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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבתַּ ,ד ִּפים קכ"א -קכ"ז
פרשת פנחס | י"ג -י"ט בתמוז ( 5-11ליולי)

ַּדף קכ"אֲ :א ִמ ָירה לְ ּגֹוי ְּב ַׁש ָּבת
"ה ְדלֵ ק לִ י ֶאת ָהאֹור"ּ" ,כַ ֵּבה ֶאת ָהאֹור"ִ ,מ ְּפנֵ י
הּודי ַר ַּשׁאי לְ ַב ֵּקׁש ִמּגֹוי ַ
ּתֹורהְ ,י ִ
ִמן ַה ָ
עֹוׂשה ֶאת ַה ְּמלָ אכָ הֶ ,אּלָ א ַהּנֹוכְ ִרי.
הּודי ֵאינֹו ֶ
ֶׁש ַה ְּי ִ
סּורה.
יהּודי לְ ַב ֵּקׁש ִמן ַהּגֹוי ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה ְמלָ אכָ ה ֲא ָ
ֲא ָבלֲ ,חכָ ִמים ּגָ זְ רּוֶׁ ,ש ָאסּור לִ ִ
"ע ֵׂשה
"ע ֵׂשה ּכָ ְך" ֲ
הּודי ְי ַב ֵּקׁש ֵמ ַהּגֹוי ֲ
ָה ַר ְמ ַּב"ם ַמ ְס ִּבירֶׁ ,ש ֲחכָ ִמים ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ִאם ַה ְּי ִ
הּודי יַ ְת ִחיל לְ זַ לְ זֵ ל ִּב ְקדּו ַּשׁת ַה ַּשׁ ָּבתַ ,עד ֶׁשהּוא ְב ַע ְצמֹו ַי ְת ִחיל לַ ֲעׂשֹות ְּב ַׁש ָּבת
ּכָ ְך"ַ ,הּיְ ִ
ׂשֹותן.
ְמלָ אכֹות ֶׁש ָאסּור לַ ֲע ָ

ַּדף קכ"בּ :כְ לִ י ֶׁש ְּמלַ אכְ ּתֹו לְ ִאיּסּור
ְּב ַׁש ָּבת ָאסּור לְ ַטלְ ֵטל "ּכְ לִ י ֶׁש ְּמלַ אכְ ּתֹו לְ ִאיּסּור"ִׂ .שימּו לֵ ב לַ ִּמיּלִ יםּ" :כְ לִ י" ֵ -ח ֶפץ,
יֹועד
לֹומרֵ ,ח ֶפץ ֶׁש ְּמ ָ
סּורה ַב ַּשׁ ָּבתּ .כְ ַ
יֹועד לִ ְמלָ אכָ ה "לְ ִאיּסּור" ֶׁ -ש ֲא ָ
"ׁש ְּמלַ אכְ ּתֹו" ֶׁ -ש ְּמ ָ
ֶ
מּוק ֶצהּ ,כִ י
מּוק ֶצה .לְ ָמ ָׁשלַּ ,פ ִּטיׁש הּוא ְ
ׂשֹותּה ַּב ַּשׁ ָּבתֲ ,ה ֵרי הּוא ְ
לִ ְמלָ אכָ ה ֶׁש ָאסּור לַ ֲע ָ
ׂשֹותן ְּב ַּשׁ ָּבת.
יֹועד לִ ְדּפֹוק ַמ ְס ְמ ִרים ,לְ ַת ֵּקן ְּד ָב ִרים ְולַ ֲעׂשֹות ְּפעּוּלֹות ֶׁש ָאסּור לַ ֲע ָ
הּוא ְמ ָ
לֹומרִ ,אם
צֹורְך ּגּופֹוּ .כְ ַ
ּמּוּתר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּב"כְ לִ י ֶׁש ְּמלַ אכְ ּתֹו לְ ִאיּסּור" לְ ֶ
אֹומרֶׁ ,ש ָ
ַר ָּבה ֵ
מּוּתר .לְ ָמ ָׁשל,
ׂשֹותּהַ ,ה ָּד ָבר ָ
ּמּוּתר לַ ֲע ָ
צֹורְך ְּפעּוּלָ ה ֶׁש ָ
רֹוצים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּבכְ לִ י ּכָ ֶזה לְ ֶ
ִ
גֹוזים ,הּוא ַר ַּשׁאי לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ן.
רֹוצה לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַפ ִּטיׁש ּכְ ֵדי לְ ַפ ֵּצ ַח ֱא ִ
הּודי ֶ
ִאם ְי ִ

