
ַּדף נ': ִמְנֲהֵגי ִיְׂשָרֵאל

ִמְּלַבד ַהַּתָּקנֹות ְוַהְּגֵזרֹות ֶׁשל ֲחָכִמים, ֵיׁש ַּגם "ִמְנָהִגים".

ֵיׁש "ִמְנָהִגים" וַּתָּקנֹות ֶׁשֲאָנִׁשים ֶׁשָּגִרים ִּבְמקֹומֹות ְמסּוָּיִמים ִקיְּבלּו ֲעֵליֶהם ְּכֵדי 
ְלִהְתַחֵּזק ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות. ְלָמָׁשל, ַהִּמְׁשָנה ֶׁשָּלנּו ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשֵּיׁש ְמקֹומֹות ָּבֶהם ָנֲהגּו 
ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאכֹות ַוֲעבֹודֹות ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ָּכל ַהּיֹום, ֵמַהּבֹוֶקר, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְׁשְּכחּו 
ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ְלַבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ ְוִלְׂשרֹוף אֹותֹו, ֶלֱאפֹות ֶאת ַהַּמּצֹות ְוִלְׁשחֹוט קֹוְרַּבן ֶּפַסח.

ַהַּתְלמּוד מֹוִסיף ֶׁשִאם ֲאָנִׁשים ַהָּגִרים ְּבָמקֹום ְמסּוָּים ִקיְּבלּו ַעל ַעְצָמם ִמְנָהג ֶׁשל 
ִמְצָוה, ַּגם ַהָּבִנים ֶׁשָּלֶהם ַחָּיִבים ְלַהְמִׁשיְך ַּבִּמְנָהג ַהֶּזה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך 

ְּבֵסֶפר ִמְׁשֵלי: "ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִביָך ְוַאל ִּתּטֹׁש ּתֹוַרת ִאֶּמָך".

ַּדף נ"א: ָאסּור ְלעֹוֵרר ַמֲחלֹוֶקת

ָלַמְדנּו ַעל ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ִּבְמקֹומֹות ְמסּוָּיִמים, ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, 
ָּכל ַהּיֹום, ֵמַהּבֹוֶקר. ַמה ַּיֲעֶׂשה ְיהּוִדי ֶׁשִּמְתּגֹוֵרר ְּבִעיר ֶׁשָּבּה ֵאין נֹוֲהִגים ֶאת ַהִּמְנָהג 
ַהֶּזה, ֶאָּלא ֵהם עֹוִׂשים ְמָלאָכה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ַעד ֲחצֹות ַהּיֹום, ְוהּוא ִהִּגיַע ְּבֶעֶרב ֶּפַסח 

ְלָמקֹום ֶׁשּבֹו ִמְתּגֹוְרִרים ְיהּוִדים ַהּנֹוֲהִגים ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח?

ִמַּצד ֶאָחד הּוא אֹוֵמר ְלַעְצמֹו, ֲהֵרי ֲאִני ֹלא ִקיַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי ֶאת ַהִּמְנָהג ַהֶּזה. ִמַּצד 
ֵׁשִני, ַהִאם ָראּוי ְלִהְתַנֵהג ַאֶחֶרת ִמּכּוָּלם?

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשהּוא ַחָּיב ִלְנהֹוג ְּכִפי ֶׁשּנֹוֲהִגים ְּבֵני ָהִעיר ֶׁשִהִּגיַע ֲאֵליֶהם, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ִתְתעֹוֵרר ַמֲחלֹוֶקת.

ַּדף נ"ב: ֵּפרֹות ְׁשִמיָּטה

ֶֹדה  דֹות ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ֲאָבל, ִאם ָּגְדלּו ֵּפרֹות ַּבּשָׂ ִמיָּטה ָאסּור ַלֲעבֹוד ַּבּׂשָ ִּבְׁשַנת ַהּׁשְ
ֵמֲאֵליֶהם, מּוָּתר ֶלֱאכֹול אֹוָתם, אּוָלם ַלֵּפרֹות ַהָּללּו, ֵיׁש ִּדיִנים ְמיּוָחִדים.

