תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ ין ַּד ִּפים י"ד-כ'
שבת פרשת חוקת כ"ז בסיון-ג' בתמוז ( 30ליוני 6 -ליולי)

ּוׂש ֵדה ִמ ְקנֶ ה
ַּדף י"דְׂ :ש ֵדה ֲאחּוּזָ ה ְ
"ׂש ֵדה ִמ ְקנֶ ה"?
"ׂש ֵדה ֲאחּוּזָ ה" לְ ֵבין ְ
ַמה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ְ
בֹותיו,
ירּוׁשה ֵמ ֲא ָ
יּבל אֹותֹו ִּב ָ
"ׂש ֵדה ֲאחּוּזָ ה" הּוא ָׂש ֶדה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ַה ְּב ָעלִ ים ֶׁשּלֹו ִק ֵ
ְ
הֹוׁש ַע ִּבן
יּבל ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה ּכַ ֲא ֶׁשר ְי ֻ
ּדֹור ַא ַחר ּדֹורְ ,י ִׁשירֹות ֵמ ַה ַּס ָּבא ֶׁשל ַה ַּס ָּבא ֶׁש ִּק ֵ
"א ִחיזָ ה"ּ ,כִ י הּוא
"ׂש ֵדה ֲאחּוּזָ ה" ִמּלְ ׁשֹון ֲ
נּון ִחּלֵ ק ֶאת ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל לִ ְׁש ָב ִטיםַ .ה ֵּשׁם ְ
יהּ ,גַ ם ִאם ִי ְמּכְ רּו
יּבלָ ה אֹותֹו ְו ָת ִמיד ַה ָּשׂ ֶדה ַי ֲחזֹור ֵאלֶ ָ
ַׁש ָּיְך לְ עֹולָ ם לַ ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ִּק ְ
ּיֹובל הּוא ַי ֲחזֹור ֶאל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה.
אֹותֹו ִּ -ב ְׁשנַ ת ַה ֵ
אֹותּה ִמ ְׁש ָּפ ָחהַ .ה ָּשׂ ֶדה ַה ֶּזה ַׁש ָּיְך לַ ּקֹונֶ ה ַרק
"ׂש ֵדה ִמ ְקנֶ ה" הּוא ָׂש ֶדה ֶׁשּנִ ְקנָ ה ִמ ֵידי ָ
ְ
חֹוזר לַ ְּב ָעלִ ים ֶׁשּלֹו.
ּיֹובל ַה ָּשׂ ֶדה ֵ
ּוב ְׁשנַ ת ַה ֵ
ּיֹובל ִ
ַעד ְׁשנַ ת ַה ֵ

ַּדף ט"וִ :איּסּור לָ ׁשֹון ָה ַרע
בֹותינּו ַב ִּמ ְד ָּברֶ ,אּלָ א ַעל לָ ׁשֹון ָה ַרע",
אֹומ ֶרתֹ" :לא נֶ ְח ַּתם ּגְ ַזר ִּדין ַעל ֲא ֵ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
יֹוצ ֵאי ִמ ְצ ַר ִיםֶׁ ,שֹּלא ִיּכָ נֵ ס ִאיׁש ֵמ ֶהם לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ,נִ גְ ַזר
לֹומרָ :העֹונֶ ׁש ַהּכָ ֵבד ַעל ְ
ּכְ ַ
יּב ָתּה ָר ָעה.
הֹוציאּו ֶאת ִּד ָ
יּברּו ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ַעל ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ִ
ִמ ְּפנֵ י ֵח ְטא לָ ׁשֹון ָה ַרע ֶׁש ִּד ְ
עֹומ ִדיםּ ,כְ ִאיּלּו מּוכָ נִ ים
יב ִרים ְ
יב ִרים ּ -כָ ל ָה ֵא ָ
ַה ָּק ָּב"ה ָּב ָרא ֶאת ַהּלָ ׁשֹון ׁשֹונָ ה ִמּכָ ל ָה ֵא ָ
יֹותר לְ ַה ְת ִחיל ִּב ְפעּוּלַ ת ַה ִּדיּבּור.
מּוּטלֶ ת ׁשֹוכֶ ֶבת ְו ָק ֶׁשה לָ ּה ֵ
לִ ְפעּוּלָ הְ ,ו ִאיּלּו ַהּלָ ׁשֹון ֶ
מּוס ָּת ִריםֲ ,א ָבל ַהּלָ ׁשֹון
יב ִרים ֶׁש ָה ָא ָדם ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם ֵהם ִחיצֹונִ ִּיים ְו ֵאינָ ם ְ
ּכָ ל ָה ֵא ָ
נֹועדּו
ּשיּנַ ִיםּ .כָ ל ַה ְּשׁ ִמירֹות ַהּלָ לּו ֲ
ׁשֹומ ִריםַ :ה ְּשׂ ָפ ַת ִים ְו ַה ִ ׁ
ְ
חֹורי ְׁשנֵ י
מּוס ֶּת ֶרת ֵמ ֲא ֵ
ְ
ּכְ ֵדי לְ ַס ֵּי ַע לָ ָא ָדם לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ִאיּסּור לָ ׁשֹון ָה ַרע.

