
ַּדף קנ"ו: ְמֶלאֶכת ִליָׁשה

ַהַּתְלמּוד ְמַצֵּין ַמֲחלֹוֶקת ֵּבין ַרִּבי ְלֵבין ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ְיהּוָדה, ְּבֵאילּו ִמְקִרים ַחָּיִבים ַעל 
"ְמֶלאֶכת ִליָׁשה". ַמִהי "ְמֶלאֶכת ִליָׁשה"?

ָּבת ָאסּור ִליצֹור ָּבֵצק. ֶאת ַהָּבֵצק יֹוְצִרים ַעל ְיֵדי ֶׁשָּלִׁשים ֶקַמח ּוַמִים ַיַחד, ְמָעְרִבים  ְּבּׁשַ
אֹוָתם ֶזה ָּבֶזה ַעד ֶׁשּנֹוַצר ַהָּבֵצק. זֹוִהי ְמֶלאֶכת "ִליָׁשה".

ַרִּבי סֹוֵבר, ֶׁשֲאִפיּלּו ַהּנֹוֵתן ַמִים ְלתֹוְך ַקֲעַרת ֶקַמח, עֹוֵבר ִמָּיד ַעל ִאיּסּור "ִליָׁשה", 
עֹוד ְּבֶטֶרם ִעְרֵּבב ֶאת ַהֶּקַמח ַּבָמִים.

ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ְיהּוָדה חֹוֵלק ָעָליו ְוסֹוֵבר, ִּכי ַעד ֶׁשֹּלא ִגיְּבלּו )ֵעְרבּו( ֶאת ַהֶּקַמח ַּבַּמִים, 
ֵאין עֹוְבִרים ַעל ְמֶלאֶכת ָלׁש. ַרק ַהְמַגֵּבל )ְמָעֵרב( ֶאת ַהֶּקַמח ְוֶאת ַהַּמִים ַיַחד, עֹוֵבר 

ַעל ְמֶלאֶכת "ִליָׁשה".

ַּדף קנ"ז: ֲעִריַכת ְמִדידֹות ְּבַׁשַּבת 

ֲחָכִמים ָאְסרּו ַלֲערֹוְך ְמִדידֹות ְּבַׁשַּבת, ְלָמָׁשל, ִלְמּדֹוד ֶאת ּגֹוְדלֹו ֶׁשל ֶחֶדר, ַמה אֹוְרּכֹו 
ּוַמה רֹוְחּבֹו. ַטַעם ָהִאיּסּור הּוא ִמְּפֵני ֶׁשְּמִדיָדה ִהיא ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ְימֹות ַהחֹול ְוֵאינֹו 

ַמְתִאים ְלַׁשַּבת.

ָּבת. ְכגֹון, ִאם ֵיׁש ִמְקֵוה ָטֳהָרה, ּבֹו טֹוְבִלים  ְמִדידֹות ֶׁשל ִמְצָוה מּוָּתר ַלֲערֹוְך ַּבּׁשַ
ַהְּטֵמִאים, ְוֹלא יֹוְדִעים ִאם ֵיׁש ְּבתֹוכֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה ַמִים, אֹו ֶׁשָּמא ֲחֵסִרים ּבֹו ַמִים, 

ָּבת ֶאת ַהַּמִים. מּוָּתר ִלְמּדֹוד ַּבּׁשַ

ַּגם ְמִדיָדה ְלצֹוֶרְך ְרפּוָאה מּוֶּתֶרת, ֶׁשֲהֵרי ָהְרפּוָאה ִהיא ִמְצָוה.

ַּדף ב': ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין

ָאנּו ַמְתִחיִלים ִלְלמֹוד ֶאת ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין.

ַמה ֶּפֶׁשר ַהִּמיָּלה "ֵערּוִבין"? "ֵערּוִבין" ִמְּלׁשֹון ֵערּוב, ִעְרּבּוב. 

ִלְפֵני ַׁשַּבת ִניָּתן ַלֲעׂשֹות ְּפעּוּלֹות ׁשֹונֹות ֶׁשִּתיְּקנּו ֲחָכִמים, ְוַהְּפעּוּלֹות ַהָּללּו ְמָעְרבֹות, 
ְמַׁשְּתפֹות ּוְמַחְּברֹות ֵּבין ְמקֹומֹות אֹו ֵּבין ֲאָנִׁשים, ְּכִפי ֶׁשִּנְלַמד ְּבַמֲהַלְך ַהַּמֶּסֶכת.

