
ַּדף ז': ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּציֲערּו ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 

ָהיּו ֲאָנִׁשים ֶׁשָרצּו ְלַצֵער ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ְוָהיּו אֹוְמִרים לֹו: ָּדִוד ַהֶּמֶלְך - ָמַתי ְּכָבר ִיָּבֶנה 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש? ָלָּמה ֵהם ָאְמרּו לֹו ָּכְך? ִּכי ֵהם ָיְדעּו, ֶׁשַהָּקָּב"ה ָאַמר ְלָדִוד ַהֶּמֶלְך, ֶׁשַרק 
ַאֲחֵרי ְּפִטיָרתֹו ִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ָלֵכן ֵהם ָאְמרּו ְלָדִוד  ֲאַנְחנּו ְמַחִּכים ְּכָבר ֶׁשֹלא ִתְחֶיה 
ְּכֵדי ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ֲאָבל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְּכָלל ֹלא ִהְצַטֵער. הּוא ָאַהב ֶאת ה' ְוֶאת ַעם 
ִיְׂשָרֵאל, ְוהּוא ָאַמר ַלה' ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה, ֲאִפיּלּו ֶׁשִּבְׁשִביל 
ֶזה ֶאְצָטֵרְך ָלמּות מּוְקָּדם, ְּכֵדי ֶׁשִּלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ֲאָבל ַהָּקָּב"ה ָעָנה 
לֹו: ַאָּתה עֹוֶׂשה ְצָדָקה ִעם ִיְׂשָרֵאל, ְוַאָּתה ׁשֹוֵפט ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוֶזה ָחׁשּוב ִלי יֹוֵתר 

ֵמַהּקֹוְרָּבנֹות ֶׁשַּיְקִריבּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש - ְּבׁשּום אֹוֶפן ֹלא ָתמּות ִלְפֵני ְזַמֶּנָך.

ַּדף ח': ִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה

ַּפַעם ַאַחת ִהִּגיַע ַרִּבי ַאָּבהּו ִלְטֶבְרָיה, ָׁשם הּוא ָּפַגׁש 
ֶאת ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי יֹוָחָנן. ִהְסַּתְּכלּו ַהַּתְלִמיִדים ַעל 
ַרִּבי ַאָּבהּו ְוָראּו ֶׁשהּוא ָׂשֵמַח ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ְמאֹוד, 
ַעד ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ֶׁשַהָּפִנים ֶׁשּלֹו ְמִאירֹות ֵמרֹוב 
ִׂשְמָחה. ָהְלכּו ַהַּתְלִמיִדים ְלַרִּבי יֹוָחָנן ְוָאְמרּו לֹו: 
"ָרִאינּו ֶאת ַרִּבי ַאָּבהּו, ְוהּוא ָּכל ָּכְך ָׂשַמח, ְּבַוַּדאי 
הּוא ָמָצא אֹוָצר ָיָקר ּובֹו ַהְרֵּבה ֶּכֶסף ְוָזָהב, ָלֵכן 

הּוא ָׂשֵמַח ָּכל ָּכְך". ֲאָבל ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשַרִּבי ַאָּבהּו ָׂשַמח ָּכל ָּכְך, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָמָצא 
ְּבַרְיָתא )ִמְׁשָנה ֶׁשֹּלא ִנְכְנָסה ַלִּמְׁשָניֹות( ַעִּתיָקה, ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ְידּוָעה לֹו, ְוָלֵכן הּוא 

ָׂשַמח ְּבִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה, ֶׁשהּוא ָיכֹול ִלְלמֹוד ֶאת ַהֲהָלָכה ַהּזֹו.

ַּדף ט': ָמה ָרְכׁשּו ִּב"ְתרּוַמת ַהִּלְׁשָּכה"?

