
ַּדף מ"ט: ֵערּוב ֲחֵצרֹות

ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ּוֵבית ִּדינֹו ָּגְזרּו, ֶׁשֲאָנִׁשים ַהִּמְתּגֹוְרִרים ְּבָבִּתים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֶּפַתח ֶלָחֵצר, 
ֹלא ְיַטְלְטלּו ֲחָפִצים ִמן ֶהָחֵצר ֶאל ַהָּבִּתים ּוְלֵהֶפְך. ִאם ֵהם ֹלא ָהיּו גֹוְזִרים זֹאת, ָהָיה 

מּוָּתר ְלַטְלֵטל ֵּביֵניֶהם, ֶׁשֲהֵרי ֵהן ַהַּבִית ְוֵהן ֶהָחֵצר הם ְרׁשּות ַהָּיִחיד.

ַמּדּוַע ִּתיֵּקן זֹאת ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך? ִמְּפֵני ֶׁשֶהָחֵצר ּדֹוָמה ְקָצת ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוֲאָנִׁשים 
ִיְטעּו ְוַיְחְׁשבּו, ֶׁשְּכִפי ֶׁשּמּוָּתר ְלהֹוִציא ֲחָפִצים ִמן ַהַּבִית ֶאל ֶהָחֵצר, ָּכְך ַּגם מּוָּתר ְלהֹוִציא 
ֲחָפִצים ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים. ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ַּבִית ּבֹוֵדד ֶּבָחֵצר, מּוָּתר ְלַטְלֵטל ִמן 
ַהַּבִית ֶאל ֶהָחֵצר, ִמְּפֵני ֶׁשָחֵצר זֹו ְמַׁשֶּמֶׁשת ַּדָּיִרים ֶׁשל ַּבִית ֶאָחד, ְוֵאיָנּה ּדֹוָמה ִלְרׁשּות 
ָהַרִּבים. ָלֵכן, ְּבָחֵצר ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ָּבִּתים ֲאָחִדים ִּתיֵּקן ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך "ֵערּוב ֲחֵצרֹות", ְוַעל 

ְיֵדי ֵערּוב ַהֲחֵצרֹות ְּכִאיּלּו ּכּוָּלם ָּגִרים ְּבַבִית ֶאָחד, ּוְכִאיּלּו ֵיׁש ֶּבָחֵצר ַרק ַּבִית ֶאָחד. 

ֵאיְך עֹוִׂשים ֵערּוב ֲחֵצרֹות? אֹוְסִפים ֶלֶחם ִמָּכל ַהַּדָּיִרים ּוַמִּניִחים ֶאת ָּכל ַהֶּלֶחם ְּבַאַחד 
ַהָּבִּתים, ְוָכְך ְּכִאיּלּו ּכּוָּלם ָּגִרים ְּבאֹותֹו ַּבִית.

ַּדף נ': "ַאְרָּבִעים ֶלֶחם"

ָאָדם ֶׁשִהְתַרֵחׁש לֹו ֵנס, ָצִריְך ְלָהִביא "קֹוְרַּבן ּתֹוָדה" ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּכֵדי ְלהֹודֹות ַלה' 
ַעל ַהֵּנס ֶׁשָעָׂשה ִעּמֹו.

אי ִלְבחֹור ַלּקֹוְרָּבן ְּבֵהָמה, ֶּכֶבׂש, ַאִיל, ֵעז, ֵעֶגל אֹו ַּפר. ְלַאַחר ְׁשִחיַטת ַהּקֹוְרָּבן  הּוא ַרּׁשַ
ה ּוְבָטֳהָרה.  ים ִּבְקדּוּׁשָ ַמְקִריִבים ֵחֶלק ִמֶּמּנּו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ְוֵחֶלק נֹוָסף אֹוְכִלים ִּבירּוָׁשלִַ

ַיַחד ִעם קֹוְרַּבן ַהּתֹוָדה, ֵמִביא ַּבַעל ַהּקֹוְרָּבן ַאְרָּבִעים ַחּלֹות ְמיּוָחדֹות, ַהְמכּוּנֹות 
"ַאְרָּבִעים ֶלֶחם". ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים, ִּכי ִאם ָאָדם ָלַקח ְׁשמֹוִנים ַחּלֹות ְוָאַמר: "ֲאִני 
רֹוֶצה ֶׁשָּכל ְׁשמֹוִנים ַהַחּלֹות ִּתְהֶייָנה ְקדֹוׁשֹות ֲעבּור קֹוְרַּבן ּתֹוָדה" - ַהַחּלֹות ַהָּללּו 

ֵאיָנן ְקדֹוׁשֹות ְוֵאיָנן ֵחֶלק ִמן ַהּקֹוְרָּבן.

ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשֲעבּור קֹוְרַּבן ּתֹוָדה ֵיׁש ְלַהְקִּדיׁש ַאְרָּבִעים ַחּלֹות, ְוִאיּלּו הּוא ִניָּסה 
ְלַהְקִּדיׁש ְׁשמֹוִנים ַחּלֹות, ְלִפיָכְך ָּכל ַהְּפעּוָּלה ֶׁשּלֹו ְּבֵטָלה ּוְמבּוֶּטֶלת, ַוֲאִפיּלּו ַאְרָּבִעים 

מֹוִנים ֵאיָנן ְקדֹוׁשֹות. ַחּלֹות ִמּתֹוְך ַהּׁשְ

 | על המפה

כפר עציון
כפר עציון הוא קיבוץ דתי הנמצא בגוש 
עציון. הוא הוקם לראשונה ב-1927 אך 
ננטש בשל מאורעות תרפ"ט. ב-1935 
יושב המקום שנית, ונקרא כפר עציון 
על שם שמואל צבי הולצמן, שמשמעות 
שם משפחתו היא "איש העץ". גם הפעם 
ננטש היישוב כעבור שנה בשל התנכלויות 
הערבים. הקיבוץ נוסד מחדש בשנת 1943 
על ידי קבוצת אברהם של תנועת השומר 
הדתי, הראשון מבין ארבעה יישובים 
מדרום.  ירושלים  על  להגן  שנועדו 
במלחמת העצמאות תקפו הערבים את 
גוש עציון וניתקו אותו מירושלים. הנשים 
והילדים פונו מהאזור, והגברים נשארו 
ולחמו בגבורה עד לנפילת כפר עציון, 
יום לפני הכרזת המדינה. 242 תושבים 
נהרגו בקרבות אלה. בשנת 1967 הוקם 
כפר עציון מחדש על ידי ילדיהם של 
התושבים המקוריים. כיום מונה הקיבוץ 

כ-180 משפחות.

חג סוכות
שמח

קהילת הלומדים תלמוד ישראלי במסגרת ׳הורים 
וילדים׳ בכפר עציון )יוחאי שכטר(

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 363

מן התלמוד
סדר מועד, 

 מסכת ערובין, דף נ"ג

הסבר: רב ושמואל נחלקו האם מערת המכפלה 
נקראת כך משום שיש בה שני בתים כפולים זה 

לצד זה או בית ועלייה על גביו.

מאן דאמר – מי שאמר
גודא – קיר

"מערת המכפלה, רב ושמואל, חד אמר שני בתים 
זה לפנים מזה, וחד אמר בית ועליה על גביו"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין, ַּדִּפים מ"ט- נ"ה
סוכות תשפ"א | ט'- ט"ו בתשרי )27 לספטמבר- 3 לאוקטובר(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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מהודר במחיר הרבה יותר נמוך.בהחלט אפשר להשיג סט הכלכלי במשפחה לא טוב. המינים, במיוחד שהמצב כל כך הרבה כסף על ארבעת שזה לא נכון ולא ראוי להוציא שלמרות שזה כסף שלו, הרי חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שזה בסופו של דבר כסף 

של יוני שהוא הרוויח 

בעבודתו, וזכותו לעשות 

איתו מה שהוא רוצה. אם 

חשוב לו להוציא כל כך 

הרבה כסף על סט ארבעת 

המינים זה עניין שלו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

יוני הוא נער בן 16, שעובד מדי פעם בחופשים ובעבודות מזדמנות 
וחוסך לעצמו כסף, כדי להקל על ההורים. לקראת חג סוכות החליט 
דני שהוא רוצה לקנות אצל סוחר מיוחד סט מהודר מאוד של 
ארבעת המינים במחיר גבוה מאוד של מאות שקלים. הדבר הזה 

עורר דיון משפחתי סוער.

נולדתי בגרמניה ב-1923 ועליתי ארצה ב-1933. א. 
הייתי לוחם ומפקד באצ"ל ובפלמ"ח, והייתי מפקד גוש עציון  ב. 

