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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבתַּ ,ד ִּפים קכ"ח-קל"ד
פרשת מטות מסעי | כ' -כ"ו בתמוז ( 12-18ליולי)

"מּוק ֶצה"
ְ
ַּדף קכ"ח :אֹוכֶ ל
"מּוק ֶצה ֵמ ֲח ַמת ּגּופֹו"? ֵח ֶפץ ֶׁש ְּב ַׁש ַּבת ֵאין לָ ָא ָדם ִׁשיּמּוׁש ּבֹוָ ,אסּור לְ ַטלְ ֵטל
ְ
ַמה הּוא
(ע ְצמֹו) ֵאינֹו ְמ ַׁש ֵּמׁש ֶאת ָה ָא ָדם.
מּוק ֶצה ִמ ְּפנֵ י "ּגּופֹו"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא גּופֹו ַ
אֹותֹו .הּוא ְ
מּוק ֶצהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִאי
לָ כֶ ן ,אֹוכֶ ל ְמקּולְ ָקל ָאסּור לְ ַטלְ ֵטל ְּב ַׁש ַּבתּ ,כִ י ָהאֹוכֶ ל ַה ֶּזה הּוא ְ
"מּוק ֶצה",
ְ
ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹול אֹותֹוַ .ה ַּתלְ מּוד ְמלַ ְּמ ֵדנּו ֶׁש ַּמ ֲאכָ לִ ים ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים ֵאינָ ם
אֹותם.
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַּדי ְּבכָ ְך ֶׁש ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים ְיכֹולִ ים לֶ ֱאכֹול ָ
צּויים ְו ֵאינָ ם נְ ִד ִיריםְ .ל ָמ ָׁשלְּ ,ב ֶא ֶרץ
ֲא ָבלֵ ,יׁש ְּתנַ אי ֶא ָחדֶׁ :ש ַּב ֲע ֵלי ַה ַח ִּיים ֲה ָללּו ְמ ִ
תּולים ְּב ָכל ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ָל ֵכן
מּוק ֶצהֶ ,י ְׁשנָ ם ֲח ִ
תּולים ֵאינֹו ְ
אֹוכל ֶׁשל ֲח ִ
ִי ְׂש ָר ֵאל ֶ
ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ְּב ַׁש ַּבתֲ .א ָבל ִאם ֵיׁש לְ ָא ָדם אֹוכֶ ל ֶׁשל… ִּפילִ יםָ ,האֹוכֶ ל ַה ֶּזה
"מּוק ֶצה"ּ ,כִ י ֵאין ַמה ּלַ ֲעׂשֹות ּבֹו ְּבלִ י ִּפילִ יםַ .רק ִמי ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת ֵיׁש לֹו ִּפילָ ,האֹוכֶ ל
ְ
הּוא
מּוק ֶצה ֶא ְצלֹוּ ,כִ י ֵיׁש לֹו ַמה ּלַ ֲעׂשֹות ּבֹו.
ַה ֶּזה ֵאינֹו ְ

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת שבת ,דף קל״ב

"גדול דכתיב ביה ברית ,לידחי שבת!
אלא אתיא דורות – דורות"
מחוורתא – ברור
זמניה – זמנו
הסבר :התלמוד לומד מהפסוקים שמילתו של
אדם גדול אינה דוחה שבת ,אבל ברית מילה ביום
השמיני דוחה שבת ,משום שגם בשבת וגם בברית
מילה כתובה המלה "דורות".

ַּדף קכ"טַ :ה ָּקזַ ת ָּדם
יּקנּו ֶׁש ְּב ַע ְר ֵבי ַחּגִ ים ֹלא ַי ִּקיזּו ָדם.
ֲחכָ ִמים ִּת ְ

| על המפה

הֹוצ ַאת ָּדם ִמן ַהּגּוף.
ַמה ּזֹו ַה ָּק ַזת ָּדם? ָ

נמל חיפה

צֹורְך
הֹוציא ָדם ֵמ ֲאנָ ִׁשים לְ ֶ
נֹוהגִ ים לְ ִ
צֹורְך ְּב ִריאּותַ .הּיֹום ֲ
ַּפ ַעם נָ ֲהגּו לְ ַה ִּקיז ָּדם לְ ֶ
ְּב ִדיקֹות ָּדם ,אֹו ּכְ ֵדי לִ ְתרֹום ָּדם לַ ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ַמ ְס ִּפיק ָּדם ַּבּגּוף.