ֵני  ְלָמָׁשל, ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶׁשְּבַׁשַּבת ָאסּור ְלַטְלֵטל ִמַּבִית ֶאָחד ְלַבִית ַאֵחר, ֲאִפיּלּו ֶׁשּׁשְ
ַהָּבִּתים ֵהם ְרׁשּות ַהָּיִחיד. ִאם רֹוִצים ְלַטְלֵטל ִמַּבִית ְלַבִית, עֹוִׂשים "ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות", ְוַעל 
ְיֵדי ָּכְך ֶנְחָׁשִבים ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּגִרים ִּבְׁשֵני ַהָּבִּתים ִּכְקבּוָּצה ֶאָחת, ֵהם ִמְתָעְרִבים ֶזה ָּבֶזה.

 | על המפה

קהילת יהודי העיר עדן בתימן
עדן היא עיר נמל בתימן. קהילה יהודית 
התקיימה במקום כבר בתקופת המשנה. 
באמצעות עיסוקם במסחר בינלאומי 
הפכו יהודי עדן לבעלי השפעה, והרבנים 
שחיו בעיר היו המנהיגים הרוחניים של 
יהודי תימן. בין אותם רבנים היו רבי מהלל 
העדני, רבי דוד בן עמרם עדני, רבי סעדיה 
עדני ורבי שלמה עדני. בעיר פעלו שבעה 
בתי כנסת, ובית דפוס שבו הודפסו ספרי 
יהדות. במאה ה-19 הגיע מספר היהודים 
בעדן וסביבותיה לכ-7,000. במהלך המאה 
ה-20 החלו היהודים בעדן לסבול מרדיפות 
ופרעות, ולאחר הקמת מדינת ישראל עזבו 
היהודים את המקום ועלו לארץ ישראל 

ולארצות אחרות.

אחד מן העולים בכפר השילוח בצילום 
)Wikipedia( 20-מראשית המאה ה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 356

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת,  דף קנ"ו

הסבר: חכמים נחלקו האם למזלות ולכוכבים יש 
השפעה על גורלם של בני ישראל, או שעם ישראל 

אינו נתון להשפעתם.

סיהרא – ירח
עתיר – עשיר

"איתמר, רבי חנינא אומר: מזל מחכים, מזל 
מעשיר, ויש מזל לישראל. רבי יוחנן אמר: אין 

מזל לישראל"

בס"ד

ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים קנ"ו-קנ"ז, ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין, ַּדִּפים ב'-ו' 
פרשת ראה | י"ט- כ"ה באב )9-15 לאוגוסט(

ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

מסכת ערובין!מתחילים 



4 דקות

לשלם לה גם על המונית.אוטובוס, ולכן הם צריכים חזרו מאוחר ולא היה לה כבר המונית היא לקחה בגלל שהם חריגות, כגון מונית. הרי את בייביסיטר כולל גם הוצאות רינה טענה שתשלום על מצד אחד:

מצד שני:

טוענים ההורים כי תשלום 

לבייביסיטר הוא רק על השעות 

בהן עבדה בפועל. כל עוד לא 

סוכם אחרת, כל מה שמעבר 

לשעות העבודה - זמן הנסיעה 

והדרך שבה הגיעה וחזרה - אינו 

באחריותם כלל.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

רינה הייתה שמרטפית )עשתה בייביסיטר( על ילדי משפחת כהן 
כשההורים נסעו לחתונה.  ההורים חזרו לאחר חצות והדרך היחידה 
של רינה לחזור הביתה הייתה לקחת מונית מכיוון שהאוטובוסים 
כבר לא פעלו. רינה ביקשה מההורים לשלם לה עבור המונית, אולם 
ההורים טענו שהם משלמים לפי שעה רק על הזמן שהיא עשתה 
בפועל בייביסיטר. הם טענו שאין זה מעניינם או באחריותם - לא 
זמן הנסיעה שלה הלוך וחזור ולא האם היא נסעה באוטובוס, 

במונית, או הלכה ברגל.

א. מבצע להעלאת יהודי תימן לארץ.

ב. התקיים בשנים 1949-1950. תש"ט-תש"י

ג. נקרא על שם הפסוק בשמות י"ט, ד'.

ד. מכונה גם "מרבד הקסמים".

