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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

רּוביןַ ,ד ִּּפים צ"ח -ק"ד
סדר מועד | ַמ ֶסּכֶ ת ֵע ִ
פרשת תולדות | כ"ח בחשון -ה' בכסלו ( 15-21לנובמבר)

ַּדף צ"חְ :מגִ יּלַ ת ֶא ְס ֵּתר ֶׁש ִה ְתּגַ לְ ּגְ לָ ה ֵמ ַה ַחּלֹון
ְּב ַּשׁ ָּבת ָאסּור לְ ַטלְ ֵטל ֵמ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים לִ ְרׁשּות ַה ָּי ִחידּ ,ולְ ֵה ֶפְך.
ּומ ַא ְתּגֵ רָ :א ָדם ָע ַמד ְּב ַּשׁ ָּבת לְ ַיד ַחּלֹון ֵּביתֹו ְו ָק ָרא ִב ְמגִ יּלַ ת ֶא ְס ֵּתר
ִהּנֵ ה ִמ ְק ֶרה ְמ ַענְ ֵין ְ
אֹורּכָ ּה ְו ִה ְתּגַ לְ ּגְ לָ ה לְ ַמ ָּטה
רּוחְ ,ו ַה ְּמגִ יּלָ ה נִ ְפ ְּת ָחה לִ ְמלֹוא ְ
ׂשּוּיה ְקלָ ףִּ .פ ְתאֹום ָּב ָאה ָה ַ
ֲע ָ
ֶאל ָה ְרחֹוב.
נֹותר ָאחּוז ִּב ֵידי ָה ָא ָדם ֶׁש ָע ַמד לְ ַיד ַה ַחּלֹוןַ ,אְך ַה ַּצד ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל
ַצד ֶא ָחד ֶׁשל ַה ְּמגִ יּלָ ה ַ
יע ַעד ַה ִּמ ְד ָרכָ ה.
ַה ְּמגִ יּלָ ה ּכְ ָבר ִהּגִ ַ
מּוּתר לְ ָה ִרים ֶאת ַה ְּמגִ יּלָ ה ֵמ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים לִ ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד?
ַה ִאם ָ
ּתֹורה ֵאין ִאיּסּור לְ ָה ִרים ֶאת ַה ְּמגִ יּלָ הִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא ּכָ ל ַה ְּמגִ יּלָ ה ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים,
ִּמ ִּדין ָ
ַרק ֵחלֶ ק ִמ ֶּמּנָ הְ ,ו ַה ַּמכְ נִ יס ֵחלֶ ק ֶׁשל ֵח ֶפץ ִּבלְ ָבד ֵמ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים לִ ְרׁשּות ַה ָּי ִחידֵ ,אינֹו
ּתֹורה.
עֹובר ַעל ִאיּסּור ַה ָ
ֵ
ֶאלָ א ֶׁש ֲחכָ ִמים ָא ְסרּו לְ ַה ֲע ִביר ּגַ ם ֵחלֶ ק ֵמ ֵח ֶפץֲ ,א ָבל ַּב ִּמ ְק ֶרה ַה ֶּזה ֵהם ִה ִּתירּו לְ ָה ִרים
יּטת ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון.
ֶאת ַה ְּמגִ יּלָ הִ ,מ ְּפנֵ י ְקדּו ָּשׁ ָתּה .זֹו ִׁש ַ

