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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

יצהַּ ,דף ל"ג -ל"ט
סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ֵּב ָ
פרשת נח | כ"ז בתשרי -ג' בחשון ( 3-9לאוקטובר)

ַּדף ל"גַ :ה ְדלָ ַקת ֵאׁש ְּביֹום טֹוב
ְּביֹום טֹוב ָאסּור לְ ַה ִּצית ֵאׁש ֲח ָד ָׁשה ,לְ ָמ ָׁשלָ ,אסּור לְ ַה ִּצית ּגַ ְפרּור.
מּוּתר לְ ָק ֵרב נֵ ר ֶאל
ּבֹוע ֶרת .לְ ָמ ָׁשלָ ,
מּוּתר לְ ַה ְדלִ יק ֵאׁש ֵמ ֵאׁש ֶׁשּכְ ָבר ֶ
ֲא ָבל ְּביֹום טֹוב ָ
יקים ֵאׁש ִּב ְד ָרכִ ים
רּוריםֶ ,אּלָ א ָהיּו ַמ ְדלִ ִ
ָה ֵאׁש ּכְ ֵדי לְ ַה ְדלִ יק ֶאת ַהּנֵ רַּ .פ ַעם ֹלא ָהיּו גַ ְפ ִ
יתים ַּפ ַעם ֵאׁש.
ֲא ֵחרֹותְ .מ ַענְ ֵין לִ ְראֹות ַּב ִּמ ְׁשנָ הֵ ,איְך ָהיּו ַמ ִּצ ִ
אֹומ ֶרת ֶׁש ַּפ ַעם ָהיּו ְמ ַׁש ְפ ְׁש ִפים ִּב ְמ ִהירּות ַר ָּבה ְׁש ֵּתי ֲא ָבנִ ים זֹו ָּבזֹוְ ,ו ֵהן
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
ָהיּו ִמ ְת ַח ְממֹות ּכָ ל ּכָ ְךַ ,עד ֶׁש ָּי ְצאּו ֵמ ֶהן נִ יּצֹוצֹות ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְב ִעיר ֵמ ֶהן ֵאׁשּ ,כְ מֹו
יתים ּבֹו ֵאׁש ַּבּכִ ַיר ִים ֶׁש ֵּיׁש ַּב ִּמ ְט ָּב ִחים ֶׁשּלָ נּו.
ֵמ ַה ַּמ ִּצית ֶׁש ַּמ ִּצ ִ
ּגַ ם ֵע ִצים ָהיּו ְמ ַׁש ְפ ְׁש ִפים זֶ ה ָּבזֶ ה ְו ֵה ִפיקּו ֵמ ֶהם ֵאׁש.
נֹוס ֶפת לְ ַה ִּצית ֵאׁשִ .מיּלְ אּו ַמיִ ם ִּבכְ לִ י זְ כּוכִ ית וְ ֶה ֱע ִמידּו אֹותֹו לְ יַ ד ַה ֶּשׁ ֶמׁש.
ָה ְי ָתה ֶד ֶרְך ֶ
יּתן ָה ָיה לְ ַה ִּצית ִמ ֶּמּנּו ֵאׁש.
ַהּכְ לִ י ַה ֶּזה נִ ְה ָיה ּכְ מֹו ְזכּוכִ ית ַמגְ ֶּדלֶ תְ ,ונִ ָ
אֹופנִ ים
אֹותנּוֶׁ ,ש ְּבכָ ל ָה ָ
יקים ֵאׁש? ּכְ ֵדי לְ לַ ֵּמד ָ
לְ ֵׁשם ָמה ְמ ָפ ֶר ֶטת ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֵאיְך ַמ ְדלִ ִ
ָה ֵאּלֶ ה ָאסּור לְ ַה ְדלִ יק ֵאׁש ְּביֹום טֹוב.

