
ַדּף כ"ח: אֶת הַכֶּבֶׂש אֶָחד

כָּךְ כָּתוּב בְֵּספֶר בַּּמִדְבָּר לְגַבֵּי הְַקָרבַת קוְֹרבַּן ּתִָמיד: "אֶת הַכֶּבֶׂש אֶָחד ּתַעֲֶשׂה בַּבֹּוֶקר, 
נִי ּתַעֲֶשׂה בֵּין הָעְַרבָּיִם". ׁשָאַל אַחַד הֲַחכִָמים: "ַמדּוּעַ הַּתוָֹרה הֶאֱִריכָה  ֵ וְאֵת הַכֶּבֶׂש הַׁשּ
בַּּמִילִּים ׁשֶל פָּסוּק זֶה? הֵן ַמְספִּיק לִכְּתוֹב "ּתַעֲֶשׂה כֶּבֶׂש בַּבֹּוֶקר", לָּמָה כָּתוּב "אֶת 
ּוֹ ְמיוּּתֶֶרת? עוֹנֶה עַל כָּךְ הַּתַלְמוּד,  הַכֶּבֶׂש אֶָחד ּתַעֲֶשׂה בַּבֹּוֶקר" הַאִם אֵין הַּמִילָּה הַז
יוָּחד, הַטוֹב  צִָּריךְ לִבְחֹור אֶת הַכֶּבֶׂש "אֶָחד", הַּמְ ּ, ׁשֶ ֶדת אֹוָתנו ילָּה "אֶָחד" ְמלַּמֶ הַּמִ ׁשֶ
ּ הַּתוָֹרה לִׁשְבּוֹר אֶת הַיֵּצֶר הָָרע וְלִלְמֹוד  בְּיֹוֵתר. הַָרְמבַּ"ם ַמסְבִּיר, כִּי בְּכָךְ ְמלַּמֶֶדת אוָֹתנו
יֵּׁש  יָּבִיא אֶת הַָקוְֹרבָּן הַּטוֹב בְּיוֵֹתר ׁשֶ לֶאֱהוֹב אֶת הַּמִצְווֹת. כְּׁשֶאָָדם ֵמבִיא קוְֹרבָּן לַה' - ׁשֶ
ּמַאֲכִיל  לּוֹ. ִמי ׁשֶ יִּבְנֶה בֵּית כְּנֶסֶת יוֵֹתר ְמפוֹאָר ֵמהַבַּיִת ׁשֶ לוֹ. כְּׁשֶהוּא בּוֹנֶה בֵּית כְּנֶסֶת - ׁשֶ
יֵּׁש לוֹ. כָּךְ יִזְכֶּה הָאָָדם לְהְַרגִּיׁש אֶת  עֲנִיִּים - יִּתֵן לָהֶם אֶת הָאוֹכֶל הְַמׁשוּבָּח בְּיוֵֹתר ׁשֶ

