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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבתַּ ,ד ִּפים פ"ו-צ"ב
פרשת בהעלותך | ח' -י"ד בסיון ( 31למאי 6 -ליוני)

ּתֹורה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל?
יּתנָ ה ַה ָ
ַּדף פ"וָ :מ ַתי נִ ְ
ּתֹורהּ ,בֹו
יֹוסיְּ ,ב ֵא ֶיזה ַת ֲא ִריְך ָה ָיה ַמ ֲע ַמד ַמ ַּתן ָ
לֹוקת ֵּבין ֲח ָכ ִמים ְל ַר ִּבי ֵ
ַק ֶּי ֶמת ַמ ֲח ֶ
יֹוסי
תֹורה ְל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,ונֶ ֶא ְמרּו ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹותַּ .גם ֲח ָכ ִמים ְו ַגם ַר ִּבי ֵ
יּתנָ ה ַה ָ
נִ ְ
לֹוקת ֶמה ָה ָיה ַה ַּת ֲא ִריְך
יּתנָ ה ְּביֹום ַה ַּשׁ ָּבתַ ,אְך ֵיׁש ַמ ֲח ֶ
ּתֹורה נִ ְ
ימים ַעל ּכָ ְך ֶׁש ַה ָ
ַמ ְסּכִ ִ
ּומ ֵּמילָ א
חֹודׁש ִסיוָ ן ָהיָ ה ְּביֹום ֵׁשנִ יִ ,
סֹוב ִריםֶׁ ,שרֹאׁש ֶ
אֹותּה ַׁש ָּבתֲ .חכָ ִמים ְ
חֹודׁש ְּב ָ
ַּב ֶ
נֹוהגִ ים ּכַ ּיֹום ,לַ ְחּגֹוג ֶאת ַחג ַה ָּשׁבּועֹותַ ,חג
קֹודׁש ָהיָ ה ְּבו' ְּב ִסיוָ ןּ ,כְ ִפי ֶׁש ָאנּו ֲ
יֹום ַׁש ַּבת ֶ
חֹודׁש ִס ָיון ָה ָיה ְּביֹום ִראׁשֹון,
סֹוברֶׁ ,שרֹאׁש ֶ
יֹוסי חֹולֵ ק ְו ֵ
ּתֹורהְּ ,בו' ְּב ִסיוָ ןַ .ר ִּבי ֵ
ַמ ַּתן ָ
קֹודׁש ָה ָיה ְּבז' ְּב ִס ָיון.
ּומ ֵּמילָ א יֹום ַׁש ַּבת ֶ
ִ

ַּדף פ"זְׁ :ש ִב ַירת ַהּלּוחֹות ָה ִראׁשֹונִ ים
יהם ָהיּו
ּתֹורהָ ,עלָ ה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לְ ַהר ִסינַ י ְו ָי ַרד ִעם לּוחֹות ַה ְּב ִריתֲ ,עלֵ ֶ
לְ ַא ַחר ַמ ַּתן ָ
תּובים ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות.
ּכְ ִ
לְ ֶפ ַתע ,הּוא ָר ָאה ֶאת ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ְׁש ַּת ֲח ִוים לְ ֵעגֶ ל ַה ָּז ָהבִ .מ ָּיד ִה ְׁשלִ יְך ִמ ָּי ָדיו ֶאת
אֹומר ֶׁש ַאף ַעל ִּפי ֶׁשה' ֹלא ָא ַמר לֹו לִ ְׁשּבֹור
מֹוסיף ְו ֵ
ַהּלּוחֹות ְו ֵהם נִ ְׁש ְּברּוַ .ה ַּתלְ מּוד ִ
הֹופְך
ּתֹורהֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ֵ
ֶאת ַהּלּוחֹותָ ,ה ָיה לֹו ָּברּור ֶׁשּכָ ְך ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹותִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּכָ תּוב ַּב ָ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסח.
בֹודה ָז ָרה)ֵ ,אינֹו ַר ַּשׁאי לֶ ֱאכֹול ְ
עֹובד ֲע ָ
מּומר (לְ ָמ ָׁשלֵ ,
לְ ָ
קֹור ַּבן ֶּפ ַסחְּ ,בוַ ַּדאי
מּומר ֵאינֹו ַר ַּשׁאי לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ְ
חֹומרִ :אם ָ
ָא ַמר מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ַקל וָ ֶ
מּומ ִרים ּכִ י
מּומר ֶאת ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות ,וַ ֲה ֵרי ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ּכְ מֹו ָ
ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לָ ֵתת לְ ָ
יּבח ֶאת מ ֶֹׁשה ַעל ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֶׁש ָע ָׂשה.
ֵהם ָע ְבדּו לָ ֵעגֶ לַ .א ַחר ּכָ ְך ַה ָּק ָּב"ה ִׁש ַ

