
ַּדף כ"ג: ִּבְרכֹות ֵנרֹות ֲחנּוָּכה

ַהַּמְדִליק ֵנרֹות ֲחנּוָּכה ְמָבֵרְך ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות.

ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה: "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצּוָנּו ְלַהְדִליק ֵנר )ֶׁשל( ֲחנּוָּכה". ַהְּבָרָכה 
ִנָּיה: "ָּברּוְך ַאָּתה ה'... ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה". ַּבּיֹום  ַהּׁשְ
ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֲחנּוָּכה, ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמְדִליִקים ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶאת ַהֵּנרֹות, ְמָבְרִכים ַּגם 

ִּבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה". 

ַהַּתְלמּוד ׁשֹוֵאל: ֲהֵרי ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחנּוָּכה ֵאיָנּה ְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה, ֶאָּלא ֲחָכִמים 
ִּתיְּקנּו אֹוָתּה. ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ָאנּו ְמָבְרִכים "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצּוָנּו ְלַהְדִליק ֵנר 

)ֶׁשל( ֲחנּוָּכה"? 

ְּתׁשּוַבת ַהַּתְלמּוד ִהיא ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשַהָּקָּב"ה ִציּוָה ִלְׁשמֹוַע ְלַחְכֵמי ַהּתֹוָרה ְוֵהם ִציּוּו 
ְלַהְדִליק ֵנרֹות ֲחנּוָּכה, ֲהֵרי ֶׁשַהַּכּוָָנה ִהיא, "ֶׁשִּצּוָנּו ְלַהְדִליק", ֶׁשַהָּקָּב"ה ִציּוָה אֹוָתנּו 

ִלְׁשמֹוַע ַלֲחָכִמים ֶׁשָאְמרּו ְלַהְדִליק ֵנרֹות ֲחנּוָּכה. 

ַּדף כ"ד: ְוַעל ַהִּנִּסים

ִּבְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנּוָּכה, ַמְזִּכיִרים ַּבְּתִפיּלֹות ָהֲעִמיָדה ֶאת ֵנס ֲחנּוָּכה ְואֹוְמִרים "ְוַעל 
ַהִּנִּסים", ְּבִבְרַּכת "מֹוִדים", ָּבּה ָאנּו מֹוִדים ַלה' ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִעָּמנּו ְּבָכל 

יֹום. ַּגם ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ַמְזִּכיִרים ֶאת ֲחנּוָּכה ַּבֲאִמיַרת "ְוַעל ַהִּנִּסים".

ָּבתֹות: ֵיׁש ֶהְבֵּדל ֵּבין רֹאׁש חֹוֶדׁש ְלָיִמים טֹוִבים. ְּבִבְרכֹות ַהַהְפָטָרה  ַהְזָּכַרת ַהַחִּגים ַּבּשַׁ
ֶׁשל ַׁשַּבת רֹאׁש חֹוֶדׁש, ֵאין ַמְזִּכיִרים ֶאת רֹאׁש חֹוֶדׁש, ַאְך ְּבִבְרכֹות ַהַהְפָטָרה ֶׁשל 

ַׁשָּבת ֶׁשָחל ָּבּה יֹום טֹוב, ַמְזִּכיִרים ַּבְּבָרָכה ֶאת יֹום טֹוב. 

ֵנרֹות ַׁשָּבת: ֵאין ַמְדִליִקים ֵנרֹות ַׁשָּבת ְּבִעְטָרן. ִעְטָרן הּוא ֶׁשֶמן ֶׁשָעׂשּוי ִמֶּזֶפת, ְוֵיׁש 
לֹו ֵריַח ַרע ְמאֹוד. ֲחָכִמים ָאְסרּו ְלַהְדִליק ּבֹו, ִּכי ִאיׁש ֵאינֹו ְמסּוָּגל ֶלֱאכֹול ְלַיד ֵנר 
ָּבת ָצִריְך ֶלֱאכֹול ְלַיד אֹור, ְּכֵדי ְלַעֵּנג ֶאת  ַהֵּמִפיץ ֵריַח ַרע ָּכל ָּכְך, ַוֲהֵרי ֶאת ְסעּוּדֹות ַהּׁשַ
ָמִנים ֶׁשּדֹוְלִקים  ָּבת. ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשּמּוָּתר ְלַהְדִליק ֵנרֹות ַׁשָּבת ְּבָכל סּוֵגי ַהּׁשְ ַהּׁשַ

ֵהיֵטב, ְוֵריָחם ֵאינֹו ָרע. 

