
ַּדף נ"ח: חֹוָתם ֶׁשל ֶעֶבד

ִּבְתקּופֹות ׁשֹונֹות ֶּבָעָבר ָהְיָתה ְמִציאּות ֶׁשל ֲאָנִׁשים ֲעָבִדים. ְּפָעִמים ַרּבֹות ַהּתֹוָרה 
ְוֲחַז"ל ִציּוּו ְוִתיְּקנּו ַּתָּקנֹות ַוֲהָלכֹות ׁשֹונֹות ֶׁשּנֹוֲעדּו ִלְדאֹוג ִלְזכּויֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָהֲעָבִדים, 
ְלָכְך ֶׁשֹּלא ִיָּפְגעּו ְוֶׁשֹּלא ִיָּגֵרם ָלֶהם ֶנֶזק, ְוַאף  ִלְדאֹוג ְלִׁשְחרּוָרם ּוְלָכְך ֶׁשַּיְחְזרּו ִלְחיֹות 
ַחִּיים ְרִגיִלים ְּכָכל ַהִּניָּתן. ַהּתֹוָרה ָׁשָבה ּוַמְזִהיָרה ֶׁשִּנְזּכֹור ֶׁשָהִיינּו ֲעָבִדים ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, 
ּוִמֵּכיָון  ֶׁשָאז ָסַבְלנּו ְוִהְרַּגְׁשנּו ַמִהי ַעְבדּות, ָלֵכן ָעֵלינּו ִלְדאֹוג ּוְלַגּלֹות ְרִגיׁשּות ְּגבֹוָהה 

ְלַמָּצָבם ּוְלְזכּויֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים ַהָּללּו ֶׁשִּנְקְלעּו ְלַמָּצב ֶׁשל ַעְבדּות.

ַּדף נ"ט: "ִעיר ֶׁשל ָזָהב"

ִּבְתקּוַפת ַהִּמְׁשָנה ָהָיה ַתְכִׁשיט ְמיּוָחד ְּבֵׁשם "ִעיר ֶׁשל ָזָהב". ָהָיה ֶזה ַתְכִׁשיט ְּבצּוַרת 
ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים. 

ַּכֲאֶׁשר ַרִּבי ֲעִקיָבא ָהָיה ָעִני ָמרּוד הּוא ִהְבִטיַח ְלִאְׁשּתֹו ֶׁשִהְסִּכיָמה ִלְחיֹות ְּבעֹוִני 
ְּכֵדי ֶׁשהּוא ִיְלַמד ּתֹוָרה, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִּתְהֶיה לֹו ֶאְפָׁשרּות, הּוא ִיְקֶנה ָלּה ֶאת ַהַּתְכִׁשיט 

ִנים הּוא ִקֵּים ֶאת ַהְבָטָחתֹו.  "ִעיר ֶׁשל ָזָהב" ְוָאֵכן ִּבְרבֹות ַהּׁשָ

ה ָלֵצאת ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ֲענּוָדה  ֵיׁש ַמֲחלֹוֶקת ֵּבין ַהַּתָּנִאים, ַהִאם מֹוַתר ְּבַׁשַּבת ְלִאיּׁשָ
ה ֵתֵלְך ָּבְרחֹוב ִעם ַהַּתְכִׁשיט,  ְּבַתְכִׁשיט ֶזה. ְלַדַעת ֲחָכִמים, ֵיׁש ַלֲחׁשֹוׁש ֶּפן  ִאיּׁשָ
ִתְפּגֹוש ֲחֵבָרה ְוִתְרֶצה ְלַהְראֹות ָלּה ֶאת ַהַּתְכִׁשיט, ְוָאז ִהיא ֵתֵלְך ִאיּתֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות  וְְ
ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים. ֲאָבל, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֶׁשֵאין ָצִריְך ַלֲחׁשֹוׁש ְלָכְך. ִּכי ַרק ָנִׁשים 
ֲחׁשּובֹות ָעְנדּו ַּתְכִׁשיט "ִעיר ֶׁשל ָזָהב", ְוֵהן ֵאיָנן ְמִסירֹות ַּתְכִׁשיִטים ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים. 