נמל חיפה נמצא על חוף הים התיכון
בחיפה .הוא שימש כנמל מרכזי לתנועת
ספינות וסחורות כבר בתקופת בית שני.
הבריטים הפכו את המקום לנמל מודרני,
ובנו בו מעגנות ושוברי גלים .לאחר הקמת
המדינה שימש הנמל לקליטת ספינות
עולים ולמסחר .הוא נחשב כיום לאחד
הנמלים היעילים ביותר בעולם ,בשל
מיקומו ,תנאי השטח שלו ,והיותו מותאם
לטיפול יעיל במטענים מכל סוג .מדי שנה
עוברים בו כ 30-מיליון טונות של מטענים.
ליד הנמל נמצאים מחסנים רבים ,ביניהם
(א ַסם) דגון המשמשות לאחסון
ממגורות ֲ
הדגנים המיובאים לישראל .בסמוך לנמל
האזרחי נמצא גם הנמל הצבאי המשמש
את חיל הים הישראלי.

ֲחכָ ִמים ָי ְדעּו ֶׁש ְּב ֶע ֶרב ַחג ַה ָּשׁבּועֹות ֵיׁש ַסּכָ נָ הֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ַּמ ִּקיז ָּדם ָעלּול לְ ִהיּנָ ֵזקּ .כְ ֵדי
יּקנּו ֶׁש ְּבכָ ל ַע ְר ֵבי ַה ַחּגִ ים ֵאין
ֶׁשֹלא ִי ְטעּו ְו ַי ִּקיזּו ָדם ְּב ֶע ֶרב ַחג ַה ָּשׁבּועֹותֲ ,חכָ ִמים ִּת ְ
טּוחים ֶׁש ִאיׁש ֹלא ִי ְס ַּתּכֵ ןָ ,חלִ ילָ ה.
לְ ַה ִּקיז ָּדםּ .כָ ְך ֵהם ָהיּו ְּב ִ

ַּדף ק"לִ :מ ְצוַ ת ְּב ִרית ִמילָ ה
יּבלּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל ַע ְצ ָמם ְּב ִׂש ְמ ָחה גְ דֹולָ הּ ,כְ מֹו ָא ָדם ֶׁש ָּמ ָצא
ֶאת ִמ ְצוַ ת ְּב ִרית ִמילָ ה ִק ְ
עּוּדה לְ ֶרגֶ ל ִׂש ְמ ַחת
עֹוׂשים ְס ָ
ּכֶ ֶסף ַרבּ ,ולְ ִפיכָ ְך ַעד ַהּיֹום ְמ ַק ְּי ִמים ִמ ְצ ָוה זֹו ְּב ִׂש ְמ ָחהְ ,ו ִ
הּודים ֶאת נַ ְפ ָׁשם ְּבכָ ל ַהּדֹורֹותּ ,גַ ם
ִמ ְצ ַות ַה ְּב ִריתַ .על ִמ ְצ ַות ְּב ִרית ִמילָ ה ָמ ְסרּו ַה ְּי ִ
ּומלּו
הּודים ֹלא ִצ ְּיתּו לַ ּגְ ֵז ָרה ָ
ּגֹויים ּגָ ְזרּו ִדין ָמ ֶות ַעל ִמי ֶׁש ָּימּול ֶאת ְּבנֹוַ .ה ְּי ִ
ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ִ
הּודים ְמ ַק ְּי ִמים ִמ ְצ ַות ְּב ִרית ִמילָ ה.
יהם .לָ כֵ ן ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ָזכָ הֶׁ ,שּכָ ל ַה ְּי ִ
ֶאת ְּבנֵ ֶ

