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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבתַּ ,ד ִּפים קי"ד -ק"כ
פרשת בלק | ו' -י"ב בתמוז ( 28ליוני 4 -ליולי)

יצה ִּב ְט ִבילָ ה ַּב ִּמ ְקוֶ ה
ַּדף קי"דֲ :ח ִצ ָ
ּטֹובלִ ים אֹותֹו ַּב ִּמ ְק ֶוה ְו ָאז
ֶּבגֶ ד ֶׁשּנָ גַ ע ְּב ֵמת ,אֹו ְּב ָד ָבר ָט ֵמא ַא ֵחר ,נִ ְה ָיה ָט ֵמא ַעד ֶׁש ְ
מֹועילָ ה
הּוא ָׁשב לִ ְהיֹות ָטהֹור .אּולָ םִ ,אם ֵיׁש ּכֶ ֶתם ַעל ַה ֶּבגֶ דַ ,ה ְּט ִבילָ ה ַּב ִּמ ְק ֶוה ֵאינָ ּה ִ
חֹוצץ ֵּבין ַה ַּמ ִים לְ ֵבין ַה ֶּבגֶ דְ ,ו ַה ַּמ ִים ֵאינָ ם ְיכֹולִ ים לְ ַט ֵהר ֶאת ַה ֶּבגֶ ד.
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּכֶ ֶתם ֵ
יצה".
"ח ִצ ָ
ַמ ָּצב ֶזה נִ ְק ָרא ֲ
יע
ֵיׁש ּכְ לָ ל ָחׁשּוב ְּב ִדינֵ י ְט ִבילָ הִ :אם ָה ָא ָדם ֵאינֹו ַמ ְק ִּפיד ַעל ַהּכֶ ֶתם ְוהּוא ֵאינֹו ַמ ְפ ִר ַ
יּקנּו,
הֹוסיפּו ְו ִת ְ
חֹוצץִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא נֶ ְח ָׁשב ֵחלֶ ק ֵמ ַה ֶּבגֶ דֲ .א ָבלֲ ,חכָ ִמים ִ
לֹוַ ,הּכֶ ֶתם ֵאינֹו ֵ
חֹוצץ.
ּכִ י ִאם ַהּכֶ ֶתם ְמכַ ֶּסה ֶאת רֹוב ַה ֶּבגֶ דָּ ,ת ִמיד הּוא ֵ

חּוּמׁש?
ַּדף קט"וְּ :ב ֵאיזֹו ָׂש ָפה ֶא ְפ ָׁשר לִ כְ ּתֹוב ֶאת ַה ָ

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת שבת ,דף קי"ד

"מאי בנאין? אמר רבי יוחנן:
אלו תלמידי חכמים שעוסקין
בבניינו של עולם כל ימיהן"
סומקי – אדומים
חיוורי – לבנים
הסבר :התלמוד מדבר על בגדיהם של בנאים שאין
עליהם לכלוך ,ורבי יוחנן מסביר שאין הכוונה
לבנאים ממש אלא זהו כינוי לתלמידי חכמים.

