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הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מדינת ישראל
משרד החינוך

יצהַּ ,דף י"ב -י"ח
סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ֵּב ָ
פרשת האזינו | ו' -י"ב בתשרי ( 12-18לספטמבר)

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת ביצה ,דף ט"ז

גמר
חתימה
טובה
"צֹורְך אֹוכֶ ל נֶ ֶפׁש"
ַּדף י"בֶ :
"צֹורְך אֹוכֶ ל נֶ ֶפׁש".
ֶ
ׁשּובה ְמאֹוד ְּב ִהלְ כֹות יֹום טֹוב הנִ ְק ֵראת
יֶ ְׁשנָ ּה ֲהלָ כָ ה ֲח ָ
מּוּתר לְ ַב ֵּשׁל.
ּדֹומהֲ ,א ָבל ָ
סֹוע ְּב ֶרכֶ ב ,לַ ֲחרֹוׁש ַּב ָּשׂ ֶדה ,לִ ְקצֹור וְ כַ ֶ
ְּביֹום טוב ָאסּור לִ נְ ַ
צֹורְך
מּוּתר לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכֹות ְמסּוּיָ מֹות לְ ֶ
ּתֹורה ָא ְמ ָרהֶׁ ,ש ְּביֹום טֹוב ָ
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ָ
ַמ ַ
מּוּתר ּגַ ם לְ ַטלְ ֵטל אֹוכֶ ל
מּוּתר לְ ַב ֵּשׁל אֹוכֶ ל ְּביֹום טֹובָ .
ֲהכָ נַ ת אֹוכֶ ל יֹום טֹוב .לָ כֵ ןָ ,
"צֹורְך אֹוכֶ ל נֶ ֶפׁש".
יּתר ַהּזֶ ה נִ ְק ָרא ֶ
ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּביםּ ,כְ ֵדי לֶ ֱאכֹול אֹותֹו ְביֹום טֹובַ .ה ֶה ֵ
צֹורְך" ,אֹוכֶ ל"
"צֹורְך" ֵ -יׁש ָּב ֶהן ֶ
ֶ
אֹותן ִּב ְׁש ִביל לֶ ֱאכֹול.
ְמלָ אכֹות ֶׁש ְּצ ִריכִ ים לַ ֲעׂשֹות ָ
ֲ -עבּור אֹוכֶ ל" ,נֶ ֶפׁש" ֶׁ -של ָה ָא ָדם.

