
ַּדף קמ"ט: ֶחְׁשּבֹונֹות ְּבַׁשַּבת

ֲחָכֵמינּו הֹורּו ִּכי ְּבַׁשַּבת ֵאין ִלְקרֹוא ּוְלַעֵּין ְּבַדִּפים ָּבֶהם ְּכתּוִבים ֶחְׁשּבֹונֹות ֶׁשל ְּכָסִפים; 
ְלָמָׁשל, ַּדִּפים ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהם ִמי ַחָּיב לֹו ֶּכֶסף, ּוְלִמי הּוא ַחָּיב ָּכֶסף.

ָהַרְמַּב"ם ַמְסִּביר, ֶׁשֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו ֶׁשּתֹוְך ְּכֵדי ֶׁשהּוא ִיְקָרא ַּבִּמְסָמִכים הּוא ַיְבִחין 
ְּבָטעּות, ּוְבֹלא ַּכּוָָנה ִיּטֹול ֶאת ָהֵעט, ּוְבַׁשַּבת ִיְכּתֹוב ִויַתֵּקן ֶאת ַהָּטעּות.

ַּדף ק"נ: ִהיָּמְנעּות ֵמִעיּסּוק ְּבִעְנְיֵני חֹול

ְּבַׁשַּבת ֵיׁש ְלִהיָּמַנע ֵמִעיּסּוק ְּבִעְנְיֵני חֹול, אּוָלם ְּבִעְנְיֵני ִמְצוֹות מּוָּתר ְלַדֵּבר ְּבַׁשַּבת 
ָּבת ִיְתְרמּו  ְּבִדְבֵרי חּוִּלין. ְלָמָׁשל, מּוָּתר ְּבַׁשַּבת קֹוֶדׁש ְלַבֵּקׁש ֵמֲאָנִׁשים ֶׁשַאֲחֵרי ַהּׁשַ
ֶּכֶסף ִלְצָדָקה ֲעבּור ֲעִנִּיים. מּוָּתר ַּגם ְלַאָּבא ְלַסֵּכם ִעם מֹוֶרה ֶׁשִּיְלַמד ּתֹוָרה ִעם ַהֵּבן 

ֶׁשּלֹו ְּתמּוַרת ָׂשָכר, ֶׁשֲהֵרי זֹו ִמְצָוה.

ַּדף קנ"א: ֲאִמיָרה ְלגֹוי ְּבַׁשָּבת 

ְלִפי ַהּתֹוָרה, ְּבַׁשָּבת מּוָּתר ִליהּוִדי ְלהֹורֹות ְלנֹוְכִרי "ֲעֵׂשה ֲעבּוִרי ְמָלאָכה", ֶׁשֲהֵרי 
ַהְּיהּוִדי ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶאת ַהְּמָלאָכה ְּבַעְצמֹו. אּוָלם, ֲחָכִמים ָאְסרּו ַעל ַהְּיהּוִדי ְלהֹורֹות 

ְלנֹוְכִרי ְלַבֵּצַע ֲעבּורֹו ְמָלאָכה.

ְּכֵדי ְלַהְרִחיק אֹוָתנּו ֵמֲאִמיָרה ְלגֹוי, ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים ִּכי ִאם נֹוְכִרי ָעָׂשה ְּבַׁשָּבת ְמָלאָכה 
ֲעבּור ְיהּוִדי, ָאסּור ַלְּיהּוִדי ֵלָהנֹות ִמן ַהְּמָלאָכה, ַּגם ִאם ַהְּיהּוִדי ֹלא ִּביֵּקׁש ִמֶּמּנּו 

ֶׁשַּיֲעֶׂשה אֹוָתּה ֲעבּורֹו.

ַעד ָמַתי ָאסּור ֵלָהנֹות ִמן ַהְּמָלאָכה? ַעד ֶׁשַּיֲעבֹור ֶּפֶרק ְזָמן ִמּמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֶׁשּבֹו ִניָּתן 
ָהָיה ְלַבֵּצַע ְמָלאָכה זֹו.

 | על המפה

עכו
עכו היא עיר נמל בצפון ארץ ישראל, 
לחוף הים התיכון. היא מוזכרת כבר בתנ"ך 
בספר שופטים, ושימשה כעיר נמל חשובה 
בתקופת בית שני ואחריו, וכמקום מגוריהם 
של כמה תנאים ואמוראים. בסוף המאה 
ה-13 נחרבה עכו בידי הממלוכים, ויושבה 
מחדש רק כעבור מאות שנים. בתקופת 
המנדט הבריטי התיישבו בעיר יהודים 
רבים. הבריטים השתמשו במצודה שעמדה 
במקום כבית כלא וגרדום, בו הוחזקו 
אסירים יהודים מפורסמים. במלחמת 
העצמאות נכבשה עכו בידי צה"ל, ותושביה 
הערבים נמלטו או נכנעו. כיום זוהי עיר 
מעורבת בה חיים יחד יהודים וערבים. 
בסביבתה נמצאים אתרים ארכיאולוגיים 

רבים ומבנים מתקופות קדומות.

