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מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת ְמנָ חֹותַּ ,דף ס"ה

ַּדף ס"הּ :כִ יׁש ֵּּורי ַּדּיָ ן ַּב ַּסנְ ֶה ְד ִרין
יּב ֵחר ִל ְהיֹות ַּד ָּין ַּב ַּסנְ ֶה ְד ִריןַ .רק ֲאנָ ִׁשים ֲח ָכ ִמים ּונְ בֹונִ ים,
ֹלא ָּכל ֶא ָחד ָיכֹול ְל ִה ָ
סּוּים ְּב ִמ ְקצֹועֹות
ּוב ֲע ֵלי ֶי ַדע ְמ ָ
רּוּבה ַ
ּתֹורהַּ ,ב ֲע ֵלי ֵּד ָעה ְמ ָ
חֹוכ ַמת ַה ָ
מּופ ָל ִגים ְּב ְ
ְ
יקהִ ,חיּשּׁוב ְּתקּופֹות ַה ָּשׁנָ ה ָועֹודָּ .כל זֹאתְּ ,כ ֵדי
פּואהַ ,מ ֵת ַמ ִט ָ
ׁשֹונִ ים ְּכגֹוןְ :ר ָ
יהם.
ּמּוב ִאים ִל ְפנֵ ֶ
יּוכלּו ָלדּון ָּב ִענְ ָינִ ים ַהּשֹׁונִ ים ַה ָ
ֶׁש ֵהם ְ

עֹומר
ַּדף ס"וִ :מנְ ַחת ָה ֶ
עֹוריםַ .ה ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת
עֹומר ִמ ְּשׂ ִ
יבים ִמנְ ַחת ָה ֶ
ַּבּיֹום ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל ַחג ַה ֶּפ ַסח ַמ ְק ִר ִ
עֹורים ְו ֵה ִביאּו
עֹורים ְל ַה ְק ָר ָבהָ .ק ְצרּו ֶאת ַה ְּשׂ ִ
אֹופן ֲה ָכנַ ת ַה ְּשׂ ִ
ְּב ַדף ֶזה ְמ ַל ֶּמ ֶדת ַעל ֶ
עֹורים ְּכ ֵדי ְל ַה ְפ ִריד ֵמ ֶהן
אֹותן ָל ֲע ָז ָרה ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָּ .ב ֲע ָז ָרה ָח ְבטּו ֶאת ַה ְּשׂ ִ
ָ
עֹוריםִ ,ה ְכנִ יסּו
ּש ִ
אֹותןְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ָל ְקחּו ֶאת ַה ְ ׂ
ּוב ְררּו ָ
רּוח ָ
אֹותן ָּב ַ
סֹולתָ ,זרּו ָ
ֶאת ַה ְּפ ֶ
עֹורים ָּב ֵאׁשַ .א ֲח ֵרי ַה ְּק ִל ָּיה
חֹוׁשת ִעם נְ ָק ִביםְ ,ו ָקלּו ֶאת ַה ְּשׂ ִ
"אּבּוב" ְּ -כ ִלי ִמּנְ ֶ
אֹותן ְל ַ
ָ
נֹות ָרה
לּוחית ֶׁשעֹוד ְ
ּות ַי ֵּבׁש ַל ְח ִ
רּוח ְ
יהן ַ
אֹותן ָּב ֲע ָז ָרהְּ ,כ ֵדי ֶׁש ִּתנְ ׁשֹוב ֲע ֵל ֶ
ָׁש ְטחּו ָ
יח ִיםְ ,ו ֶאת ַה ֶּק ַמח נִ יּפּו ִּב ְׁשלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה נַ ּפֹות,
אֹותן ְּב ֵר ַ
ָּב ֶהןְ .ל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָט ֲחנּו ָ
עֹומר.
"עי ָּשׂרֹון" ְל ָק ְר ַּבן ִמנְ ַחת ָה ֶ
ְו ָל ְקחּו ִמ ֶּמּנּו ַּכּמּות ֶׁשל ִ

