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חג פסח כשר
ושמח
יקדוֹ ן
דַּ ף ע'ְ ׁ :ש ַטר ּ ִפ ָ ּ
ָא ָדם ׁ ֶש ַּמ ְפ ִקיד ֵא ֶצל ֲח ֵברוֹ ֶּכ ֶסף אוֹ ֵח ֶפץ ,יָ כוֹל לִ כְ ּתוֹ ב ׁ ְש ָטר ִעם ּ ְפ ָר ֵטי
ַה ַה ְפ ָק ָדה ּולְ ַה ְח ִּתים ָעלָ יו ֵע ִדיםֶּ ,וב ָע ִתיד הּוא יּוכַ ל לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ לִ ְר ָאיָ ה
יקדוֹ ן"ּ ְ .ב ֵעת
"ש ַטר ּ ִפ ָ ּ
ׁ ֶש ָאכֵ ן ַה ַה ְפ ָק ָדה ִה ְת ַקּיְ ָמהַ .ה ׁ ְש ַטר ַה ֶּזה נִ ְק ָרא ׁ ְ
כוֹ
ר-מה ,יָ ל ַה ִ ּנ ְת ָ ּבע לִ ְטעֹן
ׁ ֶש ָא ָדם טוֹ ֵען ׁ ֶשהּוא ִה ְפ ִקיד ֵא ֶצל ֲח ֵברוֹ דְּ ַב ָ
יעה נֶ גְ דּ וֹ :
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה דְּ ָב ִרים ְּכ ֵדי לְ ִה ּ ָ
יפ ֵטר ֵמ ַה ְּת ִב ָ
א .ל ֹא ָהיּו דְּ ָב ִרים ֵמעוֹ לָ םַ .אף ּ ַפ ַעם ל ֹא ִה ְפ ַק ְד ָּת ֶא ְצלִ י.
יקדוֹ ן.
ב .נָ כוֹ ןִ ,ה ְפ ַק ְד ָּת ֶא ְצלִ יֲ ,א ָבל ְ ּכ ָבר ֶה ְחזַ ְר ִּתי לְ ָך ֶאת ַה ּ ִפ ָ ּ
גָ .א ֵכן ִה ְפ ַק ְד ָּת ֶא ְצלִ יֲ ,א ָבל בָּ אּו ׁשוֹ ְד ִדים ִעם נֶ ׁ ֶשק וְ ִה ְכ ִריחּו אוֹ ִתי
וֹמ ִרים (לְ ַמ ֵעט ׁש ֵוֹאל)
לָ ֵתת לָ ֶהם ֶאת ַה ּ ִפ ָ ּ
יקדוֹ ן וַ ֲאנִ י ָאנּוסָ .אכֵ ן ,רוֹב ַה ּׁש ְ
ּ ְפט ִּורים ִאם ָא ַבד ֵמ ֶהם ַה ּ ִפ ָ ּיקדוֹ ן ְ ּבאוֹ נֶ ס.
יקדוֹן"? ְּובכֵ ןַ ,על ַט ֲענָה א' ָ ּברּור
"ש ַטר ַה ּ ִפ ָ ּ
ְ ּכנֶ גֶ ד ֵאיזוֹ ַט ֲענָ ה ֲ
יַעזֹר לַ ַּמ ְפ ִקיד ׁ ְ
ׁ ֶש ַה ּׁ ְש ָטר ֲיַעזוֹ רֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ַ ּב ּׁ ְש ָטר ָּכתּוב ׁ ֶש ָה ָיְתה ַה ְפ ָק ָדהַ .על ַט ֲענָה ג' ֵאין ָּכל ּת ֶוֹעלֶ ת
ַ ּב ּׁ ְש ָטרּ ְ .ב ֶק ׁ ֶשר לְ ַט ֲענָה ב' ַקּיָם דִּ ּיּון ֶע ְקרוֹנִי ַ ּב ַּתלְ מּוד ַעד ַּכ ָּמה ַה ּׁ ְש ָטר יָכוֹל לַ ֲעזוֹר.

