
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ק"ג: ִאיּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב

ִמיִני ֶׁשל ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ֶּפֶרק "ָּכל ַהָּבָׂשר". ְּבַדף ֶזה ַמְתִחיל ַהֶּפֶרק ַהּׁשְ

ל ְּגִדי ַּבֲחֵלב  ֶּפֶרק "ָּכל ַהָּבָׂשר" עֹוֵסק ְּבִאיּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב. ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב "ֹלא ְתַבּׁשֵ
ל ְּגִדי ֶּבָחָלב ֶׁשל ִאּמֹו, ַאְך ֲחַז"ל  ִאּמֹו". ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק ִנְרֶאה ִּכי ָהִאיּסּור הּוא ַרק ְלַבּשֵׁ

ָּדְרׁשּו ִמן ַהְּפסּוִקים ֶׁשֶּיְׁשָנם ְׁשלֹוָׁשה ִאיּסּוִרים ׁשֹוִנים ְּבָבָׂשר ְוָחָלב:

ל ָּבָׂשר ְוָחָלב ַיַחד. א. ְלַבּׁשֵ

לּו ַיַחד. ב. ֶלֱאכֹול ָּבָׂשר ְוָחָלב ֶׁשִהְתַּבּׁשְ

לּו ַיַחד. ג. ֵליָהנֹות ִמָּבָׂשר ְוָחָלב ֶׁשִהְתַּבּׁשְ

ל ְּגִדי ֶּבָחָלב ֶׁשל ִאּמֹו, ֶאָּלא ָהִאיּסּור ִמְתַיֵחס  עֹוד ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל, ֶׁשָהִאיּסּור ֵאינֹו ַרק ְלַבּׁשֵ
ְלָכל ָּבָׂשר ֶׁשל ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ּוְלָכל ָחָלב ֶׁשל ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה.
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ַּדף ק"ד: ָּכל ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו

ְּבַדף ֶזה ֵמִביא ַהַּתְלמּוד ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַהָּידּוַע: "ָּכל ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו ֵמִביא 
ְּגאּוָּלה ָלעֹוָלם". ְּכלֹוַמר, ַּכֲאֶׁשר אֹוְמִרים ְּדַבר ֲהָלָכה, ְּדַבר ּתֹוָרה, אֹו ְׁשמּוָעה טֹוָבה, 
ֵיׁש ְלַצֵּין ִמִּמי ָׁשְמעּו אֹוָתם. ַהָּמקֹור ְלָכְך הוא ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה. ַּכֲאֶׁשר ָמְרְּדַכי ִסיֵּפר 
ָלּה ֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶאת ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש זֹוְמִמים ַלֲהרֹוג ֶאת ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִהיא ָאְמָרה 
ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשָּכְך ָאַמר ָלּה ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי, ּוְלַבּסֹוף ִמָּכְך ִהְתַּגְלֵּגל ֶׁשַהֶּמֶלְך ִציּוָה 

ְלָהָמן ְלַהְרִּכיב ֶאת ָמְרְּדַכי ַעל ַהּסּוס, ְוזֹו ָהְיָתה ְּתִחיַּלת ַמַּפְלּתֹו ֶׁשל ָהָמן ָהָרָׁשע.

ַּדף ק"ה: ִריּבּוי ְנָכִסים

ָהֲאָנִׁשים   ֶאת  ִהְנחּו  ֲחַז"ל 
ְוָאְמרּו ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְנָכִסים, 
ָרצּוי ֶׁשְיַבֵּקר ָּבֶהם ְּבָכל יֹום ְּכֵדי 

ִלְראֹות ֶׁשַהּכֹל ְּבֵסֶדר.

ַאַּבֵּיי ָהָיה ּבֹוֵדק ֶאת ַקְרָקעֹוָתיו 
ִמֵּדי יֹום. יֹום ֶאָחד, ּתֹוְך ְּכֵדי 
ַהִּסּיּור, הּוא ָּפַגׁש ֶאת ָהָאִריס 
ֶׁשִּטיֵּפל ְּבָׂשֵדהּו, ְּכֶׁשהּוא נֹוֵׂשא 
ֶדה. ָאַמר  ֵעִצים ֶׁשהּוא ָּגַנב ֵמַהּשָׂ
לֹו ַאַּבֵּיי: ְלֵהיָכן ַאָּתה לֹוֵקַח ֶאת 
ָהֵעִצים? ָהָאִריס ִניָּסה ְלַׁשֵּקר 

ְוָאַמר: ְלֵביתֹו ֶׁשל ֲאדֹוִני. ַאַּבֵּיי ָיַדע ֶׁשהּוא ֵאינֹו ּדֹוֵבר ֱאֶמת ְוָאַמר לֹו: ַעל ְיֵדי ֶׁשִּקַּיְמִּתי 
ֶאת ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ֶׁשָאָדם ְיַסֵּיר ְּבָכל יֹום ִּבְנָכָסיו, ִניַּצְלִּתי ִמְּגֵנָבְתָך.

