
ָּבת ַּדף ע"ט: הֹוָצַאת ֶצַבע ְּבּׁשַ

ָּבת ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ֵחֶפץ ֶׁשֵאינֹו ָחׁשּוב, ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור ִמן ַהּתֹוָרה,  ַהּמֹוִציא ְּבּׁשַ
ּוְלִפיָכְך ֵיׁש ָלַדַעת, ֵאיזֹו ַּכּמּות ֶצַבע ֶנֱחֶׁשֶבת "ֲחׁשּוָבה"?

ַּבְּבַרְייָתא ֶנֱאַמר, ִּכי ֲאִפיּלּו ַּכּמּות ֶצַבע ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְצּבֹוַע ָּבּה ְמַעט ֶצֶמר - ָאסּור ְלהֹוִציא 
ִמְּפֵני ֶׁשסֹוֲחֵרי ַהְּצָבִעים ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים ִלְמּכֹור ֶאת ַהְּצָבִעים, ָהיּו ַמְדִגיִמים ַלּקֹוִנים 
מּו ִמן ַהֶּצַבע. ְלִפיָכְך,  ֶאת ַהֶּצַבע. ֵהם ָהיּו צֹוְבִעים ְמַעט ֶצֶמר ְּכֵדי ֶׁשַהּקֹוִנים ִיְתַרּׁשְ

ַּגם ַּכּמּות ְקַטָּנה ֲחׁשּוָבה ִהיא. 

ֶאת ַהֶּצַבע ָהיּו ְמִכיִנים ִמ"ַּסָּמִנים". ַהְּבַרְייָתא אֹוֶמֶרת, ִּכי ְמַעט ַסָמִנים ֵאיָנם ֲחׁשּוִבים, 
ִּכי ִאיׁש ֵאינֹו טֹוֵרַח ְלַיֵּצר ֶצַבע ִמְּמַעט ַסָמִנים. ְלִפיָכְך, ִׁשיעּור ַהַּסָמִנים הּוא, ַהַּכּמּות 

ֶׁשָּבּה ִניָּתן ְלָהִכין ֶצַבע ִלְצִביַעת ֶּבֶגד ָקָטן. 

ַּדף פ': סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל ְּדיֹו ְּכִתיָבה

ַמהּו ִׁשיעּור ַהְּדיֹו ְלַגֵּבי ְמֶלאֶכת הֹוָצָאה?

ַּבִּמְׁשָנה ֶנֱאַמר, ִּכי ִׁשיעּור ַהְּדיֹו הּוא ַּכּמּות ְּדיֹו ֶׁשִּניָּתן ִלְכּתֹוב ָּבּה ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות. ִאם 
ַהַּכּמּות מּוָעָטה ִמַּדי, ְוֹלא ִניָּתן ִלְכּתֹוב ַּבְּדיֹו ֲאִפיּלּו ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות, ֲהֵרי ַהַּכּמּות ַהּזֹו 

ָּבת ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ֵאינֹו ַחָּיב.  ֵאיָנּה ֲחׁשּוָבה, ְוַהּמֹוִציא אֹוָתּה ְּבּׁשַ

ַהְּבַרְייָתא אֹוֶמֶרת, ֶׁשֵּבין ִאם ַהְּדיֹו ִנְמָצא ַעל ַהּקּוְלמֹוס )ֶּבָעָבר ָהיּו טֹוְבִלים ֶאת ָהֵעט 
ַּבְּדיֹו ְוכֹוְתִבים(, ּוֵבין ִאם ַהְּדיֹו ִנְמָצא ַּבֶּקֶסת )ַהְּכִלי ֶׁשֵהִכיל ֶאת ַהְּדיֹו(, ָּתִמיד ָצִריְך 

ִלְבּדֹוק ֶׁשֵּיׁש ַּכּמּות ְּדיֹו ֶׁשִּניָּתן ִלְכּתֹוב ָּבּה ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות. 

