
ַּדף ע"ח: ְּזִריַקת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ֵמִביא קֹוְרָּבן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ׁשֹוֲחִטים ֶאת ַהּקֹוְרָּבן, ְוֵחֶלק ֵמַהָּדם ֶׁשּלֹו 
זֹוְרִקים ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ַאַחר ָּכְך נֹוְטִלים ֶאת ָהֵאּמּוִרים ּוַמְקִטיִרים אֹוָתם ַעל ַהִּמְזֵּבַח. 
ָהֵאּמּוִרים ֵהם ֲחָלִקים ֵמַהּקֹוְרָּבן ֶׁשַּמְקִריִבים ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ְּזִריַקת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח, 
ִהיא ַהֵחֶלק ָהִעיָּקִרי ְוֶהָחׁשּוב ֶׁשל ַהְקָרַבת קֹוְרָּבן. ְּכֶׁשּזֹוְרִקים ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח, 

ִמְתַרֲחִׁשים  ְׁשלֹוָׁשה ְדָבִרים:
א. ַּבַעל ַהּקֹוְרָּבן ִקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ֶׁשּלֹו. ְלָמָׁשל, ִמי ֶׁשַחָּיב ְלָהִביא קֹוְרַּבן ְׁשָלִמים, ֹלא 

ֶנְחָׁשב ֶׁשִּקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה, ַעד ֶׁשָּזְרקּו ֶאת ַהָּדם.
ב. ַאֲחֵרי ְזִריַקת ַהָּדם מּוָּתר ְלַהְקִריב ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ָהֵאּמּוִרים. ַעד ֶׁשּזֹוְרִקים ֶאת 

ַהָּדם, ָאסּור ְלַהְקִריָבם.
ג. מּוָּתר ֶלֱאכֹול ִמְּבַׂשר ַהּקֹוְרָּבן.

ַּדף ע"ט: "ִמְנַחת ְנָסִכים"

ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה, ֶׁשָּכל ַהֵמִביא קֹוְרַּבן עֹוָלה אֹו קֹוְרַּבן ְׁשָלִמים, ָיִביא ַגם "ִמְנַחת ְנָסִכים".

ֶמן. ֶאת ַהִּמְנָחה ַמְקִטיִרים  ַמִהי "ִמְנַחת ְנָסִכים"? ַהְּנָסִכים ֵהם סֹוֶלת ְּבלּוָלה )ְמעֹוֶרֶבת( ַּבּׁשֶ
)ׂשֹוְרִפים( ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ַּבְּנָסִכים ְמִביִאים ַּגם ַיִין, אֹותֹו ְמַנְּסִכים )יֹוְצִקים, ׁשֹוְפִכים( 

ִּתין הּוא ְּכִלי דֹוֶמה ְלַמְׁשֵּפְך ֶׁשָהָיה ַבִּמְזֵּבַח, ּוְלתֹוכֹו ָיְצקּו ֶאת ַהָּיִין. ִּתין". ַהּׁשִ ַל"ּׁשִ

ָּכְך ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ַּבְּתִפיָּלה ְּברֹאׁש חֹוֶדׁש, ּוַבַחִּגים ִּבְּתִפיַּלת מּוָסף: "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם 
רֹון ַלֶּכֶבׂש" - ִעם קֹוְרַּבן  ַּכְמֻדָּבר: ְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשרֹוִנים ַלָּפר, ּוְׁשֵני ֶעְׂשרֹוִנים ָלַאִיל, ְוִעּׂשָ
ַּפר ְמִביִאים ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ְנָסִכים - ְׁשלֹוָׁשה ֶעְׂשרֹוִנים. ִעם קֹוְרַּבן ַאִיל ְמִביִאים 
רֹון ֶאָחד. ַּכּמּות ֵּבינֹוִנית - ְׁשֵני ֶעְׂשרֹוִנים. ִעם קֹוְרַּבן ֶּכֶבׂש ְמִביִאים ַּכּמּות ְקַטָּנה - ִעּׂשָ

ַּדף פ': ַהְקַרַבת קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבטּוְמָאה

