
ַדּף כ"א: כְּבֹוד הַּתֹוָרה

ּ עָלָה לְהַר סִינַי לְַקבֵּל אֶת הַּתֹוָרה, הוּא לַָמד  כַּאֲׁשֶר מֹׁשֶה ַרבֵּנו ּ ׁשֶ הַּתַלְמוּד ְמסַפֵּר לָנו
ךְ אְַרבָּעִים יֹום וְאְַרבָּעִים לַיְלָה, וִּמּתֹוךְ כְּבֹוד הַּתֹוָרה –  בָּ"ה בְֶּמׁשֶ אֶת הַּתֹוָרה ִמפִּי הַקָּ
ּ עַד יָָמיו  יָָּמיו ׁשֶל מֹׁשֶה ַרבֵּנו אֶת כָּל הַלִּיּמוּד הוּא עָׂשָה בַּעֲִמיָדה. הַּתַלְמוּד ְמסַפֵּר כִּי ּמִ
נִי, כָּל ִמי ׁשֶלַָּמד ּתוָֹרה הָיָה עוֵֹמד  ׁשֶל ַרבָּן גְַּמלִיאֵל הַזֵָּקן ,ׁשֶחַי ְמעַט לִפְנֵי חוְּרבַּן בַּיִת ׁשֵ
ים  ּ הַדּוֹרוֹת, וְָקׁשֶה הָיָה לַאֲנָׁשִ וְלֹא יוֹׁשֵב ִמפְּנֵי כְּבֹוד הַּתוָֹרה, אֶלָּא ׁשֶבְֶּמׁשֶךְ הַזְַּמן נֶחְלְׁשו

ּ ׁשֶאֶפְׁשָר לָׁשֶבֶת בְּׁשָעָה ׁשֶלּוְֹמִדים ּתוָֹרה. ּ חֲכֵָמינו וּם כָּךְ הוֹרו לַעֲמֹוד כָּל הַזְַּמן, ִמּשׁ

ים עֹולִים לַּתֹוָרה? ַדּף כ"ב: כַּּמָה ֲאנָׁשִ

ּוֹת, בֲַּחנוּכָּה, בְּפוִּרים  ָבוּעַ קוְֹראִים בַּּתוָֹרה, גַּם בְּׁשַבַּת, בַּּתַעֲנִי י בַּׁשּ ִ נִי וֲַחִמיׁשּ בְּכָל יוֹם ׁשֵ
קּוְֹראִים בַּּתוָֹרה, ַמעֲלִים  בְּרֹאׁש חֹוֶדׁש, בְּחֹול הַּמוֹעֵד, בְּיִָמים טוֹבִים וּבְיוֹם הַכִּיפּוִּרים. כְּׁשֶ
ים צִָריךְ לְהַעֲלֹות? יֵּׁש לְִקרֹוא לְפָחוֹת  ה ֲאנָׁשִ ּ בְִּרכַּת הַּתוָֹרה. כַּּמָ יְּבְָרכו ים ׁשֶ אֲנָׁשִ
ים.  לֹֹוׁשָה אֲנָׁשִ י וּבַּתַעֲנִיֹּות, קוְֹראִים לִׁשְ ִ נִי וֲַחִמיׁשּ ים. לָכֵן, בְּיֹום ׁשֵ לֹוׁשָה אֲנָׁשִ לִׁשְ
ָה. בְּיֹום  ים. בְּיֹום טוֹב - לֲַחִמיׁשּ בְּרֹאׁש חֹוֶדׁש וּבְחֹול הַּמֹועֵד, קוְֹראִים לְאְַרבָּעָה אֲנָׁשִ
ים. כַּּמָה פְּסוִּקים צִָריךְ לְִקרֹוא בְּכָל  ָה, וּבְׁשַבַּת - לְׁשִבְעָה אֲנָׁשִ יׁשּ הַכִּיפּוִּרים - לְׁשִ

לוֹׁשָה פְּסוִּקים בְּכָל עֲלִיָּה. עֲלִיָּה? צִָּריךְ לְִקרֹוא לְכָל הַפָּחוֹת ׁשְ