ַּדף קכ"גַּ :ת ָּקנַ ת נְ ֶח ְמיָ ה ֵּבן ֲחכַ לְ יָ ה
קּופת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ יַ ,חי נְ ֶח ְמיָ ה ֵּבן ֲחכַ לְ יָ ה .נְ ֶח ְמ ָיה ָּפ ַעל ַרּבֹות ּכְ ֵדי
אׁשית ְּת ַ
ְּב ֵר ִ
ּתֹורה ְו ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות.
הּודים ֶׁש ָּשׁבּו לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ִמּגָ לּות ָּב ֶבלְ ,י ַק ְּימּו ֶאת ַה ָ
ֶׁש ַה ְּי ִ
בּואה ַּב ָּשׂ ֶדה,
סֹוח ִבים ֲע ֵרמֹות ֶׁשל ְּת ָ
עֹוׂשים ַי ִיןְ ,ו ֲ
הּודים ֶׁש ְּב ַּשׁ ָּבת ִ
נְ ֶח ְמ ָיה ָר ָאהֶׁ ,ש ֵּיׁש ְי ִ
הּוא ֵה ִבין ֶׁש ַה ַּמ ָּצב ָק ֶׁשה ַו ֲאנָ ִׁשים ֵאינָ ם ְמ ִבינִ ים ִּבכְ לָ ל ֶׁש ָּצ ִריְך לִ ְׁשמֹור ֶאת ַה ַּשׁ ָּבת
יּקן ַּת ָּקנֹות ּכְ ֵדי לְ ַח ֵּזק ֶאת ְׁש ִמ ַירת ַה ַּשׁ ָּבת.
ִּב ְקדּו ָּשׁה ,לְ ִפיכָ ְך הּוא ִּת ֵ
ּומזְ לֵ ג.
הּוא ָא ַסר לְ ַטלְ ֵטל ְּב ַּשׁ ָּבת ּכָ ל ֵח ֶפץּ ,כָ ל ּכְ לִ י ,חּוץ ִמּכְ לֵ י ֲאכִ ילָ הּ :כְ גֹוןַ ,סּכִ יןּ ,כַ ִּפית ַ
ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָע ַבר ְז ַמןַ ,ה ֲחכָ ִמים נֹוכְ חּו לָ ַד ַעת ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ּכְ ָבר נִ ְז ָה ִרים ְּב ִדינֵ י ַׁש ָּבתְ ,ו ֵהם
ּמּוּתר לַ ֲעׂשֹות ְּב ַּשׁ ָּבת.
יּקר ַה ִּשׁיּמּוׁש ָּב ֶהם הּוא לִ ְד ָב ִרים ֶׁש ָ
ִה ִּתירּו לְ ַטלְ ֵטל ּכֵ לִ ים ֶׁש ִע ַ
יּבה ּכָ ל ֶׁש ִהיא.
צֹורְך"ִּ ,ב ְׁש ִביל ִס ָ
ֲא ָבלָ ,אסּור לְ ַטלְ ֵטל ּכְ לִ י ּכָ ֶזה ְס ָתםֶ ,אּלָ א ַרק "לְ ֶ

ַּדף קכ"דִׁ :ש ְב ֵרי ְק ָע ָרה ֶׁשּנִ ְׁש ְּב ָרה ְּב ַׁש ָּבת

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת שבת ,דף קכ"א

"נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל
תכבה ,מפני שאין שביתתו עליהן .אבל קטן שבא
לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן"
צורבא מרבנן – תלמיד חכם
ארמאה – ארמי (כינוי לגוי)
הסבר :אם גוי רוצה לכבות שריפה בשבת אין צורך
למנוע זאת ממנו ,כי אין היהודי מצווה על שביתת
הגוי .אבל אם קטן יהודי רוצה לכבות את האש יש
למנוע ממנו זאת.

