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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבתַּ ,ד ִּפים ק"ז -קי"ג
פרשת חוקת | כ"ט בסיון -ה' בתמוז ( 21-27ליוני)

ַּדף ק"זֵ :צ ַדת ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ְּב ַׁש ָּבת
ָא ְמנָ ם ָאסּור ָלצּוד ַּב ֲע ֵלי ַח ִּייםֲ ,א ָבל ִאם ַּב ַעל ַה ַח ִּיים נִ ְכנַ ס ְמ ַע ְצמֹו ְלתֹוְך ַה ַּב ִית
חֹובה לְ ַׁש ְח ֵרר אֹותֹו.
ְו ַה ֶּדלֶ ת נִ ְסּגְ ָרה ְוהּוא נִ יּצֹודְ ,ו ֵאינֹו ָיכֹול לָ ֵצאת ִמן ַה ַּב ִיתֵ ,אין ָ
ּגַ ם ִמי ֶׁש ִּציּפֹור נִ כְ נְ ָסה לְ תֹוְך ַהּכִ יס ֶׁשל ַהחּולְ ָצה ֶׁשּלֹו ְו ֵאינָ ּה ְיכֹולָ ה לָ ֵצאת ִמ ֶּמּנּו,
אֹותּה.
ֵאינֹו ַח ָּיב לְ ַׁש ְח ֵרר ָ
רֹואים ַּב ַּב ִית
עֹוׂשים ִאם ִ
נָ ָחׁש וְ ַע ְק ָרב :נְ ָח ִׁשים ְו ַע ְק ַר ִּבים ֵהם ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים ְמסּוּכָ נִ יםַ .מה ִ
סּורה
אֹותםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְמלֶ אכֶ ת ִצ ָידה ֲא ָ
ּמּוּתר לָ צּוד ָ
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ָ
נָ ָחׁש אֹו ַע ְק ָרב? ַהּגְ ָמ ָרא ֶ
רֹוצה ֶאת ַּב ַעל ַה ַחּיִ ים .לְ ָמ ָׁשלַ ,ה ָּצד ִציּפֹור,
ַרק ּכַ ֲא ֶׁשר ָה ָא ָדם ַה ָּצד ֶאת ַּב ַעל ַה ַחּיִ ים ֶ
אֹותם ,הּוא ָצד
רֹוצה ָ
רֹוצה ֶאת ַה ִּציּפֹורֲ .א ָבלַּ ,ב ִּמ ְק ֶרה ֶׁשל ַהּנָ ָחׁש וְ ָה ַע ְק ָרב ,הּוא ֵאינֹו ֶ
ֶ
עֹובר ַעל ְמלֶ אכֶ ת ִצ ָידה.
אֹותם ַרק ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יַ ּזִ יקּו לֹו ,וְ לָ כֵ ן ֵאינֹו ֵ
ָ

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת שבת ,דף קי״א

"בני מלכים סכין שמן ורד על מכותיהן,
שכן דרכן לסוך בחול .רבי שמעון אומר:
כל ישראל בני מלכים הם"
משחא – שמן
חלא – חומץ
הסבר :לאדם רגיל אסור לסוך שמן ורד בשבת
משום שהוא יקר ומשמש לרפואה בלבד ,אולם
לבני מלכים מותר לעשות זאת משום שהם סכים
בו גם בחול ולא רק לרפואה .ולדעת רבי שמעון כל
ישראל נחשבים בני מלכים ויכולים לסוך בו בשבת.

| על המפה
הקהילות היהודיות באתיופיה

ַּדף ק"חָּ :פ ָר ִׁשּיֹות ַה ְּת ִפיּלִ ין

הקהילות היהודיות באתיופיה היו ידועות
בכינוי "ביתא ישראל" .יהודים גרו באפריקה
כבר בתקופת בית ראשון ,וקיימות השערות
שונות לגבי מוצאה המדויק של הקהילה.
בשל בידודם מקהילות יהודיות אחרות,
שמרו יהודי אתיופיה על מנהגים והלכות
שונות משל השאר .הם לא העלו את
התורה שבעל-פה על הכתב אלא העבירו
את המסורות הפרשניות בעל פה .ביתא
ישראל שכנו בעיקר בצפון-מערב אתיופיה,
באזור חבש ההיסטורית ,בשוואה ובאדיס-
אבבה .למרות מאבקים רבים עם שכניהם
הנוצרים ,שמרו היהודים על דתם ,ולאורך
הדורות התפללו לעלות לארץ ישראל
ולירושלים.

