
ָראֵל ַּף צ': סְַמכוּת ַחכְֵמי יִׂשְ ד

כְּׁשֶעַם יִׂשְָראֵל ִקיבֵּל אֶת הַּתוָֹרה, ה' נַָתן כּוֹחַ לְחַכְֵמי יִׂשְָראֵל לְִדרוֹׁש בַּּתוָֹרה הֲלָכוֹת 
וְִדינִים וְלִלְמֹוד ִמּמֶנָּה אֶת פְָּרֵטי הַּמִצְווֹת וְהָאִיסּוִּרים.

ן אִיסּוִּרים חֲָדׁשִים כְֵּדי לַעֲזוֹר לַאֲנָׁשִים לְהְִתַרחֵק ֵמאִיסּוֵּרי  ּ סְַמכוּת לְַתקֵּ חֲכִָמים גַּם ִקיבְּלו
ּ בָּהֶם, חָלִילָה.  הַּתוָֹרה, ׁשֶלֹּא יִכָּׁשְלו

אֵינֹו ׁשֹוֵמעַ לְדִבְֵריהֶם.  יֵּׁש לָהֶם ְרׁשוּת לְהַעֲנִיׁש אֶת ִמי ׁשֶ ּ כֹּוחַ ְמיוּחָד, ׁשֶ ֲחכִָמים ִקיבְּלו
 ּ ַבָּת עַל סוּס, וְחֲכִָמים הֶעֱנִיׁשוּהו הַּתַלְמוּד ְמסַפֵּר ׁשֶבְִּתקוּפַת הַיְוָנִים הָיָה אָָדם ׁשֶָרכַב בְּּשׁ
 ּ ַבָּת הוּא ִמדִּבְֵרי ֲחכִָמים, הֶחְלִיטו ֲחמוּרוֹת. אַף עַל פִּי ׁשֶהָאִיסּוּר לְִרכּוֹב עַל סוּס בַּּשׁ
ּ צְִריכִים לְהַזְהִיר  ּ בְִּמצְווֹת בְּאוָֹתהּ ּתְקוּפָה וְהָיו חֲכִָמים לְהַעֲנִיׁשוֹ כִּי יְהוִּדים ַרבִּים זִלְזְלו

ּ בְֶּדֶרךְ הַּתוָֹרה וְהַּמִצְווֹת. יֵּלְכו ים ׁשֶ אֶת הָאֲנָׁשִ

בָּת זְָּרָחה בְּמֹוצָאֵי ׁשַ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ַּף צ"א: הַּשׁ ד

ִּין טֹועֶה  בְִּמְקֶרה ׁשֶבֵּית ד
וּמֹוֶרה ֲהלָכָה בְָּטעוּת 
עַל  עֹובֵר  ָהעָם  וְכָל 
אִיסּוּר - עַל ִמי לְהָבִיא 

קֹוְרבַּן חַּטָאת?

לְָמׁשָל - ַמעֲׂשֶה בְּבֵית 
ַבָּת  ין ׁשֶלִּפְנֵי צֵאת הַּשׁ ִּ ד
ּ רוֹאִים  אַָמר לָאֲנָׁשִים: אָנו
ַבָּת כְּבָר חָלַף  ּוֹם הַּשׁ י ׁשֶ
 ּ וְהִגִּיעַ הַלַּיְלָה, וְלָכֵן אָנו
מֹוִדיעִים: ׁשַבָּת יָצְאָה, 
ָּלָה  אֶפְׁשָר לַעֲׂשוֹת הַבְד
וְלַעֲׂשוֹת ְמלָאכוֹת. וְאָכֵן, 
לָהֶם,  יבוּ  הְִקׁשִ הַכֹּל 
 ּ ּ עְַרבִית, עְָרכו הְִתפַּלְלו

עָנָן עֲנָק  ָּלָה וְכָל אֶחָד עָׂשָה ְמלָאכָה. וְהִנֵּה, לְפֶַתע פְִּתאוֹם, אוֹר גָּדֹול, הְִתבֵָּרר ׁשֶ הַבְד
 ּ ְקעָה, וַעֲַדיִן ׁשַבָּת, וּבְעֶצֶם אֲנָׁשִים חִילְּלו ֶמׁש, אֲבָל הִיא בִּכְלָל עֹוד לֹא ׁשָ ֶ הִסְּתִיר אֶת הַּשׁ

