
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף י"ד: ְׂשֵדה ֲאחּוָּזה ּוְׂשֵדה ִמְקֶנה

ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין "ְׂשֵדה ֲאחּוָּזה" ְלֵבין "ְׂשֵדה ִמְקֶנה"?

"ְׂשֵדה ֲאחּוָּזה" הּוא ָׂשֶדה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַהְּבָעִלים ֶׁשּלֹו ִקיֵּבל אֹותֹו ִּבירּוָׁשה ֵמֲאבֹוָתיו, 
ֶדה ַּכֲאֶׁשר ְיהֹוֻׁשַע ִּבן  ּדֹור ַאַחר ּדֹור, ְיִׁשירֹות ֵמַהַּסָּבא ֶׁשל ַהַּסָּבא ֶׁשִּקיֵּבל ֶאת ַהּׂשָ
ם "ְׂשֵדה ֲאחּוָּזה" ִמְּלׁשֹון "ֲאִחיָזה", ִּכי הּוא  נּון ִחֵּלק ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשָבִטים. ַהּׁשֵ
ֶדה ַיֲחזֹור ֵאֶליָה, ַּגם ִאם ִיְמְּכרּו  ַׁשָּיְך ְלעֹוָלם ַלִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּקיְּבָלה אֹותֹו ְוָתִמיד ַהּׂשָ

אֹותֹו - ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל הּוא ַיֲחזֹור ֶאל ַהִּמְׁשָּפָחה.

ֶדה ַהֶּזה ַׁשָּיְך ַלּקֹוֶנה ַרק  "ְׂשֵדה ִמְקֶנה" הּוא ָׂשֶדה ֶׁשִּנְקָנה ִמיֵדי אֹוָתּה ִמְׁשָּפָחה. ַהּׂשָ
ֶדה חֹוֵזר ַלְּבָעִלים ֶׁשּלֹו. ַעד ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ּוִבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַהּשָׂ
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ַּדף ט"ו: ִאיּסּור ָלׁשֹון ָהַרע

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת: "ֹלא ֶנְחַּתם ְּגַזר ִּדין ַעל ֲאבֹוֵתינּו ַבִּמְדָּבר, ֶאָּלא ַעל ָלׁשֹון ָהַרע", 
ְּכלֹוַמר: ָהעֹוֶנׁש ַהָּכֵבד ַעל יֹוְצֵאי ִמְצַרִים, ֶׁשֹּלא ִיָּכֵנס ִאיׁש ֵמֶהם ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִנְגַזר 
ִמְּפֵני ֵחְטא ָלׁשֹון ָהַרע ֶׁשִּדיְּברּו ַהְמַרְּגִלים ַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוהֹוִציאּו ֶאת ִּדיָּבָתּה ָרָעה.

ַהָּקָּב"ה ָּבָרא ֶאת ַהָּלׁשֹון ׁשֹוָנה ִמָּכל ָהֵאיָבִרים - ָּכל ָהֵאיָבִרים עֹוְמִדים, ְּכִאיּלּו מּוָכִנים 
ִלְפעּוָּלה, ְוִאיּלּו ַהָּלׁשֹון מּוֶּטֶלת ׁשֹוֶכֶבת ְוָקֶׁשה ָלּה יֹוֵתר ְלַהְתִחיל ִּבְפעּוַּלת ַהִּדיּבּור. 
ָּכל ָהֵאיָבִרים ֶׁשָהָאָדם ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ֵהם ִחיצֹוִנִּיים ְוֵאיָנם מּוְסָּתִרים, ֲאָבל ַהָּלׁשֹון 
ִמירֹות ַהָּללּו נֹוֲעדּו  יַּנִים. ָּכל ַהּׁשְ ָפַתִים ְוַהּׁשִ מּוְסֶּתֶרת ֵמֲאחֹוֵרי ְׁשֵני ׁשֹוְמִרים: ַהּׂשְ

ְּכֵדי ְלַסֵּיַע ָלָאָדם ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִאיּסּור ָלׁשֹון ָהַרע.

ַּדף ט"ז: ֵחְטא ָלׁשֹון ָהַרע

עֹוֶנׁש ַהָּצַרַעת ַמִּגיַע ַעל ָהָאָדם ִּבְגַלל ֵחְטא ָלׁשֹון ָהַרע.

