
פורים שמח
ַּדף צ"ב: ֵאֶפר ָּפָרה ֲאדּוָּמה ְּבַׁשַּבת  

ָאָדם ֶׁשִּנְטָמא ְּבטּוְמַאת ֵמת ְורֹוֶצה ִלְהיֹות ָטהֹור, ָצִריְך ֶׁשַּיּזּו )ַיִּתיזּו( ָעָליו ִמַּמִים ֶׁשֵּיׁש 
ָּבֶהם ֵאֶפר ֶׁשל ָּפָרה ֲאדּוָּמה. ִמן ַהּתֹוָרה, ְּבַׁשַּבת מּוָּתר ְלַהּזֹות ֵמֵאֶפר ָּפָרה ֲאדּוָּמה, ּוְבָכל 
זֹאת ֲחָכִמים ָּגְזרּו ֶלֱאסֹור זֹאת ִמְּפֵני ֶׁשַּקָּים ֲחָׁשׁש, ֶּפן ַיֲעִבירּו ֶאת ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ִּבְרׁשּות 

ָהַרִּבים ִויַטְלְטלּו אֹוָתם ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְוַיַעְברּו ַעל ִאיּסּור ִמן ַהּתֹוָרה.

ַּדף צ"ג: ֶיֶלד ֶׁשִּנְהָיה ַּבר ִמְצָוה ַאֲחֵרי ֶּפַסח

ַמֲעֶׂשה ְּבֶיֶלד, ֶׁשָהָיה ַחי ַּבְּזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים וָרָצה ַלֲעלֹות ִעם ָאִביו ְוִעם 
ִמְׁשַּפְחּתֹו ִלירּוָׁשַלִים, ְּכֵדי ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח, ֶאָּלא ֶׁשְּלַצֲערֹו ְּבֵליל ַהֵּסֶדר הּוא 
ָהָיה חֹוֶלה ְוֹלא ָיכֹול ָהָיה ַלֲעלֹות ִלירּוָׁשַלִים. ִמָּיד ְלַאַחר ַהֶּפַסח ָחְגגּו לֹו ַּבר ִמְצָוה. 
ֵאָלה ָעֶליָה ֶנְחְלקּו ַרִּבי ְוַרִּבי ָנָתן ִהיא ַהִאם ַעָּתה, ָעָליו ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבי"ד  ַהּׁשְ
ְּבִאָּיר, ְּכמֹו ָכל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא ִהְצִליחּו ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבי"ד ְּבִניָסן? ִמַּצד ֶאָחד, 
הּוא ֹלא ִהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח ִראׁשֹון, אּוַלי הּוא ָצִריְך ְלַהְקִריב קֹוְרָּבן ֶּפַסח ֵׁשִני. ִמַּצד 
ֵׁשִני, ֲהֵרי ְּבי"ד ְּבִניָסן הּוא עֹוד ָהָיה ֶיֶלד, ִויָלִדים ֵאיָנם ַחָּיִבים ְלַהְקִריב קֹוְרָּבנֹות, ָאז ִמי 
ָאַמר ֶׁשִּבְגַלל ֶׁשְּבי"ד ְּבִניָסן, ְּכֶׁשהּוא ָהָיה ֶיֶלד, הּוא ֹלא ִהְקִריב, ַעְכָׁשיו הּוא ִיְהֶיה ַחָּיב? 
ֵאָלה ַהּזֹו ֶנְחְלקּו ַרִּבי ְוַרִּבי ָנָתן. ַרִּבי אֹוֵמר ֶׁשהּוא ַחָּיב, ְוַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר ֶׁשהּוא ָּפטּור. ַּבּׁשְ

