
ַּדף מ"ג: "ִּמְצוֹות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמא"

ָּנִׁשים ְּפטּורֹות ִמ"ִּמְצוֹות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמא", ְּדַהְינּו  ֶׁשֵאיָנן נֹוֲהגֹות ָּכל ַהְּזָמן. ְלָמָׁשל, 
ִמְצַות ְּתִפיִּלין ִהיא ַרק ַּבּיֹום ְוֹלא ַּבַּלְיָלה, ְוָלֵכן ָנִׁשים ְּפטּורֹות ִמֶּמָּנה. ַּגם ִמִּמְצַות ְּתִקיַעת 
ָנה. ָנה ִּבְלָבד ְוֹלא ְּבָכל ַהּׁשָ ׁשֹוָפר ָנִׁשים ְּפטּורֹות, ִמְּפֵני ֶׁשִּמְצָוה זֹו נֹוֶהֶגת ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ִאם ָּכך, ָלָּמה ָנִׁשים ַחָּיבֹות ֶלֱאכֹול ַמָּצה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר? ָאְמָנם ֵיׁש ִמְצָוה ֶלֱאכֹול ַמָּצה 
ָנה, ָאז אּוַלי ֶׁשָּנִׁשים ִּתְהֶייָנה  ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ֲאָבל ֲהֵרי ַהִּמְצָוה ַהּזֹו ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ָּכל ַהּׁשָ

ְּפטּורֹות ֵמַהִּמְצָוה ַהּזֹו?

ֵאָלה ַהּזֹו ׁשֹוֵאל ַהַּתְלמּוד, ּוַמְסִּביר ָּכְך: ֲחָכִמים ָלְמדּו ִמְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה, ִּכי ָּכל  ֶאת ַהּׁשְ
ִמי ֶׁשָאסּור לֹו ֶלֱאכֹול ָחֵמץ - ַחָּיב ֶלֱאכֹול ַמָּצה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר.

ֵמַאַחר ֶׁשְּלכּוָּלם ָאסּור ֶלֱאכֹול ָחֵמץ, ַּגם ַלְּגָבִרים ְוַגם ַלָּנִׁשים, ְלִפיָכְך ַהּכֹל ַחָּיִבים 
ְּבִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה, ַּגם ַהָּנִׁשים.

ַּדף מ"ד: ַטַעם ָּבָׂשר ֹלא ָּכֵׁשר ְּבתֹוְך ַהָּמָרק

ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ְּבַדף מ"ד מֹוִפיָעה ֲהָלָכה ֲחׁשּוָבה: ִאם ָאָדם ִהְכִניס ָּבָׂשר ֹלא ָּכֵׁשר 
ְלתֹוְך ָמָרק, ְוֵאין ְּבַכּוָָנתֹו ֶלֱאכֹול ֶאת ַהָּבָׂשר ַהֶּזה ֶאָּלא ַרק ֶׁשַהָּבָׂשר ִיֵּתן ַטַעם נֹוַסף 
ַלָּמָרק - ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ֹלא ַרק ַהָּבָׂשר ַהָּטֵרף ְבַעְצמֹו ָאסּור, ֶאָּלא ַגם ַהַּטַעם ֶׁשּלֹו ָאסּור. 
ַּבָּמָרק  ֵיׁש ַטַעם ֶׁשל ַהָּבָׂשר ַהָּטֵרף, ְוָלֵכן ָאסּור ִיְהֶיה ֶלֱאכֹול ֹלא ַרק ֶאת ַהָּבָׂשר ֶאָּלא 

ַּגם ֶאת ַהָּמָרק, ִּבְגַלל ַטַעם ַהָּבָׂשר ֶׁשִּנְמָצא ּבֹו.

ַּדף מ"ה: ַסְפָסל ֶׁשל ָּבֵצק

ַמהּו ַסְפָסל ֶׁשל ָּבֵצק?

ָּבֵצק ֶׁשֵאין אֹוִפים אֹותֹו, ִמְתַיֵּבׁש ּוְלַאַחר ְזַמן ָמה הּוא הֹוֵפְך ִלְהיֹות ָקֶׁשה ְמאֹוד.

ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ְמאֹוד, ָנֲהגּו ָלַקַחת ּגּוִׁשים ָקִׁשים ֶׁשל ָּבֵצק, ְלַצּפֹות אֹוָתם ְּבִטיט 
ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְּכִכיְּסאֹות.

ִלְכאֹוָרה ָהִיינּו חֹוְׁשִבים 
ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשַהָּבֵצק ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ָעׂשּו ֶאת ַהִּכיְּסאֹות ָהָיה 
ָחֵמץ, ָהיּו ַחָּיִבים ִלְׂשרֹוף 
ֶאת ַהִּכיְּסאֹות ִּבְׂשֵרַפת 

ָחֵמץ. 

ֶׁשֹּלא.  אֹוֵמר  ַהַּתְלמּוד 
ָחֵמץ ֶׁשֵאינֹו ְמַׁשֵּמׁש ִּכְדַבר 
ֶׁשל  ִדין  לֹו  ֵאין  ַמֲאָכל, 
"ָחֵמץ". ֵמַאַחר ֶׁשַהָּבֵצק 
ַהֶּזה צּוָּפה ְּבִטיט, הּוא 
ְכָבר ֵאינֹו ְמַׁשֵּמׁש ִּכְדַבר 
ַמֲאָכל, ֶאָּלא ְּכִכיֵּסא אֹו 
ְּכַסְפָסל, ּומּוָּתר ְלַהְׁשִאיר 

אֹותֹו ַּבֶּפַסח ַּבָּבִית.

גלות בבל
כאשר החריב נבוכדנאצר מלך בבל את 
בית המקדש הראשון, הוא הגלה את 
רוב היהודים שהיו בארץ לבבל. הייתה 
זו האחרונה בסדרת הגליות שהחלה 11 
שנים קודם, כאשר הגלה נבוכדנאצר לבבל 
את "החרש והמסגר" - בכירי השלטון 
והנכבדים שביהודה. הנביא ירמיהו הורה 
לגולים לקנות בתים ולהקים משפחות 
בבבל, משום שיחלפו שבעים שנה עד 
לבניין בית שני. ואכן, כעבור שבעים שנה 
כבש כורש מלך פרס את בבל, ונתן רשות 
ליהודים היושבים בה לחזור לארץ ולבנות 
מחדש את בית המקדש. חלק מיהודי 
בבל עלו לארץ בהנהגת זרובבל ויהושע 
הכהן הגדול, ואחרים עלו מאוחר יותר עם 
עזרא ונחמיה, אולם קהילה יהודית גדולה 

המשיכה להתקיים בבבל.

ז'אק טיסו יוצר תמונת– בריחת האסירים. תיאור 
)Wikipedia( .מסע הגלות

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 377

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף מ"ח

הסבר: אסור לשרוף עצים השייכים להקדש, כפי 
שנלמד מהפסוק המורה לשרוף עצי אשרה של 
עבודה זרה ולא לעשות כך לדברים שבקדושה.

אפיק – הוצא
עייל – הכנס

"אלא אפיק הבערה ועייל עצי הקדש, 
ואזהרה מהכא: ואשריהם תשרפון באש לא 

תעשון כן לה' אלוקיכם".

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ַּדף מ"ג- מ"ט
פרשת שמות | י"ט- כ"ה בטבת )3-9 לינואר( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

הצדקה.יחזיר את הכסף לקופת ובהזדמנות קרובה הוא כהלוואה לצורך הנסיעה, לקחת אותו עכשיו את הכסף, אלא רק יהודה לא רוצה לגזול מצד אחד:

מצד שני:

לאף אחד אין רשות וסמכות 

לפתוח לבד את קופת הצדקה 

ולקחת ממנה כסף בלי אישור 

של הממונים על הקופה, ולכן 

עם כל הצער, ליהודה אסור 

לגעת בקופת הצדקה ללא 

רשות מראש, גם אם בכוונתו 

להחזיר אח"כ את הכסף.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

יהודה הגיע לבית הכנסת לתפילה, שלאחריה רצה לנסוע לבקר את 
חבריו אותם לא ראה זמן רב, אלא שאז גילה שאין לו כסף מזומן 
ולכן לא יוכל לעלות לאוטובוס. יהודה הסתכל וראה בבית הכנסת 
קופת צדקה. הוא חשב לעצמו: אקח עכשיו כסף מקופת הצדקה 
כדי שאוכל לנסוע, ובימים הקרובים אמצא דרך להחזיר את הכסף 

לבית הכנסת ולקופת הצדקה.

ייסדתי את הממלכה הפרסית והייתי מלכה  א.  
הראשון בשנת 560 לפני הספירה.

הצהרתי בשנת 538 לפני הספירה כי מותר לכל היהודים  ב. 
שגלו מארצם לבבל עם חורבן בית ראשון לשמור על דתם 

ולשוב לארצם.
בזכות ההצהרה שלי החל תהליך שיבה  ג. 

