
ַדּף י"ד: ַמדּוּעַ אֵין קֹוְראִים אֶת הַהַלֵּל בְּפוִּרים?

קֹּוְראִים אֹותֹו בְּכָל הַחַגִּים? ַמדּוּעַ אֵין קֹוְראִים אֶת הַהַלֵּל בְּיֹום הַפּוִּרים, כְּפִי ׁשֶ

לֹוׁש ּתְׁשוּבֹות ֵמבִיא הַּתַלְמוּד עַל ׁשְאֵלָה זוֹ. ׁשָ

ָקָּרה בְּחוּץ לָאֶָרץ, וַהֲֵרי נֵס הַפּוִּרים ָקָרה  אֵין קֹוְראִים הַלֵּל עַל נֵס ׁשֶ א. בִּגְלַל ׁשֶ
וֵרֹוׁש ׁשֶבְּפָָרס. בְַּמלְכוּת אֲחַׁשְ

גִילָּה, בָּהּ ְמסוּפָּר הַנֵּס הַגָּדֹול, הִיא כְּמוֹ ְקִריאַת הַלֵּל. ְקִּריאַת הַּמְ יב, ׁשֶ ב. ַרב נֲַחָמן הֵׁשִ

ּ אוְֹמִרים אֶת ִמזְמוֹר קי"ג בְִּתהִילִּים, בֹּו נֶאֱַמר:  ג. ָרבָא ַמסְבִּיר, ׁשֶבְִּתחִילַּת הַהַלֵּל אָנו
ּ, עֲבָָדיו ׁשֶל הַָקּבָּ"ה, ְמהַלְלִים  אָנו ֵם". פֵּרוּׁש הַפָּסוּק הוּא, ׁשֶ ּ עַבְֵדי הַׁשּ ּיָ-הּ, הַלְלו "הַלְלו
עְבּוּד ׁשֶל  ִ ּ ֵמהַׁשּ ּ עַבְֵדי ה'", כִּי נִיצַּלְנו ּ אוְֹמִרים "הַלְלו ל, אָנו אוֹתוֹ, לָכֵן, בְּפֶסַח, לְָמׁשָ
ּ עַבְֵדי ה'".  ּ עֲבִָדים ׁשֶל הַָקּבָּ"ה, וְלָכֵן ַמְתאִים לוַֹמר "הַלְלו פְַּרעֹה ֶמלֶךְ ִמצְַריִם וְהָפַכְנו
וֵרֹוׁש  ּ ַתחַת ַמלְכוּת אֲחַׁשְ ּ ִמּמָוֶת, אַךְ הֵם נוְֹתרו אֲבָל בְּנֵס הַפּוִּרים, בְּנֵי יְִשָׂראֵל נִיצְּלו

ּ ְמׁשוּעְבִָּדים לוֹ, וְלָכֵן אֵין קוְֹראִים הַלֵּל בְּיוֹם הַפּוִּרים. וְהָיו

ְ הְִתאֵָרך ְרבִיט ׁשֶ ַ ַדּף ט"ו: הַׁשּ

הָָמן הָָרׁשָע הֵכִין אִגְּרוֹת ׁשֶבָּהֶן הָיָה כָּתוּב, כִּי יֵׁש 
 ּ ּ נִכְּתְבו לַהֲרוֹג אֶת כָּל הַיְּהוִּדים. הָאִגְּרוֹת הַלָּלו
בְּי"ג בְּנִיָסן. ִמיָּד הָלַךְ ָמְרְדּכַי הַיְּהוִּדי וְהֹוִדיעַ 
לְאֶסְּתֵר הַּמַלְכָּה, ׁשֶהִיא חַיֶּבֶת לְהִיכָּנֵס אֶל הַּמֶלֶךְ 
ּ לְבַּטֵל אֶת הַגְּזֵָרה הָָרעָה. ׁשָלְחָה  נּו וּלְבֵַקּׁש ִמּמֶ
לוֹ אְֶסּתֵר הַּמַלְכָּה: "אָנָּא, אֱסוֹף אֶת כָּל הַיְּהוִּדים 
ּ עָלַי  ּ וְיְִתפַּלְלו יָּצוּמו ן, ׁשֶ הַנְִּמצְאִים בָּעִיר ׁשוּׁשָ
וֵרוֹׁש, לְבֵַקּׁש  ׁשֶאַצְלִיחַ בִּׁשְלִיחוִּתי אֶל הַּמֶלֶךְ אֲחַׁשְ
יְּבַּטֵל אֶת הַגְּזֵָרה". ִמיָּד הִכְִריז ָמְרְדּכַי  ּ ׁשֶ נּו ִמּמֶ

