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יום הזיכרון
לשואה ולגבורה
ַּדף י"דַ :מ ֲע ֵׂשה ַה ַה ָּצלָ ה ֵמ ַהּנָ ָהר
"ח ִסיד"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ִה ְת ַא ֵּמץ ְּבכָ ל ּכֹוחֹו לִ גְ מֹול ֲח ָס ִדים ִעם
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ִאיׁש ֶׁשּכּוּנָ ה ָ
ֲאנָ ִׁשיםְ ,ו ָת ִמיד ָּד ַאג לַ ֲחפֹור ּבֹורֹות ּגְ דֹולִ יםּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ ְת ַמּלְ אּו ְּב ֵמי גְ ָׁש ִמיםְ ,וכָ ְך יִ ְהיֶ ה ַמיִ ם
לָ ֲאנָ ִׁשים ֶׁשהֹולְ כִ ים ַּב ְּד ָרכִ יםַּ .פ ַעם ַא ַחת ִּבּתֹו ֶׁשל ֶה ָח ִסיד ָהלְ כָ ה לַ ֲחתּוּנָ ה ֶׁשּלָ ּה ְו ָע ְב ָרה
טּוחים
אֹותּה לְ תֹוְך ַהּנָ ָהרַ .הּכֹל ָהיּו ְּב ִ
יע ֶז ֶרם ַמ ִים ַא ִּדירְ ,ו ָׁש ַטף ָ
ּופ ְתאֹום ִהּגִ ַ
לְ ַיד ַהּנָ ָהרִ ,
ֶׁש ִהיא ֵמ ָתהְ ,ו ִה ְצ ַט ֲערּו ְמאֹודַ .ר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן יָ ִאיר ָׁש ַמע ֶאת ַה ִּמ ְק ֶרה וְ ָא ַמר"ִ :ריּבֹונֹו ֶׁשל
עֹולָ םָ -ה ִאיׁש ַהּזֶ ה ּכָ ל ּכָ ְך ִמ ְׁש ַּת ֵּדל לַ ֲעזֹור לַ ֲאנָ ִׁשים ּולְ ָה ִביא
יע לֹו ֶׁש ַה ַּבת ֶׁשּלֹו ָּתמּות ִּבגְ לַ ל ָמיִ ם?".
לָ ֶהם ַמיִ םַ ,ה ִאם ַמּגִ ַ
יּצלָ ה ִמן ַה ָּמ ִיםֵ .איְך
ִמ ָּיד ַא ַחר ּכָ ְך ִה ְת ָּב ֵררֶׁ ,ש ַה ַּבת ֶּב ֱא ֶמת נִ ְ
אֹומ ִריםֶׁ ,ש ִה ְתּגַ ּלָ ה לָ ּה ְּבתֹוְך ַה ַּמיִ ם ַמלְ ָאְך
יּצלָ ה? יֵ ׁש ְ
ִהיא נִ ְ
אֹותּה.
ִּב ְדמּותֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ֶּבן ָי ִאיר ְו ִה ִּציל ָ