ַּדף כ"ה: ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַׁשָּבת

ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵיׁש ְלַהְדִליק ֵנרֹות ִלְכבֹוד ַׁשַּבת , ְּכֵדי ֶלֱאכֹול ֶאת ְסעּוַּדת ֵליל ַׁשָּבת ְלאֹור 
ָּבת ֶׁשּיֹאְכלּו ַּבחֹוֶׁשְך. ַהֵּנרֹות, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ֶזה ִלְכבֹוד ַהּׁשַ

ְרִחיָצה ִלְכבֹוד ַׁשָּבת: חֹוָבה ְלִהְתַרֵחץ ְּבַמִים ַחִמּים ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר, 
י ָהיּו ְמִביִאים ְלַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ֶאְלַעאי ְקָעָרה ּוָבּה ַמִים ַחִּמים, ְוהּוא ָרַחץ  ֶׁשְּביֹום ִׁשיּׁשִ

ָּבת, ְוָהָיה דֹוֶמה ְלַמְלַאְך. ֶאת ָּפָניו, ָיָדיו ְוַרְגָליו, ַאַחר ָּכְך ָלַבׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהּׁשַ

 | על המפה

מערות קומראן
מערות קומראן נמצאות באזור ים המלח, 
ליד נחל קומראן. הן התגלו בשנת 1946 
על ידי נער בדואי, שחיפש אחר עז 
שאבדה לו. בתוך המערה גילה הנער כדי 
חרס ובתוכם מגילות עתיקות מתקופת 
בית שני, שנקראו לאחר מכן "מגילות ים 
המלח". בעקבות מציאת המערות נערכו 
חפירות ארכיאולוגיות במקום, ונתגלו 
בו שרידי יישוב וממצאים רבים מאותה 
תקופה. החוקרים משערים שתושבי 
היישוב השתייכו לכת מדבר יהודה, או 
כת האיסיים, והמגילות מלמדות על 

אורח חייהם ואמונותיהם. 

נחל קומראן ומערה מס' 4 מימין 
)~Wikipedia, Ori(

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 337

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף כ"ו

הסבר: לאחר חורבן בית ראשון הגלה מלך בבל את 
רוב היהודים לבבל, והשאיר רק מהעניים שבארץ 

לעבוד בכרמים וביקבים.

סניאה – שונאת
משחא – שמן

"ומדלת הארץ השאיר נבוזראדן רב טבחים לכרמים 
וליגבים. כורמים - תני רב יוסף: אלו מלקטי אפרסמון 

מעין גדי ועד רמתא".

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים כ"ג- כ"ט 
פרשת צו | ד'- י' בניסן )29 למרץ- 4 לאפריל(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

בניקיונות ובהכנות לפסח.צריכים להישאר ולעזור עבודה בבית, והילדים מתאים למסעות. יש הרבה שבוע לפני פסח זה לא זמן הכבוד למסע חינוכי חשוב, במסע טענו שעם כל אחרים שלא משתתפים ההורים וילדי משפחה מצד אחד:

מצד שני:

טענו הילדים שרוצים לצאת 

למסע שזו הזדמנות לעבור 

עם כל החברים מסע חשוב, 

חווייתי ומלמד, וזה הזמן 

הפנוי היחיד שבו כולם 

בחופש. הם יעזרו בבית 

בימים אחרים אבל חשוב 

שהם ייצאו למסע.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

בשבוע שלפני חג הפסח, ארגנה תנועת הנוער בה היו ילדי משפחת 
כהן חברים, מסע חינוכי של שלושה ימים בשביל הסנהדרין בצפון, 
בעקבות חכמי התלמוד. המדריכים שכנעו את הילדים להירשם 
למסע, והילדים חיכו לו מאוד, אלא שהעניין עורר ויכוח לא פשוט 

במשפחת כהן.

שם משפחתו המקורי היה סוקניק. א. 
היה הרמטכ"ל השני של צה"ל. ב. 

עסק במחקר ארכיאולוגי, ומצא ממצאים מתקופת בר כוכבא. ג. 
כיהן כסגן ראש הממשלה. ד. 

יגאל ידין

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
מגילת המקדש

מגילת המקדש היא אחת ממגילות ים המלח. היא 
נמצאה במערה על ידי בדואים ונמכרה לסוחר 
עתיקות. אורך המגילה למעלה מ-8 מטרים, והיא 
עוסקת בחגים ובמועדים, בהלכות בית המקדש 
ובתורת המלך. המגילה נכתבה בתקופת בית 
שני, ומלמדת רבות על האמונות וההלכות של 
בני התקופה, אולם החוקרים נחלקו בשאלה 
מי כתב אותה ולאיזה זרם השתייך. יגאל ידין 
פרסם מהדורה עברית של מגילת המקדש עם 

פירוש והערות, ומאוחר 
אלישע  פרסם  יותר 
קימרון מהדורה חדשה 

ומדויקת יותר. 
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רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

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

"עזוב תעזוב עימו"
מצוות עשה: לעזור לזולת שזקוק לעזרה.

