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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ְׁש ָקלִ ים ט"ו -כ"א
שביעי של פסח | ט"ו -כ"א בניסן ( 28למרץ 3 -לאפריל)

כשר ושמח ומועדים
ל
סח
שמ
פ
ח
ה

יערּו ֶאת ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך
ַּדף ז'ָ :ה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִּצ ֲ
אֹומ ִרים לֹוָּ :ד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך ָ -מ ַתי ּכְ ָבר ִי ָּבנֶ ה
ָהיּו ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָרצּו לְ ַצ ֵער ֶאת ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְךְ ,ו ָהיּו ְ
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש? לָ ָּמה ֵהם ָא ְמרּו לֹו ּכָ ְך? ּכִ י ֵהם ָי ְדעּוֶׁ ,ש ַה ָּק ָּב"ה ָא ַמר לְ ָדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְךֶׁ ,ש ַרק
ַא ֲח ֵרי ְּפ ִט ָירתֹו יִ ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,לָ כֵ ן ֵהם ָא ְמרּו לְ ָד ִוד ֲאנַ ְחנּו ְמ ַחּכִ ים ּכְ ָבר ֶׁשֹלא ִת ְח ֶיה
ּכְ ֵדי ֶׁש ִּי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֲ .א ָבל ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך ּכְ לָ ל ֹלא ִה ְצ ַט ֵער .הּוא ָא ַהב ֶאת ה' ְו ֶאת ַעם
רֹוצה ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִי ָּבנֶ ה ִּב ְמ ֵה ָרהֲ ,א ִפיּלּו ֶׁש ִּב ְׁש ִביל
ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,והּוא ָא ַמר לַ ה' ּגַ ם ֲאנִ י ֶ
מּוק ָּדםּ ,כְ ֵדי ֶׁשּלִ ְבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ִי ְה ֶיה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֲ .א ָבל ַה ָּק ָּב"ה ָענָ ה
ֶזה ֶא ְצ ָט ֵרְך לָ מּות ְ
יֹותר
ׁשֹופט ֶאת ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ֶזה ָחׁשּוב לִ י ֵ
עֹוׂשה ְצ ָד ָקה ִעם ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ַא ָּתה ֵ
לֹוַ :א ָּתה ֶ
אֹופן ֹלא ָתמּות לִ ְפנֵ י ְז ַמּנֶ ָך.
ּקֹור ָּבנֹות ֶׁש ַּי ְק ִריבּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּ -בׁשּום ֶ
ֵמ ַה ְ

ּתֹורה
ַּדף ח'ִׂ :ש ְמ ַחת ַה ָ
יע ַר ִּבי ַא ָּבהּו לִ ְט ֶב ְריָ הָׁ ,שם הּוא ָּפגַ ׁש
ַּפ ַעם ַא ַחת ִהּגִ ַ
יֹוחנָ ןִ .ה ְס ַּתּכְ לּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים ַעל
ֶאת ַּתלְ ִמ ֵידי ַר ִּבי ָ
ַר ִּבי ַא ָּבהּו ְו ָראּו ֶׁשהּוא ָׂש ֵמ ַח ִׂש ְמ ָחה גְ דֹולָ ה ְמאֹוד,
ַעד ֶׁש ָה ָיה נִ ְר ֶאה ֶׁש ַה ָּפנִ ים ֶׁשּלֹו ְמ ִאירֹות ֵמרֹוב
יֹוחנָ ן ְו ָא ְמרּו לֹו:
ִׂש ְמ ָחהָ .הלְ כּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים לְ ַר ִּבי ָ
ָ"ר ִאינּו ֶאת ַר ִּבי ַא ָּבהּוְ ,והּוא ּכָ ל ּכָ ְך ָׂש ַמחְּ ,ב ַו ַּדאי
אֹוצר ָי ָקר ּובֹו ַה ְר ֵּבה ּכֶ ֶסף ְו ָז ָהב ,לָ כֵ ן
הּוא ָמ ָצא ָ
הּוא ָׂש ֵמ ַח ּכָ ל ּכָ ְך"ֲ .א ָבל ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפר ֶׁש ַר ִּבי ַא ָּבהּו ָׂש ַמח ּכָ ל ּכָ ְךִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ָמ ָצא
דּועה לֹוְ ,ולָ כֵ ן הּוא
יקהֶׁ ,שֹּלא ָה ְי ָתה ְי ָ
(מ ְׁשנָ ה ֶׁשֹּלא נִ כְ נְ ָסה לַ ִּמ ְׁשנָ יֹות) ַע ִּת ָ
ְּב ַר ְי ָתא ִ
ּתֹורהֶׁ ,שהּוא ָיכֹול לִ לְ מֹוד ֶאת ַה ֲהלָ כָ ה ַהּזֹו.
ָׂש ַמח ְּב ִׂש ְמ ַחת ַה ָ