יבוּת הַּמִצְוָה, אִם הוּא ְמהֵַדּר וַּמְקפִּיד בָּהּ כָּל כָּךְ. ֲחׁשִ

ת בֵּית הַכְּנֶֶסת  ַ ַדּף כ"ט: ְקדוּּשׁ

פַּעַם אַחַת יָׁשַב אָבִיו ׁשֶל הָאָמוָֹרא ׁשְמוּאֵל עִם חָכָם בְּׁשֵם לֵוִי בְּבֵית הַכְּנֶסֶת ׁשֶבָּעִיר 
ָה גְדוֹלָה. הָאָמוָֹרא אַבַּיֵי אַָמר, כִּי בַּתְחִילָּה  ּ ׁשֶיֵּׁש בַּּמָקוֹם ְקדוּׁשּ נְהְַרְדּעָא, וְהֵם ַמּמָׁש הְִרגִּיׁשו
נָהַג לִלְמוֹד ּתוָֹרה בְּבֵיתוֹ וּלְבֵית הַכְּנֶסֶת הָלַךְ ַרק כְֵּדי לְהִתְפַּלֵּל, אַךְ אַחַר כָּךְ לַָמד ִמדִּבְֵרי 
וּלְחָן עָרוּךְ",  ְ, ׁשֶָראוּי יוֹתֵר לִלְמֹוד בְּבֵית הַכְּנֶסֶת. ַרבִּי יוֹסֵף ָקארוֹ, ְמחַבֵּר הַ"ׁשּ ָדוִד הַּמֶלֶך
ַת  כּוֵֹתב ׁשֶכָּל הַלּוֵֹמד בְּבֵית הַכְּנֶסֶת מוּבְטָח לוֹ ׁשֶלֹּא יִׁשְכַּח אֶת ּתַלְמוּדוֹ בְַּקלּוּת. ִמפְּנֵי ְקדוּׁשּ
ְ, אֶלָּא צִָריךְ לָלֶכֶת בְֶּדֶרךְ עוֶֹקפֶת  בֵּית הַכְּנֶסֶת אֵין לַעֲׂשוֹת בֹּו "ַקפַּנְדְִריָּא" - ִקיצּוּר דֶֶּרך
ְ, כִּי אֵין זֶה ִמכְּבוֹד בֵּית הַכְּנֶסֶת. וּבִלְבָד ׁשֶלֹּא לְהִיכָּנֵס ֶדֶּרךְ בֵּית הַכְּנֶסֶת כְֵּדי לְַקצֵּר אֶת הֶַדֶּרך

יֹּות ַדּף ל': אְַרבַּע פְַּרׁשִ

ָקלִים":  ָבוּעַ. "פָָּרׁשַת ׁשְ ָנָה קוְֹראִים פָָּרׁשָה ְמיוּחֶֶדת אַחֲֵרי פָָּרׁשַת הַׁשּ בְּאְַרבַּע ׁשַבָּתוֹת בַּׁשּ
ֶקל, וְעַל  ֶ ַבָּת הִָראׁשוֹנָה ִמבֵּין אְַרבַּע הַפָָּרׁשוֹת הַּמְיוּחָדוֹת קוְֹראִים עַל ַמחֲצִית הַׁשּ בַּׁשּ
ּ קוְֹרבָּנוֹת.  נָה, וֵּמהַכֶּסֶף הַזֶּה ָקנו ָ ֶקל לְבֵית הַּמְִקָדּׁש פַּעַם בַּׁשּ הַּמִצְוָה לֵָתת ַמחֲצִית הַׁשֶ
ָקלִים"  ּ לְִקרֹוא "פָָּרׁשַת ׁשְ צְוָה עַד רֹאׁש חֹוֶדׁש נִיסָן, ּתִיְקּנו צִָּריךְ לְַקיֵּם אֶת הַּמִ ִמכֵּיוָן ׁשֶ
לִּפְנֵי  ַבָּת ׁשֶ צְוָה. "פָָּרׁשַת זָכֹור": בַּׁשּ צִָּריךְ לְַקיֵּם אֶת הַּמִ כְּחֹוֶדׁש לִפְנֵי כֵן, כְֵּדי לְהַזְכִּיר ׁשֶ
ר עָָשׂה לְךָ  ּמְַתחִילָה בַּּמִילִּים "זָכֹור אֵת אֲׁשֶ פּוִּרים קוְֹראִים אֶת ִמצְוַת ְמחִיַּת עֲָמלֵק ׁשֶ

עֲָמלֵק". קוְֹראִים פָָּרׁשָה זוֹ לִפְנֵי פּוִּרים, כִּי הָָמן הָָרׁשָע הָיָה ִמזֶַּרע עֲָמלֵק.
ּים  ּמֵהָאֵפֶר ׁשֶלָּהּ ַמזִ "פָָּרׁשַת פָָּרה": אַחֲֵרי פָָּרׁשַת זָכוֹר קוְֹראִים אֶת ִמצְוַת פָָּרה אֲדוּּמָה ׁשֶ
נְִּטָמא ִמּמֵת כְֵּדי לְטַהֵר אוֹתוֹ. קוְֹראִים פָָּרׁשָה זוֹ כְֵּדי לְהַזְהִיר אֶת הַּטְֵמאִים לְטַהֵר  עַל ִמי ׁשֶ
עַצְָמם לְִקַראת קוְֹרבַּן פֶּסַח. גַּם כְּׁשֶאֵין בֵּית הַּמְִקָדּׁש קוְֹראִים פָָּרׁשַת פָָּרה אֲדוּּמָה, כְֵּדי 

