
ַּדף ס"ה: ִמְקֶוה וַמְעָין

ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא ָּכתּוב ָּכְך: "ַאְך ַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה ַמִים ִיְהֶיה ָטהֹור".  ֲחָכִמים ָלְמדּו ִמן 
ַהָּפסּוק ַהֶּזה, ִּכי ֵיׁש ְׁשֵני סּוִגים ֶׁשל ַמִים ַהְמַטֲהִרים ֶאת ַהָּטֵמא ַהּטֹוֵבל ָּבֶהם. סּוג ֶאָחד 
ִני הּוא ַהִּמְקֶוה ַהּמּוָּכר  הּוא ַמְעַין ַמִים ַחִּיים ַהּנֹוְבִעים  ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ַהְּזַמן, ְוַהּסּוג ַהּׁשֵ
ָלנּו, ֶׁשהּוא ָמקֹום ֶׁשִהְתַאְּספּו ְלתֹוכֹו ֵמי ְגָׁשִמים. ַקָּיִמים ֶהְבֵּדִלים ַמהּוִתִּיים ֵּבין ִמְקֶוה 
ְלַמְעָין. ַאַחד ַהֶהְבֵּדִלים הּוא, ֶׁשִּמְקֶוה ָּכֵׁשר ִלְטִביָלה ַרק ִאם ַהַּמִים ֶׁשּלֹו עֹוְמִדים ְוֵאיָנם 
זֹוְרִמים, ֲאָבל ַמְעַין ַמִים ַחִּיים ֶׁשּנֹוֵבַע ִמן ָהֲאָדָמה, ָּכֵׁשר ֲאִפיּלּו ֶׁשֵמיָמיו זֹוְרִמים ָּכל ָהֵעת. 

ַּדף ס"ו: "לּוַקְטִמין"

ָּבת ָאסּור ָלֵצאת ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ְּב"לּוַקְטִמין". ַמה ֵהם "לּוַקְטִמין"?  ַּבִּמְׁשָנה ָּכתּוב, ִּכי ְּבּׁשַ

ֶיְׁשָנם ַּבַּתְלמּוד ְׁשלֹוָׁשה ֵּפרּוִׁשים: 

א. ַרִּבי ַאָּבהּו ִהְסִּביר, ֶׁשֲאָנִׁשים ֶׁשָרצּו ְלַהְצִחיק ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים, ָעׂשּו צּוָרה ֶׁשל 
ֲחמֹור, ְוָעׂשּו ֶאת ַעְצָמם ְּכִאיּלּו ֵהם רֹוְכִבים ָעָליו, ְוַהּכֹל ָצֲחקּו. ֶאת צּוַרת ַהֲחמֹור ַהּזֹו 

ִּכיּנּו "לּוַקְטִמין". 

ב. ָרָבא ַּבר ַּפָּפא ָאַמר, ֶׁשִּבְמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ֵיׁש ִטיט 
ּובֹוץ ַּבחֹוֶרף, ָהיּו הֹוְלִכים ַעל ַמְקלֹות ְּגבֹוִהים, ְּכֵדי 
ֹלא ְלִהְתַלְכֵלְך ְּבבֹוץ. ַמְקלֹות ֵאּלּו ֵהם "לּוַקְטִמין". 

ָרָבא ַּבר ַרב הּוָנא ָאַמר, ֶׁש"ּלּוַקְטִמין" ִהיא ַמֵּסָכה 
ַמְפִחיָדה. 

ַּדף ס"ז: ְּתִפיָּלה ַעל ָהֵעץ ַהחֹוֶלה

ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵעץ ְּפִרי, ְוָהֵעץ ָלָקה ְּבַמֲחָלה ֶׁשַהֵּפרֹות ֶׁשּלֹו נֹוְׁשִרים ִמֶּמּנּו עֹוד ִלְפֵני 
ֶׁשִּסְּימּו ִלְגּדֹול ָּכָראּוי ְוֵאיָנם ְראּוִיים ְלַמֲאָכל - ִיְצַּבע ֶאת ָהֵעץ ְּבֶצַבע ָאדֹום. ַמּדּוַע? ְּכֵדי 
ֶׁשָהֲאָנִׁשים ֶׁשַּיַעְברּו ְלַיד ָהֵעץ ָיִבינּו ִּכי הּוא ְמקּוְלָקל, ְוִיְתַּפְּללּו ַלה' ֶׁשְּיַרֵּפא ֶאת ָהֵעץ, 
ִּכי ָּכֵעת ֵאין ְלַבַעל ָהֵעץ ֵּפרֹות ֶלֱאכֹול ְוִלְמּכֹור. ַהַּתְלמּוד לֹוֵמד זֹאת ִמן ַהְּפסּוִקים, ֶׁשָּכל 
ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָצָרה, יֹוִדיַע ָלַרִּבים ֶאת ַצֲערֹו ְוֵהם ִיְתַּפְּללּו ָעָליו. ַרִביָנא ָאַמר, ֶׁשָּלֵכן ָנהּוג, 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְּתָמִרים נֹוְׁשִרים ֵמֵעץ ַהֶּדֶקל ִלְפֵני ֶׁשֵהם ְּבֵׁשִלים ּוְראּוִיים ְלַמֲאָכל, ַּבַעל ַהֶּדֶקל 
ּתֹוֶלה ָעָליו ֶאְׁשּכֹול ֶׁשל ְּתָמִרים, ַוֲאָנִׁשים ְמִביִנים ֶׁשַהֶּדֶקל חֹוֶלה ְוֵהם ִמְתַּפְּלִלים ָעָליו. 

