
ַּדף צ"ג: ְׁשַנִים ֶׁשָעׂשּו ְמָלאָכה

ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ּדֹוְרִׁשים ִמן ַהָּפסּוק, ִּכי ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשָעׂשּו ְּבַׁשָּבת ְמָלאָכה 
ַנִים ַהָּללּו ָעׂשּו  ַיַחד, ְּפטּוִרים. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ִּכי ִמָּפסּוק ֶזה לֹוְמִדים, ֶׁשַרק ִאם ַהּׁשְ

ֶאת ַהְּמָלאָכה "ֶׁשֹּלא ַּכֶּדֶרְך" ֵהם ְּפטּוִרים. 

ַמה ַהַּכּוָָנה? ְלָמָׁשל, ִאם ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֲחָזִקים ָנְׂשאּו ַיַחד ֲחִביָלה ְקַטָּנה ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים 
ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד, ֲהֵרי זֹו ֲעִׂשַּית ְמָלאָכה "ֶׁשֹּלא ַּכֶּדֶרְך", ִּכי ֵאין צֹוֶרְך ִּבְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְּכֵדי 
ָלֵׂשאת ֲחִביָלה ְקַטָּנה. ֲאָבל, ִאם ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָעׂשּו ַיַחד ְמָלאָכה, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָזקּוק 

ִני, ְׁשֵניֶהם ַחָּיִבים.  ַלּׁשֵ

ְלָמָׁשל, ְׁשַנִים ֶשֶהֱעִבירּו ַמְקֵרר ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד, ְׁשֵניֶהם ַחָּיִבים.

ַמּדּוַע?

ַנִים ֶׁשָעׂשּו ְמָלאָכה ְּפטּוִרים, ַּכֲאֶׁשר ֵאיָנם ְזקּוִקים  ִמְּפֵני ֶׁשִּמן ַהָּפסּוק לֹוְמִדים ֶׁשּׁשְ
ִני ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּמָלאָכה, ַוֲהֵרי ְּכֵדי ָלֵׂשאת ַמְקֵרר, ָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָצִריְך  ֶאָחד ַלּׁשֵ

ִני, ּוְׁשֵניֶהם ַחָּיִבים. ֶאת ַהּׁשֵ

ַּדף צ"ד: טּוְמַאת ָצָרַעת

ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶנַגע ַעל ְּבָׂשרֹו, הֹוֵלְך ֶאל ַהּכֹוֵהן שּבֹוֵדק ִאם ַּבֶּנַגע ַהֶּזה ֵיׁש ֶאת ָּכל 
ַהִּסיָּמִנים ֶׁשַהּתֹוָרה ָּכְתָבה, ְּכֵדי ָלַדַעת ִאם ַהֶּנַגע ַהֶּזה ָטֵמא. 

ֶאָחד ַהְּנָגִעים הּוא ֶּכֶתם ָלָבן ַהּמֹוִפיַע ַעל ָהעֹור, ּוְבתֹוְך ַהֶּכֶתם ֵיׁש ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות ְלָבנֹות.

ִאם ַּבְּתִחיָּלה ָהָיה ַלְּמצֹוָרע ֶנַגע ָלָבן ּובֹו ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות ְלָבנֹות, ְוַאַחר ָּכְך ָנְשָרה ְׂשָעָרה 
ַאַחת, ַהֶּנַגע ְּכָבר ֵאינֹו ְמַטֵּמא.

ָערֹות ַהְּלָבנֹות, ֶאָּלא ָעָליו ְלַהְמִּתין ְּבַסְבָלנּות  אי ִלְתלֹוׁש ֶאת ַהּׂשְ ַהְּמצֹוָרע ֵאינֹו ַרּׁשַ
ַעד ֶׁשַאַחת ֵמֶהן ִּתְנׁשֹור, אֹו ַעד ֶׁשַהָּקָּב"ה ְיַרֵּפא אֹותֹו ְוַהֶּנַגע ַהָּלָבן ֵיָעֵלם. 

ַּדף צ"ה: "ֲאבֹות ְמָלאכֹות" ְו"ּתֹוָלדֹות"

ָּבת ַהְּמכּוִּנים  ָּבת ַהְּמכּוִּנים "ֲאבֹות ְמָלאכֹות" ְוֵיׁש ֵמִאיּסּוֵרי ַהּׁשַ ֵיׁש ֵמִאיּסּוֵרי ַהּׁשַ
"ּתֹוָלדֹות". 

