
ַּדף כ"ו: ְּבכֹור ְּבֵהָמה

ַהְּבכֹוִרים ֶׁשל ַהְּבֵהמֹות ַהְּטהֹורֹות, ַׁשָּיִכים ַלּכֹוֲהִנים. ָּכל ְיהּוִדי ֶׁשִּלְבֶהְמּתֹו ַהְּטהֹוָרה נֹוַלד 
ְּבכֹור, ָצִריְך ִליְּתנֹו ַלּכֹוֵהן. ָמה עֹוֶׂשה ַהּכֹוֵהן ִעם ַהְּבכֹור? ָּתלּוי. ִאם ַהְּבכֹור ָּתִמים )ָׁשֵלם, 
ֵאין ּבֹו מּום(, הּוא ַמְקִריב אֹותֹו ְּכקֹוְרָּבן, ְואֹוֵכל ֵחֶלק ִמְּבָׂשרֹו. ִאם ַהְּבכֹור ַּבַעל מּום ְוִאי 
ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב אֹותֹו, ַהּכֹוֵהן ׁשֹוֵחט אֹותֹו ֶאְצלֹו ְואֹוֵכל ֶאת ָּכל ַהָּבָׂשר, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר 
ְלַהְקִריב אֹותֹו ְּכקֹוְרָּבן. ֹּלא ָּכל ָאָדם ָיכֹול ְלַהְחִליט ַמה ִּנְקָרא מּום. ְלֵׁשם ָּכְך ֵיׁש מּוְמֶחה 
ְלִעְנְיֵני מּוִמים, ֶׁשּיֹוֵדַע ְלַהְבִחין ִאם ַהּמּום ַהֶּזה ֹלא ָיכֹול ְלֵהיָרֵפא, אֹו ֶׁשַהּמּום הּוא ֶּפַצע 
ְזַמִּני ְועֹוד ַּכָּמה ָיִמים הּוא ֵיָרֵפא ְוֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ְלַהְקִריב ֶאת ַהְּבכֹור ְּכקֹוְרָּבן ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ַּדף כ"ז: מּום ְּבקֹוְרָּבן

ַּפַעם ַאַחת ּכֹוֵהן ִקיֵּבל ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה, ְוִלְפֵני ֶׁשהּוא ִהְסִּפיק ְלַהְקִריב אֹותֹו 
ָפַתִים, ְוַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת,  ְּכקֹוְרָּבן, ָקָרה ִמְקֶרה ְוַהְּבכֹור ִקיֵּבל מּום, ֶנְחְּתכּו לֹו ַהּׂשְ

ָפַתִים ִהיא ַּבֲעַלת מּום ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב אֹוָתּה. ֶׁשְּבֵהָמה ֶׁשֶּנְחְּתכּו ָלּה ַהּׂשְ

ָפַתִים ֶׁשל ַהְּבכֹור  ָהַלְך ַהּכֹוֵהן ְלֵביתֹו ֶׁשל ָרָבא, ֶׁשָהָיה מּוְמֶחה. ִהְסַּתֵּכל ָרָבא ַעל ַהּׂשְ
ָפַתִים". ָעָנה ַהּכֹוֵהן: "יֹום ֶאָחד  ְוָאַמר ַלּכֹוֵהן: "ַסֵּפר ִלי ְּבִדּיּוק, ֵּכיַצד ֶנְחְּתכּו לֹו ַהּׂשְ
ִני ֶׁשל ַהָּגֵדר ְוָדַחף ֶאת ָהרֹאׁש  ָזְרקּו ְׂשעֹוִרים ְלַיד ָּגֵדר קֹוִצים. ַהְּבכֹור ָעַמד ֵמַהַּצד ַהּׁשֵ

ָפָתִים". ֶׁשּלֹו ְּבתֹוְך ַהּקֹוִצים ְּכֵדי ֶלֱאכֹול ְוֶנְחְּתכּו לֹו ַהּׂשְ

ָאַמר ָרָבא: "ִאם ָּכְך, ֶזה ְּבֵסֶדר. ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמֹוַע ֶׁשֹּלא ַאָּתה ָעִׂשיָת ָלּה מּום ְּבַכּוָָנה, 
ִּכי זֹו ֲעֵבָרה ַלֲעׂשֹות מּום ְּבקֹוְרָּבן, ְוִאם ָהִייָת עֹוֶׂשה ְּבַכּוָָנה - ָאסּור ָהָיה ָלְך ִלְׁשחֹוט 

אֹותֹו ֲאִפיּלּו ֶׁשֵּיׁש מּום ַּבּקֹוְרָּבן, ִּכי ָעִׂשיָת ֶאת ַהּמּום ְּבַכּוָָנה".