רּומת ַהּלִ ְׁשּכָ ה"?
"ת ַ
ַּדף ט'ָ :מה ָרכְ ׁשּו ִּב ְ
רּומת ַהּלִ ְׁשּכָ ה",
"ּת ַ
רּומה"ַ ,על ֵׁשם ְ
"ה ְּת ָ
יעי ֶׁשל ַמ ֶּסכֶ ת ְׁש ָקלִ ים ְמכּוּנֶ ה ַ
ַה ֶּפ ֶרק ָה ְר ִב ִ
קֹור ְּבנֹות
רּומת ַהּלִ ְׁשּכָ ה" ָרכְ ׁשּו ְ
"ּת ַ
ּומ ְ
נֹוטלִ ים ֵמ ַה ְּשׁ ָקלִ ים ֶׁשּכָ ל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָּת ְרמּוִ ,
ֶׁש ָהיּו ְ
רּומת ַהּלִ ְׁשּכָ ה:
ּקֹור ְּבנֹות ַה ִּציּבּור ֶׁש ָרכְ ׁשּו ִּב ְת ַ
ִציּבּורַ .ה ִּמ ְׁשנָ ה ְמ ָפ ֶר ֶטת ּכַ ָּמה ִמ ְ
ּבֹוקר ְו ֶא ָחד ָּב ֶע ֶרב.
קֹור ָּבנֹותֶ ,א ָחד ַּב ֶ
יבים ְׁשנֵ י ְ
קֹור ְּבנֹות ַה ָּת ִמידְּ :בכָ ל יֹום ָהיּו ַמ ְק ִר ִ
ְ
אֹותם ָּת ִמידְּ ,בכָ ל יֹום.
"ּת ִמיד"ּ ,כִ י ִה ְק ִריבּו ָ
לָ כֵ ן ֵהם ְמכּונִ ים ָ
מּוסף.
קֹור ְּבנֹות ָ
יבים ְ
ּוב ַחּגִ יםַ ,מ ְק ִר ִ
חֹוד ִׁשים ַ
אׁשי ָ
ּמּוסףְּ :ב ַׁש ָּבתֹותְּ ,ב ָר ֵ
קֹור ְּבנֹות ַה ָ
ְ
קֹור ְּבנֹות ַה ָּת ִמיד.
נֹוס ִפים ַעל ְ
קֹור ָּבנֹות ָ
"מּוסף"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהם ְ
ָ
קֹור ִאים לָ ֶהם
ּדּוע ְ
ַמ ַ
קֹור ַּבן
בּואה :אְ .
נֹוס ִפיםֶׁ ,ש ָּב ִאים ִמן ַה ְּת ָ
קֹור ְּבנֹות ִציּבּור ָ
לֹוׁשה ְ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַמ ְזּכִ ָירה ְׁש ָ
יאים ְּב ַחג
קֹור ַּבן ְׁש ֵּתי ַהּלֶ ֶחם ֶׁש ְּמ ִב ִ
יבים ַּבּיֹום ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל ַחג ַה ֶּפ ַסח .בְ .
עֹומר ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
ָה ֶ
ַה ָּשׁבּועֹות .ג .לֶ ֶחם ַה ָּפנִ ים ֶׁש ִהּנִ יחּו ַעל ַהּשּׁולְ ָחן ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּבכָ ל ַׁש ָּבת.
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בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת שקלים ,דף ז'

