
ַדּף י"א: צֹוְרכֵי הַּמֹועֵד

בְּחֹול הַּמֹועֵד מוּּתָר לְהָכִין ִדּבְֵרי ַמאֲכָל, וְלָכֵן מוּּתָר לְִקטוֹף פֵּרוֹת לְצוֶֹרךְ אֲכִילָה. גַּם 
מוּּתָר לְִרכֹּוׁש בֲַּחנוּת צוְֹרכֵי ַמאֲכָל.

ים בָּהֶם לַהֲכָנַת הַּמַאֲכָלִים  ׁשִ ּתַּמְ ׁשְ ּמִ יִרים ׁשֶ בְּחֹול הַּמוֹעֵד מוּּתָר גַּם לְַתֵקּן אֶת הַּמַכְׁשִ
ל, מוּּתָר לְַתֵקּן אֶת הַּתַנּוּר בֹּו אוֹפִים ַמאֲכָלִים וְאֶת הַּמְַקֵרר בֹּו  ִמיָרָתם, לְָמׁשָ אֹו לִׁשְ

ׁשוְֹמִרים אֶת הַּמַאֲכָלִים.

אֵינָם ְקׁשוִּרים לַאֲכִילָה, אִם  ּ ֲחכִָמים: בְּחֹול הַּמֹועֵד מוּּתָר לְַתֵקּן גַּם ֲחפָצִים ׁשֶ אְָמרו
ּתַּמֵׁש בָּהֶם בְּחֹול הַּמֹועֵד. אִם נִׁשְבַּר הַּמַעֲֶקה ׁשֶל הַּמְִרפֶֶּסת וְצִָריךְ לְַתֵקּן  זְקוִּקים לְהִׁשְ
אוֹתוֹ, לְָמׁשָל – מוּּתָר לְַתֵקּן אֶת הַּמַעֲֶקה. אֲבָל, אָסוּר לְַתֵקּן אוֹתוֹ בְּצוָּרה ִמְקצוֹעִית, כְּמֹו 
עוִֹשׂים ַמעֲֶקה טוֹב וְָקבוּעַ,  בַּעַל ִמְקצֹועַ. לָכֵן, אֵין לִבְנוֹת ַמעֲֶקה ִמּטִיט וּלְבֵנִים כְּפִי ׁשֶ
ים וַעֲנָפִים, וְַרק אֲַחֵרי חֹול הַּמוֹעֵד מוּּתָר לִבְנוֹת ַמעֲֶקה ָקבוּעַ. אֶלָּא עוִֹשׂים ַמעֲֶקה ִמְקָּרׁשִ

וּלֵי נֹוכְִרים ַדּף י"ב: בִּיׁשּ

בְַּמסֶּכֶת עֲבֹוָדה זָָרה מוֹפִיעָה ּתַָקּנַת 
וּלֵי נוֹכְִרים", "בִּיׁשּ

ּ ׁשֶאָסוּר לֶאֱכֹול ַמאֲכָל  יְקּנו ֲחכִָמים ּתִ
ּ אִם אֲנַחְנוּ  ֵל אוֹתוֹ, אֲפִילּו נוֹכְִרי בִּיׁשּ ׁשֶ
בְּטוּחִים ׁשֶהַּמַאֲכָל הַזֶּה כָּׁשֵר וְאֵין בֹּו 

בְַּשׂר נְבֵלָה אוֹ בָָּשׂר וְחָלָב.