"איּסּור ָח ָדׁש"
ַּדף ס"זִ :
בּואה ַה ֲח ָד ָׁשה ֶׁש ָּג ְד ָלה ַּב ָּשׂ ֶדהַ ,עד ֶׁש ַּי ְק ִריבּו ְּב ֵבית
ּתֹורה ֵאין ֶל ֱאכֹול ֵמ ַה ְּת ָ
ַעל ִּפי ַה ָ
לֹומרָ :אסּור ֶל ֱאכֹול
"איּסּור ָח ָדׁש"ְּ .כ ַ
עֹומר"ִ .איּסּור ֶזה ְמכּוּנֶ ה ִ
"מנְ ַחת ָה ֶ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶאת ִ
בּואה ַה ֲח ָד ָׁשהַ .ה ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ְמ ַס ֶּפ ֶרתֶׁ ,ש ִּמ ָּיד ְל ַא ַחר ַה ְק ָר ַבת
ֵמ ַה ְּת ָ
בּואה ַה ֲח ָד ָׁשהִּ ,כי ְּכ ָבר ֶא ְפ ָׁשר
ירּוׁש ַל ִים ָמ ֵלא ְּב ֶק ַמח ִמן ַה ְּת ָ
ָהע ֶֹמר ָה ָיה ַהּשּׁוק ִּב ָ
עֹומרֲ .א ָבל נֶ ְח ְלקּו ַּתּנָ ִאים ִאם ִמנְ ָהג ֶזה ָה ָיה ִּב ְרצֹון
ֶל ֱאכֹול אֹותֹו ְל ַא ַחר ַה ְק ָר ַבת ָה ֶ
מּוכן ִמ ָּיד
ֲח ַז"לַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר ָא ַמר ֶׁש ֲח ַז"ל ֹלא ָרצּו ֶׁש ַּי ֲעׂשּו ָּכְךִּ ,כי ְּכ ֵדי ֶׁש ִּי ְה ֶיה ֶק ַמח ָ
עֹומרָ ,צ ִריְך ִל ְקצֹור אֹותֹו ְּכ ָבר ִל ְפנֵ י ַחג ַה ֶּפ ַסחְּ ,כ ֶׁשעֹוד ָאסּור ֶל ֱאכֹול
ַא ֲח ֵרי ִמנְ ַחת ָה ֶ
הּודה
בּואה ַה ֲח ָד ָׁשהְ .ו ִאיּלּו ַר ִּבי ְי ָ
ֹאכלּו ְּב ָטעּות ִמן ַה ְּת ָ
אֹותֹוַ ,ו ֲח ַז"ל ָח ְׁשׁשּו ֶׁש ָּמא י ְ
בּואה
לֹומרֲ :ח ַז"ל ֹלא ָח ְׁשׁשּו ֶׁשּיֹאכְ לּו ִמן ַה ְּת ָ
עֹוׂשים"ּ ,כְ ַ
"ּב ְרצֹון ֲחכָ ִמים ָהיּו ִ
ָא ַמרִ :
אֹותּה עֹוד לִ ְפנֵ י ַחג ַה ֶּפ ַסחּ ,כְ ֶׁש ֲע ַד ִין ָאסּור לֶ ֱאכֹול ִמ ֶּמּנָ ה.
ַה ֲח ָד ָׁשה ְו ֵהם ִה ִּתירּו לִ ְקצֹור ָ

