
ַּדף ל"ה: ָמַתי הּוא ַהְּזַמן ַהּקֹוֵבַע ְלֵערּוב ְּתחּוִמין?

י ַּבָּצֳהַרִים ֵהִריחּו ְּכָלִבים  י ַּבּבֹוֶקר, ּוְביֹום ִׁשיּׁשִ ִאם ְיהּוִדי ִהִּניַח ֶאת ָהֵערּוב ְּביֹום ִׁשיּׁשִ
ֶאת ַהַּמֲאָכִלים ְוָאְכלּו אֹוָתם, ַהִאם ָהֵערּוב ֶׁשּלֹו ָּכֵׁשר? ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד, ַהְּזַמן ַהּקֹוֵבַע 
ָּבת ַהְּכָלִבים עֹוד ֹלא ָאְכלּו  ָּבת. ְּכלֹוַמר, ִאם ִּבְׁשַעת ְּכִניַסת ַהּׁשַ הּוא ְזַמן ְּכִניַסת ַהּׁשַ

ָּבת ֵהם ָאְכלּו אֹותֹו. ֶאת ָהֵערּוב, ָהֵערּוב ָּכֵׁשר, ֲאִפיּלּו ֶׁשַאַחר ְּכִניַסת ַהּׁשַ

ָּבת, ַּכֲאֶׁשר ָהֵערּוב עֹוד ָהָיה ָׁשֵלם, ִנְקַּבע ֶׁשַהָּמקֹום  ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשְּבֶרַגע ְּכִניַסת ַהּׁשַ
ֶׁשּבֹו ָהֵערּוב מּוָּנח הּוא "ְמקֹומֹו" ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ֶׁשִהִּניַח אֹותֹו. ְלִפיָכְך, ַלְמרֹות ֶׁשַאַחר 

ָּכְך ַהְּכָלִבים ָאְכלּו ֶאת ַהַּמֲאָכִלים, ָהֵערּוב ֹלא ִהְתַּבֵּטל.

ַּדף ל"ו: ְׁשֵני ֵערּוֵבי ְתחּוִמין

ָּבת. ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ָאָדם ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְלֵהיָכן ִיְצָטֵרְך ָלֶלֶכת ַּבּׁשַ

ָּבת, ְוהּוא רֹוֶצה ְלַכֵּבד אֹותֹו  ַמע ֶׁשָהַרב ֶׁשּלֹו עֹוֵמד ְלַהִּגיַע ְלִעירֹו ַּבּׁשַ ְלָמָׁשל, ָאָדם ֶׁשּׁשָ
ְוָלֵצאת ִלְקָראתֹו ְלַקֵּבל ֶאת ָּפָניו, ֲאָבל הּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ַצד ֶׁשל ָהִעיר ָיבֹוא ָהַרב.

ֵמַאַחר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת ַאַחת ְׁשֵני ֵערּוֵבי ְתחּוִמין ִּבְׁשֵני ְמקֹומֹות, ַהְּגָמָרא 
אֹוֶמֶרת ֶׁשּמּוָּתר לֹו ְלַהִּניַח ֵערּוב ְּתחּוִמין ִּבְׁשֵני ַהְּמקֹומֹות, ּוְלַהְתנֹות ִּכי ִאם ִיְצָטֵרְך 
ָלֵצאת ִמַּצד ֶאָחד - ָהֵערּוב ֶׁשָעָׂשה ָׁשם הּוא ָהֵערּוב ָהֲאִמיִּתי, ְוִאם ִיְצָטֵרְך ָלֵצאת ִמן 

ִני - ָהֵערּוב ֶׁשָעָׂשה ָׁשם הּוא ָהֲאִמיִּתי. ַהַּצד ַהּׁשֵ

ַּדף ל"ז: "ֵיׁש ְּבֵרָרה אֹו ֵאין ְּבֵרָרה"

