
ַּדף ע"א: קֹוְרַּבן ֶּפַסח ֶׁשִּנְׁשַחט ְּבָטעּות

ַהְּמַחֵּלל ַׁשָּבת ְּבׁשֹוֵגג, ָצִריְך ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ַחָּטאת ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ַהַּמֲעֶׂשה. ְלָמָׁשל, 
ָּבת ָאסּור ִלְׁשחֹוט ְּבֵהָמה, ָצִריְך ְלָהִביא  ָּבת, ִּכי הּוא ָׁשַכח ֶׁשְּבּׁשַ ַחט ְּבֵהָמה ְּבּׁשַ ָאָדם ֶׁשּׁשָ
קֹוְרַּבן ַחָּטאת. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ְּבֵׁשם ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֶׁשִאם ְיהּוִדי ִהְתַּכּוֵן ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, 
ּוְלַבּסֹוף ִהְתָּבֵרר ֶׁשְּבׁשֹוֵגג הּוא ֹלא ָעָׂשה ִמְצָוה ֶאָּלא ֲעֵבָרה, הּוא ֵאינֹו ָצִריְך ְלָהִביא 
ָּבת קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה, ְוַאֲחֵרי  ַחט ְּבּׁשַ קֹוְרַּבן ַחָּטאת. ְלָמָׁשל, ָאָדם ֶׁשּׁשָ
ֶׁשהּוא ָׁשַחט ֶאת ַהֶּכֶבׂש ִהְתָּבֵרר ֶׁשַהּקֹוְרָּבן ָטֵרף, ֵיׁש לֹו חֹור ָּבֵראֹות ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב 

ָּבת? ַחט ְּבָטעּות ְּבּׁשַ אֹותֹו. ַהִאם הּוא ָצִריְך ְלָהִביא קֹוְרַּבן ַחָּטאת ְּכמֹו ָאָדם ֶׁשּׁשָ

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ֶׁשֵאינֹו ַחָּיב, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִהְתַּכּוֵן ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח.

ַּדף ע"ב: ֲעֵבָרה ְּבׁשֹוֵגג

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ִמְקֶרה נֹוָסף ֶׁשל ָאָדם ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ְּבׁשֹוֵגג. את ִמְצַות ְּבִרית ִמיָלה 
ְמַקְּיִמים ַרק ַּכֲאֶׁשר ַהִּתיּנֹוק ֶּבן ְׁשמֹוָנה ָיִמים אֹו יֹוֵתר, ֲאָבל ִאם הּוא ָּפחֹות ִמֶּבן ְׁשמֹוָנה 
ָיִמים, ַּגם ִאם ָעׂשּו לֹו ְּבִרית ֹלא ִקְּימּו ִּבְכָלל ִמְצָוה. ַּפַעם ַאַחת ִהְזִמינּו מֹוֵהל ֶׁשָּיבֹוא 
ָּבת. ְוִהֵּנה,  ַלְּכָפר ַלֲעׂשֹות ְּבִרית ְלִתיּנֹוק ְּביֹום ַׁשַּבת, ְוָאֵכן הּוא ִהִּגיַע ּוָמל ֶאת ַהִּתיּנֹוק ְּבּׁשַ
ַאֲחֵרי ַהְּבִרית ִהְתָּבֵרר ֶׁשָּקְרָתה ָטעּות. ְּבאֹותֹו ַּבִית ָהיּו ְׁשֵּתי ִאיָּמהֹות ִעם ְׁשֵּתי ִתיּנֹוקֹות 
ְקַטִּנים, ּוְבָטעּות ָנְתנּו ַלּמֹוֵהל ִּתיּנֹוק ֶׁשָהָיה ָצִריְך ָלמּול אֹותֹו ַרק ְּביֹום ִראׁשֹון. ַהּמֹוֵהל 
ִהְצַטֵער ְמאֹוד ִּכי הּוא ָעַבר ֲעֵבָרה ְּבׁשֹוֵגג, ִמְּפֵני ֶׁשְּבַׁשַּבת  מּוָּתר ָלמּול ַרק ִּתיּנֹוק ֶּבן 

ִני ָהָיה ֵּבן ִׁשְבָעה ָיִמים ִּבְלָבד. ְׁשמֹוָנה ָיִמים, ֹלא יֹוֵתר ְוֹלא ָּפחֹות, ְוַהִּתיּנֹוק ַהּׁשֵ

