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ף פ"ד: חֹוֶמץ ְוַיִין ּדַ

ַמהּו חֹוֶמץ?

ֲהִליְך  יָרה, ָעלּול ְלִהְתַרֵחׁש ּתַ מֹו ַיִין אֹו ּבִ ִכיל ּכֹוֶהל, ּכְ ֶקה ַהּמֵ ָכל ַמׁשְ ְמַעט ּבְ ּכִ
ְמיּוָחד. ְמַעְנֵין ָלַדַעת  ֶקה, ְוהּוא הֹוֵפְך לָחמּוץ ּבִ ׁשְ ַהּגֹוֵרם ְלַהְחָמַצת ַהּמַ
ים. ה ַעל ְיֵדי ַחְיַדּקִ ֲהִליְך ֶזה ַנֲעׂשֶ ּתַ יּלּו ׁשֶ ִנים ּגִ ים ׁשָ ִ ֵמָאה ַוֲחִמיׁשּ ְפֵני ּכְ ּלִ ׁשֶ

ֶהְחִמיץ. ָּוָנה ִהיא ְלַיִין ׁשֶ ר חֹוֶמץ - ַהּכַ ּמּוְזּכָ ׁשֶ ְלמּוד ּכְ ּתֹוָרה ּוַבּתַ ּבַ

א: ָמַכר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ָחִבית ַיִין ְוַאַחר  ְקֶרה ַהּבָ ְלמּוד ְמִביִאים ֶאת ַהּמִ ּתַ ּבַ
ֵאיְרָעה  ֵרר ׁשֶ ּזֹו ָחִבית חֹוֶמץ, אֹו ְלֵהֶפְך: ָמַכר חֹוֶמץ ְוִהְתּבָ ֵרר ׁשֶ ְך ִהְתּבָ ּכָ
ר  ח ּוִמְמּכָ ְלִעְנַין ִמּקָ ֵני ׁשֶ ֵטל, ִמּפְ ח ּבָ ּקָ א ַיִין - ַהּמִ ּה ֶאּלָ ָטעּות ְוֵאין ּבָ

ָבִרים ׁשֹוִנים. ִבים ּדְ חֹוֶמץ ְוַיִין ֶנְחׁשָ

רּוָמה ַעל  ין ִאם ָאָדם ָנַטל ָחִבית חֹוֶמץ ְוִהְפִריׁש אֹוָתּה ּתְ וָמה ַהּדִ
י חֹוֶמץ ְוַיִין  ֵטָלה ּכִ תֹו ּבְ ַהְפָרׁשָ ִאים ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ּנָ ָחִבּיֹות ַיִין? ֵיׁש ִמן ַהּתַ

ה ַעל ֶזה. ר ְלַהְפִריׁש ִמּזֶ ֵהם ִמיִנים ׁשֹוִנים ְוִאי ֶאְפׁשָ

ף פ"ה: "ִקְנַין ָחֵצר" ּדַ

ְנָיִנים הּוא "ִקְנַין ָחֵצר"- ָאָדם ָיכֹול ִלְקנֹות ֵחֶפץ ַעל ְיֵדי  ְרֵכי ַהּקִ ֶאָחד ִמּדַ
חֹוָרה  ח ֶאת ַהּסְ ל, ַהּקֹוֶנה אֹוֵמר ַלּמֹוֵכר: "ַהּנַ ֲחֵצרֹו. ְלָמׁשָ ח ּבַ הּוא מּוּנָ ְך ׁשֶ ּכָ
ְנָין. ָחֵצר - ָחל ַהּקִ ָחה ּבֶ חֹוָרה הּוּנְ ַהּסְ ֶרַגע ׁשֶ ֲחֵצִרי ְוֶאְקֶנה אֹוָתּה". ּבֹו ּבָ ּבַ

