
וָה ַדּף ד': גְּזֵָרה ׁשָ

לֹׁש עְֶשֵׂרה ִמדֹּות  ּ בְַּריְָתא ׁשֶקּוְֹראִים לָהּ: "ׁשְ בְּבֵית ִמְדָרׁשוֹ ׁשֶל הַּתַנָּא ַרבִּי יִׁשְָמעֵאל, לְָמדו
ּוֹת ׁשֶחֲכִָמים יְכוֹלִים  ֻרי הַּתֹוָרה נְִדֶרׁשֶת בָּהֶן". בִּבְַריְָתא זוֹ ֻמזְכִָּרים ׁשְלֹש עשרה אֶפְׁשָ ׁשֶ
לְִדרֹׁש הֲלָכוֹת וְִדינִים ִמפְּסוֵּקי הַּתוָֹרה. אַחַת הְַדָּרכִים לִלְמֹד הֲלָכוֹת וְִדינִים ִמפְּסוֵּקי 
 ּ נִּכְּתְבו ּ  כִּי יֵׁש פְּסוִּקים בַּּתוָֹרה ׁשֶ וָה". הַָקּב"ה ָמסַר לְמֹׁשֶה ַרבֵּנו הַּתוָֹרה הִיא "גְּזֵָרה ׁשָ
נִּלְַמד הֲלָכָה ִמפָּסוּק לְפָסוּק. לְָמׁשָל, בְַּדף זֶה לוְֹמִדים ׁשֶעֶבֶד  בָּהֶם ִמלִּים זֵהוֹת, כְֵּדי ׁשֶ
כְּנַעֲנִי פָּטוּר ִמּמִצְווֹת ׁשֶהַזְַּמן גְָּרָמן , דהיינו ִמצְווֹת ׁשֶחַיָּבִים בָּהֶן בִּגְלַל זְַמן ׁשֶהִגִּיעַ, לְָמׁשָל, 
כּוֹת. ִמנַּיִן יֹוְדעִים ׁשֶכָּךְ ִדּינוֹ ׁשֶל עֶבֶד כְּנַעֲנִי?  ִמצְוַת ֻסכָּה, שִמְתחַיְּבִים בה כִּי הִגִּיעַ חַג הַסֻּ
וָה ִמנָּׁשִים. נָׁשִים פְּטוּרוֹת ִמּמִצְווֹת עֲֵשׂה ׁשֶהַזְַּמן גְָּרָמן, וּבַפָּסוּק ׁשֶל נָׁשִים נִכְּתְבָה  בִּגְזֵָרה ׁשָ

הַּמִלָּה "לָהּ" וְגַם בַּפָּסוּק ׁשֶל עֲבִָדים נִכְּתְבָה הַּמִלָּה "לָהּ".
וָה לִלְמֹד ִמִדּין הַנָּׁשִים עַל ִדּין הָעֲבִָדים. ּ חֲכִָמים: ִמכָּאן לוְֹמִדים גְּזֵָרה ׁשָ אְָמרו

פָּט עַל כָּל נֶעְלָם ַדּף ה': יָבִא בְִמׁשְ

ׁשְלֹמֹה הַּמֶלֶךְ  כַָּתב אֶת ֵספֶר קֹהֶלֶת. בַּפָּסוּק הָאַחֲרוֹן הוּא כַָּתב: "כִּי אֶת כָּל ַמעֲֶשׂה, 
פָּט עַל כָּל נֶעְלָם; אִם טוֹב וְאִם ָרע". הָאֱלֹהִים יָבִא בְִמׁשְ

פָּט, גַּם  ַמה פֵּרוּׁשוֹ ׁשֶל הַפָּסוּק? ׁשֶאֶת כָּל הַּמַעֲִשׂים ׁשֶל הָאָָדם הַָקּבָּ"ה יִבְחַן בַּּמִׁשְ
ּ הָאָָדם עַצְמוֹ. לְָמׁשָל, אדם  אֶת הַדְּבִָרים הַנֶּעֱלִָמים, ׁשֶאַף אֶחָד לֹא יֹוֵדעַ עֲלֵיהֶם, אֲפִילו

שעָָשׂה עֲבֵָרה בְׁשוֹגֵג,
ּ אֶת זֶה יִבְדֹּק הַָקּבָּ"ה. וְהוּא כְלָל לֹא יֹוֵדעַ ׁשֶעָבַר עֲבֵָרה, אֲפִלּו

