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מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת ביצה ,דף כ״ה

מתחילים
מבראשית

אמר ליה רבא לרב חסדא :דרשינן משמך
הלכה כרבי יהודה .אמר ליה :יהא רעווא דכל
כי הני מילי מעלייתא תדרשון משמאי.
יהא רעווא  -יהי רצון
מילי מעלייתא  -דברים טובים
הסבר :רבא אמר לרב חסדא שאומרים משמו שהלכה
כרבי יהודה .השיב רב חסדא :יהי רצון שתמיד תגידו
בשמי דברים טובים כאלה ,משום שאכן זו היתה דעתו.

ַּדף כ"וְּ :בכֹור ְּב ֵה ָמה
הֹורה נֹולַ ד
הּודי ֶׁשּלִ ְב ֶה ְמּתֹו ַה ְּט ָ
ּכֹוהנִ יםּ .כָ ל יְ ִ
כֹורים ֶׁשל ַה ְּב ֵהמֹות ַה ְּטהֹורֹותַׁ ,שּיָ כִ ים לַ ֲ
ַה ְּב ִ
(ׁשלֵ ם,
ּכֹוהן ִעם ַה ְּבכֹור? ָּתלּויִ .אם ַה ְּבכֹור ָּת ִמים ָ
עֹוׂשה ַה ֵ
ּכֹוהןָ .מה ֶ
יּתנֹו לַ ֵ
ְּבכֹורָ ,צ ִריְך לִ ְ
קֹור ָּבןְ ,ואֹוכֵ ל ֵחלֶ ק ִמ ְּב ָׂשרֹוִ .אם ַה ְּבכֹור ַּב ַעל מּום ְו ִאי
ֵאין ּבֹו מּום) ,הּוא ַמ ְק ִריב אֹותֹו ּכְ ְ
ׁשֹוחט אֹותֹו ֶא ְצלֹו ְואֹוכֵ ל ֶאת ּכָ ל ַה ָּב ָׂשרּ ,כִ י ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ּכֹוהן ֵ
ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב אֹותֹוַ ,ה ֵ
מּומ ֶחה
קֹור ָּבןֹּ .לא ּכָ ל ָא ָדם ָיכֹול לְ ַה ְחלִ יט ַמה ּנִ ְק ָרא מּום .לְ ֵׁשם ּכָ ְך ֵיׁש ְ
לְ ַה ְק ִריב אֹותֹו ּכְ ְ
ּיֹוד ַע לְ ַה ְב ִחין ִאם ַהּמּום ַהּזֶ ה ֹלא יָ כֹול לְ ֵה ָיר ֵפא ,אֹו ֶׁש ַהּמּום הּוא ֶּפ ַצע
מּומיםֶׁ ,ש ֵ
לְ ִענְ יְ נֵ י ִ
קֹור ָּבן ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
זְ ַמּנִ י ְועֹוד ּכַ ָּמה יָ ִמים הּוא יֵ ָר ֵפא ְו ֶא ְפ ָׁשר יִ ְהיֶ ה לְ ַה ְק ִריב ֶאת ַה ְּבכֹור ּכְ ְ