| על המפה
חומות העיר העתיקה בירושלים
ירושלים הייתה מאז הקמתה עיר מוקפת
חומות ,שנועדו להגן עליה מפני התקופות.
לאורך ההיסטוריה חרבו חומות ירושלים
ונבנו מחדש פעמים רבות .חומות חדשות
נבנו עם התרחבותה של העיר .החומות
המקיפות את העיר העתיקה היום אינן
החומות שהובקעו בי"ז בתמוז על ידי
הרומאים ,אלא נבנו במאה ה 16-על ידי
הסולטאן סולימאן המפואר .אורכן הוא
כארבעה וחצי קילומטרים ,גובהן כעשרה
מטרים ,והן מקיפות אזור של כקילומטר
רבוע .בחומות קבועים שמונה שערים,
שאחד מהם סתום (שער הרחמים) .חומות
אלה משמשות כיום כאתר תיירות וכסמל
לירושלים העתיקה.

עּודת ַה ַּשׁ ָּבת ,נָ ְפלָ ה ַק ֲע ַרת ַח ְר ִסינָ ה ְונִ ְׁש ְּב ָרהָ .מה ִּדין ִׁש ְב ֵרי
ּתֹוְך ּכְ ֵדי ַה ֲהכָ נֹות לִ ְס ַ
מּוק ֶצה?
אֹותם ,אֹו ֶׁש ֵהם ְ
מּוּתר לְ ַטלְ ֵטל ָ
ַה ְּק ָע ָרה ַעכְ ָׁשיו? ַה ִאם ָ
מּוּתר לְ ַטלְ ֵטל
ּמּוּתר לְ ַטלְ ֵטל אֹותֹו ְּב ַׁש ָּבת ,וְ נִ ְׁש ַּבר ָ -
קֹוב ַעתֶׁ ,שּכָ ל ּכְ לִ י ֶׁש ָ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְּב ַדף זֶ ה ַ
ּוב ְתנַ אי ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם לִ ְמלָ אכָ ה ּכָ לְ ֶׁש ִהי.
ּגַ ם ֶאת ְׁש ָב ָריו ְּב ַׁש ָּבתִ ,
ֵאיזֹו ְמלָ אכָ ה ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ִעם ִׁש ְב ֵרי ּכְ לִ י? לְ ָמ ָׁשל ,לְ כַ ּסֹות ָּב ֶהם ֶּפ ַתח ֶׁשל ָח ִבית
מּוק ֶצה.
אֹו ּכְ לִ י ַא ֵחרְּ .ב ִמ ְק ֶרה ֶזהּ ,בֹו ֲע ַד ִין ֵיׁש ָּב ֶהם ִׁשיּמּוׁשֵ ,הם ֵאינָ ם ְ
הּודהּ ,כְ ֵדי לְ ַה ִּתיר ֶאת ִטלְ טּול ֶאת ַה ְּשׁ ָב ִרים
זֹוהי ַּד ַעת ַּתּנָ א ָק ָמא ,וְ ִאיּלּו לְ ַד ַעת ַר ִּבי יְ ָ
ִ
ּדֹומה
ֹלא ַמ ְס ִּפיק ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ָּב ֶהם ְמלָ אכָ ה ּכָ לְ ֶׁש ִהיֶ ,אּלָ א ַּד ְו ָקא ְמלָ אכָ ה ֶׁש ָ
יח ְּבתֹוכָ ּה
קֹורי ֶׁשּלָ ֶהם :לְ ָמ ָׁשלִ ,אם נִ ְׁש ְּב ָרה ְק ָע ָרהֶׁ ,ש ְּמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת לְ ַהּנִ ַ
לַ ִּשׁיּמּוׁש ַה ְּמ ִ
יח
יּתן לְ ַהּנִ ַ
מּוּתר לְ ַטלְ ֵטל ֶאת ַה ְּשׁ ָב ִרים ַרק ִאם ֵהם ּגְ דֹולִ ים ַמ ְס ִּפיק ּכָ ְך ֶׁשּנִ ָ
ַמ ֲאכָ לִ יםָ ,
ּגַ ם ָּב ֶהם ַמ ֲאכָ ל ּכָ לְ ֶׁשהּו.
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חומות ירושלים העתיקה כפי שנראות כיום
( ,Wikipediaאיתן פרמן)

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה
המצור על ירושלים במלחמת
השחרור