דַּ ף ע"אְ :מכִ ַירת ַה ּ ָ ׂ
וה ּשוֹ ָבכִ ים
שדוֹ ת ַ
ְרא ֵּובן ָהיָ ה ֲע ׁ ִשיר ַה ְּכ ָפרַ ,א ְך ְ ּב ַא ַחד
ַהּיָ ִמים ֲע ָס ָקיו ָהלְ כּו וְ ִהידַּ ְרדְּ רּו.
ְּכ ֵדי לְ ַה ִ ּציל ֶאת ֲע ָס ָקיו ְרא ֵּובן ָהיָ ה
זָ קּוק לְ ַה ּ ִ ׂ
שיג ְסכּום ֶּכ ֶסף ָ ּגדוֹ ל,
וְ הּוא ֶה ְחלִ יט לִ ְמכּ ֹר לִ ְמ ׁשּולָ ם ֶאת
ַא ַחד ַה ּ ָ ׂ
שדוֹת ׁ ֶש ְ ּב ַב ֲעלּותוֲֹ ,א ָבל הּוא
ִה ְתנָ ה ִעם ְמ ׁשּולָ םֶ :את ַה ּשוֹ ָבכִ ים
ש ֶדה ֲאנִ י ָצ ִר ְ
ׁ ֶשבְּ ֶא ְמ ַצע ַה ּ ָ ׂ
יךֵ ,הם ִמחּוץ לַ ְּמ ִכ ָירהְ .מ ׁשּולָ ם ִה ְס ִ ּכים
וְ ֵהם ָעשׂ ּו ִקנְ יָ ן ַכדָּ ת וְ ַכדִּ יןַ .א ֲח ֵרי ִיָמים ֲא ָח ִדים ִה ִ ּגיעּו ַה ּפ ֲוֹעלִ ים ׁ ֶשל ְרא ֵּובן
לְ ָה ִביא י ֹונִ ים ִמן ַה ּשו ָֹבכִ יםּ ,ולְ ַה ְפ ָּת ָע ָתם ָא ַמר לָ ֶהם ְמ ׁשּולָ םַ :ה ּש ָוֹבכִ ים ָא ְמנָ ם
אּובןֲ ,א ָבל ַה ּ ָ ׂ
ּוב ֵכןֲ ,אנִ י ל ֹא ַמ ְר ׁ ֶשה לְ ִא ׁיש לַ ֲעבֹר בַּ ּ ָ ׂ
ש ֶדה
ׁ ֶשל ְר ֵ
ש ֶדה ׁ ֶש ִּליְ ,
אּובן ׁ ֶש ִאם הּוא רוֹ ֶצה לַ ֲעבֹר לַ ּׁשוֹ ָב ִכיםֲ ,ה ֵרי ׁ ֶש ַעל ָ ּכל
ֹאמרּו לְ ְר ֵ
ׁ ֶש ִּליּ .ת ְ
ּ ַפ ַעם ֲאנִ י דּ וֹ ֵר ׁש ֵמ ָאה ׁ ְש ָקלִ יםִ .מּיָד ְּכ ׁ ֶש ְרא ֵּובן ׁ ָש ַמע ֶאת ַהדְּ ָב ִרים הּוא ָרץ
ֶאל ָה ַרב ִ ּב ְד ָאגָ הֲ ,א ָבל ָה ַרב ִה ְר ִ ּגיעוֹ ָוְא ַמר לוַֹ :אל דְּ ָאגָ ה ּ ְ -ב ַמ ֶּסכֶ ת ָ ּב ָבא
נוֹת ָרה לְ ָך זְ כּות ַמ ֲע ָבר ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדהּ ,וכְ ִאלּ ּו
ַ ּב ְת ָרא ,דַּ ף ע"אָּ ,כתּוב ׁ ֶש ְ ּב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה ְ
ּׁ ֶש ִה ְתנֵ ָית ָּכ ְך ִ ּבזְ ַמן ַה ְּמכִ ָירהַ .א ָּתה יָכוֹל לְ ַה ִ ּגיד לִ ְמ ׁשּולָ ם ִ ּב ׁ ְש ִמי ׁ ֶשהּוא ַחּיָב
לָ ֵתת לְ ָך לַ ֲעבֹר ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה לְ ל ֹא ָּכל ְּתמ ָּורה.
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

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".
אזלי – הולכים
מדנפשיה – מעצמו

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.