ּ הַיְּהוִּדים. אָז  לֹוׁשָה יִָמים, וִּמי"ד בְּנִיסָן )עֶֶרב פֶּסַח( עַד ט"ז בְּנִיסָן צָמו ל ׁשְ עַל צוֹם ׁשֶ
ׁשָה ְמאֹוד, כִּי  ְ, אַף עַל פִּי ׁשֶהִיא לֹא הוּזְְמנָה אֵלָיו, וְהִיא חָׁשְ נִכְנְסָה אְֶסּתֵר אֶל הַּמֶלֶך
יט לוֹ הַּמֶלֶךְ אֶת  נִּכְנָס אֶל הַּמֶלֶךְ לְלֹא ְרׁשוּת - הוְֹרגִים אוֹתוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן מוֹׁשִ ִמי ׁשֶ
 ּ לֶךְ, הִגִּיעו ל הַּמֶ נִּכְנְָסה אְֶסּתֵר אֶל חְַדרֹו ׁשֶ ׁשְַרבִיט  הַּמַלְכוּת. אַָמר ַרבִּי יֹוָחנָן: כְּׁשֶ
קֹום  לֶךְ, עַד לַּמָ ל הַּמֶ ְרבִיטֹו ׁשֶ לְאָכִים הֶאֱִריךְ אֶת ׁשַ ַמלְאָכִים לַעֲזֹור לָהּ, וְאַחַד הַּמַ

יָתה. ְרבִיט וְנִיצְּלָה ִמּמִ ַ בֹּו הִיא עְָמָדה, וְכָךְ הִיא נָגְעָה בַּׁשּ

דף ט"ז: ט"ז בְּנִיָסן

וֵרֹוׁש צִיוָּה אֶת הָָמן לְהַלְבִּיׁש אֶת  אֲחַׁשְ כְּׁשֶ
ָמְרְדּכַי בְּבִגְֵדי ַמלְכוּת וּלְהְַרכִּיבוֹ עַל הַסּוּס, יָצָא 
הָָמן  לְחַפֵּׂש אֶת ָמְרְדּכַי וָּמצָא אוֹתֹו לוֵֹמד עִם 
ְקּׁשוּרוֹת לְִמנְחַת הָעוֶֹמר,  ּתַלְִמיָדיו הֲלָכוֹת ׁשֶ
בְּט"ז בְּנִיָסן ַמְקִריבִים את ִמנְַחת  ִמפְּנֵי ׁשֶ
נַּעֲֵשׂית ִמ"קֹּוֶמץ"; הַכֹּוהֵן לֹוֵקחַ  הָעֹוֶמר, ׁשֶ
"קֹוֶמץ" ֶקַמח בְּכַף יָדֹו וַּמְקִריב אֹותֹו עַל 
ְרְדּכַי ָראָה אֶת הָָמן ַמגִּיעַ עִם  ּמָ זְבֵּחַ. כְּׁשֶ הַּמִ

