
ַּדף ז': ֵאיְך ְמַקְּיִמים ִמְצַות ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות?

ַּבָּפסּוק "ַלֲעׂשֹות אֹוָתם )ֶאת ְיֵמי ַהּפּוִרים( ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה, 
ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים", ְּכתּובֹות ְׁשלֹוׁש 

ַהִּמְצֹות ֶׁשל יֹום ַהּפּוִרים.

ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות: ָצִריְך ִלְׁשֹלֹוַח ְלָפחֹות ְׁשֵני ִּדְבֵרי ַמֲאָכל ְלָחֵבר. ִמַּנִין יֹוְדִעים זֹאת? ִמְּפֵני 
ֶׁשְּבָפסּוק ֶזה ָּכתּוב: "ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו". ַהִּמיָּלה "ָמנֹות" ִהיא ְלׁשֹון ַרִּבים, ִּכי ַהָּיִחיד 
הּוא "ָמָנה". ִמָּכאן יֹוְדִעים ֶׁשָּצִריְך ִלְׁשֹלֹוַח ְׁשֵּתי ָמנֹות. ְלִמי? "ְלֵרֵעהּו", "ֵרֵעהּו" - ְלׁשֹון 
ָיִחיד. ִמָּכאן ָלְמדּו, ֶׁשָּצִריְך ִלְׁשֹלֹוַח ְׁשֵּתי ָמנֹות ְלָאָדם ֶאָחד, ּוְבָכְך ְמַקְּיִמים ֶאת ַהִּמְצָוה.

ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים: ִמְצַות ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים ְּכתּוָבה ַּבָּפסּוק: "ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים", 
ְּכלֹוַמר, ָלֵתת ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות; ַמָּתָנה - ְלֶאְביֹון, ַמָּתָנה - ְלֶאְביֹון.

ְסעּוַּדת ּפּוִרים: ָּדָבר נֹוָסף לֹוְמִדים ִמָּפסּוק ֶזה. ֶאת ְסעּוַּדת ּפּוִרים עֹוְרִכים ַּבּיֹום ְוֹלא 
ַּבַּלְיָלה, ִּכי ָּכתּוב "ְיֵמי ִמְׁשֶּתה".

ַּדף ח': קֹוְרַּבן ֶנֶדר ְוקֹוְרַּבן ְנָדָבה

ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין קֹוְרַּבן "ֶנֶדר" ְלֵבין קֹוְרַּבן "ְנָדָבה"? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשֶּזה ָּתלּוי ְּבֵאיזֹו 
ָלׁשֹון ָאַמר ָהָאָדם ֶׁשהּוא ָיִביא קֹוְרַּבן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ִאם ְראּוֵבן ַמְצִּביַע ַעל ְּבֵהָמה 
ְואֹוֵמר: "ְּבֵהָמה זֹו - קֹוְרַּבן", הּוא ֶּבֱאֶמת ַחָּיב ַלֲעׂשֹות ָּכְך. ֲאָבל, ִאם ֵמָתה ַהְּבֵהָמה, אֹו 
ִנְגְנָבה, אֹו ֶׁשֵאַרע ָּבּה מּום ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריָבּה, ֵאין הּוא ַחָּיב ְלָהִביא קֹוְרַּבן ַאֵחר, 
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִהְתַחֵּיב ְלָהִביא ְּבֵהָמה זֹו, ְואֹוָתּה ְּכָבר ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִביא. ְּבֵהָמה זֹו ִנְקֵראת 
"קֹוְרַּבן ְנָדָבה". ֲאָבל, ִאם ְראּוֵבן אֹוֵמר: "ֲאִני ִמְתַחֵּיב ְלָהִביא ְּבֵהָמה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש", 
ְוֵאינֹו אֹוֵמר ֵאיזֹו ְּבֵהָמה, ֶאָּלא ִמְתַחֵּיב, ֶׁשְּבֵהָמה ָּכל ֶׁשִהיא הּוא ָיִביא ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ֲאַזי, ַּגם ִאם ַאַחר ָּכְך ָנַטל ְּבֵהָמה ְּכֵדי ְלַהְקִריָבּה ְּכקֹוְרַּבן ּוְלֶפַתע ִהיא ֵמָתה, ָעָליו ְלָהִביא 
קֹוְרַּבן ַאֵחר, ִּכי הּוא ָצִריְך ְלַקֵּים ֶאת ִנְדרֹו, ֶׁשָעָליו ְלָהִביא קֹוְרַּבן. קֹוְרַּבן ֶזה ְמכּוֶּנה "ֶנֶדר".