ְלָמָׁשל, מּוָּתר ְלָאָדם ָלֶלֶכת ְלַפְרֵּדס ַתּפּוִחים ְוִלְקטֹוף ְלַעְצמֹו ַתּפּוִחים ּוְלַמֵּלא ָּבֶהם 
ַאְרָּגז ָּגדֹול. ֲאָבל, ַעד ָמַתי מּוָּתר ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ַּבַּבִית ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֵּפרֹות ְׁשִמיָּטה? 
ַרק ָּכל ְזַמן ֶׁשעֹוד ֵיׁש ַּתּפּוִחים ַּבַּפְרֵּדס. ֲאָבל ִאם ְּכָבר ִנְגְמרּו ַהַּתּפּוִחים ַּבַּפְרֵּדס, ָאסּור 

ְלַהְׁשִאיר ַּבַּבִית ַּכּמּות ְּגדֹוָלה, ֶאָּלא ַרק ַּכּמּות ְקַטָּנה ֶׁשל ַּתּפּוִחים.

ַמה ַּיֲעֶׂשה ִמי ֶׁשִּנְׁשֲאָרה לֹו ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֵּפרֹות, ּוְכָבר ָאסּור ְלַהְׁשִאיר אֹוָתם ַּבַּבִית?

ֵכִנים ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ַגם ָיכֹול ְלַהִּניַח אֹוָתם  הּוא ָיכֹול ְלַחֵּלק אֹוָתם ַלֲחֵבִרים ֶׁשּלֹו ְוַלּׁשְ
ְּבֶפַתח ַהַּבִית ֶׁשּלֹו ְולֹוַמר: "ַאֵחינּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל! ָּכל ַהָּצִריְך ֶאת ַהֵּפרֹות ַהָּללּו, ָיכֹול 
ָלַקַחת אֹוָתם". ִאם ַאף ֶאָחד ֹלא ָלַקח אֹוָתם, מּוָּתר לֹו ָלַקַחת אֹוָתם ַּבֲחָזָרה ְלַעְצמֹו.

ַּדף נ"ג: ּתֹודֹוס ִאיׁש רֹוִמי

ְּברֹוִמי ָהָיה ָגר ִאיׁש ּוְׁשמֹו "ּתֹודֹוס" ֶׁשִסיֵּפר ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּבא: ַּכֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ְנבּוַכְדֶנַּצאר 
ִציּוָה ַעל ֲחַנְנָיה, ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלֶּפֶסל, ֵהם ָמְסרּו ֶאת ַנְפָׁשם ַעל ִקיּדּוׁש 

ה' ְוָקְפצּו ְלתֹוְך ָהֵאׁש, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְצָטְרכּו ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלֶּפֶסל.

ֲחַנְנָיה, ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ָאְמרּו ָּכְך: ְּב"ַמַּכת ְצַפְרֵּדַע", ה' ָאַמר ַלְּצַפְרְּדִעים ְלִהיָּכֵנס ְלתֹוְך 
ַהַּתּנּוִרים ָהרֹוְתִחים ֶׁשל ַהִּמְצִרים, ְוַהְּצַפְרְּדִעים ִנְכְנסּו. ָאז ִאם ְצַפְרְּדִעים ֶׁשֵאיָנם 
ַחָּיִבים ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות, ָקְפצּו ְלתֹוְך ַהַּתּנּוִרים ָהרֹוְתִחים ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים, ַוַּדאי 

ֶׁשֲאַנְחנּו, ֲחַנְנָיה, ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה, ִנְקּפֹוץ ְלתֹוְך ָהֵאׁש ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשָמִים.

משפט אייכמן
בשנת 1961 תש"א התקיים בישראל משפטו 
של אדולף אייכמן, מבכירי השלטון הנאצי 
שהיה אחראי לביצוע תוכנית "הפתרון 
הסופי" ולרציחתם של מיליוני יהודים. 
אייכמן נחטף על ידי המוסד מארגנטינה, 
שם חי בזהות בדויה, והובא לישראל כדי 
לעמוד לדין. בראש התביעה עמד היועץ 
המשפטי לממשלה, גדעון האוזנר. המשפט 
עורר רגשות עזים בציבור בארץ, וניצולי 
שואה רבים חשפו לראשונה את סיפוריהם 
כאשר העידו במהלך המשפט. אייכמן טען 
להגנתו שרק מילא פקודות והיה בורג קטן 
במערכת. השופטים משה לנדוי, בנימין 
הלוי ויצחק רווה דחו את טענותיו ודנו 
אותו למוות בתלייה. אייכמן הוצא להורג, 

גופתו נשרפה ואפרו פוזר בים.