ילִים  יֵּׁש ּתַבְׁשִ ּ ׁשֶ ֵדנו הַּתַלְמוּד ְמלַּמְ
 ּ ֲאפִילּו אֹוָתם  לֱֶאכֹול  ר  ּמוּּתָ ׁשֶ
ילִים  ל אֹוָתם. הַּתַבְׁשִ ֵ נָֹוכְִרי בִּיׁשּ ׁשֶ

ל, אֶפְׁשָר  לִים. לְָמׁשָ ָ אֵינָם ְמבוּׁשּ ר לֶאֱכֹול אֹוָתם גַּם כְּׁשֶ אֶפְׁשָ הָאֵלֶּה הֵם ַמאֲכָלִים ׁשֶ
ל גֶּזֶר מוּּתָר לֶאֱכֹול אוֹתוֹ. ַמדּוּעַ?  ֵ ל וְלָכֵן אִם נוֹכְִרי בִּיׁשּ ָ לֶאֱכֹול גֶּזֶר גַּם אִם אֵינֹו ְמבוּׁשּ
ל אֹותֹו כְֵּדי לֶאֱכֹול אֹותֹו, אֵינֹו נְִקָרא "ַמאֲכָל ָחׁשוּב"  ֵ לֹּא צִָריךְ לְבַׁשּ כִּי ַמאֲכָל ׁשֶ

ּ עָלָיו. וֲַחכִָמים לֹא גָזְרו

ן  ַרבִּי יְהוָּדה נְִשׂיאָה ׁשָָתה ַמיִם ׁשֶהְִרּתִיחַ נוֹכְִרי, כִּי הֲֵרי ַמיִם נִיּתָ הַּתַלְמוּד ְמסַפֵּר ׁשֶ
.ּ ּתוֹת גַּם אִם לֹא הוְּרּתְחו לִׁשְ

יַּת ְמלָאכָה בְּעֶֶרב פֶּסַח ַדּף י"ג: אִיסּוּר עֲׂשִ

ּ ַמְקִריבִים  כְּׁשֶהָיו ּוֹם, ִמפְּנֵי ׁשֶ ּיָּמוֹת ֵמֲחצוֹת הַי בְּעֶֶרב פֶּסַח אֵין עֹוִשׂים ְמלָאכוֹת ְמסו
 ּ ּוֹם, הָיו לַיִם, וּכְבָר בְּעֶֶרב פֶּסַח, ֵמֲחצוֹת הַי קוְֹרבַּן פֶּסַח, הְִתאַסֵּף כָּל עַם יְִשָׂראֵל בִּירוּׁשָ
ּ נוֹהֲגִים  ּוֹם, הָיו ּ אֶת קוְֹרבַּן פֶּסַח ֵמֲחצוֹת הַי ַמְקִריבִים אֶת קוְֹרבַּן פֶּסַח. ִמפְּנֵי ׁשֶהְִקִריבו

ּיָּמוֹת. ּ ְמלָאכוֹת ְמסו ּוֹם כְּיוֹם טוֹב, וְלֹא עָׂשו ֵמחֲצוֹת הַי

ְקָדּׁש חֵָרב וְאֵין ַמְקִריבִים קוְֹרבָּנוֹת, אַךְ נוַֹתר הָאִיסּוּר  ּ הַָרב בֵּית הַּמִ ּ, לְצַעֲֵרנו בְּיֵָמינו
ּיָּמוֹת בְּעֶֶרב פֶּסַח. לֹּא לַעֲׂשוֹת ְמלָאכוֹת ְמסו ׁשֶ

ּ ְמלָאכוֹת אֵין עֹוִשׂים? אֵילּו
לֹוׁש ְמלָאכֹות: בְַּדף זֶה לֹוְמִדים עַל ׁשָ

א. אָסוּר לְהְִסּתַפֵּר.
ב. לְחַיִָּטים אָסוּר לְִתפֹּור בְּגִָדים.

ג. אָסוּר לְכַבֵּס בְּגִָדים.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 432

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת מועד קטן, דף י״א

הסבר: התלמוד שואל מדוע המשנה פותחת בעניין 
שקשור לאבל ומסיימת בדיבור על חול המועד. רב 
שישא עונה שזה כדי ללמד שגם דברים שמותרים 
במועד - אסורים באבלות, ואילו רב אשי אמר שזה 
כדי ללמד שבמקום הפסד מותר לעשות מלאכה 

גם בחול המועד.

