
ִביִעי ִּתְׁשּבֹת"  ַּדף ב': "ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ִביִעי ִּתְׁשּבֹת";  ָּבת? ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב "ּוַבּיֹום ַהּׁשְ ִמַּנִין יֹוְדִעים ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ַּבּׁשַ
ִביִעי ַׁשָּבת ַלה' ֱאֹלֶקיָך, ֹלא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה", ַאְך ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ְמָפֶרֶׁשת ֵאּלּו  "ְויֹום ַהּׁשְ
ְמָלאכֹות ָאסּור ַלֲעׂשֹות. ֲחַז"ל ָלְמדּו ִמְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה, ִּכי ָּכל ְּפעּוָּלה ֲחׁשּוָבה ֶׁשּבּוְּצָעה 
ָּבת.  ְּבֵעת ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן, ֶנֱחֶׁשֶבת "ְמָלאָכה". ְלָמָׁשל, ָּבנּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן - ָאסּור ִלְבנֹות ַּבּׁשַ

ָּבת.  יְּמׁשּו ְּכַגג ַלִּמְׁשָּכן - ָאסּור ִלְצּבֹוַע ַּבּׁשַ ָצְבעּו ֶאת ְיִריעֹות ָהִעִּזים ֶׁשּׁשִ

ָּבת ִנְקָראֹות "ֲאבֹות ְמָלאכֹות", ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש  ל"ט ֲאבֹות ְמָלאכֹות: ַהְּמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ַּבּׁשַ
ָּבת, ֹלא ִהְתַּבְּצעּו ַבִּמְׁשָּכן,  ָלֶהן "ּתֹוָלדֹות". ְּכלֹוַמר, ְּפעּוּלֹות ַרּבֹות ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ַּבּׁשַ
ַאְך ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ּדֹומֹות ַלְּמָלאכֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ַבִּמְׁשָּכן, ֵהן ֲאסּורֹות. ַהְּמָלאכֹות ֶׁשָהיּו ַבִּמְׁשָּכן 

ְמכּוּנֹות "ָאבֹות", ְוַהְּמָלאכֹות ַהּדֹומֹות ָלֶהן ְמכּוּנֹות "ּתֹוָלדֹות". 

ַּדף ג': ְמֶלאֶכת הֹוָצָאה

ָּבת, ִהיא ְמֶלאֶכת הֹוָצָאה.  לֹוִׁשים ָוֵתַׁשע )ל"ט( ָאבֹות ְמָלאכֹות ֶׁשֶּנֶאְסרּו ַבּׁשַ ַאַחת ִמּׁשְ
ָּבת ָאסּור ְלהֹוִציא ֲחָפִצים ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים  ַּבּׁשַ
ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד. ְרׁשּות ָהַרִּבים הּוא ֶׁשַטח ָּגדֹול ֶׁשַרִּבים ְמַהְּלִכים ּבֹו. ֶּדֶרְך ְּברֹוַחב ֵׁשׁש 
ים ִריּבֹוא ִאיׁש )ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש(  ֶעְׂשֵרה ַאָּמה )ִּכְׁשמֹוָנה ֶמֶטר( ּוְמַהְּלִכים ָּבּה ִׁשיּׁשִ
ְּבָכל יֹום, ִהיא ְּבַוַּדאי ְרׁשּות ָהַרִּבים. ְרׁשּות ַהָּיִחיד הּוא ֶׁשַטח מּוָּקף ְּבַאְרַּבע ְמִחיצֹות 

)ִקירֹות( ַהְּגבֹוהֹות ֲעָׂשָרה ְטָפִחים )ְּבֵעֶרְך ֶמֶטר( ְלָכל ַהָּפחֹות )ְלָמָׁשל, ַּבִית ְוָחֵצר(.

ָּבת קֹוֵבַע, ִּכי ָאסּור ְלַהֲעִביר ֵחֶפץ ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ֶאל ְרׁשּות ַהָּיִחיד,  ִאיּסּור הֹוָצָאה ַבּׁשַ
ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים.

