
עֹונִים צִָריךְ הַגַּנָּב לְהֲַחזִיר? ה ׁשְ ַּף קי"ח: כַּּמָ ד

יב אֶת הַגְּזֵלָה לַנִּגְזָל. נִּכְׁשַל וְגָזַל חֵפֶץ אוֹ ָממוֹן ֵמֲחבֵרוֹ, צִָריךְ לְהָׁשִ י ׁשֶ ּמִ הַּתוָֹרה ְמצַוָּה, ׁשֶ

ים  ָה אֲנָׁשִ י גָנַב אוֹתוֹ. ְראוּבֵן ָראָה ֲחִמיּשׁ עוֹן, אַךְ אֵינוֹ יֹוֵדעַ ִמּמִ גָּנַב ׁשָ ַמעֲׂשֶה בְִּראוּבֵן ׁשֶ
יָּךְ לְאֶחָד ֵמהֶם. ְראוּבֵן גָּנַב  ַ וּלְחָן הָיָה מוּנָּח ׁשָעוֹן הַּשׁ יוֹׁשְבִים לְיַד ׁשוּלְחָן וְּמדַבְִּרים, וְעַל הַּשׁ
ֶעָׂשָה,  קֹום. אַחֲֵרי זְַמן ָמה הוּא חָזַר בְִּתׁשוּבָה וְהְִתחֵָרט עַל ַמה ּשׁ עֹון וּבַָרח ֵמהַּמָ ָ אֶת הַּשׁ
נִּי  ָעוֹן לִבְעָלָיו. הוּא נִיגַּׁש לְדַבֵּר אִיּתָם, וְכָל אֶחָד ֵמהֶם אַָמר לוֹ: "ִמּמֶ וְָרצָה לְהַחֲזִיר אֶת הַּשׁ

ָעוֹן". ָמה עוֹׂשִים?  גָּנַבְּתָ אֶת הַּשׁ

ין,  ִּ ּ ָמה הַהֲלָכָה. ַרבִּי טְַרפֹון אֹוֵמר: הַגַּנָּב יֵלֵךְ לְבֵית הַד נָה אוֶֹמֶרת ׁשֶהַּתַנָּאִים נֶחְלְקו הַּמִׁשְ
ּ לְִמי  ָעוֹן, בְַּררו ּ אֶת הַּשׁ ּ, אָנָּא ְקחו יֹאַמר לָהֶם: גָּנַבְּתִי ׁשָעוֹן ֵמאֲחָד ֵמחֲֵמׁשֶת הָאֲנָׁשִים הַלָּלו
יָּךְ", וּבְכָךְ הוּא ִקיֵּם אֶת הַּמִצְוָה לְהַחֲזִיר אֶת הַגְּזֵלָה. אֲבָל ַרבִּי עֲִקיבָא חֹולֵק וְסוֹבֵר,  הוּא ׁשַ

ים. יִּּתֵן ׁשָעוֹן לְכָל אֶחָד ֵמחֲֵמׁשֶת הָאֲנָׁשִ ּ אוֹתוֹ ׁשֶ ׁשֶבִּגְלַל ׁשֶעָבַר עַל אִיסּוּר, חֲכִָמים ָקנְסו

נְִּמצָא בְָּרחֹוב ר ׁשֶ ַּף קי"ט: בָּׂשָ ד

ל עִיר גְּדֹולָה,  ַמעֲׂשֶה בְּאָָדם ׁשֶהָלַךְ בְִּרחוֹבוֶֹתיהָ ׁשֶ
ְרַקע בָּׂשָר  ׁשֶרוֹב ּתוֹׁשָבֶיהָ יְהוִּדים. לְפֶַתע ָמצָא עַל הַקַּ
ָל וְּמתוּבָּל הֵיטֵב. בַָּדק הֵיטֵב וְָראָה ׁשֶאֵין סִיּמָנִים  ְמבוּּשׁ
ּמוּּתָר לַָקחַת אוֹתוֹ. נַָטל הָאִיׁש אֶת  עַל הַבָּׂשָר, כָּךְ ׁשֶ
ית וְאָז פָּגַׁש יְהוִּדי בְָּרחוֹב וְׁשָאַל  קִּ הַבָּׂשָר, הִנִּיחֹו בְּׂשַ
ֹּו יְהוִּדים? הָאִיׁש  אוֹתֹו: הַאִם רוֹב הַּתֹוׁשָבִים בָּעִיר הַז