ַּדף פ"א: ָעִציץ ָנקּוב

ָּבת ָאסּור ִלְתלֹוׁש ֶצַמח ַהָּגֵדל ַּבַּקְרַקע, ְוָהעֹוֶׂשה ֵּכן עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור "ּתֹוֵלׁש".  ְּבּׁשַ

ַּבַּתְלמּוד מּוְזָּכר "ָעִציץ ָנקּוב". ָעִציץ ָנקּוב הּוא ָעִציץ ֶׁשֵּיׁש ּבֹו חֹור. ְמַעְנֵין ַהָּדָבר, 
ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשַהֶּצַמח ְוַהּשֹׁוָרִׁשים ֶׁשל ַהֶּצַמח ֵאיָנם ָּבֲאָדָמה ֶׁשַּבַּקְרַקע, ֶאָּלא ָּבֲאָדָמה 

ֶׁשְּבתֹוְך ֶהָעִציץ, ֵהם ׁשֹוֲאִבים ּכֹוַח ֵמָהֲאָדָמה ֶׁשַּבַּקְרַקע ֶּדֶרְך ַהחֹור ֶׁשֶּבָעִציץ.

ֵמַאַחר ֶׁשַהֶּצַמח ָּגֵדל ְּבכֹוַח ָהֲאָדָמה, ֲהֵרי הּוא ֶנְחָׁשב ְמחּוָּבר ֵאֶליָה. 

ָּבת ָאסּור ִלְתלֹוׁש ֶצַמח ַהְּמחּוָּבר ָלֲאָדָמה ְלִפיָכְך ָּגְזרּו ֲחָכִמים, ִּכי ַגם ֶאת  ִמֵּכיָון ֶׁשְּבּׁשַ
ָּבת, ִמְּפֵני ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְמִריִמים אֹותֹו, הּוא ׁשֹוֵאב ָּפחֹות  ֶהָעִציץ ַהָּנקּוב ֵאין ְלָהִרים ְּבּׁשַ

ּכֹוַח ִמן ָהֲאָדָמה.

 | על המפה
בית לחם

בית לחם היא עיר בהר חברון, דרומית 
לירושלים. היא נבנתה בתקופת הברונזה 
הקדומה, ומוזכרת בתנ"ך, שם היא נקראת 
גם אפרת. בית לחם עמדה בנחלת שבט 
יהודה. רחל אמנו נקברה בדרך המובילה 
לעיר, בועז ורות גרו בה, ודוד המלך גדל 
בבית לחם ונמשח בה למלך. העיר נחרבה 
במהלך מרד בר כוכבא, ובהמשך התיישבו 
בה נוצרים ומוסלמים. במלחמת ששת 
הימים נכבשה בית לחם על ידי צה"ל, 
ובהסכמי אוסלו נמסרה לשליטת הרשות 
הפלסטינית. כיום חיים בה כ-36,000 איש.

בול של ממשלת 
המנדט בשנת 1927 

המראה את מבנה 
קבר רחל בבית לחם 

)Wikipedia(

חג שבועות שמח!

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 345

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף פ"ה

הסבר: רב אחא דורש את הכתוב בתורה על בני 
שעיר החורי, שנקראו כך משום שגורשו מנחלתם 
על ידי בני עשו וכביכול נהיו בני חורין מנכסיהן.

טורא – הר
מישרא – מישור

"רב אחא בר יעקב אמר: חורי - שנעשו 
בני חורין מנכסיהן" 
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4 דקות

וגורם להם לנזק כלכלי.שהם משקיעים בו רבות, הוא גונב מהשטח שלהם, עליו במשטרה. אחרי הכל מהמטע, ואולי אף להתלונן אותו שיפסיק לגנוב שיש לתפוס אותו, להזהיר חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה אומרים 

שזו דווקא מצווה שהוא ייקח. 

