
ל הַנִּפְָטר  ַדּף כ"ה: כְּבֹודֹו ׁשֶ

ים  נִּפְטַר אָָדם, צִָריךְ לְהְַספִּיד אוֹתוֹ וּלְדַבֵּר בְּׁשִבְחוֹ, כְֵּדי לְכַבֵּד אוֹתוֹ בְּכָךְ ׁשֶאֲנָׁשִ כְּׁשֶ
ּ עַל סַפְָדּן בְּׁשֵם "בַּר  ּ לֵב אֵיזוֹ אֲבֵָדה גְדֹולָה הִיא פְִּטיָרתוֹ. הַּתַלְמוּד ְמסַפֵּר לָנו יִָשׂימו
ּ לֲָאבֵלִים וְלֹא לֲָאבֵָדה,  נִּפְטַר אֶחָד ִמגְּדוֹלֵי הַדּוֹר פַָּתח בַּר אָבִין וְהִסְפִּיד: "בְּכו אָבִין". כְׁשֶ
ּ לִבְכּוֹת וּלְהְִתאַבֵּל עַל כָּךְ  ּ - לַאֲנָחָה". כַּוָּנַת דְּבָָריו הִיא, ׁשֶעָלֵינו נוּחָה וְאָנו ׁשֶהִיא - לַּמְ
ּ ּתוָֹרה. אֲבָל  נּו ּ, ִמכֵּיוָן ׁשֶכְּבָר לֹא נוּכַל לִלְמֹוד ִמּמֶ ׁשֶאָָדם גָּדוֹל בַּּתוָֹרה הִסְּתַלֵּק ֵמאִיּתָנו
ּ ׁשֶכְּׁשֶצִַּדּיִקים  לֹא צִָריךְ לְהִצְַטעֵר בִּׁשְבִילוֹ, כִּי הוּא הֲֵרי הוֹלֵךְ לְגַן עֵֶדן. הַּתַלְמוּד ְמלַּמְֵדנו
 ,ּ נִּפְטַר ַרבִּי אַבָּהו ַמיִם עַד כַּּמָה גְדוֹלָה הָאֲבֵָדה. כְּׁשֶ ָ נִפְטִָרים ִמן הָעוֹלָם הַזֶּה, ַמְראִים ִמׁשּ
ּ ׁשֶגַּם הֵם בּוֹכִים עַל פְִּטיָרתוֹ.  ּ בָעִיר ֵקיסִָרי וְזֶה הָיָה נְִראֶה כְּאִילּו ּ ַמיִם ֵמעַּמוִּדים ׁשֶהָיו נָזְלו
ּ אֶת  נִּפְטַר ַרבִּי יַעֲקֹב, ָראו נִּפְטַר ַרבִּי יוֹסֵי, זַָרם ָדּם בַּּמְַרזֵבִים ׁשֶל הָעִיר צִיפּוִֹרי, כְּׁשֶ כְּׁשֶ
ּ הְַדָּקלִים קוֹצִים בְִּמקוֹם ּתְָמִרים.  יָּא, הִצְִמיחו נִּפְטַר ַרבִּי ְמׁשְַרׁשִ ּוֹם. כְּׁשֶ הַכּוֹכָבִים בְּאְֶמצַע הַי
ּ אָָדם גָּדוֹל בַּּתוָֹרה. ּ ׁשֶאִיבְַּדנו ַמיִם בִּׁשְבִילֵנו ָ כָּל זֶה כְֵּדי לְהְַראוֹת עַד כַּּמָה ִמצְַטעֲִרים בַּׁשּ