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 ( )1927בידי 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
( )2008החלה 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)
(מיכאל יעקובסון)Wikipedia ,
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דַּ ף ע"בַ :מ ְקדִּ ׁיש ְשׂ ֵדה ֲאחּוזָ ה
ֶה ְקדֵּ ׁש זֶ ה ֵח ֶפץ אוֹ ֶ ּכ ֶסף ׁ ֶש ֻה ְקדַּ ׁש לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשּ ְ .ב ֵעת ּׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ָהיָה ַקּיָםָ ,א ָדם ָהיָה יָכוֹל לָ ֵתת ַמ ָּתנָ ה לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש  -הּוא נָ ַטל ֶּכ ֶסף ,אוֹ
ֵח ֶפץ ,אוֹ ָא ַמר ַעל ָ ׂ
"ה ֵרי זֶ ה ֶה ְקדֵּ ׁש"ֵ ,מאוֹתוֹ ֶרגַ ע ַה ֵח ֶפץ
ש ֶדה ַה ׁ ּ ַש ְּיָך לוֲֹ :
ּומה ָע ָשׂ ה ַה ֶה ְקדֵּ ׁש בַּ ֵח ֶפץ?
ַש ְּיָך לַ ֶה ְקדֵּ ׁש ָוְאסּור לְ ִא ׁיש לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֶֹ .
ְּובכֵ ןִ ,אם ַה ֶה ְקדֵּ ׁש ָצ ִר ְ
ישהּו ִה ְקדִּ ׁיש ֶא ֶבן
יך ֶאת אוֹ תוֹ ֵח ֶפץ ,לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם ִמ ׁ ֶ
נוֹטלִ ים ֶאת ָה ֶא ֶבן
ְּוב ִדּיּוק ְצ ִריכִ ים ֲא ָבנִ ים לִ ְבנוֹת ֶאת ַ
חוֹמת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ְ -
ׁ
כ
ים
ר
ע
מ
ץ,
פ
ח
מ
ּומי
וֶה
ש
ּוא
ה
ה
ׁ ֶשה ְּוקדְּ ׁ ָשהִ .אם ַה ֶה ְקדֵּ ׁש ֵאינוֹ זָ קּוק לַ ֵ ֶ ַ ֲ ִ יכִ
ִ
ָ
ַ ּ ָּ
נוֹתן ֶּכ ֶסף,
ׁ ֶשרוֹ ֶצה יָ כוֹ ל לִ ְפדּ וֹ ת ֶאת ַה ֵח ֶפץ ֵמ ֶה ְקדֵּ ׁש ַ ּב ְּסכּום ַה ֶּזה .הּוא ֵ
ַה ֶּכ ֶסף נִ ְהיֶה ָק ׁ
דוֹש ִ ּב ְמקוֹם ַה ֵח ֶפץ ׁ ֶש ִ ּנ ְהיֶה ח ִּּולין ,וְ הּוא זוֹ כֶ ה ַ ּב ֵח ֶפץּ ְ .ב ַדף
לוֹמ ִדים ַעל דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְפדָּ ה לְ ִפי ַה ּׁשֹוִי ׁ ֶשלּ וֹ ַ ּב ּׁשּוקֶ ,א ָ ּלא לְ ִפי ְסכּום
זֶ ה ְ
"שׂ ֵדה ֲאחּוזָ ה" ׂ ָ -
ש ֶדה
ָקב ַּוע ַה ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ּת ָוֹרהְ .מד ָ ּּובר ְ ּב ָא ָדם ּׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁיש ְ
קוֹב ַעת ׁ ֶש ָּכל ׁ ֶש ַטח ְמסּוּיָם ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה ּפ ִוֹדים
בוֹתיוַ .ה ּת ָוֹרה ַ
ׁ ֶשהּוא ַיָר ׁש ֵמ ֲא ָ
יוֹתר אוֹ
פוֹעל ְמ ִחיר ַה ּׁשּוק ׁ ֶשלּ וֹ ָ ּג ַּ
ַ ּב ֲח ִמ ּׁ ִ
ישים ׁ ִש ְקלֵ י ֶּכ ֶסףּ ֵ ,בין ִאם ְ ּב ַ
בוֹה ֵ
ישים ׁ ְש ָקלִ ים נֶ ֱא ַמר
יוֹתר ְ ּ
נָ מ ְּוך ֵ
(ב ִהזְ דַּ ְּמנּות ֲא ֶח ֶרת נִ לְ ַמד ׁ ֶש ַה ְּסכּום ֲח ִמ ּׁ ִ
ַרק ִאם ָ ּב ִאים לִ ְפדּ וֹת ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ּיוֹבל
ּיוֹבלֲ ,א ָבל ִאם ַעד ַה ֵ
ש ֶדה ִמּיָד ַא ֲח ֵרי ַה ֵ
ְ
נוֹתרּו ְמ ַעט ׁ ָשנִ יםַ ,ה ּ ָ ׂ
יוֹתר).
ְ
ש ֶדה נִ ְפדָּ ה ִ ּב ְמ ִחיר נָ מּוך ֵ