תּובים ְּבכָ ל ָׂש ָפה,
יאים ְו ַהּכְ ִ
חּוּמׁש ְו ֶאת ַהּנְ ִב ִ
מּוּתר לִ כְ ּתֹוב ֶאת ַה ָ
לֹוקת ַה ִאם ָ
ֶי ְׁשנָ ּה ַמ ֲח ֶ
ּוב ָּשׂ ָפה ַה ְי ָונִ ית.
ּקֹודׁש ַ
אֹו ַרק ִּבלְ ׁשֹון ַה ֶ
אֹותּיֹות
אֹותּיֹות ְרגִ ילֹותֹ ,לא ּכְ מֹו ָה ִ
חּוּמׁש ְּב ִ
ּסֹוב ִריםּ ,כִ י ִאם ָא ָדם ּכָ ַתב ָ
יֵ ׁש ַּתּנָ ִאים ַה ְ
מּוק ֶצהִ ,מ ְּפנֵ י
חּוּמׁשַ ,ו ֲא ִפיּלּו ַּב ַּשׁ ָּבת הּוא ָה ָיה ְ
ּתֹורה ָ -היָ ה ָצ ִריְך לִ גְ נֹוז ֶאת ַה ָ
ֶׁשל ֵס ֶפר ָ
ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו.
ּמּוּתר לִ כְ ּתֹוב ְּבכָ ל
ּכֹות ִביםּ ,כִ י לְ ַא ַחר ָׁשנִ ים ַרּבֹותּ ,כּוּלָ ם ִה ְסּכִ ימּו ֶׁש ָ
ּתֹוספֹות ְ
ַּב ֲעלֵ י ַה ָ
יטבִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהם
הּודים ֹלא יַ ְצלִ יחּו לִ לְ מֹוד ֵה ֵ
לָ ׁשֹון וְ ָׂש ָפהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֲחכָ ִמים ָראּו ֶׁש ַהּיְ ִ
ּקֹודׁש.
יטב ֶאת לְ ׁשֹון ַה ֶ
ֹלא ִהּכִ ירּו ֵה ֵ
ּכֹות ִבים
ּתֹורה ְ
ּמּובן ֶׁש ֶאת ֵס ֶפר ַה ָ
חּוּמ ִׁשיםַ ,אְך ּכַ ָ
יבת ָ
לֹוקת ָה ְי ָתה לְ גַ ֵּבי ּכְ ִת ַ
ּכָ ל ַה ַּמ ֲח ֶ
ּתֹורה.
אֹותּיֹות ֶׁשל ֵס ֶפר ָ
ּקֹודׁש ִּבלְ ָבדְּ ,ב ִ
ִּבלְ ׁשֹון ַה ֶ

ּש ָּבת
ַּדף קט"זְּ :דלֵ ָקה ְּב ַ ׁ
"מּוק ֶצה".
ְ
ְּב ַּשׁ ָּבת ָאסּור לְ ַטלְ ֵטל
תֹורה אֹו ְת ִפיּלִ ין ֶׁשּנִ ְמ ְצ ִאים יַ ַחד
ּפֹור ֶצת ֵאׁש וְ יֵ ׁש ַּב ַּביִ ת ִס ְפ ֵרי ָ
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ִאם ֶ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
ּתֹורה אֹו ְּת ִפיּלִ ין ְּבלִ י לְ נַ ֵער ֶאת
מּוּתר לָ ַק ַחת ֶאת ַה ִּתיק ּבֹו נִ ְמ ָצא ֵס ֶפר ַה ָ
"מּוק ֶצה"ָ ,
ְ
ִעם
אֹותם ִמ ְּפנֵ י ָה ֵאׁש.
ּמּוק ֶצהּ ,כְ ֵדי לְ ַה ִּציל ָ
ַה ְ
"ּמּוק ֶצה" ִמ ֵּס ֶפר
הּודי לְ נַ ֵער ֶאת ַה ְ
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֲחכָ ִמים ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ִאם ְי ַצּוּו ַעל ַה ְּי ִ
ַמ ַ
אֹותם ,הּוא ָעלּול לְ ִה ְת ַעּכֵ ב ְו ָה ֵאׁש ִּת ְׂשרֹוף
מֹוציא ָ
ּתֹורה אֹו ַה ְּת ִפיּלִ ין לִ ְפנֵ י ֶׁשהּוא ִ
ַה ָ
ּתֹורה אֹו ֶאת ַה ְּת ִפיּלִ ין .לָ כֵ ן ָא ְמרּו ֲחכָ ִמיםֶׁ ,שּכְ ֶׁשּיֵ ׁש ְׂש ֵר ָפה ,יֵ ׁש
ָחלִ ילָ ה ֶאת ֵס ֶפר ַה ָ
"מּוק ֶצה".
ְ
יהם
ּתֹורה וְ ֶאת ַה ְּת ִפיּלִ יןֲ ,א ִפיּלּו ִאם יֵ ׁש ֲעלֵ ֶ
הֹוציא ִמּיָ ד ֶאת ִס ְפ ֵרי ַה ָ
לְ ִ

| על המפה
בית הקברות של קבוצת כנרת
בית הקברות כנרת נמצא ליד הכנרת.
הוא נחנך בשנת  1911ושימש את
תושבי המושבה כנרת וקבוצת כנרת.
הראשון שנקבר במקום היה מנחם
מנדל שמואלביץ ,ועם השנים נקברו בו
אישים ידועים רבים ,ביניהם נעמי שמר,
רחל המשוררת ,ברל כצנלסון ,אברהם
הרצפלד ואחרים .בבית הקברות יש גם
חלקה מיוחדת לעולים מתימן שהתיישבו
בכנרת ,וחלקה ליהודים שגורשו מתל
אביב בשנת  1917וסבלו מתנאים
קשים .אנשים רבים מבקרים במקום
כדי להזדהות עם האישים הקבורים בו
ולקבל מהם השראה.