ָפה ַהְיָוִנית ַּדף ט': ַּתְרּגּום ַהּתֹוָרה ַלּׂשָ

ַּתְלַמי ֶמֶלְך ִמְצָרִים ָקָרא ְלִׁשְבִעים ּוְׁשַנִים ֵמַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל, ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ְלַאְרמֹונֹו, הּוא 
ָפה  ִציּוָה ְלַהְכִניס ֶאת ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְלֶחֶדר ִנְפָרד ְוהֹוָרה ָלֶהם ְלַתְרֵּגם ֶאת ַהּתֹוָרה  ַלּׂשָ
ַהְיָוִנית. ַמּדּוַע ִהְפִריָדם ְוֹלא ִהִּניָחם ְּבֶחֶדר ֶאָחד? ִמְּפֵני ֶׁשָחַׁשׁש, ֶׁשָּמא ִיְסּתֹוְדדּו ַיַחד 
ְוַיְחִליטּו ֵאֶלה ְּפסּוִקים ֹלא ְלַתְרֵּגם ָנכֹון, ִּכי ִיְרצּו ְלַהְסִּתיר אֹוָתם ִמֶּמּנּו. ֲאָבל ְּכֶׁשָּכל 
ֶאָחד ֵמֶהם ִנְמָצא ְבֶחֶדר ַאֵחר, הּוא ְיַפֵחד ֹלא ְלַתְרֵּגם ָנכֹון, ִּכי ַהֶּמֶלְך ִיְרֶאה ֶׁשַהּכֹל 
ִּתְרְּגמּו ָנכֹון ְוהּוא ִתְרֵּגם ְּבצּוָרה ֹלא ְנכֹוָנה ְוַיֲעִניׁש אֹותֹו. ֲאָבל ַהָּקָּב"ה ָנַתן ֵעָצה ְּבֵלב 
ָּכל ַהֲחָכִמים, ְוכּוָּלם ִׁשיּנּו ְּבִדּיּוק ֶאת אֹוָתם ְּפסּוִקים, ְּכֵדי ֶׁשַהֶּמֶלְך ֹלא ָיִבין אֹוָתם. 
ֲחַז"ל ְמַסְּפִרים, ֶׁשְּכֶׁשּתּוְרְּגָמה ַהּתֹוָרה ִליָוִנית, ִנְהָיה ָבעֹוָלם חֹוֶׁשְך ְלֶמֶׁשְך ְׁשֹלֹוָׁשה 

ָיִמים, ִּכי ַרק ְכֶׁשַהּתֹוָרה ְּכתּוָבה ִּבְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ִניָּתן ְלָהִבין ֶאת ָּכל חֹוְכָמָתּה.

ַּדף י': ַהִּמְׁשָּכנֹות ּוָבֵּתי ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל

ַהַּתְלמּוד ְמָתֵאר ֶאת ָּכל ַהִּמְׁשָּכנֹות ּוָבֵּתי ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָהיּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ַעד ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון.

