
ַּדף נ"ז: ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול וְּכָפפֹות ֶמִׁשי

שָכר ִאיׁש ְּכַפר ַּבְרָקִאי, ֶׁשָהָיה עֹוֵבד ְּבֵבית  ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ַעל ּכֵֹהן ָּגדֹול ּוְׁשמֹו ִיּׂשָ
ַהִּמְקָּדׁש, ַמְקִריב קֹוְרָּבנֹות ּוְמָנחֹות, ְּכֶׁשהּוא ָלַבׁש ַעל ָיָדיו ְּכָפפֹות ָהֲעׂשּויֹות ִמֶּמִׁשי, 
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֹלא ָרָצה ָלַגַעת ַּבּקֹוְרָּבנֹות, ַּבָּבָׂשר ּוַבָּדם. ַַּתְלמּוד אֹוֵמר ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשּלֹו 
ָהָיה ֹלא ָראּוי ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמְרֶאה ְּכִאיּלּו ֶׁשהּוא ֵאינֹו ְמַכֵּבד ֶאת ַהּקֹוְרָּבנֹות. ִּבְגַלל ֶזה 

ַמִים. ֶהֱעִניׁשּוהּו ִמן ַהּׁשָ

ַּפַעם ַאַחת ִהְתַוְּכחּו ֵּביֵניֶהם ַהֶּמֶלְך ְוַהַּמְלָּכה. ַהֶּמֶלְך ָאַמר ֶׁשְּגִדי ִעִּזים ְמׁשּוָּבח יֹוֵתר 
ִמֶּכֶבׂש, ְוַהַּמְלָּכה ָאְמָרה ְלֵהֶפְך; ַהֶּכֶבׂש ְמׁשּוָּבח יֹוֵתר ִמן ַהְּגִדי. ָאְמרּו ַהֶּמֶלְך ְוַהַּמְלָּכה: 

שָכר ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול, שַיִּגיד ָלנּו ִמי צֹוֵדק". "ָהָבה ִנְקָרא ְלִיּׂשָ

שָכר ִהִּגיַע ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם ֶׁשַהַּמְלָּכה צֹוֶדֶקת ְותֹוְך ְּכֵדי ָּכְך הּוא ָעָׂשה ְּבָיָדיו ְּתנּוָעה  ִיּׂשָ
ֶׁשל ִזְלזּול, ְּכִאיּלּו ֶׁשַהֶּמֶלְך ְמַדֵּבר ְׁשטּוּיֹות. ַהֶּמֶלְך ֶנֱעַלב, ְוהּוא ִציּוָה ְלַהֲעִניׁש אֹותֹו 

ְּבעֹוֶנׁש ָחמּור ְמאֹוד.

ַּדף נ"ח: "קֹוְרַּבן ָּתִמיד"

ֶאת קֹוְרַּבן ַהָּתִמיד ִהְקִריבּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַּפֲעַמִים ְּבָכל יֹום. ֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּבּבֹוֶקר ְוֶכֶבׂש 
ֶאָחד ִלְפֵני סֹוף ַהּיֹום. ָלָּמה ַהּקֹוְרָּבן ַהֶּזה ִנְקָרא "קֹוְרַּבן ָּתִמיד"? ִמְּפֵני ֶׁשָּתִמיד ָצִריְך 

ְלַהְקִריב אֹותֹו, ָּכל יֹום. ֶאת ַהּקֹוְרָּבן ָהִראׁשֹון ַמְקִריִבים ַּבּבֹוֶקר.

ִני? ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר, ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב אֹותֹו  ָמַתי ָצִריְך ְלַהְקִריב ֶאת ַהּקֹוְרָּבן ַהּׁשֵ
ֵמֲחצֹות ַהּיֹום )ֶאְמַצע ַהּיֹום(, ַעד ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה.

ֲאָבל, ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו, ֶׁשֹּלא ַיְקִריבּו אֹותֹו ִמָּיד ַּבֲחצֹות ַהּיֹום, ֶאָּלא ַרק ֲחִצי ָׁשָעה ַאֲחֵרי 
ֲחצֹות, ִמְּפֵני ֶׁשֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִּתְקֶרה ָטעּות ְוַיְקִריבּו אֹותֹו ִלְפֵני ַהְּזַמן. ָלֵכן 
ֵהם ִּתיְּקנּו, ֶׁשֵּיׁש ְלַהְמִּתין ֲחִצי ָׁשָעה ַאַחר ֲחצֹות, ָאז ְּכָבר ְּבַוַּדאי ֹלא ַיְקִריבּו ִלְפֵני ֲחצֹות.

