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חג פסח כשר 
ושמח

דֹון יּקָ ַטר ּפִ ף ע': ׁשְ ּדַ

ָרֵטי  ָטר ִעם ּפְ ֶסף אֹו ֵחֶפץ, ָיכֹול ִלְכּתֹוב ׁשְ ְפִקיד ֵאֶצל ֲחֵברֹו ּכֶ ּמַ ָאָדם ׁשֶ
ׁש ּבֹו ִלְרָאָיה  ּמֵ ּתַ ים ָעָליו ֵעִדים, ּוֶבָעִתיד הּוא יּוַכל ְלִהׁשְ ַהַהְפָקָדה ּוְלַהְחּתִ
ֵעת  דֹון". ּבְ יּקָ ַטר ּפִ ה ִנְקָרא "ׁשְ ַטר ַהּזֶ ָאֵכן ַהַהְפָקָדה ִהְתַקְּיָמה. ַהׁשְ ׁשֶ
ע ִלְטֹען  ְתּבָ ַבר-ָמה, ָיכֹול ַהּנִ הּוא ִהְפִקיד ֵאֶצל ֲחֵברֹו ּדְ ָאָדם טֹוֵען ׁשֶ ׁשֶ

ִביָעה ֶנְגּדֹו: ֵטר ֵמַהּתְ ֵדי ְלִהיּפָ ָבִרים ּכְ ה ּדְ לֹוׁשָ ׁשְ
ַעם לֹא ִהְפַקְדּתָ ֶאְצִלי. ָבִרים ֵמעֹוָלם. ַאף ּפַ א. לֹא ָהיּו ּדְ

דֹון. יּקָ י ְלָך ֶאת ַהּפִ ָבר ֶהְחַזְרּתִ ב. ָנכֹון, ִהְפַקְדּתָ ֶאְצִלי, ֲאָבל ּכְ
ק ְוִהְכִריחּו אֹוִתי  אּו ׁשֹוְדִדים ִעם ֶנׁשֶ ג. ָאֵכן ִהְפַקְדּתָ ֶאְצִלי, ֲאָבל ּבָ
ֹוְמִרים )ְלַמֵעט ׁשֹוֵאל(  דֹון ַוֲאִני ָאנּוס. ָאֵכן, רֹוב ַהּשׁ יּקָ ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ַהּפִ

אֹוֶנס. דֹון ּבְ יּקָ טּוִרים ִאם ָאַבד ֵמֶהם ַהּפִ ּפְ

רּור  דֹון"? ּוְבֵכן, ַעל ַטֲעָנה א' ּבָ יּקָ ַטר ַהּפִ ְפִקיד "ׁשְ ֶנֶגד ֵאיזֹו ַטֲעָנה ַיֲעזֹר ַלּמַ ּכְ
ל ּתֹוֶעֶלת  ָהְיָתה ַהְפָקָדה. ַעל ַטֲעָנה ג' ֵאין ּכָ תּוב ׁשֶ ָטר ּכָ ְ ּשׁ ֲהֵרי ּבַ ָטר ַיֲעזֹור, ׁשֶ ְ ַהּשׁ ׁשֶ
ָטר ָיכֹול ַלֲעזֹור.  ְ ה ַהּשׁ ּמָ ְלמּוד ַעד ּכַ ּתַ ּיּון ֶעְקרֹוִני ּבַ ר ְלַטֲעָנה ב' ַקָּים  ּדִ ֶקׁשֶ ָטר. ּבְ ְ ּשׁ ּבַ

דֹות וַהּשֹוָבִכים ף ע"א: ְמִכיַרת ַהּשָׂ ּדַ

ַאַחד  ָפר, ַאְך ּבְ יר ַהּכְ ְראּוֵבן ָהָיה ֲעׁשִ
רּו. ְרּדְ ַהָּיִמים ֲעָסָקיו ָהְלכּו ְוִהיּדַ

יל ֶאת ֲעָסָקיו ְראּוֵבן ָהָיה  ֵדי ְלַהּצִ ּכְ
דֹול,  ּגָ ֶסף  ּכֶ ְסכּום  יג  ְלַהּשִׂ ָזקּוק 
ְוהּוא ֶהְחִליט ִלְמּכֹר ִלְמׁשּוָלם ֶאת 
ַבֲעלּותֹו, ֲאָבל הּוא  ּבְ דֹות ׁשֶ ַאַחד ַהּשָׂ
ִהְתָנה ִעם ְמׁשּוָלם: ֶאת ַהּשֹוָבִכים 