ַּדף ט"ו :לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ְצ ָד ָקה ְּבכָ בֹוד
צּורה ּכָ זֹו ֶׁשֹּלא ְת ַבּיֵ ׁש ֶאת
ֶאת ִמ ְצוַ ת ַה ְּצ ָד ָקה ָצ ִריְך לְ ַקּיֵ ם ְּב ָ
יּוח ֶדת ֶׁשּכּונְ ָתה
ָה ֲענִ ּיִ יםְּ .ב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיְ ָתה לִ ְׁשּכָ ה ְמ ֶ
נֹותנִ ים
"לִ ְׁשּכַ ת ַח ָּשׁ ִאין"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַּבּלִ ְׁשּכָ ה ַהּזֹו ֲאנָ ִׁשים ָהיּו ְ
ְצ ָד ָקה ,וְ כָ ל ָענִ יֶׁ ,ש ִה ְת ַּבּיֵ ׁש לְ ַק ֵּבל ְצ ָד ָקה ֵמ ֲאנָ ִׁשיםָ ,היָ ה
נֹוטל
הֹולֵ ְך לְ ָׁשם ַּב ֲח ַׁשאיְּ ,ב ֶה ְס ֵּתרְּ ,בלִ י ֶׁשּיִ ְראּו אֹותֹו ,וְ ֵ
ְצ ָד ָקה ּכַ ָּמה ֶׁשהּוא ָצ ִריְךַ .ה ַּת ְלמּוד ְמ ַס ֵּפר עֹוד ַעל צפו
ַמ ֲע ֵׂשה ֶח ֶסד ְמ ָ
יּוחד ֶׁש ָע ָׂשה ַר ִּבי ֱא ִל ֶיע ֶזר ֶּבן ַי ֲעקֹב :בסרטון
יע ֶזר ֶּבן ַי ֲעקֹב ָהלַ ְך
ַּפ ַעם ָּבא לָ ִעיר ָא ָדם ִעיּוֵרְ ,ו ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יּסא ֶׁשל ָה ִעיּוֵרָ .ראּו זֹאת
ְו ִה ְת ַי ֵּשׁב ַעל ָה ִר ְּצ ָפה לְ ַיד ַהּכִ ֵ
יע ֶזר ֶּבן ַי ֲעקֹב ְמכַ ְּבדֹו ַעד
ְּבנֵ י ָה ִעיר ְו ָא ְמרּוִ :אם ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יּבדּו אֹותֹו ְונָ ְתנּו לֹו ַּפ ְרנָ ָסה ְּבכָ בֹוד.
ּומ ָאז ֵהם ּכִ ְ
ּכְ ֵדי כָ ְךְּ ,ב ַו ַּדאי ָה ִעיּוֵר הּוא ָא ָדם ָחׁשּובֵ ,

ַּדף ט"זֶׁ :ש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה
ּכֹוהן ְו ֶאת
"ׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה"ֶ ,את ּכָ ל ּכְ לֵ י ַה ִּמ ְׁשּכָ ןְ ,וגַ ם ֶאת ַא ֲהרֹון ַה ֵ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָמ ַׁשח ְּב ֶ
ּכֹוהן ּגָ דֹול ָח ָדׁש ,אֹו ּכַ ֲא ֶׁשר ִמ ְת ַמּנֶ ה ֶמלֶ ְך ָח ָדׁשֶׁ ,שהּוא
ָּבנָ יוּ .כָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ִּמ ְת ַמּנֶ ה ֵ
מֹוׁש ִחים אֹותֹו ְּב ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחהֲ .א ָבלִ ,אם ָא ִביו ָהיָ ה ֶמלֶ ְךֵ ,אין
ִמ ֶּצ ֱא ָצ ֵאי ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְךְ ,
יחה.
הּוא זָ קּוק לִ ְמ ִׁש ָ
ָהיָ ה נֵ ס ּגָ דֹול ְּב ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה ּ -כִ י ֶאת ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה ָע ָׂשה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ִמ ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר
ּכֹוהנִ ים
ּוב ֶּשׁ ֶמן הּוא ִּבי ֵּשׁל ֶאת ַה ְּב ָׂש ִמיםְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ָמ ְׁשחּו ּבֹו ֲ
לֹוג ֶׁשל ֶׁש ֶמן ַז ִיתַ ,
אֹותּה ּכַ ּמּות
נֹותר ְּב ָ
ּובכָ ל זֹאתֶׁ ,ש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה ַ
ּומלָ כִ ים ְּב ֶמ ֶׁשְך ּדֹורֹות ַר ִּביםְ ,
ּגְ דֹולִ ים ְ
אּומה ֹלא ָח ַסר ִמ ֶּמּנּו.
ֶׁש ָע ָׂשה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוְ ,מ ָ
ֹאׁש ָּיהּ ,גָ נַ ז אֹותֹו ִּב ְמקֹום
ֵהיכָ ן נִ ְמ ָצא ַהּיֹום ֶׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה? ַעל ִּפי ַה ַּתלְ מּוד ַה ֶּמלֶ ְך י ִ
ּקֹוד ִׁשים ִעם לּוחֹות ַה ְּב ִריתּ ,כִ י הּוא ָר ָאה
קֹודׁש ַה ָ
ִמ ְסּתֹורַ ,י ַחד ִעם ָה ָארֹון ֶׁש ָע ַמד ְּב ֶ
ּגֹויים ִי ְקחּו ֶאת
עֹומ ִדים ִל ְכּבֹוׁש ֶאת ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,והּוא ֹלא ָר ָצה ֶׁש ַה ִ
ּגֹויים ְ
ֶׁש ַה ִ
דֹוׁשים ָה ֵאּלֶ ה.
ַה ֲח ָפ ִצים ַה ְּק ִ
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כתיב "והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה".
תרין אמוראי ,חד אמר לגנאי וחד אמר לשבח.
מאן דאמר לגנאי חמון שקין חמון כרעין חמון
קופד אכיל מן דיהודאי ושתי מן דיהודאי כל
מדליה מן דיהודאי .ומאן דאמר לשבח מחמי
צדיקיא ומזכי טוביא דזכת למיחמי יתיה".
חמון  -ראו ,הביטו
למיחמי  -לראות

