
ַּדף פ"ד: ַּגג ֶׁשל ַּבִית ֶׁשּכּוָּלם ִמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו

ֵהיָכן עֹוִׂשים ֵערּוב ֲחֵצרֹות? 
ְּבָחֵצר ֶׁשֵּיׁש ָּבּה יֹוֵתר ִמַּבִית 
ְצִריִכים  ַהַּדָּיִרים  ָּכל  ֶאָחד, 
ְּכֵדי  ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ֲחֵצרֹות, 
ִמן  ְלַטְלֵטל  ִיְהֶיה  ֶׁשִּניָּתן 

ַהָּבִּתים ֶאל ַהֲחֵצרֹות.

ִמי ֶנְחָׁשב ַּדָּיר ֶּבָחֵצר? ָּכל ִמי 
ֶׁשָּגר ֶּבָחֵצר.

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ַּבִית ָנמּוְך, 
ְּבאֹותֹו  ְּבֵעֶרְך  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהַּגג 
גֹוַבּה ֶׁשל ָהְרחֹוב )ַעד ֲעָׂשָרה 

ְטָפִחים(.

ַרב ַנֲחָמן אֹוֵמר ְּבֵׁשם ְׁשמּוֵאל, ִּכי ִאם ֲאָנִׁשים ֶׁשהֹוְלִכים ָּבְרחֹוב ְרִגיִלים ְלַהִּניַח ֲחָפִצים 
ַעל ַהַּגג ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ֲהֵרי ֵהם ֶנְחָׁשִבים ְּכִאיּלּו ֵהם ׁשּוָּתִפים ַּבַּגג.

ַּכּמּוָבן ֵאין ַהַּגג הֹוֵפְך ִלְהיֹות ֶׁשָּלֶהם, ֲאָבל, ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ֲחֵצרֹות ְּבִלי 
ַהִהְׁשַּתְּתפּות ֶׁשָּלֶהם, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ֶנְחָׁשִבים ְּכמֹו ַדָּיִרים ַּבַּגג. ְּכִפי ֶׁשְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֵערּוב 
ֲחֵצרֹות, ָצִריְך ֶׁשָּכל ַהַּדָּיִרים ֶּבָחֵצר ִיְׁשַּתְּתפּו ָּבֵערּוב, ָּכְך ַּגם ָצִריְך ֶׁשָּכל ַההֹוְלִכים 

ָּבְרחֹוב ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבַּגג ִיְׁשַּתְּתפּו ְּבֵערּוב ַהֲחֵצרֹות ֶׁשל ַּבִית ֶזה.

ַּדף פ"ה: ֵהיָכן ַמִּניִחים ֵערּוב ֲחֵצרֹות?

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ִּכי ֵערּוב ֲחֵצרֹות ֵיׁש ְלַהִּניַח ְּבתֹוְך ַּבִית ֶׁשָּגִרים ּבֹו. ָלֵכן, ִאי ֶאְפָׁשר 
ְלַהִּניַח ֶאת ֵערּוב ַהֲחֵצרֹות ַּבִּמְרֶּפֶסת ֶׁשְּסִביב ַהַּבִית, ִמְּפֵני ֶׁשַהִּמְרֶּפֶסת ְמיֹוֶעֶדת 
ַלֲהִליָכה, הֹוְלִכים ְוָׁשִבים ָעֶליָה ָּכל ַהְּזַמן, ְוָלֵכן ִהיא ֹלא ֶנְחֶׁשֶבת ָמקֹום ָראּוי ִלְמגּוִרים.

ַהִּמְרֶּפֶסת ְׁשָהְיָתה ִּבְתקּוַפת ַהַּתְלמּוד, ָהְיָתה ְסִביב ָּכל ַהִּבְנָין ְוֶדֶרְך ַהִּמְרֶּפֶסת ִנְכְנסּו 
ְלתֹוְך ַהָּבִּתים, ָלֵכן ַרִּבים ִהְּלכּו ָּבּה.

ַּדף פ"ו: ַהָּגר ֶּבָחֵצר ֶׁשָּנַסע ְלַׁשַּבת 

ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּבִית ֶּבָחֵצר ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבֵערּוֵבי ַהֲחֵצרֹות, ְּכֵדי ֶׁשִּניָּתן ִיְהֶיה ְלַטְלֵטל 
ֶּבָחֵצר ְּבַׁשַּבת.