ׁשֹופר
ָ
יעת
ַּדף קל"אְּ :ת ִק ַ
רּועה יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם",
(ּב ִּמ ְד ָּבר) "יֹום ְּת ָ
תֹורּה ַ
ֹׁופרּ ,כְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ָ
ּתֹוק ִעים ַּבּש ָ
ְּברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ְ
ֹׁופר ְּברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ַּבּיֹום ְוֹלא ַּב ַּל ְי ָלה.
ּתֹוק ִעים ַּבּש ָ
ֹׁופרְ .
יעת ַהּש ָ
רּועה ִהיא ְּת ִק ַ
ַה ְּת ָ
רּועה ִי ְה ֶיה ָל ֶכם" -
ּדֹור ִׁשים זֹאת ִמן ַה ָּפסּוק ּבֹו נֶ ֱא ַמר "יֹום ְּת ָ
אֹומ ִריםֶׁ ,ש ְ
ֲח ָכ ִמים ְ
ֹׁופר ְּביֹום
קֹוע ַּבּש ָ
ּתֹורה לִ ְת ַ
חֹובה ִמן ַה ָ
"ּיֹובל"ָ ,
קֹועַּ .ב ְז ַמן ֶׁשּנָ ַהג ַה ֵ
ַּד ְו ָקא ַּבּיֹום ֵיׁש לִ ְת ַ
"ּיֹובל".
יּפּורים ִּב ְׁשנַ ת ַה ֵ
ַהּכִ ִ
"ּיֹובל"ְּ .ב ָׁשנָ ה
ּתֹורה ְמ ַצּוָהּ ,כִ י ַּפ ַעם ַּב ֲח ִמי ִּשׁים ָׁשנָ ה ָּתחּול ְׁשנַ ת ַה ֵ
יֹובל? ַה ָ
ַמה הּוא ֵ
ּיֹובל ַק ְר ָקעֹות
יטהֶׁ ,ש ָאסּור לַ ֲעבֹוד ַּב ַּק ְר ַקעּ ,וכְ מֹו כֵ ןִּ ,ב ְׁשנַ ת ַה ֵ
זֹו נָ ֲהגּו ִּדינֵ י ַה ְּשׁ ִמ ָ
הּודים ָהיּו ִמ ְׁש ַּת ְח ְר ִרים
מּושבֹות לַ ּמֹוכְ ִרים ,וְ גַ ם ֲע ָב ִדים יְ ִ
ְמסּוּיָ מֹות ֶׁשּנִ ְמּכְ רּו לִ ְפנֵ י כֵ ן ָהיּו ָ
יהם.
יהם וְ חֹוזְ ִרים לְ ָב ֵּת ֶ
ֵמ ֲאדֹונֵ ֶ
יהם? לְ ַא ַחר
יהן ְו ָה ֲע ָב ִדים ִמ ְׁש ַּת ְח ְר ִרים ֵמ ֲאדֹונֵ ֶ
מּושבֹות לְ ַב ֲעלֵ ֶ
ָ
ָמ ַתי ָהיּו ַה ַּק ְר ָקעֹות
ּיֹובל.
יּפּורים ֶׁשל ְׁשנַ ת ַה ֵ
ֹׁופר ְּביֹום ַהּכִ ִ
יעת ַהּש ָ
ְּת ִק ַ
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נמל חיפה ,העיר התחתית והר הכרמל
()Wikipedia, Zvi Roger

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה
העלמות הצוללת אח"י דקר

 7דקות

מתפלפלים

אח"י דקר הייתה צוללת שנרכשה על ידי חיל
הים הישראלי מהבריטים בשנת  ,1965עברה
שיפוצים והוסבה לשימוש חיל הים .בשנת
 1968יצאה בדרכה לישראל כשעל סיפונה 69
אנשי צוות שעברו אימונים באנגליה .בדרכה
לארץ נותק הקשר עם הצוללת ,היא נעלמה
ועקבותיה לא נודעו .חיפושים נרחבים נערכו
אחריה ,אולם לא מצאו כל סימן לגורלה ,מלבד
אחד ממצופי החירום שלה .בשנת  1999נמצאו
שרידי הצוללת דקר על ידי אוניית חיפוש של
חברת נאוטיקוס ,במרחק של כמעט  500ק"מ
מיעדה .משערים שהיא טבעה בשל תקלה
טכנית.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
הימים הם ימי בין ַה ְּמ ָצ ִרים .דני בן ה 16-וכמה מחבריו תיכננו לעשות
בימי החופשה הללו מסע של כמה ימים בשטח ,הכולל הליכה רגלית,
שינה באוהלים ,ניווטי שטח ועוד .הדבר עורר דיון משפחתי סוער.