ל ֶהְפֵקר  ְרְנגֹוֶלת ׁשֶ גֹון ּתַ ם ֵחֶפץ ֶהְפֵקר, ּכְ ר ִלְקנֹות ּגַ ִקְנַין ָחֵצר ֶאְפׁשָ ּבְ
ֵני  יִצים ִמּפְ ּבֵ ַעל ֶהָחֵצר ָיכֹול ִלְזּכֹות ּבַ ַאַחת ַהֲחֵצרֹות, ּבַ יִצים ּבְ ֵהִטיָלה ּבֵ ׁשֶ

ֲחֵצרֹו. חֹות ּבַ ֵהן מּוּנָ ׁשֶ

ִבים ָחֵצר  ית ִקיּבּול( ֶנְחׁשָ ֵּיׁש ָלֶהם ּבֵ ִלים )ׁשֶ ם ּכֵ ּגַ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ּבְ
ְלִעְנַין ִקְנָין.

ָליו,  יַח ֶאת ּכֵ ֵּיׁש ְלָאָדם ְרׁשּות ְלַהּנִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ְך ָאַמר ַרב ָאָבהּו: ּבְ ּכָ
ְרחֹוב הֹוֶמה  ְכָנס ְלתֹוָכם. ְוָלֵכן ּבִ ּלֹו קֹוִנים ֲעבּורֹו ֵחֶפץ ַהּנִ ִלים ׁשֶ ַהּכֵ

ִלים ֵאיָנם קֹוִנים. ִלים, ַהּכֵ יַח ּכֵ ֵאין ְרׁשּות ְלַהּנִ ָאָדם, ׁשֶ
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא פ"ו- פ"ח

ֶמן ף פ"ז: ִטיּפֹות ׁשֶ ּדַ

אֹוֶפן ֶזה: ַהּקֹוֶנה  ֶמן ּבְ ְכרּו ׁשֶ ּמָ ָיִמים ָעָברּו ָהיּו ׁשֶ ּבְ
ַפְך ְלתֹוכֹו ֶאת  ִלי ְוַהּמֹוֵכר ׁשָ יתֹו ּכְ ֵהִביא ִמּבֵ
ִמיד  ֶמן ָסִמיְך, נֹוָתרֹות ּתָ ֶ ַהּשׁ ֶמן. ֵמַאַחר ׁשֶ ֶ ַהּשׁ
ל  ְרָקִעית ׁשֶ ָפנֹות ּוַבּקַ ּדְ ֶמן ּבַ ל ׁשֶ ֵאִרּיֹות ׁשֶ ׁשְ
ֶמן, ְוָלֵכן הֹורּו  ּנּו ָיַצק ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ּמֶ ּמִ ִלי ׁשֶ ַהּכְ
ֶמן ַעל ַהּמֹוֵכר  ֶ ִפיַכת ַהּשׁ י ַאֲחֵרי ׁשְ ֲחַז"ל ּכִ
ְּיַטְפְטפּו ְלָפחֹות  ִלי ַעד ׁשֶ ְלַהְחִזיק ֶאת ַהּכְ
ַהּקֹוֶנה  ֵדי ׁשֶ ֶמן נֹוָספֹות, ּכְ לֹוׁש ִטיּפֹות ׁשֶ ׁשָ

לֹא ַיְפִסיד.

יַטת ֲחָכִמים ֲחַז"ל  י ְלׁשִ ָנה לֹוְמִדים ּכִ ׁשְ ּמִ ּבַ
ַנאי ַלֲעמֹוד  הּוא ָעסּוק ְמאֹוד ְוֵאין לֹו ּפְ ֵני ׁשֶ ְך ֶאת ַהֶחְנָוִני ִמּפְ ְטרּו ִמּכָ ּפָ
ַעל ֲחנּות,  קֹוחֹות. ַרק ִאם ַהּמֹוֵכר ֵאינֹו ּבַ ֶמן ַלּלָ ִלים ּוְלַטְפֵטף ׁשֶ ִעם ַהּכֵ

