
ַּדף ס"ג: ְזִהירּות ִּבְכבֹוד ָהַרב

ַּתְלִמיד ָצִריְך ְלִהיָּזֵהר ִּבְכבֹוד ַרּבֹו ֶׁשְּמַלְּמדֹו תֹוָרה.

ַּגם ִאם ַהַּתְלִמיד הּוא ַתְלִמיד ָחָכם ְּבַעְצמֹו, ָאסּור לֹו ַלֲענֹות ַעל ְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה 
ֶׁשּשֹׁוֲאִלים ֶאת ַרּבֹו, ַּגם ַּכֲאֶׁשר הּוא ָּבטּוַח ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ֶאָּלא ָעָליו ְלַכֵּבד 

ֶאת ַרּבֹו, ִלְׁשּתֹוק, ּוְלַהִּניַח ְלַרּבֹו ַלֲענֹות ֶאת ַהְּתׁשּוָבה.

ַרב ַהְמנּוָנא אֹוֵמר ֶׁשֲאִפיּלּו ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֹלא ִליֵּמד ִּדְבֵרי ֲהָלָכה ָּכל ְזַמן ֶׁשַרּבֹו, ִעיָרא 
ַהָּיִאיִרי, ָהָיה ַחי, ְוַרק ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְפַטר ַרּבֹו, ִהְתִחיל ִלְדרֹוׁש ָּבַרִּבים ִּדְבֵרי ֲהָלָכה.

ַּדף ס"ד: ַרָּבן ַּגְמִליֵאל וַּתְלִמידֹו ִאיָלִעי

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה רֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור ְּבַדְרּכֹו ֵמַעּכֹו ָלִעיר ְּכִזיב ֶׁשִּבְצפֹון-ַמֲעַרב ֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל, ְוַאֲחָריו ָהַלְך ַּתְלִמידֹו ִאיָלִעי. ֲחָכִמים ָלְמדּו ַּכָּמה ֲהָלכֹות ֵמַרָּבן ַּגְמִליֵאל 

ְּבָׁשָעה ֶׁשָרַכב ַעל ַהֲחמֹור. 

ֲהָלָכה ִראׁשֹוָנה: ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך ָרָאה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ִּכיְּכרֹות ֶלֶחם מּוְׁשָלכֹות ַעל ַהַּקְרַקע. 
ֲארּו ָּכְך ְּבִביָּזיֹון.  הֹוָרה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְלִאיָלִעי ַתְלִמידֹו ִליּטֹול ֶאת ַהִּכיָּכרֹות, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיּׁשָ

ִמָּכאן ָלְמדּו ֲחָכִמים, ֶׁשֵּיׁש ִלְדאֹוג ֶׁשַּמֲאָכִלים ֹלא ִיְהיּו ְמבּוִּזים.

ֲהָלָכה ְׁשִנָּיה: ַאַחר ָּכְך ֵהם ָראּו נֹוְכִרי הֹוֵלְך ַּבֶּדֶרְך, ְוַרָּבן ַּגְמִליֵאל הֹוָרה ְלַתְלִמידֹו 
ֶׁשִּיְמסֹור ֶאת ַהִּכיָּכרֹות ַלּנֹוְכִרי. ִמָּכאן ָלְמדּו ֲחָכִמים, ִּכי ָאסּור ָהָיה ִליהּוִדים ֶלֱאכֹול 
ִּכיָּכרֹות ֵאּלּו, ִמְּפֵני ֶׁשרֹוב ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָעְברּו ְבאֹותֹו ָמקֹום ָהיּו נֹוְכִרים, ּוִמֵּמיָלא ֵיׁש 

ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשַהִּכיָּכרֹות ֵאיָנן ְּכֵׁשרֹות.