"ה ּמוֹ כֵ ר ֶאת ַה ְּס ִפינָ ה"
דַּ ף ע"גַ :
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ָה ִר ׁ
"אנִ י מוֹ ֵכר
עוֹס ֶקת ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ִּס ֵּ
אשוֹ נָ ה ַ ּב ּ ֶפ ֶרק ֶ
ישהּוֲ :
יכם ִעם ִמ ׁ ֶ
לְ ָך ֶאת ְס ִפינָ ִתי" ַוְה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְמ ָפ ֶר ֶטת ֵאילּו דְּ ָב ִרים נִ כְ לָ לִ ים ַ ּב ְּמכִ ָירהַ .א ַחר
ּיוֹצא
ָּכ ְך ְ
נוֹס ִעים וְכַ ֵ
עוֹסקוֹת ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹת ִ ּב ְמכִ ָירה ׁ ֶשל ַ ּב ֲעלֵ י ַחּיִיםְ ,קרוֹנוֹת ְ
ַ ּבדָּ ָברֵ ,וְהן ְמ ָפ ְרטוֹת ֵאילּו דְּ ָב ִרים נִ כְ לָ לִ ים ַ ּב ְּמכִ ָירהַ .ה ּמוֹ כֵ ר ֶאת ַה ְּס ִפינָ ה
ְ ּבלִ י לְ ָפ ֵרט ַמה ִ ּנכְ לָ ל ַ ּב ְּמכִ ָירהֵ ,א ֶ ּלה ַהדְּ ָב ִרים ַה ְּכלּולִ ים ַ ּב ְּמכִ ָירהּ :ת ֶוֹרן
ַה ְּס ִפינָ הַ ,ה ִּמ ְפ ָר ִ ׂ
שיםָ ,העוֹ גֶ ן ַוְה ְּמ ׁש ִוֹטים .אּולָ ם ִאם לַ ּמוֹ ֵכר ָהיּו בַּ ְּס ִפינָ ה
ַשׂ ִ ּקים ְ ּגדוֹ לִ ים ׁ ֶש ְּמ ַא ְח ְסנִ ים בָּ ֶהם ְסחוֹ ָרהֵ ,הם ֵאינָ ם ְ ּכלּולִ ים בַּ ְּמ ִכ ָירה,
יכמּו ֵמר ׁ
ֹאש ׁ ֶש ַה ְּמכִ ָירה
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם ֵאינָ ם ֵחלֶ ק ִמן ַה ְּס ִפינָ הַ .רק ִאם ֵהם ִס ְ ּ
ׂ
ָּתחּול ַעל ַה ְּס ִפינָ ה וְ ַעל ָ ּכל ַמה ּׁ ֶשבְּ תוֹ ָכ ּה ּ ַ -גם ַה ּ ַש ִ ּקים בִּ ְכלַ ל ַה ְּמ ִכ ָירה.

