
ַּדף קכ"א: ֲאִמיָרה ְלּגֹוי ְּבַׁשָּבת

אי ְלַבֵּקׁש ִמּגֹוי "ַהְדֵלק ִלי ֶאת ָהאֹור", "ַּכֵּבה ֶאת ָהאֹור", ִמְּפֵני  ִמן ַהּתֹוָרה, ְיהּוִדי ַרּׁשַ
ֶׁשַהְּיהּוִדי ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶאת ַהְּמָלאָכה, ֶאָּלא ַהּנֹוְכִרי.

ֲאָבל, ֲחָכִמים ָּגְזרּו, ֶׁשָאסּור ִליהּוִדי ְלַבֵּקׁש ִמן ַהּגֹוי ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְמָלאָכה ֲאסּוָרה. 

ָהַרְמַּב"ם ַמְסִּביר, ֶׁשֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשִאם ַהְּיהּוִדי ְיַבֵּקׁש ֵמַהּגֹוי "ֲעֵׂשה ָּכְך" "ֲעֵׂשה 
ָּבת, ַעד ֶׁשהּוא ְבַעְצמֹו ַיְתִחיל ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת  ת ַהּׁשַ ָּכְך", ַהְּיהּוִדי ַיְתִחיל ְלַזְלֵזל ִּבְקדּוּׁשַ

ְמָלאכֹות ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹוָתן.

ַּדף קכ"ב: ְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור

ְּבַׁשָּבת ָאסּור ְלַטְלֵטל "ְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור". ִׂשימּו ֵלב ַלִּמיִּלים: "ְּכִלי" - ֵחֶפץ, 
ָּבת. ְּכלֹוַמר, ֵחֶפץ ֶׁשְּמיֹוָעד  "ֶׁשְּמַלאְכּתֹו" - ֶׁשְּמיֹוָעד ִלְמָלאָכה "ְלִאיּסּור" - ֶׁשֲאסּוָרה ַבּׁשַ
ָּבת, ֲהֵרי הּוא מּוְקֶצה. ְלָמָׁשל, ַּפִּטיׁש הּוא מּוְקֶצה, ִּכי  ִלְמָלאָכה ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹוָתּה ַּבּׁשַ
ָּבת.  הּוא ְמיֹוָעד ִלְדּפֹוק ַמְסְמִרים, ְלַתֵּקן ְּדָבִרים ְוַלֲעׂשֹות ְּפעּוּלֹות ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹוָתן ְּבּׁשַ

ַרָּבה אֹוֵמר, ֶׁשּמּוָּתר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּב"ְכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור" ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו. ְּכלֹוַמר, ִאם 
רֹוִצים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְכִלי ָּכֶזה ְלצֹוֶרְך ְּפעּוָּלה ֶׁשּמּוָּתר ַלֲעׂשֹוָתּה, ַהָּדָבר מּוָּתר. ְלָמָׁשל, 

אי ַלֲעׂשֹות ֵּכן.  ִאם ְיהּוִדי רֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַפִּטיׁש ְּכֵדי ְלַפֵּצַח ֱאגֹוִזים, הּוא ַרּׁשַ

ַּדף קכ"ג: ַּתָּקַנת ְנֶחְמָיה ֵּבן ֲחַכְלָיה

ִני, ַחי ְנֶחְמָיה ֵּבן ֲחַכְלָיה. ְנֶחְמָיה ָּפַעל ַרּבֹות ְּכֵדי  ְּבֵראִׁשית ְּתקּוַפת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
בּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמָּגלּות ָּבֶבל, ְיַקְּימּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֶאת ַהִּמְצוֹות.  ֶׁשַהְּיהּוִדים ֶׁשּׁשָ

ֶדה,  ָּבת עֹוִׂשים ַיִין, ְוסֹוֲחִבים ֲעֵרמֹות ֶׁשל ְּתבּוָאה ַּבּׂשָ ְנֶחְמָיה ָרָאה, ֶׁשֵּיׁש ְיהּוִדים ֶׁשְּבּׁשַ
ָּבת  הּוא ֵהִבין ֶׁשַהַּמָּצב ָקֶׁשה ַוֲאָנִׁשים ֵאיָנם ְמִביִנים ִּבְכָלל ֶׁשָּצִריְך ִלְׁשמֹור ֶאת ַהּׁשַ