ַּדף צ"ד: ִרְׁשעּותֹו ֶׁשל ְנבּוַכְדֶנאַצר

ְנבּוַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ָהָיה ֶמֶלְך ָּגדֹול ְמאֹוד ְוָרָׁשע עֹוד יֹוֵתר ָּגדֹול. הּוא ָׁשַלט ַעל 
ְמִדינֹות ַרּבֹות, ְוַעל ֲאָנִׁשים ַרִּבים, ֲאָבל ָּכל ֶזה ֹלא ִהְסִּפיק לֹו. ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי אֹוֵמר, 
ַמִים, ָּגבֹוַּה ָּגבֹוַּה, ְוֶאְהֶיה דֹוֶמה ַלָּקָּב"ה. ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשְּנבּוַכְדֶנאַצר ָאַמר: ֲאִני ֶאֱעֶלה ַלּׁשָ
ַמִים ְוָעְנָתה לֹו: "ָרָׁשע ֶּבן ָרָׁשע, ֶּבן ְּבנֹו ֶׁשל ִנְמרֹוד  הּוא ָאַמר זֹאת, ָיְצָאה ַּבת קֹול ִמּׁשָ
ַמִים, ָּגבֹוַּה ָּגבֹוַּה? ַּתֲחׁשֹוב, ַּכָּמה ְזַמן ַחי ֶּבן ָאָדם  ָהָרָׁשע. ַאָּתה חֹוֵׁשב ַלֲעלֹות ַלּׁשָ
ַמִים,  ָּבעֹוָלם ַהֶּזה - ִׁשְבִעים ָׁשָנה? ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה? ֲאִפיּלּו ִאם ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך ֵּתֵלְך ַלּׁשָ
ַמִים, ֶׁשֵהם ָּכל ָּכְך ְרחֹוִקים ּוְגבֹוִהים. ְנבּוַכְדֶנאַצר ָהָיה ָרָׁשע  ֹלא ַתְצִליַח ְלַהִּגיַע ַלּׁשָ
ַמִים ְוִלְמרֹוד ַּבָּקָּב"ה. ְּכמֹו ַהַּסָּבא ֶׁשּלֹו, ֶׁשָרָצה ִלְבנֹות ִמְגָּדל ָּגדֹול ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַעד ַהּׁשָ

ישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה
ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה נוסדה בי' 
בחשוון ה'ת"ש )1939( על ידי הרב משה צבי 
נריה במושב העובדים הדתי כפר הרא"ה, 
ונחשבה ל"אם הישיבות התיכוניות". הישיבה 
הייתה הראשונה בישיבות בני עקיבא ששילבה 
לימודים ישיבתיים ולימודי חול, ותלמידיה 
ניגשו לבחינות הבגרות. ראשוני התלמידים היו 
13 בחורים, שאליהם הצטרפו אחר כך קבוצה 
נוספת בראשות הרב אברהם צוקרמן זצ"ל, 
שהיה שותפו של הרב נריה במשך עשרות 
שנים לניהול הישיבה. במשך השנים שולבו 
בישיבה, מעבר ללימודי הקודש, גם עבודת 
אדמה ומקצועות חול. בישיבה הושם דגש על 
שילוב של תלמידים מכל הארץ, ומכל העדות 
ורמות הלימודים תוך יצירת אינטגרציה בין 
כולם, כאשר הרב נריה סולל דרך חינוכית 
ייחודית המשלבת תורה ועבודה, לימוד עם 
חוויה, ויצירת מקום בו יגדלו הבחורים ויקבלו 
כלים רוחניים וחינוכיים לכל החיים. בין בוגרי 
הישיבה ניתן למצוא דמויות חשובות מכל 
תחומי החיים – בצבא, במערכת החינוך 
והמשפט, בחקלאות, בפעילות ציבורית, 

ובשאר מקצועות ותחומי החיים.

הבניין ההיסטורי 
של ישיבת בני 

עקיבא כפר הרא"ה 
 ,Wikipedia(

מיכאלי(

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 384

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף צ"ב

הסבר: רבי יוחנן אומר שמהתורה אין איסור 
לטבול יום להיכנס לחצר העזרה, אלא זו תקנת 

חכמים שנתחדשה בימי בית ראשון.