הֹוצ ָאה
לֹוׁשת ְׁשלַ ֵּבי ְמלֶ אכֶ ת ָ
ַּדף צ"טְׁ :ש ֶ
ּומ ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד לִ ְרׁשּות
הֹוציא ֲח ָפ ִצים ֵמ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים לִ ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד ֵ
ְּב ַׁש ָּבת ָאסּור לְ ִ
ָה ַר ִּבים.
לֹוׁשה ְׁשלַ ִּבים :אֲ .ע ִק ָירה .בַ .ה ֲע ָב ָרה .גַ .הּנָ ָחה.
מּורּכֶ ֶבת ִמ ְּשׁ ָ
הֹוצ ָאה ְ
ְמלֶ אכֶ ת ַה ָ
אֲ .ע ִק ָירהָ :צ ִריְך ַל ֲעקֹור ֶאת ַה ֵח ֶפץ ִמן ַה ָּמקֹום ּבֹו הּוא מּוּנָ חְ ,רׁשּות ָה ַר ִּבים אֹו
ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד.
בַ .ה ֲע ָב ָרהָ :צ ִריְך לְ ַה ֲע ִביר ֶאת ַה ֵח ֶפץ לָ ְרׁשּות ַה ְּשׁנִ ָּיה.
יה ֶה ֱע ִבירּו אֹותֹו.
יח ֶאת ַה ֵח ֶפץ ָּב ְרׁשּות ָה ַא ֶח ֶרת ֶׁש ֵאלֶ ָ
גַ .הּנָ ָחהַ :א ַחר ּכָ ְך ָצ ִריְך לְ ַהּנִ ַ

ַּדף ק'ִׁ :שיּמּוׁש ְּב ֵעץ ְּב ַׁש ָּבת
יּתלֹות ּבֹו ,לְ ַט ֵּפס ָעלָ יו אֹו
טּוע ָּב ֲא ָד ָמהָ ,אסּור לְ ִה ָ
ֵאין לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַׁש ָּבת ְּב ֵעץ ַהּנָ ַ
לְ ִהי ָּשׁ ֵען ָעלָ יו.
ּוב ַׁש ַּבת ֲה ֵרי
ֲחכָ ִמים ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ָּמא ּתֹוְך ּכְ ֵדי ַה ִּשׁיּמּוׁש ָּב ֵעץ ִי ָּתלְ ׁשּו ִמ ֶּמּנּו ֲענָ ִפיםְ ,
"קֹוצר"ֲ .חכָ ִמים
ֵ
עֹובר ַעל ִאיּסּור
ָאסּור לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ןֵ .הן ַהּתֹולֵ ׁש ָענָ ף אֹו ָעלֶ ה ְּב ַׁש ָּבת ֵ
ּגַ ם ָא ְסרּו לַ ֲעלֹות ַעל ָה ִאילָ ן ְּביֹום ִׁשי ִּשׁי ּולְ ִהי ָּשׁ ֵאר ּבֹו ְּב ַׁש ָּבת.
יּפס ְּב ַׁש ָּבת ַעל ָה ֵעץ? ָא ְמרּו
יׁשהּו ֹלא ִצ ֵּית ְל ַת ָּקנַ ת ֲח ָכ ִמים ְו ִט ֵ
עֹוׂשים ִאם ִמ ֶ
ִ
ָמה
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ְו ָעלָ יו
שא ָדם ּכָ ֶזה ִי ָּקנֵ ס ְּבכָ ְך ֶׁש ָאסּור לֹו לָ ֶר ֶדת ִמן ָה ֵעץ ַעד ָ
ֲחכָ ִמים ָ
לְ ִהי ָּשׁ ֵאר ַעל ָה ֵעץ ּכָ ל ַה ַּשׁ ָּבת.

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד

סדר מועד,
מסכת ערובין ,דף צ"ו (חג הסיגד)

"דאילו בדורו של משה כתיב 'הבו לכם אנשים
חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם' ,וכתיב 'ואקח
את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים' ,ואילו
'נבונים' לא אשכח" (דף ק')
מסאניה – נעליו
ביעתא – ביצה
הסבר :התלמוד מספר על מעלתם של בני יששכר
שהיו נבונים במידה כזו שלא נמצאה אפילו בדורו
של משה רבנו.

