנְ ַחת נְ ָסכִ ים"? ַהּנְ ָסכִ ים ֵהם סֹולֶ ת ְּבלּולָ ה ְ
ַמ ִהי ִ
ׁשֹופ ִכים)
ְ
(יֹוצ ִקים,
יאים ַּגם ַי ִין ,אֹותֹו ְמנַ ְּס ִכים ְ
(ׂשֹור ִפים) ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחַּ .בּנְ ָס ִכים ְמ ִב ִ
ְ
דֹומה לְ ַמ ְׁש ֵּפְך ֶׁש ָה ָיה ַב ִּמ ְז ֵּב ַחּ ,ולְ תֹוכֹו ָי ְצקּו ֶאת ַה ָּי ִין.
לַ " ִּשׁ ִּתין"ַ .ה ִּשׁ ִּתין הּוא ּכְ לִ י ֶ
יהם
"ּומנְ ָח ָתם וְ נִ ְסּכֵ ֶ
מּוסףִ :
ּוב ַחּגִ ים ִּב ְּת ִפיּלַ ת ָ
חֹודׁשַ ,
אֹומ ִרים ַּב ְּת ִפיּלָ ה ְּברֹאׁש ֶ
ּכָ ְך ֲאנַ ְחנּו ְ
קֹור ַּבן
ּשרֹון לַ ּכֶ ֶבׂש" ִ -עם ְ
ּוׁשנֵ י ֶע ְׂשרֹונִ ים לָ ַאיִ ל ,וְ ִע ָ ׂ
ֹלׁשה ֶע ְׂשרֹונִ ים לַ ָּפרְ ,
ּכַ ְמ ֻד ָּברְׁ :ש ָ
יאים
קֹור ַּבן ַא ִיל ְמ ִב ִ
לֹוׁשה ֶע ְׂשרֹונִ יםִ .עם ְ
יאים ּכַ ּמּות ּגְ דֹולָ ה ֶׁשל נְ ָסכִ ים ְׁ -ש ָ
ַּפר ְמ ִב ִ
יאים ּכַ ּמּות ְק ַטּנָ ה ִ -ע ָּשׂרֹון ֶא ָחד.
קֹור ַּבן ּכֶ ֶבׂש ְמ ִב ִ
ּכַ ּמּות ֵּבינֹונִ ית ְׁ -שנֵ י ֶע ְׂשרֹונִ יםִ .עם ְ

טּומ ָאה
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ְּב ְ
ַּדף פ'ַ :ה ְק ַר ַבת ְ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסחֲ .א ָבלִ ,אם רֹוב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ָא ָדם ָט ֵמא ֵאינֹו ַר ַּשׁאי לְ ַה ְק ִריב ְ
ירּוׁשלַ ִים
ָ
טּומ ָאהּ .כָ ל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל עֹולִ ים לִ
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח ְּב ְ
יבים ֶאת ְ
נִ ְט ְמאּו ִמ ֵּמתַ ,מ ְק ִר ִ
ְּב ֶע ֶרב ֶּפ ַסחְ ,ו ִהּנֵ הָ ,ק ָרה ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים נִ ְהיּו ְט ֵמ ִאים ,לְ ָמ ָׁשלַ ,ה ְר ֵּבה ֲאנָ ִׁשים ָהלְ כּו
הֹורים ֵיׁשִ .אם ֵיׁש
סֹופ ִרים ּכַ ָּמה ְט ֵמ ִאים ֵיׁש ְוכַ ָּמה ְט ִ
עֹוׂשים? ְ
ִ
לְ ֵבית ַה ְּק ָברֹותָ .מה
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח ְּב ֶע ֶרב ַה ֶּפ ַסחּ ,גַ ם
הֹוריםַ ,הּכֹל ַר ָּשׁ ִאים לְ ַה ְק ִריב ֶאת ְ
יֹותר ְט ֵמ ִאים ִמ ְּט ִ
ֵ
טּומ ָאה.
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ְּב ְ
מּוּתר לְ ַה ְק ִריב ְ
ַה ְּט ֵמ ִאיםּ ,כִ י כַ ֲא ֶׁשר רֹוב ָה ָעם ָט ֵמאָ ,

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת פסחים ,דף ע"ה

"תנו רבנן :הרי שהיו ישראל טמאין וכהנים וכלי שרת
טהורין ,או שהיו ישראל טהורין וכהנים וכלי שרת
טמאין ,ואפילו ישראל וכהנים טהורין וכלי שרת
טמאין  -יעשו בטומאה ,שאין קרבן ציבור חלוק"
בהדיא – בפירוש
מסאבא – טמא

