
ַּדף ט"ז: טּוְמַאת ֵּכִלים

ְּכִלי ַהּנֹוֵגַע ְּבָדָבר ָטֵמא, ְּכגֹון ֵמת, ִנְהֶיה ָטֵמא. ַהּיֹום, ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוֵאין ָּפָרה 
ֲאדּוָּמה, ּכּוָּלם ְטֵמִאים, ְוֵאין ֶאְפָׁשרּות ְלִהיָּטֵהר. ַאְך ִּבְתקּוַפת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִמיֲהרּו 

ְלהֹוִציא ֵּכִלים ִמַּבִית ֶׁשל חֹוֶלה ֶׁשָעַמד ָלמּות, ְּכֵדי ֶׁשַהֵּכִלים ֹלא ִיְהיּו ְטֵמִאים. 

ְּבסּוְגָיה זֹו לֹוְמִדים ַעל ֶהְבְּדִלים ֲאָחִדים ֵּבין ֵּכִלים ְרִגיִלים ְלֵבין ְּכֵלי ֶחֶרס. 

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ִּכי ָּכל ַהֵּכִלים ִנְטָמִאים, ַּכֲאֶׁשר ַהָּדָבר ַהָּטֵמא נֹוֵגַע ָּבֶהם ֵּבין ַּבחּוץ, ֵּבין 
ִּבְפִנים. ׁשֹוֶנה הּוא ִדיָנם ֶׁשל ְּכֵלי ֶחֶרס - ַרק ִאם ַהּטּוְמָאה ִנְכְנָסה ְלתֹוָכם )="ַּבַאִויָרם"( 

ֵהם ְטֵמִאים, אּוָלם, ִאם ַהּטּוְמָאה ָנְגָעה ָבֶהם ִמַּבחּוץ, ֵהם ֵאיָנם ִנְטָמִאים.

ֵיׁש עֹוד ִׁשיּנּוִיים ֵּבין ְּכֵלי ֶחֶרס ִלְׁשָאר ַהֵּכִלים, ְוֶהָחׁשּוב ֶׁשָּבֶהם הּוא, ֶׁשְּכִלי ֶחֶרס ֶׁשִּנְטָמא 
ֵאין לֹו ַתָּקָנה, ַרק ִאם ִיְׁשְּברּוהּו הּוא ִיָּטֵהר. ְלעּוַּמת זֹאת, ֶאת ֶיֶתר סּוֵגי ַהֵּכִלים ֶׁשִּנְטְמאּו, 

טֹוְבִלים ְּבִמְקֵוה ָטֳהָרה ְוֵהם ִנְטָהִרים.

ַּדף י"ז: טּוְמָאה ְּבאֹוֶהל

ֵחֶפץ ָטהֹור ַהּנֹוֵגַע ְּבֵחֶפץ ָטֵמא - ִנְטָמא. ֵחֶפץ ָטהֹור ַהִּנְמָצא ְּבאֹותֹו ַּבִית ִעם ֵחֶפץ ָטֵמא, 
ֵאינֹו ִנְטָמא. 

ׁשֹוֶנה הּוא ִדינֹו ֶׁשל ַהֵּמת. ֵמת ַהִּנְמָצא ְּבַבִית, ְמַטֵּמא ֶאת ָּכל ָהֲאָנִׁשים ְוֶאת ַהֵּכִלים 
אי ְלִהיָּכֵנס ְלֵבית  ַהִּנְמָצִאים ַּבַּבִית, ַוֲאִפיּלּו ֵאינֹו נֹוֵגַע ָּבֶהם. ִמי ֶׁשִּנְטָמא, ֵאינֹו ַרּׁשַ

ַהִּמְקָּדׁש ְוֶלֱאכֹול ְּבַׂשר קֹוְרָּבנֹות. 

ַּגם ִאם ַהֵּמת ִנְמָצא ָּבְרחֹוב ְוֹלא ַבַּבִית, ְוֵיׁש ֵמָעָליו ֶקֶרׁש ְּברֹוַחב ֶטַפח )ַּכֲעָׂשָרה ֶסְנִטיֶמֶטר(, 
ֶטת ַּתַחת  ֲהֵרי ָּכל ָהעֹוֵבר ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ִנְטָמא ְּבטּוְמַאת ַהֵּמת, ִּכי טּוְמַאת ַהֵּמת ִמְתַּפּׁשֶ