קֹור ָּבן
ַּדף כ"ז :מּום ְּב ְ
הֹורהְ ,ולִ ְפנֵ י ֶׁשהּוא ִה ְס ִּפיק לְ ַה ְק ִריב אֹותֹו
יּבל ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה ְט ָ
ּכֹוהן ִק ֵ
ַּפ ַעם ַא ַחת ֵ
אֹומ ֶרת,
ּתֹורה ֶ
יּבל מּום ,נֶ ְח ְּתכּו לֹו ַה ְּשׂ ָפ ַת ִיםְ ,ו ַה ָ
קֹור ָּבןָ ,ק ָרה ִמ ְק ֶרה ְו ַה ְּבכֹור ִק ֵ
ְּכ ְ
אֹותּה.
ֶׁש ְּב ֵה ָמה ֶׁשּנֶ ְח ְּתכּו לָ ּה ַה ְּשׂ ָפ ַתיִ ם ִהיא ַּב ֲעלַ ת מּום וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב ָ
מּומ ֶחהִ .ה ְס ַּתּכֵ ל ָר ָבא ַעל ַה ְּשׂ ָפ ַת ִים ֶׁשל ַה ְּבכֹור
ּכֹוהן לְ ֵביתֹו ֶׁשל ָר ָבאֶׁ ,ש ָה ָיה ְ
ָהלַ ְך ַה ֵ
ּכֹוהן" :יֹום ֶא ָחד
יצד נֶ ְח ְּתכּו לֹו ַה ְּשׂ ָפ ַת ִים"ָ .ענָ ה ַה ֵ
"ס ֵּפר לִ י ְּב ִדּיּוקּ ,כֵ ַ
ּכֹוהןַ :
ְו ָא ַמר לַ ֵ
קֹוציםַ .ה ְּבכֹור ָע ַמד ֵמ ַה ַּצד ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל ַהּגָ ֵדר ְו ָד ַחף ֶאת ָהרֹאׁש
עֹורים לְ ַיד ּגָ ֵדר ִ
ָז ְרקּו ְׂש ִ
ּקֹוצים ּכְ ֵדי לֶ ֱאכֹול ְונֶ ְח ְּתכּו לֹו ַה ְּשׂ ָפ ָת ִים".
ֶׁשּלֹו ְּבתֹוְך ַה ִ
ית לָ ּה מּום ְּבכַ ּוָנָ ה,
מֹוע ֶׁשֹּלא ַא ָּתה ָע ִׂש ָ
"אם ּכָ ְךֶ ,זה ְּב ֵס ֶדרֲ .אנִ י ָׂש ֵמ ַח לִ ְׁש ַ
ָא ַמר ָר ָבאִ :
עֹוׂשה ְּבכַ ּוָנָ ה ָ -אסּור ָה ָיה לָ ְך לִ ְׁשחֹוט
ית ֶ
קֹור ָּבןְ ,ו ִאם ָה ִי ָ
ּכִ י זֹו ֲע ֵב ָרה לַ ֲעׂשֹות מּום ְּב ְ
ית ֶאת ַהּמּום ְּבכַ ּוָנָ ה".
ּקֹור ָּבןּ ,כִ י ָע ִׂש ָ
אֹותֹו ֲא ִפיּלּו ֶׁש ֵּיׁש מּום ַּב ְ