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִּכי ִאם ַאַחד ַהַּדָּיִרים נֹוֵסַע ְלִעיר ַאֶחֶרת ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ֵאין ָצִריְך ְלַׁשֵּתף 
אֹותֹו ְּבֵערּוב ַהֲחֵצרֹות, ֶׁשֲהֵרי ְּבַׁשָּבת זֹו הּוא ֵאינֹו ֶאָחד ִמְּבֵני ֶהָחֵצר.

ֵכן ַהְּיהּוִדי ָנַסע ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְלִעיר ַאֶחֶרת, ָאז ֹלא  ַרִּבי יֹוֵסי סֹוֵבר, ִּכי ַדְוָקא ִאם ַהּׁשָ
ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִאיּתֹו ֵערּוב ֲחֵצרֹות, ִמְּפֵני ֶׁשְּבַוַּדאי ֹלא ַיֲחזֹור ְלִעירֹו ְּבַׁשַּבת ֵמָהִעיר 
ָּבּה הּוא ִמְתָאֵרַח. אּוָלם, ִאם הּוא ָהַלְך ְלַבִית ַאֵחר ְּבאֹוָתּה ָהִעיר ָּבּה הּוא ִמְתּגֹוֵרר, 
ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ֵערּוב ֲחֵצרֹות, ִמְּפֵני ֶׁשַּקֶּיֶמת ֶאְפָׁשרּות ֶׁשהּוא ָיׁשּוב ְּבאֹוָתּה ַׁשָּבת 

ֶאל ַהַּבִית ֶׁשּלֹו.

ַרִּבי ִׁשְמעֹון חֹוֵלק ְוסֹוֵבר, ִּכי ִאם הּוא ָיָצא ִמֵּביתֹו ְוָהַלְך ְלַבִית ַאֵחר, ֵאין ָצִריְך ְלַׁשֵּתף 
אֹותֹו ְּבֵערּוב ֲחֵצרֹות, ַּגם ִאם ַּבִית ֶזה ִנְמָצא ְּבאֹוָתּה ִעיר.

 | על המפה

שכונת כרם אברהם בירושלים
שכונת כרם אברהם בירושלים, ממוקמת 
בין שכונת גאולה ומחנה שנלר. מקור 
השם "כרם אברהם" הוא על שם כרם 
שהייתה במקום בבעלותו של ערבי מחברון 
שנקרא "אלח'לילי". פירוש המילה הזו 
היא "החברוני" וגם "הידיד", והכוונה היא 

לאברהם אבינו ידיד ה'.

הקונסול הבריטי בירושלים ג'יימס פין, 
שהיה נוצרי, דובר עברית וחובב תנ"ך, רכש 
את המקום בשנת 1852, והקים שם חווה 
חקלאית ברוח התנ"ך כדי להעסיק יהודים. 
כאשר פין עזב את הארץ בשנת 1863 הוא 
מכר את המקום לפועלים, והם הקימו שם 
את שכונת "כרם אברהם". המשוררת זלדה 
התגוררה בשכונה, וביתה ברחוב צפניה 31, 

משמש מקום ביקור בסיורים בירושלים.

)Wikipedia, ranbar( בתים בשכונת כרם אברהם

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 368

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ערובין, דף פ"ו

הסבר: רבי ישמעאל מספר לרבי שהתלמיד שהגיע 
לפניו הוא בן למשפחה עשירה ויש לנהוג בו כבוד.

מיגנדר – מתגלגל
אושפיזיה – מארחו

"אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי: רבי, 
אביו של זה יש לו אלף ספינות בים וכנגדן 

אלף עיירות ביבשה"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶסֶּכת ֵערּוִבין, ַדִּּפים פ"ד- צ'
פרשת וירא | י"ד- כ' בחשון )1-7 לנובמבר(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

לגור בביתם כמה חודשים.זה לא נכון לתת לו לבוא להזמין אותו מדי פעם אך להתמודד ולהתגבר. אפשר לחיות עם המשפחה שלו, על דוד למצוא דרך כיצד מהבית ולברוח מהבעיה. שזה לא פתרון לצאת חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שדוד ממש סובל בבית 

מההורים והאחים, ואם אפשר 

לעזור לו אפילו לתקופה של 

כמה חודשים על מנת להרגיע 

את המצב ואותו, זו מצווה, 

ולכן נכון יהיה להזמין אותו 

לביתם גם לתקופה ארוכה. 