ּכֹות ִבים ַעל ְקלָ ף ֶׁש ָעׂשּוי ֵמעֹור ֶׁשל ְּב ֵהמֹות וְ ַחּיֹות ְטהֹורֹות
ּומזּוזֹות ְ
ּתֹורהְּ ,ת ִפיּלִ ין ְ
ֵס ֶפר ָ
ּוצ ִביַ .אְך עֹור ֶׁשל ְּב ֵהמֹות ְט ֵמאֹותּ ,כְ גֹון ּגָ ָמלֲ ,חמֹור ְוסּוס,
ִּבלְ ָבדּ ,כְ גֹון ּכֶ ֶבׂשָּ ,פ ָרה ְ
זּוזה.
ּומ ָ
ּתֹורה ְּת ִפיּלִ ין ְ
יבת ֵס ֶפר ָ
ָּפסּול לִ כְ ִת ַ
סּוקים
תּובים ְּפ ִ
יהן ּכְ ִ
יצד ְמכִ ינִ ים ֶאת ַה ְּת ִפיּלִ ין? ְּבתֹוְך ַה ְּת ִפיּלִ ין מּוּנָ חֹות ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֲעלֵ ֶ
ּכֵ ַ
קֹוׁש ִרים ִּב ֵש ָער ֶׁשל ְּב ֵה ָמה אֹו ֶׁשל ַח ָּיה
ּתֹורהֶ .את ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַהּלָ לּו ְמגַ לְ ּגְ לִ יםְ ,
ִמן ַה ָ
"ה ַּב ִית" ֶׁשל
ּתֹופ ִרים ֶאת ַ
יחים ֶאת ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ְּבתֹוְך ַה ְּת ִפיּלִ יןַ .א ַחר ּכָ ְךְ ,
ּומנִ ִ
הֹוריםְ ,
ְט ִ
ַה ְּת ִפיּלִ ין ְּבגִ ִידים ֶׁשל ְּב ֵה ָמה אֹו ֶׁשל ַח ָּיהּ .גַ ם ַהּגִ ִידים ְצ ִריכִ ים לִ ְהיֹות ֶׁשל ְּב ֵה ָמה אֹו
הֹורים ִּבלְ ָבדְ ,וֹלא ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים ְט ֵמ ִאים.
ֶׁשל ַח ָּיה ְט ִ
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בית הכנסת בכפר וולקה שבאתיופיה ()2003
()Wikipedia, Marc Baronnet

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה
עליות היהודים מאתיופיה
ראשוני העולים מאתיופיה בתקופה המודרנית
הגיעו לארץ ב ,1934-יחד עם עולים מתימן.
בשנים הראשונות להקמת המדינה לא נערכו
מבצעים להעלאת יהודי אתיופיה לארץ ,אולם
בעקבות פרוץ מלחמת האזרחים באתיופיה
והידרדרות מצבם של היהודים שם הוחלט
לפעול להצלתם .במהלך מבצע אחים ,שהתקיים
בין השנים  ,1979-1990נקראו יהודי אתיופיה
להגיע למחנות פליטים בסודאן ,ומשם הובאו
לארץ .מבצע זה כלל מבצעים נוספים ,ביניהם
מבצע משה ,מבצע פדיון שבויים ומבצע שלמה.
סך הכל עלו לארץ כ 16,000-איש .כיום מונים
יוצאי אתיופיה בישראל מעל  126,000איש.

