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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר זרעים | ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבתַּ ,ד ִּפים ט"ז -כ"ב
פרשת ויקרא | כ"ו באדר -ג' בניסן ( 22-28למרץ)

טּומ ַאת ּכֵ לִ ים
ַּדף ט"זְ :
ּכְ לִ י ַהּנֹוגֵ ַע ְּב ָד ָבר ָט ֵמאּ ,כְ גֹון ֵמת ,נִ ְה ֶיה ָט ֵמאַ .הּיֹוםֶׁ ,ש ֵאין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ו ֵאין ָּפ ָרה
יהרּו
קּופת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ ,מ ֲ
יּט ֵהרַ .אְך ִּב ְת ַ
דּוּמהּ ,כּוּלָ ם ְט ֵמ ִאיםְ ,ו ֵאין ֶא ְפ ָׁשרּות לְ ִה ָ
ֲא ָ
הֹוציא ּכֵ לִ ים ִמ ַּב ִית ֶׁשל חֹולֶ ה ֶׁש ָע ַמד לָ מּותּ ,כְ ֵדי ֶׁש ַהּכֵ לִ ים ֹלא ִי ְהיּו ְט ֵמ ִאים.
לְ ִ
לֹומ ִדים ַעל ֶה ְב ְּדלִ ים ֲא ָח ִדים ֵּבין ּכֵ לִ ים ְרגִ ילִ ים לְ ֵבין ּכְ לֵ י ֶח ֶרס.
ְּבסּוגְ ָיה זֹו ְ
אֹומ ֶרתּ ,כִ י ּכָ ל ַהּכֵ לִ ים נִ ְט ָמ ִאיםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַה ָּד ָבר ַה ָּט ֵמא נֹוגֵ ַע ָּב ֶהם ֵּבין ַּבחּוץֵּ ,בין
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
(="ּב ַא ִו ָירם")
ּטּומ ָאה נִ כְ נְ ָסה לְ תֹוכָ ם ַ
ִּב ְפנִ יםׁ .שֹונֶ ה הּוא ִדינָ ם ֶׁשל ּכְ לֵ י ֶח ֶרס ַ -רק ִאם ַה ְ
ּטּומ ָאה נָ גְ ָעה ָב ֶהם ִמ ַּבחּוץֵ ,הם ֵאינָ ם נִ ְט ָמ ִאים.
ֵהם ְט ֵמ ִאים ,אּולָ םִ ,אם ַה ְ
ֵיׁש עֹוד ִׁשיּנּויִ ים ֵּבין ּכְ לֵ י ֶח ֶרס לִ ְׁש ָאר ַהּכֵ לִ יםְ ,ו ֶה ָחׁשּוב ֶׁש ָּב ֶהם הּואֶׁ ,שּכְ לִ י ֶח ֶרס ֶׁשּנִ ְט ָמא
עּוּמת זֹאתֶ ,את ֶי ֶתר סּוגֵ י ַהּכֵ לִ ים ֶׁשּנִ ְט ְמאּו,
ֵאין לֹו ַת ָּקנָ הַ ,רק ִאם ִי ְׁש ְּברּוהּו הּוא ִי ָּט ֵהר .לְ ַ
טֹובלִ ים ְּב ִמ ְק ֵוה ָט ֳה ָרה ְו ֵהם נִ ְט ָה ִרים.
ְ

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת שבת ,דף כ"א

"שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל,
וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא
מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של
כהן גדול ,ולא היה בו אלא להדליק יום אחד ,נעשה
בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים"
מסאבא – טמא
דכיא – טהור
הסבר :התלמוד מספר על הנס שנעשה בזמן
המכבים ושבעקבותיו נקבע חג החנוכה.

