
דף ל"ז: ִּכיָרה ְגרּוָפה ּוְקטּוָמה

"ִּכיָרה" ִהיא ִמְתָקן ְמיּוָחד, ֵמֵעין קּוְפָסה ִעם חֹוִרים ְּגדֹוִלים ְלַמְעָלה. ְּבתֹוְך ַה"ִּכיָרה" 
ִלים.  ַמְדִליִקים ֵאׁש, ְוַעל ַהחֹוִרים ַמִּניִחים ִסיִרים ֶׁשִּמְתַּבּׁשְ

ל ְלַגְמֵרי, ְּכֵדי  ִּלְפֵני ַׁשָּבת אין ְלַהְׁשִאיר ַעל ַהִּכיָרה ִסיר ֶׁשָהאֹוֶכל ֶׁשְּבתֹוכֹו ֵאינֹו ְמבּוּׁשָ
ָּבת ֶאת ַהֶּגָחִלים,  ָּבת, ְלִפי ֶׁשָחְׁשׁשּו, ֶׁשַּבַעל ַהִּסיר ַיְחֶּתה ַבּׁשַ ל ַּבּׁשַ ֶׁשַּיְמִׁשיְך ְלִהְתַּבּׁשֵ

ל ַמֵהר יֹוֵתר,  ְיַעְרֵּבב אֹוָתם, ְּכֵדי ֶׁשָהאֹוֶכל ִיְתַּבּׁשֵ
ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַהִּכיָרה "ְּגרּוָפה" אֹו "ְקטּוָמה". ַמהי 

ִּכיָרה "ְגרּוָפה" או "ְקטּוָמה"?

ְגרּוָפה: ַהֶּגָחִלים ֶׁשְּבַתְחִּתית ַהִּכיָרה ִנְגְרפּו ִמֶּמָּנה, 
הּוְצאּו ִמֶּמָּנה, ְוַהִּכיָרה ַחָּמה ַאְך ְוַרק ִמְּפֵני ֶׁשִּלְפֵני 

ֵכן ָּדְלָקה ָּבּה ֵאׁש. 

ְקטּוָמה: ֵיׁש ְלַכּסֹות ְּבֵאֶפר ֶאת ַהֶּגָחִלים ֶׁשְּבַתְחִּתית 
ַהִּכיָרה ְּכֵדי ֶׁשִּיְתָקְררּו ְמָעט.

ַּדף ל"ח: "ִּדיֵני ֲחָזָרה"

ָאָדם ָהרֹוֶצה ְלהֹוִריד ֶאת ַהִּסיר ִמן ַהִּכיָרה, ְוַאַחר ָּכְך ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ַהִּכיָרה ְּכֵדי ֶלֱאכֹול 
אי ַלֲעׂשֹות ֵּכן? ֲהָלכֹות ֵאּלּו ִנְקָראֹות "ִּדיֵני ֲחָזָרה",  ִמֶּמּנּו ַּבְּסעּוָּדה ַהָּבָאה, ָמַתי הּוא ַרּׁשַ
ַהְינּו: ַהְחָזַרת ַהִּסיר. ֵּיׁש ְּתָנִאים ֲאָחִדים ֲעֵליֶהם ַחָּיִבים ְלַהְקִּפיד. ֶאָחד ֵמֶהם הּוא: ֹלא 
אי ְלַהֲחִזירֹו ֶאל  ְלַהִּניַח ֶאת ַהִּסיר ַעל ַהַּקְרַקע, ְוִאם ִהִּניַח ֶאת ַהִּסיר ַעל ַהַּקְרַקע, ֵאינֹו ַרּׁשַ
ַהִּכיָרה, ֲאִפיּלּו ִאם ְּבָׁשָעה ֶׁשהֹוִריד ֶאת ַהִּסיר, הּוא ִהְתַּכּוֵן ְוָחַׁשב ְלַהֲחִזירֹו ֶאל ַהִּכיָרה.

