
ַדּף ד': יְֵמי חֹול הַּמֹועֵד

בִּיֵמי חֹול הַּמֹועֵד אָסוּר לַעֲׂשוֹת ְמלָאכוֹת ְסָתם, אַךְ מוּּתָר לַעֲׂשוֹת ְמלָאכוֹת כַּאֲׁשֶר 
ּ כְּלָלִים ְמסוָּדִּרים, ָמַתי מוּּתָר לַעֲׂשוֹת ְמלָאכָה, וָּמהֵם  צְִריכִים אוָֹתן. ֲחכִָמים ָקבְעו

הִַמְקִרים ׁשֶבָּהֶם מוּּתָר לַעֲׂשוֹת ְמלָאכָה בְּחֹול הַּמֹועֵד.

ִתיָּה - מוּּתָר לַעֲׂשוֹת. יֶׁשנָן  א. "צֹוֶרךְ הַּמֹועֵד" - כָּל ְמלָאכָה ׁשֶהִיא לְצוֶֹרךְ אֲכִילָה וּׁשְ
ּתַּמֵׁש בָּהֶן בִּיֵמי חֹול הַּמֹועֵד. ּמוּּתָר לַעֲׂשוֹת אוָֹתן, אִם זְקוִּקים לְהִׁשְ גַּם ְמלָאכוֹת ׁשֶ

ּיָּם עוֵֹמד לְהְִתַקלְֵקל, מוּּתָר לְִטרוֹחַ וּלְַטפֵּל בֹּו כְֵּדי  ב. "דָּבָר הָאָבֵד" - אִם חֵפֶץ ְמסו
לֹּא יְִתַקלְֵקל. ׁשֶ

יֵּׁש בָּהֶן צוֶֹרךְ לַָרבִּים;  ג. "צֹוְרכֵי הַָרבִּים" - מוּּתָר בְּחֹול הַּמוֹעֵד לַעֲסוֹק בְִּמלָאכוֹת ׁשֶ
ל. לְַתֵקּן בּוֹרוֹת בְָּרחוֹב, לְָמׁשָ

ד. אָָדם עָנִי ׁשֶאֵין לֹו כֶֶּסף לְִרכֹּוׁש ִמצְָרכִים עֲבוּר הֶחָג, מוּּתָר לֹו לַעֲבֹוד בְּחֹול הַּמֹועֵד.

ַדּף ה': ִמידֹּות וְֶדֶרךְ אֶֶרץ

יעוּר.  ִ נָּהַג לִׁשְאֹול ׁשְאֵלוֹת טוֹבוֹת וֲַחִריפוֹת בְּאְֶמצַע הַׁשּ לְַּרבִּי יַנַּאי הָיָה ַתלְִמיד חִָריף, ׁשֶ
יעוּרֹו ׁשֶל  ְדָרׁש לִׁשְמֹועַ אֶת ׁשִ ים ַרבִּים בְּבֵית הַּמִ ּ אֲנָׁשִ וְהִנֵּה, בְּיִָמים ׁשֶבָּהֶם הְִתאַסְּפו

ַרבִּי יַנַּאי, הָיָה הַּתַלְִמיד ׁשוֵֹתק וְלֹא ׁשֹואֵל ְמאוָּמה.

לִּי טוֹבוֹת הֵנָּה, וַאֲנִי  ְאֵלוֹת ׁשֶ ַמדּוּעַ עָׂשָה כָּךְ? ִמפְּנֵי ׁשֶהַּתַלְִמיד אַָמר לְעַצְמֹו: אָכֵן הַׁשּ
ּוֹם יֵׁש  צִָריךְ לִׁשְאֹול אוָֹתן כְֵּדי לְהָבִין טוֹב יוֵֹתר אֶת ִדּבְֵרי הַָרב. אֲבָל ִמצַּד אֵַחר, הַי
ַרבִּי יַנַּאי לֹא יֵַדע לַעֲנוֹת  ְדָרׁש, וְאִם אֶׁשְאַל ׁשְאֵלָה ֲחִריפָה ׁשֶ ים ַרבִּים בְּבֵית הַּמִ אֲנָׁשִ

ּתוֹק וְלֹא אֶׁשְאַל. ּוֹם אֶׁשְ עָלֶיהָ, הוּא עָלוּל להְִתבַּיֵּׁש, לָכֵן הַי

 ּ חֹוׁשֵב עַל ַמעֲָשׂיו וּבֹוֵדק אִם ֲאֵחִרים יִפָּגְעו ְתנַהֵג בְֶּדֶרךְ זֹו; ׁשֶ הַּמִ הַּתַלְמוּד אֹוֵמר, ׁשֶ
ֵמהֶם, זֹוכֶה לִיׁשוּעַת ה'.