לַיִם ְקָדּׁש וִירוּׁשָ ַדּף כ"ו: ֲאבֵלוּת עַל בֵּית הַּמִ

ְקָדּׁש  נְִּשַׂרף, חָלִילָה, או ִמי ׁשֶרוֹאֶה אֶת יְרוּׁשָלַיִם וְאֶת בֵּית הַּמִ הַרוֹאֶה ֵספֶר ּתוָֹרה ׁשֶ
ּ ְמסוּפָּר בפֶֶּרק מ"א, כִּי  חֲֵרבִים, צִָריךְ לְִקרוֹעַ אֶת בְּגָָדיו כְּאוֹת לְצַעַר וָאֵבֶל. בַּנָּבִיא יְִרְמיָהו
ּ כִּי בֵּית  ים ׁשֶלֹּא יְָדעו ּ לִירוּׁשָלַיִם ׁשְמוֹנִים אֲנָׁשִ לְאַחַר חוְּרבַּן בֵּית הַּמְִקָדּׁש הִָראׁשוֹן עָלו
ְקָדּׁש, וּכְׁשֶהֵם  ּ אִיּתָם קוְֹרבַּן ִמנְחָה כְֵּדי לְהְַקִריבוֹ בְּבֵית הַּמִ הַּמְִקָדּׁש נֱֶחַרב. הֵם הֵבִיאו
ּ אֶת בִּגְֵדיהֶם ֵמרוֹב צַעַר נוָֹרא  ּ ׁשֶבֵּית הַּמְִקָדּׁש חֵָרב, הֵם ָקְרעו ּ לִירוּׁשָלַיִם וְָראו הְִתָקְרבו
עַל הַחוְּרבָּן. הַּתַלְמוּד אוֵֹמר, כִּי ִמּמַעֲֶשׂה זֶה לְֵמִדים ׁשֶצִָּריךְ לְִקרוֹעַ אֶת הַבְּגִָדים כְּׁשֶרוֹאִים 

אֶת בֵּית הַּמְִקָדּׁש בְּחוְּרבָּנוֹ.
 ּ נו ְקָדּׁש חֵָרב, אוֵֹמר אֶת הַפָּסוּק: "בֵּית ָקְדׁשֵ אַָמר ַרבִּי אֶלְעָזָר: הָרוֹאֶה אֶת בֵּית הַּמִ

ּ הָיָה לְחְָרבָּה". ּ, הָיָה לְִשֵׂרפַת אֵׁש וְכָל ַמֲחַמֵדּנו ּ אֲׁשֶר הִלְלוּךָ ֲאבֹוֵתינו וְִתפְאְַרּתֵנו

לַיִם, זֹוכֶה וְרֹואֶה בְִשְׂמחָָתהּ". ּ זִיכְרוֹנָם לִבְָרכָה: "כָּל הַּמְִתאַבֵּל עַל יְרוּׁשָ ּ חֲכֵָמינו אְָמרו

ל אֱֶמת ַדּף כ"ז: ֶחסֶד ׁשֶ

ל הַנִּפְטָר, וְלֲַהבִיאֹו בְּכָבֹוד לְֶקבֶר  צְוֹות הֲַחׁשוּבֹות הִיא לַעֲסֹוק בִּצְָרכָיו ׁשֶ אַחַת הַּמִ
ָראֵל. לָכֵן, אִם ֵמת אָָדם בָּעִיר, ִמצְוָה עַל בַּעֲלֵי הַּמְלָאכָה ׁשֶבָּעִיר לְהַפְסִיק אֶת עֲבוָֹדָתם  יִׂשְ
כְֵּדי לְִראוֹת ַמה הֵם יְכוֹלִים לַעֲׂשוֹת לְצוֶֹרךְ ְקבוַּרת הַּמֵת. הַּתַלְמוּד ְמסַפֵּר ׁשֶבְּנֵי הָעִיר 
ּתַפְִקיָדהּ הָיָה לַעֲסוֹק בְּצוְֹרכֵי הַּמֵת, וְכָךְ  ים ׁשֶ ּ חֲבוַּרת אֲנָׁשִ "ְדּרוְֹמָתא" ׁשֶבְּבָבֶל, ִמינּו
ּ צְִריכִים כָּל בַּעֲלֵי הַּמְלָאכָה לְהַפְסִיק אֶת עֲבֹודוֵֹתיהֶם,  נִּפְטַר אָָדם ִמן הָעִיר, לֹא הָיו כְּׁשֶ
ּ יֵׁש ֲחבוּרֹות כָּאֵלֶּה,  ּמוּנְָּתה לָעִנְיָן, הִיא ְתַטפֵּל בַּּמֵת. גַּם בְּיֵָמינו ּ ׁשֶהַחֲבוָּרה ׁשֶ כִּי יְָדעו
נִּפְטַר מֹׁשֶה  נָה ְמסַפֶֶּרת, ׁשֶכְּׁשֶ הַנְִּקָראֹות "חֶבְָרה ַקִדּיׁשָא", הְַמַטפְּלֹות בַּנִּפְטִָרים. הַּמִׁשְ
ּ הַקָּבָּ"ה בִּכְבֹודוֹ וּבְעַצְמוֹ עָסַק בְִּקבוָּרתוֹ. ְקבוַּרת הַּמֵת ְמכוּנָּה "גְִּמילוּת חֶסֶד ׁשֶל  ַרבֵּנו
אֱֶמת", זֹאת ִמפְּנֵי ׁשֶהַּמְַקיֵּם חֶסֶד עִם הַנִּפְטָר יֹוֵדעַ, ׁשֶהַנִּפְטָר כְּבָר לֹא יוּכַל לְהַחֲזִיר לֹו 