ַּדף ס"ה: ְּתִפיָּלה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך

ַּכֲאֶׁשר עֹוְמִדים ִּבְתִפיָּלה ִלְפֵני ה', ֵיׁש ְלִהְתַנֵהג ּוְלַהְרִּגיׁש ְלָכל ַהָּפחֹות ְּכמֹו ֶׁשעֹוְמִדים 
ִלְפֵני ֶמֶלְך ָּגדֹול.

אי ְלִהְתַּפֵּלל, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ֶזה ִלְכבֹודֹו  ָתה ַיִין ְוֵאינֹו ָצלּול ְּבַדְעּתֹו, ֵאינֹו ַרּׁשַ ָלֵכן ָאָדם ֶׁשּׁשָ
ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ֶׁשְּמַדְּבִרים ִאיּתֹו ְּבצּוָרה ָּכזֹו.

ָהָאמֹוָרא ַרב ָּפָּפא ֹלא ִהְתַּפֵּלל ְּבַבִית ֶׁשָהָיה ּבֹו ֵריַח ָחָזק ֶׁשל ַמֲאָכִלים, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא 
ָרָצה ְלִהְתַרֵּכז ַּבְּתִפיָּלה וְלַכּוֵן ֵהיֵטב, ְוָהֵריַח ִהְפִריַע לֹו. 

 | על המפה

מאה שערים
מאה שערים היא שכונה בירושלים אשר 
הוקמה בשנת תרל"ד על ידי תושבי 
ירושלים במסגרת "היציאה מהחומות", 
והייתה השכונה החמישית שנבנתה מחוץ 
לעיר העתיקה. בין המייסדים היו יואל 
משה סלומון, יוסף ריבלין ובן-ציון ליאון. 
השכונה נקראה מאה שערים על שם 
הפסוק "ַוִיְּזַרע ִיְצָחק ָבָּאֶרץ ַהִהוא ַוִיְּמָצא 
ַבָּשָּׁנה ַהִהוא ֵמָאה ְשָׁעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ה'", וגם 
משום שנוסדה על ידי קבוצה של מאה 
חברים. השכונה גדלה במהירות בעקבות 
ילודה ועלייה מאירופה. כיום גרים בה 

כ-9,400 תושבים, רובם ככולם חרדים.

)Wikipedia, Avraham( כיכר השבת- מאה שערים

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 365

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ערובין, דף ס"ד

הסבר: התלמוד מספר על דברים שנלמדו מתוך 
הנהגותיו של רבן גמליאל בזמן מסעו מעכו לכזיב.

גלוסקין – עוגה
הרסנא – מאכל של דגים קטנים מטוגנים

"מעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב על החמור, והיה 
מהלך מעכו לכזיב, והיה רבי אילעאי מהלך אחריו" 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶסֶּכת ֵערּוִבין, ַדִּּפים ס"ג- ס"ט
פרשת בראשית | כ"ג-כ"ט בתשרי )11-17 לאוקטובר( 

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף ס"ו: "ֵאינֹו מֹוֶדה ָּבֵערּוב"

ֵערּוב ֲחֵצרֹות עֹוִׂשים ַעל ְיֵדי ֶׁשאֹוְסִפים ֶלֶחם ִמָּכל ַּדָּיֵרי ֶהָחֵצר ּוַמִּניִחים אותו ְּבַאַחד 
ַהָּבִּתים. ָּכְך ֶנְחָׁשב ַהָּדָבר ְּכִאיּלּו ּכּוָּלם ָּגִרים ְּבַבִית ֶאָחד ּומּוָּתר ָלֶהם ְלַטְלֵטל ֶּבָחֵצר.

ֵכִנים "ֵאינֹו מֹוֶדה ָּבֵערּוב", ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִאיּתֹו  ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶׁשִאם ַאַחד ַהּׁשְ
ֵערּוב ֲחֵצרֹות. ַּגם ִעם נֹוְכִרי ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ֲחֵצרֹות.