ִנָּיה ַאֲחֵרי ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים, ֵהִקים מֶֹׁשה  ָנה ַהּׁשְ ַהִּמְׁשָּכן ַּבִּמְדָּבר: ַּבּׁשָ
ַרֵּבנּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְּבִמְדַּבר ִסיַני. ַהִּמְׁשָּכן ָהָיה ַּבִּמְדָּבר ְׁשֹלֹוִׁשים ְוֵתַׁשע ָׁשִנים, ַעד 

ֶׁשִּנְכְנסּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
ַהִּמְׁשָּכן ַּבִּגְלָּגל: ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵהִקימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ָּבִעיר ִּגְלָּגל, ְוָׁשם ָהָיה ַאְרַּבע 

ָבִטים. ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים, ַעד ֶׁשָּגְמרּו ִלְכּבֹוׁש ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְלַחֵּלק אֹוָתּה ֵּבין ַהּׁשְ
ִמְׁשַּכן ִׁשיֹלה: ְלַאַחר ֶׁשָּגְמרּו ְלַחֵּלק ֶאת ָהָאֶרץ, ֵהִקימּו ִמְׁשָּכן ְּבִׁשיֹלה. ִמְׁשַּכן ִׁשיֹלה 
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התלמוד הישראלי

גיליון 427

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת מגילה, דף ז׳

הסבר: רבינא הביא אמרה ידועה, לפיה טוב פלפל חריף 
אחד מסל מלא דלעות, כלומר עדיף פירוש אחד מחודד 

מהרבה פירושים לא מוצלחים.

טבא - טוב   |   צני - סל
קרי – דלעות

אמר רבינא: היינו דאמרי אינשי: טבא חדא 
פילפלתא חריפתא ממלי צני קרי 

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה, ַּדף ז'- י"ג
פרשת שמות | ט"ו- כ"א בטבת )19-25 לדצמבר(

 | על המפה 
רמת הגולן

רמת הגולן היא אזור בצפון מזרח הארץ. 
שטחה הוא כ-1,800 קמ"ר ויש בה נחלים 
רבים. היא נקראת על שם העיר גולן הנזכרת 
בתורה בנחלת שבט מנשה. בני ישראל כבשו 
אותה מידי סיחון מלך חשבון, והתיישבות 
היהודית באזור התקיימה גם בתקופת בית שני 
- ניתן למצוא שרידים של יישובים ובתי כנסת 
מאותה תקופה. עם הקמת המדינה נכללה רמת 
הגולן בשטחה של סוריה, מה שאפשר לסורים 
להפגיז את היישובים היהודים הסמוכים לגבול 
ולנסות להשתלט על מקורות המים. במלחמת 
ששת הימים כבשה את ישראל את רמת הגולן, 
ומאז הוקמו בה 33 יישובים יהודים בהם חיים 
כ-25 אלף יהודים. בשנת 1981 הועבר בכנסת 
חוק רמת הגולן, 
שבפועל סיפח 
אותה למדינת 

ישראל.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי וחברתי 
ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך חיזוק 

והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי, 
עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, דף פייסבוק 
פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל סרטונים, תוכניות 
קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל 

הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

בית הכנסת העתיק 
 Wikipedia,( בקצרין

)Hagit Baldar

מדינת ישראל
משרד החינוך

בס"ד



מצד שני:
חלק מבני המשפחה טענו 

שהשמות הם חלק מהזהות 

היהודית שלהם. זה שהם 

נמצאים כרגע בארצות הברית, 

זו לא סיבה לוותר על השמות, 

הם בהחלט יכולים להתגאות 

בשמות שלהם, וזה לא יהווה 

מכשול אמיתי להשתלבות 

בחברה. יש חשיבות לשמור על 

השמות המקוריים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

משפחת כהן נסעה לכמה שנים לארצות הברית, במסגרת העבודה 
של אבי המשפחה. כשהגיעו לארצות הברית, ולפני ההליכה לבתי 
הספר ביקשו  ארבעת ילדי משפחת כהן, בגילאי 11 עד 18, מהוריהם, 
להשתמש שם בשמות אמריקאיים, ולא בשמות הישראליים שלהם. הם 
טענו שכך יקל עליהם להשתלב בחברה. יעקב ביקש שיקראו לו ג'קי, 
יוסף ביקש שיקראו לו ג'ו, שושנה ביקשה שיקראו לה רוזלין, ודבורה 
ביקשה שיקראו לה דבי. בקשתם עוררה דיון סוער במשפחה המורחבת.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