לטעמייהו – לשיטתם
אזדו – הלכו

"ואמר רבי יוחנן: דבר תורה אפילו עשה אין בו, 
שנאמר ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים... לפני 
החצר החדשה. מאי חצר החדשה - שחידשו בו דבר"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים צ"ב- צ"ח | פרשת תצוה | ט'- ט"ו באדר )21-27 לפברואר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף צ"ה: ֶּפַסח ִראׁשֹון ּוֶפַסח ֵׁשִני

ִמי ֶׁשֹּלא ִהְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבי"ד ְּבִניָסן, ִּכי ָהָיה ָטֵמא, אֹו ֶׁשָהָיה ָרחֹוק ִמירּוָׁשַלִים, 
ַמְקִריב קֹוְרַּבן ֶּפַסח ְּבי"ד ְּבִאָּיר. ַּבֶּמה ׁשֹוִנים ְׁשֵני ַהּקֹוְרָּבנֹות ַהָּללּו ֶזה ִמֶּזה, ּוַבֶּמה 

ֵהם ּדֹוִמים? ְׁשֵני ֶהְבֵּדִלים:
א. ְּבֶפַסח ִראׁשֹון ָאסּור ֶׁשִּיְהֶיה ַבַּבִית ָחֵמץ, ֲאָבל ְּבֶפַסח ֵׁשִני מּוָּתר. ב. ְּבֵעת ֲאִכיַלת 

קֹוְרַּבן ֶּפַסח ִראׁשֹון אֹוְמִרים ַהֵּלל, ֲאָבל ַּבֲאִכיַלת ֶּפַסח ֵׁשִני, ֵאין ִמְצָוה לֹוַמר ַהֵּלל.
ְׁשלֹוָׁשה ְדָבִרים ּדֹוִמים:

א. ְּבָׁשָעה ֶׁשּשֹׁוֲחִטים ֶאת ְׁשֵני ַהּקֹוְרָּבנֹות אֹוְמִרים ֶאת ַהַהֵּלל.
ל ַּבַּמִים,  ב. ֶאת ְׁשֵני ַהּקֹוְרָּבנֹות אֹוְכִלים ְּבאֹוָתּה צּוָרה: ַהָּבָׂשר ָצלּוי ְוֵאינֹו ְמבּוּׁשָ

ְואֹוְכִלים אֹותֹו ַיַחד ִעם ַמָּצה ְוִעם ָמרֹור.
ָּבת. ָּבת, ִאם י"ד ְּבִניָסן ְוי"ד ְּבִאָּיר ָחִלים ְּבּׁשַ ג. ֶאת ְׁשֵני ַהּקֹוְרָּבנֹות ַמְקִריִבים ְּבּׁשַ



4 דקות

מצד שני:

חלק מבני הנוער טענו שבאופן 

הזה שבאים אליהם הביתה - זה 

עלול לבייש את המשפחות 

הנזקקות. עדיף לרכז את כל 

משלוחי המנות במקום אחד, 

ולהודיע למשפחות שכל מי 

שרוצה יכול לבוא לקחת, וכך 

לחסוך מהם אולי את הבושה 

בלהיכנס אליהם הביתה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

לקראת פורים, התארגנו והתנדבו חניכים בתנועת הנוער בעיר 
לחלק משלוח מנות חבילות מזון למשפחות נזקקות, כחלק 
ממצוות החג של "מתנות לאביונים". בין המתנדבים התנהל 

ויכוח כיצד יש לבצע את משלוח המנות הזה.

 נולד בעיר לודז' בפולין בשנת תרע"ג )1913(. . 1
עלה ארצה בשנת תר"צ )1930(. נפטר בי"ט כסלו תשנ"ו 

)1995( ונקבר בבית העלמין בכפר הרא"ה.
רב ומחנך, מייסד מרכז ישיבות בני עקיבא, ונחשב ל"אבי דור . 	

הכיפות הסרוגות".
שימש כחבר כנסת, וחתן פרס ישראל על מפעל חיים.. 3
בשנת ת"ש ייסד את ישיבת בני עקיבא הראשונה בכפר הרא"ה.. 	
 חיבר את המנון בני עקיבא: . 5

"יד אחים לכם שלוחה".

  | 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

מתנות לאביונים
אחת המצוות בפורים היא מתנות לאביונים, כפי 
שכתוב במגילת אסתר "משלוח מנות איש לרעהו, 
ומתנות לאביונים". חז"ל דייקו מהפסוק שיש לתת 
לפחות שתי מתנות לשני אביונים, מתנה לכל אביון. 
המתנה צריכה להיות אוכל שאפשר לאכול בו ביום, 

או כסף שאפשר לקנות בו אוכל.