הּודה
דַּ ף ע"דַ :רב יְ ָ
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ּנ ְִפ ַטר ׁ ְשמ ֵּואלַ ,רבּ ֹו ׁ ֶשל ַרב ְיה ָּודהֶ ׁ ,ש ִּכ ֵיהן ְ ּב ָר ׁ
נְה ְר ְ ּד ָעאָ ,ע ַבר
אשּות י ׁ ְִש ַיבת ַ
ַרב יְ ה ָּודה לְ פ ְּומ ְ ּב ִד ָיתא ֵוְה ִקים ָ ּב ּה ׁ ִיְש ָיבה ׁ ֶש ָה ְפכָ ה לְ ַא ַחת ַה ׁ ִיְשיבוֹת ַה ֶּמ ְר ָּכזִ ּיוֹת
ּומבְּ ִד ֵתיא" ַעל
מוֹר ִאים ָ
וַא ָ
ְ ּב ָב ֶבלַ .רב יְ ה ָּודה ֲ
"ח ִר ֵ
נוֹס ִפים זָ כּו לַ ִ ּכינּּוי ֲ
יפי דְּ פ ְ
ׁ ֵשם ֲח ִריפּות ִשׂ כְ לָ םַ .רב יְ ה ָּודה זָ כָ ה לִ גְ ד ָ ּּולתוֹ ַ ּב ּת ָוֹרהּ ֵ ,בין ַה ֶּיֶתרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ְש ִק ָידתוֹ
חוֹד ׁש
ַ ּב ּת ָוֹרה ַוְה ְק ּ ָפ ָדתוֹ לַ ְחזֹר ׁשּוב ׁוָשּוב ַעל לִ ּימּודוֹ .הּוא ָק ַבע לְ ַע ְצמוֹ ְ ּבכָ ל ֶ
לְ ַפ ּנוֹת זְ ַמן ְמסּוּיָם לַ ְחזֹר ּולְ ׁ ַש ּנֵן ֶאת לִ ּימּודוֲֹ .חזַ "ל ְמ ִע ִידים ׁ ֶש ְ ּב ֵעת ֲע ִצ ַירת ְ ּג ׁ ָש ִמים
נוֹהגִ ים לַ ְחלוֹץ
(הם ָהיּו ֲ
נַעלוֹ ֵמ ֶרגֶ ל ַא ַחת ֵ
דַּ י ָהיָה ְ ּבכָ ְך ׁ ֶש ַרב יְ ה ָּודה ִיוֹריד ֶאת ֲ
נַעלִ ים ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָ ּק ְבעּו ַּת ֲענִית ַעל ֲע ִצ ַירת ְ ּג ׁ ָש ִמים) ּוכְ ָבר ְיָרדּו ְ ּג ׁ ָש ִמים ,עוֹד לִ ְפנֵי
ֲ
ילאּו ֶאת ְמב ָ ּּוק ׁשוְֹ .מ ַענְ יֵן לָ ַד ַעת
ׁ ֶשהּוא ִה ְת ִחיל לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ּולְ ִה ְת ַענּוֹת ְּכ ָבר ִמ ְּ
נוֹסח בִּ ְר ַ ּכת ָה ִאילָ נוֹת ,נִ ְמ ַסר
ׁ ֶשנ ַ
ּוֹסח בִּ ְר ַ ּכת ִקדּ ּׁוש ַה ְּל ָבנָ ה ׁ ֶשבְּ ֵיָדנּוּ ָ ,כ ְך ַ ּגם ַ
ְ
יוֹתר ִמ ֵּמ ָאה ׁ ָשנִים .לְ ֵעת
ִמ ּ ִפיו ׁ ֶשל ַרב יְ ה ָּודהַ .רב יְ ה ָּודה ֶה ֱא ִריך ִיָמים וְ הּוא ַחי ֵ
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מתולדותיו
רבי שמואל חיים לנדוי
(שח"ל)
(תרנ"ב-תרפ"ח)1892-1928 ,
רבי שמואל חיים לנדוי ז"ל היה
הוגה דעות ממנהיגי תנועת הפועל
המזרחי .לנדוי נולד בפולין למשפחה
חסידית ,כבר בילדותו נודע כבעל זיכרון
ותפישה יוצאי דופן ,ובגיל  18הוסמך
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
(יצחק ברלינד)Wikipedia ,

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא ע"ה -ע"ו

זִ ְקנּותוֹ ָּכ ָהה ְמאוֹר ֵעינָיו וְ הּוא ִה ְת ַק ּׁ ָשה ִ ּב ְק ִר ָיאהּ ְ .בכָ ל זֹאתְ ,מס ּ ָּופר ַ ּב ַּתלְ מּוד
קוֹדם ֶאת
וְקוֹרא ֶ
ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר הּוא ָהיָה ָצ ִר ְיך לַ ְח ּתוֹם ַעל ׁ ְש ָטר הּוא ָהיָה ִמ ְת ַא ֵּמץ ֵ
חוֹתם.
ַה ָּכתּוב לִ ְפנֵי ׁ ֶש ָהיָה ֵ