לא מיבעיא - לא נצרך, אין צורך לומר
פסידא - הפסד

שרו - התירו

פתח באבל וסיים במועד! אמר רב שישא בריה דרב אידי: 
זאת אומרת דברים המותרין במועד אסורים בימי אבלו. 
רב אשי אמר: לא מיבעיא קאמר: לא מיבעיא בימי אבלו 
דמדרבנן הוא ושרי, אלא אפילו במועד דאיסור מלאכה 

מדאורייתא, במקום פסידא שרו רבנן.

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן, ַּדף י"א- י"ז
פרשת משפטים | כ"א-  כ"ז בשבט )23-29 לינואר( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
קיבוץ לוחמי הגטאות

קיבוץ לוחמי הגטאות נמצא בגליל המערבי. 
הוא נקרא בתחילה "אשר", ולאחר מכן שונה 
שמו על פי דרישת מקימי היישוב, שהיו קבוצה 
של ניצולי שואה ולוחמי גטאות ששרדו ועלו 
לארץ. היישוב הוקם בשנת 1949, ונחנך יום 
לפני יום השנה השישי למרד גטו ורשה בטקס 
גדול וחגיגי בו השתתפו גם נציגי ממשלת 
פולין. בין מקימי היישוב היו יצחק צוקרמן 
וצביה לובטקין, 
ממנהיגי המרד. 
בקיבוץ נבנה בית 
לוחמי הגטאות, 
המשמש כמוזיאון 
לתולדות השואה.

"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. 

מוזאון יד לילד, לוחמי הגטאות )Wikipedia, י.ש(



מצד שני:

אדון כהן נמצא במצב כספי לא 

טוב, ואולי גם אם בית המשפט 

יפסוק לא יהיה לו מאיפה 

לשלם. המשפט יכול להימשך 

הרבה זמן ויהיו עוד הוצאות 

לעורכי דין. אולי כדאי להתפשר 

לפחות על 1,000 ₪, ולקבל 

משהו מההלוואה ולא להסתבך 

במשפט ארוך ובהוצאות נוספות, 

ובגרימת צער נוסף לאדון כהן.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

אדון כהן היה חייב לאדון לוי 2,000 ₪, החזר על הלוואה שנתן לו בעבר.
כאשר בא אדון לוי לבקש את החוב אמר לו אדון כהן: "אני ממש מתנצל, 
אבל לצערי ירדתי מנכסיי והפסדתי הרבה כסף. אני יכול להחזיר לך 
רק 1,000 ₪". אדון לוי מתלבט מה לעשות: האם לתבוע את אדון כהן 
בבית המשפט על כל ההלוואה בסך 2,000 ₪, או שיתפשר איתו , 

ויקבל ממנו לפחות 1,000 ₪?

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

הסנהדרין
הסנהדרין היה בית הדין הגדול של שבעים ואחד 
דיינים, שהיה הסמכות התורנית והמשפטית 
העליונה בתקופת בית שני ואחריו. מקור השם 
הוא ביוונית, ופירושו "מועצה". מקום מושב 
הסנהדרין היה בלשכת הגזית שבבית המקדש, 
ולאחר החורבן גלתה הסנהדרין ליישובים אחרים, 
עד שהפסיקה להתקיים בעקבות מרד בר כוכבא.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
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בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
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01948

בספירה
מבריאת העולם
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 )למיניינם(

2238

-1521
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2448
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המלך

2934
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3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
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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

משפט אייכמן
בשנת 1961 תש"א התקיים בישראל משפטו 
של אדולף אייכמן, מבכירי השלטון הנאצי שהיה 
אחראי לביצוע תוכנית "הפתרון הסופי" ולרציחתם 
של מיליוני יהודים. אייכמן נחטף על ידי המוסד 
מארגנטינה, שם חי בזהות בדויה, והובא לישראל 
כדי לעמוד לדין. בראש התביעה עמד היועץ 
המשפטי לממשלה, גדעון האוזנר. המשפט עורר 
רגשות עזים בציבור בארץ, וניצולי שואה רבים 
חשפו לראשונה את סיפוריהם כאשר העידו 
במהלך המשפט. אייכמן טען להגנתו שרק מילא 
פקודות והיה בורג קטן 
במערכת. השופטים 
בנימין  לנדוי,  משה 
הלוי ויצחק רווה דחו 
את טענותיו ודנו אותו 
למוות בתלייה. אייכמן 
גופתו  להורג,  הוצא 
ואפרו פוזר  נשרפה 

בים.

