
ַּדף צ"ח: ְמִגיַּלת ֶאְסֵּתר ֶׁשִהְתַּגְלְּגָלה ֵמַהַחּלֹון

ָּבת ָאסּור ְלַטְלֵטל ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד, ּוְלֵהֶפְך. ְּבּׁשַ

ָּבת ְלַיד ַחּלֹון ֵּביתֹו ְוָקָרא ִבְמִגיַּלת ֶאְסֵּתר  ִהֵּנה ִמְקֶרה ְמַעְנֵין ּוְמַאְתֵּגר: ָאָדם ָעַמד ְּבּׁשַ
ֲעׂשּוָּיה ְקָלף. ִּפְתאֹום ָּבָאה ָהרּוַח, ְוַהְּמִגיָּלה ִנְפְּתָחה ִלְמלֹוא אֹוְרָּכּה ְוִהְתַּגְלְּגָלה ְלַמָּטה 

ֶאל ָהְרחֹוב.

ִני ֶׁשל  ַצד ֶאָחד ֶׁשל ַהְּמִגיָּלה נֹוַתר ָאחּוז ִּביֵדי ָהָאָדם ֶׁשָעַמד ְלַיד ַהַחּלֹון, ַאְך ַהַּצד ַהּׁשֵ
ַהְּמִגיָּלה ְּכָבר ִהִּגיַע ַעד ַהִּמְדָרָכה.

ַהִאם מּוָּתר ְלָהִרים ֶאת ַהְּמִגיָּלה ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד?

ִּמִּדין ּתֹוָרה ֵאין ִאיּסּור ְלָהִרים ֶאת ַהְּמִגיָּלה, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָּכל ַהְּמִגיָּלה ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, 
ַרק ֵחֶלק ִמֶּמָּנה, ְוַהַּמְכִניס ֵחֶלק ֶׁשל ֵחֶפץ ִּבְלָבד ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד, ֵאינֹו 

עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור ַהּתֹוָרה.

ֶאָלא ֶׁשֲחָכִמים ָאְסרּו ְלַהֲעִביר ַּגם ֵחֶלק ֵמֵחֶפץ, ֲאָבל ַּבִּמְקֶרה ַהֶּזה ֵהם ִהִּתירּו ְלָהִרים 
ָתּה. זֹו ִׁשיַּטת ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ֶאת ַהְּמִגיָּלה, ִמְּפֵני ְקדּוּׁשָ

ַּדף צ"ט: ְׁשלֹוֶׁשת ְׁשַלֵּבי ְמֶלאֶכת הֹוָצָאה

ְּבַׁשָּבת ָאסּור ְלהֹוִציא ֲחָפִצים ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד ּוֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות 
ָהַרִּבים.

לֹוָׁשה ְׁשַלִּבים: א. ֲעִקיָרה. ב. ַהֲעָבָרה. ג. ַהָּנָחה. ְמֶלאֶכת ַההֹוָצָאה מּוְרֶּכֶבת ִמּׁשְ

א. ֲעִקיָרה: ָצִריְך ַלֲעקֹור ֶאת ַהֵחֶפץ ִמן ַהָּמקֹום ּבֹו הּוא מּוָּנח, ְרׁשּות ָהַרִּבים אֹו 
ְרׁשּות ַהָּיִחיד.

ִנָּיה. ב. ַהֲעָבָרה: ָצִריְך ְלַהֲעִביר ֶאת ַהֵחֶפץ ָלְרׁשּות ַהּׁשְ

ג. ַהָּנָחה: ַאַחר ָּכְך ָצִריְך ְלַהִּניַח ֶאת ַהֵחֶפץ ָּבְרׁשּות ָהַאֶחֶרת ֶׁשֵאֶליָה ֶהֱעִבירּו אֹותֹו.

ַּדף ק': ִׁשיּמּוׁש ְּבֵעץ ְּבַׁשָּבת

ֵאין ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַׁשָּבת ְּבֵעץ ַהָּנטּוַע ָּבֲאָדָמה, ָאסּור ְלִהיָּתלֹות ּבֹו, ְלַטֵּפס ָעָליו אֹו 
ֵען ָעָליו. ְלִהיּׁשָ

יּמּוׁש ָּבֵעץ ִיָּתְלׁשּו ִמֶּמּנּו ֲעָנִפים, ּוְבַׁשַּבת ֲהֵרי  ֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשָּמא ּתֹוְך ְּכֵדי ַהּׁשִ
ָאסּור ַלֲעׂשֹות ֵּכן. ֵהן ַהּתֹוֵלׁש ָעָנף אֹו ָעֶלה ְּבַׁשָּבת עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור "קֹוֵצר". ֲחָכִמים 