מתפלפלים

במהלך מלחמת העצמאות עמדה ירושלים
במרכזם של קרבות רבים .הערבים השתלטו
על הדרכים המרכזיות המובילות לחלקה היהודי
של העיר ,ומנעו מעבר של שיירות לוחמים,
מזון ואספקה .ניסיונות רבים נעשו לפרוץ את
המצור באמצעות שיירות משוריינים ולהשתלט
על הדרכים ,והכוחות היהודים ספגו אבדות
קשות במהלך קרבות אלה .מבצע נחשון ומבצע
הראל היו שניים מהמבצעים שבמהלכם הצליחו
להעביר שיירות לירושלים .מאוחר יותר נסללה
דרך גישה שכונתה "דרך בורמה" ,שהצליחה
לפרוץ את המצור הירדני על ירושלים הערבית,
ובמבצע שילוח הותקן צינור מים שהעביר מים
לעיר מאזור חולדה .בזכות מאמצים אלה הצליחו
תושבי ירושלים להחזיק מעמד במלחמה.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
יום ההולדת ה 10-של דני חל בתאריך י"ט בתמוז .דני ביקש מההורים
לעשות לו מסיבת יום הולדת קצת גדולה מכל שנה בגלל המספר
העגול של יום ההולדת .ההורים אמרו שזה לא מתאים לעשות
מסיבה גדולה בימי בין ַה ְּמ ָצ ִרים ,ושעליו להסתפק במשהו צנוע
יותר ,כי אלו ימים שממעטים בשמחה .הנושא עורר דיון במשפחה.

צד אחד:

מ שזה שהוא נולד
דני טען
שחל בימי בין
בתאריך
זו לא סיבה לא
ים
ַה ְּמ ָצ ִר לו כמו שצריך,
לחגוג שזה יום הולדת
בוודאי כ
מבקש לחגוג
עגול ,והוא
ח כמו שצריך.
ולשמו

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

ומנשה

א .אחד מארבעת הצומות על החורבן.
ב .חמישה אסונות קרו לעם ישראל בתאריך זה.
ג .היום בו הובקעו חומות ירושלים בבית שני.
ד .בו מתחילים ימי בין המצרים.
י"ז בתמוז

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

קורבן התמיד הוא קורבן שהיו מעלים באופן
קבוע בכל יום בבית המקדש .לקורבן היו מעלים
שני כבשים בני שנה ,אחד מהם בבוקר ואת
השני בין הערביים .קורבן התמיד של שחר
היה הקורבן הראשון של היום ,והתמיד של בין
הערביים היה הקורבן האחרון ,שאחריו לא היו
מקריבים עוד באותו יום.

אפרים

 4דקות

| מי אני?

קורבן התמיד

0

שאין מה לע פחה טענו
ימי בין ַה ְּמ ָ שות ,אלו
צ ִרי
הכבוד לדני וה ם ,ועם כל
עצ
אי אפשר לח ב שבדבר,
גוג
ש
מ
ח
פר
ה
טית בימים
ש
ל
א
ב
ל
על
חורבן בי
ת המקדש.

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

1948

חלק מ מצד שני:
בני המש

ו...מה
דעתכם?

שיירת אספקה
מהשפלה
שפרצה את
המצור נכנסת
לירושלים,
1948
()Wikipedia

2238

 7דקות

ה .בתאריך הזה גם נשברו לוחות הברית.

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:

טומוס.
די אפוס
רה על י
תו
ה
ת
ריפ
1.ש בתמוז.
רושלים.
2.י"ז
תי
מו
חו
לת
3.נפי בתמוז.
4.י"ז

 1איזה אירוע מצויר כאן?
 2באיזה תאריך הוא מתרחש?
 3איזה אירוע נוסף מצויר ברקע התמונה?
 4ד .באיזה תאריך מתרחש האירוע הנוסף?

 7דקות

| מי אני?

 3דקות

רבי יוסף
קארו

1897

1939

בית ה

רבי סעדיה
גאון

רש״י

השני

4260

4650

4800

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

מקדש

א .נבנה על ידי העולים שחזרו מבבל.
ב .כורש מלך פרס נתן את האישור לבנייה.
ג .הגויים שישבו בארץ ניסו למנוע את הקמתו.
ד .המלך הורדוס שיפץ והפך אותו לבניין מפואר ביותר.
ה .חז"ל אמרו שמי שלא ראה אותו  -לא ראה בניין נאה מימיו.