)כמובן בתיאום עם המשפחה 

שלו שצריכה להסכים(.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

דוד בן ה-11 סיפר לחברו דני כי קשה לו מאוד בבית. הוא נחשב 
ל"כבשה השחורה" בבית, ההורים צועקים עליו כל הזמן, האחים 
מרביצים ומציקים לו וקשה לו מאוד. דני סיפר את זה להוריו ואמר 
להם שהוא מבקש כחלק ממצוות הכנסת אורחים, שדוד יעבור לגור 
אצלם בבית ביחד איתו בחדר למשך כמה חודשים כדי שלא יסבול 

כל כך בביתו, ואולי כך העניינים יירגעו קצת.
בקשתו של דני עוררה ויכוח משפחתי.

א. הייתי בת יחידה להוריי, שהיו מחשובי חסידי חב"ד.

ב. נולדתי באוקראינה בשנת 1914 – תרע"ד ועליתי ארצה לירושלים 
בשנת 1926.

ג. הייתי בת דודתו של הרבי מלובביץ'.

ד. מלבד היותי משוררת, ציירתי גם ציורים רבים.

  | מי אני?

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

ארבע רשויות בשבת
אחת המלאכות האסורות בשבת היא הוצאה 
מרשות לרשות. אסור להעביר חפץ מרשות 
אחת לרשות אחרת. ארבע הרשויות הקיימות 
הן: רשות הרבים - רחובות בהם משתמשים 
רבים; רשות היחיד - אזור בעל מחיצות הנבדל 
מרשות הרבים; כרמלית - שטחים פתוחים 
כמו שדות; ומקום פטור - מקום שאינו מוגדר 

כאף רשות אחרת.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
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חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

בס"ד

המשוררת זלדה )שיינא זלדה 
שניאורסון-מישקובסקי(

חברותא

דבר תורה
בתחילת פרשתינו מתגלה ה' אל אברהם ובא 
לבקרו כשהוא חולה. התורה מתארת את 
המפגש ואומרת: "וירא אליו ה'..." אך לא 
מוסיפה לספר מה היה במפגש הזה, או מה 
נאמר בו. מה הייתה מטרת המפגש? ואם כבר 
ה' מתגלה אל אברהם - מדוע הוא בעצמו לא 

מבשר לו על לידת יצחק?  

ניתן לומר, שעצם המפגש בין ה' לאברהם 
הוא היה המטרה. 

כשאדם חולה ולא חש בטוב, הוא צריך פשוט 
להרגיש שמישהו איתו, שמישהו קרוב אליו. 
לעיתים לא צריך להשמיע דבר, אלא רק להיות 
שם וכך לייצר תחושת אמפתיה וקירבה אל 
החולה. הקב"ה מתגלה אל אברהם כדי להיות 

לצידו בחוליו. 

ומתמלא  שמח  כך  שכל  אברהם,  כן  על 
מנוכחותו, מבקש ואומר: "אדוני... אל נא 

תעבור מעל עבדיך". 

עצם נוכחותך ממלאת ומחזקת, ואשמח אם 
פשוט תישאר עוד.



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1 .

המשוררת זלדה )שיינא זלדה שניאורסון- מישקובסקי(.
2 .

הרבי מלובביץ', שהיה בן דודה.
3 .

את השיר המפורסם: "לכל איש יש שם".
4 .

הספר "הלא הר הלא אש" הוא ספר שירים 

של זלדה עליו קיבלה את פרס ביאליק.
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ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה
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שואה
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 1947
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העצמאות
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רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

הרבי מנחם מנדל 
שניאורסון זצ"ל, 

האדמו"ר מלובביץ'.

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האישה המצוירת בציור?

מי האיש בתמונה על הקיר ומה הקשר שלו לאישה?

איזה שיר כותבת האישה בציור?

מהו הספר המונח על השולחן?

נולדתי ברוסיה בשנת -1902 תרס"ב, והלכתי לעולמי  א. 
בגיל 92, בשנת תשנ"ד.

הייתי האדמו"ר השביעי והאחרון לחסידות חב"ד. ב. 
הייתי בן דודה של המשוררת זלדה. ג. 

שלחתי שליחים של חב"ד לעזור ליהודים בכל העולם. ד. 