להחזיר.לדעת שהלוואות צריך בסוף אותו לשלם. הלווים צריכים ובית המשפט כבר יכריח המשפט על הסכום הזה, לתבוע את אדון כהן בבית זמן, אולי הכי נכון וצודק זה ולכן גם אם זה יקח קצת 2,000 ₪, וזה סכום לא קטן, אדון לוי מודה שהוא חייב מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

משפט אייכמן. גדעון האוזנר עומד, לשמאלו רוברט 
 סרווציוס. אייכמן יושב בתא הזכוכית

)Wikipedia, Milli John(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .
משפט אייכמן. תשכ"א 1961.

2 .
גדעון האוזנר. התובע הראשי.

	 .

הפושע הנאצי אדולף אייכמן. נידון לתלייה.
4 .

דגל ארגנטינה. אייכמן נלכד ברחוב גריבלדי בארגנטינה.
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2019 
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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

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מהו האירוע המצויר כאן ומתי הוא התרחש?

מיהו האיש מימין ומה היה תפקידו?

מיהו האיש שממושקף בתא הזכוכית ומה היה גזר דינו?

דגל של איזו מדינה תלוי על התא, ואיך הוא קשור לציור?

נולד בלבוב-פולין בשנת 1915, ובגיל 12 . 1
עלה ארצה עם משפחתו.

היה היועץ המשפטי לממשלה והתובע . 2
הראשי במשפט אייכמן.

היה חבר כנסת ושר, ויו"ר המועצה . 	
הבינלאומית של "יד ושם".
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גדעון האוזנר



ְקָדּׁש בַּפַּעַם הִָראׁשֹונָה עֹובֵד בְּבֵית הַּמִ ַדּף ט"ז: כֹּוֵהן ׁשֶ

יִרים  ּ ַמכְׁשִ ְקָדּׁש? אֵיךְ הָיו ּ לַעֲבֹוד בְּבֵית הַּמִ ּ הַכֹּוֲהנִים ִמְתכֹּונְנִים לַיֹּום ׁשֶבֹּו יִזְכּו כֵּיצַד הָיו
ּ עִם הַכּוֹהֲנִים אֶת  יִּלְְמדו אֹוָתם לַּתַפְִקיד? בֵּית ִדּין הָיָה ְמַמנֶּה ּתַלְִמיֵדי ֲחכִָמים ְמיוּחִָדים ׁשֶ
זְבֵּחַ,  ל, כֵּיצַד ְמַקבְּלִים אֶת ַדּם הַקוְֹרבָּן, אֵיךְ ַמזִּים אוֹתֹו עַל הַּמִ הִלְכוֹת הַָקוְֹרבָּנוֹת, לְָמׁשָ
הָיָה  ל כֹּוֲהנִים, ׁשֶ וְעֹוד הֲלָכוֹת ַרבּוֹת. בְּגִיל עְֶשִׂרים הָיָה הַכֹּוהֵן הֹולֵךְ לְבֵית ִדּין ְמיוָּחד ׁשֶ
ּ אֹותֹו לָעֲבֹוָדה,  ְקָדּׁש וְאִם ִקיבְּלו ר לַעֲבֹוַדת הַּמִ ּ אִם הוּא כָּׁשֵ ם בְָּדקו ְקָדּׁש, ׁשָ בְּבֵית הַּמִ
עָה  ל חַג. בַּפַּעַם הִָראׁשֹונָה הַכּוֹהֵן הַצָּעִיר נִכְנַס לַעֲבֹוד בְּׁשָ הָיָה לֹו אֹותֹו יֹום - יֹום ׁשֶ
יָרה עַל הְַקָרבַת הַָקוְֹרבָּנוֹת, ִמיָּד הוּא ָרחַץ פַּעַם ִראׁשוֹנָה אֶת יָָדיו  ּ ׁשִ ּ וְאְָמרו ׁשֶהַלְּוִיִּים עְָמדו
ְקָדּׁש, וְאָז נִיגַּׁש לְהְַקִריב אֶת הַָקוְֹרבָּן הִָראׁשוֹן בִּיֵמי חַיָּיו.  ּוֹר ׁשֶבְּבֵית הַּמִ וְאֶת ַרגְלָיו ִמן הַכִּי
אֵיזֶה קוְֹרבָּן הוּא הְִקִריב? בַַּדּף זֶה לוְֹמִדים ׁשֶהוּא הֵבִיא קוְֹרבַּן ִמנְחָה וְהְִקִריבָהּ בְּעַצְמוֹ. 