שד"ר - שלוחא דרבנן
שד"ר, או שלוחא דרבנן, הוא כינוים של יהודים 
שיצאו לגייס תרומות כספיות בארצות הגולה 
לטובת תושבי ארץ ישראל. מוסד זה החל כבר בעת 
העתיקה, ובזכותו התאפשר קיומם של היהודים 
בארץ. בין השד"רים היו תלמידי חכמים ידועים, 

כמו החיד"א, ר' יעקב מאיר ור' שמואל סלנט.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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ביהמ“ק ה-2

 רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי? 
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר 

שיעור שבועי עם חומר איכותי? 

יש לנו פתרון בשבילכם! 'התלמוד הישראלי'- סוגיות מהדף היומי בעברית 
פשוטה להבנה, שאפשר ללמוד עם הילדים. כל קהילה שתצטרף, 

תקבל את העלון השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 
הבית! לרישום סרקו את הקוד.

בס"ד

חברותא

תקיפת הכור הגרעיני בעירק
ב-7 ביוני 1981 הפציץ חיל האוויר הישראלי את 
הכור הגרעיני בעיראק, במבצע שנקרא מבצע 
אופרה או מבצע תמוז. סדאם חוסיין, נשיא עיראק, 
איים על ישראל ושאף להצטייד בנשק גרעיני כדי 
לתקוף אותה. בתגובה החליטה ישראל להפציץ 
את הכור הגרעיני בעיראק ולמנוע ממנה להשיג 
נשק כזה. ההחלטה התקבלה לאחר ניסיונות 
שונים לעצור את עיראק בדרכים דיפלומטיות, 
שנכשלו. את התקיפה ביצעו שמונה מטוסי 
F-16 ושישה מטוסי F-15. הפעולה הושלמה 
בהצלחה, הכור הגרעיני הושמד וכל המטוסים 
חזרו בשלום. כתוצאה מכך איבדה עיראק את 
יכולתה הגרעינית, מה שהוביל מאוחר יותר 

לתבוסתה במלחמת המפרץ.

טכני של נוחות.הישראליים. זה רק עניין בשמות האמריקאיים ולא השליחות יקראו להם אז אין בעיה שבתקופת האמריקאית מסביב, להם להשתלב בחברה טענו שאם זה יעזור חלק מבני המשפחה מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

  ,Wikipedia( מסלול הטיסה וביצוע התקיפה על הכור
נחמיה ג מוויקיפדיה העברית(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  . מנחם בגין.
2  .

ראש הממשלה, מפקד האצ"ל, ראש בית"ר, מנהיג חירות.
3  .

הוא יישם את חקיקת חוק הריבונות הישראלית על רמת הגולן.
4  .

הוא חתם על הסכם השלום עם מצרים.
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רבי סעדיה 
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הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד
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ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 
מי האיש במרכז הציור?

ציינו חלק מתפקידיו הציבוריים.
איך רמת הגולן קשורה אליו?

איך הוא קשור למצרים?

ראש הממשלה השישי של ישראל.. 1
היה מפקד האצ"ל ומייסד תנועת החירות.. 2
היה ראש הממשלה הראשון מטעם הליכוד.. 3
חתם על הסכם השלום עם מצרים.. 4
יזם את תקיפת הכור הגרעיני בעירק ואת מבצע שלום הגליל.. 5
יזם את חוק החלת הריבונות הישראלית על רמת הגולן.. 6