יֵּׁש לְַקיֵּם בְִּמנְיָן דף כ"ג: ִמצְוֹות ׁשֶ

ים יַחַד יְכֹולִים לְַקיֵּם אֹוָתם.  ַרק עֲָשָׂרה אֲנָׁשִ ָה ׁשֶ נָם  דְּבִָרים ׁשֶבְִּקדוּׁשּ יֶׁשְ
ּ אֶת ה'  ּן "בְָּרכו ָ ּ אֶת ה' הַּמְבָֹרךְ": בְִּתפִילַּת ׁשַחֲִרית וּבְִתפִילַּת עְַרבִית אוֵֹמר הַחַז "בְָּרכו
ים נִיּתָן  הַּמְבָֹרךְ", וְהַצִּיבּוּר עוֹנֶה "בָּרוּךְ ה' הַּמְבָֹרךְ לְעוֹלָם וָעֶד". ַרק אִם יֵׁש עֲָשָׂרה אֲנָׁשִ

ּ אֶת ה' הַּמְבָֹרךְ".  לוַֹמר "בְָּרכו
ָה וְַקִדּיׁש: כְּׁשֶעֲָשָׂרה אֲנָׁשִים ִמְתפַּלְלִים יַחַד, ּתְחִילָּה הֵם ִמְתפַּלְלִים  ַ"ץ, ְקדוּׁשּ ֲחזַָרת הַׁשּ
ּן חֹוזֵר בְּקוֹל עַל הַּתְפִילָּה. אַךְ זֹאת הוּא  ָ בְּלַחַׁש אֶת ּתְפִילַּת הָעֲִמיָדה וְאַחַר כָּךְ הַחַז
ָה" וְַקִדּיׁש אֵין אוְֹמִרים אֶלָּא בִּפְנֵי עֲָשָׂרה  ים. גַּם "ְקדוּׁשּ עוֶֹשׂה ַרק אִם יֵׁש עֲָשָׂרה אֲנָׁשִ

ים. ים וְגַם כְֵּדי לְִקרוֹא בַּּתוָֹרה וְלְִקרוֹא הַפְטָָרה בַנָּבִיא, צִָריךְ עֲָשָׂרה אֲנָׁשִ אֲנָׁשִ
ֶלּוֹ"  ּ ִמׁשּ בְִּרכַּת הַזִּיּמוּן:  אִם ׁשְלוֹׁשָה אֲנָׁשִים אוֹ יוֵֹתר ְמזַּמְנִים, הְַמזַּמֵן אוֵֹמר "נְבֵָרךְ ׁשֶאָכַלְנו
ים ְמזַּמְנִים יַחַד,  ּ". אֲבָל כְּׁשֶעֲָשָׂרה אֲנָׁשִ לּוֹ, וּבְטוּבוֹ חָיִינו ֶ ּ ִמׁשּ וְהֵם עוֹנִים לוֹ, "בָּרוּךְ ׁשֶאָכַלְנו
לּוֹ", וְהֵם עוֹנִים, "בָּרוּךְ  ֶ ּ ִמׁשּ ּ" ׁשֶאָכַלְנו ֵם וְהְַמזַּמֵן אוֵֹמר "נְבֵָרךְ אֱלֵֹקינו מוֹסִיפִים אֶת ׁשֵם הַׁשּ

