
ַּדף פ"ו: ָמַתי ִניְּתָנה ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל?

ַקֶּיֶמת ַמֲחלֹוֶקת ֵּבין ֲחָכִמים ְלַרִּבי יֹוֵסי, ְּבֵאיֶזה ַתֲאִריְך ָהָיה ַמֲעַמד ַמַּתן ּתֹוָרה, ּבֹו 
ִניְּתָנה ַהתֹוָרה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוֶנֶאְמרּו ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות. ַּגם ֲחָכִמים ְוַגם ַרִּבי יֹוֵסי 
ָּבת, ַאְך ֵיׁש ַמֲחלֹוֶקת ֶמה ָהָיה ַהַּתֲאִריְך  ַמְסִּכיִמים ַעל ָּכְך ֶׁשַהּתֹוָרה ִניְּתָנה ְּביֹום ַהּׁשַ
ַּבחֹוֶדׁש ְּבאֹוָתּה ַׁשָּבת. ֲחָכִמים סֹוְבִרים, ֶׁשרֹאׁש חֹוֶדׁש ִסיָון ָהָיה ְּביֹום ֵׁשִני, ּוִמֵּמיָלא 
בּועֹות, ַחג  יֹום ַׁשַּבת קֹוֶדׁש ָהָיה ְּבו' ְּבִסיָון, ְּכִפי ֶׁשָאנּו נֹוֲהִגים ַּכּיֹום, ַלְחּגֹוג ֶאת ַחג ַהּׁשָ
ַמַּתן ּתֹוָרה, ְּבו' ְּבִסיָון. ַרִּבי יֹוֵסי חֹוֵלק ְוסֹוֵבר, ֶׁשרֹאׁש חֹוֶדׁש ִסיָון ָהָיה ְּביֹום ִראׁשֹון, 

ּוִמֵּמיָלא יֹום ַׁשַּבת קֹוֶדׁש ָהָיה ְּבז' ְּבִסיָון.

ַּדף פ"ז: ְׁשִביַרת ַהּלּוחֹות ָהִראׁשֹוִנים 

ְלַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה, ָעָלה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְלַהר ִסיַני ְוָיַרד ִעם לּוחֹות ַהְּבִרית, ֲעֵליֶהם ָהיּו 
ְּכתּוִבים ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות. 

ְלֶפַתע, הּוא ָרָאה ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֵעֶגל ַהָּזָהב. ִמָּיד ִהְׁשִליְך ִמָּיָדיו ֶאת 
ַהּלּוחֹות ְוֵהם ִנְׁשְּברּו. ַהַּתְלמּוד מֹוִסיף ְואֹוֵמר ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשה' ֹלא ָאַמר לֹו ִלְׁשּבֹור 
ֶאת ַהּלּוחֹות, ָהָיה לֹו ָּברּור ֶׁשָּכְך ָצִריְך ַלֲעׂשֹות, ִמְּפֵני ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה, ֶׁשִּמי ֶׁשהֹוֵפְך 

אי ֶלֱאכֹול קֹוְרַּבן ֶּפַסח.  ְלמּוָמר )ְלָמָׁשל, עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה(, ֵאינֹו ַרּׁשַ

אי ְלַקֵּים ִמְצַות קֹוְרַּבן ֶּפַסח, ְּבַוַּדאי  ָאַמר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַקל ָוחֹוֶמר: ִאם מּוָמר ֵאינֹו ַרּׁשַ
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלֵתת ְלמּוָמר ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות, ַוֲהֵרי ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּכמֹו מּוָמִרים ִּכי 

ֵהם ָעְבדּו ָלֵעֶגל. ַאַחר ָּכְך ַהָּקָּב"ה ִׁשיַּבח ֶאת מֶֹׁשה ַעל ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָעָׂשה.

ַּדף פ"ח: ּתֹוָרה ְמׁשּוֶּלֶׁשת וְׁשֵני ְּכָתִרים

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשִאיׁש ֶאָחד ֵמַהָּגִליל ִצֵּין ֶׁשַּכָּמה ְדָבִרים ַהְּקׁשּוִרים ַלּתֹוָרה ְקׁשּוִרים 
ַלִּמְסָּפר 3. ַּבּתֹוָרה ֵיׁש ְׁשלֹוָׁשה ֲחָלִקים. א. ּתֹוָרה. ב. ְנִביִאים. ג. ְּכתּוִבים. 

ַהּתֹוָרה ִניְּתָנה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְׁשלֹוָׁשה ַמֲחנֹות. א. ּכֹוֲהִנים. ב. ְלִוִּיים. ג. ִיְׂשְרֵאִלים. 