.ּ ּ יִזְרוֹק הַָקּבָּ"ה בְִּמהֵָרה ַמיִם טְהוִֹרים וְיִגְאַל אוָֹתנו לְהְִתפַּלֵּל ׁשֶגַּם עָלֵינו
לִּפְנֵי רֹאׁש חֹוֶדׁש נִיָסן קוְֹראִים אֵת ִמצְוַת הְַקָרבַת קוְֹרבַּן  ַבָּת ׁשֶ "פָָּרׁשַת הַחֹוֶדׁש": בַּׁשּ

ּמְַתחִילָה בַּּמִילִּים "הַחֹוֶדׁש הַזֶּה לָכֶם...". פֶּסַח ׁשֶ

בְעַת יְֵמי הַפֶּסַח ַדּף ל"א: ְקִריאַת הַּתֹוָרה בְּׁשִ

ִבְעַת  ּ סִיּמָן ְמעַנְיֵן, לִזְכּוֹר ַמה צִָּריךְ לְִקרוֹא בַּּתוָֹרה בְּכָל אֶחָד ִמׁשּ הַּתַלְמוּד נוֵֹתן לָנו
לַח". ַמה  ךְ. ּתֹוָרא. ַקֵדּׁש. בְּכְַספָּא. פְּסָל. בְַּמדְבְָּרא. ׁשְ ן הוּא: "ָמׁשַ יְֵמי הַפֶּסַח. הַסִּיּמָ

פֵּרוּׁשוֹ ׁשֶל הַסִּיּמָן? 
ּמֹׁשֶה אַָמר לְעַם  ּוֹם הִָראׁשוֹן קוְֹראִים עַל ִמצְוַת קוְֹרבַּן פֶּסַח בְִּמצְַריִם, ׁשֶ "ָמׁשַךְ" - בַּי

ּ לָכֶם צֹאן" )ׁשְמוֹת(.  ּ וְּקחו כו יִׂשְָראֵל "ִמׁשְ
נִי קוְֹראִים חֵלֶק ִמפָָּרׁשַת אֱמוֹר, והַפָּסוּק הִָראׁשוֹן ַמְתחִיל בַּּמִילָּה  ֵ ּוֹם הַׁשּ "ּתוָֹרא" - בַּי

"ׁשוֹר" )וַיְִּקָרא( ׁשוֹר בַּאֲָרִמית הוּא "ּתוָֹרא".
י ַמְתחִילִים לְִקרוֹא ֵמהַפָּסוּק "ַקֶדּׁש לִי כָל בְּכוֹר" )ׁשְמוֹת(. ְלִיׁשִ ּוֹם הַׁשּ "ַקֵדּׁש" - בַּי

רחוב ישעיהו בר זכאי 
במרכז שכונת שערי 

חסד. 
)Wikipedia, adiel lo(

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת מגילה, דף כ״ח

הסבר: התלמוד מסביר את המושג "מתכבד בקלון 
חברו" באמצעות סיפור על רב הונא, שרב חנא ביקש 
לעזור לו ולשאת את המעדר במקומו. אמר לו רב 
הונא שהוא מוכן לכך רק אם רב חנא רגיל לשאת 
מעדר גם בעירו, אבל אם לא - הרי זו פחיתות כבוד 

עבור רב חנא, ורב הונא אינו מוכן שיעשה זאת.

מרא - מעדר | דרי - נושא | מאתיך - מקומך

לא נתכבדתי בקלון חברי - כי הא דרב הונא דרי מרא 
אכתפיה, אתא רב חנא בר חנילאי וקא דרי מיניה. 