ַּדף נ"ט: ֵסֶדר ָהֲעבֹודֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדש

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְקִריבּו ְבָכל יֹום ְׁשֵני קֹוְרְּבנֹות ָּתִמיד. קֹוְרָּבן ֶאָחד ִהְקִריבּו ַּבּבֹוֶקר, ְוהּוא 
ִנְקָרא "ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר", ְוקֹוְרָּבן ֶאָחד ִהְקִריבּו ִלְקַראת ֶעֶרב ְוהּוא ִנְקָרא "ָּתִמיד ֶׁשל 
ָּיִכים  ֵּבין ָהַעְרַּבִים". קֹוְרְּבנֹות ַהָּתִמיד ֵהם קֹוְרְּבנֹות ִציּבּור. ְּכלֹוַמר, ֵהם קֹוְרָּבנֹות ֶׁשּׁשַ
ְלָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ָּבֶעֶרב, ַאֲחֵרי ֶׁשִהְקִריבּו ָתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים, ָהיּו ַמְקִטיִרים ֶאת 

ַהְּקטֹוֶרת ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּוַמְדִליִקים ֶאת ַהְּמנֹוָרה.

ְלַאַחר ִמֵּכן ֹלא ָעׂשּו ֲעבֹודֹות נֹוָספֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִּכי ַאֲחֵרי קֹוְרַּבן ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין 
ַעְרַּבִים, ֵאין ַמְקִריִבים קֹוְרָּבנֹות נֹוָסִפים. ּקֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ׁשֹוֶנה ִמָּכל ַהּקֹוְרָּבנֹות. ֶאת 

קֹוְרַּבן ֶּפַסח ַמְקִריִבים ַּדְוָקא ַאֲחֵרי ַהְקָרַבת ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים.

ַּדף ס': ֵאיְך ַמְקִריִבים קֹוְרָּבנֹות?

ֵיׁש ַאְרַּבע ֲעבֹודֹות ֶׁשְּקׁשּורֹות ְלַהְקָרַבת ַהּקֹוְרָּבן.

א. "ְׁשִחיָטה" - ִלְׁשחֹוט ֶאת ַהּקֹוְרָּבן.

ב. "ַקָּבָלה" - ְלַקֵּבל ֶאת ַהָּדם.

ג. "הֹוָלָכה" - ְלהֹוִליְך ֶאת ַהָּדם ֶאל ַהִּמְזֵּבַח.

ד. "ְזִריָקה" - ִלְזרֹוק ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

שבתי צבי - משיח שקר
שבתי צבי היה משיח השקר המפורסם 
ביותר בתולדות עם ישראל. הוא נולד 
במאה ה-17 באיזמיר שבטורקיה, ומגיל 
צעיר היה ידוע כעילוי גדול ואף למד 
את חוכמת הקבלה, אך התנהגותו הייתה 
תמוהה, הוא היה נתון למצבי רוח משתנים 
ונהג לבטא את השם המפורש. בעקבותיו 
מעשיו גורש מאיזמיר והחל לנדוד בעולם 
עם קבוצת מעריציו. כאשר הגיע לארץ 
פגש את נתן העזתי, מקובל שהציג את 
עצמו כנביא, ששכנע אותו שהוא המשיח. 
נתן העזתי החל לפרסם את שבתי צבי 
בעולם, ולכל מקום הגיעו השמועות על כך 
שהוא המשיח ועל ניסים שחולל כביכול. 
יהודים רבים מאוד נסחפו והחלו להאמין 
בשבתי צבי, למרות שהתנהגותו נעשתה 
בעייתית יותר והוא עבר בגלוי על עבירות 
חמורות. בסופו של דבר אסר הסולטן 
הטורקי את שבתי צבי והציב בפניו ברירה 
- למות או להתאסלם. שבתי צבי בחר 
להתאסלם, והיהודים שהאמינו בו ספגו 
אכזבה קשה ומרה. הנזקים שגרם שבתי 
צבי לעם ישראל נמשכו 
עוד שנים רבות אחריו.