אי ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבֶעֶרב ֶּפַסח. ֲאָבל, ִאם רֹוב ַעם ִיְׂשָרֵאל  ָאָדם ָטֵמא ֵאינֹו ַרּׁשַ
ִנְטְמאּו ִמֵּמת, ַמְקִריִבים ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ְּבטּוְמָאה. ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל עֹוִלים ִלירּוָׁשַלִים 
ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ְוִהֵּנה, ָקָרה ֶׁשֲאָנִׁשים ַרִּבים ִנְהיּו ְטֵמִאים, ְלָמָׁשל, ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ָהְלכּו 
ְלֵבית ַהְּקָברֹות. ָמה עֹוִׂשים? סֹוְפִרים ַּכָּמה ְטֵמִאים ֵיׁש ְוַכָּמה ְטהֹוִרים ֵיׁש. ִאם ֵיׁש 
ִאים ְלַהְקִריב ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ְּבֶעֶרב ַהֶּפַסח, ַּגם  יֹוֵתר ְטֵמִאים ִמְּטהֹוִרים, ַהּכֹל ַרּׁשָ

ַהְּטֵמִאים, ִּכי ַכֲאֶׁשר רֹוב ָהָעם ָטֵמא, מּוָּתר ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבטּוְמָאה.

הקמת הגדודים העבריים
הראשונה,  העולם  מלחמת  במהלך 
התעוררה יוזמה להקים גדודים עבריים 
בהם ישרתו יהודים במסגרת הצבא הבריטי. 
הכוונה הייתה שבכך ירכשו היהודים 
הכשרה צבאית, ויהיה בסיס לדרישתם 
להקים בית לאומי בארץ ישראל, לאחר 
שיסייעו לכבוש אותה מידי הטורקים. 
את הרעיון מימשו זאב ז'בוטינסקי ויוסף 
טרומפלדור, ואכן הוקמו מספר גדודים 
בהם שירתו יהודים. תרומתם של גדודים 
אלה למלחמה הייתה שולית, והם פורקו 
לאחריה, אבל הייתה זו הפעם הראשונה 
בה הוקם גוף צבאי יהודי בעת החדשה, 
והניסיון שרכשו חיילי הגדודים שימש 
אותם אחר כך במחתרות ובהקמת צה"ל.

ז'בוטינסקי במדי הגדודים העבריים. המדים מוצגים 
 ,Wikipeda( במכון ז'בוטינסקי במצודת זאב בתל אביב

מכון ז'בוטינסקי(

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 382

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף ע"ה

הסבר: אם כל עם ישראל טמא, או כל הכהנים 
טמאים, או כל כלי השרת טמאים – מותר 
להקריב את קורבן הפסח בטומאה, כי טומאה 

הותרה בציבור.

בהדיא – בפירוש
מסאבא – טמא

"תנו רבנן: הרי שהיו ישראל טמאין וכהנים וכלי שרת 
טהורין, או שהיו ישראל טהורין וכהנים וכלי שרת 
טמאין, ואפילו ישראל וכהנים טהורין וכלי שרת 
טמאין - יעשו בטומאה, שאין קרבן ציבור חלוק"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ע"ח- פ"ד
פרשת משפטים | כ"ה בשבט- א' באדר )7-13 לפברואר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף פ"א: טּוְמַאת ַהְּתהֹום

ַּפַעם ֵאַרע ֶׁשְּיהּוִדי ְּבֵׁשם ַאְבָׁשלֹום ִהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. הּוא ָאַכל ֶאת 
ַהּקֹוְרָּבן, ְוִהֵּנה, ִּפְתאֹום ָּבא ֵאָליו ָחֵבר ֶׁשּלֹו ְואֹוֵמר לֹו: "ַאל ִּתיַּגע ְּבַאף ֶאָחד, ַאָּתה ָטֵמא!".

ָׁשַאל ַאְבָׁשלֹום: "ֲאִני ָטֵמא? ֵהן ְּכָלל ֹלא ָהִייִתי ְּבֵבית ַהְּקָברֹות".

ִביל ֶׁשְּלַיד ַהַּבִית ֶׁשְּלָך ֵיׁש ֶקֶבר ִמַּתַחת  ָעָנה ֶהָחֵבר: "ָנכֹון, ֲאָבל ַעְכָׁשיו ִהְתָּבֵרר, ֶׁשַּבּׁשְ
ִביל ַהֶּזה ְוָלֵכן ִנְטֵמאָת". ָלֲאָדָמה. ַאָּתה ָהַלְכָּת ַהּיֹום ַּבּׁשְ

ָהַלְך ַאְבָׁשלֹום ֶאל ָהַרב ּוְׁשָאלֹו: "ַמה ִּדינֹו ֶׁשל קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ֶׁשִהְקַרְבִּתי?".