)Wikipedia,AERIAL VIEW OF ACRE( עכו

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת,  דף קמ"ט

הסבר: התלמוד עוסק באיסור לקרוא את שמות 
האורחים בשבת מתוך רשימה כתובה, ומביא מקרה 

בו הרשימה חקוקה על טבלה או פנקס.

חייק – חקוק
מידלי – מוגבה

"ולמאן דאמר שמא יקרא, ליחוש שמא ימחוק! 
אלא איכא בינייהו דחייק אטבלא ואפינקס"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים קמ"ט- קנ"ה
פרשת עקב | י"ב- י"ח באב )2-8 לאוגוסט(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

גם מהם הם ייהנו מספיק.הפשוטים והקטנים יותר. להסתפק במתקנים הקטנים יותר, ושעליהם ומפחידים מדי לילדים שאלו מתקנים מסוכנים חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שאם 

התקנות של המקום מאפשרות 

לילדים בגיל מסוים לעלות 

אז כנראה שזה מספיק בטוח, 

והם מוכנים לקחת את הסיכון 

של המתקנים המפחידים. הם 

מבקשים שיסמכו על שיקול 

דעתם על איזה מתקנים לעלות 

כדי שהם ייהנו כפי שהם רוצים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

משפחת כהן יצאה בחופש הגדול ליום כיף בלונה פארק. חלק 
מהמתקנים בלונה פארק ממש גדולים ומפחידים, ולמרות זאת 
חלק מהילדים הקטנים יותר של המשפחה רצו לעלות למתקנים 

המפחידים הללו. הדבר יצר ויכוח בתוך המשפחה.

א. ארגון מחתרתי שהוקם כדי להילחם בבריטים.

ב. מפקדו הראשון היה אברהם תהומי.

ג. סמלו היה יד אוחזת ברובה על רקע מפת ארץ ישראל.

ד. רוב חבריו הגיעו מתנועת בית"ר.

ה. ביצע פעולות נגד השלטונות הבריטים והאויבים הערבים בארץ.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הפריצה לכלא עכו

כלא עכו היה מצודה עות'מאנית ששימשה את 
הבריטים כבית כלא וגרדום. הפריצה לכלא עכו 
הייתה פעולה שביצע האצ"ל במטרה לשחרר 
מהכלא את אסירי המחתרות שהיו כלואים בו. 
יחידת הנדסה של האצ"ל הטמינה חומרי נפץ 
שזעזעו את חומות הכלא, ובעקבותיו תקפו 
את הכלא 34 לוחמים בפיקודו של דב כהן. 
כוחות נוספים היו פרושים באזור כדי לסייע 
לאסירים להימלט ולמנוע מהבריטים גישה 
לאזור. במהלך הפעולה נהרגו דב כהן, שני 
לוחמים נוספים ושישה מהאסירים הנמלטים. 
חמישה אנשי אצ"ל נוספים נעצרו. 40 אסירים 
יהודים הצליחו להימלט. פעולה זו פגעה קשות 
ביוקרתם של הבריטים וחיזקה את המורל של 

היישוב היהודי.

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

קידוש ה'
קידוש השם היא פעולה המעוררת התפעלות 
והערכה כלפי ה' והתורה. כאשר יהודי עושה 
מעשים המבטאים מידות טובות כמו צדק, חסד, 
רחמים וכדומה, זהו קידוש השם. כאשר יהודי 
מוסר את נפשו למות כדי לא לעבור על דתו, 

זה נקרא שהוא מת על קידוש השם.

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

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

בס"ד

ארגון האצ"ל- ארגון צבאי לאומי.

חברותא

קיר הכלא לאחר 
)Wikipedia( הפריצה
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71 דקות  .

הפריצה לכלא עכו.
	  .

ב-4 לחודש מאי 1947. י"ד באייר תש"ז
3  .

הנמל בעכו.
4  .

ארגון האצ"ל.

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

דב כהן הי"ד - מפקד 
הפריצה לכלא עכו

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מהו האירוע המצויר כאן?

מתי הוא התרחש?

איזה נמל מצויר ברקע?

סמל של איזה ארגון מצויר על הקיר?

