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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא פ"ד -צ'
פרשת שמיני | כ' -כ"ו בניסן ( 16-22לאפריל)

דַּ ף פ"ד :חוֹ ֶמץ וְ יַ יִ ן
ַמהּו חוֹ ֶמץ?
ִּכ ְמ ַעט ְ ּבכָ ל ַמ ׁ ְש ֶקה ַה ֵּמכִ יל כּ ו ֶֹהלְּ ,כמ ֹו ַייִן א ֹו ִ ּב ָירהָ ,עלּול לְ ִה ְת ַר ֵח ׁש ַּת ֲהלִ יךְ
לחמּוץ ִ ּב ְמי ָּוחדְ .מ ַענְ יֵ ן לָ ַד ַעת
ַהגּ וֹ ֵרם לְ ַה ְח ָמ ַצת ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה ,וְ הּוא הוֹ ֵפ ְך ָ
ישים ׁ ָשנִ ים ִ ּגילּ ּו ׁ ֶש ַּת ֲהלִ ְ
יך זֶ ה נַ ֲע ֶ ׂ
שה ַעל ֵיְדי ַח ַיְד ִּקים.
ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ְּכ ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִ
ּוב ַּתלְ מּוד ְ ּכ ׁ ֶש ּמּוזְ ָ ּכר חוֹ ֶמץ ַ -ה ַ ּכּוָ נָ ה ִהיא לְ יַ יִ ן ׁ ֶש ֶה ְח ִמיץ.
בַּ ּתוֹ ָרה ַ
ַ ּב ַּתלְ מּוד ְמ ִב ִיאים ֶאת ַה ִּמ ְק ֶרה ַה ָ ּבאָ :מכַ ר ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֹ ָח ִבית יַ יִ ן ַוְא ַחר
חוֹמץ וְ ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ֵא ְיר ָעה
חוֹמץ ,אוֹ לְ ֵה ֶפ ְךָ :מכַ ר ֶ
ָּכ ְך ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶשזּוֹ ָח ִבית ֶ
ּומ ְמ ָ ּכר
ָטעּות וְ ֵאין ָ ּב ּה ֶא ָ ּלא יַ יִ ן ַ -ה ִּמ ָ ּקח בָּ ֵטלִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשלְ ִענְ יַ ן ִמ ָ ּקח ִ
חוֹ ֶמץ וְ יַ יִ ן נֶ ְח ׁ ָש ִבים דְּ ָב ִרים ׁשוֹ נִ ים.
רּומה ַעל
ָ
ומה ַהדִּ ין ִאם ָא ָדם נָ ַטל ָח ִבית חוֹ ֶמץ וְ ִה ְפ ִר ׁיש אוֹ ָת ּה ְּת ָ
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ֵהם ִמינִ ים ׁשוֹ נִ ים ִוְאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְפ ִר ׁיש ִמ ֶּזה ַעל זֶ ה.