 | על המפה

מירון
מירון הוא מושב דתי בגליל העליון, 
שנקרא על שם העיר הקדומה מירון 
ששכנה בסמוך בתקופת המשנה. הוא 
הוקם בשנת 1949 על חורבות כפר ערבי 
שנכבש במלחמת העצמאות. מייסדי 
המושב היו חיילים שהשתתפו בשחרורו, 
ועולים מרומניה והונגריה. כיום גרים 
ביישוב כ-1,000 תושבים, המתפרנסים 
בעיקר מחקלאות ותיירות. בחלקו הדרומי 
של המושב נמצא קבר רבי שמעון בר 
יוחאי, אליו מגיעים מבקרים רבים לאורך 
השנה ובפרט בל"ג בעומר. כמו כן, ישנם 
קברי תנאים ואמוראים נוספים בסביבת 
המושב, וכן חורבה של בית כנסת עתיק.

רכס הרי מירון מכיוון צפת 
)Wikipedia, Ori~ and Eladkrauz(

ל״ג בעומר שמח!

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 343

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף ס"ז

הסבר: התלמוד מביא 
סוג של תפילה לרפואה 
מקדחת, בה מבקשים 
שכמו שהאש התרחקה 
מחנניה, מישאל ועזריה, 
כך תתרחק אש הקדחת 

מן החולה.

חמיתיה – ראתה
עריקת – ברחה

"וכי היכי דחמיתיה אשתא לחנניה מישאל 
ועזריה ועקירת מן קדמוהי - כן תחמיניה 
אשתא לפלוני בר פלונית ותיערוק מן 

קדמוהי".

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים ס"ה- ע"א
פרשת בהר-בחוקותי | ט"ז-כ"ב באייר )10-16 למאי(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

שימוש.זרק אותם ואין להם יותר הקרשים שלו גם אם הוא מפורשת של הקבלן. אלו סתם, בלי לקבל הסכמה אפשר לקחת את הקרשים חלק מהילדים טענו שאי מצד אחד:

מצד שני:

חלק מהילדים טענו 

שמכיוון שהוא זרק את 

הקרשים, אפילו שהם עדיין 

בתוך מתחם הבנייה, אין 

צורך לבקש ממנו רשות. 

ההיפך, הם עושים בכך 

טובה שהם מסירים מפגע 

שכונתי.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

בשכונה אחת היה אתר בנייה שבו היו זרוקים קרשים רבים שאין 
בהם שימוש. ילדי השכונה רצו לקחת את הקרשים הללו למדורת 

ל"ג בעומר שלהם, אלא שהדבר עורר דיון סוער ביניהם.

מגדולי התנאים בדור הרביעי. א. 
תלמידו של רבי עקיבא ב. 

הסתתר שנים רבות במערה עם בנו. ג. 
נחשב לגדול חוכמת הקבלה. ד. 

קבור במירון. ה. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הילולת ל"ג בעומר

מדי שנה מתקיימת בל"ג בעומר הילולת רבי 
שמעון בר יוחאי ליד קברו במירון. עלייה לקברי 
הצדיקים במירון מוזכרת כבר במאה ה-11, 
והעלייה לקבר רשב"י מופיעה לראשונה בכתבי 
ר' חיים ויטאל במאה ה-16. לפי המסורת נחשב 
ל"ג בעומר ליום פטירתו של רשב"י, בו גילה 
לתלמידיו את סודות הקבלה, ולכן חוגגים ביום 
זה לכבודו. במשך הזמן התפתחו המנהגים 
הקשורים להילולה, כמו הדלקת מדורות ונרות, 
סעודות ותספורת "חלאקה" לילדים. כיום 
הילולת רשב"י היא אחד מהאירועים ההמוניים 
הגדולים ביותר, ומאות אלפי אנשים מגיעים 

למירון ומשתתפים בה מדי שנה.