יֹוחנָ ן ֶּבן זַ ּכַ אי
ַּדף ס"חַּ :ת ָּקנַ ת ַר ָּבן ָ
עֹומר ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
בּואת ַה ָּשׁנָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה ַעד ַה ְק ָר ַבת ִמנְ ַחת ָה ֶ
ָאסּור ֶל ֱאכֹול ִמ ְּת ַ
חּור ַּבן ֵּבית
קּופת ְ
יֹוחנָ ן ֶּבן ַזּכַ אי ֶׁש ַחי ִּב ְת ַ
יסן ַ -הּיֹום ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל ַחג ַה ֶּפ ַסחַ .ר ָּבן ָ
ְּבט"ז ְּבנִ ָ
בּואה
יהן ַּת ָּקנָ ה לְ גַ ֵּבי ֲאכִ ילַ ת ַה ְּת ָ
ּובינֵ ֶ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ יִּ ,ת ֵיּקן ִמ ְס ַּפר ַּת ָּקנֹות ֲחׁשּובֹותֵ ,
בּואה ַה ֲח ָד ָׁשה ִמ ָּיד
מּוּתר ֶל ֱאכֹול ֶאת ַה ְּת ָ
ַה ֲח ָד ָׁשהַּ .כ ֲא ֶׁשר ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵאינֹו ַק ָּיםָ ,
יּקןֶׁ ,ש ַּגם ַּכ ֲא ֶׁשר ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָח ֵרב,
יֹוחנָ ן ֶּבן ַז ַּכאי ִּת ֵ
יסןַ .אְך ַר ָּבן ָ
בֹוקר ט"ז ְּבנִ ָ
ְּב ֶ
יסןְ .ל ִפי ַא ַחד ַה ֶה ְס ְּב ִרים ,הּוא
בּואה ַה ֲח ָד ָׁשה ַעד סֹוף יֹום ט"ז ְּבנִ ָ
ֹאכלּו ִמן ַה ְּת ָ
ֹלא י ְ
בּואה ַה ֲח ָד ָׁשה ִל ְפנֵ י ַה ְק ָר ַבת
ילת ַה ְּת ָ
ָח ַׁשׁש ֶׁש ְּכ ֶׁש ִּי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִי ָּכ ְׁשלּו ַּב ֲא ִכ ַ
בּואה
עֹומרַ .א ֲח ֵרי ֶׁש ִּי ְת ַר ְּגלּו ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁשנֹות ַה ָּגלּות ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ֶל ֱאכֹול ֵמ ַה ְּת ָ
ִמנְ ַחת ָה ֶ
יסןָ ,עלּול ִל ְקרֹות ֶׁש ַּגם ְּכ ֶׁש ִּי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִי ְהיּו
בֹוקר ט"ז ְּבנִ ָ
ַה ֲח ָד ָׁשה ִמ ָּיד ְּב ֶ
ּבֹוקרְ ,וֹלא ִי ְז ְּכרּו
ָּכ ֵא ֶּלה ֶׁש ִּי ְטעּו ְו ַי ְח ְׁשבּו ֶׁש ַּגם ַה ָּשׁנָ ה ֶא ְפ ָׁשר ֶל ֱאכֹול ִמ ֶּמּנָ ה ִמ ָּיד ַּב ֶ
עֹומר ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ֶׁש ָּצ ִריְך ְל ַחּכֹות ַעד ֶׁש ַּי ְק ִריבּו ֶאת ִמנְ ַחת ָה ֶ
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"והיינו דתנן פתחיה על הקינין  -זה מרדכי,
למה נקרא שמו פתחיה? שפותח דברים ודורשן
ויודע בשבעים לשון".
בייל – בולל ,מערבב
לישני – לשונות ,שפות
הסבר :חז"ל אומרים שפתחיה הנזכר במסכת
שקלים בתור האחראי על המעות לקניית הקינים,
היה מרדכי היהודי ,שנקרא פתחיה משום שהיה
פותח פיו בחוכמה ובקיא בשפות רבות.