ֵאר ּבֹו ְּבַׁשָּבת. י ּוְלִהיּׁשָ ַּגם ָאְסרּו ַלֲעלֹות ַעל ָהִאיָלן ְּביֹום ִׁשיּׁשִ

ָמה עֹוִׂשים ִאם ִמיֶׁשהּו ֹלא ִצֵּית ְלַתָּקַנת ֲחָכִמים ְוִטיֵּפס ְּבַׁשָּבת ַעל ָהֵעץ? ָאְמרּו 
ֲחָכִמים שָאָדם ָּכֶזה ִיָּקֵנס ְּבָכְך ֶׁשָאסּור לֹו ָלֶרֶדת ִמן ָהֵעץ ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְוָעָליו 

ָּבת. ֵאר ַעל ָהֵעץ ָּכל ַהּׁשַ ְלִהיּׁשָ

ַתָּקַנת ֲחָכִמים ֶׁשֵאין ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַׁשָּבת ְּבֵעִצים, ֵאיָנּה ּכֹוֶלֶלת ֵעִצים ֶׁשֵאיָנם ְּגבֹוִהים 
ְׁשלֹוָׁשה ְטָפִחים. ְלִפיָכְך, מּוָּתר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַׁשָּבת ְּבֵעִצים ֶׁשֵאיָנם ְּגבֹוִהים ְׁשלֹוָׁשה 

ְטָפִחים.

"ַּתְרּגּום אּוְנְקלֹוס"
אּוְנְקלֹוס ָהָיה ֶּבן ֲאחֹותֹו ֶׁשל ִטיטּוס, ּוְלַאַחר 
ֶׁשהּוא ִהְתַּגֵּיר ָׁשְלחּו ְּגדּוֵדי ַחָּיִלים ִלְתּפֹוס 
אֹותֹו ַאְך הּוא ִׁשְכֵנַע ֶאת ָּכל ַהְּגדּוִדים ְּבִצְדַקת 
ַּדְרּכֹו ְוַגם ֵהם ִהְתַּגְּירּו ַאֲחָריו. ָּכְך ְּגדּוד ַאַחר 
ְּגדּוד. אּוְנְקלֹוס ַחי ְּבדֹורֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל 

ְּדַיְבֶנה ְוָהָיה ְמקֹוָרב ֵאָליו ְמאֹוד.

ָהָיה  אּוְנְקלֹוס  ֶׁשִּבְצִעירּותֹו  ִּפי  ַעל  ַאף 
נֹוְכִרי, ְלַאַחר ֶׁשִהְתַּגֵּיר הּוא ָעָלה ְוִהְתַעָּלה 
ְּבַמֲעלֹות ַהּתֹוָרה, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשהּוא ִּפְרֵסם 
ֶאת "ַּתְרּגּום אּוְנְקלֹוס" ַהָּידּוַע, ַהְמַתְרֵּגם ֶאת 
ָפה ָהֲאָרִמית. ְּבַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה בַּדף  ַהּתֹוָרה ַלּשָׂ
ג', ְמַסֵּפר ָלנּו ַהַּתְלמּוד ֶׁשַהּתֹוָרה ּתּוְרְּגָמה 
ַלֲאָרִמית ְזַמן ַרב ִלְפֵני ֵכן, ּוְכָבר ִּביֵמי ֶעְזָרא 
ַהּסֹוֵפר ָהָיה ַקָּים ַהַּתְרּגּום, ַאְך ְּבצּוק ָהִעִּתים 
הּוא ִנְׁשַּכח ִמן ֶהָהמֹון, ַעד ֶׁשאּוְנְקלֹוס ָלַמד 
ַרּבֹוָתיו  ִמִּפי  אֹותֹו 
ְוַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ְיהֹוֻׁשַע ּוִפְרֵסם אֹותֹו 

ֵמָחָדׁש.

קטע מספר 
במדבר עם 

תרגום אונקלוס 
)Wikipedia(

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 370

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ערובין, דף צ"ו )חג הסיגד(

הסבר: התלמוד מספר על מעלתם של בני יששכר 
שהיו נבונים במידה כזו שלא נמצאה אפילו בדורו 

של משה רבנו.