ָּבת.  ה, ְלִפיָכְך הּוא ִּתיֵּקן ַּתָּקנֹות ְּכֵדי ְלַחֵּזק ֶאת ְׁשִמיַרת ַהּׁשַ ִּבְקדּוּׁשָ

ָּבת ָּכל ֵחֶפץ, ָּכל ְּכִלי, חּוץ ִמְּכֵלי ֲאִכיָלה: ְּכגֹון, ַסִּכין, ַּכִּפית ּוַמְזֵלג.  הּוא ָאַסר ְלַטְלֵטל ְּבּׁשַ

ַאֲחֵרי ֶׁשָעַבר ְזַמן, ַהֲחָכִמים נֹוְכחּו ָלַדַעת ֶׁשֲאָנִׁשים ְּכָבר ִנְזָהִרים ְּבִדיֵני ַׁשָּבת, ְוֵהם 
ָּבת.  יּמּוׁש ָּבֶהם הּוא ִלְדָבִרים ֶׁשּמּוָּתר ַלֲעׂשֹות ְּבּׁשַ ִהִּתירּו ְלַטְלֵטל ֵּכִלים ֶׁשִעיַּקר ַהּׁשִ

ֲאָבל, ָאסּור ְלַטְלֵטל ְּכִלי ָּכֶזה ְסָתם, ֶאָּלא ַרק "ְלצֹוֶרְך", ִּבְׁשִביל ִסיָּבה ָּכל ֶׁשִהיא. 

 | על המפה

חומות העיר העתיקה בירושלים
ירושלים הייתה מאז הקמתה עיר מוקפת 
חומות, שנועדו להגן עליה מפני התקופות. 
לאורך ההיסטוריה חרבו חומות ירושלים 
ונבנו מחדש פעמים רבות. חומות חדשות 
נבנו עם התרחבותה של העיר. החומות 
המקיפות את העיר העתיקה היום אינן 
החומות שהובקעו בי"ז בתמוז על ידי 
הרומאים, אלא נבנו במאה ה-16 על ידי 
הסולטאן סולימאן המפואר. אורכן הוא 
כארבעה וחצי קילומטרים, גובהן כעשרה 
מטרים, והן מקיפות אזור של כקילומטר 
רבוע. בחומות קבועים שמונה שערים, 
שאחד מהם סתום )שער הרחמים(. חומות 
אלה משמשות כיום כאתר תיירות וכסמל 

לירושלים העתיקה. 

חומות ירושלים העתיקה כפי שנראות כיום 
)Wikipedia, איתן פרמן(

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 351

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף קכ"א

הסבר: אם גוי רוצה לכבות שריפה בשבת אין צורך 
למנוע זאת ממנו, כי אין היהודי מצווה על שביתת 
הגוי. אבל אם קטן יהודי רוצה לכבות את האש יש 

למנוע ממנו זאת.

צורבא מרבנן – תלמיד חכם
ארמאה – ארמי )כינוי לגוי(

"נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל 
תכבה, מפני שאין שביתתו עליהן. אבל קטן שבא 

לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליהן"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים קכ"א- קכ"ז
פרשת פנחס | י"ג- י"ט בתמוז )5-11 ליולי(

ַּדף קכ"ד: ִׁשְבֵרי ְקָעָרה ֶׁשִּנְׁשְּבָרה ְּבַׁשָּבת

ָּבת, ָנְפָלה ַקֲעַרת ַחְרִסיָנה ְוִנְׁשְּבָרה. ָמה ִּדין ִׁשְבֵרי  ּתֹוְך ְּכֵדי ַהֲהָכנֹות ִלְסעּוַדת ַהּׁשַ
ַהְּקָעָרה ַעְכָׁשיו? ַהִאם מּוָּתר ְלַטְלֵטל אֹוָתם, אֹו ֶׁשֵהם מּוְקֶצה?