ַּדף כ"חַּ :ב ָּק ַׁשת ָּב ָׂשר ֵמ ַה ֲחנּות ַּב ַחג
יּק ָׁשה ֵמ ֶהם
ּוב ְ
יהם ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשל ֲענִ ִּיים ִ
ּכֹוהן ֶׁש ְּבלֵ יל ַה ַחג ָּב ָאה ֲאלֵ ֶ
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֵ
יאה
הֹוצ ָ
אֹור ִחיםְ ,ו ִ
ּכֹוהן ָׂש ְמ ָחה ַּב ִּמ ְצ ָוה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ַהכְ נָ ַסת ְ
יתםִ .מ ְׁש ַּפ ַחת ֵ
לֶ ֱאכֹול ְּב ֵב ָ
אֹותםְ ,וגַ ם ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָה ֲענִ ִּיים ָהיּו
יהם ֶאת ּכָ ל ָהאֹוכֶ ל ֶׁש ָה ָיה לָ ּה ַּב ַּב ִית ּכְ ֵדי לְ כַ ֵּבד ָ
לִ ְפנֵ ֶ
ּכֹוהן ְו ָא ְמ ָרה לְ ַב ֲעלָ ּה"ֵ :יׁש לָ נּו ְּב ָע ָיהּ .כָ ל ַה ָּב ָׂשר
ּבֹוקר ָק ָמה גְ ֶב ֶרת ֵ
ְר ֵע ִבים ְמאֹודַּ .ב ֶ
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לָ לֶ כֶ ת לְ ָׁשכֵ ן ַק ָּצב,
עֹוׂשים? ַהּגְ ָמ ָרא ֶ
נִ גְ ַמרֵ .אין לִ י ַמה ּלְ ַב ֵּשׁל"ָ .מה ִ
ֶׁש ֵּיׁש לֹו ֲחנּות ָּב ָׂשרּ ,ולְ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ָּב ָׂשר ֵמ ַה ֲחנּותֲ .א ָבלָ ,צ ִריְך לְ ִהיּזָ ֵהר ִמ ְּשׁנֵ י ְד ָב ִרים :א.
ּכֹוהן ְוגַ ם ַּב ַעל ֶה ָחנּותֹ ,לא ְי ַד ְּברּו ִּבכְ לָ ל ַעל ַה ְּמ ִחיר ֶׁשל
ָאסּור לְ ַד ֵּבר ַעל ּכֶ ֶסףּ ,גַ ם ָאדֹון ֵ
אֹופן לִ ְׁשקֹול ֶאת ַה ָּב ָׂשר .לָ ָּמה ָאסּור לְ ַד ֵּבר ַעל ַה ְּמ ִחיר?
ַה ָּב ָׂשר .בָ .אסּור לַ ַּק ָּצב ְּבׁשּום ֶ
ּוב ַחג ָאסּור לִ ְמּכֹורְ ,ו ִאם ֵאין ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ְמ ִחירֶ ,זה ֹלא נִ ְר ֶאה ְמכִ ָירה
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַּב ַּשׁ ָּבת ַ
ֶאּלָ א ַהלְ ָו ָאה .לָ ָּמה ָאסּור לִ ְׁשקֹול? ּכִ י ֶזה ַמ ֲע ֶׂשה ֶׁשל חֹול ְו ֵאין ֶזה ִמּכְ בֹוד ַה ַּשׁ ָּבת ְו ֶה ָחג.
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| על המפה
קושטא-קונסטנטינופול
קונסטנטינופול היא עיר גדולה בטורקיה,
שנקראת היום איסטנבול .היא נוסדה במאה
השביעית לפנה"ס ,ונקראה בתחילה ביזנטיון.
בשנת  324העביר הקיסר קונסטנטינוס את
בירת האימפריה הרומאית מרומא לביזנטיון,
ושינה את שם העיר לקונסטנטינופוליס ,על
שמו .היהודים כינו את העיר קושטנדינא,
או בקיצור קושטא .בשנת  1453כבשו
הטורקים העות'מאנים את העיר ושינו את
שמו לאיסטנבול .במקום התקיימה קהילה
יהודית גדולה וחשובה ,ורבים ממגורשי ספרד
ופורטוגל מצאו בה מקלט .בין יהודי העיר
היו עשירים רבים שכיהנו במשרות חשובות
בממלכה .רוב יהודי איסטנבול עלו לארץ
לאחר הקמת המדינה.

תצלום פנורמי העיר קונסטנטינופול בשנת 1876
()Wikipedia

"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  youtubeפעיל הכולל סרטונים ,תוכניות
קיץ ,ועוד .מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל
הארץ ואף בעולם.
תלמוד ישראלי  -מפגישים דורות,
מחברים עולמות.
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| מן ההסטוריה