2
1

3

4

מנחם בגין



ַּדף י"א: ַהָּקָּב"ה ּדֹוֵאג ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְּבָפָרַׁשת ְּבחּוּקֹוַתי )ַוִּיְקָרא( אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה, ֶׁשִאם ַעם ִיְׂשָרֵאל ַיְחְטאּו ְוַיַעְברּו ֲעֵברֹות 
- ִיְׁשְלטּו ֲעֵליֶהם ַהּגֹוִים אֹו ֶׁשֵּיְצאּו ַלָּגלּות. ַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת, ֶׁשַּגם ָאז ַהָּקָּב"ה ִיְׁשַלח 
ְׁשִליִחים ִלְׁשמֹור ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ָּכְך ְמַסֵּפר ַהַּתְלמּוד, ֶׁשְּכֶׁשָהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָגלּות 
ָּבֶבל, ָׁשַלח ַהָּקָּב"ה ֶאת ָּדִנֵּיאל, ֲחַנְנָיה, ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה, ֶׁשָהיּו ֲחׁשּוִבים ֵאֶצל ַהֶּמֶלְך 
ְנבּוַכְדֶנאַּצר, ְוָלֵכן ַהֶּמֶלְך ֵהיִטיב ִעם ַהְּיהּוִדים. ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְוָהָמן ָהָרָׁשע, ָׁשַלח 
ַהָּקָּב"ה ֶאת ָמְרְּדַכי ַהַּצִּדיק ְוֶאת ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ּוִבְזכּוָתם ִניְּצלּו ַהְּיהּוִדים. ִּביֵמי ַמְלכּות 
ָיָון, ַהָּקָּב"ה ָׁשַלח ֶאת ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ְוֶאת ַחְׁשמֹוָנאי ּוָבָניו ֶׁשִּניְּצחּו ֶאת ַהְיָוִנים ְוַעל ָיָדם 
ִני ָׁשְלטּו ַהַּפְרִסִּיים ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל.  ַנֲעָׂשה ֵנס ֲחנּוָּכה. ַאֲחֵרי חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה, ֶהֱעִמיד ַהָּקָּב"ה ֶאת "ַרִּבי", ֲהֹלא הּוא ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ְמַסֵּדר ַהִּמְׁשָנה, 
ְוֶאת ַחְכֵמי ַהּדֹורֹות, ֶׁשָּפֲעלּו ַּבֲחַצר ַהַּמְלכּות, ֶׁשֹּלא ִיְגְזרּו ְגֵזרֹות ָרעֹות ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ַּדף י"ב: ַמּדּוַע ֵאַרע ֵנס ּפּוִרים?

ִּבְמִגיַּלת ֶאְסֵּתר ֶנֱאַמר, ִּכי ִנְגְזָרה ְגֵזָרה נֹוָרָאה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵּיָהְרגּו ִּביֵדי ָהָמן ָהָרָׁשע, 
ֲאלּו ַהַּתְלִמיִדים ֶאת ַרִּבי  ַאְך ַהָּקָּב"ה ִריֵחם ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָעָׂשה ָלֶהם ֵנס ָּגדֹול. ּׁשָ
ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי: "ַמּדּוַע ִּבְכָלל ִנְגְזָרה ְגֵזָרה ּכֹה ָקָׁשה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל?". ָאַמר ָלֶהם 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי: "ִאְמרּו ַאֶּתם". ֵהִׁשיבּו ַהַּתְלִמיִדים: "ִמְּפֵני ֶׁשְּיהּוִדים ִהְׁשַּתְּתפּו 
ַּבְּסעּוָּדה ֶׁשָעַרְך ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש". ָׁשַאל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי: "ַרק ַהְּיהּוִדים ֶׁשָּגרּו 
ָּבִעיר ׁשּוָׁשן ִהְׁשַּתְּתפּו ַּבְּסעּוָּדה, ָלָּמה ִלְגזֹור ַעל ָּכל ַהְּיהּוִדים?". ְוהּוא ִהְסִּביר: "ִמְּפֵני 
ֶׁשִּבְתקּוַפת ַהֶּמֶלְך ְנבּוַכְדֶנאַּצר ָהָרָׁשע, ִהְׁשַּתֲחוּו ְיהּוִדים ַלֶּפֶסל, ִּכי ֵהם ָּפֲחדּו ֶׁשַהֶּמֶלְך 
ַיֲהרֹוג אֹוָתם, ְוָלֵכן ִנְגְזָרה ַהְּגֵזָרה, ִּכי ָאסּור ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלֶּפֶסל". ִהְתַּפְּלאּו ַהַּתְלִמיִדים 
ְוָׁשֲאלּו: "ָאז ַמּדּוַע ַהָּקָּב"ה ְלַבּסֹוף ָעָׂשה ָלֶהם ֵנס?". ֵהִׁשיב ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי: "ְּכמֹו 
ֶׁשַהְּיהּוִדים ֶׁשִהְׁשַּתֲחוּו ַלֶּפֶסל, ֹלא ִהְתַּכּוְנּו ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶּבֱאֶמת, ֵהם ִהְׁשַּתֲחוּו ַרק 
ִּכי ָּפֲחדּו ֵמַהֶּמֶלְך, ָּכְך ַהָּקָּב"ה "ְּכִאיּלּו" ָעָׂשה ְגֵזָרה ָרָעה, ֲאָבל ְלַמֲעֶׂשה ִהיא ֹלא ִהְתַקְּיָמה.