אֹוהל
טּומ ָאה ְּב ֶ
ַּדף י"זְ :
ֵח ֶפץ ָטהֹור ַהּנֹוגֵ ַע ְּב ֵח ֶפץ ָט ֵמא  -נִ ְט ָמאֵ .ח ֶפץ ָטהֹור ַהּנִ ְמ ָצא ְּבאֹותֹו ַּביִ ת ִעם ֵח ֶפץ ָט ֵמא,
ֵאינֹו נִ ְט ָמא.
ׁשֹונֶ ה הּוא ִדינֹו ֶׁשל ַה ֵּמתֵ .מת ַהּנִ ְמ ָצא ְּב ַב ִיתְ ,מ ַט ֵּמא ֶאת ּכָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ְו ֶאת ַהּכֵ לִ ים
יּכנֵ ס ְל ֵבית
נֹוג ַע ָּב ֶהםִ .מי ֶׁשּנִ ְט ָמאֵ ,אינֹו ַר ַּשׁאי ְל ִה ָ
ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ַּב ַּב ִיתַ ,ו ֲא ִפיּלּו ֵאינֹו ֵ
קֹור ָּבנֹות.
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְולֶ ֱאכֹול ְּב ַׂשר ְ
ימ ֶטר),
רֹוחב ֶט ַפח (ּכַ ֲע ָׂש ָרה ֶסנְ ִט ֶ
ּגַ ם ִאם ַה ֵּמת נִ ְמ ָצא ָּב ְרחֹוב ְוֹלא ַב ַּביִ תְ ,ויֵ ׁש ֵמ ָעלָ יו ֶק ֶרׁש ְּב ַ
טּומ ַאת ַה ֵּמת ִמ ְת ַּפ ֶּשׁ ֶטת ַּת ַחת
טּומ ַאת ַה ֵּמתּ ,כִ י ְ
עֹובר ַּת ַחת ַה ֶּק ֶרׁש נִ ְט ָמא ְּב ְ
ֲה ֵרי ּכָ ל ָה ֵ
ַה ֶּק ֶרׁשְ ,וכָ ל ַמה ֶּשּׁנִ ְמ ָצא ַּת ַחת ַה ֶּק ֶרׁש נִ ְט ָמא.

ַּדף י"חַ :הּנָ ַחת ִסיר ֹלא ְמבּו ָּשׁל ַעל ָה ֵאׁש
"מ ַב ֵּשׁל" ָ -אסּור לְ ַב ֵּשׁל ְּב ַּשׁ ָּבת .לָ כֵ ןָ ,אסּור
ַא ַחת ַה ְּמלָ אכֹות ָה ֲאסּורֹות ְּב ַּשׁ ָּבת ִהיא ְ
יח ַעל ָה ֵאׁש ִסיר ּובֹו אֹוכֶ ל ֹלא ְמבּו ָּשׁל.
ַּב ַּשׁ ָּבת לְ ַהּנִ ַ
יסת ַה ַּשׁ ָּבת (וַ ֲא ִפיּלּו ָסמּוְך לַ ַּשׁ ָּבת ַמ ָּמׁש),
יח ֶאת ַה ִּסיר ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ,לִ ְפנֵ י ּכְ נִ ַ
אּולָ ם ַה ַּמּנִ ַ
"מ ַב ֵּשׁל"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֶאת ַה ְּפעּוּלָ ה ֶׁשל
עֹובר ַעל ִאיּסּור ְ
ּכְ ֵדי ֶׁש ָהאֹוכֶ ל יִ ְת ַּב ֵּשׁל ְּב ַּשׁ ָּבתֵ ,אינֹו ֵ
ַהּנָ ַחת ַה ִּסיר ַעל ָה ֵאׁש ,הּוא ָע ָׂשה ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת וְ ֹלא ְּב ַּשׁ ָּבת.
יּקנּו
ּתֹורה ֵאין ִאיּסּור ַּב ָּד ָברֲ ,חכָ ִמים ִּת ְ
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ִּמן ַה ָ
יפה ְו ֶ
מֹוס ָ
ַהּגְ ָמ ָרא ִ
ֶׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ןִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֲחכָ ִמים ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ִּי ְרצּו לֶ ֱאכֹול ְּבלֵ יל ַׁש ָּבת ֵמ ַה ַּמ ֲאכָ ל ֶׁש ַּב ִּסיר,
ְוכַ ֲא ֶׁשר ִי ְראּו ֶׁש ֵאינֹו ְמבּו ָּשׁל ַּדּיֹוַ ,יגְ ִּבירּו ְּבלֵ יל ַׁש ָּבת ֶאת ָה ֵאׁשּ ,כְ ֵדי ֶׁש ָהאֹוכֶ ל ִי ְת ַּב ֵּשׁל,
"מ ַב ֵּשׁל"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ְמ ָז ֵרז ֶאת ַה ִּביּשּׁול.
עֹובר ַעל ִאיּסּור ְ
עֹוׂשה ּכֵ ן ֵ
ְו ָה ֶ