ַּדף ס': ַסְנָּדל ַהְמסּוָּמר

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶׁשְּבַׁשָּבת ָאסּור ִלְנעֹול "ַסְנָּדל ַהְמסּוָּמר".

ַסְנָּדל ְמסּוָּמר הּוא ַסְנָּדל ָעׂשּוי ֵעץ, ֶׁשִחיְּזקּו אֹותֹו ְּבַמְסְמִרים ְוַהַּמְסְמִרים ּבֹוְלִטים 
ִמֶּמּנּו ַוֲעלּוִלים  ִלְפצֹוַע.

ַמּדּוַע ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא ְלָנֲעלֹו ְּבַׁשָּבת? ִּכי ַּפַעם, ִּבְתקּוַפת ַהַּתָּנִאים, ָּגְזרּו ָהרֹוָמִאים 
ַעל ַהְּיהּוִדים ֶׁשֹּלא ְיַקְּימּו ִמְצוֹות, ַאְך ְּבָכל זֹאת ִהְתַאְּספּו ְיהּוִדים ְּבַׁשָּבת ִּבְמָעָרה 
ֲחבּוָיה ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצוֹות. ְלֶפַתע, ֵמֲחָׁשׁש ְלַהְתָקַפת אֹוְיִבים, ֵהֵחָּלה ֶּבָהָלה נֹוָרָאה, 
ַהּכֹל ָּדֲחפּו ֶזה ֶאת ֶזה ֵמרֹוב ַּפַחד, ְוָכל ֵאֶּלה ֶׁשָּנֲעלּו ַסְנָּדִלים ְמסּוָּמִרים, ָּפְצעּו, ְּבִלי 
ַּכּוָָנה, ֶאת ָהֲאָנִׁשים ָהֲאֵחִרים, ִויהּוִדים ַרִּבים ֶנֶהְרגּו ִּבְגַלל ַהְּפִציעֹות.  ָהָאסֹון ָהָיה ָגדֹול 
ְמאֹוד, ַעד ֶׁשְּבאֹוָתּה ֵעת ִּתיְּקנּו ֲחַז"ל: "ֹלא ֵיֵצא ָהִאיׁש ְּבַסְנָּדל ַהְּמסּוָּמר". )ַהּיֹום ֵאין 

ִאיּסּור ֶזה נֹוֵהג, ִּכי ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ְלֵאיֶזה ַסְנָּדל ְּבִדּיּוק ִהְתַּכּוְנּו ֲחָכִמים(. 

 | על המפה

מגידו
קיבוץ מגידו הוקם בשנת 1949 -  תש״ט 
הוא  השחרור.  מלחמת  סיום  לפני 
נקרא על שם העיר העתיקה מגידו, 
שהוקמה  סמוך,  תל  על  הנמצאת 
באלף השלישי לפנה"ס והתקיימה עד 
התקופה הפרסית. הגרעין המייסד של 
הקיבוץ הורכב מפליטי שואה, פרטיזנים 
ולוחמים מפולין ומהונגריה שהתארגנו 
בתום מלחמת העולם השנייה ועלו 
כמעפילים לא חוקיים. את הצריפים 
הראשונים הקימו על גבעה חשופה 
והתחילו לפתח משק חקלאי. בשנת 
2003 תשס"ג הופרט הקיבוץ, וכיום הוא 
מתנהל כיישוב קהילתי. במקום נמצאים 
מוזיאון ושרידים ארכיאולוגיים חשובים.

)Wikipedia ,קיבוץ מגידו )אסף שגיא

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 342

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף ס"ג

הסבר: רבי אליעזר וחכמים נחלקו בשאלה האם 
כלי נשק נחשבים כתכשיטים שמותר לצאת בהם 
בשבת לרשות הרבים, או שיש בהם גנאי משום 

שלעתיד לבוא הם יתבטלו.

קולפא – אלה
מתכא – מתכת

"רבי אליעזר אומר: תכשיטין הן לו, וחכמים 
אומרים: אינן אלא לגנאי, שנאמר וכתתו חרבותם 
לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי 

חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים נ"ח- ס"ד
פרשת אמור | ט'- ט"ו באייר )3-9 למאי(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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להפסיק וזה פוגע בהם ולא נענה לבקשותיהם בטלפונים ללא רשות, בכך שהוא מחטט להם בכיתה כי דני פוגע בהם טענו חלק מהילדים מצד אחד:
מאד.