ַּדף כ"ח: ַּבָּקַׁשת ָּבָׂשר ֵמַהֲחנּות ַּבַחג

ַמֲעֶׂשה ְּבִמְׁשַּפַחת ּכֹוֵהן ֶׁשְּבֵליל ַהַחג ָּבָאה ֲאֵליֶהם ִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ֲעִנִּיים ּוִביְּקָׁשה ֵמֶהם 
ֶלֱאכֹול ְּבֵביָתם. ִמְׁשַּפַחת ּכֹוֵהן ָׂשְמָחה ַּבִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ְוהֹוִציָאה 
ִלְפֵניֶהם ֶאת ָּכל ָהאֹוֶכל ֶׁשָהָיה ָלּה ַּבַּבִית ְּכֵדי ְלַכֵּבד אֹוָתם, ְוַגם ִמְּפֵני ֶׁשָהֲעִנִּיים ָהיּו 
ְרֵעִבים ְמאֹוד. ַּבּבֹוֶקר ָקָמה ְגֶבֶרת ּכֹוֵהן ְוָאְמָרה ְלַבֲעָלּה: "ֵיׁש ָלנּו ְּבָעָיה. ָּכל ַהָּבָׂשר 
ל". ָמה עֹוִׂשים? ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ֶׁשֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת ְלָׁשֵכן ַקָּצב,  ִנְגַמר. ֵאין ִלי ַמה ְּלַבּׁשֵ
ֵני ְדָבִרים: א.  ֶׁשֵּיׁש לֹו ֲחנּות ָּבָׂשר, ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָּבָׂשר ֵמַהֲחנּות. ֲאָבל, ָצִריְך ְלִהיָּזֵהר ִמּׁשְ
ָאסּור ְלַדֵּבר ַעל ֶּכֶסף, ַּגם ָאדֹון ּכֹוֵהן ְוַגם ַּבַעל ֶהָחנּות, ֹלא ְיַדְּברּו ִּבְכָלל ַעל ַהְּמִחיר ֶׁשל 
ַהָּבָׂשר. ב. ָאסּור ַלַּקָּצב ְּבׁשּום אֹוֶפן ִלְׁשקֹול ֶאת ַהָּבָׂשר. ָלָּמה ָאסּור ְלַדֵּבר ַעל ַהְּמִחיר? 
ָּבת ּוַבַחג ָאסּור ִלְמּכֹור, ְוִאם ֵאין ְמַדְּבִרים ַעל ְמִחיר, ֶזה ֹלא ִנְרֶאה ְמִכיָרה  ִמְּפֵני ֶׁשַּבּׁשַ
ָּבת ְוֶהָחג. ֶאָּלא ַהְלָוָאה. ָלָּמה ָאסּור ִלְׁשקֹול? ִּכי ֶזה ַמֲעֶׂשה ֶׁשל חֹול ְוֵאין ֶזה ִמְּכבֹוד ַהּׁשַ
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
קושטא-קונסטנטינופול

קונסטנטינופול היא עיר גדולה בטורקיה, 
שנקראת היום איסטנבול. היא נוסדה במאה 
השביעית לפנה"ס, ונקראה בתחילה ביזנטיון. 
בשנת 324 העביר הקיסר קונסטנטינוס את 
בירת האימפריה הרומאית מרומא לביזנטיון, 
ושינה את שם העיר לקונסטנטינופוליס, על 
שמו. היהודים כינו את העיר קושטנדינא, 
כבשו   1453 בשנת  קושטא.  בקיצור  או 
הטורקים העות'מאנים את העיר ושינו את 
שמו לאיסטנבול. במקום התקיימה קהילה 
יהודית גדולה וחשובה, ורבים ממגורשי ספרד 
ופורטוגל מצאו בה מקלט. בין יהודי העיר 
היו עשירים רבים שכיהנו במשרות חשובות 
בממלכה. רוב יהודי איסטנבול עלו לארץ 