"קנְ יַ ן ָח ֵצר"
דַּ ף פ"הִ :
"קנְ יַ ן ָח ֵצר"ָ -א ָדם יָ כוֹ ל לִ ְקנוֹ ת ֵח ֶפץ ַעל יְ ֵדי
ֶא ָחד ִמדַּ ְרכֵ י ַה ִ ּקנְ יָ נִ ים הּוא ִ
"ה ַ ּנח ֶאת ַה ְּסחו ָֹרה
ָ ּכ ְך ׁ ֶשהּוא מּו ָּנח ַ ּב ֲח ֵצרוֹ  .לְ ָמ ׁ ָשלַ ,ה ּק ֹונֶ ה או ֵֹמר לַ ּמ ֹוכֵ רַ :
ַ ּב ֲח ֵצ ִרי ֶוְא ְקנֶ ה אוֹ ָת ּה" .בּ וֹ ָ ּב ֶרגַ ע ׁ ֶש ַה ְּסחוֹ ָרה ה ְ ּּונ ָחה ֶ ּב ָח ֵצר ָ -חל ַה ִּקנְ יָ ן.
בְּ ִקנְ יַ ן ָח ֵצר ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְקנוֹ ת ַ ּגם ֵח ֶפץ ֶה ְפ ֵקרְּ ,כגוֹ ן ַּת ְרנְ גוֹ לֶ ת ׁ ֶשל ֶה ְפ ֵקר
ׁ ֶש ֵה ִטילָ ה ֵ ּב ִיצים ְ ּב ַא ַחת ַה ֲח ֵצרוֹ תּ ַ ,ב ַעל ֶה ָח ֵצר יָ כוֹ ל לִ זְ כּ וֹת ַ ּב ֵ ּב ִיצים ִמ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶש ֵהן מ ָ ּּונחוֹ ת ַ ּב ֲח ֵצרוֹ .
(שּיֵ ׁש לָ ֶהם בֵּ ית ִקיבּ ּול) נֶ ְח ׁ ָש ִבים ָח ֵצר
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
לוֹמ ִדים ׁ ֶש ַ ּגם ֵ ּכלִ ים ׁ ֶ
לְ ִענְ יַ ן ִקנְ יָ ן.
יח ֶאת ֵ ּכלָ יו,
ָּכ ְך ָא ַמר ַרב ָא ָבהּו :בְּ ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשּיֵ ׁש לְ ָא ָדם ְר ׁשּות לְ ַה ִּנ ַ
ַה ֵ ּכלִ ים ׁ ֶשלּ וֹ קוֹ נִ ים ֲעבּורוֹ ֵח ֶפץ ַה ִּנ ְכנָ ס לְ תוֹ ָכם .וְ לָ כֵ ן ִ ּב ְרחוֹ ב הוֹ ֶמה
ָא ָדםֶ ׁ ,ש ֵאין ְר ׁשּות לְ ַה ִ ּנ ַיח ֵּכלִ יםַ ,ה ֵּכלִ ים ֵאינָ ם קוֹ נִ ים.
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף פ"ח
"הקב"ה בירך ישראל בעשרים ושתים וקיללן
בשמונה ,ברכן בעשרים ושתים  -מ"אם בחוקותי"
עד "קוממיות" ,וקיללן בשמונה  -מ"ואם בחוקותי
תמאסו" עד "ואת חוקתי געלה נפשם".
פורענותא – פורענות
לייט – קילל

הסבר :מידת הברכה של הקב"ה מרובה ממידת
הפורענות ,ולכן הברכות מתחילות באות א'
ומסתיימות באות ת' ,שכוללות את הכל ,ואילו
הקללות מתחילות באות ו' ומסתיימות ב-מ' ,שאלו
רק שמונה אותיות.

על המפה
קוממיות
קוממיות הוא מושב חרדי-חסידי הנמצא
באזור דרום השפלה ,בקרבת העיר
קריית גת .המושב הוקם בשנת תש"י
( )1950על ידי קבוצת לוחמים בפלוגה
הדתית של חטיבת אלכסנדרוני .לקראת
שנת השמיטה תשי"ב ( )1952–1951חיפשו
התושבים רב ,ובעקבות המלצתו של החזון
איש בחרו את הרב בנימין מנדלזון ,שכיהן
כרב המושב במשך  27שנים. לאחר
פטירתו כיהן במקומו בנו ,הרב מנחם מנדל
מנדלזון ,ואחריו בנו הרב משה יוסף מאיר
מנדלזון .תושבי המושב עסקו בעבודה
חקלאית ,וכן הוקמו במושב מספר בתי
חרושת ,בפרט כדי לספק פרנסה בשנת
השמיטה .בין השאר הוקמו מאפייה,
מחלבה ומפעל רעפים .ביישוב קיימים גם
מפעל לייצור שיש ,מפעל לייצור תפילין
ומאפיית מצות .כיום גרות במקום כ120-
משפחות ,השייכות לחסידויות שונות.