ְקָדּׁש. קוְֹרבָּן זֶה נְִקָרא "ִמנְחַת ִחינּוּךְ", כִּי בָּהּ הַכּוֹהֵן ִמְתחַנֵּךְ לַעֲבֹוַדת הַּמִ

ַדּף ט"ו: ִדּינֵי ְמצֹוָרע

יֵּׁש לוֹ נֶגַע צַָרעַת, צִָריךְ לָלֶכֶת לַכּוֹהֵן וּלְהְַראוֹת לוֹ אֶת הַנֶּגַע. הַכּוֹהֵן בֹּוֵדק אִם הַנֶּגַע הַזֶּה  ִמי ׁשֶ
ּיִָּקים ׁשֶל צַָרעַת הַּמְתוֹאִָרים בְּפָָרׁשַת "ּתַזְִריעַ". אִם  הוּא צַָרעַת אוֹ לֹא, עַל פִּי הַסִּיּמָנִים הַּמְדו
יֵּׁש לוֹ צַָרעַת, הוּא אוֵֹמר לוֹ: "ָטֵמא אָּתָה", וִּמיָּד הָאִיׁש נִהְיֶה ָטֵמא בְּטוְּמאַת  הַכּוֹהֵן רוֹאֶה ׁשֶ
יְִתַרפֵּא ִמצַָּרעְּתוֹ, וְאִם הוּא  צָָרעַת. ֵמאוֹתוֹ ֶרגַע, הוּא צִָריךְ לָׁשֶבֶת ִמחוּץ לְחוַֹמת הָעִיר עַד ׁשֶ
ּ אַחֵר הַּמְִתָקֵרב אֵלָיו הוּא צִָריךְ לוַֹמר לוֹ: "הִיזָּהֵר, אֲנִי ָטֵמא. אַל ּתִיגַּע בִּי".  רוֹאֶה ִמיׁשֶהו
הַנֶּגַע  כָּךְ הוּא יָבִין ׁשֶ צֹוָרע אֵינֹו הֹולֵךְ לָרֹופֵא אֶלָּא לַכֹּוהֵן, כְֵּדי ׁשֶ ֲחזַ"ל ַמסְבִּירים, כִּי הַּמְ
ּ הוּא צִָריךְ  נּו הַנֶּגַע יָסוּר ִמּמֶ ּ וֲַאֵחרֹות,  וּכְֵדי ׁשֶ עָבַר עֲבֵרֹות כָּאֵלּו הִגִּיעַ אֵלָיו ִמפְּנֵי ׁשֶ
פֵּר אֹוָתם, וְַרק אָז יְִתַרפֵּא ִמצַָּרעְּתוֹ.  יו וּלְׁשַ לָׁשֶבֶת לְבַדֹּו ִמחוּץ לָעִיר, לְהְַרהֵר עַל ַמעֲׂשָ

