
ַּדף מ"ד: ִמיגֹו ְדִאְתְקַצאי

ַלְּכִלי ֶׁשִהְדִליקּו בֹו ֶאת ַהֵּנרֹות ִּבְתקּוַפת ַהִּמְׁשָנה, ָקְראּו "ֵנר". בדף זה ָּדִנים, ִאם ַה"ֵּנר" 
ָּבת ֵיׁש ֲחָפִצים ַרִּבים ֶׁשֵהם  ָּבת, ֶׁשֲהֵרי ַּבּׁשַ ַהֶּזה הּוא "ֻמְקֶצה" ְוָאסּור ְלַטְלֵטל אֹותֹו ַּבּׁשַ

"ֻמְקֶצה" ְוָאסּור ְלָהִזיז אֹוָתם. 

על פי התלמוד, ִאם ְּבַׁשָּבת זֹו ָּדְלָקה ֵאׁש ַּב"ֵּנר", ָאסּור ְלַטְלֵטל ֶאת ַה"ֵּנר" ֲאִפּלּו 
ָמׁשֹות ִאְתְקַּצֵאי ְלכּוֵלי יֹוָמא".  ַאֲחֵרי ֶׁשָהֵאׁש ָּכְבָתה, ִמְּפֵני "ִמיגֹו ְדִאְתְקַּצאי ְלֵבין ַהּׁשְ
ָּבת ָּדְלָקה ֵאׁש ַּב"ֵּנר" ְוהּוא ָהָיה ֻמְקֶצה, ֲהֵרי הּוא ֻמְקֶצה  ְּכלֹוַמר, ֵמַאַחר ֶׁשִּבְכִניַסת ַהּׁשַ

ָּבת. ָּכל ַהּׁשַ

ְנַתְרֵּגם ֶאת ַהִּמִּלים "ִמיגֹו ְדִאְתְקַּצאי". "ִמיגֹו" - ִמּתֹוְך )ִּבְגַלל( "ְדִאְתְקַּצאי" - ֶׁשָהָיה 
ָּבת, "ִאיְתְקָצאי" - ֲהֵרי הּוא ֻמְקֶצה "ְלכּוֵלי  ָמׁשֹות" - ְּבֵעת ְּכִניַסת ַהּׁשַ ֻמְקֶצה ְּב"ֵבין ַהּׁשְ

ָּבת.  יֹוָמא" - ָּכל יֹום ַהּׁשַ

ּמּוׁש ָּבֵעץ ְּבַׁשָּבת ּוְביֹום טֹוב  ַּדף מ"ה: ַהּׁשִ

ֲחָכִמים ִּתְּקנּו, ֶׁשְּבַׁשָּבתֹות ּוְבָיִמים טֹוִבים ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵעִצים ֶׁשְּגֵדִלים ַּבַּקְרַקע, 
ְלָמָׁשל, ְלַהִּניַח ֲעֵליֶהם ֲחָפִצים, אֹו ְלַטֵּפס ֲעֵליֶהם. ַטַעם ַהְּגֵזָרה, ִמְּפֵני ֶׁשֲחָכִמים 
ָחְׁשׁשּו, ֶׁשַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֵעץ ֹלא ָיִׂשים ֵלב ְוִיְתֹלׁש ִמֶּמּנּו ָעִלים אֹו ֲעָנִפים ַרִּכים, ּוְבָכְך 
ָּבת ָאסּור ִלְקצֹר אֹו ִלְתֹלׁש ָּדָבר ַהּצֹוֵמַח ִמן ַהַּקְרַקע.  הּוא ַיֲעבֹר ַעל ִאּסּור, ֶׁשֲהֵרי ַבּׁשַ