 7דקות

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

אל כיתה ה' הגיע תלמיד חדש וביישן ,עולה חדש שרק לפני יומיים
הגיע עם משפחתו לארץ .הוא לא יודע עברית ,לא מכיר אף אחד,
וכל המעבר לארץ עדיין טרי מאד אצלו .כיתה ה' אליה הגיע מתכננת
בדיוק עוד יומיים מסיבה גדולה ,והם מתלבטים האם להזמין אליה
את התלמיד החדש.

אולי זה מצד שני:
מוקדם מ

ד אחד:

מצ אוד לקרב אותו
מ
הם רוצים תית ,לעזור לו
בר
מבחינה ח
שנות והחשש,
תגבר על הביי
לה
שירגיש חלק
ולגרום לו ה יכולה להיות
סיב
מהכיתה .המ ור לו להתקבל
עז
אירוע שי יר את החברים
בכיתה ולהכ
החדשים.

כזה רק יביך או די ואירוע
מכיר את השפ תו .הוא לא
ה ,ל
אחד ,לא יבין מה א מכיר אף
קו
ר
שהמסיבה תקרב ה ,ובמקום
או
רק
תו ,היא
תגרום לו
ל
אי
נ
עי
אולי כדאי לחכות כ מות ,ולכן
מ
עד שיתרגל יותר ול ה שבועות
ה
ז
מ
ין
אותו
ל
אירוע הבא.

ו...מה
דעתכם?

עולים חדשים
מאתיופיה יורדים
ממטוס לאחר
הגעתם במסגרת
מבצע שלמה
מאדיס אבבה
(לשכת העיתונות
הממשלתית)

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

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

חג הסיגד

| מי אני?

0

-3760
בריאת
העולם

1948

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

א .מבצע שהתקיים במסגרת מבצע אחים.
ב .התקיים בשנת  - 1984תשמ"ד.
ג .במבצע השתתפו ישראל ,ארצות הברית וסודאן.
ד .במהלך המבצע הועלו יהודים מאתיופיה
לארץ במטוסים של חברת תעופה בלגית.

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-

מבצע משה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

חג הסיגד הוא אחד החגים המסורתיים של
קהילת יהודי אתיופיה ,ביתא ישראל .הוא נקרא
גם "מהללה" ו"עמתה סו" ,ומתקיים בתאריך
כ"ט חשוון .ביום זה נוהגים לצום ולהתפלל,
ולערוך בראש הר גבוה טקס המסמל את חידוש
הברית בין ה' לישראל ,זכר למתן תורה .בארץ
נוהגים לחגוג את הסיגד בטיילת ארמון הנציב,
המשקיפה אל הר הבית.

2238

 4דקות

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:

הודי אתיופיה .חשוון.
כ"ט
י
ב
ם,
לי
חג הסיגד של בירוש
רץ
א
ב
צי
ל
ם
נ
ה
כ
כה בדר
 1 .בארמון
רו
א
ה
ה.
רו בדרך
 2 .אתיופי
ט
פ
נ
ש
 3 .על אלו
 4 .ישראל.

 1מה האירוע המצויר כאן?
 2היכן ומתי הוא מתרחש?
 3דגל של איזו מדינה מצויר כאן?
 4על מה בוכה הילד הקטן בציור?

 7דקות

| מי אני?

 3דקות

רבי סעדיה
גאון

רש״י

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

מבצע

4260

4650

4800

4900

5258

5260

אחים

א .מבצע להעלאת יהודי אתיופיה לארץ.
ב .התנהל בין השנים .1977-1991
ג .במהלך המבצע הועלו היהודים ששהו במחנות פליטים בסודאן.
ד .העברת העולים נעשתה באמצעות מטוסים ,ובהמשך גם ספינות.
ה .כ 16,000-יהודים הגיעו לארץ במהלך המבצע.

