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מן התלמוד

פורים שמח
דּוּמה ְּב ַׁש ַּבת
ַּדף צ"בֵ :א ֶפר ָּפ ָרה ֲא ָ
רֹוצה לִ ְהיֹות ָטהֹורָ ,צ ִריְך ֶׁש ַּיּזּו ַ(י ִּתיזּו) ָעלָ יו ִמ ַּמ ִים ֶׁש ֵּיׁש
טּומ ַאת ֵמת ְו ֶ
ָא ָדם ֶׁשּנִ ְט ָמא ְּב ְ
ּובכָ ל
דּוּמהְ ,
מּוּתר לְ ַהּזֹות ֵמ ֵא ֶפר ָּפ ָרה ֲא ָ
ּתֹורהְּ ,ב ַׁש ַּבת ָ
דּוּמהִ .מן ַה ָ
ָּב ֶהם ֵא ֶפר ֶׁשל ָּפ ָרה ֲא ָ
זֹאת ֲחכָ ִמים ּגָ זְ רּו לֶ ֱאסֹור זֹאת ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַּק ָּים ֲח ָׁשׁשֶּ ,פן ַי ֲע ִבירּו ֶאת ַה ַּמ ִים ָה ֵאּלֶ ה ִּב ְרׁשּות
ּתֹורה.
אֹותם ַא ְר ַּבע ַאּמֹותְ ,ו ַי ַע ְברּו ַעל ִאיּסּור ִמן ַה ָ
יטלְ ְטלּו ָ
ָה ַר ִּבים ִו ַ

ַּדף צ"ג :יֶ לֶ ד ֶׁשּנִ ְהיָ ה ַּבר ִמ ְצוָ ה ַא ֲח ֵרי ֶּפ ַסח
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ֶילֶ דֶׁ ,ש ָה ָיה ַחי ַּב ְּז ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ָיה ַק ָּים ָור ָצה לַ ֲעלֹות ִעם ָא ִביו ְו ִעם
קֹור ַּבן ֶּפ ַסחֶ ,אּלָ א ֶׁשּלְ ַצ ֲערֹו ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר הּוא
ירּוׁשלַ ִיםּ ,כְ ֵדי לְ ַה ְק ִריב ְ
ָ
ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו לִ
ירּוׁשלַ ִיםִ .מ ָּיד לְ ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח ָחגְ גּו לֹו ַּבר ִמ ְצ ָוה.
ָ
ָה ָיה חֹולֶ ה ְוֹלא ָיכֹול ָה ָיה לַ ֲעלֹות לִ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ְּבי"ד
יה נֶ ְחלְ קּו ַר ִּבי ְו ַר ִּבי נָ ָתן ִהיא ַה ִאם ַע ָּתהָ ,עלָ יו לְ ַה ְק ִריב ְ
ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ָעלֶ ָ
יסן? ִמ ַּצד ֶא ָחד,
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ְּבי"ד ְּבנִ ָ
ְּב ִאּיָ רּ ,כְ מֹו כָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשֹּלא ִה ְצלִ יחּו לְ ַה ְק ִריב ְ
קֹור ָּבן ֶּפ ַסח ֵׁשנִ יִ .מ ַּצד
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ִראׁשֹון ,אּולַ י הּוא ָצ ִריְך לְ ַה ְק ִריב ְ
הּוא ֹלא ִה ְק ִריב ְ
קֹור ָּבנֹותָ ,אז ִמי
יסן הּוא עֹוד ָה ָיה ֶילֶ דִ ,וילָ ִדים ֵאינָ ם ַח ָּי ִבים לְ ַה ְק ִריב ְ
ֵׁשנִ יֲ ,ה ֵרי ְּבי"ד ְּבנִ ָ
יסןּ ,כְ ֶׁשהּוא ָה ָיה ֶילֶ ד ,הּוא ֹלא ִה ְק ִריבַ ,עכְ ָׁשיו הּוא ִי ְה ֶיה ַח ָּיב?
ָא ַמר ֶׁש ִּבגְ לַ ל ֶׁש ְּבי"ד ְּבנִ ָ
אֹומר ֶׁשהּוא ָּפטּור.
אֹומר ֶׁשהּוא ַחּיָ ב ,וְ ַר ִּבי נָ ָתן ֵ
ַּב ְּשׁ ֵאלָ ה ַהּזֹו נֶ ְחלְ קּו ַר ִּבי וְ ַר ִּבי נָ ָתןַ .ר ִּבי ֵ