שמעון בן נזירא בשם ר' יצחק אמר :כל תלמיד חכם
שאומרים דבר הלכה מפיו בעולם הזה ,שפתיו רוחשות
עמו בקבר ,שנאמר 'וחכך כיין הטוב' וגו' דובב שפתי
ישנים  -מה כומר של ענבים זה ,כיוון שמניח אדם
אצבעו עליו מיד דובב ,אף שפתותיהם של צדיקים,
כיוון שאומרים דבר הלכה מפיהן של צדיקים שפתותיהן
מרחשות עמהן בקבר.
חמרא  -יין
שמעתתא  -שמועה ,הלכה

הסבר :לתלמידי חכמים שנפטרו יש הנאה
כאשר אומרים דברי הלכה בשמם בעולם
הזה ,וכאשר עושים זאת כביכול שפתותיהם
מתנועעות בקבר ,כמו היין התוסס שמתנועע
כשנוגעים בו .משום כך חשוב להקפיד לומר
דבר בשם אומרו.

| על המפה
אשקלון
אשקלון היא עיר במישור החוף הדרומי.
זוהי אחת הערים העתיקות בעולם ,ונזכרת
בתנ"ך בתור אחת מחמשת ערי הפלישתים.
בתקופת בית שני היא נבנתה מחדש
ושימשה כעיר נמל ומרכז תרבותי חשוב,
בה התגוררו יהודים ונוכרים .בימי הביניים
השתלטו עליה הצלבנים ,אולם מאוחר
יותר כבשו אותה הממלוכים והחריבו
אותה .ליד חורבותיה קמה העיירה הערבית
מג'דל ,שלאחר בריחת תושביה במלחמת
העצמאות הוחלט ליישב אותה ביהודים.
עולים רבים התיישבו במקום ,העיר הלכה
וגדלה ,ובשנת  1955נקראה בשם אשקלון.
כיום גרים באשקלון כ 144-אלף תושבים,
והיא נחשבת לאתר תיירות לאומי.

עמודים רומיים בפארק הלאומי באשקלון
()Wikipedia, Tzvi A
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| מן ההסטוריה

מתפלפלים

מעמד קצירת העומר
התורה מצווה לקצור ולהביא למקדש את
הקציר הראשון של השנה ,לשם הקרבת
מנחת העומר .הזמן שנקבע לכך הוא "ממחרת
השבת" .בתקופת בית שני הייתה מחלוקת
גדולה סביב השאלה מה הכוונה במועד זה.
הפרושים ,עליהם נמנו חכמי ישראל ,קבעו
שהכוונה היא למחרת יום טוב הראשון של
פסח .לעומת זאת הבייתוסים טענו שהכוונה
היא למחרת יום השבת שאחרי הקרבת הפסח,
ואין לה תאריך קבוע .כדי לשלול את עמדתם
של הבייתוסים ,נהגו החכמים לערוך את טקס
קצירת העומר בחגיגיות ובמעמד עם רב ,ובכך
הראו שהמצווה אכן מתקיימת דווקא במוצאי
חג הפסח ולא בזמן אחר.

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
קבוצת חברים מתנועת הנוער תכננה לטייל בחול המועד פסח בעיר
מסוימת בארץ ,שיש לה היסטוריה מעניינת ,ואתרים חשובים שיש בהם
סיפורי גבורה ,מורשת קרב ,ציונות וכו' .הבעיה התעוררה כאשר חברי
הקבוצה גילו שליד מספר מקומות בהם הם עומדים לבקר פועלות
מספר מסעדות המגישות לסועדים אוכל חמץ ,ואף יש שם חנויות
שיש בהן חמץ גמור .הדבר עורר דיון בין חברי הקבוצה האם נכון לטייל
במקום שיש בסביבתו חמץ ,ושזו האווירה שם?