הַסּוּס, חָׁשַב לְעַצְמוֹ: "בְּוַַדּאי הוּא בָּא כְֵּדי לַהֲרוֹג אוִֹתי". ִמיָּד בִּיֵקּׁש ָמְרְדּכַי ִמּתַלְִמיָדיו 
יַּצִּיל אוֹתוֹ. הָָמן הִגִּיעַ  ּ גַם הֵם, וְהֵחֵל לְהְִתפַּלֵּל לִפְנֵי הַָקּבָּ"ה ׁשֶ לֹּא יֵהְָרגו ּ, כְֵּדי ׁשֶ יִּבְְרחו ׁשֶ
נְחָה, אוֹתֹו  ּ עַל הַקּוֶֹמץ ׁשֶל הַּמִ ּ: "לַָמְדנו ּ לו וְׁשָאַל אֶת הַּתַלְִמיִדים - ָמה לְַמְדּתֶם? אְָמרו
ְקָדּׁש הָיָה ַקיָּם". יֹום אַחַר כָּךְ, בְּט"ז בְּנִיָסן לִפְנֹות  ּ ַמְקִריבִים הַיוֹם כְּׁשֶבֵּית הַּמִ הָיִינו

ע עַל הָעֵץ. ּ אֶת הָָמן הָָרׁשָ נִי לְִספִיַרת הָעֹוֶמר, ּתָלו ֵ עֶֶרב, בַּיֹּום הַׁשּ
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי מדינת ישראל
משרד החינוך

בס"ד

גיליון 428

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת מגילה, דף ט"ו

הסבר: התלמוד שואל מדוע זימנה אסתר את המן 
למשתה הראשון שעשתה לאחשוורוש? תנאים 
ואמוראים שונים מציגים תשובות שונות לדבר. 
לאחר מכן מסופר שרבה בר אבוה פגש את אליהו 
הנביא ושאל אותו מדוע באמת עשתה זו אסתר? 
ואליהו השיב שאסתר כיוונה לכל הטעמים השונים 

שנתנו התנאים והאמוראים.

אשכחיה - מצא אותו
חזיא - ראתה  |  עבדא – עשתה

אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו, אמר ליה: כמאן 
חזיא אסתר ועבדא הכי? אמר ליה: ככולהו תנאי 

וככולהו אמוראי.

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה, ַּדף י"ד- כ'
פרשת וארא | כ"ב-כ"ח בטבת )26 לדצמבר- 1 לינואר(

 | על המפה 
יהוד

יהוד היא עיר במזרח בקעת אונו. היא הוקמה 
בשנת 8	9	 ונקראה על שם היישוב הערבי 
יהודיה שהיה במקום, שבו עמדה בעבר העיר 
המקראית יהוד שבנחלת שבט דן. המתיישבים 
הראשונים היו עולים מטורקיה ובהמשך הגיעו 
עולים מתימן וניצולי שואה. בשנת 995	 הוכרזה 
יהוד כעיר, וקלטה משפחות של עולים מחבר 
העמים ומאתיופיה. כיום גרים בה כ-7,000	 
תושבים. סמלה של יהוד הוא אריה המייצג 
את שבט יהודה, ועל רגליו שלשלאות שבורות 
המסמלות את שחרורו משעבוד; לצדו נראים 
מחרשה ומפעלים המסמלים את בניין הארץ, 

ועץ דקל שהוא אחד מארבעת המינים. 

"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. 

מבט על העיר יהוד מכיוון כביש 	
)Wikipedia, Ariel Palmon(



בס"ד

הוועד הכללי כנסת ישראל
הוועד הכללי כנסת ישראל היה ארגון שאיגד את 
הקהילות האשכנזיות בארץ ישראל במאה ה-9	. הוא 
הוקם בתמיכתו של ר' שמואל סלנט ונוהל על ידי 
ר' יוסף ריבלין. מטרותיו היו להגיש עזרה לנזקקים 
ולעניים, לספק עזרה רפואית ושירותי בריאות, 
לעזור בעלייה והתיישבות, לייצג את הקהילות 
בארץ מול השלטונות, להקים מוסדות תורניים 
ועוד. אחת הפעולות המרכזיות של הוועד הייתה 
תמיכתו בהקמת השכונות החדשות בירושלים מחוץ 
לחומות. הוועד קיים עד היום, אולם לאחר הקמת 
המדינה הצטמצמה פעילותו והתמקדה בעיקר 

בתחום מוסדות התורה והחסד.