ָׁשֲאלּו ֶאת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי: ַּבֶּמה ִנְׁשַּתָּנה ַהְמצֹוָרע ִמֶּיֶתר ַהְּטֵמִאים ֶׁשַהּתֹוָרה גֹוֶזֶרת 
ָעָליו ָלֶׁשֶבת ָּבָדד ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה?

ֵהִׁשיב ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי: הּוא ִסיֵּפר ָלׁשֹון ָהַרע ְוַעל ְיֵדי ָּכְך ִהְבִּדיל ֵּבין ֲאָנִׁשים 
ְוִהְפִריד ֵּביֵניֶהם, ִּכי ִּבְגַלל ֶׁשִּסיֵּפר ֶׁשְּפלֹוִני ָעָׂשה ָּכְך ִלְפלֹוִני, נֹוְצָרה ֵּביֵניֶהם ְמִריָבה. 
ָלֵכן ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ֶׁשֵּיָעֵנׁש ְמַסֵּפר ַהָּלׁשֹון ָהַרע ֶׁשִּיְהֶיה הּוא מּוְבָּדל ּומּוְפָרד ִמָּכל 

ב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ִמיָּדה ְּכֶנֶגד ִמיָּדה. ָהֲאָנִׁשים ְוֵיּׁשֵ

עֹוד ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי: ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהְמצֹוָרע ֶׁשְּבִסיּום ַּתֲהִליְך ָטֳהָרתֹו הּוא ֵמִביא 
ְׁשֵּתי ִציּפֹוִרים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש? ִמְּפֵני ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ִמי ֶׁשְמַפְטֵּפט ָלׁשֹון 

ָהַרע, ָיִביא ִציּפֹוִרים ַהְמַצְפְצפֹות ּוְמַפְטְּפטֹות ָּכל ָהֵעת.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ֲעָרִכין, ַּדף י"ד

הסבר: אדם שהקדיש את שדהו לבית המקדש 
ורוצה לפדות אותו, משלם סכום קבוע בין אם 

מדובר בקרקע זולה או יקרה מאוד.

ליפרקו – ייפדו
ארעייהו – הקרקע שלהם

"אחד המקדיש בחולת המחוז ואחד המקדיש 
בפרדיסות סבסטי, נותן זרע חומר שעורים 

בחמשים שקל כסף"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ֲעָרִכין ַּדִּפים י"ד-כ'
שבת פרשת חוקת כ"ז בסיון-ג' בתמוז )30 ליוני- 6 ליולי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

שממתינים אף הם.אם התור של חולים אחרים זה לא עניינו מה קורה עכשיו החליט להקדים לו את התור, החשובה שלו, ואם בתי החולים דני מחכה מאוד לבדיקה מצד אחד:

מצד שני:

אמרו לו בפירוש שכדי להקדים 

את התור שלו מישהו אחר 

יצטרך להידחות ולסבול בשל 

כך. מצפונו מעיק עליו לעשות 

כך למישהו אחר, אפילו שהוא 

לא מכיר אותו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

לדני נקבע תור לעוד חודשיים לבדיקה חשובה ודחופה בבית החולים. יום 
אחד התקשרו אליו מבית החולים ואמרו לו שאפשר להקדים לו את התור 
לבדיקה, אבל שיידע שזה על חשבון חולה אחר שממתין אף הוא ובגלל 

זה הבדיקה שלו תתאחר. דני התלבט האם עליו להסכים לכך או לא?

נולדתי בבולטימור שבארצות הברית. א. 

סייעתי למהגרים יהודים שנמלטו מפרעות באירופה  ב. 
להיקלט באמריקה.

הקמתי את ארגון "הדסה" ואת "עליית הנוער".  ג. 

על שמי נקראו קיבוץ, כפר נוער, ספינת מעפילים ועוד. ד. 

הנרייטה סאלד

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
ספינת המעפילים הנרייטה סאלד

"הנרייטה סולד" הייתה ספינת מעפילים 
שנקראה על שם מייסדת ארגון הדסה. 
בתחילה הייתה זו ספינה יוונית שנקראה 
"ארטיס סאלאס". יעקב אבידוב, פעיל 
המוסד לעליה ב', רכש אותה כדי שתשמש 
להעלאת מעפילים לארץ. הספינה הפליגה 
1946 כשעל  לעבר ארץ ישראל ביולי 
150 מעפילים  394 מעפילים.  סיפונה 
נוספים הצטרפו אליהם בדרכם מספינה 
אחרת, "רפי 2". הבריטים עצרו את הספינה 
והעבירו את הנוסעים למחנות מעצר 

בקפריסין, מהם עלו מאוחר יותר לארץ.