אֹו, ְוָחַדְלָּת  "ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲאָך רֵֹבץ ַּתַחת ַמּׂשָ
ֵמֲעזֹב לֹו, ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו" )שמות(. הביטוי "עזוב" 
הוא מלשון עזור. מצווה זו היא יישום למצוות 
ואהבת לרעך כמוך. להרגיש חמלה כלפי הזולת 
המצטער בגופו או ברכושו וזקוק לעזרה, ולסייע 
לו. הביטוי "שונאך" מדגיש שיש חובה לסייע 
גם למי שאין איתו יחסים חברתיים, או אפילו 
למי שיש אתו יחסי שנאה. קיום מצווה זו יעורר 

את הלבבות ליחסי כבוד הדדיים. 

הלכה למעשה: א. חובה לסייע למי שנתקע 
עם אופניים שעליהם משא כבד, להרים את 
המשא חזרה ולסייע לו להמשיך בדרכו. ב. 

חובה לסייע למי שנתקע עם הרכב.

מקורות: קיצור שולחן ערוך, מקור חיים, פרק נ"ה

קטע ממגילת המקדש 
 ,Wikipedia(

מוזיאון ישראל י-ם(

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

בס"ד

חברותא



3 דקות

מצדה

  | מי אני?

7 דקות

1  . יגאל ידין.
2  .

הוא היה רמטכ"ל ודרגתו הייתה רב אלוף.
3  .

הוא היה ארכיאולוג, והוא אוחז ביד את חפירה ואת  המגילות הגנוזות אותן גילה בחפירות.
4  .

הר מצדה, שם חפר יגאל ידין.
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1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה
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2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי
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החדשה
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רבי יוסף 
קארו
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ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
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שואה
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 מלחמת

העצמאות
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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

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי האיש בציור?

באיזה תפקיד צבאי כיהן ומה הייתה דרגתו?
מה הוא אוחז בידיו ואיך זה קשור למקצוע שלו?

איזה הר מצויר בציור ואיך הוא קשור לאיש?

א. מבצר במדבר יהודה.
ב. נבנה על ידי המלך הורדוס.

ג. במהלך המרד הגדול, לחמו שם המורדים בגבורה נגד הרומאים עד מותם.
ד. שם המקום הפך סמל לאומץ ונחישות.

2
1

3

4



דף כ"ח: ִהְלכֹות ַהְּתִפיִּלין

א. ִּבְתִפיִּלין ֶׁשל רֹאׁש ַיֲעׂשּו ֶאת ָהאֹות "ִׁשין" ּבֹוֶלֶטת.

ב. ֶאת ַהְּקָלף ֶׁשַּמְכִניִסים ְלתֹוְך ַהְּתִפיִּלין, ָעָליו ְּכתּובֹות ַהָּפָרִׁשּיֹות, ֵיׁש ִלְקׁשֹור ְּבֵׂשָער 
ֶׁשל ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה. 

ִריִרים  ג. ֶאת ַה"ַּבִית" ֶׁשל ַהְּתִפיִּלין ֵיׁש ִלְתּפֹור ְּבִגיִדים )ֵמיָתִרים ַהּקֹוְׁשִרים ֶאת ַהּׁשְ
ָלֲעָצמֹות( ֶׁשל ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה. 

ד. ְרצּועֹות ַהְּתִפיִּלין ִּתְהֶייָנה ְצבּועֹות ְּבֶצַבע ָׁשחֹור.

