
ַּדף ס"ד: ָּכְך ִהְקִריבּו ֶאת  קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח

ֶאת ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבאּו ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח, ִחיְּלקּו ְלָׁשלֹוׁש ְקבּוצֹות. ַּבַהְתָחָלה 
ִנְכְנָסה ַהְּקבּוָצה ָהִראׁשֹוָנה, ְוַהְּלִוִּיים ָנֲעלּו ֶאת ַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ַאַחר ָּכְך ָּתְקעּו 
ַבֲחצֹוְצרֹות ְוִהְתִחילּו ִלְׁשחֹוט ֶאת ַהּקֹוְרָּבנֹות, ּוִמָּיד ִהְתִחילּו ַהְּלִוִּיים ִלְקרֹוא ַהֵּלל. 
ַהּכֲֹהִנים ְצִריִכים ְלַקֵּבל ֶאת ַּדם ַהּקֹוְרָּבן ְּבתֹוְך ַה"ִּמְזָרק" ּוְלהֹוִליְך אֹותֹו ֶאל ַהִּמְזֵּבַח 
ְּכֵדי ְלזֹוְרקֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ָהָיה ִסיּדּור ְמיּוָחד: ֶהֱעִמידּו ׁשּורֹות ׁשּורֹות ֶׁשל 
ּכֲֹהִנים, ַהּשּׁורֹות ִהְתִחילּו ַּבָּמקֹום ּבֹו ָׁשֲחטּו ֶאת ַהּקֹוְרָּבנֹות ְוִנְגְמרּו ְלַיד ַהִּמְזֵּבַח. ִמָּיד 
ַּכֲאֶׁשר ַהּכֵֹהן ָהָיה גֹוֵמר ְלַקֵּבל ֶאת ַהָּדם ְּבתֹוְך ַהִּמְזָרק, הּוא ָמַסר אֹותֹו ַלּכֵֹהן ֶׁשָעַמד 

ְלָידֹו ַּבּשּׁוָרה, ְוהּוא ָמַסר אֹותֹו ָהְלָאה, ַעד ַהִּמְזֵּבַח. ָּכְך ִהְסִּפיקּו ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל.

ַּדף ס"ה: ָהֲעָזָרה

ַלֲחַצר ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָקְראּו "ֲעָזָרה". ַּבֲחַצר ָהֲעָזָרה ָהְיָתה "ַאַּמת ַמִים" )ְּתָעָלה ֶׁשל 
ַמִים(, ְוַכֲאֶׁשר ָהיּו ְצִריִכים ִלְׁשטֹוף ֶאת ִרְצַּפת ָהֲעָזָרה ֵמַהָּדם ֶׁשל ַהּקֹוְרָּבנֹות, ָסְתמּו 
ֶאת ֶּפַתח ְיִציַאת ַהַּמִים ֶׁשל ָהַאָּמה, ְוָכְך ָהיּו ַהַּמִים עֹוִלים ִמּתֹוְך ַאַּמת ַהַּמִים ּוְמִציִפים 

ֶאת ִרְצַּפת ָהֲעָזָרה ְוִהיא ִנְׁשְטָפה ְונּוְּקָתה.

ָּבת:  ֵּכיַצד נֹוֲהִגים ְּכֶׁשֶעֶרב ֶּפַסח ָחל ְבַׁשַּבת, ְוֵליל ַהֵּסֶדר ָחל ְּבמֹוָצֵאי  קֹוְרַּבן ֶּפַסח ַּבּׁשַ
ַׁשָּבת. ֲהֵרי ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ָצִריְך ְלַהְקִריב ְּבֶעֶרב ֶּפַסח? עֹוֶנה ַעל ָּכְך ַהַּתְלמּוד ֶׁשָּכל 
ָּבת. ְלָמָׁשל, ָלֵׂשאת ֶאת ַהּקֹוְרָּבן  ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּבּׁשַ ַמה ּׁשֶ
ַעל ַהְּכֵתַפִיים ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ְוַלֲהִביאֹו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש - ָאסּור, ֶׁשֲהֵרי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות 

ָּבת. ֶאת ֶזה ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת. ֲאָבל ֶאת ַהּקֹוְרָּבן ַעְצמֹו ַמְקִריִבים ְּבּׁשַ