א. חבר במחתרת האצ"ל.

ב. גדל בפולין והצטרף לתנועת בית"ר.

ג. במלחמת העולם השנייה שירת בבריגדה היהודית.

ד. פיקד על הפריצה לכלא עכו.

ה. נהרג במהלך הנסיגה מהכלא.

2

1

3

4



ַּדף קנ"ד: ָלאו ֶׁשֵאין ּבֹו ַמֲעֶׂשה

ַגג ּוְבָטעּות ָעָׂשה ִאיּסּור ְמָלאָכה ְּבַׁשָּבת, ְלָמָׁשל, ִהְדִליק ֵאׁש ְּבָטעּות  ִמי ֶׁשּׁשָ
- ָעָליו ְלָהִביא קֹוְרַּבן ַחָּטאת ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ָרָבא אֹוֵמר, ִּכי ָהעֹוֵבר ְּבׁשֹוֵגג 
ַעל ִאיּסּור "ְמַחֵּמר", ֵאינֹו ֵמִביא קֹוְרַּבן ַחָּטאת, ִּכי קֹוְרַּבן ַחָּטאת ִמְתַחֵּיב ַרק 

ִמי ֶׁשָעַבר ַעל "ָלאו ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַמֲעֶׂשה".

ַה"ְּמַחֵּמר", ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ְּבַעְצמֹו, ֶאָּלא ַהְּבֵהָמה ִהיא זֹו ֶׁשעֹוָׂשה 
ֶאת ַהְּמָלאָכה ְוהּוא ַמְנִהיג ַרק אֹוָתּה. ֵמַאַחר ֶׁשּקֹוְרַּבן ַחָּטאת ְמִביִאים ַרק ַעל 

ָלאו ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַמֲעֶׂשה, ַה"ְּמַחֵּמר" ֵאינֹו ֵמִביא קֹוְרַּבן ַחָּטאת.

ַּדף קנ"ה: ַהֲאָכַלת ְּכָלִבים

ֲחָכֵמינּו הֹורּו, ִּכי ְּבַׁשַּבת ֵאין ַלֲעׂשֹות ְּפעּוּלֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ִטְרָחה, ַּכֲאֶׁשר 
ַהְּפעּוּלֹות ַהָּללּו ֵאיָנן ֶהְכֵרִחּיֹות, ְוָלֵכן, ָאסּור ְלַהִּניַח ָמזֹון ִלְפֵני יֹוִנים ָּבְרחֹוב, 
יג ֶאת ְמזֹוָנן ְּבַעְצָמן. אּוָלם מּוָּתר ָלֵתת ָמזֹון ִלְכָלִבים,  ֶׁשֲהֵרי ֵהן ְיכֹולֹות ְלַהּׂשִ

יג ָמזֹון ְּבֹלא ֶעְזַרת ָהָאָדם. ים ְלַהּׂשִ ִמְּפֵני ֶׁשַהְּכָלִבים ִמְתַקּׁשִ

ַרֲחָמיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ַעל ְּברּוָאיו: ַרִּבי יֹוָנה ָאַמר, ֶׁשָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ָּבאֹוֶפן ֶׁשּבֹו 
ַהָּקָּב"ה ָּבָרא ֶאת עֹוָלמֹו ְוִלְלמֹוד ִמֶּמּנּו.

ַרב ַהְמנּוָנא ָאַמר ֶׁשִמְּדָרָכיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ִנְלַמד ַּגם ָאנּו ְלַרֵחם ַעל ַּבֲעֵלי ַחִּיים 
ַהְּזקּוִקים ְלָכְך ְוָלֵתת ָלֶהם ְקָצת ָמזֹון.

ַּדף קנ"ג: ִאיּסּור "ְמַחֵּמר"

ָּבת ַהִּנְלָמִדים ְּבסֹוף ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת הּוא ִאיּסּור "ְמַחֵּמר". ֶאָחד ֵמִאיּסּוֵרי ַהּׁשַ

ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ִיְדַאג ֶׁשַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ָינּוחּו ֵמֲעִׂשַּית ְמָלאָכה 
ְּבַׁשָּבת, ְוָלֵכן, ָאסּור ִליהּוִדי ָלֵתת ְלגֹוי ֶאת ַהְּבֵהָמה ֶׁשּלֹו ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעבֹוד ִעָּמּה 

ְּבַׁשָּבת. 