| מן ההסטוריה
"ּת ְרּגּום אּונְ ְקלֹוס"
ַ
אּונְ ְקלֹוס ָהיָ ה ֶּבן ֲאחֹותֹו ֶׁשל ִטיטּוסּ ,ולְ ַא ַחר
דּודי ַח ָּילִ ים לִ ְתּפֹוס
ֶׁשהּוא ִה ְתּגַ ֵּיר ָׁשלְ חּו ּגְ ֵ
דּודים ְּב ִצ ְד ַקת
אֹותֹו ַאְך הּוא ִׁשכְ נֵ ַע ֶאת ּכָ ל ַהּגְ ִ
ַּד ְרּכֹו ְוגַ ם ֵהם ִה ְתּגַ ְּירּו ַא ֲח ָריוּ .כָ ְך ּגְ דּוד ַא ַחר
יאל
ּגְ דּוד .אּונְ ְקלֹוס ַחי ְּבדֹורֹו ֶׁשל ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
קֹורב ֵאלָ יו ְמאֹוד.
ְּדיַ ְבנֶ ה וְ ָהיָ ה ְמ ָ
ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ִּב ְצ ִעירּותֹו אּונְ ְקלֹוס ָה ָיה
נֹוכְ ִרי ,לְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְתּגַ ֵּיר הּוא ָעלָ ה ְו ִה ְת ַעּלָ ה
ּתֹורהַ ,עד ּכְ ֵדי ּכָ ְך ֶׁשהּוא ִּפ ְר ֵסם
ְּב ַמ ֲעלֹות ַה ָ
דּועַ ,ה ְמ ַת ְרּגֵ ם ֶאת
"ּת ְרּגּום אּונְ ְקלֹוס" ַהּיָ ַ
ֶאת ַ
בּדף
ּתֹורה לַ ָּשׂ ָפה ָה ֲא ָר ִמיתְּ .ב ַמ ֶּסכֶ ת ְמגִ יּלָ ה ַ
ַה ָ
ּתּורּגְ ָמה
ּתֹורה ְ
ג'ְ ,מ ַס ֵּפר לָ נּו ַה ַּתלְ מּוד ֶׁש ַה ָ
ימי ֶע ְז ָרא
לַ ֲא ָר ִמית ְז ַמן ַרב לִ ְפנֵ י כֵ ןּ ,וכְ ָבר ִּב ֵ
ּסֹופר ָהיָ ה ַקּיָ ם ַה ַּת ְרּגּוםַ ,אְך ְּבצּוק ָה ִע ִּתים
ַה ֵ
הּוא נִ ְׁשּכַ ח ִמן ֶה ָהמֹוןַ ,עד ֶׁשאּונְ ְקלֹוס לָ ַמד
ּבֹותיו
אֹותֹו ִמ ִּפי ַר ָ
יע ֶזר ְו ַר ִּבי
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ּופ ְר ֵסם אֹותֹו
הֹוׁש ַע ִ
יְ ֻ
ֵמ ָח ָדׁש.

בֹוהים
ַת ָּקנַ ת ֲחכָ ִמים ֶׁש ֵאין לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַׁש ָּבת ְּב ֵע ִציםֵ ,אינָ ּה ּכֹולֶ לֶ ת ֵע ִצים ֶׁש ֵאינָ ם ּגְ ִ
לֹוׁשה
בֹוהים ְׁש ָ
מּוּתר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַׁש ָּבת ְּב ֵע ִצים ֶׁש ֵאינָ ם ּגְ ִ
לֹוׁשה ְט ָפ ִחים .לְ ִפיכָ ְךָ ,
ְׁש ָ
ְט ָפ ִחים.
קטע מספר
במדבר עם
תרגום אונקלוס
()Wikipedia
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דבר תורה

מתפלפלים

בפרשתנו מתגלית אהבתו הגדולה של יצחק
לעשיו שהיה רשע .שיאה של אהבה זו מתבטא
ברצונו של יצחק לברך את עשיו.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
האחים התאומים של משפחת כהן הגיעו לגיל  6והתכוננו לעלות
לכיתה א' .עם כל השמחה וההתרגשות שבדבר ,בקרב בני משפחה
החל דיון סוער שיהיו לו השלכות על עתידם של תאומים  -האם
לשלוח אותם לבית ספר אחד ושילמדו באותה כיתה ,או אולי לשלוח
אותם לשני בתי ספר שונים ,וכל אחד ילמד במקום אחר לגמרי.