דַּ ף ע"ה :יְ ׁ ִשיבוֹ ת ָ ּב ֶבל
ַּכ ָּמה ׁ ָשנִ ים לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹן ֵה ֵח ָ ּלה ָ ּגלּות ָ ּב ֶבל .נְ בּוכַ ְדנֶ ָצאר
יַשבּו ָ ּב ִעיר
ִהגְ לָ ה ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך יְ הוֹ יָכִ ין ַוְר ִ ּבים ִמ ְ ּגדוֹ לֵ י ַהדּ וֹר לְ ָב ֶבלֵ ,הם ִה ְת ּׁ ְ
נְ ַה ְר ְ ּד ָעא ַוְאף ֵה ִביאּו ִע ָּמם לְ ׁ ָשם ֲא ָבנִ ים ִמ ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶש ֵּמ ֶהן ָ ּבנּו ֶאת ֵ ּבית
ַה ְּכנֶ ֶסת ִ ּבנְ ַה ְרדְּ ָעא .נְ ַה ְר ְ ּד ָעא ׁ ָש ְכנָ ה ָס ְ
מּוך לִ ְשׂ ַפת נָ ָהר ׁ ֶשכּ ּונָ ּה "נְ ַהר
ַמלְ ָ ּכא" .נָ ָהר זֶ ה ָהיָ ה ְּת ָעלַ ת ַמיִ ם ׁ ֶש ִחבְּ ָרה בֵּ ין ַה ְּנ ָהרוֹ ת ּ ְפ ָרת וְ ִחידֶּ ֶקל.
ַעד ְּתק ַּופת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ו ְֵחלֶ ק ִמ ְּתק ַּופת ַה ְ ּג ָמ ָרא ָהי ְָתה נְ ַה ְר ְ ּד ָעא ַה ֶּמ ְר ָּכז ַה ּתו ָֹרנִ י
יְש ָיבה ֶמ ְר ָּכזִ ית ֵּובית דִּ ין ָ ּגדוֹלּ ַ .ב ְּתק ָּופה ָ ּב ּה
ׁ ֶשל ָ ּגלּות ָ ּב ֶבלָ .ה ָיְתה ָ ּב ּה ׁ ִ
מוֹרא ׁ ְשמ ֵּואל ְּכר ׁ
מוֹרא ַרב לְ ָב ֶבל,
יְש ַיבת נְ ַה ְר ְ ּד ָעאַ ,יָרד ָה ֲא ָ
ׁ ִש ֵּימ ׁש ָה ֲא ָ
ֹאש ׁ ִ
ׁ
ׁ
כ
ר
מ
ה
יב
יְש
ב
ית
וְ הּוא ֵה ִקים ׁ ִ ָ ֶ ְ ָּ זִ ָ ּ ִעיר ס ָּוראַ .א ֲח ֵרי ֶש ִ ּנ ְפ ַטר ְשמ ֵּואל ִה ְת ּ ַפ ְ ּצלָ ה
יְש ַיבת נְ ַה ְר ְ ּד ָעא לִ ׁ ְשנַ יִםַ :רב נַ ְח ָמן ָע ַמד ְ ּבר ׁ
ֹאש ַה ׁ ִּיְש ָיבה ִ ּבנְ ַה ְרדְּ ָעאֵ ,וְחלֶ ק
ִׁ
יתא ִ -מילָ ה
ִמן ַה ַּתלְ ִמ ִידים ָהלְ כּו ִעם ַרב יְ ה ָּודה ָ
ּופ ְתחּו יְ ׁ ִש ָיבה בְּ ְ
פּומבְּ ִד ָ
יתאֶ ׁ ,ש ֵּכן ָה ִעיר ׁ ָשכְ נָ ה ְ ּב ִפי ַה ָ ּנ ָהר
מּור ֶ ּכ ֶבת ִמ ׁ ְש ֵּתי ִמ ִּ
זוֹ ְ
יליםּ :פּום בְּ ִד ָ
ְ ּב ִד ָיתא ַ -א ַחד ַה ּ ְפלָ גִ ים ׁ ֶשל נְ ַהר ַה ּ ְפ ָרתָ .ה ִעיר ּפ ְּומ ְ ּב ִד ָיתא ׁ ָשכְ נָ ה ְ ּב ֵאזוֹר
קּופת בֵּ ית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
בּ וֹ ַק ֶּיֶמת ְ ּב ֵיָמינּו ָה ִעיר ָפלּוגָ 'ה ׁ ֶש ְ ּב ִע ָירקָ .ה ֵחל ִמ ְּת ַ
יתא.
ַה ּׁ ֵשנִ י ַעד ְּת ַ
גּוֹררּו רוֹב ֵ
קּופת ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ִה ְת ְ
יְהּודי ָ ּב ֶבל ְ ּב ֵאזוֹר ּפ ְ
ּומ ְ ּב ִד ָ

מן ההיסטוריה
"הפועל המזרחי"
"הפועל המזרחי" היא תנועה פוליטית
שהתקיימה בין השנים תרפ"ב-תשט"ז
(  .)1922-1956היא הוקמה מתוך
תנועת "המזרחי" ,שמה דגש על
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.