."ּ לּוֹ וּבְטוּבוֹ חָיִינו ֶ ּ ִמׁשּ ּ ׁשֶאָכַלְנו אֱלֵֹקינו

ַדּף כ"ד: ְקִריאַת הַפְָטָרה אֲַחֵרי ְקִריאַת הַּתֹוָרה

ּוֹת, קוְֹראִים פְּסוִּקים ִמן הַנָּבִיא. בְֶּדֶרךְ  אַחֲֵרי ׁשֶקּוְֹראִים בַּּתוָֹרה בְּׁשַבָּתוֹת, בַּחַגִּים וּבַּתַעֲנִי
ְקּׁשוִּרים לַפָָּרׁשָה אוֹ לַּתַאֲִריךְ ׁשֶבּוֹ נְִמצָאִים. לְָמׁשָל,  כְּלָל קוְֹראִים בַּנָּבִיא פְּסוִּקים ׁשֶ
נָה לְיוֹם הַכִּיפּוִּרים קוְֹראִים בַּנָּבִיא הוֹׁשֵעַ, פְּסוִּקים הָעוֹסְִקים  ָ ַבָּת ׁשֶבֵּין רֹאׁש הַׁשּ בַּׁשּ
ַבָּת ׁשֶאַחֲֵרי ִתׁשְעָה בְּאָב קוְֹראִים  בְּעִנְיַן ּתְׁשוּבָה, "ׁשוּבָה יְִשָׂראֵל עַד ה' אֱלֶֹקיךָ". בַּׁשּ
ּמְנַחֵם הַָקּבָּ"ה אֶת בְּנֵי יְִשָׂראֵל אַחֲֵרי  ּ, הָעוֹסְִקים בַּנֶּחָָמה ׁשֶ פְּסוִּקים ִמסֵּפֶר יְׁשַעְיָהו
י. יֹאַמר אֱלֵֹקיכֶם". הְַקִּריאָה בַּנָּבִיא ְמכוּנָּה "הַפְטָָרה". ִמי  ּ, עַּמִ ּ, נֲַחמו הַחוְּרבָּן, "נֲַחמו
ּ הַיְוָנִים ׁשֶאָסוּר לְִקרוֹא בַּּתוָֹרה  ּוֹכוּס הָָרׁשָע, גָּזְרו ִתיֵקּן לְִקרֹוא הַפְטָָרה? בְִּתקוּפַת אַנְִטי
 ּ ּ בַּנָּבִיא, כִּי הַיְוָנִים לֹא אָסְרו יְִּקְראו ּ ׁשֶ בְּבֵית הַכְּנֶסֶת. לֹא נוְֹתָרה בְֵּרָרה וַחֲכִָמים ּתִיְקּנו
לְִקרוֹא בַּנָּבִיא. לָּכֵן הְַקִּריאָה בַּנָּבִיא ְמכוּנָּה "הַפְטָָרה", ִמפְּנֵי ׁשֶבְּאֹוָתהּ ּתְקוּפָה פָּטְָרה 
אֹוָתם הְַקִּריאָה בַּנָּבִיא ִמלְִּקרֹוא בַּּתֹוָרה, כִּי הִיא הָיְָתה בְִּמקֹום ְקִריאַת הַּתֹוָרה. ֵמאָז 
נוְֹתָרה ַתָקּנַת הְַקִּריאָה בַּנָּבִיא. הַּתַלְמוּד אוֵֹמר ׁשֶבְֶּדֶרךְ כְּלָל אֵין לְִקרוֹא פָּחוֹת ֵמעְֶשִׂרים 

וְאֶחָד פְּסוִּקים בַּנָּבִיא.

 פארק ז'בוטינסקי-
שוני בבנימינה 
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התלמוד הישראלי מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת מגילה, דף כ״א

הסבר: בקריאת התורה והנביא בציבור קורא רק אדם 
אחד ולא יותר, אבל בקריאת ההלל והמגילה אפשר 
שאפילו עשרה אנשים יקראו אותם יחד, מכיוון שבשל 
חביבותם על הציבור - אנשים ייתנו דעתם וישמעו, ולא 
יתבלבלו בגלל ריבוי הקולות. השיב שאסתר כיוונה לכל 

הטעמים השונים שנתנו התנאים והאמוראים.

מאי טעמא - מה הטעם
יהבי דעתייהו - נותנים דעתם

ושמעי - ושומעים

ובהלל ובמגילה, אפילו עשרה קורין ועשרה 
מתרגמין. מאי טעמא? כיוון דחביבה - יהבי 

דעתייהו ושמעי.