| על המפה
קניגסברג-קלינינגרד
(היהודים בקניגסברג)
קלינינגרד ,שבעבר נקראה קניגסברג,
היא עיר נמל ברוסיה .היא נוסדה בשנת
 1255והפכה לבירת פרוסיה .בסוף המאה
ה 17-החלו להתיישב בה יהודים ,והעיר
הפכה למרכז השכלה יהודי חשוב .כמו
כן ,פעל בעיר בית דפוס יהודי בו נדפסו
ספרים חשובים רבים .לפני השואה חיו
בקניגסברג כ 4,000-יהודים .רובם נרצחו
בשואה ,והנשארים גורשו מן העיר לאחר
שנכבשה בידי הסובייטים וסופחה לברית
המועצות .בליל הבדולח שרפו הגרמנים
את חמשת בתי הכנסת בעיר .בין תושביה
היהודים המפורסמים של העיר היו משה
יואל סלומון מייסד פ"ת ,רבי ישראל
סלנטר ,מייסד תנועת המוסר ,הסופרת
והמשוררת לאה גולדברג ועוד.

קניגסברג-קלינינגרד ()Wikipedia
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א

חברות

| מן ההסטוריה

 7דקות

עליית הקומוניזם
"קומוניזם"  -זו אידיאולוגיה פוליטית חברתית
וכלכלית לפיה כל הרכוש במדינה אמור להיות
בבעלות משותפת ,כאשר הוא מחולק בצורה
שוויונית בין כולם .למרות הכוונה הטובה,
בפועל הוביל הקומוניזם לשלטון דיקטטורי
אכזרי ולעוולות קשות .בשנת  1917התרחשה
ברוסיה המהפכה הבולשביקית ,ששמה קץ
לשלטון הצארים והעלתה לשלטון את המהפכנים
שהנהיגו במדינה משטר קומוניסטי .השלטון
הקומוניסטי החרים את הקרקעות ,המפעלים
ואמצעי הייצור מידי בעליהם והעביר אותם
לרשות המדינה ,ובעקבות זאת סבלו רבים
מעוני ורעב .במדינות אחרות התעוררה התנגדות
לקומוניזם .אביה של לאה
גולדברג ,אברהם ,סבל עינויים
מידי חיילים ליטאיים שהאשימו
אותו בקומוניזם ,וכתוצאה מכך
סבל מאוד.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
אימא שלחה את דני בן ה 10-למכולת לקנות חבילת ופלים .דני
לקח את חבילת הוופלים מהמדף ,ואז היא נפלה מידיו ודני הרגיש
ושמע שהוופלים בחבילה נשברו .הוא החזיר את החבילה הזו למדף
ולקח חבילה אחרת ,וכשהגיע הביתה סיפר על כך לבני המשפחה.
הסיפור עורר דיון משפחתי.

טענו אח מצד שני:

צד אחד:

מ משפחה טענו
ני ה
חלק מב סור לו להחזיר
א
שהיה לים השבורים
את הוופ
ון שהוא שבר
יו
למדף .מכ שאת בתוצאות
יך ל
הוא צר ת ,וזה לא הוגן
או
ובהוצ חר יקנה מבלי
שמישהו א
לה של ופלים
לדעת חבי
שבורים.

הפטיש והמגל ,הוא סמל אוניברסלי של ארגונים קומוניסטים.
בדגל ברית המועצות הופיע תחת כוכב אדום שסימל את
המפלגה הקומוניסטית ()Wikipedia

רים מבני
שזה יכול לקרו המשפחה
ת
ושבעל המכול לכל אחד,
ת
לו
ק
ח
זה
את
בחשבון ,ו
משלמים בקופ שעד שלא
ה זה
שהוופלים כבר לא נקרא
נ
לא מחובתו ש נק ו ,ולכן
ל
דווקא את הח דני לקנות
בי
ל
ה
ה
זו או
לד
ווח עליה.

ו...מה
דעתכם?

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

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

"ואהבת לרעך כמוך"
מצוות עשה :הענקת יחס חיובי ואהבה לזולת.
המקור הוא בפסוק" :וְ ָא ַה ְב ָתּ לְ ֵר ֲעָך כָ ּמֹוָך ,אני
ה'" (ויקרא) .מצווה זו מרכזית מאוד בעבודת ה'
ובחיי האדם ,ועל כן רבי עקיבא אמר" :ואהבת
לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה" .מצוה זו
כוללת את הפרטים שבקשר שבין אדם לחברו,
לגלות לזולת יחס חיובי ,לעזור לאחר ,לאהוב
אותו ולפעול למענו ,ושלא לפגוע בזולת ,לא
להזיק ולהציק לו ,ושלא לנטור ולא לנקום.
גם מצוות צדקה ,גמילות חסד ,ביקור חולים
וכדומה ,יסודן במצוות "ואהבת לרעך".

| מי אני?
א.