ל אֱֶמת" - חֶסֶד אֲִמיּתִי.  טוֹבָה, וְלָכֵן זֶה נְִקָרא "חֶסֶד ׁשֶ

ַדּף כ"ח: כְּבֹוד הַכֹּוֲהנִים

ַקּיֶֶּמת ִמצְוָה ְמיוּחֶֶדת לְכַבֵּד אֶת הַכּוֹהֲנִים. ַרבִּי יִׁשְָמעֵאל לַָמד ִמפְּסוֵּקי הַּתוָֹרה ׁשֶ
ּתֹו, כִּי אֶת לֶֶחם אֱלֹהֶיךָ הוּא ַמְקִריב...".  בְּפָָרׁשַת אֱמוֹר כָּתוּב עַל הַכּוֹהֲנִים: "וְִקַדּׁשְ
כְּלוַֹמר, צִָריךְ "לְַקֵדּׁש" אֶת הַכּוֹהֲנִים. הַכַּוָּנָה הִיא לַעֲׂשוֹת אֶת הַכּוֹהֵן ְמיוּחָד וּלְכַבֵּד אוֹתוֹ, 
ִמפְּנֵי ׁשֶהַכּוֹהֲנִים ַמְקִריבִים אֶת הַקוְֹרבָּנוֹת. לָכֵן הַכּוֹהֵן זוֹכֶה לַעֲלוֹת ִראׁשוֹן לַּתוָֹרה, וְלָכֵן 
הַָקּבָּ"ה צִיוָּה  ְמכַבְִּדים אֶת הַכּוֹהֵן לְזַּמֵן בְּבְִרכַּת הַּמָזוֹן. בַּעַל ֵספֶר "הַחִינּוּךְ" ַמסְבִּיר, ׁשֶ
ְקָדּׁש  לּוֹ, ׁשֶהֲֵרי הֵם עוֹבְִדים בְּבֵית הַּמִ ְרִתים ׁשֶ ּ לְכַבֵּד אֶת הַכּוֹהֲנִים, ִמפְּנֵי ׁשֶהֵם ְמׁשָ אוָֹתנו
ּמְכַבְִּדים אֶת ה'. ּמְכַבְִּדים אֶת הַכּוֹהֲנִים זֶה נֶחְׁשָב ׁשֶ וַּמְקִריבִים אֶת הַקוְֹרבָּנוֹת, וְלָכֵן כְּׁשֶ

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת מועד קטן, דף כ״ה

הסבר: כאשר נפטר רב ספרא, לא קרעו חכמים 
את בגדיהם, כי אמרו שהם לא למדו ממנו והוא 
אינו נחשב לרבם. אמר להם אביי שיש לקרוע על 
כל חכם שמת ולא רק על הרב, ומלבד זאת, הרי 
הם לומדים כל יום את דבריו בבית המדרש, ולכן 

הוא נחשב רבם.

נח נפשיה - נפטר
גמרינן - למדנו  |  בפומין - בפינו

כי נח נפשיה דרב ספרא לא קרעו רבנן עליה. 
אמרי: לא גמרינן מיניה. אמר להו אביי: מי תניא 

הרב שמת? חכם שמת תניא. ועוד, כל יומא 
שמעתתיה בפומין בבי מדרשא.

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן ַּדף כ"ה- ַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה ַּדף ג'
פרשת תצוה | ה'- י"א באדר א' )6-12 לפברואר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
הים התיכון

הים התיכון נמצא בין אפריקה, אסיה ואירופה, 
ומתחבר במערב אל האוקיינוס האטלנטי. הוא 
נקרא כך משום שהוא נמצא בתווך, במרכז. הים 
התיכון מהווה את גבולה המערבי של ארץ 
ישראל, ונקרא בתורה "הים הגדול" או "הים 
האחרון" )כלומר המערבי, האחורי, בניגוד למזרח 
שנקרא "קדם"(. לאורך ההיסטוריה הוא שימש 
כנתיב מרכזי לתנועה ומסחר בין התרבויות 
השונות שלחופיו, וגם היום עוברות בו ספינות 
רבות. חיל הים הישראלי אחראי להגן על ישראל 
מפני איומים מכיוון 
הים. הצוללת דקר 
במהלך  נעלמה 
בים  הפלגתה 
בדרכה  התיכון, 

לחיפה.