ַּדף ע"ג: ִאיּסּור ֵאָבר ִמן ַהַחי

ַמהּו ִאיּסּור "ֵאָבר ִמן ַהַחי"? ִאם ֵאָבר ֶׁשל ַּבַעל ַחִּיים ֶנְחַּתְך ִמֶּמּנּו ְּכֶׁשהּוא ֲעַדִין ַחי - 
ָאסּור ֶלֱאכֹול אֹותֹו. ְלָמָׁשל, ִאם ֶרֶגל ֶׁשל ְּבֵהָמה ִנְקְטָעה ְּבעֹוָדּה ַּבַחִּיים, ָאסּור ֶלֱאכֹול 

ֶאת ָהֶרֶגל, ֲאִפיּלּו ִאם ַאַחר ָּכְך ָׁשֲחטּו ֶאת ַהְּבֵהָמה.

 "ִאיּסּור ֵאָבר ִמן ַהַחי": "ִאיּסּור" - ֵיׁש ִאיּסּור ֶלֱאכֹול. "ֵאָבר"- ֵאָבר ֶׁשל ַּבַעל ַחִּיים. 
"ִמן ַהַחי"- ֶׁשִּנְקַטע ִמֶּמּנּו ְּכֶׁשהּוא ֲעַדִין ַחי. ַלּגֹוִים מּוָּתר ֶלֱאכֹול ָּכל סּוג ֶׁשל ָּבָׂשר, 
ַּגם ִמְּבֵהָמה ֶׁשִּבְכָלל ֹלא ִנְׁשֲחָטה, ֲאָבל ַהִאם מּוָּתר ָלֶהם ֶלֱאכֹול ַּגם "ֵאָבר ִמן ַהַחי"?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֹלא. ַלּגֹוִים ֵיׁש ֶׁשַבע ִמְצוֹות ֶׁשאֹוָתן ֵהם ְצִריִכים ְלַקֵּים, ְוַאַחת ַהִּמְצוֹות 
ַהָּללּו ִהיא "ֵאָבר ִמן ַהַחי". ַּגם ְלגֹוי ָאסּור ֶלֱאכֹול "ֵאָבר ִמן ַהַחי".

העיר צפת בימי גדולתה - אחת 
מארבע ערי הקודש

צפת נחשבה לאחת מארבע ערי הקודש 
בארץ ישראל. במאה ה-16 היא נכבשה בידי 
הטורקים, ובאותה תקופה התיישבו בה 
יהודים רבים ממגורשי ספרד והפכו אותה 
למרכז רוחני חשוב. מספרם של היהודים 
בעיר הגיע ל-13,000, הם עסקו במסחר 
ובמלאכה ומצבם הכלכלי היה טוב. באותו 
הזמן חיו בצפת גדולי המקובלים: ר' משה 
קורדוברו, האר"י, ר' חיים ויטאל, ר' יוסף 
קארו, המשוררים ר' ישראל נג'ארה ורבי 
שלמה אלקבץ, וצדיקים אחרים. בעיר היו 
18 ישיבות ו-21 בתי כנסת. כמו כן, פעל בה 
בית הדפוס הראשון במזרח התיכון. במאה 
ה-17 החל מצבה של העיר לדעוך בעקבות 
אסונות שונים, החכמים שבה נפטרו או 

עזבו, והיא לא שבה למעמדה הקודם.

הרובע הספרדי בצפת, 1895 
)Wikipedia(

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 381

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף ע"ה

הסבר: רבה אומר שהכהן הגדול יכול להכניס 
לשם הקטרת הקטורת או גחלת או שלהבת, 
ואפשר להביא שלהבת בלי גחלת על ידי 
שמושחים את הכלי בשמן ומדליקים בו אש.

שפייה – מרח אותו
משחא – שמן

נורא – אש

"אמר רבה: רצה גחלת יביא, רצה שלהבת 
יביא. שלהבת בלא גחלת היכי משכחת לה - 
כגון דשפייה למנא משחא ואתלי ביה נורא"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ע"א- ע"ז
פרשת יתרו | י"ח- כ"ד בשבט )31 לינואר- 6 לפברואר(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף ע"ד: ֲעַנף ֵעץ ָהִריּמֹון ֶׁשָּצלּו ּבֹו ָּבֵאׁש קֹוְרַּבן ֶּפַסח

ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ָצִריְך ִלְצלֹות ָּבֵאׁש. "ֵּכיַצד צֹוִלין" ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח?

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת ֶׁשָּלְקחּו ָעָנף ֶׁשל ֵעץ ִריּמֹון, ִהְכִניסּו אֹותֹו ְּבתֹוְך ְּבַׂשר ַהּקֹוְרָּבן ְוָתלּו 
אֹותֹו ֵמַעל ָהֵאׁש ְוָכְך ָצלּו אֹותֹו.

