
ֶרץ ֶ ַדּף י"א: הַנְִּטָמא ִמׁשּ

יֵּׁשנָם ׁשְמוֹנָה ׁשְָרצִים ׁשֶהַנּוֹגֵעַ בָּהֶם נְִטָמא. כך כתוב בספר ויקרא: "כָּל הַנֹּוגֵעַ בָּהֶם 
ּ ְמבִינִים,  ְָרצִים, נִהְיָה ָטֵמא. ִמן הַּמִלָּה "בָּהֶם" אָנו נּוֹגֵעַ "בָּהֶם" בַּׁשּ בְּמָֹתם יְִטָמא". כָּל ִמי ׁשֶ
ּ ְמבִינִים  ּ אוֵֹמר "נָגַעְּתִי בְִּמכוֹנִית", אֲנַחְנו כִּי ַרק ׁשֶֶרץ ׁשָלֵם ְמַטּמֵא. לְָמׁשָל, אִם ִמיׁשֶהו

ׁשֶהוּא נָגַע בְִּמכוֹנִית ׁשְלֵָמה, וְלֹא בְֶּדלֶת ְמפֶֹרֶקת ׁשֶל ְמכוֹנִית.

ְָרצִים, נִהְיָה ָטֵמא.  יִּפֹּל עַל "ֵמהֶם" ֵמהַׁשּ ּמִי ׁשֶ נִי, בְּפָסוּק נוֹסָף אוֶֹמֶרת הַּתוָֹרה, ׁשֶ ִמצַּד ׁשֵ
ִמן הַּמִלָּה "ֵמהֶם" ְמבִינִים, כִּי גַם אִם נוֹגְעִים בְּחֵלֶק ׁשֶל ׁשֶֶרץ כְּבָר נְִטָמאִים, לְָמׁשָל, אִם 

נּוֹגֵעַ בּוֹ נְִטָמא. ְ, ִמי ׁשֶ זָנָב ׁשֶל ׁשֶֶרץ ֵמת נֶחְּתַך

ֶֶרץ ׁשָלֵם, וּבַפָּסוּק  נְִּטָמאִים ַרק ִמׁשּ לכאורה יֵׁש סְִתיָרה בַּפְּסוִּקים. בְּפָסוּק אֶחָד כָּתוּב ׁשֶ
ּ חֲכִָמים: כַּוָּנַת הַּתוָֹרה הִיא,  נִי כָּתוּב, ׁשֶגַּם ֵמחֵלֶק ׁשֶל ׁשֶֶרץ נְִטָמאִים. על כך אְָמרו ֵ הַׁשּ
ּ חֲכִָמים  ֶֶרץ הֲכִי ָקָטן. חִפְּׂשו ֶֶרץ ְמַטּמֵא, אִם הַחֵלֶק הַזֶּה הוּא בְּגֶֹדל ׁשֶל הַׁשּ ׁשֶחֵלֶק ִמׁשּ

ּ, כִּי יֵׁש ׁשֶֶרץ בְּׁשֵם "חֶֹמט", ׁשֶכְּׁשֶהוּא ִתנּוֹק הוּא בְּגֶֹדל ׁשֶל "עֲָדׁשָה". וָּמצְאו

ל "עֲָדׁשָה" - נִהְיָה ָטֵמא. ֶרץ  בְּגֶֹדל ׁשֶ ל ׁשֶ ּ ֲחכִָמים ֲהלָכָה: הַנֹּוגֵעַ בְּחֵלֶק ׁשֶ ִמכָּאן הֹורו

ית" ה בְֵראׁשִ ה ֶמְרכָּבָה" וּ"ַמעֲׂשֵ ַדּף י"ב: "ַמעֲׂשֵ

ית" וְעַל "ַמעֲֵשׂה ֶמְרכָּבָה". נִי ׁשֶל ַמסֶּכֶת חֲגִיגָה לוְֹמִדים עַל "ַמעֲֵשׂה בְֵראׁשִ בְּפֶֶרק ׁשֵ

ׁשֶת יְֵמי  ּ בְּׁשֵ נִּבְְראו ית" - עוֹסֵק בִּבְִריאַת הָעוֹלָם, הַכּוֹכָבִים וְהַּמַזָּלוֹת ׁשֶ "ַמעֲֵשׂה בְֵראׁשִ
ית. בְֵראׁשִ

יֵּׁש בָּהֶם סוֹדוֹת נִסְּתִָרים, וְהֵם כְּתוּבִים  "ַמעֲֵשׂה ֶמְרכָּבָה" - הֵם דְּבִָרים עֲֻמִקּים וְנְִשׂגָּבִים ׁשֶ
בְִּתחִלַּת ֵספֶר יְחֶזְֵקאל.