קוממיות -מראה מהאוויר
()Wikipedia, Amos Meron
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בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא פ"ו -פ"ח

דַּ ף פ"וֲ :ח ָר ָטה ְ ּב ַמ ֲע ֶשׂ ה ִקנְ יָ ן
יכמּו ַעל ְמכִ ָירה ְ ּבל ֹא ׁ ֶש ָעשּׂו ִקנְ יָ ן ַ -ר ּׁ ָש ִאים לְ ִה ְת ָח ֵרט
ּמוֹ כֵ ר וְ קוֹ נֶ ה ׁ ֶש ִּס ְּ
וְ לַ ְחזֹר ָ ּב ֶהם ֵמ ַה ֶה ְס ֵּכםַ .א ְך ֵמ ֶרגַ ע ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָ ׂ
שה ִקנְ יָ ן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ִה ְת ָח ֵרט.
יכם ִעם ֲח ֵברוֹ ׁ ֶשהּוא יִ ְמכּ וֹ ר
ְ ּב ֶק ׁ ֶשר לְ כָ ְך ִה ֵ ּנה ִמ ְק ֶרה ְמ ַענְ יֵ ן ָ -א ָדם ִס ֵ ּ
יטה .בְּ כּ ּור יֵ ׁש ַ ּכ ּמּות ׁ ֶשל ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים ְס ָאה.
לוֹ "כּ ּור" ִח ָּ
ּוב ָכל ְס ָאה ַה ּקוֹ נֶ ה ָע ָשׂ ה ַמ ֲע ֵשׂ ה
ַה ּמוֹ ֵכר ִה ְת ִחיל לִ ְמדּ וֹ ד ְס ָאה ְס ָאה ְ
שה ַמ ֲע ֵ ׂ
ִקנְ יָ ן .לְ ֶפ ַתע ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ּקוֹ נֶ ה ָע ָ ׂ
שה ִקנְ יָ ן ְ ּב ֶע ְ ׂ
ש ִרים וָ ֵת ׁ ַשע ְס ָאה,
"אנִ י ִמ ְת ָח ֵרטֵ ,אינִ י ָח ֵפץ ְ ּבכָ ל ָה ִע ְיס ָקהַ .קח
הּוא ִה ְת ָח ֵרט ָוְא ַמר לַ ּמוֹ כֵ רֲ :
ֶאת ָּכל ַה ִח ִּיטים ַ ּב ֲחזָ ָרה"ַ .ה ּמ ֹוכֵ ר ָט ַען ְּכנֶ גְ דּ וְֹ 29" :ס ָאה ְּכ ָבר ָקנִ ָיתַ ,א ָּתה
יָ כוֹ ל לְ ִה ְת ָח ֵרט ַרק ַעל ַה ְּס ָאה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ָ ּב ּה ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָע ִ ׂ
ש ָית ִקנְ יָ ן!"
צּורת ַה ֶה ְס ֵ ּכם
ַעל ּ ִפי ַה ַּתלְ מּוד ַ -הצֶּ ֶדק ִעם ַה ּקוֹ נֶ הִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשלְ ִפי ַ
יהם ָ ּכל ַהכּ ּור ְ 30 -ס ָאה  -נֶ ְח ׁ ָשב לְ ֵע ֶסק ֶא ָחד ,וְ ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נֶ ֱע ַרךְ
בֵּ ינֵ ֶ
ּול ּה ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ִה ְת ָח ֵרט.
ִקנְ יָ ן בַּ ַ ּכ ּמּות כּ ָ ּ