מסאניה – נעליו
ביעתא – ביצה

"דאילו בדורו של משה כתיב 'הבו לכם אנשים 
חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם', וכתיב 'ואקח 
את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים', ואילו 

'נבונים' לא אשכח" )דף ק'(

בס"ד

סדר מועד | ַמֶסֶּכת ֵערּוִבין, ַדִּּפים צ"ח- ק"ד
פרשת תולדות | כ"ח בחשון- ה' בכסלו )15-21 לנובמבר( 

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

ומתחנכים לפי אותו קו שהם לומדים באותו מקום השני, וגם להורים יהיה קל לעזור ולשחק אחד עם ביחד, הם תמיד יוכלו לתמוך לזה, יהיה להם תמיד כיף הם אחים שקשורים זה מצד אחד:
חינוכי.

מצד שני:

אם הם יהיו כל הזמן ביחד 

עלולים כולם להשוות ביניהם 

כל הזמן, אולי זה יפריע לרכוש 

חברים חדשים, ואולי זה יפריע 

לכל אחד מהם לפתח את 

האישיות העצמאית שלו. אולי 

עדיף שיגדלו בנפרד כל אחד 

במוסד חינוכי אחר.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

האחים התאומים של משפחת כהן הגיעו לגיל 6 והתכוננו לעלות 
לכיתה א'. עם כל השמחה וההתרגשות שבדבר, בקרב בני משפחה 
החל דיון סוער שיהיו לו השלכות על עתידם של תאומים - האם 
לשלוח אותם לבית ספר אחד ושילמדו באותה כיתה, או אולי לשלוח 

אותם לשני בתי ספר שונים, וכל אחד ילמד במקום אחר לגמרי.

 א. הייתי נשיא ישראל אחרי המרד הגדול
וחורבן בית המקדש השני.

ב. הנכד שלי הוא רבי יהודה הנשיא עורך המשנה.
ג. גם אבי היה נשיא, ולסבא שלי קראו גמליאל.

ד. רבן יוחנן בן זכאי היה רבי. אונקלוס הגר חי התקופתי והיינו 
קרובים מאוד אחד לשני. רבי עקיבא היה תלמידי.

  | 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

שניים מקרא ואחד תרגום
חז"ל הורו שבמהלך השבוע יש לקרוא את 
פרשת השבוע הבאה "שניים מקרא ואחד 
תרגום". הכוונה היא שיש לקרוא כל פסוק 
בפרשה פעמיים כפי שהוא כתוב, ולאחר מכן 
לקרוא פעם אחת את תרגום אונקלוס לארמית 
של פסוק זה. את הקריאה הזו יש להשלים 

לפני קריאת התורה בציבור בשבת בבוקר.

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

דבר תורה
בפרשתנו מתגלית אהבתו הגדולה של יצחק 
לעשיו שהיה רשע. שיאה של אהבה זו מתבטא 

ברצונו של יצחק לברך את עשיו.

כיצד ייתכן שיצחק אבינו שהיה חכם וגדול לא 
הבחין בערמומיותו של עשיו ורצה להעניק לו 

את הברכה?

הרב קוק מבאר שיצחק אבינו רצה להבטיח 
שזרעו אחריו ימשיך את גילוי מלכותו של ה' 
בעולם המעשה. הוא ידע שיעקב הוא איש 
תם ויושב אוהלים, אך חשב שמתוך האוהל אי 
אפשר לגלות את ה' בחיי המעשה. דווקא עשיו, 
עם כל העזות והגסות שבו - היה מחובר לעולם 
המעשי והחומרי ויצחק ראה בו את הפוטנציאל 
לגילוי שם ה'. כשיעקב נכנס במרמה לקבל את 
הברכה הבין יצחק שגם יעקב יודע "לצאת מן 
האוהל" ולחתור בדרכים עקלקלות כדי להשיג 
את מה שצריך. באותו רגע הוא הבין שה"קול 
קול יעקב" אך עם זאת יש כאן את "ידי עשיו" 
המבטאות את היכולת לפעול ולהופיע את חיי 

הקדושה בעולם המעשי.

בס"ד

ַרַבּן ַגְּמִליֵאל ְדָּיְבֶנה

חברותא



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

	  .
א. אונקלוס.

	  .

ב. טיטוס היה הדוד של אונקלוס.
	  .

ג. אונקלוס היה גר וגם יתרו היה גר.
	  .

ד. אונקלוס תירגם את התורה לארמית.
	  .

ה. חיילים שבאו לתפוס אותו ובסוף 
התגיירו.
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תקופת הראשונים
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1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

טיטוס

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הדמות במרכז הציור?

מה הקשר בינה לבין הפסל בצד ימין?
מה הקשר בינה לבין פרשת השבוע?

איך קשור הספר שעל השולחן לדמות הזו?
מיהם החיילים שמקיפים את הדמות, ומה קרה להם על פי המסופר בתלמוד?