ַדּף ו': "ָדּבָר הָָאבֵד"

וּם דָּבָר הָאָבֵד". כְּלֹוַמר, אִם יֵׁש  ּ לַעֲׂשֹות ְמלָאכֹות בְּחֹול הַּמֹועֵד "ִמׁשּ ֲחזַ"ל הִּתִירו
ּ בֹּו - מוּּתָר לְַטפֵּל בֹּו. יֵּלֵךְ לֲַאבַדֹּון, יְִתַקלְֵקל אִם לֹא יְַטפְּלו ֵחפֶץ ׁשֶ

ֶׂדה עֲלוּלִים לְהִינָּזֵק  ֶׂדה אִם הַפֵּרוֹת ׁשֶבַּּשָ ָקאַת ָשׂדֹות: ּמוּּתָר לְהַׁשְקוֹת אֶת הַּשָ הַׁשְ
ּ אוָֹתם.  קו אִם לֹא יַׁשְ

ל, מוּּתָר  נְִּמצָאִים בַּפְַּרֵדּס וַּמזִּיִקים לַפֵּרוֹת. לְָמׁשָ לָצוּד בַּעֲלֵי חַיִּים: לָצוּד בַּעֲלֵי חַיִּים ׁשֶ
ֶׂדה. לָצוּד עַכְבִָּרים וְגַם מוּּתָר לְהֲַחִריב חוִֹרים ׁשֶבָּהֶם נְִמצָאוֹת נְָמלִים הַּמַזִּיקוֹת לַּשָ

ט״ו בשבט
שמח!

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 431

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת מועד קטן, דף ה'

הסבר: התלמוד שואל לגבי הלכות הנלמדות מספר 
יחזקאל, כיצד ידעו לקיים אותן לפני שנכתב הספר? 
ומשיב שהמסורת בדבר אותן הלכות הייתה קיימת 
עוד קודם, ויחזקאל רק כתב סמך להן בספרו אבל 

לא חידש אותן.

מקמי דליתי - לפני שבא
גמרא גמירי לה - במסורת למדו אותה

אסמכה אקרא - הסמיך אותה על הפסוקים

וליטעמיך, הא דאמר רב חסדא דבר זה מתורת משה 
רבינו לא למדנו, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו )יחזקאל 
מ"ד( כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבא אל מקדשי 
לשרתני - מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר? אלא גמרא 

גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא, הכא נמי גמרא 
גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא.

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן, ַּדף ד'- י'
פרשת יתרו | י"ד- כ' בשבט )16-22 לינואר( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
העיר טרואה-טרוייש בצרפת

טרואה היא עיר בצרפת, המשמשת כבירת 
היא התקיימה כבר בתקופה  אוב.  מחוז 
הרומאית, ופירוש שמה הוא "שלוש" בצרפתית. 
במאה העשירית היא נבחרה לעיר הבירה של 
רוזנות שמפאן, ושגשגה לאורך ימי הביניים. 
קהילה יהודית הייתה קיימת בעיר כבר במאה 
החמישית לספירה, ובשנת 1040 נולד בה 
רש"י. חכמים יהודים נוספים שחיו בעיר היו 
רבנו תם, ר' יוסף קרא ור' מנחם בן יוסף חזן. 
כמו שאר יהודי צרפת, גם יהודי טרואה סבלו 
מרדיפות ועלילות דם לעתים קרובות. כיום 
נמצאת בטרואה אנדרטה 
לזכרו של רש"י, ורחוב קרוי 

על שמו.

"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. 

פסל לזכרו של רש"י בעיר 
טרואה. הפסל מכיל את 

 Wikipedia,( האותיות ר-ש-י
) Liorkaplan



מצד שני:

קשה לו מאוד עם כל ההערות 

שהסבא מעיר לו כל הזמן. זה 

פוגע בו, מציק לו, וגורם לו לא 

לרצות לבוא לבקר את סבא כי 

זה ממש לא נעים לשמוע את 

ההערות האלה כל פעם מחדש. 