אצר
ַּדף צ"דִ :ר ְׁשעּותֹו ֶׁשל נְ בּוכַ ְדנֶ ַ
יֹותר ּגָ דֹול .הּוא ָׁשלַ ט ַעל
אצר ֶמלֶ ְך ָּב ֶבל ָה ָיה ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול ְמאֹוד ְו ָר ָׁשע עֹוד ֵ
נְ בּוכַ ְדנֶ ַ
אֹומר,
יֹוחנָ ן ֶּבן ַזּכַ אי ֵ
ְמ ִדינֹות ַרּבֹות ,וְ ַעל ֲאנָ ִׁשים ַר ִּביםֲ ,א ָבל ּכָ ל ֶזה ֹלא ִה ְס ִּפיק לֹוַ .ר ָּבן ָ
דֹומה לַ ָּק ָּב"הּ .כַ ֲא ֶׁשר
בֹוּהְ ,ו ֶא ְה ֶיה ֶ
בֹוּה ּגָ ַ
אצר ָא ַמרֲ :אנִ י ֶא ֱעלֶ ה לַ ָּשׁ ַמ ִיםּ ,גָ ַ
ֶׁשּנְ בּוכַ ְדנֶ ַ
הּוא ָא ַמר זֹאתָ ,י ְצ ָאה ַּבת קֹול ִמ ָּשׁ ַמ ִים ְו ָענְ ָתה לֹו"ָ :ר ָׁשע ֶּבן ָר ָׁשעֶּ ,בן ְּבנֹו ֶׁשל נִ ְמרֹוד
בֹוּה? ַּת ֲחׁשֹובַּ ,כ ָּמה ְז ַמן ַחי ֶּבן ָא ָדם
בֹוּה ָּג ַ
חֹוׁשב ַל ֲעלֹות ַל ָּשׁ ַמ ִיםָּ ,ג ַ
ֵ
ָה ָר ָׁשעַ .א ָּתה
ָּבעֹולָ ם ַה ֶּזה ִׁ -ש ְב ִעים ָׁשנָ ה? ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה? ֲא ִפיּלּו ִאם ּכָ ל ַה ַח ִּיים ֶׁשּלְ ָך ֵּתלֵ ְך לַ ָּשׁ ַמ ִים,
אצר ָה ָיה ָר ָׁשע
בֹוהים .נְ בּוכַ ְדנֶ ַ
חֹוקים ּוגְ ִ
יע לַ ָּשׁ ַמ ִיםֶׁ ,ש ֵהם ּכָ ל ּכָ ְך ְר ִ
יח לְ ַהּגִ ַ
ֹלא ַת ְצלִ ַ
יע ַעד ַה ָּשׁ ַמ ִים ְולִ ְמרֹוד ַּב ָּק ָּב"ה.
ּכְ מֹו ַה ַּס ָּבא ֶׁשּלֹוֶׁ ,ש ָר ָצה לִ ְבנֹות ִמגְ ָּדל ּגָ דֹול ּכְ ֵדי לְ ַהּגִ ַ