שבתי צבי, ממשיחי השקר 
המפורסמים בהיסטוריה 

של עם ישראל, בציור 
)Wikipedia( 1665 משנת

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 379

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף נ"ז

הסבר: אבא שאול בן בטנית מתאר את משפחות 
הכהונה בתקופת בית שני, שרבות מהן היו 

מושחתות וסכנה הייתה להתעסק איתן.

קמייתא – ראשונה
צימרא – חום

"אוי לי מבית חנין אוי לי מלחישתן, אוי לי 
מבית קתרוס אוי לי מקולמוסן"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים נ"ז- ס"ג | פרשת בא | ד'- י' בשבט )17-23 לינואר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

לעזור לה לטפל בחתולים.וההתמדה. חלק אף הציעו וכל הכבוד לה על הדאגה חיים, שזה אנושי ורגיש שזה ממש צער בעלי שהאישה דואגת לחתולים, אמרו שזה ממש יפה מאוד חלק מתושבי השכונה מצד אחד:

מצד שני:

תושבים אחרים בשכונה טענו 

שהחתולים מהווים מטרד, הם 

מייללים ביום ובלילה, נוברים 

בפחים ומשאירים אחריהם 

זבל ולכלוך, וזה מפריע להם 

מאוד שכל כך הרבה חתולים 

מסתובבים בשכונה כל הזמן. 

השכונה לטענתם איננה גן חיות 

ואיננה "צער בעלי חיים".

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון שכונתי סוער:

בשכונה אחת נקבצו קבוצה גדולה של חתולים. מתברר שישנה 
אישה אחת בשכונה שכל הזמן מביאה להם אוכל ושתייה ודואגת 
לחתולים, ולכן חתולים רבים מהאזור מגיעים דווקא לשכונה הזו.

הדבר הזה עורר מחלוקת בשכונה.

א. אני נביא, תשבי, וגלעדי.

התווכחתי עם נביאי הבעל בהר הכרמל. ב. 

הנביא אלישע היה תלמידי וממשיך דרכי. ג. 

עליתי בסערה השמיימה. ד. 

אני מגיע לכל ברית מילה ולכל בית בליל הסדר. ה. 

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים 
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.

talmudisraeli@medison.co.il ניתן לשלוח למייל 
תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

נביאי אמת ונביאי שקר
בתקופת התנ"ך חיו בעם ישראל נביאים - אנשים 
שה' נגלה אליהם בנבואה ושלח אותם לדבר 
בשמו לעם ישראל. נביאי האמת היו צדיקים 
ויראי שמים, אולם היו גם נביאי שקר - אנשים 
שהתחזו לנביאים, ואמרו בשם ה' דברים שהוא 
לא באמת אמר להם. התורה מלמדת שהדרך 
לבחון האם מדובר בנביא אמת או שקר היא 

לראות האם נבואותיו מתקיימות.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

בס"ד

חברותא

אליהו הנביא
 | על המפה

הכרמל
הכרמל הוא רכס הרים הנמשך מצפון מערב 
השומרון עד מפרץ חיפה. הוא מחולק לשלושה 
אזורים: רכס אמיר, רמות מנשה ורכס הכרמל. 
מקור שמו אינו ידוע, וייתכן שהוא קשור לכרמים 
שהיו בו. מבנה הקרקע והאקלים הגשום הפכו את 
הכרמל לאזור מיוער ועשיר בחי ובצומח. הכרמל 
מוזכר מספר פעמים בתנ"ך כמקום עשיר ופורח. 
על הר הכרמל ערך אליהו הנביא את העימות עם 
נביאי הבעל, בו הוריד ה' אש מן השמים שאכלה 
את קורבנו של אליהו. לאורך ההיסטוריה לא 
הייתה התיישבות רבה באזור הכרמל. בעקבות 
הציונות והעלייה לארץ הוקמו בו המושבות 
זכרון יעקב, בת שלמה ושפיה, ובמסגרת חומה 
ומגדל הוקמו בו יישובים נוספים. חלקים נרחבים 
מהכרמל נחשבים היום לשמורות טבע, ונעשים 

ניסיונות להחזיר אליהם בעלי חיים שנעלמו.

)Wikipedia( חוטם הכרמל, מבט ממערב, מכיוון קיבוץ מעגן



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1 .
נביאי הבעל.

	 .

הם נהגו לשרוט את עצמם בזמן הפולחן.
	 .

