
ַּדף צ"א: ִׁשיַּטת ַרִּבי ִׁשְמעֹון

ֲחָכִמים ָאְסרּו ְלַטְלֵטל ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ַאַחת ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד ַאֶחֶרת, ִמְּפֵני ֶׁשָחְׁשׁשּו, 
ֶׁשֲאָנִׁשים ִיְטעּו, ְוַיֲעִבירּו ֲחָפִצים ַגם ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים. ָלֵכן, ָאסּור ְלַטְלֵטל 

ֵמָחֵצר ַאַחת ְלָחֵצר ַאֶחֶרת, ִּכי ָּכל ָחֵצר ֶנְחֶׁשֶבת ְרׁשּות ִּבְפֵני ַעְצָמּה.

ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָּכל ַהֲחֵצרֹות ְוָכל ַהַּגּגֹות ֶנְחָׁשִבים ְרׁשּות ַאַחת ְּגדֹוָלה.

ְלִפי ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֵאין צֹוֶרְך ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ֲחֵצרֹות ְּכֵדי ְלַטְלֵטל ֵמָחֵצר ְלָחֵצר, אֹו ִמן 
ֶהָחֵצר ֶאל ַהַּגג, ִּכי ַהּכֹל ֶנְחָׁשב ְרׁשּות ֶאָחת.

ָּבת.  ֵאּלּו ֵּכִלים מּוָּתר ְלַטְלֵטל ֵמָחֵצר ְלָחֵצר? ַרק ֵּכִלים ֶׁשָהיּו ֶבָחֵצר ְּבֵעת ְּכִניַסת ַהּׁשַ
ָּבת, ָאסּור ְלַטְלֵטל ֵמָחֵצר ְלָחֵצר, ִאם  ֲאָבל ֵּכִלים ֶׁשָהיּו ְבתֹוְך ַהַּבִית ְּבֵעת ְּכִניַסת ַהּׁשַ

ֹלא ָעׂשּו ֵערּוב ֲחֵצרֹות.

ַּדף צ"ב: ֶהָחֵצר ַהְּקַטָּנה ֶׁשִהְצָטְרָפה ֶלָחֵצר ַהְּגדֹוָלה

ָהיּו ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות, ַאַחת ְקַטָּנה 
ָּגֵדר  ּוֵביֵניֶהן  ְּגדֹוָלה,  ְוַאַחת 

ְּגדֹוָלה ַוֲחָזָקה.

ָּכל עֹוד ָעְמָדה ַהָּגֵדר ַעל ִּתָּלּה, 
ָּכל ָחֵצר ֶנְחְׁשָבה ֶׁשַטח ּוְרׁשּות 
ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ְּבֹלא ֶקֶׁשר ֶלָחֵצר 

ִנָּיה. ַהּׁשְ

יֹום ֶאָחד ָקְרָסה ַהָּגֵדר ֶׁשֵּבין 
ַהֲחֵצרֹות, ְונֹוַתר ִמֶּמָּנה ַרק ְמַעט, ְקָצת ֲאָבִנים ֶׁשעֹוד נֹוְתרּו ַעל ְמקֹוָמם. ֲאָבל, ֹלא 
ּנֹוַתר ִמן ַהָּגֵדר; ַרק ָהעֹוֵמד ֶּבָחֵצר ַהְּגדֹוָלה ָיכֹול ְלַהְבִחין ַּבָּגֵדר  ּכּוָּלם ָראּו ֶאת ַמה ּׁשֶ
ַהְּקַטָּנה ֶׁשּנֹוְתָרה ּוְלָהִבין ִּכי ַּפַעם ָהְיָתה ָּכאן ָּגֵדר, ֲאָבל, ִמי ֶׁשעֹוֵמד ֶּבָחֵצר ַהְּקַטָּנה 

ֵאינֹו רֹוֶאה ְּכלּום. ֵאין ָּגֵדר.

ְּבַמָּצב ָּכֶזה, ֶהָחֵצר ַהְּקַטָּנה ֶנְחֶׁשֶבת ֵחֶלק ִמן ֶהָחֵצר ַהְּגדֹוָלה, ִּכי ִמן ֶהָחֵצר ַהְּקַטָּנה 
ֲהֵרי ֵאין רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ָּגֵדר ֵּביֵניֶהן. ָלֵכן, ִאם ַהַחָּזן עֹוֵמד ְלַבּדֹו ֶּבָחֵצר ַהְּגדֹוָלה, ְוֶיֶתר 
ַהִּמְתַּפְלִלים עֹוְמִדים ֶּבָחֵצר ַהְּקַטָּנה, ֵהם ֶנְחָׁשִבים ְּכִאיּלּו ֵהם ִמְתַּפְלִלים ְּבָמקֹום ֶאָחד, 

ִמְּפֵני ֶׁשֶהָחֵצר ַהְּקַטָּנה ֶנְחֶׁשֶבת ְּכָחֵצר ַאַחת ִעם ֶהָחֵצר ַהְּגדֹוָלה.