הסבר :שני אמוראים נחלקו בשאלה מה הייתה
כוונתם של בני ישראל שהביטו אחרי משה.
אחר אמר לגנאי  -שהיו מאשימים אותו שהוא
אוכל ושותה ומשמין משל ישראל .ואחד אמר
לשבח  -שרצו לזכות לראותו ,כי זו זכות גדולה
לראות את הצדיק.

| על המפה
יד ושם
"יד ושם" הוא מוסד שהוקם במטרה להנציח
את זכר השואה .הוא החל לפעול מיד לאחר
מלחמת העולם השנייה ,ובשנת  1953הוכר
כמוסד רשמי של ישראל .השם "יד ושם"
יתי
לקוח מהפסוק בישעיהו" ,וְ נָ ַת ִתּי לָ ֶהם ְב ֵּב ִ
ּומ ָבּנֹות; ֵשׁם
ּובחֹומ ַֹתי יָ ד וָ ֵשׁם ,טֹוב ִמ ָבּנִ ים ִ
ְ
עֹולָ ם ֶא ֶתּן לֹוֲ ,א ֶשׁר ֹלא יִ כָ ֵּרת" .במוסד נמצא
האוסף הגדול בעולם של תיעוד ומסמכים
הקשורים לשואה ,לחיי היהודים לפניה
ובמהלכה .הוא מכיל מכוני מחקר העוסקים
בשואה ,מוזיאונים ,מרכז צפייה ועוד .כמו
כן ,נמצאות בו אנדרטאות לזכר קהילות
שנספו בשואה ,ושדרת עצים שניטעה
לכבוד חסידי אומות העולם" .יד ושם"
עוסק גם באיסוף שמותיהם של כל הנספים
בשואה ,ובתיעוד עדויותיהם של הניצולים.

מראה כללי של האתר מהאוויר משמאל למעלה מרכז
המבקרים בתווך המוזיאון ההיסטורי שנחנך בשנת 2005
ולצידו משמאל היכל השמות ובצידה הימני של התמונה
אוהל יזכור וכיכר גטו ורשה ()Wikipedia, A

בס"ד

א

חברות
| מן ההסטוריה
מרד גטו ורשה
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לאחר שכבשו הנאצים את פולין ,ריכזו את
היהודים שבתוכה בגטאות .הגדול מביניהם
היה גטו ורשה ,בו נדחקו מאות אלפי יהודים
בתנאים קשים ,רעב וצפיפות .כאשר התברר
שהיהודים שנשלחים מהגטו נלקחים למחנות
השמדה ,החליטו רבים מהתושבים למרוד.
שני ארגוני התנגדות יהודים קמו בגטו :אי"ל
 ארגון יהודי לוחם ,ואצ"י  -ארגון צבאי יהודי.כאשר נכנסו הנאצים לגטו על מנת להשלים
את השילוחים ,תקפו אותם המורדים .למרות
כוחותיהם הדלים ,הצליחו להחזיק מעמד כנגד
הנאצים ארבעה שבועות ולהסב להם אבידות
רציניות ,עד ששרפו הללו את הגטו וחיסלו
אותו .מרד גטו ורשה הפך לסמל לגבורה
והתקוממות כנגד כל הסיכויים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
משפחת אולמה היא משפחה פולנית-נוצרית שחיה בכפר קטן בפולין
בתקופת השואה .בכפר הזה התגוררו גם כמה משפחות יהודיות .כאשר
התחילה המלחמה ויהודים אולצו לעזוב את בתיהם ,ביקשה אחת
המשפחות היהודיות מגברת אולמה ,שתיקח את שני ילדיהם ותסתיר
אותם בביתה עד שיוכלו לשוב ולקחתם .כמובן שהדבר הזה כרוך מצד
משפחת אולמה בסכנת חיים ,כי אם הם יתפסו על ידי הגרמנים הם
עלולים לשלם על כך בחייהם .בבית משפחת אולמה התנהל דיון סוער.