ּכֹוהנִ ים וְ ַהּלְ וִ ּיִ ים
ַּדף י"גַ :ה ֲ
ּכֹוהנִ ים ְולַ ּלְ ִו ִּייםַ .ה ְּתרּומֹות
נֹותנִ ים לַ ֲ
יׁשים ֵמ ַה ֵּפרֹות ְו ְ
ּומ ְע ְׂשרֹות ַמ ְפ ִר ִ
ְּתרּומֹות ַ
ּכֹוהנִ ים ְולַ ּלְ ִו ִּיים,
נֹותנִ ים לַ ֲ
"מ ָּתנֹות"ּ ,כִ י ֵהם ַמ ָּתנֹות ֶׁש ָאנּו ְ
ְו ַה ַּמ ְע ְׂשרֹות נִ ְק ָר ִאים ַ
ּתֹורה.
ֶׁש ְּצ ִריכִ ים לַ ֲעבֹוד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּולְ הֹורֹות לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַּד ְרכֵ י ַה ָ
ּכֹוהנִ ים
יֹובלִּ ,כי ְּכ ִפי ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה נָ ַתן ַמ ָּתנֹות ַל ֲ
יּטה ְו ֵ
ּכֹותב ְּב ִה ְלכֹות ְׁש ִמ ָ
ָה ַר ְמ ַּב"ם ֵ
ּוב ָת ִמים ,ה' ִי ְד ַאג לֹו ָּבעֹולָ ם ַה ֶּזה
ְולַ ּלְ ִו ִּייםּ ,כָ ְך ּגַ ם ּכָ ל ָא ָדם ֶׁש ַּי ֲעבֹוד ֶאת ה' ֶּב ֱא ֶמת ְ
ּכֹוהנִ ים ְולַ ּלְ ִו ִּיים.
לְ כָ ל ַמה ֶּשׁהּוא ָצ ִריְךּ ,כְ ִפי ֶׁשהּוא ָד ַאג לַ ֲ
ּכֹותב ָה ַר ְמ ַּב"םּ" :כָ ל ִאיׁש… ֲא ֶׁשר נָ ְד ָבה רּוחֹו אֹותֹו… לַ ֲעמֹוד לִ ְפנֵ י ה' לְ ָׁש ְרתֹו ּולְ ָע ְבדֹו
ּכָ ְך ֵ
(לְ ַק ֵּים ֶאת ִמ ְצוֹות ה') לְ ֵד ָעה ֶאת ה' (לָ ַד ַעת אֹותֹו  -לְ ַה ֲא ִמין ּבֹו) וְ ָהלַ ְך יָ ָׁשר ּכְ מֹו ֶׁש ָע ָׂשהּו
עֹוׂשה ֶח ְׁשּבֹוןֵ ,מ ֵהיכָ ן
(אינֹו ֶ
ּופ ַרק ֵמ ַעל ַצּוָארֹו עֹול ַה ֶח ְׁשּבֹונֹות ָה ַר ִּבים… ֵ
לֹוקים ָ
ָה ֱא ִ
קֹוד ִׁשים ְו ִי ְה ֶיה ה' ֶחלְ קֹו ְונַ ֲחלָ תֹו לְ עֹולָ ם
קֹודׁש ָ
ִּת ְה ֶיה ִלי ַּפ ְרנָ ָסה) ֲה ֵרי ֶזה נִ ְת ַק ֵּדׁש ֶ
ּכֹוהנִ ים וְ לַ ּלְ וִ ּיִ ם".
ּולְ עֹולְ ֵמי עֹולָ ִמים וִ יזַ ּכֶ ה לֹו ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ָּד ָבר ַה ַּמ ְס ִּפיק לֹוּ ,כְ מֹו ֶׁשּזִ יּכָ ה לַ ֲ

יחת ַמ ָּתנֹות ְּביֹום טֹוב
ַּדף י"דְׁ :שלִ ַ
לֹוח ַמ ָּתנָ ה ַּת ְרנְ גֹולֶ ת,
מּוּתר לִ ְׁש ַ
אֹומ ֶרת ֶׁש ַּב ַחג ָ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
מּוּתר
"מּוק ֶצה"ֶׁ ,ש ֲה ֵרי ְּביֹום טֹוב ָ
ְ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ֵאינָ ּה
סֹוב ִרים ֵּבית ִהּלֵ ל.
לִ ְׁשחֹוטּ .כָ ְך ְ
לֹוח
רֹוצה ִל ְׁש ַ
יׁשהּו ֶ
אֹומ ֶרת ַה ִּמ ְׁשנָ הֶׁ ,ש ִאם ִמ ֶ
עֹוד ֶ
לֶ ָח ֵבר ֶׁשּלֹו ַה ְר ֵּבה ַמ ָּתנֹותָ ,אסּור לֹו לְ הֹולִ יכָ ן ִּב ְׁש ָי ָרה,
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י
לֹוׁשה ֲאנָ ִׁשים ָּב ֶזה ַא ַחר ֶזה ֶׁש ִּי ְקחּו ֵאלָ יו ֶאת ַה ַּמ ָּתנֹותַ .מ ַ
ַּת ֲהלּוכָ ה ֶׁשל ְׁש ָ
הֹול ִכים ַלּשּׁוק ִל ְמּכֹור ֶאת ַה ֲח ָפ ִצים ֶׁש ֵהם
אֹותם ָעלּול ַל ֲחׁשֹוב ֶׁש ֵהם ְ
רֹואה ָ
ֶׁש ָה ֶ
יקיםַ ,ו ֲה ֵרי ַּב ַחג ָאסּור לִ ְמּכֹור.
ַמ ֲח ִז ִ
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אמר רבן שמעון בן גמליאל :הנותן פת
לתינוק צריך להודיע לאמו .מאי עביד ליה?
שייף ליה משחא ,ומלי ליה כוחלא.
שייף  -מורח
משחא  -שמן
כוחלא  -כחל
הסבר :רבן שמעון בן גמליאל אמר שמי שנותן פת
לילד צריך להודיע לאימו על כך ,ואפשר לעשות
זאת על ידי שימרח לו מעט שמן או כחל על פניו,
וכאשר אימו תשאל אותו מי עשה לו את זה  -יספר
לה הילד על האיש שנתן לו את הפת ,וכך היא תדע.