וׁשנֵ י ּכְ ָת ִרים
ּתֹורה ְמׁשּוּלֶ ֶׁשת ְ
ַּדף פ"חָ :
ׁשּורים
ּתֹורה ְק ִ
ׁשּורים לַ ָ
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפר ֶׁש ִאיׁש ֶא ָחד ֵמ ַהּגָ לִ יל ִצ ֵּין ֶׁשּכַ ָּמה ְד ָב ִרים ַה ְּק ִ
תּובים.
יאים .גּ .כְ ִ
ּתֹורה .ב .נְ ִב ִ
לֹוׁשה ֲחלָ ִקים .אָ .
ּתֹורה יֵ ׁש ְׁש ָ
לַ ִּמ ְס ָּפר ַּ .3ב ָ
ּכֹוהנִ ים .ב .לְ ִוּיִ ים .ג .יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים.
לֹוׁשה ַמ ֲחנֹות .אֲ .
יּתנָ ה לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ְׁש ָ
ּתֹורה נִ ְ
ַה ָ
ּומ ְר ָים.
הֹוריוַ ,א ֲח ֵרי ַא ֲהרֹון ִ
יׁשי לְ ָ
ּתֹורה נִ ְמ ְס ָרה ַעל ְי ֵדי מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁש ָה ָיה ַהּיֶ לֶ ד ַה ְּשׁלִ ִ
ַה ָ
לֹוׁשה ְי ֵמי
(ׁש ָ
לֹוׁשת יְ ֵמי ַה ַהגְ ָּבלָ ה ְ
יׁשי ֶׁשל ְׁש ֶ
ּשלִ ִ
יּתנָ ה ַּבּיֹום ַה ְ ׁ
ּתֹורה נִ ְ
לְ ַד ַעת ֲחכָ ִמיםַ ,ה ָ
חֹודׁש ִס ָיון.
יׁשי הּוא ֶ
חֹודׁש ַה ְּשׁלִ ִ
יּתנָ ה ַּב ֶ
ּתֹורה נִ ְ
ּתֹורה)ַ .ה ָ
ֲהכָ נָ ה לְ ַק ָּבלַ ת ַה ָ
ימאיֶׁ ,ש ַּכ ֲא ֶׁשר ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל
יאה ֶאת ִּד ְב ֵרי ַרב ִס ַ
ְׁשנֵ י ּכְ ָת ִריםַ :א ַחר ָּכְך ַה ְּג ָמ ָרא ְמ ִב ָ
הּודי,
ִה ְק ִּדימּו "נַ ֲע ֶׂשה" לְ "נִ ְׁש ַמע"ַ ,מלְ ָאכִ ים ָק ְׁשרּו ְׁשנֵ י ּכְ ָת ִרים ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ּכָ ל ְי ִ
ֶא ָחד ּכְ נֶ גֶ ד "נַ ֲע ֶׂשה" ְו ֶא ָחד ּכְ נֶ גֶ ד "נִ ְׁש ַמע".

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת שבת ,דף פ"ח

"שנאמר שפתותיו שושנים נוטפות מור
עובר ,אל תקרי שושנים אלא ששונים"
מימרא – דיבור
סמא דחיי – סם חיים
הסבר :רבי יהושע בן לוי אומר שכאשר דיבר הקב"ה
לבני ישראל בהר סיני התמלא כל העולם בשמים
עם כל דיבור ,ולאחר מכן יצאה רוח ופיזרה אותם
כדי לפנות מקום לדיבור השני ,וכן הלאה.

| על המפה
הקהילות היהודיות בתימן
קהילות יהודיות התקיימו בתימן מאז
חורבן בית ראשון ,והן שמרו על מסורת
ומנהגים המבדילים אותן מקהילות
האשכנזים והספרדים .קהילות אלה
היו מחולקות למספר אזורים :צעדה,
צנעא ,ד'מאר ,עדן ,שרעב וחבאן .במאה
ה 16-התפתחו בעקבות השפעת הקבלה
והפילוסופיה שני זרמים ,השמים
והבלדים ,שנבדלו בנוסח התפילה
ובפסיקה לפי השולחן ערוך והרמב"ם.
בשנת תרמ"ב עלו כ 150-יהודים מתימן
לארץ ,ובעקבותיהם עלו רבים נוספים
ותרמו רבות לבניית היישוב בארץ ישראל.
לאחר הקמת המדינה הובאו שאר יהודי
תימן לארץ במבצע "על כנפי נשרים"
ובמבצעים נוספים.