מצד שני:

ד אחד:

מצ
צה טענו שזה
ק מחברי הקבו
חל
להיות בסביבה
לא ראוי בפסח
בפרהסיה .זה
שיש בה חמץ
ם ,לא מתאים
וגע ברגשותיה
פ
יר את ההנאה
ירת החג ומעכ
לאוו
לחפש מקום
טיול .לכן עדיף
מה
מקום שאין בו
אחר לטייל בו ,
לוי בפרהסיה.
חמץ ג

חלק מחב
לא ה רי הקבוצה טענו שזה
ענ
יין שלהם או האחריות
שלהם
מה
קו
רה
מ
סב
יב
ברחובות
או ב
חנ
ויות .הם באים לטייל,
לה
תר
כז
ב
הנאה של הטיול
ובמק
ומ
ות
ב
הם
הם רוצים להיות,
ו
הם
מ
תע
למ
ים
לחלוטין מכל
מ
יני
מס
עד
ות
או
ח
נויות בסביבה
שיש בהן חמץ .

ו...מה
דעתכם?
קציר תבואה בחג העומר ,זכר למנחת העומר ()Wikipedia

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

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

 4דקות

שביעי של פסח

| מי אני?

שביעי של פסח הוא היום האחרון בחג הפסח.
כמו היום הראשון ,גם היום השביעי הוא יום
טוב ואסור בעשיית מלאכה .זהו היום שבו
עברו בני ישראל בים סוף והמצרים טבעו ,ולכן
נוהגים לומר בו את שירת הים בקול ובשמחה.

1 .אינני יהודי ,והייתי חבר חשוב במועצת העיר אשקלון.
2 .הסיפור אודותיי מופיע במסכת קידושין ,דף ל"א ובמסכת עבודה
זרה ,דף כ"ג.
3 .בזכות המצווה הגדולה שעשיתי זכיתי ונולדה בעדרי פרה אדומה.
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4 .הפכתי להיות סמל לכיבוד הורים.
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חתימת
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מה האירוע המצויר כאן ,והיכן הוא התרחש?
 2מי האיש השוכב במיטה ומה מונח מתחת לראשו?
 3כיצד הפרה בציור קשורה לעניין?
 4שאלת אתגר :כיצד הזאב בציור קשור לתמונה?

| מי אני?

נתינה באשקלון
שכנע את דמא בן
חכמים מנסים ל
כב עליה.
 1 .מכור להם את האבן שאביו שושותיו אבן הישפה.
להו נתינה ,אביו של דמא .למרא רה אדומה בעדרו.
2 .ז
ורים זכה לפ
ז
מין
ה
בני
ר-
אמ
נ
ליו
3 .בזכות מצות כיבוד שבט בנימין ,ע
של
בן
הא
יא
ה
4 .הישפה
א ב יטרף

 7דקות

 3דקות

1 .אני בהמה עם צבע נדיר.
2 .בכוחו של האפר שלי לטהר טמאים.
רה א

רבי סעדיה
גאון

רש״י

דומה

4260

4650

4800

4900

5258

5260

פ

3 .כדי לקיים את המצווה שתלויה בי אסור
שיעלה עלי עול ,שיהיה בי מום ,ועלי להיות
לפחות בת שנתיים.
5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

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
את שתי המכות הראשונות ,דם וצפרדע,
ידעו לעשות גם חרטומי מצרים .רק מול
המכה השלישית  -הכינים ,עמדו החרטומים
חסרי אונים ואמרו" :אצבע אלוקים היא".
מדוע ,אפוא ,עשה הקב"ה שתי מכות
שגם החרטומים יכלו לעשות? וכי לא היה
בכוחו למצוא מכות אחרות? ניתן לתרץ,
שבכוונה רצה הקב"ה להתחיל במכות כאלו
שגם החרטומים יכלו לעשות אותם ,כי ידע
שדווקא בצורה זו יגדל שמו בכל הארץ .אם
מצרים היה עם פשוט ,שאין בו קוסמים בעלי
כוחות ,היה ניתן לחשוב שהמכות שהביא ה'
על מצרים הן לא כאלו גדולות .אבל עכשיו,
כשראו העולם שאפילו במצרים המלאה
קוסמים ובעלי כוחות ,הצליח ה' לעשות
מכות כאלו שגם חרטומי מצרים עמדו חסרי
אונים מולן  -הבינו והכירו כולם עד כמה
גדולה ידו של ה'.