מיכאל רוצה לחיות את חייו כפי 

שהוא רוצה, ולא להיות כפוף כל 

הזמן להוראות של סבא.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

למיכאל בן ה-14 יש סבא שהוא קשור אליו מאוד ואוהב אותו מאוד.

הבעיה היא שבכל פעם שמיכאל בא לבקר את סבא שלו, הסבא מעיר 
לו הערות על הלבוש שלו, על הרגלי האכילה ותרבות הפנאי שלו, על 
החברים שלו, על הלימודים שלו, ועל עוד כל מיני דברים. למיכאל כבר 
קשה ולא נעים לשמוע את כל ההערות הללו של הסבא, והוא מתלבט.

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

כתב רש"י
כתב רש"י הוא גופן לאותיות האלפבית, שנקרא 
כך משום ששימש להדפסת פירוש רש"י לתורה 
בשנת 1475. עיצוב הגופן מבוסס על הכתב שהיה 
נהוג אצל יהודי ספרד בימי הביניים, והוא משמש 
עד היום בספרי קודש שונים, ומסייע להבדיל 
בין הפירושים לבין עיקר הספר. רש"י עצמו לא 

הכיר כתב זה ולא השתמש בו.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
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 דוד
המלך
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-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

קהילות שו"ם וגזירות תתנ"ו
גזירות תתנ"ו הוא כינויין של סדרות פרעות 
שערכו הצלבנים ביהודי אירופה בשנת ד'תתנ"ו 
- 1096. צבא הצלבנים יצא לארץ ישראל במטרה 
לשחרר אותה מידי המוסלמים, ובדרכם מזרחה 
החליטו לטבוח ביהודים שבקהילות חבל הריין. 
הם כפו עליהם לבחור בין טבילה לנצרות לבין 
מוות, ויהודים רבים בחרו למות על קידוש השם. 
בתוך חודשיים נרצחו כ-12,000 יהודים, וחרבו 
קהילות שו"ם - שפירא, וורמייזה ומגנצא. פרעות 
אלה נחקקו בזיכרון היהודי כטראומה קשה, 
ובעקבותיהם התחברו קינות שחלקן נאמרות 

עד היום בתשעה באב.

נחת ושמחה לסבא.מיכאל רוצה מאוד לגרום שהסבא מרעיף עליו. והמתנות, ואת האהבה ביחד, את הפינוקים הסבא, את הזמן שלהם שלו, את חוכמתו של הוא אוהב מאוד את סבא מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia, Dietrich Krieger( בית הכנסת בוורמס



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .
רש"י. פעל בימי הביניים באשכנז.

2 .
רבנו תם. נכדו של רש"י.

3 .
בתקופת רש"י היו מסעי צלב ופרעות.

4 . מגדל אייפל.

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

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 הדמות במרכז התמונה, מתי ואיפה היא חיה ופעלה?

מי זה הילד הקטן ומדוע הוא אומר את מה שהוא אומר?

מה הקשר בין הרוכב על הסוס לבין הדמות במרכז התמונה?

מה לא הגיוני בתמונה?

מגדולי מפרשי התנ"ך והגמרא.. 1
חי בצרפת במאה ה-11.. 2
מכונה "פרשנדתא", פרשן הדת.. 3
פירושו מופיע כמעט בכל חומש שנדפס.. 4
ספרי קודש רבים כתובים בכתב הקרוי על שמו.. 5