ִאם ַהַּדָּיר ַהּנֹוְכִרי ֵאינֹו ִנְמָצא ְּבַׁשָּבת ְּבֵביתֹו, ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ֶּבָחֵצר. אּוָלם ִאם 
ָּבת, ָהֵערּוב ִמְתַּבֵּטל ְוָאסּור ְלַטְלֵטל ֶּבָחֵצר. הּוא חֹוֵזר ְּבֶאְמַצע ַהּׁשַ



4 דקות

שהממתקים לא צריך להתגבר ולדעת אם זה מפתה מאוד ללא יוצא מהכלל, וגם תמיד על אוכל בריא טענו שצריך להקפיד חלק מבני המשפחה מצד אחד:
בריאים.

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שמותר מדי פעם קצת לאכול 

ממתקים, ובטח בקידוש הגדול 

שמחלקים שקיות. כאשר כל 

הילדים האחרים יקבלו ממתקים 

וייהנו זה לא הוגן שרק ילדי 

משפחת כהן יעמדו מהצד ויראו 

איך כולם נהנים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

בשבת פרשת בראשית אחרי שמחת תורה נוהגים לעשות בבית 
הכנסת קידוש גדול ולחלק לילדים שקיות גדולות עם הרבה ממתקים. 
לפני שהלכו לבית הכנסת אמרה גב' כהן לילדיה שבגלל שהם 
מקפידים בבית על אוכל בריא והממתקים מכילים הרבה סוכר והם 
ממש לא בריאים - היא לא מרשה להם לקבל את שקיות הממתקים 
המחולקות בבית הכנסת. הדבר עורר דיון סוער בין בני המשפחה.

נולד ביישוב הישן בירושלים. א. 
היה ממייסדי פתח תקווה. ב. 

לאחר שפרצה שם מגפת מלריה, עזב וייסד את יהוד. ג. 
יורם טהרלב כתב עליו בלדה. ד. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
ייסוד פתח תקווה

העיר פתח תקווה נוסדה בשנת תרל"ט כמושבה 
חקלאית. האדמות עליה הוקמה נקנו מערבים 
על ידי קבוצת מתיישבים שביניהם יואל משה 
סלומון, דוד גוטמן ויהושע שטמפפר, במקום 
בו עמד קודם לכן הכפר אומלבס. הם קראו 
לה פתח תקווה על שם הפסוק "ְוֶאת ֵעֶמק 
ָעכֹור ְלֶפַתח ִתְּקָוה" )הושע ב'(, כדי לומר שגם 
עמק עכור מלא ביצות ומחלות עוד יכול 
לפרוח. בעקבות המלריה והקשיים שהערימו 
השלטונות הטורקיים נטשו התושבים את 
המושבה לאחר שלוש שנים, אך הם שבו אליה 
בשנת תרמ"ו, ומאז היא הלכה והתפתחה, בעיקר 
מאז לקח אותה הברון רוטשילד תחת חסותו. 
בשנת תרצ"ז הפכה פתח תקווה לעיר, השנייה 

בארץ אחרי תל אביב.

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

חתן בראשית
חתן בראשית הוא העולה לתורה שמעלים 
בשמחת תורה לקריאת הפסוקים הראשונים 
בספר בראשית, ולמעשה להתחלת התורה 
מחדש לאחר סיומה. חתן בראשית עולה לאחר 
חתן תורה, שהוא המסיים את התורה בסוף 

ספר דברים.

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

בית אברהם שפירא )זקן שומרי העיר( עם פסלו 
בחזית הבית )Wikipedia, ד"ר אבישי טייכר(

בס"ד

יואל משה סלומון

חברותא



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1 .

יואל משה סלומון.
2 .

פתח תקווה, מאה שערים, נחלת  שבעה, יהוד.
3 .

יואל משה סלומון הקים בית דפוס  בירושלים.

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

יהושע שטמפפר

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות על הסוס?

אילו מקומות ויישובים היא הקימה בארץ?

מה הקשר בין בית הדפוס לדמות?

א. ממייסדי העיר פתח תקווה.

ב. עלה ברגל מהונגריה לארץ ישראל.