ָלָּמה ַּדְוָקא ָעָנף ֶׁשל ֵעץ ִריּמֹון?  ַהַּתְלמּוד 
ַמְסִּביר ֶׁשָּבֲעָנֵפי ֵעץ ַאֵחִרים נֹוֶתֶרת ְמַעט 
ַלְחלּוִחית, ְוִאם ִיְצלּו ֶאת ַהּקֹוְרָּבן ַעל ֲעַנף 
ֶׁשל ֵעץ ַאֵחר, ֵיְצאּו ַמִים ֵמֶהָעָנף ְוִיְּגעּו 
ל ַּבַּמִים, ֲאָבל  ַּבּקֹוְרָּבן ְוָאז ַהּקֹוְרָּבן ִיְתַּבּׁשֵ
ַהַּלְחלּוִחית ֶׁשַּבֲעַנף ָהִריּמֹון ֵאיָנּה יֹוֵצאת 

ַּגם ַּכֲאֶׁשר צֹוִלים ָעָליו ָּבָׂשר.



4 דקות

הכיסאות במקלט.למשפחת כהן לשים את לדבר סוף. לכן אין לאפשר חפצים אחרים במקלט ואין נוספים ויבקשו לאחסן מאחר שמחר יבואו דיירים המקלט להיות נקי וריק שהמקלט אינו מחסן, ועל חלק מהדיירים טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מהדיירים טענו שחלילה 

בשעת חירום דווקא טוב שיהיו 

כיסאות במקלט שישמשו 

את הדיירים, ולכן נכון להתיר 

למשפחת כהן לאחסן שם את 

הכיסאות, ולעומת זאת לא 

לאפשר לדיירים אחרים לשים 

שם חפצים שלא יהיה בהם 

צורך בשעת חירום.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

בבניין משותף יש למטה מקלט שאמור לשמש את דיירי הבניין 
בשעת חירום חלילה. למשפחת כהן יש כ-30 כיסאות פלסטיק. 
בני המשפחה ביקשו לאחסן אותם במקלט, ואמרו שבשעת חירום 
הם יוציאו את הכיסאות או יאפשרו לכל הדיירים להשתמש 

בהם במקלט. הדבר עורר דיון סוער בקרב דיירי הבית.

מכונה "מרן", "המחבר" ו"הבית יוסף".  .1
נולד בספרד, גורש בגירוש ספרד, עבר משם  .2 

לטורקיה, ולבסוף עלה לארץ וגר בצפת.
החיבור ההלכתי שכתב, "שולחן ערוך", התקבל על כל עם   .3

ישראל.
בנוסף כתב פירוש על הרמב"ם בשם "כסף משנה",  .4 

 וספר שאלות ותשובות בשם "אבקת רוכל".

  | 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

"הטור" - רבי יעקב בעל הטורים
ר' יעקב בן אשר, המכונה "בעל הטורים", חי בספרד 
במאה ה-13-14. אביו היה רבנו אשר, הרא"ש, מגדולי 
הפוסקים הראשונים, וממנו למד תורה. חיבורו העיקרי 
הוא "ארבעה טורים" - ספר הלכתי הערוך לפי נושאים, 
מביא את סוגיות הגמרא ודעות הפוסקים שלפניו, 
ומכריע את ההלכה. כל אחד מארבעת הטורים עוסק 
בתחום הלכתי אחר: אורח חיים - בענייני היומיום; 
אבן העזר - בענייני נישואין ומשפחה; חושן משפט - 
בנושאים משפטיים; ויורה דעה - בענייני איסור והיתר. 
על בסיס ארבעת הטורים נכתב מאוחר יותר ה"שולחן 
ערוך", שהפך לחיבור ההלכתי המרכזי בעם ישראל. חיבור 
נוסף של ר' יעקב הוא פירוש "בעל הטורים" על התורה. 

בסוף ימיו עזב את טולדו, ומקום קבורתו לא ידוע.