"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. 

)Wikipedia, Effib( חוף הים התיכון בצפון ישראל



מצד שני:
שוקי אמר שהוא צריך 

לשלם רק 250 ₪, כי 

זה המחיר שהמוכר 

היה מוכן למכור בו, וזה 

בעצם שווי הנזק.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

)על פי סיפור המופיע בספרו של הרב זילברשטיין – "אחת שאלתי"(

שוקי בן ה-17 נכנס לחנות כלי בית וביקש לרכוש סט צלחות חדש 
מתנה לאימו לקראת פסח. המוכר אמר לו שהמחיר  המלא הוא 300 ₪, 
אבל הוא מוכן למכור לו ב-250 ₪. שוקי לקח את סט הצלחות מהמדף, 
ולפתע הצלחות נפלו מידיו ונשברו. בין המוכר לשוקי התנהל דיון 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

ז' באדר
ז' באדר הוא לפי המסורת יום הולדתו של משה 
רבנו וגם יום פטירתו. אנשי החברא קדישא נוהגים 
לצום בתאריך זה. כמו כן, הוא נקבע על ידי הרבנות 
הצבאית ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
שמקום קבורתם לא נודע, כפי שנאמר גם על 
משה רבנו "ולא ידע איש את קבורתו". 173 מחללי 
מערכות ישראל מוגדרים כך, ביניהם אנשי צוות 

הצוללת דקר.

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

מבצע ספינות שרבורג
ספינות שרבורג היו חמש ספינות סער שישראל 
הזמינה מצרפת ואף שילמה את מחצית מחירן, 
אולם צרפת החליטה לאסור על מכירת נשק 
לישראל וסירבה להעביר לידיה את הספינות. 
ישראל יזמה סיפור כיסוי על מכירת הספינות 
לגורם אחר, ובאמצעות מבצע הטעיה הצליחה 
להבריח את הספינות מצרפת ולהביא אותן 
לישראל בשנת 1969. הספינות נקראו סופה, געש, 
חרב, חנית וחץ, ושימשו תפקיד חשוב במלחמת 

יום כיפור ומלחמת לבנון.

עליו לשלם מחיר מלא.קונה, אבל מכיוון שהוא שבר היה המחיר רק אם הוא היה הוסיף ואמר ש-250 ש"ח זה 300 ₪, מחיר הצלחות. המוכר צריך לשלם לו את הנזק בסך המוכר אמר לשוקי שהוא מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

אחת מספינות שרבורג בדרכה לישראל, דצמבר 1969 
)Wikipedia(



3 דקות
  | מי אני?

7 דקות

1  .
זו הצוללת דק"ר.

2 .

מאנגליה לנמל חיפה, בשנת -1968תשכ"ח.
3 .

הצוללת נעלמה בים, ולאחר שנים רבות התגלתה.
	 . 69 אנשים

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 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

 5707
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

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: 

איזו צוללת מצוירת כאן?

מהיכן ולאן היא שטה, ומתי?

מה עלה בגורלה?

כמה אנשי צוות היו עליה?

צוללת של חיל הים.. 1

נרכשה מאנגליה בשנת 1965.. 2

נקראה על שם דג ימי.. 3

נעלמה בדרכה לארץ, וגורלה לא נודע במשך עשרות שנים.. 	

 בשנת 1999 נמצאו השרידים שלה.. 5

2
1

3
4

הצוללת אח"י דקר



ל עֹולֵי הְָרגָלִים ת הַקֹּוְרבָּנֹות ׁשֶ לֹֹוׁשֶ ַדּף ב': ׁשְ

ַמסֶּכֶת ֲחגִיגָה הִיא הַּמַסֶּכֶת הָאֲַחרֹונָה בְּסֵֶדר מֹועֵד, וּבָהּ לֹוְמִדים ִדּינִים וֲַהלָכֹות 
לֹֹוׁשֶת הְָרגָלִים: פֶּסַח, ׁשָבוּעֹות וְסוּכֹּות. יָּכִים לִׁשְ ַ הַׁשּ