דַּ ף פ"זִ :ט ּ
יפוֹ ת ׁ ֶש ֶמן
ְ ּבי ִָמים ָע ָברּו ָהיּו ׁ ֶש ָּמכְ רּו ׁ ֶש ֶמן ְ ּבאו ֶֹפן זֶ הַ :ה ּק ֹונֶ ה
ֵה ִביא ִמ ֵ ּביתוֹ ְּכלִ י וְ ַה ּמוֹ כֵ ר ׁ ָש ַפ ְך לְ תוֹ כוֹ ֶאת
ַה ּׁ ֶש ֶמןֵ .מ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ּׁ ֶש ֶמן ָס ִמ ְ
יך ,נוֹ ָתרוֹ ת ָּת ִמיד
ּוב ַ ּק ְר ָק ִעית ׁ ֶשל
ׁ ְש ֵא ִרּיוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן ַ ּבדְּ ָפנוֹ ת ַ
ַה ְ ּכלִ י ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּּו יָ ַצק ַה ּמוֹ ֵכר ׁ ֶש ֶמן ,וְ לָ ֵכן הוֹ רּו
יכת ַה ּׁ ֶש ֶמן ַעל ַה ּמוֹ ֵכר
ֲחזַ "ל ִ ּכי ַא ֲח ֵרי ׁ ְש ִפ ַ
לְ ַה ְחזִ יק ֶאת ַה ְ ּכלִ י ַעד ׁ ֶשּיְ ַט ְפ ְטפּו לְ ָפחוֹ ת
ׁ ָשלוֹ ׁש ִט ּ
יפוֹ ת ׁ ֶש ֶמן נוֹ ָספוֹ תּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַה ּקוֹ נֶ ה
ל ֹא יַ ְפ ִסיד.
יטת ֲח ָכ ִמים ֲחזַ "ל
ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה ְ
לוֹמ ִדים ִּכי לְ ׁ ִש ַ
ּ ָפ ְטרּו ִמ ָ ּכ ְך ֶאת ַה ֶחנְ וָ נִ י ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא ָעסּוק ְמאוֹ ד ֵוְאין לוֹ ּ ְפנַ אי לַ ֲעמוֹד
ִעם ַה ֵּכלִ ים ּולְ ַט ְפ ֵטף ׁ ֶש ֶמן לַ ָ ּלקוֹ חוֹ תַ .רק ִאם ַה ּמוֹ כֵ ר ֵאינוֹ ַ ּב ַעל ֲחנּות,
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָּמכַ ר ׁ ֶש ֶמן ְ ּב ִמ ְק ֶרה ,הּוא ַחּיָ ב ְ ּבכָ ְך.
הּודה חוֹ לֵ ק וְ אוֹ ֵמר ׁ ֶש ּ ָפ ְטרּו ִמ ָ ּכ ְך ֶאת ַה ֶחנְ וָ נִ י ַרק בְּ ֶע ֶרב ׁ ַשבָּ ת
ַרבִּ י יְ ָ
לִ ְק ַראת ֶע ֶרב ׁ ֶש ְּז ַמנּ וֹ דָּ חּוק ְמאוֹד.

דַּ ף פ"ח :מוֹ כֵ ר ַהדְּ לָ עוֹ ת
ַמ ֲע ֶ ׂ
"פּום נַ ֲה ָרא"
שה ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ֵה ִביא דְּ לָ עוֹ ת לִ ְמכִ ָירה לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ּ
(ב ִע ְב ִרית ִ ּ -פי ַה ָ ּנ ָהר)ִ .ה ִ ּגיעּו ֲאנָ ׁ ִשים ַר ִ ּבים וְכָ ל ֶא ָחד נָ ַטל ִמ ֶּמנּ ּו דְּ לַ ַעת
ְּ
ַא ַחתַ .ה ּמוֹ כֵ ר ִה ְת ַ ּבלְ ֵ ּבל ֵמ ִריבּ ּוי ֶה ָהמוֹ ן וְ ל ֹא ַיָדע ִמי נָ ַטל ִמ ֶּמנּ ּו דְּ לַ ַעת
ִּומי ל ֹאּ ,ולְ ִפיכָ ְך הּוא ל ֹא יָכַ ל לְ ַב ֵ ּק ׁש ֶּכ ֶסף ֵמ ִא ׁיש.
זָ ַעם ַה ּמוֹ כֵ ר ַעל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּל ְקחּו ִמ ֶּמנּ ּו דְּ לָ עוֹ ת ְ ּבלִ י לְ ׁ ַש ֵ ּלם ,וְ ָא ַמר:
"ה ֵרינִ י ַמ ְקדִּ ׁיש ֶאת ָ ּכל ַהדְּ לָ עוֹ ת לְ ֶה ְקדֵּ ׁש!".
ֲ
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מתולדותיו
הרב בנימין מנדלזון
(תרס"ד-תשל"ט)1904-1979 ,
הרב בנימין מנדלזון ז"ל היה רב
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
תרצ"ד ( )1934עלה לארץ ישראל
ומונה לרב היישוב כפר אתא ,ובשנת
תשי"ב ( )1952נענה 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 ( )1973הרחיב
את היקף קרן השביעית ,כך שתתמוך גם
בחקלאים שאינם חרדים שבחרו שלא
לעבד את אדמתם בשמיטה.