צד אחד:

מ ה אמרה שהיא
אם המשפח
חת את הסיכון
ק
מוכנה ל יים של ילדים
כדי להציל ח
עבורה ערך חיי
יהודים .רך עליון והיא
אע
האדם הו ל חיים של כל
חונכה להצי
שר הוא אדם.
אדם בא

מצד שני:

אבי
המשפחה אמר שהוא
מ
תנ
גד
נחרצות לדבר הזה,
כי
ה
סת
רת
הילדים כרוכה
ב
סכנת נפשות ,והוא לא
מו
כן
לס
כן
את
מ
שפחתו כדי
ל
הצ
יל
י
לד
ים
יה
וד
ים זרים.

ו...מה
דעתכם?
תמונת הילד היהודי מגטו ורשה ()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

 4דקות

| מי אני?

ִס ְד ֵרי ְק ִדימּוּיֹות ְּב ַמ ַּתן ְצ ָד ָקה
ִל ְפ ָע ִמים ֵיׁש ִמ ְק ִרים ֶׁש ָּב ֶהם ָצ ִריְך ִל ְבחֹור ֵּבין
ְׁש ֵּתי ֶא ְפ ָׁשרּוּיֹות.
יהם
ִאם ֶי ְׁשנָ ם ְׁשנֵ י ֲענִ ִּיים ִ -איׁש ְו ִאי ָּשׁהֶׁ ,ש ְּשׁנֵ ֶ
קּוקים לְ כֶ ֶסף ּכְ ֵדי לִ ְקנֹות אֹוכֶ ל אֹו ֲעבּור ְּבגָ ִדים.
זְ ִ
יהםֲ ,א ָבל ַמה ּנַ ֲע ֶׂשה
רֹוצים ְמאֹוד לַ ֲעזֹור לִ ְׁשנֵ ֶ
ָאנּו ִ
יּתן
ִאם ֵיׁש לָ נּו ּכֶ ֶסף ַרק ֲעבּור ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,לְ ִמי נִ ֵ
ּפֹוסק ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֵתת ֶאת ַהּכֶ ֶסף
ֶאת ַהּכֶ ֶסף? ָה ַר ְמ ַּב"ם ֵ
לָ ִאי ָּשׁהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ִמ ְת ַּב ֶּי ֶׁשת לְ ַח ֵּזר ַעל ִּפ ְת ֵחי
יֹותר ִמּכְ ִפי ֶׁש ִאיׁש
ַה ָּב ִּתים ּולְ ַק ֵּבץ נְ ָד ָבהַ ,ה ְר ֵּבה ֵ
הֹוריֹותַּ ,דף י"ג)
(מ ֶּסכֶ ת ָ
ִמ ְת ַּב ֵּיׁשַ .

1 .הייתה עובדת סוציאלית ואחות ,ומנהלת בכירה
בעיריית ורשה ,במחלקת הסיעוד.
2 .הצליחה להבריח מהגטו ולהציל את חייהם של כ 2,500-ילדים יהודים.
ניהלה רישום מסודר אותו החביאה בתוך בקבוקים ,מי הילדים והיכן
הם נמצאים.
3 .ברכב בו הבריחה את הילדים היה גם הכלב הגדול שלה ,שנבח בקול
רם כל פעם שהילדים בכו ,כך שהבכי שלהם לא נשמע על ידי
השומרים הגרמנים שפחדו ממנו.
4 .על מעשיה אלו קיבלה את תעודת "חסידת אומות העולם" מ"יד
ושם" בשנת  ,1965ואזרחות כבוד של מדינת ישראל.

ת העו
ו
מ
ו
חסידת אנדלר
רנה ס
אי

לם
לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

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:
 7דקות

| מי אנחנו?

 3דקות

ח

ם

רבי סעדיה
גאון

רש״י

סידי

4260

4650

4900

5258

5260

אומ

העול
ות

1 .פעלנו למען הצלת יהודים בתקופת
השואה תוך סיכון חיינו.
2 .כ 26,000-בני דתות שונות מעמים שונים קיבלו את
התואר הזה.
3 .על שם כל אחד מאיתנו ניטע עץ ב"יד ושם",
בשדרה מיוחדת הנקראת על שמנו.