לַיִם  ּמִצְוָה לַעֲלוֹת לִירוּׁשָ בְִּתחִילַּת הַּמַסֶּכֶת לוְֹמִדים עַל ִמצְוַת עֲלִיָּה לֶָרגֶל, ׁשֶ
נָה ְמפֶָרטֶת ִמי חַיָּב בְִּמצְוָה זוֹ וִּמי פָּטוּר ִמּמֶנָּה. לְִקַראת הַחַגִּים, וְהַּמִׁשְ

ּ לֶָרגֶל: עָלו ּ ַמְקִריבִים בְּעֵת ׁשֶ לֹוׁשָה קֹוְרבָּנֹות הָיו ׁשְ

ּ לְבֵית הַּמְִקָדּׁש.  ּ כְּׁשֶבָּאו א. "עֹולַת ְראִיָּה" - קוְֹרבַּן עוֹלָה ְמיוּחָד ׁשֶעוֹלֵי הֶָרגֶל הֵבִיאו
נָה יֵָראֶה  ָ לֹוׁש פְּעִָמים בַּׁשּ יֵּׁש לְהָבִיא עוֹלַת ְראִיָּה לְֵמִדים ִמן הַפָּסוּק: "ׁשָ עַל כָּךְ ׁשֶ
ָֻבעֹות  ר יִבְחָר בְּחַג הַּמַצֹּות וּבְחַג הַׁשּ כָל זְכוְּרךָ אֶת פְּנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בַּּמָקֹום אֲׁשֶ
כֹּות, וְלֹא יֵָראֶה אֶת פְּנֵי ה' ֵריָקם" )דְּבִָרים(. פָּסוּק זֶה ְמלַּמֵד ׁשֶצִָּריךְ  וּבְחַג הַסֻּ

לַעֲלוֹת לֶָרגֶל בַּחַגִּים וְלֹא לָבוֹא "ֵריָקם" )ִמלְּׁשוֹן ֵריק(, בְּלִי קוְֹרבָּן.

לְֵמי ֲחגִיגָה" - קוְֹרבַּן ׁשְלִָמים ׁשֶחַיָּבִים לְהְַקִריב בֶּחָג. ב. "ׁשַ

ּ ְמַקיְִּמים ִמצְוַת ִשְׂמחַת הֶחָג. ג. "ׁשַלְֵמי ִשְׂמחָה" - קוְֹרבַּן ׁשְלִָמים ׁשֶבַּאֲכִילַת בְָּשׂרוֹ הָיו

לֹום? לֹום, אֹו לֵךְ בְּׁשָ ַדּף כ"ט: לֵךְ לְׁשָ

נִּפְטַר ִמן הָעוֹלָם  נִּפְָרִדים ֵמאָָדם ׁשֶ כְּׁשֶ
"לֵךְ  הַזֶּה וְהָלַךְ לְעֹולָמוֹ, אוְֹמִרים לוֹ 
נִּפְָרִדים ֵמאָָדם חַי,  לֹום", אַךְ כְּׁשֶ בְּׁשָ
לְָמׁשָל ֵמחָבֵר ׁשֶהֹולֵךְ לְָמקוֹם אַחֵר, 

לֹום". אוְֹמִרים לוֹ "לֵךְ לְׁשָ

ַמה הַהֶבְֵדּל? כְּׁשֶאָָדם נִפְטַר ִמן הָעוֹלָם, 
ֶהוּא עָָשׂה בָּעוֹלָם הַזֶּה,  הֲֵרי עַל ַמה ׁשּ
הוּא יְַקבֵּל בָּעוֹלָם הַבָּא אֶת ׂשְכָרוֹ. לָכֵן 
לֹום", לֵךְ לָעוֹלָם  אוְֹמִרים לוֹ "לֵךְ בְּׁשָ

הַבָּא עִם הַּמַעֲִשׂים הַטּוֹבִים ׁשֶעִָשׂיָת בָּעוֹלָם הַזֶּה.

לֹום"- לֵךְ וְיִהְיֶה לְךָ  נִּפְָרִדים ֵמחָבֵר חַי, ְמבְָרכִים אוֹתוֹ "לֵךְ לְׁשָ יל, כְּׁשֶ ִּ אֲבָל לְהַבְד
ּ ִמְתפַּלְלִים וְּמבְָרכִים אוֹתוֹ בְּהַצְלָחָה. ְ, כְּלוַֹמר, אָנו "ׁשָלוֹם" בַּּמָקוֹם ׁשֶאֵלָיו אַּתָה הוֹלֵך

בס"ד

1. מתי ראו את הכוכבים באמצע היום?