יב: כֵּן.  אַָמר מֹוצֵא הַבָּׂשָר: אִם-כֵּן, מוּּתָר לִי לֶאֱכֹול אֶת הַבָּׂשָר. אַָמר לֹו בְִּתגוּבָה  הֵׁשִ
ל גֹּויִם, וִּמי יֹוֵדעַ, אוּלַי הַבָּׂשָר  ֹּו יֵׁש ֲחנוּת אַחַת ׁשֶ הָאִיׁש: אֵינֶנִּי יֹוֵדעַ, יֵׁש בְּעָיָה, כִּי בָּעִיר הַז
ר כִּי  ּוֹ. עַל ִמְקֶרה כְּגוֹן זֶה פּוֵֹסק הַּתַלְמוּד כָּךְ: ּמוּּתָר לֶאֱכֹול אֶת הַבָּׂשָ הִגִּיעַ ֵמהַחֲנוּת הַז
 ּ ֹּו מוֹכְרוֹת בָּׂשָר כָּׁשֵר, אֲנַחְנו ּוֹת הַבָּׂשָר בָּעִיר הַז ּי "הֹולְכִים אַחַר הָרוֹב". ֵמאַחַר ׁשֶרוֹב ֲחנו

ּמָצָא הָאִיׁש הוּא אָכֵן בָּׂשָר כָּׁשֵר. ְמנִיחִים  ׁשֶהַבָּׂשָר ׁשֶ

נִים בֲַּאבֵָדה ַּף ק"כ: ִסיּמָ ד

יֵּׁש בְּיָדֹו ֲאבֵָדה, כְֵּדי ׁשֶהַּמְאַבֵּד יָבוֹא,  ן, צִָריךְ לְהַכְִריז ׁשֶ יֵּׁש בָּהּ סִיּמָ אָָדם הַּמֹוצֵא ֲאבֵָדה ׁשֶ
ּמָצָא  יֵּׁש עַל הַחֵפֶץ וְכָךְ יוּכַל הַּמוֹצֵא לֵָתת לוֹ אוֹתוֹ. ַמעֲׂשֶה בְִּראוּבֵן ׁשֶ יֹאַמר אֶת הַסִּיּמָנִים ׁשֶ
ֲחמוֹר וְעָלָיו אוּכָּף. ְראוּבֵן פְִּרֵסם בְּכָל הָעִיר: "ָמצָאִתי ֲחמוֹר וְאוּכָּף. ִמי ׁשֶאִיבְָּדם מוּזְָמן 
ְמעוֹן וְאַָמר: "יֵׁש לִי סִיּמָן. עַל הְָרצוּעָה  נִים".  כַּעֲבוֹר ׁשָעוֹת אֲחָדוֹת הִגִּיעַ ׁשִ לָבוֹא וְלֵָתת סִיּמָ
ְמעוֹן ַרק אֶת  ְ, אֲבָל הֱֶחזִיר לְׁשִ לִּי". בַָּדק ְראוּבֵן וָּמצָא כִּי אָכֵן כָּך ֵם ׁשֶ ׁשֶל הָאוּכָּף כָּתוּב הַּשׁ
ְמעוֹן הָיָה מוּפְּתָע: "הֵיכָן הֲַחמוֹר? ַמדּוּעַ אֵינְךָ ַמֲחזִיר לִי אוֹתוֹ?".  הָאוּכָּף וְלֹא אֶת הֲַחמוֹר. ׁשִ