ַּדף ד': ִאיּסּור "ַהֲעָבָרה"

ָּבת ְלַהֲעִביר ֵחֶפץ ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ֵמְרׁשּות  ְּכֵׁשם ֶׁשָאסּור ַּבּׁשַ
ָהַרִּבים ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד, ָּכְך ַּגם ָאסּור ְלַהֲעִביר ֵחֶפץ ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְלֶמְרַחק ַאְרַּבע 

ַאּמֹות )ִּכְׁשֵני ֶמֶטר(. ְּכלֹוַמר, ָלַקַחת ָּדָבר, ָלֶלֶכת ִאיּתֹו ֶמְרַחק ַאְרַּבע ַאּמֹות ּוְלַהִּניחֹו.

ַמּדּוַע? ְרׁשּות ַהָּיִחיד ִהיא ָמקֹום ֶאָחד, ְלָמָׁשל, ָחֵצר ְּגדֹוָלה מּוֶּקֶפת ְּגֵדרֹות, ֶנֱחֶׁשֶבת 
ְּכָמקֹום ֶאָחד. אּוָלם, ְרׁשּות ָהַרִּבים ִהיא ָמקֹום ָּפתּוַח, ָּגדֹול, ְוָכל ַאְרַּבע ַאּמֹות ֶנְחָׁשבֹות 
ְּכָמקֹום ִנְפָרד, ְוָלֵכן, ָאסּור ִליּטֹול ֵחֶפץ, ְלַטְלֵטל אֹותֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים 

ּוְלַהִּניחֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֶּזה ֶנְחָׁשב ְּכַהֲעָבָרה ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות.

ָּבת? ָעָליו ְלָהִביא קֹוְרַּבן ַחָּטאת  ַמה ַּיֲעֶׂשה ִמי ֶׁשָעַבר ְּבׁשֹוֵגג ַעל ִאיּסּור ְמָלאָכה ַּבּׁשַ
ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְלִהְתַוּדֹות ַעל ֶחְטאֹו ּוְלמֹוְסרֹו ַלּכֲֹהִנים ְלַהְקִריבֹו.

 | על המפה
העיר זמושץ' בפולין

זמושץ' היא עיר בדרום מזרח פולין. היא 
הוקמה בסוף המאה ה-16 ובני לאומים 
שונים הוזמנו לגור בה, ביניהם יהודים 
ואיטליה.  ממרוקו, טורקיה ארמניה 
ליהודים הוענק שוויון זכויות, פטור 
ממיסים למשך 25 שנים, והותר להם 
לעסוק במקצועות שונים. בעיר קמה 
קהילה ספרדית גדולה, ובמהלך המאה 
ה-17 החלו להגיע למקום יהודי אשכנז 
שנמלטו מפרעות חמיילניצקי. עם הזמן 
הלך מצבה של הקהילה והידרדר, במיוחד 
לאחר הכיבוש הרוסי ב-1815. ערב השואה 
חיו בזמושץ' 12,000 יהודים, שהיוו קרוב 
למחצית האוכלוסייה. כמעט כולם נרצחו. 

הסופר י"ל פרץ היה יליד זמושץ'.

)Wikipedia, Mceurytos( בית הכנסת בזמושץ

חג פורים
שמח!

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 334

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף ג'

הסבר: שמואל אומר שכל מקום בהלכות שבת בו 
נאמר "פטור" פירושו הוא שהדבר אסור רק שאין 
עליו עונש, חוץ משלושה מקומות בהם הכוונה 

היא שהדבר מותר לכתחילה.

טביא – צבי
חיויא – נחש

מורסא – פצע מוגלתי

"והאמר שמואל: כל פטורי דשבת פטור אבל 
אסור, בר מהני תלת דפטור ומותר - צידת צבי, 

וצידת נחש ומפיס מורסא".

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים ב'- ח' 
פרשת כי תשא | י"ב- י"ח באדר )8-14 למרץ(

מסכת שבת!מתחילים 

ַמֶּסֶכת שבת

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

לתורו במספר 62.יותר בתור, ומשה ימתין אלא כל אחד יכנס מוקדם למישהו אחר שהגיע מאוחר, להעביר את המספר שלו זכותו, אבל הוא לא יכול אותו אדם רוצה ללכת זו חלק מהאנשים טענו שאם מצד אחד:

מצד שני:

טען משה כלפי האנשים: 