ּופ ַסח ֵׁשנִ י
ַּדף צ"הֶּ :פ ַסח ִראׁשֹון ֶ
ירּוׁשלַ ִים,
יסןּ ,כִ י ָה ָיה ָט ֵמא ,אֹו ֶׁש ָה ָיה ָרחֹוק ִמ ָ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ְּבי"ד ְּבנִ ָ
ִמי ֶׁשֹּלא ִה ְק ִריב ְ
ּוב ֶּמה
ּקֹור ָּבנֹות ַהּלָ לּו ֶזה ִמ ֶּזהַ ,
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ְּבי"ד ְּב ִא ָּירַּ .ב ֶּמה ׁשֹונִ ים ְׁשנֵ י ַה ְ
ַמ ְק ִריב ְ
ּדֹומים? ְׁשנֵ י ֶה ְב ֵּדלִ ים:
ֵהם ִ
מּוּתר .בְּ .ב ֵעת ֲאכִ ילַ ת
אְּ .ב ֶפ ַסח ִראׁשֹון ָאסּור ֶׁש ִּי ְה ֶיה ַב ַּב ִית ָח ֵמץֲ ,א ָבל ְּב ֶפ ַסח ֵׁשנִ י ָ
לֹומר ַהּלֵ ל.
אֹומ ִרים ַהּלֵ לֲ ,א ָבל ַּב ֲאכִ ילַ ת ֶּפ ַסח ֵׁשנִ יֵ ,אין ִמ ְצ ָוה ַ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ִראׁשֹון ְ
ְ
ּדֹומים:
לֹוׁשה ְד ָב ִרים ִ
ְׁש ָ
אֹומ ִרים ֶאת ַה ַהּלֵ ל.
ּקֹור ָּבנֹות ְ
ֹׁוח ִטים ֶאת ְׁשנֵ י ַה ְ
אְּ .ב ָׁש ָעה ֶׁשּש ֲ
צּורהַ :ה ָּב ָׂשר ָצלּוי ְו ֵאינֹו ְמבּו ָּשׁל ַּב ַּמ ִים,
אֹותּה ָ
אֹוכ ִלים ְּב ָ
ּקֹור ָּבנֹות ְ
בֶ .את ְׁשנֵ י ַה ְ
ְואֹוכְ לִ ים אֹותֹו ַי ַחד ִעם ַמ ָּצה ְו ִעם ָמרֹור.
יסן ְוי"ד ְּב ִא ָּיר ָחלִ ים ְּב ַּשׁ ָּבת.
יבים ְּב ַּשׁ ָּבתִ ,אם י"ד ְּבנִ ָ
ּקֹור ָּבנֹות ַמ ְק ִר ִ
גֶ .את ְׁשנֵ י ַה ְ
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סדר מועד,
מסכת פסחים ,דף צ"ב

"ואמר רבי יוחנן :דבר תורה אפילו עשה אין בו,
שנאמר ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים ...לפני
החצר החדשה .מאי חצר החדשה  -שחידשו בו דבר"
לטעמייהו – לשיטתם
אזדו – הלכו

הסבר :רבי יוחנן אומר שמהתורה אין איסור
לטבול יום להיכנס לחצר העזרה ,אלא זו תקנת
חכמים שנתחדשה בימי בית ראשון.

| מן ההסטוריה
ישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה
ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה נוסדה בי'
בחשוון ה'ת"ש ( )1939על ידי הרב משה צבי
נריה במושב העובדים הדתי כפר הרא"ה,
ונחשבה ל"אם הישיבות התיכוניות" .הישיבה
הייתה הראשונה בישיבות בני עקיבא ששילבה
לימודים ישיבתיים ולימודי חול ,ותלמידיה
ניגשו לבחינות הבגרות .ראשוני התלמידים היו
 13בחורים ,שאליהם הצטרפו אחר כך קבוצה
נוספת בראשות הרב אברהם צוקרמן זצ"ל,
שהיה שותפו של הרב נריה במשך עשרות
שנים לניהול הישיבה .במשך השנים שולבו
בישיבה ,מעבר ללימודי הקודש ,גם עבודת
אדמה ומקצועות חול .בישיבה הושם דגש על
שילוב של תלמידים מכל הארץ ,ומכל העדות
ורמות הלימודים תוך יצירת אינטגרציה בין
כולם ,כאשר הרב נריה סולל דרך חינוכית
ייחודית המשלבת תורה ועבודה ,לימוד עם
חוויה ,ויצירת מקום בו יגדלו הבחורים ויקבלו
כלים רוחניים וחינוכיים לכל החיים .בין בוגרי
הישיבה ניתן למצוא דמויות חשובות מכל
תחומי החיים – בצבא ,במערכת החינוך
והמשפט ,בחקלאות ,בפעילות ציבורית,
ובשאר מקצועות ותחומי החיים.
הבניין ההיסטורי
של ישיבת בני
עקיבא כפר הרא"ה
(,Wikipedia
מיכאלי)