ִמְּלַבד זֹאת ַקָּים ִאיּסּור "ְמַחֵּמר", ֶׁשָאסּור ִליהּוִדי ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת ְמָלאָכה 
א  ְּבַבַעל ַחִּיים, ַּגם ִאם ַּבַעל ַהַחִּיים ַהֶּזה ֵאינֹו ֶׁשּלֹו. ְלָמָׁשל, ָאסּור ְלַהִּניַח ַמּׂשָ

ַעל ְּבֵהָמה ּוְלַהְנִהיג אֹוָתּה ַאְרַּבע ַאּמֹות ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים.

בס"ד

מדוע אין לקרוא ולעיין בשבת בדפים    .1
בהם כתובים חשבונות של כספים? 

מתי מותר ליהנות ממלאכה שגוי עשה    .2
עבור יהודי בשבת?

מה זה "לאו שאין בו מעשה"?   .3

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים קנ״ב- קנ״ה

???שאלות השבוע

דבר תורה
על הפסוק בפרשתנו: "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך 
שאל מעמך", מסביר רבי נחמן מברסלב פירוש 
מקורי, הבוחר להתמקד דווקא במילה שנראית 

כצדדית וסתמית בפסוק - "ועתה".

פעמים רבות דרכו של אדם לחשוב ולדמיין מה 
היה קורה אילו הוא היה במקום אחר או אילו היה 
לו משהו שאין לו כעת וכדומה. המילה "ועתה"- 
קוראת לאדם להתמקד ולחפש את האור ואת דרך 
עבודת ה' דווקא במקום, בזמן, ובמציאות החיים 

בה הוא חי עכשיו. 

אל תהיה עסוק רק בעתיד או בחלומות ודמיונות 
מה יהיה אם יקרה כך, אלא התמקד ו"תפוס את 
הרגע". חפש כיצד להעלות ולרומם את ההווה בו 
את חי עכשיו, ושאל את עצמך: מה ה' דורש ורוצה 

ממני בדיוק בגלל המציאות בה אני חי כעת.

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

ַּדף קנ"ב : ֱאֹלַקי, ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא

ְּבָכל ּבֹוֶקר ָאנּו מֹוִדים ַלה': "ֱאֹלַקי, ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי, ְטהֹוָרה ִהיא". ַהָּקָּב"ה 
ֵאר ְטהֹוָרה, ַעל  ָנַתן ָלנּו ְנָׁשָמה ְטהֹוָרה, ַוֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְדאֹוג ֶׁשִהיא ִתיּׁשָ

ְיֵדי ֶׁשְּנַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֶאת ַהִּמְצוֹות.

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ָמָׁשל ָיֶפה, ֶׁשַּמְסִּביר ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶהָחׁשּוב ֶׁשִּניַּתן ָלנּו, ִלְׁשמֹור 
ַעל ַהְּנָׁשָמה ַהְּטהֹוָרה:

ַמֲעֶׂשה ְּבֶמֶלְך ֶׁשָּנַתן ַלֲעָבָדיו ִּבְגֵדי ַמְלכּות ֲחׁשּוִבים. ָהֲעָבִדים ַהֲחָכִמים ָׁשְמרּו 
ַעל ַהְּבָגִדים ִּבְזִהירּות ַרָּבה, ְוִהְׁשַּתְּמׁשּו ָּבֶהם ַאְך ְוַרק ְלצֹוְרֵכי ַהֶּמֶלְך. ָהֲעָבִדים 
ֵהם עֹוִׂשים, ָלְבׁשּו ֶאת ַהְּבָגִדים ַּגם ְּבֵעת ֶׁשָעְסקּו  ֶׁשֹּלא ָׂשמּו ֵלב ְלַמה ּׁשֶ

ִּבְמָלאכֹות ְּבזּוּיֹות.

ַּכֲאֶׁשר ֵהם ָהיּו ְצִריִכים ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהְּבָגִדים ַלֶּמֶלְך, ַאֶּתם ְּבַוַּדאי ְמִביִנים ְלִמי 
ַהֶּמֶלְך ָנַתן ָׂשָכר ְוַעל ִמי ַהֶּמֶלְך ָּכַעס.

ַּגם ֶאת ַהְּנָׁשָמה ֶׁשהּוְפְקָדה ְבָיֵדינּו ַעל ְיֵדי ַהָּקָּב"ה, ֵיׁש ִלְׁשמֹור ּוְלַהֲחִזיָרּה 
ְנִקָּיה ּוְטהֹוָרה.

מצאו את שלוש האותיות שמשלימות את כל 
ההגדרות הבאות:

1. בשר שאינו של קדשים -                         ין

2. לא בריאים -                          ים

3. מצבעיו של הדגל - כ             

4. נסלח - מ 

)תשובה: חול(4. רוקדת - מ                         לת

חידה?


