
ַּדף מ': ְּבֵהמֹות ִמְדָּבִרּיֹות ּוֵביִתּיֹות

ַּבַּדף ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַמֶּסֶכת ֵּביָצה ִנְלַמד ַעל ְׁשֵני סּוִגים ֶׁשל ְּבֵהמֹות.

ְּבֵהמֹות ִמְדָּבִרּיֹות: ֵיׁש ְּבֵהמֹות ַהְּמכּוּנֹות "ְּבֵהמֹות ִמְדָּבִרּיֹות". ַהְּבֵהמֹות ַהִּמְדָּבִרּיֹות 
ְרִגילֹות ָלֵצאת ֶאל ַהִּמְרֶעה ִמחּוץ ָלִעיר ִמְּתקּוַפת ַחג ַהֶּפַסח ְוֵהן ׁשֹוהֹות ִמחּוץ ָלִעיר 

ָּכל ַהַּקִיץ ַעד חֹוֶדׁש ַמְרֶחְׁשָון. ָּכְך סֹוְבִרים ֲחָכִמים.

ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר ֶׁשִאם ִּפְתאֹום ִהִּגיָעה ְּבֵהָמה ִמְדָּבִרית ָלִעיר ְּבֶאְמַצע ַאַחד ַהַחִּגים 
ֶׁשְּבחֹוֶדׁש ִּתְׁשֵרי, ָאסּור ִלְׁשחֹוט אֹוָתּה ְּביֹום טֹוב, ֶׁשֲהֵרי ִהיא "מּוְקֶצה", ִאיׁש ֹלא 

ָחַׁשב ִלְׁשחֹוט אֹוָתּה ַהּיֹום ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה.

ְּבֵהמֹות ֵּביִתּיֹות: ֵיׁש ְּבֵהמֹות ַהְּמכּוּנֹות "ְּבֵהמֹות ֵּביִתּיֹות". ַהָּללּו יֹוְצאֹות ֶאל ַהִּמְרֶעה 
ִמחּוץ ָלִעיר ְּבָכל ּבֹוֶקר ְוִלְקַראת ֶעֶרב ֵהן ְּכָבר ָׁשבֹות ֶאל ָהִעיר.

ָנה ַּדף ב': ַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה ִנְקָרא "ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים". ַהֶּפֶרק ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה ַהָּקָּב"ה ָּדן ֶאת ָּכל  ָנה, ְוהּוא "יֹום ַהִּדין". ְּברֹאׁש ַהּׁשָ ָנה ָחל ִּבְתִחיַּלת ַהּׁשָ רֹאׁש ַהּׁשָ
ְּבֵני ָהעֹוָלם ְוקֹוֵבַע ַמה ִּיְהֶיה ִאיָּתם.

ָנה ִמְתַּכְּנִסים ַהּכֹל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְתִפיָּלה ְלבֹוֵרא עֹוָלם ְוִלְׁשִמיַעת  ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ְּתִקיעֹות ַהּשֹׁוָפר.

ָאר - ַעל ִמְצַות ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ְוַעל ִּדיֵני ַהְּתִפיָּלה  ָנה ִנְלַמד - ֵּבין ַהּׁשְ ְּבַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה. ַהְּמיּוָחִדים ֶׁשל רֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה ִמְׁשַּתִּנים ְּדָבִרים ַרִּבים. ְלָמָׁשל, ְׁשַנת  ְּבַדף ֶזה ְמָבֵאר ַהַּתְלמּוד, ֶׁשְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה.  ָנה ּוִמְסַּתֶּיֶמת ְּברֹאׁש ַהּׁשָ ִמיָּטה ַמְתִחיָלה ְּברֹאׁש ַהּׁשָ ַהּׁשְ