ל עֹולֵי הְָרגָלִים ת הַָקְּרבָּנֹות ׁשֶ לֹׁשֶ ַדּף  ו': ׁשְ

 עוֹלֵי הֶָרגֶל הַבָּאִים לְבֵית הַּמְִקָדּׁש בְִּתקוּפַת הְָרגָלִים, צְִריכִים לְהָבִיא ׁשְלֹׁשָה ָקְרבָּנוֹת; 
לְֵמי ִשְׂמחָה". לְֵמי ֲחגִיגָה"; "ׁשַ "עֹולַת ְראִיָּה"; "ׁשַ

נֵי  ְקָטר כָּלִיל עַל הַּמִזְבֵּחַ, אַךְ ׁשְ "עֹולַת ְראִיָּה" ְמיֻחֶֶדת בְּכָךְ ׁשֶהִיא ָקְרבַּן עֹולָה הַּמֻ
הַָקְּרבָּנוֹת הָאֲחִֵרים הֵם ָקְרבְּנוֹת ׁשְלִָמים, ׁשֶאֶת בְָּשָׂרם אוֹכְלִים הַכֹּהֲנִים וּבַעַל הַָקְּרבָּן.

ּ אוָֹתם )פַּעַם אַחַת( עֹוד לִפְנֵי ַמּתַן ּתוָֹרה.  לְֵמי ֲחגִיגָה" ְמיֻחִָדים בְּכָךְ ׁשֶהְִקִריבו "ׁשַ
ּ לִי  י, וְיָחֹגּו לַּח אֶת עַּמִ ּ הֹוִדיעַ לְפְַרעֹה כִּי ה' צִוָּה  "ׁשַ ּמֹׁשֶה ַרבֵּנו ָמַתי הָיָה הַדָּבָר? כְּׁשֶ

דְבָּר".]שמות[. בַּּמִ
ּ בְּנֵי יְִשָׂראֵל  ּ ָקְרבַּן חֲגִיגָה. אֶת ָקְרבַּן הַחֲגִיגָה הַזֶּה הְִקִריבו יְַּקִריבו ּ לִי", הַכַּוָּנָה ׁשֶ "וְיָחֹגּו
לִָמים".]שמות[ ּ זְבָחִים ׁשְ נֶּאֱַמר בְּפָָרׁשַת ִמׁשְפִָּטים  "וַיִּזְבְּחו בְּעֶֶרב ַמּתַן ּתוָֹרה, כְּפִי ׁשֶ

גַּם נָׁשִים חַיָּבוֹת בָּהֶם, לְֻעּמַת הַָקְּרבָּנוֹת הָאֲחִֵרים ׁשֶהֵן  לְֵמי ִשְׂמחָה" ְמיֻחִָדים בְּכָךְ ׁשֶ "ׁשַ
פְּטוּרוֹת ֵמהְַקָרבָָתם. כָּךְ אוֵֹמר הַּתַנָּא ַרבִּי יוֹסֵי הַגָּלִילִי.

עוּר" אֵין לֶָהם ׁשִ ּ ְדבִָרים ׁשֶ ַדּף ז': "אֵלּו

ּ אוְֹמִרים אֶת הַפְּסוִּקים  ּ ְמבְָרכִים אֶת בְִּרכּוֹת הַּתוָֹרה, אָנו בְּכָל בֶֹּקר, ִמיָּד לְאַחַר ׁשֶאָנו
ּמְבְָרכִים עַל ַמאֲכָל צִָריךְ לֶאֱכֹל  ּמִיָּד אַחֲֵרי ׁשֶ ְמֶרךָ...". ַמדּוּעַ? כִּי כְּפִי ׁשֶ "יְבֶָרכְךָ ה' וְיִׁשְ
ּ אוְֹמִרים פְּסוִּקים ִמן  ּ עַל הַּתוָֹרה, צִָריךְ לִלְמֹד ּתוָֹרה. לָכֵן אָנו אוֹתוֹ, כָּךְ גַּם אַחֲֵרי ׁשֶבֵַּרכְנו
ּ לוְֹמִדים ּתוָֹרה ׁשֶבְּעַל פֶּה וְאוְֹמִרים אֶת  ְמֶרךָ", וְאַחַר כָּךְ אָנו הַּתוָֹרה - "יְבֶָרכְךָ ה' וְיִׁשְ
הַּתֹוָרה נְָתנָה לָהֶן  עוּר, הַפֵּאָה...". יֵׁש ִמצְוֹות ׁשֶ אֵין לָהֶם ׁשִ ּ דְבִָרים ׁשֶ נָה "אֵלּו הַּמִׁשְ
ּיִת",  ַ ִעוָּרהּ )גְָּדלָהּ( הוּא "כַז ׁשּ עוּר. לְָמׁשָל, אֶת ִמצְוַת אֲכִילַת ַמצָּה צִָריךְ לְַקיֵּם בְַּמצָּה ׁשֶ ׁשִ
הַּתֹוָרה לֹא ָקצְבָה אֶת  ּתֵי ִמצְווֹת. אַךְ יֵׁש ִמצְוֹות ׁשֶ ּיִתים", לֹא יְַקיֵּם ׁשְ ֵ נֵי "כַּז יֹּאכַל ׁשְ וִּמי ׁשֶ
לָּהֶן וְנִּתָן לְַקיֵּם אוָֹתן בְּכָל ׁשִעוּר ׁשֶהוּא. לְָמׁשָל, ִמצְוַת פֵּאָה,,ׁשֶצִָּריךְ לְהַׁשְאִיר  עוּר ׁשֶ ִ הַׁשּ
ֶׂדה - ִמי  ֶׂדה לָעֲנִיִּים וְלֹא לְִקצֹר אוָֹתהּ, אֶפְׁשָר לְַקיֵּם בְּכָל הַּשָ חֵלֶק ֵמהַּתְבוּאָה ׁשֶבַּּשָ