ה. במבצע הועלו כ-50,000 עולים.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
עליות יהודי תימן לארץ ישראל

העלייה הגדולה הראשונה של יהודים מתימן 
לארץ ישראל התקיימה בשנים 1881-1882, 
ונקראה "אעלה בתמ"ר", על שם השנה העברית, 
תרמ"ב. בעלייה זו הגיעו לארץ כ-150 עולים, 
שלקחו חלק חשוב בפיתוח היישוב היהודי, 
והשתתפו בהתיישבות ובמחתרות. בשנת 
1911 יצא שמואל יבנאלי לתימן ועודד את 
היהודים שם לעלות לארץ, והעלייה אכן 
התקדמה בקצב מהיר. בזמן הקמת המדינה 
כבר היו כ-40% מיהודי תימן בארץ ישראל. 
בעקבות המהומות נגד היהודים שפרצו בתימן, 
יזמה ממשלת ישראל את מבצע "על כנפי 
נשרים", שבמהלכו הועלו לארץ כ-50,000 
עולים באמצעות מטוסים. מבצע עלייה נוסף 

התקיים בין השנים 1952-1954.

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

מצוות יישוב ארץ ישראל
מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה מרכזית 
ביהדות. משמעותה היא שיש מצווה לעלות 
לארץ ישראל, לגור בה, לבנות בתים, לנטוע 
עצים ולחזק את היישוב בה. חז"ל אמרו דברים 
רבים בשבח מצווה זו, ובמעלתו של מי שגר 

בארץ ישראל.

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

מבצע "על כנפי נשרים"

חברותא

משפחת עולים 
חדשים מעדן 

בחיפה ב-1943. 
)צילום זולטן 

קלוגר(
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1 .

עליית יהודי תימן במבצע "על כנפי  נשרים".
	 .

1948-1949. תש"ח-תש"י.
3 .

ראש העין. 

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

מבצע "אעלה בתמ"ר"

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

איזה אירוע מצויר כאן?

באילו שנים הוא התרחש?

הציור בכתום רומז לאחת הערים
אליה הגיעו העולים מתימן - על איזו עיר מדובר?

א. עלייה של יהודים מתימן לארץ ישראל.

ב. נקראה על שם השנה בה התקיימה - תרמ"ב.

ג. העולים הגיעו לארץ בשלוש קבוצות, בזו אחר זו.

ד. סך הכל עלו במסגרת זו כ-150 עולים.

2

1

3



ַּדף ה': ָמבֹוי ְוקֹוָרה

ַה"ָּמבֹוי" הּוא ְרחֹוב ֶׁשַּדְרּכֹו ָּבִאים ֶאל ַהֲחֵצרֹות. ֵמַה"ָּמבֹוי" ִנְכָנִסים ֶאל ַהֲחֵצרֹות, 
לֹוֶׁשת ַהְּצָדִדים  ּוֵמַהֲחֵצרֹות ִנְכָנִסים ֶאל ַהָּבִּתים. ִאם ַקָּימֹות ְמִחיּצֹות ִמּׁשְ
ֶׁשל ַה"ָּמבֹוי", ֲהֵרי ַה"ָּמבֹוי" הּוא ְרׁשּות ַהָּיִחיד ּוִמן ַהּתֹוָרה מּוָּתר ְלַטְלֵטל ּבֹו 

ָּבת, ֲאִפיּלּו ֶׁשַּבַּצד ָהְרִביִעי ֵאין ְמִחיָּצה.  ְּבּׁשַ
ֲאָבל, ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו, ֶׁשִאם ַהַּצד ָהְרִביִעי 
ָּפתּוַח ִלְרׁשּות ָהַרִּבים אֹו ְל"ַכְרְמִלית", ֵאין 
ְלַטְלֵטל ַּבָּמבֹוי ִאם רֹוִצים ְלַטְלֵטל ַּבָּמבֹוי, 
ִניָּתן ְלַהִּניַח "קֹוָרה" )ְלָמָׁשל, ֶקֶרׁש, אֹו 
מֹוט ַּבְרֶזל( ַּבְּכִניָסה ַלָּמבֹוי, ְּכמֹו ַמְׁשקֹוף, 

ֶׁשַּמְבִּדיל ֵּבין ַהָּמבֹוי ְלֵבין ְרׁשּות ָהַרִּבים.