ַּדף ס"ו: ִהֵּלל ַהָּזֵקן ְנִׂשיא ַהַּסְנֶהְדִרין

ִני ָעָלה  ַהַּתָּנא ִהֵּלל ַהָּזֵקן ִהְתּגֹוֵרר ְּבָבֶבל, ּוְכֵמָאה ָׁשִנים ִלְפֵני ֶׁשֶּנְחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ִהֵּלל ַהָּזֵקן ִלירּוָׁשַלִים. יֹום ֶאָחד ָיְׁשבּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ְוִהְסַּתְּפקּו ַמה ַּלֲעׂשֹות. ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה, ָחל ֵליל ַהֵּסֶדר ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְוֵהם ֹלא ָיְדעּו 
ִנים,  ָמַתי ִלְׁשחֹוט ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח, ִּכי ִאם ִיְׁשֲחטּו אֹותֹו ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ְּכמֹו ְּבָכל ַהּׁשָ

ָּבת, ְוֵהם ֹלא ָיְדעּו ַהִאם ֶזה מּוָּתר.  ֲהֵרי ִיְׁשֲחטּוהּו ְּבּׁשַ

ָאְמרּו ַהֲחָכִמים, ָהָבה ִנְׁשַאל ֶאת ִהֵּלל ַהָּזֵקן ֶׁשָעָלה ִמָּבֶבל, ִּכי ִהֵּלל ָהָיה ַתְלִמיָדם ֶׁשל 
ַהַּתָּנִאים ְׁשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון, ּוְבַוַּדאי ָלַמד ֵמֶהם ֲהָלָכה זֹו.

ָׁשֲאלּו ֶאת ִהֵּלל ְוהּוא ֵהִׁשיב: ִלְּמדּוִני ַרּבֹוַתי ְׁשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ֶׁשְּבֶעֶרב ֶּפַסח ֶׁשָחל 
ָּבת. ַּכֲאֶׁשר ָראּו ֶׁשִהֵּלל ַתְלִמיד ָחָכם מּוְפָלג  ָּבת - ׁשֹוֲחִטים ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ְּבּׁשַ ַּבּׁשַ

ֶׁשָּבִקי ַבּתֹוָרה, ִמיּנּו אֹותֹו ָנִׂשיא ַלַּסְנֶהְדִרין.

מבצע אנטבה - מבצע יונתן - 
כדור הרעם

מבצע אנטבה, שנקרא גם "מבצע יונתן" 
או "כדור הרעם", הוא מבצע צבאי שערך 
צה"ל לחילוצם של בני ערובה יהודים 
שנחטפו לאוגנדה. קבוצת טרוריסטים 
ערבים וגרמנים השתלטה על מטוס צרפתי 
שהיה בדרכו מישראל לפריז, והכריחה 
את הטייסים להטיס אותו ללוב ומשם 
לאנטבה שבאוגנדה. הטרוריסטים דרשו 
את שחרורם של עשרות מחבלים הכלואים 
בישראל, או שיהרגו את בני הערובה. 
במבצע נועז, הצליחו לוחמי סיירת מטכ"ל 
באנטבה,  בהפתעה  לנחות  והצנחנים 
להשתלט על שדה התעופה, להרוג את 
המחבלים ולהחזיר את החטופים בשלום 
לארץ. במהלך הלחימה נהרג יוני נתניהו, 
מפקד סיירת מטכ"ל, והמבצע נקרא על 

שמו "מבצע יונתן".

יונתן נתניהו זל 
)לשכת העיתונות 

הממשלתית(

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 380

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף ס"ו

הסבר: התלמוד מספר על נבואתה של דבורה 
ומביא פסוקים מהשירה שאמרה לאחר הניצחון 

על סיסרא.

קרתא – עיר
פירכא – הפרכה

"חדלו פרזון בישראל חדלו, עד שקמתי 
דבורה שקמתי אם בישראל"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ס"ד- ע'
פרשת בשלח | י"א- י"ז בשבט )24-30 לינואר( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ט״ו בשבט שמח!



4 דקות

יזמין אותו אליו הביתה.אותו מאוד אם מישהו כזה מסכן, וזה ישמח להזמין דווקא בן אדם טענו שזה חסד גדול חלק מבני המשפחה מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שהוא 

אדם מוזר, ולא ידוע איך יתנהג 

ומה יעשה בבית, ואולי אחר 

כך הוא כל פעם ירצה לבוא, 

וגם הריחות העולים ממנו לא 

נעימים, ולכן הם מעדיפים לתת 

לו אוכל במקום שבו הוא נמצא 

אבל לא להזמין אותו אליהם 

הביתה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

ביישוב מסתובב אדם שנראה תימהוני וחסר בית, גם לא נראה 
שיש לו משפחה, בגדיו מלוכלכים, וריח לא נעים של אלכוהול 
וסיגריות עולה ממנו. האיש מתנהג בסך הכל בסדר ודי חביב, 
אך כל ההופעה שלו לא נעימה. במשפחת כהן מתלבטים 
האם להזמין אותו מדי פעם לסעודת שבת, והדבר עורר דיון 

משפחתי סוער.