לֹּו הִיא "פֵאָה" לָעֲנִיִּים. ֶׂדה ׁשֶ כָּל הַּשָ ֶׂדה, יָכֹול לְהֹוִדיעַ ׁשֶ ּ ְקצָת ֵמהַּשָ ָקּצַר אֲפִלּו ׁשֶ

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת חגיגה, דף ה'

הסבר: רבי יהושע בן חנניה עמד לפני הקיסר, 
ומין אחד )-כופר( סימן לו בידו שהיהודים הם עם 
שאלוקיהם עזב אותם. סימן לו רבי יהושע בחזרה 

שה' עדיין משגיח על ישראל.

הוה קאי - היה עומד
אחוי ליה - סימן לו

 אהדרינהו מריה לאפיה מיניה - 
החזיר אדוניו את פניו ממנו

רבי יהושע בן חנניה הוה קאי בי קיסר, אחוי ליה 
ההוא מינא: עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה. 

אחוי ליה: ידו נטויה עלינו. 
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סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה ַּדף ד'- י'
פרשת כי-תשא | י"ב- י"ח באדר א' )13-19 לפברואר( 
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
פקיעין

פקיעין היא יישוב בגליל העליון, ששמו מוזכר 
כבר בתקופת המשנה. קהילה יהודית מבודדת 
התקיימה במקום במשך מאות שנים, עד לתקופה 
המודרנית. משה מונטיפיורי וארגונים ציוניים 
שונים פעלו לחיזוק הקהילה ותושבי המקום, 
אולם בשל המצב הבטחוני והכלכלי התדלדל 
היישוב, ובשנת 1938 נאלצו אחרוני היהודים לעזוב 
את המקום בעקבות המרד הערבי. לאחר הקמת 
המדינה הוקם בסמוך המושב פקיעין החדשה, 
ולאורך השנים נעשו ניסיונות לחדש את הנוכחות 
היהודית בפקיעין, אך רק מעטים מתגוררים 
שם, ביניהם משפחת זינאתי הוותיקה. במקום 
כנסת  בית  נמצא 
עתיק מתקופת בית 
שני, והמערה שלפי 
המסורת הסתתר בה 
רבי שמעון בר יוחאי.

"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. 

 בית הכנסת היהודי העתיק בפקיעין
)Wikipedia, צילום עצמי(



מצד שני:
חלק מבני המשפחה טענו 

שזה מקובל מאד לרשום 

את שם התורם על שלטים 

בבתי הכנסת, זה יהיה 

לכבוד המשפחה , וההיפך- 

זה יעודד תורמים נוספים 

לתרום גם הם עוד דברים 

לבית הכנסת.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

אדון כהן הצליח ב"ה מאד בעסקיו והרוויח ממון רב. לאור הצלחתו הוא 
פנה לבית הכנסת בו הוא מתפלל ואמר שהוא מוכן לתרום סכום גדול 
לבניית ארון קודש חדש, בימה, ונברשת גדולה. הוא ביקש שליד כל 

דבר יהיה שלט מכובד שבו יהיה כתוב שזו תרומה שלו.