על המפה
שעריים
שכונת שעריים שהיא היום חלק מהעיר
רחובות ,הייתה השכונה הראשונה והגדולה
ביותר של עולי תימן .השכונה נוסדה בשנת
תר"ע  1909 -בעיקר עבור פועלים וחקלאים
מעולי תימן .השכונה נוסדה בין היתר בזכות
השתדלותו ופעילותו של אפרים זקס איכר
אמיד מרחובות ,שרכש עבור העולים חלקת
אדמה בת  55דונם ומסרה לוועד התימנים.
הבתים הראשונים של השכונה היו מחמר
ובוץ ,ואחר כך מאבני כורכר ,ומאוחר יותר
נבנו צריפים ,וכן בתי כנסת רבים .בשנת 1919
ובתקופת מלחמת העולם הראשונה הגיעו
עוד למעלה ממאה עולים לשכונה וכך במשך
הזמן היא התרחבה וגדלה ,עד שהפכה להיות
השכונה הגדולה ביותר של עולי תימן.
שמה של השכונה ניתן לה מתוך פיוטו המוכר
של יהוסף בן ישראל 'אשאל אלקי יגאלה
שבויים'" :נראה בני ציון שהם קרויים עם
בבליים ,יבנה וציפורי ושעריים וירושלמיים".
הסבר אחר לשם השכונה הוא כי השם
"שעריים" ניתן לשכונה משום שבעבר סברו
ש"דוראן" (השם
הערבי של רחובות)
היא "שעריים"  -עיר
בנחלת שבט יהודה .
לימודי תורה ב׳חדר׳ לעולים מתימן ברחובות
(,Wikipediaזולטן קלוגר)
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דבר תורה

מתפלפלים

הקב"ה הורה לאברהם אבינו" :לך
לך מארצך ...אל הארץ אשר אראך".

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
בכפר אחד קטן היה חשש להתפרצות מחלת החצבת .הרופאים והאחיות
המליצו לכל ההורים לחסן את ילדיהם כדי להגן עליהם מפני המחלה.
אחת האימהות בכפר סירבה לחסן את הילדים שלה בטענה שהיא איננה
מאמינה ברפואה ,בזריקות ובחיסונים ,והיא מאמינה רק בתרופות טבעיות
ותזונה נכונה .אנשי הכפר כעסו עליה מאוד וטענו שהיא מסכנת בכך את
ילדיה וגם בגללה המחלה עלולה להתפרץ בכפר ולהדביק את ילדיהם.

על כך כתב רש"י" :לך לך – להנאתך
ולטובתך" .הסביר הרב חרל"פ,
שמצוות יישוב ארץ ישראל שונה
מכל המצוות ,משום שבמצווה זו
צריך להרגיש את הטובה וההנאה
הגשמית של הארץ ,ולדעת שארץ
ישראל טובה מכל הארצות גם
בגשמיות שלה.

האימא מצד שני:
טוענת:

חד:

מצד א
שהאימא
נשי הכפר
טוענים א
ילדיה ואת
מסכנת את ילדי הכפר
ל
בריאותם ש לא יכולה
א
האחרים והי א רוצה נגד
שהי
לעשות מה הרופאים.
המלצות

אם לא נהנים מהארץ ,לא מקיימים
את המצווה בשלמות .לכן הורה ה'
לאברהם ללכת להנאתו ולטובתו,
שייהנה מטוב הארץ וכך תתקיים
המצווה כראוי.

ו...מה
דעתכם?

א
שלי ,וזו השקפת לו הילדים
עו
ל
ר
מי
פואה וחיסונים ,וא בענייני
ף
כו
א
ל
י ל
חד לא
על ב כפות עליי
כי
צ
ד
ל
שמור
ריאות
ם של ילדי
שאני חושבת שה י ,מה עוד
מסוכן מאשר חיסון יותר
מועיל.

 4דקות

| מי אני?
א .התרחשתי בשנים תרמ"א – תרמ"ב .1881
ב .שמי ניתן לי בהקשר לשנה העברית שבה
התרחשו המאורעות שקשורים בי.