ִּנְמָצא ַּתַחת ַהֶּקֶרׁש ִנְטָמא.  ַהֶּקֶרׁש, ְוָכל ַמה ּׁשֶ

ל ַעל ָהֵאׁש  ַּדף י"ח: ַהָּנַחת ִסיר ֹלא ְמבּוּׁשָ

ָּבת. ָלֵכן, ָאסּור  ל ְּבּשַׁ ל" - ָאסּור ְלַבּׁשֵ ָּבת ִהיא "ְמַבּׁשֵ ַאַחת ַהְּמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ְּבּׁשַ
ל. ָּבת ְלַהִּניַח ַעל ָהֵאׁש ִסיר ּובֹו אֹוֶכל ֹלא ְמבּוּׁשָ ַּבּׁשַ

ָּבת ַמָּמׁש(,  ָּבת )ַוֲאִפיּלּו ָסמּוְך ַלּׁשַ אּוָלם ַהַּמִּניַח ֶאת ַהִּסיר ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ִלְפֵני ְּכִניַסת ַהּׁשַ
ל", ִמְּפֵני ֶׁשֶאת ַהְּפעּוָּלה ֶׁשל  ָּבת, ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור "ְמַבּׁשֵ ל ְּבּׁשַ ְּכֵדי ֶׁשָהאֹוֶכל ִיְתַּבּׁשֵ

ָּבת. ַהָּנַחת ַהִּסיר ַעל ָהֵאׁש, הּוא ָעָׂשה ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְוֹלא ְּבּׁשַ

ַהְּגָמָרא מֹוִסיָפה ְואֹוֶמֶרת, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמן ַהּתֹוָרה ֵאין ִאיּסּור ַּבָּדָבר, ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו 
ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ִמְּפֵני ֶׁשֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשִּיְרצּו ֶלֱאכֹול ְּבֵליל ַׁשָּבת ֵמַהַּמֲאָכל ֶׁשַּבִּסיר, 
ל,  ל ַּדּיֹו, ַיְגִּבירּו ְּבֵליל ַׁשָּבת ֶאת ָהֵאׁש, ְּכֵדי ֶׁשָהאֹוֶכל ִיְתַּבּׁשֵ ְוַכֲאֶׁשר ִיְראּו ֶׁשֵאינֹו ְמבּוּׁשָ

ל", ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמָזֵרז ֶאת ַהִּביּשּׁול. ְוָהעֹוֶׂשה ֵּכן עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור "ְמַבּׁשֵ

 | על המפה

 קניגסברג-קלינינגרד
)היהודים בקניגסברג(

קלינינגרד, שבעבר נקראה קניגסברג, 
היא עיר נמל ברוסיה. היא נוסדה בשנת 
1255 והפכה 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.

)Wikipedia( קניגסברג-קלינינגרד

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 336

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף כ"א

הסבר: התלמוד מספר על הנס שנעשה בזמן 
המכבים ושבעקבותיו נקבע חג החנוכה.

מסאבא – טמא
דכיא – טהור

"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" 

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים ט"ז- כ"ב 
פרשת ויקרא | כ"ו באדר- ג' בניסן )22-28 למרץ(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

שבורים.לדעת חבילה של ופלים שמישהו אחר יקנה מבלי ובהוצאות, וזה לא הוגן הוא צריך לשאת בתוצאות למדף. מכיוון שהוא שבר את הוופלים השבורים שהיה אסור לו להחזיר חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

מצד שני:

טענו אחרים מבני המשפחה 

שזה יכול לקרות לכל אחד, 

ושבעל המכולת לוקח את 

זה בחשבון, ושעד שלא 

משלמים בקופה זה לא נקרא 

שהוופלים כבר נקנו, ולכן 

לא מחובתו של דני לקנות 

דווקא את החבילה הזו או 

לדווח עליה.

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.

משוררת וסופרת ידועה, שנולדה ב-1911   א. 
 בעיר קניגסברג. הייתה גם  מתרגמת, מבקרת 

ציירת וחוקרת ספרות, עיתונאית ומבקרת תרבות.
זכתה בפרס ישראל לספרות. ב. 

פרופסור לספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית  ג. 
בירושלים.

.כתבה עבור העיתונים "במחנה", "דבר", "על המשמר"  ד 
לאה גולדברגו"משמר לילדים".

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
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 1917 התרחשה 
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 
לאה  של  אביה  לקומוניזם. 
גולדברג, אברהם, סבל עינויים 
מידי חיילים ליטאיים שהאשימו 
אותו בקומוניזם, וכתוצאה מכך 

סבל מאוד.

 -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

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים 
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.

talmudisraeli@medison.co.il ניתן לשלוח למייל 
תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

"ואהבת לרעך כמוך"
מצוות עשה: הענקת יחס חיובי ואהבה לזולת.

המקור הוא בפסוק: "ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּמֹוָך, 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".

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

הפטיש והמגל, הוא סמל אוניברסלי של ארגונים קומוניסטים. 
בדגל ברית המועצות הופיע תחת כוכב אדום שסימל את 

)Wikipedia( המפלגה הקומוניסטית

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

בס"ד

חברותא



3 דקות

הספר דירה להשכיר

  | מי אני?