ג. פעל לרכישת אדמות והקמת יישובים חדשים.

ד. העניק לפתח תקווה את שמה, הלקוח מפסוק בישעיהו.

ה. היה מזכיר המושבה פתח תקווה עד פטירתו.

2

1

3



ַּדף ס"ח: ִאיּסּור ִמְּדַרָּבָנן וִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה

ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו ֶׁשָאסּור ְלַטְלֵטל ַּבֲחֵצרֹות ּוָבְרחֹובֹות, ַלְמרֹות ֶׁשֵהם ְרׁשּות 
ַהָּיִחיד, ִמּתֹוְך ֲחָׁשׁש ֶׁשִאם ְיַטְלְטלּו ָּבֶהם - ַּבּסֹוף ְיַטְלְטלּו ַגם ִּבְרׁשּות 
ָהַרִּבים, ָּבּה ָאסּור ְלַטְלֵטל ִמן ַהּתֹוָרה, ְוַגם יֹוִציאּו ֲחָפִצים ֵמְרׁשּות 

ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ְּכִפי ֶׁשּמֹוִציִאים ֲחָפִצים ִמן ַהַּבִית ֶאל ֶהָחֵצר.

ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעבֹור ַעל ִאיּסּור ִמְּדַרָּבָנן, ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצָוה 
ִמן ַהּתֹוָרה? ְלָמָׁשל, ְיהּוִדי רֹוֶצה ְלַטְלֵטל ִּתיּנֹוק ְּבַׁשַּבת ִמן ַהַּבִית ֶׁשּלֹו 

ֶאל ֶהָחֵצר, ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות ְּבִרית ִמיָלה. ֲהמּוָּתר ַהָּדָבר?

ְלַדַעת ֲחָכִמים, ָאסּור ַלֲעבֹור ַעל ִאיּסּור ִמְּדַרָּבָנן, ֲאִפיּלּו ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצָוה 
ִמן ַהּתֹוָרה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר חֹוֵלק ְוסֹוֵבר ֶׁשּמּוָּתר. 

ַלֲהָלָכה ִנְפַסק ְּכַדַעת ֲחָכִמים.

ַּדף ס"ט: ִּביּטּול ְרׁשּות

ְּבָחֵצר ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ָּבִּתים ֲאָחִדים, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות. ִאם ֵאין 
ָּבת. עֹוִׂשים ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות, ָאסּור ְלַטְלֵטל ָּבּה ְּבּׁשַ

ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות ִניָּתן ַלֲעׂשֹות, ַרק ִאם ָּכל ְּבֵני ֶהָחֵצר ִמְׁשַּתְּתִפים ּבֹו. ָּכל 
ִמְׁשָּפָחה ַהִּמְתּגֹוֶרֶרת ְּבַבִית ֶּבָחֵצר, ִמְׁשַּתֶּתֶפת ְּבֵערּוב ַהֲחֵצרֹות. ִאם ְּבֵני 
ַּבִית ֶאָחד ֵאיָנם ִמְׁשַּתְּתִפים ְּבֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות, ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ֵערּוֵבי 

ֲחֵצרֹות, ְוָאסּור ְלַטְלֵטל ְּבאֹוָתּה ָחֵצר.

ֵכִנים ָׁשַכח ְלִהְׁשַּתֵּתף  ִאם ֵאַרע ִמְקֶרה, ֶׁשָעׂשּו ֵערּוב ֲחֵצרֹות ְוַאַחד ַהּׁשְ
אי לֹוַמר "ֲאִני ְמַבֵּטל ָלֶכם ֶאת ְרׁשּוִתי", ְוָכְך הּוא ַמִּציל  ָּבֵערּוב, הּוא ַרּׁשַ

ֶאת ֵערּוב ַהֲחֵצרֹות.

ַמה ֵּפרּוׁש ַהָּדָבר?