כאשר הוא סיפר לבני ביתו על העניין התעורר דיון סוער במשפחה.

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

מתן בסתר
מתן בסתר פירושו נתינת צדקה באופן בו המקבל 
אינו יודע מי נותן לו אותה, ולפעמים גם הנותן 
אינו יודע מיהו המקבל. זה נחשב לצורה מעולה 
של צדקה, משום שכך נמנעת ממקבל הצדקה 

הבושה מפני מי שנותן לו אותה.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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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.

בס"ד

חברותא

עלילת דמשק
בשנת 1840 התרחשה בדמשק עלילת דם נגד 
היהודים. בעקבות היעלמותם של נזיר נוצרי 
ומשרתו המוסלמי, הואשמו היהודים שרצחו אותם 
כדי להשתמש בדמם לאפיית מצות, ויהודים רבים 
נחקרו בעינויים קשים כדי לגרום להם להודות בכך. 
הפרשה זעזעה את יהודי העולם שהתגייסו לעזרה, 
ביניהם משפחת רוטשילד ומשה מונטיפיורי, 
שהשפיע על הסולטאן העות'מאני לצאת נגד 
עלילת הדם. בסופו של דבר שוחררו האסירים 
היהודים שנותרו בחיים, אם כי האישומים נגדם 
לא בוטלו רשמית. הדי הפרשה המשיכו להתגלגל 

גם שנים מאוחר יותר.

ובצניעות ללא שלטים.הם מעדיפים תרומה בסתר בדבר הסמוי מן העין, ולכן שאין הברכה שורה אלא מי הוא התורם. הם אמרו בלי שיהיו שלטים המכריזים הזו תהיה בצינעה ובעילום שם, שהם היו מעדיפים שהתרומה חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

אסיר יהודי ממתין למשפטו, ונזיר קפוצ'יני עומד בפתח 
)Wikipedia( 1851 ,תאו; ציור של מוריץ דניאל אופנהיים



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
השר משה מונטיפיורי. נותן צדקה לעני.

2 .

הבניין הראשון שהקים מונטיפיורי בשכונת משכנות  שאננים מחוץ לחומות העיר העתיקה.
3 .

לתת תעסוקה ופרנסה לתושבים ולעניים.
4 .

אלו שמות של שכונות שנקראו על שם משה מונטיפיורי.
5 .

שנות לידתו ופטירתו של מונטיפיורי שנפטר בגיל 100.
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רבי יוסף 
קארו
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 1897
הרצל
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1939
שואה
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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: 
מיהו האיש היושב בכרכרה ומה הוא עושה?

מהו הבניין עם הקשתות מאחוריו?
מה היה תפקידה של טחנת הקמח שבציור?

מה המכנה המשותף לשמות המופיעים על השלט?
מה משמעות המילים על הקיר- תרמ"ה- תקמ"ה?

 נולד באיטליה בשנת תקמ"ה- 1784. 1
ונפטר בגיל מאה באנגליה בשנת תרמ"ה-1885.

היה בנקאי, איש עסקים, נדבן ושתדלן. כינויו היה 'השר', וזכה . 2
לתואר אבירות ממלכת אנגליה.

ביקר בארץ ישראל שבע פעמים ותרם רבות במיוחד לארבעת . 3
ערי הקודש- ירושלים, טבריה, צפת, חברון.

חמש שכונות נקראות על שמו בירושלים, ועוד שכונות . 4
ורחובות במקומות רבים בארץ

2
1

3
4
5

השר משה מונטיפיורי



ַדּף ט': הַחֹוזֵר עַל לִּמוּדֹו 101 פְּעִָמים

ישנה חשיבות רבה בתהליך הלימוד- לשינון ולחזרה , עד כדי כך שהתלמוד 
חָזַר עַל לִּמוּדֹו ֵמאָה פְעִָמים לְבֵין אָָדם  וֹות בֵּין אָָדם ׁשֶ אֵין לְהַׁשְ קובע ׁשֶ
ׁשֶחָזַר עַל לִּמוּדֹו ֵמאָה וְאַחַת פְּעִָמים. כִּי כָּל חֲזָָרה עַל הַלִּּמוּד מוסיפה דבר 
נוסף, וְהַחֹוזֵר ֵמאָה וְאַחַת פְּעִָמים, ְמיֻחָד בְּהְַרבֵּה ִמּמִי ׁשֶחֹוזֵר ַרק ֵמאָה פְעִָמים.