לארץ ישראל שבסופו נבנה בית המקדש השני.

  | 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

"ָחֵבר"
ג ּוַמֲעָמד ַּבֲהָלָכה ֶׁשִּנְקָרא - "ָחֵבר". ֶיְׁשנֹו מּוּׂשָ

ַהִּביּטּוי "ָחֵבר" ַהּמֹוִפיַע ַּבַּתְלמּוד ּוַבֲהָלָכה ֵּפרּוׁשֹו 
ָאָדם ֶנֱאָמן ִויֵרא ָׁשַמִים, ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְסמֹוְך ָעָליו 
ְּבִעְנְיֵני ִאיּסּוִרים ַוֲהָלכֹות. ְלָמָׁשל, ִאם ִנְמְצאּו 
ֵּפרֹות ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשִּנְפַטר, ְוֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים 
ַהִאם מּוָּתר ָלנּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֵּפרֹות ְוָהִאם הּוְפְרׁשּו 
ֵמֶהם ְּתרּומֹות ּוַמְעְׂשרֹות- ִאם ָאנּו ַמִּכיִרים ְּבאֹותֹו 
ָאָדם ֶׁשהּוא "ָחֵבר", ֲאַזי ֶאְפָׁשר ִלְסמֹוְך ָעָליו ֶׁשָּכל 
ִרים, ִּכי "ֲחָזָקה ַעל ָחֵבר  ַהַּמֲאָכִלים ְּבֵביתֹו ְמעּוּׂשָ
ֶׁשֵאינֹו מֹוִציא ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ְמתּוָּקן ִמַּתַחת ָידֹו", 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ְּבֲאִכיַלת ֶטֶבל. ָהַרְמַּב"ם ְּבֵפרּוׁשֹו 
ַלִּמְׁשָנה בַמֶּסֶכת ְּדַמאי, ַמְסִּביר ֶׁשֲחֵברּות ֶׁשל 
ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִהיא ֲחֵברּות ֶנֱאָמָנה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, 

ּוְלִפיָכְך ֵהם ְמכּוִּנים "ֲחֵבִרים".

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

כורש מלך בבל
 | על המפה

יהדות בבל
הקהילה היהודית בבבל נוסדה על ידי היהודים 
שהוגלו לשם מיהודה עם חורבן בית ראשון, 
ונשארו שם גם לאחר הקמת בית שני. בתקופת 
בית שני ואחריו הלכה יהדות בבל וגדלה, והפכה 
למרכז רוחני חשוב, בו פעלו הישיבות הגדולות 
בסורא, פומבדיתא ונהרדעא. בבבל נכתב התלמוד 
הבבלי, היצירה המרכזית של התורה שבעל פה. 
לאחר חתימת התלמוד פעלו בבבל הסבוראים 
והגאונים. במאה ה-11 החל מצבם של יהודי בבל 
להידרדר, ויהודים רבים עזבו את המקום, עד 
לסגירת הישיבות וביטול מוסד הגאונות. הקהילה 
היהודית בבבל המשיכה להתקיים עד הקמת 
מדינת ישראל, כאשר אז עלו מרבית היהודים 
לארץ במבצע 
עזרא ונחמיה, 
ואחרים עזבו 
מאוחר יותר, 
עד שהקהילה 
ה  ק י ס פ ה

להתקיים.
)Wikipedia( 1906 רבנים בבגדאד
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  | מי אני?

7 דקות

1  .

כורש. מצהיר את הצהרת כורש.
2  .

עזרא ונחמיה הולכים לירושלים.
3  .

שנת 538 לפני הספירה.
4  .

מיקרופון ומגדל בבל.

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
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בס"ד

עזרא הסופר ונחמיה בן ֲחַכְלָיה.

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי האיש המצויר בציור ומה הוא מצהיר?

מיהם שני האנשים בציור ולאן הם הולכים?
באיזו שנה מתרחש האירוע שבציור?

שני פרטים  בציור לא הגיוניים - מהם?

אחד מאיתנו נקרא "הסופר", ושם אביו של השני נקרא ֲחַכְלָיה. א. 
על "הסופר" נאמר שראוי הייתה התורה להינתן על ידו. ב. 

על שמו של השני יש יישוב ליד העיר שוהם. ג. 
שנינו היינו מנהיגים יהודיים שהובלנו את תהליך שיבת ציון  ד. 

