
ַּדף י"ד: ַמֲעֵׂשה ַהַהָּצָלה ֵמַהָּנָהר

ַמֲעֶׂשה ְּבִאיׁש ֶׁשּכּוָּנה "ָחִסיד", ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִהְתַאֵּמץ ְּבָכל ּכֹוחֹו ִלְגמֹול ֲחָסִדים ִעם 
ֲאָנִׁשים, ְוָתִמיד ָּדַאג ַלֲחפֹור ּבֹורֹות ְּגדֹוִלים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַמְּלאּו ְּבֵמי ְגָׁשִמים, ְוָכְך ִיְהֶיה ַמִים 
ָלֲאָנִׁשים ֶׁשהֹוְלִכים ַּבְּדָרִכים. ַּפַעם ַאַחת ִּבּתֹו ֶׁשל ֶהָחִסיד ָהְלָכה ַלֲחתּוָּנה ֶׁשָּלּה ְוָעְבָרה 
ְלַיד ַהָּנָהר, ּוִפְתאֹום ִהִּגיַע ֶזֶרם ַמִים ַאִּדיר, ְוָׁשַטף אֹוָתּה ְלתֹוְך ַהָּנָהר. ַהּכֹל ָהיּו ְּבטּוִחים 
ֶׁשִהיא ֵמָתה, ְוִהְצַטֲערּו ְמאֹוד. ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ָׁשַמע ֶאת ַהִּמְקֶרה ְוָאַמר: "ִריּבֹונֹו ֶׁשל 
עֹוָלם- ָהִאיׁש ַהֶּזה ָּכל ָּכְך ִמְׁשַּתֵּדל ַלֲעזֹור ַלֲאָנִׁשים ּוְלָהִביא 
ָלֶהם ַמִים, ַהִאם ַמִּגיַע לֹו ֶׁשַהַּבת ֶׁשּלֹו ָּתמּות ִּבְגַלל ָמִים?". 
ִמָּיד ַאַחר ָּכְך ִהְתָּבֵרר, ֶׁשַהַּבת ֶּבֱאֶמת ִניְּצָלה ִמן ַהָּמִים. ֵאיְך 
ִהיא ִניְּצָלה? ֵיׁש אֹוְמִרים, ֶׁשִהְתַּגָּלה ָלּה ְּבתֹוְך ַהַּמִים ַמְלָאְך 

ִּבְדמּותֹו  ֶׁשל ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ְוִהִּציל אֹוָתּה.

ַּדף ט"ו: ְלַקֵּים ִמְצַות ְצָדָקה ְּבָכבֹוד

ֶאת ִמְצַות ַהְּצָדָקה ָצִריְך ְלַקֵּים ְּבצּוָרה ָּכזֹו ֶׁשֹּלא ְתַבֵּיׁש ֶאת 
ָהֲעִנִּיים. ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהְיָתה ִלְׁשָּכה ְמיּוֶחֶדת ֶׁשּכּוְנָתה 
ִאין", ִמְּפֵני ֶׁשַּבִּלְׁשָּכה ַהּזֹו ֲאָנִׁשים ָהיּו נֹוְתִנים  "ִלְׁשַּכת ַחּׁשָ
ְצָדָקה, ְוָכל ָעִני, ֶׁשִהְתַּבֵּיׁש ְלַקֵּבל ְצָדָקה ֵמֲאָנִׁשים, ָהָיה 
הֹוֵלְך ְלָׁשם ַּבֲחַׁשאי, ְּבֶהְסֵּתר, ְּבִלי ֶׁשִּיְראּו אֹותֹו, ְונֹוֵטל 
ְצָדָקה ַּכָּמה ֶׁשהּוא ָצִריְך.  ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר עֹוד ַעל 
ַמֲעֵׂשה ֶחֶסד ְמיּוָחד ֶׁשָעָׂשה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב: 
ַּפַעם ָּבא ָלִעיר ָאָדם ִעיּוֵר, ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב ָהַלְך 
ב ַעל ָהִרְּצָפה ְלַיד ַהִּכיֵּסא ֶׁשל ָהִעיּוֵר. ָראּו זֹאת  ְוִהְתַיּשֵׁ
ְּבֵני ָהִעיר ְוָאְמרּו: ִאם ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב ְמַכְּבדֹו ַעד 

ְּכֵדי ָכְך, ְּבַוַּדאי ָהִעיּוֵר הּוא ָאָדם ָחׁשּוב, ּוֵמָאז ֵהם ִּכיְּבדּו אֹותֹו ְוָנְתנּו לֹו ַּפְרָנָסה ְּבָכבֹוד.