ַּדף ג': ַעְנֵני ַהָּכבֹוד 

ְּכֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּבִמְדַּבר ִסיַני, ַאַחר ֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים, ִהִּקיף אֹוָתם ַהָּקָּב"ה ְּבַעְנֵני 
ֶמׁש  ָּכבֹוד ִמָּכל ַהְּצָדִדים, ְוַגם ִמְּלַמְעָלה ּוִמְּלַמָּטה. ַעְנֵני ַהָּכבֹוד ֵהֵגּנּו ֲעֵליֶהם ִמּׁשֶ
ָרב, ְוַגם ָהְיָתה ָלֶהם ְסגּוָּלה ִנְפָלָאה נֹוֶסֶפת: ָהאֹוְיִבים ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָהיּו  ְוִמּׁשָ
ְמסּוָּגִלים ְלִהיָּכֵנס ְּבתֹוְך ַעְנֵני ַהָּכבֹוד, ְוָכְך ַחי לֹו ַעם ִיְׂשָרֵאל מּוָגן ּוָבטּוַח ְּבתֹוְך ָהֲעָנִנים.

ר ֶאת ַהְּדָרִכים. ִאם ָהָיה ִלְפֵניֶהם ּבֹור,  ָהָיה ָעָנן נֹוָסף, ֶׁשָהַלְך ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיּׁשֵ
ָהָיה ֶהָעָנן ְמַמֵּלא אֹותֹו; ִאם ָהָיה ִלְפֵניֶהם ַהר, ָהָיה ֶהָעָנן מֹוִריד אֹותֹו, ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא 

נֹוָחה ַהֶּדֶרְך ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל )ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא ְּבַׁשַּלח(.

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָזכּו ְלַעְנֵני ַהָּכבֹוד ִּבְזכּותֹו ֶׁשל ַאֲהרֹון ַהּכֹוֵהן. ָלֵכן, ְּכֶׁשַאֲהרֹון ַהּכֹוֵהן 
ַמע ֶמֶלְך ֲעָרד ֶׁשַעְנֵני  ִנְפַטר - ִהְסַּתְּלקּו ַעְנֵני ַהָּכבֹוד. ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר, ֶׁשִּמָּיד ְּכֶׁשּׁשָ
ַהָּכבֹוד ִהְסַּתְּלקּו, הּוא ָּבא ְלִהיָּלֵחם ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ָיַדע ֶׁשַעְנֵני ַהָּכבֹוד ְּכָבר 

ֵאיָנם ְמִגִּנים ֲעֵליֶהם.

ָנה  ַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהּׁשָ

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 417

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ראש השנה, דף ד׳

הסבר: התלמוד שואל מדוע חכמים מתחו ביקורת 
על דריווש מלך פרס, שבנה את בית המקדש כדי 
שיתפללו שם עבורו? הרי נאמר שמי שמקיים מצווה 
כדי להרוויח ממנה משהו, למשל שבנו יבריא או שיזכה 
לעולם הבא - הרי הוא צדיק גמור! עונה הגמרא שזה 
נאמר לגבי ישראל, אבל נוכרים שמקיימים מצווה כדי 

להרוויח משהו, זה פוגם במצווה.

דעבד - שעשה
מעליותא - דבר טוב, מעולה

ומאן דעבד הכי לאו מעליותא היא? והתניא האומר סלע 
זו לצדקה בשביל שיחיו בני ובשביל שאזכה בה לחיי 

העולם הבא, הרי זה צדיק גמור! לא קשיא, כאן בישראל 
כאן באומות העולם. 

בס"ד

ָנה, ַּדף ז' סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֵּביָצה, ַּדף מ' - ַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהּׁשָ
פרשת לך-לך | ד'- י' בחשון )10-16 לאוקטובר( 

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה

תל עדשים
תל עדשים הוא מושב בעמק יזרעאל, אשר 
הוקם ב-		9	 על ידי ארגון השומר, ונקרא על 
שם היישוב הערבי הסמוך תל עדס. בשנת 
		9	 הוא הפך למושב עובדים בעקבות הגעתן 
של משפחות חדשות. בין תושביו הידועים היו 
הרמטכ"ל רפאל איתן, שקבור במקום, וחבר 
הכנסת יגאל כהן. במושב נמצא אחד מבתי 
הכנסת הראשונים שהוקמו בעמק. כיום גרים 
במקום כ-1,500 תושבים, העוסקים בעיקר 

בחקלאות.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי וחברתי 
ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך חיזוק 

והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי, 
עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, דף פייסבוק 
פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל סרטונים, תוכניות 
קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל 

הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

תל עדשים 
 ,Wikipedia(
אסף שגיא(

מסיימים
מסכת ביצה

מתחילים

מסכת ראש השנה!