ַהֶּפֶרק ָהְרִביִעי ֶׁשל ַמֶּסֶכת ְׁשָקִלים ְמכּוֶּנה "ַהְּתרּוָמה", ַעל ֵׁשם "ְּתרּוַמת ַהִּלְׁשָּכה", 
ָקִלים ֶׁשָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּתְרמּו, ּוִמ"ְּתרּוַמת ַהִּלְׁשָּכה" ָרְכׁשּו קֹוְרְּבנֹות  ֶׁשָהיּו נֹוְטִלים ֵמַהּׁשְ

ִציּבּור. ַהִּמְׁשָנה ְמָפֶרֶטת ַּכָּמה ִמּקֹוְרְּבנֹות ַהִּציּבּור ֶׁשָרְכׁשּו ִּבְתרּוַמת ַהִּלְׁשָּכה:
קֹוְרְּבנֹות ַהָּתִמיד: ְּבָכל יֹום ָהיּו ַמְקִריִבים ְׁשֵני קֹוְרָּבנֹות, ֶאָחד ַּבּבֹוֶקר ְוֶאָחד ָּבֶעֶרב. 

ָלֵכן ֵהם ְמכּוִנים  "ָּתִמיד", ִּכי ִהְקִריבּו אֹוָתם ָּתִמיד, ְּבָכל יֹום.
קֹוְרְּבנֹות ַהּמּוָסף: ְּבַׁשָּבתֹות, ְּבָראֵׁשי חֹוָדִׁשים ּוַבַחִּגים, ַמְקִריִבים קֹוְרְּבנֹות מּוָסף. 

ַמּדּוַע קֹוְרִאים ָלֶהם "מּוָסף", ִמְּפֵני ֶׁשֵהם קֹוְרָּבנֹות נֹוָסִפים ַעל קֹוְרְּבנֹות ַהָּתִמיד. 
ַהִּמְׁשָנה ַמְזִּכיָרה ְׁשלֹוָׁשה קֹוְרְּבנֹות ִציּבּור נֹוָסִפים, ֶׁשָּבִאים ִמן ַהְּתבּוָאה: א. קֹוְרַּבן 
ִני ֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח. ב. קֹוְרַּבן ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ֶׁשְּמִביִאים ְּבַחג  ָהעֹוֶמר ֶׁשַּמְקִריִבים ַּבּיֹום ַהּׁשֵ

בּועֹות. ג. ֶלֶחם ַהָּפִנים ֶׁשִהִּניחּו ַעל ַהּשּׁוְלָחן ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָכל ַׁשָּבת. ַהּׁשָ
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מועדים ל
פסח כשר ושמח ו

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שקלים, דף ז'

הסבר: לתלמידי חכמים שנפטרו יש הנאה 
כאשר אומרים דברי הלכה בשמם בעולם 
הזה, וכאשר עושים זאת כביכול שפתותיהם 
מתנועעות בקבר, כמו היין התוסס שמתנועע 
כשנוגעים בו. משום כך חשוב להקפיד לומר 

דבר בשם אומרו.

חמרא - יין
שמעתתא - שמועה, הלכה

שמעון בן נזירא בשם ר' יצחק אמר: כל תלמיד חכם 
שאומרים דבר הלכה מפיו בעולם הזה, שפתיו רוחשות 
עמו בקבר, שנאמר 'וחכך כיין הטוב' וגו' דובב שפתי 

ישנים - מה כומר של ענבים זה, כיוון שמניח אדם 
אצבעו עליו מיד דובב, אף שפתותיהם של צדיקים, 

כיוון שאומרים דבר הלכה מפיהן של צדיקים שפתותיהן 
מרחשות עמהן בקבר. 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְׁשָקִלים ט"ו- כ"א
שביעי של פסח | ט"ו- כ"א בניסן )28 למרץ- 3 לאפריל(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה

אשקלון
אשקלון היא עיר במישור החוף הדרומי. 
זוהי אחת הערים העתיקות בעולם, ונזכרת 
בתנ"ך בתור אחת מחמשת ערי הפלישתים. 
בתקופת בית שני היא נבנתה מחדש 
ושימשה כעיר נמל ומרכז תרבותי חשוב, 
בה התגוררו יהודים ונוכרים. בימי הביניים 
השתלטו עליה הצלבנים, אולם מאוחר 
יותר כבשו אותה הממלוכים והחריבו 
אותה. ליד חורבותיה קמה העיירה הערבית 
מג'דל, שלאחר בריחת תושביה במלחמת 
העצמאות הוחלט ליישב אותה ביהודים. 
עולים רבים התיישבו במקום, העיר הלכה 
וגדלה, ובשנת 955	 נקראה בשם אשקלון. 
כיום גרים באשקלון כ-			 אלף תושבים, 

והיא נחשבת לאתר תיירות לאומי.