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה, ַּדף כ"א- כ"ז
פרשת בא | כ"ט בטבת- ו' בשבט )2-8 לינואר( 

 | על המפה 
מבצר שוני - פארק ז'בוטינסקי

מבצר שוני, הנקרא גם פארק ז'בוטינסקי, 
נמצא בין זכרון יעקב לבנימינה. הוא נקרא כך 
על שם מבצר עות'מאני שנבנה במקום על 
חורבות תיאטרון רומאי. בשנת 1939 הוקמה 
במקום נקודת התיישבות על ידי תנועת בית"ר, 
ובשל הבידוד של המקום הוא שימש את 
אנשי האצ"ל לאימונים, לקורסי שימוש בנשק 
וקורסי מפקדים, ולנקודת יציאה לפעולות 
שונות. בין היתר יצאו משם להשתלטות על 
רכבת הנשק, לפריצה למחנה 80, להתקפה על 
בניין הבולשת בחיפה ולפריצה לכלא עכו. לאחר 
הקמת ושילובו של האצ"ל בצה"ל הפך המקום 

לפארק ציבורי. כיום 
מוזיאון  שם  נמצא 

אחיעם לפיסול.

"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. 



בס"ד

חברותא

מצד שני:
יעל טענה שהכל קרה 

לא בגלל רשלנות שלה 

אלא בגלל הבהלה 

מהאזעקה, שהיא אירוע 

חריג. לכן, שהאופניים 

נשברו לא בגלל חוסר 

אחריות או רשלנות, היא 

לא צריכה לשלם עבור 

הנזק.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

יעל ומילכה בנות ה-14 הן חברות טובות המתגוררות באשדוד. יום אחד 
ביקשה יעל ממילכה להשאיל לה את האופניים ומילכה נענתה בחיוב. 
יעל נסעה באופניים כאשר לפתע נשמעה אזעקה באשדוד. מרוב בהלה, 

יעל נפלה מהאופניים, והאופניים נשברו כתוצאה מהנפילה.

כאשר סיפרה יעל למילכה מה קרה לאופניים התנהל ביניהן דיון סוער.

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

עולי הגרדום
עולי הגרדום הוא כינויים של לוחמי מחתרות 
יהודים שהוצאו להורג בידי שלטונות המנדט 
הבריטי. הללו היו שנים עשר לוחמים, מתוכם 
תשעה מהאצ"ל ושלושה מהלח"י. עשרה מאיתם 
הוצאו להורג בתלייה, ושניים שלחו יד בנפשם. 
הם מכונים גם "הרוגי מלכות". בין עולי הגרדום: 
שלמה בן יוסף, דב גרונר, מאיר נקר, אבשלום 
חביב, יעקב וייס, משה ברזאני ומאיר פיינשטיין.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
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התלמוד
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הקמת

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.

הפריצה לכלא עכו
כלא עכו היה מצודה עות'מאנית ששימשה את 
הבריטים כבית כלא וגרדום. הפריצה לכלא עכו 
הייתה פעולה שביצע האצ"ל במטרה לשחרר 
מהכלא את אסירי המחתרות שהיו כלואים בו. 
יחידת הנדסה של האצ"ל הטמינה חומרי נפץ 
שזעזעו את חומות הכלא, ובעקבותיו תקפו את 
הכלא 34 לוחמים בפיקודו של דב כהן. כוחות 
נוספים היו פרושים באזור כדי לסייע לאסירים 
להימלט ולמנוע מהבריטים גישה לאזור. במהלך 
הפעולה נהרגו דב כהן, שני לוחמים נוספים ושישה 
מהאסירים הנמלטים. חמישה אנשי אצ"ל נוספים 
נעצרו. 40 אסירים יהודים הצליחו להימלט. פעולה 
זו פגעה קשות ביוקרתם של הבריטים וחיזקה את 

המורל של היישוב היהודי.

שהיא לא עשתה, אלא יעל.לסבול ולשלם עבור דבר לא חושבת שהיא זו שצריכה תמורה. עם כל ההבנה, מילכה שהיא השאילה לה ללא אבל מצד שני אלו אופניים ששברה. נכון שהייתה אזעקה, לשלם לה עבור האופניים מילכה טענה שיעל צריכה מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia( קיר הכלא לאחר הפריצה



בס"ד

3 דקות

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .
הפריצה לכלא עכו.