הּוא אֹוֵמר: "ֲאִני ְמַבֵּטל ֶאת ַהֵחֶלק ֶׁשִּלי ֶּבָחֵצר, ְּכִאיּלּו ֵאין ִלי ֵחֶלק 
ֶּבָחֵצר". ֵמַעָּתה, ֵערּוב ַהֲחֵצרֹות הֹוִעיל, ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵחֶלק 

ֶּבָחֵצר ָאֵכן ִהְׁשַּתֵּתף ָּבֵערּוב.

ַּדף ס"ז: ַּבִית ִעם ְׁשֵני ְּפָתִחים 

ַּכֲאֶׁשר נֹוְכִרי ִמְתּגֹוֵרר ְּבָחֵצר ִעם ְׁשֵכִנים ְיהּוִדים, ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות 
ֵערּוב ֶּבָחֵצר ְוִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות ַּבָּמבֹוי.

אּוָלם ִאם ֵיׁש ְׁשֵני ְּפָתִחים ַּדְרָּכם ִניָּתן ְלִהיָּכֵנס ֶאל ַהָּמבֹוי; ֶּפַתח ֶאָחד 
ֶדה  ָרִגיל, ּבֹו ִנְכָנִסים ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ֶאל ַהָּמבֹוי ְוֶפַתח נֹוָסף ִמן ַהּׂשָ
ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי ַהָּמבֹוי, ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ַהּנֹוְכִרי ְּכָבר ֵאינֹו ַמְפִריַע ְלֵערּוב ֲחֵצרֹות.

ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשָּכֵעת הּוא ְּכָבר ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ְּכֵחֶלק ִמן ָהֲאָנִׁשים ַהִּמְתּגֹוְרִרים 
ֶדה יֹוֵתר נֹוַח ְלִׁשיּמּוׁש, ְוָלֵכן ֶאְפָׁשר  ַּבָּמבֹוי, ִּכי ַהֶּפַתח ֶׁשְּלִכיּוּון ַהּׂשָ
ִני, ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ִעם ְּבֵני ַהָּמבֹוי. לֹוַמר ִּכי ַהּנֹוְכִרי ִמְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶּפַתח ַהּׁשֵ
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מי היה רבו של דוד המלך?   .1
האם מותר לקחת סידור לבית הכנסת    .2

במקום בו איסור טלטול הוא רק מדרבנן?
מה יעשה אדם שלא השתתף בערוב    .3

חצרות, כדי להתיר לשכניו לטלטל בחצר?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ערובין, ַדִּּפים ס״ז- ס״ט
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דבר תורה
עם סיום בריאתו של כל חלק וחלק מהעולם, אומרת 

התורה: "וירא אלוקים כי טוב". 

לאחר שנסתיימה הבריאה כולה, חוזרת התורה 
ואומרת: "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב 

מאוד".

מדוע חוזרת התורה ומדגישה את שכבר נאמר? ומה 
באה המילה "מאוד" להוסיף?

ניתן להסביר, ע"פ פירוש "הכלי יקר", כי ודאי כל חלק 
בבריאה בפני עצמו היה טוב ויפה. אולם, ייתכן מצב בו 
הדברים יפים דווקא כשהם עומדים בפני עצמם ולא 
בצירופם עם שאר הבריות והתולדות. לכן מסכמת 
התורה ואומרת שהכל היה טוב מאוד. לא רק יופי 
של כל חלק לבד כי אם הבריאה כולה, על כל יחסי 
הגומלין של שלל כוחותיה - כולה הרמונית ושלמה.

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,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' העלון 

עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות: אברהם אבינו, יששכר, 
שכם בן חמור, שמשון, בלעם( 

חידה!
למדנו על רבן גמליאל שהיה רוכב על חמור. זהו את 

האנשים הבאים בתנ"ך שגם הם קשורים לחמור:

1. אמר לנעריו לשבת עם החמור

2. אביו המשיל אותו לחמור

3. אביו נקרא חמור

4. היכה את אויביו בלחי של חמור

5. האתון שלו דיברה אליו