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת ביצה ,דף ל״ו

בי רחיא דאביי דלוף .אתא לקמיה דרבה ,אמר ליה :זיל
עייליה לפוריך להתם דלהוי כגרף של רעי ואפקיה .יתיב
אביי וקא קשיא ליה :וכי עושין גרף של רעי לכתחלה?
אדהכי נפל בי רחיא דאביי .אמר :תיתי לי דעברי אדמר.
פוריך  -מיטתך | אפקיה  -הוצא אותו
תיתי לי  -יבוא לי (מגיע לי)
הסבר :בבית הריחיים של אביי התגלתה דליפת מים
בשבת .רבה הציע לו להכניס את מיטתו לשם כדי שזה
ייחשב מקום מגורים ,ואז ייחשבו המים לגרף של רעי
ויהיה מותר לפנותם בשבת כדי שלא יפריעו לו .אביי
פקפק בהוראה זו ,משום שחשב שאין לעשות גרף
של רעי לכתחילה בשבת .בינתיים נפל בית הריחיים
שלו .אמר אביי :מגיע לי ,על כך שעברתי על דברי רבי.

יּטה
ַּדף ל"דֵּ :פרֹות ְׁשנַ ת ַה ְּשׁ ִמ ָ
זֹור ִעים ַּב ָּשׂדֹות
חֹור ִׁשים ְו ֵאין ְ
יּטהֵ ,אין ְ
יעיתֲ ,הֹלא ִהיא ְׁשנַ ת ַה ְּשׁ ִמ ָ
ַּב ָּשׁנָ ה ַה ְּשׁ ִב ִ
ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל.
יּטהֶׁ ,ש ַה ֵּפרֹות ֶׁשּגְ ֵדלִ ים ָּבה ַעל ָה ֵע ִצים ֲה ֵרי ֵהם ֶה ְפ ֵקר.
יּוחד ִּב ְׁשנַ ת ַה ְּשׁ ִמ ָ
ַק ָּים ִּדין ְמ ָ
רֹוצהָ ,יכֹול לָ ַק ַחת ֶאת ַה ֵּפרֹותּ ,כִ י ַה ֵּפרֹות ֶה ְפ ֵקר ּולְ כָ ל ֶא ָחד ְרׁשּות לְ ַק ְח ָּתם.
ּכָ ל ָה ֶ
יׁשים ְּתרּומֹות
ּומ ְע ְׂשרֹות ִמ ֵּפרֹותְ ,ולִ ְפנֵ י ֶׁש ַּמ ְפ ִר ִ
ָּת ִמיד ָצ ִריְך ְל ַה ְפ ִריׁש ְּתרּומֹות ַ
"ט ֶבל" וְ ָאסּור לֶ ֱאכֹול ֵמ ֶהם.
ּומ ְע ְׂשרֹותַ ,ה ֵּפרֹות ֵהם ֶ
ַ
ּומ ְע ְׂשרֹות.
יּטה ֵאין ָצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ְּתרּומֹות ַ
אֹומרֶׁ ,ש ִּמ ֵּפרֹות ְׁשנַ ת ַה ְּשׁ ִמ ָ
ַה ַּתלְ מּוד ֵ
אֹותם ִמּיָ ד ֵמ ָה ֵעץ.
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ָ
ֶאלָ א ָ