כיצד ייתכן שיצחק אבינו שהיה חכם וגדול לא
הבחין בערמומיותו של עשיו ורצה להעניק לו
את הברכה?
הרב קוק מבאר שיצחק אבינו רצה להבטיח
שזרעו אחריו ימשיך את גילוי מלכותו של ה'
בעולם המעשה .הוא ידע שיעקב הוא איש
תם ויושב אוהלים ,אך חשב שמתוך האוהל אי
אפשר לגלות את ה' בחיי המעשה .דווקא עשיו,
עם כל העזות והגסות שבו  -היה מחובר לעולם
המעשי והחומרי ויצחק ראה בו את הפוטנציאל
לגילוי שם ה' .כשיעקב נכנס במרמה לקבל את
הברכה הבין יצחק שגם יעקב יודע "לצאת מן
האוהל" ולחתור בדרכים עקלקלות כדי להשיג
את מה שצריך .באותו רגע הוא הבין שה"קול
קול יעקב" אך עם זאת יש כאן את "ידי עשיו"
המבטאות את היכולת לפעול ולהופיע את חיי
הקדושה בעולם המעשי.

אם הם מצד שני:
יהיו כל

מצד אחד:

שקשורים זה
ם
הם אחי להם תמיד כיף
לזה ,יהיה ד יוכלו לתמוך
תמי
ביחד ,הם שחק אחד עם
לעזור ול הורים יהיה קל
ל
השני ,וגם ם באותו מקום
שהם לומדי
ם לפי אותו קו
ומתחנכי
חינוכי.

עלולים כולם ל הזמן ביחד
הש
כל הזמן ,אולי זה י וות ביניהם
פ
חברים חדשים ,ואו ריע לרכוש
לי
לכל אחד מהם ל זה יפריע
האישיות העצמ פתח את
אית
עדיף שיגדלו בנפ שלו .אולי
ר
ד
כ
ל
אחד
במוסד
חינוכי אחר.

ו...מה
דעתכם?

של מושג

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

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

שניים מקרא ואחד תרגום
חז"ל הורו שבמהלך השבוע יש לקרוא את
פרשת השבוע הבאה "שניים מקרא ואחד
תרגום" .הכוונה היא שיש לקרוא כל פסוק
בפרשה פעמיים כפי שהוא כתוב ,ולאחר מכן
לקרוא פעם אחת את תרגום אונקלוס לארמית
של פסוק זה .את הקריאה הזו יש להשלים
לפני קריאת התורה בציבור בשבת בבוקר.
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| מי אני?

א .הייתי נשיא ישראל אחרי המרד הגדול
וחורבן בית המקדש השני.
ב .הנכד שלי הוא רבי יהודה הנשיא עורך המשנה.
ג .גם אבי היה נשיא ,ולסבא שלי קראו גמליאל.
ד .רבן יוחנן בן זכאי היה רבי .אונקלוס הגר חי התקופתי והיינו
קרובים מאוד אחד לשני .רבי עקיבא היה תלמידי.
יאל ְד ָּי ְבנֶ ה
ַר ַבּן ַג ְּמ ִל ֵ

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

 3דקות

| מי אני?
א.
ב.
ג.
ד.

אונקלוס.
אונקלוס.
ד של
גר.
1 .א .טיטוס היה הדור וגם יתרו היהארמית.
הל
הג
ב.
 2 .ג .אונקלוס הי רגם את התורתו ובסוף
תי
3
או
ס
פו
4 ..ד .אונקלוס באו לת
יילי ש
ם
ה .ח
 5 .התגיירו.