ב.
ג.
ד

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

לא

0

1948

2238

משוררת וסופרת ידועה ,שנולדה ב1911-
בעיר קניגסברג .הייתה גם מתרגמת ,מבקרת
ציירת וחוקרת ספרות ,עיתונאית ומבקרת תרבות.
זכתה בפרס ישראל לספרות.
פרופסור לספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית
בירושלים.
.כתבה עבור העיתונים "במחנה"" ,דבר"" ,על המשמר"
ו"משמר לילדים".
ה גולדברג

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

מקור :קיצור שולחן ערוך ,מקור חיים ,פרק נ״ה.

 4דקות

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
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

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי הדמות בציור?
 2אילו ספרים מפורסמים היא כתבה?
 3באיזה פרס היא זכתה?
 4על איזה שטר מופיע הדיוקן שלה?

 7דקות

דברג.
1.הסופרת לאה גול פוזר מכפר אז"ר.
דירה להשכיר והמ
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בס"ד

דבר תורה

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת שבתַ ,ד ִּּפים י״ט  -כ״ב

אחד מסוגי הקורבנות המוזכר
בפרשתינו נקרא קורבן "שלמים" ,אשר
עניינו בכך שחלקו עולה על המזבח
כקורבן לה' וחלקו מופרש לבעליו
ולכהנים שאוכלים אותו בקדושה
בירושלים.
מה משמעות השם "שלמים" ומדוע
דווקא קורבן זה נקרא כך ולא קורבנות
אחרים?
בתוך המילה "שלמים" ,מסתתרת
המילה "שלום" ,שכן קורבן זה עושה
שלום בין ישראל לאביהם שבשמים.
חלוקת הקורבן לאדם ולבוראו מלמדת
כי השלמות האמיתית נעשית דווקא
בשותפות שבינינו לבין אבינו שבשמים.
דווקא שילוב זה שבין העליונים
לתחתונים  -חלקו לה' וחלקו לבעלים
 -מביא את השלמות ,מוביל אל השלום.

מי אני?
אם תיקחו את פרי ההדר
ותערבבו אותו בתוך המין
תקבלו מושג שקשור לנרות
וגם מתחרז עם סנהדרין.

ַּדף י"ט :כבֹוד ַה ַּשׁ ָּבת
חכמי התלמוד קבעו הלכות ומנהגים שונים שמטרתם לכבד את השבת .מטרתם בקביעת
המנהגים וההלכות הללו הייתה שיהודים יכבדו את השבת  ,יעריכו את מנוחת הנפש
והגוף ,וינצלו את השבת לזמן איכות משפחתי ,לחוויה רוחנית ,ללימוד ,ולהנאה .מתוך
התפיסה הזו ביקשו חז"ל לקבוע הלכות שיסייעו בידי האדם והמשפחה להיערך כראוי
לקראת השבת כבר במהלך ימי השבוע ,להתכונן לשבת  ,ולתכנן היטב את כל ההכנות
לקראת השבת כך שהשבת עצמה תהיה מקור לברכה ולחוויה רוחנית ומשפחתית.