ַּדף ו': ְּדָלתֹות ִלְרׁשּות ָהַרִּבים

ָּבת, אּוָלם ִאם ַמִּקיִפים ֶאת ְרׁשּות ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ֵאין ְמַטְלְטִלים ְּבּׁשַ
ִּבְמִחיּצֹות, ִהיא ֲחֵדָלה ִלְהיֹות ְרׁשּות ָהַרִּבים ּומּוָּתר ְלַטְלֵטל ָּבּה.

ַרִּבי יֹוָחָנן אֹוֵמר, ִּכי ִניָּתן ְלַהִּציב ְׁשָעִרים ְּבֶפַתח ְרׁשּות ָהַרִּבים, ִלְפּתֹוַח ֶאת 
ַהְּדָלתֹות ַּבּיֹום ְלַמֲעַבר ָהַרִּבים, ְוִלְנעֹול אֹוָתן ַבַּלְיָלה. ָּכְך, ִמַּצד ֶאָחד ִניָּתן ָלֵצאת 
ּוְלִהיָּכֵנס ֶאל ָהְרחֹוב, ּוִמַּצד ֵׁשִני ָהְרחֹוב ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ְרׁשּות ָהַרִּבים, ִּכי ֵיׁש לֹו 

ְדָלתֹות. ַמּדּוַע ַּכֲאֶׁשר ִהְתִקינּו ְדָלתֹות, ַהָּמקֹום ֵאינֹו ְרׁשּות ָהַרִּבים?

ַרִׁש"י ַמְסִּביר ֶׁשֶאת ִּדיֵני ְרׁשּות ָהַרִּבים ָאנּו לֹוְמִדים ִמן ַהְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ְבִמְדַּבר ִסיָני, ַהּכֹל ָהָיה ָּפתּוַח ְסִביָבם, ֹלא ָהיּו ְמִחיּצֹות, ָּכל 
ֶאָחד ָיכֹול ָהָיה ַלֲעבֹור ֵהיָכן ֶׁשהּוא רֹוֶצה, ַּגם ַּבּיֹום ְוַגם ַּבָּלְיָלה. ְלִפיָכְך, ַּכֲאֶׁשר 
ַטח ְּכָבר ֵאינֹו דֹוֶמה ְלִמְדָּבר, ְוהּוא  ַמְתִקיִנים ְּדָלתֹות ְּבֶפַתח ְרׁשּות ָהַרִּבים, ַהּׁשֶ

ָחֵדל ִלְהיֹות ְרׁשּות ָהַרִּבים.

ַּדף ד': ִׁשיעּוִרים - ֲהָלָכה ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני

יעּוִרים". ְלָמָׁשל, ִׁשיעּור  ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ָצִריְך ָלַדַעת ֶאת ַה"ּׁשִ
"ַּכַּזִית"-  ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה אֹוָתנּו ֶלֱאכֹול ַמָּצה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר - ַמָּצה ְּבִׁשיעּור "ַּכַּזִית". 
יעּוִרים  ַמָּצה ְּבִׁשיעּור "ַּכַּזִית" ִהיא ְּבֵעֶרְך ְׁשֵני ְׁשִליׁש ֶׁשל ַמָּצה ְמרּוַּבַעת. ּׁשִ
ֵאֶּלה ִניְּתנּו ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבִסיַני ִמִּפי ַהָּקָּב"ה. מֶֹׁשה ִליֵּמד ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַחְכֵמי 
יעּוִרים ֶׁשִּניְּתנּו ַּבֲהָלָכה ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני. ִיְׂשָרֵאל ַמֲעִביִרים ִמּדֹור ְלדֹור ֶאת ַהּׁשִ

בס"ד

ַּבֶּמה ֲחלּוִקים ַרִּבי וַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ְיהּוָדה ְּבִעְנָין    .1
ְמֶלאֶכת ִליָׁשה?

ַמּדּוַע, ְלִפי ַרִׁש"י, ַּכֲאֶׁשר ִהְתִקינּו ְדָלתֹות,   .2
ַהָּמקֹום ְּכָבר ֵאינֹו ְרׁשּות ָהַרִּבים?