מתפלפלים

גירוש ספרד

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

עד המאה ה 12-חיו יהודי ספרד תחת השלטון
המוסלמי ,ונהנו מחופש ,השכלה ושגשוג כלכלי.
אולם כאשר כבשו הנוצרים את ספרד מידי
המוסלמים ,הלך יחסם של השלטונות ליהודים
ונעשה גרוע יותר .בשנת  1492חתמו המלך
פרדיננד השני והמלכה איזבלה ,ביוזמתו של
ראש האינקוויזיציה טורקמדה ,על צו האוסר
על יהודים להמשיך לשבת בספרד ,ודרש מהם
להתנצר או לעזוב את הארץ .יהודים רבים בחרו
להתנצר ,לפחות למראית עין ,אך רבים אחרים
נשארו נאמנים לאמונתם ועזבו את ספרד
לארצות אחרות .מספרם המשוער של המגורשים
מוערך בין  40,000ל .160,000-מגורשי ספרד
סבלו רבות מהמסע
ותלאות הדרכים,
ורבים מהם מתו,
נפלו בשבי ,נשדדו
או נרצחו .גירוש
ספרד ,שהתרחש
בסמוך לתשעה
באב ,נחשב לאחד
האסונות הגדולים
שפקדו את עם
ישראל במהלך
הגלות.
צו הגירוש משנת )Wikipedia( 1492

דני בן ה 16-סיים כיתה י' בתיכון ,ולקראת כיתה י"א ביקש מההורים
שירשמו אותו לתיכון אחר ,כדי שיוכל לפתוח דף חדש ולהתחיל
מבראשית .הוא טען שהלימודים קשים לו ,שאין לו חברים בתיכון
ושהוא לא נהנה בכלל מהמסגרת הזו .זו כבר הפעם השנייה שדני מבקש
לעבור מקום לימודים .גם כשסיים את כיתה ז' הוא ביקש לעבור לבית
ספר אחר מאותן הסיבות בדיוק ואז ההורים נענו לבקשתו והעבירו
אותו בית ספר .הבקשה הזו של דני עוררה דיון משפחתי סוער.

ד אחד:

מצ משפחה טענו
חלק מבני ה מוד להתמודד
ב לל
שדני חיי יים לימודיים
עם קש וזה לא פתרון
וחברתיים ,קשה לו – הוא
ש
שבכל פעם חר .זה לברוח
עובר למקום א
לא להתמודד
מהבעיה ו יהיה לא נכון
ה
איתה ולכן ז שתו הנוכחית.
להיענות לבק

מצד שני:

חלק מ
בני המשפחה טענו
שצר
של יך להקשיב למצוקה
ד
ני.
וקשה אם הוא סובל בתיכון
לו
מא
וד
גם לימודית וגם
חברתית אז
למקום א צריך לעזור לו לעבור
חר.
ויצליח שם אולי הוא ייהנה
יו
תר,
גם
אם
זו
פ
עם
שנייה
שה
וא
עושה את זה.

ו...מה
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי
היא תתפרסם אצלנו בעלון .ניתן לשלוח למייל talmudisraeli@medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים

רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי?
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר
שיעור שבועי עם חומר איכותי?

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

אות קין

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

לאחר שרצח קין את הבל אחיו ,גזר עליו ה' להיות
נע ונד בארץ ,ועל מנת שלא יהרגו אותו שם לו
ה' אות  -סימן שיגן עליו מאויביו .בעקבות זאת
הפך הביטוי "אות קין" למושג המתאר כתם מוסרי
הדבק באדם בעקבות מעשה חמור שעשה ,ולא
ניתן למחוק אותו.

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
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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.
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רבי יהודה
הנשיא
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בס"ד

רר שם.
תגו
לה
יא.
ש
נת
1 .דונה חנה גרציה נ שטחים גדולים של העיר על מ מזרח איטליה ,גזר
דונה גרציה קנתה
רקה בצפון-
שבמחוז מא ֶ
ים באשמת
2.
גל
נה
טו
קו
ור
אנ
פ
עיר
3 .בשנת  1556ב ות על המוקד קבוצה של אנוסיםקונה  -הטלת חרם
האפיפיור להעל
רציה את חרם אנ
נה ג
רג
א
בה
תגו
חזרה ליהדות .ב על נמל אנקונה.
מסחרי של יהודים

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי האישה בציור?