ֶמן ַּדף כ"ט: ֵּביַצת ַהּׁשֶ

ֵאּלּו ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה: "ֹלא ִיּקֹב ָאָדם ְׁשפֹוֶפֶרת ֶׁשל ֵּביָצה ִויַמֶּלאָּנה ֶׁשֶמן ְוִיְּתֶנָּנה ַעל ִּפי 
ַהֵּנר ִּבְׁשִביל ֶׁשְּתֵהא ְמַנֶּטֶפת". ַמה ַּכּוַָנת ַהִּמְׁשָנה? ַּפַעם ָהיּו ְמִאיִרים 
ֶאת ַהַּבִית ַּבַּלְיָלה ִּבְכִלי ֶׁשִּנְקָרא "ֵנר". ִּבְכִלי ֶזה ִהִּניחּו ֶׁשֶמן ּוְפִתיָלה, 
ֶמן ְּבתֹוְך  ְוִהְדִליקּו ֶאת ַהְּפִתיָלה. ָהיּו ֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא ִהִּניחּו ֶאת ַהּׁשֶ
ַה"ֵּנר", ֶאָּלא ֵהם ָלְקחּו ֵּביָצה ַחָּיה, ָעׂשּו ָבּה חֹור ָקָטן, רֹוְקנּו ֶאת 
ַהֵּביָצה, ְונֹוְתָרה ָלֶהם ְקִליָּפה ֶׁשל ֵּביָצה ִעם חֹור ָקָטן. ֶאל ַהחֹור 
ֵהם ָיְצקּו ֶׁשֶמן, ָּכְך ֶׁשַהְּקִליָּפה ִהְתַמְּלָאה ֶׁשֶמן, ְוָתלּו ֶאת ֵּביַצת 
ֶמן ִטְפֵטף ֵמַהֵּביָצה ְלתֹוְך ַה"ֵּנר",  ֶמן ֵמַעל ַהֵּנר. ָּכל ַהְּזַמן ַהּׁשֶ ַהּׁשֶ

ְוָכְך ָהֵאׁש ֹלא ָּכְבָתה. 

ָּבת ְּב"ֵנר" ֶׁשֵּמָעָליו ְּתלּוָיה  ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבּׁשַ
ֵּביָצה ִעם ֶׁשֶמן, ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשָּמא ַּבַעל ַה"ֵּנר" ִיַּקח ֶאת 
ֶמן ֶׁשְּבתֹוָכּה, ּוְבָכְך הּוא עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור  ַהֵּביָצה, ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבּׁשֶ

ֶמן.  "ְמַכֶּבה", ִמְּפֵני ֶׁשָּכֵעת ָהֵאׁש ִּתְכֶּבה, ְלַאַחר ֶׁשִּניַּטל ַהּׁשֶ

ַּדף כ"ז: ִמַּמה ֲעׂשּוִיים חּוֵטי ַהִּציִצית?

ָּכל ֶּבֶגד ֶׁשֵּיׁש לֹו ְלָפחֹות ַאְרַּבע ְּכָנפֹות, ְמחּוָּיב ְּבִציִצית. 

ֵאיֶזה סּוג ֶׁשל ֶּבֶגד ַחָּיב ְּבִציִצית, ְוֵאיזֹו ִציִצית ֵיׁש ַלֲעׂשֹות? ָּכל ֶּבֶגד ַחָּיב ְּבִציִצית, ֹלא 
ְמַׁשֶּנה ִמַּמה ָעׂשּוי ַהֶּבֶגד: ִמֶּצֶמר, אֹו ִמֶּמִׁשי אֹו ִמָּכל סּוג ֶׁשל ַּבד. ַּגם ֶאת חּוֵטי ַהִּציִצית 

ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִמָּכל סּוג, ִמֶּצֶמר, ִמִּפְׁשִּתים, ִמֶּמִׁשי אֹו ִמָּכל סּוג ַאֵחר.

ַרק חּוֵטי ִציִצית ֶׁשל ֶצֶמר ְוֶׁשל ִּפְׁשָּתן ִניָּתן ִלְקׁשֹור ַעל ָּכל סּוג ֶׁשל ֶּבֶגד. ְלָמָׁשל, ִמי 
אי ִלְקׁשֹור לֹו חּוֵטי ִציִצית ֶׁשל ֶמִׁשי, ְוַגם חּוֵטי ִציִצית ֶׁשל ֶצֶמר.  ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּבֶגד ֶמִׁשי, ַרּׁשַ
אי ִלְקׁשֹור לֹו חּוֵטי ִציִצית ֶׁשל ֶמִׁשי. ִנְמֵצאנּו  ֲאָבל, ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּבֶגד ֶׁשל ֶצֶמר, ֵאינֹו ַרּׁשַ
ְלֵמִדים, ִּכי ִניָּתן ִלְקׁשֹור חּוֵטי ִציִצית ֵמאֹותֹו סּוג ֶׁשִּמֶּמּנּו ַהֶּבֶגד ָעׂשּוי, ְוַרק ִציִצית ֶׁשל 

ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ִניָּתן ִלְקׁשֹור ְלָכל ַהְּבָגִדים, ֲאִפיּלּו ֶׁשֵאיָנם ֲעׂשּוִיים ֶצֶמר אֹו ִּפְׁשָּתן. 