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

רבי יוסף קארו
 | על המפה

בית הקברות העתיק בצפת
בית הקברות העתיק בצפת נמצא במערב העיר צפת. 
זהו אחד מבתי הקברות העתיקים בארץ, וקבורים בו 
תנאים, אמוראים, מקובלים וצדיקים מכל הדורות. בבית 
הקברות מספר חלקות: החלקה הספרדית העתיקה, 
החלקה האשכנזית העתיקה, בית הקברות הצבאי, 
והחלקות החדשות. בכניסה אליו נמצא מקווה האר"י. 
בין היתר קבורים בבית הקברות הנביא בארי, רבי 
פנחס בן יאיר, רב סעדיה גאון, ר' יוסף קארו, ר' שלמה 
אלקבץ והאר"י, וכן קורבנות רעידת האדמה בשנת 
1837 ולוחמי הפלמ"ח וההגנה שנפלו בקרבות על 
העיר. למעלה מ-700 אלף איש מבקרים בבית הקברות 

מדי שנה ופוקדים את קברי הצדיקים.

)Wikipedia( בית הקברות בצפת
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2  .

רבי יוסף קארו.
3  .

אלה שלושת הפוסקים הראשונים שלפיהם פסק  בשולחן ערוך.
4  .

 המסלול שעבר רבי יוסף קארו מספרד לארץ ישראל.
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בס"ד

הספר "שולחן ערוך"

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

באיזו עיר יושב האיש שבציור?

מי כתב את הספרים שעל אדן החלון?

מה מיוחד בשלושת הספרים שבמדף הגבוה?

מה מסמל המסלול שעל המפה? 

אני מורכב מארבעה חלקים: אורח חיים, יורה דעה, חושן משפט ואבן העזר.  .1
אני מסכם את המסקנות ההלכתיות מהחיבור "בית יוסף" על הטור.  .2

רבי יוסף קארו כתב אותי, ורבי משה איסרליש כתב עלי הגהות שמכונות "המפה".  .3
התקבלתי בתור ספר הלכה מרכזי ומחייב לכל עם ישראל.  .4

2

1

3

4



לּו ָיַחד ַּדף ע"ו: ַהָּבָׂשר ְוֶהָחָלב שִהְתַּבּׁשְ

ָאָדם ָׁשַפְך ְּבָטעּות ָחָלב ַקר ַעל ָּבָׂשר רֹוֵתַח ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ׁשּוָּמן. ִמָּיד 
ל ָּבָׂשר ְוָחָלב ַיַחד, ָלַקח ֶאת ַהָּבָׂשר, ִניָּקה  ְּכֶׁשִּנְזַּכר ֶׁשָאסּור ְלַבּׁשֵ
אֹותֹו ֵמֶהָחָלב ְוִהִּניַח אֹותֹו ְּבַׂשִּקית, ִּכי ֹלא ָיַדע ִאם מּוָּתר ֶלֱאכֹול 

אֹותֹו ַאֲחֵרי ֶׁשָּנַגע ּבֹו ֶהָחָלב.

ַהִאם מּוָּתר ֶלֱאכֹול ֶאת ַהָּבָׂשר? עֹוֶנה ַהַּתְלמּוד ִּכי ָאסּור ֶלֱאכֹול 
ַּגם אֹותֹו ְוַגם ֶאת ֶהָחָלב.

מּוֵאל אֹוֵמר, ִּכי ִאם ִהִּניחּו ַמֲאָכל ַקר ַעל ַמֲאָכל ַחם ֶׁשֵּיׁש  ּׁשְ
ל ֶאת ַהַּמֲאָכל ַהַּקר ּוְכִאיּלּו ֵהם  ּבֹו ׁשּוָּמן, ַהַּמֲאָכל ַהַחם ְמַבּׁשֵ
לּו ָיַחד, ּוָבָׂשר ְוָחָלב  לּו ָיַחד. ִאם ֵּכן, ַהָּבָׂשר ְוֶהָחָלב ִהְתַּבּׁשְ ִהְתַּבּׁשְ

לּו ַיַחד - ֲאסּוִרים. ֶׁשִהְתַּבּשְׁ

ַּדף ע"ז: ַהּכֵֹהן ַהָּטֵמא

ָּכל ּכֵֹהן ֶׁשָעַבד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ָטהֹור, ֲאָבל ּכֵֹהן 
אי ַלֲעבֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ְלָמָׁשל, ּכֵֹהן ֶׁשִהְׁשַּתֵּתף  ָטֵמא ֵאינֹו ַרּׁשַ
אי ַלֲעבֹוד  ַּבַהְלָוָיה ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשּלֹו ְוִנְטָמא ִמן ַהִּנְפָטר, ֵאינֹו ַרּׁשַ

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַעד ֶׁשְּיַטֲהרּו אֹותֹו.

ַמה ּקֹוֶרה ִאם ּכֵֹהן ָטֵמא ִהְקִריב קֹוְרָּבן ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש? 

