
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ב': ַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה

"ְּתמּוָרה" ִמְּלׁשֹון ֲהָמָרה. ַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה עֹוֶסֶקת ַרּבֹות ְּבִדיֵני ְתמּוָרה ֶׁשל קֹוְרָּבן 
ּוִמָּכאן ְׁשָמּה. ַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת ַעל ַּבַעל קֹוְרָּבן ְלַהֲחִליפֹו ִּבְבֵהָמה ַאֶחֶרת. ְלָמָׁשל, ְראּוֵבן 
ִהְקִּדיׁש ׁשֹור ְלקֹוְרָּבן, ָאסּור לֹו לֹוַמר: ֲאִני ַמֲחִליט ֶׁשּשֹׁור ַאֵחר ִיְהֶיה קֹוְרָּבן ִּבְמקֹומֹו. 
ִאם ְּבָכל זֹאת הּוא ָעָׂשה ָּכְך, קֹוַבַעת ַהּתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ַוִּיְקָרא: "ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו 

ת קֹוְרָּבן. ִיְהֶיה קֶֹדׁש ֹלא ִיָּגֵאל". ְׁשֵּתי ַהְּבֵהמֹות ְקדֹוׁשֹות ִּבְקדּוּׁשַ
ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ַמְסִּביר, ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְסָרה ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ִּכי ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשְּיכֹוִלים ְלִהְתָחֵרט 
ַאֲחֵרי ֶׁשִהְקִּדיׁשּו קֹוְרָּבן, ּוִבְמקֹום ְלַהְקִריב ֶאת ַהְּבֵהָמה ַהּטֹוָבה ֶׁשִהְקִּדיׁשּו, ֵהם 
ַיֲחִליפּו אֹוָתּה ִּבְבֵהָמה ַחָּלָׁשה אֹו ְזֵקָנה. ָלֵכן ָקְבָעה ַהּתֹוָרה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִליף 

ִּבְכָלל קֹוְרָּבנֹות, ֲאִפיּלּו ֹלא ְּבֵהָמה ַחָּלָׁשה ִּבְבֵהָמה ֲחָזָקה ְוטֹוָבה.

גיליון 301

ַּדף ג': ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה

מֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשֹּלא ְלצֹוֶרְך. ֵאין לֹוַמר ֶאת ֶאָחד ִמּׁשְ
מֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה? ָהַרְמַּב"ם ְּבִהְלכֹות  ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ֶׁשְּבָטעּות ִהְזִּכיר ֶאת ֶאָחד ִמּׁשְ
ְׁשבּועֹות ּכֹוֵתב ִּכי ָעָליו לֹוַמר ִמָּיד ִּדְבֵרי ֶׁשַבח ְלה', ְוַהְּדָבִרים ַהָּללּו ִמְצָטְרִפים ְלֵׁשם 
ה' ֶׁשהֹוִציא ִמִּפיו, ְוָכְך ֹלא ִיָּזֵכר ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה. ְלָמָׁשל, ָאַמר ֵׁשם ה', ִמָּיד ַאַחר ָּכְך 
יֹאַמר: "ָּברּוְך הּוא ְלעֹוָלם ָוֶעד". ִמַּנִין יֹוְדִעים ֶׁשֵאין ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה? ָּכְך מֹוָרה 
ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ְּדָבִרים: "ֶאת ה' ֱאלֹוֶקיָך ִּתיָרא ְואֹותֹו ַּתֲעבֹד" – ּוְכִפי ֶׁשַּמְסִּביר ָהַרְמַּב"ם 

בֵסֶפר ַהִּמְצוֹות, ֶׁשֵחֶלק ִמן ַהִּמְצָוה ִלירֹא ֶאת ה' הּוא ֹלא ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ְלַבָּטָלה.

ַּדף ד': ַהּנֹוָתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֹוֶקר

ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ָיְׁשבּו ְּבֵבית ְקרֹוֵביֶהם ִּבירּוָׁשַלִים ְוָחְגגּו ֶאת 
ֵליל ַהֵּסֶדר. ָהָאבֹות ִּדְרְּבנּו ֶאת ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְלַסֵּים ֶלֱאכֹול 
ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח, ֶׁשֲהֵרי ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה ְּבֵסֶפר ְׁשמֹות: "ְוֹלא 

תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר". ְלֶפַתע ִהְתַּגָּלה ֶׁשֶרֶגל ַאַחת ֶׁשל קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ִהְסַּתְּתָרה ִמַּתַחת 
ֲעֵרַמת ַמּצֹות ְוָׁשְכחּו ֶלֱאכֹול אֹוָתּה ַּבְּזַמן. ַמה עֹוִׂשים ַעְכָׁשיו? ָׁשֲאלּו ַהְיָלִדים, ְוָהָאבֹות 
ָאְמרּו: ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה: "ְוֹלא תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ָּבֵאׁש ִּתְׂשרֹפּו". 
ַהְּיָלִדים ָחְׁשבּו ְלאֹור זֹאת ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשַעְכָׁשיו ְּכָבר ּבֹוֶקר ֲעֵליֶהם ָלֵצאת ֶלָחֵצר ִלְׂשרֹוף ֶאת 
ֵרָפה,  ת יֹום טֹוב ֵאיָנּה ִנְדֵחית ִמְּפֵני ִמְצַות ַהּׂשְ ָהֶרֶגל, ַאְך ָהָאבֹות ִהְסִּבירּו ָלֶהם ִּכי ְקדּוּׁשַ
ְוַכּוַָנת ַהּתֹוָרה ַלּבֹוֶקר ֶׁשַאֲחֵרי ֶהָחג. ָלֵכן ָּכתּוב ַּבָּפסּוק "ּבֶֹקר" ַּפֲעַמִים –"ְוֹלא תֹוִתירּו 
ִני. ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר" - ְּכֵדי ְלַלֵּמד ֶׁשּשֹׂוְרִפים ֶאת ַהּקֹוְרָּבן ַּבּבֹוֶקר ַהּׁשֵ

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה, ַּדף ז'

הסבר: הגמרא אומרת שמי שמקדיש בהמה בעלת 
מום לקורבן לוקה על כך, מכיוון שיכול היה להקדיש 
בהמה שאין בה מום. לעומת זאת מי שמקדיש דקל 
לקורבן אינו לוקה, למרות שאי אפשר להקריב דקל.

בזיא – בזוי
לאפוקי – להוציא

"אמר ליה: אפילו הכי בזיא מילתא, דדקל ליכא במינו 
לא לקי, לאפוקי בעל מום כיון דאיכא במינו לקי"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה  דפים ב'-ח'
שבת פרשת מטות י"ח- כ"ד בתמוז )21-27 ליולי(

ַּדף ה': "ִאי ֲעִביד ֹלא ֵמַהֵּני"

ַּבַעל ַּפְרֵּדס ַּתּפּוִזים ֶׁשעֹוֵמד ְלַהְפִריׁש ְּתרּוָמה, רֹוֶצה ָלַקַחת ַּתּפּוִזים ְקָצת ְמקּוְלָקִלים 
ִלְתרּוָמה ּוְלַהְׁשִאיר ֶאְצלֹו ֶאת ַהַּתּפּוִזים ַהּטֹוִבים. ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ַמְרָׁשה ַלֲעׂשֹות ָּכְך, ֲאָבל 
הּוא ֹלא ִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרֹו ְוָעָׂשה ָּכְך. ַמה ִּדינֹו? ָרָבא סֹוֵבר ֶׁשָּכל ָּדָבר ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה ֶׁשֹּלא 
ַלֲעׂשֹות, ִאם ָעׂשּו אֹותֹו הּוא ֹלא ָחל, ָלֵכן ַהְּתרּוָמה ֹלא ָחָלה. ִמַּצד ֵׁשִני, הּוא ָעַבר ַעל 
ִאיּסּור ִמְּפֵני ֶׁשָעַבר ַעל ְרצֹון ַהּתֹוָרה. סּוְגָיה זֹו ְידּוָעה ְּבַׁש"ס ַּבִּכיּנּוי: "ִאי ֲעִביד ֹלא ֵמַהֵּני".
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה 

מסיימים
מסכת ערכין

בשעה טובה ומתחילים

מסכת תמורה



4 דקות

7 דקות

הנפשי והרוחני של דפנה יתדרדר, ריקי חוששת שמצבה הפיזי, מצד אחד:
שיתערבו במצב.ולכן עליה לספר להורים שלה כדי 

מצד שני:

היא לא האימא של דפנה אלא 

רק חברה שלה. זה התפקיד 

של ההורים לעקוב אחרי בתם 

ולהחליט מה ואיך לעשות 

והאם להתערב בעניין.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

ריקי בת ה-14 שמה לב שבזמן האחרון חברתה הטובה דפנה כמעט 
ולא אוכלת. כשהיא שאלה אותה למה היא כמעט לא אוכלת ענתה 
לה דפנה שהיא רוצה להיות דוגמנית כשהיא תהיה גדולה ולכן היא 
רוצה להיות רזה. ריקי חושבת שזה ממש מסוכן לה ועלול לגרום 
לה לנזקים פיזיים, נפשיים וחינוכיים. היא מתלבטת האם לספר 

להורים של דפנה על כך.