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.

מצד שני:
חלק מבני המשפחה טענו 

שכבר כל האוכל חולק 

לאורחים, וזה היה בסוף 

החתונה. מכיוון שפעמים 

רבות פשוט זורקים את 

האוכל שנשאר בתום 

האירוע, יואב לא גרם בזה 

שום הפסד לאף אחד ומותר 

היה לו לתת ליורם מנה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

יואב בן ה-7	 עבר בימי החופשה כמלצר באולם חתונות. באחד הימים, 
לקראת סיום החתונה, בא לבקר אותו באולם חברו הטוב יורם. בינתיים 
עד שיואב סיים את העבודה יורם התיישב באולם, ויואב נתן לו מנת אוכל 
מהחתונה שנשארה במטבח. כשיואב שב הביתה בסוף העבודה וסיפר 
למשפחתו שיורם ביקר אותו ושהוא נתן לו מנה שנשארה מהחתונה, 

הדבר עורר דיון סוער בין בני המשפחה.

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
עיתון הלבנון

הלבנון היה העיתון העברי הראשון שיצא בארץ 
ישראל. הוא נוסד על ידי יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן 
ויואל משה סלומון בשנת 	86	, ויצא לאור עד שנת 
886	. עמדותיו של העיתון ביטאו את השקפת 
העדה האשכנזית-הפרושית בירושלים והתנגדו 
לרעיון של יישוב ארץ ישראל. כמו כן, צורף אליו 
נספח בשם "כבוד הלבנון" שבו פורסמו מאמרים 
תורניים והלכתיים ופולמוסים שונים. כעבור שנה 
נסגר העיתון על ידי השלטון העות'מאני, והוצאתו 
עברה לפריז ולאחר מכן למיינץ. בהמשך החל 
העיתון לתמוך בפעילותה של חיבת ציון. הוצאתו של 
הלבנון נפסקה בעקבות פטירתו של יחיאל ברי"ל.

ששילמו עליו.האוכל שייך לבעלי השמחה זכות לעשות שימוש באוכל. במטבח, בכל זאת ליואב אין ולמרות שזה אוכל שנשאר היה כבר בסוף החתונה, אוכל מהחתונה. למרות שזה שליואב אסור היה לתת ליורם חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

שער עיתון 'הלבנון' ב- 870	
)Wikipedia, יחיאל ברי''ל - עיתון הלבנון(
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סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מי הדמות על הסוס?

אילו מקומות ויישובים הקימה הדמות הזו בארץ?

מה הקשר בין בית הדפוס לדמות?

נולד ביישוב הישן בירושלים.. 	
היה ממייסדי פתח תקווה.. 	
לאחר שפרצה שם מגיפת מלריה, עזב וייסד את יהוד.. 	
יורם טהרלב כתב עליו בלדה.. 	
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יואל משה סלומון



גִילָּה ַדּף י"ח: ִדּינֵי ְקִריאַת הַּמְ

קֹּוֵרא פְּסוִּקים שלֹא לְפִי הַסֵֶּדר, אֵינֹו  אֶת ְמגִילַּת אְֶסּתֵר יֵׁש לְִקרֹוא לְפִי הַסֵֶּדר, וִּמי ׁשֶ
גִילָּה. אִם הַבַּעַל קוֵֹרא ִמְתבַּלְבֵּל בְִּקִריאַת אַחַד  יֹוצֵא יְֵדי חוֹבַת ִמצְוַת ְקִריאַת הַּמְ
יךְ לְִקרֹוא אֶת  הַפְּסוִּקים, והוּא ְמַדלֵּג עַל ִמילָּה אַחַת - ֶמה עָלָיו לַעֲׂשוֹת? אִם הוּא יְַמׁשִ
נִית אֶת הַפָּסוּק ׁשֶבֹּו הוּא ָטעָה - אַף  גִילָּה יֲַחזוֹר וְיְִקָרא ׁשֵ כָּל הַפְּסוִּקים, וְַרק בְּסוֹף הַּמְ
גִילָּה, כִּי צְִריכִים לְִקרֹוא אֶת הַפְּסוִּקים לְפִי  אֶחָד לֹא יֵצֵא יְֵדי חוֹבַת ִמצְוַת ְקִריאַת הַּמְ
ּיָּם, הוּא צִָריךְ לֲַחזוֹר וְלְִקרֹוא אוֹתֹו פַּעַם  ּטָעָה בְִּקִריאַת פָּסוּק ְמסו סֵֶדר. לָכֵן, ִמיָּד כְּׁשֶ