הרי הוא אדם עני, ובסך הכל 

הוא לא לוקח כל כך הרבה 

פירות, אלא רק לעצמו בסל 

קטן. לכן המשפחה יכולה 

להתייחס לזה בסלחנות כאילו 

נתנה לו צדקה, וודאי שלא 

צריך לתפוס אותו או להסגיר 

אותו למשטרה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

למשפחת כהן יש מטע עצים, ויש בין היתר עצי פרי שונים: תפוזים, 
אבוקדו, מנגו ועוד. בני המשפחה שמו לב שאחת לכמה ימים מגיע 
למטע בשעות הלילה אדם המוכר באזור כאדם עני, קוטף לעצמו פירות 
מהעצים השונים, ולוקח אותם בסל קטן. הדבר עורר דיון משפחתי.

אחד השופטים בתנ"ך. א.  
חז"ל אמרו שנקרא גם אבצן. ב.  

התחתן עם גיורת מואבייה. ג.  
סבא רבא של דוד המלך. ד.  

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
תקופת השופטים

תקופת השופטים החלה אחר מותו של יהושע 
בן נון, ונמשכה כ-330 שנה. במהלך תקופה זו 
לא היה מלך לעם ישראל, וכל שבט חי בפני 
עצמו תחת הנהגה מקומית. תקופת השופטים 
התאפיינה במחזוריות, בה בני ישראל עבדו 
עבודה זרה, ה' הביא עליהם אויבים ששעבדו 
אותם, בני ישראל צעקו אל ה', והוא שלח להם 
שופט שיושיע אותם. לאחר מות השופט חזרו 
לעבוד עבודה זרה, וכן הלאה. בין השופטים 
שקמו לעם ישראל היו עתניאל בן קנז, אהוד 
בן גרא, ברק בן אבינועם, גדעון, יפתח ושמשון. 
תקופת השופטים הסתיימה כאשר שמואל 

הנביא משח את שאול למלך.

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

לקט, שכחה ופאה

לקט, שכחה ופאה הן מתנות עניים - חלק 
מהתבואה שהתורה מצווה את בעל השדה 
להשאיר עבור העניים. הלקט הם שיבולים 
שנשמטו מידי הקוצרים, השכחה הן אלומות 
שנשכחו מאחור, והפאה היא חלק מהשדה אותו 

לא קוצרים אלא משאירים לעניים.

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

בועז

חברותא
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1  .

קציר השעורים בבית לחם.
2  .

במגילת רות. בחג השבועות.
	  .

בועז, שואל את הנער מי הנערה החדשה.
	  .

רות, מלקטת שעורים.
	  .

לקוצר בציור יש אוזניות....

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

רות

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מהו האירוע המתואר בציור?

היכן מסופר האירוע המצויר כאן, ומתי מספרים אותו? 
מי האיש המזוקן בצד שמאל ומה הוא שואל את הנער?

מי זו הנערה המתכופפת בצד ימין ומה היא עושה?
מה לא הגיוני בציור?

א. נולדה למשפחת המלוכה במואב.
ב. התחתנה עם בנו של אלימלך.

ג. התאלמנה בגיל צעיר.
ד. התגיירה והצטרפה לעם ישראל.

ה. נודעה בשל החסד והצניעות שלה.

2
1

3

5
4



ַּדף פ"ד: טּוְמַאת ִמְדָרס

ַּכֲאֶׁשר ָטֵמא נֹוֵגַע ִּבְכִלי הּוא ְמַטֵּמא אֹותֹו. ִאם הּוא יֹוֵׁשב ַעל ִמְזָרן, ַהִּמְזָרן 
ִנְטָמא, ִּכי הּוא נֹוֵגַע ּבֹו, ֲאָבל ַהִּמיָּטה ֵאיָנּה ִנְטֵמאת. 