דבר תורה
בשירת האזינו ממשיל משה את התורה
למים" :יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי".
מה המסר שמשה רוצה להעביר לבני ישראל
דרך דימוי ומשל זה? פרשת האזינו היא הרגע
האחרון לפני הסתלקותו של משה מהעולם,
ובמילותיו האחרונות הוא מנסה להטמיע
בתוכם שאילולי התורה  -קיומה ,לימודה
ושמירתה  -העולם לא יתקיים.
המים הם היסוד לקיומה של כל בריה עלי
אדמות .אין יצור בעולם שיכול להתקיים בלי
מים .באותו אופן ,אומר משה ,התורה היא
כמים המחיים את העולם ומקיימים אותו,
ומבלעדי התורה נחשב העולם כבריה בלי מים.

"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.

בס"ד

מר
חגתימה
טובה

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
יואב ודניאל בני ה 16-הם חברים טובים .בחודשים האחרונים יואב שם
לב שדניאל "מתפלח" לאוטובוס ,לרכבת ,ולרכבת הקלה בלי לשלם
ומבלי להעביר את כרטיס ה"רב קו" .יואב העיר לדניאל על כך כמה
פעמים ואמר לו שזה לא מוסרי ושבסוף יתפסו אותו .את דניאל זה לא
מעניין ולא מזיז לו .יואב מתלבט מה לעשות – האם לספר על כך למבקר
הכרטיסים באוטובוס או ברכבת או להורים של דניאל? או שזה לא עסק
שלו ,ושדניאל יתמודד עם העניינים שלו ועם מה שהוא מבשל לעצמו?

| מן ההסטוריה
ביקור האפיפיור בישראל ב1964-
בשנת  1964ביקר בישראל האפיפיור פאולוס
השישי ,ראש הכנסייה הקתולית .הייתה זו הפעם
הראשונה בה ביקר אפיפיור במדינת ישראל.
את ביקורו החל בעיר העתיקה ,שהייתה אז
בשליטת הירדנים ,ולאחר מכן נסע לתל מגידו,
שם התקיימה עבורו קבלת פנים מכובדת בנוכחות
הנשיא ,ראש הממשלה ושרים .הרב יצחק ניסים,
הרב הראשי לישראל ,סירב להגיע למפגש בטענה
שמדובר בפגיעה בכבוד היהדות ,ושעל האפיפיור
היה לבוא לפגוש אותו
בירושלים .הרב לא
חזר בו למרות לחצים
כבדים שהופעלו עליו.
לאחר הטקס המשיך
האפיפיור לנצרת
ומשם לירושלים.

ד אחד:

מצ ם את הפתגם:
פע
יואב שמע פוך להיות גנב
"גנב קטן יה כדאי לעצור
דול" ,לכן אולי
ג
אל בכל צורה
דני
עכשיו את גיד להורים או
שהיא  -לה
ם ,אפילו עם
קר הכרטיסי
למב
לטווח הארוך
כי
דניאל יכעס ,ם לו להפסיק
רו
אולי זה יג יות אדם ישר.
להתגנב ולה

מצד שני:

יואב
ולא הוא חבר של דניאל,
הא
ש בא שלו או המשגיח
לו.
יואב העיר לדניאל
יותר
מפ
עם
אח
ת ,ומעכשיו
הב
חי
דני רה והאחריות הם של
אל
שיחליט כיצד הוא
מתנהג ו
איזה מחיר הוא מוכן
ל
ש
לם
על
מעשיו.