2 .
ב-4 לחודש מאי 1947. י"ד באייר תש"ז

3 . הנמל בעכו.
4 . ארגון האצ"ל.
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 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
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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
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התלמוד
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רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
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

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מהו האירוע המצויר כאן?

מתי הוא התרחש?

איזה נמל מצויר ברקע?

סמל של איזה ארגון מצויר על הקיר?

שלושה ארגוני מחתרת שפעלו בארץ ישראל במאה ה-20.. 1
פעלו נגד השלטונות הבריטים.. 2
במסגרת פעילותם תקפו בסיסי צבא ומוסדות שלטון.. 3
סייעו לקליטת מעפילים בארץ.. 4
היו בעלי גישות שונות למאבק, ולעתים פעלו אחד נגד השני.. 	
לאחר הקמת המדינה השתלבו בצה"ל.. 	

2
1

3

4

ארגוני ההגנה האצ"ל והלח"י



ים דף כ"ו: ׁשֵבֶט בִּנְיִָמין וקֹוֶדׁש הַקֹּוָדׁשִ

עַ בִּן נוּן אֶת הָאֶָרץ לִׁשְבִָטים,  ּ אֶת אֶֶרץ יְִשָׂראֵל, חִילֵּק יְהֹוׁשֻ אֲַחֵרי ׁשֶבְּנֵי יְִשָׂראֵל כָּבְׁשו
וְכָל ׁשֵבֶט ִקיבֵּל חֵלֶק ִמן הָאֶָרץ לְפִי גֹוָרל.

 ּ ֶטַח בֵּית הַּמְִקָדּׁש עָלו הָעִיר יְרוּׁשָלַיִם עָלְָתה בְּגוָֹרלוֹ ׁשֶל ׁשֵבֶט יְהוָּדה, אַךְ חֲלִָקים ִמׁשּ
בַּגּוָֹרל בְּחֵלֶק ׁשֵבֶט בִּנְיִָמין.

יָּךְ הָיָה לְׁשֵבֶט בִּנְיִָמין, חוּץ ִמחֵלֶק ָקָטן ׁשֶל הַּמִזְבֵּחַ  ּי, ׁשַ הַּמָקוֹם ׁשֶבּוֹ הַּמִזְבֵּחַ הָיָה בָּנו
ּוֹם וּבְנֵי  יָּבוֹא י יָּךְ לְׁשֵבֶט יְהוָּדה. בִּנְיִָמין הַצִַּדּיק יַָדע בְּרוּחַ הַקֹּוֶדׁש, ׁשֶ ַ ׁשּ ׁשֶהָיָה בְָּמקוֹם ׁשֶ
לּוֹ יִזְכֶּה בַּּמָקוֹם ׁשֶל הַּמִזְבֵּחַ, חוּץ ִמחֵלֶק ָקָטן  ֵבֶט ׁשֶ ּ לְאֶֶרץ יְִשָׂראֵל, וְהַׁשּ יְִשָׂראֵל יִכָּנְסו

ּיו הִצְַטעֵר, ַמדּוּעַ לֹא זָכָה בְּכָל הַּמִזְבֵּחַ. ָ ּ בּוֹ ׁשֵבֶט יְהוָּדה, וְכָל יְֵמי חַי יִּזְכּו ׁשֶ
ְכִינָה ּתִהְיֶה  ְ, אַָמר הַָקּבָּ"ה: בִּנְיִָמין יִזְכֶּה ׁשֶהַׁשּ ָראָה הַָקּבָּ"ה ׁשֶבִּנְיִָמין ִמצְַטעֵר כָּל כָּך
ים  ים נָפַל בְּחֶלְקוֹ. בְּקֹוֶדׁש הַקֹוָדׁשִ בְחֶלְקוֹ. וּבֶאֱֶמת, זָכָה ׁשֵבֶט בִּנְיִָמין וְקֹוֶדׁש הֳַקֹוָדׁשִ