דני ט מצד שני:
ען שהוא

מצד אחד:

הוא אחראי ,וה כבר בן ,16
הי
הזה יחזק אצלו פך ,המסע
ו
א
ת
ח
ב
ר
יו
את אהב
האח ת הארץ ,ו
א
ת
ל
קי
ח
ת
ריות .הוא
ייזהרו מאוד ,ו טען שהם
שז
של בידור והש ה לא מסע
תו
ל
לו
ת,
מסע
אלא
חינוכי-חב
ר
תי
ש
ה
יי
ם גם
הנו וגם יל
מדו ממנו.

בני המשפחה
מ
חלק מי בין ַה ְּמ ָצ ִרים
טענו שי
אימים לטיולים
ת
לא מ הזה שיש בהם
מהסוג
כנה ,וכי בימים
קצת ס להישאר בבית
ף
הללו עדי הרפתקאות לא
ולהימנע מ
הכרחיות.

ו...מה
דעתכם?
הצוללת אח"י דקר ( ,Wikipediaדובר צהל)

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

אישה עגונה
 4דקות

| מי אני?

אישה עגונה היא אישה שבעלה נעדר וגורלו
לא נודע .מכיוון שייתכן שהוא עדיין בחיים,
היא אינה יכולה להינשא לאחר ,ולכן נקראת
"עגונה" מלשון עוגן ,כאילו היא כבולה עדיין
לבעלה הראשון .בשל מצוקתן של נשים אלה,
התאמצו רבנים לאורך הדורות לברר את גורלם
של בעלים שנעלמו ,כדי להתיר להן להינשא.

א .צוללת של חיל הים.
ב .נרכשה מאנגליה בשנת .1965
ג .נקראה על שם דג ימי.
ד .נעלמה בדרכה לארץ ,וגורלה לא נודע במשך עשרות שנים.
ה .בשנת  1999נמצאו השרידים שלה.
הצולל

ת אח"י דקר
לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

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:

כ"ח.
ש
ת
1
9
צוללת דק"ר .פה ,בשנת  68-ם רבות
חר שני
לנמל חי
1 .זו ה
א
ל
ו
ם,
בי
2 .מאנגליה נעלמה
הצוללת
3.
ה.
התגלתשי צוות.
 694 .אנ

 1מי הצוללת המצוירת כאן?
 2מהיכן ולאן היא שטה ,ומתי?
 3מה עלה בגורלה?
 4כמה אנשי צוות היו עליה?

 7דקות

| מי אני?

 3דקות

א .הזרוע הימית של צה"ל.
ב .מכיל ספינות טילים ,משחתות ,צוללות ,שייטות ועוד.
ג .מילא תפקידים חשובים בכל מלחמות ישראל.
הים הי

שראלי

ה .בראשו עומד מפקד בדרגת אלוף.
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

חיל

ד .אחראי על ביטחון הגבול הימי של ישראל.

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 קל״ב -קל״ד

בפרשתנו מופיעה "פרשיית הנדרים" המלמדת על
כך שאדם יכול לחייב או לאסור על עצמו דברים
שונים מהעולם .בדרך כלל אדם נודר את נדריו
ברגעים של שמחה או צער גדול ח"ו.
מה משמעותו של הנדר? מה הוא בא ללמד ולבטא?
טבעו של האדם הוא להסיח דעתו מן ההווה בו
הוא מצוי כעת ולהתרפק במבט לאחור על עברו
או לצפות ולדמיין עתיד אחר.
מצוות הנדרים באה להדגיש את הרגע הזה בו
חי האדם .הנדר מאפשר "לשמר את הרגע" ,את
ההתרגשות המתחוללת בקרבנו עכשיו ,שעם
הזמן תלך ותחלוף .הנדר מזכיר לנו שההווה הוא
העבר של העתיד והעתיד של העבר ותמיד עלינו
לגלות את ההארה המיוחדת במציאות החיים בה
אנו חיים עכשיו.