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשהּוא ַגם ָעַבר ֲעֵבָרה, ְוַגם ַהּקֹוְרָּבן ָּפסּול. ָלֵכן, 
ִאם ָאָדם ִהְתַחֵּיב ְלָהִביא קֹוְרָּבן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוֶאת ַהּקֹוְרָּבן 
ַהֶּזה ָׁשַחט ּכֵֹהן ָּפסּול - ָהָאָדם ֶׁשֵהִביא ֶאת ַהּקֹוְרָּבן ָצִריְך ְלָהִביא 

קֹוְרָּבן נֹוָסף, ִּכי ַהּקֹוְרָּבן ָהִראׁשֹון ִנְפַסל.

ַּדף ע"ה: ָטִבי ַעְבּדֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל

ַלַּתָּנא  ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה ֶעֶבד ְּכַנֲעִני ְמיּוָחד ְּבִמינֹו ּוְׁשמֹו "ָטִבי".

ֶעֶבד ְּכַנֲעִני הּוא גֹוי ֶׁשּמֹוֵכר ֶאת ַעְצמֹו ִליהּוִדי ִלְהיֹות ֶעֶבד, ְוַאֲחֵרי 
ֶׁשהּוא טֹוֵבל ַּבִּמְקֶוה הּוא ַחָּיב ְּבֵחֶלק ִמן ַהִּמְצוֹות.

ַּכֲאֶׁשר "ָטִבי" ִנְפַטר, ִהְצַטֵער ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָּכל ָּכְך ַעל ְּפִטיָרתֹו 
ְוִהְתַאֵּבל ָעָליו ְּכמֹו ֶׁשִּמְתַאְּבִלים ַעל ְקרֹוב ִמְׁשָּפָחה ֶׁשִּנְפַטר. 
ָׁשֲאלּו ֶאת ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ֲהֵרי ֵאין ֲהָלָכה ְלִהְתַאֵּבל ַעל ֲעָבִדים? 
ָעָנה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל: "ַעְבִּדי ָטִבי ֵאינֹו ִכְׁשָאר ָהֲעָבִדים, הּוא ֶעֶבד 

ָּכֵׁשר", ָלֵכן ֲאִני ִמְתַאֵּבל ָעָליו.

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַּגם, ֶׁשָּטִבי ָעַזר ְלַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְלָהִכין ֶאת קֹוְרַּבן 
ֲחטּו ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל,  ַהֶּפַסח - ַאֲחֵרי ֶׁשּׁשָ
ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְלָטִבי ַעְבּדֹו: "ְצֵלה ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ֶׁשִּלי 

ַעל ָהֵאׁש". ָּכל ָּכְך הּוא ָסַמְך ָעָליו.

בס"ד

1. באיזה מקרה ייתכן שאדם יעבור עבירה בשוגג ולא יתחייב 
בקורבן?

2. איזה מאכל אסור גם ליהודים וגם לגויים?
3. מדוע התאבל רבן גמליאל כשעבדו נפטר?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים ע״ה - ע״ז

???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: יוסף, בני 
ישראל, משה, אליעזר(

חידה!
 במפגש למדנו על טבי, עבדו של רבן גמליאל. 

זהו את העבדים הבאים שמופיעים בתורה:

1. נמכר לעבד לשר הטבחים של פרעה

2. היו עבדים לפרעה במצרים

3. מכונה "עבד ה'" 

4. נשלח להביא אישה לבן אדוניו

דבר תורה
עצתו של יתרו למשה לחלק את סמכויות השפיטה, ולקיים 
מדרגות שונות בשפיטת העם היא חכמה והגיונית ביותר. יש 
לשאול ולהבין מה עמד תחת מחשבתו של משה שבחר עד 

עכשיו לשפוט את העם לבדו?

ניתן לומר שמחלוקתם של משה ויתרו היא מחלוקת של כמות 
מול איכות. משה ראה וידע שהצורה בה תתנהל מערכת המשפט 
תחתיו תהיה איטית ואף מסורבלת יותר, אך רצה שכל דין תורה 

יעבור דרכו כדי להיות בטוח שייפסק בו הדין הנכון ביותר. 

יתרו, לעומת זאת, הדגיש בפני משה שלעיתים נכון להתפשר 
על איכותם של הדברים בכדי שהם יוכלו להימשך לאורך זמן, 

ולהגיע לרבבות האנשים הנצרכים אליהם. 

בסופו של דבר עצתו של יתרו מתקבלת, ומלמדת אותנו 
שלעיתים נכון להיות חכם, ולא רק צודק.