ַּדף מ"ו: טילטול ֵנר ּדֹוֵלק

ָּבת ֵנר ֶׁשָהֵאׁש ּדֹוֶלֶקת ּבֹו? ַמּדּוַע ָאסּור ְלַטְלֵטל ַּבּׁשַ

ֶאְפָׁשרּות א': ֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשָּמא ּתֹוְך ְּכֵדי ִטְלטּול ַהֵּנר ִּתְכֶּבה ָהֵאׁש, ְוַאַּזי, ַהְמַטְלֵטל 
ָּבת. ֶאת ַהֵּנר ַיֲעבֹר ַעל ִאּסּור "ְמַכֶּבה" ֶׁשהּוא ֶאָחד ִמל"ט ְמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ַּבּׁשַ

ָּבת  ֶאְפָׁשרּות ב' - "ָּבִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור":  ֵיׁש ֲחָפִצים ׁשֹוִנים ֶׁשָאסּור ְלַטְלֵטל אֹוָתם ַּבּׁשַ
ִמְּפֵני ֶׁשֵהם "ֻמְקֶצה". ֵיׁש ָּכל ִמיֵני ִסּבֹות ְלָכְך ֶׁשֵחֶפץ ִיְהֶיה "ֻמְקֶצה". ַאַחת ַהִּסּבֹות ִהיא 
ָּבת, ַּגם  "ָּבִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור". ְּכלֹוַמר, ִאם ֵחֶפץ ְמַׁשֵּמׁש ְּכָבִסיס ְלֵחֶפץ ֶׁשָאסּור ַּבּׁשַ
ַהֵחֶפץ ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ְּכָבִסיס ֲהֵרי הּוא "ֻמְקֶצה". ָלֵכן, ֵמַאַחר ֶׁשָהֵאׁש ִהיא ֻמְקֶצה, ְוַהֵּנר 

הּוא ָּבִסיס ֶׁשל ָהֵאׁש, ֲהֵרי הּוא ֻמְקֶצה ִּכי הּוא "ָּבִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור".

 | על המפה

הבונקר ברחוב מילא 18 בורשה
הבונקר ברחוב מילא 18 בוורשה נבנה 
בשנת 1943. במהלך מרד גטו ורשה 
הגיעו אליו לוחמי אי"ל, הארגון היהודי 
הלוחם, והשתכנו בו לאחר שהתגלה 
הבונקר המקורי שלהם.] בונקר נוסף 
בפיקודו של פאבל פרנקל מפקד ארגון 
אצ"י היה לא רחוק משם[. המבריחים 
שהיו במקום סייעו למורדים ושיתפו 
איתם פעולה. כאשר גילו הנאצים את 
הבונקר הם תקפו אותו בגז מדמיע 
כדי להבריח את המורדים, אולם רבים 
מהם בחרו למות בפנים ולא להיכנע, 
ביניהם מרדכי אנילביץ' ולוחמים אחרים. 
כמה עשרות לוחמים הצליחו להימלט. 
לאחר המלחמה הוקמה במקום אנדרטה 
בשם "התל של אנילביץ'", והוקמה שם 
מצבה עליה חקוקים שמותיהם של 
חלק מהמורדים 
שנהרגו במקום.

אתר ההנצחה על 
תל החורבות שנותר 
מהבונקר במילא 18 

)Wikipedia, Magister(

יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 340

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף נ'

הסבר: לדעת תנא קמא, אדם שרוצה להשתמש 
בשבת בענפי דקל כדי לשבת עליהם, צריך לקשור 
אותם מערב שבת כדי להראות שהם מיועדים 
לישיבה ואינם מוקצה. ואילו לדעת רבן שמעון 

בן גמליאל אין בכך צורך.