דַּ ף ע"ו :יְ ׁ ִשיבוֹ ת ָ ּב ֶבל ֶ -ה ְמ ׁ ֵש ְך
ִ ּב ֵימי ֶק ֶדם ָה ָיְתה ָ ּב ֶבל נְ תּונָ ה ַּת ַחת ׁ ִשלְ טוֹן ַמלְ כֵ י ּ ָפ ַרסֵּ ,ומ ֵעת לְ ֵעת ֵהם
רוֹמאְּ .כ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים לְ ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת ׁ ְשמ ֵּואל
נִ ֲיהלּו ִמלְ ָחמוֹת ִעם ִצ ְבאוֹת ָ
רוֹמ ִאיםּ ִ ,ב ׁ ְשבוֹר
נִ לְ ַחם ׁ ֵ
מוֹשל ָה ִעיר ָ ּ -פ ּ ָפא ַ ּבר נֶ ֶצרֶ ׁ ,ש ָּזכָ ה לִ ְת ִמיכַ ת ָה ָ
ַמלְ ָּכא ֶמלֶ ְך ּ ָפ ַרס וְ הּוא ָּכ ַב ׁש ֶאת ָה ִעיר נְ ַה ְר ְ ּד ָעא ֶוְה ְח ִר ָיב ּה ַעד ַהיְסוֹד.
יְש ָיבה ְ ּב ָר ׁ
וְשם ִה ְמ ׁ ִשיכּו ֶאת
ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ׁ ִ
אשּות ַרב נַ ְח ָמן נִ ְמלְ טּו לָ ִעיר ְמחוֹ זָ א ׁ ָ
יְש ָיבה .בַּ דּ וֹ ר ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ָה ֲאמוֹ ָר ִאים ָהיּוֵ ,אפוֹ א ,בְּ ָב ֶבל ׁ ָשל ֹׁש יְ ׁ ִשיבוֹ ת
ַה ׁ ִ
סּורא
ֶמ ְר ָ ּכזִ יוֹ ת :יְ ׁ ִש ַיבת נְ ַה ְר ְ ּד ָעא ׁ ֶש ָע ְב ָרה ַא ַחר ָ ּכ ְך לִ ְמחוֹ זָ א ,יְ ׁ ִש ַיבת ָ
הּודהּ ְ .ב ָיָמיו
יש ַיבת ּפ ְ
ׁ ֶשנּוֹ ְס ָדה בִּ ֵידי ַרב ,וִ ׁ ִ
ּומבְּ ִד ָ
יתא ׁ ֶשנּוֹ ְס ָדה בִּ ֵידי ַרב יְ ָ
ׁ ֶשל ָר ָבא ִה ְת ַא ֲחדּו ׁשּוב ַהי ׁ ְִשיבוֹת ְמח ֹוזָ א ּופ ְּומ ְ ּב ִד ָיתא לִ ׁ ִיש ָיבה ַא ַחת .י ׁ ְִשיבוֹת
ס ָּורא ּופ ְּומ ְ ּב ִד ָיתא ִה ְת ַקּיְ מּו ִּכ ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֵמאוֹת ׁ ָשנִ ים ַעד סוֹף ְּתק ַּופת ַה ְ ּגאוֹ נִ ים.
יתא לָ ִעיר ַ ּבגְ דָּ אד.
לִ ְק ַראת סוֹף ְּת ַ
יְש ַיבת ּפ ְ
קּופת ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ָע ְב ָרה ׁ ִ
ּומ ְ ּב ִד ָ
ֵ ּבין ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ׁ ֶש ּׁ ִש ְּמ ׁשּו ָ ּב ּה ְ ּב ָר ׁ
יְש ָיבה ֵהם ַרב ׁ ְש ִר ָירא ְּובנוַֹ ,רב ַהאי
אשּות ַה ׁ ִ
ָ ּגאוֹןַ ,ה ֶ ּנ ְח ׁ ָשב ְּכ ַא ֲחרוֹן ַה ְ ּגאוֹ נִ יםַ .א ֲח ֵרי ַרב ַהאי ׁ ִש ֵּמ ׁש ַ"רב ִחזְ ִקּיָה ֶ ּבן דָּ וִד
ר ׁ
ֹאש ַהגּוֹ לָ ה" ְ ּב ָר ׁ
אשּות ַה ׁ ִּיְש ָיבה ְּכָ ׁ 20-שנָ ה ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְר ַצח ְ ּב ַאכְ זָ ִרּיּות ְ ּב ִיָדי
וִיש ַיבת ּפ ְּומ ְ ּב ִד ָיתא נִ ְס ְ ּג ָרהֵ .מ ַרב יְ ה ָּודה
מוֹשל ָה ֵאזוֹרִ ׁ ,
"ה ָחלִ יף" ַה ּמ ְּוסלְ ִמיֵ ׁ ,
ֶ
ישים ׁ ֶש ּׁ ִש ְּמ ׁשּו ְ ּב ָר ׁ
יְש ָיבה:
ַעד ַרב ִחזְ ִקּיָה ֶ ּבן דָּ וִד יְ ד ִּועים לָ נּו ִ 58א ׁ ִ
אשּות ַה ׁ ִ
בוֹר ִאים ַוְה ֶּיֶתר ִ ּב ְתק ַּופת
מוֹר ִאיםּ ִ 3 ,ב ְתק ַּופת ַה ָּס ָ
ֵ 7מ ֶהם ִ ּב ְתק ַּופת ָה ֲא ָ
פּור ָס ִמים
סּורא ָ 53ר ׁ ֵ
אשי יְ ׁ ִש ָיבה ,בֵּ ין ַה ְמ ְ
ַה ְ ּגאוֹ נִ ים .בְּ ַמ ְקבִּ יל ׁ ִש ְּמ ׁשּו בְּ ָ
ׁ ֶשבָּ ֶהם הּוא ַרב ַא ּׁ ִשי ,עוֹ ֵר ְך ַה ַּתלְ מּוד ַהבַּ ְבלִ י ,וְ ַרב ְס ַע ְדיָ ה ָ ּגאוֹ ןְ ׁ .שמוֹ
ׁ ֶשל ר ׁ
יש ַיבת ס ָּורא ָהיָה ַרב ְיִצ ָחק ָ ּגאוֹן.
ֹאש ַה ׁ ִ
יְש ָיבה ָה ַא ֲחרוֹן ִ ּב ׁ ִ
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דבר תורה לשולחן שבת
בתוך פרשת צו ,נכתב על שני סוגי קורבנות :קרבן חטאת " -זֹאת
ּתוֹ ַרת ַה ַח ָּטאת" וקרבן אשם – "וְ זֹאת ּתוֹ ַרת ָה ָא ׁ ָשם".
ו"א ׁ ָשם"?
שאלו חז"ל :מה פירוש השמות הללו ַ
"ח ָּטאת" ָ
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.