ּתֹורה לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ַּדף פ"טָ :
ּתֹורהָ ,א ְמרּו
הֹוׁש ַע ֶּבן לֵ ִויּ :כַ ֲא ֶׁשר מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָעלָ ה לַ ָּשׁ ַמ ִים לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָ
ָא ַמר ַר ִּבי ְי ֻ
אֹותּה לִ ְבנֵ י ָא ָדם.
יּתן ָ
ואל ִּת ֵ
בּורנּוַ ,
ּתֹורה ַּב ֲע ֵ
ַה ַּמלְ ָאכִ ים לַ ָּק ָּב"הַ ,ה ְׁש ֵאר ֶאת ַה ָ
"אנֹכִ י ה'
ּתֹורה ָ
ׁשּובהָ .ענָ ה מ ֶֹׁשה לַ ַּמלְ ָאכִ יםּ :כָ תּוב ַּב ָ
ָא ַמר ַה ָּק ָּב"ה לְ מ ֶֹׁשהֲ :ענֵ ה לָ ֶהם ְּת ָ
יתם ֲע ָב ִדים
יתם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם? ֱהיִ ֶ
אתיָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם"ַ .ה ִאם ַא ֶּתם ֱהיִ ֶ
הֹוצ ִ
ֹלקיָך ֲא ֶׁשר ֵ
ֱא ֶ
ּתֹורה?
ֶׁשל ַּפ ְרעֹה? ֵאיְך ְּת ַק ְּבלּו ֶאת ַה ָ
ּתֹורה ּכָ תּוב ֶׁש ָּצ ִריְך לְ כַ ֵּבד ֶאת ָה ָאב ְו ֶאת ָה ֵאםֲ ,ה ֵרי לָ כֶ ם ֵאין ָאב ָו ֵאםִ ,אם ּכֵ ןֵ ,איְך
ַּב ָ
ּתֹורה? ַה ַּמלְ ָאכִ ים ִה ְסּכִ ימּו ִעם מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוְ ,וכָ ְך ָזכָ ה ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ַּב ַּמ ָּתנָ ה
ְּת ַק ְּימּו ֶאת ַה ָ
ּתֹורה.
ַהּנִ ְפלָ ָאה ַּ -ב ָ
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תצלום של צעיר
יהודי בתימן
(בין השנים
)1906-1918
(ליליין)Wikipedia,

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה
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"כלניות"  -הכינוי לחיילים הבריטים

מתפלפלים

הבריטים כבשו את ארץ ישראל במלחמת העולם
הראשונה ,וקיבלו מנדט לשלוט בה .בספטמבר
 1945הוצבה בארץ הדיוויזיה המוטסת הבריטית
השישית ,שהייתה שייכת לצנחנים וחייליה
חבשו כומתות אדומות .השלטון הבריטי עורר
עוינות רבה בקרב היהודים בארץ ,בשל המגבלות
שהציב לעליית יהודים ובשל תמיכתו בערבים.
הצנחנים הבריטים כונו "כלניות" ,כרמז לכך
שיש להם כומתות אדומות אך לב שחור .ילדים
היו שרים את השיר "כלניות" לעבר החיילים,
שנפגעו ממנו מאוד .בשלב מסוים אף אסרו
הבריטים על השמעת השיר ,אך האיסור בוטל
תוך זמן קצר.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
לדינה בת העשר יש כישרון מוזיקלי וקול יפה .היא אוהבת מאוד
לשיר ולהופיע בפני אנשים .לפני מספר ימים היא שמעה שיש
תחרות בטלוויזיה לכישרונות צעירים וביקשה מהוריה לרשום
אותה לתחרות .הדבר עורר דיון סוער בבית.

אימא שלה מצד שני:

מצד אחד:

לה אמר שהוא
ש
אבא לט בעד שהיא
הח
ב ירשם לתחרות,
ת חוויה מעניינת,
ווה
תח ור ניסיון בתור
ותצב
זמרת צעירה.