עסקתי רבות בקירוב רחוקים ובענייני גאולה ומשיח. ה. 
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ַּדף פ"ט: ִּדיָנם ֶׁשל ַהַּגּגֹות

ְׁשמֹו ֶׁשל ַהֶּפֶרק ַהְּתִׁשיִעי ֶׁשל ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין הּוא "ָּכל ַּגּגֹות". ְּבֶפֶרק ֶזה ָּדִנים 
ַהַּתָּנִאים ְוָהָאמֹוָרִאים, ִאם ְּבַׁשַּבת מּוָּתר ְלַטְלֵטל ִמַּגג ְלַגג, ִמַּבִית ֶאָחד ַלַּגג ֶׁשל 
ַּבִית ַאֵחר ּוַמה ִּדינֹו ֶׁשל ַּגג ְמׁשּוָּתף ְלִדירֹות ֲאָחדֹות, ַהִאם מּוָּתר ְלַטְלֵטל ִמַּצד 
ִני? ַמּדּוַע ִּתְהֶיה ְּבָעָיה ְלַטְלֵטל ַּבַּגּגֹות? ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו  ֶאָחד ֶׁשל ַהַּגג ַלַּצד ַהּׁשֵ
ֶׁשְּכֵדי ְלַטְלֵטל ִמן ֶהָחֵצר ֶאל ַהַּבִית, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות "ֵערּוב ֲחֵצרֹות". ַּגם ָהרֹוֶצה 
ְלַטְלֵטל ֵמָחֵצר ְלָחֵצר, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות "ִׁשיּתּוף ְמבֹואֹות". ָלֵכן ָצִריְך ָלַדַעת, ִאם 
מּוָּתר ְלַטְלֵטל ִמן ַהַּגג ֶאל ַהַּגג, אֹו ֶׁשָּמא, ְּכֵׁשם ֶׁשְּבִלי ֵערּוב ֲחֵצרֹות ָאסּור ְלַטְלֵטל 

ִמן ַהַּבִית ֶאל ֶהָחֵצר, ָּכְך ַּגם ָאסּור ְלַטְלֵטל ִמן ַהַּבִית ֶׁשּלֹו ֶאל ַהַּגג ֶׁשל ֲחֵברֹו.

ַּדף צ': "ַּקְרָּפף"

ַהַּקְרָּפף הּוא ֶׁשַטח ָּגדֹול ֶׁשֵאין ָּגִרים ּבֹו ַאְך הּוא מּוָּקף ִּבְמִחיּצֹות. ִמן ַהּתֹוָרה 
הּוא ְרׁשּות ַהָּיִחיד, ּוְבָכל זֹאת ֲחָכִמים ָאְסרּו ְלַטְלֵטל ְּבתֹוכֹו, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא דֹוֶמה 
ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ּוְלַכְרְמִלית, ַוֲאָנִׁשים ֲעלּוִלים ִלְטעֹות ְוַלֲחׁשֹוב, ִּכי ְּכִפי ֶׁשּמּוָּתר 

ְלַטְלֵטל ַּבַּקְרָּפף מּוָּתר ַּגם ְלַטְלֵטל ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים.

ָמַתי מּוָּתר ְלַטְלֵטל ַּבַּקְרָּפף? ִאם ִהִּקיפּו אֹותֹו ִּבְמִחיּצֹות ְּכֵדי ָלגּור ּבֹו; ָאז ָּבֵטל 
ָהִאּסּור ּומּוָּתר ְלַהְתִחיל ְלַטְלֵטל ּבֹו.

ַּדף פ"ח: ְׁשִפיַכת ַמִים ֶּבָחֵצר

ָאָדם ָהעֹוֵמד ַּבֲחֵצרֹו, ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד, ְורֹוֶצה ִלְׁשּפֹוְך ַמִים ָלְרחֹוב, ִלְרׁשּות 
ָהַרִּבים - ִאם הּוא ׁשֹוֵפְך ֶאת ַהַּמִים ָיָׁשר ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, הּוא עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור 
ִמן ַהּתֹוָרה, ְׁשֲהֵרי ְּבַׁשַּבת ָאסּור ְלהֹוִציא ֲחָפִצים ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות 
ָהַרִּבים. ֲאָבל, אם ָאָדם עֹוֵמד ֶּבָחֵצר ֶׁשּלֹו, ׁשֹוֵפְך ֶאת ַהַּמִים ַעל ַקְרַקע ֶהָחֵצר, 
ְּכֵדי ֶׁשֵהם ִיְּזלּו ֵמַעְצָמם ִלְרׁשּות ָהַרִּבים - ַהִאם מּוָּתר ַלֲעׂשֹות ָּכְך? ִמן ַהּתֹוָרה 
ֵאין ִאיּסּור ַלֲעׂשֹות זֹאת, ֶׁשֲהֵרי הּוא ֹלא הֹוִציא ְמאּוָמה ִלְרׁשּות ָהַרִּבים. ְּבָכל 
זֹאת, ֲחָכִמים ָאְסרּו ַלֲעׂשֹות ֵּכן. ֹלא ְבָכל ַהֲחֵצרֹות. ַרק ִאם ֵיׁש לֹו ָחֵצר ְקַטָּנה, 
ָּפחֹות ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות, ְּכֶׁשהּוא עֹוֵמד ֶּבָחֵצר הּוא ָקרֹוב ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוֵיׁש 
ֲחָׁשׁש ֶׁשְּבָטעּות ִיְׁשּפֹוְך ָיָׁשר ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוָחִליָלה ַיֲעבֹור ַעל ִאיּסּור ַהּתֹוָרה. 