מצד שני:

טענו חלק מהחברים שלמרות 

הכעס עליו זה לא מצדיק 

להחרים את מסיבת יום 

ההולדת שלו ולפגוע בשמחה 

שלו. ההיפך, צריך לבוא 

ולשמח אותו ואולי בזכות זה 

הוא יחדל בסוף מהחיטוט 

בטלפונים של חבריו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

דני בן ה 14 נוהג לחטט בטלפונים של החברים שלו. להסתכל 
בתמונות, בהודעות וכו'. החברים שלו ביקשו ממנו פעמים רבות 
שיפסיק לחטט להם בטלפונים, ואף הזהירו אותו שהם יפעלו נגדו 
אם הוא ימשיך- ובכל זאת הוא ממשיך. בעוד שבועיים דני חוגג יום 
הולדת והוא הזמין את חבריו לכיתה למסיבה. בין החברים התנהל 

ויכוח האם ללכת ליום ההולדת של דני או לא.

היה הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי. א. 
נולד בעירק ועלה לארץ במסע ארוך. ב. 

כיהן כרב הראשי לישראל לצד הרב איסר יהודה אונטרמן. ג. 
סירב להיפגש עם האפיפיור בזמן ביקורו בארץ, כדי לשמור על  ד. 

כבוד היהדות.
כתב ספר שו"ת שנקרא "יין הטוב". ה. 

פעל להעלאת עצמותיו של הרב החיד"א לקבורה בארץ ישראל. ו. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
 ביקור האפיפיור בישראל

ב-תשכ"ד 1964
בשנת תשכ"ד-1964 ביקר בישראל האפיפיור 
פאולוס השישי, ראש הכנסייה הקתולית. 
הייתה זו הפעם הראשונה בה ביקר אפיפיור 
במדינת ישראל. את ביקורו החל בעיר העתיקה, 
שהייתה אז בשליטת הירדנים, ולאחר מכן נסע 
לתל מגידו, שם התקיימה עבורו קבלת פנים 
מכובדת בנוכחות הנשיא, ראש הממשלה ושרים. 
הרב יצחק ניסים, הרב הראשי לישראל, סירב 
להגיע למפגש בטענה שמדובר בפגיעה בכבוד 
היהדות, ושעל האפיפיור היה לבוא לפגוש 
אותו בירושלים. הרב לא חזר בו למרות לחצים 
כבדים שהופעלו עליו. לאחר הטקס המשיך 
האפיפיור לנצרת 
ומשם לירושלים.
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ביהמ“ק ה-2

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

הרב יוסף חיים - בן איש חי
זמנו: חי לפני למעלה ממאה שנים. נפטר בי"ג 

באלול ה'תרס"ט )1909(.
משפחתו: נולד לאביו הרב אליהו, שהיה מחכמי 
הקהילה בבגדאד וממנהיגיה. למד בבית המדרש 
לרבנים הידוע "בית זלכה". גדלותו בתורה הייתה 
בהיקף ובעומק בכל תורת הנגלה והנסתר. חיזק 

את הקשר עם ארץ ישראל בדרכים רבות.
ספריו: ספרו המפורסם הוא "בן איש חי". ועוד 
חיבר כמאה ספרים בנגלה ובנסתר, ובהם: 
דרשות על התורה ונ"ך ועוד, חידושים על 
משנה והתלמוד, ספרי הלכה ושו"ת, ביאורים 
בקבלה, תפילות ופיוטים. הספר "בן איש חי" 
ערוך במתכונת הדרשות שנשא הרב מידי שבת 
לפני כל הקהילה. הספר התקבל כספר לימוד 
בהלכה בעל השפעה רבה בקהילות הספרדים 

בפרט, ובקרב לומדי ופוסקי ההלכה בכלל.

האפיפיור משיב לדברי 
הברכה של הנשיא זלמן 

שזר בטקס שנערך 
בביקורו בתל מגידו 

)Wikipedia(

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

בס"ד

הרב יצחק ניסים

חברותא
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  | מי אני?

7 דקות

1 .