ְּבַדף ֶזה ִנְלַמד ַעל ַאַחת ִמַּמְחלֹוקֹות ַהַּתָּנִאים ַהְמפּוְרָסמֹות ְּביֹוֵתר: "ֵיׁש ְּבֵרָרה אֹו ֵאין 
ְּבֵרָרה".  ִלְפֵני ֲאִכיַלת ֵּפרֹות ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ְּתרּומֹות ּוַמְעְׂשרֹות. ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶׁשָרָצה 
ְלַהְפִריׁש ְּתרּוָמה ֵמָחִבית ַיִין. ִּבְמקֹום ִליּטֹול ְקַצת ַיִין ְולֹוַמר "ֲהֵרי ֶזה ְתרּוָמה", ָעַמד 
ָהִאיׁש ְוָאַמר ָּכְך: "ֶאת ַהַּיִין ֶׁשִּיּוֵָתר ְּבסֹוף ֶהָחִבית, ְלַאַחר ֶׁשֶאְׁשֶּתה ֶאת רֹוב ַהַּיִין, ֲאִני 
ַמְפִריׁש ַעָּתה ְּתרּוָמה". ְּכֵדי ֶׁשַהְּתרּוָמה ָתחּול, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּב"ְבֵרָרה". 
ְּכלֹוַמר, ָאנּו אֹוְמִרים, ֶׁשַהְּתרּוָמה ָחָלה ַעְכָׁשיו. ַעל ֵאיֶזה ַיִין? ֶזה ִיְתָּבֵרר ְלַאַחר ֶׁשְּיַסֵּים 
ִלְׁשּתֹות ֶאת רֹוב ֶהָחִבית. ֵיׁש סֹוְבִרים ִּכי "ֵאין ְּבֵרָרה", ִמְּפֵני ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוִׂשים ֶאת 
ַהַּמֲעֶׂשה, ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ָּברּור ְּכָבר ָּכֵעת ֵאיֶזה ַיִין ִנְהָיה ְתרּוָמה, ְוֵאין ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים 
ֶׁשִּיְתָּבְררּו ַרק ֶּבָעִתיד. ְוִאיּלּו ַרִּבי ֵמִאיר סֹוֵבר "ֵיׁש ְּבֵרָרה" - ֶּבָעִתיד ִיְתָּבֵרר, ַעל ֵאיֶזה 

ַיִין ָחָלה ַהְפָרַׁשת ַהְּתרּוָמה.

 | על המפה

הקהילות היהודיות בצרפת
עדויות על התיישבות יהודית בצרפת 
מופיעות החל מהמאה ה-4 לספירה. 
הקהילות  גדלו  הביניים  ימי  במהלך 
ישיבות  הקימו  בצרפת,  היהודיות 
ומרכזים רוחניים, ומתוכן יצאו גדולי 
ישראל מפורסמים כמו רש"י ורבנו גרשום 
מאור הגולה. בעקבות מסעות הצלב הורע 
מצבם של יהודי צרפת, וקהילות רבות 
סבלו מגזירות, פוגרומים וגירוש. ב-1306 
גורשו כל יהודי צרפת, אך הורשו לחזור 
אליה בהמשך תחת מגבלות. בתקופת 
הרנסנס השתפר מצבם של היהודים 
בצרפת, ובעקבות המהפכה הצרפתית זכו 
לשוויון זכויות מלא. רבים מהם השתלבו 
בחברה והגיעו למעמדות גבוהים, ושישה 
ראשי ממשלה בצרפת היו ממוצא יהודי. 
עם זאת, אירועים כמו משפט דרייפוס 
חשפו את האנטישמיות שעדיין רוחשת 

בצרפת כלפי היהודים.

לאון בלום, ראש 
הממשלה היהודי 

הראשון של צרפת 
)Wikipedia(

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 361

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ערובין, דף מ"א

הסבר: רבי יוחנן בן נורי מוחה נגד ניסיונו של 
רבי יהושע לשנות מהוראותיו של רבן גמליאל 

לאחר פטירתו.

ניהלן – לנו
אכולהו – על כולם

"כל ימיו של רבן גמליאל קבענו הלכה כמותו, 
עכשיו אתה מבקש לבטל את דבריו?"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶסֶּכת ֵערּוִבין, ַדִּּפים ל"ה- מ"א
ראש השנה תשפ"א | כ"ד באלול- א' בתשרי )13-19 לספטמבר(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

שנה �בה 
ומתוקה !



4 דקות

עשר להישאר בבית.ולכן על הילדים מתחת לגיל הפרעה ורעש של ילדים, שקט, בכובד ראש וללא בימים הנוראים, במקום רוצים להתפלל, במיוחד החלטה נכונה. המתפללים חלק מהחברים טענו שזו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מהחברים טענו כי 

חלק מחינוך הילדים, לפחות 

בגילאי שש עד עשר, זה 

להביא אותם לבית הכנסת, 

במיוחד בימים הנוראים, 

כדי שיספגו את האווירה, 

הניגונים, ורוח הימים האלה. 

גם אם פה ושם חלק מהם 

יפריעו קצת, עדיין החינוך 

שלהם חשוב יותר.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

לקראת ראש השנה הודיעה הנהלת בית הכנסת לכל חברי הקהילה 
כי אסור להביא לבית הכנסת לתפילות הימים הנוראים ילדים מתחת 
לגיל עשר מכיוון שהם עלולים להפריע לתפילה ולכן שיישארו 
בבית עם האימהות. ההחלטה הזו עוררה ויכוח בין חברי הקהילה.