לאחר הקמת המדינה.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי וחברתי 
ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך חיזוק 

והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי, 
עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, דף פייסבוק 
פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל סרטונים, תוכניות 
קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל 

הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

תצלום פנורמי העיר קונסטנטינופול בשנת 1876 
)Wikipedia(

מתחילים 
מבראשית



מצד שני:
חלק מבני המשפחה טענו 

שצריך להקשיב למצוקה 

של דני. אם הוא סובל בתיכון 

וקשה לו מאוד גם לימודית וגם 

חברתית אז צריך לעזור לו לעבור 

למקום אחר. שם אולי הוא ייהנה  

ויצליח יותר, גם אם זו פעם 

שנייה שהוא עושה את זה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

דני בן ה-16 סיים כיתה י' בתיכון, ולקראת כיתה י"א ביקש מההורים 
שירשמו אותו לתיכון אחר, כדי שיוכל לפתוח דף חדש ולהתחיל 
מבראשית. הוא טען שהלימודים קשים לו, שאין לו חברים בתיכון 
ושהוא לא נהנה בכלל מהמסגרת הזו. זו כבר הפעם השנייה שדני מבקש 
לעבור מקום לימודים. גם כשסיים את כיתה ז' הוא ביקש לעבור לבית 
ספר אחר מאותן הסיבות בדיוק ואז ההורים נענו לבקשתו והעבירו 

אותו בית ספר. הבקשה הזו של דני עוררה דיון משפחתי סוער.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

אות קין
לאחר שרצח קין את הבל אחיו, גזר עליו ה' להיות 
נע ונד בארץ, ועל מנת שלא יהרגו אותו שם לו 
ה' אות - סימן שיגן עליו מאויביו. בעקבות זאת 
הפך הביטוי "אות קין" למושג המתאר כתם מוסרי 
הדבק באדם בעקבות מעשה חמור שעשה, ולא 

ניתן למחוק אותו. 

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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ביהמ“ק ה-2

 רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי? 
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר 

שיעור שבועי עם חומר איכותי? 

יש לנו פתרון בשבילכם! 'התלמוד הישראלי'- סוגיות מהדף היומי בעברית 
פשוטה להבנה, שאפשר ללמוד עם הילדים. כל קהילה שתצטרף, 

תקבל את העלון השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 
הבית! לרישום סרקו את הקוד.

בס"ד

חברותא

גירוש ספרד
עד המאה ה-12 חיו יהודי ספרד תחת השלטון 
המוסלמי, ונהנו מחופש, השכלה ושגשוג כלכלי. 
אולם כאשר כבשו הנוצרים את ספרד מידי 
המוסלמים, הלך יחסם של השלטונות ליהודים 
ונעשה גרוע יותר. בשנת 1492 חתמו המלך 
פרדיננד השני והמלכה איזבלה, ביוזמתו של 
ראש האינקוויזיציה טורקמדה, על צו האוסר 
על יהודים להמשיך לשבת בספרד, ודרש מהם 
להתנצר או לעזוב את הארץ. יהודים רבים בחרו 
להתנצר, לפחות למראית עין, אך רבים אחרים 
נשארו נאמנים לאמונתם ועזבו את ספרד 
לארצות אחרות. מספרם המשוער של המגורשים 
מוערך בין 40,000 ל-160,000. מגורשי ספרד 

סבלו רבות מהמסע 
ותלאות הדרכים, 
מתו,  מהם  ורבים 
נפלו בשבי, נשדדו 
גירוש  נרצחו.  או 
ספרד, שהתרחש 
לתשעה  בסמוך 
באב, נחשב לאחד 
האסונות הגדולים 
עם  את  שפקדו 
במהלך  ישראל 

הגלות.

להיענות לבקשתו הנוכחית.איתה ולכן זה יהיה לא נכון מהבעיה ולא להתמודד עובר למקום אחר. זה לברוח שבכל פעם שקשה לו – הוא וחברתיים, וזה לא פתרון עם קשיים לימודיים שדני חייב ללמוד להתמודד חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia( 1492 צו הגירוש משנת



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
דונה חנה גרציה נשיא.

2  .

דונה גרציה קנתה שטחים גדולים של העיר על מנת להתגורר שם.
3  .