זה לא עסק שלכם מי 

ייכנס בתור והאם אותו 

איש החליט להעביר לי את 

המספר שלו. מבחינתכם היה 

אמור אדם להיכנס לרופא 

עם מספר 35 ואתכם זה לא 

צריך לעניין האם זה יהיה אני 

או מישהו אחר.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

משה הגיע לתור לבדיקת רופא בקופת חולים. ניגש אל המכשיר 
וקיבל שמספרו בתור הוא 62, שזה אומר שהוא יצטרך להמתין 
לתורו הרבה זמן. לאחר כמה דקות הוא ראה מישהו שהתייאש 
מהתור הארוך ורצה ללכת הביתה. משה ניגש אליו וביקש ממנו את 
המספר שלו בתור שהיה 35. אותו האיש נתן למשה את המספר 
שלו ומשה שמח שהוא יצטרך לחכות פחות זמן, אך הדבר גרם 

לוויכוח בין האנשים שחיכו בתור.

 א. נולד בעיר זמושץ' שבפולין, ובשנים מאורחות
יותר חי ופעל בוורשה.

חיבר סיפורים רבים ביידיש ובעברית. ב. 
תיאר את הווי החיים בקהילה היהודית הגלות. ג. 

בין ספריו: הכנסת כלה, האלמנה והרוח, מפי העם. ד. 
שנותיו האחרונות היו בתקופת מלחמת העולם הראשונה. ה. 

הסופר י.ל. )יצחק לייבוש( פרץ

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
מלחמת העולם הראשונה

מלחמת העולם הראשונה התחוללה בשנים -1914
1918, והשתתפו בה מדינות רבות ברחבי העולם. 
המלחמה התרחשה בעיקר בין מעצמות המרכז, 
שכללו את גרמניה, אוסטרו-הונגריה, האימפריה 
העות'מאנית ובולגריה, לבין מדינות ההסכמה, 
שכללו את בריטניה, צרפת, רוסיה, איטליה 
וארצות הברית. האירוע שהצית את המלחמה 
היה רצח יורש העצר האוסטרי פרנץ פרדיננד, 
שבעקבותיו פרצו הכרזות מלחמה ונכרתו בריתות 
בין המדינות השונות. המלחמה, שהייתה הגדולה 
ביותר בהיסטוריה עד אז, הסתיימה בניצחון 
מדינות ההסכמה. למעלה מ-16 מיליון בני אדם 

נהרגו במהלכה.

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

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

מלאכת קֹוֵׁשר
מלאכה אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת. 
קושר היא פעולה המחברת דברים נפרדים בעזרת 

קשר.

מלאכה זו נלמדת ממה שעשו בבניין המשכן, 
כאשר היו קושרים את חוטי היריעות לגג המשכן, 
או כאשר ציידי החלזונות לצביעת התכלת היו 
קושרים את חוטי רשתות הציד. הגדרת הקשר 
תלויה בכמה תנאים - האם הוא מעשה אומן או 
מעשה הדיוט, והאם נקשר לזמן ממושך או קצר. 

הלכה למעשה: א. אסור לקשור או להדק חוט 
בציצית. ב. מותר לקשור את שרוכי הנעליים.

מעצמות המרכז במלחמת העולם הראשונה ומנהיגיהן 
)Wikipedia, Publ. Photochemie Berlin(

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

בס"ד

חברותא



3 דקות

הסיפור "שלוש מתנות"

  | מי אני?

7 דקות

1  .
 י.ל. )יצחק לייבוש( פרץ.

2  .
סופר ביידיש ובעברית.

3  .

י.ל. פרץ נולד בעיר זמושץ' בפולין ונקבר בבית הקברות  היהודי בוורשה.
4  .

הרבה לכתוב על החסידות.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
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 הדמות בציור?
מה היה עיסוקה?

היכן היא נולדה והיכן נקברה?
מה אחד הנושאים המרכזיים עליהם היא כתבה?

אחד מסיפוריו של י"ל פרץ. א. 
מסופר בו על נשמה שהזכויות והחובות שלה היו שקולות בדיוק. ב. 