בס"ד

א

חברות

| על המפה
 7דקות

כפר הרא"ה

מתפלפלים

כפר הרא"ה הוא מושב דתי שנמצא בעמק חפר .הוא
הוקם בשנת תרצ"ד ( )1933על ידי עולים מאירופה.
ונקרא על שם הרב אברהם יצחק הכהן קוק .בשנת
ת"ש ( )1940הקים הרב משה צבי נריה במקום את
הישיבה התיכונית כפר הרא"ה ,שנחשבת לאם הישיבות
התיכוניות ,ושילבה בין לימוד תורה לעבודת האדמה
וללימודי חול .כיום גרים ביישוב כ 1,500-תושבים.

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
לקראת פורים ,התארגנו והתנדבו חניכים בתנועת הנוער בעיר
לחלק משלוח מנות חבילות מזון למשפחות נזקקות ,כחלק
ממצוות החג של "מתנות לאביונים" .בין המתנדבים התנהל
ויכוח כיצד יש לבצע את משלוח המנות הזה.

צד אחד:

מ כים טענו שכל
החני
חלק מ קבל כתובת של
מתנדב י ת ,ויביא אליה
צרכ
משפחה נ שלוח המנות.
תמ
הביתה א אה מקרוב את
ם יר
כך הוא ג משפחה ,ייצור
מצבה של ה
ה קשר אישי,
ם בני המשפח
ע
ת הקשר איתם
אולי ימשיך א
ו
בהמשך הדרך.
גם

מצד שני:

חל
ק מבני הנוער
טענו שבאופן
הז
ה
שב
אים אליה
עלול לבייש ם הביתה  -זה
הנזקקות .את המשפחות
עדי
ף לרכז את כל
משלוחי המנו
ת
ב
מ
קו
ם
אחד,
ולהודיע למש
שרוצה יכו פחות שכל מי
לל
לחסוך מה בוא לקחת ,וכך
ם
או
לי
את הבושה
בלהיכנס
א
לי
ה
ם
הביתה.

הכניסה לכפר הרא"ה ()Wikipedia, Agbad

ו...מה
דעתכם?

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

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

מתנות לאביונים
אחת המצוות בפורים היא מתנות לאביונים ,כפי
שכתוב במגילת אסתר "משלוח מנות איש לרעהו,
ומתנות לאביונים" .חז"ל דייקו מהפסוק שיש לתת
לפחות שתי מתנות לשני אביונים ,מתנה לכל אביון.
המתנה צריכה להיות אוכל שאפשר לאכול בו ביום,
או כסף שאפשר לקנות בו אוכל.

 4דקות

| מי אני?

1 .נולד בעיר לודז' בפולין בשנת תרע"ג (.)1913
עלה ארצה בשנת תר"צ ( .)1930נפטר בי"ט כסלו תשנ"ו
( )1995ונקבר בבית העלמין בכפר הרא"ה.
2 .רב ומחנך ,מייסד מרכז ישיבות בני עקיבא ,ונחשב ל"אבי דור
הכיפות הסרוגות".
3 .שימש כחבר כנסת ,וחתן פרס ישראל על מפעל חיים.
4 .בשנת ת"ש ייסד את ישיבת בני עקיבא הראשונה בכפר הרא"ה.
5 .חיבר את המנון בני עקיבא:
"יד אחים לכם שלוחה".
הרב משה צבי נריה זצ"ל

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

| מי אני?

 3דקות

הר

ה.

רבי סעדיה
גאון

רש״י

רבי יוסף
קארו

1897

1939

בנית

4260

4650

4800

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

רחל

1 .נולדה בליטא באדר ב' תרפ"א ( )1921עלתה לארץ ישראל בשנת תרצ"ה
( )1935ונפטרה בכסלו תשע"ג ( )2012בכפר הרא"ה.
2 .הייתה רבנית ואשת ציבור ,ובמשך  70שנה התנדבה בתחומי החינוך והרווחה.
3 .מראשי תנועת הנשים "אמונה" .זכתה באות הנשיא למתנדב המצטיין.
4 .הרצתה וכתבה מאמרים וספרים רבים בנושא קדושת הבית היהודי וטהרת המשפחה.
5 .נבחרה לשמש כדמות מופת בחינוך הממ"ד בשנת תשע"ט.