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת פסחיםַ ,ד ִּּפים י״א  -י״ג

רּומת ֵע ִצים לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַּדף י'ְּ :ת ַ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיְ ָתה "לִ ְׁשּכַ ת ָה ֵע ִצים"ָּ ,בּה הּונְ חּו ֵע ִציםָּ ,ב ֶהם ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּכְ ֵדי לְ ַה ְק ִריב
קּופהִּ ,ב ְת ִחיּלַ ת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ יָ ,היּו ֲח ֵס ִרים
אֹותּה ְּת ָ
ּקֹור ָּבנֹות ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַחְּ .ב ָ
ֶאת ַה ְ
ֵע ִציםּ ,כִ י ֹלא ָה ָיה ֵדי ּכֶ ֶסף ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּכְ ֵדי לִ ְרּכֹוׁש ֵע ִציםְ ,ו ָאז ִה ְתנַ ְּדבּו ִמ ְׁש ָּפחֹות
ּומלְ ָאכִ י,
יאים ַחּגַ י ,זְ כַ ְריָ ה ַ
ֵמ ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ָת ְרמּו ֵע ִצים לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשּ .כַ ֲא ֶׁשר ָראּו זֹאת ַהּנְ ִב ִ
יּוח ֶדת לְ ָה ִביא ֵע ִצים לְ ֵבית
ּתֹור ִמים ָה ֵאּלֶ ה ֵיׁש ְזכּות ְמ ֶ
יּקנּוֶׁ ,ש ְּבכָ ל ָׁשנָ ה ְו ָׁשנָ ה ,לַ ְ
ֵהם ִּת ְ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשּ ,גַ ם ּכְ ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש יִ ְהיֶ ה כְ ָבר ַמ ְס ִּפיק ֵע ִציםַ .ה ִּמ ְׁש ָּפחֹות ַהּלָ לּוֶׁ ,שּזָ כּו ַּב ִּמ ְצ ָוה
יּוחד ַּב ָּי ִמים ֶׁש ָּב ֶהם ֵהן ֵה ִביאּו ֵע ִצים לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
יּוח ֶדתָ ,היּו עֹוׂשֹות יֹום טֹוב ְמ ָ
ַה ְּמ ֶ

דּוּמה
יּוחד לַ ָּפ ָרה ָה ֲא ָ
ַּדף י"אּ :גֶ ֶׁשר ְמ ָ
יתים
יּוחד ֵמ ַהר ַה ַּביִ ת ֶאל ַהר ַהּזֵ ִ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָעׂשּו גֶ ֶׁשר ְמ ָ
ּדּוע ָה ָיה ָצ ִריְך ַל ֲעׂשֹות ֶּג ֶׁשר
דּוּמהַ .מ ַ
צֹורך ַה ָּפ ָרה ָה ֲא ָ
ְל ֶ
ׁשֹוח ִטיםְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך ָׂש ְרפּו
דּוּמה ָהיּו ֲ
יּוחד? ֶאת ַה ָּפ ָרה ָה ֲא ָ
ְמ ָ
ֶאת ְּב ָׂש ָרּה ְו ִע ְר ְּבבּו ֶאת ָה ֵא ֶפר ְּב ֵמי ַמ ְע ָיןֶ .את ַה ַּמ ִים ַהּלָ לּו
ִהיּזּו ַעל ִמי ֶׁש ָה ָיה ָט ֵמא ִּבגְ לַ ל ֶׁשּנָ גַ ע ְּב ֵמתְ ,וכָ ְך הּוא נִ ְט ָהר.
יתים ,מּול ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש .לָ כֵ ןֶ ,את ַה ָּפ ָרה
דּוּמה? ְּב ַהר ַה ֵּז ִ
ׂשֹור ִפים ֶאת ַה ָּפ ָרה ָה ֲא ָ
ֵהיכָ ן ָהיּו ְ
יתיםַ ,ו ֲחכָ ִמים ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ָּמא ַב ֶּד ֶרְךִ ,מ ֵּבית
דּוּמה ָהיּו מֹולִ יכִ ים ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶאל ַהר ַהּזֵ ִ
ָה ֲא ָ
ּכֹוהנִ ים ֶׁש ְּמלַ ּוִים ֶאת ַה ָּפ ָרהַ ,על ֵא ֶיזה ֶק ֶברְּ ,בלִ י לָ ִׂשים
יתיםַ ,י ַע ְברּו ַה ֲ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש לְ ַהר ַה ֵּז ִ
יּוחדִ ,מ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
יּפ ֵסל .לָ כֵ ן ָּבנּו גֶ ֶׁשר ְמ ָ
דּוּמה ִּת ָ
לֵ בְ ,ו ֵהם ִי ְהיּו ְט ֵמ ִאיםְ ,ו ַה ָּפ ָרה ָה ֲא ָ
דּוּמה.
יתיםָ ,עלָ יו הֹולִ יכּו ֶאת ַה ָּפ ָרה ָה ֲא ָ
ַעד ַהר ַהּזֵ ִ