יח ֶאת ַה ְּת ִפיּלִ ין ְּבתֹוְך ַׂשק ָמלֵ א ַמ ְט ְּבעֹותַ ,ר ַּשׁאי לְ ַה ִּציל ֶאת ַה ְּת ִפיּלִ ין
לְ ָמ ָׁשלִ ,מי ֶׁש ִהּנִ ַ
ִעם ַהּכֶ ֶסףְ ,ו ֵאינֹו ָצ ִריְך לְ נַ ֵער ֶאת ַהּכֶ ֶסף ִמן ַה ִּתיק.

ּש ָּבת
ַּדף קי"זְ :סעּוּדֹות ַה ַ ׁ
ּוׁש ֵּתי ְסעּוּדֹות ַּבּיֹום.
עּוּדה ַא ַחת ַּבּלַ ְילָ ה ְ
ְּב ַּשׁ ָּבת אֹוכְ לִ ים ָׁשלֹוׁש ְסעּוּדֹותְ :ס ָ
עּוּדה ַא ַחת ַּב ַּל ְי ָלה,
אֹומרֶׁ ,ש ָּצ ִריְך ֶל ֱאכֹול ַא ְר ַּבע ְסעּוּדֹות ְּב ַׁש ַּבתְ :ס ָ
ַר ִּבי ִח ְיד ָקא ֵ
ְו ָׁשלֹוׁש ְסעּוּדֹות ַּבּיֹוםֲ .א ָבל ֲחכָ ִמים חֹולְ ִקים ָעלָ יו.
"אכְ לּוהּו ַהּיֹוםּ ,כִ י ַׁש ָּבת ַהּיֹום לַ ה'.
(ׁשמֹות)ִ :
ְׁשֹלֹוׁש ְסעּוּדֹות ַה ַּשׁ ָּבת נִ ְר ָמזֹות ַּב ָּפסּוק ְ
ַהּיֹום ֹלא ִת ְמ ָצאּוהּו ַב ָּשׂ ֶדה".

גיליון 350

בית הקברות כנרת
( ,Wikipediaאילנה שקולניק )Ilana Shkonik

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה
הקמת קבוצת כנרת

 7דקות

מתפלפלים

קבוצת כנרת היא יישוב מדרום לכנרת .הוא הוקם
בשנת תרע"ד על ידי בנציון ישראלי ,נוח נפתולסקי
ומאיר רוטברג .הקבוצה הראשונה של המתיישבים
במקום מנתה  16חברים ,שדגלו באידאולוגיית
"כיבוש העבודה" ועבדו ביישובים הסמוכים .הם
ישבו בחוות כנרת ,שהוקמה כדי להכשיר פועלים
יהודים לעבודה חקלאית .כמו כן ,התיישבה במקום
קבוצה של עולים מתימן" ,תימני כנרת" ,שחיו
במסגרת נפרדת .עם השנים גדל מספר התושבים,
ובשנת  1929עברו חברי הקבוצה להתיישבות
הקבועה במרחק כשני קילומטרים מחצר כנרת,
שם נמצא היישוב עד היום.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
בתקופת ההסתגרות בבית עקב וירוס הקורונה ,התנהל בבית
משפחת כהן דיון סוער  -האם להזמין לסעודת שבת את סבתא
חיה בת ה 90-שגרה לבד במרחק קטן מהם ,וכולם דאגו לה ,כי רצו
בטובתה כמובן.

חלק מ מצד שני:
בני המש

שהבדידות המ פחה טענו
ת
סבתא מסוכנת יו משכת של
ת
ר
מ
וכדי להציל אותה הווירוס,
מותר וחייבים ל מהבדידות
מסוים .הם ישתד קחת סיכון
לו
כל הכללים ,ההיגיינ לשמור על
ה
אבל העיקר שסב והריחוק,
עם המשפחה  -תא תהיה
כי ג
מהבריאות ם זה חלק
שלה.