ִנְבָנה ִמִּקירֹות ֲאָבִנים, ַאְך ֹלא ָהָיה לֹו ַגג ֲאָבִנים ֶאָּלא ָּפְרסּו ִמְּלַמְעָלה ֶאת ַהְיִריעֹות 
ים  ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו  ַלִּמְׁשָּכן ֶׁשַּבִּמְדָּבר. ִמְׁשַּכן ִׁשיֹלה ָהָיה ַקָּים ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ִׁשיּׁשִ

ָוֵתַׁשע ָׁשִנים, ַעד ֶׁשֶּנֱחַרב ַּבֲעֹונֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.
ִמְׁשָּכן נֹוָסף: ַאַחר ָּכְך ֵהִקימּו ִמְׁשָּכן נֹוָסף ָּבִעיר נֹוב, ִמֶּמָּנה הּוא ָעַבר ְלִגְבעֹון. ִמְׁשָּכן ֶזה 

ים ָוֶׁשַבע ָׁשִנים, ַעד ְיֵמי ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך. ָהָיה ַקָּים ֲחִמיּׁשִ
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון: ַאַחר ָּכְך ֵהִקים ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך  ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ָּבִעיר 

ְירּוָׁשַלִים. ָהָיה ֶזה ַאְרַּבע ֵמאֹות ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ַאֲחֵרי ְיִציַאת ִמְצָרִים.

1. מה קרה כשתרגמו את התורה ליוונית?
2. היכן עמד המשכן הכי הרבה זמן?

3. מדוע נגזרה גזירת המן על היהודים?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת מגילה, דפים י׳ - 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

חידה!

דבר תורה
כשהתורה מפרטת את כל שבעים הנפשות 
שירדו למצרים היא מסיימת ואומרת: 

"ויוסף היה במצרים". 
והלוא הדבר ברור הוא, הרי יוסף היה שם 
הרבה לפני שכל בני יעקב ירדו לשם. מה 

התורה רוצה ללמדנו במילים אלו?
אומר רש"י: "להודיעך צדקתו של יוסף. 
הוא יוסף הרועה צאן אחיו. הוא יוסף שהיה 

במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקתו". 
הגדולה האמיתית בה נמדד האדם היא 
האם הוא נשאר נאמן לערכיו, לאמונתו 
ולדעותיו, בכל מקום בו הוא נמצא ומול 

כל חברה אליה הוא משתייך.
יוסף היה יוסף ונשאר יוסף בכל מקום. אותו 
יוסף כפי שהיה כשנזרק לבור הוא היוסף 
שהופיע כיושב על ראש כיסא המלכות 
במצרים, וזו גדולתו - שתמיד הוא נשאר 

אותו אדם: "ויוסף - היה במצרים".