מטעם הפלמ"ח. 
ג. הובלתי שיירה של 35 לוחמים בניסיון להגיש עזרה לגוש עציון 

הנצור, אך לא זכינו להגיע לשם.
ד. על שמי נקרא "מבצע דני" לכיבוש לוד ורמלה.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
גוש עציון

גוש עציון הוא קבוצה של יישובים יהודים בין 
בית לחם לחברון, מדרום לירושלים. לאחר שני 
ניסיונות התיישבות כושלים, הקימה תנועת 
הקיבוץ הדתי באזור שלושה יישובים: כפר 
עציון, משואות יצחק ועין צורים, ותנועת 
השומר הצעיר הקימה את קיבוץ רבדים. כאשר 
פרצה מלחמת העצמאות, הטילו הערבים 
מצור על גוש עציון וניתקו את הגישה אליו. 
וניסו להחזיק  המתיישבים לחמו בגבורה 
מעמד, אולם יום לפני הכרזת הקמת המדינה 
נפל כפר עציון, וכל מגיניו נהרגו. שלושת 
הקיבוצים האחרים נכנעו, תושביהם נלקחו 
בשבי והיישובים נהרסו. גוש עציון הוקם מחדש 
אחרי מלחמת ששת הימים, כאשר חזר השטח 

לשליטת ישראל.

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

דפנות הסוכה
הסוכה מורכבת מדפנות ומסכך. על מנת 
שהסוכה תהיה כשרה, צריכות להיות לה 
לפחות שלוש דפנות. את הדפנות אפשר 
לעשות מכל חומר שרוצים, אבל עליהן להיות 

חזקות מספיק כדי לעמוד ברוח מצויה.

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

דני מס

חברותא

)Wikipedia, רפאל יניגר( עץ האלון ההיסטורי )האלון הבודד( 
במרכז גוש עציון, ליד אלון שבות. העץ מזוהה מאוד עם גוש 

עציון ואף מופיע בסמל המועצה האזורית



3 דקות   | מי אנחנו?

7 דקות

1 .

זו שיירת הל"ה. ה' שבט תש"ח.
2 .

מחלקת ההר בפיקודו של דני מס.
3 .

ליישובי גוש עציון.

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

שיירת הל"ה.

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מה האירוע שבציור ומתי הוא התרחש?

איך קראו למחלקה הזו ומי פיקד עליה?

לאן היו מיועדות פניהם של הלוחמים?

יצאנו בה' שבט תש"ח, הלילה שבין ה-15-16  א. 
לינואר 1948 להגיש תגבורת ללוחמים בגוש עציון.

בתחילה היינו 40, אולם חמישה נאלצו לחזור ונשארנו 35. ב. 
במהלך הדרך התגלינו והותקפנו בידי ערבים, ונלחמנו בגבורה עד  ג. 

הסוף.
אנחנו קבורים בהר הרצל בירושלים. ד. 

2

1

3



ַּדף נ"ד: ּכֹוַח ַהּתֹוָרה 

ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי: ְיהּוִדי ַההֹוֵלְך ַּבֶּדֶרְך ְלַבד, ְּבֹלא ְמַלּוֶה, ִיְלַמד ּתֹוָרה ַוֲהֵרי ֶזה 
ְּכִאיּלּו ֶׁשֵּיׁש לֹו ְמַלּוֶה, ְּכִפי ֶׁשָאַמר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ְּבִמְׁשֵלי ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא "ִלְוַית ֵחן". 
"ִלְוַית" ִמְּלׁשֹון ִליּוּוי, ֶׁשִהיא ְמַלּוָה ֶאת ָהָאָדם. ַּגם ִמי ֶׁשרֹאׁשֹו ּכֹוֵאב, ַיֲעסֹוק ְּבִליּמּוד 
ַהּתֹוָרה, ֶׁשְּבכֹוָחּה ְלַרֵּפא ֶאת ְּכֵאב ָהרֹאׁש. ַהַּתְלמּוד ְמַצֵּטט ְּפסּוִקים ׁשֹוִנים ֵמֶהם 

לֹוְמִדים ֶׁשַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְמַרֵּפאת ֶאת ָּכל ַהּגּוף.

ַרב ְיהּוָדה ַּבר ִחָּיא אֹוֵמר, ִּכי ַהּתֹוָרה  טֹוָבה יֹוֵתר ִמָּכל ַהְּתרּופֹות, ִּכי ְּבָכל ְּתרּוָפה ֵיׁש 
ַּגם ַסָּכָנה - ִהיא ְמַרֵּפאת ֶאת ַהַּמֲחָלה ַאְך ֲעלּוָלה  ִלְגרֹום ְלתֹוָפעֹות ְלַואי ֲאֵחרֹות. 

אּוָלם ַהּתֹוָרה ְלעֹוָלם ֵאיָנּה עֹוָׂשה ֶאָּלא טֹוב.