ַמיִם ָ בַּׁשּ יָֻחד ׁשֶ לְאָךְ הַּמְ ַדּף י"ג: הַּמַ

עַם יְִשָׂראֵל ְמׁשַבְּחִים אֶת  ְבָחִים ׁשֶ ּתַפְִקידֹו לְַקבֵּל אֶת הַׁשּ ַמיִם ַמלְאָךְ ְמיֻחָד ׁשֶ ָ יֵּׁש בַּׁשּ
ֵמיהּ ַרבָּא ְמבַָרךְ"  ל, "אֵָמן, יְהֵא ׁשְ ּ הֵם, לְָמׁשָ ְבָחִים הַלָּלו הַָקּבָּ"ה בְּעֵת הַּתְפִלָּה. הַׁשּ
 ּ ּן אוֵֹמר "בְָּרכו ָ עֹונִים כְּׁשֶהַחַז בָֹרךְ לְעֹולָם וָעֶד" ׁשֶ ׁשֶאוְֹמִרים בַּ"ַקִּדּיׁש",  וְ"בָּרוּךְ ה' הַּמְ
ֵמיהּ ַרבָּה", עַד  ּ כָּל כָּךְ אֶת אֲִמיַרת "אֵָמן יְהֵא ׁשְ יבו בָֹרךְ". ֲחכִָמים הֶחְׁשִ אֶת ה' הַּמְ
כָּל הַגְּזֵרוֹת הָָרעוֹת  ּ, כִּי ִמי ׁשֶאוֵֹמר זֹאת בְּכַוָּנָה גְמוָּרה, ִמכָּל הַלֵּב, זוֹכֶה ׁשֶ ׁשֶהֵם אְָמרו
ֵמיהּ ַרבָּה ְמבַָרךְ לְעָלַם  ּ. פירוש התפילה "אֵָמן, יְהֵא ׁשְ ּ וְיְִתבַּּטְלו ּ עָלָיו -ִָקְּרעו נִּגְזְרו ׁשֶ
ל  יְִּתגֵַּדּל וְיְִתַקֵדּׁש ׁשְמוֹ ׁשֶ ּן אַָמר, ׁשֶ ָ ֶהַחַז וּלְעָלְֵמי עָלְַמיָּא" הוא כך- "אֵָמן" - עַל ַמה ׁשּ
ֵמיהּ ַרבָּה..." - יִהְיֶה ׁשְמוֹ הַגָּדֹול ׁשֶל הַָקּב"ה  ּ מוֹסִיפִים, "יְהֵא ׁשְ הַָקּבָּ"ה. וְאַחַר כָּךְ אָנו

ְמבָֹרךְ לְעֹולָם וּלְעֹולְֵמי עֹולִָמים.

נָה ׁש ֵמאֹות סְִדֵרי ִמׁשְ ַדּף י"ד: ׁשֵ

 ּ נָה" - ִמלְּׁשוֹן ׁשוֹנֶה, חֹוזֵר. ֵמאָז ַקבָּלַת הַּתוָֹרה הָיו נָה"? - "ִמׁשְ מה היא בעצם "ִמׁשְ
לוְֹמִדים אֶת הַהֲלָכוֹת וְהִַדּינִים ׁשֶבַּּתוָֹרה ׁשֶבְּעַל פֶּה וְּמלַּמְִדים אוָֹתם ִמדּוֹר לְדוֹר. הַתלמוד 
נָה )וְיֵׁש  ׁש ֵמאוֹת סְִדֵרי ִמׁשְ ּ כָּלְלָה ׁשֵ נְִּמסְָרה לְמֹׁשֶה ַרבֵּנו מלמדנו ׁשֶהַּתוָֹרה ׁשֶבְּעַל פֶּה ׁשֶ
ּ לוְֹמִדים אֶת הַפְּסוִּקים עִם הְַדָּרׁשוֹת ׁשֶלָּהֶם  נָיוֹת הַלָּל הָיו אוְֹמִרים ׁשְבַע ֵמאוֹת(. בַּּמִׁשְ
נִים  ל הַּתַנָּא הִלֵּל הַזֵָּקן, ׁשֶחַי כְֵּמאָה ׁשָ וְעִם הַהֲלָכוֹת ׁשֶלּוְֹמִדים ִמן הְַדָּרׁשוֹת. בְּיָָמיו ׁשֶ
ּ אֶת  ּתַכַּח הַּתוָֹרה ִמיְִּשָׂראֵל, חֲכִָמים סְִדּרו נִי, כְֵדי ׁשֶלֹּא ִתׁשְ ֵ לִפְנֵי ֻחְרבַּן בֵּית הַּמְִקָדּׁש הַׁשּ
ּמֵהֶן דּוְֹרׁשִים  נָה. ַרק הֲלָכוֹת, בְּלִי הַפְּסוִּקים וְהְַדָּרׁשוֹת ׁשֶ ָה סְִדֵרי ִמׁשְ ׁשּ הַהֲלָכוֹת בְּׁשִ
יא  נָיוֹת. לְאַחַר ִמכֵּן ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִ ּ אֶת הַּמִׁשְ אֶת הַהֲלָכוֹת. בְִּתקוּפָה זוֹ עֲַדיִן לֹא כְָתבו
נָיוֹת בְּנֻסָּח אֶחָד ׁשֶכֻּלָּם  ּ הַּמִׁשְ אָסַף אֶת כָּל חַכְֵמי יְִשָׂראֵל, ובעובדה משותפת נֶעְֶרכו