הסבר :אם כל עם ישראל טמא ,או כל הכהנים
טמאים ,או כל כלי השרת טמאים – מותר
להקריב את קורבן הפסח בטומאה ,כי טומאה
הותרה בציבור.

| מן ההסטוריה
הקמת הגדודים העבריים
במהלך מלחמת העולם הראשונה,
התעוררה יוזמה להקים גדודים עבריים
בהם ישרתו יהודים במסגרת הצבא הבריטי.
הכוונה הייתה שבכך ירכשו היהודים
הכשרה צבאית ,ויהיה בסיס לדרישתם
להקים בית לאומי בארץ ישראל ,לאחר
שיסייעו לכבוש אותה מידי הטורקים.
את הרעיון מימשו זאב ז'בוטינסקי ויוסף
טרומפלדור ,ואכן הוקמו מספר גדודים
בהם שירתו יהודים .תרומתם של גדודים
אלה למלחמה הייתה שולית ,והם פורקו
לאחריה ,אבל הייתה זו הפעם הראשונה
בה הוקם גוף צבאי יהודי בעת החדשה,
והניסיון שרכשו חיילי הגדודים שימש
אותם אחר כך במחתרות ובהקמת צה"ל.

טּומ ַאת ַה ְּתהֹום
ַּדף פ"אְ :
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש .הּוא ָאכַ ל ֶאת
הּודי ְּב ֵׁשם ַא ְב ָׁשלֹום ִה ְק ִריב ְ
ַּפ ַעם ֵא ַרע ֶׁש ְּי ִ
"אל ִּתיּגַ ע ְּב ַאף ֶא ָחדַ ,א ָּתה ָט ֵמא!".
אֹומר לֹוַ :
ּקֹור ָּבןְ ,ו ִהּנֵ הִּ ,פ ְתאֹום ָּבא ֵאלָ יו ָח ֵבר ֶׁשּלֹו ְו ֵ
ַה ְ
יתי ְּב ֵבית ַה ְּק ָברֹות".
"אנִ י ָט ֵמא? ֵהן ּכְ לָ ל ֹלא ָה ִי ִ
ָׁש ַאל ַא ְב ָׁשלֹוםֲ :
ָענָ ה ֶה ָח ֵבר" :נָ כֹוןֲ ,א ָבל ַעכְ ָׁשיו ִה ְת ָּב ֵררֶׁ ,ש ַּב ְּשׁ ִביל ֶׁשּלְ ַיד ַה ַּב ִית ֶׁשּלְ ָך ֵיׁש ֶק ֶבר ִמ ַּת ַחת
את".
לָ ֲא ָד ָמהַ .א ָּתה ָהלַ כְ ָּת ַהּיֹום ַּב ְּשׁ ִביל ַה ֶּזה ְולָ כֵ ן נִ ְט ֵמ ָ
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסח ֶׁש ִה ְק ַר ְב ִּתי?".
"מה ִּדינֹו ֶׁשל ְ
ּוׁש ָאלֹוַ :
ָהלַ ְך ַא ְב ָׁשלֹום ֶאל ָה ַרב ְ
ּקֹור ָּבן ֶׁשּלְ ָך -
ּקֹור ָּבן ָּפסּולֲ ,א ָבל ַה ְ
קֹור ָּבן ַ -ה ְ
"ּב ֱא ֶמת ָט ֵמא ֶׁש ִה ְק ִריב ְ
ָענָ ה לֹו ָה ַרבֶ :
יה,
יֹוד ַע ָעלֶ ָ
טּומ ָאה ּכָ זֹאת ֶׁש ִאיׁש ֵאינֹו ֵ
"ּטּומ ַאת ַה ְּתהֹום"ְ .
ְ
את ִמ
ּכָ ֵׁשרּ ,כִ י ַא ָּתה נִ ְט ֵמ ָ
טּומ ַאת ְּתהֹום יֵ ׁש
"ּתהֹום" ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְראֹות אֹותֹוְּ .ב ְ
"ּתהֹום"ּ ,כִ י ִהיא ּכְ מֹו ְ
נִ ְק ֵראת ְ
ּקֹור ָּבן נֶ ְח ָׁשב ּכָ ֵׁשר.
ּגֹורם ֶׁש ַה ְ
יּוחדֶׁ ,ש ִּציץ ַהּזָ ָהב ֶׁשל ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ֵ
ִּדין ְמ ָ
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ז'בוטינסקי במדי הגדודים העבריים .המדים מוצגים
במכון ז'בוטינסקי במצודת זאב בתל אביב (,Wikipeda
מכון ז'בוטינסקי)