2. מה צריך לעשות כשרואים את המקדש חרב?

3. מה צריך לומר כשנפרדים מאדם חי?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן, דף כ״ט  |   ַמֶסֶּכת ֲחִגיָגה, דף 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 

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

חידת קפד ראשו!

דבר תורה
לאורך כל הפרשות - מלידתו של משה בפרשת 
שמות ועד לפטירתו בסוף חומש דברים - מוזכר שמו 
של משה. יוצאת דופן היא פרשת תצווה ששמו של 
משה לא מוזכר בה ולו פעם אחת - ויש להבין מדוע?

כשחזר משה ממדין לגאול את ישראל ממצרים - יצא 
לכבודו אהרון אחיו וקיבלו בשמחה גדולה. מעשה זה 
של אהרון איננו פשוט שכן הוא היה אחיו הבכור של 
משה ובכל זאת הוא מיעט את עצמו ושמח בבחירת 
אחיו הצעיר. בזכות שמחת ליבו האמיתית זכה אהרון 
לחושן המשפט שהיה על ליבו. לכן, דווקא בפרשת 
תצווה העוסקת בבגדי הכהונה ובראשם בבגדי הכהן 
הגדול, משה מעלים את עצמו ומשיב לאהרון את הכבוד 
המגיע לו. בגדי הכהונה מטרתם "לכבוד ולתפארת", 
ומשה אינו מוזכר בפרשה זו כדי להחזיר במעט לאהרון 

על הכבוד הגדול שהוא העניק לו.

ַדּף ג': ִמצְוַת הְַקֵהל

ּ ִמְתאַסְּפִים כָּל  ִמיטָּה, הָיו ְ נַת הַׁשּ נִים, בְּחַג הַסּוּכּוֹת ׁשֶבְּמוֹצָאֵי ׁשְ פַּעַם בְּׁשֶבַע ׁשָ
ְקָדּׁש, ׁשָם הָיָה הַּמֶלֶךְ קוֵֹרא לִפְנֵי כָּל הָעָם  ים וָטַף בְּבֵית הַּמִ ים, נָׁשִ הַיְּהוִּדים, אֲנָׁשִ
כָּל הָעָם ִמְתַקהֲלִים, ִמְתאַסְּפִים. צְוָה ְקרוּיָה "הְַקהֵל" ִמלְּׁשֹון ׁשֶ בְּסֵפֶר הַּתוָֹרה. הַּמִ

ּ לְִמצְוַת  גַּם הַיְלִָדים יָבוֹאו ַרבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזְַריָה ׁשָאַל: ַמדּוּעַ הַּתוָֹרה ְמצַוָּה ׁשֶ
"הְַקהֵל", כְֵּדי לִׁשְמוֹעַ אֶת הַּמֶלֶךְ קוֵֹרא בְֵּספֶר הַּתוָֹרה? וְעָנָה עַל כָּךְ: הַּתֹוָרה 
ּ ָשׂכָר עַל כָּךְ  הַהֹוִרים יְַקבְּלו צִיוְָּתה עַל הַהֹוִרים לְהָבִיא אֶת הַיְלִָדים, כְֵּדי ׁשֶ

ּ עֹוד ִמצְוָה ֲחׁשוּבָה. ּ אֶת הַיְלִָדים וְִקיְּמו ׁשֶהֵם הֵבִיאו

ּמְבִיאִים יְלִָדים ְקַטנִּים לְבֵית  ּ ִמזֶּה עַל הַּמָקוֹר לְכָךְ ׁשֶ בַּעֲלֵי הַּתוָֹספוֹת לְָמדו
הַכְּנֶסֶת, גַם אִם אֵינָם יֹוְדעִים לְהְִתפַּלֵּל.

ַמסֶּכֶת ֲחגִיגָה

מסיימים
מסכת מועד קטן,

מתחילים
מסכת חגיגה!

)תשובות: אמת-מת, שקר-קר, אדם-דם, חסיד-סיד(

זהו את המילים הבאות, ואת המילים שמקבלים 
אם מוחקים את האות הראשונה בהן:

1. חותמו של הקב"ה - בר מינן

2. אין לו רגליים - לא חם

3. בן אנוש - הנפש נמצאת בו

4. צדיק במיוחד - חומר בצבע לבן

לך ללשום" "