ַּדף י"ג: ִצְדקּוָתּה ֶׁשל ָרֵחל ִאֵּמנּו 

ְּכֶׁשִהִּגיַע ַיֲעקֹב ָאִבינּו  ְלָחָרן, ִּביֵּקׁש ְלִהְתַחֵּתן ִעם ָרֵחל ִאֵּמנּו , ְוָרֵחל ָאְמָרה לֹו: "ִהיָּזֵהר 
ֵמָאִבי ָלָבן, ֶׁשַרַּמאי הּוא, ּוַבּסֹוף ִיֵּתן ְלָך ֶאת ֲאחֹוִתי ֵלָאה". ְּכֵדי ֶׁשָּלָבן ֹלא ַיֲחִליף ֵּביֵניֶהן, 
ִסיְּכמּו ַיֲעקֹב ְוָרֵחל ִסיָּמִנים ְמיּוָחִדים, ּוְכֶׁשַּתִּגיַע ַהֲחתּוָּנה ָרֵחל ּתֹאַמר ְלַיֲעקֹב ֶאת 
ַהִּסיָּמִנים ְוָכְך הּוא ֵיַדע ֶׁשִהיא ָרֵחל ְוֹלא ֵלָאה. ּוֶבֱאֶמת ָלָבן ֶהְחִליף ֶאת ָרֵחל ְּבֵלָאה, ְוָרֵחל 
ֵהֵחָּלה ְלִהְצַטֵער, ֶׁשעֹוד ְמַעט ֲאחֹוָתּה ֵלָאה ִּתְתַּבֵּיׁש ָּכל ָּכְך, ְּכֶׁשַּיֲעקֹב ִיְׁשַאל אֹוָתּה ַמה 
ַהִּסיָּמִנים, ְוִהיא ֹלא ֵתַדע ַמה ַּלֲענֹות לֹו. ָרֵחל ִריֲחָמה ָעֶליָה ָּכל ָּכְך, עד ֶׁשָהְלָכה ְוִגיְּלָתה 
ְלֵלָאה ֶאת ַהִּסיָּמן. ִהיא ִהְסִּכיָמה ְלַוֵּתר ְוֹלא ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַיֲעקֹב ָאִבינּו. ָהִעיָּקר ֶׁשֹּלא 
ִתְתַּבֵּיׁש ֲאחֹוָתּה. ֲחַז"ל אֹוְמִרים, ֶׁשִּבְזכּות ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּנֱאָצל ֶׁשל ָרֵחל ִאֵּמנּו, ִהְבִטיַח ָלּה 
ַהָּקָּב"ה ֶׁשהּוא ִיְגַאל ֶאת ָּבֶניָה, ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ַאֲחֵרי ֶׁשֵהם ִיְהיּו ַּבָּגלּות. ַעל ָּכְך ֶנֶאְמרּו 
ַהְּפסּוִקים ַהְּמפּוְרָסִמים )ִיְרְמָיהּו(: "קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע, ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים. ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל 
ָּבֶניָה. ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה, ִּכי ֵאיֶנּנּו". ָרֵחל ּבֹוָכה ַעל ַהָּבִנים ֶׁשָהְלכּו ַלָּגלּות, ְוַהָּקָּב"ה 
עֹוֶנה ָלּה : "ּכֹה ָאַמר ה', ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה, ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך, ְנֻאם 
ה', ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב", ִּבְזכּות ְּפעּוַּלת ַהֶחֶסד ֶׁשָעִׂשית, ָאִׁשיב ֶאת ָּבַנִיְך ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

)תשובה: המילים סנהדרין, אוכלוסייה,  מסתורין, פטרוזיליה, פרקליט, סנדל 
ואנדרטה - מקורן ביוונית(

למדנו על תרגום התורה ליוונית. הרבה 
מילים ביוונית נכנסו לשפה העברית. נסו 
לזהות ולהקיף את המילים שמקורן ביוונית 

מתוך הרשימה הבאה:

אוכלוסייה,  מרכבה,  סנהדרין,  שעון, 
פטרוזיליה,  מסילה,  גלידה,  מסתורין, 
שרפרף, פרקליט, משטרה, מעטפה, סנדל, 

אנדרטה, משרד.

בס"ד