ָּכל ְּפעּוָּלה ֲחׁשּוָבה ֶׁשּבּוְּצָעה ְּבֵעת ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ֶנֱחֶׁשֶבת "ַאב ְמָלאָכה", ְוָכל ְּפעּוָּלה 
ַהּדֹוָמה ִלְמָלאכֹות ֵאּלּו, ֶנְחֶׁשֶבת "ּתֹוָלָדה". 

ֵהן "ָאב ְמָלאָכה" ְוֵהן "ּתֹוָלָדה" ֲאסּוִרים ִמן ַהּתֹוָרה. ְלָמָׁשל, ְמֶלאֶכת "ָּדׁש" ִהיא 
ָאב, ְוַהּתֹוָלָדה ֶׁשָּלּה ִהיא "ְמָפֵרק". ַמּדּוַע ְּבַׁשַּבת ָאסּור ַלֲחלֹוב ַּבֲעֵלי ַחִּיים? ִּבְגַלל 

ַהּתֹוָלָדה "ְמָפֵרק". 

ְמֶלאֶכת "ָּדׁש" ִהיא ַהְפָרַדת ַּגְרִעיֵני ַהִחיָּטה ִמן ַהּמֹוץ )ַהְּקִליָּפה ֶׁשֲעֵליֶהם(. ִמָּכאן 
ָלַמְדנּו ּתֹוָלָדה ְּבֵׁשם "ְמָפֵרק", ֶׁשָאסּור ְלָפֵרק ְּבַׁשָּבת. 

 | על המפה
מוסד יד בן-צבי

מוסד יד יצחק בן-צבי נמצא ברחוב 
אברבנאל, בשכונת רחביה בירושלים. הוא 
הוקם בשנת 1964 ונקרא על שם יצחק 
בן-צבי, הנשיא השני של ישראל. מטרתו 
של המוסד היא לחקור את תולדות ארץ 
ישראל וירושלים, את קהילות ישראל 
בארצות המזרח, ולבטא את אישיותו 
ופועלו של יצחק בן-צבי. במקום נמצאים 
שני מכוני מחקר וארכיון המכיל ספרים 
וכתבים עתיקים ונדירים. בחצר המוסד 
עומד צריף שנבנה כשחזור לצריף בו 
בן-צבי בעבר. המוסד  גרה משפחת 
מקיים קורסים, הרצאות, סיורים, ימי 

עיון ופעילויות נוספות.

תמונותיהם בצריף של יצחק ורחל בן-צבי ולצדם 
מנורת עץ מגולפת מעשי ידי בתיה לישנסקי 

 Wikipedia, Dr. Avishai Teicher Pikiwiki( )2013(
)Israel

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 347

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף צ"ז

הסבר: רבי אלעזר מציין שהנס שקרה עם מטה 
אהרן היה נס כפול, שקודם הפך מנחש בחזרה 
למטה, ואז בתור מטה בלע את מטותיהם של 

החרטומים.

חוטרא – מקל
חרשיא – מכשפים

"ויבלע מטה אהרן את מטותם - אמר רבי 
אלעזר: נס בתוך נס" 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים צ"ג- צ"ט
פרשת שלח | ט"ו- כ"א בסיון )7-13 ליוני(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

עולה כסף.אצל הספר גם אם זה להמשיך ללכת להסתפר מקצועית, ולכן הוא רוצה לא יודע לספר בצורה חיצוני זה דבר חשוב, ואבא דני אמר לאבא שמראה מצד אחד:

מצד שני:

אמר האבא שבמשך הזמן 

הוא ילמד לספר עם המכונה 

החדשה בדיוק כמו הספר, וזה 

יחסוך הרבה כסף. לכן אפילו 

אם בהתחלה זה לא יהיה 

בדיוק הכי יפה והכי מקצועי, 

הרי שבמשך הזמן זה ישתפר 

ויהיה כדאי כלכלית, ולכן על 

דני להסתפר מעתה בבית.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

אבא של דני בן ה-14 קנה מכונת תספורת חדשה, ואמר לדני 
שמעכשיו הוא לא יצטרך ללכת יותר להסתפר אצל הספר ולשלם 
כל פעם 50 ₪ עבור התספורת, אלא הוא האבא יספר אותו לבד 

בבית עם המכונה החדשה. הדבר עורר דיון סוער ביניהם.