נגזר עליה לשוטט בעולם ולחפש שלושה מעשים טובים מיוחדים. ג. 
הסיפור מתאר את מסירות נפשם של יהודים על המצוות. ד. 
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ַּדף ז': "זֹוֵרק"

ַּבַּתְלמּוד ְמבֹוָאר, ִּכי ַגם ִּבְזִריַקת ֵחֶפץ עֹוְבִרים ַעל ִאיּסּור "הֹוָצָאה", ַאְך ֹלא ָתִמיד. ָאָדם ַהּזֹוֵרק 
ֵחֶפץ, ְלָמָׁשל, ַּכּדּור, ְוַהַּכּדּור ֶנְחַּבט ַּבִּקיר ְוֶנְהַּדף )ָחַזר( ְלָאחֹור ֶאל ַהּזֹוֵרק, ֵאינֹו עֹוֵבר ֲעֵבָרה 
ִמן ַהּתֹוָרה, ִּכי ְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, ַהַּכּדּור ֹלא הּוַּנח ְּבֶמְרָחק ֶׁשל ַאְרַּבע ַאּמֹות ִמן ַהָּמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו 
הּוא ִנְזַרק. אּוָלם, ִאם ַהֵחֶפץ ֶׁשִּנְזַרק ָהָיה ָדִביק, ְלָמָׁשל, ְּפַלְסְטִליָנה, ְוַהְּפַלְסְטִליָנה ִנְדְּבָקה ַעל 
ַהִּקיר ֶׁשל ְרׁשּות ָהַרִּבים, ַהּזֹוֵרק ָעַבר ַעל ִאיּסּור ּתֹוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֶהֱעִביר ֶאת ַהְּפַלְסְטִליָנה 
ֶמְרַחק ַאְרַּבע ַאּמֹות ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ְוִהִּניָחּה ַעל ְּפֵני ַהִּקיר. ָרָבא אֹוֵמר, ִּכי ִאם ַהֵחֶפץ ַהִּנְזַרק 
ָנַחת ְּבתֹוְך חֹור ַּבִּקיר, ֹלא ָעַבר ַהּזֹוֵרק ַעל ִאיּסּור, ְּכִפי ֶׁשְּכָבר ָלַמְדנּו, ֶׁשָּמקֹום ָקָטן ֶׁשֵאינֹו 
ָרָחב ַאְרָּבָעה ְטָפִחים, ֶנְחָׁשב "ְמקֹום ְּפטּור", ֶׁשַהַּמִּניַח ָעָליו ֵחֶפץ, ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור ּתֹוָרה.

ַדף ח': ֵערּוב ְּתחּוִמין

אי ָלֶלֶכת ַאְלַּפִים ַאָּמה )ִקילֹוֶמֶטר  ָּבת, ַרּׁשַ ָאָדם ַהִּנְמָצא ַּבִּמְדָּבר ַּבּׁשַ
ָּבת. ָאָדם ַהִּנְמָצא  ְּבֵעֶרְך( ִּבְלָבד ִמן ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָׁשָהה ִּבְכִניַסת ַהּׁשַ
אי ָלֵצאת  ָּבת ָּבִעיר, ָּכל ָהִעיר ֶנֱחֶׁשֶבת ְמקֹומֹו, ְוָלֵכן הּוא ַרּׁשַ ַּבּׁשַ
ְלֶמְרָחק ֶׁשל ַאְלַּפִים ַאָּמה ִמָּכל ַצד ֶׁשל ָהִעיר. ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ָהרֹוֶצה 

ָּבת ֶאת ְקרֹובֹו ַהִּמְתּגֹוֵרר ְּבִעיר ַאֶחֶרת, ְּבֶמְרָחק ֶׁשל יֹוֵתר ֵמַאְלַּפִים ַאָּמה? ַיִּניַח "ֵערּוב  ְלַבֵּקר ַּבּׁשַ
ְּתחּוִמין".  ִלְפֵני ַׁשָּבת, ִיַּקח ָהִאיׁש ִּדְבֵרי ַמֲאָכל, ֵיֵצא ִמחּוץ ָלִעיר ָּבּה הּוא ָגר, ַיִּגיַע ַלָּמקֹום ֶׁשּבֹו 
ִמְסַּתְּימֹות ַאְלַּפִים ַאָּמה ִמן ָהִעיר, ְוַיִּניַח ּבֹו ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּמֲאָכל ִמּתֹוְך ַּכּוָָנה ֶׁשָּמקֹום ֶזה ַּגם ֶנְחָׁשב 
ְּכָמקֹום ֶׁשּלֹו, ְוַעל ְיֵדי ָכְך הּוא ֶנְחָׁשב ְּכִמי ֶׁשָּגר ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִנְמָצִאים ִּדְבֵרי ַהַּמֲאָכל. ְּביֹום ַׁשָּבת 
אי ְלִהְתַרֵחק ִמְּקֵצה ָהִעיר ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ַאָּמה; ַאְלַּפִים ַאָּמה ַהְּקרֹובֹות ְלִעירֹו, ְועֹוד  הּוא ַרּׁשַ