ַמֲעֶׂשה נֹוָסף ֵאַרע ְּבַרב ַאִסי, ֶׁשַּגם הּוא ִסֵּיר ְּבָכל יֹום ִּבְנָכָסיו ְלִפי ֲעַצת ֲחַז"ל. ָחְלָפה 
ְּתקּוָפה ְוהּוא ָּתַמּה ַמּדּוַע ָעָליו ַלֲעׂשֹות ָּכְך ָּכל יֹום, ִּכי הּוא ֹלא ָרָאה ָּכל ֵנֶזק ֶׁשֵּיׁש 
ֶדה, הּוא ָרָאה ֶׁשֵּיׁש חֹור ְּבַאַּמת ַהַּמִים ַהּמֹוִביָלה  ְלַתֵּקן. יֹום ֶאָחד, ּתֹוְך ְּכֵדי ִסּיּורֹו ַּבּׂשָ
ַמִים ְלָׂשֵדהּו, ְוַהַּמִים עֹוְמִדים ִלְׁשטֹוף ֶאת ָּכל ַהְיבּול. ִמָּיד ֵהִסיר ֶאת ְּגִליָמתֹו, ָסַתם 
ָמעּוהּו ִהִּגיעּו ִּבְמִהירּות ְוִתיְּקנּו  ָּבּה ֶאת ַהחֹור ְּבאֹוֶפן ְזַמִּני ְוָזַעק ְלֶעְזָרה. ֲאָנִׁשים ֶׁשּׁשְ

ֶאת ַהחֹור, ְוָכְך הּוא ִניַּצל ֵמֶהְפֵסד ָּגדֹול.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף ק"ה

הסבר: היה אדם שהשר )המלאך( הממונה על 
העניות ניסה לגרום לו להיות עני, ולא יכול היה 
לפגוע בו, משום שאותו אדם הקפיד לאסוף את 
פירורי הלחם שנפלו מהסעודה, שאם דורכים 

עליהם זה גורם לעניות.

עניותא -  עוני
נשוורא – פירורי לחם

"ההוא גברא דהוה מהדר עליה שרא דעניותא 
ולא הוה יכול ליה, דקא זהיר אנשוורא טובא" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף ק"ג-ק"ט
שבת פרשת ויקרא | ג'-ט' באדר ב' )16-10 למרץ(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

וליציאה ממצבו.ויעשה השתדלות לשיקום מבלי שהוא יתאמץ להמשיך להשתכר ולעשן, שלו, ומאפשרים לו בכך רק מחמירים את המצב שבזה שנותנים לו כסף חלק מהאנשים טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מהאנשים טענו שזה 

לא עניינם מה הוא עושה עם 

הכסף. כרגע הוא במצוקה, 

ואם הוא מבקש ומה שעושה 

לו טוב זה אלכוהול וסיגריות, 

אז מבחינתו זה כמו אוכל, 

וצריך לסייע לו במה שהוא 

מרגיש שהוא זקוק לו 

ושעושה לו טוב.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

בשכונה מסתובב קבצן, עובר בין הבתים ומבקש נדבות. לפי דבריו ולפי 
הריחות החזקים והחריפים של האלכוהול והסיגריות שנודפים ממנו, 
כנראה שהוא משתמש בחלק גדול מהכסף שהוא מקבץ לצורך קניית 
אלכוהול וסיגריות, ואולי אף סמים. בין אנשי השכונה התעורר ויכוח 

האם צריך לתת לקבצן הזה כסף.