יה ע"
נר

1
2
3
4
5

מיהן שלוש הדמויות בציור?
מהו המבנה הנשקף מהחלון?
כיצד המילים "יד אחים לכם שלוחה" קשורות לציור?
מה הקשר בין ה"זרעים" המונח על החלון לבין הציור?
מי הדמות המצוירת על הקיר וכיצד היא קשורה לדמויות שבציור?

ת רחל נריה.
ה והרבני
רי
נ
בי
צ
ה
ש
קרמן ,הרב מ
רב אברהם צו
אותו חיבר
בכפר הרא"ה.
עקיבא
1 .ה
א
ני
ב
ון
מנ
ה
2 .ישיבת בני עקיבקוחות מתוך
לים הללו ל
ם".
3המי
עיתון בני עקיבא "זרעישהיה מורו
 .רב נריה.
הן קוק זצ"ל
ל
ה רב נריה היה העורך ש ם יצחק הכ
רב אברה
4 .ה
ה
ל
ש
תו
5 .זו דמו ל הרב נריה.
ורבו ש

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

1500

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת פסחיםַ ,ד ִּּפים צ״ו -צ"ח

מאז סיפור לידתו של משה רבנו בפרשת שמות
ועד לסוף התורה כולה  -מוזכר שמו של משה
בכל הפרשות כולן .רק בפרשה שלנו הושמט שמו
של משה ולא הוזכר בה ,ויש להבין מדוע דווקא
בפרשת תצווה ,מכל הפרשות כולן ,לא מוזכר משה?
כשמשה רבנו חוזר ממדין כדי להנהיג את ישראל
ולהוציאם ממצרים ,מעידה התורה על הענווה
הגדולה של אהרון אשר קיבל את אחיו בשמחת
הלב ,למרות שמשה היה צעיר ממנו ובעל תפקיד
ההנהגה" :וראך ושמח בליבו" .משה רוצה להשיב
לאהרון את הכבוד הראוי לו ולכן דווקא בפרשה
העוסקת בבגדי הכהונה ,שכל כולם לפאר ולכבד
את הכוהנים ,שם משה את עצמו בצד ולא נזכר בה.
בכך הוא משיב לאחיו על הכבוד שנתן לו ,ומדגיש
את חשיבותו וגדולתו של אהרון.

ַּדף צ"וֶּ :פ ַסח ִמ ְצ ָריִ ם
אֹותּה ָׁשנָ ה
קֹור ַּבן ָּפ ַסח הייתה ְּב ָ
ַה ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְק ִריבּו ְ
קֹור ַּבן ַה ֶּפ ַסחַּ .בּלַ יְ לָ ה
ֶׁש ָּבּה ֵהם יָ ְצאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ םַ .א ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ֵהם ָׁש ֲחטּו ֶאת ְ
ּובאֹותֹו לַ ְילָ הַּ ,ב ֲחצֹות ַהּלַ ְילָ הָ ,ה ְי ָתה ַמּכַ ת ְּבכֹורֹות ְוכָ ל
ָאכְ לּו ֶאת ְּב ָׂשרֹו ְ
ּבֹוקרָ ,י ְצאּו ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָר ִים.
כֹורי ִמ ְצ ַר ִים ֵמתּוַּ .ב ֶ
ְּב ֵ
יּוח ִדים.
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח ֶׁש ִה ְק ִריבּו ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ הָ ,היּו ִדינִ ים ְמ ָ
ְּבאֹותֹו ְ
לֹומר:
לְ ָמ ָׁשלֵ ,הם ָהיּו ְצ ִריכִ ים לְ ָהכִ ין ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש ַא ְר ָּב ָעה ָי ִמים לִ ְפנֵ י ֶּפ ַסח ְו ַ
ּקֹור ָּבן
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח"ּ .כְ מֹו כֵ ןֵ ,הם ָהיּו ְצ ִריכִ ים לְ ַהּזֹות (לְ ַה ִּתיז) ִמ ַּדם ַה ְ
"זֶ ה יִ ְהיֶ ה ְ
נֹוסףֵ ,הם ָהיּו ְצ ִריכִ ים
ַעל ַה ַּמ ְׁשקֹוף ֶׁשל ַה ֶּדלֶ ת ְו ַעל ַה ְּמזּוזֹות ֶׁשל ַה ֶּדלֶ תְּ .ב ָ
בּוׁשים ִעם ּכָ ל ַה ְּבגָ ִדיםּ ,כְ ִאיּלּו ֶׁש ֵהם ִמ ָּיד הֹולְ כִ ים לָ ֵצאת
לֶ ֱאכֹול אֹותֹו לְ ִ
יּפזֹון.
לַ ֶּד ֶרְךְ ,וגַ ם ָהיּו ְצ ִריכִ ים לֶ ֱאכֹול אֹותֹו ַמ ֵהרְּ ,ב ִח ָ