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

דבר תורה

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת שבתַ ,ד ִּּפים ק״ט -קי״ג

אחרי שבני ישראל חוטאים ומתלוננים לה'  -נשלחים
הנחשים לנגוף בהם והורגים חללים רבים .באופן
מפתיע ,התרופה למכת הנחשים הייתה דווקא על
ידי נחש בעצמו  -נחש הנחושת  -אשר הובא בפני
הננשכים .מדוע דווקא נבחר הנחש ,שפגע והזיק,
להיות גם זה שמרפא? התורה רצתה ללמד את
בני ישראל שלא ליפול וללכת רק אחרי סמלים
חיצוניים כי אם להסתכל לעומק .לא הנחש הוא
הממית או המחיה אלא מי שנמצא מעליו  -הבורא.
הדבר בא לידי ביטוי בצורה קיצונית בהמשך
ההיסטוריה של ישראל .דווקא נחש הנחושת עצמו,
שהיה סמל לכך שהחיים והמוות אינם ממנו ,הפך
בתקופות מאוחרות להיות עבודה זרה לה הקטירו
בני ישראל .חטא ההליכה אחרי ה"סמלים" ולא
אחרי השורש ,חזר דווקא בנחש הנחושת עצמו
ועל כן בחר חזקיהו המלך להשמידו" -וכתת נחש
הנחשת אשר עשה משה ,כי עד הימים ההמה היו
בני ישראל מקטרים לו" (מלכים ב' ,י"ח).

ַּדף ק"ט :נְ ִטילַ ת יָ ָדיִ ם ֶׁשל ַׁש ֲח ִרית
ּבֹוקר ִמ ְּשׁנָ תֹוָ ,עלָ יו לִ יּטֹול ֶאת ָי ָדיוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַהּלַ ְילָ ה
ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ָקם ַּב ֶ
רּוח ָה ָר ָעה ֵאינָ ּה ִמ ְס ַּת ֶּל ֶקת ִמן ַה ָּי ַד ִים ַעד
ׁשֹורה ַעל ַה ָּי ַד ִיםְ ,ו ָה ַ
רּוח ָר ָעה ָ
ַ
אֹותן ְּב ָּמ ִים.
ּנֹוטלִ ים ָ
ֶׁש ְ
יּמנַ ע ִמּלָ גַ ַעת ָּב ֵעינַ ִיםָּ ,ב ַאףַּ ,ב ֶּפה אֹו
לִ ְפנֵ י נְ ִטילַ ת ָי ַד ִים ֶׁשל ַׁש ֲח ִריתֵ ,יׁש לְ ִה ָ
יהן,
ׁשֹורה ֲעלֵ ֶ
רּוח ָר ָעה ָ
יעה ַּב ְּמקֹומֹות ַהּלָ לּו ְּב ָי ַד ִים ֶׁש ַ
אֹוזןִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּנְ גִ ָ
ָּב ֶ
ֲעלּולָ ה לְ ַה ִּזיק.

ַּדף ק"יֲ :ה ַד ִּסים וְ ַענְ ֵפי ֶד ֶקל לַ ֲחתּוּנֹות
הֹוביל ָּב ְרחֹוב ֲה ַד ִּסים ְו ַענְ ֵפי
סּוּי ִמים לְ ִ
קּופת ַה ַּתלְ מּוד נָ ֲהגּו ִּב ְמקֹומֹות ְמ ָ
ִּב ְת ַ
מֹורתּ ,כְ ֵדי לְ ַׂש ֵּמ ַח ֶאת ֶה ָח ָתן ְו ֶאת ַהּכַ ּלָ ה.
ֶד ֶקל לַ ֲחתּוּנֹותְּ ,בלִ יּוּוי ִּת ְז ֶ
יסנָ א,
יע ַרב ִי ְצ ָחק ַּבר ִּב ְ
הֹוד ַ
מֹור ִאים ,נִ ְפ ַטרִ ,
ּכַ ֲא ֶׁשר ַרבֶׁ ,ש ָה ָיה ֵמ ִראׁשֹונֵ י ָה ֲא ָ
ּמֹובילִ ים
מֹורת ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ִ
ֶׁש ִּמ ְּפנֵ י ַה ַּצ ַער ְו ָה ֵא ֶבל ַעל ְּפ ִט ָירתֹוַ ,י ְח ְּדלּו לְ נַ ּגֵ ן ַּב ִּת ְז ֶ
ֶאת ַענְ ֵפי ַה ֶּד ֶקל ְו ֶאת ַה ֲה ַד ִּסיםַ ,עד ּתֹום ַה ָּשׁנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה לִ ְפ ִט ָירתֹו.