ֶמׁש )ַּבַחָּמה( ַּדף ל"ט: ִּביּשּׁול ָּבֵאׁש ּוִביּשּׁול ַּבּׁשֶ

ל ְּב"תֹוְלדֹות ָהֵאׁש". ל ַמֲאָכל ָּבֵאׁש, ָּכְך ַּגם ָאסּור ְלַבּׁשֵ ָּבת ָאסּור ְלַבּׁשֵ ְּכֵׁשם ֶׁשַּבּׁשַ

ּתֹוְלדֹות ָהֵאׁש הּוא ָדָבר ֶׁשִהְתַחֵּמם ִמן ָהֵאׁש, 
ְלָמָׁשל, ַּבְרֶזל ֶׁשִהְתַחֵּמם ָּבֵאׁש. ָאסּור ְלַהִּניַח ָעָליו 
ל אֹוָתּה ָעָליו, ִמְּפֵני ֶׁשַהחֹום ֶׁשל  ֵּביָצה ּוְלַבּׁשֵ
ָּבת  ַהַּבְרֶזל ִהִּגיַע ִמן ָהֵאׁש. ְלעּוַּמת זֹאת, מּוָּתר ַּבּׁשַ
ל ְּבחֹום  ֶמׁש, ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַּבּׁשֵ ְלַהִּניַח ֵּביָצה מּול ַהּׁשֶ
ָּבת  ל ַּבּׁשַ ֶמׁש, ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְסָרה ְלַבּׁשֵ ַהּׁשֶ

ֶמׁש. ָּבֵאׁש, ְוֹלא ַּבּשֶׁ

 | על המפה

עין חרוד
עין חרוד הוא קיבוץ בעמק יזרעאל, 
שהוקם בשנת תרפ"א על ידי אנשי גדוד 
העבודה והשומר, ונקרא על שם מעין 
חרוד שלידו הוא יושב. כעבור שש שנים 
עבר היישוב למקום הקבע שלו. הרב קוק 
ביקר בקיבוץ במהלך מסע הרבנים, וקרא 
לתושבים לקיים מצוות ולהתחתן כהלכה. 
בשנת 1952 התפלג הקיבוץ בעקבות 
חילוקי דעות בתנועת העבודה והקיבוץ 
המאוחד, והפך לשני קיבוצים בשם "עין 
חרוד איחוד" ו"עין חרוד מאוחד". בכל 
אחד מהם גרים כיום כמה מאות תושבים. 
בין תושבי עין חרוד הידועים היו יצחק 
טבנקין, מאיר הר-ציון ואברהם שלונסקי.

)Wikipedia( עין חרוד בראשית שנות העשרים

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 339

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף ל"ז

הסבר: התלמוד מלמדנו שמותר להשהות בשבת 
תבשיל שהתבשל כל צורכו על כירה גרופה 
וקטומה, אפילו אם היו בו גחלי רתמים שהן חמות 

יותר משאר הגחלים ואינן ממהרות לכבות.

אצטריכא – נצרכה
הרסנא – מאכל העשוי מדגים 

מטוגנים בשמן

"אי הכי מאי למימרא? הובערה 
אצטריכא ליה. היינו הך! גחלים של 

רותם אצטריכא ליה". 

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים ל"ז-מ"ג
פרשת שמיני | י"ח- כ"ד בניסן )12-18 לאפריל(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון



4 דקות

אם זה רק ליום אחד לפני לחזור לבית הספר גם ואחריות בחיים, וצריך ארוכה, יש מחויבות החופשה הייתה מספיק האבא טען שגם ככה מצד אחד:
שבת.

מצד שני:

האימא טענה שאם 

המשפחה כבר ממילא 

נמצאת בחופשה, זה לא נורא 

אם דני יעשה "גשר", ייהנה 

עוד יום בחופשה ויחזור 

ללימודים רק ביום ראשון.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

משפחת כהן יצאה עם ילדיה לבית מלון לחופשת הפסח שהסתיימה 
ביום חמישי, וביום שישי צריך היה לשוב ללימודים. דני בן ה-14 
לא רצה לחזור לבית הספר רק ליום אחד )יום שישי( אלא ביקש 
לעשות "גשר" עד יום ראשון ורק אז לחזור לבית הספר. הדבר עורר 

ויכוח בין אביו לאמו.

מגדולי המשוררים העבריים. חתן פרס ישראל  א. 
לספרות. אחרי עלייתו ארצה היה גם חבר בגדוד העבודה.

חידש מילים וביטויים רבים בעברית )איגרוף, התאקלם, אי-פעם,  ב. 
אהיל, אפסנאי, גלישה, דהוי,  זהו-זה, חבוב, כפכף, להטוט, מנוע, 

מעקב, מפגן, מרדף, מצוף, סבירות, סגרירי, סובלנות ועוד..(
חיבר מחזות )עוץ לי גוץ לי( שירים לילדים ומבוגרים, ותרגם  ג. 

יצירות רבות.
בשל חידושיו הלשוניים זכה לכינוי "לשונסקי". ד. 