 7דקות

 2איך העיר טבריה קשורה אליה?
 3מהו חרם אוקונה?

 3דקות

סרקו את הבר-קוד ,היכנסו לערוץ היו-טיוב של
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של
סרטים בנושאים שונים ומגוונים ,מרתקים ומעניינים

| מי אני?
1 .היהודים קראו לה חנה ,והנוצרים  -ביאטריס.
2 .גדלה בפורטוגל במשפחת אנוסים שנמלטו מספרד.
3 .בהמשך עברה לאיטליה וחזרה בגלוי ליהדותה.
4 .הייתה אחת הנשים העשירות באירופה וסייעה רבות
ליהודים.

רבי סעדיה
גאון
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חנה גרציה
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1947
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1948
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1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
הגמרא במסכת שבת (דף קי"ט) אומרת שכל
מי שאומר בליל שבת "ויכלו"  -מעלה עליו
הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה
בראשית .ודבר זה צריך להבין  -כיצד ייתכן
שהאדם בדיבורו בלבד נעשה כשותף לה'
בבריאת העולם? ניתן להסביר את הדברים
על פי תיאור בריאת העולם בפרשתנו,
בו אנו לומדים שהקב"ה ברא את העולם
בדיבורו " -בעשרה מאמרות נברא העולם".
בכל ימות החול האדם מתעסק במלאכתו
וביגיע כפיו  -הוא יוצר ,בונה ומחדש בשתי
ידיו .אבל ,משנכנסה שבת ,ידיו של האדם
בטלות ממלאכתן ובמקומן תופס הפה את
המקום החשוב .כפי שהקב"ה ברא את
העולם בדיבורו ,כך האדם מתעלה בשבת
למדרגה בה פיו יכול לברוא ולקיים את
העולם ,ולכן אפילו "אמירה בלבד" של
"ויכלו" יכולה לקיים את העולם ולתקנו.