אוניית המעפילים 
“הנרייטה סולד” 

Wikipedia
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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

בס"ד

חברותא

עכו

עכו היא עיר בצפון ארץ ישראל. זוהי אחת 
מערי הנמל העתיקות בעולם, והיא מוזכרת 
כבר בתנ"ך. בתקופת בית שני הפכה עכו 
לעיר הלניסטית בשם פטולמאיס ושימשה 
כעיר הנמל המרכזית בארץ. הנמל שימש 
את הרומאים במהלך המרד הגדול. מספר 
תנאים ואמוראים חיו בעכו, ביניהם רבי 
שמעון בן יהודה איש כפר עכו, רבי יהודה 
בן אגרא, רבי תנחום בן רבי חייא ורבי אבא 

דמן עכו.

בשביל הסנהדרין  



3 דקות

ילדי טהראן

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .
הנרייטה סאלד.

2  .

על השלט כתוב "הדסה". הנרייטה 
סאלד הקימה את ארגון "הדסה".

3  .

על התרמיל כתוב "עליית הנוער" - 
שגם אותו הקימה הנרייטה סאלד.
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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  זו האישה במרכז הציור?  

מה הקשר שלה לשלט שבראש הבניין?  

מה כתוב על התרמיל של הילד ואיך זה קשור לציור?  

היינו ילדים יהודים שנולדו בפולין. א. 

במלחמת העולם השנייה, נמלטנו מפני הנאצים והגענו לאיראן. ב. 

הסוכנות היהודית ארגנה את עלייתנו לארץ ישראל. ג. 

בארץ ערכו לנו קבלת פנים חגיגית וקלטו אותנו ביישובים שונים. ד. 

2
3

1



בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

ַּבֶּמה ִנְׁשַּתָּנה ַהְמצֹוָרע ִמֶּיֶתר ַהְּטֵמִאים ֶׁשַהּתֹוָרה   .1
גֹוֶזֶרת ָעָליו ָלֶׁשֶבת ָּבָדד ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה?

ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין "ְׂשֵדה ֲאחּוָּזה" ְלֵבין "ְׂשֵדה   .2
ִמְקֶנה"?

ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָהאֹוֵמר "ֶעְרִּכי ָעַלי", ְלֵבין   .3
ָהאֹוֵמר "ַרְגִלי ָעַלי"? 

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בטאבלט 
 איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי 

)לפי בחירתכם(. את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי בשעות 
talmudhagrala@medison.co.il :הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק של 

התלמוד הישראלי. *בפיקוח רואה חשבון

ַּדף י"ט: ִמְׁשָקִלי ָעַלי

ַהִּמְׁשָנה ּפֹוֶסֶקת ֶׁשִּמי ֶׁשָאַמר: "ִמְׁשָקִלי ָעַלי ְּבָזָהב" - ֲאִני נֹוֵדר ָלֵתת ְלֶהְקֵּדׁש 
ָזָהב ְּכִפי ַהִּמְׁשָקל ֶׁשִּלי - ָצִריְך ָלֵתת ְלֶהְקֵּדׁש ָזָהב, ּוִמי ֶׁשָאַמר "ִמְׁשָקִלי ָעַלי 
ְּבָכֶסף" ָצִריְך ָלֵתת ְלֶהְקֵּדׁש ֶּכֶסף. ְלָמָׁשל, ָאָדם ֶׁשָאַמר: ִמְׁשָקִלי ָעַלי ְּבָזָהב, 
ה ִקילֹוְגַרם, ָצִריְך ְלָהִביא ְלֶהְקֵּדׁש ִׁשְבִעים  ְוהּוא ׁשֹוֵקל ִׁשְבִעים ַוֲחִמיּשָׁ
ה ִקילֹוְגַרם ֶׁשל ָזָהב. ּוַמה ִּדינֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשָאַמר "ִמְׁשָקִלי ָעַלי" ְּבִלי  ַוֲחִמיּׁשָ
הּו ַאֵחר? ּוְבֵכן, ִאם הּוא  ְלָפֵרט ִאם הּוא ִמְתַחֵּיב ָזָהב, ֶּכֶסף, ְנחֹוֶׁשת, אֹו ַמּׁשֶ

ָעִׁשיר ְמאֹוד ְוִהְתַּכּוֵן ְלַמָּתָנה ְגדֹוָלה - ִיֵּתן ָזָהב.