למד ב"חיידר" עם קרוב-משפחתו הרב מנחם מנדל שניאורסון,  ה. 
לימים הרבי מלובביץ'. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
גדוד העבודה

גדוד העבודה היה ארגון חלוצי שפעל בארץ 
בשנים 1920-1929. הוא הוקם על ידי אנשי 
"החלוץ" ו"השומר", חניכיו של יוסף טרומפלדור, 
כחצי שנה אחרי מותו. מטרותיו היו לפעול לחיזוק 
ההתיישבות וההגנה בארץ ישראל, והוא התנהל 
בצורה שיתופית. חברי הגדוד עסקו בייבוש 
ביצות, סלילת כבישים, הקמת יישובים, חקלאות 
ועוד. הם בנו מספר שכונות בירושלים ותל אביב, 
והקימו את היישובים עין חרוד, תל יוסף ורמת 
רחל. כ-2,500 אנשים היו חברים בגדוד העבודה 
לאורך שנות קיומו, עד שהתפרק בעקבות קשיים 

כלכליים וחילוקי דעות.

 -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

שמירת הלשון
מצוות לא-תעשה: אסור לומר דברים שעלולים 

לפגוע באחר.
נאמר בתורה: "ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל ְבַּעֶמּיָך" )ויקרא(. 
הרבה מצוות עשה ומצוות לא תעשה קשורות 
באיסור חמור זה, ורבי ישראל מאיר הכהן 
זצ"ל, החפץ-חיים בספרו "שמירת הלשון", מנה 
17 מצוות לא-תעשה ועוד 14 מצוות עשה, 
שהנכשל בלשונו בדיבור רע על אחר עלול 
להיכשל בהן. שמירת הלשון כוללת: איסור 
אמירה של לשון הרע – לא לומר דברים על 
אחר גם אם הדבר הוא אמת. איסור רכילות 
– לא לספר לאחרים דברים על אחר. איסור 
מוציא שם רע – אסור לספר דברים רעים ולא 

נכונים על אחר. 
מקור: קיצור שולחן ערוך, מקור חיים, פרק ק"ע.

אנשי גדוד העבודה 
בונים את ביתו של 

אליעזר בן-יהודה 
)עומד מימין לאוהל( 

)Wikipedia( בתלפיות

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

בס"ד

אברהם שלונסקי

חברותא



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  . אברהם שלונסקי.
2  .

סופר, משורר ומתרגם.
	  .

פרס ישראל לספרות.
4  . שיר הפרטיזנים.
5  . הרבי מלובביץ'.

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

שיר הפרטיזנים )אל נא 
תאמר הנה דרכי האחרונה(

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי האיש בציור?
מה היה עיסוקו?

באיזה פרס חשוב זכה?
איזה שיר מפורסם תרגם?

איזה רב ואדמו"ר חשוב היה בן משפחתו ולמד איתו ביחד?

א. שיר שחיבר הירש גליק בגטו וילנה.
ב. נכתב לזכר המורדים שנהרגו בגטו ורשה.

ג. שימש כהמנון הפרטיזנים שנלחמו בנאצים.
ד. תורגם מיידיש לעברית בידי אברהם שלונסקי.

2
1

3

4
5



ַּדף מ"ב: ִטְלטּול ָּפחֹות ִמַאְרַּבע ַאּמֹות

ָּבת ָאסּור ְלַטְלֵטל ָּדָבר ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים. ִמן ַהּתֹוָרה, ַרק ִמי ֶׁשהֹוֵלְך ַאְרַּבע ַאּמֹות  ְּבּׁשַ
)ִּכְׁשֵני ֶמֶטר( ִעם ַהֵחֶפץ, עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור. אּוָלם, ִאם ָאָדם הֹוֵלְך ָׁשלֹוׁש ַאּמֹות ְועֹוֵצר, 

עֹוד ָׁשלֹוׁש ַאּמֹות ְועֹוֵצר, ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור ִמן ַהּתֹוָרה. 