מצד אחד:

בני המשפחה
מ
חלק שעם כל הצער
ענו
ט שבדבר חייבים
שיב להנחיות
ק
לה הבריאות ,וזה
משרד
סבתא אם היא
מסוכן ל
סעודת שבת.
תבוא ל

ו...מה
דעתכם?
שלושת הבתים הראשונים בקבוצת כנרת ,בשנות ה.20-
במבנה המרכזי מבין שלושת הבתים על הגבעה ,שוכן
מוזיאון לתולדות כנרת ()Wikipedia

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

ימי בין המצרים

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

| מי אני?
א .משוררת ,מלחינה וזמרת ידועה.
ב .גדלה בקבוצת כנרת.
ג .שם משפחתה המקורי היה ספיר.
ד .כתבה את השירים "ירושלים של זהב",
"שירת העשבים"" ,לו יהי" ועוד.

נעמי שמר

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ימי בין המצרים הם התקופה שבין י"ז בתמוז
ותשעה באב .הם נקראים כך על שם הפסוק
במגילת איכה" ,כל רודפיה השיגוה בין המצרים".
בימים אלה ,שחלים בין שני הצומות על חורבן
ירושלים והמקדש ,נוהגים מנהגי אבלות על
החורבן ,ונמנעים מתספורת וגילוח ,חתונות,
שמיעת מוזיקה וכדומה .בראש חודש אב,
ובשבוע שחל בו תשעה באב ,מוסיפים על מנהגי
האבלות ,וישנם מנהגים שונים בנושא .כמו כן,
בימים אלה יש להיזהר במיוחד מסכנות.

 4דקות

ה .כלת פרס ישראל לזמר עברי.

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:

רושלים
ן.
מי שמר.
הרי רמת הגולרי גולן ,י
1 .נע
םה
רת.
ש
ץ,
ק
2 .המושבה כנעל העו
עקיבא
הדבש ו
בי
ר
ש
שירת העשבים.של זהב"
3 .על
רושלים
של זהב ,שיט "י
4 .את התכ אשתו.
תן לרחל
נ

 1מי הדמות בציור?
 2מהו המקום המתואר בציור ,ומהם ההרים ממול?
 3אילו שירים רמוזים בציור?
 4מה מסמל התכשיט על מצחה של הזמרת?

 7דקות

| מי אני?

 3דקות

רבי סעדיה
גאון

רש״י

השי

רבי יוסף
קארו

1897

1939

4260

4650

4800

4900

5258

5260

ר "ירו

ל זהב"
ש

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

שלים

א .שיר שכתבה נעמי שמר.
ב .נקרא על שם תכשיט שנתן רבי עקיבא לאשתו רחל.
ג .השיר מדבר על הגעגועים לירושלים.
ד .נכתב לפני מלחמת ששת הימים ,ונחשב להמנון המזוהה איתה.
ה .לאחר המלחמה ,נוסף לשיר בית המדבר על השיבה לירושלים.

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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510

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

דבר תורה

על דברי האתון לבלעם" :מה עשיתי לך כי הכיתני
זה שלש רגלים" ,אומרים חז"ל" :אתה מבקש לעקור
אומה החוגגת ג' רגלים" .מה הקשר בין בלעם לשלושת
הרגלים? ומדוע דווקא אותם הוא מבקש לעקור?
המשנה באבות מציינת מה היו מידותיו הרעות של
בלעם" :עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו
של בלעם הרשע" .שלושת הרגלים של עם ישראל
הם בדיוק ההיפך משלוש המידות הרעות של בלעם:
כנגד העין הרעה המסמלת קנאה  -בא חג השבועות
המבטא את שמחת האדם בחלקו בהבאת הביכורים.
כנגד הרוח הגבוה המסמלת רדיפת כבוד  -בא חג
הסוכות בו האדם יוצא ממקומו המכובד אל דירת
העראי תחת הסוכה שהיא כנגד "ענני הכבוד" ,וכנגד
הנפש הרחבה המסמלת את התאווה  -מגיע פסח
המבטא את הימנעותו של האדם מאכילת חמץ
והתגברותו על תאוות האכילה .שלושת הרגלים הם
ביטוי לתכונות ישראליות מובהקות והפוכות לאלו
של בלעם ,ולכן דווקא בהם הוא נלחם.