7 דקות

1 .
הסופרת לאה גולדברג.

2 .
דירה להשכיר והמפוזר מכפר אז"ר.

	 .
בפרס ישראל לספרות בשנת 1970.

	 .
על שטר של 100 ₪.

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

495
חתימת 
התלמוד

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:
מי הדמות בציור?

אילו ספרים מפורסמים היא כתבה?
באיזה פרס היא זכתה?

על איזה שטר מופיע הדיוקן שלה?

א. אחד מספריה המפורסמים של לאה גולדברג.
ב. מסופר בו על בית בו גרים תרנגולת, חתולה, קוקייה וסנאית.

 ג. הסיפור מלמד על חשיבות השלום ועין טובה.
ד. בספר יש גם סיפור על אב ובתו, ועל שלושה אגוזים.

2
1

3

4



ַּדף כ"א: ֵנרֹות ֲחנּוָּכה

ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחנּוָּכה קֹוַבַעת, ִּכי ְבָכל ַּבִית ֵיׁש ְלַהְדִליק ֵנר ֶאָחד ְּבָכל יֹום ִמיֵמי ַהֲחנּוָּכה. 
ִאם רֹוִצים ִלְהיֹות "ְמַהְּדִרין" - ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ַהַּבִית ַמְדִליק ֵנר ְּבַעְצמֹו. 

ַהְמַהְּדִרין ִמן ַהְמַהְּדִרין, ַמְדִליִקים ֵנר ַעבּור ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ַהַּבִית, ּוְבנֹוַסף ְלָכְך, ָּכל יֹום ָּכל ֶאָחד 
ִני ְׁשֵני ֵנרֹות, ְוֵכן ָהְלָאה. ֶאת ַהֲחנּוִּכָּיה  ַמְדִליק ֵנר נֹוָסף. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֵנר ֶאָחד, ַּבּיֹום ַהּׁשֵ
ֵיׁש ְלָהִניַח ְּבֶפַתח ַהַּבִית ְלִכיּוּון ָהְרחֹוב. ִאם ֶּפַתח ַהַּבִית ֵאינֹו ְלִכיּוּון ָהְרחֹוב, ֵיׁש ְלָהִניַח ֶאת 

ַהֲחנּוִּכָּיה ַּבַחּלֹון. 

ַהָּגר ְּבָמקֹום ֶׁשּבֹו ַקֶּיֶמת ַסָּכָנה ָלִׂשים ֶאת ַהֲחנּוִּכָּיה ָּבְרחֹוב, ְּכגֹון, ֶׁשֵּיׁש ּגֹוִיים ֶׁשֲעלּוִלים 
ְלָהִּציק לֹו ּוְלִהיָּטֵפל ֵאָליו, ְּכֶׁשִּיְראּו ֶׁשהּוא ַמְדִליק ֵנרֹות ֲחנּוָּכה, ְמִניִחים ֶאת ַהֲחנּוִּכָּיה ַעל 

ַהּשּׁוְלָחן ּוַמְדִליִקים ֶאת ַהֵּנרֹות ַּבַּבִית. 

ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְלאֹוָרם ֶׁשל ֵנרֹות ַהֲחנּוָּכה.

ַהַּמְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות ְוֵהם ָּכבּו ִמָּיד, ִקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה, ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְדִליָקם ׁשּוב.“

ַּדף כ"ב: ִקיּשּׁוט ַלּסּוָּכה ְוֵנרֹות ַהֲחנּוָּכה

אי ָלַקַחת אֹוָתם ְוֶלֱאכֹול אֹוָתם ִּביֵמי  מי ֶׁשָּתָלה ֵּפרֹות ָיִפים ַּבּסּוָּכה ֶׁשּלֹו ְּכִקיּשּׁוט, ֵאינֹו ַרּשַׁ
ִטים ֶאת ַהּסּוָּכה ֶׁשִהיא ִמְצָוה, ְוִאם הּוא יֹאַכל אֹוָתם  ַחג ַהּסּוּכֹות, ִמְּפֵני ֶׁשָּכֵעת ֵהם ְמַקּׁשְ

הּוא ְמַבֶּזה ֶאת ִמְצַות ַהּסּוָּכה. 

ֶאת ֵנרֹות ַהֲחנּוָּכה ָצִריְך ְלָהִניַח ְּבָמקֹום ֶׁשּבֹו ֲאָנִׁשים רֹוִאים אֹוָתם, ְוָלֵכן, ַהֵּמִניַח ֶאת ֵנרֹות 
ַהֲחנּוָּכה ְּבגֹוַבּה ֶׁשל יֹוֵתר ֵמֶעְׂשִרים ַאָּמה )ַּכֲעָׂשָרה ֶמֶטר(, ֹלא ִקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה, ִמְּפֵני ֶׁשֲחָכִמים 

ָקְבעּו, ֶׁשָאָדם ַההֹוֵלְך ָּבְרחֹוב, ֵאינֹו ָׂשם ֵלב ַלֲחנּוִּכָּיה ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבָמקֹום ָּגבֹוַּה ָּכל ַּכְך.