ַבָּת. ִמי צִָריךְ לְהָבִיא קוְֹרבָּן? אֶת הַּשׁ

ּ ְמלָאכָה צִָריךְ לְהָבִיא קֹוְרבָּן. עָׂשו ים ׁשֶ כָּל אֶחָד ִמן הָאֲנָׁשִ הַּתְׁשוּבָה הִיא ׁשֶ

ל צִיבּוּר" ָּבָר ׁשֶ ַּף צ"ב: "פַּר ֶהעְלֵם ד ד

ל צִיבּוּר". ְמוֹ: "פַּר הֶעְלֵם דָּבָר ׁשֶ ּשׁ נוֹ קוְֹרבָּן ְמיוּחָד ׁשֶ יֶׁשְ

ָּׁש, כְֵּדי לְכַפֵּר  ְקד עָבַר עֲבֵָרה בְּׁשֹוגֵג, צִָריךְ לְהָבִיא קֹוְרבַּן חַּטָאת לְבֵית הַּמִ אָָדם ׁשֶ
ּוֹׁשֶבֶת בְּלִׁשְכַּת הַגָּזִית ׁשֶבְּבֵית  י עַל הַחְֵטא. אוּלָם, אִם הַסַּנְהְֶדִרין הַגְּדוֹלָה בִּירוּׁשָלַיִם, ׁשֶ
 ּ ּיָּם וְרוֹב הָאֲנָׁשִים עָבְרו ּמוּּתָר לַעֲבוֹר אִיסּוּר ְמסו ים ׁשֶ ׁש, הוְֹרָתה בְָּטעות לַאֲנָׁשִ ָּ הַּמְִקד

עַל הָאִיסּוּר, הַאִם כָּל אֶחָד צִָריךְ לְהָבִיא קוְֹרבָּן?

לֹא! ְמבִיאִים קוְֹרבַּן צִיבּוּר, קוְֹרבָּן אֶחָד עֲבוּר כּוּלָּם. קוְֹרבָּן זֶה הִינּוֹ "פַּר" - ְמבִיאִים פַּר, 
ל  נֶּעֱלַם, לֹא הָיָה יָדוּעַ, ׁשֶהוּא אָסוּר, "ׁשֶ ּ עָלָיו ִמפְּנֵי ׁשֶ "הֶעְלֵם דָּבָר" - עַל אִיסּוּר ׁשֶעָבְרו

צִיבּוּר" - עֲבוּר כָּל הַצִּיבּוּר ׁשֶחָָטא.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 451

מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף צ״א

הסבר: רב פפא רצה לפסוק הלכה בנושא מסוים. 
אמר לו רב הונא בנו של רב יהושע: הרי יש 
משניות שמהן נראה אחרת! אמר רב פפא: האם 
לא תירצנו את אותן קושיות? אמר רב הונא: ועל 
התירוצים האלה נסמוך הלכה למעשה? אלא אי 

אפשר לסמוך עליהם בפועל נגד המשניות.

סבר למיעבד עובדא - חשב לעשות מעשה.
ולא שנינהו - האם לא תירצנו?
ליקו ולסמוך - נעמוד ונסמוך?

רב פפא סבר למיעבד עובדא במאי הוה לה 
למיעבד. אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב 

פפא: והתניא כל הני מתנייתא! אמר ליה: ולאו 
שנינהו? אמר ליה: ואשינויי ליקו וליסמוך?!