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

בהקדמה לספר "עין יעקב" מובא מדרש מיוחד
אשר מציג מחלוקת שנחלקו חכמים מהו הפסוק
המרכזי והכולל ביותר בתורה .המדרש מביא שיש
שאמרו שהפסוק "שמע ישראל" הוא הכולל ביותר,
ויש שאמרו "ואהבת לרעך כמוך" .אבל רבי שמעון
בן פזי מביא דווקא פסוק אחר ,המופיע בפרשתנו:
"את הכבש האחד תעשה בבוקר -"...זהו הפסוק
המלמד על מצוות קורבן התמיד.
לכאורה בחירת פסוק זה תמוהה ביותר ,שכן לא
מדובר באירוע גדול או "מרגש" במיוחד ,ומדוע
דווקא הוא נבחר?
נראה לומר ,שמצוות קורבן התמיד ,המופיעה
בפרשתנו ,מבטאת את המעלה הגדולה של השיגרה
הברוכה .האדם אוהב ומתרגש מדברים יוצאי דופן
ומשבירת כללים ,אך היסוד המרכזי שממנו האדם
נבנה ומתקדם מתגלה דווקא דרך ההתנהלות
השגרתית הקבועה" :ערב ובוקר בכל יום תמיד".

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת שבתַ ,ד ִּּפים קכ״ה -קכ״ז

"מּוק ֶצה"
ְ
ַּדף קכ"הֶ :א ֶבן
אֹותּה ְּב ַׁש ָּבתִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין לָ ּה ּכָ ל ִׁשיּמּוׁש.
"מּוק ֶצה" וְ ָאסּור לְ ַטלְ ֵטל ָ
ְ
ֶא ֶבן ִהיא
מּוק ֶצה ,וְ ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ּדּוגְ ָמא לְ ֶא ֶבן ֶׁש ֵאינָ ּה
יֵ ׁש ִמ ְק ִרים ָּב ֶהם ָה ֶא ֶבן ֵאינָ ּה ְ
ׁשֹוא ִבים ַמיִ ם ִמן ַה ְּב ֵארֵ .איְך ָעׂשּו זֹאת? ָק ְׁשרּו ְדלִ י לְ ֶח ֶבל,
"מּוק ֶצה"ֶּ .ב ָע ָבר ָהיּו ֲ
ְ
ִׁשלְ ְׁשלּו ֶאת ַה ְּדלִ י ֶאל ּתֹוְך ַה ְּב ֵאר ְו ֶה ֱעלּו ּבֹו ַמ ִים.
לִ ְפ ָע ִמים ַה ְּדלִ י ֹלא נִ כְ נַ ס לְ תֹוְך ַה ַּמ ִיםּ ,כִ י הּוא ַקל ְוהּוא ָצף ַעל ְּפנֵ י ַה ָּמ ִים,
יטב ֶא ֶבן לַ ְּדלִ יּ ,כְ ֵדי ֶׁש ַה ְּדלִ י ִי ְׁש ַקע ְּבתֹוְך ַה ָּמ ִיםֶ .א ֶבן ּכָ זֹו ֵאינָ ּה
ָאז ָק ְׁשרּו ֵה ֵ
יטב לַ ּכְ לִ י ְו ִהיא נֶ ֶה ְפכָ ה לְ ֵחלֶ ק ִמן ַהּכְ לִ י.
ׁשּורה ֵה ֵ
"מּוק ֶצה"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ְק ָ
ְ

חידה!
גלו איזה מושג מסתתר בטבלה שלפניכם,
והשלימו את האותיות החסרות:

כ

ש

א

ו

?

ל

מ

כ

ל

?

י

ל

ת

א

?

אֹור ִחים
ַּדף קכ"וִּ :פיּנּוי ַמ ְח ָסן לְ ְ

תשובה :כלי שמלאכתו לאסור ,מלמעלה
למטה .האותיות החסרות הן ס ,ו ,ר.

שאלות השבוע ???

 .1מדוע אסור לומר לגוי לעשות מלאכה
בשבת?
 .2באיזו תקופה חי נחמיה?
 .3באיזה מקרה מותר לטלטל שברי אגרטל
פרחים שנשבר בשבת?