הייתי קיסר רומי רשע שהחריב את ירושלים. א. 
יש על שמי שער גדול ברומא. ב. 

ישנה אגדה שיתוש נכנס לאף שלי וניקר לי במוח 7 שנים. ג. 
על פי התלמוד במסכת גיטין האחיין שלי הוא אונקלוס שהתגייר. ד. 
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ַּדף ק"ג: ְּכִריַכת "ֶּגִמי" ַעל ָהֶאְצַּבע.

ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו, ֶׁשָאָדם ַהחֹוֶלה ְּבַמֲחָלה ֶׁשֵאיָנּה ְמסּוֶּכֶנת, ְוהּוא ְמסּוָּגל ֶלֱאכֹול, 
ָלֶלֶכת ָלֶׁשֶבת ּוְלִהְתַנֵהג ְּכָאָדם ָרִגיל, ֹלא ִיּטֹול ְּתרּוָפה ְּבַׁשָּבת ַּגם ִאם ָחׁש 
ְּכֵאב ְּבַאַחד ַהְּמקֹומֹות ַּבּגּוף. ַמּדּוַע? ִּכי ְתרּופֹות ַרּבֹות ְמִכיִנים ַעל ְיֵדי ְׁשִחיָקה 
)ְטִחיָנה( ֶׁשל ָּכל ִמיֵני ְצָמִחים ְוחֹוָמִרים, ְוֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשָאָדם ַהלֹוֵקַח ְּתרּוָפה, 
ְּבָטעּות ָעלּול ִלְׁשחֹוק ְצָמִחים ְוחֹוָמִרים ְּכֵדי ְלָהִכין ֶאת ַהְּתרּוָפה ְוַיֲעבֹור ַעל 

ִאיּסּור, ָלֵכן ֵהם ִּתיְּקנּו ֶׁשחֹוֶלה ָּכֶזה, ֹלא ִיּטֹול ְּתרּופֹות ְּבַׁשָּבת.

אי ִלְכרֹוְך ֶּגִמי ַעל ֶאְצָּבעֹו, ִאם ֵיׁש לֹו  אּוָלם ּכֵֹהן ָהעֹוֵבד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַרּׁשַ
אי ַלֲעׂשֹות  ֶּפַצע ָּבֶאְצַּבע. ַה"ֶּגִמי" הּוא ֶצַמח ֶׁשְּמַרֵּפא ֶאת ַהַּמָּכה, ְוַהּכֵֹהן ַרּׁשַ
ָּבת, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ֶזה ִמְּכבֹוד ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשַהּכֵֹהן עֹוֵבד ַּכֲאֶׁשר רֹוִאים  ֵּכן ְּבּׁשַ

ֶׁשֵּיׁש ֶּפַצע ְּבֶאְצָּבעֹו.

ָּבת  ַּדף ק"ד: ִאיּסּור ְנִגיָנה ִּבְכֵלי ְנִגיָנה ְּבּׁשַ

ָּבת ּוְביֹום טֹוב, ֵאין ְלַנֵּגן ִּבְכֵלי ִׁשיר, ְּבִכיּנֹור, ִּבְפַסְנֵּתר,  ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶׁשְּבּׁשַ
ְּבתֹוף, ַּבֲחצֹוְצָרה ָועֹוד. ַמּדּוַע ִּתיְּקנּו ֵּכן? ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ָחְׁשׁשּו, ֶׁשָּמא ַהְּכִלי 
ָּבת.  ִיְתַקְלֵקל ְּבֵעת ַהְּנִגיָנה, ְוָהִאיׁש ֶׁשְּמַנֵּגן ּבֹו ְיַתֵּקן אֹותֹו ְּבִעיּצּוָמּה ֶׁשל ַהּׁשַ

ָּבת ּוְביֹום טֹוב".  ָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים: "ֵאין ְמַנְּגִנים ִּבְכֵלי ִׁשיר ְּבּׁשַ

אי ְלַהִּקיׁש ַעל ַהֶּדֶלת, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּנִקיָשתֹו  ָּבת, ַרּׁשַ ָאָדם ָהעֹוֵמד ְּבֶפַתח ַּבִית ְּבּׁשַ
ַמְׁשִמיָעה קֹולֹות, ִמְּפֵני ֶׁשּקֹולֹות ַהְּנִקיָׁשה ֵאיָנם קֹולֹות ִׁשיָרה ּוְנִגיָנה, ְוֹלא 

ָאְסרּו ֲחָכִמים ְלַהְׁשִמיַע ֶאָּלא קֹולֹות ִׁשיר.