4800

1 .אירנה סנדלר.
הגטו.
מ
ים
וד
יה
ים
לד
לה י
2 .מצי דת אומות העולם.
3 .חסי

 1מי האישה בציור הנוהגת ברכב?
 2מה המעשה אותו היא עושה?
 3לאיזה תואר היא זכתה בעקבות המעשה הזה?

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

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
מדוע דווקא ביום הראשון בו נחנך המשכן קרה
המקרה המצער של מיתת בני אהרון? האם לא היה
ניתן להמתין עם ענישתם כמה ימים ולא בעיצומה
של השמחה האדירה? המגיד מדובנא מסביר
שטעות גדולה ומרה הייתה יכולה להתרחש
עם כניסתו של המשכן לחייהם של ישראל .בני
ישראל היו יכולים להסיר אחריות מעל עצמם
ולחשוב כי המשכן מרפא את הכל ומעתה אין
הדבר תלוי בהם אלא בו.
לכן ,דווקא בעיצומה של השמחה על הקמת
המשכן ,רצה ה' ללמד את בני ישראל כי אין הדבר
תלוי במשכן כי אם בהם ,וכי השראת השכינה
תלויה בהתנהגותם .בשל כך בחר ה' להעניש
את נדב ואביהו דווקא בזמן זה ,וכך יזכרו תמיד
כי האחריות להצלחתה והשראתה של השכינה
תלוי במעשה האדם.

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת שקליםַ ,ד ִּּפים י״ז  -כ׳

ַּדף י"זַ :ה ַּמ ְעיָ ן ֶׁשּיָ ָצא ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
אֹומר,
יעזֶ ר ֶּבן יַ ֲעקֹב ֵ
"ׁש ַער ַה ָּמיִ ם"ַ .ר ִּבי ֱאלִ ֶ
ֶא ָחד ַה ְּשׁ ָע ִרים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש נִ ְק ָרא ַ
יּוחד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ .מ ַּת ַחת
ּופלֶ א ְמ ָ
יאים מּוזְ ּכָ רֶׁ ,שּלֶ ָע ִתיד לָ בֹוא יִ ְהיֶ ה נֵ ס ֶ
ֶׁש ַּבּנְ ִב ִ
ּקֹוד ִׁשים ֵי ֵצא ַמ ְע ָין ַמ ִים ָק ָטן ְמאֹודַ .ה ַּמ ִים ִי ְז ְרמּו ִמן
קֹודׁש ַה ָ
ִמ ְפ ַּתן ַה ֶּפ ַתח ֶׁשל ֶ
ַה ַּמ ְע ָיןּ ,וכְ כָ ל ֶׁש ֵהם ִי ְת ַק ְּדמּו ֵ -הם ִי ְת ַרּבּוְ ,ו ַהּכַ ּמּות ֶׁשּלָ ֶהם ִּתגְ ָּדלַ .ה ַּמיִ ם ָה ֵאּלֶ ה
"ׁש ַער ַה ָּמיִ ם".
"ׁש ַער ַה ַּמיִ ם" ,וְ לָ כֵ ן ּכּוּנָ ה ַ
יֵ ְצאּו ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶּד ֶרְך ַ
עֹוצ ָמה ַא ִּד ָירה,
ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַה ַּמ ִים ֵי ְצאּו ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵ ,הם ִי ְת ַרּבּו כָ ל ּכָ ְך ְו ִי ְז ְרמּו ְּב ְ
ֶׁש ֲא ִפיּלּו אֹונִ ָּיה ֲענָ ִקית ּוגְ דֹולָ הֹ ,לא תּוכַ ל לַ ֲעבֹור ַּב ָּמ ִיםַ .ה ַּמ ִים ָה ֵאּלֶ ה ִי ְהיּו ֵמי
יּוח ִדיםֶׁ ,ש ֶה ָעלִ ים
ְּב ָרכָ הִ .י ְהיּו ָב ֶהם ָּדגִ ים ַר ִּביםְ ,ו ַעל ּגְ דֹות ַהּנַ ַחל ִי ְצ ְמחּו ֵע ִצים ְמ ָ
ֶׁשּלָ ֶהם ְמ ַר ְּפ ִאים ַמ ֲחלֹות ׁשֹונֹות.