בס"ד

א

חברות

| על המפה

 7דקות

גבעת זאב

מתפלפלים

גבעת זאב הינו יישוב מצפון מערב לירושלים .המקום
הוקם בשנת  1977על ידי גרעין מתיישבים בהנהגתה
של רחל ענבר ,במסגרת ההתנחלויות של גוש אמונים.
בתחילה התיישבו במחנה צבא ירדני סמוך ,ובהמשך,
לאחר שעלו מספר פעמים לאתר היישוב ללא אישור,
קיבלו את אישורה של הממשלה להקמת היישוב .אבן
הפינה ליישוב הונחה ב ,1981-והיישוב נקרא גבעת זאב
על שם זאב ז'בוטינסקי ,לכבוד מאה שנים להולדתו.
כיום גרים ביישוב כ 18,000-תושבים .בגבעת זאב יש
מספר שכונות ,ביניהן נווה מנחם ,מורשת ,קריית
יערים ,המכבים ,מחנה גבעון ואגן האיילות.

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
לדני בן ה 17-יש חבר טוב בשם נועם .יום אחד פנה נועם לדני
וביקש ממנו שילווה לו מהחסכונות שלו סכום של  ₪ 3,000כי
הוא רוצה לקנות אופניים חשמליות ,והוא מבטיח לעבוד וב"ה
תוך כמה חודשים להחזיר לדני את ההלוואה .דני סיפר למשפחתו
על הבקשה של נועם והדבר עורר ויכוח סוער במשפחה.

ד אחד:

מצ חה טענו שדני
שפ
חלק מבני המ את החסכונות
צריך להוציא
א
עם .נועם הוא
ל די להלוות לנו
שלו כ
הכנסות ,ולא
ין לו
בחור צעיר ,א א יוכל להחזיר
טוח בכלל שהו
ב
מזה ,אופניים
ההלוואה .חוץ
את
א משהו חיוני
חשמליות הן ל
פות או משהו
כך (זה לא תרו
כל
צריך לסכן את
לא
דומה) ולכן דני הלוות לנועם.
סף שלו כדי ל
הכ

מצד שני:

ח
לק מבני המש
מצווה להל פחה טענו שזו
וות
מבקש .בש לחבר אם הוא
ביל
ז
ה
יש חברים.
לא מדובר בס
כו
ם
מ
אוד מאוד
ג
דול ,ובסך הכל
חרוץ ,הוא י נועם הוא בחור
עבוד בעבודות
מזדמנות כמה
את ההלוו חודשים ויחזיר
א
גדול ה .אין פה סיכון
ס
ף
לכ של דני.

ו...מה
דעתכם?

מבט מקבר שמואל על גבעת זאב ומחנה גבעון ()Wikipedia, ~Ori

של מושג

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
ניתן לשלוח למייל talmudisraeli@medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

ראש חודש אדר

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

1.נולד ברוסיה בשם ולדימיר יבגנביץ'.
2.היה ממקימי הגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה.
3.הקים את הזרם שנקרא 'ציונות רוויזיוניסטית'.
4.היה ראש בית"ר ומנהיג האצ"ל.
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זאב ז'בו
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1948
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| מי אני?

טינסקי

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ראש חודש אדר מוזכר במשנה במסכת שקלים
כיום שבו היו מכריזים על השקלים ,כלומר מודיעים
לכל העם לתרום את מחצית השקל לבית המקדש,
משום שבראש חודש ניסן צריך כבר לקנות קורבנות
מהתרומות של השנה החדשה .כמו כן ,היו מזכירים
לכולם לבדוק את הגינות והשדות ולוודא שלא צומחים
בהם שני מינים יחד באופן שאסור משום כלאיים.
ראש חודש אדר מהווה גם את תחילת השמחה של חג
הפורים ,כפי שכתוב 'משנכנס אדר מרבים בשמחה'.
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התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

 1מיהו האיש הנואם במרכז הציור?
 2מה הוא מחזיק בידו ואיך זה קשור אליו?
 3מהו הסמל על הדוכן שלפניו ואיך הוא קשור לנואם?
 4איזה דגל מצויר מאחור ומה הקשר של הדגל לנואם?