קֹור ַּבן ָּפ ַסח?
ַּדף צ"זֵ :איזֹו ְּב ֵה ָמה ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב לְ ְ

ריבוע קסמים
כתבו את התשובות לשאלות הבאות בריבוע ,כך
שיתקבלו אותן מילים במאוזן ובמאונך:
 .1רצה ,חלם.
 .2מזים אותו על הטמא.
 .3מכינים ממנה את .2

קֹור ַּבן ַח ָּטאת,
קֹור ַּבן ְׁשלָ ִמיםְ ,
קֹור ַּבן עֹולָ הְ ,
קֹור ָּבנֹות :יֵ ׁש ְ
יֵ ׁש סּוגִ ים ׁשֹונִ ים ֶׁשל ְ
ׁשּוּתף לְ כָ ל
קֹור ָּבנֹותֵ .יׁש ָּד ָבר ֶא ָחד ֶׁש ְּמ ָ
קֹור ַּבן ָא ָׁשם ,וְ עֹוד סּוגִ ים ׁשֹונִ ים ֶׁשל ְ
ְ
הֹורה ְוֹלא ְּב ֵה ָמה
קֹור ָּבן ַרק ְּב ֵה ָמה ְט ָ
ּקֹור ָּבנֹות ְוהּואֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב ְ
ַה ְ
ּקֹור ָּבנֹות .לְ ָמ ָׁשל,
ְט ֵמ ָאהֲ .א ָבלּ ,גַ ם ַּב ְּב ֵהמֹות ַה ְּטהֹורֹותֹ ,לא ּכּוּלָ ן ְראּויֹות לְ כָ ל ַה ְ
קֹור ַּבן עֹולָ ה ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב ּגַ ם ִמּכְ ָב ִׂשים ְוגַ ם ִמ ְּשׁ ָו ִריםֲ ,א ָבלִּ ,ב ְתנַ אי ֶׁשהּוא
ְ
קֹור ַּבן ְׁשלָ ִמיםֶ ,א ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב ּגַ ם ִמּכְ ָב ִׂשים
עּוּמת זֹאתְ ,
ָזכָ ר ְוֹלא נְ ֵק ָבה .לְ ַ
קֹור ָּבנֹות ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב ַרק
ְוגַ ם ִמ ְּשׁ ָו ִריםּ ,גַ ם ִמ ְּזכָ ִרים ְוגַ ם ִמּנְ ֵקבֹותֵ .יׁש ְ
קֹור ָּבנֹות לְ ֵה ֶפְךֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב
ִמ ְּב ֵה ָמה ִמּגִ יל ָׁשנָ ה ַעד ּגִ יל ְׁשנָ ַת ִיםְ ,ו ֵיׁש ְ
אֹותם ַרק ִמ ְּב ֵה ָמה ֶׁש ֲע ַד ִין ֵאינָ ּה ַּבת ָׁשנָ ה.
ָ
ּקֹור ַּבן ֶּפ ַסח ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב ִמּצֹאן ִּבלְ ָבדֹ ,לא
ְּב ַדף זֶ ה ְמלַ ֵּמד ַה ַּתלְ מּודֶׁ ,ש ְ
(ּב ָקר)ֶ ,אּלָ א ִמּכְ ָב ִׂשים אֹו ֵמ ִעּזִ ים ,וְ הּוא ָצ ִריְך לִ ְהיֹות
ִמ ָּפרֹות וְ ֹלא ִמ ְּשׁוָ ִרים ָ
ַעד ּגִ יל ָׁשנָ ה ִּבלְ ָבד ,וְ ַרק זָ כָ ר.