הרב יצחק ניסים זצ"ל. הרב הראשי הראשון  לציון לארץ ישראל.
2 .

הרב נולד בעירק ועלה לארץ ישראל על גבי  חמורים.
3 .

האפיפיור הגיע לבקר במגידו, והרב סירב לבקרו 

שם, אלא הסכים לפגשו רק בירושלים.
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1969
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אריה לוין

בס"ד

הרב חיים יוסף דוד  אזולאי - החיד"א

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הדמות הרבנית בציור ומה היה תפקידה?

איך השלט "עירק" קשור לדמות?
מה קרה במגידו בתשכ"ד-1964? מי הדמויות בציור ליד השלט 

מגידו ואיך הן קשורות לדמות בציור המרכזי?

ידוע בראשי התיבות של שמו - החיד"א. א. 
נולד בירושלים ב-1752. נפטר ונקבר בעיר ליוורנו באיטליה. ב. 

הרבה לנסוע ברחבי העולם כדי לאסוף כספים לטובת הקהילה היהודית. ג. 
כתב למעלה מ-120 ספרים וחיבורים בכל תחומי התורה. ד. 
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ַּדף ס"ג: ַּגְדלּוָתּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים

ַהַּתְלמּוד ְמָתֵאר ֵּתיאּור ָקָצר ַעל ַהַּנֲעֶׂשה ִּבירּוָׁשַלִים, ִּבְתקּוַפת ַההֹוד ֶׁשָּלּה, ְּבֶׁשֶבת 
ִיְׂשָרֵאל ַעל ַאְדָמָתם ַעד חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ָהָאמֹוָרא ַרְחָּבה ָׁשַמע ֵמַרִּבי ְיהּוָדה, ִּכי ִּבירּוָׁשַלִים ָהיּו ְמַגְּדִלים ֲעֵצי ִקיָּנמֹון ָלרֹוב, ַוֲאִפיּלּו 
ל ָּבֶהם. ֶׁשֵעִצים ֵאּלּו ְיָקִרים, ִהְׁשַּתְּמׁשּו ָּבֶהם ְלַהָּסָקה, ְּכֵדי ְלַחֵּמם ֶאת ַהַּבִית ּוְלַבּׁשֵ

ט ְּבָכל  א ְלֶמְרַחִּקים ּוִמְתַּפּׁשֵ ְּבָׁשָעה ֶׁשִהִּסיקּו ֶאת ֲעֵצי ַהִּקיָּנמֹון, ָהָיה ֵריָחם ַהִּנְפָלא ִניּׂשָ
ַרֲחֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ְלַאַחר חּוְרַּבן ַהַּבִית, ֲעֵצי ַהִּקיָּנמֹון ָחְדלּו ִמִּלְגּדֹול, ְוֹלא נֹוְתרּו ֵמֶהם ֶאָּלא ְמַעט ְּביֹוֵתר.

ַּדף ס"ד: ֶמַלח ּוִפְלֵּפל ְּבתֹוְך ַהֶּפה

ִּבְתקּופֹות ְקדּומֹות, ִמי ֶׁשָהָיה לֹו ֵריַח ַרע ֵמַהֶּפה, ָהָיה ֵמִניַח סּוג ֶׁשל ִּפְלֵּפל ָארֹוְך ְּבתֹוְך ַהֶּפה.

יַּנִיים  ַלִּפְלֵּפל ַהֶּזה ָהָיה ַטַעם ָוֵריַח ְמיּוָחִדים ְוהּוא ָהָיה ֵמִסיר ֶאת ָהֵריַח ָהַרע. ִמי ֶׁשַהּׁשִ
ֶׁשּלֹו ָּכֲאבּו, ָהָיה ָׂשם ַּגְרֵּגר ֶמַלח ָּגדֹול ְּבתֹוְך ַהֶּפה, ַעל ַהָּמקֹום ַהּכֹוֵאב, ּוְכֵאָביו ָהיּו ּפֹוְסִקים. 

א ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ֲהֵרי ִאם  ָּבת ָאסּור ָלֶלֶכת ִעם ַמּׂשָ ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבּׁשַ
ַהִּפְלֵּפל אֹו ַּגְרֵּגר ַהֶּמַלח ִנְמָצִאים ַּבֶּפה, מּוָּתר ָלֶלֶכת ִאיָּתם ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים.