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי הדמות במרכז הציור?
 2מה הקשר בינה לבין הפסל בצד ימין?
 3מה הקשר בינה לבין פרשת השבוע?
 4איך קשור הספר שעל השולחן לדמות הזו?
 5מיהם החיילים שמקיפים את הדמות ,ומה קרה להם על פי המסופר בתלמוד?
 7דקות

הייתי קיסר רומי רשע שהחריב את ירושלים.
יש על שמי שער גדול ברומא.
ישנה אגדה שיתוש נכנס לאף שלי וניקר לי במוח  7שנים.
על פי התלמוד במסכת גיטין האחיין שלי הוא אונקלוס שהתגייר.
ט

יטוס

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

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

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ערוביןַ ,ד ִּּפים ק״א -ק״ד

ַּדף ק"אְ :רׁשּות ַהּיָ ִחיד ְּורׁשּות ָה ַר ִּבים

חידת פירמידה

לֹוׁשים ְו ֵת ַׁשע ַה ְּמלָ אכֹות ֶׁש ָאסּור לַ ֲעׂשֹות ְּב ַׁש ָּבת ִהיא ְמלֶ אכֶ ת
ַא ַחת ִמ ְּשׁ ִ
ּול ֵה ֶפְך,
הֹוציא ֲח ָפ ִצים ֵמ ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד ִל ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ְ
"הֹוצ ָאה" ָ -אסּור ְל ִ
ָ
ְו ָאסּור ּגַ ם לְ ַטלְ ֵטל ֵח ֶפץ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים.

1

עֹומד ִּב ְרׁשּות ַהּיָ ִחידׁ ,שֹולֵ ַח ֶאת יָ דֹו לִ ְרׁשּות
ָמה יִ ְהיֶ ה ַה ִּדין ַּב ִּמ ְק ֶרה ַה ָּבא? ָא ָדם ֵ
ּופֹות ַח ּבֹו ֶּדלֶ ת ֶׁשּנִ ְמ ֵצאת ִּב ְרׁשּות
ֵ
נֹוטל ַמ ְפ ֵּת ַח ֶׁשּמּוּנָ ח ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים
ָה ַר ִּביםֵ ,
ּתֹורהּ ,כִ י הּוא ֹלא ֶה ֱע ִביר ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח
ָה ַר ִּביםְּ .ב ֶע ֶצם הּוא ֹלא ָע ַבר ַעל ִאיּסּור ָ
מּוּתר?
לִ ְרׁשּות ַה ָּי ִחיד ,הּוא ַרק ֵה ִזיז אֹותֹו ְק ָצת ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ַ -ה ִאם ַה ָּד ָבר ָ

2

עֹומד ִּב ְרׁשּות
אֹומר ֶׁש ֲחכָ ִמים ִּת ְיּקנּו ֶׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ןּ ,כִ י הּוא ֲה ֵרי ֵ
ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
ּוב ָטעּות ,הּוא ָעלּול לָ ַק ַחת ֵאלָ יו ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ֶׁשהּוא ְמ ַטלְ ֵטל ִּב ְרׁשּות
ַה ָּי ִחידְ ,
הֹוצ ָאה.
ָה ַר ִּביםְ ,ו ָאז הּוא ָע ַבר ַעל ִאיּסּור ָ

3
4

ַּדף ק"ב :נְ גִ ינָ ה ְּבכִ יּנֹור ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ַׁש ָּבת

 .1לא חם

קֹור ַּבן ִציּבּור ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,מנַ ְּסכִ ים ַי ִין ַעל ּגַ ֵּבי ַה ִּמ ְז ֵּב ַח
יבים ְ
ּכַ ֲא ֶׁשר ַמ ְק ִר ִ
אֹותּה ָׁש ָעה ַהּלְ ִו ִּים ְמנַ ּגְ נִ ים ִּבכְ לֵ י נְ גִ ינָ הֶ .א ָחד ִמּכְ לֵ י ַהּנְ גִ ינָ ה ָה ָיה ּכִ יּנֹור.
ּוב ָ
ְ