משפט אייכמן. 
גדעון האוזנר 

עומד, לשמאלו 
רוברט סרווציוס. 

אייכמן יושב 
בתא הזכוכית 

)Wikipedia(

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 378

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף נ"ד

הסבר: התלמוד מפרט את הדברים שנבראו בערב 
שבת בין השמשות, ורבי יאשיה מוסיף עליהם את 
האיל שהקריב אברהם אבינו ואת תולעת השמיר 

ששימשה לחיתוך אבני המזבח.

איברי – נברא
מתעביד – נעשה

"עשרה דברים נבראו בערב שבת בין 
השמשות... רבי יאשיה אומר משום אביו: 

אף האיל והשמיר".

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ַּדף נ'- נ"ו
פרשת וארא | כ"ו בטבת- ג' בשבט )10-16 לינואר( 
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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שלחצו אותו.הוא יודה לכולם על כך יעזור לו בעתיד, ובסוף את היכולת והכישרון וזה בגרות 5 יחידות כי יש לו יואב כדי שיתאמץ ויעשה שכדאי ללחוץ יותר על חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה 

טענו שלא נכון ללחוץ 

על יואב. זה החיים שלו, 

זכותו להיות "עצלן", 

ושהוא יחליט מתי והיכן 

להתאמץ, ואיזה מחיר 

לשלם.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

יואב לומד בתיכון, ובסך הכל מצליח בלימודיו, אלא שהוא לא אוהב 
להתאמץ. למרות שגם ההורים וגם המורים אומרים לו שיש לו 
כישרון ויכולת להצליח לעשות בגרות 5 יחידות במתמטיקה, יואב 

מתעקש על דעתו ומעדיף לעשות רק בגרות 3 יחידות.

העניין הזה עורר דיון סוער במשפחה.

 א. נולדתי ברוסיה ב-1912, ועליתי ארצה בגיל 18
בשנת 1930.

הייתי סגן אלוף בצבא, ראש השב"כ הראשון וראש המוסד  ב. 
השני, וכן הייתי חבר כנסת.

פיקדתי על מבצע תפיסתו בארגנטינה, והבאתו ארצה למשפט  ג. 
של הפושע הנאצי אדולף אייכמן.

  | 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
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ברכת המינים
אחת הברכות בתפילת שמונה עשרה פותחת 
במילים "ולמלשינים )או: ולמינים( אל תהי 
תקווה". ברכה זו נוסחה על ידי שמואל הקטן 
כנגד המינים – הנוצרים ובני כתות אחרות שלחמו 
נגד היהדות, וכנגד המלשינים ששיתפו פעולה 
עם השלטון הרומאי. בכך עלה מספר הברכות 
בתפילה ל-19. נוסח הברכה עבר שינויים רבים 
לאורך הדורות, אבל עיקרה הוא תפילה למפלת 

הרשעים ושלטון הרוע.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם
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 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448
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מצרים
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2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
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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

איסר הראל
 | על המפה

יהדות ארגנטינה
היהודים הראשונים הגיעו לארגנטינה במאה 
ה-16 יחד עם הכובשים הספרדים, לאחר שנמלטו 
מפני האינקוויזיציה בספרד, אולם רובם התבוללו 
באוכלוסייה המקומית. קהילות מבוססות 
התגבשו בארגנטינה במאה ה-19, ויהודים רבים 
הגיעו לשם מרוסיה, צרפת ומקומות אחרים. 
בסוף המאה ה-19 ייסד הברון מוריס דה הירש 
מפעל התיישבות חקלאי בארגנטינה, שבעקבותיו 
הגיעו למקום עשרות אלפי יהודים ומספרם גדל 
ל-125,000. לאורך המאה ה-20 המשיכו יהודים 
להגר לארגנטינה ממזרח אירופה, האימפריה 
העות'מנית וצפון אפריקה. כיום חיים בארגנטינה 
קרוב לרבע מיליון יהודים, הקהילה מגובשת מאוד 
ומחזיקה בתי ספר יהודים ומאות בתי כנסת. 
יהודי ארגנטינה שומרים על קשרים טובים עם 

מדינת ישראל, ורבים מהם עלו לארץ.

 Templo הכניסה לבית הכנסת המרכזי בבואנוס איירס
Libertad )Wikipedia, איתמר צור(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .

משפט אייכמן. תשכ"א 1961.
2  .