ַּדף ט"ז: ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה 

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו  ָמַׁשח  ְּב"ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה", ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן, ְוַגם ֶאת ַאֲהרֹון ַהּכֹוֵהן ְוֶאת 
ָּבָניו. ָּכל ַּפַעם ֶׁשִּמְתַמֶּנה ּכֹוֵהן ָּגדֹול ָחָדׁש, אֹו ַּכֲאֶׁשר ִמְתַמֶּנה ֶמֶלְך ָחָדׁש, ֶׁשהּוא 
ִמֶּצֱאָצֵאי ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, מֹוְׁשִחים אֹותֹו ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה. ֲאָבל, ִאם ָאִביו ָהָיה ֶמֶלְך, ֵאין 

הּוא ָזקּוק ִלְמִׁשיָחה.
ָהָיה ֵנס ָּגדֹול ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה - ִּכי ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ָעָׂשה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִמְׁשֵנים ָעָׂשר 
ל ֶאת ַהְּבָׂשִמים, ְוַאַחר ָּכְך ָמְׁשחּו ּבֹו ּכֹוֲהִנים  ֶמן הּוא ִּביּׁשֵ לֹוג ֶׁשל ֶׁשֶמן ַזִית, ּוַבּׁשֶ
ְּגדֹוִלים ּוְמָלִכים ְּבֶמֶׁשְך ּדֹורֹות ַרִּבים, ּוְבָכל זֹאת, ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה נֹוַתר ְּבאֹוָתּה ַּכּמּות 

ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ְמאּוָמה ֹלא ָחַסר ִמֶּמּנּו. 
ֵהיָכן ִנְמָצא ַהּיֹום ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה? ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד ַהֶּמֶלְך יֹאִׁשָּיה, ָּגַנז אֹותֹו ִּבְמקֹום 
ִמְסּתֹור, ַיַחד ִעם ָהָארֹון ֶׁשָעַמד ְּבקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ִעם לּוחֹות ַהְּבִרית, ִּכי הּוא ָרָאה 
ֶׁשַהּגֹוִיים עֹוְמִדים ִלְכּבֹוׁש ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוהּוא ֹלא ָרָצה ֶׁשַהּגֹוִיים ִיְקחּו ֶאת 

ַהֲחָפִצים ַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאֶּלה.

צפו
בסרטון

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שקלים, דף י"ד

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.

חמון - ראו, הביטו
למיחמי - לראות

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".

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְׁשָקִלים דף י"ד- כ' | פרשת שמיני | כ"ב- כ"ח בניסן )4-10 לאפריל(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה
יד ושם

"יד ושם" הוא מוסד שהוקם במטרה להנציח 
את זכר השואה. הוא החל לפעול מיד לאחר 
מלחמת העולם השנייה, ובשנת 1953 הוכר 
כמוסד רשמי של ישראל. השם "יד ושם" 
לקוח מהפסוק בישעיהו, "ְוָנַתִתּי ָלֶהם ְבֵּביִתי 
ּוְבחֹומַֹתי ָיד ָוֵשׁם, טֹוב ִמָבִּנים ּוִמָבּנֹות; ֵשׁם 
עֹוָלם ֶאֶתּן לֹו, ֲאֶשׁר ֹלא ִיָכֵּרת". 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 

)Wikipedia, A( אוהל יזכור וכיכר גטו ורשה

יום הזיכרון
לשואה ולגבורה
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מצד שני:
אבי המשפחה אמר שהוא 

מתנגד נחרצות לדבר הזה, 

כי הסתרת הילדים כרוכה 

בסכנת נפשות, והוא לא 

מוכן לסכן את משפחתו כדי 

להציל ילדים יהודים זרים. 

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.

 הייתה עובדת סוציאלית ואחות, ומנהלת בכירה . 1
בעיריית ורשה, במחלקת הסיעוד.