ַהִּמְׁשָנה ְּבַדף ֶזה קֹוַבַעת, ֶׁשָּכל ְּכִלי ֶׁשּמּוָּתר ְלַטְלֵטל אֹותֹו ְּבַׁשָּבת, ְוִנְׁשַּבר - מּוָּתר ְלַטְלֵטל 
ַּגם ֶאת ְׁשָבָריו ְּבַׁשָּבת, ּוִבְתַנאי ֶׁשֲעַדִין ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ִלְמָלאָכה ָּכְלֶׁשִהי.

ֵאיזֹו ְמָלאָכה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִעם ִׁשְבֵרי ְּכִלי? ְלָמָׁשל, ְלַכּסֹות ָּבֶהם ֶּפַתח ֶׁשל ָחִבית 
אֹו ְּכִלי ַאֵחר. ְּבִמְקֶרה ֶזה, ּבֹו ֲעַדִין ֵיׁש ָּבֶהם ִׁשיּמּוׁש, ֵהם ֵאיָנם מּוְקֶצה.

ָבִרים  זֹוִהי ַּדַעת ַּתָּנא ָקָמא, ְוִאיּלּו ְלַדַעת ַרִּבי ְיהּוָדה, ְּכֵדי ְלַהִּתיר ֶאת ִטְלטּול ֶאת ַהּׁשְ
ֹלא ַמְסִּפיק ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ְמָלאָכה ָּכְלֶׁשִהי, ֶאָּלא ַּדְוָקא ְמָלאָכה ֶׁשּדֹוָמה 
יּמּוׁש ַהְּמקֹוִרי ֶׁשָּלֶהם: ְלָמָׁשל, ִאם ִנְׁשְּבָרה ְקָעָרה, ֶׁשְּמַׁשֶּמֶׁשת ְלַהִּניַח ְּבתֹוָכּה  ַלּׁשִ
ָבִרים ַרק ִאם ֵהם ְּגדֹוִלים ַמְסִּפיק ָּכְך ֶׁשִּניָּתן ְלַהִּניַח  ַמֲאָכִלים, מּוָּתר ְלַטְלֵטל ֶאת ַהּׁשְ

ַּגם ָּבֶהם ַמֲאָכל ָּכְלֶׁשהּו.

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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ולשמוח כמו שצריך.עגול, והוא מבקש לחגוג בוודאי כשזה יום הולדת לחגוג לו כמו שצריך, ַהְּמָצִרים זו לא סיבה לא בתאריך שחל בימי בין דני טען שזה שהוא נולד מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שאין מה לעשות, אלו 

ימי בין ַהְּמָצִרים, ועם כל 

הכבוד לדני והעצב שבדבר, 

אי אפשר לחגוג שמחה 

פרטית בימים של אבל על 

חורבן בית המקדש.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

יום ההולדת ה-10 של דני חל בתאריך י"ט בתמוז. דני ביקש מההורים 
לעשות לו מסיבת יום הולדת קצת גדולה מכל שנה בגלל המספר 
העגול של יום ההולדת. ההורים אמרו שזה לא מתאים לעשות 
מסיבה גדולה בימי בין ַהְּמָצִרים, ושעליו להסתפק במשהו צנוע 
יותר, כי אלו ימים שממעטים בשמחה. הנושא עורר דיון במשפחה.

א. אחד מארבעת הצומות על החורבן.

ב. חמישה אסונות קרו לעם ישראל בתאריך זה.

ג. היום בו הובקעו חומות ירושלים בבית שני.

ד. בו מתחילים ימי בין המצרים.

ה. בתאריך הזה גם נשברו לוחות הברית.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
המצור על ירושלים במלחמת 

השחרור
במהלך מלחמת העצמאות עמדה ירושלים 
במרכזם של קרבות רבים. הערבים השתלטו 
על הדרכים המרכזיות המובילות לחלקה היהודי 
של העיר, ומנעו מעבר של שיירות לוחמים, 
מזון ואספקה. ניסיונות רבים נעשו לפרוץ את 
המצור באמצעות שיירות משוריינים ולהשתלט 
על הדרכים, והכוחות היהודים ספגו אבדות 
קשות במהלך קרבות אלה. מבצע נחשון ומבצע 
הראל היו שניים מהמבצעים שבמהלכם הצליחו 
להעביר שיירות לירושלים. מאוחר יותר נסללה 
דרך גישה שכונתה "דרך בורמה", שהצליחה 
לפרוץ את המצור הירדני על ירושלים הערבית, 
ובמבצע שילוח הותקן צינור מים שהעביר מים 
לעיר מאזור חולדה. בזכות מאמצים אלה הצליחו 

תושבי ירושלים להחזיק מעמד במלחמה.