ִליִׁשי ְלהֹוָריו, ַאֲחֵרי ַאֲהרֹון ּוִמְרָים.  ַהּתֹוָרה ִנְמְסָרה ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָהָיה ַהֶּיֶלד ַהּׁשְ

ִליִׁשי ֶׁשל ְׁשלֹוֶׁשת ְיֵמי ַהַהְגָּבָלה )ְׁשלֹוָׁשה ְיֵמי  ְלַדַעת ֲחָכִמים, ַהּתֹוָרה ִניְּתָנה ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ִליִׁשי הּוא חֹוֶדׁש ִסיָון.  ֲהָכָנה ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה(. ַהּתֹוָרה ִניְּתָנה ַּבחֹוֶדׁש ַהּׁשְ

ְׁשֵני ְּכָתִרים: ַאַחר ָּכְך ַהְּגָמָרא ְמִביָאה ֶאת ִּדְבֵרי ַרב ִסיַמאי, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִהְקִּדימּו "ַנֲעֶׂשה" ְל"ִנְׁשַמע", ַמְלָאִכים ָקְׁשרּו ְׁשֵני ְּכָתִרים ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי, 

ֶאָחד ְּכֶנֶגד "ַנֲעֶׂשה" ְוֶאָחד ְּכֶנֶגד "ִנְׁשַמע". 

 | 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 
השמים  זרמים,  שני  והפילוסופיה 
התפילה  בנוסח  שנבדלו  והבלדים, 
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.

תצלום של צעיר 
 יהודי בתימן
)בין השנים
)1906-1918

)Wikipedia,ליליין(

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 346

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף פ"ח

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.

מימרא – דיבור
סמא דחיי – סם חיים

"שנאמר שפתותיו שושנים נוטפות מור 
עובר, אל תקרי שושנים אלא ששונים"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים פ"ו-צ"ב
פרשת בהעלותך | ח'- י"ד בסיון )31 למאי- 6 ליוני(

ַּדף פ"ט: ּתֹוָרה ִלְבֵני ָאָדם

ַמִים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ָאְמרּו  ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי: ַּכֲאֶׁשר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָלה ַלּׁשָ
ַהַּמְלָאִכים ַלָּקָּב"ה, ַהְׁשֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ַּבֲעבּוֵרנּו, וַאל ִּתיֵּתן אֹוָתּה ִלְבֵני ָאָדם. 

ָאַמר ַהָּקָּב"ה ְלמֶֹׁשה: ֲעֵנה ָלֶהם ְּתׁשּוָבה. ָעָנה מֶֹׁשה ַלַּמְלָאִכים: ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה "ָאנִֹכי ה' 
ֱאֹלֶקיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים". ַהִאם ַאֶּתם ֱהִייֶתם ְּבִמְצַרִים? ֱהִייֶתם ֲעָבִדים 

ֶׁשל ַּפְרעֹה? ֵאיְך ְּתַקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה? 

ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב ֶׁשָּצִריְך ְלַכֵּבד ֶאת ָהָאב ְוֶאת ָהֵאם, ֲהֵרי ָלֶכם ֵאין ָאב ָוֵאם, ִאם ֵּכן, ֵאיְך 
ְּתַקְּימּו ֶאת ַהּתֹוָרה? ַהַּמְלָאִכים ִהְסִּכימּו ִעם מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ְוָכְך ָזָכה ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבַּמָּתָנה 

ַהִּנְפָלָאה - ַּבּתֹוָרה.

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

זמרת צעירה.ותצבור ניסיון בתור תחווה חוויה מעניינת, תירשם לתחרות, בהחלט בעד שהיא אבא שלה אמר שהוא מצד אחד:

מצד שני:

אימא שלה אמרה שהיא מתנגדת. 

לדעתה דינה צעירה מדי, החשיפה 

הטלוויזיונית לא תהיה טובה בשבילה, 

אם היא תיכשל זה ישפיע עליה לרעה, 

והיא עדיין לא בשלה לכך. יש לה עוד 

זמן עד שהיא תגדל יותר להחליט האם 

זה הכיוון שלה בחיים. בינתיים שתופיע 

לפני החברים והמשפחה, אבל לא 

בטלוויזיה עם כל המשמעות והמחיר.

מתפלפלים
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.

כינו אותה "מלכת הזמר העברי". א.  
נולדה בתימן ועלתה עם משפחתה לארץ. ב. 

במלחמת העצמאות הופיעה לפני חיילים ועודדה את רוחם. ג. 
בין שיריה הידועים: כלניות, הקרב האחרון, היו זמנים. ד. 