ָעָנה לֹו ָהַרב: "ֶּבֱאֶמת ָטֵמא ֶׁשִהְקִריב קֹוְרָּבן - ַהּקֹוְרָּבן ָּפסּול, ֲאָבל ַהּקֹוְרָּבן ֶׁשְּלָך - 
ָּכֵׁשר, ִּכי ַאָּתה ִנְטֵמאָת ִמ"ּטּוְמַאת ַהְּתהֹום". טּוְמָאה ָּכזֹאת ֶׁשִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ָעֶליָה, 
ִנְקֵראת "ְּתהֹום", ִּכי ִהיא ְּכמֹו "ְּתהֹום" ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות אֹותֹו. ְּבטּוְמַאת ְּתהֹום ֵיׁש 

ִּדין ְמיּוָחד, ֶׁשִּציץ ַהָּזָהב ֶׁשל ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ּגֹוֵרם ֶׁשַהּקֹוְרָּבן ֶנְחָׁשב ָּכֵׁשר.



4 דקות

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שזו 

מצווה להלוות לחבר אם הוא 

מבקש. בשביל זה יש חברים. 

לא מדובר בסכום מאוד מאוד 

גדול, ובסך הכל נועם הוא בחור 

חרוץ, הוא יעבוד בעבודות 

מזדמנות כמה חודשים ויחזיר 

את ההלוואה. אין פה סיכון 

גדול לכסף של דני.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

לדני בן ה-17 יש חבר טוב בשם נועם. יום אחד פנה נועם לדני 
וביקש ממנו שילווה לו מהחסכונות שלו סכום של 3,000 ₪ כי 
הוא רוצה לקנות אופניים חשמליות, והוא מבטיח לעבוד וב"ה 
תוך כמה חודשים להחזיר לדני את ההלוואה. דני סיפר למשפחתו 

על הבקשה של נועם והדבר עורר ויכוח סוער במשפחה.

נולד ברוסיה בשם ולדימיר יבגנביץ'.. 1

היה ממקימי הגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה.. 	

הקים את הזרם שנקרא 'ציונות רוויזיוניסטית'.. 	

היה ראש בית"ר ומנהיג האצ"ל.. 	

  | 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

ראש חודש אדר
ראש חודש אדר מוזכר במשנה במסכת שקלים 
כיום שבו היו מכריזים על השקלים, כלומר מודיעים 
לכל העם לתרום את מחצית השקל לבית המקדש, 
משום שבראש חודש ניסן צריך כבר לקנות קורבנות 
מהתרומות של השנה החדשה. כמו כן, היו מזכירים 
לכולם לבדוק את הגינות והשדות ולוודא שלא צומחים 
בהם שני מינים יחד באופן שאסור משום כלאיים. 
ראש חודש אדר מהווה גם את תחילת השמחה של חג 
הפורים, כפי שכתוב 'משנכנס אדר מרבים בשמחה'.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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בס"ד

חברותא

זאב ז'בוטינסקי
 | על המפה

גבעת זאב
גבעת זאב הינו יישוב מצפון מערב לירושלים. המקום 
הוקם בשנת 1977 על ידי גרעין מתיישבים בהנהגתה 
של רחל ענבר, במסגרת ההתנחלויות של גוש אמונים. 
בתחילה התיישבו במחנה צבא ירדני סמוך, ובהמשך, 
לאחר שעלו מספר פעמים לאתר היישוב ללא אישור, 
קיבלו את אישורה של הממשלה להקמת היישוב. אבן 
הפינה ליישוב הונחה ב-1981, והיישוב נקרא גבעת זאב 
על שם זאב ז'בוטינסקי, לכבוד מאה שנים להולדתו. 
כיום גרים ביישוב כ-18,000 תושבים. בגבעת זאב יש 
מספר שכונות, ביניהן נווה מנחם, מורשת, קריית 

יערים, המכבים, מחנה גבעון ואגן האיילות.