גדעון האוזנר. התובע הראשי.
3  .

הפושע הנאצי אדולף אייכמן. נידון לתלייה.
	  .

דגל ארגנטינה. אייכמן נלכד ברחוב גריבלדי בארגנטינה.
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בס"ד

גדעון האוזנר

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מה האירוע המצויר כאן ומתי הוא התרחש?

מיהו האיש מימין ומה היה תפקידו?
מיהו האיש שממושקף בתא הזכוכית ומה היה גזר דינו?

דגל של איזו מדינה תלוי על התא, ואיך הוא קשור לציור?

נולדתי בעיר לבוב שבפולין בשנת 1915, ובגיל 12 עליתי ארצה  א. 
עם משפחתי.

הייתי היועץ המשפטי לממשלה והתובע הראשי במשפט  ב. 
אייכמן.

הייתי חבר כנסת ושר, ויו"ר המועצה הבינלאומית של יד ושם. ג. 
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ַּדף נ"ה: חֹול ַהּמֹוֵעד

ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ָאסּור ַלֲעׂשֹות "ְמֶלאֶכת אּוָּמן".

ַמִהי "ְמֶלאֶכת אּוָּמן"? ְלַחָּיט, ְלָמָׁשל, ָאסּור ִלְתּפֹור ֲחִליָפה, ִּכי הּוא 
אי ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ִלְתּפֹור  "אּוָּמן", מּוְמֶחה. ֲאָבל, ִמי ֶׁשֵאינֹו מּוְמֶחה, ַרּׁשַ

ְלַעְצמֹו ֲחִליָפה ְלצֹוֶרְך ֶהָחג.

ֲחָכִמים ָאְסרּו ְלִהְסַּתֵּפר ּוְלַכֵּבס ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד, ְּכֵדי ֶׁשּכּוָּלם ִיָּכְנסּו 
ֶלָחג ְּכֶׁשֵהם ְמסּוָּפִרים ּוְלבּוִׁשים ְּבָגִדים ְמכּוָּבִסים, ַּכָּיֶאה ְוַכָּיאֹות ֶלָחג.

ִּמי ֶׁשֹּלא ָיכֹול ָהָיה ְלִהְסַּתֵּפר ּוְלַכֵּבס ֶאת ְּבָגָדיו ְּבֶעֶרב ֶהָחג, ְלָמָׁשל, 
אי ְלִהְסַּתֵּפר  ָאָדם ִהְפִליג ָּבאֹוִנָּיה, ְוִהִּגיַע ַלחֹוף ִּביֵמי חֹול ַהּמֹוֵעד, ַרּׁשַ
ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ּוְלַכֵּבס ֶאת ְּבָגָדיו. ַּגם ִמי ֶׁשָהָיה ָּכלּוא ְּבֵבית סֹוַהר ֶׁשִאי 
אי ְלִהְסַּתֵּפר  ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּפר ּבֹו, ְוִׁשְחְררּו אֹותֹו ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד, ַרּׁשַ

ִלְכבֹוד ֶהָחג, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ָהְיָתה לֹו ֶאְפָׁשרּות ְלִהְסַּתֵּפר ִלְפֵני ֵכן.

ַּדף נ"ו: "ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו" ִּבְקִריַאת ְׁשַמע

ַאֲחֵרי ֶׁשאֹוְמִרים ֶאת ַהָּפסּוק "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ה' ֱאֹלֵקינו,ּ ה' ֶאָחד", 
מֹוִסיִפים ְּבַלַחׁש: "ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד!".

ַמּדּוַע ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים לֹוַמר זֹאת? ַּכֲאֶׁשר ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָקָרא ְלָכל 
ָּבָניו ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹוֹ, הּוא ָּפַחד, ֶׁשְּכמֹו ֶׁשְּלָסבֹו, ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהָיה ֵּבן 
ָרָׁשע ּוְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל, ְוַגם ְלָאִביו, ִיְצָחק ָאִבינּו ָהָיה ֵּבן ָרָׁשע ּוְׁשמֹו 
ָבִטים  ֶׁשָעְמדּו  ֵעָׂשו, אּוַלי ַּגם לֹו ֵיׁש ֵּבן ֹלא ָּכל ָּכְך ַצִּדיק. ֲאָבל, ַהּׁשְ
ְלַיד ִמיָּטתֹו ָאְמרּו לֹו: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל", ְוֵהם ִהְתַּכּוְנּו ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו 
ֶׁשִּנְקָרא ַגם "ִיְׂשָרֵאל". "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ה' ֱאֹלֵקינּו, ה' ֶאָחד". ְׁשַמע 
ַאָּבא ֶׁשָּלנּו - ֲאַנְחנּו ּכּוָּלנּו ַמֲאִמיִנים ַּבָּקָּב"ה. ִמָּיד ָׂשַמח ַיֲעקֹב ָאִבינּו 

ְוָאַמר "ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד".