פליג – חולק
שרי – מותר

"תנא רבה בר בר חנה קמיה דרב: חריות של דקל 
שגדרן לעצים ונמלך עליהן לישיבה - צריך לקשר, 

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אין צריך לקשר"

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים מ"ד- נ'
פרשת תזריע מצורע | כ"ה בניסן- א' באייר )19-25 לאפריל(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

השואהלקרוא כל פעם בטקסי יום ועם קטעי הקריאה שנוהגים עצובים, עם הדלקת משואות עם קטעי השירה והזיכרון הם הציעו לעשות טקס רגיל הטקסים בלי לשנות, ולכן חשיבות לשמור על מסורת חלק מהתלמידים אמרו שיש מצד אחד:

מצד שני:

חלק מהתלמידים טענו שאת 

הנוער של היום הטקסים 

הישנים לא מעניינים, וצריך 

לעשות טקס אחר, עם שירים 

יותר מודרניים, יותר קטעי 

משחק ווידאו ועוד אלמנטים 

חדשניים כדי שהנוער יתחבר 

לזה ולא ישתעמם.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

בתיכון העירוני התלמידים התכוננו לטקס יום השואה. הם הכינו 
קטעי קריאה ושירה כמקובל בטקסים של יום השואה. מספר 
תלמידים באו למארגני הטקס ואמרו שהם חושבים שצריך לקיים 
סוג אחר של טקס והנצחה ולא לעשות טקס רגיל ומוכר כפי שכולם 

עושים. הדעות השונות שהועלו עוררו דיון סוער

שמו היהודי היה הירש גולדשמיט, אולם הוא מוכר יותר בשמו  א. 
הספרותי.

היה רופא, סופר, מחנך ופעיל למען זכויות הילד. ב. 
ניהל בית יתומים בו יישם את שיטותיו החינוכיות. ג. 
נרצח בשואה יחד עם תלמידיו, אותם סירב לעזוב. ד. 

נחשב לגיבור פולני, ואף ביקר בארץ ישראל. ה.  

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
מרד גטו ורשה

לאחר שכבשו הנאצים את פולין, ריכזו את 
היהודים שבתוכה בגטאות. הגדול מביניהם היה 
גטו ורשה, בו נדחקו מאות אלפי יהודים בתנאים 
קשים, רעב וצפיפות. כאשר התברר שהיהודים 
שנשלחים מהגטו נלקחים למחנות השמדה, 
החליטו רבים מהתושבים למרוד. שני ארגוני 
התנגדות יהודים קמו בגטו: אי"ל - ארגון יהודי 
לוחם, ואצ"י - ארגון צבאי יהודי. כאשר נכנסו 
הנאצים לגטו על מנת להשלים את השילוחים, 
סמוך לחג הפסח תקפו אותם המורדים. למרות 
כוחותיהם הדלים, הצליחו להחזיק מעמד כנגד 
הנאצים ארבעה שבועות ולהסב להם אבידות 
רציניות, עד ששרפו הללו את הגטו וחיסלו אותו. 

ורשה  גטו  מרד 
הפך לסמל לגבורה 
והתקוממות כנגד 

כל הסיכויים.

 -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

האיסור להעליב ולהלבין פנים
מצוות לא-תעשה: אסור להעליב או לבייש את 
הזולת. אסור להעליב ואסור לבייש את הזולת. 
לומדים זאת ממצוות תוכחה: "הוכח תוכיח את 
עמיתך, ולא תישא עליו חטא" )ויקרא(. חכמים 
הסבירו: "יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות ]הוא 
יתבייש[? תלמוד לומר: ולא תישא עליו חטא" . 
אסור ללא סיבה להעליב או לבייש אדם אחר. "נוח 
לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין 
פני חברו ברבים". ועוד אמרו: "המלבין פני חברו 
ברבים אין לו חלק לעולם הבא".  הלכה למעשה: 
א. אסור לבייש או להעליב בכל דרך שהיא, בכל 
מקום ובכל זמן. ב. אסור לכנות לאחר בכינוי גנאי, 
ואפילו שהוא כבר רגיל שקוראים לו בכינוי זה. 
ג. אסור לשאול או לבקש דבר מהזולת, באופן 

שיכול לגרום לו להתבייש או להיעלב.
מקור: קיצור שולחן ערוך מקור חיים פרק נ"ה.