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

הרב יצחק ניסים
(אוסף התצלומים
הלאומי)BRUNER ILAN ,

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

בשנת שמיטה  -לאוקמי ולאברויי

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

בשנת השמיטה מותר לעשות מלאכות שנועדו
לקיום האילנות והצמחים שכבר היו קיימים,
כדי שלא ימותו ("לאוקמי") ,אבל אסור לעשות
מלאכות שנועדו להשביח את הצומח ואת
הפירות שטרם גדלו ("לאברויי").
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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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בס"ד

 2איך השלט "עירק" קשור לדמות?
 3מה קרה במגידו ב?1964-
 4מי הן הדמויות בציור ליד השלט מגידו וכיצד הן קשורות לדמות בציור המרכזי?
 3דקות

| מי אני?

1 .היה הראשון לציון ,הרב הראשי הספרדי.
2 .נולד בעיראק ועלה לארץ במסע ארוך.
3 .כיהן כרב הראשי לישראל לצד הרב איסר יהודה אונטרמן.
4 .סירב להיפגש עם האפיפיור בזמן ביקורו בארץ ,כדי לשמור על
כבוד היהדות.
5 .כתב ספר שו"ת שנקרא "יין הטוב".
6 .פעל להעלאת עצמותיו של הרב החיד"א לקבורה בארץ ישראל.

שי הראשון לציון
רב הרא
ה
"ל.
זצ
ים
יס
1 .הרב יצחק נ
לארץ ישראל.
רץ ישראל על גבי
לא
לה
וע
רק
עי
ב
2 .הרב נולד
והרב סירב לבקרו
חמורים.
מגידו,
ב
3 .האפיפיור הגיע לבקרשו רק בירושלים.
אלא הסכים לפג
שם,

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי היא הדמות הרבנית בציור ומה היה תפקידה?

 7דקות

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

הרב י

צחק ניסים

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ
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ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

1500

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

| על המפה | מגידו
קיבוץ מגידו הוקם בשנת  1949לפני סיום
מלחמת השחרור .הוא נקרא על שם העיר
העתיקה מגידו ,הנמצאת על תל סמוך,
שהוקמה באלף השלישי לפנה"ס והתקיימה
עד התקופה הפרסית .הגרעין המייסד של
הקיבוץ הורכב מפליטי שואה ,פרטיזנים
ולוחמים מפולין ומהונגריה שהתארגנו בתום
מלחמת העולם השנייה ועלו כמעפילים לא
חוקיים .את הצריפים הראשונים הקימו על
גבעה חשופה והתחילו לפתח משק חקלאי.
בשנת  2003הופרט הקיבוץ ,וכיום הוא מתנהל
כיישוב קהילתי .במקום נמצאים מוזיאון
ושרידים ארכאולוגיים חשובים.

קיבוץ מגידו
( ,Wikipediaאסף שגיא)

חידת פירמידה
1

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ביצה ,דפים ט״ו  -י״ח

ַּדף ט"וִ :מ ְצוַ ת ִׂש ְמ ַחת יֹום טֹוב
מֹוח ַעל ְי ֵדי
ּתֹורהֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לִ ְׂש ַ
סּוקי ַה ָ
מֹוחֲ .חכָ ִמים לָ ְמדּו ִמ ְּפ ֵ
ְּביֹום טֹוב ְצ ִריכִ ים לִ ְׂש ַ
ׁשֹותים ַי ִין.
מֹוח ַעל ְי ֵדי ֶׁשאֹוכְ לִ ים ָּב ָׂשר ְו ִ
ּתֹורהְ ,ו ֶא ְפ ָׁשר ּגַ ם לִ ְׂש ַ
לִ יּמּוד ַה ָ
אֹומר ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד ִי ְב ַחר לְ ַע ְצמֹוֶ .א ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּים ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוה ַעל ְי ֵדי ֲע ִריכַ ת
הֹוׁש ַע ֵ
ַר ִּבי יְ ֻ
עּוּדה גְ דֹולָ ה לִ כְ בֹוד יֹום טֹובְ ,ו ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּים ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוה ַעל ְי ֵדי ֶׁשהֹולְ כִ ים לְ ֵבית
ְס ָ
ּתֹורה.
ּתֹורה ּולְ ִה ְת ַעּנֵ ג ֵמחֹוכְ ַמת ַה ָ
ַה ִּמ ְד ָרׁש לִ לְ מֹוד ָ
ּתֹורה וְ גַ ם ַּב ֲאכִ ילַ ת
מֹוח ּגַ ם ַעל ְי ֵדי לִ יּמּוד ָ
אֹומר ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד ָצ ִריְך לִ ְׂש ַ
יעזֶ ר ֵ
ֲא ָבל ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
"ח ְציֹו  -לַ ה' ,וְ ֶח ְציֹו  -לָ כֶ ם"ַּ .ב ֵח ִצי ָה ִראׁשֹון ֶׁשל
עֹוׂשים זֹאת? ֶ -
עּוּדה לִ כְ בֹוד ֶה ָחגֵ .איְך ִ
ְס ָ
ׁשֹותים לִ כְ בֹוד יֹום טֹוב.
ּוב ֵח ִצי ָה ַא ֵחר ֶׁשל ַה ַחג אֹוכְ לִ ים ְו ִ
ּתֹורהַ ,
לֹומ ִדים ָ
ַה ַחג ִמ ְת ַּפלְ לִ ים ְו ְ