עמודים רומיים בפארק הלאומי באשקלון 
)Wikipedia, Tzvi A(
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מצד שני:

חלק מחברי הקבוצה טענו שזה 

לא העניין שלהם או האחריות 

שלהם מה קורה מסביב ברחובות 

או בחנויות. הם באים לטייל, 

להתרכז בהנאה של הטיול 

ובמקומות בהם הם רוצים להיות, 

והם מתעלמים לחלוטין מכל 

מיני מסעדות או חנויות בסביבה 

שיש בהן חמץ .

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

קבוצת חברים מתנועת הנוער תכננה לטייל בחול המועד פסח בעיר 
מסוימת בארץ, שיש לה היסטוריה מעניינת, ואתרים חשובים שיש בהם 
סיפורי גבורה, מורשת קרב, ציונות וכו'. הבעיה התעוררה כאשר חברי 
הקבוצה גילו שליד מספר מקומות בהם הם עומדים לבקר  פועלות 
מספר מסעדות המגישות לסועדים אוכל חמץ, ואף יש שם  חנויות 
שיש בהן חמץ גמור. הדבר עורר דיון בין חברי הקבוצה האם נכון לטייל 

במקום שיש בסביבתו חמץ, ושזו האווירה שם?

אינני יהודי, והייתי חבר חשוב במועצת העיר אשקלון.. 	

הסיפור אודותיי מופיע במסכת קידושין, דף ל"א ובמסכת עבודה . 	
זרה, דף כ"ג.

בזכות המצווה הגדולה שעשיתי זכיתי ונולדה בעדרי פרה אדומה.. 	

הפכתי להיות סמל לכיבוד הורים.. 	

  | 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

שביעי של פסח
שביעי של פסח הוא היום האחרון בחג הפסח. 
כמו היום הראשון, גם היום השביעי הוא יום 
טוב ואסור בעשיית מלאכה. זהו היום שבו 
עברו בני ישראל בים סוף והמצרים טבעו, ולכן 
נוהגים לומר בו את שירת הים בקול ובשמחה.

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

דמא בן נתינה

מעמד קצירת העומר
התורה מצווה לקצור ולהביא למקדש את 
הקציר הראשון של השנה, לשם הקרבת 
מנחת העומר. הזמן שנקבע לכך הוא "ממחרת 
השבת". בתקופת בית שני הייתה מחלוקת 
גדולה סביב השאלה מה הכוונה במועד זה. 
הפרושים, עליהם נמנו חכמי ישראל, קבעו 
שהכוונה היא למחרת יום טוב הראשון של 
פסח. לעומת זאת הבייתוסים טענו שהכוונה 
היא למחרת יום השבת שאחרי הקרבת הפסח, 
ואין לה תאריך קבוע. כדי לשלול את עמדתם 
של הבייתוסים, נהגו החכמים לערוך את טקס 
קצירת העומר בחגיגיות ובמעמד עם רב, ובכך 
הראו שהמצווה אכן מתקיימת דווקא במוצאי 

חג הפסח ולא בזמן אחר.

חמץ גלוי בפרהסיה.אחר לטייל בו , מקום שאין בו מהטיול. לכן עדיף לחפש מקום לאווירת החג ומעכיר את ההנאה פוגע ברגשותיהם, לא מתאים שיש בה חמץ בפרהסיה. זה לא ראוי בפסח להיות בסביבה חלק מחברי הקבוצה טענו שזה מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia( קציר תבואה בחג העומר, זכר למנחת העומר
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7 דקות

	  .