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

הרב משה צבי נריה זצ"ל
 | על המפה

כפר הרא"ה 
כפר הרא"ה הוא מושב דתי שנמצא בעמק חפר. הוא 
הוקם בשנת תרצ"ד )1933( על ידי עולים מאירופה. 
ונקרא על שם הרב אברהם יצחק הכהן קוק. בשנת 
ת"ש )0	19( הקים הרב משה צבי נריה במקום את 
הישיבה התיכונית כפר הרא"ה, שנחשבת לאם הישיבות 
התיכוניות, ושילבה בין לימוד תורה לעבודת האדמה 

וללימודי חול. כיום גרים ביישוב כ-1,500 תושבים.

)Wikipedia, Agbad( הכניסה לכפר הרא"ה

גם בהמשך הדרך.ואולי ימשיך את הקשר איתם עם בני המשפחה קשר אישי, מצבה של המשפחה, ייצור כך הוא גם יראה מקרוב את הביתה את משלוח המנות. משפחה נצרכת, ויביא אליה מתנדב יקבל כתובת של חלק מהחניכים טענו שכל מצד אחד:



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .

הרב אברהם צוקרמן, הרב משה צבי נריה והרבנית רחל נריה.
	  .

ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה.
3  .

המילים הללו לקוחות מתוך המנון בני עקיבא אותו חיבר 
הרב נריה.

	  .

הרב נריה היה העורך של עיתון בני עקיבא "זרעים".
5  .

זו דמותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל שהיה מורו  ורבו של הרב נריה.
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1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

הרבנית רחל נריה ע"ה.

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מיהן שלוש הדמויות בציור?
מהו המבנה הנשקף מהחלון?

כיצד המילים "יד אחים לכם שלוחה" קשורות לציור?
מה הקשר בין ה"זרעים" המונח על החלון לבין הציור?

מי הדמות המצוירת על הקיר וכיצד היא קשורה לדמויות שבציור?

 נולדה בליטא באדר ב' תרפ"א )1	19( עלתה לארץ ישראל בשנת תרצ"ה. 1
)1935( ונפטרה בכסלו תשע"ג )	01	( בכפר הרא"ה.

הייתה רבנית ואשת ציבור, ובמשך 70 שנה התנדבה בתחומי החינוך והרווחה.. 	
מראשי תנועת הנשים "אמונה". זכתה באות הנשיא למתנדב המצטיין.. 3
הרצתה וכתבה מאמרים וספרים רבים בנושא קדושת הבית היהודי וטהרת המשפחה.. 	
נבחרה לשמש כדמות מופת בחינוך הממ"ד בשנת תשע"ט.. 5

2
1

3
4
5



ַּדף צ"ז: ֵאיזֹו ְּבֵהָמה ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב ְלקֹוְרַּבן ָּפַסח?

ֵיׁש סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל קֹוְרָּבנֹות: ֵיׁש קֹוְרַּבן עֹוָלה, קֹוְרַּבן ְׁשָלִמים, קֹוְרַּבן ַחָּטאת, 
קֹוְרַּבן ָאָׁשם, ְועֹוד סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל קֹוְרָּבנֹות. ֵיׁש ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשְּמׁשּוָּתף ְלָכל 
ַהּקֹוְרָּבנֹות ְוהּוא, ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב קֹוְרָּבן ַרק ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ְוֹלא ְּבֵהָמה 
ְטֵמָאה. ֲאָבל, ַּגם ַּבְּבֵהמֹות ַהְּטהֹורֹות, ֹלא ּכּוָּלן ְראּויֹות ְלָכל ַהּקֹוְרָּבנֹות. ְלָמָׁשל, 
ָוִרים, ֲאָבל, ִּבְתַנאי ֶׁשהּוא  קֹוְרַּבן עֹוָלה ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב ַּגם ִמְּכָבִׂשים ְוַגם ִמּׁשְ
ָזָכר ְוֹלא ְנֵקָבה. ְלעּוַּמת זֹאת, קֹוְרַּבן ְׁשָלִמים, ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב ַּגם ִמְּכָבִׂשים 
ָוִרים, ַּגם ִמְּזָכִרים ְוַגם ִמְּנֵקבֹות. ֵיׁש קֹוְרָּבנֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב ַרק  ְוַגם ִמּשְׁ
ִמְּבֵהָמה ִמִּגיל ָׁשָנה ַעד ִּגיל ְׁשָנַתִים, ְוֵיׁש קֹוְרָּבנֹות ְלֵהֶפְך, ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב 