רּופה ְּב ַׁש ָּבת
ַּדף קי"א :נְ ִטילַ ת ְּת ָ

חידה!
זהו את שני בעלי החיים שמופיעים במפגש:
בונה התיבה - 300 +

מספר האומות  +מלחמה ,עימות -

יּקנּו ֶׁש ָא ָדם ַהחֹולֶ ה ְּב ַמ ֲחלָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה ְמסּוּכֶ נֶ תְ ,ו ֵיׁש לֹו ּכְ ֵאב ֹלא ּגָ דֹול
ֲחז"ל ִּת ְ
ּול ִה ְתנַ ֵהג
סּוּגל ֶל ֱאכֹולָ ,ל ֶל ֶכתָ ,ל ֶׁש ֶבת ְ
ְּב ַא ַחד ַה ְּמקֹומֹות ַּבּגּוףֲ ,א ָבל הּוא ְמ ָ
רּופה ְּב ַׁש ָּבת.
ּכְ ָא ָדם ָרגִ ילֹ ,לא ִיּטֹול ְּת ָ
חֹומ ִרים.
יקה ֶׁשל ּכָ ל ִמינֵ י ְצ ָמ ִחים ְו ָ
ּדּוע? ּכִ י ְּתרּופֹות ַרּבֹות ְמכִ ינִ ים ַעל יְ ֵדי ְׁש ִח ָ
ַמ ַ
ּוב ִּמ ְׁשּכָ ן ָׁש ֲחקּו
ּכֹל ְמלָ אכָ ה ֶׁשּנֶ ֶע ְׂש ָתה ְּב ֵעת ְּבנִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ןָ ,אסּור לַ ֲעׂשֹות ְּב ַׁש ָּבתַ ,
צֹורְך ִיּצּור ַה ְּצ ָב ִעיםֲ .חכָ ִמים ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ָא ָדם ָיבֹוא ְּב ַׁש ָּבת לָ ַק ַחת
ַס ְמ ָמנִ ים לְ ֶ
רּופה
חֹומ ִרים ּכְ ֵדי לְ ָהכִ ין ֶאת ַה ְּת ָ
ּוב ָטעּות הּוא ָעלּול לִ ְׁשחֹוק ְצ ָמ ִחים ְו ָ
רּופהְ ,
ְּת ָ
יּקנּו ֶׁשחֹולֶ ה ּכָ ֶזהֹ ,לא ִיּטֹול ְּתרּופֹות ְּב ַׁש ָּבת.
ְו ַי ֲעבֹור ַעל ִאיּסּור .לָ כֵ ן ֵהם ִּת ְ

ַּדף קי"בֶ :ק ֶׁשר ֶׁשל ַקּיָ ָמא
(תשובה :נחש ,עקרב

שאלות השבוע ???