אליהו הנביא.
	 .

כדי להראות את גודל הנס שהאש תשרוף  גם אותם.
5 .

שה' הוא האלוקים.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח
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 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה
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ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

ֱאִליָשׁע ֶבּן ָשָׁפט

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי האנשים ליד המזבח הגדול? 

למה יש להם חניתות? 
מי האיש שמתפלל? 

לאבי קראו ָשָׁפט. א. 
שפטתי והנהגתי את ישראל 66 שנים. ב. 

ביקשתי מאליהו הנביא לפני מותו: "ִויִהי ָנא ִפּי-ְשַׁנִים ְבּרּוֲחָך ֵאָלי" ג. 
ריפאתי את נעמן מצרעתו והחיתי את בן האישה השונמית. ד. 

2
1
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למה יש תעלת מים מסביב למזבח? 
מה מוכיחה האש שירדה מהשמים?



ַּדף ס"ב: ֵסֶפר יּוֲחִסין

ֵסֶפר יּוֲחִסין הּוא ֵּפרּוׁש ַעל "ִּדְבֵרי ַהָּיִמים" ֶׁשהּוא ֵחֶלק ִמן ַהַּתַנ"ְך.

ְּבֵסֶפר יּוֲחִסין ָהיּו ְּכתּוִבים ְּדָבִרים ֲעמּוִּקים ְוִנְסָּתִרים, ֶׁשָּקֶׁשה ְמאֹוד 
ְלָהִבין אֹוָתם.

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר, ֶׁשַּפַעם ָּבא ַרב ַׂשְלַמאי ְלַרִּבי יֹוָחָנן ּוִביֵּקׁש ֵמַרִּבי 
יֹוָחָנן ֶׁשְּיַלֵּמד אֹותֹו ֶאת ֵסֶפר יּוֲחִסין, ֲאָבל ַרִּבי יֹוָחָנן ֹלא ִהְסִּכים.

ׁשּוב ִהְפִציר ַרב ַׂשְלַמאי ַעד ֶׁשַרִּבי יֹוָחָנן ִהְסִּכים. ָאז ָאַמר ַרב ַׂשְלַמאי: 
"ֲאִני ֶאְלַמד ֶאת ֵסֶפר יּוֲחִסין ְּבַהְתָמָדה ַרָּבה, ְותֹוְך ְׁשלֹוָׁשה חֹוָדִׁשים 

ֵאַדע אֹותֹו".

ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוָחָנן, ֹלא ִיָּתֵכן ָּדָבר ָּכֶזה. ֵהן ְּברּוְרָיה, ֶׁשָהְיָתה ִּבּתֹו ֶׁשל 
ַרִּבי ֲחַנְנָיה ֶבן ְּתַרְדיֹון ְוִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס, ָהְיָתה ֲחָכָמה 
ְגדֹוָלה ְּביֹוֵתר, ּוְבָכל זֹאת ֹלא ִהְסִּפיָקה ִלְלמֹוד ֶאת ֵסֶפר יּוֲחִסין ְּבָׁשלֹוׁש 
ָׁשִנים. ֵאיְך ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַּתְצִליַח ִלְלמֹוד אֹותֹו ִּבְׁשלֹוָׁשה חֹוָדִׁשים?

ְלַבּסֹוף ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן: ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַאָּתה ַתְלִמיד ָחָכם, 
ֲאַלֵּמד אֹוְתָך ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשָּקׁשּור ְלַמֶּסֶכת ְּפָסִחים.

ַּדף ס"ג: "ֹלא ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי"

ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ֵׁשמֹות: "ֹלא ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי".

ַחט ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ּוְבאֹותֹו  ִמן ַהָּפסּוק ַהֶּזה ָלְמדּו ֲחָכִמים, ִּכי ִמי ֶׁשּׁשָ
ְזַמן עֹוד ָהָיה לֹו ָחֵמץ - ָעַבר ֲעֵבָרה. ְּכלֹוַמר, ְּבָׁשָעה ֶׁשּשֹׁוֲחִטים ֶאת 

ַהּקֹוְרָּבן, ָצִריְך ֶׁשְּלַבַעל ַהּקֹוְרָּבן ְּכָבר ֹלא ִיְהֶיה ָחֵמץ.

ּוַמה ּקֹוֶרה ִאם ְלַבַעל ַהּקֹוְרָּבן ֵיׁש ָחֵמץ ְּבָמקֹום ָרחֹוק?