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת שבתַ ,ד ִּּפים קי״ח -ק״כ

ַּדף קי"ח :עֹונֶ ג ַׁש ָּבת
יֹוסיֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ְּמ ַעּנֵ ג ֶאת ַה ַּשׁ ָּבת זֹוכֶ ה לִ נְ כָ ִסים ַר ִּבים.
יֹוחנָ ן ָא ַמר ְּב ֵׁשם ַר ִּבי ֵ
ַר ִּבי ָ
זֹוכה ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ְמ ַמ ֵּלא ֶאת
הּודה ָא ַמר ְּב ֵׁשם ַרב ֶׁש ַה ְּמ ַעּנֵ ג ֶאת ַה ַּשׁ ָּבת ֶ
ַרב ְי ָ
לֹותיו.
ִמ ְׁש ֲא ָ
קֹודׁש.
יּוח ִדים ִל ְכבֹוד ַׁש ַּבת ֶ
ֵאיְך ְמ ַעּנְ גִ ים ֶאת ַה ַּשׁ ָּבת? ְמ ִכינִ ים ַמ ֲא ָכ ִלים ְמ ָ
יֹוחאיֶׁ ,ש ִאם ּכָ ל
ׁשּובהַ ,עד ֶׁש ָא ַמר ַה ַּתּנָ א ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ָ
קֹודׁש ּכֹה ֲח ָ
ַׁש ַּבת ֶ
ׁשֹומ ִרים ְׁש ֵּתי ַׁש ָּבתֹות ּכְ ִפי ֶׁש ָּצ ִריְךִ ,עם ּכָ ל ַה ִּדינִ ים ְו ַה ֲהלָ כֹות,
ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ְ
ָהיּו זֹוכִ ים ִמ ָּיד לִ גְ אּוּלָ ה.

קֹודׁש
ַּדף קי"טּ :כְ בֹוד ַׁש ָּבת ֶ
מֹור ִאיםֲ ,א ֶׁשר ָעׂשּו ְּפעּוּלֹות ׁשֹונֹות לִ כְ בֹוד
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ָת ֵאר ַהנְ ָהגֹות ֶׁשל ָה ָא ָ
אֹומר:
ַׁש ָּבת ַה ַּמ ְל ָּכהְּ .ב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ָה ָיה ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ִמ ְת ַע ֵּטף ִּב ְב ָג ִדים נָ ִאים ְו ֵ
"ּבֹואּו ְונֵ ֵצא לִ ְק ַראת ַׁש ָּבת ַה ַּמלְ ּכָ ה".
ּבֹואי כַ ּלָ ה".
"ּבֹואי כַ ּלָ הִ ,
ִ
אֹומר לִ ְק ַראת ַה ַּשׁ ָּבת
ַר ִּבי יַ ּנַ אי ָה ָיה ֵ

חידה!

ׁשּוחים ַּב ֶּשׁ ֶמן לִ כְ בֹוד
יקים ַר ִּבים ְמ ִ
ְּב ֵביתֹו ֶׁשל ַר ָּבה ַּבר ַרב נַ ְח ָמן ָהיּו ְמכִ ינִ ים ְר ִק ִ
ַה ַּשׁ ָּבת.

מתחו קו בין שמות האמוראים לבין הדבר שכל
אחד מהם עשה לכבוד שבת:
רב ספרא

בואי כלה

רבי אבא

בשר

רבא

דגים

רבה בר רב נחמן

רקיקים

רבי ינאי

ראש בקר

רבי חנינא

בגדים נאים

ַר ִּבי ַא ָּבא ָה ָיה ְמ ָז ֵרז ֶאת מֹוכְ ֵרי ַה ָּב ָׂשר לְ ַה ְס ִּפיק לִ ְמּכֹור ַה ְר ֵּבה ָּב ָׂשר לִ כְ בֹוד
קֹודׁש.
ַׁש ָּבת ֶ
(מ ַה ְב ֵהב ָּב ֵאש) ֶאת רֹאׁש ַה ָּב ָקר לִ כְ בֹוד ַׁש ָּבתְ ,ו ִאיּלּו ָר ָבא
חֹורְך ְ
ַרב ַס ְפ ָרא ָה ָיה ֵ
ָה ָיה מֹולֵ ַח ֶאת ַה ָּדגִ ים.
מֹור ִאים ֶׁש ָהיּו ַתלְ ִמ ֵידי
ּכָ ל זֹאת ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפר ּכְ ֵדי לְ ַה ְראֹותֶׁ ,ש ֲא ִפיּלּו ָה ָא ָ
בֹודם ְו ָט ְרחּו ְּב ַע ְצ ָמם לִ כְ בֹוד
יֹותרֹ ,לא ָחסּו ַעל ּכְ ָ
כּוּב ִדים ְּב ֵ
ּומ ָ
מּופלָ גִ ים ְ
ֲחכָ ִמים ְ
ַׁש ָּבת ַה ַּמלְ ּכָ ה.