ֵאילּו ְמִדידֹות מּוָּתר ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת ְוֵאילּו   .3
ָאסּור?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ערובין, ַדִּּפים ג׳- ו׳

???שאלות השבוע

דבר תורה
ישנה שאלה מפורסמת בענייני צדקה: האם כדי 
שאדם יקנה לעצמו את מידת הנדיבות עדיף שייתן 
סכום גדול של כסף בבת אחת או שיחלק אותו 
וייתן בכל פעם מעט במשך פעמים רבות? הרמב"ם 
)בפירושו על מסכת אבות( עונה על שאלה זו וכותב 
שעדיף שאדם יחלק את הכסף וייתן בכל פעם מעט, 
וכך יקנה ביתר קלות את מידת הנדיבות שמתרגל 
אליה בכל פעם קצת יותר. רמז לדבר מצא בעל ה"כלי 
חמדה" בפרשתנו, מן הפסוק "נתן תתן לו ולא ירע 
לבבך בתתך לו". פירושו: אם מתקשה אתה לתת 
צדקה, מלמד אותך הכתוב לתת בכל פעם מעט: 
"נתון תתן" - תן פעם ועוד פעם, עד שתגיע למצב 
ש"לא ירע לבבך בתתך לו" - היינו שלא יהא אכפת 

לך הדבר ותוכל לתת עוד בלב שלם.

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 ג' : סּוָּכה ְגבֹוָהה יֹוֵתר ֵמֶעְׂשִרים ַאָּמה

ֲחָכִמים סֹוְבִרים ִּכי סּוָּכה ֶׁשַהְּסָכְך ֶׁשָּלּה ָּגבֹוַּה יֹוֵתר ֵמֶעְׂשִרים ַאָּמה )ְּבֵעֶרְך 
ֲעָׂשָרה ֶמְטִרים( - ְּפסּוָלה. ַמּדּוַע ִהיא ְּפסּוָלה? ַרָּבה ַמְסִּביר, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי 
יֹוֵׁשב ַּבּסּוָּכה הּוא ָצִריְך ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ִנְמָצא ִמַּתַחת ַלְּסָכְך. ֲאָבל, ִאם 
ַהְּסָכְך ָּגבֹוַּה ָּכל ָּכְך, הּוא ֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהּסּוָּכה. ַהַּתְלמּוד ַמְסִּביר ֶׁשַהַּכּוָָנה 
ִהיא ְלסּוָּכה ֶׁשַהְּדָפנֹות ֶׁשָּלּה ֵאיָנן ַמִּגיעֹות ַעד ַהְּסָכְך, ֲאָבל ִאם ַהְּדָפנֹות ֶׁשל 
ַהּסּוָּכה ַמִּגיעֹות ַעד ַהְּסָכְך, ַהּסּוָּכה ְּכֵׁשָרה ַּגם ִאם ַהְּסָכְך ָּגבֹוַּה ְמאֹוד, ִמְּפֵני 
ֶׁשְּכֶׁשָאָדם יֹוֵׁשב ַּבּסּוָּכה ּוִמְסַּתֵּכל ְסִביבֹו, הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּדֹוֶפן ֶׁשל ַהּסּוָּכה, 
ְוהּוא ַמְמִׁשיְך ְלִהְסַּתֵּכל ָּגבֹוַּה יֹוֵתר, ָּגבֹוַּה יֹוֵתר, ַעד ְקֵצה ַהּדֹוֶפן ְלַמְעָלה. ְוִהֵּנה, 
ַּכֲאֶׁשר הּוא ַמִּביט ְלַמְעָלה, ַעד ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ַהּדֹוֶפן ִמְסַּתֶּיֶמת, הּוא ְכָבר רֹוֶאה 
ֶאת ַהּסּוָּכה וֶאת ַהְּסָכְך, ּוַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב ַּתַחת ַהְּסָכְך. ַלֲהָלָכה ֹלא ִנְפַסק 

ְּכַדַעת ַרָּבה, ּוְלעֹוָלם ֵאין ְלַהִּניַח ְסָכְך ְּבגֹוַבּה ֵמַעל ֶעְׂשִרים ַאָּמה.

הוא - אחד משמות האריה, 
היא - מלאכה שאסורה בשבת 

הוא - לפני הלילה, 
היא - מארבעת המינים

הוא - נמצא על חוף הים, 
היא - אגם בצפון הארץ

הוא - ירק כתום, 
היא - תקנה שקבעו חכמים

)תשובות: ליש-לישה, ערב-ערבה, חול-חולה, גזר-גזרה(

חידת היא והוא