גִילָּה. יךְ בְִּקִריאַת הַּמְ נוֶֹספֶת וְאַחַר כָּךְ לְהְַמׁשִ

גִילָּה? ַדּף י"ט: ָמַתי קֹוְראִים אֶת הַּמְ

ּן, חָל יוֹם הַפּוִּרים בְּט"ו בַּאֲָדר, וּבְעִָרים ׁשֶאֵינָן  עַ בִּן נו בְּעִָרים הַמוָּקּפוֹת חוָֹמה ִמימוֹת יְהוֹׁשֻ
ּן, יוֹם הַפּוִּרים חָל בְּי"ד בַּאֲָדר. לָכֵן, בָּעִיר יְרוּׁשָלַיִם,  עַ בִּן נו מוָּקּפוֹת חוָֹמה ִמימוֹת יְהוֹׁשֻ
ׁשֶהָיְָתה מוֶּקּפֶת חוָֹמה, פּוִּרים הוּא בְּט"ו בַּאֲָדר, אַךְ בָּעִיר נְַתנְיָה, לְָמׁשָל, ׁשֶלֹּא הָיְָתה 
לַיִם,  מוֶּקּפֶת חוָֹמה, פּוִּרים הוּא בְּי"ד בַּאֲָדר. עַּתָה, נִׁשְאַל ׁשְאֵלָה: זְבוּלוּן ִמְתגֹּוֵרר בִּירוּׁשָ
אַךְ הוּא נָסַע לְָשבוּעַ לִנְַתנְיָה - ָמַתי הוּא צִָריךְ לְַקיֵּם אֶת יֹום הַפּוִּרים? בְּט"ו בַּאֲָדר, 

ּמָא בְּי"ד בַּאֲָדר, כִּי כָּעֵת הוּא נְִמצָא בִּנְַתנְיָה? ִמפְּנֵי ׁשֶהַבַּיִת ׁשֶלּוֹ בִּירוּׁשָלַיִם, אוֹ ׁשֶ
"הַיְּהוִּדים  גִילָּה )פֶֶּרק ט'(: ׁשֶ ּ זֹאת? כִּי כָּתוּב בַּּמְ ּ ֲחזַ"ל: בִּנְַתנְיָה. ֵמהֵיכָן יְָדעו אְָמרו
ים לֵב - הֵן כְּבָר  הַפְָּרזִים הַיֹּׁשְבִים בְּעֵָרי הַפְָּרזֹות", ְמַקיְִּמים פּוִּרים בְּי"ד בַּאֲָדר. נָׁשִ
כָּתוּב "הַיְּהוִּדים הַפְָּרזִים", כְּלוַֹמר, הַיְּהוִּדים הַגִָּרים בְּעִיר בְּלִי חוָֹמה, אִם כֵּן, לָּמָה 
ּ ִמי  ּ ֲחכִָמים, ׁשֶאֲפִילּו צִָריךְ לְהוֹסִיף וְלִכְּתוֹב "הַיֹּוׁשְבִים בְּעֵָרי הַפְָּרזֹות"? ִמכָּאן לְָמדו