נולדתי ב-1937 בקיבוץ אשדות יעקב, התנדבתי   א. 
לצנחנים, והשתתפתי בפעולות צבאיות רבות.

כאשר הייתי קצין צנחנים וחי"ר ראשי פיקדתי על מבצע אנטבה. ב. 
קיבלתי את עיטור המופת על קרב שהשתתפתי בו במלחמת  ג. 

ששת הימים.
ב-1987 התמניתי לרמטכ"ל ה-13 של צה"ל. ד. 

  | 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

ְטִביַלת ֵּכִלים
ִלְפֵני  ַהְּכִלי  ֶאת  ִלְטּבֹול  ִמְצָוה   - ְלַגְמֵרי  ָחָדׁש  ְּכִלי 
ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו. ָהִראׁשֹוִנים ּכֹוְתִבים ֶׁשֲהָלָכה זֹו ִהיא 
"ְּגֵזַרת ֶמֶלְך"; ְּכֵׁשם ֶׁשּנֹוְכִרי ַהְמַבֵּקׁש ְלִהְתַּגֵּיר ְוַלֲעבֹור 
ֵמאּוָּמה נֹוְכִרית ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ָצִריְך ִלְטּבֹול ְּבִמְקֶוה ֶׁשֶּיׁש 
ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה ַמִים, ָּכְך ַּגם ְּכִלי ָהעֹוֵבר ִמַּבֲעלּות ֶׁשל 
נֹוְכִרי ְלַבֲעלּות ֶׁשל ְיהּוִדי ָצִריְך ִלְטּבֹול ְּבִמְקֵוה ַמִים ֶׁשל 

ַאְרָּבִעים ְסָאה.

ֲהָלָכה זֹו ּדֹוֵרׁש ַהַּתְלמּוד ִמן ַהָּפסּוק ְּבֵסֶפר ַּבִּמְדָּבר ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ִמְדָין: "ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש 
ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר". ַהָּפסּוק ְמַצּוֶה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהְגִעיל 
ָּבֵאׁש ֵּכִלים ֶׁשֵהם ָלְקחּו ְּכָׁשָלל ִמִּמְלֶחֶמת ִמְדָין. ְּבָפסּוק 
ֶזה ֶיְׁשָנּה ִמיָּלה ְמיּוֶּתֶרת: "ְוָטֵהר", ֶׁשֲהֵרי ִמָּכל ַהְּפסּוִקים 
ֶׁשעֹוְסִקים ְּבִעְנָין ֶזה ְּכָבר ָידּוַע ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשַּיֲעִבירּו ֶאת 
ַהֵּכִלים ָּבֵאׁש ֵהם ִיְהיּו ְטהֹוִרים ּומּוָּתִרים ְלִׁשיּמּוׁש. ִמָּכאן 
ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ֶׁשַהָּפסּוק ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַעל סּוג ָטֳהָרה נֹוָסף 
ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות: ִלְטּבֹול ַּבִּמְקֶוה ֵּכִלים ֶׁשִּנְרְּכׁשּו ִמּנֹוְכִרי.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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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

רב אלוף דן שומרון
 | על המפה

קהילת אבאיודאיה - אוגנדה
קהילת אביודאיה היא קבוצה של מאות תושבי אוגנדה 
השומרים מצוות ושואפים להתגייר. היא נוסדה בשנת 
1917 על ידי סמיי קאקונגולו, מושל מקומי שלמד תורה 
ופיתח דרך חיים של אמונה בה' וקיום מצוות. הוא ובני 
הכת שלו מלו את עצמם, ולמדו על חגי ישראל וכשרות 
מפיו של יהודי אירופי בשם יוסף. בהמשך הקימו בית 
ספר תורני, והקפידו להתחתן רק בתוך הקהילה. לאחר 
מותו של קאקונגולו מילא את מקומו תלמידו, רב סמסון. 
הקהילה נרדפה בימי שלטונו של אידי אמין, ורק כ-150 
איש מתוכה נשארו בחיים ושמרו על אמונתם, כשהם 
קוראים לעצמם "קהל קדוש שארית ישראל". כיום 
מונה הקהילה כמה מאות 
את  השומרים  חברים, 
מצוות התורה לפי דרכם, 
ושואפים להתגייר, לעלות 
לארץ ולהפוך ליהודים 

של ממש.
בית הכנסת של קהילת האבאיודאיה בגבעת נבוגויה, ליד 

)Wikipedia, Amnon Shavit( העיר מבאלה, אוגנדה



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .
מבצע אנטבה.