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

ארבע רשויות = ארבעה סוגי מקומות לעניין 
איסור טלטול חפצים בשבת. ארבע הרשויות הן: 
רשות היחיד, רשות הרבים, כרמלית ומקום פטור.

מלאכה זו נלמדת מדברי משה רבנו, כאשר ציווה 
את העם להפסיק להביא את תרומותיהם למשכן, 
שנאמר: "ַוְיַצו מֶשׁה ַוַיֲּעִבירּו קֹול ַבַּמֲּחֶנה ֵלאמֹר, 
ִאיׁש ְוִאָשּׁה ַאל ַיֲעׂשּו עֹוד ְמָלאָכה ִלְתרּוַמת ַהקֶֹּדׁש, 
ַוִיָּכֵּלא ָהָעם ֵמָהִביא" )שמות(. חז"ל למדו כי הציווי 
נאמר בהתייחס ליום שבת, וכוונתו הייתה למנוע 
מלאכת טלטול של הוצאת התרומות מרשות 

היחיד דרך רשות הרבים אל מקום המשכן.

עלייה לרגל לקבר 
הרשב"י, 1920 

)Wikipedia(

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

בס"ד

רשב"י

חברותא



3 דקות
  | מי אני?

7 דקות

1  .

רבי שמעון בר יוחאי ואלעזר בנו.
2  .

בפתח המערה אליה ברחו.
3  .

היא מספרת את שיער ראש הילד בהגיעו לגיל  3 - חלאקה.
4  .

את המדורות שמדליקים בל"ג בעומר, יום  ההילולה לרשב"י.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

ספר הזוהר

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מיהן שתי הדמויות בציור?

היכן הן יושבות?
מה עושה דמות מחוץ למערה לבנה?

מה מסמלות אבוקות האש בציור?

הספר המרכזי של תורת הקבלה. א. 
מיוחס לתנא רבי שמעון בר יוחאי. ב. 

התפרסם במאה ה-13 בידי ר' משה די ליאון. ג. 

כתוב בארמית ומסודר לפי פרשיות השבוע. ד. 

2
1

3

4



ַּדף ע': קֹוְרַּבן ַחָּטאת ַעל ֲעֵבָרה ְּבׁשֹוֵגג

ְיהּוִדי ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ְּבׁשֹוֵגג ַחָּיב ְלָהִביא קֹוְרַּבן ַחָּטאת ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּכֵדי ְלַכֵּפר 
ַכח ְּדָבִרים  ַכח ָּדָבר ֶאָחד ֵמִביא קֹוְרָּבן ֶאָחד, ִמי ֶׁשּׁשָ ַעל ָּכְך ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה.  ִמי ֶׁשּׁשָ
ָּבת ָאסּור ַלֲחרֹוׁש  ֲאָחִדים ֵמִביא קֹוְרָּבנֹות ֲאָחִדים. ְלָמָׁשל, ְראּוֵבן ָׁשַכח ֶׁשְּבּׁשַ
ָּבת ָאסּור ִלְקצֹור ְוהּוא ָקַצר, ֲהֵרי הּוא  ָּבת, ְוַאַחר ָּכְך ָׁשַכח ֶׁשְּבּׁשַ ְוהּוא ָחַרׁש ְּבּׁשַ
ַחָּיב ְׁשֵני קֹוְרְּבנֹות ַחָּטאת, ִּכי הּוא ָׁשַכח ְׁשֵני ְדָבִרים ֶׁשַהּתֹוָרה רֹוָצה ֶׁשִּיְזּכֹור. 

ֲאָבל, ִאם ְראּוֵבן ָׁשַכח ִּבְכָלל ֶׁשַהּיֹום ַׁשָּבת, ְוהּוא ָחַרׁש, ָזַרע ְוָקַצר, ֲאַזי הּוא 
ֵמִביא קֹוְרַּבן ַחָּטאת ֶאָחד. ַמּדּוַע? ִּכי הּוא ָׁשַכח ַרק ָּדָבר ֶאָחד - ֶׁשַהּיֹום ַׁשָּבת. 

זֹו ִׁשיַּטת ַרב ַנְחָמן. 

ַּדף ע"א: ִאיּסּור ֲאִכיַלת ֵחֶלב

ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ֶׁשֵאין ֶלֱאכֹול ֵחֶלב ֶׁשל ְּבֵהָמה, וִמי ֶׁשָאַכל ֵחֶלב ְּבׁשֹוֵגג, ַחָּיב ְלָהִביא 
קֹוְרַּבן ַחָּטאת ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַהְקִריבֹו. 