ַּדף כ': ֶעְרִּכי ָעַלי

ָהאֹוֵמר "ֶעְרִּכי ָעַלי", ִמְתַחֵּיב ְלֶהְקֵּדׁש ֶאת ַהְּסכּום ַהָּקצּוב ַּבּתֹוָרה ְלִמי 
ֶׁשאֹוֵמר "ֶעְרִּכי ָעַלי". ָהאֹוֵמר "ֵעֶרְך רֹאִׁשי ָעַלי" ָּפטּור ַלֲחלּוִטין.  ַמה ַהֶהְבֵּדל? 
ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה קֹוֶצֶבת ְמִחיר ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשָאַמר "ֶעְרִּכי ָעַלי" - ֵעֶרְך ָּכל ַהּגּוף, 
ּוְלִפיָכְך ִמי ֶׁשָאַמר "ַרְגִלי ָעַלי" ְּכִאיּלּו ֹלא ָאַמר ְּכלּום, ִּכי ַהּתֹוָרה ֹלא ָקְבָעה 
ֶאת ֶעְרָּכם ֶׁשל ֵאיָבִרים ּבֹוְדִדים. ֲאָבל ִמי ֶׁשָאַמר "ֵעֶרְך רֹאִׁשי ָעַלי", ַחָּיב, 

ִמְּפֵני ֶׁשָהרֹאׁש הּוא ְּכמֹו ָּכל ַהּגּוף, ֶׁשֲהֵרי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְחיֹות ְּבִלי רֹאׁש.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קדשים | ַמֶסֶּכת ֲעָרִכין, ַדִּּפים י״ז-כ׳

ַּדף י"ח: ֵעדּותֹו של ִעיֵּור ְּבֵבית ִּדין

ַאְבָרָהם ִהְתגֹוֵרר ִּבירּוָׁשַלִים, ּוְבַאַחד ַהָּיִמים הּוא ִהְבִחין ַיַחד ִעם ֲחֵברֹו 
ְּבַגָּנב ַהּפֹוֵרץ ְלִדיָרה ְוגֹוֵנב ִמֶּמָּנה ָּגִביַע. ַאְבָרָהם ַוֲחֵברֹו ִמיֲהרּו ְלַיֵּדַע ֶאת 
ַּבַעל ַהִּדיָרה, ּוְלַאַחר ֶׁשִּנְתַּפס ַהַּגָּנב ִעם ַהָּגִביַע הּוא הּוְעַמד ִלְפֵני ֵּבית ִּדין 
ּוְׁשֵני ָהֵעִדים ָּבאּו ְלָהִעיד ֶנְגּדֹו ִּבְפֵני ַהַּדָּיִנים. ָאַמר ַהַּגָּנב: ַאְבָרָהם ָּפסּול 
ְלֵעדּות, ִּכי ָׁשַמְעִּתי ֶׁשֵּמָאז ִמְקֶרה ַהְּגֵנָבה הּוא ִהְתַעּוֵר, ְוִעיּוֵר ָּפסּול ְלֵעדּות.

ֵהִגיב ַאְבָרָהם: ָאֵכן, ָהְיָתה ִלי ַמֲחָלה ֶׁשִּבְגָלָלּה ִהְתַעּוְַרִּתי ְּבֵעיַני, ֲאָבל ְּבַחְסֵּדי 
ה'  ֶהְחַלְמִּתי ִמֶּמָּנה ְוָכֵעת ֲאִני רֹוֶאה ְמצּוָּין, ּוַבִּמְׁשָנה ֶנֱאַמר ֶׁשִּמי ֶׁשָהָיה ִעיּוֵר 
ֵּבין ְרִאַּית ַהִּמְקֶרה ְלֵבין ֵעדּותֹו ְּבֵבית ִּדין - ָּכֵׁשר ְלֵעדּות. ַרק ִמי ֶׁשָהָיה ִעיּוֵר 

ִּבְזַמן ַהִּמְקֶרה, אֹו ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ָּבא ְלָהִעיד ְּבֵבית ִּדין, הּוא ַהָּפסּול ְלֵעדּות.