 ּ ים ׁשֶהָיו ישנו משל הממחיש זאת-  פַּעַם הָיָה ׁשוּק ׁשֶל חַּמִָרים, ׁשֶהֵם אֲנָׁשִ
ׂאוֹת. בְּׁשוּק הַחַּמִָרים  ּ ַמְרכִּיבִים עַל חֲמוֵֹריהֶם בְּנֵי אָָדם וַּמּשָ לָהֶם חֲמוִֹרים וְהָיו
הָיָה ְמחִיר ָקבוּעַ לְפִי ֶמְרחִַקּים, לְָמׁשָל, ְמחִיר ְרכִיבָה עַל הַחֲמוֹר לְֶמְרחָק ׁשֶל 
אְַרבַּע פְַּרסָאוֹת הָיָה עֲָשָׂרה זוּז, אַךְ ִמי ׁשֶָרצָה לְִרכֹּב ְקצָת יוֵֹתר, כְּבָר ׁשִלֵּם 

נָּסַע ַרק ְקצָת יוֵֹתר ֵמאְַרבַּע פְַּרסָאוֹת. ּ ׁשֶ הְַרבֵּה יוֵֹתר, אֲפִלּו

כָּךְ גַּם הַחֹוזֵר עַל לִּמוּדוֹ ֵמאָה וְאַחַת פְּעִָמים, נְִמצָא בְַּדְרגָּה גְבוֹהָה הְַרבֵּה יוֵֹתר 
ִמּמִי ׁשֶלַָּמד ֵמאָה פְעִָמים.

ר ַדּף ח': ֲחגִיגַת אְַרבָּעָה עָׂשָ

לְֵמי  ּ עַל ָקְרבַּן "ׁשַ בַַּדּפִּים הַקֹּוְדִמים לַָמְדנו
ְמיָֻחד  לִָמים  ׁשְ ָקְרבַּן  הוּא  ׁשֶ ֲחגִיגָה", 
ּמְַקִריבִים בִּיֵמי הְָרגָלִים. בְַּדף זֶה לוְֹמִדים  ׁשֶ
נְִּקָרא "ֲחגִיגַת )יוֹם(  עַל ָקְרבַּן חֲגִיגָה ְמיֻחָד ׁשֶ
אְַרבָּעָה עָָשׂר )בְּנִיָסן(". ַמה הוּא ָקְרבַּן 
"ֲחגִיגַת אְַרבָּעָה עָָשׂר"? הַתלמוד מבאר, 
ַקיֶֶּמת ִמצְוָה לֶאֱכֹל אֶת ָקְרבַּן הַפֶּסַח "עַל  ׁשֶ
הַּשֹׂבַע", כְּׁשֶכְּבָר ְשׂבֵעִים וְלֹא כְּׁשְֶרעֵבִים, 

ּ רוֹצִים לִהְיוֹת כְּמוֹ בְנֵי ְמלָכִים ׁשֶאוֹכְלִים בָָּשׂר אַחֲֵרי  זאת מפני ּשבפֶּסַח אֲנַחְנו
ׁשֶהֵם ְשׂבֵעִים וְלֹא ִמּתוֹךְ ָרעָב.

לָכֵן ַמְקִריבִים בְּעֶֶרב פֶּסַח גַּם ָקְרבַּן חֲגִיגָה וְגַם ָקְרבַּן פֶּסַח. אוֹכְלִים ּתְחִלָּה ִמבְַּשׂר 
ּ, אוֹכְלִים ִמבְַּשׂר ָקְרבַּן הַפֶּסַח. ָקְרבָּן זֶה  נּו ּשְׂבֵעִים ִמּמֶ ָקְרבַּן הַחֲגִיגָה וְאַחֲֵרי ׁשֶ

ּמְַקִריבִים אוֹתוֹ בְּי"ד בְּנִיסָן. ְמֻכנֶה "ֲחגִיגַת אְַרבָּעָה עָָשׂר" ִמפְּנֵי ׁשֶ

ל  ילִים, כָּנָף )אֹו ׁשֹוק( ׁשֶ נֵי ַתבְׁשִ  בְּלֵיל הַסֵֶּדר ְמנִיחִים בְַּקעֲַרת לֵיל הַסֵֶּדר ׁשְ
ּ זֹוכִים לְהְַקִריב הַיֹּום, וְהַבֵּיצָה  אֵינֶנּו עֹוף וּבֵיצָה. הַכָּנָף הִיא זֵכֶר לְָקְרבַּן פֶּסַח ׁשֶ

ּ אֹוכְלִים בְּלֵיל הַסֵֶּדר. הָיו הִיא זֵכֶר לְָקְרבַּן ֲחגִיגָה ׁשֶ

בס"ד

1. איזה קורבן הקריבו עוד לפני מתן תורה?
2. כמה פאה צריך להשאיר לעניים בשדה?
3. מדוע מניחים ביצה בקערת ליל הסדר?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה, דף ח׳ - י׳

???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 

 talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!