נִים עַל הֲַחמֹור". ָמה  יב ְראוּבֵן: "אְָמנָם נַָתּתָ סִיָמנִים עַל הָאוּכָּף, אַךְ לֹא נַָתּתָ סִיּמָ הֵׁשִ
ים אֵינָם ַמׁשְאִילִים אוּכָּפִים, יֵׁש  ּ כִּי ֵמאַחַר ׁשֶבְֶּדֶרךְ כְּלָל אֲנָׁשִ ֵדנו ין? הַּתַלְמוּד ְמלַּמְ ִּ הַד

לֹּו. לֹּו, כָּךְ גַּם הֲַחמֹור ׁשֶ הָאוּכָּף ׁשֶ כְּפִי ׁשֶ לְהָנִיחַ ׁשֶ

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף קי"ח

ריש לקיש אמר שאישה מעדיפה  הסבר: 
להתחתן עם בעל כלשהו מאשר להישאר אלמנה 
ובודדה. אביי אמר שאפילו אישה שבעלה הוא 

קטן וחלש, זוכה לכבוד מכך שהיא נשואה.

למיתב טן דו - לשבת בשניים.
למיתב ארמלו - לשבת אלמנה.

שומשמנא - נמלה.

תא שמע דאמר ריש לקיש: טב למיתב טן דו 
מלמיתב ארמלו. אביי אמר: דשומשמנא גברא 

כורסיה בי חרתא רמו לה.

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות קי"ח- ַמסֶּכֶת כְּתוּבֹּות ג'
פרשת בלק | ד'- י' בתמוז )3-9 ליולי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 

כפר בלום
כפר בלום הוא קיבוץ באצבע הגליל, ליד 
קריית שמונה. הוא שייך למועצה האזורית 
הגליל העליון. הקיבוץ הוקם בשנת 1943 
ונקרא על שם ליאון בלום, ראש ממשלת 
צרפת היהודי, שאנדרטה לזכרו עם פסל 
של ראשו ניצבת במרכז הקיבוץ. מייסדי 
הקיבוץ היו בוגרי תנועת הבונים מאנגליה 
ותנועת נצ"ח ממזרח אירופה, שכונו בשל 
מוצאם "הקיבוץ האנגלו-בלטי". תושבי 
בחקלאות, תעשייה  עוסקים  הקיבוץ 

ותיירות. כיום גרים בו כ-780 תושבים.

"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. 

נהר הירדן סמוך 
לכפר בלום 

 ,Wikipedia(
האלקושי(

אֵין לֶָהם סֹוף" ַּף קכ"א: "ַמיִם ׁשֶ ד

ּ"ַמיִם ׁשֶאֵין לָהֶם סוֹף". הַּתַלְמוּד ֵמבִיא  יֵּׁש לָהֶם סוֹף", ו נוֹ מוּּשָׂג יָדוּעַ בַּּתַלְמוּד - "ַמיִם ׁשֶ יֶׁשְ
ּ בִּסְפִינָה וּלְפֶַתע הְִתחוֹלְלָה סְעָָרה עַזָּה בַּיָּם וְהַסְּפִינָה טָבְעָה.  סִיפּוִּרים עַל בְּנֵי אָָדם ׁשֶהִפְלִיגו
ּ עַל הַסְּפִינָה וְהֵם  ים ׁשֶהָיו ּ אֲנָׁשִ ּ יָכוֹל לְהִינָּצֵל, אַךְ לְאַחַר זְַמן פָּגְׁשו ּמִיׁשֶהו אִיׁש לֹא חָׁשַב ׁשֶ
ּ בְּנֵס. אֶחָד סִיפֵּר, ׁשֶהוּא ָמצָא קוָֹרה גְדוֹלָה ׁשֶל הַסְּפִינָה, וְׁשָט עָלֶיהָ עַד הַחוֹף.  נִּיצְּלו ּ ׁשֶ סִיפְּרו
 ּ ּ אוֹתוֹ אֶל הַחוֹף. ַמדּוּעַ הַּתַלְמוּד ְמסַפֵּר לָנו אַחֵר סִיפֵּר ׁשֶהוּא צָף עַל הַגַּב וְהַגַּלִּים נָׂשְאו
יִם, וְאֵין מֹוצְאִים אֹותוֹ, צִָריךְ לַָדעַת  סִיפּוִּרים כָּאֵלֶּה?  ִמפְּנֵי ׁשֶאִם אָָדם טוֹבֵעַ חָלִילָה בַּּמַ
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מצד שני:

חלק מאנשי הקהילה אמרו 

שאם הוא ייבחר ויגזור גזרות 

שונות, מיסים וכדו', וגם 

יסייע ליהודים, זה יעורר את 

האנטישמיות והשנאה ורק 

ירע את המצב. לכן עדיף 

שלא יהיה ראש עיר יהודי.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

בעיר אחת בצרפת, עיר מעורבת שחיים בה נוצרים, מוסלמים ויהודים, 
ביקש בחור יהודי צעיר ומוכשר להתמודד לבחירות לראש העיר. 

רצונו הזה להתמודד עורר דיון סוער בקהילה היהודית בעיר.

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

נביא שקר
נביא שקר הוא אדם המנבא בשם ה' דברים שה' 
לא באמת אמר לו, או שמנבא בשם עבודה זרה. 
דינו של נביא שקר הוא מוות. התורה אומרת 
שניתן לבחון את הנביא ולראות אם נבואותיו 

מתקיימות, ואם לא, הרי הוא נביא שקר.

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- בית ספר 'מורשת משה', רמת גן .

בס"ד

חברותא

משפט ריום
משפט ריום היה משפט ראווה שנערך בשנת 
1942 בעיר ריום שבצרפת, ביוזמת שלטונות 
וישי. מטרתו הייתה להוכיח שממשלת צרפת 
הקודמת הייתה אחראית לתבוסה של צרפת 
במלחמת העולם השנייה. הנאשם העיקרי היה 
ליאון בלום, ראש ממשלת צרפת בין 1936-1938, 
שבשל היותו יהודי שימש מטרה לאנטישמיות 
מצד ממשל וישי והנאצים. הוא והשרים שלו 
הואשמו בכך שמדיניותם הכלכלית החלישה 
את צרפת וגרמה לתבוסתה. המשפט לא התנהל 
כמתוכנן, הנאשמים הצליחו להדוף את הטענות 
נגדם וזכו לאהדה מצד מדינות אחרות. בסופו של 
דבר, ב-21 במאי 1943 הוכרז על ביטול המשפט.

מצד אחד:
גם ראש עיר טוב לכולם.לקהילה, וחוץ מזה הוא יהיה וזה יהיה לברכה גדולה הכנסת ומוסדות הקהילה, היהודית, לבתי הספר, בתי לעזור הרבה לקהילה שאם הוא ייבחר, הוא יוכל חלק מאנשי הקהילה אמרו 

 | מן ההסטוריה

לאון בלום, ראש הממשלה היהודי הראשון של צרפת 
)Wikipedia(
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3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
ליאון בלום.

2 .

הנשיא היהודי הראשון בצרפת.
3 .

ליאון בלום הושפע מפרשת דרייפוס וזה מה 
שגרם לו להירתם לפעילות ציבורית.

4 .

ליאון בלום נשלח למחנה בוכנוואלד. היישוב כפר  בלום בצפון נקרא על שמו.

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: 

מי היא הדמות העומדת במרכז הציור?

מה היה תפקידה?

איך השלט 'פרשת דרייפוס' בציור קשור אליה?