הרב בנימין מנדלזון ()JDN
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הּוקדְּ ׁשּו?
ַה ִאם ַע ָּתה ִא ׁיש ֵאינוֹ ַר ּׁ ַשאי לֵ ָ
יהנוֹ ת ִמן ַהדְּ לָ עוֹ ת ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ְ
ַרב ַּכ ֲהנָ א ָא ַמר ַעל ַה ִּמ ְק ֶרה ַה ֶּזה ׁ ֶש ַה ֶה ְקדֵּ ׁש ֵאינוֹ ָחלִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַהדְּ לָ עוֹת
ְּכ ָבר ֵאינָ ן ׁ ֶשלּ וֹ ִּ ,כי ֵמ ָה ֶרגַ ע ׁ ֶש ָה ֲאנָ ׁ ִשים נָ ְטלּו ֶאת ַהדְּ לָ עוֹ ת ֵהם ָקנּו
אוֹ ָתן וְ ִה ְת ַחּיְ בּו ֶ ּכ ֶסף בִּ ְמקוֹ ָמן ,וְ לָ ֵכן ַע ָּתה ַהדְּ לָ עוֹ ת ֵאינָ ן ְקדוֹ ׁשוֹ ת,
ַא ְך ַּכ ּמ ָּובן ׁ ֶש ַעל ַה ּקוֹ נִ ים לְ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת ְמ ִח ָירן לִ ֵידי ַה ּמוֹ כֵ ר.

דַּ ף פ"ט :זְ ִהירּות ְ ּב ִמ ׁ ְשקוֹ לוֹ ת
ִ ּב ְמקוֹמוֹ ת ֲא ָח ִדים ַה ּת ָוֹרה ַמזְ ִה ָירה ְּומ ָפ ֶר ֶטת
ׁ ֶש ָאסּור לְ ַר ּמוֹ ת ְ ּב ִמ ָ ּקח ִּומ ְמ ָּכר ,וְ ִהיא ְמ ַצּוָ ה
יטב ׁ ֶש ַה ּ ֹ
מאזְ נַ יִ ם ׁ ֶש ָ ּב ֶהן
ֶאת ַה ּמוֹ כֵ ר לִ ְבדּ וֹ ק ֵה ֵ
ּוצ ִרים יִ ְהיּו ְמכּוּוָ נוֹ ת ְּכ ֵדי
הּוא ׁשוֹ ֵקל ֶאת ַה ּמ ָ
ׁ ֶש ֵהן ל ֹא ַּת ְט ֶעינָ ה אוֹת ֹו ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָקלַ ,חס ו ְָחלִ ילָ ה.
ַ ּגם ַעל ַה ִּמ ׁ ְשקוֹ לוֹ ת יֵ ׁש לְ ַה ְק ּ ִפיד ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ינָ ה
בַּ ִּמ ׁ ְש ָקל ַה ַּמ ְת ִאיםּ ְ .ב ַדף זֶ ה ַ ּב ַּתלְ מּוד
לו ְֹמ ִדים ׁ ֶש ָאסּור לַ ֲע ׂ
שוֹת ִמ ׁ ְשקוֹלוֹת ִמ ַּמ ָּתכוֹת
ֶש ַּמ ְחלִ ידוֹ ת ִמ ִּט ְב ָעןִּ ,כי ַמ ֶּתכֶ ת ׁ ֶש ַּמ ְחלִ ָידה -
ִמ ׁ ְש ָקלָ ּה ּפוֹ ֵחת.
ַה ּתו ָֹרה ֶה ְח ִמ ָירה ָּכל ָּכ ְך ְ ּב ִא ּיס ִּורים ֵאלּ ּו ַעד ׁ ֶש ָא ְס ָרה
סרקו ברקוד זה
ֲא ִפילּ ּו לְ ַה ְחזִ יק ְ ּב ַביִ ת ִמ ׁ ְשקוֹ לוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ן ְמדּוּיָ קוֹ ת,
לצפייה בסרטון
על סוגיה זו
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֲעלּולִ ים לִ ְטעוֹ ת וְ לִ ׁ ְשקוֹ ל ָ ּב ֶהן.
ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ּמ ְוֹד ִדים ַק ְר ַקע לִ ְמכִ ָירה יֵ ׁש לִ ְמדּ וֹד ֵה ֵיטב,
ַעל ּ ִפי ח ֹוכְ ַמת ַה ַהנְ דָּ ָסה ,לְ ַבל י ְִטעּו ְ ּב ִח ּׁישּוב ַה ּׁ ֶש ַטח.
יסּור
הּודי אוֹ גּ וֹ י  -עוֹ ֵבר בְּ ִא ּ
ַה ְמ ַר ֶּמה בְּ ִמ ׁ ְש ָקל יְ ִ
ּתוֹ ָרה וְ הּוא ַחּיָ ב לְ ַה ְחזִ יר לוֹ ֶאת ַה ֶה ְפ ֵר ׁש.