אחד מהלוחמים שנתפסו 
במהלך מרד גטו ורשה 
)Wikipedia(

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

בס"ד

הירש גודלשמיט- יאנוש קורצ'אק

חברותא



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1 .

ד"ר הירש גולדשמיט הוא יאנוש קורצ'אק, ולידו 

מנהלת בית היתומים סטפה וילצ'נסקה.
	 .

אלו הילדים היתומים שקורצ'ק טיפל בהם בבית  היתומים בורשה.
3 .

המלך מתיא הראשון.
4 .

למחנה ההשמדה בטרבלינקה.

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

סטפה וילצ'נסקה

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי האיש בציור ומי האישה לידו?

מיהם הילדים בציור?
איזה ספר כתב האיש שרמוז בדמות הילד עם הכתר בצד שמאל?

לאן הובילה אותם הרכבת בציור?

מחנכת יהודייה ומורה בפולין. א. 
ניהלה יחד עם יאנוש קורצ'אק את בית היתומים שלו. ב. 

במהלך השואה הציעו לה לברוח לארץ ישראל בה ביקרה בעבר, אך היא סירבה. ג. 
צעדה יחד עם היתומים למותם בידי הנאצים. ד. 

2
1

3

4



ַּדף מ"ט: ֱאִליָׁשע ַּבַעל ְּכָנַפִים

ַּפַעם ָּגְזָרה ַמְלכּות רֹוִמי, ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ַהֵּמִניַח ְּתִפִּלין, ֵיָעֵנׁש ְּבעֶֹנׁש ָחמּור. ִאיׁש ַצִּדיק ָהָיה, 
ּוְׁשמֹו ֱאִליָׁשע, ֶׁשֵּמֵאן ִלְׁשמַֹע ַלּגֹוִים ָהְרָׁשִעים, ְוִהְמִׁשיְך ְלָהִניַח ְּתִפִּלין, ַּגם ְּכֶׁשָהַלְך 

ָּבְרחֹוב, ְּכִפי ֶׁשָּנֲהגּו ְּבאֹוָתם ָיִמים.

ָרָאה אֹותֹו ׁשֹוֵטר רֹוָמִאי, ְוֵהֵחל ִלְדֹלק ַאֲחָריו, ְּכֵדי ִלְתּפֹס אֹותֹו ּוְלַהֲעִניׁש אֹותֹו ַעל 
ֶׁשֵהִניַח ְּתִפִּלין. ֱאִליָׁשע ַהַּצִּדיק ָּבַרח, ַאְך ַהּשֹׁוֵטר ִהְצִליַח ִלְתּפֹס אֹותֹו, ּוָבֶרַגע ָהַאֲחרֹון 

הֹוִריד ֱאִליָׁשע ֵמרֹאׁשֹו ֶאת ַהְּתִפִּלין ְוִהְסִּתיָרם ְּבתֹוְך ַּכּפֹות ָיָדיו. 

ַּכֲאֶׁשר ַהּשֹׁוֵטר ָהרֹוָמִאי ָּתַפס אֹותֹו, ָׁשַאל אֹותֹו "ַמה ֵּיׁש ְּבָיֶדיָך?", ָעָנה לֹו ֱאִליָׁשע: "ַּכְנֵפי 
יֹוָנה"... ּוֶבֱאֶמת ִהְתַרֵחׁש לֹו ֵנס ָּגדֹול, ַהְּתִפִּלין ָהְפכּו ְלַכְנֵפי יֹוָנה, ְוַהּשֹׁוֵטר ֶהָהמּום ָעַזב 

אֹותֹו ְוֹלא ֶהֱעִניׁשֹו. ֵמָאז, ִּכּנּוהּו: "ֱאִליָׁשע ַּבַעל ְּכָנַפִים".