אמר ליה: אי רגילת דדרית במאתיך - דרי, ואי לא - 
אתייקורי אנא בזילותא דידך לא ניחא לי. 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה, ַּדף כ"ח- ַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן, ַּדף ג'
פרשת בשלח | ז'- י"ג בשבט )9-15 לינואר( 
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
שכונת שערי חסד בירושלים

שערי חסד היא שכונה במערב ירושלים. היא 
נוסדה בשנת תרס"ט על ידי ראשי ארגון "גמ"ח 
הכללי", במטרה לסייע לאברכים לומדי תורה 
לרכוש דירות בזול בירושלים. בתי השכונה נבנו 
טורים-טורים, תוך הקפדה על כך שחלונותיהם 
האחוריים לא יהיו פתוחים אחד מול השני, כדי 
לשמור על הצניעות. רחובות השכונה נקראו 
על שמות גדולי ישראל מההיסטוריה העתיקה 
והחדשה. מכיוון שהשכונה נועדה לציבור 
החרדי, גרו בה הרבה תלמידי חכמים ואנשי 
חסד, וישנם סיפורי צדיקים רבים גם על בעלי 
המלאכה הפשוטים שבה. גם המשוררת זלדה 

התגוררה בשכונה 
הזו.

"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. 
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מצד שני:
גברת כהן טוענת שהיא 

בהחלט אוהבת את המצווה, 

אבל כמו כל דבר, לא צריך 

להגזים. בעלה מביא הביתה כל 

שבת אורחים, ולפעמים מדובר 

בהרבה אורחים, וזה קשה לה 

ומכביד עליה. לכן היא מבקשת 

לא להזמין בכל שבת וגם לא 

כל כך הרבה אנשים בבת 

אחת.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

אדון כהן אוהב להזמין אורחים הביתה לסעודות שבת. כל שבת הוא 
מסתכל בבית הכנסת אם יש אורחים או אנשים לא מוכרים, והוא ניגש 
אליהם לאחר התפילה ומזמין אותם לביתו לסעודה. לפעמים מדובר 
במספר לא מבוטל של אורחים. גם גברת כהן אוהבת להכניס אורחים 
לביתה, אך היא טוענת שבעלה מגזים – גם כל שבת, גם היא לא יודעת 
כמה אנשים יבואו כל פעם וכמה אוכל להכין, וגם מדי פעם היא רוצה 
שבת שקטה בלי אורחים. אך בעלה לא משתף איתה פעולה אלא 

ממשיך להזמין. העניין הזה עורר דיון משפחתי 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

שוערים ומשוררים
הלוויים שעבדו במשכן ובבית המקדש התחלקו 
לשתי קבוצות - שוערים, שתפקידם היה לפתוח 
ולסגור את שערי העזרה, ומשוררים, שתפקידם 
היה ללוות את עבודת המקדש בשירים ונגינה. 
כל לוי היה מחויב לעבוד בתפקיד שנקבע לו, 

ואסור היה לעבור מקבוצה אחת לשנייה.

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

 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

הקמת חסידות חב"ד
חסידות חב"ד נוסדה בסוף המאה ה-18 על ידי 
רבי שניאור זלמן מלאדי, המכונה "אדמו"ר הזקן" 
ו"בעל התניא", שהיה מתלמידי המגיד ממזריטש. 
שמה של החסידות הוא ראשי תיבות של "חוכמה, 
בינה, דעת", והוא מבטא את דרכה הרעיונית ואת 
גישתה השכלתנית לעבודת ה'. בנו של האדמו"ר 
הזקן, רבי דובער שניאורי, קבע את מושבו בעיירה 
לובביץ', בה פעלו רוב נשיאי חב"ד אחריו ונקראו 
על שמה. לחסידות חב"ד הייתה השפעה גדולה 
במזרח אירופה, בעיקר בתחומי רוסיה, והיא פעלה 
לחיזוק קיום המצוות ועבודת ה' בקרב הקהילות 
היהודיות שם. היא נתקלה בהתנגדות קשה מצד 
המתנגדים והמשכילים, שהובילה למעצרם של 
ראשיה מספר פעמים, אך הצליחה להתגבר על 

הקשיים ולהמשיך לפעול עד ימינו.

להיות.נזקקים או שאין להם איפה במיוחד אם האנשים הללו הם אורחים כמה שיותר פעמים, הם צריכים להזמין כמה שיותר כדי לרוץ לקראת האורחים. לכן עזב את השכינה ואת הקב"ה וחשובה, ושאפילו אברהם אבינו אדון כהן טוען שזו מצווה גדולה מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

התמונה המרכזית של שלוחי חב"ד בכינוס השלוחים 
העולמי תשע"ו-Wikipedia( 2015, חיים טוויטו(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
המשוררת זלדה )שיינא זלדה שניאורסון-

מישקובסקי(
2 .