"אכִ ילַ ת ֲע ַראי"
ַּדף ל"הֲ :
ָל ַמ ְדנּו ֶׁש ָאסּור ֶל ֱאכֹול
"ט ֶבל"ֵּ ,פרֹות ֶׁשֹּלא ִה ְפ ִריׁשּו
ֶ
ּומ ְע ְׂשרֹות.
ֵמ ֶהם ְּתרּומֹות ַ
ִעם זֹאתֵ ,יׁש ִמ ְק ֶרה ֶׁשּבֹו
ּמּוּתר ֶל ֱאכֹול ֵּפרֹות עֹוד
ָ
ִל ְפ נֵ י ֶׁש ִה ְפ ִר יׁשּו ֵמ ֶה ם
ּוב ָכל
ּומ ְע ְׂשרֹותְ ,
ְּתרּומֹות ַ
זֹאת ֹלא ַי ַע ְברּו ַעל ִאיּסּור.
אֹומרֶׁ ,ש ִּמ ֵּפרֹות
ַה ַּת ְלמּוד ֵ
פּוּז ִרים ַּב ָּשׂ ֶדהַ ,ו ֲע ַד ִין
ֶׁש ְּמ ָ
אכ ָּתם",
ֹלא "נִ ְג ְמ ָרה ְמ ַל ְ
"אכִ ילַ ת ֲע ָראי"ֵּ .פרֹות ֶׁשֹּלא "נִ גְ ְמ ָרה ְמלַ אכְ ָּתם"ֵ ,הם ֵּפרֹות ֶׁשעֹוד ֹלא
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ֲ
ָ
פּוּז ִרים
ּׁואים ֶׁשּנִ לְ ְקטּו ִמן ַה ָּשׂ ֶדהַ ,אְך ֵהם ֲע ַד ִין ְמ ָ
ִס ְּימּו לְ ַט ֵּפל ָּב ֶהם .לְ ָמ ָׁשלִ ,קיּש ִ
אֹותם לַ ֲע ֵר ָמה גְ דֹולָ ה ָי ַחד.
ְוֹלא ָע ְרמּו ָ
ּומ ְע ְׂשרֹות.
"אכִ ילַ ת ֲע ַראי" ,לְ ֹלא ַה ְפ ָר ַׁשת ְּתרּומֹות ַ
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ֲ
ֵמ ֶהם ָ
לֹומרֲ ,אכִ ילָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה
"ע ַראי" ְ -ז ַמּנִ יּ .כְ ַ
ׁשּובהֲ .
"אכִ ילַ ת ֲע ַראי" ִהיא ֲאכִ ילָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה ֲח ָ
ֲ
רֹוצה לֶ ֱאכֹול ְּפ ִרי לַ ֲהנָ ָאתֹו.
עֹומד ַּב ָּשׂ ֶדה ְו ֶ
ׁשּובה .לְ ָמ ָׁשל ָא ָדם ָה ֵ
בּועהֹ ,לא ֲח ָ
ְק ָ
גיליון 416

דבר תורה
לאחר ששלח נח את היונה מן התיבה ,היא
שבה אליו כשעלה זית בפיה ,כסמל לכך
שנסתיים המבול .מדוע מכל עצי העולם
חזרה היונה דווקא עם עלה של עץ זית?
ומדוע הוא המסמל את השלום? הזית הוא
פרי מיוחד ,שעיקר איכותו מתבטאת בשמן
הטוב המופק ממנו .שמן הזית הוא המשובח
ביותר לאכילה ולהדלקת אור המאיר את
העולם .אולם ,בכדי להפיק את השמן מהזית
יש לעבוד עבודה קשה ומאומצת ,ולהשקיע
זמן וכוח רב .נראה שעלה הזית בא לסמל
ולומר  -שאם נרצה שהעולם יחזור להתקיים
ולהיות מואר ולא קודר ואפרורי כמו במבול -
הדבר תלוי במאמצים שנשקיע אנחנו לשם
כך .ככל שיתאמץ האדם ,יעמול וישתדל
לתקן ,לקדם ולעשות עולם טוב יותר -כך
יואר העולם באור יקרות.
"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  youtubeפעיל הכולל סרטונים ,תוכניות
קיץ ,ועוד .מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל
הארץ ואף בעולם.
תלמוד ישראלי  -מפגישים דורות,
מחברים עולמות.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

גטו בודפשט

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

גטו בודפשט היה המקום בו רוכזו יהודי
בודפשט והונגריה במהלך השואה .הנאצים
פלשו להונגריה בשלב מאוחר של מלחמת
העולם השנייה .הגטו הוקם בנובמבר 1944
והתקיים שלושה חודשים בלבד ,עד שחרורו
בידי הצבא האדום בינואר  .1945הגטו מוקם
סביב בית הכנסת הגדול וכלל כמה גושי בניינים
שהוקפו בגדר .בתוכו רוכזו כ 200,000-יהודים .לא
ניתן היה להיכנס אליו או לצאת ממנו ,ותושבי
הגטו סבלו מצפיפות ,רעב ומחלות כגון טיפוס.
יותר ממחצית היהודים בגטו נשלחו להשמדה,
ובשעת שחרורו נותרו בו כ 70,000-איש.