ַּדף כ': ַהְדָלַקת ְמדּוָרה ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת

ָּבת ּוְתַחֵּמם ֶאת ַהַּבִית, ָצִריְך ִלְדאֹוג ֶׁשָהֵאׁש  ַהַּמְדִליק ְמדּוָרה ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְּכֵדי ֶׁשִּתְבַער ַּבּׁשַ
ּתֹאַחז ְּבָכל ָהֵעִצים, ְוִאם ֵאינֹו ַמְצִליַח ַלֲעׂשֹות זֹאת, ָעָליו ְלַכּבֹות ֶאת ַהְּמדּוָרה. 

ַמּדּוַע? ִּכי ֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשְּבַׁשַּבת קֹוֶדׁש הּוא ִיְרֶאה ֶׁשָהֵאׁש ֵאיָנּה ּדֹוֶלֶקת ֵהיֵטב, ְוהּוא 
ַיְתִּפיס ֶאת ָהֵאׁש ָּבֵעִצים ֶׁשֹּלא ִנְדְלקּו, ּוְבָכְך ַיֲעבֹור ַעל ִאיּסּור "ַמְבִעיר". 

ֵּבית ַהּמֹוֵקד: ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהְיָתה ִלְׁשָּכה ֶׁשִּנְקְרָאה "ֵּבית ַהּמֹוֵקד", ּבֹו ָּבֲעָרה ְמדּוָרה ְגדֹוָלה. 
ִיׁש ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ָהיּו ִמְתַאְּסִפים ְסִביב ַהְּמדּוָרה  ַהּכֲֹהִנים ֶׁשָהְלכּו ְיֵחִפים ַעל ִרְצַּפת ַהּׁשַ
ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּמם, ְוַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ִּכי ְמדּוָרה זֹו מּוָּתר ְלַהְבִעיר ַּגם ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא 
ָּבת ַּבְּמדּוָרה ְוַיְבִעירּו אֹוָתּה ֵהיֵטב.  ֹלא ִתְבַער ֵהיֵטב, ְוֵאין חֹוְׁשִׁשים ֶׁשַהּכֲֹהִנים ְיַטְּפלּו ְּבּׁשַ

ַמּדּוַע ֵאין חֹוְׁשִׁשים? ִמְּפֵני ֶׁשַהּכֲֹהִנים ָהיּו ַצִּדיִקים ְוִיְרֵאי ָׁשַמִים, ֶׁשּפֹוֲחִדים ָּכל ָהֵעת ֶּפן 
ַיֲעׂשּו ֲעֵבָרה, ּוִמְּפֵני ָּכְך ֵאין ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשֹּלא ָיִׂשימּו ֵלב ַלְּדָבִרים ֶׁשֵהם עֹוִׂשים. 

בס"ד

ַמֵהם ַהֶהְבֵּדִלים ָהֲאָחִדים ֵּבין ֵּכִלים  א. 
ְרִגיִלים ְלֵבין ְּכֵלי ֶחֶרס?

ַמה ַהֶהְבֵּדל ְּבַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחנּוָּכה  ב. 
ֵּבין "ְמַהְּדִרין" ְלֵבין "ַהְמַהְּדִרין ִמן 

ַהְמַהְּדִרין"?

ַמהּו "ֵּבית ַהּמֹוֵקד" ּוַמה ָהָיה  ג. 
ִמְתַרֵחׁש ּבֹו ּוִבְסִביָבתֹו?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים י״ט - כ״ב

???שאלות השבוע

דבר תורה
המוזכר  הקורבנות  מסוגי  אחד 
בפרשתינו נקרא קורבן "שלמים", אשר 
עניינו בכך שחלקו עולה על המזבח 
לבעליו  וחלקו מופרש  לה'  כקורבן 
בקדושה  אותו  שאוכלים  ולכהנים 

בירושלים.

מה משמעות השם "שלמים" ומדוע 
דווקא קורבן זה נקרא כך ולא קורבנות 

אחרים? 

מסתתרת  "שלמים",  המילה  בתוך 
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. 
העליונים  שבין  זה  שילוב  דווקא 
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.

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

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 
talmudhagrala@medison.co.il 14:00,  למייל

יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

ָּבת ַּדף י"ט: כבֹוד ַהּׁשַ

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.

)תשובה: מהדרין(