מי
אני

ג .האנשים שנטלו חלק באירוע שעל שמו אני
קרויה בנו את בתיהם בעיקר בכרם התימנים
בתל אביב ,בשכונות שעריים ומרמורק
ברחובות ,ובכפר שילוח בירושלים.
עלה בתמר"
עליית "א

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם
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2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

2448

אפרים
ומנשה

2448

2883

 -1311מתן תורה בצלאל
יציאת
מצרים

דוד
המלך

שלמה
המלך

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-586

חורבן ביהמ“ק
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד
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 7דקות

התבוננו היטב בציור וענו על
השאלות הבאות:
 1מה האירוע המצויר כאן
ומתי הוא התרחש?
 2מה הקשר בין הנשר שעליו
הם רוכבים לבין האירוע?
 3מה מצויר על השלט הכתוב
ואיך זה קשור לאירוע?
 4על איזה עץ יושב האיש
מאחור ואיך זה קשור
לציור?

את יהודי תימן,
שרים" להעל
צע "על כנפי נ
1 .1מב
אתכם על
.1
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2 .2בשנים  8-1949על שם הפסו
מבצע נקרא
 3 .3ה
יר ראש העין
שרים".
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כנפי נ ים ראש ועין .הקשר הוא דה התימנית.
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4 .4מצויר
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טא את העלייה
על תמר ,ומב
5 .5
אעלה בתמר".
תימן" :
6מתולדותיו
.6

 3דקות

 4דקות

| מי אני?

| מתולדותיו
רבי שלום שבזי זצ"ל

א .התרחשתי בשנתיים הראשונות
לאחר הקמת המדינה.

רבי שלום שבזי המכונה גם "אבא שלום שבזי" ,היה מגדולי התורה
ומחכמי תימן ,פרשן ,משורר ,סופר ומנהיג יהודי .רבי שלום שבזי
נולד בתימן בשנת ה'שע"ט ( ,)1619ובמשך השנים עלה במעלות
התורה ונחשב לאחד מגדולי הדור בתימן ,ודמות נערצת הן על
היהודים ואף על המוסלמים .שירתו ופירושיו הושפעו מתורת
הקבלה ,ורבים מהם עוסקים בקשר הנצחי בין עם ישראל לאלוקיו.
שירים רבים של רבי שלום שבזי הולחנו ,ואחד משיריו הידועים
הוא השיר "אם ננעלו" שמושר בפי כל וזוכה לפופולאריות רבה.
הרב שבזי נפטר בשנת ה'תמ"ו ( )1686ונקבר בעיר תעז בתימן,
כשהוא מותיר אחריו בת בשם שמעה ושני בנים :יהודה ושמעון.
רבי שלום שבזי מונצח במספר מקומות בישראל ,ובמיוחד ביישובים
בהם מתגוררים יוצאי העדה התימנית .שכונת שבזי שתל אביב
וכן המושב טירת שלום בסמוך לנס ציונה נקראים על שמו של
רבי שלום שבזי.

ב .קראו לי גם מבצע "מרבד
הקסמים" ומבצע "ביאת משיח''.
ג .שמי ניתן לי על פי הפסוק בספר
שמות פרק י"ט פסוק י"ד.
פי נשרים"
ע "על כנ
תימן
בצ
מ להעלאת יהודי.1948-19
בשנים 49
ארצה

כתב ידו של רבי שלום בסידור
התימני שהחל לחבר בשנת
התלח ()Wikipedia

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

התשכ"ט

5778
ה'תשע"ח
70
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ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

מלחמת
ששת הימים

1969

הרב
אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

בס"ד

מי אני?

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס כֶ ת ְמ נָ חֹות ,דפים ס"ט -ע"א

בעלון השבועי למדנו על חמשת מיני התבואה מהם
מפרישים חלה .זהו אותם:
 .1אני נקראת על שם חיה שנחשבת לערמומית

יּטים
ַּדף ס"טּ :גֶ ֶׁשם ֶׁשל ִח ִ
ַה ִאם ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב ּכִ ְׁש ֵּתי ַהּלֶ ֶחם ּוכְ ִמנְ ָחה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
יצד ֵא ַרע ֶּפ ֶלא ֶׁש ָּכ ֶזה?
יּטים? ֵּכ ַ
ּגֶ ֶׁשם ֶׁשל ִח ִ