הנשיא השני של מדינת ישראל.  א.  
נבחר שלוש פעמים לתפקיד.  

שם משפחתו המקורי היה שימשלביץ'. ב.  
היה ממקימי תנועת "אחדות העבודה" והסתדרות העובדים  ג.  

הכללית. ממייסדי ארגון "השומר".
עסק בהיסטוריה ובחקר עם ישראל. ד.  

על שמו נקרא מוסד העוסק בחקר תולדות ארץ ישראל  ה.  
וקהילות המזרח.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
ארגון השומר

את  להעביר  במטרה  הוקם  ארגון השומר 
השמירה על היישוב בארץ ואת עבודת האדמה 
לידיים יהודיות, מה שנקרא "כיבוש השמירה" 
ו"כיבוש העבודה". הוא נוסד בכפר תבור בשנת 
1909 על ידי חברי ארגון "בר גיורא", שרצו 
להרחיב את פעילות השמירה שלהם ולהפוך 
אותה לחוקית. בארגון היו חברים כ-100 איש, 
ששמרו על היישובים היהודים ועל העובדים 
בשדות מפני התקפות הערבים. כמו כן, הם 
הקימו את היישובים דגניה, מרחביה, עין חרוד 
ועוד. בשנת 1920 פורק "השומר" והוחלף על 

ידי "ההגנה".

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

נשיא הסנהדרין
הסנהדרין היה בית הדין הגדול של עם ישראל 
בתקופת בית שני ואחריו. בראש הסנהדרין 
עמד הנשיא, שנקרא גם ראש הישיבה, והיה 
גדול החכמים. הנשיא גם ייצג את העם מול 
השלטון הרומאי. תפקיד הנשיא היה עובר 
בירושה, אולם חכמים היו יכולים להדיח נשיא 

מתפקידו ולמנות אחר במקומו.

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

הנשיא יצחק בן-צבי

חברותא

תמונה קבוצתית של חברי ארגון השומר ב-1909 
)Wikipedia(
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1 .
יצחק בן-צבי.

2 .
נשיא המדינה.

3 .

פועלי ציון, ארגון השומר, הסתדרות העובדים 
הכללית, הוועד הלאומי.

4 .

מוסד יד בן-צבי בירושלים.

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

רחל ינאית בן-צבי 
)גולדה לישנסקי(

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות בציור?

מה היה תפקידה?

באילו ארגונים היה פעיל?

איזה מוסד נקרא על שמו?

א. אשתו של הנשיא השני של ישראל.
ב. שמה המקורי היה גולדה לישנסקי.

ג. בחרה לקרוא לעצמה על שם אחד ממלכי החשמונאים.
ד. הייתה פעילה בהגנה ובהעפלה.

ה. הקימה את קרן הספריות לילדי ישראל.

2

1

3

4



ַּדף צ"ח: ַהָּבִריַח ַּבִּמְׁשָּכן

ִקירֹות ַהִּמְׁשָּכן ָהיּו ֲעׂשּוִיים ִמְּקָרִׁשים ָעִבים ֶׁשֶהֱעִמידּום ְּבׁשּוָרה ֲארּוָּכה ֶזה 
ְלַצד ֶזה. ְּבָכל ֶקֶרׁש ָהָיה חֹור, ְוֶדֶרְך ַהחֹוִרים ָעַבר ַהָּבִריַח ַהִּתיכֹון, ֶׁשהּוא ַמֵּקל 
ָארֹוְך ֶׁשָעַבר ֶּדֶרְך ָּכל ַהחֹוִרים, ְוָכְך ַהְּקָרִׁשים ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן ָהיּו ְמחּוָּבִרים ָיַחד. 