ַמּדּוַע ַנֲעָׂשה לֹו ֵנס ְּבצּוָרה ֶׁשל ַּכְנֵפי יֹוָנה? ִמְּפֵני ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִנְמְׁשלּו ְליֹוָנה. ְּכִפי ֶׁשַהּיֹוָנה 
ְמִגָּנה ַעל ַעְצָמּה ִמְּפֵני אֹוְיֶביָה ַעל ְיֵדי ְכָנֶפיָה ִּבְלָבד, ָּכְך ַּגם ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻמָּגִנים ֵמאֹוְיֵביֶהם 

ַעל ְיֵדי ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות. 

דף  נ': ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹו

ָּבת, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין  "ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹו" הּוא ֶאָחד ִמּסּוֵגי ַה"ֻּמְקֶצה" ֶׁשָאסּור ְלַטְלֵטל ַּבּׁשַ
ּבֹו ָכל צֶֹרְך. "ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹו" ֵהם ֲחָפִצים ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֵאין ִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהם, ְלָמָׁשל, 

ָּבת.  ֲאָבִנים, ֵאין ָּבֶהן ִׁשּמּוׁש, ְוָלֵכן ֵהן ֻמְקצֹות ְוָאסּור ְלַטְלְטָלן ַּבּׁשַ

ָּבת. אּוָלם,  ַּגם ָעָנף ָחתּוְך הּוא ֻמְקֶצה, ִּכי ֵאין לֹו ָּכל ִׁשּמּוׁש, ְוָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ַּבּׁשַ
ָּבת הּוא ֵיֵׁשב ַעל ֶהָעָנף ֶהָחתּוְך, ֲהֵרי ֶהָעָנף ַהֶּזה ְמֻיָעד  ִאם ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְיהּוִדי ִּתְכֵנן ֶׁשַּבּׁשַ

ָּבת.  ִליִׁשיָבה, ְוׁשּוב ֵאינֹו "ֻמְקֶצה" ּוֻמָּתר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ַּבּׁשַ

ָּבת הּוא רֹוֶצה ָלֶׁשֶבת ַעל  ֵיׁש אֹוְמִרים, ֶׁשֵאין ַּדי ְּבָכְך ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֶׁשַּבּׁשַ
ֶהָעָנף, ֶאָּלא ָעָליו ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה ְּכֵדי ֶׁשֶהָעָנף ֹלא ִיְהֶיה "ֻמְקֶצה". 

ַּדף מ"ח: רֹאׁש ַהּגֹוָלה

ָּבת ְּבֵביתֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהּגֹוָלה. ַהתלמוד בדף זה מספר ֶׁשַּפַעם ִּבְּקרּו ַרָּבה ְוַרִּבי ֵזיָרא ַּבּׁשַ

רֹאׁש ַהּגֹוָלה )ובארמית ֵריׁש ָגּלּוָתא(, הּוא ּתֹוַאר ֶׁשָהָיה ַקָּים ְּבָבֶבל ֶׁשָהְיָתה ֶמְרַּכז ָהָעם 
ַהְּיהּוִדי ְּבֶמֶׁשְך ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשִנים, ְוהּוא ִניָּתן ְלָאָדם ֶׁשְּלִפי ַהָּמסֹוֶרת ִהְתַיֵחס ְלֶזַרע 
ַמְלֵכי ֵּבית ָּדִוד. רֹאׁש ַהּגֹוָלה ָהָיה ַׁשִּליט ַהְּיהּוִדים ְוִניֵהל ֶאת ָּכל ָהִעְנָיִנים ַהַּכְלָּכִלִּיים 

יּפּוִטִּיים, ִמיָּנה ַּדָּיִנים ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ְוָקַבע ֶאת ּגֹוַבּה ַהִּמיִּסים. ְוַהּׁשִ

בס"ד

מי היה 'ֱאִליָׁשע ַּבַעל ְּכָנַפִים' ? מה קרה  א. 
לו? וַמּדּוַע ַנֲעָׂשה לֹו ֵנס ְּבצּוָרה ֶׁשל 

ַּכְנֵפי יֹוָנה?