ַּדף י"חּ :כַ ָּמה ְמנֹורֹות וְ ׁשּולְ ָחנֹות ָהיּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש?

חידה!

נֹורת זָ ָהב ַא ַחת לְ ַה ְדלָ ַקת ַהּנֵ רֹות ,וְ ׁשּולְ ַחן זָ ָהב
ּתֹורה נֶ ֱא ַמרֶׁ ,ש ָּצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ְמ ַ
ַּב ָ
יח ָעלָ יו ֶאת לֶ ֶחם ַה ָּפנִ ים.
ֶא ָחדּ ,כְ ֵדי לְ ַהּנִ ַ
הֹוסיף עֹוד ֶע ֶׂשר ְמנֹורֹות ִמ ָז ָהבְ ,ועֹוד ֲע ָׂש ָרה ׁשּולְ ֲחנֹות ָז ָהב,
ְּשֹׁלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ִ
נֹורת
ּכְ ֵדי לְ ָפ ֵאר ּולְ ַיּפֹות ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹוןּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִּב ְׁש ִביל לַ ֲעׂשֹות ְמ ַ
ָז ָהב ַא ַחתְׁ ,שֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ָה ָיה ָצ ִריְך לָ ֵתת ֶאלֶ ף ּכִ יּכְ ֵרי ָז ָהב.

לפניכם זוגות מילים .מצאו מילה שלישית
שקשורה לשתיהן:

ׁשֹוקלֶ ת
ֶ
נֹורת ַה ָּז ָהב
ּתֹורה ּכָ תּוב ֶׁש ְּמ ַ
"איְך ָיכֹול לִ ְהיֹות? ַו ֲה ֵרי ַּב ָ
ִאם ִּת ְׁש ֲאלּוֵ :
ַרק ּכִ יּכָ ר ַא ַחתִ ,אם ּכֵ ןִּ ,ב ְׁש ִביל ַמה ָּצ ִריְך ֶאלֶ ף ּכִ יּכְ ֵרי ָז ָהב?"ַ .ה ַּתלְ מּוד עֹונֶ ה ַעל
חֹומר
זּוּקק ,נָ ִקי ְמאֹודְּ ,בלִ י ּכָ ל ֶ
נֹורה ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ְמ ָ
אֹומר ֶׁש ַה ָּז ָהב ֶׁשל ַה ְּמ ָ
ּכָ ְך ְו ֵ
לֹוה ֶטת ְמאֹוד)ְ ,ו ָצ ְרפּו
(ּתּנּור ֵאׁש ֶ
ַא ֵחר .לָ כֵ ןִ ,הכְ נִ יסּו ֶאת ֶאלֶ ף ּכִ יּכְ ֵרי ַה ָּז ָהב לְ ּכּור ַ
ּנֹות ָרה ֵמ ֶהם ּכִ יּכָ ר ַא ַחת ִּבלְ ָבד.
אֹותן ְּפ ָע ִמים ַרּבֹותַ ,עד ֶׁש ְ
ָ

 .1זהב ,לחם -

 .2חול ,טוב -

ַּדף י"טְ :קנִ ּיַ ת ָּב ָׂשר ִמּנֹוכְ ִרי

 .3השנה ,הממשלה -

 .4נזיקין ,מלאכה -
כר ,יום,
שובות :כי
(ת

ש ,אבות)
רא

שאלות השבוע ???

 .1איך הפך שלמה המלך  1,000כיכרות זהב
לכיכר אחת?
 .2מה יצא בעתיד מפתח בית המקדש?
 .3מה היה מונח ב"לשכת חשאין"?
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.ilיש לציין את מס' העלון
עליו אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