ָכְך. ִמְקֶרה, הּוא ַחָּיב ּבְ ֶמן ּבְ ַכר ׁשֶ ּמָ גֹון ׁשֶ ּכְ

ת  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְך ֶאת ַהֶחְנָוִני ַרק ּבְ ְטרּו ִמּכָ ּפָ י ְיהּוָדה חֹוֵלק ְואֹוֵמר ׁשֶ ַרּבִ
חּוק ְמאֹוד. ַמּנֹו ּדָ ּזְ ִלְקַראת ֶעֶרב ׁשֶ

ה ִקְנָין ַמֲעׂשֶ ף פ"ו: ֲחָרָטה ּבְ ּדַ

ִאים ְלִהְתָחֵרט  ָ ָעׂשּו ִקְנָין - ַרּשׁ לֹא ׁשֶ מּו ַעל ְמִכיָרה ּבְ יּכְ ּסִ ּמֹוֵכר ְוקֹוֶנה ׁשֶ
ר ְלִהְתָחֵרט. ה ִקְנָין ִאי ֶאְפׁשָ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ם. ַאְך ֵמֶרַגע ּשׁ ֶהם ֵמַהֶהְסּכֵ ְוַלְחֹזר ּבָ

הּוא ִיְמּכֹור  ם ִעם ֲחֵברֹו ׁשֶ ה ִמְקֶרה ְמַעְנֵין - ָאָדם ִסיּכֵ ר ְלָכְך ִהּנֵ ֶקׁשֶ ּבְ
ים ְסָאה.  לֹוׁשִ ל ׁשְ ּמּות ׁשֶ ּכּור ֵיׁש ּכַ ה. ּבְ לֹו "ּכּור" ִחיּטָ

ה  ה ַמֲעׂשֵ ַהּמֹוֵכר ִהְתִחיל ִלְמּדֹוד ְסָאה ְסָאה ּוְבָכל ְסָאה ַהּקֹוֶנה ָעׂשָ
ע ְסָאה,  ִרים ָוֵתׁשַ ֶעׂשְ ה ִקְנָין ּבְ ה ַמֲעׂשֵ ַהּקֹוֶנה ָעׂשָ ִקְנָין. ְלֶפַתע, ְלַאַחר ׁשֶ
ָכל ָהִעיְסָקה. ַקח  הּוא ִהְתָחֵרט ְוָאַמר ַלּמֹוֵכר: "ֲאִני ִמְתָחֵרט, ֵאיִני ָחֵפץ ּבְ
ה  ָבר ָקִניָת, ַאּתָ ֶנְגּדֹו: "29 ְסָאה ּכְ ֲחָזָרה". ַהּמֹוֵכר ָטַען ּכְ ים ּבַ ל ַהִחיּטִ ֶאת ּכָ
יָת ִקְנָין!" ּה ֲעַדִין לֹא ָעׂשִ ּבָ ָאה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ָיכֹול ְלִהְתָחֵרט ַרק ַעל ַהּסְ

ם  ְלִפי צּוַרת ַהֶהְסּכֵ ֵני ׁשֶ ֶדק ִעם ַהּקֹוֶנה, ִמּפְ ְלמּוד - ַהּצֶ י ַהּתַ ַעל ּפִ
ּלֹא ֶנֱעַרְך  ב ְלֵעֶסק ֶאָחד, ְוַעד ׁשֶ ל ַהּכּור - 30 ְסָאה - ֶנְחׁשָ יֵניֶהם ּכָ ּבֵ