גָּר בְּעִיר מוֶּקּפֶת חוָֹמה, אִם נְִמצָא בְּפוִּרים בְּעִיר פְּרוּזָה, יְַקיֵּם פּוִּרים בְּי"ד בַּאֲָדר. ׁשֶ

ן אֶת נֹוסַח הַּתְפִילָּה? ַדּף י"ז: ִמי ִתיקֵּ

כְּׁשֶעַם יְִשָׂראֵל גָּלָה לְבָבֶל בְִּתקוּפַת חוְּרבַּן בֵּית הַּמְִקָדּׁש הִָראׁשוֹן, 
ּ לָהֶם, כְּבָר  נּוֹלְדו ּ בְּנֵי יְִשָׂראֵל ְמפוּזִָּרים בַּאֲָרצוֹת ַרבּוֹת וְהַיְלִָדים ׁשֶ הָיו

ּ בְָּשׂפוֹת ׁשוֹנוֹת,  ּ. כָּךְ יָצָא, ׁשֶהַיְּהוִּדים ִדּיבְּרו ּ בַּּשָׂפָה ׁשֶל הָאֶָרץ ׁשֶבָּהּ הֵם נוֹלְדו ִדּיבְּרו
ׂפוֹת  ּ ְמסוּגָּלִים לְהְִתפַּלֵּל בִּלְׁשוֹן הַקֹּוֶדׁש בְּלִי לְעְַרבֵּב בְּתוֹךְ הַּתְפִילָּה ִמילִּים ִמּשָ ולֹא הָיו
ּ נֹוסַח ּתְפִילָּה אָחִיד  לֹּו ּתִיְקּנו ָראָה זֹאת עֶזְָרא הַסֹּופֵר, הוּא וּבֵית הִַדּין ׁשֶ אֲחֵרוֹת. כְּׁשֶ
ּ בְּאֹותֹו נֹוסַח ּתְפִילָּה, ִמפְּנֵי ׁשֶאִם לֹא הָיָה  כּוּלָּם יְִתפַּלְלו לְכוּלָּם בִּלְׁשֹון הַקֹּוֶדׁש, כְֵּדי ׁשֶ
 ּ ּי. ִמי הָיו ּ יֹוְדעִים לְהְִתפַּלֵּל כָָּראו ְ, ֵמרוֹב לְׁשוֹנוֹת וְָשׂפוֹת ַרבּוֹת, בַּסּוֹף לֹא הָיו עוֶֹשׂה כָך
ּ ֵמאָה וְעְֶשִׂרים חַכְֵמי  ּ עִם עֶזְָרא הַסֹּופֵר אֶת סֵֶדר הַּתְפִילָּה? הם הָיו ּתִיְקּנו הֲַחכִָמים ׁשֶ

י כְּנֶסֶת הַגְּדֹולָה".  ּ ְקרוּיִים "אַנְׁשֵ יְִשָׂראֵל, בֵּינֵיהֶם נְבִיאִים, וְהֵם הָיו

בס"ד

1. מה ההבדל בין יציאת מצרים לנס פורים?
2. כמה חכמים מנתה הכנסת הגדולה?

3. מה קודם למה - הנץ השחר או עלות 
החמה?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת מגילה, דפים י״ז - כ׳

???שאלות השבוע

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

חידת הוא והיא

דבר תורה
מה נותן לנו כוח לפעול ולעשות עוד ועוד? 
האם הדבר תלוי רק בכוחנו הפיזי-גופני או 

שמא בדברים אחרים?

בסוף פרשתנו מגיעה מלחמת עמלק בה 
משה שולח את יהושע להילחם עם חלק 
מהעם, ואילו הוא נשאר על ראש הגבעה 
להתפלל. ידיו של משה נעשות כבדות ואהרון 
וחור מניחים אבן תחת ידיו, ותומכים בו. 
רש"י מסביר שדווקא בשל שביקש משה 
מנוחה ונתעצל מלהילחם  נגרמה לו החולשה 
וכבדו ידיו: "בשביל שנתעצל במצווה ומינה 
אחר תחתיו נתייקרו ידיו". למדנו מכך 
שהרוצה להתמלא בכוחות ועוצמות עליו 
לקום ולעשות, ודווקא הבריחה מהעשייה 
והעצלות יכולים להוביל לחולשה וכבדות. 