ַעל ִּפי ַה ַּתלְ מּוד ֵאין לִ ְקנֹות ָּב ָׂשר ִמ ַּק ָּצב נֹוכְ ִריּ ,גַ ם ִאם רֹוב ַה ָּב ָׂשר ֶׁשּנִ ְמּכָ ר ָּב ִעיר
ּדּוע? ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפר ֶׁש ַּפ ַעם ַא ַחת ָהלַ ְך ַר ִּבי ָמנָ א ִעם
ַהּזֹו ,הּוא ָּב ָׂשר ּכָ ֵׁשרַ .מ ַ
חֹותְך נֶ ַתח ָּב ָׂשר ֵמ ַהּסּוס ֶׁשּלֹוֲ .א ָבל,
ַּתלְ ִמידֹו ַר ִּבי ֶאלְ ָע ָזרְ ,ו ִהּנֵ ה ֵהם ָראּו נֹוכְ ִרי ֶׁש ֵ
הּודים ִעם ַה ָּב ָׂשר ַה ָּט ֵרף.
ַא ַחר ּכָ ְך ֵהם נֶ ְח ְרדּו לִ ְראֹותֶׁ ,ש ַהּנֹוכְ ִרי ָהלַ ְך לַ ּשּׁוק ֶׁשל ַהּיְ ִ
ָר ָאה זֹאת ַר ִּבי ָמנָ א ְו ָא ַמרָ :אסּור לִ ְקנֹות ָּב ָׂשר ִמּנֹוכְ ִריּ ,כִ י אּולַ י ַה ָּב ָׂשר ָט ֵרףַ .רק
מּוּתר לִ ְקנֹות ִמ ֶּמּנּו.
יהּודיָ ,
יֹוד ִעים ְּב ַו ַּדאיֶׁ ,ש ַהּנֹוכְ ִרי ִק ֵּבל ֶאת ַה ָּב ָׂשר ִמ ִ
ִאם ְ

ַּדף כ'ָּ :ב ָׂשר ֶׁשנִ ְת ַעּלֵ ם ִמן ָה ַעיִ ן
הּודי ָּב ְרחֹובְ ,ונָ ָׂשא ַעל ּכְ ֵת ָפיו
ַּפ ַעם ַא ַחתָ ,הלַ ְך יְ ִ
ּדֹורס ְּב ֵׁשם
נֶ ַתח ָּב ָׂשרִּ .פ ְתאֹוםָ ,עט ָעלָ יו עֹוף ֵ
"ּד ָּיה"ָ ,א ַחז ֶאת ַה ָּב ָׂשר ַּב ַּמּקֹור ֶה ָח ָזק ֶׁשּלֹו,
ַ
ֵה ִרים אֹותֹו ֵמ ַהּכְ ֵת ַפ ִים ֶׁשל ָה ִאיׁשְ ,ונֶ ֱעלַ ם ִעם
שמ ְצאּו נֶ ַתח
הֹודיעּו לָ ִאיׁש ָ
ַה ָּב ָׂשר .לְ ַא ַחר ְז ַמן ִ
ָּב ָׂשר ֶׁש ָהעֹוף ַה ֶּזה ִה ְׁשלִ יְךּ ,כַ ּנִ ְר ֶאה ֶׁש ֶזה נֶ ַתח
ַה ָּב ָׂשר ֶׁשהּוא ָח ַטף ִמ ֶּמּנּו ְולָ כֵ ן הּוא ָיכֹול לָ ַק ַחת אֹותֹו ַּב ֲח ָז ָרהֶ .אּלָ א ֶׁשּלְ ַא ַחר
ִה ְת ַי ֲעצּות ִעם ָה ַרב ָּפ ַסק ָה ַרב ֶׁש ָאסּור לָ ַק ַחת ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ָּב ָׂשר ַה ֶּזהִ ,מ ְּפנֵ י
נֹוס ִפים ,אּולַ י ּגַ ם ִמּנֹוכְ ִרים
ּדֹורס ָח ַטף עֹוד ָּב ָׂשר ֵמ ֲאנָ ִׁשים ָ
ֶׁש ִי ָּתכֵ ן ֶׁש ָהעֹוף ַה ֵ
ֶׁשּנָ ְׂשאּו ְּב ַׂשר נְ ֵבלָ הְ ,ו ַה ָּב ָׂשר ֶׁשּנִ ְמ ָצא ּכָ אן ,הּוא ָּב ָׂשר ֶׁשל נְ ֵבלָ ה.
לֹומרָּ ,ב ָׂשר ֶׁשּנֶ ֱעלַ ם וְ ֹלא ָר ִאינּו
"ּב ָׂשר ֶׁשּנִ ְת ַעּלֵ ם ִמן ָה ַעיִ ן"ּ .כְ ַ
ַה ֲהלָ כָ ה ַהּזֹו נִ ְק ֵראת ָ
אֹותֹוָ ,אסּור לֶ ֱאכֹולֶׁ ,ש ָּמא הּוא ָּב ָׂשר ַא ֵחרֶׁ ,ש ֵאינֹו ּכָ ֵׁשר.
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