ַּדף קל"בְּ :ב ִרית ִמילָ ה ְּב ַׁש ַּבת
ִמ ְצוָ ה לְ ַקּיֵ ם ְּב ִרית ִמילָ ה ַּבּיֹום ַה ְּשׁ ִמינִ י לְ לֵ ָידתֹו ֶׁשל ַה ִּתיּנֹוק .לְ ָמ ָׁשל ,לְ ִתיּנֹוק
בּוע ַה ָּבאּ .גַ ם ִּתיּנֹוק
יׁשי ַּב ָּשׁ ַ
יׁשיַ ,י ַע ְרכּו ְּב ִרית ִמילָ ה ְּביֹום ְׁשלִ ִ
ֶׁשּנֹולַ ד ְּביֹום ְׁשלִ ִ
ּומ ְצ ַות ְּב ִרית ַה ִּמילָ ה ֶׁשּלֹו ָחלָ ה ְּב ַׁש ַּבת ּכַ ֲעבֹור ְׁשמֹונָ ה יָ ִמיםֲ ,ה ֵרי
ֶׁשּנֹולַ ד ְּב ַׁש ַּבתִ ,
ּדֹוחה ֶאת ַה ַּשׁ ָּבת.
ּתֹורה ָק ְב ָעהֶׁ ,ש ְּב ִרית ִמילָ ה ָ
הּוא נִ יּמֹול ְּביֹום ַׁש ַּבתִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ָ
צֹורְך ַה ִּמילָ ה .לְ ָמ ָׁשל,
מּוּתר ּגַ ם לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכֹות לְ ֶ
סֹוברֶׁ ,ש ְּב ַׁש ַּבת ָ
יעזֶ ר ֵ
ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ּמֹוהל.
מּוּתר לְ ַטלְ ֵטל ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ֶאת ּכְ לֵ י ַה ִּמילָ ה ֶׁשל ַה ֵ
ָ
צֹורְך
ּתֹורה ִה ִּת ָירה לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכֹות ְּב ַׁש ַּבת לְ ֶ
סֹוב ִריםּ ,כִ י ַה ָ
ֲחכָ ִמים חֹולְ ִקים וְ ְ
אּולםֶ ,את ְּכ ֵלי
ׂשֹותן ֵמ ֶע ֶרב ַׁש ָּבתָ .
יּתן ַל ֲע ָ
ילהַ ,אְך ְו ַרק ִאם ֹלא נִ ָ
ְּב ִרית ַה ִּמ ָ
ּמֹוהל לְ ָה ִביא לַ ָּמקֹום ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ְוֹלא ְּב ַׁש ַּבת ַע ְצ ָמּה.
ַה ִּמילָ ה ָיכֹול ַה ֵ

ַּדף קל"גִ :היּדּור ִמ ְצוָ ה
ׁשֹופר
יצית נָ ָאה ,לּולָ ב נָ ֶאהָ ,
ָעלֵ ינּו לְ יַ ּפֹות ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות ּולְ ַה ְּד ָרן לְ ָמ ָׁשל ,לָ ַק ַחת ִצ ִ
ּיֹוד ַע
סֹופר ַה ֵ
ּתֹורהֵ ,יׁש לְ ַה ֵּדר לִ ְׂשּכֹור ֵ
ּכֹות ִבים ֵס ֶפר ָ
ּדֹומהּ .גַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ְ
נָ ֶאה ְוכַ ֶ
ּתֹורה ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּבקֹולְ מּוס נָ ֶאה
אֹותּיֹות ֵס ֶפר ַה ָ
יבת ִ
לִ כְ ּתֹוב ִּבכְ ָתב נָ ֶאה .לִ כְ ִת ַ
עֹוט ִפים אֹותֹו ְּב ָפרֹוכֶ ת נָ ָאהּ ,כְ ֵדי לְ ַה ֵּדר
ּוב ְדיֹו נָ ָאהּ ,ולְ ַא ַחר ַה ְׁשלָ ַמת ַה ֵּס ֶפר ְ
ִ
ּפֹותן.
ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות ּולְ ַי ָ

מי אני?
אם הניקוד של שמי יהיה מבולבל,
הוא יהיה שם נרדף לנחל.
אני מגיע רק אחרי שבעה מחזורים
וכשאני בא ,כולם לבתיהם חוזרים.
מי אני?