 3דקות

| מי אני?
1.אני תנועה שנקראת על שם עירו של בר כוכבא.
2.ראשי התיבות של שמי קשורים ליוסף טרומפלדור.
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4.כיום אני תנועת נוער בעלת עשרות סניפים.

נועת

3.זאב ז'בוטינסקי הוא שייסד אותי.
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שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת פסחיםַ ,ד ִּּפים פ״ב  -פ״ד

בפרשתנו מופיעה מצוות הלוואה" :אם כסף תלוה את עמי",
שהיא מצוות עשה מן התורה לתת ליהודי שצריך סיוע כספי,
אותו הוא יחזיר בזמן מאוחר יותר .הרמב"ם ,בתחילת הלכותיו
העוסקות במצוות הלוואה ,כותב שהמצווה להלוות גדולה
מהמצווה לתת צדקה .דבר זה תמוה מאוד שכן בהלוואה בסוף
ישוב הכסף לזה שנתן ,לעומת הצדקה שניתנת במתנה למקבל
מבלי שיצטרך להשיב? הסבר לדבר ניתן לתת דרך הסתכלות
על התכלית והמטרה שבנתינת הכסף לנזקקים :מצוות הצדקה,
עם כל חשיבותה ,מסייעת למקבל באופן זמני בלבד ,ובמבט
הרחב היא הופכת אותו לתלותי ולא מוציאה אותו ממעגל
העוני .לעומת זאת ,ההלוואה מסייעת למקבל הממון להיות
עצמאי ולחזור לעמוד על רגליו ,שכן הוא מבין שבסופו של
דבר עליו יהיה להשיב את הממון לזה שהלווה לו.

ַּדף פ"ב :לָ ָּמה ֶה ֱע ִמידּו ַּב ַּשׁ ַער
ֶאת ַהּכ ֲֹהנִ ים ַה ְּט ֵמ ִאים?
ֶּד ֶרְך ַה ַּשׁ ַער ַה ִּמ ְז ָר ִחי ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש נִ כְ נְ סּו ּכָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים לְ ֵבית
ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ַמ ֲע ִמ ִידים ַּב ַּשׁ ַער ַה ִּמ ְז ָר ִחי ֶאת ַהּכ ֲֹהנִ ים
ַה ְּט ֵמ ִאים ֶׁש ָהיּו ְצ ִריכִ ים לַ ֲעבֹוד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ נִ ְט ְמאּו ,וְ כָ ל ִמי
ֶׁש ָע ַבר ַּב ַּשׁ ַער ָר ָאה ֶאת ַהּכ ֲֹהנִ ים ַה ְּט ֵמ ִאים.
לָ ָּמה ָעׂשּו ֶאת ֶזה?
עֹוב ִדים ְּב ֵבית
יֹוסף ַמ ְס ִּבירֶׁ ,ש ָרצּו לְ ַחּנֵ ְך ֶאת ַהּכ ֲֹהנִ יםַ :א ֶּתם ְ
ַרב ֵ
יֹותר ָּבעֹולָ םֲ ,עלֵ יכֶ ם לְ ִה ָיּז ֵהר ֶׁשֹּלא
ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ,ה ָּמקֹום ַה ָּקדֹוׁש ְּב ֵ
לִ ְהיֹות ְט ֵמ ִאים.
ָר ָבא ַמ ְס ִּבירֶׁ ,ש ֶה ֱע ִמידּו ָׁשם ֶאת ַהּכ ֲֹהנִ ים ַה ְּט ֵמ ִאיםּ ,כְ ֵדי ֶׁש ַהּכֹל
עֹוב ִדים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּכִ י ֵהם
אֹותם ְו ָי ִבינּו ֶׁש ֵהם ֵאינָ ם ְ
ִי ְראּו ָ
ְט ֵמ ִאיםְ ,וֹלא ַי ְח ְׁשדּו ַּבּכ ֲֹהנִ ים ָה ֵאּלֶ ה ֶׁש ֵהם ַע ְצלָ נִ יםְ ,ו ֵאין לָ ֶהם
ּכֹוח לַ ֲעבֹוד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ַ

חידה!
למדנו בעלון על המלאך שנאבק עם יעקב ופצע אותו.
זהו את האנשים הבאים מהתנ"ך שנפגשו עם מלאכים:
 .1מלאך הראה לה באר מים והציל את חיי בנה