ים  ִכיָרה. ְמׁשּוָלם ִהְסּכִ ֶדה ֲאִני ָצִריְך, ֵהם ִמחּוץ ַלּמְ ֶאְמַצע ַהּשָׂ ּבְ ׁשֶ
ל ְראּוֵבן  יעּו ַהּפֹוֲעִלים ׁשֶ ין. ַאֲחֵרי ָיִמים ֲאָחִדים ִהּגִ ת ְוַכּדִ ְוֵהם ָעׂשּו ִקְנָין ַכּדָ
ָעָתם ָאַמר ָלֶהם ְמׁשּוָלם: ַהּשֹוָבִכים ָאְמָנם  ְלָהִביא יֹוִנים ִמן ַהּשֹוָבִכים, ּוְלַהְפּתָ
ֶדה  ּשָׂ ה ְלִאיׁש ַלֲעבֹר ּבַ י, ּוְבֵכן, ֲאִני לֹא ַמְרׁשֶ ּלִ ֶדה ׁשֶ ל ְראּוֵבן, ֲאָבל ַהּשָׂ ׁשֶ
ל  ַעל ּכָ ֹוָבִכים, ֲהֵרי ׁשֶ ִאם הּוא רֹוֶצה ַלֲעבֹר ַלּשׁ י. ּתֹאְמרּו ְלְראּוֵבן ׁשֶ ּלִ ׁשֶ
ָבִרים הּוא ָרץ  ַמע ֶאת ַהּדְ ְראּוֵבן ׁשָ ׁשֶ ָקִלים. ִמָּיד ּכְ ַעם ֲאִני ּדֹוֵרׁש ֵמָאה ׁשְ ּפַ
ָבא  ֶכת ּבָ ַמּסֶ ָאָגה - ּבְ יעֹו ְוָאַמר לֹו: ַאל ּדְ ְדָאָגה, ֲאָבל ָהַרב ִהְרּגִ ֶאל ָהַרב ּבִ
ֶדה, ּוְכִאּלּו  ּשָׂ ֶזה נֹוְתָרה ְלָך ְזכּות ַמֲעָבר ּבַ ִמְקֶרה ּכָ ּבְ תּוב ׁשֶ ף ע"א, ּכָ ְתָרא, ּדַ ּבַ
הּוא ַחָּיב  ִמי ׁשֶ ׁשְ יד ִלְמׁשּוָלם ּבִ ה ָיכֹול ְלַהּגִ ִכיָרה. ַאּתָ ְזַמן ַהּמְ ְך ּבִ ִהְתֵניָת ּכָ ֶ ּשׁ

מּוָרה. ל ּתְ ֶדה ְללֹא ּכָ ּשָׂ ָלֵתת ְלָך ַלֲעבֹר ּבַ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת בבא בתרא ע"ה- ע"ו

"דתניא: מנין ללוקח שדה מאביו והקדישה, ואחר 
כך מת אביו, מנין שתהא לפניו כשדה אחוזה? 

תלמוד לומר: ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה 
אחוזתו, שדה שאין ראויה להיות שדה אחוזה, יצתה 

זו שראויה להיות שדה אחוזה". 

הסבר: מי שקנה שדה מאביו, הקדיש אותה לבית 
המקדש ואחר כך מת אביו, הוא זוכה בשדה 
כירושה, והוא נחשב עבורו לשדה אחוזה ולא 

לשדה מקנה.

אזלי – הולכים
מדנפשיה – מעצמו
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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

על המפה
שדה יעקב

שדה יעקב הוא מושב עובדים במערב 
עמק יזרעאל, הוא היישוב הראשון של 
"הפועל המזרחי", ואף קרוי על שם 
הרב יעקב ריינס, ממייסדי התנועה 
וממנהיגיה. שדה יעקב נוסד בשנת 
תרפ"ז )1927( בידי חלוצים ועובדי אדמה 
שעלו ממזרח אירופה. הם עלו בתחילה 
לקרקע באדמת שייח אבריק הסמוכה, 
ולאחר מכן עברו להתיישבות קבע במקום 
מושבם הנוכחי. לאחר מותו של הרב 
שמואל חיים לנדוי )שח”ל( נטעו חברי 
המושב את היער לזכרו. בשנת תשס"ח 
)2008( החלה במושב בנייתה של שכונת 
הרחבה קהילתית, אשר תושביה הם חלק 
מן הקהילה. במושב קיימים ענפי חקלאות 
רבים, מטעים ודשא מוכן. בפאתי המושב 
הוקם מבוך צמחים ענק לאוהבי המבוכים 

והבילוי למשפחה.