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שיוני 

צעיר מדי כדי לקבל החלטה 

מהסוג הזה, וכי זה לא נכון 

לעלות ככה לבד לישראל. עליו 

קודם כל ללמוד באוניברסיטה, 

לרכוש מקצוע, למצוא פרנסה, 

ורק בגיל מאוחר יותר, כשהוא 

יהיה יותר בשל, מבוגר ומנוסה - 

אם זה עדיין יהיה מעשי - שרק 

אז יעלה לגור בישראל, אבל לא 

עכשיו לבד בגיל הזה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

יוני בן ה-8	 נולד וחי עם משפחתו בארצות הברית. עם סיום התיכון 
הודיע יוני למשפחתו כי בכוונתו 'לעשות עלייה' לארץ ישראל, 
להתגייס לצבא, ללמוד ולחיות בישראל. הודעתו זו של יוני עוררה 

דיון משפחתי סוער.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

עלייה לארץ ישראל
כאשר יהודים עוזבים את ביתם בחוץ לארץ 
ועוברים לגור בארץ ישראל, קוראים לכך "עלייה 
לארץ". זאת משום שארץ ישראל נחשבת לגבוהה 
יותר במעלתה משאר הארצות, ולכן מי שבא 
אליה הוא עולה, ומי שעוזב אותה הוא יורד. 
לאורך כל שנות הגלות חלמו יהודים לעלות 
לארץ, אולם רק מעטים זכו לעשות זאת. עם 
חידוש ההתיישבות בארץ החלו להגיע עליות 

המוניות של יהודים מכל העולם.

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

 רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי? 
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר 

שיעור שבועי עם חומר איכותי? 

יש לנו פתרון בשבילכם! 'התלמוד הישראלי'- סוגיות מהדף היומי בעברית 
פשוטה להבנה, שאפשר ללמוד עם הילדים. כל קהילה שתצטרף, 

תקבל את העלון השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 
הבית! לרישום סרקו את הקוד.

בס"ד

חברותא

הפצצת הכור הגרעיני בעיראק
ב-7 ביוני 	98	 הפציץ חיל האוויר הישראלי את 
הכור הגרעיני בעיראק, במבצע שנקרא מבצע 
אופרה או מבצע תמוז. סדאם חוסיין, נשיא 
עיראק, איים על ישראל ושאף להצטייד בנשק 
גרעיני כדי לתקוף אותה. בתגובה החליטה ישראל 
להפציץ את הכור הגרעיני בעיראק ולמנוע ממנה 
להשיג נשק כזה. ההחלטה התקבלה לאחר 
ניסיונות שונים לעצור את עיראק בדרכים 
דיפלומטיות, שנכשלו. את התקיפה ביצעו 
שמונה מטוסי F-16 ושישה מטוסי F-15. הפעולה 
הושלמה בהצלחה, הכור הגרעיני הושמד וכל 
המטוסים חזרו בשלום. כתוצאה מכך איבדה 
עיראק את יכולתה הגרעינית, מה שהוביל מאוחר 

יותר לתבוסתה במלחמת המפרץ.

יסתדר בישראל.בוגרת וכי הם בטוחים שהוא טענו שליוני יש אישיות מימוש החינוך שלהם. הם והחלטתו של יוני הייתה ציוני ואהבת ארץ ישראל, של יוני. הם גדלו על חינוך מאוד ושמחו על הודעתו חלק מבני המשפחה התגאו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

סמל מבצע הפצצת הכור מוטבע על נץ מספר 			. אחד 
)Wikipedia, KGyST( שהשתתפו במבצע F-16A ממטוסי



3 דקות

  | מי אנחנו?

7 דקות

	 .
רב אלוף רפאל איתן )רפול(.

	 . רמטכ"ל.
	 .

הוא נולד, גדל וחי ביישוב תל עדשים.
	 .

בשילוב נוער מנותק בשירות הצבאי ובהשלמת לימודים.
	 .