דּורה ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת
ַּדף כ'ַ :ה ְדלָ ַקת ְמ ָ
ּות ַח ֵּמם ֶאת ַה ַּביִ תָ ,צ ִריְך לִ ְדאֹוג ֶׁש ָה ֵאׁש
דּורה ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ּכְ ֵדי ֶׁש ִּת ְב ַער ַּב ַּשׁ ָּבת ְ
ַה ַּמ ְדלִ יק ְמ ָ
דּורה.
יח לַ ֲעׂשֹות זֹאתָ ,עלָ יו לְ כַ ּבֹות ֶאת ַה ְּמ ָ
ֹאחז ְּבכָ ל ָה ֵע ִצים ,וְ ִאם ֵאינֹו ַמ ְצלִ ַ
ּת ַ
יטבְ ,והּוא
קֹודׁש הּוא ִי ְר ֶאה ֶׁש ָה ֵאׁש ֵאינָ ּה ּדֹולֶ ֶקת ֵה ֵ
ּדּוע? ּכִ י ֲחכָ ִמים ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ְּב ַׁש ַּבת ֶ
ַמ ַ
"מ ְב ִעיר".
ּובכָ ְך ַי ֲעבֹור ַעל ִאיּסּור ַ
ַי ְת ִּפיס ֶאת ָה ֵאׁש ָּב ֵע ִצים ֶׁשֹּלא נִ ְדלְ קּוְ ,
דּורה גְ דֹולָ ה.
ּמֹוקד"ּ ,בֹו ָּב ֲע ָרה ְמ ָ
"ּבית ַה ֵ
ּמֹוקדְּ :ב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ְי ָתה לִ ְׁשּכָ ה ֶׁשּנִ ְק ְר ָאה ֵ
ֵּבית ַה ֵ
דּורה
ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶׁש ָהלְ כּו ְי ֵח ִפים ַעל ִר ְצ ַּפת ַה ַּשׁ ִיׁש ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,היּו ִמ ְת ַא ְּס ִפים ְס ִביב ַה ְּמ ָ
מּוּתר לְ ַה ְב ִעיר ּגַ ם ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבתַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ִהיא
דּורה זֹו ָ
אֹומ ֶרתּ ,כִ י ְמ ָ
ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַח ֵּמםְ ,ו ַהּגְ ָמ ָרא ֶ
יטב.
אֹותּה ֵה ֵ
דּורה ְו ַי ְב ִעירּו ָ
חֹוׁש ִׁשים ֶׁש ַהּכ ֲֹהנִ ים ְי ַט ְּפלּו ְּב ַּשׁ ָּבת ַּב ְּמ ָ
יטבְ ,ו ֵאין ְ
ֹלא ִת ְב ַער ֵה ֵ
ּפֹוח ִדים ּכָ ל ָה ֵעת ֶּפן
יקים ְו ִי ְר ֵאי ָׁש ַמ ִיםֶׁ ,ש ֲ
חֹוׁש ִׁשים? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּכ ֲֹהנִ ים ָהיּו ַצ ִּד ִ
ּדּוע ֵאין ְ
ַמ ַ
עֹוׂשים.
ּומ ְּפנֵ י ּכָ ְך ֵאין לַ ֲחׁשֹוׁש ֶׁשֹּלא ָי ִׂשימּו לֵ ב לַ ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵהם ִ
ַי ֲעׂשּו ֲע ֵב ָרהִ ,

ַּדף כ"א :נֵ רֹות ֲחנּוּכָ ה
ימי ַה ֲחנּוּכָ ה.
קֹוב ַעתּ ,כִ י ְבכָ ל ַּביִ ת יֵ ׁש לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֶא ָחד ְּבכָ ל יֹום ִמ ֵ
ִמ ְצ ַות ַה ְדלָ ַקת נֵ רֹות ֲחנּוּכָ ה ַ
"מ ַה ְּד ִרין" ּ -כָ ל ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ַה ַּביִ ת ַמ ְדלִ יק נֵ ר ְּב ַע ְצמֹו.
רֹוצים לִ ְהיֹות ְ
ִאם ִ

(תשובה :מהדרין)

שאלות השבוע ???
אַ .מ ֵהם ַה ֶה ְב ֵּדלִ ים ָה ֲא ָח ִדים ֵּבין ּכֵ לִ ים
ְרגִ ילִ ים לְ ֵבין ּכְ לֵ י ֶח ֶרס?
בַ .מה ַה ֶה ְב ֵּדל ְּב ַה ְדלָ ַקת נֵ רֹות ֲחנּוּכָ ה
"ה ְמ ַה ְּד ִרין ִמן
"מ ַה ְּד ִרין" לְ ֵבין ַ
ֵּבין ְ
ַה ְמ ַה ְּד ִרין"?
ּומה ָהיָ ה
ּמֹוקד" ַ
"ּבית ַה ֵ
גַ .מהּו ֵ
יבתֹו?
ּוב ְס ִב ָ
ִמ ְת ַר ֵחׁש ּבֹו ִ
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.il
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