2
1

3

4

רבי שלמה יצחקי - רש"י



ְקָדּׁש הִָראׁשֹון ַדּף ט': בִּנְיַן בֵּית הַּמִ

ְקָדּׁש, אֶלָּא ּתְחִילָּה הְִקִריב  כְּׁשֶעַם יְִשָׂראֵל נִכְנַס לְאֶֶרץ יְִשָׂראֵל, הוּא לֹא בָּנָה ִמיָּד אֶת בֵּית הַּמִ
כָּן לְִמקוֹמוֹת אֲֵחִרים. ָדּוִד הַּמֶלֶךְ  ׁשְ כָּן ׁשֶהָיָה בָּעִיר גִּלְגָּל וְאַחַר כָּךְ נַָדד הַּמִ ׁשְ קוְֹרבָּנוֹת בַּּמִ
ְקָדּׁש. הוּא הֵכִין כֶֶּסף וְזָהָב, ָקנָה אֶת הַר הַּמוִֹריָּה ֵמאֲַרוְנָה  הְִתחִיל לַעֲסוֹק בְּבִנְיַן בֵּית הַּמִ
לֶךְ,  לֹמֹה הַּמֶ ְקָדּׁש עַצְמֹו בָּנָה ׁשְ ְקָדּׁש. אֲבָל, אֶת בֵּית הַּמִ הַיְבוּסִי וְגַם בָּנָה יְסֹודוֹת לְבֵית הַּמִ
ְקָדּׁש וְהִיא הְִסּתַיְָּמה  נִים ֲאָחדֹות אְָרכָה ְמלֶאכֶת בִּנְיַן בֵּית הַּמִ לֶךְ. ׁשָ ל ָדּוִד הַּמֶ בְּנֹו ׁשֶ
ּ ֵמאֶֶרץ ִמצְָריִם.  בְּנֵי יְִשָׂראֵל יָצְאו נָה אֲַחֵרי ׁשֶ מֹונִים ׁשָ ֵרי, אְַרבַּע ֵמאֹות וּׁשְ בְּחֹוֶדׁש ּתִׁשְ
לַיִם, כְֵּדי לַחְגּוֹג  ֵרי לִירוּׁשָ בְַּדף זֶה לוְֹמִדים, כִּי כָּל עַם יְִשָׂראֵל הְִתאַסֵּף בְּאוֹתֹו חֹוֶדׁש ּתִׁשְ
ּי  ְקָדּׁש הִָראׁשוֹן עַָמד בָּנו ַמח ִשְׂמחָה גְּדֹולָה בְּיוֵֹתר.  בֵּית הַּמִ ְקָדּׁש, וְׂשָ אֶת ֲחנוּכַּת בֵּית הַּמִ
נְּבוּכְַדנֶצַּאר ֶמלֶךְ בָּבֶל הֱֶחִריבוֹ וְהִגְלָה אֶת הַיְּהוִּדים לְבָבֶל. נִים, עַד ׁשֶ אְַרבַּע ֵמאוֹת וְעֶֶשׂר ׁשָ

ְמַחת ֶהָחג דף ח': ׂשִ

ּ יֹוְדעִים כִּי יֵׁש ִמצְוָה ְמיוּחֶֶדת לִׂשְמוֹחַ בֶּחָג. בְַּדף  ְּבִָרים(, אָנו ַמְחּתָ בְּחַגֶּךָ" )ד ֵמהַּמִילִּים "וְׂשָ
צִָּריךְ לְִשׂמֹוחַ בְִּשְׂמחַת  זֶה לוְֹמִדים, כִּי לָכֵן אֵין עֹוְרכִים ֲחתוּנֹּות בְּחֹול הַּמֹועֵד, ִמפְּנֵי ׁשֶ
ְׂמחָה  הֶחָג וְאֵין לְעֵָרב אֶת ִשְׂמחַת הֶחָג בְִּשְׂמחַת הֶחָָתן וְהַכַּלָּה. אֵיךְ ְמַקיְִּמים אֶת ִמצְוַת הַּשִ
יִטים,  ים, צַעֲצוּעִים, בְּגִָדים, ּתַכְׁשִ ּמְחִים אֶת בְּנֵי הַבַּיִת - ַמְמּתַקִּ ׂשַ ְּבִָרים הַּמְ בֶּחָג? קֹונִים ד
יְּהוִּדי ָשֵׂמחַ  כְּׁשֶ ּמֵחַ אֶת כּוּלָּם. הַָרְמבַּ"ם מוֹסִיף דָּבָר חָׁשוּב: ׁשֶ ׂשַ ּמְ בָּׂשָר וְיַיִן - כָּל ָמה ׁשֶ
גַּם הֵם  כַּח חָלִילָה, אֶת הָעֲנִיִּים וְהָאֶבְיֹונִים הַּמְִסכֵּנִים, כִּי צִָריךְ לְִדאוֹג ׁשֶ לֹּא יִׁשְ בֶּחָג, ׁשֶ
ְׂמָחה עַל יְֵדי  ּ אֶת ִמצְוַת הַּשִ ְקָדּׁש הָיָה ַקיָּם, ִקיְּמו ּ לְִשׂמוֹחַ בֶּחָג. בַּּתְקוּפָה ׁשֶבֵּית הַּמִ יוּכְלו
נְִּקָרא  לִָמים ְמיוּחָד ׁשֶ ּ קֹוְרבַּן ׁשְ ּ לֶָרגֶל בַּחַגִּים, הֵבִיאו עָלו אֲכִילַת בְַּשׂר הַקֹוְרבָּנֹות. לָכֵן, כְּׁשֶ
ּ ִמצְוַת ִשְׂמָחה בֶָּחג. לִָמים", ׁשֶבַּאֲכִילַת בְָּשׂרֹו ִקיְּמו לְֵמי ִשְׂמָחה", כִּי הוּא קֹוְרבַּן "ׁשְ "ׁשַ