 .2מלאך בישר לה שייוולד לה בן שיושיע את ישראל

 .3האתון שלו סטתה מהדרך משום שראתה מלאך

ַּדף פ"גּ :גִ יד ַהּנָ ֶׁשה
ָאנּו ֹלא אֹוכְ לִ ים ֶאת "ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה" שהּוא ֵחלֶ ק ֵמ ָה ֶרגֶ ל ֶׁשל ַה ְּב ֵה ָמה.
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרתֶׁ ,שּיַ ֲעקֹב ָא ִבינּו נִ לְ ַחם
לָ ָּמה ֵאינֶ ּנּו אֹוכְ לִ ים אֹותֹו? ַה ָ
ִעם ַה ַּמלְ ָאְך ֶׁשל ֵע ָׂשוְ ,ו ַה ַּמלְ ָאְך ֶׁשל ֵע ָׂשו ָּפגַ ע ְּבגִ יד ַהּנָ ֶׁשה ֶׁשל
ּתֹורה ְּב ָפ ָר ַׁשת
ַי ֲעקֹבְ ,ולָ כֵ ן ֵאינֶ ּנּו אֹוכְ לִ ים אֹותֹוּ ,כְ ִפי ֶׁשּכָ תּוב ַּב ָ
ַו ִּי ְׁשלַ ח.
"ּגיד ַהּנָ ֶׁשה" ָאסּור
ֹלֹוקת ְמ ַענְ ֶינֶ ת ַּב ֲה ָל ָכה זֹו ֵא ֶיזה ִ
ֶי ְׁשנָ ּה ַמ ֲח ֶ
לֶ ֱאכֹול?
חֹורּיֹות
סֹוב ִריםֶׁ ,ש ֶאת "ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה" ֶׁש ִּב ְׁש ֵּתי ָה ַרגְ לַ ִים ָה ֲא ִ
ֲחכָ ִמים ְ
ֶׁשל ַה ְּב ֵה ָמה ָאסּור לֶ ֱאכֹול.

 .4מלאך עצר אותו מלשחוט את בנו
(תשובות לכתוב הפוך:
הגר ,אשת מנוח ,בלעם,
אברהם)

שאלות השבוע ???

סֹוברֶׁ ,ש ַרק ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה ֶׁשל ֶרגֶ ל ַא ַחת
הּודה חֹולֵ ק וְ ֵ
ֲא ָבלַ ,ר ִּבי יְ ָ
ָאסּור לֶ ֱאכֹול.

ַּדף פ"דְּ :ב ִרית ִמילָ ה
ְּב ָפ ָר ַׁשת לֶ ְך לְ ָךָּ ,בּה ַה ָּק ָּב"ה ִציּוָה ֶאת ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ַעל ִמ ְצוַ ת
"ּב ִרית" ְׁשלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה ְּפ ָע ִמיםִ .מּכָ אן
ְּב ִרית ִמילָ ה ,נִ זְ ּכֶ ֶרת ַה ִּמיּלָ ה ְ
ׁשּובה.
לָ ְמדּו ֲחכָ ִמיםֶׁ ,ש ִּמ ְצ ַות ַה ִּמילָ ה ּגְ דֹולָ ה ַו ֲח ָ

 .1את מי העמידו בשער המזרחי של המקדש?
 .2על מה מכפר הציץ של הכהן הגדול?
 .3היכן פצע המלאך את יעקב אבינו?
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס איכותי .את
התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של אותו עלון עד השעה
 ,14:00למייל  talmudhagrala@medison.co.ilיש לציין את מס' העלון עליו
אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

ֶאת ַה ִּתיּנֹוק ָצ ִריְך לָ מּול ַּבּיֹום ַה ְּשׁ ִמינִ י לְ הּוּלַ ְדּתֹו.
ִאם ֹלא ָמלּו ֶאת ַה ִּתיּנֹוק ַּבּיֹום ַה ְּשׁ ִמינִ י לְ הּוּלַ ְדּתֹוֲ ,ע ַד ִין נִ ְׁש ֲא ָרה
וח ָּי ִבים לָ מּול אֹותֹו.
ָעלָ יו ִמ ְצ ַות ְּב ִרית ִמילָ הַ ,
מּוּתר לְ ַב ֵּצ ַע ַּב ַּשׁ ָּבת.
ַרק ְּב ִרית ִמילָ ה ֶׁשנַ ֲע ֵׂשית ַּבּיֹום ַה ְּשׁ ִמינִ יָ ,
עֹוׂשים ְּב ַׁש ַּבת.
ְּב ִרית ִמילָ ה ֶׁשּנַ ֲע ֵׂשית ַא ַחר ַהּיֹום ַה ְּשׁ ִמינִ יֵ ,אין ִ

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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