ַּדף ט"זֵ :ח ְטא לָ ׁשֹון ָה ַרע
יע ַעל ָה ָא ָדם ִּבגְ לַ ל ֵח ְטא לָ ׁשֹון ָה ַרע.
עֹונֶ ׁש ַה ָּצ ַר ַעת ַמּגִ ַ
ּתֹורה גֹוזֶ ֶרת
צֹורע ִמּיֶ ֶתר ַה ְּט ֵמ ִאים ֶׁש ַה ָ
הֹוׁש ַע ֶּבן לֵ ִויַּ :ב ֶּמה נִ ְׁש ַּתּנָ ה ַה ְמ ָ
ָׁש ֲאלּו ֶאת ַר ִּבי ְי ֻ
ָעלָ יו לָ ֶׁש ֶבת ָּב ָדד ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה?
יּפר ָלׁשֹון ָה ַרע ְו ַעל ְי ֵדי ָּכְך ִה ְב ִּדיל ֵּבין ֲאנָ ִׁשים
הֹוׁש ַע ֶּבן ֵל ִוי :הּוא ִס ֵ
ֵה ִׁשיב ַר ִּבי ְי ֻ
יבה.
יהם ְמ ִר ָ
נֹוצ ָרה ֵּבינֵ ֶ
יּפר ֶׁש ְּפלֹונִ י ָע ָׂשה ּכָ ְך לִ ְפלֹונִ יְ ,
יהםּ ,כִ י ִּבגְ לַ ל ֶׁש ִּס ֵ
ְו ִה ְפ ִריד ֵּבינֵ ֶ
ּומּופ ָרד ִמּכָ ל
ְ
מּוב ָּדל
ּתֹורה ֶׁש ֵּי ָענֵ ׁש ְמ ַס ֵּפר ַהּלָ ׁשֹון ָה ַרע ֶׁש ִּי ְה ֶיה הּוא ְ
לָ כֵ ן ָא ְמ ָרה ַה ָ
ָה ֲאנָ ִׁשים ְו ֵי ֵּשׁב ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ הִ ,מ ָיּדה ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ָיּדה.
צֹורע ֶׁש ְּב ִסיּום ַּת ֲהלִ יְך ָט ֳה ָרתֹו הּוא ֵמ ִביא
הֹוׁש ַע ֶּבן לֵ ִויַ :מה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה ַה ְמ ָ
עֹוד ָא ַמר ַר ִּבי ְי ֻ
יּפֹורים לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָא ַמר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואִ :מי ֶׁש ְמ ַפ ְט ֵּפט לָ ׁשֹון
ְׁש ֵּתי ִצ ִ
ּומ ַפ ְט ְּפטֹות ּכָ ל ָה ֵעת.
יּפֹורים ַה ְמ ַצ ְפ ְצפֹות ְ
ָה ַרעָ ,י ִביא ִצ ִ
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ יןַּ ,דף י"ד

"אחד המקדיש בחולת המחוז ואחד המקדיש
בפרדיסות סבסטי ,נותן זרע חומר שעורים
בחמשים שקל כסף"
ליפרקו – ייפדו
ארעייהו – הקרקע שלהם
הסבר :אדם שהקדיש את שדהו לבית המקדש
ורוצה לפדות אותו ,משלם סכום קבוע בין אם
מדובר בקרקע זולה או יקרה מאוד.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