הרבי מלובביץ', שהיה בן דודה.
	 .

את השיר המפורסם: "לכל איש יש שם".
4 .

הספר "הלא הר הלא אש" הוא ספר שירים של זלדה  עליו קיבלה את פרס ביאליק.
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70
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2019 
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ללומדי הדף היומי
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ה'תר"ך

 1897
הרצל
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ה'תרצ"ט

1939
שואה
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 1947
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העצמאות

495
חתימת 
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

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מי היא האישה המצוירת בציור?

מי הוא האיש בתמונה על הקיר ומה הקשר שלו לאישה?

איזה שיר כותבת האישה בציור?

מהו הספר המונח על השולחן?

הייתה בת יחידה להוריה, שהיו מחשובי חסידי חב"ד.. 1
סבה היה הרב חיים דוד צבי חן )הרד"צ חן(.. 2
נולדה באוקראינה בשנת 1914 )תרע"ד( ועלתה ארצה . 	

לירושלים בשנת 1926.
הייתה בת דודתו של הרבי מלובביץ'.. 4
מלבד היותה משוררת, ציירה גם ציורים רבים.. 5

2
1

3

4

המשוררת זלדה )שיינא זלדה  שניאורסון-מישקובסקי(



דף ב': ַמסֶּכֶת מֹועֵד ָקָטן

בְַּמסֶּכֶת "מֹועֵד ָקטָן" לוְֹמִדים בְּעִיָקּר עַל ִדּינֵי חֹול הַּמֹועֵד וְעַל ִדּינֵי אֲבֵלוּת. ַרבִּי יְהוָּדה 
נָה, סִיֵדּר אֶת ַמסֶּכֶת מוֹעֵד ָקטָן אַחֲֵרי ַמסֶּכֶת ְמגִילָּה, כִּי יֵׁש הֲלָכוֹת  הַנִָּשׂיא, ְמסֵַדּר הַּמִׁשְ
דּוֹמוֹת לְפוִּרים וּלְחוֹל הַּמוֹעֵד. בִּׁשְנֵיהֶם אָסוּר לְהַסְפִּיד וְאָסוּר לְהְִתעַנּוֹת. בְַּמסֶּכֶת ׁשַבָּת 
יֵּׁש ְמלָאכוֹת אֲחָדוֹת  ּ, ׁשֶ ַבָּת. בְַּמסֶּכֶת בֵּיצָה לַָמְדנו ּ ְמלָאכוֹת אָסוּר לַעֲׂשוֹת בְּׁשּ ּ, אֵלּו לַָמְדנו
ּמוּּתָר לַעֲׂשוֹת בְּיוֹם טוֹב. ַמה ִדּינֹו ׁשֶל חֹול הַּמֹועֵד? בַּּתוָֹרה לֹא כָּתוּב בְִּמפוָֹרׁש עַל  ׁשֶ
ּ ַמה ּמוּּתָר וָּמה אָסוּר. הַּמִׁשְנָה הִָראׁשוֹנָה  ּ וְָדְרׁשו אִיסּוֵּרי חוֹל הַּמוֹעֵד, אַךְ חֲכִָמים לְָמדו
לָחִין בַּּמֹועֵד" – בְּחוֹל הַּמוֹעֵד מוּּתָר  ְ ִקין בֵּית הַׁשּ ׁשֶל ַמסֶּכֶת מוֹעֵד ָקטָן אוֶֹמֶרת כָּךְ: "ַמׁשְ
ְלָחִין" הוּא ָשֶׂדה ׁשֶל ּתְבוּאָה  ְלָחִין". ְשֵׂדה "בֵּית הַׁשּ לִטְרוֹחַ וּלְהַׁשְקוֹת ָשֶׂדה הַנְִּקָרא "בֵּית הַׁשּ
לָחִין" ִמלְּׁשוֹן צִיּמָאוֹן.  ּוְֹרִדים בָּהּ אֵינָם ַמסְפִּיִקים לוֹ וְהוּא צְֵמאָה לְַמיִם. "ׁשְ ׁשֶהַגְּׁשִָמים הַי