לקראת בניית בית המקדש השני.
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ַּדף מ"ח: ִליַׁשת ַהָּבֵצק

ְּבַמֲאִפַּית ַמּצֹות ֵאין ַמִּניִחים ַלָּבֵצק ָלנּוַח ֲאִפיּלּו ֶרַגע ֶאָחד. ָּכל ַהְּזַמן 
ָלִׁשים אֹותֹו ְוהֹוְפִכים אֹותֹו. ַהֲחָׁשׁש ַהָּגדֹול ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשעֹוְבִדים 
ְּבַמֲאִפַּית ַהַּמּצֹות הּוא, ֶׁשַהָּבֵצק ַיֲהפֹוְך ְלָחֵמץ, ָלֵכן ֹלא נֹוְתִנים לֹו 
ָלנּוַח, ֲאִפיּלּו ֶרַגע ֶאָחד, ִּכי ָּבֵצק ֶׁשָּכל ַהְּזַמן ָלִׁשים אֹותֹו, ֵאינֹו ָיכֹול 
ְלַהְחִמיץ. עֹוד אֹוֵמר ַהַּתְלמּוד ֶׁשָּצִריְך ְלִהיָּזֵהר ֹלא ְלָהִכין ְּבַבת ַאַחת 
ָּבֵצק ְּבַכּמּות ְּגדֹוָלה, ֶאָּלא ֵיׁש ְלָהִכין ְּבָכל ַּפַעם ַּכּמּות ְקַטָּנה ֶׁשל ָּבֵצק, 
זֹאת ִמְּפֵני ֶׁשָּקֶׁשה ְמאֹוד ָללּוׁש ָּבֵצק ָּגדֹול ִמָּכל ַהְּצָדִדים. ַּכֲאֶׁשר 
ִני ָעלּול  ַהָּבֵצק ָּגדֹול, ָלִׁשים אֹותֹו ְּבַצד ֶאָחד ּוֵביְנַּתִיים ַהַּצד ַהּׁשֵ

ְלַהְחִמיץ! ְלִפיָכְך, ְמִכיִנים ַּכּמּות ְקַטָּנה ֶׁשל ָּבֵצק.

ַּדף מ"ט: ִּביעּור ָחֵמץ ְּבַׁשַּבת 

ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ְמַבֲעִרים ֶאת ֶהָחֵמץ, ְמַכִּלים אֹותֹו, ׂשֹוְרִפים אֹותֹו.

ֵּכיַצד ֵיׁש ִלְנהֹוג ַּכֲאֶׁשר ֵליל ַהֵּסֶדר ָחל ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת? ַּכּמּוָבן ֶׁשִאי 
ָּבת ָאסּור  ֶאְפָׁשר ִלְׂשרֹוף ְּבַׁשָּבת ַּבּבֹוֶקר ֶאת ֶהָחֵמץ, ֶׁשֲהֵרי ַבּׁשַ

ְלַהְבִעיר ְמאּוָמה.

ִאם ֵּכן, ָמה עֹוִׂשים? ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ֶׁשֶאת ָּכל ֶהָחֵמץ ָצִריְך ִלְׂשרֹוף 
י ּוְלַׁשַּבת  ֵיׁש ְלַהְׁשִאיר ַאְך ְוַרק ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשָּצִריְך ֶלֱאכֹול  ְּביֹום ִׁשיּׁשִ

ִּבְסעּוּדֹות ַׁשָּבת

ַּדף מ"ו: "ָּבֵצק ֵחֵרׁש"

ַמהּו "ָּבֵצק ֵחֵרׁש"? ַּכֲאֶׁשר ָלִׁשים  ָּבֵצק ּוַמִּניִחים אֹותֹו ָּכְך ְוֵאין אֹוִפים 
אֹותֹו, הּוא ַמְחִמיץ ְוהֹוֵפְך ְל"ָחֵמץ". ִאם ֵיׁש ָּבֵצק ֶׁשֹּלא ָאפּו אֹותֹו 
ִמָּיד ַאֲחֵרי ֶׁשָּלׁשּו אֹותֹו, ְוַעְכָׁשיו ֵאין יֹוְדִעים ִאם ַהָּבֵצק ְּכָבר ָהַפְך 
"ָחֵמץ", אֹו ֶׁשֲעַדִין ֵאינֹו ָחֵמץ, ַהָּבֵצק ַהֶּזה ִנְקָרא "ָּבֵצק ֵחֵרׁש". ְּכמֹו 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְמַדְּבִרים ִעם ָאָדם ֵחֵרׁש ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמַע, ֹלא ָתִמיד יֹוְדִעים 
ְּמַדְּבִרים ֵאָליו, ָּכְך ַּגם ַהָּבֵצק ַהֶּזה, ֲאַנְחנּו  ִאם הּוא שֹוֵמַע ֶאת ַמה ּׁשֶ
ִמְסַּתְּכִלים ָעָליו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹוִלים ָלַדַעת ִאם הּוא ָהַפְך ְלָחֵמץ.