זכתה בפרס ישראל על תרומתה לזמר העברי. ה. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
"כלניות" - הכינוי לחיילים הבריטים

הבריטים כבשו את ארץ ישראל במלחמת העולם 
הראשונה, וקיבלו מנדט לשלוט בה. בספטמבר 
1945 הוצבה 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.

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

שירת הלוויים בבית המקדש

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.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -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

בס"ד

שושנה דמארי

חברותא

ותיקי הכלניות ששרתו באי במפגש, 'קמפ עדן', 
)Wikipedia, arikb( 2005 יורקשייר, אנגליה
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7 דקות

1  .

הזמרת שושנה דמארי.
2  .

היא נולדה בדמאר בתימן ומכאן שמה - דמארי.
	  . כלניות.
4  .

משה וילנסקי.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח
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השיר "כלניות"

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות בציור?

איך השלט מצד שמאל קשור אליה?

איזה שיר הכי מזוהה איתה?

מי הלחין את השיר הזה?

א. שיר שנכתב על ידי נתן אלתרמן ומשה וילנסקי.
את השיר שרה שושנה דמארי. ב. 

השיר מתאר פריחה של פרחים בארץ ישראל. ג. 
נעשה בו שימוש כדי ללעוג לחיילים הבריטים. ד. 
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ַּדף צ"א: ֶאֶגד ְּכִלי

ָאָדם ָנַטל ְּבַׁשָּבת קּוְפָסה ְגדֹוָלה, הֹוִציא אֹוָתּה ִמֵּביתֹו, ְוִהִּניַח אֹוָתּה ַעל ַהְּגבּול 
ֶׁשֵּבין ֶהָחֵצר ֶׁשּלֹו ְלֵבין ָהְרחֹוב ֶׁשָהָיה ְרׁשּות ָהַרִּבים. ָּכֵעת ֵחֶלק ִמן ַהּקּוְפָסה 

ִנְמָצא ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ְוֵחֶלק ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד. ַמה ִּדינֹו? 

ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשֵחֶלק ִמן ַהּקּוְפָסה ֲעַדִין ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד, ִאי ֶאְפָׁשר 
לֹוַמר ִּכי ָאָדם ֶזה הֹוִציא קּוְפָסה ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ֶׁשֲהֵרי הּוא 

ֹלא ָגַמר ְלהֹוִציא.

ַהַּתְלמּוד מֹוִסיף ִחיּדּוׁש עֹוד יֹוֵתר ָּגדֹול – אם ְּבתֹוְך ַהּקּוְפָסה ֵיׁש ַאְרִטיִקים 
ַרִּבים - ַהִאם ָהַאְרִטיִקים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבֲחִצי ַהּקּוְפָסה ֶׁשִּנְמֵצאת ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, 

ְּכָבר ָיְצאּו ְלַגְמֵרי ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד, ְוָאז הּוא ַחָּיב ַעל ָהַאְרִטיִקים ֶׁשָיְצאּו? 

ַרִּבי יֹוָחָנן אֹוֵמר ֶׁשֹּלא, ִּבְגַלל "ֶאֶגד ְּכִלי". ֶאֶגד ִמְּלׁשֹון ֲאגּוָּדה, ָיַחד. ְּכלֹוַמר, 
ֵמַאַחר ֶׁשָּכל ָהַאְרִטיִקים ִנְמָצִאים ַיַחד ְּבתֹוְך ַהּקּוְפָסה, ַעד ֶׁשָּכל ַהּקּוְפָסה ֵאיָנּה 

יֹוֵצאת ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד, הּוא ֵאינֹו ַחָּיב.

ַּדף צ"ב: ֶּדֶרְך הֹוָצָאה

ָלַמְדנּו ְּפָעִמים ַרּבֹות ַעל ִאיּסּור "הֹוָצָאה", ְּדַהְינּו ֶׁשְּבַׁשָּבת ָאסּור ְלהֹוִציא 
ֲחָפִצים ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ּוְלֵהֶפְך, ְוֵכן ָאסּור ְלַהֲעִביר ֵחֶפץ ַאְרַּבע 

ַאּמֹות ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים. 

ְּבסּוְגָיה זֹו לֹוְמִדים, ִּכי ָאָדם ֶׁשהֹוִציא ֲחָפִצים ְּבצּוָרה ְמׁשּוָּנה ֵאינֹו ַחָּיב. ְלָמָׁשל, 
ַהּמֹוִציא ֵחֶפץ ְּבִפיו, אֹו ְּבתֹוְך ַהַּנֲעַלִיים ֶׁשּלֹו, ָּפטּור, ִּכי זֹו ֵאיָנּה ֶּדֶרְך הֹוָצָאה. 