1. נולדתי בגרמניה ב-1923 ועליתי ארצה ב-1933.
הייתי לוחם ומפקד באצ"ל ובפלמ"ח, והייתי מפקד גוש עציון   .2

מטעם הפלמ"ח.
הובלתי שיירה של 35 לוחמים בניסיון להגיש עזרה לגוש עציון   .3

הנצור, אך לא זכינו להגיע לשם.
על שמי נקרא "מבצע דני" לכיבוש לוד ורמלה.  .4

דני מס

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

 | מן ההסטוריה

גוש עציון
גוש עציון הוא קבוצה של יישובים יהודים 
בין בית לחם לחברון, מדרום לירושלים. 
לאחר שני ניסיונות התיישבות כושלים, 
באזור  הדתי  הקיבוץ  תנועת  הקימה 
שלושה יישובים: כפר עציון, משואות 
יצחק ועין צורים, ותנועת השומר הצעיר 
הקימה את קיבוץ רבדים. כאשר פרצה 
הערבים  הטילו  העצמאות,  מלחמת 
מצור על גוש עציון וניתקו את הגישה 
אליו. המתיישבים לחמו בגבורה וניסו 
להחזיק מעמד, אולם יום לפני הכרזת 
הקמת המדינה נפל כפר עציון, וכל מגיניו 
נהרגו. שלושת הקיבוצים האחרים נכנעו, 
תושביהם נלקחו בשבי והיישובים נהרסו. 
גוש עציון הוקם מחדש אחרי מלחמת 
ששת הימים, כאשר חזר השטח לשליטת 

ישראל.

האלון  הבודד 
אלון שבות. 
העץ מזוהה 
מאוד עם 
גוש עציון 
Wikipedia,

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

בס"ד

חברותא



3 דקות

שיירת הל"ה.

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .

זו שיירת הל"ה. ה' שבט תש"ח.
2  .

מחלקת ההר בפיקודו של דני מס.
3  .

ליישובי גוש עציון.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מה האירוע שבציור ומתי הוא התרחש?  

איך קראו למחלקה הזו ומי פיקד עליה?  

לאן היו מיועדות פניהם של הלוחמים?  

יצאנו בה' שבט תש"ח, הלילה שבין ה-15-16 לינואר 1948 להגיש תגבורת    .1
ללוחמים בגוש עציון.

בתחילה היינו 40, אולם חמישה נאלצו לחזור ונשארנו 35.  .2
במהלך הדרך התגלינו והותקפנו בידי ערבים, ונלחמנו בגבורה עד הסוף.  .3

אנחנו קבורים בהר הרצל בירושלים.  .4

2

3

1



יש לי מושג | אשם גזלות !
אדם שגנב או גזל ממון מחברו, והכחיש שעשה 
זאת ונשבע על כך לשקר – חייב להביא קרבן 
אשם בנוסף להחזרת הגזל לבעלים. קרבן זה 

נקרא "אשם גזלות".

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
א. מה המקור למשפט: "ָּכל ָהאֹוֵמר ָּדָבר 

ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו ֵמִביא ְּגאּוָּלה ָלעֹוָלם"?

ב.  איך קרה הדבר שאדם ִנְכַׁשל ַּבֲאִכיַלת 
ְּבַׂשר ֲחִזיר?

אילו ְׁשלֹוָׁשה ִאיּסּוִרים ׁשֹוִנים ְּבָבָׂשר  ג.  
ל  ְוָחָלב נלמדים מהפסוק "ֹלא ְתַבּׁשֵ

ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו"?

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 
talmudhagrala@medison.co.il :בשעות הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 

של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ק"ח: ַמּצֹות ְמצּוָּירֹות

"ַמּצֹות ְסִריִקין" ֵהן ַמּצֹות ְמצּוָּירֹות. ֲחָכִמים ָאְסרּו ֶלֱאפֹות 
ְלֶפַסח ַמּצֹות ֶׁשחֹוְרִטים ֲעֵליֶהן ִצּיּוִרים ַּבָּבֵצק ִלְפֵני 
ֶׁשַּמְכִניִסים אֹוָתן ַלַּתּנּור, ִמְּפֵני ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשחֹוְרִטים ֶאת 
ַהִּצּיּור - ַהָּבֵצק ָעלּול ְלַהְחִמיץ, ְוִיָּכְׁשלּו ַּבֲאִכיַלת ָחֵמץ 
ְּבֶפַסח, ָחִליָלה. ִּבְזַמן ֲחַז"ל ָהָיה אֹוֶפה ְּבֵׁשם "ַּבְיתֹוס ֶּבן 
זֹוִנין" ֶׁשָהָיה ִּבְרׁשּותֹו ַמְכִׁשיר ְּכֵעין חֹוֶתֶמת, ֶׁשִהְטִּביעּו 