בחלון מופיעות המילים - בוכנוואלד וכפר בלום - איך הן קשורות לדמות?

פוליטיקאי יהודי צרפתי.. 1
היה ראש הממשלה היהודי הראשון של צרפת.. 2
כיהן כראש ממשלת צרפת שלוש פעמים.. 3
נכנס לפוליטיקה בעקבות משפט דרייפוס.. 4
עודד את ההנהגה היהודית בארץ להכריז על הקמת המדינה.. 5
על שמו נקרא קיבוץ כפר בלום.. 6

2

1

3

4

ליאון בלום
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בס"ד

1. האם מותר לאכול בשר שנמצא בעיר 
שרוב תושביה גויים?

2. מה מתחייב הבעל בכתובה?

3. האם מותר להרוג יתוש בשבת?

סדר מועד | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות, דף קכ״א -  ַמסֶּכֶת כְּתוּבֹּות, דף ג׳

???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
ישנו מדרש נהדר על הפסוק בתהילים בו אנו 
משבחים את הקב"ה שהוא "עושה נפלאות גדולות 
לבדו". המדרש שואל: מה ההתלהבות הגדולה 
מכך שה' עושה לבד? הרי ברור לנו שאין לו 
שם שום עוזר? על כך מסביר המדרש שהמילה 
"לבדו" כוונתה - שהרבה נפלאות וניסים שעושה 
לנו הקב"ה - אנחנו כלל לא יודעים עליהם. הוא 
עושה אותם בהסתר, מבלי שאף אחד יודע ממה 
הוא ניצל. דוגמא נפלאה לדבר הזה היה ניסיון 
קללותיו של בלעם בפרשתנו. בלעם הרשע מנסה 
פעם אחר פעם לקלל את ישראל היושבים להם 
בשקט ובבטחה באוהליהם, אך הקב"ה מפר עצתו 
ועושה נפלאות לעמו לבדו - מבלי שבני ישראל 

ידעו בכלל על הסכנה הגדולה שארבה להם.

ָמה  ַּף ג': נְִטילַת נְׁשָ ד

ַבָּת.  ים וְֵתׁשַע ְמלָאכוֹת ׁשֶאָסוּר לַעֲׂשוֹת בְּּשׁ לֹֹוׁשִ נָה ׁשְ ׁשְ בְַּמסֶּכֶת ׁשַבָּת מֹונָה הַּמִ
ּ ׁשֶבְּׁשַבַּת אָסוּר לִׁשְחוֹט בַּעַל חַיִּים, זֹאת  ְּהַיְנו אַחַת הַּמְלָאכוֹת הִיא "ׁשוֵֹחט", ד
ל בַּעַל חַיִּים בְּׁשַבָּת. לָכֵן, גַּם אָסוּר לְהוֹצִיא  ָמה ׁשֶ אָסוּר לִיּטֹול אֶת הַנְּׁשָ ִמפְּנֵי ׁשֶ
ּמֹוצִיאִים אוֹתוֹ ֵמהַּמַיִם הוּא  כְּׁשֶ אֵין ׁשוֲֹחִטים אוֹתוֹ, ִמפְּנֵי ׁשֶ ּ ׁשֶ ָדג ֵמהַּמַיִם, אֲפִילּו
ֶֶּרךְ ׁשֶהִיא.  ָמתוֹ. לָכֵן, גַּם אָסוּר לַהֲרוֹג בַּעַל חַיִּים בְּכָל ד ֵמת וּבְכָךְ נוְֹטלִים אֶת נִׁשְ
ָמָתן. ל, אָסוּר לְִדרוֹךְ עַל נְָמלִים, ִמפְּנֵי ׁשֶבְּכָך הוְֹרגִים אוָֹתן וְנוְֹטלִים אֶת נִׁשְ לְָמׁשָ