נָיוֹת. יא גַם חִלֵּק אוָֹתן לְַמסֶּכְּתוֹת, לִפְָרִקים וּלְִמׁשְ ּ בּוֹ. ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִ יִלְְמדו

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת חגיגה, דף י״ב

הסבר: התלמוד מקשה על דברי חכמים, לפיהם 
ברקיע העליון יש חושך ענן וערפל - והרי בפסוק 
בדניאל נאמר שאצל ה' שורה האור! ומשיבה, שכלפי 

חוץ יש שם חושך, אבל מבפנים יש שם אור.

חשוכא - חושך
נהורא - אור
גואי - פנימי

בראי – חיצוני

ומי איכא חשוכא קמי שמיא? והכתיב הוא גלא 
עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהורא עמה 

שרא! לא קשיא, הא בבתי גואי, הא בבתי בראי.

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה ַּדף י"א- י"ז
פרשת ויקהל | י"ט- כ"ה באדר א' )20-26 לפברואר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
הקהילה היהודית בשנגחאי-סין

שאנגחאי היא עיר נמל מרכזית בסין. בשנת 
1844, בעקבות הסכמי הסחר של סין עם 
המערב, התיישבו במקום סוחרים ותעשיינים 
יהודים ממוצא עיראקי, ויהודים ספרדים 
מארצות אחרות. בהמשך הועברו לשם יהודים 
רבים מיפן. במהלך מלחמת העולם השנייה 
הגיעו לשנגחאי כעשרים אלף פליטים יהודים 
מאירופה, ביניהם תלמידים רבים מישיבת מיר, 
הישיבה היחידה ששרדה את השואה. יהודים 
אלה התגוררו ברובע צפוף שהפך לגטו. הנאצים 
לחצו על היפנים להסגיר לידיהם את היהודים, 
אך הללו סירבו. 
ום  סי לאחר 
המלחמה עזבו 
היהודים  רוב 
לארצות אחרות.

"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. 

)Wikipedia( ישיבת מיר שבשאנגחאי



מצד שני:
חבריו לנשר טענו שהם 

חונכו על הערך שלא 

משאירים פצוע בשטח, 

מצפונם לא מאפשר להם 

לעשות זאת, וכי הם חשים 

חובה להישאר איתו ולנסות 

לסייע ככל האפשר בכל 

מחיר.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

בשנת 1954 מסתננים מצבא ירדן רצחו חקלאי יהודי ליד רעננה-כפר 
סבא. בתגובה נשלח כוח של צה"ל לבצע פעולת תגמול ולפגוע באויב. 
במהלך הפעולה נפצע קשה החייל יצחק ג'יבלי. מכיוון שמצבו גרם לכך 
שכל הכוח יסתכן ויתעכב במהלך הנסיגה, ביקש ג'יבלי מחבריו לנשק 
להשאיר אותו פצוע בשטח, וכך חיי כולם ינצלו, כי הם יצליחו לסגת 
מהר בלי הצורך לסחוב אותו איתם. בקשתו זו עוררה דיון סוער בין 
ג'יבלי לבין חבריו לנשק. )לא נספר לכם מה קרה בסוף...תוכלו לקרוא 
על כך לבד( כרגע , אנו שואלים אתכם- מה דעתכם? מה היה על חבריו 

של ג'יבלי לעשות במצב הזה?