אֹותֹו ַעל ַהַּמָּצה ְוהּוא ָחַרט ָּבּה ֶאת ַהִּצּיּוִרים ֶׁשָהיּו מּוְטָּבִעים ַּבחֹוֶתֶמת. ָהאֹוֶפה 
ַהֶּזה ִהִּגיַע ִלְׁשאֹול ֶאת ַהֲחָכִמים ִאם מּוָּתר לֹו ֶלֱאפֹות ַמּצֹות ְמצּוָּירֹות ְלֶפַסח 
יָטה ֶׁשּלֹו ַהַּמָּצה ֹלא ַּתְחִמיץ, ִּכי ְּבֶרַגע  ְּבֶאְמָצעּות ַהַּמְכִׁשיר ֶׁשּלֹו, ֶׁשֲהֵרי ַּבּׁשִ
ֶאָחד ַמְטִּביִעים ֶאת ַהַּמְכִׁשיר ַּבָּבֵצק ּוִמָּיד אֹוִפים אֹותֹו, ְוֹלא ָצִריְך ְלַהְמִּתין 
ְזַמן ַרב ְּכִפי ֶׁשאֹוֵרְך ְלַצֵּיר ַּבָּיד ַעל ַהָּבֵצק. ָאְמרּו לֹו ֲחָכִמים: ָאסּור, ִּכי ֲאָנִׁשים 
ֶׁשִּיְראּו ֶאת ַהַּמּצֹות ֶׁשּלֹו ֵאיָנם יֹוְדִעים ֶׁשַהִּצּיּוִרים ַנֲעׂשּו ְּבֶדֶרְך ְמיּוֶחֶדת, 
ְוַיְחְׁשבּו ֶׁשּמּוָּתר ְלַצֵּיר ַעל ַמּצֹות ַּגם ַּבָּיד, ְוֵהם ָיבֹואּו ְלִהיָּכֵׁשל ְּבִאיּסּור ָחֵמץ.

ַּדף ק"ט: ַטַעם ָאסּור - מּוָּתר

ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַרב ַנְחָמן ָאְמָרה ְלַבְעָלּה: ָּכל ָּדָבר ֶׁשָאַסר ָלנּו ַהָּקָּב"ה, הּוא ִהִּתיר 
ָלנּו ָּדָבר ַאֵחר ַהּדֹוֶמה לֹו. ְלָמָׁשל:

ָאַסר ָעֵלינּו ֶלֱאכֹול ָּדם - ֲאָבל מּוָּתר ָלנּו ֶלֱאכֹול ָּכֵבד, ֶׁשֵּיׁש לֹו ַטַעם ֶׁשל ָּדם.
ָאַסר ָעֵלינּו ֶלֱאכֹול ֵחֶלב ֶׁשל ְּבֵהָמה - ֲאָבל מּוָּתר ָלנּו ֶלֱאכֹול ֵחֶלב ֶׁשל ַחָּיה, ְצִבי 
ְוַאָּיל. ָאַסר ָעֵלינּו ֶלֱאכֹול עֹוף ָטֵמא ְּבֵׁשם "ֵּגירּוָתא" - ֲאָבל מּוָּתר ָלנּו ֶלֱאכֹול 

מֹו "ַּכּוְָרא", ְוַהָּלׁשֹון ֶׁשּלֹו ְּבַטַעם אֹותֹו עֹוף. ָּדג ָּכֵׁשר ֶׁשּׁשְ
ֵיׁש ַמְסִּביִרים ֶׁשָּכְך ָעָׂשה ַהָּקָּב"ה ְּכֵדי ֶׁשֲאָנִׁשים ֵיְדעּו ַמה הּוא ַהַּטַעם ֶׁשל 

ַהַּמֲאָכל ָהָאסּור, ּוְבָכל זֹאת ִיְתַּגְּברּו ַעל ַעְצָמם ְוֹלא יֹאְכלּו אֹותֹו.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף ק״ו - ק״ט

ַּדף ק"ז: ְּפרּוַסת ֶלֶחם ַלֶּמְלַצר

ֲחַז"ל ָאְמרּו ֶׁשאֹוֵרַח ֹלא ִיֵּתן ַלֶּמְלַצר ְּפרּוַסת ֶלֶחם ֶלֱאכֹול ְּבָׁשָעה ֶׁשַהֶּמְלַצר ַמֲחִזיק 
ְּבָיָדיו ּכֹוס ְׁשִתָּיה, אֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשַּבַעל ַהַּבִית ַמֲחִזיק ְּבָיָדיו ּכֹוס ְׁשִתָּיה, מפני ֶׁשְיכֹוִלים 
ֵאר  ְלִהְתַרֵחׁש ְּדָבִרים לא ְנִעיִמים. ְלָמָׁשל - ַּבַעל ַהַּבִית ָעלּול ִלְדאֹוג ֶׁשֹּלא ִיּׁשָ
אֹוֶכל ְלאֹוְרָחיו, ִאם ְמַחְּלִקים ִמֶּמּנּו ַּגם ַלֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים, ְוַהּכֹוס ֶׁשְּבָיָדיו ֶׁשל ַּבַעל 
ֵפְך ְוִיּוֵָצר ַמָּצב ֹלא ָנִעים - ָלֵכן ֵאין ָלֵתת ַּפת ַלֶּמְלַצר ְּכֶׁשַּבַעל ַהַּבִית  ַהַּבִית ִּתיּׁשָ
ַמֲחִזיק ּכֹוס ְּבָיָדיו. ְוִאיּלּו ְּכֶׁשַהֶּמְלַצר ַמֲחִזיק ּכֹוס ְּבָיָדיו, ֵיׁש ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשַהֶּמְלַצר 