ספינת המעפילים הנרייטה סאלד
"הנרייטה סולד" הייתה ספינת מעפילים
שנקראה על שם מייסדת ארגון הדסה.
בתחילה הייתה זו ספינה יוונית שנקראה
"ארטיס סאלאס" .יעקב אבידוב ,פעיל
המוסד לעליה ב' ,רכש אותה כדי שתשמש
להעלאת מעפילים לארץ .הספינה הפליגה
לעבר ארץ ישראל ביולי  1946כשעל
סיפונה  394מעפילים 150 .מעפילים
נוספים הצטרפו אליהם בדרכם מספינה
אחרת" ,רפי  ."2הבריטים עצרו את הספינה
והעבירו את הנוסעים למחנות מעצר
בקפריסין ,מהם עלו מאוחר יותר לארץ.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –
לדני נקבע תור לעוד חודשיים לבדיקה חשובה ודחופה בבית החולים .יום
אחד התקשרו אליו מבית החולים ואמרו לו שאפשר להקדים לו את התור
לבדיקה ,אבל שיידע שזה על חשבון חולה אחר שממתין אף הוא ובגלל
זה הבדיקה שלו תתאחר .דני התלבט האם עליו להסכים לכך או לא?

אחד:

מצד אוד לבדיקה
חכה מ
תי החולים
דני מ שלו ,ואם ב
החשובה
את התור,
לו
החליט להקדים קורה עכשיו
זה לא עניינו מה לים אחרים
של חו
אם התור נים אף הם.
שממתי

אוניית המעפילים
“הנרייטה סולד”
Wikipedia

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

עכו

0

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

 4דקות

| מי אני?
א .נולדתי בבולטימור שבארצות הברית.
ב .סייעתי למהגרים יהודים שנמלטו מפרעות באירופה
להיקלט באמריקה.
ג .הקמתי את ארגון "הדסה" ואת "עליית הנוער".
ד .על שמי נקראו קיבוץ ,כפר נוער ,ספינת מעפילים ועוד.

אלד
ס
טה
נריי
ה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

עכו היא עיר בצפון ארץ ישראל .זוהי אחת
מערי הנמל העתיקות בעולם ,והיא מוזכרת
כבר בתנ"ך .בתקופת בית שני הפכה עכו
לעיר הלניסטית בשם פטולמאיס ושימשה
כעיר הנמל המרכזית בארץ .הנמל שימש
את הרומאים במהלך המרד הגדול .מספר
תנאים ואמוראים חיו בעכו ,ביניהם רבי
שמעון בן יהודה איש כפר עכו ,רבי יהודה
בן אגרא ,רבי תנחום בן רבי חייא ורבי אבא
דמן עכו.

1948

פירוש שכ
את התור שלו מי די להקדים
יצטרך להידחות שהו אחר
ול
כך .מצפונו מעיק סבול בשל
ע
ל
יו
ל
כך ל
עשות
מישהו אח
ר,
א
פי
לו
שהוא
לא
מכיר אותו.

ו...מה
דעתכם?

בשביל הסנהדרין

2238

אמרו לו ב מצד שני:

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

הנרייטה
סאלד.
1 .1הנרייטה תוב "הדסה" .דסה".
2 .2על השלט כמה את ארגון "ההנוער" -
קי
ת
יי
ה
ל
ד
ע
אלד.
ל
"
א
תוב
ס
ס
ה
ט
יי
על התרמיל כ מה הנר
אותו הקי
3 .3
שגם

 1מי זו האישה במרכז הציור?
 2מה הקשר שלה לשלט שבראש הבניין?
 3מה כתוב על התרמיל של הילד ואיך זה קשור לציור?

| מי אנחנו?

 3דקות

א .היינו ילדים יהודים שנולדו בפולין.
ב .במלחמת העולם השנייה ,נמלטנו מפני הנאצים והגענו לאיראן.
ג .הסוכנות היהודית ארגנה את עלייתנו לארץ ישראל.
די טהראן
יל

ד .בארץ ערכו לנו קבלת פנים חגיגית וקלטו אותנו ביישובים שונים.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500

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

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

דבר תורה
בפרשתנו מסופר על חטאם של משה ואהרון אשר
היכו בסלע בכדי להוציא ממנו מים .כשהתורה מתארת
את חטאם היא אומרת" :יען לא האמנתם בי להקדישני
לעיני בני ישראל" .מדוע התורה לא אומרת במפורש
מה היה החטא ,ונוקטת דווקא במילים אלו?
הרב אהרון ליכטנשטיין ז"ל מסביר שחטאם של משה
ואהרון לא היה במה שהם עשו אלא דווקא במה שהם
לא עשו .משה ואהרון לא נענשו בשל דבר רע שהם
עשו ,אלא משום ההזדמנות שהם החמיצו לקדש שם
שמיים ברבים אם היו מדברים אל הסלע ולא מכים בו.
לעיתים ,השאלה אותה יש לשאול היא לא רק :האם
אני מתנהג בצורה לא טובה ,אלא האם יש דברים
טובים שאני יכול לעשות ואני לא עושה.