משפחת כהן מתגוררת בארצות הברית ,במקום שבו מתרחשות מדי פעם
סופות חזקות שיכולות לפגוע קשה בבתים וברכוש .תושבי השכונה בה
גרה משפחת כהן התארגנו יחדיו ,באמצעות כספים שכל משפחה תתרום,
לבניית מקלט גדול בשכונה ,כך שבמצב של סופה קשה  -כולם ייכנסו
מהר למקלט הזה וישהו בו עד חלוף הסערה .במשפחת כהן היו כאלו
שסברו שהם מעדיפים להשקיע את הכסף בבניית מקלט פרטי בבית
שלהם ולא להצטרף למקלט השכונתי .הדבר עורר דיון משפחתי סוער.

מצד שני:

מצד אחד:

חלק מבני
מעדיפ המשפחה טענו שהם
ים
בז
מן
סערה להיות
ביחד רק
את ה בני המשפחה ולעבור
שעות הללו בלי עוד
אנשים מסב
להשק יב .לכן הם מעדיפים
יע
את
הכסף בבניית
מקלט פרטי
בב
ית
שם
הם ירגישו
שיש להם
ואף י יותר פרטיות ונוחות
רגי
שו
בטוחים יותר.

ני המשפחה
חלק מב א נכון לפרוש
הל
טענו שז להקים מקלט
רו
מהציבו ד .יש חשיבות
פרטי לב סערה להיות
הו
בזמן מצוק לתמוך האחד
כולם ביחד ,ר את הסופה.
עבו
בשני וכך ל שתתף כספית
ה
לכן צריך ל לט השכונתי.
בבניית המק

ו...מה
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי
היא תתפרסם אצלנו בעלון .ניתן לשלוח למייל talmudisraeli@medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים

החלק האחרון של חומות גטו בודפשט ,שנהרס בשנת 2006
()Wikipedia, Zello

רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי?

של מושג

להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר
שיעור שבועי עם חומר איכותי?

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

חסידי אומות העולם

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

חסידי אומות העולם הוא כינוי לאנשים שאינם
יהודים אולם הם מאמינים בה' ושומרים על שבע
מצוות בני נח ,ויש להם חלק לעולם הבא .אחרי
השואה שימש מושג זה ככינוי לגויים שהצילו
חיי יהודים במהלך השואה תוך סיכון חייהם
וללא תמורה .אנשים אלה זוכים לאות הוקרה
ולהנצחה ב"יד ושם".
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בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

יש לנו פתרון בשבילכם! 'התלמוד הישראלי' -סוגיות מהדף היומי בעברית
פשוטה להבנה ,שאפשר ללמוד עם הילדים .כל קהילה שתצטרף,
תקבל את העלון השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח
הבית! לרישום סרקו את הקוד.
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בס"ד

 3דקות

| מי אני?

הישלח אל מותם.
1 .ראול ולנברג.
אלפי יהודים מל
יל
הצ
ש
די
שוו
יפלומט
מיהודי בודפשט.
2 .היה ד שט בשנת .1944
הציל אלפים
3 .בבודפ
וא
וה
יה,
וד
שו
נברג נולד ב
4 .ול יד אומות העולם.
5 .חס

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מיהו האיש במעיל הארוך במרכז התמונה?
 2מה היה תפקידו ומה עשה אותו האיש?
 3היכן ומתי פעל אותו האיש?
 4מה הקשר בין בודפשט ושוודיה כפי שמופיע בשלט?
 5באיזה תואר הוא זכה ממדינת ישראל?