ְִמיטָּה מוּּתָר לְהַׁשְקוֹת ָשֶׂדה כָּזֶה. הַּמִׁשְנָה אוֶֹמֶרת, כִּי גַם בִּׁשְנַת הַׁשּ

ַדּף ל"ב: ִדּינֵי גְלִילַת ֵספֶר ּתֹוָרה

ּמְסַיְִּמים לְִקרוֹא בַּּתוָֹרה ַמגְבִּיהִים אֶת סֵפֶר הַּתוָֹרה  אַחֲֵרי ׁשֶ
ּ וְגוֹלְלִים אוֹתוֹ )סוֹגְִרים אוֹתוֹ(. כְֵּדי ׁשֶהַכֹּל יְִראוּהו

הַּמַגְבִּיהַּ אֶת סֵפֶר הַּתוָֹרה צִָריךְ לְהַגְבִּיהַּ אוֹתֹו בְּצוָּרה כָּזֹו 
לֹּו וְלֹא  ׁשֶהַצַּד הַכָּתוּב בְּסֵפֶר הַּתוָֹרה יִהְיֶה מוּל הַפָּנִים ׁשֶ
לְהֵפֶךְ. דָּבָר נוֹסָף צִָריךְ לְהְַקפִּיד, ׁשֶכְּׁשֶגֹּולְלִים אֶת סֵפֶר הַּתוָֹרה, 
נֵי עֲצֵי הַחַיִּים.   ּ ׁשֶהַתֶּפֶר ׁשֶבֵּין הַיְִריעוֹת יִהְיֶה בֵּין ׁשְ יְסְַדּרו

 ּ ּ יְִריעוֹת ַרבּוֹת ׁשֶל ְקלָף וְָתפְרו ְ, אֶלָּא נָטְלו ְ, אָרוֹך ּי ִמְקּלָף אֶחָד אָרוֹך סֵפֶר הַּתוָֹרה אֵינוֹ עָׂשו
ּ חָזָק ִמַדּי, הַיְִריעוֹת עֲלוּלוֹת לְהִיָקַּרע.  אוָֹתן זוֹ לָזוֹ. כְּׁשֶגּוֹלְלִים אֶת סֵפֶר הַּתוָֹרה, אִם יִגְלְלו
ּ אוָֹתן  לָכֵן אֶת הַּמָקוֹם ׁשֶבּוֹ הַיְִריעוֹת ִמְתחַבְּרוֹת זוֹ לָזוֹ, ְמסְַדִּרים בָּאְֶמצַע, כָּךְ ׁשֶאִם יְִמּתְחו

יוֵֹתר ִמַדּי, ּתִפֵָּרְדנָה הַיְִריעוֹת בְִּמקוֹם הַּתְפִָרים, אַךְ לֹא ִתיָקַּרע יְִריעָה בָּאְֶמצַע, חָלִילָה.

ּוֹם הְָרבִיעִי ַמְתחִילִים לְִקרוֹא בְּפָָרׁשַת ִמׁשְפִָּטים ֵמהַפָּסוּק "אִם כֶּסֶף  "בְּכַסְפָּא" - בַּי
י" )ׁשְמוֹת(. ּתַלְוֶה אֶת עַּמִ

נֵי  י ַמְתחִילִים לְִקרוֹא בַּפָּסוּק "וַיֹּאֶמר ה' אֶל מֹׁשֶה פְּסָל לְךָ ׁשְ ּוֹם הַחֲִמיׁשִ "פְּסָל" - בַּי
לֻחֹת אֲבָנִים..." )ׁשְמוֹת(.

נִי, הַּמְַתחִיל בַּפָּסוּק "וַיְדַבֵּר ה'  ִי קוְֹראִים עַל קוְֹרבַּן פֶּסַח ׁשֵ יׁשּ ִ ּוֹם הַׁשּ "בְַּמדְבְָּרא" - בַּי
אֶל מֹׁשֶה בְִּמדְבַּר סִינַי" )בַּּמִדְבָּר(.