חזית הכניסה הראשית לבית הכנסת )חזית מערבית( 
)Wikipedia ,מיכאל יעקובסון(
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ע"ב- ע"ד

ִפיָנה" ף ע"ג: "ַהּמֹוֵכר ֶאת ַהּסְ ּדַ

הּו: "ֲאִני מֹוֵכר  ם ִעם ִמיׁשֶ יּכֵ ּסִ ָאָדם ׁשֶ ֶרק עֹוֶסֶקת ּבְ ּפֶ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ׁשְ ַהּמִ
ִכיָרה. ַאַחר  ּמְ ָבִרים ִנְכָלִלים ּבַ ָנה ְמָפֶרֶטת ֵאילּו ּדְ ׁשְ ְלָך ֶאת ְסִפיָנִתי" ְוַהּמִ
ֲעֵלי ַחִּיים, ְקרֹונֹות נֹוְסִעים ְוַכּיֹוֵצא  ל ּבַ ְמִכיָרה ׁשֶ ָניֹות ּבִ ׁשְ ְך עֹוְסקֹות ַהּמִ ּכָ
ִפיָנה  ִכיָרה. ַהּמֹוֵכר ֶאת ַהּסְ ּמְ ָבִרים ִנְכָלִלים ּבַ ָבר, ְוֵהן ְמָפְרטֹות ֵאילּו ּדְ ּדָ ּבַ
ִכיָרה: ּתֹוֶרן  ּמְ לּוִלים ּבַ ָבִרים ַהּכְ ה ַהּדְ ִכיָרה, ֵאּלֶ ּמְ ְכָלל ּבַ ִלי ְלָפֵרט ַמה ּנִ ּבְ
ִפיָנה  ּסְ ׁשֹוִטים. אּוָלם ִאם ַלּמֹוֵכר ָהיּו ּבַ ים, ָהעֹוֶגן ְוַהּמְ ְפָרׂשִ ִפיָנה, ַהּמִ ַהּסְ
ִכיָרה,  ּמְ לּוִלים ּבַ ֶהם ְסחֹוָרה, ֵהם ֵאיָנם ּכְ ַאְחְסִנים ּבָ ּמְ דֹוִלים ׁשֶ ים ּגְ ּקִ ׂשַ
ִכיָרה  ַהּמְ מּו ֵמרֹאׁש ׁשֶ ִפיָנה. ַרק ִאם ֵהם ִסיּכְ ֵהם ֵאיָנם ֵחֶלק ִמן ַהּסְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ִכיָרה. ְכַלל ַהּמְ ים ּבִ ּקִ ם ַהּשַׂ תֹוָכּה - ּגַ ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ִפיָנה ְוַעל ּכָ חּול ַעל ַהּסְ ּתָ

ֵדה ֲאחּוָזה יׁש ׂשְ ף ע"ב: ַמְקּדִ ּדַ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ֶ ֵעת ּשׁ ׁש. ּבְ ְקּדָ ׁש ְלֵבית ַהּמִ ֻהְקּדַ ֶסף ׁשֶ ׁש ֶזה ֵחֶפץ אֹו ּכֶ ֶהְקּדֵ
ֶסף, אֹו  ׁש - הּוא ָנַטל ּכֶ ְקּדָ ָנה ְלֵבית ַהּמִ ָהָיה ַקָּים, ָאָדם ָהָיה ָיכֹול ָלֵתת ַמּתָ
ׁש", ֵמאֹותֹו ֶרַגע ַהֵחֶפץ  ָּיְך לֹו: "ֲהֵרי ֶזה ֶהְקּדֵ ַ ֶדה ַהׁשּ ֵחֶפץ, אֹו ָאַמר ַעל ׂשָ
ֵחֶפץ?  ׁש ּבַ ה ַהֶהְקּדֵ ׁש ּבֹו. ּוֶמה ָעׂשָ ּמֵ ּתַ ׁש ְוָאסּור ְלִאיׁש ְלִהׁשְ ַשָּיְך ַלֶהְקּדֵ
יׁש ֶאֶבן  הּו ִהְקּדִ ל, ִאם ִמיׁשֶ ׁש ָצִריְך ֶאת אֹותֹו ֵחֶפץ, ְלָמׁשָ ּוְבֵכן, ִאם ַהֶהְקּדֵ
ׁש - נֹוְטִלים ֶאת ָהֶאֶבן  ְקּדָ ית ַהּמִ ּוְבִדּיּוק ְצִריִכים ֲאָבִנים ִלְבנֹות ֶאת חֹוַמת ּבֵ
ֶוה ּוִמי  ה הּוא ׁשָ ּמָ ׁש ֵאינֹו ָזקּוק ַלֵחֶפץ, ַמֲעִריִכים ּכַ ה. ִאם ַהֶהְקּדֵ ׁשָ הּוְקּדְ ׁשֶ
ֶסף,  ה. הּוא נֹוֵתן ּכֶ כּום ַהּזֶ ּסְ ׁש ּבַ רֹוֶצה ָיכֹול ִלְפּדֹות ֶאת ַהֵחֶפץ ֵמֶהְקּדֵ ׁשֶ
ַדף  ֵחֶפץ. ּבְ ין, ְוהּוא זֹוֶכה ּבַ ְהֶיה חּוּלִ ּנִ ְמקֹום ַהֵחֶפץ ׁשֶ ֶסף ִנְהֶיה ָקדֹוׁש ּבִ ַהּכֶ
א ְלִפי ְסכּום  ּוק, ֶאּלָ ּשׁ ּלֹו ּבַ ִֹוי ׁשֶ ה ְלִפי ַהּשׁ ּלֹא ִנְפּדָ ָבר ׁשֶ ֶזה לֹוְמִדים ַעל ּדָ
ֶדה  ֵדה ֲאחּוָזה" - ׂשָ יׁש "ׂשְ ִהְקּדִ ֶ ָאָדם ּשׁ ר ּבְ ּתֹוָרה. ְמדּוּבָ ָקבּוַע ַהְמפָֹרׁש ּבַ
ֶדה ּפֹוִדים  ּשָׂ ַטח ְמסּוָּים ּבַ ל ׁשֶ ּכָ הּוא ָיַרׁש ֵמֲאבֹוָתיו. ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ׁשֶ ׁשֶ
בֹוּהַ יֹוֵתר אֹו  ּלֹו ּגָ ּוק ׁשֶ פֹוַעל ְמִחיר ַהּשׁ ין ִאם ּבְ ֶסף, ּבֵ ְקֵלי ּכֶ ים ׁשִ ִ ֲחִמיּשׁ ּבַ
ָקִלים ֶנֱאַמר  ים ׁשְ ִ כּום ֲחִמיּשׁ ַהּסְ נּות ֲאֶחֶרת ִנְלַמד ׁשֶ ּמְ ִהְזּדַ ָנמּוְך יֹוֵתר )ּבְ
ֶדה ִמָּיד ַאֲחֵרי ַהּיֹוֵבל, ֲאָבל ִאם ַעד ַהּיֹוֵבל  ִאים ִלְפּדֹות ֶאת ַהּשָׂ ַרק ִאם ּבָ