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ביצה ,דפים כ״ט  -ל״ב

ַּדף כ"טַ :ה ַּתּנָ א ַא ָּבא ָׁשאּול ֶּבן ָּב ְטנִ ית
ַה ַּתּנָ א ַא ָּבא ָׁשאּול ֶּבן ָּב ְטנִ יתָ ,ה ָיה מֹוכֵ ר ֶׁש ֶמן ָו ָי ִיןַּ .פ ַעם
יאים
ָהיּו ַּב ֲחנּוּיֹות ָח ִבּיֹות ֶׁשל ֶׁש ֶמן ְו ֶׁשל יַ יִ ןַ ,הּקֹונִ ים ָהיּו ְמ ִב ִ
ּומ ַזג ַי ִין לְ תֹוְך ַהּכֵ לִ ים
ּכֵ לִ ים ִמן ַה ַּב ִית ְו ַהּמֹוכֵ ר ָי ַצק ֶׁש ֶמן ָ
יּוחדֶׁ ,שאֹותֹו ִהכְ נִ יס לְ תֹוְך
ֶׁשל ַהּקֹונִ ים .לַ ּמֹוכֵ ר ָהיָ ה ּכְ לִ י ְמ ָ
ּומ ֶּמּנּו הּוא ִמיּלֵ א ֶאת ַהּכֵ לִ ים ֶׁשל ַהּמֹוכְ ִרים.
ֶה ָח ִבית ּכְ ֵדי לָ ַק ַחת ֶׁש ֶמן אֹו ַי ִיןִ ,
יֹוצא ִמ ָּיד ֵמ ַהּכְ לִ י ֶׁשּלִ י,
ַה ַּתּנָ א ַא ָּבא ָׁשאּול ֶּבן ָּב ְטנִ ית ָא ַמר לְ ַע ְצמֹוֲ :ה ֵרי ֹלא ּכָ ל ַה ֶּשׁ ֶמן ֵ
ּכִ י ֵחלֶ ק ִמ ֶּמּנּו נִ ְד ָּבק ַּב ְּד ָפנֹות ֶׁשל ַהּכְ לִ יְ ,ו ַהּקֹונֶ ה ֲה ֵרי ְמ ַׁשּלֵ ם לְ ִפי ּכַ ּמּות ֶׁשל ַהּכְ לִ י ֶׁש ֵּיׁש
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ֲא ִפיּלּו ֶׁש ֲחכָ ִמים
ֶא ְצלִ יִ .אם ּכָ ְך ,הּוא ֵאינֹו ְמ ַק ֵּבל ֶאת ּכָ ל ַה ֶּשׁ ֶמן ֶׁשּלֹוַ .הּגְ ָמ ָרא ֶ
יֹוד ִעים ֶׁשּנִ ְׁש ָאר ְק ָצת ְו ֵהם ְמ ַו ְּת ִרים ָעלָ יו,
סֹוב ִרים ֶׁש ַה ָּד ָבר ֵאינֹו ָאסּורִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּקֹונִ ים ְ
ְ
"ה ְׁש ִאירּו נָ א ֶאת ַהּכֵ לִ ים ֶׁשּלָ כֶ ם ֶא ְצלִ י
אֹומר לַ ּקֹונִ יםַ :
ַא ָּבא ָׁשאּול ֶה ָח ִסיד ְו ַה ַּצ ִּדיק ָה ָיה ֵ
ּוב ֶמ ֶׁשְך ַהּלַ יְ לָ ה ֶה ֱע ִמיד ֶאת ַהּכְ לִ י ֶׁשּלֹו ֵמ ַעל ַהּכֵ לִ ים ֶׁשל ַהּקֹונִ ים ,וְ כָ ְך ִט ְפ ֵטף
ּכָ ל ַהּלָ ְילָ ה"ְ ,
יּפה ָה ַא ֲחרֹונָ ה.
יּבל ֶאת ֶׁשּלֹו ַעד ַה ִּט ָ
ּכָ ל ַהּיַ יִ ן וְ ַה ֶּשׁ ֶמן וְ ַהּקֹונֶ ה ִק ֵ

"מּוק ֶצה לְ ִמ ְצוָ ה"
ְ
ַּדף ל':

חידה!
בעלון למדנו על בכור בהמה בעל מום,
שצריך מומחה למומים כדי להתיר אותו.
זהו את המילים הבאות ,שבתוך כל אחת
מהן מופיע "מום":
 .1חוסר עניין ,בטלה -

מום

 .2כדאי ,מוצלח  -מומ
 .3כהה ,לא ברור -

מום

 .4יהודי שעבר לדת אחרת  -מומ_
מומלץ,
ם,
מו
(תשובות :שע מומיה)
ם ,מומר,
עמו

 .5חנוט  -מומ

שאלות השבוע ???

 .1האם מותר לשחוט בכור שהטילו בו מום
בכוונה?
 .2לאיזה סוג של מוקצה נחשבת מצלמה
יקרה?
 .3האם מותר לשקול בשר בשבת?
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.ilיש לציין את
מס' העלון עליו אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