קֹוב ִעים ֶאת ַה ַּפ ְרנָ ָסה
ַּדף ט"זְּ :ברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ְ
יהם
יטים ֲעלֵ ֶ
ּכֹותב ַה ָּק ָּב"ה ֶאת ּגְ ַזר ִּדינֹו ֶׁשל ָה ָא ָדםַ .א ַחד ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ַּמ ְחלִ ִ
ְּברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ֵ
ּש ַמ ִים ַּב ָּי ִמים ַהּלָ לּו ,הּואּ ,כַ ָּמה ַּפ ְרנָ ָסה ִת ְה ֶיה לְ כָ ל ָא ָדם ַּב ָּשׁנָ ה ַה ָּב ָאהֲ .חכָ ִמים ָא ְמרּו
ַּב ָ ׁ
ֶׁש ִּב ְת ִחיּלַ ת ַה ָּשׁנָ ה ֹלא ּכְ ַדאי לְ ַב ְז ֵּבז ַה ְר ֵּבה ּכֶ ֶסףּ ,כִ י אּולַ י ּגָ ְזרּו ַּב ָּשׁ ַמ ִים ֶׁש ַּב ָּשׁנָ ה ַהּזֹו ֹלא
ִת ְהיֶ ה ַה ְר ֵּבה ַּפ ְרנָ ָסהְ ,ו ִאם יְ ַבזְ ְּבזּו ִּב ְת ִחיּלַ ת ַה ָּשׁנָ ה ֶאת ּכָ ל ַהּכֶ ֶסףַ ,מה ּיִ ָּשׁ ֵאר לְ סֹוף ַה ָּשׁנָ ה?
ּמֹוציא ּכֶ ֶסף לִ כְ בֹוד ַׁש ָּבת וְ יֹום טֹובֵ ,אינֹו ָצ ִריְך לִ ְדאֹוגִ .אם
ֲא ָבל ָא ְמרּו ֲחכָ ִמיםִ ,מי ֶׁש ִ
ּש ַמ ִים.
יֹוסיפּו לֹו ּכֶ ֶסף ִמן ַה ָ ׁ
טֹובים לִ כְ בֹוד ַׁש ָּבת ְולִ כְ בֹוד יֹום טֹובִ ,
ָא ָדם קֹונֶ ה ַמ ֲאכָ לִ ים ִ
ּתֹורהַ ,י ֲח ִזירּו לֹו ֶאת ַהּכֶ ֶסף ִמן ַה ָּשׁ ָמ ִים.
ּגַ ם ִמי ֶׁש ְּמ ַׁשּלֵ ם ּכֶ ֶסף ּכְ ֵדי ֶׁש ְּילַ ְּמדּו ֶאת ָּבנָ יו ָ

2

אֹומרּ ,כִ י ֲא ִפיּלּו ִמי ֶׁש ֵאין לֹו ַה ְר ֵּבה ּכֶ ֶסףָ ,יכֹול לִ לְ וֹות ּכֶ ֶסף ֵמ ָח ֵבר ֶׁשּלֹו
יֹוחנָ ן ּגַ ם ֵ
ַר ִּבי ָ
ּכְ ֵדי לִ ְקנֹות אֹוכֶ ל לַ ַּשׁ ָּבתְ ,ו ַה ָּק ָּב"ה ּכְ ָבר ַי ֲעזֹור לֹו לְ ַה ֲח ִזיר ֶאת ַהּכֶ ֶסף.