ַּדף צ"ג: ֶהָחֵצר ָהֶעְליֹוָנה ְוֶהָחֵצר ַהַּתְחּתֹוָנה

ִנָּיה. ְּכֵדי  ָהיּו ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות, זֹו ְלַיד זֹו, ַאְך ָחֵצר ַאַחת ְנמּוָכה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ֵמַהּׁשְ
ַלֲעבֹור ֵמָחֵצר ְלָחֵצר, ָצִריְך ָהָיה ַלֲעלֹות ְּבַמְדֵרגֹות.

יֹום ֶאָחד ָּבנּו ָגֵדר ְּגדֹוָלה ֵּבין ַהֲחֵצרֹות ְוִהְפִרידּו ֵּביֵניֶהן. ֵמאֹותֹו יֹום ּבֹו ָּבנּו ֶאת ַהָּגֵדר, 
ָּכל ָחֵצר ֶנְחְׁשָבה ָחֵצר ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ִמְּפֵני ֶׁשָהְיָתה ֵּביֵניֶהן ָּגֵדר ְּבגֹוַבּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים.

ּנֹוַתר ָהָיה ָקָטן  יֹום ֶאָחד, ְלֶפַתע, ָקְרָסה ַהָּגֵדר ְונֹוַתר ִמֶּמָּנה ֵחֶלק ָקָטן ִּבְלָבד. ַהֵחֶלק ּׁשֶ
ָּכל ָּכְך, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָעְמדּו ֶּבָחֵצר ַהְּגבֹוָהה, ָראּו ַרק ֵחֶלק ָקָטן ֶׁשּנֹוַתר ִמן ַהָּגֵדר, ְוַהֵחֶלק 

ַהֶּזה ֶׁשָראּו ִמן ֶהָחֵצר ָהֶעְליֹוָנה ֹלא ָהָיה ְּבגֹוַבּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים.

ְּבַמָּצב ָּכֶזה, ֶהָחֵצר ַהַּתְחּתֹוָנה ֶנְחֶׁשֶבת ָחֵצר ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ֶׁשֲהֵרי ֶלָחֵצר זֹו ֵיׁש ָּגֵדר ְּבגֹוַבּה 
ֲעָׂשָרה ְטָפִחים. אּוָלם, ֶהָחֵצר ָהֶעְליֹוָנה, ֵאיָנה ֶנְחֶׁשֶבת ְּכָחֵצר ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ֶׁשֲהֵרי ֶלָחֵצר 

זֹו ֵאין ָּגֵדר ְּבגֹוַבּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים.

 | על המפה

זכרון יעקב
זכרון יעקב נמצאת בחלקו הדרומי של רכס 
הכרמל, והיא נוסדה ב-1882 על ידי עולים 
חובבי ציון שהגיעו מרומניה במסגרת 
העלייה הראשונה. הברון רוטשילד פרש 
למקום  תמיכתו  את  ונתן  חסותו  את 
ולמתיישביו, וכאשר חנך את בית הכנסת 
שבנה, הוא קרא למקום "זכרון יעקב" על 

שם אביו ג'יימס יעקב מאיר רוטשילד.

במשך השנים התפתחה בזכרון יעקב 
תעשייה של יקבים ויין ושל חקלאות 

ומחקר חקלאי.

בין תושביה המפורסמים של זכרון יעקב 
היו הרופא ד"ר הלל יפה שהקים במקום 
מרפאה ונלחם בקדחת, וכן בני משפחת 
- אהרון ושרה שייסדו את  אהרונסון 
מחתרת ניל"י ופעלו במקום בזמן מלחמת 

העולם הראשונה.

מדרחוב רחוב 
המייסדים 

בזכרון יעקב 
 Wikipedia,(

)RickP

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 369

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ערובין, דף צ"ו

הסבר: התלמוד עוסק בהגדרת "מצוות עשה 
שהזמן גרמא" - מצוות שנשים פטורות מהן. 
מכך שאשתו של יונה בן אמיתי הייתה עולה 
לרגל ניסו חכמים בתלמוד לומר שאולי זו מצווה 

שלא הזמן גרמא.