חידת כפל משמעות

לפניכם כמה מילים ,שבניקוד שונה
מקבלות משמעות שונה .מצאו את
המילים לפי המשמעויות השונות שלהן:
 .1בניקוד אחד  -אני לא רואה ,בניקוד
שני  -אני שכבה העוטפת את הגוף:

סדר קדשים | ַמ ֶסּכֶ ת ֲע ָרכִ יןַ ,ד ִּּפים י״ז-כ׳

ַּדף י"זּ :כֶ ֶסף לְ ֶה ְק ֵּדׁש
ְי ֶח ְז ֵקאל ֶה ְחלִ יט לִ ְתרֹום ּכֶ ֶסף לְ ֶה ְק ֵּדׁשְ ,והּוא ָא ַמר:
"ע ְרּכִ י ָעלַ י"ָ .ע ַמד ְי ֶח ְז ֵקאל לִ ְפנֵ י ַהּכ ֵֹהןְ ,ו ַהּכ ֵֹהן ָא ַמר
ֶ
לֹוִּ :בגְ לַ ל ֶׁש ַא ָּתה ָענִ יֵ ,אינְ ָך ָצ ִריְך לְ ַׁשּלֵ ם ֶאת ַהּכֶ ֶסף
"ע ְרּכִ י ָעלַ י"ֶ ,אּלָ א ֲאנִ י
אֹומר ֶ
ּתֹורה לְ ִמי ֶׁש ֵ
ַה ָּקצּוב ַּב ָ
ֶא ְבּדֹוק ּכַ ָּמה ּכֶ ֶסף ַא ָּתה ְמסּוּגָ ל לְ ַׁשּלֵ םְ ,ו ֶאת ַה ְּסכּום
יּתן ְל ֶה ְק ֵּדׁשַ .א ֲח ֵרי ֶׁש ָּי ָצא ְי ֶח ְז ֵקאל ִמ ֵּבית
ַה ֶּזה ִּת ֵ
ּדֹוהר ַה ִּמ ְת ָק ֵרב ִּב ְמ ִהירּות.
ַהּכ ֵֹהן ,הּוא ָׁש ַמע סּוס ֵ
ַעל ַהּסּוס ָרכַ ב ָרץ ֶׁש ֶה ֱח ִזיק ְּב ָידֹו ִאיּגֶ ֶרת .הּוא ָמ ַסר
"ׁשלֹום
יח ְז ֵקאלְ ,והּוא ָק ָרא ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּותָ :
אֹותּה לִ ֶ
ָ
הֹוריׁש
אּובן ,נִ ְפ ַטר ְו ִ
יעָך ֶׁש ְּקרֹוב ִמ ְׁש ַּפ ְח ְּתָךְ ,ר ֵ
הֹוד ֲ
לְ ָךְ ,י ֶח ְז ֵקאלֲ .ה ֵרינּו לְ ִ
יּפר לֹו ֶׁש ְּב ֶזה ָה ֶרגַ ע
לְ ָך ְסכּום ָעצּום"ְ .י ֶח ְז ֵקאל ָׁשב ִּב ְמ ִהירּות לְ ֵבית ַהּכ ֵֹהןִ ,ס ֵ
נֹודע לֹו ֶׁשהּוא ָע ִׁשיר ּגָ דֹול ְו ָא ַמרְּ :ב ַו ַּדאי ַעכְ ָׁשיו ֲאנִ י ַח ָּיב לָ ֵתת ֶאת ַה ְּסכּום
ַ
ּתֹורהָ .א ַמר לֹו ַהּכ ֵֹהןָ :אכֵ ן ּכָ ְך נֶ ֱא ַמר ַּב ִּמ ְׁשנָ הֶׁ ,ש ִּמי ֶׁשּנִ ְהיֶ ה
בֹוּה ַה ָּקצּוב ַּב ָ
ַהּגָ ַ
ּתֹורהַ ,אף
ָע ִׁשיר ֵּבין ַהּנֶ ֶדר לְ ֵבין ַהּנְ ִתינָ הָ ,צ ִריְך לָ ֵתת ֶאת ַה ְּסכּום ַה ָּקצּוב ַּב ָ
ַעל ִּפי ֶׁש ִּב ְׁש ַעת ַהּנֶ ֶדר הּוא ָהיָ ה ָענִ י.