ר ְלִהְתָחֵרט. ּה ֶאְפׁשָ ּמּות ּכּוּלָ ּכַ ִקְנָין ּבַ

ָלעֹות ף פ"ח: מֹוֵכר ַהּדְ ּדַ

ְקָרא "ּפּום ַנֲהָרא"  ּנִ ָלעֹות ִלְמִכיָרה ְלָמקֹום ׁשֶ ֵהִביא ּדְ ָאָדם ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ַלַעת  ּנּו ּדְ ים ְוָכל ֶאָחד ָנַטל ִמּמֶ ים ַרּבִ יעּו ֲאָנׁשִ ָהר(. ִהּגִ י ַהּנָ ִעְבִרית - ּפִ )ּבְ
ַלַעת  ּנּו ּדְ ל ֵמִריּבּוי ֶהָהמֹון ְולֹא ָיַדע ִמי ָנַטל ִמּמֶ ְלּבֵ ַאַחת. ַהּמֹוֵכר ִהְתּבַ

ֶסף ֵמִאיׁש. ׁש ּכֶ ּוִמי לֹא, ּוְלִפיָכְך הּוא לֹא ָיַכל ְלַבּקֵ

ם, ְוָאַמר:  ּלֵ ִלי ְלׁשַ ָלעֹות ּבְ ּנּו ּדְ ְקחּו ִמּמֶ ּלָ ים ׁשֶ ָזַעם ַהּמֹוֵכר ַעל ָהֲאָנׁשִ
ׁש!". ָלעֹות ְלֶהְקּדֵ ל ַהּדְ יׁש ֶאת ּכָ "ֲהֵריִני ַמְקּדִ

מתולדותיו
הרב בנימין מנדלזון

)תרס"ד-תשל"ט, 1904-1979(

רב  היה  ז"ל  מנדלזון  בנימין  הרב 
היישוב כפר אתא ולאחר מכן של 
המושב קוממיות. הרב שנולד בפולין 
למשפחה חסידית ולמד בעיקר אצל 
אביו, היה לחסיד גור, והאדמו"ר מגור 
השפיע עליו לעלות לארץ ישראל. בשנת 
)1934( עלה לארץ ישראל  תרצ"ד 
ומונה לרב היישוב כפר אתא, ובשנת 
תשי"ב )1952( נענה לבקשת חברי 
מושב קוממיות להיות רבם. הוא פעל 
לשמירת השמיטה ללא הסתמכות על 
"היתר המכירה" בקרב חקלאי הארץ. 
לצורך כך עבר בין המושבים ופעל בקרב 
החקלאים. בשנת תשל"ג )1973( הרחיב 
את היקף קרן השביעית, כך שתתמוך גם 
בחקלאים שאינם חרדים שבחרו שלא 

לעבד את אדמתם בשמיטה.

 )JDN(  הרב בנימין מנדלזון
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קֹולֹות ִמׁשְ ף פ"ט: ְזִהירּות ּבְ ּדַ

ְמקֹומֹות ֲאָחִדים ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה ּוְמָפֶרֶטת  ּבִ
ר, ְוִהיא ְמַצָּוה  ח ּוִמְמּכָ ִמּקָ ָאסּור ְלַרּמֹות ּבְ ׁשֶ
ֶהן  ּבָ ַהּמֹאְזַנִים ׁשֶ ֶאת ַהּמֹוֵכר ִלְבּדֹוק ֵהיֵטב ׁשֶ
ֵדי  הּוא ׁשֹוֵקל ֶאת ַהּמּוָצִרים ִיְהיּו ְמכּוָּונֹות ּכְ
ָקל, ַחס ְוָחִליָלה.  ׁשְ ּמִ ְטֶעיָנה אֹותֹו ּבַ ֵהן לֹא ּתַ ׁשֶ

ְהֶייָנה  ּתִ יד ׁשֶ קֹולֹות ֵיׁש ְלַהְקּפִ ׁשְ ם ַעל ַהּמִ ּגַ
ְלמּוד  ּתַ ּבַ ֶזה  ַדף  ּבְ ְתִאים.  ַהּמַ ָקל  ׁשְ ּמִ ּבַ
כֹות  ּתָ קֹולֹות ִמּמַ ָאסּור ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ לֹוְמִדים ׁשֶ
ְחִליָדה -  ּמַ ֶכת ׁשֶ י ַמּתֶ ְבָען, ּכִ ְחִלידֹות ִמּטִ ֶשּמַ