נולד בצרפת ב-1859 למשפחה יהודית אמידה המתייחסת לרש"י. א. 

היה הקצין היהודי היחיד שעבד במטה הכללי של הצבא הצרפתי. ב. 

ב-1895 הואשם בבגידה וריגול, נשללו דרגותיו בטקס משפיל  ג. 
ודנו אותו למאסר עולם באי השדים.

ב-1906 התקבל הערעור שלו, הוכרז כחף מפשע, והוחזר לשרת  ד. 
בצבא הצרפתי בדרגת מייג'ור.

נפטר בגיל 75 בשנת 1936 ונקבר בפריז. ה. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
"אני מאשים" - אמיל זולא

"אני מאשים" הוא מאמר שכתב העיתונאי 
הצרפתי אמיל זולא בעקבות משפט דרייפוס. 
אלפרד דרייפוס היה קצין יהודי בצרפת, 
בגילויי  לווה  ומשפטו  בבגידה  שהורשע 
אנטישמיות בולטים. במאמר "אני מאשים", 
שפרסם בעיתון "ל'אורור" ב-13 בינואר 1898, 
תקף אמיל זולא בחריפות את השלטונות, ראשי 
הצבא ומערכת המשפט על התנהלותם בפרשה 
זו, והאשים אותם בעיוות הדין, סילוף הממצאים 
ומשפט שקר. בעקבות המאמר הועמד זולא 
לדין ונגזרה עליו שנת מאסר וקנס כספי, אולם 
המאמר השפיע מאוד על דעת הקהל והוביל 
בסופו של דבר למשפט חוזר שבסופו זוכה 
דרייפוס. המילים "אני מאשים" הפכו לביטוי 
המשמש להאשמה כלפי הממסד, בו עשו 

שימוש אישים נוספים מאוחר יותר.

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

תשר"ת, תש"ת, תר"ת 
חכמים נחלקו מהו סוג התקיעה שיש לתקוע 
בראש השנה, ולכן משמיעים שלושה סוגים 
שונים של תקיעות: תקיעה-שברים-תקיעה, 
תקיעה-תרועה-תקיעה, ותקיעה-שברים-
תרועה-תקיעה. ראשי התיבות של סדרי 
תקיעות אלה הם תש"ת, תר"ת ותשר"ת. סך 
כל התקיעות העולות מכל הסדרה הזו הם 
100, על פי ההלכה שיש לשמוע 100 קולות 

שופר בראש השנה.

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

אלפרד דרייפוס

חברותא

)Wikipedia( אמיל זולא



3 דקות
  | מי אנחנו?

7 דקות

1 .

שלילת דרגותיו של דרייפוס בפריז, 5.1.1895
2 .

את העיתון "ל'אורור" בו פרסם אמיל זולא 
את מכתבו: "אני מאשים".

3 .

בנימין זאב הרצל, שמשפט דרייפוס השפיע  עליו ועל פועלו הציוני.

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

אמיל זולא

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן, היכן ומתי התרחש?

מה אוחז בידו הילד הקטן?

מיהו האיש המזוקן בצד שמאל וכיצד הוא קשור לתמונה?

נולד ב-1902 בצרפת והיה סופר ופובליציסט. א. 
ב-1898 יצא להגן על אלפרד דרייפוס ופרסם בעיתון   ב. 

"ל'אורור" מכתב גלוי לנשיא צרפת תחת הכותרת: "אני מאשים".
בעקבות פרסום המאמר הורשע בבית המשפט, נידון למאסר ולקנס, ונמלט לאנגליה. ג. 

נפטר בגיל 62 בשנת 1902 כתוצאה מהרעלת פחמן חד-חמצני ונקבר בצרפת. ד. 
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ַּדף מ': "ְּתחּום ַׁשָּבת" ֶׁשל ֲחָפִצים

ְּבַדף ֶזה ְמָבֵאר ַהַּתְלמּוד ִּכי ֹלא ַרק ַלְּיהּוִדי ֵיׁש "ְּתחּום ַׁשָּבת", ֶאָּלא ַגם 
ַלֵּכִלים וַלֲחָפִצים ֶׁשּלֹו.