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
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קורבן התמיד
קורבן התמיד הוא קורבן שהיו מעלים באופן 
קבוע בכל יום בבית המקדש. לקורבן היו מעלים 
שני כבשים בני שנה, אחד מהם בבוקר ואת 
השני בין הערביים. קורבן התמיד של שחר 
היה הקורבן הראשון של היום, והתמיד של בין 
הערביים היה הקורבן האחרון, שאחריו לא היו 

מקריבים עוד באותו יום.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה
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בית המקדש השני

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

איזה אירוע מצויר כאן?

באיזה תאריך הוא מתרחש?

איזה אירוע נוסף מצויר ברקע התמונה?

ד. באיזה תאריך מתרחש האירוע הנוסף?

א. נבנה על ידי העולים שחזרו מבבל.
ב. כורש מלך פרס נתן את האישור לבנייה.

ג. הגויים שישבו בארץ ניסו למנוע את הקמתו.
ד. המלך הורדוס שיפץ והפך אותו לבניין מפואר ביותר.

ה. חז"ל אמרו שמי שלא ראה אותו - לא ראה בניין נאה מימיו.

2

1

3

4



ַּדף קכ"ו: ִּפיּנּוי ַמְחָסן ְלאֹוְרִחים

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשִאם ְּבַׁשָּבת ִהִּגיַע אֹוֵרַח ְוֵאין לֹו ָמקֹום ְלִהְתּגֹוֵרר ּבֹו, מּוָּתר 
ְלהֹוִציא ֵמַהַּמְחָסן ִמְסַּפר ֲחִבילֹות ְּגדֹולֹות ֶׁשֵאיָנן מּוְקֶצה, ְּכֵדי ְלַפּנֹות לֹו ָמקֹום 

ָלגּור ּבֹו. 

ַּגם ִאם ָקָרה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַׁשָּבת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, מּוָּתר ְלַפּנֹות ֲחִבילֹות 
ֵמַהַּמְחָסן ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ּבֹו. 

ַמּדּוַע ָצִריְך ִמְׁשָנה ִּבְׁשִביל ֶזה, ַמה ַהְּבָעָיה ְלַפּנֹות ֵמַהַּמְחָסן ֲחִבילֹות ֶׁשֵאיָנן 
"מּוְקֶצה"? ִמְּפֵני ֶׁשְּבַׁשָּבת ָאסּור ִלְטרֹוַח, ַאְך ְּבִמְקֶרה ֶזה, ְלצֹוֶרְך ִמְצָוה, ִלְכבֹוד 
ָהאֹוֵרַח אֹו ִלְכבֹוד ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ִהִּתירּו ִלְטרֹוַח ּוְלַפּנֹות ֶאת ַהֲחִבילֹות ַהְּגדֹולֹות. 

ַּדף קכ"ז: ַמֲעַלת ַהְכָנַסת אֹוְרִחים

ַרב ְיהּוָדה ֵמִביא ֶאת הֹוָרַאת ַרּבֹו, ֶׁשַהְכָנַסת אֹוְרִחים ִהיא ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר, 
ְוהּוא ֵמִביא ְרָאָיה ִמָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא. 

לֹום ִקֵּים ֶאת ִמְצַות ְּבִרית  ַּבחּוָּמׁש ֶנֱאַמר, ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּׁשָ
ִמיָלה, ִהְתַּגָּלה ֵאָליו ַהָּקָּב"ה. ְלֶפַתע ִהְבִחין ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ִּבְׁשלֹוָׁשה אֹוְרִחים 
ַהָּבִאים ִלְקָראתֹו ֶאל ָהאֹוֶהל. ִמָּיד הּוא ָהַלְך ְלַטֵּפל ָּבֶהם, ְלַהְכִניָסם ְלתֹוְך אֹוֳהלֹו 

ּוְלַהִּגיׁש ִלְפֵניֶהם ַמֲאָכִלים ּוְלַכְּבָדם. 