ַמה ַהִּדין ֶׁשל "ָּבֵצק ֵחֵרׁש"? ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד ִאם ֹלא ָעְברּו ְׁשמֹוֶנה 
ֶעְׂשֵרה ַדּקֹות ֵמָאז ֶׁשָּלׁשּו אֹותֹו, ֵאין ָצִריְך ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשָהַפְך ְלָחֵמץ.

ַּדף מ"ז: קֹוְרַּבן "ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם"

ְּבַׁשָּבתֹות, ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ּוַבַחִּגים, ָהיּו ַמְקִריִבים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
קֹוְרַּבן "מּוָסף". קֹוְרַּבן "מּוָסף" הּוא קֹוְרָּבן נֹוָסף, ֶׁשּנֹוָסף ַעל ַהּקֹוְרָּבנֹות 
בּועֹות ָהָיה קֹוְרָּבן ְמיּוָחד,  ֶׁשַּמְקִריִבים ְּבָכל יֹום ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ְּבַחג ַהּׁשָ
קֹוְרַּבן "ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם". ָאפּו ְׁשֵני ְלָחִמים, ְוַהּכֲֹהִנים ָהיּו ְמִניִפים  ֶאת 
ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ִעם ְׁשֵני ְּכָבִׂשים. ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים, ֶׁשֶאת "ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם" 

בּועֹות. בּועֹות ֶאָּלא ְּבֶעֶרב ַחג ַהּׁשָ ֹלא ָאפּו ְּבַחג ַהּׁשָ

ל ְּביֹום טֹוב ָּכל  ַמּדּוַע ֹלא ָאפּו אֹוָתם ֶּבָחג ַעְצמֹו? ֲהֵרי מּוָּתר ְלַבּׁשֵ
ָּצִריְך ִּבְׁשִביל יֹום טֹוב? ַמה ּשֶׁ

ָּדרּוׁש  ל ֲעבּור ַמה ּׁשֶ ַהַּתְלמּוד עֹוֶנה ַעל ָּכְך ִּכי ְּביֹום טֹוב מּוָּתר ְלַבּׁשֵ
ָּדרּוׁש ַל"ָּגבֹוַּה". ְּכלֹוַמר, ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש  ִלְבֵני ָאָדם, ַאְך ֹלא ֲעבּור ַמה ּשֶׁ

ֶׁשהּוא ַׁשָּיְך ַל"ָּגבֹוַּה", ַלָּקָּב"ה.

בס"ד

1. למה נשים לא מניחות תפילין?
2. מה מותר לעשות עבור בני אדם ולא עבור הקב"ה?

3. באיזה מקרה צריך לשרוף את החמץ עוד לפני ערב פסח?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים מ״ו - מ״ט

???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: נדב ואביהו, אליהו, 
משה, חנניה מישאל ועזריה(

חידה!
למדנו בעלון על שריפת החמץ. זהו את האישים הבאים 

בתנ"ך שהיו קשורים לאש:

1. מתו כי הקריבו אש זרה

2. התפלל עד שירדה אש מהשמים

3. ראה שיח בוער באש ולא נשרף

4. יצאו בחיים מתוך כבשן האש

דבר תורה
המחזה הראשון אותו ראה משה ובו מתגלה אליו ה' הוא 

מראה הסנה.

מה מסמל מראה זה ומה הוא בא לבטא?

הסנה הוא צמח יבש הגדל במדבר. כשמסתכלים על הסנה 
מבחוץ - אין בו שום ייחודיות ושום יופי, הוא קוצני מאוד 
ולא מועיל כמעט לכלום. ובכל זאת, דווקא בתוכו וממנו 
מתגלה ה'. דווקא שם בתוך הסנה בוערת האש: "בלבת האש". 

גם כשבחוץ קשה ולא טוב, גם כשיבש, קוצני ויש ייסורים 
ודברים רעים - בתוך פנימה תמיד יוקדת אש אלוקית שמחיה 

ומשגיחה על הכל.

על כן הסנה הוא המראה הראשון דרכו מתגלה ה' אל משה, 
ומלמדו כי בתוך שיעבוד מצרים - גם שם הא-ל מסתתר.