ַּדף צ"חַ :הּכֶ ֶבׂש ֶׁש ָּב ַרח
לִ ְפנֵ י ֶּפ ַסח ָהיּו ִמ ְת ַא ְרּגְ נֹות ְקבּוצֹות ְקבּוצֹות
בּוצה ָהיְ ָתה קֹונָ ה לְ ַע ְצ ָמּה
ֶׁשל ִמ ְׁש ָּפחֹותּ .כָ ל ְק ָ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסחַ .ה ְּקבּוצֹות
ּכֶ ֶבׂש אֹו ֵעז ִּב ְׁש ִביל ְ
"חבּורֹות"ַ .מה ַה ִּדין ְּב ִמ ְק ֶרה
ַהּלָ לּו נִ ְק ָראֹות ֲ
ּכְ מֹו ַב ִּסיּפּור ַה ָּבא?

ות :שאף ,אפר ,פרה)
(תשוב

שאלות השבוע ???

 .1באיזה פסח מותר לאכול חמץ?
 .2מה עשה סבא של נבוכדנאצר?
 .3האם במצרים היה אפשר לאכול את
הפסח עם פיג'מה?

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

יטב
בּורה ַא ַחת ָקנּו ֶּכ ֶבׂשָּ ,ב ְדקּו ֵה ֵ
ְּבנֵ י ֲח ָ
ֶׁש ֵאין ּבֹו מּוםְ ,ו ָׁש ְמרּו אֹותֹו ַּב ֲח ַצר ַה ַּב ִית
ְּכ ֵדי ְל ַה ְק ִריב אֹותֹו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ .ו ִהּנֵ הִּ ,ב ְׁש ַעת ַה ָּצ ֳה ַר ִים ,נִ ַיּגׁש ָה ַא ָּבא
אּובן:
לֶ ָח ֵצרּ ,ולְ ֶח ְר ָדתֹו ּגִ יּלָ ה ֶׁש ַהּכֶ ֶבׂש נִ ְמלַ ט ְו ֵאינֶ ּנּוִ .מ ָּיד ָא ַמר ָה ָאב לִ ְבנֹו ְר ֵ
אּובן ְו ָת ַפס ֶאת ַהּכֶ ֶבׂשֲ ,א ָבל ֵמרֹוב ֲהמּולָ ה
"רּוץ ַמ ֵהר ְו ַח ֵּפׂש ַא ֲח ָריו"ָ .רץ ְר ֵ
קֹור ַּבן
דֹוחק הּוא ֹלא ָמ ָצא ֶאת ַא ָּבא ֶׁשּלֹו ְו ֶאת ֶא ָחיוָ ,אז הּוא ִה ְק ִריב ֶאת ְ
ְו ַ
אּובן
קֹור ַּבן ֶּפ ַסחּ ,כִ י ֵהם ֹלא ָי ְדעּו ִאם ְר ֵ
ַה ֶּפ ַסח לְ ַבדּ .גַ ם ָא ִביו ְו ֶא ָחיו ִה ְק ִריבּו ְ
יח לִ ְתּפֹוס ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש ֶׁש ָּב ַרח.
ִה ְצלִ ַ
עֹוׂשים ַעכְ ָׁשיו? ֵא ֶיזה ּכֶ ֶבׂש יֹאכְ לּוֶ ,את ָה ִראׁשֹון אֹו ֶאת ַה ֵּשׁנִ י? ַה ִּמ ְׁשנָ ה
ָמה ִ
אּובן יֹאכַ ל ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש ֶׁש ָּמ ָצאְ ,ו ַא ָּבא ֶׁשּלֹו ְו ַא ִחים ֶׁשּלֹו ,יֹאכְ לּו
אֹומ ֶרת ֶׁש ְר ֵ
ֶ
ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש ֶׁשאֹותֹו ִה ְק ִריבּו ִראׁשֹון.

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

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל 03-9250225 :פקס03-9265608 :

תלמוד ישראלי