מהו 'ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹו'? ב. 

מי היה רֹאׁש ַהּגֹוָלה ומה היה תפקידו? ג. 

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים מ״ז - נ׳

???שאלות השבוע

דבר תורה
ידוע הדבר כי עונש הצרעת היה מגיע 
על דיבור לשון הרע, עד שדרשו חכמינו 
בגמרא- את המילה "מצורע"- על ש"הוציא 
שם רע". מדוע דווקא עונש הצרעת נבחר 
ככזה המגיע על דיבור רע? כוחו של הדיבור 
מתעתע ומבלבל. הדיבור אינו דבר הנראה 
לעין והפגיעה הנעשית על ידו איננה 
ניתנת לאבחנה או מדידה בפרמטרים 
אנושיים. במכה שהכה אדם את חבירו 
ניתן להבחין ללא ספק, אך בדיבור אשר 
פגע כחץ בלב- לא ניתן להבחין בעיני בשר.

לכן, בחרה התורה דווקא באחד העונשים 
החיצוניים והמובחנים ביותר- בצרעת- 
כעונש על דיבור רע. נראה שרוצה היא 
זאת  רואים  על אף שלא  כי  ללמדנו 
בעיניים, הרי שדיבור פוגע וכואב לא 
פחות ממכות חיצוניות חזקות בהן ניתן 
להבחין, כשם שמבחינים במחלת הצרעת.

מי אני?

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

דף מ"ז: ִּבּטּול ְּכִלי ֵמֶהיֵכנֹו

ַהְמַבֵּטל ְּכִלי ֵמֶהיֵכנֹו הּוא ָאָדם ֶׁשְּבַׁשַּבת ּגֹוֵרם ְלָכְך, ֶׁשִּיְהֶיה ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְכִלי ְמֻסָּים. 
ְלָמָׁשל, ַהַּמִּניַח ְּכִלי ְּבָמקֹום ְמֻסָּים ִמּתֹוְך ַּכּוָָנה ֶׁשעֹוד ְמַעט ִיּפֹל ְלתֹוכֹו ֻמְקֶצה, עֹוֵבר ַעל 
ִאּסּור, ִמְּפֵני ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשַהֻּמְקֶצה ִיּפֹל ְלתֹוְך ַהְּכִלי, ֹלא ִיְהֶיה ִנָּתן ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ְוַהְּכִלי 

ֵיָאֵסר ְּבִטְלטּול, ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש ְּבתֹוכֹו "ֻמְקֶצה". 

ַמּדּוַע ֲחָכִמים ִּתְּקנּו ֶׁשָאסּור ְלַבֵּטל ְּכִלי ֵמֶהיֵכנֹו? ַרִׁש"י ַמְסִּביר, ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשָאסּור ְלָהִזיז 
ֶאת ַהֵחֶפץ ִמְּמקֹומֹו, ֲהֵרי ֶזה ְּכִאּלּו ִחְּברּו אֹותֹו ַלָּמקֹום ֶׁשּבֹו הּוא ִנְמָצא, ְּכמֹו "ּבֹוֶנה", 

ָּבת ֲהֵרי ָאסּור ִלְבנֹות.  ְּכִאּלּו ָבנּו ֶאת ַהֵחֶפץ ְוִחְּברּו אֹותֹו ֶאל ַהַּקְרַקע, ּוַבּׁשַ

הנקרא בשם תלמידו של אליהו
כשהיה בעת צרה

הזכיר את זו שברחה מהתיבה
וכך נחלץ במהרה.

על מי מדובר?

)תשובה: אלישע בעל כנפיים, 
שאמר שיש לו כנפי יונה(