ַאְלַּפִים ַאָּמה ִמן ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִנְמָצִאים ִּדְבֵרי ַהַּמֲאָכל, ֶׁשֲהֵרי ָמקֹום ֶזה ֶנְחָׁשב ְּכֵביתֹו.

ַּדף ו': ַאְרָּבָעה סּוֵגי ְרׁשּויֹות

ָּבת ָאסּור ְלַהֲעִביר ֲחָפִצים ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות. ַהְּגָמָרא מֹוָנה  ְּבּׁשַ
ַאְרָּבָעה סּוֵגי ְרׁשּויֹות: ְרׁשּות ַהָּיִחיד: ָמקֹום ְּבִׁשיעּור ַאְרָּבָעה 
ְטָפִחים ַעל ַאְרָּבָעה ְטָפִחים ְלָפחֹות, מּוָּקף ְמִחיצֹות )ִקירֹות( 
ְּגבֹוהֹות ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ְלָפחֹות, ְלָמָׁשל, ַּבִית, אֹו ָחֵצר ְמגּוֶּדֶרת. 

ְרׁשּות ָהַרִּבים: ֶּדֶרְך ָראִׁשית ַהּמֹוִביָלה ֵמִעיר ְלִעיר, ְּברֹוַחב ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה )ְׁשמֹוָנה ֶמֶטר, 
ְּבֵעֶרְך(, ֵאיָנּה מּוֶּקֶפת ְמִחיצֹות, ַוֲאָנִׁשים ַרִּבים ְמַהְּלִכים ָּבּה. ֵיׁש אֹוְמִרים, ֶׁשָּצִריְך ֶׁשְּיַהְּלכּו 

ָבּה ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש. ֶּדֶרְך ָּכזֹו ִהיא ַוַּדאי ְרׁשּות ָהַרִּבים. 
ַּכְרְמִלית: ָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ְמיֹוָעד ַלֲהִליָכה ֶׁשל ֲאָנִׁשים ַרִּבים, ְּכגֹון, ַיַער, ָׂשֶדה ָוָים. ִמן ַהּתֹוָרה, 
ֵאין ִאיּסּור ְלַהֲעִביר ֲחָפִצים ֵמְרׁשּות ַאֶחֶרת ְלַכְרְמִלית, אֹו ֵמַהַּכְרְמִלית ִלְרׁשּות ַאֶחֶרת, 
ַאְך ֲחָכִמים ָאְסרּו זֹאת, ְּכֵדי ֶׁשֲאָנִׁשים ֹלא ִיְטעּו ְוַיְחְׁשבּו, ִּכי ְּכִפי ֶׁשּמּוָּתר ְלַהֲעִביר ֲחָפִצים 

ַל"ַּכְרְמִלית" ּוִמֶּמָּנה, מּוָּתר ַּגם ְלַהֲעִביר ֲחָפִצים ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ּוִמֶּמָּנה. 
לֹוָׁשה ְטָפִחים )ִּכ-30 ֶסְנִטיֶמֶטר(, ְוֵאינֹו  ְמקֹום ְּפטּור: ָמקֹום ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ַהָּגבֹוַּה יֹוֵתר ִמּׁשְ

ָרָחב ַאְרָּבָעה ְטָפִחים. ָמקֹום ֶזה ֵאינֹו ֶנְחָׁשב "ְרׁשּות".

בס"ד

ָּבת  ַמּדּוַע ַהְּמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ַּבּׁשַ א. 
ִנְקָראֹות "ֲאבֹות ְמָלאכֹות"?

ב. ַמה מּוְגָּדר ִּכ"ְרׁשּות ָהַרִּבים" ומה 
מוגדר ִּכ"ְרׁשּות ַהָּיִחיד"?