	  .

4.6.1976 )התאריך נמצא על השעון של  המחבל(.
3  .

אוגנדה.

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

בס"ד

יוני נתניהו

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן?

מתי הוא התרחש? )רמז נמצא בתוך הציור(.

דגל של איזו מדינה נראה מעבר לחלון?

א. מפקד סיירת מטכ"ל.

ב. קיבל את עיטור המופת.

ג. נהרג במהלך מבצע אנטבה.

ד. מכתביו מופיעים בספר "מכתבי יוני".

2

1

3



ַּדף ס"ט: קֹוְרַּבן ֲחִגיָגה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח

"קֹוְרַּבן ֲחִגיָגה", הּוא ִמְּלׁשֹון ַחג. ֶזהּו קֹוְרָּבן ֶׁשַּמְקִריִבים ַּבַחג, ְּכֵדי 
ֶלֱאכֹול ֶאת ְּבָׂשרֹו ְוִלְׂשמֹוַח ֶּבָחג.

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשִּלְפָעִמים ָצִריְך ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֲחִגיָגה ַיַחד ִעם 
קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח. ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש ִמְצָוה ֶלֱאכֹול ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח 
ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים ִלְהיֹות ְׂשֵבִעים. ָלֵכן, ִאם ֵיׁש ֲאָנִׁשים ַרִּבים ֶׁשַּמְקִריִבים 
ַיַחד קֹוְרַּבן ֶּפַסח ֶאָחד, ֵאיְך ֵהם ִיְהיּו ְׂשֵבִעים? ֲהֵרי ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם 
ְיַחְּלקּו ְמַעט ָּבָׂשר ִמּקֹוְרַּבן ַהֶּפַסח? ְלִפיָכְך ֵהם ַמְקִריִבים קֹוְרַּבן 

ֲחִגיָגה, אֹוְכִלים ְּתִחיָלה ִמְּבָׂשרֹו, ְוָכְך ֵהם ְׂשֵבִעים.

ַּדף ע': ַסִּכין ֶׁשִּנְמְצָאה ִבירּוָׁשַלִים

ַּפַעם ַאַחת, ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ָּפַסע ֶיֶלד ְיהּוִדי ָּבְרחֹוב 
ּוָמָצא ַסִּכין ֶׁשּשֹׁוֲחִטים ָּבּה צֹאן ּוָבָקר. ַהֶּיֶלד ִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּסִּכין ִמָּכל 
ַהְּצָדִדים ְוָרָאה ֶׁשֵאין ָעֶליָה ִסיָּמן, ְוַאַחר ָּכְך הּוא ֵהִביא ֶאת ַהַּסִּכין 
ְלָאִביו ְוָאַמר לֹו: "ִהֵּנה, ֵהֵבאִתי ְלָך ַמָּתָנה ַלַחג. ֵיׁש ְלָך ַסִּכין ִלְׁשחֹוט 

ּבֹו ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח".

ָאַמר לֹו ָאִביו: "ִמי ָאַמר ְלָך ֶׁשּמּוָּתר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבַּסִּכין ַהּזֹו ִלְׁשִחיַטת 
קֹוְרַּבן ֶּפַסח? אּוַלי ַהַּסִּכין ְטֵמָאה ְוָצִריְך ִלְטּבֹול אֹוָתּה?" )ִּכי ַלּקֹוְרָּבנֹות 

ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֲחָפִצים ְטֵמִאים(.

ְּתׁשּוַבת ַהַּתְלמּוד ִלְׁשֵאָלה זֹו ִהיא ֶׁשִאם ָמְצאּו ֶאת ַהַּסִּכין ְּבי"ד ְּבִניָסן, 
ֵאין ָצִריְך ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשִהיא ְטֵמָאה, ִּכי ְּבַוַּדאי ַּבַעל ַהַּסִּכין ָטַבל אֹוָתּה 

ְוִטיֵהר אֹוָתּה ְּכֵדי ִלְׁשחֹוט ָּבּה ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ֶׁשּלֹו.