ָּם  גַּם הֹוצָאַת ד ּ לְהֹוצִיא ָדם ִמבַּעַל חַיִּים, ִמפְּנֵי ׁשֶ בְַּדף זֶה כָּתוּב, כִּי אָסוּר ֲאפִילּו
ּמֹוצִיאִים  ר לִחְיֹות, וּכְׁשֶ ָּם הוּא 'נֶפֶׁש', בִּלְעָָדיו אִי אֶפְׁשָ ָמה". הַד הִיא "נְִטילַת נְׁשָ

לֹּו, וְהַדָּבָר אָסוּר. ָּם, נֹוְטלִים ְקצָת ֵמהַנֶּפֶׁש ׁשֶ ד

ַמסֶּכֶת כְּתוּבֹּות

מסיימים
מסכת יבמות מתחילים

מסכת כתובות!

)תשובות: 1-ב, 2-ג, 3-א,  4-ה, 5-ד(

ַּף ב': ַמסֶּכֶת כְּתוּבֹּות ד

ַמסֶּכֶת "כְּתוּבֹּות" ְמכוּנָּה כֵן ִמלְּׁשוֹן "כְּתוּבָּה".  ַמהִי "כְּתוּבָּה"?

ָטר הַזֶּה  ְ ָה. בַּּשׁ ָטר ׁשֶבּוֹ נִכְּתָב הְֶסכֵּם הַנִּיּשׂוּאִין בֵּין הַבַּעַל לָאִיּשׁ הַכְּתוּבָּה הוּא ׁשְ
ּ, וְלָכֵן הוּא ְמכוּנֶּה  ָה ִמְתחַיְּבִים זֶה לָזו ּוֹת ׁשֶהַבַּעַל וְהָאִיּשׁ כְּתוּבֹות הַהְִתחַיְּבוּי
ִרי בַּ"כְּתוּבָּה" קוֹבֵעַ, ׁשֶהַבַּעַל ִמְתחַיֵּב כִּי אִם הוּא יְגֵָרׁש  "כְּתוּבָּה". ֵחלֶק עִיקָּ
ּיָּם ׁשֶל כֶֶּסף. כְּמֹו כֵן הוּא ִמְתחַיֵּב, כִּי אִם הוּא  ּתֹו הוּא יִּתֵן לָהּ ְסכוּם ְמסו אֶת אִׁשְ
לּוֹ. ּיָּם ׁשֶל כֶֶּסף ֵמהַנְּכָסִים ׁשֶ ָה, הִיא ְתַקבֵּל ְסכוּם ְמסו יָמוּת, חָלִילָה, לִפְנֵי הָאִיּשׁ

ַּף קכ"ב: ִסיּוּם ַמסֶּכֶת יְבָמֹות ד

ַּף קכ"ב הוּא הָאֲַחרוֹן בְַּמסֶּכֶת יְבָמוֹת. בְִּספְֵרי הַהֲלָכָה נִפְסַק, כִּי צִָריךְ לִׂשְמוֹחַ  ד
ּוּם  ָּה לִכְבֹוד סִי ָראֵל נוֹהֲגִים לַעֲרוֹךְ סְעוּד ּוּם ַמסֶּכֶת וְאָכֵן בְּכָל ּתְפוּצוֹת יִׂשְ בְּסִי

ַּת ִמצְוָה.  ַמסֶּכֶת, וְזוֹ סְעוּד

מֹוחַ יַַחד עִם  סֶּכֶת, יֵׁש ִמצְוָה לִׂשְ לֹּא זָכָה לְסַיֵּם בְּעַצְמֹו אֶת הַּמַ גַּם לְִמי ׁשֶ
ִּבְֵרי הָאָמֹוָרא  ַּף קי"ט ֵמבִיא אֶת ד סַיְִּמים. הַּתַלְמוּד בְַּמסֶּכֶת ׁשַבָּת בְּד הַּמְ
ָּה  סִּיֵּם ַמסֶּכֶת, הוּא עֹוֵרךְ ְסעוּד הוּא רֹואֶה ַתלְִמיד ָחכָם ׁשֶ כְּׁשֶ אַָמר ׁשֶ אַבַּיֵּי ׁשֶ