ְמִחיר ָנמּוְך יֹוֵתר(. ה ּבִ ֶדה ִנְפּדָ ִנים, ַהּשָׂ נֹוְתרּו ְמַעט ׁשָ

ף ע"ד: ַרב ְיהּוָדה  ּדַ

ָעא, ָעַבר  יַבת ְנַהְרְדּ ָראׁשּות ְיׁשִ יֵהן ּבְ ּכִ ל ַרב ְיהּוָדה, ׁשֶ מּוֵאל, ַרּבֹו ׁשֶ ְפַטר ׁשְ ּנִ ַאֲחֵרי ׁשֶ
ִזּיֹות  ְרּכָ יבֹות ַהּמֶ ָהְפָכה ְלַאַחת ַהְיׁשִ יָבה ׁשֶ ּה ְיׁשִ ִדיָתא ְוֵהִקים ּבָ ַרב ְיהּוָדה ְלפּוְמּבְ
ִדֵתיא" ַעל  פּוְמּבְ יּנּוי "ֲחִריֵפי ּדְ ָבֶבל. ַרב ְיהּוָדה ַוֲאמֹוָרִאים נֹוָסִפים ָזכּו ַלּכִ ּבְ
ִקיָדתֹו  ֵני ׁשְ ין ַהֶּיֶתר, ִמּפְ ּתֹוָרה, ּבֵ תֹו ּבַ ְכָלם. ַרב ְיהּוָדה ָזָכה ִלְגדּוּלָ ם ֲחִריפּות ׂשִ ׁשֵ
ָכל חֹוֶדׁש  ָדתֹו ַלְחזֹר ׁשּוב ָוׁשּוב ַעל ִליּמּודֹו. הּוא ָקַבע ְלַעְצמֹו ּבְ ּתֹוָרה ְוַהְקּפָ ּבַ
ִמים  ׁשָ ֵעת ֲעִציַרת ּגְ ּבְ ן ֶאת ִליּמּודֹו. ֲחַז"ל ְמִעיִדים ׁשֶ ּנֵ ְלַפּנֹות ְזַמן ְמסּוָּים ַלְחזֹר ּוְלׁשַ
ַרב ְיהּוָדה יֹוִריד ֶאת ַנֲעלֹו ֵמֶרֶגל ַאַחת )ֵהם ָהיּו נֹוֲהִגים ַלְחלֹוץ  ָכְך ׁשֶ י ָהָיה ּבְ ּדַ
ִמים, עֹוד ִלְפֵני  ׁשָ ִמים( ּוְכָבר ָיְרדּו ּגְ ׁשָ ֲעִנית ַעל ֲעִציַרת ּגְ ְבעּו ּתַ ּקָ ֵעת ׁשֶ ַנֲעִלים ּבְ
ׁשֹו. ְמַעְנֵין ָלַדַעת  אּו ֶאת ְמבּוּקָ ָבר ִמיּלְ ל ּוְלִהְתַעּנֹות ּכְ ּלֵ הּוא ִהְתִחיל ְלִהְתּפַ ׁשֶ
ת ָהִאיָלנֹות, ִנְמַסר  ְרּכַ ם נֹוַסח ּבִ ְך ּגַ ָיֵדנּו, ּכָ ּבְ ָבָנה ׁשֶ ת ִקּדּוׁש ַהּלְ ְרּכַ ּנֹוַסח ּבִ ׁשֶ
ִנים. ְלֵעת  ָאה ׁשָ ל ַרב ְיהּוָדה. ַרב ְיהּוָדה ֶהֱאִריְך ָיִמים ְוהּוא ַחי יֹוֵתר ִמּמֵ יו ׁשֶ ִמּפִ