 .2מחיצה

תּוחים ֲח ָבלִ ים ִמ ַּצד לְ ַצד,
יע קֹולֹות נְ גִ ינָ ה? ַעל ַהּכִ יּנֹור ְמ ִ
ֵאיְך ַהּכִ יּנֹור ַמ ְׁש ִמ ַ
עֹותיו
ּפֹורט ְּב ֶא ְצ ְּב ָ
ית ִרים"ְ ,וכַ ֲא ֶׁשר ַה ְמנַ ּגֵ ן ַּבּכִ יּנֹור ֵ
"מ ָ
ַה ֲח ָבלִ ים ַהּלָ לּו ְמכּוּנִ ים ֵ
יעים קֹול ָי ֶפה.
ית ִריםֵ ,הם ַמ ְׁש ִמ ִ
ַעל ַה ֵּמ ָ

 .3נברא ביום השני
 .4אחד משלבי מלאכת הוצאה
ות :קר,
(תשוב

עקירה)
ר ,רקיע,
קי

שאלות השבוע ???

מּוּתר
ית ִרים ֶׁשל ּכִ יּנֹור ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ִאם ְּב ַׁש ָּבת נִ ְק ַרע ַא ַחד ַה ֵּמ ָ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
לִ ְקׁשֹור אֹותֹו ֵמ ָח ָדׁש לִ ְמקֹומֹו ּולְ ַת ֵּקן אֹותֹוֵ .חלֶ ק ֵמ ַה ַּתּנָ ִאים ַמ ְס ִּב ִיריםֶׁ ,ש ֲא ִפיּלּו
ּתֹורה,
עֹובר ַעל ִאיּסּור ִמן ַה ָ
עֹוׂשה ּכֵ ן ֵ
ית ֵרי ּכִ יּנֹורְ ,ו ָה ֶ
ֶׁש ְּב ַׁש ָּבת ָאסּור לִ ְקׁשֹור ֵמ ְ
מּוּתר לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ן.
קֹור ָּבןָ ,
צֹורְך ִמ ְצ ַות ַה ְק ָר ַבת ְ
ֲא ָבל ּכְ ֵדי לְ נַ ּגֵ ן ֶּבּכִ יּנֹור ַה ִּמ ְק ָּדׁש לְ ֶ

ַּדף ק"גּ :כְ ִריכַ ת "ּגֶ ִמי" ַעל ָה ֶא ְצ ַּבע.

 .1באיזה מקרה חייב אדם להישאר על עץ
עד מוצאי שבת?
 .2מדוע אסור לנגן בשבת?
 .3האם מותר בשבת להתנדנד בנדנדה
התלויה על ענף של עץ?
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.ilיש לציין את מס' העלון
עליו אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