 7דקות

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

1 .הייתי איש עסקים ודיפלומט שוודי.
2 .במהלך השואה חילקתי דרכונים שוודיים לאלפי יהודים
בהונגריה כדי להצילם ממוות.
3 .סיכנתי את חיי וזכיתי לתואר "חסיד אומות העולם".
4 .לאחר המלחמה עצרו אותי הרוסים ,וגורלי לא נודע במשך
זמן רב.
ר

אול ולנברג

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

1500

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

| על המפה | יהדות הונגריה
יהודים החלו להתיישב באזור הונגריה כבר
בתקופה הרומאית .הקהילה היהודית גדלה
במאות ה ,11-12-ומרכזי תורה חשובים קמו
בערים פרשבורג ,אובודה ושטולויסנבורג.
במאה ה 18-קיבלו היהודים זכויות במסגרת
האמנציפציה ,ובעקבות זאת נוצר קרע
בין הקהילות המסורתיות לבין היהודים
שהתרחקו מהדת .במאה ה 19-התחזקה
תנועת החסידות בהונגריה והוקמו בה חצרות
מונקאטש ,סיגט ,ספינקא ואחרות .יהודי
הונגריה היו ידועים בשמרנותם ,קנאותם
והתנגדותם לשינויים במסורת .הונגריה
נכבשה בידי הנאצים בשנת  ,1944והללו רצחו
 564,500מיהודי
הונגריה .כיום גרים
שם בין  50-150אלף
יהודים.
פנים בית הכנסת הגדול של בודפשט (Wikipedia,
)Emmanuel Dyan

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ביצה ,דפים ל״ו  -ל״ט

ַּדף ל"וִ :הלְ כֹות ַׁש ָּבת וְ יֹום טֹוב
ּוביֹום טֹוב.
יּסּורים ֲא ָח ִדים ֶׁש ָּק ְבעּו ֲחכָ ִמיםֶׁ ,ש ָאסּור לַ ֲעׂשֹות ְּב ַׁש ָּבת ְ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה מֹונָ ה ִא ִ
ּוביֹום טֹוב ֵאין לַ ֲעלֹות ַעל ִאילָ ןֶׁ ,ש ָּמא ּתֹוְך
ָאסּור לַ ֲעלֹות ַעל ִאילָ ןֲ :חכָ ִמים ָק ְבעּו ֶׁש ְּב ַׁש ָּבת ְ
ּוב ַחג ָאסּור לִ ְתלֹוׁש ֲענָ ִפים.
ּכְ ֵדי ֶׁש ַּי ֲעלֶ ה ָעלָ יוְּ ,ב ָטעּות ִי ָּתֹלֵׁש ָענָ ף ִמן ָה ֵעץַ ,ו ֲה ֵרי ְּב ַּשׁ ָּבת ְ
יּקנּו ֶׁש ֵאין לִ ְרּכֹוב ְּב ַּשׁ ָּבת ַעל ַּב ַעל ַח ִּייםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ָּמא
ָאסּור לִ ְרּכֹובֲ :חכָ ִמים ִּת ְ
ָהרֹוכֵ ב ִי ְתלֹוׁש ָענָ ף ֵמ ֵעץ ּכְ ֵדי לְ כַ ּוֵן ֶאת ַּב ַעל ַה ַח ִּיים ַּב ֶּד ֶרְך.
קֹודׁש ָאסּור לִ ְמּכֹור אֹו לִ ְקנֹות
ּש ָּבת :עֹוד ּגָ ְזרּו ֲחכָ ִמיםֶׁ ,ש ְּב ַׁש ַּבת ֶ
ָאסּור לִ ְקנֹות וְ לִ ְמּכֹור ַּב ַ ׁ
ְּד ָב ִריםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵּיׁש ֲח ָׁשׁש ֶׁשּתֹוְך ּכְ ֵדי ֶׁש ְּמ ַסּכְ ִמים ֶאת ִענְ ְינֵ י ַה ְּמכִ ָירהִ ,יכְ ְּתבּו ֶאת ַה ִּסיּכּום
"ּכֹותב".
ֵ
ְו ַי ַע ְברּו ַעל ִאיּסּור
קֹודׁש ֵאין לִ ְׂשחֹות ַּב ַּמ ִיםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵּיׁש ֲח ָׁשׁש
יּקנּו ֶׁש ְּב ַׁש ַּבת ֶ
ָאסּור לִ ְׂשחֹותֲ :חכָ ִמים ּגַ ם ִּת ְ
ּוב ַּשׁ ָּבת ֲה ֵרי ָאסּור לִ ְבנֹות.
ֹׂוחה ִי ְר ֶצה לִ ְבנֹות לְ ַע ְצמֹו ֵא ֶיזה ִמ ְת ָקןּ ,כְ מֹו ּגַ לְ ּגַ ל ָיםְ ,
ֶׁש ַהּש ֶ