ֲחָכִמים ָלְמדּו ִמָּכאן, ֶׁשַהְכָנַסת אֹוְרִחים ָּכל ָּכְך ֲחׁשּוָבה, ֶׁשֲאִפיּלּו ֶׁשַאְבָרָהם 
ָאִבינּו ָהָיה ְּבֶאְמַצע ַמֲעָמד ָקדֹוׁש, ֶׁשה' ִמְתַּגֶּלה ֵאָליו, הּוא ָרץ ְלַטֵּפל ָּבאֹוְרִחים. 

ַּדף קכ"ה: ֶאֶבן "מּוְקֶצה"

ֶאֶבן ִהיא "מּוְקֶצה" ְוָאסּור ְלַטְלֵטל אֹוָתּה ְּבַׁשָּבת, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָלּה ָּכל ִׁשיּמּוׁש. 

ֵיׁש ִמְקִרים ָּבֶהם ָהֶאֶבן ֵאיָנּה מּוְקֶצה, ְוַהַּתְלמּוד ֵמִביא ּדּוְגָמא ְלֶאֶבן ֶׁשֵאיָנּה 
"מּוְקֶצה". ֶּבָעָבר ָהיּו ׁשֹוֲאִבים ַמִים ִמן ַהְּבֵאר. ֵאיְך ָעׂשּו זֹאת? ָקְׁשרּו ְדִלי ְלֶחֶבל, 

ִׁשְלְׁשלּו ֶאת ַהְּדִלי ֶאל ּתֹוְך ַהְּבֵאר ְוֶהֱעלּו  ּבֹו ַמִים. 

ִלְפָעִמים ַהְּדִלי ֹלא ִנְכַנס ְלתֹוְך ַהַּמִים, ִּכי הּוא ַקל ְוהּוא ָצף ַעל ְּפֵני ַהָּמִים, 
ָאז ָקְׁשרּו ֵהיֵטב ֶאֶבן ַלְּדִלי, ְּכֵדי ֶׁשַהְּדִלי ִיְׁשַקע ְּבתֹוְך ַהָּמִים. ֶאֶבן ָּכזֹו ֵאיָנּה 

"מּוְקֶצה", ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְקׁשּוָרה ֵהיֵטב ַלְּכִלי ְוִהיא ֶנֶהְפָכה ְלֵחֶלק ִמן ַהְּכִלי.

בס"ד

מדוע אסור לומר לגוי לעשות מלאכה    .1
בשבת?

באיזו תקופה חי נחמיה?   .2
באיזה מקרה מותר לטלטל שברי אגרטל    .3

פרחים שנשבר בשבת?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים קכ״ה- קכ״ז

???שאלות השבוע

דבר תורה
בהקדמה לספר "עין יעקב" מובא מדרש מיוחד 
אשר מציג מחלוקת שנחלקו חכמים מהו הפסוק 
המרכזי והכולל ביותר בתורה. המדרש מביא שיש 
שאמרו שהפסוק "שמע ישראל" הוא הכולל ביותר, 
ויש שאמרו "ואהבת לרעך כמוך". אבל רבי שמעון 
בן פזי מביא דווקא פסוק אחר, המופיע בפרשתנו: 
"את הכבש האחד תעשה בבוקר..."- זהו הפסוק 

המלמד על מצוות קורבן התמיד.
לכאורה בחירת פסוק זה תמוהה ביותר, שכן לא 
מדובר באירוע גדול או "מרגש" במיוחד, ומדוע 

דווקא הוא נבחר?
נראה לומר, שמצוות קורבן התמיד, המופיעה 
בפרשתנו, מבטאת את המעלה הגדולה של השיגרה 
הברוכה. האדם אוהב ומתרגש מדברים יוצאי דופן 
ומשבירת כללים, אך היסוד המרכזי שממנו האדם 
דרך ההתנהלות  דווקא  ומתקדם מתגלה  נבנה 

השגרתית הקבועה: "ערב ובוקר בכל יום תמיד".

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 

talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!
גלו איזה מושג מסתתר בטבלה שלפניכם, 

והשלימו את האותיות החסרות:

תשובה: כלי שמלאכתו לאסור, מלמעלה 
למטה. האותיות החסרות הן ס, ו, ר.

 ?ואשכ

 ?לכמל

 ?אתלי