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

קדושת החיים
קדושת החיים היא ערך מרכזי ביהדות. פיקוח 
נפש דוחה כמעט את כל העבירות שבתורה, ואף 
מחללים שבת כדי להציל יהודי גם אם יש ספק 
שיצליחו וגם אם ההצלה היא לחיי שעה בלבד.  
ערך קדושת החיים מתבסס בין היתר על ציווי 
התורה- 'וחי בהם', עליו דרשו חז"ל- 'וחי בהם' 

ולא שימות בהם.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
הצטרפו למאות אלפי לומדי 

הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 
אצלכם בקהילה

כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 
עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 

הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- בית ספר 'אור זבולון', אריאל

בס"ד

חברותא

הנפקת ויזות מעבר ליהודים 
בתקופת השואה

לאחר שכבשו הנאצים את ליטא במהלך מלחמת 
העולם השנייה, ניסו יהודים רבים להימלט משם. 
אחת הדרכים להימלט היתה באמצעות אישורי 
מעבר פיקטיביים לאי קורסאו, אותם הנפיק 
הקונסול ההולנדי בקובנה, יאן זווארטנדיק. על 
סמך אותם אישורים, חילק הקונסול היפני צ'יאונה 
סוגיהארה אלפי ויזות לפליטים יהודים, שאיפשרו 
להם יציאה מרוסיה וליטא ומעבר ביפן. כל ויזה 
איפשרה ליהודים להימלט עם בני משפחתם, 
וחלקן נשלחו בחזרה לליטא על ידי היהודים 
שהגיעו ליפן כדי לסייע 
לברוח.  לאחרים  גם 
ניצלו  יהודים  אלפי 
בזכות פעילותם זו של 
זווארטדניק וסוגיהארה, 
שזכו בשל כך לתואר 
חסידי אומות העולם.

פצוע בשטח.ינצלו, ולכן ביקש להשאירו הוא חלילה ימות, וכל חבריו לעלות בחייהם. עדיף שרק ויתעכבו בגללו, דבר שעלול שחבריו יסחבו אותו פצוע קשה,  אין טעם ג'יבלי טען שמכיוון שהוא מצד אחד:
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3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .

הדמות היא צ'יאונה )סמפו( סוג'יהארה, ולידו אשתו 
יוקיקו.

2 .
קונסול יפן בקובנה.

3 .

הם נמצאים בקובנה ומנפיקים ויזות מעבר ליהודים 
לצורך הצלתם.

4 .

זכתה לתואר 'חסיד אומות העולם' מיד ושם.

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 הדמות בציור ומי יושבת לידו?

מה היה תפקידו הרשמי?

היכן הם נמצאים ומה הם עושים?

לאיזו הוקרה זכתה הדמות הזו?

היה דיפלומט יפני.. 1

כיהן בתפקיד קונסול יפן בליטא.. 2

בתקופת השואה, הנפיק ויזות יציאה ליפן לאלפי יהודים, ובכך . 3
הציל את חייהם.

על מעשיו זכה לתואר חסיד אומות העולם.. 4
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יא הַסַּנְֶהְדִרין וְאַב בֵּית הִַדּין ַדּף ט"ז: נְׂשִ

ּ בְּסִינַי יַחַד עִם הַּתוָֹרה ׁשֶבִּכְָתב. הַּתוָֹרה ׁשֶבְּעַל פֶּה נְִמסְָרה לְמֹׁשֶה ַרבֵּנו

ּ אוָֹתן ִמדּוֹר לְדוֹר.  ּ לְמֹׁשֶה בְסִינַי וְהֶעֱבִירו נְִּמסְרו ּ אֶת הַהֲלָכוֹת ׁשֶ כָּל הַדּוֹרוֹת לְָמדו

ּ אֶל בֵּית הִַדּין ׁשֶהָיָה ַמכְִריעַ בַּּמַחֲלֶֹקת,  ּ ַמחֲלֹקוֹת בְּבֵית הַּמְִדָרׁש, פָּנו במידה והָיו
ּ פוֹנִים אֶל הַסַּנְהְֶדִרין .בְַּדף זֶה לוְֹמִדים,  ּ לְהַכְִריעַ, הָיו וְאִם חַכְֵמי בֵית הִַדּין לֹא יְָדעו
ׁשֶפַּעַם אַחַת הְִתגַּלְּעָה ַמחֲלֶֹקת בֵּין נְִשׂיא הַסַּנְהְֶדִרין לְאַב בֵּית הִַדּין, וּבְֶמׁשֶךְ 
נָה, כָּל ִמי ׁשֶהָיָה נְִשׂיא סַנְהְֶדִרין חָלַק בַּהֲלָכָה זוֹ עִם אַב בֵּית הִַדּין. ׁשְלֹׁש ֵמאוֹת ׁשָ