חידה!

מצאו את המילים הבאות ,שנשמעות דומות,
אלא שבאחת מהן יש א' ובשנייה ע':
1 .גדלים על עץ \ תוקפני ,כוחני -

ַּדף י"בֶ :ה ְק ֵּדׁש ֶּב ֶדק ַה ַּביִ ת
2 .קוצרים אותו ממחרת הפסח \
מדבר ,מבטא מילים -

"ּב ֶדק" ִמּלְ ׁשֹון
"ּב ֶדק ַה ָּב ִית"? ֶ
"ּב ֶדק ַה ַּב ִית"ַ -מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמיּלִ ים ֶ
לֹומ ִדים ַעל ֶה ְק ֵּדׁש ֶ
ְּב ַדף ֶזה ְ
ּוב ַקע ַּב ִּבנְ ָיןְּ .ב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ְמ ַת ְּקנִ ים ּכָ ל ֶס ֶדק ִמ ָּידּ ,כִ י
יעהֶׁ ,שּנִ ְה ָיה ֶס ֶדק ֶ
ֶס ֶדקְּ ,ב ִק ָ
הּוק ַּדׁש
פֹואר ָּכל ַה ְּז ַמןַ .ה ֶּכ ֶסף ֶׁש ְ
ּומ ָ
ֲה ֵרי ֶזה ֵּביתֹו ֶׁשל ַה ָּק ָּב"הְ ,והּוא ָצ ִריְך ִל ְהיֹות ָי ֶפה ְ
לֹומרַ ,הּכֶ ֶסף
"ה ְק ֵּדׁש ֶּב ֶדק ַה ַּב ִית"ּ ,כְ ַ
ִּב ְׁש ִביל ַה ְּצ ָרכִ ים ַהּשֹׁונִ ים ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,נִ ְק ָרא ֶ
"ּב ֶדק ַה ַּב ִית" ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ַגם ְל ָכל
אֹותם ַּ .ב ֵּשׁם ֶ
ָקדֹוׁש ִּב ְׁש ִביל ַה ְּמקֹומֹות ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַת ֵּקן ָ
עֹוׂשים ֶה ְק ֵּדׁש? לְ ָמ ָׁשלָ ,א ָדם ֶׁש ֵּיׁש לֹו ָׁשעֹון ָי ֶפהָ ,יכֹול לָ ַק ַחת
צֹורכֵ י ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵ .איְך ִ
ְ
"ה ֵרי ֶזה ֶה ְק ֵּדׁש"ִ .מ ָּיד ַה ָּשׁעֹון נִ ְה ֶיה ָקדֹוׁשְ ,ו ָאסּור לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו
ֶאת ַה ָּשׁעֹון ּולְ ַהּגִ ידֲ :
אֹופןַ .ח ָּי ִבים לְ ָה ִביא אֹותֹו לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֶ .מה ָעׂשּו ּבֹו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש? ִאם ָה ָיה לֹו
ְּבׁשּום ֶ
ִׁשיּמּוׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ ,ה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּבֹוְ ,ו ִאם ֹלא ָה ָיה לֹו ִׁשיּמּוׁשַ ,הּגִ ְז ָּבר ֶׁשל ֶה ְק ֵּדׁש ָמכַ ר
צֹורְך ַה ֶה ְק ֵּדׁש.
ֶאת ַה ָּשׁעֹון ְו ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּבּכֶ ֶסף לְ ֶ

3 .מדברים בבית הדין \ עולים ממים רותחים -

4 .בעל ממון \ אזמר -

(תשובות:
עלים-אלים ,עומר-אומר,
עד
ים-אדים ,עשיר-אשיר)

שאלות השבוע ???