"מּוק ֶצה לְ ִמ ְצ ָוה" הּוא ֵח ֶפץ ֶׁש ִה ְת ִחילּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ֲעבּור ִמ ְצ ָוהָ .אסּור לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו
ְ
"מּוק ֶצה
ְ
לִ ְד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים ַעד ֶׁשּיִ ּגָ ֵמר זְ ַמן ַה ִּמ ְצוָ ה .לְ ָמ ָׁשלַ ,הּלּולָ ב ֶׁשל ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים הּוא
לְ ִמ ְצ ָוה"ּ ,כִ י ֶה ְחלִ יטּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ּכְ ֵדי לְ ַק ֵּים ֶאת ִמ ְצ ַות ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים .לָ כֵ ןִ ,אם ַּב ַחג
אֹומ ִרים
מּוּתר לָ ַק ַחת לּולָ ב ֵמ ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים ּכְ ֵדי לְ ַט ְא ֵטא ּבֹו ֶאת ֶה ָח ֵצרְ ,
ׁשֹואל ִאם ָ
יׁשהּו ֵ
ִמ ֶ
מּוק ֶצה
ּׁוטים ֶׁשל ַהּסּוּכָ ה ֵהם ְ
"מּוק ֶצה לְ ִמ ְצ ָוה"ּ .גַ ם ַה ִּקיּש ִ
ְ
לֹו ֶׁש ָאסּור לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹוּ ,כִ י הּוא
ּׁוטים ִהיא
לְ ִמ ְצ ָוהּ ,כִ י גַ ם ִקיּשּׁוט ַהּסּוּכָ ה הּוא ִמ ְצ ָוהֲ .א ִפיּלּו ֶׁשּגַ ם סּוּכָ ה ֶׁש ֵאין לָ ּה ִקיּש ִ
סּוּכָ ה ּכְ ֵׁש ָרהְּ ,בכָ ל זֹאתִ ,קיּשּׁוט ַהּסּוּכָ ה הּוא ִמ ְצ ָוהְ ,ולָ כֵ ןָ ,אסּור לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם ּכָ ל ֶה ָחג.

צֹורְך "אֹוכֶ ל נֶ ֶפׁש"
ַּדף ל"אְ :מלָ אכֹות לְ ֶ
מּוּתר לְ ַה ִּסיק (לְ ַה ְדלִ יק) ֵאׁש ַּב ַּתּנּור ּכְ ֵדי לֶ ֱאפֹות ּבֹו
ַּב ַחג ָ
צֹורְך
מּוּתר לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכֹות לְ ֶ
ּולְ ַב ֵּשׁל ּבֹוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַּב ַחג ָ
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַב ֵּק ַע ֵע ִצים,
"אֹוכֶ ל נֶ ֶפׁש"ַ .ה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
יסם לַ ַּתּנּור,
לִ ְׁשּבֹור ֲח ִתיכֹות ֵע ִצים ֵמ ֵעץ ּגָ דֹולּ ,כְ ֵדי לְ ַהכְ נִ ָ
ֹלא ְי ַב ְּק ֵעם ְּב ַק ְרּדֹום אֹו ְב ַמּגָ לַ .ה ַּק ְרּדֹום ְו ַה ַּמּגָ ל ֵהם ּכֵ לִ ים ֶׁש ַּב ֲעלֵ י ַה ְּמלָ אכָ ה ְמ ַב ְּק ִעים
הֹולְך
ּוב ַמ ָּגל? ִּכי ַה ָד ָבר נִ ְר ָאה ְּכ ִאיּלּו ֶׁשהּוא ֵ
ּדּוע ֹלא ִי ַב ֵקע ְּב ַק ְרּדֹום ְ
ָּב ֶהם ֵע ִציםַ .מ ַ
בֹודה ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ַחג .לָ כֵ ן ָא ְמרּו ֲחכָ ִמיםֶׁ ,ש ֵּיׁש לְ ַב ֵּק ַע ֵע ִצים ַרק ְּב ַסּכִ ין אֹו ִּבכְ לִ י ַא ֵחר.
לָ ֲע ָ
"מּוק ֶצה ֵמ ֲח ַמת ֶח ְסרֹון ּכִ יס".
ְ
לֹומ ִדים ַּב ִּמ ְׁשנָ הַ .ה ֲהלָ כָ ה ַהּזֹו נִ ְק ֵראת
נֹוס ֶפת ְ
ֲהלָ כָ ה ֶ
מּוק ֶצהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַמ ְק ִּפ ִידים ֹלא ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהםִּ ,כי
ַמה ַה ַּכּוָנָ ה? ֵיׁש ֲח ָפ ִצים ֶׁש ֵהם ְ
מּוק ֶצה ְוֹלא
"מּוק ֶצה" ַ -ה ֵח ֶפץ ְ
ְ
ְמ ַפ ֲח ִדים ֶׁש ֵהם ִי ְת ַקלְ ְקלּוַ .עכְ ָׁשיו נָ ִבין ֶאת ַה ִּמיּלִ ים:
"ח ְסרֹון ּכִ יס"ּ -כִ י ְמ ַפ ֲח ִדים ֶׁש ִּי ְת ַקלְ ֵקל ְו ִיגְ רֹום
"מ ֲח ַמת" ִּ -בגְ לַ לֶ ,
רֹוצים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ֵ
ִ
ּוב ָחג.
מּוק ֶצה ְו ָאסּור לְ ַטלְ ְטלֹו ְּב ַּשׁ ָּבת ֶ
יּסרֹון ֶׁשל ּכֶ ֶסף ַּבּכִ יסֵ .ח ֶפץ ּכָ ֶזה הּוא ְ
לְ ִח ָ