חכמים מנסים לשכנע את דמא בן נתינה באשקלון  למכור להם את האבן שאביו שוכב עליה.
	  .

זהו נתינה, אביו של דמא. למראשותיו אבן הישפה.
	  .

בזכות מצות כיבוד הורים זכה לפרה אדומה בעדרו.
	  .

הישפה היא האבן של שבט בנימין, עליו נאמר- בנימין ז 
א ב יטרף

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

פרה אדומה

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן, והיכן הוא התרחש?

מי האיש השוכב במיטה ומה מונח מתחת לראשו?

כיצד הפרה בציור קשורה לעניין?

שאלת אתגר: כיצד הזאב בציור קשור לתמונה?

אני בהמה עם צבע נדיר.. 	

בכוחו של האפר שלי לטהר טמאים.. 	

כדי לקיים את המצווה שתלויה בי אסור . 	
שיעלה עלי עול, שיהיה בי מום, ועלי להיות 

לפחות בת שנתיים.
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ַּדף י"ב: ֶהְקֵּדׁש ֶּבֶדק ַהַּבִית

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ֶהְקֵּדׁש "ֶּבֶדק ַהַּבִית"- ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמיִּלים "ֶּבֶדק ַהָּבִית"? "ֶּבֶדק" ִמְּלׁשֹון 
ֶסֶדק, ְּבִקיָעה, ֶׁשִּנְהָיה ֶסֶדק ּוֶבַקע ַּבִּבְנָין. ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ְמַתְּקִנים ָּכל ֶסֶדק ִמָּיד, ִּכי 
ֲהֵרי ֶזה ֵּביתֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ְוהּוא ָצִריְך ִלְהיֹות ָיֶפה ּוְמפֹוָאר ָּכל ַהְּזַמן. ַהֶּכֶסף ֶׁשהּוְקַּדׁש 
ִּבְׁשִביל ַהְּצָרִכים ַהּשֹׁוִנים ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִנְקָרא "ֶהְקֵּדׁש ֶּבֶדק ַהַּבִית", ְּכלֹוַמר, ַהֶּכֶסף 
ם "ֶּבֶדק ַהַּבִית" ִהְׁשַּתְּמׁשּו ַגם ְלָכל  ָקדֹוׁש ִּבְׁשִביל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּצִריְך ְלַתֵּקן אֹוָתם . ַּבּׁשֵ
צֹוְרֵכי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ֵאיְך עֹוִׂשים ֶהְקֵּדׁש? ְלָמָׁשל, ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ָׁשעֹון ָיֶפה, ָיכֹול ָלַקַחת 
עֹון ִנְהֶיה ָקדֹוׁש, ְוָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו  עֹון ּוְלַהִּגיד: "ֲהֵרי ֶזה ֶהְקֵּדׁש". ִמָּיד ַהּׁשָ ֶאת ַהּׁשָ
ְּבׁשּום אֹוֶפן. ַחָּיִבים ְלָהִביא אֹותֹו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ֶמה ָעׂשּו ּבֹו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש? ִאם ָהָיה לֹו 
ִׁשיּמּוׁש ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִהְׁשַּתְּמׁשּו ּבֹו, ְוִאם ֹלא ָהָיה לֹו ִׁשיּמּוׁש, ַהִּגְזָּבר ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש ָמַכר 

עֹון ְוִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶּכֶסף ְלצֹוֶרְך ַהֶהְקֵּדׁש. ֶאת ַהּׁשָ

ַּדף י"ג: ֲאתֹונֹו ֶׁשל ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר

ַּפַעם ַאַחת ָּגְנבּו ֲאָנִׁשים  ֶאת ָהָאתֹון )ֲחמֹור ְנֵקָבה( ֶׁשל ַהַּתָּנא  ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר. 
ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ָהְיָתה ָהָאתֹון ְּבֵבית ַהַּגָּנִבים, וֹלא ִהְסִּכיָמה ֶלֱאכֹול ׁשּום ָּדָבר.