ַּדף י"חֵ :עדּותֹו של ִעיּוֵר ְּב ֵבית ִּדין

 .2בניקוד אחד  -אני חלקת אדמה,
בניקוד שני  -אני דמות מפחידה:

ּוב ַא ַחד ַה ָּי ִמים הּוא ִה ְב ִחין ַי ַחד ִעם ֲח ֵברֹו
ירּוׁש ַל ִיםְ ,
גֹורר ִּב ָ
ַא ְב ָר ָהם ִה ְת ֵ
יהרּו לְ ַי ֵּד ַע ֶאת
יעַ .א ְב ָר ָהם ַו ֲח ֵברֹו ִמ ֲ
ּפֹורץ לְ ִד ָירה ְוגֹונֵ ב ִמ ֶּמּנָ ה ּגָ ִב ַ
ְּבגַ ּנָ ב ַה ֵ
הּוע ַמד לִ ְפנֵ י ֵּבית ִּדין
יע הּוא ְ
ַּב ַעל ַה ִּד ָירהּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְת ַּפס ַהּגַ ּנָ ב ִעם ַהּגָ ִב ַ
ּוׁשנֵ י ָה ֵע ִדים ָּבאּו לְ ָה ִעיד נֶ גְ ּדֹו ִּב ְפנֵ י ַה ַּד ָּינִ יםָ .א ַמר ַהּגַ ּנָ בַ :א ְב ָר ָהם ָּפסּול
ְ
לְ ֵעדּותּ ,כִ י ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁש ֵּמ ָאז ִמ ְק ֶרה ַהּגְ נֵ ָבה הּוא ִה ְת ַעּוֵרְ ,ו ִעיּוֵר ָּפסּול לְ ֵעדּות.

 .4בניקוד אחד  -אני משקה היוצא
מהפרה ,בניקוד שני  -אני חלק
ממנה שאסור באכילה:

ֵהגִ יב ַא ְב ָר ָהםָ :אכֵ ןָ ,ה ְי ָתה לִ י ַמ ֲחלָ ה ֶׁש ִּבגְ לָ לָ ּה ִה ְת ַעּו ְַר ִּתי ְּב ֵעינַ יֲ ,א ָבל ְּב ַח ְס ֵּדי
ּוב ִּמ ְׁשנָ ה נֶ ֱא ַמר ֶׁש ִּמי ֶׁש ָהיָ ה ִעיּוֵר
צּוּיןַ ,
רֹואה ְמ ָ
ה' ֶה ְחלַ ְמ ִּתי ִמ ֶּמּנָ ה ְוכָ ֵעת ֲאנִ י ֶ
ֵּבין ְר ִאּיַ ת ַה ִּמ ְק ֶרה לְ ֵבין ֵעדּותֹו ְּב ֵבית ִּדין ּ -כָ ֵׁשר לְ ֵעדּותַ .רק ִמי ֶׁש ָה ָיה ִעיּוֵר
ִּב ְז ַמן ַה ִּמ ְק ֶרה ,אֹו ִּב ְז ַמן ֶׁשהּוא ָּבא לְ ָה ִעיד ְּב ֵבית ִּדין ,הּוא ַה ָּפסּול לְ ֵעדּות.

 .3בניקוד אחד  -אני חור באדמה,
בניקוד שני  -אני אדם שלא למד:

(תשובות :עור ,שדה ,בור ,חלב)

שאלות השבוע ???