בשנת 1556 בעיר אנקונה שבמחוז מארֶקה בצפון-מזרח איטליה, גזר 
האפיפיור להעלות על המוקד קבוצה של אנוסים פורטוגלים באשמת 

חזרה ליהדות. בתגובה ארגנה גרציה את חרם אנקונה - הטלת חרם  מסחרי של יהודים על נמל אנקונה.
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510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מי האישה בציור?

איך העיר טבריה קשורה אליה?

מהו חרם אוקונה?

היהודים קראו לה חנה, והנוצרים - ביאטריס.. 1

גדלה בפורטוגל במשפחת אנוסים שנמלטו מספרד.. 2

בהמשך עברה לאיטליה וחזרה בגלוי ליהדותה.. 3

הייתה אחת הנשים העשירות באירופה וסייעה רבות . 4
ליהודים.

2

1

3

דונה חנה גרציה



ַּדף ל': "מּוְקֶצה ְלִמְצָוה"

"מּוְקֶצה ְלִמְצָוה" הּוא ֵחֶפץ ֶׁשִהְתִחילּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ֲעבּור ִמְצָוה. ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו 
ִלְדָבִרים ֲאֵחִרים ַעד ֶׁשִּיָּגֵמר ְזַמן ַהִּמְצָוה. ְלָמָׁשל, ַהּלּוָלב ֶׁשל ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים הּוא "מּוְקֶצה 
ְלִמְצָוה", ִּכי ֶהְחִליטּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים. ָלֵכן, ִאם ַּבַחג 
ִמיֶׁשהּו ׁשֹוֵאל ִאם מּוָּתר ָלַקַחת לּוָלב ֵמַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְּכֵדי ְלַטְאֵטא ּבֹו ֶאת ֶהָחֵצר, אֹוְמִרים 
לֹו ֶׁשָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ִּכי הּוא "מּוְקֶצה ְלִמְצָוה". ַּגם ַהִּקיּשּׁוִטים ֶׁשל ַהּסּוָּכה ֵהם מּוְקֶצה 
ְלִמְצָוה, ִּכי ַגם ִקיּשּׁוט ַהּסּוָּכה הּוא ִמְצָוה. ֲאִפיּלּו ֶׁשַּגם סּוָּכה ֶׁשֵאין ָלּה ִקיּשּׁוִטים ִהיא 
סּוָּכה ְּכֵׁשָרה, ְּבָכל זֹאת, ִקיּשּׁוט ַהּסּוָּכה הּוא ִמְצָוה, ְוָלֵכן, ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ָּכל ֶהָחג.

ַּדף ל"א: ְמָלאכֹות ְלצֹוֶרְך "אֹוֶכל ֶנֶפׁש"

ַּבַחג מּוָּתר ְלַהִּסיק )ְלַהְדִליק( ֵאׁש ַּבַּתּנּור ְּכֵדי ֶלֱאפֹות ּבֹו 
ל ּבֹו, ִמְּפֵני ֶׁשַּבַחג מּוָּתר ַלֲעׂשֹות ְמָלאכֹות ְלצֹוֶרְך  ּוְלַבּׁשֵ
"אֹוֶכל ֶנֶפׁש". ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשִּמי ֶׁשָּצִריְך ְלַבֵּקַע ֵעִצים, 
ִלְׁשּבֹור ֲחִתיכֹות ֵעִצים ֵמֵעץ ָּגדֹול, ְּכֵדי ְלַהְכִניָסם ַלַּתּנּור, 

ֹלא ְיַבְּקֵעם ְּבַקְרּדֹום אֹו ְבַמָּגל. ַהַּקְרּדֹום ְוַהַּמָּגל ֵהם ֵּכִלים ֶׁשַּבֲעֵלי ַהְּמָלאָכה ְמַבְּקִעים 
ָּבֶהם ֵעִצים. ַמּדּוַע ֹלא ִיַבֵקע ְּבַקְרּדֹום ּוְבַמָּגל? ִּכי ַהָדָבר ִנְרָאה ְּכִאיּלּו ֶׁשהּוא הֹוֵלְך 
ָלֲעבֹוָדה ְּבֶאְמַצע ַהַחג. ָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים, ֶׁשֵּיׁש ְלַבֵּקַע ֵעִצים ַרק ְּבַסִּכין אֹו ִּבְכִלי ַאֵחר. 