ַּבָּבִריַח ַהִּתיכֹון, ַהָּבִריַח ָהֶאְמָצִעי, ָהָיה ֵנס ָּגדֹול. ַלִּמְׁשָּכן ָהיּו ְׁשלֹוָׁשה ִקירֹות, 
ּוָבִריַח ֶאָחד ָעַבר ְּבָכל ַהִּקירֹות. ַהָּבִריַח ִנְכַנס ְּבתֹוְך ַהחֹוִרים ֶׁשל ַקְרֵׁשי ַאַחד 
ַהִּקירֹות, ְוַכֲאֶׁשר ַהִּקיר ִהְסַּתֵּים, ַהָּבִריַח ִהְסּתֹוֵבב ְוִהְמִׁשיְך ְלִהיָּכֵנס ַלחֹוִרים 
ֶׁשל ַהִּקיר ֶׁשְּלָידֹו. ַּכֲאֶׁשר ַּגם ַקְרֵׁשי ַהִּקיר ַהֶּזה ִהְסַתְּימּו, ַהָּבִריַח ִהְסּתֹוֵבב 
ִליִׁשי, ַעד ֶׁשאֹותֹו ָּבִריַח ִהִּקיף ֶאת ְׁשלֹוֶשת ּכֹוְתֵלי ַהִּמְׁשָּכן.  ְלתֹוְך ַהִּקיר ַהּׁשְ

ַּדף צ"ט: ְיִריעֹות ָהִעיִּזים

ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבנּו ַּבִּמְדָּבר ָהָיה ְלֹלא ִתְקָרה, ֶאָּלא ּכּוָסה ִּביִריעֹות. 

ַהְיִריעֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ָהיּו ֲעׂשּוּיֹות ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל חּוִטים. ַהְיִריעֹות ֶׁשֲעֵליֶהן 
ָהיּו ֲעׂשּוּיֹות ִמֶּצֶמר ֶׁשל ִעיִּזים. 

ֶאת ַהחּוִטים ְלצֹוֶרְך ֲהָכַנת ְיִריעֹות ָהִעיִּזים ָטוּו )ְטִוָּיה = ִייּצּור חּוִטים( ְּבחֹוְכָמה 
ְמיּוֶחֶדת ְּביֹוֵתר. ְּבָכל ָהעֹוָלם ּגֹוְזִזים ֶאת ַהֶּצֶמר, ְוַאַחר ָּכְך טֹוִוים ִמֶּמּנּו חּוִטים. 
ֲאָבל ֶאת ְיִריעֹות ָהִעיִּזים ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן, ָטוּו ְּבעֹוד ַהֶּצֶמר ִנְמָצא ַעל ָהִעיִּזים. 

ָנִׁשים מּוְמִחּיֹות ְמאֹוד ָעׂשּו ְמָלאָכה ְמיּוֶחֶדת זֹו.

ֶאת ַהְיִריעֹות ִחיְּברּו ַיַחד ְּבלּוְלאֹות ְּתֵכֶלת ּוִבְקָרִסים. ַהְּקָרִסים ֶׁשל ַהְיִריָעה 
ַהַּתְחּתֹוָנה ָהיּו ֲעׂשּוִיים ִמָּזָהב, ּוִמי ֶׁשָעַמד ְּבתֹוְך ַהִּמְׁשָּכן ְוִהְסַּתֵּכל ְלַמְעָלה 

ַעל ַקְרֵסי ַהָּזָהב ְוַעל לּוְלאֹות ַהְּתֵכֶלת, ָהָיה ִנְדֶמה לֹו ֶׁשֵהם ּכֹוָכִבים ָּבָרִקיַע. 

ַּדף צ"ז: ִמי ָהָיה ַהְמקֹוֵׁשׁש ּוֶמה ָעָׂשה?

ָּבת ַּבִּמְדָּבר  ַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ַבִּמְדָּבר, ָהָיה ְיהּוִדי ֶאָחד ֶׁשִחיֵּלל ֶאת ַהּׁשַ
ִּבְהיֹותֹו "ְמקֹוֵׁשׁש ָהֵעִצים". 

ָּבת? ָׁשלֹוׁש ֵּדעֹות ַּבַּתְלמּוד: ֵּכיַצד הּוא ִחיֵּלל ֶאת ַהּׁשַ

א. הּוא ִגיֵּבב )ָאַסף( ֵעִצים ְוָעַבר ַעל ְמֶלאֶכת "ְמַעֵּמר", ֶׁשְּבַׁשָּבת ָאסּור ֶלֱאסֹוף 
ֵעִצים ַלֲעֵרָמה. "ְמַעֵּמר" ִמְּלׁשֹון ֲעֵרָמה.

ב. הּוא ָגַזם )ָּתַלׁש, ִקיֵצץ( ֲעָנִפים, ּוְבַׁשָּבת ָאסּור ַלֲעׂשֹות ֵּכן.