ַחַר" וְ"נֵץ הַחַּמָה". ַדּף כ': "עֲלֹות הַׁשּ

בְּדַף זֶה לוְֹמִדים עַל ׁשְנֵי דְּבִָרים ׁשֶקּוִֹרים בְּכָל פַּעַם ׁשֶהַלַּיְלָה 
נִי  ֵ ַחַר". הַׁשּ נִגְָמר וַּמְתחִיל יוֹם. הִָראׁשוֹן הוּא "עֲלוֹת הַׁשּ
ַחַר הוּא  ַחַר"? עֲלוֹת הַׁשּ ּ "עֲלוֹת הַׁשּ הוּא "נֵץ הַחַּמָה". ַמהו
הַזְַּמן ׁשֶבּוֹ אוֹר ָקלוּׁש ַמְתחִיל לְהָאִיר, עוֹד לִפְנֵי ׁשֶרוֹאִים 
ֶֶמׁש, ולִפְנֵי ׁשֶהִיא זוַֹרחַת. ַרבִּים ִמפּוֹסְֵקי הַהֲלָכָה  אֶת הַׁשּ

ֶֶמׁש. ַחַר" הוּא ׁשִבְעִים וּׁשְּתַיִם ַדּקּוֹת לִפְנֵי זְִריחַת הַׁשּ סוֹבְִרים, ׁשֶהַזְַּמן ׁשֶל "עֲלוֹת הַׁשּ
ֶֶמׁש ְמנַצְנֶצֶת, כְּבָר רוֹאִים אֶת הַָקּצֶה  ּ "הָנֵץ הַחַּמָה"? הָנֵץ הַחַּמָה הוּא הַזְַּמן בּוֹ הַׁשּ ַמהו
ַחַר". כִּי  זְַּמן "הָנֵץ הַחַּמָה" הוּא אַחֲֵרי "עֲלוֹת הַׁשּ ֶֶמׁש ַמְתחִיל לַעֲלוֹת. כַּּמוּבָן, ׁשֶ ׁשֶל הַׁשּ
ֶֶמׁש לַעֲלוֹת. יֵׁש ִמצְווֹת אוָֹתן ְמַקיְִּמים  בַּּתְחִילָּה יֵׁש ְקצָת אוֹר, וְרק אַחַר כָּךְ ַמְתחִילָה הַׁשּ
ַחַר נֶחְׁשָב יוֹם,  ּוֹם בִּלְבָד, לְָמׁשָל, בְִּרית ִמילָה. הַגְָּמָרא אוֶֹמֶרת, ׁשֶבֶּאֱֶמת כְּבָר ֵמעֲלוֹת הַׁשּ בַּי
ּוּק  נִּיּתָן לְהְִתבַּלְבֵּל וְלְִטעוֹת ָמַתי בְִּדי ּוֹם, אֲבָל ִמפְּנֵי ׁשֶ ְקּׁשוּרוֹת לַי וְאֶפְׁשָר לְַקיֵּם ִמצְווֹת ׁשֶ

ֶֶמׁש הֵחֵלָּה לִזְרוֹחַ. ּוֹם, ְמחַכִּים עַד נֵץ הַחַּמָה. אָז רוֹאִים הַכֹּל ׁשֶהַׁשּ הְִתחִיל הַי

)תשובות: הדס/הדסה, פרס/פרסה, 
מן/מנה, עץ/עצה(

מארבעת המינים / אסתר המלכה. 	

הארץ בה מתרחש סיפור המגילה / . 	
מגינה על רגל הסוס

האוכל שאכלו במדבר / האוכל . 	
ששולחים בפורים

עליו תלו את המן / אותה ביקש . 	
אחשוורוש מחכמיו

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

לצפייה בסרטון