(ׁשמֹות) "זֶ ה ֵא-לִ י
אֹומ ִריםֶׁ ,ש ֵּיׁש ָּפסּוק ַעל ִהיּדּור ִמ ְצ ָוהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ְ
ֲחכָ ִמים ְ
לֹומרֵ ,יׁש לְ ַיּפֹות ֶאת ֶח ְפ ֵצי ַה ִּמ ְצ ָוה
יֹופיּ .כְ ַ
וְ ַאנְ וֵ הּו""ְ .ו ַאנְ ֵוהּו" הּוא ִמּלְ ׁשֹון נֹויִ ,
ׂשֹותה.
ֶׁש ָה ֵא-ל ִציּוָנּו לַ ֲע ָ

רּופה ְּב ַׁש ַּבת
ַּדף קל"דְּ :ת ָ

תשובה :יובל

שאלות השבוע ???

 .1האם מותר לטלטל בשבת אוכל של
פילים?
 .2במה נחלקו רבי אליעזר וחכמים לגבי
מילה בשבת?
 .3למה הגבילו חכמים את השימוש
בתרופות בשבת?

ֲח ַז"ל ּגָ ְזרּוֶׁ ,ש ִּמי ֶׁשחֹולֶ ה
רּופה
ְק ָצת ֹלא ִיּטֹול ְּת ָ
ְּב ַׁש ַּבתִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֲחכָ ִמים
צֹורְך ֲהכָ נַ ת
ָח ְׁשׁשּו ֶׁשּלְ ֶ
רּופ ה הּוא ִי ְׁש ַח ק
ַה ְּת ָ
ּטֹוחנִ ים
חֹומ ִרים ֶׁש ֲ
(יִ ְט ַחן) ָ
רּופהָ .ל ֵכן
ּכְ ֵדי לְ ָהכִ ין ְּת ָ
חֹולה
יּקנּו ֲח ָכ ִמיםֶׁ ,ש ַה ֶ
ִּת ְ
רּופה ְוגַ ם
ְק ָצתֹ ,לא ִי ַּקח ְּת ָ
פּואה
ֹלא ַי ֲע ֶׂשה ְּד ַבר ְר ָ
ְּב ַׁש ַּבת.
ְל ָמ ָׁשלַּ ,פ ַעם נָ ֲהגּו ְל ַז ֵּלף
סֹובר ֶׁש ְּב ַׁש ַּבת ָאסּור
מּואל ֵ
עֹורב ְּב ַמ ִים ַח ִּמיםְׁ .ש ֵ
(לְ ַט ְפ ֵטף) ַעל ַה ֶּפ ַצע ֶׁש ֶמן ְמ ָ
פּואה.
לַ ֲעׂשֹות זֹאתּ ,כִ י זֹו ְּפעּוּלָ ה ֶׁשל ְר ָ

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

עֹורב ְּב ַמ ִים ַח ִּמים ַעל
מּוּתר לִ ְׁשּפֹוְך ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמן ַה ְּמ ָ
אֹומרּ ,כִ י ָ
מּואל ֵ
ֲא ָבלְׁ ,ש ֵ
אֹופן ֶזה ֹלא מּוכָ ח
ַה ָּב ָׂשר ֶׁשּלְ ַיד ַה ֶּפ ַצע ְו ֵהם ִי ְּזלּו ֵמ ַע ְצ ָמם ֶאל ַה ֶּפ ַצעִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ֶ
אֹותם ַעל ַה ֶּפ ַצע ַע ְצמֹו.
פּואהֶׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא ֹלא ָׂשם ָ
צֹורְך ְר ָ
עֹוׂשה זֹאת לְ ֶ
ֶׁשהּוא ֶ

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