
  
  שמיניפרשת 

  חידת השבוע:

  כמה בהמות הקריבו ביום ראש חודש
 ניסן? [שהוא שמיני למילואים]

 חי] הקריבו ביום -איזה קרבן [בעל
השמיני, שחייב לבא דווקא מין פלוני, 

 שלא מצינו לו חבר בכל התורה כולה?

 תנור וכיריים יותץ

ת בטומאה או שקץ חלק שני של פרשתינו עוסק
הקשורים לבעלי חיים. בלשון התורה יש הבדל 

כל דבר שהוא טמא הוא גם שקץ. לטמא בין 
שקץ, אך לא כל שקץ היא טמא. מושג הטומאה 

חיים] יש לה שני תוצאות: -[עכ"פ אצל בעלי
[לפעמים גם  איסור אכילה, וחיוב טבילה במים, 

נו בגדיו] לנוגע [או נושא] נבלתם. בתורה לא מצי
מלת "אסור" ואים חכמינו יאמרו שדג שאין לו 
סנפיר וקשקשת "אסור" באכילה, בתורה 

 נאמרה "שקץ" או ואת אלו "תשקצו". 

עד סוף הפרשה, יש לראות סדר  11מקפיטל 
) "בהמות טמיאות 1עניינים:  7מיוחד של 

מיוחדות" [יש להם עניין מיוחד: שיש להם סימן 
אפ"ה הם טהרה אחד ולא השני, וקמ"ל ש

טמאים [טמא+אסור]] ואיידי דחביבא ליה 
פתח ביה קרא. וגם חכמינו במשנה, נהגו 
להתחיל מסכתא או פרק, לא בדבר הפשוט יותר 

 החביב[כמו שרגילים בזמן המודרני] רק בדבר 
[דבר מעניין: אין בלשון הקודש  .יותרוהמחודש 

פי" -על-מלה מיוחדת של "חאטש" או "אף
אף"] רק אומרים -ש "על[בעברית המודרני י

"כי" כגון שכל את ידיו כי מנשה הבכור=אע"פ 
שמנשה הבכור. ויותר מעניין שגם בארמית 

although  אין מלה לזה! ואף כשאמרו כי משמש
אף על בד' לשונות, לא מנו את "כי"!!] ומתפרש 

שאיננו מפריס, לא  מכיוןשמעלה גרה היא  פי
ו  even thoughתאכל את הגמל. נמצא שכי=

   sinceפרסה=ו וי"ו של 

) "ברייות שבמים" וזה כולל דגים או חיות 2
 lobsterקטנות הגרים במים [=שרץ המים] כגון 

crab ונתנה התורה שני סימנים. ואים חסרים .

הוא לכם=אסור [אבל  שקץאלו הסימנים אז 
 אינו מטמא כלל!]

)"עופות המשוקצים" [שוב הפעם, לא 3
-עופות, וכן כל "שרץ 20"טמאים"!] וזה כולל 
 כולםהמעופפים  קטניםהעוף" =בעלי חיים 

אסורים, לבד אים יש לו 
כרעיים ממעל לרגליו מלבד 

רגליו הפשוטים.  4
grasshopper.  

סימן טהרה  שום)בהמות טמאות שאין להם 4
  [עיין בחומש]

ק אלו השמונה כלומר ר הטמאים.) שרצים 5
אדם הנוגען [לא  מטמאיןשמנה הכתוב, 

הנושאן] ומשום איזה סיבה בלתי ידועה לנו, 
האריך כאן הכתוב לבאר פרטי דיני "טומאה". 

-חרס, [כלי-)תוך כלי2)נגיעת כלים, 1ואלו הם: 
ל"כלי" במובנו הרגיל,  classifiedחרס אינו 

 plasticמשום שאין לו חשיבות והוא כעין 
) נגיעת אוכלין ומשקין [בתנאי מיוחד, 3,בזמננו]

) 4שכבר נפל מים על האוכל], 
חזרה ודוגמאות מפורטות על 
האמור לעיל, ביתר ביאור [כגון 

וכן דוגמה  תנור וכיריים
לאוכלין ומשקין, גם הוסיף 
הכתוב לבאר, שאים המשקים 
מונחים בבור, אינם 

  מיתטמאין.]

אים בהמה טהורה. אף בהמה טהורה,  מיתת)6
  4&1מתה מאליה, הרי יש לה כל החומרות של 

=אסורים משוקצים] הם 5שרצים [בנגוד ל כל) 7
באכילה [והתורה חוזר על איסור זה כמה 

 פעמים]

ֲעָגל קאתית! במהרה אתה לַ  מדברים ארמית:
 בא אצלנו! [ברכות יח] 

  weeklygilyon@gmail.com: נא לשלוח תשובות החידה ל
  762-8145(347) אי נמי טקסט ל

  והשגותואשמח מאד בכל מיני הערות והארות 
  יהושע גליק

  ext.  44661 641-715-3800 אפשר לשמוע קול תחכמוני
.

  
 

 

 

 