ּ אַב בֵּית ִדּין? הַָרְמבַּ"ם בהִלְכוֹת סַנְהְֶדִרין ַמסְבִּיר, כִּי אֶת  ּ נִָשׂיא וִּמיהו ִמיהו
ּ ְמַמנִּים לְ"נִָשׂיא"  נֵי ַתלְִמיֵדי הַחֲכִָמים הַגְּדוֹלִים בְּיוֵֹתר ֵמחַבְֵרי הַסַּנְהְֶדִרין הָיו ׁשְ

וּלְ"אַב בֵּית ִדּין". אַב בֵּית הִַדּין הָיָה סְגָנוֹ ׁשֶל נְִשׂיא בֵית הִַדּין.

יא? ַדּף ט"ו: ַמדּוּעַ בָּכָה ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִ

ּיָה הָיָה ַתלְִמיד חָכָם גָּדוֹל, אַךְ כַּעֲבֹר זְַמן ָמה הוּא נִהְיָה ָרׁשָע   אֱלִיׁשָע בֶּן אֲבו
ּיָה וְעָבַר עֲבֵרוֹת. הַתלמוד מספר ַמעֲֶשׂה ֻמפְלָא עַל אֱלִיׁשָע בֶּן אֲבו

ּים. ִ ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִיא עוֵֹרךְ הַּמִׁשְנָה, הָיָה עָׁשִיר ֻמפְלָג וְנָהַג לְחַלֵּק צְָדָקה ַרבָּה לַעֲנִי

ָה עֲנִיָּה וּבְִקּׁשָה צְָדָקה. ׁשָאַל אותה: "ִמי אַּתְ?". עָנְָתה:  פַּעַם אַחַת בָּאָה לְפָנָיו אִׁשּ
ּיָה". הַבַּת פָּחֲָדה ׁשֶַרבִּי לֹא יִּתֵן לָהּ צְָדָקה, כִּי הִיא  "אֲנִי בִּּתוֹ ׁשֶל אֱלִיׁשָע בֶּן אֲבו
בִּּתוֹ ׁשֶל אֱלִיׁשָע הָָרׁשָע, אָז הִיא הוֹסִיפָה וְאְָמָרה: "בְּבַָקּׁשָה, זְכָר-נָא אֶת הַּתוָֹרה 

ׁשֶהוּא לַָמד וְלֹא אֶת הַּמַעֲִשׂים הָָרעִים ׁשֶעָָשׂה אַחַר כָּךְ".

ִמיָּד יְָרָדה אֵׁש וְלִחֲכָה )נָגְעָה( בְִּקצֵה הַסַּפְסָל ׁשֶַרבִּי יָׁשַב עָלָיו, כְֵּדי לְִרמֹז לוֹ עַד 
ּיָה. כַּּמָה חֲׁשוּבָה הַּתוָֹרה ׁשֶלַָּמד אֱלִיׁשָע בֶּן אֲבו

יבִים לִּמוּד ּתוָֹרה ׁשֶל  ַמיִם כֹּה ַמחְׁשִ ָ יא וְאַָמר: אִם בַּׁשּ בָּכָה ַרבִּי יְהוָּדה הַנָּׂשִ
אָָדם ׁשֶאַחַר כָּךְ נִהְיָה ָרׁשָע, עַל אַחַת כַּּמָה וְכַּמָה ׁשֶחָׁשוּב לִּמוּד הַּתוָֹרה ׁשֶל 

כל יהודי ויְהוִּדי .

בס"ד

1. היכן מתוארת המרכבה של "מעשה מרכבה"?

2. מי חילק את המשנה למסכתות?

3. מדוע ירדה אש לספסל של רבי?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה, דף ט״ו - 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 

 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
כל העיסוק במלאכת בניית המשכן וכליו, נעשה על ידי 
"אנשי לב": "וכל אשה חכמת לב בידיה טוו", "כל נדיב 

לב הביאו", "וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו".