פוק – צא
מיפרשא – מפורש

"ואשתו של יונה היתה עולה לרגל ולא 
מיחו בה חכמים" 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶסֶּכת ֵערּוִבין, ַדִּּפים צ"א- צ"ז
פרשת חיי שרה | כ"א- כ"ז בחשון )8-14 לנובמבר( 

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

באותה רמה.ובזה "להחזיר לו" מתנה כמו שיוסי הביא לו, מתנה גדולה ויקרה הוא רוצה להביא ליוסי מצד אחד:

מצד שני:

דניאל בא ממשפחה שחיה גם 

כך בצמצום ובחיסכון, והוא 

לא יכול להרשות לעצמו או 

לבקש מהוריו שיאפשרו לו 

לתת ליוסי מתנה כל כך יקרה, 

אבל הוא חושש שאם הוא 

יביא מתנה "פשוטה" זה יעליב 

אותו וגם את יוסי.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

דניאל בן ה-13 חגג בר מצווה. חברו הטוב יוסי שבא ממשפחה 
עשירה, הביא לדניאל מתנה יקרה מאוד, ששווה בערך 1,000 ₪. 
אחרי חודשיים יוסי חגג בר מצווה באולם מפואר, ודניאל התלבט 

מה להביא ליוסי מתנה.

נולדתי בזכרון יעקב בשנת תר"ן - 1890. א.  
הצטרפתי למחתרת ניל"י כדי לסייע לבריטים   ב. 

לכבוש את ארץ ישראל מידי הטורקים.
ניהלתי עם יוסף לישנסקי רשת ריגול לטובת הבריטים. ג. 

בערב סוכות תרע"ח - 1917 נתפסתי על ידי הטורקים, ובחרתי  ד. 
להתאבד כדי לא להסגיר סודות ואת חבריי. נקברתי בבית העלמין 

בזכרון יעקב.

  | מי אני?

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

הנחת תפילין בשבת
בכל יום מימות החול מניחים תפילין, אולם 
בשבת אין מניחים תפילין. מה הסיבה לכך? 
חז"ל מסבירים שהתפילין נקראים אות: "והיו 
לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך", וגם השבת 
נקראה אות: "כי אות היא ביני וביניכם". השבת 
עצמה כבר נחשבת לאות בינינו לבין ה', ולכן 

לא מניחים בה את התפילין.

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

שרה אהרונסון

חברותא

דבר תורה
חז"ל התייחסו בצורה שלילית מאוד לעפרון 
החתי שהרבה לדבר על כך שייתן לאברהם 
במתנה את מערת המכפלה, ובסופו של דבר 

לקח ממנו כסף רב. 

המדרש לומד על קלקולו של עפרון מדקדוק 
מיוחד הנמצא בפסוקי התורה. בכל הפרשה 
כולה מופיע שמו של עפרון בכתיב מלא - עם 
האות "ו", מלבד פעם אחת - בפסוק בו מתוארת 
לקיחת הכסף מאברהם - שם שמו של עפרון 
נפגם ונחסר: "וישקול אברהם לעפרן את הכסף...". 

עפרון בוודאי הרוויח בטווח הקצר מכספו של 
אברהם שהגיע אליו בשל מכירת המערה, אך 
לדיראון עולם הוא ייזכר כמי שחיפש את עצמו 
ואת ממונו, ובכך פגם הוא בשמו. לא סתם אמר 

קהלת: "טוב שם משמן טוב".



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1 .

תפיסת שרה אהרונסון בידי הטורקים.
2 .

ב-1917 בזכרון יעקב.
3 .

שרה אהרונסון.
	 .

אהרון אהרונסון, אח של שרה, מגלה "אם  החיטה".
	 .

אבשלום פיינברג, והעץ הוא דקל  אבשלום.

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
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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

אבשלום פיינברג

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מה האירוע המצויר כאן?
מתי והיכן הוא התרחש?

מי זו האישה עם האקדח?
מי זה האיש בחליפה?

מהו העץ ומיהו האיש המצוירים ליד חוף הים?

א. נולדתי במושבה גדרה בשנת תר"ן - 1889.
ב. ב-	191 ייסדתי עם אהרון ואלכסנדר אהרונסון את מחתרת ניל"י כדי להביא לסיום השלטון הטורקי בארץ ישראל.
ג. בחודש ינואר 1917 יצאתי עם חברי יוסף לישנסקי למשימה במצרים. בדרך נתפסנו. יוסף הצליח להימלט ובי ירו למוות.