"קֹוׁשר"ְּ .ב ַׁש ָּבת ָאסּור
ֵ
ַא ַחת ִמל"ט ְמלָ אכֹות ָה ֲאסּורֹות ְּב ַׁש ָּבתִ ,היא ְמלֶ אכֶ ת
ּנֹועד
לֹומרֶּ ,ק ֶׁשר ֶׁש ַ
"קּיּום"ּ .כְ ַ
"ק ָּי ָמא" ִמּלְ ׁשֹון ִ
"ק ֶׁשר ֶׁשל ַק ָּי ָמא" ַ -
לַ ֲעׂשֹות ֶ
יֹועד לִ ְהיֹות ָקׁשּור ָּת ִמיד,
לִ ְהיֹות ַק ָּים ְז ַמן ָרבָ .אסּור לִ ְקׁשֹור ְּב ַׁש ָּבת ֶק ֶׁשר ֶׁש ְּמ ָ
ּתֹוח אֹותֹו עֹוד זְ ַמן ַרב.
או לִ ְקׁשֹור ֶק ֶׁשר ֶׁש ִּמ ְתּכַ ּוְנִ ים לִ ְפ ַ
אֹותן ְּבאֹותֹו יֹום
ּפֹות ִחים ָ
מּוּתר לִ ְקׁשֹור ֶאת ַהּנַ ֲעלַ ִיים ְּב ַׁש ָּבת? ִמּכֵ ָיון ֶׁש ְ
ּדּוע ָ
ַמ ַ
ְו ַה ֶּק ֶׁשר הּוא לִ ְז ַמן ָק ָצר ִּבלְ ָבד.

ֵ .1אילּו ְּד ָב ִרים ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַצּיֵ ן ֶׁשּיֵ ׁש לְ ַה ְק ִּפיד
ָּב ֶהם ְּב ַׁש ַּבת?

ּש ָּבת
ַּדף קי"גּ :כְ בֹוד ַה ַ ׁ

ּומה ִּדינֹו?
ֶ .2ק ֶׁשר ֶׁשל ַקּיָ ָמא ָ

ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַצ ֵּין ְּד ָב ִרים ֲא ָח ִדים ֶׁש ֵּיׁש לְ ַה ְק ִּפיד ָּב ֶהם ְּב ַׁש ַּבת:

יצד
ֵ .3איזֶ ה ְקלָ ף ּכָ ֵׁשר לִ כְ ּתֹוב ָעלָ יו ְּת ִפיּלִ ין ,וְ כֵ ַ
ָהיּו ְמכִ ינִ ים ֶאת ַה ְּת ִפיּלִ ין?

יּוח ִדים לַ ַּשׁ ָּבת.
יּוח ִדים :לִ כְ בֹוד ַׁש ַּבת ֵיׁש לִ לְ ּבֹוׁש ְּבגָ ִדים נָ ִאים ַה ְּמ ָ
ְּבגָ ִדים ְמ ָ
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ּמּובן,
לָ לֶ כֶ ת ְּבנַ ַחתְּ :ב ַׁש ַּבת ֵאין לָ רּוץֶ ,אּלָ א יֵ ׁש לְ ַהּלֵ ְך ְּבנַ ַחתִּ ,ב ְפ ִסיעֹות ְרגִ ילֹותּ .כַ ָ
מּוּתר לָ רּוץ ְּב ַׁש ָּבת.
ֶׁשלִ ְד ַבר ִמ ְצ ָוה ָ
ׂשֹותם ְּב ַׁש ָּבת ,לְ ָמ ָׁשל ,לְ ַהּלֵ ְך ֶּב ָח ֵצר
ִענְ יְ נֵ י חֹולֵ :אין לַ ֲעסֹוק ִּב ְד ָב ִרים ֶׁש ָאסּור לַ ֲע ָ
ּכְ ֵדי לִ ְבּדֹוק ַמה ָּצ ִריְך לְ ַת ֵּקן ָּבּה.
יּבּורים ֶׁשל חֹול ,לְ ָמ ָׁשל,
יּבּורים ֶׁשל חֹולָ :אסּור ְּב ַׁש ָּבת לְ ַד ֵּבר ִּד ִ
ֹלא לְ ַד ֵּבר ִּד ִ
שֹוח ַח ַעל ְמכִ ָירה ְו ַעל ְקנִ ָּיה ֶׁשל ְּד ָב ִרים ְו ַעל ֶח ְׁשּבֹונֹות ֶׁשל ּכְ ָס ִפים.
ָאסּור לְ ֵ
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