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות צ'- צ"ו
פרשת בהעלותך | ו'- י"ב בסיון )5-11 ליוני( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
גבעת שמואל

גבעת שמואל היא עיר במחוז המרכז. היא 
הוקמה בשנות ה-40 על אדמות ממזרח בני 
ברק, ונקרא על שם המנהיג הציוני שמואל 
פינלס. ראשוני המתיישבים במקום היו עולים 
מרומניה, הונגריה ובולגריה. בהמשך הפכה 
גבעת שמואל למועצה מקומית, קלטה עולים 
רבים מארצות שונות, ובשנת 2007 הוכרזה 
כעיר. בגבעת שמואל קיימת קהילה דתית-

לאומית גדולה, ופועלים בה בתי כנסת ושיעורי 
תורה רבים. כיום גרים בה כ-28,000 תושבים. 
בין שכונות העיר: 
רמת אילן, גבעת 
יהודה, רמת הדר, 
גיורא  שכונת 

ורמת הדקלים.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי 
וחברתי ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך 
חיזוק והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף 
היומי, עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, 
דף פייסבוק פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל 
סרטונים, תוכניות קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות 

ובתי ספר בכל הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

)Wikipedia, Avi1111( פארק רמון גבעת שמואל



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שנכון 

שחשוב לסיים תיכון ובגרות, 

אבל במקרה של כישרון כמו דני, 

צריך למרות המחיר של עזיבת 

התיכון, לאפשר לו להתפתח 

מוזיקלית ולממש את כישוריו. 

זה ייתן לו את הכלים להמשך 

החיים ולהגשמת חלומותיו, וזה 

לא פחות חשוב מתעודת בגרות.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

דני בן ה-16 הוא ילד מוכשר מאוד מבחינה מוזיקלית. הוא שר יפה, 
מנגן על מספר כלים, מלחין ויוצר, ואף הופיע באירועים שונים וקיבל 
מחמאות. לאור כל זאת דני רוצה עכשיו לעזוב את התיכון בו הוא לומד, 
לוותר על בחינות הבגרות, ולהתעסק רק עם מוזיקה - להקים להקה, 
להופיע, להקליט וכדומה. רצונו זה של דני עורר ויכוח משפחתי סוער.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

שירי ומשוררי ימי הביניים
במהלך ימי הביניים נכתבו שירים ופיוטים יהודיים 
רבים, בעיקר על ידי חכמי ספרד בתקופת תור 
הזהב. חלקם היו שירי קודש וחלקם שירי חול. רבים 
מאותם שירים ופיוטים מוכרים עד היום, ונוהגים 
לשיר אותם במהלך תפילות ואירועים חגיגיים. בין 
המשוררים הידועים בימי הביניים היו רבי יהודה 
הלוי, שלמה אבן גבירול, אברהם אבן עזרא ושמואל 
הנגיד. יש המייחסים את השיר "אדון עולם" לרבי 

שלמה אבן גבירול, כחלק משירת ימי הביניים.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

הצטרפו למאות אלפי לומדי 
הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 

אצלכם בקהילה
כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 

עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 
הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- קהילת 'צעירי הגבעה' , גבעת שמואל

בס"ד

חברותא

פסטיבל הזמר החסידי
זמר  תחרות  היה  החסידי  הזמר  פסטיבל 
שהתקיימה בין השנים 1969-1992. הפסטיבל 
הראשון התקיים במוצאי שמחת תורה בהיכל 
התרבות בתל אביב, ולרוב התקיים במהלך חגי 
תשרי. בפסטיבל השתתפו זמרים ויוצרים דתיים 
ושאינם דתיים. רבים מהזמרים, הלהקות והשירים 
שהשתתפו בפסטיבל זכו לפרסום רב, ביניהם ר' 
שלמה קרליבך, עוזי חיטמן, יגאל בשן וצמד רעים. 

מצד אחד:
תעודת הבגרות.החברתיים בתיכון ולוותר על להפסיק ללמוד, לוותר על החיים במסלול המוזיקלי. לא נכון יוכל להחליט איך בדיוק להמשיך בחינות הבגרות, ורק אחר כך לסיים את הלימודים בתיכון ואת להתפתחותו המוזיקלית, עליו לו עתיד במוזיקה, אבל במקביל שאומנם דני מוכשר מאוד ויהיה חלק מבני המשפחה טענו 

 | מן ההסטוריה

צמד רעים בפסטיבל הזמר החסידי )צלם- סוכנות צילומי עיתונות 
י.פ.פ.א . אוסף דן הדני, הספרייה הלאומית(

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם אבינו

/ שרה

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י 

במצרים

2448

מתן תורה

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

4260

495
חתימת 
התלמוד

3828

חורבן
ביהמ“ק ה-2

3930

רבי יהודה 
הנשיא

3880

רבי 
עקיבא

הלל הזקן

3728 3408

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

-560
אסתר
המלכה

דבורה 
הנביאה

7 דקות



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .

הזמר המלחין והיוצר עוזי חיטמן ז"ל.
2 .

עוזי חיטמן נולד ב-1952 בגבעת שמואל.
3 .

אלו שתי תוכניות טלוויזיה פופולריות 
לילדים, שבהן השתתף עוזי חיטמן.

4 .
אדון עולם.

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב 
של התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם 
שלם של סרטים בנושאים שונים ומגוונים, 

מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות )מומלץ לעיין בתלמוד, מסכת מכות, דף כ"ד(: 

מי האיש עם הגיטרה במרכז הציור?

איך השלט בחלון "גבעת שמואל" קשור לאיש הזה?

מה הקשר ל"חלום עליכם" ו"פרפר נחמד" לאיש עם הגיטרה בציור?

איזה שיר יהודי מפורסם הוא הלחין בשנת 1976?

פיוט ידוע בקהילות רבות.. 1
זהות מחברו לא ידועה, ויש מספר השערות לגבי מי המחבר.. 2
מצא לראשונה בסידור מהמאה ה-13.. 3
משבח את גדולתו של ה' ואת הביטחון בו.. 4
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בס"ד

מתי אדם שעבר עבירה בשוגג פטור   .1
מלהביא קורבן?

האם אפשר למכור עגלים שעוד לא נולדו?  .2

מתי אפשר לסמוך על עד אחד?  .3

סדר מועד | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות, דף צ״ג - צ״ו

???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 

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

חידה!

דבר תורה
אל מול החטאים הגדולים ביותר שהיו במדבר - עמד 
משה בעוז ובגבורה ואף סינגר והציל את בני ישראל 
מכיליון. דווקא בחטא ההתאוות לבשר שבפרשתנו, 

"נשבר" משה רבנו ואומר לה': "הרגני נא הרג".

מדוע דווקא מול תאוות הבשר לא מחזיק משה 
מעמד? בחטא העגל ובחטאים אחרים, ביקשו בני 
ישראל רוחניות אך טעו בדרך בה הם הלכו. משה ידע 
שכל עוד יש שאיפה אל הרוח - יש על מה לעבוד ולאן 
לכוון. אולם, בחטא תאוות הבשר נפלה רוחו של משה 
כי ראה שרוחם של בני ישראל נשחקה, שכן החיפוש 
אחרי הרוח הוחלף בנמיכות קומה של רדיפת החומר. 

ומכאן הגיע פתרונו של הקב"ה לבעיה: "אספה לי 
שבעים איש מזקני ישראל". לא בשר צריך לתת 
אלא הפצת התורה והרוח בכל השבטים על ידי זקני 
העדה, שיפריחו את השממה ויחזירו את ישראל 

לחפש אחרי הרוח.

ַּף צ"ו: לְִהיזֵָּהר ִמן הַכַּעַס ד

ָּה גְרוּעָה. ַּת הַכַּעַס הִיא ִמיד ִמיד

הַּתַלְמוּד ְמסַפֵּר, ׁשֶפַּעַם אַחַת פַָּרץ וִיכּוּחַ גָּדוֹל בְּבֵית ִמְדָרׁש ׁשֶהֵבִיא לִיֵדי כַּעַס, 
וְַרבִּי יוֹסֵי בֵּן ִקיסְָמא אַָמר: "פֶּלֶא יִהְיֶה בְּעֵינַי אִם בֵּית הַּמְִדָרׁש הַזֶּה לֹא יֵהָפֵךְ 
בְִּרבוֹת הַיִָּמים לְבֵית עֲבֹוָדה זָָרה". הַגְָּמָרא ְמעִיָדה, כִּי אָכֵן כָּךְ הָיָה וְאַחֲֵרי זְַמן 