ֲהָלָכה נֹוֶסֶפת לֹוְמִדים ַּבִּמְׁשָנה. ַהֲהָלָכה ַהּזֹו ִנְקֵראת "מּוְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ִּכיס".

ַמה ַהַּכּוָָנה? ֵיׁש ֲחָפִצים ֶׁשֵהם מּוְקֶצה, ִמְּפֵני ֶׁשַמְקִּפיִדים ֹלא ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ִּכי 
ְמַפֲחִדים ֶׁשֵהם ִיְתַקְלְקלּו. ַעְכָׁשיו ָנִבין ֶאת ַהִּמיִּלים: "מּוְקֶצה" - ַהֵחֶפץ מּוְקֶצה ְוֹלא 
רֹוִצים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו "ֵמֲחַמת" - ִּבְגַלל, "ֶחְסרֹון ִּכיס"- ִּכי ְמַפֲחִדים ֶׁשִּיְתַקְלֵקל ְוִיְגרֹום 

ָּבת ּוֶבָחג. ְלִחיָּסרֹון ֶׁשל ֶּכֶסף ַּבִּכיס. ֵחֶפץ ָּכֶזה הּוא מּוְקֶצה ְוָאסּור ְלַטְלְטלֹו ְּבּׁשַ

ַּדף כ"ט: ַהַּתָּנא ַאָּבא ָׁשאּול ֶּבן ָּבְטִנית

ַהַּתָּנא ַאָּבא ָׁשאּול ֶּבן ָּבְטִנית, ָהָיה מֹוֵכר ֶׁשֶמן ָוָיִין. ַּפַעם 
ָהיּו ַּבֲחנּוּיֹות ָחִבּיֹות ֶׁשל ֶׁשֶמן ְוֶׁשל ַיִין, ַהּקֹוִנים ָהיּו ְמִביִאים 
ֵּכִלים ִמן ַהַּבִית ְוַהּמֹוֵכר ָיַצק ֶׁשֶמן ּוָמַזג ַיִין ְלתֹוְך ַהֵּכִלים 
ֶׁשל ַהּקֹוִנים. ַלּמֹוֵכר ָהָיה ְּכִלי ְמיּוָחד, ֶׁשאֹותֹו ִהְכִניס ְלתֹוְך 

ֶהָחִבית ְּכֵדי ָלַקַחת ֶׁשֶמן אֹו ַיִין, ּוִמֶּמּנּו הּוא ִמיֵּלא ֶאת ַהֵּכִלים ֶׁשל ַהּמֹוְכִרים.

ֶמן יֹוֵצא ִמָּיד ֵמַהְּכִלי ֶׁשִּלי,  ַהַּתָּנא ַאָּבא ָׁשאּול ֶּבן ָּבְטִנית ָאַמר ְלַעְצמֹו: ֲהֵרי ֹלא ָּכל ַהּׁשֶ
ִּכי ֵחֶלק ִמֶּמּנּו ִנְדָּבק ַּבְּדָפנֹות ֶׁשל ַהְּכִלי, ְוַהּקֹוֶנה ֲהֵרי ְמַׁשֵּלם ְלִפי ַּכּמּות ֶׁשל ַהְּכִלי ֶׁשֵּיׁש 
ֶמן ֶׁשּלֹו. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ֶׁשֲאִפיּלּו ֶׁשֲחָכִמים  ֶאְצִלי. ִאם ָּכְך, הּוא ֵאינֹו ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהּׁשֶ
סֹוְבִרים ֶׁשַהָּדָבר ֵאינֹו ָאסּור, ִמְּפֵני ֶׁשַהּקֹוִנים יֹוְדִעים ֶׁשִּנְׁשָאר ְקָצת ְוֵהם ְמַוְּתִרים ָעָליו, 
ַאָּבא ָׁשאּול ֶהָחִסיד ְוַהַּצִּדיק ָהָיה אֹוֵמר ַלּקֹוִנים: "ַהְׁשִאירּו ָנא ֶאת ַהֵּכִלים ֶׁשָּלֶכם ֶאְצִלי 
ָּכל ַהָּלְיָלה", ּוְבֶמֶׁשְך ַהַּלְיָלה ֶהֱעִמיד ֶאת ַהְּכִלי ֶׁשּלֹו ֵמַעל ַהֵּכִלים ֶׁשל ַהּקֹוִנים, ְוָכְך ִטְפֵטף 

ֶמן ְוַהּקֹוֶנה ִקיֵּבל ֶאת ֶׁשּלֹו ַעד ַהִּטיָּפה ָהַאֲחרֹוָנה. ָּכל ַהַּיִין ְוַהּׁשֶ

בס"ד

1. האם מותר לשחוט בכור שהטילו בו מום 
בכוונה?