! יש לי מושג

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.

שאלת
השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

יקדוֹ ן" ,למי הוא יכול לעזור
"ש ַטר ּ ִפ ָ ּ
א .מהו ׁ ְ
ובאיזה מצב?
ב .מה היו עושים עם ֵח ֶפץ אוֹ ֶ ּכ ֶסף
הּוקדַּ ׁש לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש?
ׁ ֶש ְ
ג .מי האמורא שתיקן את נוֹ ַסח ִ ּב ְר ַ ּכת ִקדּ ּׁוש
ַה ְּל ָבנָ ה ואת נוֹ ַסח ִ ּב ְר ַ ּכת ָה ִאילָ נוֹ ת?
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.
*בפיקוח רואה חשבון

ד

ד
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מ
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מתחו קוים בין האישים לבין המקום הקשור אליהם:
רב יהודה
רב
שמואל
רב האי גאון
רבי שמואל חיים לנדאו

נהרדעא
שדה יעקב
סורא
פומבדיתא
בגדאד

תעודת זהות  -תלמוד ישראלי

מוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי וקהילתי
"תל
להנגיש את התלמוד לעולמם של ילדים,
הבא
נוער ומבוגרים.
רכים על פי סדר הדף היומי ,עלונים שבועיים
הפרויקט כולל :שבעה כ
עותקים ,עלונים ייחודיים לחגים המופצים
המופצים בכ 20-אלף
פייסבוק פעיל ובו יותר מ 20,000-חברים
בכ 200 -אלף עותקים ,דף
סוגיות יסוד תלמודיות בערוץ . youtube
ו 60-סרטונים הממחיזים
רחב ועשיר של לימוד ופעילויות חינוכיות,
כל אלו הם בסיס למגוון
בית ,בבית הספר ובקהילה ברחבי ישראל
חברתיות וקהילתיות ב
ובעולם ,גם בשפה האנגלית והגרמנית.

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
 300מטרים 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.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות

תלמוד ישר
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