הייתי ראש הממשלה בזמן מלחמת ההתשה ומלחמת יום כיפור. א. 
נולדתי בקייב. עברתי לארצות הברית, ואחר כך עליתי ארצה. ב. 

שם משפחתי מנעוריי היה מאבוביץ', ושם משפחתו המקורי  ג. 
של בעלי היה מאירסון.

הייתי האישה היחידה שכיהנה כראש ממשלת ישראל.  ד. 
תמונתי הופיעה על שטרות ומטבעות של 10 שקלים. ה. 

גולדה מאיר

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
פרעות פטליורה

פרעות פטליורה היו פוגרומים נרחבים שנערכו 
נגד יהודי אוקראינה בשנים 1917-1920. הן נקראו 
על שם סימון פטליורה, שעמד בראש הרפובליקה 
העממית האוקראינית, והעלים עין מהפורעים. 
באותה תקופה הייתה רוסיה שרויה במלחמת 
אזרחים, מהומות פרצו בכל מקום, ואת הפרעות 
ביצעו אנשים שהשתייכו לכוחות הצבא השונים 
שנאבקו זה בזה. למעלה מ-1,500 פוגרומים נערכו 
בשנים אלה, בהם נרצחו בין 50,000 ל-200,000 
נוספים  ורבים  יהודים, 
נפצעו ועונו. פטליורה 
נורה למוות בשנת 1926 
בידי יהודי בשם שלום 
שוורצבארד, שבעקבות 

זאת כונה "הנוקם".

מפת תחום המושב, יהודי 
 Wikipedia ,אוקריאנה
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רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא
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חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

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

בשביל הסנהדרין  

בס"ד

חברותא

טבריה
העיר טבריה נמצאת בצפון בקעת הירדן, על חופה 
המערבי של הכינרת. היא נבנתה ע"י הורדוס, שקרא 
לה על שם הקיסר הרומאי טיבריוס. חכמים דרשו 
שהיא נקראת כך משום שהיא "יושבת על טבורה 
של ארץ ישראל", ו"טובה ראייתה". העיר נבנתה 
על גבי בית קברות, ויהודים סירבו לגור שם מפני 
הטומאה, ולכן יישב הורדוס את טבריה בגויים, 
עניים ועבדים משוחררים. מאוחר יותר טיהר 
רבי שמעון בן יוחאי את העיר, ואז החלו יהודים 
להתיישב בה, עד שנוצר בה רוב יהודי. במאה 
השלישית לספירה גר בטבריה האמורא רבי יוחנן, 
ובעקבותיו התיישבה שם הסנהדרין בראשותו של 
רבי יהודה נשיאה. כך הפכה טבריה למרכז היישוב 
היהודי בארץ ישראל, ופעלו בה גדולי האמוראים 
של התקופה: ר' יוחנן, ריש לקיש, ר' אמי ור' אסי. 

בטבריה גם נחתם התלמוד הירושלמי.



3 דקות

מלחמת יום הכיפורים

  | מי אני?

7 דקות

1  .
גולדה מאיר.

2  .

שרת החוץ. שרת העבודה. ראש  הממשלה.
3  .

גולדה נולדה בקייב, עברה לארצות 
הברית ומשם עלתה ארצה. על 

המפה מצוירות התחנות הללו בחייה.
4  .

מלחמת יום כיפור.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח
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רבי סעדיה 
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הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד
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ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האישה בציור?  

באילו תפקידים שימשה?  

מה הקשר בין המקומות על המפה מאחוריה לבינה?  

איזו מלחמה התנהלה בארץ בתקופת כהונתה?  

אני מלחמה הנקראת על שם היום הקדוש בו פרצתי. א. 

הצבא והממשלה בישראל לא היו מוכנים לקראתי. ב. 

יהודים רבים נאלצו לעזוב את בתי הכנסת ולהתגייס במהירות לצבא. ג. 

ההפתעה ומספר האבידות הגבוה השפיעו עמוקות על הלך הרוח בישראל. ד. 