ַּדף ק"ב: ְנִגיָנה ְּבִכיּנֹור ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבַׁשָּבת 

ַּכֲאֶׁשר ַמְקִריִבים קֹוְרַּבן ִציּבּור ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְמַנְּסִכים ַיִין ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח 
ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ַהְּלִוִּים ְמַנְּגִנים ִּבְכֵלי ְנִגיָנה. ֶאָחד ִמְּכֵלי ַהְּנִגיָנה ָהָיה ִּכיּנֹור.

ֵאיְך ַהִּכיּנֹור ַמְׁשִמיַע קֹולֹות ְנִגיָנה? ַעל ַהִּכיּנֹור ְמתּוִחים ֲחָבִלים ִמַּצד ְלַצד, 
ַהֲחָבִלים ַהָּללּו ְמכּוִּנים "ֵמיָתִרים", ְוַכֲאֶׁשר ַהְמַנֵּגן ַּבִּכיּנֹור ּפֹוֵרט ְּבֶאְצְּבעֹוָתיו 

ַעל ַהֵּמיָתִרים, ֵהם ַמְׁשִמיִעים קֹול ָיֶפה.

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשִאם ְּבַׁשָּבת ִנְקַרע ַאַחד ַהֵּמיָתִרים ֶׁשל ִּכיּנֹור ַהִּמְקָּדׁש, מּוָּתר 
ִלְקׁשֹור אֹותֹו ֵמָחָדׁש ִלְמקֹומֹו ּוְלַתֵּקן אֹותֹו. ֵחֶלק ֵמַהַּתָּנִאים ַמְסִּביִרים, ֶׁשֲאִפיּלּו 
ֶׁשְּבַׁשָּבת ָאסּור ִלְקׁשֹור ֵמיְתֵרי ִּכיּנֹור, ְוָהעֹוֶׂשה ֵּכן עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור ִמן ַהּתֹוָרה, 
ֲאָבל ְּכֵדי ְלַנֵּגן ֶּבִּכיּנֹור ַהִּמְקָּדׁש ְלצֹוֶרְך ִמְצַות ַהְקָרַבת קֹוְרָּבן, מּוָּתר ַלֲעׂשֹות ֵּכן.

בס"ד

באיזה מקרה חייב אדם להישאר על עץ    .1
עד מוצאי שבת?

מדוע אסור לנגן בשבת?   .2
האם מותר בשבת להתנדנד בנדנדה    .3

התלויה על ענף של עץ?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ערובין, ַדִּּפים ק״א- ק״ד

???שאלות השבוע

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

חידת פירמידה
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)תשובות: קר, קיר, רקיע, עקירה(

ַּדף ק"א: ְרׁשּות ַהָּיִחיד ּוְרׁשּות ָהַרִּבים

לֹוִׁשים ְוֵתַׁשע ַהְּמָלאכֹות ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת ִהיא ְמֶלאֶכת  ַאַחת ִמּׁשְ
"הֹוָצָאה" - ָאסּור ְלהֹוִציא ֲחָפִצים ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ּוְלֵהֶפְך, 

ְוָאסּור ַּגם ְלַטְלֵטל ֵחֶפץ ַאְרַּבע ַאּמֹות ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים.

ָמה ִיְהֶיה ַהִּדין ַּבִּמְקֶרה ַהָּבא? ָאָדם עֹוֵמד ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד, ׁשֹוֵלַח ֶאת ָידֹו ִלְרׁשּות 
ָהַרִּבים, נֹוֵטל ַמְפֵּתַח ֶׁשּמּוָּנח ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ּופֹוֵתַח ּבֹו ֶּדֶלת ֶׁשִּנְמֵצאת ִּבְרׁשּות 
ָהַרִּבים. ְּבֶעֶצם הּוא ֹלא ָעַבר ַעל ִאיּסּור ּתֹוָרה, ִּכי הּוא ֹלא ֶהֱעִביר ֶאת ַהַּמְפֵּתַח 
ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד, הּוא ַרק ֵהִזיז אֹותֹו ְקָצת ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים - ַהִאם ַהָּדָבר מּוָּתר?

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ֶׁשֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ִּכי הּוא ֲהֵרי עֹוֵמד ִּבְרׁשּות 
ַהָּיִחיד, ּוְבָטעּות, הּוא ָעלּול ָלַקַחת ֵאָליו ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ֶׁשהּוא ְמַטְלֵטל ִּבְרׁשּות 

ָהַרִּבים, ְוָאז הּוא ָעַבר ַעל ִאיּסּור הֹוָצָאה.

1. לא חם

2. מחיצה

3. נברא ביום השני

4. אחד משלבי מלאכת הוצאה