ד. נשאתי בכיסי תמרים, שלאחר זמן צמחו והיו לדקל שנקרא "דקל אבשלום". כך זיהו את מקום קבורתי.
ה. אחרי מלחמת ששת הימים קברו אותי בחלקת עולי הגרדום בהר הרצל בירושלים.
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ַּדף צ"ו: ִאיּסּור "ַּבל ּתֹוִסיף"  -ְזַמן ְּתִפיִּלין

ַּבל ּתֹוִסיף: ָאָדם ֶׁשֶהְחִליט ִּכי הּוא רֹוֶצה ְלַקֵּים ִמְצַות ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ִעם 
ֶאְתרֹוג, לּוָלב, ֲהַדס, ֲעָרָבה ְוַגם ִעם… ַּתּפּוַח, עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור "ַּבל ּתֹוִסיף"; 

ְׁשֵּכן, ָאסּור ְלהֹוִסיף ַעל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.

ַּגם ָאָדם ֶׁשּיֹוֵׁשב ַּבּסּוָּכה ַּבּיֹום ֶׁשְּלַאַחר ַחג ַהּסּוּכֹות, ְואֹוֵמר ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב ַּבּסּוָּכה 
ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות סּוָּכה, עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור "ַּבל ּתֹוִסיף", ֶׁשֲהֵרי ְלַאַחר ַחג ַהּסּוּכֹות 

ֵאין ִמְצַות סּוָּכה, ְוָאסּור ְלהֹוִסיף ַעל ִמְצַות ַהּתֹוָרה.

ְזַמן ְּתִפיִּלין: ֵיׁש ַמֲחלֹוֶקת ַּתָּנִאים ָמַתי הּוא "ְזַמן ְּתִפיִּלין". ֵיׁש ַּתָּנִאים ַהּסֹוְבִרים 
ֶׁשַּלְיָלה ֵאינֹו "ְזַמן ְּתִפיִּלין", ְוָלֵכן, ַהֵּמִניַח ְּתִפיִּלין ַּבַּלְיָלה ֵאינֹו ְמַקֵּים ִמְצָוה, ִּכי 
ַּבַּלְיָלה ֵאין ִמְצָוה ְלָהִניַח ְּתִפיִּלין. ַּתָּנִאים ֲאֵחִרים חֹוְלִקים ְוסֹוְבִרים, ִּכי ַלְיָלה 

ֵּכן "ְזַמן ְּתִפיִּלין", ְוָלֵכן, ַהֵּמִניַח ְּתִפיִּלין ַּבַּלְיָלה ְמַקֵּים ִמְצָוה.

ַּדף צ"ז: ֶקֶׁשר ַהְּתִפיִּלין

ָּבְרצּועֹות ֶׁשל ְּתִפיִּלין ֶׁשל רֹאׁש ֵיׁש ֶקֶׁשר ְמיּוָחד ְּבצּוַרת ָהאֹות "ָּדֶלת". ִמי ָאַמר 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַהֶּזה, ְוֵאיְך יֹוְדִעים ֵאיֶזה ֶקֶׁשר ַלֲעׂשֹות?

ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָמַסר ְלמֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַני ֶאת צּוַרת ַהֶּקֶׁשר 
ֶׁשֵּיׁש ַלֲעׂשֹות ַּבְּתִפיִּלין.

ַעל ַהְּתִפיִּלין ֶׁשל רֹאׁש, ֵיׁש צּוָרה ֶׁשל ָהאֹות "ִׁשין"; ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפיִּלין ֶׁשל 
רֹאׁש ַנֲעֶׂשה ְבצּוַרת ָהאֹות "ָּדֶלת", ְוֵיׁש ֶקֶׁשר נֹוָסף ִּבְתִפיִּלין ֶׁשל ָיד, ְּבצּוַרת 
מֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש  ָהאֹות "יּוד". ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ַיַחד ַמְרִּכיבֹות ֶאת ֶאָחד ִמּׁשְ

ָּברּוְך הּוא: "ׁשִין" "ָּדֶלת" "יּוד" = ַׁש-ַּד-י.

ַּדף צ"ה: ַהּמֹוֵצא ְּתִפיִּלין ְּבַׁשַּבת 

ָּבת ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוִהֵּנה ְלֶפַתע הּוא ַמְבִחין ְּבזּוג ְּתִפיִּלין מּוְׁשָלְך  ָאָדם הֹוֵלְך ְּבּׁשַ
ַעל ָהָאֶרץ. הּוא ֵמִבין ֶׁשָּצִריְך ְלָהִרים ֶאת ַהְּתִפיִּלין  ּוְלַהִּניַח אֹוָתם ְּבָמקֹום ָראּוי, 
ֲאָבל הּוא ַגם יֹוֵדַע ֶׁשְּבַׁשַּבת ָאסּור ְלַטְלֵטל ֲחָפִצים ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים. ָמה ַיֲעֶׂשה?