תחביבו של רפאל איתן היה נגרות.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה
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ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מיהו האיש בציור?
מה היה תפקידו?

איך הוא קשור ליישוב שמופיע על השלט מאחוריו?
במה עוסקת התוכנית שמונחת על שולחנו?
מה הקשר בין הצנחן לשלט שנמצא מעליו?

חיילים שהגיעו לצבא מרקע בעייתי.. 	
השתלבו בתוכנית שנועדה לתת להם כלים להתקדם . 	

בחברה, בשירות הצבאי ובהשלמת הלימודים.
יוזם התוכנית היה הרמטכ"ל ה-		, והיא מכונה על שמו.. 	
שמה הרשמי של התוכנית היה מקא"ם - מרכז קידום . 	

אוכלוסיות מיוחדות.

2
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נערי רפול



ַּדף ה': ֶנֶדר ּוְנָדָבה

ֵּיׁש קֹוְרָּבן ֶׁשִּנְקָרא "ֶנֶדר", ְוֵיׁש קֹוְרָּבן ֶׁשִּנְקָרא "ְנָדָבה".

ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם? אם ְראּוֵבן ָאַמר: "ֲהֵרי ָעַלי ָקְרָּבן", ְּכלֹוַמר ֲאִני ִמְתַחֵּיב ְלָהִביא קֹוְרָּבן. 
ַמה ִּיְקֶרה ִאם הּוא ִיַּקח ְּבֵהָמה ְוַיִּגיד: "זֹו ַהְּבֵהָמה ֶׁשַאְקִריב ְלקֹוְרָּבן", ְוַאַחר ָּכְך ַהְּבֵהָמה 
ָאְבָדה? הּוא ָצִריְך ְלָהִביא קֹוְרָּבן ַאֵחר, ִּכי ָנַדר ְלָהִביא קֹוְרָּבן. ֲאָבל קֹוְרַּבן "ְנָדָבה" הּוא 
ַּכֲאֶׁשר ָאָדם אֹוֵמר "ֲאִני ַמְקִּדיׁש ֶאת ַהּשֹׁור ַהֶּזה ְלקֹוְרָּבן". הּוא ֹלא ָאַמר ֶׁשהּוא ִמְתַחֵּיב 
ְלָהִביא קֹוְרָּבן, ֶאָּלא ֶׁשֶאת ַהּשֹׁור ַהֶּזה הּוא ִמְתַחֵּיב ְלָהִביא. ָלֵכן, ִאם ַהּשֹׁור ַהֶּזה ָימּות 

אֹו יֹאַבד, הּוא ֵאינֹו ַחָּיב ְלָהִביא קֹוְרָּבן ַאֵחר, ִּכי ׁשֹור ַאֵחר הּוא ֹלא ִהְבִטיַח.

ַּדף ו': ּכֹוִפין אֹותֹו ַעד ֶׁשּיֹאַמר "רֹוֶצה ֲאִני"

ַהּתֹוָרה ִציּוְָתה ֶאת ֵּבית ַהִּדין, ֶׁשִאם ֵיׁש ָאָדם ֶׁשָּנַדר ְלָהִביא קֹוְרָּבן ְוַאַחר ָּכְך ִהְתָחֵרט, ֵּבית 
ִּדין ָצִריְך ְלַהְכִריַח אֹותֹו ְלַקֵּים ֶאת ַהֵּנֶדר ֶׁשּלֹו ּוְלָהִביא קֹוְרָּבן ְּכמֹו ֶׁשָּנַדר.