ַּדף ק"כַ :הּשֹׁוכֵ ַח נֵ ר ַעל ַהּשּׁולְ ָחן
רֹוצה
ּוב ַּשׁ ָּבת הּוא ֶ
ּׁול ָחן ְ
הּודי ָׁש ַכח ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת נֵ ר ַׁש ֲע ָוה ַעל ַהּש ְ
ִאם ְי ִ
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּבּשּׁולְ ָחןָ ,אסּור לֹו לְ ַטלְ ֵטל ֶאת ַהּנֵ ר ּולְ ָהזִ יז אֹותֹו לְ ָמקֹום ַא ֵחרּ ,כִ י
מּוק ֶצה.
ַהּנֵ ר הּוא ְ

שאלות השבוע ???

מּוּתר לֹו לְ נַ ְענֵ ַע ֶאת ַהּשּׁולְ ָחן ּכְ ֵדי ֶׁש ַהּנֵ ר ִיּפֹולּ ,כִ י ַרק ַהּנֵ ר
אֹומרֶׁ ,ש ָ
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
מּוק ֶצהֲ .א ָבל ,הּוא ָצ ִריְך לְ ִה ָיּז ֵהר ֶׁשֹּלא לְ ַה ִּפיל
מּוק ֶצה ְו ִאיּלּו ַהּשּׁולְ ָחן ֵאינֹו ְ
ְ
צּורה ּכָ זֹו ֶׁש ָה ֵאׁש ְּב ַו ַּדאי ִּתכְ ֶּבה.
ֶאת ַהּנֵ ר ְּב ָ

 .1מדוע בבגדיהם של תלמידי חכמים ,כל
כתם מהווה חציצה?
 .2מאיזה פסוק לומדים כמה סעודות צריך
לאכול בשבת?
 .3לפי רבי שמעון בר יוחאי ,כיצד ניתן להביא
את הגאולה?

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

מּוּתר לְ נַ ֵער ֶאת ַהּנֵ ר ִמן ַהּשּׁולְ ָחן ַרק ִאם הּוא ָׁשכַ ח ֶאת ַהּנֵ ר ַעל ַהּשּׁולְ ָחןֲ .א ָבל,
ָ
ִאם הּוא ִה ִּציב ְּבכַ ּוָנָ ה ֶאת ַהּנֵ ר ַעל
ַהּשּׁולְ ָחן  -הּוא ֵאינֹו ַר ַּשׁאי לְ נַ ְענֵ ַע
ּׁול ָחן ְּב ַע ְצמֹו
ּׁול ָחןִּ ,כי ַהּש ְ
ֶאת ַהּש ְ
מּוק ֶצה.
ּגַ ם נִ ְה ָיה ְ
מּוק ֶצה? ִמ ְּפנֵ י
ּדּוע ַהּשּׁולְ ָחן הּוא ְ
ַמ ַ
לֹומר,
"ּב ִסיס לְ ָד ָבר ָה ָאסּור"ּ .כְ ַ
ֶׁשהּוא ָ
ּׁול ָחן הּוא
מּוק ֶצהְ ,ו ַהּש ְ
ַהּנֵ ר הּוא ְ
ַה ָּמקֹום ֶׁשל ַהּנֵ רְ ,וכָ ל ֵח ֶפץ ֶׁש ְּמ ַׁש ֵּמׁש
ּמּוק ֶצה ,נִ ְה ָיה ְּב ַע ְצמֹו
ְּכ ָמקֹום ַל ְ
מּוק ֶצה.
לְ ְ

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

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל 03-9250225 :פקס03-9265608 :

תלמוד ישראלי