ְבִיעִי קוְֹראִים עַל ְקִריעַת יַם סוּף בְּפָָרׁשַת בְּׁשַלַּח. ּוֹם הַׁשּ "ׁשְלַח" - בַּי

בס"ד

האם מותר לעבור דרך בית כנסת כדי   .1
להגיע לגינה שבצדו השני?

מהם ראשי התיבות שזפ"ה הקשורים   .2
לחודש אדר?

מה משותף לפורים ולחול המועד?  .3

סדר מועד | ַמֶּסֶכת מגילה, דף ל"א - ל״ב | ַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן, דף 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
מה נותן לנו כוח לפעול ולעשות עוד ועוד? 
האם הדבר תלוי רק בכוחנו הפיזי-הגופני 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". לומדים אנו מכך 
שהרוצה להתמלא בכוחות ועוצמות עליו לקום 
ולעשות, ודווקא הבריחה מהעשייה והעצלות 

יכולות להוביל לחולשה וכבדות. 

ִמיּטָה ְ נַת הַׁשּ ַדּף ג': עֲבֹוַדת הֲָאָדָמה בִּׁשְ

ְִמיטָּה,  בְַּדף זֶה ְמפֶָרטֶת הַגְָּמָרא סוּגִים ׁשֶל עֲבוֹדוֹת ׁשֶאֲסוּרוֹת בַּׁשּ
וֵּמהֵיכָן לוְֹמִדים ׁשֶהֵן אֲסוּרוֹת. בְּפָָרׁשַת בְּהַר אוֶֹמֶרת הַּתוָֹרה 
ְבִיעִית... ָשְׂדךָ לֹא ִתזְָרע וְכְַרְמךָ לֹא  נָה הַׁשּ ָ )וַיְִּקָרא(: "וּבַׁשּ
ֶׂדה, וְאָסוּר לִזְמֹור.  זְִמיָרה הִיא  ִתזְמֹר". אָסוּר לִזְרוֹעַ זְָרעִים בַּּשָ
ְקצִיצַת עֲנָפִים ֵמהָאִילָן כְֵּדי ׁשֶהָאִילָן יִצְַמח יוֵֹתר טוֹב. בַּפָּסוּק 

הַבָּא אוֶֹמֶרת הַּתוָֹרה: "אֵת ְספִיחַ ְקצִיְרךָ לֹא ִתְקצוֹר וְאֶת עִנְּבֵי נְזִיֶרךָ לֹא ִתבְצוֹר" – צִָריךְ 
ֶׂדה לִנְהוֹג  ֶׂדה וְאָסוּר לְבַעַל הַּשָ לְהַפְִקיר אֶת הַסְּפִיחִים, הַּתְבוּאָה ׁשֶגְָּדלָה ֵמעַצְָמהּ בַּּשָ
ּ הוּא ׁשֶלּוֹ וְלְִקצוֹר אֶת הַּתְבוּאָה ַרק לְעַצְמוֹ. כְּמוֹ כֵן, אָסוּר לְבַעַל הַכֶֶּרם לִבְצוֹר  ֶׂדה כְּאִילּו בַּּשָ
ְבִיעִית לִבְצוֹר  נַת הַׁשּ לּוֹ. אֲבָל, מוּּתָר בִּׁשְ ַָמר לְעַצְמוֹ בַּכֶֶּרם ׁשֶ ׁשּ )לְִקטוֹף( אֶת הָעֲנָבִים ׁשֶ
אֶת הָעֲנָבִים אַחֲֵרי ׁשֶהִפְִקיר אוָֹתם וְנַָתן לְכוּלָּם ְרׁשוּת לְהִיכָּנֵס לַכֶֶּרם וְלִבְצוֹר לְעַצְָמם.

)תשובות: שור, כבש, חתול, 
כלב, חמור(

זהו את בעלי החיים הבאים, 
ששמותיהם מופיעים בארמית:

ַמסֶּכֶת מֹועֵד ָקָטן

מסיימים
מסכת מגילה,

מתחילים
מסכת מועד קטן!

1. תורא

2. אמרא

3. שונרא

4. כלבא

5.חמרא