ִלְכאֹוָרה ֶזה ָקֶׁשה, ֲהֵרי ָצִריְך ְלָהִביא קֹוְרָּבן ַרק ִמּתֹוְך ָרצֹון ֶׁשל ַּבַעל ַהּקֹוְרָּבן, ִאם ֵּכן, 
ַמה ַּיֲעזֹור ֶׁשֵּבית ִּדין ַיְכִריַח אֹותֹו? ֲהֵרי הּוא ֵאינֹו ַמְקִריב ֵמָרצֹון? ְּתׁשּוַבת ַהַּתְלמּוד 
ִהיא ֶׁשֵּבית ִּדין ַמְכִריַח אֹותֹו ַעד ֶׁשהּוא אֹוֵמר ֶׁשהּוא רֹוֶצה. ָהַרְמַּב"ם ַמְסִּביר, ֶׁשֶּבֱאֶמת, 
ָּכל ְיהּוִדי רֹוֶצה ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות. ֲאָבל ֵיֶצר ָהָרע ְמַפֶּתה ֶאת ָהָאָדם ּוֵמִסית אֹותֹו 
ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים ָרִעים. ָלֵכן, ְּכֶׁשֵּבית ִּדין ַמְכִריַח אֹותֹו ַעד ֶׁשהּוא אֹוֵמר ֶׁשהּוא "רֹוֶצה", 

הּוא ֶּבֱאֶמת ָאֵכן רֹוֶצה, ִּכי ָּכל ְיהּוִדי ָחֵפץ ְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה.

ַּדף ד': "ֵקץ ָּבֶבל ְזרּוָּבֶבל ְלֵקץ ִׁשְבִעים נֹוָׁשְעִּתי"

ְנבּוַכְדֶנאַּצר ָהָרָׁשע, ֶמֶלְך ָּבֶבל, ֶהֱחִריב ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ְוִהְגָלה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָנה ָהִראׁשֹוָנה  ְלֶאֶרץ ָּבֶבל. ַאֲחֵרי ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ָמַלְך ִּבְמִדיַנת ָּבֶבל ַהֶּמֶלְך ּכֹוֶרׁש. ַּבּׁשָ
ַלֲעלֹותֹו ְלֵכס ַהַּמְלכּות ִהְכִריז ּכֹוֶרׁש, ִּכי הּוא ַמִּתיר ַלְּיהּוִדים ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ְוִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְוָאֵכן ְזרּוָּבֶבל ָעָלה ִעם ְקבּוָצה ֶׁשל ְיהּוִדים ְוֵהם ִהְתִחילּו 
ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֲאָבל ׂשֹוְנֵאי ַהְּיהּוִדים ָׁשְלחּו הֹוָדָעה ַלֶּמֶלְך, ֶׁשַהְּיהּוִדים רֹוִצים 
ִלְמרֹוד ּבֹו. ִמָּיד הֹוָרה ַהֶּמֶלְך: "ַהְפִסיקּו ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש". ַאֲחֵרי ָׁשִנים ֲאָחדֹות, 
ִנָּיה ַלֲעלֹותֹו  ָנה ַהּׁשְ ָמַלְך ַהֶּמֶלְך ָּדְרָיֶוׁש ַהַּפְרִסי ּוַבּׁשָ
ְלֵכס ַהַּמְלכּות, הּוא ָׁשב ְוִהִּתיר ְלַהְמִׁשיְך ִלְבנֹות ֶאת 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַוֲאִפיּלּו ִציּוָה ָלֵתת ֵמאֹוַצר ַהֶּמֶלְך ֶאת ָּכל 
ַהּכֹוֲהִנים ְצִריִכים; קֹוְרָּבנֹות, ִחיִּטים ַלְּמָנחֹות, ַיִין,  ַמה ּׁשֶ
ֶׁשֶמן, ָועֹוד. הּוא ָעָׂשה זֹאת ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָרָצה ֶׁשִּיְתַּפְללּו 

ָעָליו ְוַעל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

בס"ד

מדוע היו בני ישראל בסכנה אחרי פטירתו    .1
של אהרון?

איזה מלך השלים את בניית בית המקדש    .2
השני?

מה ההבדל בין נדר לנדבה?   .3

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ראש השנה, דפים ד׳ - ז׳

???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

חידה!