ְּכִפי ֶׁשָאסּור ְלָאָדם ָלֵצאת יֹוֵתר ֵמַאְלַּפִים ַאָּמה ִמן ַהָּמקֹום ּבֹו ָׁשָהה ִּבְכִניַסת 
ַׁשָּבת, ָּכְך ַּגם ָאסּור ְלהֹוִציא ֶאת ַהֵּכִלים ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ִמְּתחּום ַׁשָּבת. ְלִפיָכְך, 
ָּבת ִמחּוץ ַלְּתחּום, הּוא עֹוֵבר ְׁשֵּתי ֲעֵברֹות. ֲעֵבָרה ַאַחת,  ִאם ְיהּוִדי ָיָצא ַבּׁשַ
ִנָּיה ַעל ָּכְך ֶׁשהֹוִציא ֶאת  ַעל ָּכְך ֶׁשהּוא ָיָצא ִמְּתחּום ַׁשָּבת, ְוָהֲעֵבָרה ַהּׁשְ
ַהְּבָגִדים ֶׁשהּוא לֹוֵבׁש ִמחּוץ ַלְּתחּום, ֶׁשֲהֵרי ַגם ִלְבָגִדים, ֲחָפִצים ְוֵכִלים ֵיׁש 

"ְּתחּום ַׁשָּבת", ְוָאסּור ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמחּוץ ַלְּתחּום.

ַּדף מ"א: ְסעּוָדה ַמְפֶסֶקת ְּבֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְּבָאב

ְּבֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְּבָאב אֹוְכִלים ְסעּוָדה ַמְפֶסֶקת, ִהיא ַהְסעּוָדה ָהַאֲחרֹוָנה ִלְפֵני 
צֹום ִּתְׁשָעה ְבָאב. ִּבְסעּוָדה ַמְפֶסֶקת ָאסּור ֶלֱאכֹול ְׁשֵני ַתְבִׁשיִלים - ְׁשֵני 

ִלים. סּוִגים ֶׁשל ַמֲאָכִלים ְמבּוּׁשָ

ֵיׁש ָׁשִנים ֶׁשָּבֶהן ַהְסעּוָדה ַמְפֶסֶקת ִהיא ַהְסעּוָדה ַהְׁשִליִׁשית ֶׁשל ַׁשָּבת. 
ַּכֲאֶׁשר ִּתְׁשָעה ְּבָאב ָחל ְּביֹום ִראׁשֹון, ַמְתִחיִלים ָלצּום ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, 

ְוַהְּסעּוָדה ָהַאֲחרֹוָנה ִלְפֵני ַהּצֹום ִהיא ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית.

ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד, ַּכֲאֶׁשר ַהְּסעּוָדה ַהְׁשִליִׁשית ִהיא ַהְּסעּוָדה ַהַמְפֶסֶקת, 
ֵאין ַהְגָּבלֹות ְּכמֹו ִּבְסעּוָדה ַמְפֶסֶקת ְרִגיָלה. מּוָּתר ֶלֱאכֹול ַּתְבִׁשיִלים ַרִּבים, 

ַוֲאִפיּלּו ִלְׁשּתֹות ַיִין ְוֶלֱאכֹול ָּבָׂשר.

ַּדף ל"ט: יֹום טֹוב ֵׁשִני ֶׁשל ָּגלּוּיֹות

בּועֹות  ְּבחּוץ ָלָאֶרץ חֹוְגִגים ָּכל יֹום טֹוב ְׁשֵני ָיִמים, ְלָמָׁשל, ֶאת ַחג ַהּׁשָ
ָנה ֹלא ָהָיה  חֹוְגִגים יֹוַמִים. ַהִּסיָּבה ְלָכְך ִהיא ֶׁשִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, לּוַח ַהּׁשָ
ָקבּוַע ֵמרֹאׁש, ֶאָּלא ְּבסֹוף ָּכל חֹוֶדׁש ֵּבית ַהִּדין ָהָיה ָצִריְך ִלְקּבֹוַע ִאם ַהחֹוֶדׁש 
ֶׁשִּמְסַּתֵּים ִיְהֶיה ֵּבן ֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה יֹום, אֹו ֵּבן ְׁשלֹוִׁשים יֹום. ְלָמָׁשל, ְּבל' 
ְּבִאָּיר ֵּבית ַהִּדין ָהָיה ָיכֹול ִלְקּבֹוַע: ַהּיֹום רֹאׁש חֹוֶדׁש, ּוִמָּיד אֹותֹו יֹום ֶנְהַּפְך 
ְלרֹאׁש חֹוֶדׁש ִסיָון, ַאְך ִלְפָעִמים ֵּבית ַהִּדין ָהָיה ַמְמִּתין ַלָּמֳחָרת ְּביֹום ל"א 

ִאָּיר ְוקֹוֵבַע ֶׁשהּוא רֹאׁש חֹוֶדׁש ִסיָון.

ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּגרּו ְבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהְסִּפיקּו ִלְׁשמֹוַע ָמַתי ָהָיה רֹאׁש חֹוֶדׁש ּוְלִפי 
ֶזה ָיְדעּו ָמַתי ַלְחּגֹוג, ֲאָבל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּגרּו ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֹלא ָיְדעּו ָמַתי ָחל רֹאׁש 
חֹוֶדׁש. ְלִפיָכְך ָקְבעּו ֲחָכִמים, ִּכי ְבחּוץ ָלָאֶרץ ַיְחְּגגּו יֹוַמִים, ֵמֲחַמת ַהָּסֵפק.

בס"ד

1. האם אפשר לסמוך על עירוב שאבד או התכלה 
אחרי כניסת השבת?

2. מה יעשה מי שרוצה להכין עירוב ואין לו מאכל?

3. מתי אפשר לאכול בשר בערב תשעה באב?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ערובין, ַדִּּפים ל״ח- מ״א

???שאלות השבוע

דבר תורה
הרמב"ם בהלכות תשובה מונה מספר דברים 
המקשים על אדם לשוב בתשובה. בתחילה 
הוא מביא רשימה של דברים "המעכבים" את 
האדם מלשוב, ואחריהם דברים "הנועלים" בפניו 
את היכולת לתשובה. ההבדל בין דבר שמעכב 
לדבר שנועל דומה להבדל בין פתיחת דלת שיש 
מאחוריה ארגז כבד שמעכב את פתיחתה, לבין 
פתיחת דלת הנעולה בסורג ובריח. בוודאי שאת 

הדלת הנעולה כמעט שבלתי ניתן לפרוץ.

הדבר הראשון, לפי הרמב"ם, הנועל את דרכי 
התשובה הוא - "הפורש מן הציבור". 

כוחו של האדם הפרטי לעמוד לבדו ביום הדין 
ולזכות בדין הוא קטן ומוגבל. דווקא התפילה, 
התשובה והעשייה למען עם ישראל כולו, היא 
שפותחת בפני האדם את דלת התשובה, ויחד 

איתה את התקווה והתפילה לצאת זכאי בדין.

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

חידת קפד ראשו
לפניכם זוגות של הגדרות, שבכל אחד מהם 
התשובה השנייה מתקבלת על ידי מחיקת האות 

הראשונה של התשובה הראשונה:

)תשובות: תחום-חום, תשעה-שעה,  עצום-צום, כאב-אב(

ַּדף ל"ח: ֵערּוב ְּתחּוִמין ָּבַרְגָלִים

ָלַמְדנּו ֶׁשִּניָּתן ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ְּתחּוִמין ַעל ְיֵדי ַהָּנַחת ְּדַבר ַמֲאָכל ִמחּוץ ָלִעיר 
ַוֲאִמיָרה: "ָּכאן ְּתֵהא ְׁשִביָתִתי". ַהַּתְלמּוד ְמַלֵּמד ֶׁשִּניָּתן ַלֲעׂשֹות "ֵערּוב" ַּגם 

ְּבִלי ַמֲאָכל, ַעל ְיֵדי ַּבַעל ָהֵערּוב ַעְצמֹו.

ֵּכיַצד עֹוִׂשים זֹאת? ָהָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֵערּוב, ָיכֹול ָלֵצאת ִמחּוץ ָלִעיר 
ָּבת ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, ְוָכְך  ְוִלְׁשהֹות  ִּבְמקֹום ָהֵערּוב ִּבְׁשַעת ְּכִניַסת ַהּׁשַ
ָּבת ֶנְחָׁשב "ְמקֹומֹו",  הּוא ֶּבֱאֶמת ּגֹוֵרם ֶׁשַהָּמקֹום ּבֹו הּוא עֹוֵמד ִּבְכִניַסת ַהּׁשַ
אי ַלֲחזֹור ֶאל ָהִעיר, ִּכי "ְמקֹומֹו"  ֶׁשֲהֵרי הּוא ִנְמָצא ָׁשם. ַאַחר ָּכְך הּוא ַרּׁשַ
אי ְלַהֵּלְך ַאְלַּפִים ַאָּמה נֹוָספֹות  ָּבת הּוא ַרּׁשַ ְּכָבר ִנְקַּבע ִמחּוץ ָלִעיר, ּוַבּׁשַ

ִמְּמקֹום ָהֵערּוב.

1. אזור, שטח \ צבע האדמה 

2. יום תאריך החורבן \ 60 דקות

3. ענק \ תענית

4. ייסורים \ החודש החמישי