א
לד
מרה שהיא
הט עתה דינה צעירה מ מתנגדת.
די,
לוויזיונית
החשיפה
אם היא תי לא תהיה
טו
ב
ה
ב
ש
כשל
בילה,
והיא עדיין לא זה ישפיע
ע
לי
ה
ל
ר
ב
עה,
זמן עד
שלה לכך .י
זה הכ שהיא תגדל יותר ל ש לה עוד
ה
יוון
לפני שלה בחיים .בינת חליט האם
יי
ם
ה
ח
ברים והמשפחה ,שתופיע
בטלווי
אבל לא
זיה עם כל
ה
מ
ש
מ
עו
ת והמחיר.

ו...מה
דעתכם?
ותיקי הכלניות ששרתו באי במפגש' ,קמפ עדן',
יורקשייר ,אנגליה )Wikipedia, arikb( 2005

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

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

שירת הלוויים בבית המקדש

| מי אני?
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כינו אותה "מלכת הזמר העברי".
נולדה בתימן ועלתה עם משפחתה לארץ.
במלחמת העצמאות הופיעה לפני חיילים ועודדה את רוחם.
בין שיריה הידועים :כלניות ,הקרב האחרון ,היו זמנים.
זכתה בפרס ישראל על תרומתה לזמר העברי.

שנה דמארי

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

הלוויים שעבדו בבית המקדש נחלקו לשתי
קבוצות :משוררים ושוערים .המשוררים היו
אחראים על השירה והנגינה בבית המקדש .בכל
יום היו שרים הלויים את "שיר של יום" ,והיו
שירים מיוחדים אותם שרו על הקורבנות .נאמר
ששירתם וניגוניהם של הלוויים היו מיוחדים
במינם ומרוממים את הנפש.

 4דקות

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:

דמארי.
שמה -
שנה דמארי .מן ומכאן
שו
תי
ב
ר
א
1 .הזמרת דה בדמ
היא נול
2.
3 .כלניות.וילנסקי.
4 .משה

 1מי הדמות בציור?
 2איך השלט מצד שמאל קשור אליה?
 3איזה שיר הכי מזוהה איתה?
 4מי הלחין את השיר הזה?

 7דקות

| מי אני?

 3דקות

שיר "כ

לניות"

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

ה

א .שיר שנכתב על ידי נתן אלתרמן ומשה וילנסקי.
ב .את השיר שרה שושנה דמארי.
ג .השיר מתאר פריחה של פרחים בארץ ישראל.
ד .נעשה בו שימוש כדי ללעוג לחיילים הבריטים.
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ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897
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5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח
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5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70
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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
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למדינה
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שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת שבתַ ,ד ִּּפים צ׳ -צ"ב

בפרשתנו מופיעים הפסוקים הנאמרים בהוצאת
ספר התורה "ַ -ו ְי ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן" .המעיין בחומש
ובספר תורה יראה כי לפניהם ואחריהם מופיעה
האות "נ" כשהיא הפוכה .מה לה לאות "נ" ההפוכה
דווקא במקום זה? פרשיית "ויהי בנסע" נמצאת
בתווך בין  2פרשיות קשות של פורענות בני ישראל.
לפניה נמצאת הפרשה בה נסעו מהר חורב ,כ"תינוק
הבורח מבית הספר" .ולאחריה מופיעה פרשיית
המתאוננים והמתאווים .האות "נ" ההפוכה מפרידה
בין פרשיות הפורענות לפרשת "ויהי בנסע" ,ומלמדת
מהי הטעות שהובילה לאותם חטאים קשים.
"נון" בשפה הארמית הוא דג .וכשבני ישראל בורחים
מן התורה ,מהר סיני ,הרי הם כדג הבורח מן המים,
שזה ההיפך ממקור חייו .האות "נ" ההפוכה מבטאת
כי אחד הדברים שהובילו לאותם משברים רוחניים
שבפרשתנו היה בריחתם של ישראל מהתורה,
כדוגמת דג המתנהג הפוך ומנסה לברוח מהמים
 -מקור חייו.