יאה ִמחּוץ לַ ְּתחּום
ַּדף ל"ז :יְ ִצ ָ
יאה ִמחּוץ לַ ְּתחּום.
עֹוסק ַה ַּתלְ מּוד ְּב ִדינֵ י ִאיּסּור ְי ִצ ָ
יצהֵ ,
ַּב ַּד ִּפים ָה ַא ֲחרֹונִ ים ֶׁשל ַמ ֶּסכֶ ת ֵּב ָ
ּוביֹום
קֹוב ַעֶׁ ,ש ְּב ַׁש ָּבת ְ
ירּוביןִ .איּסּור זֶ ה ֵ
יאה ִמחּוץ לַ ְּתחּום לָ ַמ ְדנּו ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ֵע ִ
ַעל ִאיּסּור יְ ִצ ָ
ילֹומ ֶטר ְּב ֶע ֶרְך.
יֹותר ֵמ ַאלְ ַּפיִ ם ַא ָּמהִ ,ק ֶ
טֹוב ָאסּור לָ ָא ָדם לָ ֵצאת ֵמ ָה ִעיר ֶׁשּלֹו לְ ֶמ ְר ָחק ֶׁשל ֵ

חידה!

לֹומ ִדיםּ ,כִ י גַ ם ַה ֲח ָפ ִצים ֶׁשל ָה ָא ָדם ֵהם ּכָ מֹוהּו ְב ִדּיּוק.
ְּב ַדף ֶזה ְ

מצאו את המילים שנשמעות אותו הדבר,
אולם יש להן שתי משמעויות שונות:
1.המעיל שלה  /שימוש בהקדש באיסור -

/

2.יישוב שעמד בצפון השומרון  /הקנס למי
שנהנה מההקדש -
3.פירות לא מעושרים  /העולם (בכתיב שונה)
4.נכשל  /חג -

/

חומש,
לה,
עי
(תשובות :מ ל ,מועד)
טבל/תב

שאלות השבוע ???

 .1איך אפשר לאכול פירות בלי להפריש
מהם תרומות ומעשרות?
 .2מדוע אסור לרכוב על חמור בשבת?
 .3עד איזה מרחק מותר ללכת בשבת
מחוץ לעיר?

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.ilיש לציין את
מס' העלון עליו אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

הֹוציא ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה ִמחּוץ לַ ְּתחּום ֶׁשל ָה ִעיר ֶׁש ָּבּה
אּובן יֵ ׁש ְּב ֵה ָמהָ ,אסּור לְ ִ
לְ ָמ ָׁשלִ ,אם לִ ְר ֵ
ּגֹורר ְּב ִעיר
רֹועה ֶׁש ִּמ ְת ֵ
אּובן ָמ ַסר ֶאת ְּב ֶה ְמּתֹו לְ ֶ
ּגָ ר ַה ְּב ָעלִ ים ֶׁשּלָ ּה .אּולָ ם ִאם לִ ְפנֵ י ַׁש ָּבת ְר ֵ
רֹועה.
אֹותּה לָ ֶ
רֹועהּ ,כִ י ֲה ֵרי הּוא ָמ ַסר ָ
ַא ֶח ֶרתַ ,ה ְּתחּום ֶׁשל ַה ְּב ֵה ָמה נִ ְק ַּבע לְ ִפי ָה ִעיר ֶׁשל ָה ֶ