ַּדף י"טִ :מ ְׁש ָקלִ י ָעלַ י

ּתֹורה
צֹורע ִמּיֶ ֶתר ַה ְּט ֵמ ִאים ֶׁש ַה ָ
ַּ .1ב ֶּמה נִ ְׁש ַּתּנָ ה ַה ְמ ָ
גֹוזֶ ֶרת ָעלָ יו לָ ֶׁש ֶבת ָּב ָדד ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה?
"ׂש ֵדה
"ׂש ֵדה ֲאחּוּזָ ה" לְ ֵבין ְ
ַ .2מה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ְ
ִמ ְקנֶ ה"?
"ע ְרּכִ י ָעלַ י" ,לְ ֵבין
אֹומר ֶ
ַ .3מה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ָה ֵ
אֹומר ַ"רגְ לִ י ָעלַ י"?
ָה ֵ

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בטאבלט
איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי
(לפי בחירתכם) .את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי בשעות
הצהריים למיילtalmudhagrala@medison.co.il :
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נֹודר לָ ֵתת לְ ֶה ְק ֵּדׁש
"מ ְׁש ָקלִ י ָעלַ י ְּבזָ ָהב" ֲ -אנִ י ֵ
ּפֹוס ֶקת ֶׁש ִּמי ֶׁש ָא ַמרִ :
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
"מ ְׁש ָקלִ י ָעלַ י
ּומי ֶׁש ָא ַמר ִ
זָ ָהב ּכְ ִפי ַה ִּמ ְׁש ָקל ֶׁשּלִ י ָ -צ ִריְך לָ ֵתת לְ ֶה ְק ֵּדׁש זָ ָהבִ ,
ְּבכָ ֶסף" ָצ ִריְך לָ ֵתת לְ ֶה ְק ֵּדׁש ּכֶ ֶסף .לְ ָמ ָׁשלָ ,א ָדם ֶׁש ָא ַמרִ :מ ְׁש ָקלִ י ָעלַ י ְּב ָז ָהב,
ׁשֹוקל ִׁש ְב ִעים ַו ֲח ִמי ָּשׁה ִקילֹוגְ ַרםָ ,צ ִריְך לְ ָה ִביא לְ ֶה ְק ֵּדׁש ִׁש ְב ִעים
ֵ
ְוהּוא
"מ ְׁש ָקלִ י ָעלַ י" ְּבלִ י
ּומה ִּדינֹו ֶׁשל ִמי ֶׁש ָא ַמר ִ
ַו ֲח ִמי ָּשׁה ִקילֹוגְ ַרם ֶׁשל ָז ָהבַ .
ּובכֵ ןִ ,אם הּוא
חֹוׁשת ,אֹו ַמ ֶּשׁהּו ַא ֵחר? ְ
לְ ָפ ֵרט ִאם הּוא ִמ ְת ַח ֵּיב ָז ָהבּ ,כֶ ֶסף ,נְ ֶ
ָע ִׁשיר ְמאֹוד ְו ִה ְתּכַ ּוֵן לְ ַמ ָּתנָ ה גְ דֹולָ ה ִ -י ֵּתן ָז ָהב.

ַּדף כ'ֶ :ע ְרּכִ י ָעלַ י
ּתֹורה ְל ִמי
"ע ְרּכִ י ָעלַ י"ִ ,מ ְת ַח ֵּיב ְל ֶה ְק ֵּדׁש ֶאת ַה ְּסכּום ַה ָּקצּוב ַּב ָ
אֹומר ֶ
ָה ֵ
לּוטיןַ .מה ַה ֶה ְב ֵּדל?
ֹאׁשי ָעלַ י" ָּפטּור לַ ֲח ִ
"ע ֶרְך ר ִ
אֹומר ֵ
"ע ְרּכִ י ָעלַ י"ָ .ה ֵ
אֹומר ֶ
ֶׁש ֵ
"ע ְרּכִ י ָעלַ י" ֵ -ע ֶרְך ּכָ ל ַהּגּוף,
קֹוצ ֶבת ְמ ִחיר ֶאּלָ א לְ ִמי ֶׁש ָא ַמר ֶ
ּתֹורה ֵאינָ ּה ֶ
ַה ָ
ּתֹורה ֹלא ָק ְב ָעה
ּולְ ִפיכָ ְך ִמי ֶׁש ָא ַמר ַ"רגְ לִ י ָעלַ י" ּכְ ִאיּלּו ֹלא ָא ַמר ּכְ לּוםּ ,כִ י ַה ָ
ֹאׁשי ָעלַ י"ַ ,ח ָּיב,
"ע ֶרְך ר ִ
ּבֹוד ִדיםֲ .א ָבל ִמי ֶׁש ָא ַמר ֵ
יב ִרים ְ
ֶאת ֶע ְרּכָ ם ֶׁשל ֵא ָ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָהרֹאׁש הּוא ּכְ מֹו ּכָ ל ַהּגּוףֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְחיֹות ְּבלִ י רֹאׁש.
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