כִינָה. ְ ְרָתה הַׁשּ נְִמצָאִים אֲרֹון הַבְִּרית וְהַכַּפֹּוֶרת וְׁשָם ׁשָ

ַמיִם ַדּף כ"ה: יְִראַת ׁשָ

ָנָה; נָה בִּלְבָד, לְָמׁשָל, ּתְִקיעַת ׁשוֹפָר נוֹהֶגֶת ַרק בְּרֹאׁש הַׁשּ יֵׁש ִמצְווֹת ׁשֶנּוֹהֲגוֹת פַּעַם אַחַת בְּׁשָ

ַבָּת, וְיֵׁש  אֲכִילַת ַמצָּה - ַרק בְּפֶסַח. יֵׁש ִמצְווֹת הַנּוֹהֲגוֹת פַּעַם בְּׁשָבוּעַ, לְָמׁשָל, ִמצְוַת הַׁשּ
ִמצְווֹת הַנּוֹהֲגוֹת ַרק בַּיֹּום וְלֹא בַּלַּיְלָה, לְָמׁשָל, ִמצְוַת צִיצִית וִּמצְוַת ּתְפִילִּין.

יֵּׁש ִמצְווֹת ׁשֶאֶפְׁשָר לְַקיֵּם אוָֹתן כָּל הַזְַּמן, כָּל ֶרגַע, בְּלִי הַפְסָָקה.  בְַּדף זֶה לוְֹמִדים, ׁשֶ
ם". ַמהִי ִמצְוַת "יְִראַת ה'"? כְּׁשֶאָָדם נֹולַד  ֵ ּ הִיא ִמצְוַת "יְִראַת הַׁשּ אַחַת הַּמִצְוֹת הַלָּלו
נִים ַרבּוֹת, אִם לֹא, אֲבָל אֵין קוֹבְעִים  לּוֹ, אִם יְִחיֶה ׁשָ ּ הַחַיִּים ׁשֶ - קוֹבְעִים כֵּיצַד יֵָראו
ַמיִם, זֶה קוֹבֵעַ הָאָָדם עַצְמֹו. אֵיךְ הוּא קוֹבֵעַ? עַל יְֵדי ׁשֶהָאָָדם  אִם ּתִהְיֶה לֹו יְִראַת ׁשָ
ָראֵל ֵמאִיר הַכֹּהֵן ֵמָראִדין, ַמסְבִּיר  חֹוׁשֵב וִּמְתבֹּונֵן בְַּמעֲָשׂיו.  הֶ"חָפֵץ חַיִּים", ַרבִּי יִׂשְ
כְּׁשֶהַיֵּצֶר הָָרע ֵמסִית וְּמפַּתֶה אֶת הָאָָדם לַעֲׂשוֹת עֲבֵָרה, יֲַחׁשוֹב הָאָָדם לְעַצְמֹו: "הֲֵרי  ׁשֶ
אֲנִי עֹוֶשׂה, וְאִם אֱֶחָטא, עֹוד אֲַקבֵּל עַל כָּךְ עוֹנֶׁש". כָּךְ  ֶ יו הַָקּבָּ"ה רֹואֶה כָּל ַמה ׁשּ עַכְׁשָ

ַמיִם כָּל יָָמיו וְיִזְכֶּה לְהִינָּצֵל ִמן הָאִיסּוִּרים. הוּא יִהְיֶה יְֵרא ׁשָ

בס"ד

1. מתי עולים לתורה שישה עולים?
2. כמה פסוקים לפחות צריך לקרוא 

בהפטרה?
3. מדוע תיקנו לקרוא הפטרה בשבת?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת מגילה, דפים כ"ה- כ"ז

???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
בתחילת פרשתינו מוזכר מושג "הכבדת הלב" 
ההולך וחוזר על עצמו מספר פעמים בפרשות 
האחרונות. ליבו הכבד של פרעה מונע ממנו 
לשמוע ולראות את הסבל הגדול ואת החורבן 
שעובר על העם שלו. מצרים חרבה, הכלכלה 

קורסת והוא מתעקש לעמוד על שלו.