ַּדף צ'ֵּ :בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
עֹור ִבים
ַעל ּגַ ג ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִה ְת ִקינּו ַּב ְרזְ לִ ים ֵמ ֶהם ָּבלְ טּו ַמ ְס ְמ ִרים ַח ִּדיםּ ,כְ ֵדי ֶׁש ְ
ֹלא ֵי ְׁשבּו ַעל ַּגג ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֹּ ,לא ְי ַל ְכ ְלכּו ֶאת ַה ָּמקֹום ְוֹלא ָי ִביאּו ְּד ָב ִרים
עֹורב".
ְט ֵמ ִאים לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ .ה ַּב ְרזְ לִ ים ַהּלָ לּו ּכּוּנּו "ּכַ לְ יָ א ֵ
יּקׁש לִ ְתרֹום לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּכַ ּמּות ְק ַטּנָ ה ְמאֹוד ֶׁשל ַּב ְר ֶזלֹ ,לא לָ ְקחּו
ּכָ ל ִמי ֶׁש ִּב ֵ
ִמ ֶּמּנּו אֹותֹוּ ,כִ י ֵאין ַמה ּלַ ֲעׂשֹות ּבֹו .לְ כָ ל ַה ָּפחֹות ָצ ִריְך ָה ָיה לִ ְתרֹום ּכַ ּמּות ַּב ְר ֶזל
עֹורב".
יּתן לַ ֲעׂשֹות ִמ ֶּמּנּו "ּכַ לְ יָ א ֵ
ֶׁשּנִ ָ
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ִּמי
חֹוׁשת ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ .הּגְ ָמ ָרא ֶ
חֹוׁשתּ :גַ ם ִּבנְ ֶ
רּומת נְ ֶ
ְּת ַ
אֹותּהּ ,כִ י
חֹוׁשתֹ ,לא לָ ְקחּו ִמ ֶּמּנּו ָ
יֹותר ֶׁשל נְ ֶ
יּקׁש לִ ְתרֹום ּכַ ּמּות ְק ַטּנָ ה ְּב ֵ
ֶׁש ִּב ֵ
יּתן
חֹוׁשת ֶׁשּנִ ָ
ֵאין ַמה ַּל ֲעׂשֹות ָּבּהְ .ל ָכל ַה ָּפחֹות ָצ ִריְך ָה ָיה ִל ְתרֹום ַּכּמּות נְ ֶ
נֹורה ֶׁשל
חֹוׁשת ָק ָטןֶׁ ,ש ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּבֹו לְ נַ ּקֹות ֶאת ַה ְּמ ָ
לַ ֲעׂשֹות ִמ ֶּמּנָ ה ַמ ְזלֵ ג נְ ֶ
נֹורה.
אׁשי ַה ְּפ ִתילֹות ֶׁשל ַה ְּמ ָ
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ולִ ְקטֹום (לַ ְחּתֹוְך) ֶאת ָר ֵ

ַּדף צ"אֶ :אגֶ ד ּכְ לִ י
אֹותּה ַעל ַהּגְ בּול
יח ָ
אֹותּה ִמ ֵּביתֹוְ ,ו ִהּנִ ַ
הֹוציא ָ
קּופ ָסה גְ דֹולָ הִ ,
ָא ָדם נָ ַטל ְּב ַׁש ָּבת ְ
ּקּופ ָסה
ֶׁש ֵּבין ֶה ָח ֵצר ֶׁשּלֹו לְ ֵבין ָה ְרחֹוב ֶׁש ָה ָיה ְרׁשּות ָה ַר ִּביםּ .כָ ֵעת ֵחלֶ ק ִמן ַה ְ
נִ ְמ ָצא ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ְו ֵחלֶ ק ִּב ְרׁשּות ַה ָּי ִחידַ .מה ִּדינֹו?

חידה!

מצאו את המילים הבאות ,שבהוספת אות אחת
הופכות למלה אחרת:
 .1שכבה המכסה את הגוף

ּקּופ ָסה ֲע ַד ִין ִּב ְרׁשּות ַה ָּי ִחידִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ֵּמ ַא ַחר ֶׁש ֵחלֶ ק ִמן ַה ְ
ַהּגְ ָמ ָרא ֶ
קּופ ָסה ֵמ ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד לִ ְרׁשּות ָה ַר ִּביםֶׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא
הֹוציא ְ
לֹומר ּכִ י ָא ָדם ֶזה ִ
ַ
הֹוציא.
ֹלא גָ ַמר לְ ִ

ציפור שהרחיקו מבית המקדש

יקים
ּקּופ ָסה ֵיׁש ַא ְר ִט ִ
יֹותר ּגָ דֹול – אם ְּבתֹוְך ַה ְ
מֹוסיף ִחיּדּוׁש עֹוד ֵ
ַה ַּתלְ מּוד ִ
ּקּופ ָסה ֶׁשּנִ ְמ ֵצאת ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים,
יקים ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ַּב ֲח ִצי ַה ְ
ַר ִּבים ַ -ה ִאם ָה ַא ְר ִט ִ
יקים ֶׁש ָי ְצאּו?
ּכְ ָבר ָי ְצאּו לְ גַ ְמ ֵרי ֵמ ְרׁשּות ַה ָּי ִחידְ ,ו ָאז הּוא ַח ָּיב ַעל ָה ַא ְר ִט ִ