ם אֹוָתם ַּבֶּפה ָזקּוק ָלֶהם ְלצֹוֶרְך ַהּגּוף ֶׁשּלֹו, ְלָהִפיג ֵריַח ַרע אֹו  ַמּדּוַע? ִּכי ָהָאָדם ֶׁשּׂשָ
ְלַהְרִּגיַע ְּכֵאב ִׁשיַּנִיים, ּוְכִפי ֶׁשּמּוָּתר ָלֶלֶכת ִעם ְּבָגִדים ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ָּכְך ַּגם מּוָּתר ָלֶלֶכת 

ִעם ַהִּפְלֵּפל ְוַהֶּמַלח ְלִפי ֶׁשַהּגּוף ָצִריְך אֹוָתם ְוֵהם ְטֵפִלים לֹו.

ַּדף ס"ב: ִמְצַות ְנִטיַלת ָיָדִים

ָהרֹוֶצה ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ְנִטיַלת ָיַדִים ַּבּצּוָרה ַהּטֹוָבה ְביֹוֵתר, ִיּטֹול ֶאת ָיָדיו ְּבַמִים ַרִּבים 
ְוֹלא ִיּטֹול ֶאת ָיָדיו ִּבְמַעט ַמִים. ַרב ִחְסָּדא ָאַמר: "ֲאִני נֹוֵטל ֶאת ָיַדי ְּבַמִים ַרִּבים, ְוה' 

ׁשֹוֵלַח ִלי ֶׁשַפע ֶׁשל ְּבָרָכה". 

ַצַער ַעל חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש: ְלַאַחר חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים ַתָּקנֹות ׁשֹונֹות 
ם  ְּכֵדי ֶׁשִּנְזּכֹור ְוֹלא ִנְׁשַּכח ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֶּנֱחַרב. ַרִּבי ְיהּוָדה ֵּבן ָּבָבא ָּגַזר, ֶׁשֵאין ְלִהְתַּבּׂשֵ
יּמּוׁש ְּבֶׁשֶמן  ִמים ּבֹו, ֲאָבל ֲחָכִמים ָחְלקּו ָעָליו, ִמְּפֵני ֶׁשַהּׁשִ ְּבֶׁשֶמן ֲאַפְרְסמֹון, ֶׁשָהיּו ִמְתַּבּׂשְ
ֲאַפְרְסמֹון ֵאינֹו גֹוֵרם ִׂשְמָחה ָלָאָדם, ֶאָּלא ֲהָנָאה. ֲחָכִמים ָאֵכן ִּתיְּקנּו ְלִהיָּמַנע ִמְּדָבִרים 
ֶׁשּגֹוְרִמים ִׂשְמָחה ְוַתֲענּוג, ִּכי ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְׂשמֹוַח ְּכֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָחֵרב, ַאְך ֵהם ֹלא 

ִתיְּקנּו ְלִהיָּמַנע ִמְּדָבִרים ֶׁשֶּנֱהִנים ֵמֶהם.

בס"ד

ַעל ַמה ָחְלקּו ַרִּבי ְיהּוָדה ֵּבן ָּבָבא ַוֲחָכִמים  א. 
ְּבִעְנָין ֶׁשֶמן ֲאַפְרְסמֹון?

ַמה ֶזה "ִעיר ֶׁשל ָזָהב", ּוִמי ִהְבִטיַח ֶאת ֶזה   ב. 
ְלִמי?

ֶמה ָהְיָתה ַהִּסיָּבה ֶׁשִּבְגָלָלּה ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו  ג. 
ָּבת ָאסּור ִלְנעֹול "ַסְנָּדל ַהְמסּוָּמר"? ֶׁשַּבּׁשַ

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים ס"א- ס"ד

???שאלות השבוע

דבר תורה
פרשת אמור מפגישה אותנו עם שני 
סוגים שונים של "קדושות". הקדושה בה 
פותחת הפרשה היא קדושת הכהונה עם 
ההלכות המיוחדות לקדושה זו, ובסופה 
היא מסיימת בקדושת הזמנים: חגי ישראל 