ַּדף ס"ח: ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה

ָעִתיד  ַהַּתְלמּוד ְּבַדִּפים ֵאּלּו עֹוֵסק ֵּבין ַהֶּיֶתר ָּבֱאמּוָנה ַהְּיהּוִדית ְּבַמה ּׁשֶ
ְלִהְתַרֵחׁש ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים. ַעל ְסַמְך ַהַּתְלמּוד ּוְמקֹורֹות נֹוָסִפים, 
ָהַרְמַּב"ם )ַרִּבי מֶֹׁשה ֶּבן ַמְימֹון( ִניֵּסַח ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ִעיְּקֵרי ֱאמּוָנה 
ֶׁשֵהם ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה ַהְּיהּוִדית. ַּבֶהְקֵׁשר ֶׁשל ַאֲחִרית ַהָּיִמים ָּכַתב 
ָהַרְמַּב"ם ְׁשֵני ִעיָּקִרים ֲחׁשּוִבים: ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ְּבִביַאת 
ַהָּמִׁשיַח, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה, ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה ּלו ְּבָכל יום ֶׁשָּיבוא.

ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ֶׁשִּתְהֶיה ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ְּבֵעת ֶׁשַיֲעֶלה 
ָרצון ֵמֵאת ַהּבוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמו ְוִיְתַעֶּלה ִזְכרו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים.

בס"ד

1. על איזו שאלה השיב הלל הזקן?
2. באיזה מקרה מותר לאנשים טמאים להקריב את הפסח?
3. כמה עיקרים יסודיים יש באמונה היהודית לפי הרמב"ם?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים ס״ז - ע׳

???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

תפזורת
מצאו בתפזורת לפחות שמונה סוגי קורבנות:

דבר תורה
הנס הגדול שהתרחש בים סוף זכור בעיקר בשל קריעת הים 
האדירה שהתחוללה, בה עברו בני ישראל ביבשה ואחריהם 

דהרו המצרים שטבעו בים. 

אולם, ישנו נס נוסף, גדול לא פחות, שאינו זוכה לתהודה 
ולתשומת לב מספקת, למרות שהוא שייך לחיי כולנו.

התורה אומרת כי אחר שנקרע ים סוף, הוא חזר למצבו 
הטבעי והרגיל: "וישב הים לפנות בקר לאיתנו". פעולה זו 
של חזרה לפעילות הרגילה של הים, המתנהל כדרך הטבע, 

איננה פחות גדולה וניסית מאשר קריעתו לשניים. 

דרך העולם היא לזהות את ה' דווקא במצבים בהם הטבע 
חורג מחוקיו הרגילים, ואולם האמת לאמיתה היא שגם 
המהלכים הטבעיים והיום יומיים הם נס אחד גדול: "ועל 

ניסיך שבכל יום עמנו".

ַּדף ס"ז: ֶּפַסח ֵׁשִני

ָהיּו ְיהּוִדים, ֶׁשֹּלא ִהְקִריבּו קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ְלָמָׁשל, ִמי ֶׁשָהָיה 
ָטֵמא - ָאסּור לֹו ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח. ִמי ֶׁשָהָיה ְּבֶדֶרְך ְרחֹוָקה - ֵאינֹו 
ָיכֹול, ִּכי ַרק ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַמְקִריִבים קֹוְרָּבנֹות. ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב, ֶׁשְּיהּוִדים 
ֵאֶּלה ַיְקִריבּו קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבי"ד ְּבִאָּיר, חֹוֶדׁש ַאֲחֵרי י"ד ְּבִניָסן, ְוַהּקֹוְרָּבן 

ַהֶּזה ִנְקָרא "ֶּפַסח ֵׁשִני", ִּכי ַהֶּפַסח ָהִראׁשֹון ְּכָבר ָהָיה ְּבחֹוֶדׁש ִניָסן.

ַּבֶהְקֵׁשר ַהֶּזה מֹוִפיָעה ַּבַּתְלמּוד ֲהָלָכה ֲחׁשּוָבה: ִאם רֹוב ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ָטֵמא )ְלָמָׁשל, ָהיּו ְּבֵבית ַהְּקָברֹות(, ֹלא ְמַחִּכים ְלֶפַסח ֵׁשִני, ֶאָּלא 
ַמְקִריִבים ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ְּבטּוְמָאה. ַהֲהָלָכה ַהּזֹו ִנְקֵראת: "טּוְמָאה 
- ְּדחּוָיה ְּבִציּבּור". ִׂשימּו ֵלב: "טּוְמָאה"- ִאם ֵיׁש ְטֵמִאים. "ְּדחּוָיה"- 

ַהּטּוְמָאה ִנְדֵחית. "ְּבִציּבּור" - ִאם רֹוב ַהִּציּבּור ָטֵמא.

תאטחנאש

גהגיגחל

עפטאתשמ

וסזשצרי

לחדמצסם

הדימתרק

ינהדותב