ָקָלּה ּפֹוֵחת. ִמׁשְ

ָאְסָרה  ִאיּסּוִרים ֵאּלּו ַעד ׁשֶ ְך ּבְ ל ּכָ ַהּתֹוָרה ֶהְחִמיָרה ּכָ
ֵאיָנן ְמדּוָּיקֹות,  קֹולֹות ׁשֶ ַבִית ִמׁשְ ֲאִפיּלּו ְלַהְחִזיק ּבְ

ֶהן. קֹול ּבָ ֲעלּוִלים ִלְטעֹות ְוִלׁשְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ּמֹוְדִדים ַקְרַקע ִלְמִכיָרה ֵיׁש ִלְמּדֹוד ֵהיֵטב,  ׁשֶ ם ּכְ ּגַ
ַטח.  ֶ ּוב ַהּשׁ ִחיּשׁ ָסה, ְלַבל ִיְטעּו ּבְ י חֹוְכַמת ַהַהְנּדָ ַעל ּפִ

ִאיּסּור  ָקל ְיהּוִדי אֹו ּגֹוי -  עֹוֵבר ּבְ ִמׁשְ ה ּבְ ַהְמַרּמֶ
ּתֹוָרה ְוהּוא ַחָּיב ְלַהְחִזיר לֹו ֶאת ַהֶהְפֵרׁש.

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא פ"ח- צ'

ף צ': סּוְרָיא ּדַ

ֶדֶרְך  ׁשּורֹות ל"סּוְרָיא". ּבְ ֲהָלכֹות ַהּקְ ְלמּוד עֹוְסקֹות ּבַ ּתַ ה סּוְגיֹות ּבַ ּמָ ּכַ
רּוָמה  גֹון ּתְ ָאֶרץ, ּכְ לּויֹות ּבָ ְצוֹות ַהּתְ ָלל ֲהָלכֹות ֵאּלּו ְקׁשּורֹות ַלּמִ ּכְ
ל  ָרֵאל, ַאְך ִמּכָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ּכְ ָאְמָנם סּוְרָיא ֵאיָנּה ְקדֹוׁשָ ֵני ׁשֶ רֹות, ִמּפְ ּוַמַעׂשְ

ת ָהָאֶרץ. ַ דּוּשׁ ּה ְמַעט ִמּקְ ָמקֹום ֵיׁש ּבָ

ל  ֶרק א' ַעל ַמֲעָמָדּה ׁשֶ רּומֹות ּפֶ "ם בִהְלכֹות ּתְ ּכֹה ּכֹוֵתב ָהַרְמּבַ
גֹון ֲאַרם ַנֲהַרִים  ַנַען, ּכְ ִוד חּוץ ְלֶאֶרץ ּכְ ַבׁש ּדָ ּכָ "סּוְרָיא": "ָהֲאָרצֹות ׁשֶ
ָרֵאל הּוא  ֶלְך ִיׂשְ ּמֶ י ׁשֶ ֶהן, ַאף ַעל ּפִ ַוֲאַרם צֹוָבה ְוַאְחֵלב ְוַכּיֹוֵצא ּבָ
ָבר  ָרֵאל ְלָכל ּדָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה, ֵאיָנן ּכְ דֹול ָהיה עֹוׂשֶ ין ַהּגָ ית ּדִ י ּבֵ ְוַעל ּפִ
ָלל  א ָיְצאּו ִמּכְ ֶבל ּוִמְצַרִים, ֶאּלָ גֹון ּבָ ָבר, ּכְ חּוָצה ָלָאֶרץ ְלָכל ּדָ ְולֹא ּכְ
ֵני ָמה ָיְרדּו  יעּו. ּוִמּפְ ָרֵאל לֹא ִהּגִ ֶאֶרץ ִיׂשְ חּוָצה ָלָאֶרץ ְוִלְהיֹוָתן ּכְ
ל ֶאֶרץ  ַבׁש ּכָ ּכָ ַבׁש אֹוָתן ִלְפֵני ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשֶ ָרֵאל? ִמּפְ ֲעַלת ֶאֶרץ ִיׂשְ ִמּמַ
ַנַען  ל ֶאֶרץ ּכְ ְבָעה ֲעָמִמים. ְוִאּלּו ָתַפס ּכָ ִ ּה ִמּשׁ ַאר ּבָ א ִנׁשְ ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ
ֶאֶרץ  ּלֹו ּכְ ּבּוׁשֹו ּכֻ ַבׁש ֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות, ָהָיה ּכִ ְך ּכָ ִלְגבּולֹוֶתיָה ְוַאַחר ּכָ