3

"מ ַק ֵּדׁש ַה ַּשׁ ָּבת וְ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּזְ ַמּנִ ים"
ּדף י"זְ :

4
 .1מפתן
 .2אוסף דפים כתובים
 .3מסימני הבהמות הטהורות
 .4נקבעת בראש השנה
 .5הפנקס

ר ,פרסה,
פ
ס
ף,
(תשובות :ס הספרון)
פרנסה,

שאלות השבוע ???

 .1מדוע אסור לשלוח שיירה של אנשים
עם מתנות בחג?
 .2איך אמורים לחלק את סדר היום בחג,
לדעת רבי אליעזר?
 .3על אילו דברים אפשר להוציא כסף ביד
רחבה בלי חשש?

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  ,14:00למייל
 talmudhagrala@medison.co.ilיש לציין את מס' העלון
עליו אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

"מ ַק ֵּדׁש ַה ַּשׁ ָּבת וְ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּזְ ַמּנִ ים" ִּב ְת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה
הּב ָרכָ ה הזֹו ְ
ָמ ַתי ְמ ָב ְרכִ ים ֶאת ְ
ּוב ִּקיּדּוׁש? ַּכ ֲא ֶׁשר יֹום טֹוב ָחל ְּב ַּשׁ ָּבתָ ,צ ִריְך ְל ָב ֵרְך ַעל ַה ַּשׁ ָּבתָ ,צ ִריְך ַּגם ְל ָב ֵרְך ַעל
ַ
"מ ַק ֵּדׁש ַה ַּשׁ ָּבת" – ַה ָּק ָּב"ה ִק ֵיּדׁש ֶאת ַה ַּשׁ ָּבת,
יהם ַי ַחדְ :
יֹום טֹובָ ,אז ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ְׁשנֵ ֶ
ּמֹוע ִדיםֶ ,את ַה ַחּגִ ים.
"וְ יִ ְׂש ָר ֵאל"  -הּוא גַ ם ִק ֵיּדׁש ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל" ,וְ ַהּזְ ַמּנִ ים" ְ -וגַ ם ֶאת ַה ֲ
ּש ָּבת וְ ַהּזְ ַמּנִ ים"?
"מ ַק ֵּדׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ַ ׁ
אֹומ ִרים ְ
לָ ָּמה ֵאין ְ
יעי הּוא
בּועַ .ה ָּק ָּב"ה ָק ַבעֶׁ ,ש ַהּיֹום ַה ְּשׁ ִב ִ
קֹודׁש הּוא ָק ַ
ַה ַּתלְ מּוד ַמ ְס ִּביר ֶׁשּיֹום ַׁש ַּבת ֶ
ּקֹוב ַע ָמ ַתי
קֹוב ַע ָמ ַתי ָיחּולּו ַה ַחּגִ ים? ַ -עם ִי ְׂש ָר ֵאלֵּ ,בית ִּדין הּוא ֶזה ֶׁש ֵ
ַׁש ָּבתֲ .א ָבלִ ,מי ֵ
סּוּדר ַעל ְי ֵדי ֵּבית ִּדין לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים
לּוח ַה ָּשׁנָ ה ֶׁש ֵּיׁש לָ נּו ַהּיֹוםַ ,
חֹודׁש (ּגַ ם ַ
ָחל רֹאׁש ֶ
קֹוב ִעים ָמ ַתי ָיחּול ֶּפ ַסחָׁ ,שבּועֹות ְוכָ ל ַה ַחּגִ ים .לָ כֵ ן ,לִ ְפנֵ י ֶׁש ַּמ ְזּכִ ִירים ֶאת
ַרּבֹות)ְ ,וכָ ְך ְ
ּקֹוב ַע ָמ ַתי ִי ְהיּו ַה ַחּגִ ים.
ַה ַחּגִ יםַ ,מ ְזּכִ ִירים ֶאת ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ֵ