ַמּדּוַע? ַּכֲאֶׁשר הּוא ַמְתִחיל ָלֶלֶכת ִעם ַהֵחֶפץ, הּוא עֹוֵקר אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו. ַּכֲאֶׁשר הּוא 
עֹוֵצר, הּוא ְּבֶעֶצם ַמִּניַח ֶאת ַהֵחֶפץ, ִּכי ַהֵחֶפץ ֵאינֹו ָנע. ֵמַאַחר ֶׁשִאיּסּור ִטְלטּול ֵחֶפץ 
ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים הּוא ְלַטְלֵטל ֶאת ַהֵחֶפץ ַאְרַּבע ַאּמֹות, וָאָדם ֶזה ֹלא ָעַבר ַעל ִאיּסּור 
ִמן ַהּתֹוָרה, ִּכי הּוא ֹלא ִטְלֵטל ַאְרַּבע ַאּמֹות ְּבַפַעם ֶאָחת. ָּכל ֲעִציָרה ֶׁשּלֹו קֹוַטַעת  ֶאת 
ָּבת, ְוִתיְּקנּו ֶׁשֵאין ְלַטְלֵטל  ַהִּטְלטּול ַהּקֹוֵדם. ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ָאְסרּו ֲחָכִמים ַלֲעׂשֹות ֵּכן ַּבּׁשַ

ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ֲאִפיּלּו ָּפחֹות ִמד' ַאּמֹות.

ַּדף מ"ג: ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּכּוֵן 

ְּבַּדף ֶזה עֹוְסִקים ְּבַאַחת ַהַּמֲחלֹוקֹות ַהְּמפּוְרָסמֹות ַּבַּתְלמּוד ַהַּבְבִלי: "ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּכּוֵן - 
מּוָּתר אֹו ָאסּור". ַהִּמְקֶרה ַהָּבא ַיְמִחיׁש ָלנּו ֶאת ַהְּבָעָיה: ְלַנְפָּתִלי ֵיׁש ַּכּוֶֶרת ְלִגיּדּול ְּדבֹוִרים. 
ְלֶפַתע, ְּבֶאְמַצע ַׁשָּבת, ֵהֵחל ָלֶרֶדת ֶּגֶׁשם ַזְלָעפֹות. הּוא ָרץ ַמֵהר ְלַכּסֹות ֶאת ַהַּכּוֶֶרת, ַאְך 
ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך הּוא ִנְזַּכר ֶׁשאּוַלי ָאסּור ְלַכּסֹות ֶאת ָּכל ַהַּכּוֶֶרת, ֶאָלא ַרק ֶאת ַהַּגג ֶׁשָּלּה, 
ָּבת  ִמְּפֵני ֶׁשִאם ְמַכִּסים ֶאת ָּכל ַהַּכּוֶֶרת, ַהְּדבֹוִרים ֵאיָנן ְיכֹולֹות ָלֵצאת ִמֶּמָּנה, ּוֵמַאַחר ֶׁשַּבּׁשַ
ָּבת ֶאת חֹוֵרי ַהַּכּוֶֶרת, ָצד ֶאת ַהְּדבֹוִרים  ָאסּור ָלצּוד ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ֲהֵרי ֶׁשִּמי ֶׁשְּמַכֶּסה ַּבּׁשַ
ְועֹוֵבר ַעל ִאיּסּור ַצִיד. ָּכְך סֹוֵבר ַרִּבי ְיהּוָדה , ֲאָבל ַרִּבי ִׁשְמעֹון חֹוֵלק ָעָליו ְוסֹוֵבר, ִּכי "ָּדָבר 

ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּכּוֵן - מּוָּתר". ְּכלֹוַמר, ֵמַאַחר 
ֶׁשַּנְפָּתִלי ֵאינֹו ִמְתַּכּוֵן ְּכָלל ָלצּוד ֶאת 
ַהְּדבֹוִרים, ֶאָּלא ָּכל ְרצֹונֹו ְלָהֵגן ַעל 
ַהַּכֶּוֶרת ִמְּפֵני ַהֶּגֶׁשם, ַהָּדָבר ֵאינֹו 
ָאסּור. )זֹאת, ִּבְתַנאי ֶׁשֵאינֹו ְמַכֶּסה 
ֶאת ָּכל ַהחֹוִרים, ֶאָּלא מֹוִתיר חֹור 
ֶאָחד ָּפתּוַח. ִּכי ִאם הּוא סֹוֵגר ֶאת ָּכל 
ַהחֹוִרים, ְּבַוַּדאי ַהְּדבֹוִרים ִניּצֹודֹות 
ְוֵאיָנן ְיכֹולֹות ָלֵצאת, ּוְבִמְקֶרה ָּכֶזה 

ַּגם ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵסר(.