ַדּף י"ד: ּתְִספֹּוֶרת וּכְבִיָסה בְּחֹול הַּמֹועֵד

ּ לְכַבֵּס  בִּיֵמי חֹול הַּמוֹעֵד, לֹא ִמְסּתַפְִּרים וְלֹא ְמכַבְּסִים בְּגִָדים. בְַּדף זֶה לוְֹמִדים, ׁשֶאֲפִילּו
ּתַּמֵׁש בְּחֹול הַּמֹועֵד – אָסוּר. ַמדּוּעַ? וְהֲֵרי הַכִּיבּוּס נַעֲֶשׂה לִכְבֹוד  צְִּריכִים לְהִׁשְ בְּגִָדים ׁשֶ
הַּמוֹעֵד! הַּתַלְמוּד ַמסְבִּיר ׁשֶאִם יִהְיֶה מוּּתָר לְכַבֵּס בְּגִָדים בְּחֹול הַּמוֹעֵד בִּׁשְבִיל חֹול הַּמוֹעֵד, 
ְ, צְִריכִים לְהָכִין  ּ עֲסוִּקים כָּל כָּך יו אֲנַחְנו ּ לְעַצְָמם: "עַכְׁשָ ים, ׁשֶבְּעֶֶרב הַחַג יַגִּידו ּ אֲנָׁשִ יִהְיו
אֶת כָּל ַמאַכְלֵי הַחַג, לְנַקּוֹת אֶת הַבַּיִת - בְּעֶֶרב פֶּסַח, לִבְנוֹת סוּכָּה - בְּעֶֶרב סוּכּוֹת, וְלָכֵן 
ּ לְחֹול  נַׁשְאִיר אֶת הַכִּיבּוּס וְאֶת הַּתְִספּוֶֹרת לִיֵמי חֹול הַּמֹועֵד". ַמה יְִּקֶרה אָז? הֵם יִכָּנְסו
ל יֹום טוֹב.  אֵינָם ְמכוּבָּסִים וְאֵין זֶה ִמכְּבֹודֹו ׁשֶ הַּמֹועֵד לֹא ְמסוּפִָּרים,  וְעִם בְּגִָדים ׁשֶ
 ּ אֵין לְהְִסּתַפֵּר וְאֵין לְכַבֵּס בְּגִָדים בְּחֹול הַּמֹועֵד, וְכָךְ הַכֹּל יָבֹואו ּ ֲחכִָמים, ׁשֶ לָכֵן ּתִיְקּנו
יֵּׁש לֹו בֶּגֶד אֶחָד בִּלְבָד  י ׁשֶ ּמִ ּ, ׁשֶ לַחַג נְִקיִּים וְּמסוּפִָּרים כַּיָּאוּת. הַּתַלְמוּד ְמלַּמֵד אוָֹתנו
ינּוֹקוֹת ְמכַבְּסִים בְּחֹול  ל ּתִ וְהַבֶּגֶד הְִתלַכְלֵךְ בְּחֹול הַּמוֹעֵד, מוּּתָר לְכַבֵּס אוֹתוֹ. גַּם בְּגִָדים ׁשֶ

הַּמוֹעֵד, ִמפְּנֵי ׁשֶהֵם ַמְרבִּים לְלַכְלֵךְ אֶת בִּגְֵדיהֶם.