יּמֵׁש אֶת הַגּוֹיִם לְבֵית עֲבֹוָדה זָָרה. הַּמָקוֹם ׁשִ

ְכִינָה  ְכִינָה, וְלָכֵן הַּשׁ הַּמַהְַרׁשָ"א ַמסְבִּיר, ׁשֶבְּנֵי אָָדם ׁשֶכּוֹעֲסִים דּוֹחֲִקים אֶת ַרגְלֵי הַּשׁ
יֵּׁש בּוֹ כַּעַס.  ִמסְּתַלֶֶּקת ִמּמָקוֹם ׁשֶ

ּ הָאָמוָֹראִים לְַרבִּי יוֹחָנָן, כִּי הוּא כָּעַס עַל ּתַלְִמידוֹ, אַךְ ַרבִּי  אֶת הַסִּיפּוּר הַזֶּה סִיפְּרו
ַאי וְגַם צִָריךְ לִכְעוֹס עַל  יוֹחָנָן אַָמר לָהֶם: כַּעַס בֵּין חֲבִֵרים - אָסוּר, אַךְ הַָרב ַרּשׁ

ְ, כְֵּדי לְחַנְּכוֹ. ּתַלְִמידוֹ, אִם צִָריך

תשובות: 1. עדים/אדים, 2. 
פרה/פרע, 3. כלה/קלה, 4.  אלון/עלון(

ַּף צ"ה: ָמַתי ַמֲאִמינִים לְעֵד אֶָחד? ד

ְספִּיק בָּהֶם עֵד אֶחָד בִּלְבָד. עַל  ּמַ נֵי עִֵדים. יֵׁש דְּבִָרים ׁשֶ לֹא ָתִמיד צִָריךְ ׁשְ
דִּבְֵרי אִיסּוּר, ַמְספִּיק עֵד אֶחָד. לְָמׁשָל, אִם בָּא עֵד אֶחָד וְאוֵֹמר: "ַמאֲכָל זֶה טֵָרף", 
ַמאֲִמינִים לוֹ. גַּם אִם עֵד אֶחָד אוֵֹמר: "ַמאֲכָל זֶה כָּׁשֵר", ַמאֲִמינִים לוֹ, וְאֵין צִָריךְ 

נֵי עִֵדים. ּ ׁשְ יִּהְיו לְחַכּוֹת עַד ׁשֶ

ַּי בְּעֵד אֶחָד. נֵי עִֵדים וְאֵין ד ֲאבָל, יֵׁש דְּבִָרים ׁשֶבָּהֶם צִָריךְ ׁשְ

ּן,  ין וְאוֶֹמֶרת: "נָכוֹן ׁשֶפַּעַם הָיִיִתי נְׂשוּאָה לִזְבוּלו ִּ ָה בָּאָה לְבֵית הַד לְָמׁשָל, אִם אִיּשׁ
יו אֲנִי יְכוֹלָה לְהְִתחַּתֵן עִם  ּתוֹ וְעַכְׁשָ אֲבָל הוּא נַָתן לִי גֵּט וְלָכֵן אֲנִי כְּבָר לֹא אִׁשְ
יָּנִים  ַּ יָּכוֹל לְהָעִיד עַל דְּבֶָריהָ, הַד ּוֹ יֵׁש ַרק עֵד אֶחָד ׁשֶ ָה הַז ּ אַחֵר. אִם לָאִּשׁ ִמיׁשֶהו

אֵינָם ְמַקבְּלִים אֶת עֵדוּתוֹ, ִמפְּנֵי ׁשֶאִי אֶפְׁשָר בַּנּוֹׂשֵא הַזֶּה לְהַאֲִמין לְעֵד אֶחָד.

ַּף צ"ד: ָמַתי ַמֲאִמינִים לְעִֵדים? ד

ין בֹּוֵדק  ִּ ין וְּמעִיִדים: "ְראוּבֵן גָּנַב בְּיוֹם ִראׁשוֹן". בֵּית הַד ִּ נֵי עִֵדים לְבֵית ד אִם בָּאִים ׁשְ
נֵי הָעִֵדים וְאִם ִמְתבֵָּרר ׁשֶהֵם צֹוְדִקים, הֵם פּוֹסְִקים ׁשְֶראוּבֵן גָּנַב  וְחוֵֹקר אֶת ׁשְ
וְחַיָּב לְׁשַלֵּם אֶת הַגְּנֵבָה. גַם אִם ְראוּבֵן עוֵֹמד וְצוֹעֵק: "לֹא נָכוֹן. לֹא גָנַבְּתִי". הַּתֹוָרה 