- "אלה מועדי ה' מקראי קודש...".
במה שונות קדושות אלו זו מזו - ומה 
הקשר ביניהן? קדושת הכהונה היא קדושה 
הבאה מלמעלה ואינה תלויה במעשה 
האדם. הכהן נולד כזה מבלי בחירה, ואילו 
אדם רגיל מישראל לא יוכל להיות כהן 
גם אם יתאמץ בכל כוחו. לעומת זאת, 
קדושת הזמנים תלויה דווקא במעשיהם 
של בני ישראל - "ישראל מקדשים את 
הזמנים", והיא כזו המגיעה דווקא מלמטה. 
פרשתנו, הקושרת שתי קדושות אלו, 
מדגישה בפנינו כי הופעת הקדושה בעולם 
תלויה בשני הצדדים: עבודת האדם למטה 
יחד עם הורדת הקדושה מלמעלה. רק 
בשילובם של שני צדדים אלו תופיע כאן 

בארץ הקדושה בשלמותה.

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,  
talmudhagrala@medison.co.il למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.

*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ס"א: ָּכְך נֹוֲעִלים ְוחֹוְלִצים ַנֲעַלִים 

ֶיְׁשָנּה ַמֲחלֹוֶקת ַּבַּתְלמּוד ְּבִעְנַין ֵסֶדר ְנִעיַלת ַוֲחִליַצת ַנֲעַלִים. 

ֵיׁש אֹוְמִרים, ֶׁשּנֹוֲעִלים ְּתִחיָּלה ֶאת ַנַעל ָיִמין, ֶׁשֲהֵרי ַצד ָיִמין הּוא ֶהָחׁשּוב יֹוֵתר, ֲאָבל 
ַרִּבי יֹוָחָנן חֹוֵלק ְוסֹוֵבר, ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּצד ָיִמין ָחׁשּוב, ֵיׁש ִלְנעֹול ְּתִחיָּלה ֶאת ַנַעל 
ְׂשמֹאל, ִמְּפֵני ֶׁשֶאת ַהַּנֲעַלִיים קֹוְׁשִרים ַעל ָהַרְגַלִים, ּוְכִפי ֶׁשֶאת ַהְּתִפיִּלין ַהּתֹוָרה ָאְמָרה 

ִלְקׁשֹור ַעל ָיד ְׂשמֹאל, ָּכְך ַּגם ְּתִחיָּלה ֵיׁש ִלְנעֹול ֶאת ַנַעל ְׂשמֹאל.

יּטֹות ַּגם ָיַחד - ִלְנעֹול ְּתִחיָּלה ֶאת  ַהַּתְלמּוד ַּבֶהְמֵׁשְך אֹוֵמר ֶׁשִּניָּתן ִלְנהֹוג ִּכְׁשֵּתי ַהּׁשִ
ַנַעל ָיִמין, ְּכֵדי ְלַכֵּבד ֶאת ֶרֶגל ָיִמין, ֲאָבל ֲעַדִין ֵאין קֹוְׁשִרים ֶאת ַהָּנַעל. ַאַחר ָּכְך נֹוֲעִלים 
ֶאת ַנַעל ְׂשמֹאל ְוקֹוְׁשִרים אֹוָתּה, ְוַרק ָאז ָׁשִבים ִלְקׁשֹור ֶאת ַהַּנַעל ַהְיָמִנית. ָּכְך ִהְרַוְחנּו 

ֶׁשֶרֶגל ָיִמין ּכּוְּבָדה ְתִחיָּלה, ְוֶרֶגל ְׂשמֹאל ִנְקְׁשָרה ְתִחיָּלה, ְוָכְך ִנְפַסק ַלֲהָלָכה. 

ַּכֲאֶׁשר חֹוְלִצים )מֹוִריִדים, ְמִסיִרים( ֶאת ַהַּנֲעַלִיים, חֹוְלִצים ְּתִחיָּלה ֶאת ַנַעל ְׂשמֹאל.
)תשובה: חס, חסד, חסדא, אדחוס(

חידת פירמידה

1. חמל
2. מעשה טוב.

3. חכם שנטל ידיו בהרבה מים.
4. אצופף, ארכז.
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