אֹוָתם ַרק ִמְּבֵהָמה ֶׁשֲעַדִין ֵאיָנּה ַּבת ָׁשָנה.

ְּבַדף ֶזה ְמַלֵּמד ַהַּתְלמּוד, ֶׁשּקֹוְרַּבן ֶּפַסח ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב ִמּצֹאן ִּבְלָבד, ֹלא 
ָוִרים )ָּבָקר(, ֶאָּלא ִמְּכָבִׂשים אֹו ֵמִעִּזים, ְוהּוא ָצִריְך ִלְהיֹות  ִמָּפרֹות ְוֹלא ִמּׁשְ

ַעד ִּגיל ָׁשָנה ִּבְלָבד, ְוַרק ָזָכר.

ַּדף צ"ח: ַהֶּכֶבׂש ֶׁשָּבַרח

ִלְפֵני ֶּפַסח ָהיּו ִמְתַאְרְּגנֹות ְקבּוצֹות ְקבּוצֹות 
ֶׁשל ִמְׁשָּפחֹות. ָּכל ְקבּוָצה ָהְיָתה קֹוָנה ְלַעְצָמּה 
ֶּכֶבׂש אֹו ֵעז ִּבְׁשִביל קֹוְרַּבן ֶּפַסח. ַהְּקבּוצֹות 
ַהָּללּו ִנְקָראֹות "ֲחבּורֹות". ַמה ַהִּדין ְּבִמְקֶרה 

ְּכמֹו ַבִּסיּפּור ַהָּבא?

ְּבֵני ֲחבּוָרה ַאַחת ָקנּו ֶּכֶבׂש, ָּבְדקּו ֵהיֵטב 
ֶׁשֵאין ּבֹו מּום, ְוָׁשְמרּו אֹותֹו ַּבֲחַצר ַהַּבִית 

ְּכֵדי ְלַהְקִריב אֹותֹו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ְוִהֵּנה, ִּבְׁשַעת ַהָּצֳהַרִים, ִניַּגׁש ָהַאָּבא 
ֶלָחֵצר, ּוְלֶחְרָדתֹו ִּגיָּלה ֶׁשַהֶּכֶבׂש ִנְמַלט ְוֵאיֶנּנּו. ִמָּיד ָאַמר ָהָאב ִלְבנֹו ְראּוֵבן: 
"רּוץ ַמֵהר ְוַחֵּפׂש ַאֲחָריו". ָרץ ְראּוֵבן ְוָתַפס ֶאת ַהֶּכֶבׂש, ֲאָבל ֵמרֹוב ֲהמּוָלה 
ְודֹוַחק הּוא ֹלא ָמָצא ֶאת ַאָּבא ֶׁשּלֹו ְוֶאת ֶאָחיו, ָאז הּוא ִהְקִריב ֶאת קֹוְרַּבן 
ַהֶּפַסח ְלַבד. ַּגם ָאִביו ְוֶאָחיו ִהְקִריבּו קֹוְרַּבן ֶּפַסח, ִּכי ֵהם ֹלא ָיְדעּו ִאם ְראּוֵבן 

ִהְצִליַח ִלְתּפֹוס ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶׁשָּבַרח.