אי ַלֲעמֹוד ְּבתֹוְך ֶהָחֵצר ְוִלְׁשּפֹוְך ֶאת ַהָּמִים. ֲאָבל, ִאם ֲחֵצרֹו ְגדֹוָלה, הּוא ַרּׁשַ
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ַּדף פ"ז: ְמִחיָּצה ֵמַעל ּבֹור ַהַּמִים

ּגֹוַבּה ַה"ְּמִחיָּצה" הּוא ֲעָׂשָרה ְטָפִחים. ְלַאַחר 
ֶׁשְּמִכיִנים ְמִחיָּצה ְּבגֹוַבּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ֵהיָכן 
ָצִריְך ְלַהִּניַח אֹוָתּה? ִאם ִיְתלּו אֹוָתּה ָּגבֹוַּה 
ָּבֲאִויר, ֵאין ַהְּמִחיָּצה מֹוִעיָלה ְמאּוָמה, ִמְּפֵני 
ֶׁשִהיא ְצִריָכה ִלְהיֹות ְקרֹוָבה ַלַּקְרַקע ְּבֶמְרָחק 
ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ְטָפִחים, ֹלא יֹוֵתר. ְּבסּוְגָיה זֹו 

לֹוְמִדים, ִּכי ְּבִמְקֶרה ְמסּוָּים, ֵהֵקּלּו ֲחָכִמים ְוִהִּתירּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּגם ִּבְמִחיָּצה 
ָּכזֹו. ַהִּמְקֶרה ַהֶּזה ְמדּוָּבר ִּבְמִחיָּצה ָהעֹוֶבֶרת ֵמַעל ּבֹור ַמִים ֶׁשִּנְמָצא ֵּבין ְׁשֵּתי 
ֲחֵצרֹות. ִמִּדין ַהּתֹוָרה מּוָּתר ְלהֹוִציא ַמִים ִמן ַהּבֹור ֶאל ֶהָחֵצר, ֶׁשֲהֵרי ְׁשֵניֶהם 
ְרׁשּות ַהָּיִחיד. אּוָלם, ֲחָכִמים ָאְסרּו ְלהֹוִציא ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד, ְּכִפי 
ֶׁשָּלַמְדנּו ְּפָעִמים ֲאָחדֹות, ְּכֵדי ֶׁשְּבָטעּות ֹלא ְיַטְלְטלּו ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות 
ָהַרִּבים. ֶאת ַהְּמִחיָּצה ַהּזֹו ָׂשמּו, ֵאפֹוא, ְּכֵדי ֶׁשִהיא ַתֲעֶׂשה ֶׁשַהּבֹור ְוֶהָחֵצר ִיְהיּו 
ְרׁשּות ַאַחת ּומּוָּתר ִיְהֶיה ְלהֹוִציא ַמִים ִמן ַהּבֹור ֶאל ֶהָחֵצר. ַּבִּמְקֶרה ַהֶּזה, ֲחָכִמים 

ִהִּתירּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְמִחיָּצה ְגרּוָעה, ְּכֵדי ְלַאְפֵׁשר ִלְבֵני ֶהָחֵצר ִלְׁשּתֹות ָמִים.

חידה!
כאשר המכה הרביעית בפרשת וארא פוגשת 
את המקום ממנו נסעו ישראל בסוף פרשת 
בהעלותך, תהיה לשכנים אפשרות לטלטל 

בשבת. מה הכוונה?