ג. הּוא ִטְלֵטל ֶאת ָהֵעִצים ַאְרַּבע ַאּמֹות ַּבִּמְדָּבר, ֶׁשִּבְזַמָּנם ָהָיה ְרׁשּות ָהַרִּבים, 
ַוֲהֵרי ְּבַׁשָּבת ָאסּור ְלַטְלֵטל ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים. 

ִמי ָהָיה אֹותֹו ְיהּוִדי ֶׁשּקֹוֵׁשׁש ֵעִצים ַּבִּמְדָּבר?

ַרִּבי ֲעִקיָבא לֹוֵמד ִמן ַהְּפסּוִקים, ִּכי ִאיׁש ֶזה הּוא ְצָלְפָחד, ֲאִביֶהן ֶׁשל ַמְחָלה, 
נָֹעה, ָחְגָלה, ִמְלָּכה ְוִתְרָצה. ַרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ְּבֵתיָרא חֹוֵלק ָעָליו ְואֹוֵמר, ִּכי ְצָלְפָחד 

ֹלא ָהָיה ְמקֹוֵׁשׁש ָהֵעִצים. 

בס"ד

ֶמה ָהְיָתה ַהחֹוְכָמה ַהְּמיּוֶחֶדת ַּבֲהָכַנת   .1
ְיִריעֹות ָהִעיִּזים ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן?

ַמהּו ַהָּבִריַח ַהִּתיכֹון ַּבִּמְׁשָּכן ּוַמהּו ַהֵּנס   .2
ֶׁשָהָיה ּבֹו?

ַמֵהם "ֲאבֹות ְמָלאכֹות" ּוַמֵהן "ּתֹוָלדֹות   .3
ְמָלאכֹות"?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים צ״ו- צ"ט

???שאלות השבוע

דבר תורה
כלב בן יפונה זכה לעמוד איתן בפני דיבתם הרעה 
של המרגלים, עד שהתורה מעידה עליו כי הוא 

"איש אשר רוח בו".
מהי אותה "רוח" בה ניחן כלב, ומדוע היא כה חשובה 

לתפקיד ההנהגה?
לרוח יש כוח אדיר שניתן להשתמש בו לטובה 
ולרעה. עם הרוח ניתן לכבות את הנר, ואיתה ממש 

גם ניתן להדליק את הגחלים הכבויים. 
המנהיג הוא הרוח של העם - הוא זה שיכול בכוחו 
לנשוב חזק ולכבות את בני ישראל, אך הוא גם זה 
שבעזרת רוח נכונה ומדודה - "שיודע להלך נגד רוחו 
של כל אחד" )רש"י( - יכול לסחוף אחריו את העם 
ולהפיח בו רוח שתחייהו ותכוון אותו למקומות 

הנכונים והראויים לו.
על כן דווקא כלב, אשר "רוח אחרת עמו"- לא רוח 
שמכבה את האש, כי אם מדליקה ומלהיטה אותה 
למטרות נעלות, הוא הראוי להיות מנהיג המוביל 

את בני ישראל.

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 

talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

ַּדף צ"ו: ְמֶלאֶכת "חֹוֵרׁש"

ר אֹותֹו,  ְמֶלאֶכת "חֹוֵרׁש" ִהיא ָאב ְמָלאָכה. ָאסּור ַּגם ְלַסֵּדר ֶאת ַהחֹול ּוְלַיּׁשֵ
ּוְפעּוָּלה זֹו ִהיא "תֹוָלָדה" ֶׁשל "חֹוֵרׁש", ִּכי ִהיא דֹוָמה ִלְמֶלאֶכת "חֹוֵרׁש".

ִייּשּׁור ַהַּקְרַקע ּדֹוֶמה ִלְמֶלאֶכת "חֹוֵרׁש", ִמְּפֵני ֶׁשִּייּשּׁור ַהַּקְרַקע ַמְכִׁשיר  ֶאת 
ר ֶאת ַהחֹול ְּבָמקֹום ָהָראּוי ַלֲחִריָׁשה. ַהַּקְרַקע ִלְזִריָעה. ָלֵכן ָאסּור ְלַיּׁשֵ

חידה!
התשיעית בסדר הרביעי של המשניות

והשישית בראשון מבין החומשים
אסורות שתיהן בשביעי שבימים.

מה אלה?

)תשובה: אבות ותולדות, שאסורות בשבת(