בֹּוְדִקים אֶת הַבַּיִת ַדּף ז': לְהֹוצִיא אֶת הַכֵּלִים לִפְנֵי ׁשֶ

בְּפָָרׁשַת ְמצוָֹרע ְמלַּמֶֶדת הַּתוָֹרה עַל "נִגְעֵי בָּּתִים". בַּיִת בְּאֶֶרץ 
יְִשָׂראֵל ׁשֶבְּאַחַד ִמִקּירוָֹתיו רֹואִים פְִּתאוֹם נֶגַע )כְּמֹו כֶֶּתם(, 
הַבַּיִת נִהְיֶה ָטֵמא. אֲבָל - לֹא ִמיָּד הוּא נִהְיֶה ָטֵמא. ּתְחִילָּה 
יְִּראֶה אֶת הַנֶּגַע וְהַכּוֹהֵן בֹּוֵדק אִם אָכֵן  צִָריךְ לְִקרֹוא לַכּוֹהֵן ׁשֶ
ּ אֶחָד ִמסּוּגֵי הַנְּגָעִים הַּמְַטּמְאִים אֶת הַבַּיִת וְאָז הוּא ַמכְִריז  זֶהו
ׁשֶהַבַּיִת ָטֵמא. בְַּדף זֶה לוְֹמִדים פָּסוּק ִמן הַּתוָֹרה הַּמְַדִריךְ 

אֶת הַכּוֹהֵן כֵּיצַד לְהְִתנַהֵג כְּׁשֶהוּא בָּא לִבְדֹוֹק בַּיִת ׁשֶהוֹפִיעַ בֹּו נֶגַע חָׁשוּד. "וְצִוָּה הַכֹּהֵן 
ר בַּבָּיִת. וְאַחַר  ּ אֶת הַבַּיִת בְֶּטֶרם יָבֹא הַכֹּהֵן לְִראֹות אֶת הַנֶּגַע, וְלֹא יְִטָמא כָּל ֲאׁשֶ וּפִנּו
הַכֹּוהֵן  כֵּן, יָבֹא הַכֹּהֵן לְִראֹות אֶת הַבָּיִת" )וַיְִּקָרא י"ד(. בְּפָסוּק זֶה אֹוֶמֶרת הַּתֹוָרה, ׁשֶ
לָּהֶם ִמּתֹוךְ הַבַּיִת וְַרק אַַחר כָּךְ  ּ אֶת כָּל הַכֵּלִים ׁשֶ יֹּוצִיאו צִָריךְ לְצַוֹּות לִבְנֵי הַבַּיִת ׁשֶ
בֹּו ָטֵמא. ַמדּוּעַ? כִּי אִם הוּא יַכְִריז ׁשֶהַבַּיִת ָטֵמא בְּעֹוד הַכֵּלִים  יִכָּנֵס לְִראֹות אִם הַנֶּגַע ׁשֶ
ּ ְטֵמאִים, וְיֵׁש כֵּלִים ׁשֶאִי אֶפְׁשָר לְטַהֵר אוָֹתם לְעֹולָם, הֲלֹא הֵם  בְּתוֹכוֹ, הֲֵרי ִמיָּד הֵם יִהְיו