ְמָחה הַגְּדֹולָה.  לֲַחכִָמים לִכְבֹוד הַּשִׂ

ּוּם ַמסֶּכֶת  ַּת סִי כַּאֲׁשֶר עוְֹרכִים סְעוּד ּוּם ַמסֶּכֶת, עַד ׁשֶ ַּת סִי כֹּה חֲׁשוּבָה הִיא סְעוּד
ּוּם ַמסֶּכֶת  ַּת ִמצְוָה. בְּסִי ֹּו ְסעוּד ז בְִּתׁשְעַת הַיִָּמים, מוּּתָר לֶאֱכֹול בָּׂשָר, ִמפְּנֵי ׁשֶ
ים  ׁשִ ּ ְמיַחֲלִים וְּמבַקְּ אוְֹמִרים "הְַדָרן עֲלָךְ". ַמה פֵּירוּׁש הַּמִילִּים הַלָּלוּ? וּבְכֵן, אָנו
נִּזְכֶּה לָׁשוּב וְלִלְמֹוד אֶת הַּמַסֶּכֶת, לֲַחזוֹר עָלֶיהָ  "הְַדָרן עֲלָךְ" - נֲַחזֹור עָלַיִךְ. ׁשֶ

וְלִלְמֹוד אוָֹתהּ פַּעַם נוֶֹספֶת.

למדנו על "מים שאין להם סוף". חברו בין 
האוקיינוסים השונים שבכדור הארץ לבין מיקומם:

ֲהֵרי אִם בַּעֲלָהּ עֹוד חַי, אָסוּר  ּתֹו מוּּתָר לְהְִתחַּתֵן עִם אִיׁש אַחֵר, ׁשֶ הַאִם לְאִׁשְ
ּי הֵיכָן טָבַע הָאִיׁש. אִם הוּא  ּתָלו לָהּ לְהְִתחַּתֵן עִם אַחֵר. עַל כָּךְ אוֵֹמר הַּתַלְמוּד ׁשֶ

אֵין לָהֶם סֹוף",  אֵין לָהֶם סֹוף", יִּתָכֵן ׁשֶהוּא עֲַדיִן חָי. "ַמיִם ׁשֶ טָבַע  בְּ"ַמיִם ׁשֶ

ֹאֵין רוֹאִים אֶת סוֹפוֹ, וְיִּתָכֵן ׁשֶהוּא טָבַע כָּאן וְיָצָא בְָּמקוֹם  הֵם לְָמׁשָל, יָם גָּדוֹל, ׁשֶ
יֵּׁש לָהֶם סֹוף", ׁשֶרוֹאִים אֶת  ָרחוֹק ׁשֶכְּבָר אֵין רוֹאִים. אַךְ אִם הוּא טָבַע בְּ"ַמיִם ׁשֶ
ין ׁשֶהוּא  ִּ הַסּוֹף ׁשֶלָּהֶם, וַּמבְחִינִים ׁשֶהוּא לֹא עָלָה ִמן הַּמַיִם, אֲזַי קוֹבֵעַ בֵּית-הַד

ּתוֹ ּתִהְיֶה מוּּתֶֶרת לְהִינָּׂשֵא. ֵמת, וְאִׁשְ

א. בין אירופה ואפריקה לאמריקה     
ב. בין אמריקה לאסיה

ג. בין הודו למזרח אפריקה
ד. מקיף את אנטארקטיקה

ה. ליד הקוטב הצפוני

1. האוקיינוס השקט 
2. האוקיינוס ההודי

3. האוקיינוס האטלנט
4. אוקיינוס הקרח הצפוני 

5. האוקיינוס הדרומי   