הצליחה להבריח מהגטו ולהציל את חייהם של כ-2,500 ילדים יהודים. . 2
ניהלה רישום מסודר אותו החביאה בתוך בקבוקים, מי הילדים והיכן 

הם נמצאים.
ברכב בו הבריחה את הילדים היה גם הכלב הגדול שלה, שנבח בקול . 3

רם כל פעם שהילדים בכו, כך שהבכי שלהם לא נשמע על ידי 
השומרים הגרמנים שפחדו ממנו.

על מעשיה אלו קיבלה את תעודת "חסידת אומות העולם" מ"יד . 4
ושם" בשנת 1965, ואזרחות כבוד של מדינת ישראל.

  | מי אני?

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

ִסְדֵרי ְקִדימּוּיֹות ְּבַמַּתן ְצָדָקה
ִלְפָעִמים ֵיׁש ִמְקִרים ֶׁשָּבֶהם ָצִריְך ִלְבחֹור ֵּבין 

ְׁשֵּתי ֶאְפָׁשרּוּיֹות. 
ֵניֶהם  ה, ֶׁשּׁשְ ִאם ֶיְׁשָנם ְׁשֵני ֲעִנִּיים - ִאיׁש ְוִאיּׁשָ
ְזקּוִקים ְלֶכֶסף ְּכֵדי ִלְקנֹות אֹוֶכל אֹו ֲעבּור ְּבָגִדים. 
ָאנּו רֹוִצים ְמאֹוד ַלֲעזֹור ִלְׁשֵניֶהם, ֲאָבל ַמה ַּנֲעֶׂשה 
ִאם ֵיׁש ָלנּו ֶּכֶסף ַרק ֲעבּור ֶאָחד ֵמֶהם, ְלִמי ִניֵּתן 
ֶאת ַהֶּכֶסף? ָהַרְמַּב"ם ּפֹוֵסק ֶׁשֵּיׁש ָלֵתת ֶאת ַהֶּכֶסף 
ה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ִמְתַּבֶּיֶׁשת ְלַחֵּזר ַעל ִּפְתֵחי  ָלִאיּׁשָ
ַהָּבִּתים ּוְלַקֵּבץ ְנָדָבה, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמְּכִפי ֶׁשִאיׁש 

ִמְתַּבֵּיׁש. )ַמֶּסֶכת הֹוָריֹות, ַּדף י"ג(

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

בס"ד

חברותא

חסידת אומות העולם  אירנה סנדלר

מרד גטו ורשה
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.

אדם באשר הוא אדם.חונכה להציל חיים של כל האדם הוא ערך עליון והיא יהודים. עבורה ערך חיי כדי להציל חיים של ילדים מוכנה לקחת את הסיכון אם המשפחה אמרה שהיא מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia( תמונת הילד היהודי מגטו ורשה



3 דקות   | מי אנחנו?

7 דקות

1  . אירנה סנדלר.
2  .

מצילה ילדים יהודים מהגטו.
3  .

חסידת אומות העולם.
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רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד
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ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

חסידי אומות העולם

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האישה בציור הנוהגת ברכב?

מה המעשה אותו היא עושה?

לאיזה תואר היא זכתה בעקבות המעשה הזה?

 פעלנו למען הצלת יהודים בתקופת . 1
השואה תוך סיכון חיינו.

כ-26,000 בני דתות שונות מעמים שונים קיבלו את . 2
התואר הזה.

על שם כל אחד מאיתנו ניטע עץ ב"יד ושם", . 3
בשדרה מיוחדת הנקראת על שמנו.

2

1

3



ַּדף י"ט: ְקִנַּית ָּבָׂשר ִמּנֹוְכִרי

ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד ֵאין ִלְקנֹות ָּבָׂשר ִמַּקָּצב נֹוְכִרי, ַּגם ִאם רֹוב ַהָּבָׂשר ֶׁשִּנְמָּכר ָּבִעיר 
ַהּזֹו, הּוא ָּבָׂשר ָּכֵׁשר. ַמּדּוַע? ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָהַלְך ַרִּבי ָמָנא ִעם 
ַּתְלִמידֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְוִהֵּנה ֵהם ָראּו נֹוְכִרי ֶׁשחֹוֵתְך ֶנַתח ָּבָׂשר ֵמַהּסּוס ֶׁשּלֹו. ֲאָבל, 
ַאַחר ָּכְך ֵהם ֶנְחְרדּו ִלְראֹות, ֶׁשַהּנֹוְכִרי ָהַלְך ַלּשּׁוק ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ִעם ַהָּבָׂשר ַהָּטֵרף. 
ָרָאה זֹאת ַרִּבי ָמָנא ְוָאַמר: ָאסּור ִלְקנֹות ָּבָׂשר ִמּנֹוְכִרי, ִּכי אּוַלי ַהָּבָׂשר ָטֵרף. ַרק 