בּואה ִעם ֲא ָבנִ ים
ַּדף ל"חְ :מכִ ַירת ְּת ָ
יּפה
כּוּסים ִּב ְקלִ ָ
בּואה ְמ ִ
ִׁשיּבֹולֵ י ַה ְּת ָ
ֶׁשּנִ ְק ֵראת "מֹוץ".
אֹוכ ִלים ֶאת ַה"ּמֹוץ"ֶ ,א ָּלא
ְ
ֵאין
בּואה ּכְ ֵדי לְ ַה ְפ ִריד
ָד ִׁשים ֶאת ַה ְּת ָ
ִמ ֶּמּנָ ה ֶאת ַהּמֹוץֵ .איְך ָּד ִׁשים ֶאת
בּואה? ַהּיֹום ָּד ִׁשים ִּב ְמכֹונֹות,
ַה ְּת ָ
ֲא ָבל ַּפ ַעם ָהיּו ְמ ַפ ְּז ִרים ֶאת ִׁשיּבֹולֵ י
אֹותם,
יּטה ַעל ַה ַּק ְר ַקעָּ ,ד ִׁשים ָ
ַה ִח ָ
יּפה נִ ְפ ֶר ֶדת ִמן
ְו ָכְך ָה ְי ָתה ַה ְּק ִל ָ
ַהּגַ ְר ִעינִ ים.
בּואה.
בּואה ַעל ַה ַּק ְר ַקעָ ,היּו ֲא ָבנִ ים ְק ַטּנֹות ִמ ְת ַע ְר ְּבבֹות ְּבתֹוְך ַה ְּת ָ
ּכְ ֶׁש ָהיּו ָד ִׁשים ֶאת ַה ְּת ָ
בּואה ִעם ָה ֲא ָבנִ ים ַה ְּק ַטּנֹות ַהּלָ לּוִ ,מּכֵ ָיון ֶׁש ִּב ְמקֹומֹות
ּמּוּתר לִ ְמּכֹור ְּת ָ
ֲחכָ ִמים ָא ְמרּוֶׁ ,ש ָ
יֹוד ִעים
בּואה ִעם ֲא ָבנִ ים ְמ ַעּטֹותּ ,כִ י ַהּקֹונִ ים ְ
מּוּתר לִ ְמּכֹור ֶאת ַה ְּת ָ
ָּב ֶהם ְרגִ ילִ ים לִ ְמּכֹור ּכָ ְךָ ,
בּואה ֲא ָבנִ ים ,וְ ֵאין זֶ ה ּגֶ זֵ ל.
ֶׁשּיֵ ׁש ַּב ְּת ָ

ַּדף ל"טִ :איּסּור ְמ ִעילָ ה
ִאיּסּור ְמ ִעילָ ה ֵּפרּוׁשֹו ֶׁש ָאסּור לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ֵח ֶפץ ֶׁש ַּשּׁיָ ְך לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ .מי ֶׁש ָע ַבר ֲע ֵב ָרה
ּתֹורה ְמ ַחּיֶ ֶבת אֹותֹו לְ ַׁשּלֵ ם לַ ֶה ְק ֵּדׁש ְסכּום
"מֹועל" וְ ַה ָ
ֵ
וְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ֵח ֶפץ ְּבׁשֹוגֵ ג ,נִ ְק ָרא
נֹוסף
ּשוֶ ה ַה ֵח ֶפץְּ .ב ָ
"חֹומׁש" ,עֹוד ֲח ִמי ִּשׁית ִמן ַה ְּסכּום ֶׁש ָ ׁ
ֶ
תֹוס ֶפת
ּכְ מֹו ֶׁש ָּשׁוֶ ה ַה ֵח ֶפץְּ ,ב ֶ
קֹור ָּבן ַעל ַה ֵח ְטא ֶׁש ָע ָׂשה.
לְ כָ ְך ,הּוא ָצ ִריְך לְ ָה ִביא ְ

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל 03-9250225 :פקס03-9265608 :

תלמוד ישראלי