ֵפְך. ִיְתַּבְלֵּבל ִמָּכְך ֶׁשַּמִּגיִׁשים לֹו ַמֲאָכל, ְוַהּכֹוס ֶׁשְּבָיָדיו ִּתיּׁשָ

ַּדף ק"ו: ַהִּזְלזּול ַּבַּתָּקָנה ֶׁשהֹוִביל ַלֲעֵבָרה

ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו ִליּטֹול ָיַדִים ִלְפֵני ֲאִכיַלת ַּפת. ַרב ִּדיִמי ָאַמר: ָהָיה ָאָדם ֶׁשִּזְלֵזל 
ְּבַתָּקַנת ְנִטיַלת ָיַדִים ִלְפֵני ַהְּסעּוָּדה, ְוָלֵכן הּוא ִנְכַׁשל ַּבֲאִכיַלת ְּבַׂשר ֲחִזיר.  ָּכְך ָהָיה 
ַהַּמֲעֶׂשה: ָהָיה ְיהּוִדי ַּבַעל ִמְסָעָדה, ֶׁשַּלִּמְסָעָדה ֶׁשּלֹו ָהיּו ַמִּגיִעים ַּגם נֹוְכִרים ְוַגם 
ְיהּוִדים. ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ַמִּגיִעים ְיהּוִדים ֶלֱאכֹול ַּבִּמְסָעָדה, ָהָיה ַּבַעל ַהִּמְסָעָדה ַמִּגיׁש 
ִלְפֵניֶהם ַרק ַמֲאָכִלים ְּכֵׁשִרים. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו נֹוְכִרים ֶלֱאכֹול ַּבִּמְסָעָדה, ָהָיה ַּבַעל 
ַהִּמְסָעָדה ַמִּגיׁש ִלְפֵניֶהם ַמַאְכֵלי ְטֵרָפה, ֶׁשֲהֵרי ְלנֹוְכִרים ֵאין ָּכל ִמְצָוה ֶלֱאכֹול 
ב ֶלֱאכֹול  ַמֲאָכִלים ְּכֵׁשִרים ִּבְלַבד. ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִהִּגיַע ָאָדם ַלִּמְסָעָדה ְוִהְתַיּׁשֵ
ִמָּיד ְּבֹלא ְנִטיַלת ָיַדִים. ַּכֲאֶׁשר ָרָאה זֹאת ַּבַעל ַהִּמְסָעָדה, ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשַהּסֹוֵעד 
ִהיּנֹו נֹוְכִרי ְוֵאינֹו ְיהּוִדי, ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ֹלא ָנַטל ֶאת ָיָדיו, ְוָלֵכן ִהִּגיׁש לֹו ְּבַׂשר ֲחִזיר.

דבר תורה 
בפרשת השבוע שלנו מתחילים אנו לעסוק 

בנושא הקורבנות שהוקרבו במשכן ובמקדש.

התורה מצווה את הכהנים להבעיר אש על 
המזבח, אש תמיד שלא תיפסק ולא תכבה. 
המילים מהן נלמד ציווי זה הן: "ונתנו בני אהרון 
אש", ועל כך מסביר רש"י: "אף על פי שהאש 

יורדת מן השמים, מצוה להביא מן ההדיוט".

נשאלת השאלה: אם בכל מקרה מובטח, כפי 
שהסביר רש"י, שאש תרד מן השמים - מדוע 

מצווים בני אהרון בעצמם להדליק אש?

לכך יש להשיב שהשילוב הזה של מעשה השמים 
עם מעשה האדם יש בו הדרכה והנחיה לתפקידו 
של האדם בעולמו של הקב"ה. על האדם לעשות 
כל מה שביכולתו ואת מה שהוא לא יכול - 

ישלים ה'.