2. לאיזה סוג של מוקצה נחשבת מצלמה 
יקרה?

3. האם מותר לשקול בשר בשבת?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ביצה, דפים כ״ט - ל״ב

???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: שעמום, מומלץ,  עמום, מומר, מומיה(

חידה!

דבר תורה
הגמרא במסכת שבת )דף קי"ט( אומרת שכל 
מי שאומר בליל שבת "ויכלו" - מעלה עליו 
הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה 
בראשית. ודבר זה צריך להבין - כיצד ייתכן 
שהאדם בדיבורו בלבד נעשה כשותף לה' 
בבריאת העולם? ניתן להסביר את הדברים 
על פי תיאור בריאת העולם בפרשתנו, 
בו אנו לומדים שהקב"ה ברא את העולם 
בדיבורו - "בעשרה מאמרות נברא העולם".  
בכל ימות החול האדם מתעסק במלאכתו 
וביגיע כפיו - הוא יוצר, בונה ומחדש בשתי 
ידיו. אבל, משנכנסה שבת, ידיו של האדם 
בטלות ממלאכתן ובמקומן תופס הפה את 
המקום החשוב.  כפי שהקב"ה ברא את 
העולם בדיבורו, כך האדם מתעלה בשבת 
למדרגה בה פיו יכול לברוא ולקיים את 
העולם, ולכן אפילו "אמירה בלבד" של 

"ויכלו" יכולה לקיים את העולם ולתקנו.

ַּדף ל"ב: ַרְחָמנּות ַעל ִמְסֵּכִנים

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהם ַעם ַרֲחָמן, ְוִטְבָעם הּוא ְלִהְתַנֵהג ְּבִמיַּדת ָהַרֲחִמים. ַּפַעם ִהִּגיַע ְלָבֶבל ְיהּוִדי 
ָעִני ְּבֵׁשם ַׁשְּבַתאי ַּבר ָמֵרינֹוס. ַׁשְּבַתאי ִּביֵּקׁש ֵמֲעִׁשיִרים ֶׁשִהְתּגֹוְררּו ְּבָבֶבל ֶׁשִּיְּתנּו לֹו ְסחֹוָרה 
ְוהּוא ִיְמּכֹור אֹוָתּה ַּבּשּׁוק, ְוֶאת ָהְרָוִחים הּוא ְיַחֵּלק, ֵחֶלק ִיֵּתן ָלֲעִׁשיִרים ְוֵחֶלק ִיַּקח ְלַעְצמֹו. 
ֲאָבל ָהֲעִׁשיִרים ֹלא ִהְסִּכימּו. ִּביֵּקׁש ֵמֶהם ַׁשְּבַתאי ֶׁשִּיְּתנּו לֹו ְמַעט אֹוֶכל, ִּכי ָהָיה ָרֵעב, ַאְך 
ַּגם ְלָכְך ֵסְרבּו. ָאַמר ַׁשְּבַתאי, ְּבַוַּדאי ֵהם ֵאיָנם ֶצֱאָצִאים ֶׁשל ָהָאבֹות, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, 

ִּכי ְיהּוִדי ֶׁשהּוא ִמֶּזַרע ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ֵאינֹו ְמסּוָּגל ֶׁשֹלא ְלַרֵחם ַעל ִמְסֵּכִנים.

ֵמֵהיָכן לֹוְמִדים זֹאת? ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבָּפסּוק ְּבֵסֶפר ְּדָבִרים: "ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים". ַהָּקָּב"ה ָנַתן 
ָלנּו ֶאת ִמיַּדת ָהַרֲחִמים.

בעלון למדנו על בכור בהמה בעל מום, 
שצריך מומחה למומים כדי להתיר אותו. 
זהו את המילים הבאות, שבתוך כל אחת 

מהן מופיע "מום":

1. חוסר עניין, בטלה -               מום

2. כדאי, מוצלח - מומ

3. כהה, לא ברור -                מום

4. יהודי שעבר לדת אחרת - מומ_

5. חנוט - מומ