ָהִאיׁש ַהֶּזה ִיְלַּבׁש ֶאת ַהְּתִפיִּלין, ְּכמֹו ֶׁשּנֹוֲהִגים ִּבְׁשַעת ְּתִפיַּלת ַׁשֲחִרית ְוָכֵעת 
ַהְּתִפיִּלין ְּכָבר ֶנְחָׁשִבים ְּכמֹו ֶּבֶגד ֶׁשּלֹו.

ִעם ֶּבֶגד ֶׁשּלֹוְבִׁשים מּוָּתר ָלֶלֶכת ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ָּכְך ָלַמְדנּו  ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, 
ִמְּפֵני ֶׁשַהֶּבֶגד ֶנְחָׁשב ֵחֶלק ֵמָהָאָדם. ָלֵכן, ַּגם ָאָדם ֶזה ִיְלַּבׁש ֶאת ַהְּתִפיִּלין, ֵהם 

ֵיָחְׁשבּו ְּכמֹו ֶּבֶגד ֶׁשּלֹו ְוָאז ִיַּקח אֹוָתם ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים.

בס"ד

איזה גודל של פרצה פוסל מחיצות?   .1
2.  באיזה מקרה מותר להניח תפילין 

בשבת?
על איזה איסור עובר אדם שנוטל    .3

בסוכות חמישה מינים במקום ארבעה?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ערובין, ַדִּּפים צ״ד- צ״ז

???שאלות השבוע

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

)תשובות: שין, דלת, יוד, ש-ד-י(

ַּדף צ"ד: ִּדיֵני ְמִחיָּצה

ֶׁשַטח ַהּמּוָּקף ִּב"ְמִחיָּצה", ֶנְחָׁשב ְרׁשּות ַהָּיִחיד. ְלָמָׁשל, ָחֵצר ַהּמּוֶּקֶפת ְּבָגֵדר 
ְּגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ֲהֵרי ִהיא ְרׁשּות ַהָּיִחיד. ַמה ַהִּדין ִאם ֵהִקימּו ְמִחיָּצה 
ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְּפָרצֹות? "ְּפָרצֹות" ֵהן ִמְּלׁשֹון ְּפִריָצה )ְּפִתיָחה(. ְמִחיָּצה ְּפרּוָצה, ִהיא 
ַטח ֹלא ָּבנּו ָגֵדר ַעל ָּכל  ְמִחיָּצה ֶׁשֵחֶלק ִמֶּמָּנה ָּפתּוַח. ִאם ְּבַצד ֶאָחד ֶׁשל ַהּׁשֶ

ַטח, ֲהֵרי זֹו ִּפְרָצה ַּבָּגֵדר. ַהּׁשֶ

ַהִאם ְמִחיָּצה זֹו ְּכֵׁשָרה אֹו ְּפסּוָלה? ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ִּכי ִאם ַהִּפְרָצה ֵאיָנּה ְרָחָבה 
יֹוֵתר ֵמֶעֶׂשר ַאּמֹות, ְּכֵׁשָרה ִהיא. ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשָּכְך ֶּדֶרְך ְּבֵני ָאָדם, ִלְבנֹות 
ַטח ֶׁשהּוַּקף ִּבְמִחיָּצה. ֲאָבל,  ְמִחיָּצה ִעם ֶּפַתח ֶׁשִּניָּתן ְלִהיָּכֵנס ַּדְרּכֹו ֶאל ַהּׁשֶ
ֵאין ֶּדֶרְך ַלֲעׂשֹות ֶּפַתח ְּבגֹוֶדל ֶׁשל יֹוֵתר ֵמֶעֶׂשר ַאּמֹות, ּוִפְרָצה ְגדֹוָלה ָּכל ָּכְך, 

ְּכָבר ֵאיָנּה ֶנְחֶׁשֶבת ֶּפַתח ֶאָּלא ִּפְרָצה ַהּפֹוֶסֶלת ֶאת ַהְּמִחיָּצה.

חידה!
1. האות האחת לפני אחרונה - 

2. נמצאת בפתח הבית - 

3. נוזל המשמש לחיטוי פצעים - 

משלושת אלה ביחד, אנו מקבלים את שם ה' 
הקשור לתפילין -