בס"ד

האם מותר לתקן מקרר בחול המועד?  .1
אלו בגדים מותר לכבס בחול המועד?  .2

מה היה הקורבן הראשון שהקריב כוהן   .3
כשהחל לעבוד במקדש?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן, דף י״ד - י״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
פרשת משפטים עוסקת בדיני ממונות 
ובמחלוקות שבין אנשים שפגעו והזיקו 
זה לזה. לכאורה מדובר במעבר חד מאוד 
מהפרשה הקודמת בה קראנו על המעמד 
המרומם בהר סיני ועד לפרשתנו המתארת 
סכסוכים המתגלעים בחיי היום יום. אולם, 
דווקא את הנקודה הזאת בחרה התורה 
להדגיש כשהיא פתחה את פרשתינו באות 
"ו" המסמלת חיבור: "ואלה המשפטים". 
בשונה מדתות אחרות, היהדות חרטה על 
דגלה שדבר ה' מופיע במעשים הקטנים 
והפשוטים ובכל שדרות החיים. לכן מיד 
אחרי מעמד הר סיני באה פרשה המלאה 
בפרטים הלכתיים הנוגעים למורכבות של 
החיים בעולם כדי ללמדנו עד כמה מתפלש 
ומגיע אורו של הקב"ה עד לתחתיות ארץ.

ינֵי הַנָּזִיר ִּ ַדּף י"ז: ד

ּתֹות יַיִן וְלֶאֱכֹול עֲנָבִים, אָסוּר לֹו  ִקּיבֵּל עַל עַצְמֹו לִהְיֹות "נָזִיר", אָסוּר לֹו לִׁשְ ִמי ׁשֶ
ת. כְּׁשֶהְִסּתַיְָּמה ּתְקוּפַת הַנְּזִירוּת, הָיָה הַנָּזִיר  אי לְהִיּטֵָמא ִמּמֵ ַ לְהְִסּתַפֵּר וְגַם אֵינֹו ַרׁשּ
ְקָדּׁש. קֹוְרבַּן ַחּטָאת, קֹוְרבַּן עֹולָה וְקֹוְרבַּן  לֹוׁשָה קוְֹרבָּנוֹת לְבֵית הַּמִ צִָריךְ לְהָבִיא ׁשְ
ּתֹות יַיִן וּלְהִיּטֵָמא ִמּמֵת,  לִָמים. בְּכָל ּתְקוּפַת נְזִירוּתֹו אָסוּר לֹו לְגַלֵּחַ אֶת ַשׂעֲרֹוָתיו, לִׁשְ ׁשְ
הֵבִיא אֶת קֹוְרבְּנֹוָתיו כְּבָר מוּּתָר לֹו לַעֲׂשֹות זֹאת. אֲַחֵרי ׁשֶהַנָּזִיר הְִקִריב  אַךְ ֵמֶרגַע ׁשֶ
ְקָדּׁש, ׁשָם הָיָה חֶֶדר ְמיוּחָד  ים ׁשֶבְּבֵית הַּמִ אֶת קוְֹרבְּנוָֹתיו, הוּא הָיָה פֹּונֶה לְעֶזְַרת הַנָּׁשִ
ׂיעָר ׁשֶל הַנָּזִיר  ּ ְמגַלְּחִים אֶת כָּל הַּשֵ ּ עוִֹשׂים ׁשָם? הָיו כַּת הַנְּזִיִרים". ֶמה הָיו נְִּקָרא "לִׁשְ ׁשֶ
לִָמים ׁשֶהוּא הֵבִיא. הַּתַלְמוּד ְמסַפֵּר  ְ ְלִים אֶת קוְֹרבַּן הַׁשּ וְׂשוְֹרפִים אוֹתֹו בָּאֵׁש ׁשֶבָּהּ ְמבַׁשּ
ּ ׁשֶבְּחֹול הַּמוֹעֵד אָסוּר לְהְִסּתַפֵּר, הַנָּזִיר ְמגַלֵּחַ אֶת ַשׂעֲרוָֹתיו בְּחֹול הַּמֹועֵד, כְֵּדי  ׁשֶאֲפִילּו

לֹּא יְִתעַכֵּב בְּהְַקָרבַת הַקוְֹרבָּנוֹת ׁשֶהוּא חַיָּב לְהְַקִריב. ׁשֶ

זהו את המילים הבאות, שהאותיות 
שלהן לקוחות מהמילה "מצורע":

1. מחסום

2. אפיק

3. מכשול

4. ענק

5. פיקח

)תשובות: מעצור, ערוץ, רועץ, עצום, ערום(