דבר תורה
כשמשה רבינו יורד עם לוחות הברית ורואה את חטא 
העגל הוא מיד שוברם. לעומת זאת הלוחות השניים 
שהוריד משה- מתקבלים בברכה לדורי דורות בעם 
ישראל. מדוע צלחה דרכם של הלוחות השניים 
יותר מן הראשונים? אחד ההבדלים שבין הלוחות 
הראשונים לשניים הוא הצורה והאופן בהם הם 
התקבלו והגיעו אל בנ"י. בלוחות הראשונים היה קול 
ותשואות גדולות, הדבר נעשה באופן גלוי ופומבי, 
ולעומת זאת בעליית משה לקבלת הלוחות השניים 
אומר לו ה'- "ואיש לא יעלה עמך", שהכל ייעשה 
בשקט ובצניעות.  על הדברים הללו מסביר רש"י- 
שבמקום שהדבר נעשה עם הרבה רעש ובאופן פומבי- 
שולטת עין הרע, אך כשהדברים נעשים בצניעות 

ובהשקט- שם שורה הברכה.

בְּעַל פֶּה בִּכְָתב וְתֹוָרה ׁשֶ ַדּף י': ּתֹוָרה ׁשֶ

ּ  ִקבֵּל אֶת הַּתוָֹרה בְּהַר סִינַי  מֹׁשֶה ַרבֵּנו
וְלִּמֵד אוָֹתהּ לְעַם יְִשָׂראֵל. הַּתֹוָרה הַכְּתוּבָה 
י תֹוָרה ,הִיא ְמכֻנָּה  "ּתֹוָרה  בֲַּחֵמׁשֶת ֻחְמׁשֵ
ּ אוָֹתהּ. חֲלִָקים אֲחִֵרים  ׁשֶבִּכְָתב", כִּי כְָּתבו
ּ אַךְ  ׁשֶל הַּתוָֹרה לִּמֵד הַָקּבָּ"ה אֶת מֹׁשֶה ַרבֵּנו
אוָֹתהּ אֵין לִכְּתֹב וְהִיא ְמכֻנָּה "ּתֹוָרה ׁשֶבְּעַל 
ּ חַכְֵמי יְִשָׂראֵל  נִים ַרבּוֹת, ָראו פֶּה". אַחֲֵרי ׁשָ

 ּ ּ לִכְּתֹב אוָֹתהּ וְכָךְ כְָּתבו ּמְַתחִילִים לִׁשְכֹּחַ אֶת הַּתוָֹרה ׁשֶבְּעַל פֶּה וְהֵם הִּתִירו ׁשֶ
נָיוֹת, אֶת הַגְָּמָרא וְאֶת יֶֶתר הַסְּפִָרים. אֶת הַּמִׁשְ

יֵּׁש ִמצְווֹת רבות הַכְּתוּבוֹת בְִּמפָֹרׁש בַּּתוָֹרה  בְַּדף זֶה מלמד אותנו התלמוד ׁשֶ
ׁשֶבִּכְָתב, ולעומתן יֵׁש ִמצְווֹת ׁשֶאֵינָן כְּתוּבוֹת בַּּתוָֹרה בְִּמפָֹרׁש, לְָמׁשָל, פְָּרִטים 
ַרבִּים ׁשֶל הִלְכוֹת ׁשַבָּת, אֵינָם כְּתוּבִים בַּּתוָֹרה בְִּמפָֹרׁש, אַךְ בַּּתוָֹרה ׁשֶבְּעַל פֶּה 

ים ִמן הַפְּסוִּקים אֶת הַהֲלָכוֹת. לוְֹמִדים אֵיךְ דּוְֹרׁשִ

)תשובות: 1. חומר 2. גזרה 3. 
כתוב, שני כתובים 4. פרט 5. 

עניינו, סופו(

בעלון למדנו על י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. 
השלימו את שמותיהן של המידות המופיעות כאן 

)אפשר להיעזר בסידור(:

1. קל ו 

2.                            שווה

3. בניין אב מ                          ובניין אב מ

4. כלל ו

5. דבר הלמד מ                          

 ודבר הלמד מ