טֹובלִ ים ּכֵ לִ ים ְט ֵמ ִאים ְּב ַׁש ַּבת?
ַּדף י"ח :לָ ָּמה ֹלא ְ
ּדּוע ִּבכְ לָ ל ְצ ִריכִ ים לִ ְטּבֹול ּכֵ לִ ים ְט ֵמ ִאים? ַהּיֹום ּכּוּלָ נּו ְט ֵמ ִאיםּ ,כִ י ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְׁשחֹוט
ַמ ַ
ּכֹוהנִ ים אֹוכְ לִ ים ֶאת ַה ְּתרּומֹותּ ,כִ י ֵהם ָהיּו
דּוּמה ּולְ ַט ֵהר ֶאת ַה ְּט ֵמ ִאיםַּ .פ ַעםָ ,היּו ַה ֲ
ָּפ ָרה ֲא ָ
ּקֹור ָּבנֹות,
ּכֹוהנִ ים ְוגַ ם ַה ְּב ָעלִ ים ֶׁשל ַה ְ
ּקֹור ָּבנֹות ָהיּו אֹוכְ לִ ים ַה ֲ
הֹוריםְ ,וגַ ם ֶאת ְּב ַׂשר ַה ְ
ְט ִ
טּומ ָאה,
ּקֹור ָּבנֹות ֹלא ְי ַק ְּבלּו ְ
רּומה ְו ַה ְ
ּמּובן ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ִה ָיּז ֵהר ְמאֹוד ֶׁש ַה ְּת ָ
ָאכְ לּו ִמ ְּב ָׂש ָרםּ .כַ ָ
יכים ְל ַה ְט ִּביל
ִּכי ִאם ִי ַּגע ָּב ֶהם ְּכ ִלי ָט ֵמא ֵהם ִי ָּט ְמאּוָ .ל ֵכןֶ ,את ַה ֵּכ ִלים ַה ְּט ֵמ ִאים ְצ ִר ִ
ּוביֹום
אֹותםְּ .ב ַדף ֶזה ְמלַ ֵּמד ַה ַּתלְ מּוד ּכִ י ֲחכָ ִמים ִּת ְיּקנּו ֶׁש ְּב ַׁש ַּבת ְ
ְּב ִּמ ְק ֶוהּ ,כְ ֵדי לְ ַט ֵהר ָ
בּוע ְו ִי ְׁש ְמרּו ֶאת
סּוקים ָּכל ַה ָּשׁ ַ
טֹוב ֵאין לְ ַה ְט ִּביל ּכֵ לִ יםֲ .ח ָכ ִמים ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ֲאנָ ִׁשים ֲע ִ
ּומה ִּי ְק ֶרה ֵּבינְ ַּת ִיים?
אֹותם ְּב ַׁש ָּבת אֹו ְּביֹום טֹובַ ,
ַהּכֵ לִ ים ַה ְּט ֵמ ִאים ַּב ַּצדַ ,עד ֶׁש ִּי ְט ְּבלּו ָ
ּוט ָהרֹות .לָ כֵ ן
יט ְּמאּו ְתרּומֹות ְ
ִי ְהיּו לָ ֶהם ַּב ַּב ִית ּכֵ לִ ים ְט ֵמ ִאים ְו ֵהם ִי ְׁש ַּת ְּמׁשּו ָּב ֶהם ְּב ָטעּות ִו ַ
אֹותם ִמ ָּיד ּכְ ֶׁשּנִ ְט ְמאּו.
ּוביֹום טֹובְ ,וכָ ְך ִי ְט ְּבלּו ָ
ּגָ ְזרּו ֲחכָ ִמיםֵ :אין לְ ַה ְט ִּביל ּכֵ לִ ים ְּב ַׁש ָּבת ְ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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תלמוד ישראלי