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  ,14:00למייל talmudhagrala@medison.co.il
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

מּוּתר
ּגֹורר ּבֹוָ ,
אֹור ַח וְ ֵאין לֹו ָמקֹום לְ ִה ְת ֵ
יע ֵ
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ִאם ְּב ַׁש ָּבת ִהּגִ ַ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
מּוק ֶצהּ ,כְ ֵדי לְ ַפּנֹות לֹו ָמקֹום
הֹוציא ֵמ ַה ַּמ ְח ָסן ִמ ְס ַּפר ֲח ִבילֹות ּגְ דֹולֹות ֶׁש ֵאינָ ן ְ
לְ ִ
לָ גּור ּבֹו.
מּוּתר לְ ַפּנֹות ֲח ִבילֹות
ּגַ ם ִאם ָק ָרה ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּב ַׁש ָּבת ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסתָ ,
ֵמ ַה ַּמ ְח ָסן ּכְ ֵדי ֶׁש ִּי ְת ַּפּלְ לּו ּבֹו.
ּדּוע ָצ ִריְך ִמ ְׁשנָ ה ִּב ְׁש ִביל ֶזהַ ,מה ַה ְּב ָע ָיה לְ ַפּנֹות ֵמ ַה ַּמ ְח ָסן ֲח ִבילֹות ֶׁש ֵאינָ ן
ַמ ַ
צֹורְך ִמ ְצ ָוה ,לִ כְ בֹוד
רֹוחַ ,אְך ְּב ִמ ְק ֶרה ֶזה ,לְ ֶ
"מּוק ֶצה"? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ַׁש ָּבת ָאסּור לִ ְט ַ
ְ
רֹוח ּולְ ַפּנֹות ֶאת ַה ֲח ִבילֹות ַהּגְ דֹולֹות.
אֹור ַח אֹו לִ כְ בֹוד ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁשִ ,ה ִּתירּו לִ ְט ַ
ָה ֵ

אֹור ִחים
ַּדף קכ"זַ :מ ֲעלַ ת ַהכְ נָ ַסת ְ
יֹותר,
ׁשּובה ְּב ֵ
אֹור ִחים ִהיא ִמ ְצ ָוה ֲח ָ
הֹור ַאת ַרּבֹוֶׁ ,ש ַהכְ נָ ַסת ְ
הּודה ֵמ ִביא ֶאת ָ
ַרב ְי ָ
ְוהּוא ֵמ ִביא ְר ָא ָיה ִמ ָּפ ָר ַׁשת ַו ֵּי ָרא.
חּוּמׁש נֶ ֱא ַמרֶׁ ,שּלְ ַא ַחר ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָעלָ יו ַה ָּשׁלֹום ִק ֵּים ֶאת ִמ ְצ ַות ְּב ִרית
ַּב ָ
אֹור ִחים
לֹוׁשה ְ
ִמילָ הִ ,ה ְתּגַ ּלָ ה ֵאלָ יו ַה ָּק ָּב"ה .לְ ֶפ ַתע ִה ְב ִחין ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִּב ְׁש ָ
אֹוהלֹו
יסם לְ תֹוְך ֳ
אֹוהלִ .מּיָ ד הּוא ָהלַ ְך לְ ַט ֵּפל ָּב ֶהם ,לְ ַהכְ נִ ָ
ַה ָּב ִאים לִ ְק ָראתֹו ֶאל ָה ֶ
יהם ַמ ֲאכָ לִ ים ּולְ כַ ְּב ָדם.
ּולְ ַהּגִ יׁש לִ ְפנֵ ֶ
ׁשּובהֶׁ ,ש ֲא ִפיּלּו ֶׁש ַא ְב ָר ָהם
אֹור ִחים ּכָ ל ּכָ ְך ֲח ָ
ֲחכָ ִמים לָ ְמדּו ִמּכָ אןֶׁ ,ש ַהכְ נָ ַסת ְ
אֹור ִחים.
ָא ִבינּו ָה ָיה ְּב ֶא ְמ ַצע ַמ ֲע ָמד ָקדֹוׁשֶׁ ,שה' ִמ ְתּגַ ּלֶ ה ֵאלָ יו ,הּוא ָרץ לְ ַט ֵּפל ָּב ְ

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