יּקנּוֶׁ ,ש ָא ָדם ַהחֹולֶ ה ְּב ַמ ֲחלָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה ְמסּוּכֶ נֶ תְ ,והּוא ְמסּוּגָ ל לֶ ֱאכֹול,
ֲח ַז"ל ִּת ְ
רּופה ְּב ַׁש ָּבת ַּגם ִאם ָחׁש
ּול ִה ְתנַ ֵהג ְּכ ָא ָדם ָר ִגילֹ ,לא ִיּטֹול ְּת ָ
ָל ֶל ֶכת ָל ֶׁש ֶבת ְ
ּדּוע? ּכִ י ְתרּופֹות ַרּבֹות ְמכִ ינִ ים ַעל יְ ֵדי ְׁש ִח ָיקה
ּכְ ֵאב ְּב ַא ַחד ַה ְּמקֹומֹות ַּבּגּוףַ .מ ַ
רּופה,
לֹוק ַח ְּת ָ
חֹומ ִרים ,וְ ֲחכָ ִמים ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ָא ָדם ַה ֵ
(ט ִחינָ ה) ֶׁשל ּכָ ל ִמינֵ י ְצ ָמ ִחים וְ ָ
ְ
רּופה וְ יַ ֲעבֹור ַעל
חֹומ ִרים ּכְ ֵדי לְ ָהכִ ין ֶאת ַה ְּת ָ
ְּב ָטעּות ָעלּול לִ ְׁשחֹוק ְצ ָמ ִחים וְ ָ
ִאיּסּור ,לָ כֵ ן ֵהם ִּת ְיּקנּו ֶׁשחֹולֶ ה ּכָ זֶ הֹ ,לא יִ ּטֹול ְּתרּופֹות ְּב ַׁש ָּבת.
עֹובד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ,ר ַּשׁאי לִ כְ רֹוְך ּגֶ ִמי ַעל ֶא ְצ ָּבעֹוִ ,אם ֵיׁש לֹו
אּולָ ם ּכ ֵֹהן ָה ֵ
ֶּפ ַצע ָּב ֶא ְצ ַּבעַ .ה"ּגֶ ִמי" הּוא ֶצ ַמח ֶׁש ְּמ ַר ֵּפא ֶאת ַה ַּמּכָ הְ ,ו ַהּכ ֵֹהן ַר ַּשׁאי לַ ֲעׂשֹות
רֹואים
עֹובד ּכַ ֲא ֶׁשר ִ
ּכֵ ן ְּב ַּשׁ ָּבתִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ֶזה ִמּכְ בֹוד ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁש ַהּכ ֵֹהן ֵ
ֶׁש ֵּיׁש ֶּפ ַצע ְּב ֶא ְצ ָּבעֹו.

ַּדף ק"דִ :איּסּור נְ גִ ינָ ה ִּבכְ לֵ י נְ גִ ינָ ה ְּב ַּשׁ ָּבת
ּוביֹום טֹובֵ ,אין לְ נַ ּגֵ ן ִּבכְ לֵ י ִׁשירְּ ,בכִ יּנֹורִּ ,ב ְפ ַסנְ ֵּתר,
יּקנּו ֶׁש ְּב ַּשׁ ָּבת ְ
ֲחכָ ִמים ִּת ְ
יּקנּו ֵּכן? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהם ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ָּמא ַה ְּכ ִלי
ּדּוע ִּת ְ
צֹוצ ָרה ָועֹודַ .מ ַ
ְּבתֹוףַּ ,ב ֲח ְ
יּצּומּה ֶׁשל ַה ַּשׁ ָּבת.
ִי ְת ַקלְ ֵקל ְּב ֵעת ַהּנְ גִ ינָ הְ ,ו ָה ִאיׁש ֶׁש ְּמנַ ּגֵ ן ּבֹו ְי ַת ֵּקן אֹותֹו ְּב ִע ָ
ּוביֹום טֹוב".
"אין ְמנַ ּגְ נִ ים ִּבכְ לֵ י ִׁשיר ְּב ַּשׁ ָּבת ְ
לָ כֵ ן ָא ְמרּו ֲחכָ ִמיםֵ :
ישתֹו
עֹומד ְּב ֶפ ַתח ַּביִ ת ְּב ַּשׁ ָּבתַ ,ר ַּשׁאי לְ ַה ִּקיׁש ַעל ַה ֶּדלֶ תַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁשּנְ ִק ָ
ָא ָדם ָה ֵ
יׁשה ֵאינָ ם קֹולֹות ִׁש ָירה ּונְ גִ ינָ הְ ,וֹלא
יעה קֹולֹותִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּקֹולֹות ַהּנְ ִק ָ
ַמ ְׁש ִמ ָ
יע ֶאּלָ א קֹולֹות ִׁשיר.
ָא ְסרּו ֲחכָ ִמים לְ ַה ְׁש ִמ ַ
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