"הכבדת ליבו של פרעה" שייכת גם בימינו, 
והיא מתגלה כעקשנות לעמוד כל הזמן בדעה 
אחת מבלי להיות מוכן להיפתח ולשמוע דעות 
נוספות. ההינעלות לעמוד כל הזמן באותה 
דעה יכולה למנוע מהאדם להתקדם ולעיתים 
אף לפגוע בו, בדומה לפרעה שליבו ננעל ולא 
הסכים לשמוע ולקבל מסובביו, ובכך הביא 

לחורבנה של מצרים. 

ַדּף כ"ז: ַמדּוּעַ זָכָה ַרבִּי זַכַּאי לֲַאִריכוּת יִָמים?

ּתַלְִמיָדיו ׁשֶל ַרבִּי זַכַּאי שזָכָה  כְּׁשֶ
 ,ּ ּ אוֹתוֹ: "ַרבֵּנו לַאֲִריכוּת יִָמים ׁשָאֲלו
ִמפְּנֵי אֵיזֹו זְכוּת זָכִיָת לְהֲַאִריךְ 
יִָמים?", עָנָה ַרבִּי זַכַּאי: "כִּי הְִקפְַּדּתִי 
ְמאֹוד עַל ׁשְלוֹׁשָה דְבִָרים חֲׁשוּבִים". 
אַחַד הַדְּבִָרים הַחֲׁשוּבִים ׁשֶהְִקפִּיד 
עֹולָם לֹא בִּיּטֵל  ּמֵ עֲלֵיהֶם הוּא, ׁשֶ
אֶת ִמצְוַת הִַקּידּוּׁש בְּׁשַבַּת וְהְִקפִּיד 
ּמִי ׁשֶאֵין  לְַקֵדּׁש עַל הַיַּיִן, לְַמרוֹת ׁשֶ
לוֹ יַיִן יָכוֹל לְַקֵדּׁש עַל חַלָּה. הוֹסִיף 
י  גַּם אִּמִ זַכַּאי:  ַרבִּי  וְִסיפֵּר לָהֶם 
יׁשָה הְִקפִּיָדה עַל כָּךְ בְּיוֵֹתר.  הַיְׁשִ

ּ כֶּסֶף לְיַיִן עֲבוּר ִקידּוּׁש, וְהִיא ָמכְָרה אֶת  פַּעַם אַחַת, בְּעֶֶרב ׁשַבָּת, ָראֲָתה אִּמִי ׁשֶאֵין לָנו
אַחַת הַּמְִטפָּחוֹת ׁשֶלָּהּ כְֵּדי לְִקנוֹת יַיִן.

נִּפְטְָרה הוִֹריׁשָה לִבְנָהּ  ירוּת וּכְׁשֶ בִּזְכוּת הַהְַקפָָּדה עַל ִמצְוַת הִַקּידּוּׁש, זָכְָתה הָאִּמָא לַעֲׁשִ
ָה  ּוֹת יַיִן. כְּׁשֶַרבִּי זַכַּאי נִפְטַר בְֵּשׂיבָה טוֹבָה, הוּא הוִֹתיר אַחֲָריו יְרוּׁשּ ׁשְלֹוֹׁש ֵמאוֹת חָבִי

ּוֹת יַיִן. ׁשֶל ׁשְלֹוֹׁשֶת אֲלָפִים חָבִי

)תשובות: המבול, המרגלים, גלית 
הפלשתי, עלי הכהן(

למדנו שמשה היה בהר סיני ארבעים יום 
וארבעים לילה. זהו את האירועים הבאים 

בתנ"ך שקשורים למספר 40:

1. גשם שירד במשך 40 יום ו-40 לילה - 

2. תרו את הארץ במשך 40 יום - 

3. חירף את צבא ישראל במשך 40 יום - 

4. שפט את ישראל במשך 40 שנה - 