לְּעֹולָם נִׁשְאִָרים ְטֵמאִים. כְּלֵי ֶחֶרס ׁשֶ

בס"ד

1. למי מותר לעבוד בחול המועד?
2. מה צריך לעשות לפני שמגיע הכוהן 

לראות נגע בבית?
3. ממי קנה דוד המלך את מקום המקדש?
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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
במה זכה יתרו שתיקרא פרשה על שמו, ועוד 
פרשה כזאת בה מופיע המעמד הגדול בהר 
סיני? אחד הדברים הגדולים שניתן ללמוד 
מיתרו הוא מעלת וגודל ה"שמיעה": "וישמע 
יתרו". על אף גילו המופלג, נשאר יתרו כל 
חייו עם אוזניים פתוחות - לשמוע, להקשיב 
ולקבל. אם לא די בכך הרי ששמיעתו נשארה 
נקייה וצלולה, ללא סינונים סלקטיביים של 
מה שנוח לשמוע: "וישמע יתרו... את כל 
אשר עשה ה'". אחד היסודות המרכזיים 
ביהדות הוא להיות שומע: "שמע ישראל". 
מאחורי השמיעה עומדת התפיסה כי לא 
הכל מתחיל ממני אלא מדבר גדול אליו אני 
שייך ולו אני מקשיב - בורא עולם. לכן יתרו 
"בעל השמיעה" קודם למעמד הגדול בהר סיני 
שכל כולו מתבטא באמירה "נעשה ונשמע".

ַדּף י': ִמְסָחר בְּחֹול הַּמֹועֵד

צִָּריךְ  בְּחֹול הַּמוֹעֵד אֵין עֹוִשׂים ִמְסחָר. אֵין קֹונִים וְאֵין מוֹכְִרים. מוּּתָר לְִקנוֹת ַרק ְדּבִָרים ׁשֶ
ּיִָּמים  בִּׁשְבִיל חֹול הַּמוֹעֵד, לְָמׁשָל, חָלָב, לֶחֶם וַּמאֲכָלִים נוָֹספִים לְצוֶֹרךְ הֶחָג. יֵׁש ִמְקִרים ְמסו
ְקֶרה הַבָּא: יֵׁש  נַע ִמנֶּזֶק, כְּגוֹן הַּמִ ּ לַעֲׂשוֹת ִמסְחָר בְּחֹול הַּמֹועֵד, כְֵּדי לְהִיּמָ ֲחזַ"ל הִּתִירו ׁשֶ
וִים  ָ ׁשּ ל ּתַפּוּחֵי אֲָדָמה ׁשֶ לְִּראוּבֵן יֵׁש עֲָשָׂרה ַשִׂקּים ׁשֶ הֶבְֵדּל בֵּין "ֶקֶרן" לְבֵין "ֶרוַח". נַנִּיחַ ׁשֶ
ֶקל. הַ"ֶקֶּרן" ׁשֶל  ים ׁשֶ ִ ּ בְָּמאַתיִם וֲַחִמיׁשּ ֶקל, וְהוּא יָכֹול לְִמכּוֹר אוָֹתם לְִמיׁשֶהו ָמאַתיִם ׁשֶ
ָקלִים הַנּוָֹספִים  ְ ים הַׁשּ ִ וִים. ֲחִמיׁשּ ֶהֵם ׁשָ ֶקל, זֶה ַמה ׁשּ ּתַפּוּחֵי הָאֲָדָמה הָאֵלֶּה הוּא ָמאַתיִם ׁשֶ
ל ּתַפּוֵּחי הָאֲָדָמה עוֵֹמד לֶָרֶדת  ִחיר ׁשֶ ּ ֲחכִָמים, אִם ְראוּבֵן רֹואֶה ׁשֶהַּמְ הֵם "ֶרוַח". אְָמרו
לֹּא יַפְסִיד. ַאי לְִמכּוֹר אוָֹתם בְּחֹול הַּמֹועֵד, כְֵּדי ׁשֶ ּ ֵמהַ"ֶקֶּרן" - הוּא ַרׁשּ וְהוּא יַפְסִיד אֲפִילּו

השלימו את הטבלה הבאה:

 בית המקדש  
הראשון

 בית המקדש 
השני

מי בנה 
אותו?

  

מתי הוא 
נבנה?

  

כמה זמן 
עמד?

  

מי החריב 
אותו?
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