לכאורה, הבניה היא מעשה פיזי- ומה ההקשר 
והצורך של תכונות פנימיות, של ה"לב"? לאורך כל 
שנות קיומם של בתי המקדש, חזרו הנביאים והדגישו 
שהמקדש איננו מבנה גשמי של פעולות חיצוניות 
בלבד. הקב"ה לא מחפש את העולות והזבחים כי 
אם את ליבם של בני ישראל המתעורר אליו בתשובה 
ואהבה תוך כדי הבאת הקורבנות. לכן גם בבנייתו 
של המשכן הגיעו וטרחו רק אותם אנשים שאמנם 
היו אומנים מומחים במלאכתם, אך גם ליבם היה שם 
תוך כדי הבניה. ללמדנו שהמקדש הוא לב ליבו של 
העם היהודי והוא מחפש את ליבו של כל יהודי ויהודי.

ַדּף י"ז: ימים ושבועות בספירת העומר

ּ סוֹפְִרים גַּם אֶת הַיִָּמים   בִּסְפִיַרת הָעֶֹמר אָנו
ּוֹם אֶחָד  ל: "הַי ָבוּעוֹת. לְָמׁשָ וְגַם אֶת הַׁשּ
וְעְֶשִׂרים יוֹם ׁשֶהֵם ׁשְלֹׁשָה ׁשָבוּעוֹת לָעֶֹמר". 

כָּךְ  ּ ֲחכִָמים ׁשֶ שאל אַבַּיֵּי- ֵמהֵיכָן יְָדעו
יֵׁש לְַקיֵּם אֶת ִמצְוַת ְספִיַרת הָעֶֹמר? וענה 
על כך-  ִמְדָּרׁשָה ִמפְּסוֵּקי הַּתוָֹרה. בַּּתוָֹרה 
נֵי ְמקוֹמוֹת בָּהֶם כָּתוּב עַל ִמצְוַת  יֵׁש ׁשְ

ְספִיַרת הָעֶֹמר. 

בָּת ִמיֹּום ֲהבִיֲאכֶם אֶת עֶֹמר  ַ ֳחַרת הַׁשּ בְּאֶָחד כָּתוּב "וְּספְַרּתֶם לָכֶם ִמּמָ
ים יֹום", ]ויקרא[,  ִ ּ ֲחִמׁשּ ְבִיעִת ּתְִספְּרו ַבָּת הַׁשּ ֳחַרת הַׁשּ הַּתְנוּפָה... עַד ִמּמָ
צִָּריךְ לְִמנוֹת אֶת הַיִָּמים. לעומת זאת בְֵּספֶר ְדּבִָרים נֶאֱַמר: "ׁשִבְעָה  ִמכָּאן ׁשֶ
ֻבעֹת ּתְִספָּר לָךְ. ֵמהֵָחל ֶחְרֵמׁש בַָּקָּמה, ּתֵָחל לְִספֹּר ׁשִבְעָה ׁשָֻבעֹות" ִמכָּאן  ׁשָ

ּמִצְוָה לְִספֹּר ׁשָבוּעוֹת. ׁשֶ

נִי ׁשֶל חַג  ֵ ּוֹם הַׁשּ נָה, בַּי לִּים "הַיֹּום כָּךְ וְכָךְ... לָעֶֹמר"? בְּכָל ׁשָ ַמה פֵּרוּׁש הַּמִ
נִי  ֵ ּוֹם הַׁשּ ּ אֶת ָקְרבַּן הָעֶֹמר. אֶת ְספִיַרת הָעֶֹמר ַמְתחִילִים ִמן הַי הַפֶּסַח הְִקִריבו
ּוֹם יוֹם אֶחָד לָעֶֹמר" - יוֹם אֶחָד ֵמהְַקָרבַת ָקְרבַּן  ׁשֶל פֶּסַח וְלָכֵן אוְֹמִרים, "הַי

י. וְכָךְ הָלְאָה. לִיׁשִ נִי. יוֹם ׁשְ הָעֶֹמר. יוֹם ׁשֵ

תשובות: פרעה, סיסרא, אחאב, 
אליהו, יחזקאל

בעלון הזכרנו את "מעשה מרכבה". זהו את 
המרכבות הבאות שמופיעות בתנ"ך:

1. רדף עם המרכבות שלו אחרי בני ישראל - 

2. המרכבות שלו שקעו בבוץ ליד נחל קישון - 

3. נהרג מפגיעת חץ בעודו עומד במרכבה - 

4. עלה לשמיים במרכבת אש - 

5. ראה בחזון את המרכבה האלוקית - 