ִאם יֹוְדִעים ְּבַוַּדאי, ֶׁשַהּנֹוְכִרי ִקֵּבל ֶאת ַהָּבָׂשר ִמיהּוִדי, מּוָּתר ִלְקנֹות ִמֶּמּנּו.

ַּדף כ': ָּבָׂשר ֶׁשִנְתַעֵּלם ִמן ָהַעִין

ַּפַעם ַאַחת, ָהַלְך ְיהּוִדי ָּבְרחֹוב, ְוָנָׂשא ַעל ְּכֵתָפיו 
ֶנַתח ָּבָׂשר. ִּפְתאֹום, ָעט ָעָליו עֹוף ּדֹוֵרס ְּבֵׁשם 
"ַּדָּיה", ָאַחז ֶאת ַהָּבָׂשר ַּבַּמּקֹור ֶהָחָזק ֶׁשּלֹו, 
ֵהִרים אֹותֹו ֵמַהְּכֵתַפִים ֶׁשל ָהִאיׁש, ְוֶנֱעַלם ִעם 
ַהָּבָׂשר. ְלַאַחר ְזַמן הֹוִדיעּו ָלִאיׁש שָמְצאּו ֶנַתח 
ָּבָׂשר ֶׁשָהעֹוף ַהֶּזה ִהְׁשִליְך, ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֶזה ֶנַתח 

ַהָּבָׂשר ֶׁשהּוא ָחַטף ִמֶּמּנּו ְוָלֵכן הּוא ָיכֹול ָלַקַחת אֹותֹו ַּבֲחָזָרה.  ֶאָּלא ֶׁשְּלַאַחר 
ִהְתַיֲעצּות ִעם ָהַרב ָּפַסק ָהַרב ֶׁשָאסּור ָלַקַחת ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבָּבָׂשר ַהֶּזה, ִמְּפֵני 
ֶׁשִיָּתֵכן ֶׁשָהעֹוף ַהּדֹוֵרס ָחַטף עֹוד ָּבָׂשר ֵמֲאָנִׁשים נֹוָסִפים, אּוַלי ַּגם ִמּנֹוְכִרים 

ֶׁשָּנְׂשאּו ְּבַׂשר ְנֵבָלה, ְוַהָּבָׂשר ֶׁשִּנְמָצא ָּכאן, הּוא ָּבָׂשר ֶׁשל ְנֵבָלה.

ַהֲהָלָכה ַהּזֹו ִנְקֵראת "ָּבָׂשר ֶׁשִּנְתַעֵּלם ִמן ָהַעִין". ְּכלֹוַמר, ָּבָׂשר ֶׁשֶּנֱעַלם ְוֹלא ָרִאינּו 
אֹותֹו, ָאסּור ֶלֱאכֹול, ֶׁשָּמא הּוא ָּבָׂשר ַאֵחר, ֶׁשֵאינֹו ָּכֵׁשר.

ַּדף י"ח: ַּכָּמה ְמנֹורֹות ְוׁשּוְלָחנֹות ָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש?

ַּבּתֹוָרה ֶנֱאַמר, ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ְמנֹוַרת ָזָהב ַאַחת ְלַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות, ְוׁשּוְלַחן ָזָהב 
ֶאָחד, ְּכֵדי ְלַהִּניַח ָעָליו ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים.