ִני? ַהִּמְׁשָנה  ָמה עֹוִׂשים ַעְכָׁשיו? ֵאיֶזה ֶּכֶבׂש יֹאְכלּו, ֶאת ָהִראׁשֹון אֹו ֶאת ַהּׁשֵ
אֹוֶמֶרת ֶׁשְראּוֵבן יֹאַכל ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶׁשָּמָצא, ְוַאָּבא ֶׁשּלֹו ְוַאִחים ֶׁשּלֹו, יֹאְכלּו 

ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶׁשאֹותֹו ִהְקִריבּו ִראׁשֹון.

ַּדף צ"ו: ֶּפַסח ִמְצָרִים

ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהְקִריבּו קֹוְרַּבן ָּפַסח הייתה ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה 
ֶׁשָּבּה ֵהם ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים. ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ֵהם ָׁשֲחטּו ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח. ַּבַּלְיָלה 
ָאְכלּו ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְבאֹותֹו ַלְיָלה, ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ָהְיָתה ַמַּכת ְּבכֹורֹות ְוָכל 

ֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים. ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים ֵמתּו. ַּבּבֹוֶקר, ָיְצאּו ּבְְ

ְּבאֹותֹו קֹוְרַּבן ֶּפַסח ֶׁשִהְקִריבּו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ָהיּו ִדיִנים ְמיּוָחִדים.

ְלָמָׁשל, ֵהם ָהיּו ְצִריִכים ְלָהִכין ֶאת ַהֶּכֶבׂש ַאְרָּבָעה ָיִמים ִלְפֵני ֶּפַסח ְולֹוַמר: 
"ֶזה ִיְהֶיה קֹוְרַּבן ֶּפַסח". ְּכמֹו ֵכן, ֵהם ָהיּו ְצִריִכים ְלַהּזֹות )ְלַהִּתיז( ִמַּדם ַהּקֹוְרָּבן 
ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ֶׁשל ַהֶּדֶלת ְוַעל ַהְּמזּוזֹות ֶׁשל ַהֶּדֶלת. ְּבנֹוָסף, ֵהם ָהיּו ְצִריִכים 
ֶלֱאכֹול אֹותֹו ְלבּוִׁשים ִעם ָּכל ַהְּבָגִדים, ְּכִאיּלּו ֶׁשֵהם ִמָּיד הֹוְלִכים ָלֵצאת 

ַלֶּדֶרְך, ְוַגם ָהיּו ְצִריִכים ֶלֱאכֹול אֹותֹו ַמֵהר, ְּבִחיָּפזֹון.

בס"ד

באיזה פסח מותר לאכול חמץ?   .1
מה עשה סבא של נבוכדנאצר?   .2

האם במצרים היה אפשר לאכול את    .3
הפסח עם פיג'מה?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים צ״ו- צ"ח

???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 
talmudhagrala@medison. אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל

co.il יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות: שאף, אפר, פרה(

ריבוע קסמים

דבר תורה
מאז סיפור לידתו של משה רבנו בפרשת שמות 
ועד לסוף התורה כולה - מוזכר שמו של משה 
בכל הפרשות כולן. רק בפרשה שלנו הושמט שמו 
של משה ולא הוזכר בה, ויש להבין מדוע דווקא 
בפרשת תצווה, מכל הפרשות כולן, לא מוזכר משה? 
כשמשה רבנו חוזר ממדין כדי להנהיג את ישראל 
ולהוציאם ממצרים, מעידה התורה על הענווה 
הגדולה של אהרון אשר קיבל את אחיו בשמחת 
הלב, למרות שמשה היה צעיר ממנו ובעל תפקיד 
ההנהגה: "וראך ושמח בליבו". משה רוצה להשיב 
לאהרון את הכבוד הראוי לו ולכן דווקא בפרשה 
העוסקת בבגדי הכהונה, שכל כולם לפאר ולכבד 
את הכוהנים, שם משה את עצמו בצד ולא נזכר בה. 
בכך הוא משיב לאחיו על הכבוד שנתן לו, ומדגיש 

את חשיבותו וגדולתו של אהרון. 

   

   

   

כתבו את התשובות לשאלות הבאות בריבוע, כך 
שיתקבלו אותן מילים במאוזן ובמאונך:

1. רצה, חלם.

2. מזים אותו על הטמא.

3. מכינים ממנה את 2.