ָּבת  ג. ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ָהרֹוֶצה ְלַבֵּקר ַּבּׁשַ
ֶאת ְקרֹובֹו ַהִּמְתּגֹוֵרר ְּבִעיר ַאֶחֶרת, 
ְּבֶמְרָחק ֶׁשל יֹוֵתר ֵמַאְלַּפִים ַאָּמה?

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים ב'- ח' 
פרשת כי תשא | י"ב- י"ח באדר )8-14 למרץ(

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים ה׳ - ח׳

???שאלות השבוע

דבר תורה
פרשת כי תשא פותחת בספירתם של 
ישראל. לא אחת נמשלו ישראל לכוכבי 
השמיים, בעיקר סביב הספירה והמניין 
שלהם, וכך אומר הכתוב: "מונה מספר 
לכוכבים - לכולם שמות יקרא". למה 
נמשלו ישראל דווקא לכוכבי השמיים? 
כשאדם מביט למרום הוא רואה את 
הרקיע פרוש לפניו ובתוכו רבבות כוכבים 
צפופים ודומים זה לזה. במבט שטחי 
ומרוחק - נראים כולם קטנים ודומים. 
אולם כולנו יודעים, שהאמת היא שכל 
כוכב הוא עצום בגודלו ושונה עד מאוד 
מתכונתו של חברו. בעם ישראל יש אנשים 
רבים ומגוונים. במבט מרוחק יכולים אנו 
לטעות כי יש כאלו אנשים קטנים, שאינם 
מיוחדים או נבדלים מחבריהם. דווקא 
הדימוי לכוכבי השמים מלמדנו כי כל 
יהודי ויהודי הוא עולם ומלואו, הוא ענק 

בגודלו ומיוחד באישיותו.

מי האיש?

)תשובה: כרמלית(

שמי מזכיר את רכבת ההרים
ואני אחת מתוך ארבעה אזורים
אמנם הרבים אצלי לא עוברים

אבל החכמים עלי גוזרים.

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 
talmudhagrala@medison.co.il 14:00,  למייל

יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ה' "ַהָּנָחה"

ָּבת ָאסּור ְלַהֲעִביר ֵחֶפץ ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות, ּוְכמֹו ֵכן ָאסּור ְלַהֲעִביר ֵחֶפץ ַאְרַּבע ַאּמֹות  ְּבּׁשַ
ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים. ַהַּמֲעִביר ֵחֶפץ ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות, ְלָמָׁשל, ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, 
ּוַמִּניחֹו ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ַחָּיב. ַרק ַהַּמִּניַח ֶאת ַהֵחֶפץ עֹוֵבר ַעל ָהִאיּסּור - ַאְך ִאם הּוא ֹלא 
ִנָּיה, ָּפטּור. ֵהיָכן ֵיׁש ְלַהִּניחֹו ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּיב? ֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ִהִּניַח ֶאת ַהֵחֶפץ ָּבְרׁשּות ַהּׁשְ
ִּכי ַרק ַהַּמִּניחֹו ַעל ָמקֹום ְּבגֹוֶדל ַאְרָּבָעה ְטָפִחים )ְּכַאְרָּבִעים ֶסְנִטיֶמֶטר( ַעל ַאְרָּבָעה ְטָפִחים 
ְלָפחֹות עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור ַהּתֹוָרה, ַאְך ָהעֹוֵקר ֵחֶפץ, ְמַטְלְטלֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות ּוַמִּניחֹו ַעל ָמקֹום 
ָקָטן, ְלָמָׁשל, ַעּמּוד, ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור ַהּתֹוָרה, אּוָלם, ֲחָכִמים ָאְסרּו זֹאת. ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשַהָּנָחה ַעל ָמקֹום ֶׁשּגֹוְדלֹו ָּפחֹות ֵמַאְרָּבָעה ְטָפִחים ֵאיָנּה ֶנֱחֶׁשֶבת ַהָּנָחה, ְּבַרם, ַהַּמִּניַח ֵחֶפץ 
ְּבָידֹו ֶׁשל ָאָדם ַאֵחר, ַחָּיב, ִמְּפֵני ֶׁשָּידֹו ֶׁשל ָאָדם ֶנֱחֶׁשֶבת ְּכָמקֹום ְּבִׁשיעּור ַאְרָּבָעה ְטָפִחים.