נֹוסף לְ כָ ְךּ ,כָ ל יֹום ּכָ ל ֶא ָחד
ּוב ַ
ַה ְמ ַה ְּד ִרין ִמן ַה ְמ ַה ְּד ִריןַ ,מ ְדלִ ִיקים נֵ ר ַעבּור ּכָ ל ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ַה ַּביִ תְ ,
נֹוסףַּ .בּיֹום ָה ִראׁשֹון נֵ ר ֶא ָחדַּ ,בּיֹום ַה ֵּשׁנִ י ְׁשנֵ י נֵ רֹותְ ,וכֵ ן ָהלְ ָאהֶ .את ַה ֲחנּוּכִ ָּיה
ַמ ְדלִ יק נֵ ר ָ
יח ֶאת
יח ְּב ֶפ ַתח ַה ַּב ִית לְ כִ יּוּון ָה ְרחֹובִ .אם ֶּפ ַתח ַה ַּב ִית ֵאינֹו לְ כִ יּוּון ָה ְרחֹובֵ ,יׁש לְ ָהנִ ַ
ֵיׁש לְ ָהנִ ַ
ַה ֲחנּוּכִ ָּיה ַּב ַחּלֹון.
ּגֹויים ֶׁש ֲעלּולִ ים
ַהּגָ ר ְּב ָמקֹום ֶׁשּבֹו ַק ֶּי ֶמת ַסּכָ נָ ה לָ ִׂשים ֶאת ַה ֲחנּוּכִ ָּיה ָּב ְרחֹובּ ,כְ גֹוןֶׁ ,ש ֵּיׁש ִ
יחים ֶאת ַה ֲחנּוּכִ ָּיה ַעל
יּט ֵפל ֵאלָ יוּ ,כְ ֶׁש ִּי ְראּו ֶׁשהּוא ַמ ְדלִ יק נֵ רֹות ֲחנּוּכָ הְ ,מנִ ִ
לְ ָה ִּציק לֹו ּולְ ִה ָ
יקים ֶאת ַהּנֵ רֹות ַּב ַּב ִית.
ּומ ְדלִ ִ
ַהּשּׁולְ ָחן ַ
אֹורם ֶׁשל נֵ רֹות ַה ֲחנּוּכָ ה.
ָאסּור לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש לְ ָ
יקם ׁשּוב“.
ַה ַּמ ְדלִ יק ֶאת ַהּנֵ רֹות ְו ֵהם ּכָ בּו ִמ ָּידִ ,ק ֵּים ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוהְ ,ו ֵאינֹו ָצ ִריְך לְ ַה ְדלִ ָ

ַּדף כ"בִ :קיּשּׁוט לַ ּסּוּכָ ה וְ נֵ רֹות ַה ֲחנּוּכָ ה
ימי
אֹותם ִּב ֵ
אֹותם וְ לֶ ֱאכֹול ָ
מי ֶׁש ָּתלָ ה ֵּפרֹות יָ ִפים ַּבּסּוּכָ ה ֶׁשּלֹו ּכְ ִקיּשּׁוטֵ ,אינֹו ַר ַּשׁאי לָ ַק ַחת ָ
אֹותם
ַחג ַהּסּוּכֹותִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּכָ ֵעת ֵהם ְמ ַק ְּשׁ ִטים ֶאת ַהּסּוּכָ ה ֶׁש ִהיא ִמ ְצ ָוהְ ,ו ִאם הּוא יֹאכַ ל ָ
הּוא ְמ ַב ֶּזה ֶאת ִמ ְצ ַות ַהּסּוּכָ ה.
יח ֶאת נֵ רֹות
אֹותםְ ,ולָ כֵ ןַ ,ה ֵּמנִ ַ
רֹואים ָ
יח ְּב ָמקֹום ֶׁשּבֹו ֲאנָ ִׁשים ִ
ֶאת נֵ רֹות ַה ֲחנּוּכָ ה ָצ ִריְך לְ ָהנִ ַ
יֹותר ֵמ ֶע ְׂש ִרים ַא ָּמה (ּכַ ֲע ָׂש ָרה ֶמ ֶטר)ֹ ,לא ִקּיֵ ם ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֲחכָ ִמים
גֹובּה ֶׁשל ֵ
ַה ֲחנּוּכָ ה ְּב ַ
בֹוּה ּכָ ל ּכַ ְך.
ָק ְבעּוֶׁ ,ש ָא ָדם ַההֹולֵ ְך ָּב ְרחֹובֵ ,אינֹו ָׂשם לֵ ב לַ ֲחנּוּכִ ָּיה ֶׁשּנִ ְמ ֵצאת ְּב ָמקֹום ּגָ ַ
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מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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