 .2השם שלי נשמע כמו "קוסמים"

אֹוק ָינֹוס,
יּטה ֶׁש ִה ְפלִ יגָ ה ְּב ְ
מּוסת ִח ָ
דּוּבר ִּב ְס ִפינָ ה ֲע ַ
ַר ִׁש"י ְמ ָפ ֵרׁש ֶׁש ְּמ ָ
יּטים ָל ֲענָ נִ ים ְו ֵהם נִ י ְּשׂאּו ַעד ֶא ֶרץ
סּופה ֶׁש ִה ְת ַר ֲח ָׁשה נִ ְׁש ֲאבּו ִח ִ
ּוב ָ
ְ
יה ֵהם נָ ְפלּו ִמן ָה ֲענָ נִ ים.
ִי ְׂש ָר ֵאלֵ ,מ ָע ֶל ָ

 .3השם שלי מתחיל באות השמינית
 .4השם שלי מזכיר שערות
 .5בשם שלי יש אותיות "נופש"
(תשובות :שיבולת שועל ,כוסמין ,חיטה ,שעורה ,שיפון)

!

יש לי מושג | קים לי = ברור לי

"קים לי" פירושו "ברור לי" .זוהי טענה הלכתית
ומשפטית ,שמכריז אדם הסבור שההלכה היא
כמו שיטה מסוימת ,ונוהג לפיה .גם אם ישנן דעות
הלכתיות אחרות ,לא ניתן לחייב אדם לנהוג בניגוד
לדעה שהוא סבור כמותה ,אם אמנם זוהי דעה
הלכתית מבוססת.

שאלות השבוע ???
א .כיצד מקיימים את מצוות הפרשת חלה?

"איּסּור ָח ָדׁש"?
ב .מהו ִ
עֹומר וממה
ג .מתי היו מקריבים את ִמנְ ַחת ָה ֶ
היא הייתה עשויה?
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה
בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי
(לפי בחירתכם) .את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי
בשעות הצהרים.talmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַר ֵּבנּו ַּתם ְמ ָפ ֵרׁש ֶׁשּכַ ּוָנַ ת
ַה ְּג ָמ ָרא ְלנֵ סְּ ,פׁשּוטֹו
לֹומ ר:
ְּכ ַמ ְׁש ָמ עֹוְּ .כ ַ
ַה ְּג ָמ ָרא ָּדנָ ה ַמה ִּדינָ ם
יּטים ֶׁש ָּי ְרדּו ִמן
ֶׁשל ִח ִ
ָה ֲענָ נִ ים ְּב ֶד ֶרְך נֵ סַ ,ה ִאם
אֹותם
ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְק ִריב ָ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.

ַּדף ע'ַ :ה ְפ ָר ַׁשת ַחּלָ ה
ּתֹורה ְמ ַצּוָהִּ ,כי ַּכ ֲא ֶׁשר ָל ִׁשים ָּב ֵצקָ ,צ ִריְך ְל ַה ְפ ִריׁש ֵח ֶלק ִמן
ַה ָ
"ח ָּלה".
ּנֹותנִ ים ַלּכ ֵֹהן נִ ְק ָרא ַ
ַה ָּב ֵצקְ ,ו ָל ֵתת ַלּכ ֵֹהןַ .ה ֵח ֶלק ֶׁש ְ
ַה ִאם ִמּכָ ל ָּב ֵצק ָצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ַחּלָ ה?
עֹורה.
יּטה .בְׂ .ש ָ
בּואה ִּב ְל ַבדְ ,ו ֵהם :אִ .ח ָ
ֹלאַ ,רק ֵמ ֲח ֵמ ֶׁשת ִמינֵ י ַה ְּת ָ
ׁשּועל .הִׁ .שיפֹוןַ .אְך ִאם ְמ ִכינִ ים ַמ ֲא ָכל
ָ
ּכּוס ִמין .דִׁ .שיּב ֶֹלת
גְ .
אֹורז אֹו ִק ְטנִ ּיֹותֵ ,אין ִמ ְצ ַות ַה ְפ ָר ַׁשת ַח ָּלה.
ֵמ ֶ
נֹוהגִ ים,
ֵמ ֵאיזֹו ּכַ ּמּות ֶׁשל ָּב ֵצק ָצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ַחּלָ ה? ֲהלָ כָ ה לְ ַמ ֲע ֶׂשה ֲ
יׁשים ַח ָּלה.
את ִים ְּג ַרם ַמ ְפ ִר ִ
ּומ ַ
ֶׁש ִּמ ָּב ֵצק ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ִמ ִּקילֹו ֶק ַמח ָ