 .1מה לא יכול היה לקרות בחייו של דוד המלך?
 .2אילו שלושה נביאים חיו בתחילת בית שני?
 .3מדוע האתון של רבי פנחס בן יאיר לא
הסכימה לאכול?
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

ַּדף י"גֲ :אתֹונֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן יָ ִאיר
(חמֹור נְ ֵק ָבה) ֶׁשל ַה ַּתּנָ א ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן ָי ִאיר.
ַּפ ַעם ַא ַחת ּגָ נְ בּו ֲאנָ ִׁשים ֶאת ָה ָאתֹון ֲ
ימה לֶ ֱאכֹול ׁשּום ָּד ָבר.
לֹוׁשה ָי ִמים ָה ְי ָתה ָה ָאתֹון ְּב ֵבית ַהּגַ ּנָ ִבים ,וֹלא ִה ְסּכִ ָ
ְׁש ָ
יּתּה? ִהיא עֹוד ָּתמּות ֶא ְצלֵ נּו ֵמ ָר ָעב!
ָא ְמרּו ַהּגַ ּנָ ִביםֵ :איזֹו ִמין ָאתֹון ִהיא? ַמה ּנַ ֲע ֶׂשה ִא ָ
יהִׁ .ש ְח ְררּו ַהּגַ ּנָ ִבים ֶאת ָה ָאתֹוןְ ,ו ִהיא ָהלְ כָ ה ְו ָח ְז ָרה
אֹותּה ַּב ֲח ָז ָרה לִ ְב ָעלֶ ָ
ָה ַבה נָ ִׁשיב ָ
לְ ֶפ ַתח ֵּביתֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן ָי ִאיר.
עֹוריםּ ,כְ ֵדי
יה ְׂש ִ
ִהכְ נִ יסּו ַאנְ ֵׁשי ֵּביתֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן ָי ִאיר ֶאת ָה ָאתֹוןְ ,ו ֶה ֱע ִמידּו לְ ָפנֶ ָ
("ּד ַמאי" זֹו
עֹורים ָהיּו ְ"ד ַמאי"ְ .
ימה לֶ ֱאכֹולִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ְּשׂ ִ
ֶׁשּתֹאכַ לֲ .א ָבלִ ,היא ֲע ַד ִין ֹלא ִה ְסּכִ ָ
יּקנּו לְ ַה ְפ ִריׁש
"עם ָה ָא ֶרץ" ֶׁש ֵּיׁש ֲח ָׁשׁש ֶׁש ֵאינֹו ַמ ְפ ִריׁש ַמ ְע ְׂשרֹות)ֲ ,חכָ ִמים ִּת ְ
בּואה ֶׁשל ַ
ְת ָ
בּואה
ּומ ְע ְׂשרֹותֲ ,א ָבל ֵהם ִּת ְיּקנּו זֹאת ַרק ַעל ַמ ֲאכָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם וְ ֹלא ַעל ְּת ָ
ִמ ֶּמּנָ ה ְּתרּומֹות ַ
בּואה ַעד ֶׁש ִעי ְּשׂרּו
ימה לֶ ֱאכֹול ֵמ ַה ְּת ָ
ֶׁשּנִ ְקנְ ָתה לְ ַמ ֲאכָ ל לְ ַב ֲעלֵ י ַחּיִ יםְּ .בכָ ל זֹאת ָה ָאתֹון ֹלא ִה ְסּכִ ָ
בֹוהה ָה ָיה ַר ִּבי ִּפנְ ָחס
אֹותנּוְּ ,ב ֵאיזֹו ַד ְרּגָ ה גְ ָ
ּדּוע ַהּגְ ָמ ָרא ְמ ַס ֶּפ ֶרת זֹאת? ּכְ ֵדי לְ לַ ֵּמד ָ
אֹותּהַ .מ ַ
ָ
ֶּבן ָי ִאירֶׁ ,ש ֲא ִפיּלּו ָה ָאתֹון ֶׁשּלֹו ִה ְתנַ ֲהגָ ה ּכָ ְך.
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