ֲאָבל, ֵיׁש ְטֵמִאים ֶׁשַהּטּוְמָאה ֶׁשָּלֶהם ֲחמּוָרה, ְוֵהם ְמַטְּמִאים "טּוְמַאת ִמְדָרס". 
ִמְדָרס ִמְּלׁשֹון ְדִריָסה. ְּכלֹוַמר, ֲאִפיּלּו ִאם ֵהם ּדֹוְרִסים ְּכִלי ְּבִלי ָלַגַעת ּבֹו, הּוא 
ִנְטָמא. ְּכֶׁשָּטֵמא ָּכֶזה יֹוֵׁשב ַעל ִמְזָרן, ַּגם ַהִּמיָּטה ִנְטֵמאת, ִּכי הּוא דֹוֵרס ָעֶליָה, 

ִנְׁשָען ָעֶליָה, יֹוֵׁשב ָעֶליָה. 

ֵאילּו ֲחָפִצים ִנְטָמִאים ְּבטּוְמַאת ִמְדָרס? ַרק ֲחָפִצים ֶׁשּיֹוְׁשִבים ֲעֵליֶהם אֹו 
ׁשֹוְכִבים ֲעֵליֶהם. ֲאָבל, ִאם ָיִׂשימּו ִמְזָרן ַעל ֲאַבִּטיַח ְוַהָּטֵמא ֵיֵׁשב ַעל ַהִּמְזָרן, 
ָהֲאַבִּטיַח ֹלא ִיַּטֵּמא, ִּכי ֵאין יֹוְׁשִבים ַעל ֲאַבִּטיַח. אּוָלם, ִאם ָיִׂשימּו ִמְזָרן ַעל 

ִּכיֵּסא ְוַהָּטֵמא ֵיֵׁשב ָעָליו, ַהִּכיֵּסא ִיַּטֵּמא, ִּכי הּוא ְמיֹוָעד ִליִׁשיָבה.

ַּדף פ"ה: ִּכְלֵאי ְזָרִעים

ֵיׁש ִמְסַּפר סּוִגים ֶׁשל ִאיּסּור ִּכְלַאִים - ַמֵהם ִּכְלֵאי ְזָרִעים? 

ַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת ִלְזרֹוַע ַיַחד ְׁשֵני ִמיִנים ֶׁשל ְזָרִעים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְלָמָׁשל, 
ַעְגָבִנָּיה ַוֲאַבִּטיַח ָאסּור ִלְזרֹוַע ָיַחד. ְּדַלַעת ְוִקיּשּׁוִאים ָאסּור ִלְזרֹוַע ָיַחד. 
ֲאָבל, ִאם ֵיׁש ְלָאָדם ְׁשֵני ָׂשדֹות, ָׂשֶדה ֶאָחד ֶׁשל ֲאַבִּטיִחים ְוָׂשֶדה ֶאָחד ֶׁשל 
דֹות ְמׁשּוָּתף, הּוא ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲעׂשֹות  ַעְגָבִנּיֹות, ֲאִפיּלּו ֶׁשַהְּגבּול ֶׁשל ְׁשֵני ַהּׂשָ
דֹות, ִּכי ּכּוָּלם רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ְׁשֵני ָׂשדֹות ְוֵאין ָּכאן  ְמִחיָּצה ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּׂשָ

ִעְרּבּוב ֶׁשל ְׁשֵני ִמיִנים. 

ַּדף פ"ג: ָלָמה אֹוִנָּיה ֹלא ְמַקֶּבֶלת טּוְמָאה?

ַמה ּקֹוֶרה ְלָאָדם אֹו ִלְכִלי ֶׁשָּנַגע ּבֹו ֵמת? הּוא ִנְהָיה ָטֵמא. 

ַמה ּקֹוֶרה ְלאֹוִנָּיה ֶׁשָּנַגע ָּבּה ֵמת? ִהיא נֹוֶתֶרת ְטהֹוָרה ְוֵאיָנּה הֹוֶפֶכת ִלְטֵמָאה. 

ַמּדּוַע? 