בס"ד

ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחנּוָּכה ֵאיָנּה ְּכתּוָבה  א. 
ַבּתֹוָרה, ֶאָּלא ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו אֹוָתּה. ִאם ֵּכן, 

ַמּדּוַע ָאנּו ְמָבְרִכים "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו 
ְוִצּוָנּו ְלַהְדִליק ֵנר )ֶׁשל( ֲחנּוָּכה"?

ַמֵהם ֵּפרֹות "ֶטֶבל" ּוַמה ִּדיָנם? ב. 

ְּבֵאיֶזה ֶׁשֶמן ֵאין ַמְדִליִקים ֵנרֹות ַׁשָּבת  ג. 
ּוַמּדּוַע? 

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים כ״ו - כ״ט

???שאלות השבוע

דבר תורה
קורבן מיוחד מופיע בפרשתנו: "מנחת 
כהן משיח" – אותו היה מקריב כל כהן 
פעם אחת בחייו - ביום הראשון לעבודתו 
במקדש. את אותו קורבן בדיוק היה מביא 
גם הכהן הגדול, אך לא פעם אחת, כי אם 
בכל יום ויום. מדוע דווקא את הקורבן 
הזה נצטווה הכהן הגדול להביא בכל יום 
של עבודתו?  הרב נריה מסביר שקורבן 
זה מסמל את ההתחדשות וההתרגשות 
של תחילת העבודה במקדש, ולכן היה 
מובא על ידי כהנים חדשים. בשונה משאר 
הכהנים שהיו מגיעים למקדש פעמים 
בודדות בכל שנה, הכהן הגדול היה עובד 
שם בכל יום והיה צורך לשמור עליו מפני 
שחיקה והתרגלות לשגרה.  לכן ציוותה 
התורה על הכהן הגדול להביא בכל יום 
את הקורבן הזה המסמל את ההתחדשות, 
וזאת בכדי לבטא את ההתרגשות והשמחה 
שיש בכל יום מחדש בעבודת בית המקדש. 

מי אנחנו?

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,  
talmudhagrala@medison.co.il למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.

*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף כ"ו: ַמה ָּמָצא ְנבּוַכְדֶנַּצר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל?

ַּכֲאֶׁשר ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ָּכַבׁש ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ַׂשר ְצָבאֹו ְנבּוַזַרֲאָדן, ֵהם ִּגיּלּו 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵני ְדָבִרים ֶׁשֵאין ְּבָכל ָהעֹוָלם: ֵּפרֹות ֲאַפְרְסמֹון ְוֶחְלזֹונֹות.

ְלִפיָכְך, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם ִהְגלּו ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֵהם הֹוִתירּו ָּבּה ֶאת 
ַהְּיהּוִדים ֶׁשִּמְקצֹוָעם ָהָיה ִליּקּוט ֵּפרֹות ֲאַפְרְסמֹון, ְוַגם ֶאת ַהְּיהּוִדים ֶׁשִּמְקצֹוָעם ָהָיה 

ֵציד ֶחְלזֹונֹות, ִמְּפֵני ֶׁשַּדם ַהֶחְלזֹונֹות ִׁשיֵּמׁש ִלְצִביַעת ִּבְגֵדי ַהֶּמֶלְך. 

ֵּפרֹות "ֶטֶבל": ֵּפרֹות ֶׁשֹּלא ִהְפִריׁשּו ֵמֶהם ְּתרּוָמה ּוַמַעְׂשרֹות, ֵהם "ֶטֶבל" ְוָאסּור ֶלֱאכֹול 
אי  אֹוָתם. ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶׁשֶמן ַזִית ֶׁשעֹוד ֹלא ִהְפִריׁשּו ִמֶּמּנּו ְּתרּוָמה ּוַמַעְׂשרֹות, ֵאינֹו ַרּׁשַ
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְלַהְדָלַקת ֵנרֹות, ְּתִחיָּלה ַיְפִריׁש ְּתרּוָמה ּוַמַעְׂשרֹות, ְוַאַחר ָּכְך ִיְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו.

)תשובות: ארמון, אפר, אורן, פרס, פסמון(

בעלון למדנו על פרי האפרסמון. זהו 
את המילים הבאות שאותיותיהן 

מופיעות בתוך המילה "אפרסמון":

1. בית של מלך

2. חומר שנשרף

3. עץ מחט

4. עוף דורס טמא

 5. מכרסם קטן
המצוי בנגב  