מתולדותיו
רבי שמואל חיים לנדוי 

)שח"ל(
)תרנ"ב-תרפ"ח, 1892-1928(

היה  ז"ל  לנדוי  חיים  שמואל  רבי 
הוגה דעות ממנהיגי תנועת הפועל 
המזרחי. לנדוי נולד בפולין למשפחה 
חסידית, כבר בילדותו נודע כבעל זיכרון 
ותפישה יוצאי דופן, ובגיל 18 הוסמך 
לרבנות. הוא היה ציוני נלהב, ופעל 
להקמת תנועת הפועל המזרחי ועידוד 
העלייה לארץ. בשנת תרפ"ו )1926( 
עלה לארץ, ומכיוון שלא יכול לעסוק 
בעבודת האדמה בשל בריאותו הרופפת, 
עסק בפוליטיקה ובפרסום מאמרי הגות, 
שבהם קרא להקמת חברה שתתנהל 
לפי ערכי תורה ועבודה. לנדוי היה מקורב 
לרב קוק ולאדמו"ר החלוץ, רבי ישעיהו 
שפירא. בשל אופיו הנוח כיבדו אותו 
כולם, גם יריביו. שח"ל נפטר בעקבות 
ניתוח כושל בדלקת התוספתן. על שמו 
נקראו שכונת קריית שמואל שבחיפה 

ו"יער לנדוי" הסמוך לשדה יעקב.

הרב שמואל חיים לנדוי 
)Wikipedia ,יצחק ברלינד(
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ֶבל. ְנבּוַכְדֶנָצאר  לּות ּבָ ה ּגָ ׁש ָהִראׁשֹון ֵהֵחּלָ ְקּדָ ית ַהּמִ ְחַרב ּבֵ ּנֶ ִנים ִלְפֵני ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ּכַ
ִעיר  בּו ּבָ ְ דֹוֵלי ַהּדֹור ְלָבֶבל, ֵהם ִהְתַיּשׁ ים ִמּגְ ֶלְך ְיהֹוָיִכין ְוַרּבִ ִהְגָלה ֶאת ַהּמֶ
ית  נּו ֶאת ּבֵ ֶהן ּבָ ֵמּ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ם ֲאָבִנים ִמּבֵ ם ְלׁשָ ָעא ְוַאף ֵהִביאּו ִעּמָ ְנַהְרְדּ
ה "ְנַהר  ּכּוָנּ ַפת ָנָהר ׁשֶ ְכָנה ָסמּוְך ִלׂשְ ָעא ׁשָ ָעא. ְנַהְרְדּ ְנַהְרּדְ ֶנֶסת ּבִ ַהּכְ
ֶקל.  ָרת ְוִחיּדֶ ָהרֹות ּפְ ין ַהּנְ ָרה ּבֵ ִחּבְ ָעַלת ַמִים ׁשֶ א". ָנָהר ֶזה ָהָיה ּתְ ַמְלּכָ
ז ַהּתֹוָרִני  ְרּכָ ָעא ַהּמֶ ָמָרא ָהְיָתה ְנַהְרְדּ קּוַפת ַהּגְ ָנה ְוֵחֶלק ִמּתְ ׁשְ קּוַפת ַהּמִ ַעד ּתְ
ּה  קּוָפה ּבָ ּתְ דֹול. ּבַ ין ּגָ ִזית ּוֵבית ּדִ יָבה ֶמְרּכָ ּה ְיׁשִ ֶבל. ָהְיָתה ּבָ לּות ּבָ ל ּגָ ׁשֶ
ָעא, ָיַרד ָהֲאמֹוָרא ַרב ְלָבֶבל,  יַבת ְנַהְרְדּ רֹאׁש ְיׁשִ מּוֵאל ּכְ ׁש ָהֲאמֹוָרא ׁשְ יּמֵ ׁשִ
ָלה  ּצְ מּוֵאל ִהְתּפַ ְפַטר ׁשְ ּנִ ִעיר סּוָרא. ַאֲחֵרי ׁשֶ ִזית ּבָ יָבה ֶמְרּכָ ְוהּוא ֵהִקים ְיׁשִ
ָעא, ְוֵחֶלק  ְנַהְרּדְ יָבה ּבִ רֹאׁש ַהְּיׁשִ ַנִים: ַרב ַנְחָמן ָעַמד ּבְ ָעא ִלׁשְ יַבת ְנַהְרְדּ ְיׁשִ
ִדיָתא - ִמיָלה  פּוְמּבְ יָבה ּבְ ְלִמיִדים ָהְלכּו ִעם ַרב ְיהּוָדה ּוָפְתחּו ְיׁשִ ִמן ַהּתַ
ָהר  ִפי ַהּנָ ְכָנה ּבְ ן ָהִעיר ׁשָ ּכֵ ִדיָתא, ׁשֶ ים: ּפּום ּבְ י ִמיּלִ ּתֵ ֶבת ִמׁשְ זֹו מּוְרּכֶ
ֵאזֹור  ְכָנה ּבְ ִדיָתא ׁשָ ָרת. ָהִעיר ּפּוְמּבְ ל ְנַהר ַהּפְ ָלִגים ׁשֶ ִדיָתא - ַאַחד ַהּפְ ּבְ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ קּוַפת ּבֵ ִעיָרק. ָהֵחל ִמּתְ ּבְ ָיֵמינּו ָהִעיר ָפלּוָג'ה ׁשֶ ּבֹו ַקֶּיֶמת ּבְ
ִדיָתא. ֵאזֹור ּפּוְמּבְ ֶבל ּבְ אֹוִנים ִהְתּגֹוְררּו רֹוב ְיהּוֵדי ּבָ קּוַפת ַהּגְ ִני ַעד ּתְ ֵ ַהּשׁ