ִאם ְיהּוִדי ָאַכל ֵחֶלב ְּפָעִמים ֲאָחדֹות, ָעָליו ְלָהִביא קֹוְרָּבנֹות ֲאָחִדים, ָּכל קֹוְרָּבן 
ְמַכֵּפר ַעל ֲאִכיָלה ַאַחת. אּוָלם, ָּכל זֹאת ַּדְוָקא ִאם ַאֲחֵרי ֶׁשָאַכל ֵחֶלב ַּפַעם 
ַאַחת הּוא ִנְזַּכר ֶׁשַהָּדָבר ָאסּור, ְוׁשּוב ָׁשַכח ְוָאַכל ַּפַעם נֹוֶסֶפת, ָאז הּוא ַחָּיב 
קֹוְרָּבן ַעל ָּכל ֲאִכיָלה. אּוָלם, ִאם ָאַכל ְּפָעִמים ֲאָחדֹות, ֲאָבל ְּבָכל אֹותֹו ַהְּזַמן 
הּוא ָׁשַכח ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול ֵחֶלב, ֲהֵרי ָּכל ָהֲאִכילֹות ֶנְחָׁשבֹות ַּכֲאִכיָלה ַאַחת, 

ְּכַמֲעֶׂשה ֶאָחד, ְוהּוא ַחָּיב קֹוְרָּבן ֶאָחד ִּבְלָבד. 

ַּדף ס"ט: ַההֹוֵלְך ַּבִּמְדָּבר ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ָמַתי ַׁשָּבת

ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ֶׁשָהַלְך ַּבִּמְדָּבר ְוִהְתַּבְלֵּבל, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיֶזה יֹום הּוא ַהּיֹום ַהֶּזה, 
ָמַתי ִיְׁשמֹור ַׁשָּבת? ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד ְּבָכל יֹום ִיְׁשמֹור ַׁשָּבת, ִּכי חֹוַבת ְׁשִמיַרת 
ַׁשָּבת ִהיא ִמן ַהּתֹוָרה, ּוֵמַאַחר ֶׁשְּבָכל יֹום ֵיׁש לֹו ָסֵפק אּוַלי ַהּיֹום ַׁשָּבת, ָעָליו 
ְלַהְחִמיר ְוִלְנהֹוג ְּכִאיּלּו ַׁשָּבת ַהּיֹום, ְוַיֲעֶׂשה ַרק ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשהּוא ַחָּיב ַלֲעׂשֹות 

ְּכֵדי ִלְחיֹות, ִּכי ֲהֵרי ִּפיּקּוַח ֶנֶפׁש ּדֹוֶחה ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ּכּוָּלּה. 

ֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשִאם ָהִאיׁש ַהֶּזה ִיְהֶיה ַּבִּמְדָּבר ָׁשִנים ֲאָחדֹות, ַּבּסֹוף הּוא 
בּוַע הּוא ִנְזָהר ֶׁשֹּלא ַלֲעבֹור  ַּבת קֹוֶדׁש הּוא יֹום ְמיּוָחד, ִּכי ָּכל ַהּׁשָ ִיְׁשַּכח ֶׁשּׁשַ
ַעל ִאיּסּוֵרי ַׁשָּבת. ָלֵכן ֵהם ִּתיְּקנּו, ֶׁשַּפַעם ְּבִׁשְבָעה ָיִמים הּוא ַיֲעֶׂשה ִקיּדּוׁש 

ַּבַּלְיָלה ְוַהְבָּדָלה ְּבסֹוף אֹותֹו יֹום, ְּכֵדי ִלְזּכֹור ֶׁשֵּיׁש ַׁשָּבת ָּבעֹוָלם. 

בס"ד

א. ֵאילּו ְׁשֵני סּוִגים ֶׁשל ַמִים ַהְמַטֲהִרים ֶאת ַהָּטֵמא 
ַהּטֹוֵבל ָּבֶהם ַקָּיִמים, ּוַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם?

ָּבת ָאסּור ַלֲחרֹוׁש  ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָאָדם ֶׁשָׁשַכח ֶׁשַּבּׁשַ ב. 
ָּבת, ְלֵבין ָאָדם ֶׁשָׁשַכח ִּבְכָלל ֶׁשַהּיֹום  ְוהּוא ָחַרׁש ַּבּשַׁ

ַׁשָּבת ְוָחַרׁש?
ַמה ַיֲעֶׂשה ָאָדם ַההֹוֵלְך ַּבִּמְדָּבר ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ָמַתי ַׁשָּבת? ג. 