ִּין חֹוֵקר אֹוָתם.  ִרים ׁשֶבֵּית ד נֵי עִֵדים כְּׁשֵ הֶאֱִמינָה לִׁשְ

נֵי עִֵדים אֲחִֵרים וְאוְֹמִרים אַחֶֶרת ֵמהָעִֵדים  אוּלָם, ָמה עוֹׂשִים אִם אַחַר כָּךְ בָּאִים ׁשְ
ּ עִם ְראוּבֵן בְּיוֹם ִראׁשוֹן, כָּל  ּ הָיִינו ִּים אוְֹמִרים: אֲנַחְנו נִי ְ הִָראׁשוֹנִים? אִם הָעִֵדים הַּשׁ
ּוֹם, וְהוּא לֹא גָנַב, נִהְיָה סָפֵק. ִמצַּד אֶחָד, יֵׁש עִֵדים ׁשֶאוְֹמִרים ׁשֶהוּא גָנַב בְּיוֹם  הַי
נִי יֵׁש עִֵדים ׁשֶאוְֹמִרים ׁשֶהוּא לֹא גָנַב בְּיוֹם ִראׁשוֹן. בְִּמְקֶרה כָּזֶה,  ִראׁשוֹן וִּמצַּד ׁשֵ

יֵּׁש סָפֵק אִם אֵלֶּה עִֵדים צֹוְדִקים. ין ְמחַיֵּב אֶת ְראוּבֵן, ִמפְּנֵי ׁשֶ ִּ אֵין בֵּית הַד

לֹּא בָּא לָעֹולָם" ָּבָר ׁשֶ ַּף צ"ג: "ד ד

ְאֵלָה - הַאִם אֶפְׁשָר לְִמכּוֹר דָּבָר ׁשֶעֲַדיִן לֹא בָּא לָעוֹלָם? ּ בַּּשׁ נו ָּ הַּתַנָּאִים וְהָאָמוָֹראִים ד

ּ לָעוֹלָם. בְַּדף זֶה לוְֹמִדים דּוּגְָמאוֹת אֲחָדוֹת לִדְבִָרים ׁשֶעֹוד לֹא בָּאו

ּ. הַּתְָמִרים  ֶֶּקל, לִפְנֵי ׁשֶהֵם גְָּדלו ֶֶּקל: אָָדם מוֹכֵר לַחֲבֵרוֹ ּתְָמִרים ׁשֶל ד מֹוכֵר פֵּירֹות ד
ּ וְאֵינָם. לֹּא בָּא לָעֹולָם", ִמפְּנֵי ׁשֶעֲַדיִן לֹא צְָמחו הֵם "דָּבָר ׁשֶ

יו ׂשֶָדה  ְמעוֹן – אְֶמכּוֹר לְךָ עַכְׁשָ עֹוד לֹא ָקנָה: ְראוּבֵן אוֵֹמר לְׁשִ ֶדה ׁשֶ מֹוכֵר ׂשָ
יָּךְ לִי, וּבֶָרגַע ׁשֶאְֶקנֶה אוֹתוֹ, הוּא יִהְיֶה ׁשֶלְּךָ. הַּשֶָׂדה הַזֶּה הוּא "דָּבָר  ׁשֶעֲַדיִן לֹא ׁשַ

לּוֹ. לֹּא בָּא לָעֹולָם", כִּי כְּׁשְֶראוּבֵן מוֹכֵר אוֹתוֹ הוּא עֲַדיִן לֹא ׁשֶ ׁשֶ

קֹּונִים אֹותוֹ. כָּךְ גַּם לְׁשַחְֵרר אֶת הָעֶבֶד לִפְנֵי ׁשֶ

מצאו את זוגות המילים הבאות, שנשמעות דומה 
אבל משמעותן שונה:

1. נמצאים בבית משפט / יוצאים מהקומקום - 

2. בהמה גסה / החזיר את חובו - 

3. נמצאת בחתונה / לא כבדה - 

4. עץ חסון / עיתון קטן -