ַּדף ע"אַ :אנְ ֵׁשי יְ ִריחֹו
לֹוׁשה ְּד ָב ִרים
ַה ַּת ְלמּוד ְמ ַס ֵּפר ֶׁש ֲח ַז"ל ָמחּו ְּב ַאנְ ֵׁשי ְי ִריחֹו ַעל ְׁש ָ
ֶׁש ֵהם ָעׂשּו ְּבנִ יּגּוד לִ ְרצֹון ֲחכָ ִמים:
ַאנְ ֵׁשי ְי ִריחֹו ִה ִּתירּו ְל ַע ְצ ָמם ִל ְקצֹוץ ֲענָ ִפים ֵמ ֲע ֵצי ָחרּוב ְו ִׁש ְק ָמה
יהםִּ ,כי ֵהם ָטעּו ַל ֲחׁשֹוב
בֹות ֶ
הּוק ְּדׁשּו ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַעל ְי ֵדי ֲא ֵ
ֶׁש ְ
ּומּוּתר ַּב ֲהנָ ָאה.
ָ
הּוק ַּדׁשֵ ,אינֹו ָקדֹוׁש
ֶׁש ַּמה ֶּשׁ ָּג ַדל ֵמ ָאז ֶׁש ְ
יּקטּו ְּב ַׁש ָּבת ֵּפרֹות ֶׁשּנָ ְפלּו ְּב ַׁש ָּבת ִמן ָה ֵעץ ְו ָא ְכלּו
ַאנְ ֵׁשי ְי ִריחֹו ִל ְ
אֹותםְּ ,בנִ יּגּוד ְל ַת ָּקנַ ת ֲח ַז"ל ֶׁש ֵּפרֹות ֶׁשּנָ ְׁשרּו ִמן ָה ֵעץ ְּב ַׁש ָּבת
ָ
סּורים ַעד ֵצאת ַה ַּשׁ ָּבת.
ֲא ִ
הֹותירּו ַּב ָּשׂ ֶדה ְי ָרקֹות ָל ֲענִ ִּייםְּ ,כמֹו ֶׁש ְּמ ַק ְּי ִמים ִמ ְצ ַות
ַאנְ ֵׁשי ְי ִריחֹו ִ
בּואהָ .ה ְי ָתה ְּב ָכְך נְ ִדיבּות ֵלב ֲא ָבל נִ ְג ַרם ִמ ְכׁשֹול ָּגדֹול,
"ּפ ָאה" ִּב ְת ָ
ֵ
ּומ ַּמ ְע ְׂשרֹותְ ,ו ָה ֲענִ ִּיים ָח ְׁשבּו ֶׁש ַּגם
טּורה ִמ ְּתרּומֹות ִ
"ּפ ָאה" ְּפ ָ
ִּכי ֵ
ּומ ַּמ ְע ְׂשרֹותְ ,ו ֵהם
טּורים ִמ ְּתרּומֹות ִ
"ּפ ָאה" ְו ֵהם ְּפ ִ
ַה ְי ָרקֹות ֵהם ֵ
ילת ֶט ֶבל.
נִ ְכ ְׁשלּו ַּב ֲא ִכ ַ

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il
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תלמוד ישראלי