ָאְמרּו ַהַּגָּנִבים: ֵאיזֹו ִמין ָאתֹון ִהיא? ַמה ַּנֲעֶׂשה ִאיָּתּה? ִהיא עֹוד ָּתמּות ֶאְצֵלנּו ֵמָרָעב! 
ָהַבה ָנִׁשיב אֹוָתּה ַּבֲחָזָרה ִלְבָעֶליָה. ִׁשְחְררּו ַהַּגָּנִבים ֶאת ָהָאתֹון, ְוִהיא ָהְלָכה ְוָחְזָרה 

ְלֶפַתח ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר.
ִהְכִניסּו ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ֶאת ָהָאתֹון, ְוֶהֱעִמידּו ְלָפֶניָה ְׂשעֹוִרים, ְּכֵדי 
עֹוִרים ָהיּו "ְדַמאי". )"ְּדַמאי" זֹו  ֶׁשּתֹאַכל. ֲאָבל, ִהיא ֲעַדִין ֹלא ִהְסִּכיָמה ֶלֱאכֹול, ִמְּפֵני ֶׁשַהּׂשְ
ְתבּוָאה ֶׁשל "ַעם ָהָאֶרץ" ֶׁשֵּיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשֵאינֹו ַמְפִריׁש ַמְעְׂשרֹות(, ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ְלַהְפִריׁש 
ִמֶּמָּנה ְּתרּומֹות ּוַמְעְׂשרֹות, ֲאָבל ֵהם ִּתיְּקנּו זֹאת ַרק ַעל ַמֲאָכל ְּבֵני ָאָדם ְוֹלא ַעל ְּתבּוָאה 
רּו  ֶׁשִּנְקְנָתה ְלַמֲאָכל ְלַבֲעֵלי ַחִּיים. ְּבָכל זֹאת ָהָאתֹון ֹלא ִהְסִּכיָמה ֶלֱאכֹול ֵמַהְּתבּוָאה ַעד ֶׁשִעיּׂשְ
אֹוָתּה. ַמּדּוַע ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת זֹאת? ְּכֵדי ְלַלֵּמד אֹוָתנּו, ְּבֵאיזֹו ַדְרָּגה ְגבֹוָהה ָהָיה ַרִּבי ִּפְנָחס 

ֶּבן ָיִאיר, ֶׁשֲאִפיּלּו ָהָאתֹון ֶׁשּלֹו ִהְתַנֲהָגה ָּכְך.

ַּדף י"א: ֶּגֶׁשר ְמיּוָחד ַלָּפָרה ָהֲאדּוָּמה

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָעׂשּו ֶגֶׁשר ְמיּוָחד ֵמַהר ַהַּבִית ֶאל ַהר ַהֵּזיִתים 
ְלצֹוֶרך ַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה. ַמּדּוַע ָהָיה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶּגֶׁשר 
ְמיּוָחד? ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה ָהיּו ׁשֹוֲחִטים, ְוַאַחר ָּכְך ָׂשְרפּו 
ֶאת ְּבָׂשָרּה ְוִעְרְּבבּו ֶאת ָהֵאֶפר ְּבֵמי ַמְעָין. ֶאת ַהַּמִים ַהָּללּו 
ִהיּזּו  ַעל ִמי ֶׁשָהָיה ָטֵמא ִּבְגַלל ֶׁשָּנַגע ְּבֵמת, ְוָכְך הּוא ִנְטָהר. 

ֵהיָכן ָהיּו ׂשֹוְרִפים ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה? ְּבַהר ַהֵּזיִתים, מּול ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ָלֵכן, ֶאת ַהָּפָרה 
ָהֲאדּוָּמה ָהיּו מֹוִליִכים ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶאל ַהר ַהֵּזיִתים, ַוֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשָּמא ַבֶּדֶרְך, ִמֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש ְלַהר ַהֵּזיִתים, ַיַעְברּו ַהּכֹוֲהִנים ֶׁשְּמַלּוִים ֶאת ַהָּפָרה, ַעל ֵאיֶזה ֶקֶבר, ְּבִלי ָלִׂשים 
ֵלב, ְוֵהם ִיְהיּו ְטֵמִאים, ְוַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה ִּתיָּפֵסל. ָלֵכן ָּבנּו ֶגֶׁשר ְמיּוָחד, ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ַעד ַהר ַהֵּזיִתים, ָעָליו הֹוִליכּו ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה.