)Wikipedia, ~Ori( מבט מקבר שמואל על גבעת זאב ומחנה גבעון

הכסף שלו כדי להלוות לנועם.דומה( ולכן דני לא צריך לסכן את כל כך )זה לא תרופות או משהו חשמליות הן לא משהו חיוני את ההלוואה. חוץ מזה, אופניים בטוח בכלל שהוא יוכל להחזיר בחור צעיר, אין לו הכנסות, ולא שלו כדי להלוות לנועם. נועם הוא לא צריך להוציא את החסכונות חלק מבני המשפחה טענו שדני מצד אחד:



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1 .
זאב ז'בוטינסקי.

	 .

הוא מחזיק ביד את ה"ספר הלבן", שהיו בו גזרות 

הבריטים נגד ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. 
ז'בוטינסקי נאבק ב"ספר הלבן".

	 .

סמל תנועת בית"ר שז'בוטינסקי היה ממקימיה.
	 .

דגל תנועת האצ"ל - ארגון צבאי לאומי שז'בוטינסקי  היה מראשיו וממקימיו.
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ה'תשכ"ז

1967 
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ששת הימים
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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
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1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו
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ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה
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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

תנועת בית"ר

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מיהו האיש הנואם במרכז הציור?

מה הוא מחזיק בידו ואיך זה קשור אליו?

מהו הסמל על הדוכן שלפניו ואיך הוא קשור לנואם?

איזה דגל מצויר מאחור ומה הקשר של הדגל לנואם?

אני תנועה שנקראת על שם עירו של בר כוכבא.. 1

ראשי התיבות של שמי קשורים ליוסף טרומפלדור.. 	

זאב ז'בוטינסקי הוא שייסד אותי.. 	

כיום אני תנועת נוער בעלת עשרות סניפים.. 	

2

1

3

4



ַּדף פ"ג: ִּגיד ַהָּנֶׁשה

ָאנּו ֹלא אֹוְכִלים ֶאת "ִּגיד ַהָּנֶׁשה" שהּוא ֵחֶלק ֵמָהֶרֶגל ֶׁשל ַהְּבֵהָמה.

ָלָּמה ֵאיֶנּנּו אֹוְכִלים אֹותֹו? ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשַּיֲעקֹב ָאִבינּו  ִנְלַחם 
ִעם ַהַּמְלָאְך ֶׁשל ֵעָׂשו, ְוַהַּמְלָאְך ֶׁשל ֵעָׂשו ָּפַגע ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה ֶׁשל 
ַיֲעקֹב, ְוָלֵכן ֵאיֶנּנּו אֹוְכִלים אֹותֹו, ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת 

ַוִּיְׁשַלח.

ֶיְׁשָנּה ַמֲחֹלֹוֶקת ְמַעְנֶיֶנת ַּבֲהָלָכה זֹו ֵאיֶזה "ִּגיד ַהָּנֶׁשה" ָאסּור 
ֶלֱאכֹול?

ֲחָכִמים סֹוְבִרים, ֶׁשֶאת "ִּגיד ַהָּנֶׁשה" ֶׁשִּבְׁשֵּתי ָהַרְגַלִים ָהֲאחֹוִרּיֹות 
ֶׁשל ַהְּבֵהָמה ָאסּור ֶלֱאכֹול.

ֲאָבל, ַרִּבי ְיהּוָדה חֹוֵלק ְוסֹוֵבר, ֶׁשַרק ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֶׁשל ֶרֶגל ַאַחת 
ָאסּור ֶלֱאכֹול.

ַּדף פ"ד: ְּבִרית ִמיָלה

ְּבָפָרַׁשת ֶלְך ְלָך, ָּבּה ַהָּקָּב"ה ִציּוָה ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ַעל ִמְצַות 
ְּבִרית ִמיָלה, ִנְזֶּכֶרת ַהִּמיָּלה "ְּבִרית" ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ְּפָעִמים. ִמָּכאן 

ָלְמדּו ֲחָכִמים, ֶׁשִּמְצַות ַהִּמיָלה ְּגדֹוָלה ַוֲחׁשּוָבה.

ִמיִני ְלהּוַּלְדּתֹו. ֶאת ַהִּתיּנֹוק ָצִריְך ָלמּול ַּבּיֹום ַהּׁשְ

ִמיִני ְלהּוַּלְדּתֹו, ֲעַדִין ִנְׁשֲאָרה  ִאם ֹלא ָמלּו ֶאת ַהִּתיּנֹוק ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ָעָליו ִמְצַות ְּבִרית ִמיָלה, וַחָּיִבים ָלמּול אֹותֹו.