2

3
4

1



בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

ְּבָמה עֹוֶסֶקת ַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה?  .1
ִמַּנִין יֹוְדִעים ֶׁשֵאין ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה?  .2

ַעל ָמה ֶנֱאַמר ַהָּפסּוק: "ְוֹלא תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר   .3
ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ָּבֵאׁש ִּתְׂשרֹפּו", ּוָמה ְלֵמִדים ִמָּפסּוק ֶזה?

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בטאבלט 
 איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי 

)לפי בחירתכם(. את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי בשעות 
talmudhagrala@medison.co.il :הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק של 

התלמוד הישראלי. *בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ז': ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי ְוַרָּבה ַּבר ַאבּוָה

ִליִׁשי ֶׁשל ַהַּתָּנִאים. הּוא ָהָיה ֲחֵברֹו  ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי: ַּתָּנא ֶׁשַחי ַּבּדֹור ַהּׁשְ
ַהָּקרֹוב ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְוָהָיה ָחָכם מּוְפָלג. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי ָהָיה ָעִני ָמרּוד 
ְוָלַמד ּתֹוָרה ִמּתֹוְך ַהְּדָחק, ְוַדְרָּגתֹו ָהְיָתה ּכֹה ְגבֹוָהה, ַעד ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל 
ְּבָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן, ֶׁשִּמי ֶׁשרֹוֶאה ֶאת ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי ַּבֲחלֹומֹו ִיְזֶּכה ְלִהְתַנֵהג 
ִני ֶׁשל ָהָאמֹוָרִאים, מֹוָצאֹו  ַּבֲחִסידּות. ַרָּבה ַּבר ַאבּוָה: ָאמֹוָרא ֶׁשַחי ַּבּדֹור ַהּׁשֵ
ָהָיה ִמִּמְׁשַּפַחת ַהְּנִׂשיִאים ְוהּוא ָהָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרב, ְוַרּבֹו ֶׁשל ַרב ַנְחָמן. 
ִּבְהיֹותֹו ְּבִעיר ְמחֹוָזא ָהָיה ַרָּבה ַּבר ַאבּוָה ֵמָראֵׁשי ַהַּדָּיִנים. ַּגם הּוא ָהָיה ָעִני 

ָמרּוד, ְוֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִנְגָלה ֵאָליו ְוֶהֱעִׁשיר אֹותֹו.

ַּדף ח': ַהְּזֵאִבים ְוַהּקֹוְרָּבן

ַלֲהַקת ְזֵאִבים ָרְצָתה ִלְטרֹוף 
ְּכָבִׂשים ֵמָהֵעֶדר, וִהְתָּבֵרר ֶׁשַּכָּמה 
ְּכָבִׂשים ִנְפְצעּו ְּבַמֲהַלְך ַהֶּבָהָלה, 
ָּבֶהם ֶּכֶבׂש ֶׁשֲאִבי ַהִּמְׁשָּפָחה 
ִהְקִּדיׁש ְלקֹוְרַּבן עֹוָלה ְוָכֵעת 
הּוא ִנְהָיה ַּבַעל מּום ְוִאי ֶאְפָׁשר 
ְלַהְקִריבֹו.ְלַאַחר ָיִמים ֲאָחִדים 
ָלַקח ָהָאב ְסכּום ֶּכֶסף ּוָפָדה ּבֹו 

ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶׁשָהָיה ְמיֹוָעד ְלעֹוָלה. ַהֶּכֶסף ִנְהָיה ָקדֹוׁש ְויֹוַעד ִלְרִכיַׁשת קֹוְרַּבן 
עֹוָלה ַאֵחר, ְוֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶׁשָּיָצא ְלחּוִּלין הּוא ָׁשַחט ּוָמַכר ְּבִאְטִליז ַּבּשּׁוק, ְלָכל 
ַהַּמְרֶּבה ַּבְּמִחיר. ִהְסִּביר ָהַאָּבא: ֵמַאַחר ֶׁשְּמִכיָרה זֹו ְמיֹוֶעֶדת ְלצֹוֶרְך ַהּקֹוְרָּבן, 
מּוָּתר ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה. ִּכי ַרק ִּבְגַלל ֶׁשָּיַדְעִּתי ֶׁשאּוַכל ִלְמּכֹור ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָּבִאְטִליז 
ּוְלַקֵּבל ָעָליו ָּדִמים ְמרּוִּבים, ָּפִדיִתי אֹותֹו ְּבָדִמים ְמרּוִּבים ְוָכְך ֵיׁש ְסכּום ֶּכֶסף 
ָּגדֹול ִלְרִכיַׁשת קֹוְרָּבן ַאֵחר ְמׁשּוָּבח. ֲאָבל קֹוְרַּבן ְּבכֹור ֶׁשִּנְהָיה ַּבַעל מּום ֵאין 