ַּדף נ"ה: ִריּבּוַע ָהִעיר

ַמהּו "ִריּבּוַע ָהִעיר"?  ְסִביב ָּכל ִעיר ֵיׁש "ְּתחּום ַׁשָּבת" ֶׁשל ַאְלַּפִים ַאָּמה, ֶׁשַהִּנְמָצא ָּבִעיר 
אי ָלֵצאת ִמן ָהִעיר ְלֶמְרַחק ַאְלַּפִים ַאָּמה. ְּכֵדי ִלְמּדֹוד ַאְלַּפִים ַאָּמה ִמְּקֵצה ָהִעיר, ָצִריְך  ַרּׁשַ
ָלַדַעת ֵהיָכן ַהָּקֶצה ֶׁשל ָהִעיר. ִאם ָהִעיר ְּבנּוָיה ְּבצּוָרה ְמרּוַּבַעת, ַאְרָּבָעה ְצָדִדים ָׁשִוים, 
יֹוְדִעים ְּבִדּיּוק ֵהיָכן ְקֵצה ָהִעיר. אּוָלם, ָמה עֹוִׂשים ַּכֲאֶׁשר ַהָּבִּתים ֶׁשִּבְקֵצה ָהִעיר ֵאיָנם 
ְּבנּוִיים ְּבׁשּוָרה ַאַחת? ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ִּכי ַהַּבִית ָהָרחֹוק ְּביֹוֵתר הּוא ַהּקֹוֵבַע ֶאת ֶׁשַטח 
ָהִעיר ְלִעְנַין ְּתחּום ַׁשָּבת. ְוָלֵכן, ְּבָכל ַצד ֶׁשל ָהִעיר ּבֹוְדִקים ֵהיָכן ַהַּבִית ָהָרחֹוק ְּביֹוֵתר, 

ְוקֹוְבִעים ֶאת ֶׁשַטח ָהִעיר ֶׁשְּבאֹותֹו ַצד ְלִפי ַהַּבִית ָהָרחֹוק.

ַּדף נ"א: ֵערּוב ְּתחּוִמין ַּבֲאִמיָרה

ִניָּתן ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ְּתחּוִמין ַעל ְיֵדי ַהָּנַחת ְּדַבר ַמֲאָכל ִמחּוץ ָלִעיר ַוֲאִמיָרה: "ָּכאן ְּתֵהא 
ְׁשִביָתִתי". ַעל ְיֵדי ָּכְך מּוָּתר ְלַבַעל ָהֵערּוב ְלַהֵּלְך ַאְלַּפִים ַאָּמה נֹוָספֹות ִמן ַהָּמקֹום ּבֹו 
ָּבת הּוא ַּבָּמקֹום ּבֹו  ַנֲעָׂשה ָהֵערּוב, ִמְּפֵני ֶׁשְּבַהָּנַחת ַהַּמֲאָכל הּוא ָקַבע ֶׁש"ְּמקֹומֹו" ְּבּׁשַ
מּוָּנח ַהַּמֲאָכל. ַּגם ָלַמְדנּו, ִּכי ַּבַעל ָהֵערּוב ָיכֹול ָלֵצאת ִמחּוץ ָלִעיר ְוִלְׁשהֹות ִּבְמקֹום 
ָּבת ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, ְוַעל ְיֵדי ָּכְך הּוא גֹוֵרם ֶׁשַהָּמקֹום ּבֹו הּוא  ָהֵערּוב ִּבְׁשַעת ְּכִניַסת ַהּׁשַ
ָּבת ֶנְחָׁשב "ְמקֹומֹו". ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים, ַעל "ֵערּוב" ֶׁשַּנֲעָׂשה ְּבֲאִמיָרה  עֹוֵמד ִּבְכִניַסת ַהּׁשַ
ִּבְלָבד. ָאָדם ַההֹוֵלְך ַּבֶּדֶרְך ָיכֹול לֹוַמר "ְׁשִביָתִתי ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני", ְלָמָׁשל, "ְׁשִביָתִתי ְּבתֹוְך 
ַהְּצִריף ַהָּירֹוק ֶׁשִּנְמָצא ָׁשם", ּוִבְתַנאי ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלַהִּגיַע ֶאל ַהְּצִריף עֹוד ִלְפֵני ַׁשָּבת. 