בס"ד
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ַרס, ּוֵמֵעת ְלֵעת ֵהם  ְלטֹון ַמְלֵכי ּפָ ַחת ׁשִ ֶבל ְנתּוָנה ּתַ יֵמי ֶקֶדם ָהְיָתה ּבָ ּבִ
מּוֵאל  ִטיַרת ׁשְ ִנים ְלַאַחר ּפְ ָחֵמׁש ׁשָ ִניֲהלּו ִמְלָחמֹות ִעם ִצְבאֹות רֹוָמא. ּכְ
בֹור  ׁשְ ָכה ִלְתִמיַכת ָהרֹוָמִאים, ּבִ ּזָ ר ֶנֶצר, ׁשֶ א ּבַ ּפָ ל ָהִעיר - ּפָ ִנְלַחם מֹוׁשֵ
ָעא ְוֶהְחִריָבּה ַעד ַהְיסֹוד.  ַבׁש ֶאת ָהִעיר ְנַהְרְדּ ַרס ְוהּוא ּכָ א ֶמֶלְך ּפָ ַמְלּכָ
יכּו ֶאת  ם ִהְמׁשִ ָראׁשּות ַרב ַנְחָמן ִנְמְלטּו ָלִעיר ְמחֹוָזא ְוׁשָ יָבה ּבְ ְלִמיֵדי ַהְיׁשִ ּתַ
יבֹות  לֹׁש ְיׁשִ ָבֶבל ׁשָ ל ָהֲאמֹוָרִאים ָהיּו, ֵאפֹוא, ּבְ ִני ׁשֶ ֵ ּדֹור ַהּשׁ יָבה. ּבַ ַהְיׁשִ
יַבת סּוָרא  ְך ִלְמחֹוָזא, ְיׁשִ ָעְבָרה ַאַחר ּכָ ָעא ׁשֶ יַבת ְנַהְרְדּ ִזיֹות: ְיׁשִ ֶמְרּכָ
ָיָמיו  יֵדי ַרב ְיהּוָדה. ּבְ ּנֹוְסָדה ּבִ ִדיָתא ׁשֶ יַבת ּפּוְמּבְ יֵדי ַרב, ִויׁשִ ּנֹוְסָדה ּבִ ׁשֶ
יבֹות  יָבה ַאַחת. ְיׁשִ ִדיָתא ִליׁשִ יבֹות ְמחֹוָזא ּופּוְמּבְ ל ָרָבא ִהְתַאֲחדּו ׁשּוב ַהְיׁשִ ׁשֶ
אֹוִנים.  קּוַפת ַהּגְ ִנים ַעד סֹוף ּתְ מֹוֶנה ֵמאֹות ׁשָ ׁשְ ִדיָתא ִהְתַקְּימּו ּכִ סּוָרא ּופּוְמּבְ
אד.  ְגּדָ ִדיָתא ָלִעיר ּבַ יַבת ּפּוְמּבְ אֹוִנים ָעְבָרה ְיׁשִ קּוַפת ַהּגְ ִלְקַראת סֹוף ּתְ
ִריָרא ּוְבנֹו, ַרב ַהאי  יָבה ֵהם ַרב ׁשְ ָראׁשּות ַהְיׁשִ ּה ּבְ ׁשּו ּבָ ּמְ ִ ּשׁ ין ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ּבֵ
ִוד  ן ּדָ ׁש "ַרב ִחְזִקָּיה ּבֶ ּמֵ אֹוִנים. ַאֲחֵרי ַרב ַהאי ׁשִ ַאֲחרֹון ַהּגְ ב ּכְ ְחׁשָ אֹון, ַהּנֶ ּגָ
ָיִדי  ַאְכָזִרּיּות ּבְ ְרַצח ּבְ ּנִ ָנה ַעד ׁשֶ -20 ׁשָ יָבה ּכְ ָראׁשּות ַהְּיׁשִ רֹאׁש ַהּגֹוָלה" ּבְ
ָרה. ֵמַרב ְיהּוָדה  ִדיָתא ִנְסּגְ יַבת ּפּוְמּבְ ל ָהֵאזֹור, ִויׁשִ "ֶהָחִליף" ַהּמּוְסְלִמי, מֹוׁשֵ
יָבה:  ָראׁשּות ַהְיׁשִ ׁשּו ּבְ ּמְ ִ ּשׁ ים ׁשֶ ִוד ְידּוִעים ָלנּו 58 ִאיׁשִ ן ּדָ ַעד ַרב ִחְזִקָּיה ּבֶ
ְתקּוַפת  בֹוָרִאים ְוַהֶּיֶתר ּבִ ְתקּוַפת ַהּסָ ְתקּוַפת ָהֲאמֹוָרִאים, 3 ּבִ 7 ֵמֶהם ּבִ
ין ַהְמפּוְרָסִמים  יָבה, ּבֵ י ְיׁשִ סּוָרא 53 ָראׁשֵ ׁשּו ּבְ ּמְ יל ׁשִ ַמְקּבִ אֹוִנים. ּבְ ַהּגְ
מֹו  אֹון. ׁשְ ְבִלי, ְוַרב ְסַעְדָיה ּגָ ְלמּוד ַהּבַ י, עֹוֵרְך ַהּתַ ִ ֶהם הּוא ַרב ַאּשׁ ּבָ ׁשֶ