ְקָראֹות סּוְרָיא". ִוד ֵהן ַהּנִ ַבׁש ּדָ ּכָ ָבר. ְוָהֲאָרצֹות ׁשֶ ָרֵאל ְלָכל ּדָ ִיׂשְ

חטיבת אלכסנדרוני
חטיבת אלכסנדרוני, שנקראת כך 
על שם נחל אלכסנדר, היא חטיבת 
מילואים של צה"ל. בתחילה היא היתה 
שייכת להגנה, ובמלחמת העצמאות 
הופקדה על הגנת השרון. מפקד החטיבה 
במשך רוב תקופת המלחמה היה דן אבן 
)אפשטיין(. עם הכרזת המדינה הפכה 
אלכסנדרוני לחטיבת צה"ל. החטיבה 
השתתפה במבצע נחשון לפריצת 
לירושלים, כבשה ב"מבצע  הדרך 
חמץ" את הכפר הערבי אל-ח'ירייה 
שמדרום לבני ברק, ולאחר מכן כבשה 
את יפו בשיתוף עם חטיבות גולני 
וקרייתי. קצת לפני הכרזת העצמאות 
מדינה",  ב"מבצע  החטיבה,  כבשה 
כפרים ערביים הסמוכים לכפר סבא. 
כמו כן, נלחמה נגד העיראקים בחזית 
השרון. בסוף מלחמת העצמאות פורקה 
החטיבה, ומאוחר יותר הוקמה מחדש 

כחטיבת מילואים.

מן ההיסטוריה

אנדרטה הניצבת על שרידי הכפר הערבי כפר סאבא, 
כיום בתחומי העיר כפר סבא, לחללי החטיבה שנהרגו 

)Wikipedia ,במבצע מדינה )מיכאלי

ׁשּו? ֵהן הּוְקּדְ ֵני ׁשֶ ָלעֹות ִמּפְ אי ֵליָהנֹות ִמן ַהּדְ ַ ה ִאיׁש ֵאינֹו ַרּשׁ ַהִאם ַעּתָ

ָלעֹות  ַהּדְ ֵני ׁשֶ ׁש ֵאינֹו ָחל, ִמּפְ ַהֶהְקּדֵ ה ׁשֶ ְקֶרה ַהּזֶ ֲהָנא ָאַמר ַעל ַהּמִ ַרב ּכַ
ָלעֹות ֵהם ָקנּו  ים ָנְטלּו ֶאת ַהּדְ ָהֲאָנׁשִ י ֵמָהֶרַגע ׁשֶ ּלֹו, ּכִ ָבר ֵאיָנן ׁשֶ ּכְ
ָלעֹות ֵאיָנן ְקדֹוׁשֹות,  ה ַהּדְ ְמקֹוָמן, ְוָלֵכן ַעּתָ ֶסף ּבִ אֹוָתן ְוִהְתַחְּיבּו ּכֶ

ם ֶאת ְמִחיָרן ִליֵדי ַהּמֹוֵכר. ּלֵ ַעל ַהּקֹוִנים ְלׁשַ ּמּוָבן ׁשֶ ַאְך ּכַ

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

מהו "ִקְנַין ָחֵצר" ומה הוא יכול לקנות? א. 
מּו ַעל ְמִכיָרה של דבר  יּכְ ּסִ ּמֹוֵכר ְוקֹוֶנה ׁשֶ ב. 