ָּבת מּוָּתר לֹו ְלַהֵּלְך ַאְלַּפִים ַאָּמה ִמן ַהְּצִריף. ָּכְך הּוא גֹוֵרם ֶׁשְּבּׁשַ

ַּדף נ"ג: ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה

ְּבָפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה ְמסּוָּפר, ִּכי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָקַבר ֶאת ָׂשָרה ִאֵּמנּו ִּב"ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה". 
ַהְּמָעָרה ִנְקֵראת ָּכְך ִמְּלׁשֹון ֶּכֶפל: ַרב אֹוֵמר, ִּכי ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֵיׁש ְׁשֵּתי קֹומֹות, ָלֵכן 
ִהיא ְמכּוָּנה "ַמְכֵּפָלה" ַעל ֵׁשם ַהּקֹוָמה ַהְּכפּוָלה. ְׁשמּוֵאל אֹוֵמר, ִּכי ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה 
ְקרּוָיה ַעל ֵׁשם ֶׁשִּנְקְּברּו ָּבּה זּוגֹות ַרִּבים. ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוַחּוָה ִאְׁשּתֹו. ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה, 

ִיְצָחק  ְוִרְבָקה, ַיֲעקֹב ְוֵלָאה.

בס"ד

1. לאיזה קורבן צריך לצרף חלות?
2. מאיזה בית בעיר מודדים את תחום 

השבת?
3. מי קבור במערת המכפלה?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ערובין, ַדִּּפים נ״א- נ״ה

???שאלות השבוע

דבר תורה
חג הסוכות מכונה גם "חג האסיף", שכן 
בימים אלו עמלים החקלאים באיסוף התבואה 
שקצרו בימי הקיץ, ובהכנסתה למחסנים רגע 
לפני שהחורף בא ושוטף את כולה. מלאכת 
האיסוף היא מלאכה סיזיפית ופחות מלהיבה 
ממלאכת הקצירה והזריעה. הזריעה מלאה 
בתקווה ובציפייה לתבואה החדשה, הקצירה 
מלאה בהתרגשות על הגידולים החדשים, אך 
האיסוף אין בו התחדשות, ולמרות זאת הוא 
השלב החשוב ביותר, שאם לא כן - כל התבואה 
שנקצרה בעמל רב תיעלם או תיהרס. כמו 
בעולם הטבע - כך בעולם הרוח - אחרי רוממות 
הנפש של הימים הנוראים הממלאים את 
האדם בשאיפות, תקוות ותנועות של תשובה 
ושינוי, מגיע חג האסיף שדורש מן האדם 
לקחת את הכוחות הללו, לאסוף ולשמר אותם 
היטב, ומתוך כך הם יוכלו להמשיך ולהאיר לו 

גם בימי החורף הסגריריים, הקרבים ובאים.

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: חם, לחם, לוחם, חמולה( 

ַּדף נ"ב: ִטּיּול ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת

י ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ָהַלְך ְלַטֵּיל ִמחּוץ ָלִעיר, ּוְלֶפַתע ִהְבִחין  ַמה ַיֲעֶׂשה ָאָדם ֶׁשְּביֹום ִׁשיּׁשִ
ָּבת ִנְכְנָסה? ּוְבֵכן, ָעָליו ִלְבּדֹוק ְּבִדּיּוק ֵהיָכן הּוא ִנְמָצא. ִאם  ֶמׁש ְוַהּׁשַ ִּכי ָׁשְקָעה ַהּׁשֶ
אי  הּוא ֲעַדִין ְּבֶמְרָחק ֶׁשל ָּפחֹות ֵמַאְלַּפִים ַאָּמה ִמן ָהִעיר ִמֶּמָּנה ָיָצא ְלַטֵּיל - הּוא ַרּׁשַ
ָּבת ֶׁשל ָהִעיר, ְוֶנְחָׁשב ְּכִמי ֶׁשֹּלא  ְלִהיָּכֵנס ְּבֲחָזָרה ֶאל ָהִעיר, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ָיָצא ִמְּתחּום ַהּׁשַ
ָיָצא ֵמָהִעיר ְּכָלל. ֲאָבל ִאם הּוא ִטֵּיל ְלֶמְרָחק ַרב ְוָיָצא ְלַגְמֵרי ִמ"ְּתחּום ַׁשָּבת",  ָעָליו 
ָּבת ִמחּוץ ָלִעיר, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּכָבר ֵאיֶנּנּו ַׁשָּיְך ָלִעיר, ֶאָּלא "ְמקֹומֹו"  ֵאר ָּכל ַהּׁשַ ְלִהיּׁשָ
ָּבת, ּוִמֶּמּנּו מּוָּתר לֹו ְלַהֵּלְך ַאְלַּפִים ַאָּמה ִּבְלָבד. הּוא ַּבָּמקֹום ּבֹו הּוא ִנְמָצא ִּבְכִניַסת ַהּׁשַ

1. אחד מבני נַֹח.
2. עושים בו עירוב חצרות.

3. איש צבא.
4. קבוצת משפחות.