ַּדף י"ז: ֶּכֶסף ְלֶהְקֵּדׁש

ְיֶחְזֵקאל ֶהְחִליט ִלְתרֹום ֶּכֶסף ְלֶהְקֵּדׁש, ְוהּוא ָאַמר: 
"ֶעְרִּכי ָעַלי". ָעַמד ְיֶחְזֵקאל ִלְפֵני ַהּכֵֹהן, ְוַהּכֵֹהן ָאַמר 
לֹו: ִּבְגַלל ֶׁשַאָּתה ָעִני, ֵאיְנָך ָצִריְך ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהֶּכֶסף 
ַהָּקצּוב ַּבּתֹוָרה ְלִמי ֶׁשאֹוֵמר "ֶעְרִּכי ָעַלי", ֶאָּלא ֲאִני 
ֶאְבּדֹוק ַּכָּמה ֶּכֶסף ַאָּתה ְמסּוָּגל ְלַׁשֵּלם, ְוֶאת ַהְּסכּום 
ַהֶּזה ִּתיֵּתן ְלֶהְקֵּדׁש. ַאֲחֵרי ֶׁשָּיָצא ְיֶחְזֵקאל ִמֵּבית 
ַהּכֵֹהן, הּוא ָׁשַמע סּוס ּדֹוֵהר ַהִּמְתָקֵרב ִּבְמִהירּות. 
ַעל ַהּסּוס ָרַכב ָרץ ֶׁשֶהֱחִזיק ְּבָידֹו ִאיֶּגֶרת. הּוא ָמַסר 
אֹוָתּה ִליֶחְזֵקאל, ְוהּוא ָקָרא ְּבִהְתַרְּגׁשּות: "ָׁשלֹום 

ְלָך, ְיֶחְזֵקאל. ֲהֵרינּו ְלהֹוִדיֲעָך ֶׁשְּקרֹוב ִמְׁשַּפְחְּתָך, ְראּוֵבן, ִנְפַטר ְוהֹוִריׁש 
ְלָך ְסכּום ָעצּום". ְיֶחְזֵקאל ָׁשב ִּבְמִהירּות ְלֵבית ַהּכֵֹהן, ִסיֵּפר לֹו ֶׁשְּבֶזה ָהֶרַגע 
נֹוַדע לֹו ֶׁשהּוא ָעִׁשיר ָּגדֹול ְוָאַמר: ְּבַוַּדאי ַעְכָׁשיו ֲאִני ַחָּיב ָלֵתת ֶאת ַהְּסכּום 
ַהָּגבֹוַּה ַהָּקצּוב ַּבּתֹוָרה. ָאַמר לֹו ַהּכֵֹהן: ָאֵכן ָּכְך ֶנֱאַמר ַּבִּמְׁשָנה, ֶׁשִּמי ֶׁשִּנְהֶיה 
ָעִׁשיר ֵּבין ַהֶּנֶדר ְלֵבין ַהְּנִתיָנה, ָצִריְך ָלֵתת ֶאת ַהְּסכּום ַהָּקצּוב ַּבּתֹוָרה, ַאף 

ַעל ִּפי ֶׁשִּבְׁשַעת ַהֶּנֶדר הּוא ָהָיה ָעִני.

דבר תורה 
בפרשתנו מסופר על חטאם של משה ואהרון אשר 
היכו בסלע בכדי להוציא ממנו מים. כשהתורה מתארת 
את חטאם היא אומרת: "יען לא האמנתם בי להקדישני 
לעיני בני ישראל". מדוע התורה לא אומרת במפורש 

מה היה החטא, ונוקטת דווקא במילים אלו?
הרב אהרון ליכטנשטיין ז"ל מסביר שחטאם של משה 
ואהרון לא היה במה שהם עשו אלא דווקא במה שהם 
לא עשו. משה ואהרון לא נענשו בשל דבר רע שהם 
עשו, אלא משום ההזדמנות שהם החמיצו לקדש שם 
שמיים ברבים אם היו מדברים אל הסלע ולא מכים בו.
לעיתים, השאלה אותה יש לשאול היא לא רק: האם 
אני מתנהג בצורה לא טובה, אלא האם יש דברים 

טובים שאני יכול לעשות ואני לא עושה.

???שאלות השבוע

חידת כפל משמעות
לפניכם כמה מילים, שבניקוד שונה 
מקבלות משמעות שונה. מצאו את 

המילים לפי המשמעויות השונות שלהן:

1. בניקוד אחד - אני לא רואה, בניקוד 
שני - אני שכבה העוטפת את הגוף: 

 2. בניקוד אחד - אני חלקת אדמה, 
בניקוד שני - אני דמות מפחידה: 

 3. בניקוד אחד - אני חור באדמה, 
בניקוד שני - אני אדם שלא למד:

4. בניקוד אחד - אני משקה היוצא 
 מהפרה, בניקוד שני - אני חלק 

ממנה שאסור באכילה:

)תשובות: עור, שדה, בור, חלב(