ֵאָלה ַהּזֹו ֶנְחְלקּו ָאמֹוָרִאים. ֵריׁש ָלִקיׁש אֹוֵמר, ֶׁשַרק ִאם ֶהָחֵמץ  ַּבּׁשְ
ִנְמָצא ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור, ֲאָבל ִאם ֶהָחֵמץ ִנְמָצא 

ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור.

ַרִּבי יֹוָחָנן חֹוֵלק ְוסֹוֵבר, ֶׁשֲאִפיּלּו ִאם ֵיׁש לֹו ָחֵמץ ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, 
הּוא עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור.

ַּדף ס"א: "ְמנּוִיים" ַעל קֹוְרַּבן ֶּפַסח

ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ָּכל ְיהּוִדי ַחָּיב ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח.

ַהִאם ָּכל ֶאָחד ַחָּיב ְלָהִביא קֹוְרָּבן ָׁשֵלם? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֹלא.

ְיכֹוִלים ַּכָּמה ְיהּוִדים ִלְקנֹות ַיַחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ְוַיַחד ְלַהְקִריב אֹותֹו ּוְלַקֵּים 
ֶאת ִמְצַות ַהְקָרַבת קֹוְרַּבן ֶּפַסח. ַהְּיהּוִדים ֶׁשָּקנּו ֶאת ַהֶּכֶבׂש ְוהּוא 
ַׁשָּיְך ָלֶהם, ִנְמנּו ַיַחד ְלקֹוְרַּבן ֶּפַסח, ְוַעְכָׁשיו ֵהם "ְמנּוִיים" ַעל ַהּקֹוְרָּבן.

אי ֶלֱאכֹול ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלַקֵּים ֶאת  ַרק ִמי ֶׁש"ָּמנּוי" ַעל ַהּקֹוְרָּבן ַרּׁשַ
ִמְצַות ֲאִכיַלת קֹוְרַּבן ֶּפַסח, ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאינֹו "ָמנּוי" ַעל ַהּקֹוְרָּבן, ֵאינֹו 

אי ֶלֱאכֹול ִמֶּמּנּו. ַרּׁשַ

ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ַמְקִריִבים ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ַאֲחֵרי ֲחצֹות ַהּיֹום )ֶאְמַצע 
ַהּיֹום(, ְוִאם ִהְקִריבּו אֹותֹו מּוְקָּדם יֹוֵתר - ַהּקֹוְרָּבן ָּפסּול.

בס"ד

1. מדוע יששכר איש כפר ברקאי לבש כפפות?
2. מה העבודה האחרונה שנעשתה כל יום בבית המקדש?

3. כמה זמן לקח לברוריה ללמוד את ספר יוחסין?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים ס״א - ס״ג

???שאלות השבוע

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

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 

14:00,  למייל talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' העלון עליו 
אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות: קבלה, זריקה, 
חבל, רגל(

חידה!
 מצאו את המילים הבאות, שלכל אחת מהן

יש שתי משמעויות:

היא אחת העבודות שקשורות לקורבן, וגם תורת הסוד  .1

היא אחת העבודות שקשורות לקורבן, וגם עושים   .2
איתה חיסון

הוא אזור גיאוגרפי,  .3 
וגם קושרים בו דברים

הוא חג, וגם חלק מהגוף  .4

דבר תורה
המצווה הראשונה בה מצווים בני ישראל תכף עם יציאתם 

מארץ מצרים היא מצוות קידוש החודש.

מדוע נבחרה דווקא מצווה זו מכל תרי"ג המצוות שבתורה?

אחד הדברים שמבטא ביותר את היותו של האדם משועבד 
- הוא בכך שאינו שולט בזמן שלו. עבד הוא אחד שאינו 
קובע בעצמו כיצד למלא את סדר יומו, אלא כל כולו וכל 

זמנו נתון להחלטת אדונו.

הקב"ה רוצה להפוך את בני ישראל בבת אחת מעבדים לבני 
חורין, ולכן בראש ובראשונה הוא נותן להם את השליטה 
בזמנים. אתם תקדשו את החודש, אתם תקבעו את מועדי 
החגים, אתם תהיו בעל הזמנים, ובכך תיכנס לתודעה 

המחשבתית של בני ישראל ההבנה כי אכן הם בני חורין.