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים ס"ח- ע"א

???שאלות השבוע

דבר תורה
הפרשה פותחת בפסוק המדבר על כניסת בני ישראל 
לארץ ישראל: 'ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי 
ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ 
ַׁשָּבת לה''. לכאורה היינו חושבים שעם הכניסה 
לארץ התורה תצווה על האנשים 'להסתער' על 
הקרקע ולהתחיל לזרוע, לחרוש ולפתח אותה, 
אלא שהתורה ציוותה לא לשכוח לתת גם לארץ 
לנוח- "ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזמֹר 
ִביִעת ַׁשַּבת  ָנה ַהּׁשְ ַּכְרֶמָך ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה ּוַבּׁשָ
ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה' ָׂשְדָך ֹלא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך 
ֹלא ִתְזמֹר..ְׁשַנת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ". האדם והאדמה 
קשורים זה לזו, וכשם שהאדם זקוק למנוחה יום 
אחד בשבוע כך גם הארץ זקוקה למנוחה פעם 
בשבע שנים. זה יהיה גם מבחן באמונה לאנשים 
שיחזקו את אמונתם בהבטחת ה': "ְוִכי תֹאְמרּו ַמה 
ִביִעת ֵהן ֹלא ִנְזָרע ְוֹלא ֶנֱאסֹף ֶאת  ָנה ַהּׁשְ ּנֹאַכל ַּבּׁשָ
ית  ּׁשִ ָנה ַהּׁשִ ְּתבּוָאֵתנּו ,ְוִצּוִיִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבּׁשָ
ִנים", וגם שנה בה  ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁשֹלׁש ַהּׁשָ
יתפנה האדם לעסוק בדברים רוחניים ובחיזוק עצמו 
ומשפחתו, ויתפנה ככל הניתן מעבודת האדמה 

ומטרדת הפרנסה.

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

ַּדף ס"ח: ְּכָלִלים ְּבַהְפָרַׁשת ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות

ִמְצַות ַהְפָרַׁשת ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות קֹוַבַעת, ִּכי ֵיׁש ְלַהְפִריׁש ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות 
ִמִּגיּדּוֵלי ַהַּקְרַקע ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.  ֶיְׁשָנם ְּכָלִלים ֲחׁשּוִבים ְּבִמְצָוה זֹו: 

ַהְּכָלל ָהִראׁשֹון - "אֹוֶכל": ִחּיּוב ַהְפָרַׁשת ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות ָחל ַעל ִּגיּדּוֵלי 
ַקְרַקע ָהְראּוִיים ְלַמֲאָכל, ְוֹלא ַעל ִּגיּדּוֵלי ַקְרַקע ֶׁשֵאיָנם טֹוִבים ְלַמֲאָכל 

ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהם ִלְדָבִרים ֲאֵחִרים, ְלָמָׁשל, ְלַיֵּצר ֵמֶהם ְצָבִעים. 

ִני - "ִנְׁשָמר": ְּכלֹוַמר, ַהְּפִרי ִנְׁשָמר ַעל ְיֵדי ַהְּבָעִלים ֶׁשּלֹו. ֲאָבל ִאם  ַהְּכָלל ַהּׁשֵ
ַהְּפִרי הּוא ֶהְפֵקר ְוִאיׁש ֵאינֹו ׁשֹוֵמר ָעָליו, ֵאין ָעָליו ִחּיּוב ַהְפָרַׁשת ְּתרּומֹות 

ּוַמַעְׂשרֹות. 

ִליִׁשי - "ִּגיּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ": ַהְּפִרי ַהֶּזה ָּגֵדל ַעל ְיֵדי ֶׁשּזֹוְרִעים ֶזַרע  ַהְּכָלל ַהּׁשְ
ָּבֲאָדָמה ְוהּוא צֹוֵמַח. ֲאָבל, ַהִּפְטִרּיֹות ְּפטּורֹות ִמְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות, ִּכי ֵאין 

ָלֶהן ׁשֹוָרִׁשים ָּבֲאָדָמה, ְוֵהן ֵאיָנן יֹוְנקֹות  ְמאּוָמה ִמן ָהֲאָדָמה. 
)תשובות: ָחָלב, ֶחֶבל,  ֵחֶלב, ֲחָבל, ָחַבל, ּבַחל(

מצאו את המילים הבאות, שמורכבות כולן 
מאותן שלוש אותיות:

1. משקה לבן - 

2. משמש לקשירה - 

3. שומן אסור באכילה - 

4. מילת צער -  

5. פגע, הזיק - 

6. הרגיש גועל - 

חידה!