אֹון. יַבת סּוָרא ָהָיה ַרב ִיְצָחק ּגָ יׁשִ יָבה ָהַאֲחרֹון ּבִ ל רֹאׁש ַהְיׁשִ ׁשֶ

"הפועל המזרחי"
"הפועל המזרחי" היא תנועה פוליטית 
שהתקיימה בין השנים תרפ"ב-תשט"ז 
מתוך  הוקמה  היא   .)1922-1956 (
על  דגש  שמה  "המזרחי",  תנועת 
ערכים חברתיים ועיגנה את ערכי 
השוויון והצדק החברתי במקורות 
ובמסורת. המפלגה דגלה בבניין הארץ 
ובסוציאליזם המשולבים בשמירת 
מצוות, לימוד תורה וחינוך דתי, לאור 
הסיסמה "תורה ועבודה". תנועת הפועל 
המזרחי נחשבת למייסדת תנועת הנוער 
"בני עקיבא" וארגון הספורט "אליצור". 
על מייסדיה ומנהיגיה הראשונים נמנו 
שמואל חיים לנדוי, נתן גרדי ושלמה 
זלמן שרגאי, ומנהיגה המובהק היה חיים 
משה שפירא. לקראת הבחירות לכנסת 
השלישית התאחדה הפועל המזרחי עם 
תנועת המזרחי והפכה לחלק מהמפד"ל.

מן ההיסטוריה

ְלמּוד  ּתַ ר ּבַ ָכל זֹאת, ְמסּוּפָ ְקִריָאה. ּבְ ה ּבִ ָ ָהה ְמאֹור ֵעיָניו ְוהּוא ִהְתַקּשׁ ִזְקנּותֹו ּכָ
ץ ְוקֹוֵרא קֹוֶדם ֶאת  ָטר הּוא ָהָיה ִמְתַאּמֵ ר הּוא ָהָיה ָצִריְך ַלְחּתֹום ַעל ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ָהָיה חֹוֵתם. תּוב ִלְפֵני ׁשֶ ַהּכָ
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

דֹון", למי הוא יכול לעזור  יּקָ ַטר ּפִ א. מהו "ׁשְ
ובאיזה מצב?