ַּדף מ"א: ֵיין ֶנֶסְך

עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו נֹוֲהִגים ָלַקַחת ַיִין ּוְלַנְעֵנַע אֹותֹו ִלְכבֹוד ָהֲעבֹוָדה ַהָּזָרה ֶׁשָּלֶהם, אֹו 
ִלְׁשּפֹוְך אֹותֹו ִלְכבֹודֹו. ַיִין ֶזה ִנְקָרא "ֵיין ֶנֶסְך", ְוָאסּור ֵליָהנֹות ִמֶּמּנּו ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֹוֶפן. 

ַרק ָחִבּיֹות ַהַּיִין ְּפתּוחֹות ֶׁשָּנְגעּו ָּבֶהן עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה  ֶנֱאָסרֹות ִמְּפֵני ֶׁשעֹוְבֵדי ָהֲעבֹוָדה 
ַהָּזָרה ֵאיָנם נֹוֲהִגים "ְלַנֵּסְך" ַיִין ְּבָחִבּיֹות ְסגּורֹות, ִּכי ִאם ַיִין ְּבָחִבּיֹות ְּפתּוחֹות. 

בס"ד

ַמִהי ִּכיָרה ְגרּוָפה ּוַמִהי ִּכיָרה ְקטּוָמה? א. 
ְּתנּו ּדּוְגָמא נֹוֶסֶפת ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת  ב. 

ְל"ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּכּוֵן". 
ַמהּו ֵיין ֶנֶסְך, ְוֵאילּו ָחִבּיֹות ַּיִין  ג. 

ֶנֱאָסרֹות?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים מ׳ - מ״ג

???שאלות השבוע

דבר תורה
במאכלים  עוסק  פרשתנו  של  סופה 
הטהורים והטמאים - המותרים ואסורים 
באכילה לבני ישראל. הרמב"ם מסביר כי 
החיות הטמאות יש בהם ממין האכזריות 
ולכן אסרתן התורה באכילה לעם ישראל 
אשר מטבעם הם רחמנים. בכלל העופות 
הטמאים נמצאת "החסידה", הקרויה כך על 
שם "שעושה חסד עם חברותיה במזונות" 
אם עושה חסד עם חברותיה  )רש"י(. 
ומכבדת אותם במזונותיה - מדוע אינה 
מהעופות הטהורים? הפרשנים מסבירים 
כי אומנם יפה הוא לאדם לעשות חסד 
לחבריו, אך אל לו להסתפק רק בסביבתו 
הקרובה. לכן החסידה ששמרה על טובתה 
רק ל"מקורבים" לה - "לחברותיה" - נשארה 
בכלל החיות הטמאות, ולו בכדי ללמדנו כי 
חסד אמיתי פורץ גבולות לכל מי שצריך, 

גם אם אינו חבר קרוב.

מי אנחנו?

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

*בפיקוח רואה חשבון

ה ְּבִליּמּוד ַהּתֹוָרה ַּדף מ': ִלְנהֹוג ִּבְקדּוּׁשָ

ִּבְמקֹומֹות ֶׁשֵאיָנם ְנִקִּיים, ְּכגֹון, ְּבֵבית ַהֶּמְרָחץ, ָאסּור ְלַדֵּבר ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ַוֲאִפיּלּו ַלֲחׁשֹוב 
ִּדְבֵרי תֹוָרה ָאסּור. 

אּוָלם, ַהּשֹׁוֶהה ְּבֵבית ַהֶּמְרָחץ, ְורֹוֶאה ְיהּוִדי ֶׁשעֹוֵמד ַלֲעבֹור ֲעֵבָרה, יֹאַמר לֹו: "ַּבּתֹוָרה 
ָּכתּוב ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות זֹאת", ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבֲאִמיָרה זֹו הּוא אֹוֵמר ִּדְבֵרי תֹוָרה, ֶׁשֲהֵרי הּוא 
אֹוֵמר ַמה ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה, ְּבָכל זֹאת ַהָּדָבר מּוָּתר, זֹאת ְּכֵדי ִלְמנֹוַע ֵמָאָדם ַלֲעבֹור ֲעֵבָרה. 
ֲחׁשּוב ְמאֹוד ְלַהִּציל ְיהּוִדי, ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ֶנֶגד ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. 

)תשובות: בתולדות החמה מותר לבשל ביצה בשבת(

 אם תיקחו את הפרשה
השישית בבראשית

 ואת זו שמברכים עליה
אחת ל-28 שנה

 תוכלו לבשל בהן את המסכת
השביעית בסדר מועד 

 במסכת הראשונה
באותו סדר

מה הכוונה?