בס"ד

מה לא יכול היה לקרות בחייו של דוד המלך?    .1
אילו שלושה נביאים חיו בתחילת בית שני?   .2

מדוע האתון של רבי פנחס בן יאיר לא    .3
הסכימה לאכול?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים י״א - י״ג

???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: עלים-אלים, עומר-אומר, 

עדים-אדים, עשיר-אשיר(

חידה!

דבר תורה
את שתי המכות הראשונות, דם וצפרדע, 
ידעו לעשות גם חרטומי מצרים. רק מול 
המכה השלישית - הכינים, עמדו החרטומים 
חסרי אונים ואמרו: "אצבע אלוקים היא". 
מדוע, אפוא, עשה הקב"ה שתי מכות 
שגם החרטומים יכלו לעשות? וכי לא היה 
בכוחו למצוא מכות אחרות? ניתן לתרץ, 
שבכוונה רצה הקב"ה להתחיל במכות כאלו 
שגם החרטומים יכלו לעשות אותם, כי ידע 
שדווקא בצורה זו יגדל שמו בכל הארץ.  אם 
מצרים היה עם פשוט, שאין בו קוסמים בעלי 
כוחות, היה ניתן לחשוב שהמכות שהביא ה' 
על מצרים הן לא כאלו גדולות. אבל עכשיו, 
כשראו העולם שאפילו במצרים המלאה 
קוסמים ובעלי כוחות, הצליח ה' לעשות 
מכות כאלו שגם חרטומי מצרים עמדו חסרי 
אונים מולן - הבינו והכירו כולם עד כמה 

גדולה ידו של ה'.

ַּדף י': ְּתרּוַמת ֵעִצים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהְיָתה "ִלְׁשַּכת ָהֵעִצים", ָּבּה הּוְנחּו ֵעִצים, ָּבֶהם ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּכֵדי ְלַהְקִריב 
ִני, ָהיּו ֲחֵסִרים  ֶאת ַהּקֹוְרָּבנֹות ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה, ִּבְתִחיַּלת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ֵעִצים, ִּכי ֹלא ָהָיה ֵדי ֶּכֶסף ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכֵדי ִלְרּכֹוׁש ֵעִצים, ְוָאז ִהְתַנְּדבּו ִמְׁשָּפחֹות 
ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָתְרמּו ֵעִצים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ַּכֲאֶׁשר ָראּו זֹאת ַהְּנִביִאים ַחַּגי, ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכי, 
ֵהם ִּתיְּקנּו, ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה, ַלּתֹוְרִמים ָהֵאֶּלה ֵיׁש ְזכּות ְמיּוֶחֶדת ְלָהִביא ֵעִצים ְלֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש, ַּגם ְּכֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִיְהֶיה ְכָבר ַמְסִּפיק ֵעִצים. ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהָּללּו, ֶׁשָּזכּו ַּבִּמְצָוה 
ַהְּמיּוֶחֶדת, ָהיּו עֹוׂשֹות יֹום טֹוב ְמיּוָחד ַּבָּיִמים ֶׁשָּבֶהם ֵהן ֵהִביאּו ֵעִצים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

מצאו את המילים הבאות, שנשמעות דומות, 
אלא שבאחת מהן יש א' ובשנייה ע':

גדלים על עץ \ תוקפני, כוחני - . 	

 קוצרים אותו ממחרת הפסח \ . 	
מדבר, מבטא מילים - 

מדברים בבית הדין \ עולים ממים רותחים - . 	

בעל ממון \ אזמר - . 	