ָּבִעיר הּוָצל ָהיּו ְרִגיִלים ָלֵׂשאת 
ַּכֵּדי ַמִים ְוַכֵּדי ַיִין ַעל ָהרֹאׁש ְּבֹלא 
ְלַהֲחִזיק ָּבֶהם, ּוְבָכל זֹאת, ִמי ֶׁשּיֹוִציא 
ְּבצּוָרה ָּכזֹו ְיֵהא ָּפטּור, ִּכי ֵאין ֶּדֶרְך 
ָהעֹוָלם ָלֵׂשאת ֲחָפִצים ְּבֶדֶרְך זֹו. ִּדין 
ֶזה ֵאינֹו ְמיּוָחד ִלְמֶלאֶכת הֹוָצָאה, 
ָהֲאסּורֹות  ַהְּמָלאכֹות  ָּכל  ֶאָּלא 
ְּבַׁשָּבת ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּבצּוָרה ְמׁשּוָּנה, 

ֵאין ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם.

ַּדף צ': ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ַעל ַּגג ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְתִקינּו ַּבְרְזִלים ֵמֶהם ָּבְלטּו ַמְסְמִרים ַחִּדים, ְּכֵדי ֶׁשעֹוְרִבים 
ֹלא ֵיְׁשבּו ַעל ַּגג ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֹּלא ְיַלְכְלכּו ֶאת ַהָּמקֹום ְוֹלא ָיִביאּו ְּדָבִרים 

ְטֵמִאים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ַהַּבְרְזִלים ַהָּללּו ּכּוּנּו "ַּכְלָיא עֹוֵרב". 

ָּכל ִמי ֶׁשִּביֵּקׁש ִלְתרֹום ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַּכּמּות ְקַטָּנה ְמאֹוד ֶׁשל ַּבְרֶזל, ֹלא ָלְקחּו 
ִמֶּמּנּו אֹותֹו, ִּכי ֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות ּבֹו. ְלָכל ַהָּפחֹות ָצִריְך ָהָיה ִלְתרֹום ַּכּמּות ַּבְרֶזל 

ֶׁשִּניָּתן ַלֲעׂשֹות ִמֶּמּנּו "ַּכְלָיא עֹוֵרב". 

ְּתרּוַמת ְנחֹוֶׁשת: ַּגם ִּבְנחֹוֶׁשת ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ֶׁשִּמי 
ֶׁשִּביֵּקׁש ִלְתרֹום ַּכּמּות ְקַטָּנה ְּביֹוֵתר ֶׁשל ְנחֹוֶׁשת, ֹלא ָלְקחּו ִמֶּמּנּו אֹוָתּה, ִּכי 
ֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות ָּבּה. ְלָכל ַהָּפחֹות ָצִריְך ָהָיה ִלְתרֹום ַּכּמּות ְנחֹוֶׁשת ֶׁשִּניָּתן 
ַלֲעׂשֹות ִמֶּמָּנה ַמְזֵלג ְנחֹוֶׁשת ָקָטן, ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו ּבֹו ְלַנּקֹות ֶאת ַהְּמנֹוָרה ֶׁשל 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוִלְקטֹום )ַלְחּתֹוְך( ֶאת ָראֵׁשי ַהְּפִתילֹות ֶׁשל ַהְּמנֹוָרה. 

בס"ד

ַּבֶּמה ֲחלּוִקים ֲחָכִמים ְלַרִּבי יֹוֵסי ְּבִעְנָין ָמַתי ִניְּתָנה  א. 
ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל?

ֵאילּו ְדָבִרים ַהְּקׁשּוִרים ַלּתֹוָרה  ְקׁשּוִרים ַלִּמְסָּפר 3? ב.  
ַמה ֶזה "ַּכְלָיא עֹוֵרב", ְוֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ִלְכבֹוד ֵּבית  ג.  

ַהִּמְקָּדׁש?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים צ׳- צ"ב

???שאלות השבוע

דבר תורה
בפרשתנו מופיעים הפסוקים הנאמרים בהוצאת 
ספר התורה - "ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן". 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 2 פרשיות 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.

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 

talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!
מצאו את המילים הבאות, שבהוספת אות אחת 

הופכות למלה אחרת:

שכבה המכסה את הגוף   .1

ציפור שהרחיקו מבית המקדש   

ציפור המשמשת לקורבן   .2

מתנה שניתנה לעם ישראל   

3.  פיתה את חוה 

מתכת ששימשה בבית המקדש  

)תשובות: עור-עורב, תור-תורה, נחש-נחשת(