ָלֵכן ַּגם ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים "ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד", ַאֲחֵרי 
ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ֶאת "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ה' ֱאֹלֵקינּו, ה' ֶאָחד".

ַּדף נ"ד: "ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש"

ְּבִבְרַּכת "ַהְבָּדָלה" ֶׁשל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ַמְדִליִקים ֶאת ֵנר ַהַהְבָּדָלה ּוְמָבְרִכים 
"ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש".

ַמּדּוַע ַּדְוָקא ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְמָבְרִכים ַעל ָהֵאׁש? ִּכי ָהֵאׁש ִנְבְרָאה ְּבמֹוָצֵאי 
י, ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַהָּקָּב"ה ָנַתן לֹו  ַׁשָּבת. ָאָדם ָהִראׁשֹון ִנְבָרא ְּביֹום ִׁשיּׁשִ
חֹוְכָמה ְלָהִבין, ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְדִליק ֵאׁש ִאם ְמַׁשְפְׁשִפים ְׁשֵּתי ַאְבֵני ֵאׁש 
זֹו ָּבזֹו. ָנַטל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְׁשֵּתי ַאְבֵני ֵאׁש, ִׁשְפְׁשָפן זֹו ָּבזֹו ְוִהֵּנה ָיְצָאה 
ֵאׁש. ָלֵכן, ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָאנּו מֹוִדים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "ָּברּוְך ַאָּתה ה', 
ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש". "ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש" - ָהאֹורֹות 

ְּבמֹוָצֵאי  ַּגם  ָהֵאׁש.  ֶׁשל 
ְמָבְרִכים  ַהִּכיּפּוִרים  יֹום 
"ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש", ְּכֵדי 
ְלַהְראֹות ֶׁשּיֹום ַהִּכיּפּוִרים 
ְמיּוָחד יֹוֵתר ִמָּכל ַהַחִּגים. 
מּוָּתר  ַהַחִּגים  ֶׁשְּבָכל 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵאׁש, ּוְביֹום 

ַהִּכיּפּוִרים - ָאסּור.

בס"ד

1. מאיזה פסוק לומדים על חשיבותם של מנהגים?
2. איזה בעל חיים מלמד אותנו על מסירות נפש?
3. מה היה ההבדל בין יעקב לבין אברהם ויצחק?

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: פרדס\ספרד, תפוח\
פתוח, רושם\שומר, עונש\שעון(

חידה!
לפניכם צמדי מילים המורכבות מאותן אותיות, אבל בסדר 

שונה. זהו את המילים:

1. מטע תפוזים \ מדינה באירופה - 

2. פרי טעים \ לא סגור -

3. כותב \ משגיח - 

4. גמול על חטא \ מודד זמן - 

דבר תורה
במכה השלישית, מכת "כינים", אומרים החרטומים כי "אצבע 
אלוקים היא" ומבינים סוף סוף שמשה הוא שליח של אלוקי 
השמיים והארץ. מדוע דווקא במכה זו הבינו החרטומים כי 
מדובר ב"אצבע אלוקים"? רש"י מסביר כי הכינים הם בריה 
קטנה מאוד, ובריה בגודל זה כבר לא יכלו החרטומים לברוא 
ולשלוט בה ע"י קסמיהם.  נקודה זו באה להדגיש כי בשונה 
מאלוקיהם של המצרים, שמתגלה ומופיע דווקא בדברים 
גדולים ובולטים - פירמידות, פסלי ענק וכד', הרי שאלוקי 

העברים יורד ומתגלה גם בפרטים הקטנים - בכינים. 

בעוד שהחרטומים לא שולטים בבריה כה קטנה, הרי שגדולתו 
של "אלוקי העברים" היא שהוא משגיח ומנהיג אפילו בדברים 
הקטנים ביותר. לכן דווקא במכת כינים אמרו החרטומים: 

"אצבע אלוקים היא".