ֶאָחד ַהֶהְסֵּבִרים הּוא, ֶׁשֲחָכִמים ָלְמדּו ִמן ַהָּפסּוק, ֶׁשָהאֹוִנָּיה ִהיא ְּכמֹו ַהָּים ֶׁשּבֹו 
ִהיא ָׁשָטה. ְּכִפי ֶׁשַהָּים ֵאינֹו ְמַקֵּבל טּוְמָאה, ָּכְך ַּגם ָהאֹוִנָּיה ֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת טּוְמָאה. 

בס"ד

ַמהּו ִאיּסּור ִּכְלַאִים? א. 

ַמִהי טּוְמַאת ִמְדָרס? ב. 

ָּבת? ַמהּו ָעִציץ ָנקּוב, ּוָמה ִּדינֹו ְּבּׁשַ ג. 

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים פ"ב- פ"ה

???שאלות השבוע

דבר תורה
בברכת כוהנים אומרת התורה: "ישא ה' פניו אליך, 

וישם לך שלום". 

פסוק זה מבטא השלמה בין שני חלקים הנדרשים 
כדי שיזכה האדם לחיות חיים טובים ומאושרים 

עלי אדמות:

הראשון: ברכה ונשיאת פנים מן המרום - הברכה 
האלוקית הבאה מלמעלה, וממלאת את האדם 
בשפע לכל צרכיו וענייניו. אולם, האושר איננו תלוי 
רק בברכה הבאה מן השמים. כדי לזכות בשמחת 
אמת על האדם לחיות בשלום ובשמחה ביחס 

לחלקו ולמקום בו הוא אישית נמצא. 

לכן באה התורה ומוסיפה את הצד השני: "וישם לך 
שלום" שגם מצדך תגיע תחושת שלמות ושמחה על 
המקום שבו אתה נמצא. היה שמח בחלקך ובטוב 
אותו אתה מקבל, תחיה בהשלמה ובהודיה על מה 
שיש לך, וכך הברכה מן המרום תוסיף ותתקבל 

בצורה הטובה ביותר.

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 פ"ב: ְלִהְתַרֵחק ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשַהִּמְתּגֹוֵרר ְּבַבִית ַהָּסמּוְך ְלֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוֵיׁש ִקיר ֶׁשַּמְבִּדיל 
ֵּבין ַהַּבִית ֶׁשּלֹו ְלֵבין ֵּבית ָהֲעבֹוָדה ַהָּזָרה, ִאם ָנַפל ַהִּקיר ַהַּמְפִריד ֵּבינֹו ְלֵבין 
אי ִלְבנֹות ׁשּוב ֶאת ַהִּקיר ְּבאֹותֹו ָמקֹום, ִּכי ַעל  ָהֲעבֹוָדה ַהָּזָרה, הּוא ֵאינֹו ַרּׁשַ

ְיֵדי ָכְך הּוא ּבֹוֶנה ִקיר ְלֲעבֹוָדה ָזָרה.

ַמה ַּיֲעֶׂשה? 

ַטח ֶׁשל ֵּבית  ַטח ֶׁשּלֹו, ְּבֶמְרַחק ַאְרַּבע ַאּמֹות ֵמַהּׁשֶ ִיְבֶנה ֶאת ַהִּקיר ְּבתֹוְך ַהּשֶׁ
ָהֲעבֹוָדה ַהָּזָרה. 

ָּקׁשּור  ֲעבֹוָדה ָזָרה ְטֵמָאה: ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶׁשֲעבֹוָדה ָזָרה ִהיא ְטֵמָאה, ְוָכל ַמה ּׁשֶ
ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ָטֵמא. ָלֵכן, ִקיר ֶׁשל ֵּבית ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָּנַפל, ֲהֵרי ָהֲאָבִנים, ַהחֹול 

ְוֶהָעָפר ְטֵמִאים ְוָכל ַהּנֹוֵגַע ָּבֶהם ִנְטָמא.

חידה!
זהו את המושג )שתי מילים(:

בית סוהר + 10

7 + לא טוב + מקום המים

)תשובה: כלאי זרעים(