ַּדף ל"בַ :ר ְח ָמנּות ַעל ִמ ְסּכֵ נִ ים
הּודי
יע לְ ָב ֶבל ְי ִ
ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ֵהם ַעם ַר ֲח ָמןְ ,ו ִט ְב ָעם הּוא לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּב ִמ ַיּדת ָה ַר ֲח ִמיםַּ .פ ַעם ִהּגִ ַ
חֹורה
ּגֹוררּו ְּב ָב ֶבל ֶׁש ִּי ְּתנּו לֹו ְס ָ
ָענִ י ְּב ֵׁשם ַׁש ְּב ַתאי ַּבר ָמ ֵרינֹוסַׁ .ש ְּב ַתאי ִּב ֵיּקׁש ֵמ ֲע ִׁש ִירים ֶׁש ִה ְת ְ
אֹותּה ַּבּשּׁוקְ ,ו ֶאת ָה ְר ָו ִחים הּוא ְי ַחּלֵ קֵ ,חלֶ ק ִי ֵּתן לָ ֲע ִׁש ִירים ְו ֵחלֶ ק ִי ַּקח לְ ַע ְצמֹו.
ְוהּוא ִי ְמּכֹור ָ
יּקׁש ֵמ ֶהם ַׁש ְּב ַתאי ֶׁש ִּי ְּתנּו לֹו ְמ ַעט אֹוכֶ לּ ,כִ י ָה ָיה ָר ֵעבַ ,אְך
ֲא ָבל ָה ֲע ִׁש ִירים ֹלא ִה ְסּכִ ימּוִּ .ב ֵ
ּגַ ם לְ כָ ְך ֵס ְרבּוָ .א ַמר ַׁש ְּב ַתאיְּ ,ב ַו ַּדאי ֵהם ֵאינָ ם ֶצ ֱא ָצ ִאים ֶׁשל ָה ָאבֹותַ ,א ְב ָר ָהם ִי ְצ ָחק ְו ַי ֲעקֹב,
הּודי ֶׁשהּוא ִמ ֶּז ַרע ַא ְב ָר ָהם ִי ְצ ָחק ְו ַי ֲעקֹבֵ ,אינֹו ְמסּוּגָ ל ֶׁשֹלא לְ ַר ֵחם ַעל ִמ ְסּכֵ נִ ים.
ּכִ י ְי ִ
לֹומ ִדים זֹאת? ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַּב ָּפסּוק ְּב ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים" :וְ נָ ַתן לְ ָך ַר ֲח ִמים"ַ .ה ָּק ָּב"ה נָ ַתן
ֵמ ֵהיכָ ן ְ
לָ נּו ֶאת ִמ ַיּדת ָה ַר ֲח ִמים.
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