ֹלמֹה ַהֶּמֶלְך הֹוִסיף עֹוד ֶעֶׂשר ְמנֹורֹות ִמָזָהב, ְועֹוד ֲעָׂשָרה ׁשּוְלֲחנֹות ָזָהב,  ּׁשְ
ְּכֵדי ְלָפֵאר ּוְלַיּפֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון, ַּכֲאֶׁשר ִּבְׁשִביל ַלֲעׂשֹות ְמנֹוַרת 

ָזָהב ַאַחת, ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ָהָיה ָצִריְך ָלֵתת ֶאֶלף ִּכיְּכֵרי ָזָהב.

ִאם ִּתְׁשֲאלּו: "ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות? ַוֲהֵרי ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב ֶׁשְּמנֹוַרת ַהָּזָהב ׁשֹוֶקֶלת 
ַרק ִּכיָּכר ַאַחת, ִאם ֵּכן, ִּבְׁשִביל ַמה ָּצִריְך ֶאֶלף ִּכיְּכֵרי ָזָהב?". ַהַּתְלמּוד עֹוֶנה ַעל 
ָּכְך ְואֹוֵמר ֶׁשַהָּזָהב ֶׁשל ַהְּמנֹוָרה ָצִריְך ִלְהיֹות ְמזּוָּקק, ָנִקי ְמאֹוד, ְּבִלי ָּכל חֹוֶמר 
ַאֵחר. ָלֵכן, ִהְכִניסּו ֶאת ֶאֶלף ִּכיְּכֵרי ַהָּזָהב ְלּכּור )ַּתּנּור ֵאׁש לֹוֶהֶטת ְמאֹוד(, ְוָצְרפּו 

אֹוָתן ְּפָעִמים ַרּבֹות, ַעד ֶׁשּנֹוְתָרה ֵמֶהם ִּכיָּכר ַאַחת ִּבְלָבד.

בס"ד

איך הפך שלמה המלך 1,000 כיכרות זהב    .1
לכיכר אחת?

מה יצא בעתיד מפתח בית המקדש?   .2
מה היה מונח ב"לשכת חשאין"?   .3

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שקלים, ַדִּּפים י״ז - כ׳

???שאלות השבוע

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 14:00,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' העלון 

עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות: כיכר, יום, ראש, אבות(

חידה!

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.

ַּדף י"ז: ַהַּמְעָין ֶׁשָּיָצא ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ָעִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְקָרא "ַׁשַער ַהָּמִים". ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב אֹוֵמר,  ֶאָחד ַהּׁשְ
ֶׁשַּבְּנִביִאים מּוְזָּכר, ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ִיְהֶיה ֵנס ּוֶפֶלא ְמיּוָחד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ִמַּתַחת 
ִמְפַּתן ַהֶּפַתח ֶׁשל קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ֵיֵצא ַמְעָין ַמִים ָקָטן ְמאֹוד. ַהַּמִים ִיְזְרמּו ִמן 
ַהַּמְעָין, ּוְכָכל ֶׁשֵהם ִיְתַקְּדמּו - ֵהם ִיְתַרּבּו, ְוַהַּכּמּות ֶׁשָּלֶהם ִּתְגָּדל. ַהַּמִים ָהֵאֶּלה 

ֵיְצאּו ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶּדֶרְך "ַׁשַער ַהַּמִים", ְוָלֵכן ּכּוָּנה "ַׁשַער ַהָּמִים".

ַאֲחֵרי ֶׁשַהַּמִים ֵיְצאּו ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֵהם ִיְתַרּבּו ָכל ָּכְך ְוִיְזְרמּו ְּבעֹוְצָמה ַאִּדיָרה, 
ֶׁשֲאִפיּלּו אֹוִנָּיה ֲעָנִקית ּוְגדֹוָלה, ֹלא תּוַכל ַלֲעבֹור ַּבָּמִים. ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ִיְהיּו ֵמי 
ְּבָרָכה. ִיְהיּו ָבֶהם ָּדִגים ַרִּבים, ְוַעל ְּגדֹות ַהַּנַחל ִיְצְמחּו ֵעִצים ְמיּוָחִדים, ֶׁשֶהָעִלים 

ֶׁשָּלֶהם ְמַרְּפִאים ַמֲחלֹות ׁשֹונֹות.

לפניכם זוגות מילים. מצאו מילה שלישית 
שקשורה לשתיהן:

1. זהב, לחם - 

2. חול, טוב - 

3. השנה, הממשלה - 

4. נזיקין, מלאכה - 