ָּבת.  ִמיִני, מּוָּתר ְלַבֵּצַע ַּבּׁשַ ַרק ְּבִרית ִמיָלה ֶׁשַנֲעֵׂשית ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ִמיִני, ֵאין עֹוִׂשים ְּבַׁשַּבת. ְּבִרית ִמיָלה ֶׁשַּנֲעֵׂשית ַאַחר ַהּיֹום ַהּׁשְ

ַער  ַּדף פ"ב: ָלָּמה ֶהֱעִמידּו ַּבּׁשַ
ֶאת ַהּכֲֹהִנים ַהְּטֵמִאים?

ַער ַהִּמְזָרִחי ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְכְנסּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ְלֵבית  ֶּדֶרְך ַהּׁשַ
ַהִּמְקָּדׁש.

ַער ַהִּמְזָרִחי ֶאת ַהֹּכֲהִנים  ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ַמֲעִמיִדים ַּבּׁשַ
ַהְּטֵמִאים ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ַלֲעבֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְוִנְטְמאּו, ְוָכל ִמי 

ַער ָרָאה ֶאת ַהּכֲֹהִנים ַהְּטֵמִאים. ֶׁשָעַבר ַּבּׁשַ

ָלָּמה ָעׂשּו ֶאת ֶזה?

ַרב יֹוֵסף ַמְסִּביר, ֶׁשָרצּו ְלַחֵּנְך ֶאת ַהּכֲֹהִנים: ַאֶּתם עֹוְבִדים ְּבֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש, ַהָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם, ֲעֵליֶכם ְלִהיָּזֵהר ֶׁשֹּלא 

ִלְהיֹות ְטֵמִאים.

ָרָבא ַמְסִּביר, ֶׁשֶהֱעִמידּו ָׁשם ֶאת ַהּכֲֹהִנים ַהְּטֵמִאים, ְּכֵדי ֶׁשַהּכֹל 
ִיְראּו אֹוָתם ְוָיִבינּו ֶׁשֵהם ֵאיָנם עֹוְבִדים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִּכי ֵהם 
ְטֵמִאים, ְוֹלא ַיְחְׁשדּו ַּבּכֲֹהִנים ָהֵאֶּלה ֶׁשֵהם ַעְצָלִנים, ְוֵאין ָלֶהם 

ּכֹוַח ַלֲעבֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

בס"ד

1. את מי העמידו בשער המזרחי של המקדש?
2. על מה מכפר הציץ של הכהן הגדול?

3. היכן פצע המלאך את יעקב אבינו?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים פ״ב - פ״ד

???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 לכתוב הפוך: 
הגר, אשת מנוח, בלעם, 

אברהם(

חידה!
למדנו בעלון על המלאך שנאבק עם יעקב ופצע אותו. 

זהו את האנשים הבאים מהתנ"ך שנפגשו עם מלאכים:

1. מלאך הראה לה באר מים והציל את חיי בנה

2. מלאך בישר לה שייוולד לה בן שיושיע את ישראל

3. האתון שלו סטתה מהדרך משום שראתה מלאך

4. מלאך עצר אותו מלשחוט את בנו

דבר תורה
בפרשתנו מופיעה מצוות הלוואה: "אם כסף תלוה את עמי", 
שהיא מצוות עשה מן התורה לתת ליהודי שצריך סיוע כספי, 
אותו הוא יחזיר בזמן מאוחר יותר. הרמב"ם, בתחילת הלכותיו 
העוסקות במצוות הלוואה, כותב שהמצווה להלוות גדולה 
מהמצווה לתת צדקה. דבר זה תמוה מאוד שכן בהלוואה בסוף 
ישוב הכסף לזה שנתן, לעומת הצדקה שניתנת במתנה למקבל 
מבלי שיצטרך להשיב? הסבר לדבר ניתן לתת דרך הסתכלות 
על התכלית והמטרה שבנתינת הכסף לנזקקים: מצוות הצדקה, 
עם כל חשיבותה, מסייעת למקבל באופן זמני בלבד, ובמבט 
הרחב היא הופכת אותו לתלותי ולא מוציאה אותו ממעגל 
העוני. לעומת זאת, ההלוואה מסייעת למקבל הממון להיות 
עצמאי ולחזור לעמוד על רגליו, שכן הוא מבין שבסופו של 

דבר עליו יהיה להשיב את הממון לזה שהלווה לו.