ְמִביִאים קֹוְרָּבן ַאֵחר ִּבְמקֹומֹו ְוָלֵכן ֵאין ֶהֵּתר ַלֲעׂשֹות ֵּכן.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קדשים | ַמֶסֶּכת ְּתמּוָרה, ַדִּּפים ו׳-ח׳

ַּדף ו': ַמְׁשּכֹון ְתמּוַרת ַהְלָוָאה

- ְראּוֵבן, ַׂשְמָּת ֵלב ֶׁשָאדֹון ֶזַרח 
ַמִּגיַע ְּבָכל ּבֹוֶקר ְלֵביתֹו ֶׁשל 
ֶהָעִני ֶׁשָּגר ִּבְקֵצה ַהְּכָפר ּוֵמִביא 

לֹו ַמֲחֵרָׁשה? 

ְוָרִאיִתי ַּגם  ֵלב,  ֵּכן ַׂשְמִּתי   -
ֶׁשַּבַּלְיָלה הּוא ָּבא ָלַקַחת ֶאת 

ַהַּמֲחֵרָׁשה. 

ָּכְך הּוא עֹוֶׂשה ָּכל יֹום, לֹוֵקַח 
ַּבַּלְיָלה ֶאת ַהַּמֲחֵרָׁשה ּוַמֲחִזיר אֹוָתּה ַּבּבֹוֶקר. ְמַעְנֵין ָלָּמה הּוא עֹוֶׂשה ָּכְך. 

- ַהַּמֲחֵרָׁשה ִהיא ַמְׁשּכֹון ֶׁשָּלַקח ָאדֹון ֶזַרח ֵמֶהָעִני ְתמּוַרת ַהְלָוָאה ֶׁשָּנַתן לֹו, 
ְוַהּתֹוָרה  ִציּוְָתה ֶׁשִאם ַהּלֹוֶוה ָזקּוק ַלַּמְׁשּכֹון, ַיֲחִזיר לֹו אֹותֹו ַהַּמְלֶוה ְוִיָּקֵחנּו 
יּמּוׁש. ָלֵכן הּוא ֵמִביא לֹו ֶאת ַהַּמֲחֵרָׁשה ַּבּבֹוֶקר, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַלֲעבֹוד  ַאֲחֵרי ַהּׁשִ

ָּבּה, ְוהּוא לֹוֵקַח אֹוָתּה ִמֶּמּנּו ָּבֶעֶרב ַּכֲאֶׁשר הּוא ֹלא ָזקּוק ָלּה. 

- ָאז ַמה הּוא ַמְרִויַח ִמֶּזה? 

ִמיָּטה. ב. ַאֲחֵרי  - ְׁשֵני ְּדָבִרים: א. חֹוב ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ַמְׁשּכֹון ֵאינֹו ִנְׁשַמט ִּבְׁשַנת ַהּׁשְ
ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֶׁשל ֶהָעִני ַהַּמְׁשּכֹון ִיְהֶיה ְּבָיָדיו ְוהּוא יּוַכל ִלְגּבֹות ּבֹו ֶאת ַהחֹוב.

???שאלות השבוע

)תשובות: תם, תמר, מרות, תרומה, הערמות(

דבר תורה 
ה' מצווה את משה לצאת להילחם במדיינים ואומר 
לו שמיד לאחר המלחמה הוא ימות: "נקום נקמת בני 

ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך".

כיצד מגיב משה לציווי זה ומה זה בא ללמדנו? 

התורה מספרת, שמיד לאחר הציווי יוצא משה בזריזות 
ומתחיל לאסוף את החיילים המתאימים למלחמה 
במדיין. משה לא משתהה ולו לרגע אחד ומיד מכין 
את עצמו לקרב. משה שולח בכך מסר חשוב לכל 
בני ישראל: עד כמה חשובה ההזדרזות והמסירות 
לקיום מצוות ה', עד שאפילו שהיציאה למלחמה 
תקרב את יום פטירתו מן העולם - אין זאת סיבה 

להתעכב מלעשות רצונו של הקב"ה.

חידת פירמידה
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2

1

1. יעקב איש ___
2. אחד משבעת המינים.

3. סמכות, שררה.
4. המסכת שאנו לומדים. 

5. תחבולות.