מתנה שניתנה לעם ישראל

לֹומר,
גּוּדהָ ,י ַחדּ .כְ ַ
"אגֶ ד ּכְ לִ י"ֶ .אגֶ ד ִמּלְ ׁשֹון ֲא ָ
אֹומר ֶׁשֹּלאִּ ,בגְ לַ ל ֶ
יֹוחנָ ן ֵ
ַר ִּבי ָ
ּקּופ ָסה ֵאינָ ּה
ּקּופ ָסהַ ,עד ֶׁשּכָ ל ַה ְ
ֵמ ַא ַחר ֶׁשּכָ ל ָה ַא ְר ִט ִיקים נִ ְמ ָצ ִאים יַ ַחד ְּבתֹוְך ַה ְ
יֹוצאת ֵמ ְרׁשּות ַהּיָ ִחיד ,הּוא ֵאינֹו ַחּיָ ב.
ֵ

 .2ציפור המשמשת לקורבן

 .3פיתה את חוה

הֹוצ ָאה
ַּדף צ"בֶּ :ד ֶרְך ָ

מתכת ששימשה בבית המקדש
ובות :עור-עורב ,תור-תורה ,נחש-נחשת)
(תש

הֹוציא
"הֹוצ ָאה"ְּ ,ד ַה ְינּו ֶׁש ְּב ַׁש ָּבת ָאסּור ְל ִ
ָ
ָל ַמ ְדנּו ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ַעל ִאיּסּור
ֲח ָפ ִצים ֵמ ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד לִ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ּולְ ֵה ֶפְךְ ,וכֵ ן ָאסּור לְ ַה ֲע ִביר ֵח ֶפץ ַא ְר ַּבע
ַאּמֹות ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים.

שאלות השבוע ???

יּתנָ ה
יֹוסי ְּב ִענְ יָ ן ָמ ַתי נִ ְ
לּוקים ֲחכָ ִמים לְ ַר ִּבי ֵ
אַּ .ב ֶּמה ֲח ִ
ּתֹורה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל?
ַה ָ
ׁשּורים לַ ִּמ ְס ָּפר ?3
ּתֹורה ְק ִ
ׁשּורים לַ ָ
בֵ .אילּו ְד ָב ִרים ַה ְּק ִ
עֹורב" ,וְ ֵאיְך זֶ ה ָקׁשּור לִ כְ בֹוד ֵּבית
גַ .מה זֶ ה "ּכַ לְ יָ א ֵ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש?
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

צּורה ְמׁשּוּנָ ה ֵאינֹו ַחּיָ ב .לְ ָמ ָׁשל,
הֹוציא ֲח ָפ ִצים ְּב ָ
לֹומ ִדיםּ ,כִ י ָא ָדם ֶׁש ִ
ְּבסּוגְ ָיה זֹו ְ
הֹוצ ָאה.
ּמֹוציא ֵח ֶפץ ְּב ִפיו ,אֹו ְּבתֹוְך ַהּנַ ֲעלַ ִיים ֶׁשּלֹוָּ ,פטּורּ ,כִ י זֹו ֵאינָ ּה ֶּד ֶרְך ָ
ַה ִ
ילים ָל ֵׂשאת
הּוצל ָהיּו ְר ִג ִ
ָּב ִעיר ָ
ּכַ ֵּדי ַמ ִים ְוכַ ֵּדי ַי ִין ַעל ָהרֹאׁש ְּבֹלא
ּיֹוציא
לְ ַה ֲחזִ יק ָּב ֶהםְּ ,ובכָ ל זֹאתִ ,מי ֶׁש ִ
צּורה ּכָ זֹו ְי ֵהא ָּפטּורּ ,כִ י ֵאין ֶּד ֶרְך
ְּב ָ
ָהעֹולָ ם לָ ֵׂשאת ֲח ָפ ִצים ְּב ֶד ֶרְך זֹוִּ .דין
הֹוצ ָאה,
יּוחד לִ ְמלֶ אכֶ ת ָ
ֶזה ֵאינֹו ְמ ָ
ֶא ָּלא ָּכל ַה ְּמ ָלאכֹות ָה ֲאסּורֹות
צּורה ְמׁשּוּנָ ה,
ְּב ַׁש ָּבת ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ְּב ָ
יהם.
ֵאין ַח ָּי ִבים ֲעלֵ ֶ

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