דבר תורה
כשמסתכלים על יחסו של אברהם אבינו 
לרכוש ולממון עולה סתירה גדולה: מצד אחד, 
כשירד למצרים הוא ביקש מאשתו: "אמרי 
נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך". מסביר 
רש"י: שיתנו לו מתנות. מצד שני, מיד לאחר 
מלחמת המלכים, מציע מלך סדום לאברהם 
את שלל המלחמה, אך אברהם מסרב בכל תוקף 
לקבלו: "אם מחוט ועד שרוך נעל... לא תאמר 
אני העשרתי את אברהם". כיצד ניתן ליישב 
את הדברים? כשירד אברהם למצרים, הוא 
עצר במספר אכסניות ולא היה לו במה לשלם. 
הוא הבין שהדבר איננו מכובד למי שמייצג את 
שמו של ה' בעולם ולכן היה לו חשוב ממון, כדי 
שיוכל לפרוע את חובותיו. אולם אחרי מלחמת 
המלכים הבין אברהם שקבלת הממון דווקא 
תפגע בקידוש שמו של ה', כי מלך סדום יחשוב 
שעושרו של אברהם הגיע בזכותו - ולכן מסרב 

אברהם לקבל ממנו מתנות.

ַּדף ז': ִמְצַות ַמֲעֵׂשר ְּבֵהָמה

ֶיְׁשָנה ִמְצָוה ְמיּוֶחֶדת ִמן ַהּתֹוָרה, ְלַהְפִריׁש ַמֲעֵׂשר 
)ֲעִׂשיִרית( ִמן ַהְּבֵהמֹות ֶׁשּנֹוְלדּו ָּבֵעֶדר ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה. 
ָנה, ָצִריְך  ְלָמָׁשל, ִמי ֶׁשּנֹוְלדּו לֹו ֶעְׂשִרים ֲעָגִלים ַּבּׁשָ
ְלַהְפִריׁש ֲעִׂשיִרית = ְׁשֵני ֲעָגִלים. ָמה עֹוִׂשים ִעם ַמֲעֵׂשר 
ְּבֵהָמה? ַּבַעל ַהְּבֵהָמה עֹוֶלה ִאיָּתּה ִלירּוָׁשַלִים ּוַמְקִריב 

אֹוָתּה ְלקֹוְרָּבן ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ֵחֶלק ִמן ַהּקֹוְרָּבן מּוְקָרב ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ְוֵחֶלק ֶנֱאַכל ַעל 
ְיֵדי ַהְּבָעִלים ֶׁשל ַהּקֹוְרָּבן ְּבתֹוְך ָהִעיר ְירּוָׁשָלִים. ֵיׁש ִמְצוֹות נֹוָספֹות ַהְּמַחְּיבֹות ַלֲעלֹות 
ִלירּוָׁשַלִים, ְלָמָׁשל, ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ָועֹוד. ְּבֵסֶפר "ַהִחיּנּוְך" )ִמְצָוה ש"ס( ָּכתּוב ִּכי ְּבָכְך 
ֶׁשַהְּיהּוִדים ָעלּו ִלירּוָׁשַלִים, ָהְיָתה ַהְׁשָּפָעה טֹוָבה ְלָכל ָהָעם, ִמְּפֵני ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ָיְׁשָבה 
ַהַּסְנֶהְדִרין ַהְּגדֹוָלה ֶׁשהֹוְרָתה תֹוָרה ַוֲהָלָכה ָלָעם, ְוָהיּו ָּבּה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַרִּבים. ָּכל ִמי 
ב ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ּוְכֶׁשָחַזר ְלֵביתֹו הּוא ִליֵּמד ֶאת ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶׁשִּביֵּקר ִּבירּוָׁשַלִים ִהְתַיּׁשֵ

ֶאת ִּדיֵני ַהּתֹוָרה, ֵּכיַצד ֵיׁש ְלַקֵּים ֶאת ַהִמְצוֹות ּוֵמֵאילּו ִאיּסּוִרים ֵיׁש ְלִהְתַרֵחק.

בעלון למדנו על מלכי פרס שסייעו לבניית 
בית המקדש. זהו את המלכים הנוכרים 

הבאים שמופיעים בתנ"ך:
גזר להשליך את כל הבנים שנולדו לבני . 	

ישראל ליאור

החריב את בית המקדש הראשון. 	

נתן אישור לשר שלו להשמיד את כל . 	
היהודים

הצבא שלו הושמד בידי מלאך בזמן שצר . 	
על ירושלים

מסופר עליו שהיה שמן מאוד. 	