ֶסף  ב. מה היו עושים עם ֵחֶפץ אֹו ּכֶ
ׁש? ְקּדָ ׁש ְלֵבית ַהּמִ הּוְקּדַ ׁשֶ

ת ִקּדּוׁש  ְרּכַ ג. מי האמורא שתיקן את נֹוַסח ּבִ
ת ָהִאיָלנֹות? ְרּכַ ָבָנה ואת נֹוַסח ּבִ ַהּלְ

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ע'- ע"ו

שאלת 
???השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך: אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת   
Talmudisraeli@Medison.co.il | טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608 |   תלמוד ישראלי

בתוך פרשת צו, נכתב על שני סוגי קורבנות: קרבן חטאת - "ֹזאת 
ם". את" וקרבן אשם – "ְוֹזאת ּתֹוַרת ָהָאׁשָ ּתֹוַרת ַהַחּטָ

ם"? את" ו"ָאׁשָ שאלו חז"ל: מה פירוש השמות הללו "ַחּטָ

ענה על כך הרמב"ן ואמר שקרבן חטאת הוא קרבן שמביא אדם 
שחטא בשוגג, ולכן הוא נקרא "חטאת" מלשון "להחטיא את 
המטרה" שלא בכוונה. לעומת זאת, את קרבן האשם מביאים על 
חטאים מסוימים שנעשו במזיד, ולכן הוא נקרא "אשם" מלשון 
"אשמה" ו"שממה", שכן מי שחוטא במזיד הוא אשם וחטאו חמור יותר.

"ד
דמויות השנה בחמ

קבר אימו של הרב גורן בהר הזיתים
אמו של הרב שלמה גורן נקברה בהר הזיתים 
בירושלים. בתקופה שבין מלחמת השחרור למלחמת 
ששת הימים היה האזור נתון לשליטת הירדנים, והרב 
לא יכול היה לעלות לקבר אמו. אחרי מלחמת ששת 
הימים שוחרר המקום והרב נכנס לבית הקברות, 
אולם לצערו גילה שהקבר נעלם – הערבים לקחו 
את כל האבנים ולא נשאר זכר למקומו. הרב ביקש 
מהחברה קדישא מפות של בית הקברות ולפיהן מצא 
את מקום הקבר. לאחר מכן חיפש במשך יום שלם 
עד שמצא את המצבה של אמו, שהושלכה במרחק 
300 מטרים מהקבר. הרב פנה לבונה מצבות שיתקן 
את הקבר עם האבן המקורית, וכעבור כמה ימים 
אכן שופצו הקבר והמצבה. כך הרגיש הרב שהצליח 

לסגור את המעגל לזכרה של אמו.

*בפיקוח רואה חשבון

את התשובה יש לשלוח במייל לכתובת:
talmudisraeli@medison.co.il

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה 
בה יזכה בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד 

הישראלי )לפי בחירתכם(.
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף 

הפייסבוק של התלמוד הישראלי.

חידה

אשם תלוי
"אשם תלוי" הוא קרבן שמביא אדם שאינו יודע אם נכשל בחטא או לא. 
לדוגמא, אדם שהיו לפניו שתי חתיכות שומן, אחת אסורה באכילה ואחת 
מותרת, והוא אכל אחת מהן ואינו יודע אם את האסורה או המותרת – עליו 
להביא קרבן אשם תלוי, שמכפר עליו עד שיתברר הנושא. אם לאחר 

מכן יתברר שאכל את החתיכה האסורה, יצטרך להביא קרבן חטאת.

יש לי מושג !

מתחו קוים בין האישים לבין המקום הקשור אליהם:
נהרדעא רב יהודה 

שדה יעקב רב 

סורא שמואל 

פומבדיתא רב האי גאון 

בגדאד רבי שמואל חיים לנדאו 

. בכ- 200 אלף עותקים, דף פייסבוק  פעיל ובו יותר מ-20,000 חברים המופצים בכ-20 אלף עותקים, עלונים ייחודיים לחגים המופצים הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי, עלונים שבועיים   youtube חברתיות וקהילתיות בבית, בבית הספר ובקהילה ברחבי ישראל כל אלו הם בסיס למגוון רחב ועשיר של לימוד ופעילויות חינוכיות, ו-60 סרטונים הממחיזים סוגיות יסוד תלמודיות בערוץ
ובעולם, גם בשפה האנגלית והגרמנית.

תלמוד ישראלי. מחברים דורות - מפגישים עולמות

תעודת זהות - תלמוד ישראלי
הבא להנגיש את התלמוד לעולמם של ילדים, "תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי וקהילתי 

נוער ומבוגרים.