כלשהוא - עד מתי הם יכולים לחזור בהם 
וממתי אין הם יכולים יותר להתחרט?

ַבִית  מדוע התורה ָאְסָרה ְלַהְחִזיק ּבַ ג. 
ֵאיָנן ְמדּוָּיקֹות? קֹולֹות ׁשֶ ִמׁשְ

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא פ"ד- צ'

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

בפרשת שמיני מפרטת התורה את בעלי החיים הטמאים והטהורים: 
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ ה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר ֲאֵלֶהם. ּדַ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ "ַוְיַדּבֵ

ר ַעל ָהָאֶרץ..". ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ר ּתֹאְכלּו ִמּכָ ֵלאֹמר ֹזאת ַהַחָּיה ֲאׁשֶ

על העיקרון הזה שיש מאכלים שאסור לאכול ויש כאלו שמותר. שאלו 
חז"ל: מדוע אוסרת התורה את אכילתם של בעלי חיים מסוימים ומתירה 
אכילת אחרים? מספר תשובות עקרוניות ניתנו בשאלה חשובה ומהותית זו:

הרמב"ם )רבי משה בן מיימון( כתב שאכילת בעלי חיים ומאכלים 
אלו נאסרו משום שאכילתם מזיקה לגוף. 

הרמב"ן )רבי משה בן נחמן( חלק על כך, וכתב שהתורה אינה ספר 
רפואה, והחיות הטמאות נאסרו משום שאכילתן מזיקה לנפש ומקנה 

לאדם מידות רעות.

לדעת מפרשים אחרים אכילת חלק מהחיות נאסרה לא בגלל פגם 
כלשהו בחיות, אלא כדי להרגיל אותנו לשלוט בתאוות האכילה 

ולא לאכול כל דבר.

"ד
דמויות השנה בחמ

הרב גורן בקורס צניחה
הרב שלמה גורן פעל רבות במסגרת תפקידו כרב 
הראשי לצה"ל להכשרת כל המטבחים בצה"ל. אריק 
שרון, שהיה אז מפקד הצנחנים, טען שאין צנחנים 
דתיים ואין להם צורך במטבח כשר. פעם אחת נכח 
הרב גורן בזמן תרגיל צניחה, ואמר לשרון: "הצנחנים 
עם המצנחים הלבנים נראים כמו מלאכים, אבל איך 
ייתכן שמלאכים יאכלו טרף?". שרון בתגובה אמר 
והבטיח לרב שברגע שהרב יביא לו את הצנחן הדתי 
הראשון – הוא יכשיר את המטבחים, יבנה בית כנסת 
ויפסיק את האימונים בשבת. הרב גורן הסכים לכך, 
והודיע שהוא עצמו יהיה הצנחן הדתי הראשון... ואכן 
הרב גורן השתתף בקורס צניחה ועמד בו בהצלחה, 
ומאז הקפידו אצל הצנחנים על הכשרות, בית הכנסת 
ושמירת השבת, והרבה מתנדבים דתיים הגיעו לחטיבה.

*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.

. 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.

למדנו במפגש השבועי שה' בירך את ישראל 
ב-22 ברכות שכוללות את כל האותיות. 
השלימו במקומות החסרים ברשימה, ברכות 

המתחילות באותיות המתאימות:

א. אהבה

ב. ברכה

ג. גאולה

ד.

ה. 

ו. ויתור

ז. זכויות

ח.

ט.

י.

כ. כבוד

ל. לימוד

מ. מנוחה

נ.

ס.

ע.

פ.

צ. צהלה

ק. קדושה

ר.

חידה