מן ההיסטוריה
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
הדרך לירושלים ,כבשה ב"מבצע
חמץ" את הכפר הערבי אל-ח'ירייה
שמדרום לבני ברק ,ולאחר מכן כבשה
את יפו בשיתוף עם חטיבות גולני
וקרייתי .קצת לפני הכרזת העצמאות
כבשה החטיבה ,ב"מבצע מדינה",
כפרים ערביים הסמוכים לכפר סבא.
כמו כן ,נלחמה נגד העיראקים בחזית
השרון .בסוף מלחמת העצמאות פורקה
החטיבה ,ומאוחר יותר הוקמה מחדש
כחטיבת מילואים.

סּוריָ א
דַּ ף צ'ְ :
עוֹסקוֹ ת בַּ ֲהלָ כוֹ ת ַה ְ ּק ׁשּורוֹ ת
ל"סּוריָ א" .בְּ ֶד ֶר ְך
ַּכ ָּמה סּוגְ יוֹ ת ַ ּב ַּתלְ מּוד ְ
ְ
ְ ּכלָ ל ֲהלָ כוֹ ת ֵאלּ ּו ְק ׁשּורוֹ ת לַ ִּמ ְצווֹ ת ַה ְּתלּויוֹ ת בָּ ָא ֶרץְּ ,כגוֹ ן ְּתר ָּומה
ַּומ ַע ְ ׂ
שרוֹ תִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָא ְמנָ ם ס ְּוריָא ֵאינָ ּה ְקדוֹ ׁ ָשה ְּכ ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלַ ,א ְך ִמ ָּכל
ָמקוֹ ם יֵ ׁש ָ ּב ּה ְמ ַעט ִמ ְּקד ּׁ ַּושת ָה ָא ֶרץ.
בהלְ כוֹ ת ְּתרּומוֹ ת ּ ֶפ ֶרק א' ַעל ַמ ֲע ָמ ָד ּה ׁ ֶשל
כּ ֹה כּ וֹ ֵתב ָה ַר ְמבַּ "ם ִ
ׁ
גוֹ
"ה ֲא ָרצוֹ ת ׁ ֶש ָ ּכ ַבש דָּ וִ ד חּוץ לְ ֶא ֶרץ ְ ּכנַ ַעןּ ְ ,כ ן ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם
"סּוריָ א"ָ :
ְ
וַ ֲא ַרם צוֹ ָבה וְ ַא ְחלֵ ב וְ ַכּיוֹ ֵצא בָּ ֶהןַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֶּמלֶ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל הּוא
וְ ַעל ּ ִפי בֵּ ית דִּ ין ַה ָ ּגדוֹ ל ָהיה עוֹ ֶשׂ הֵ ,אינָ ן ְ ּכ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ָכל דָּ ָבר
ּומ ְצ ַריִ םֶ ,א ָ ּלא יָ ְצאּו ִמ ְ ּכלָ ל
וְ ל ֹא ְ ּכ ָ
חּוצה לָ ָא ֶרץ לְ ָכל דָּ ָברּ ְ ,כגוֹ ן בָּ ֶבל ִ
ּומ ּ ְפנֵ י ָמה יָ ְרדּו
ָ
חּוצה לָ ָא ֶרץ וְ לִ ְהיוֹ ָתן ְ ּכ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ל ֹא ִה ִ ּגיעּוִ .
ׁ
שׂ
ׁ
אוֹ
ׁ
ׁ
ּ
ִמ ַּמ ֲעלַ ת ֶא ֶרץ יִ ְ ָר ֵאל? ִמ ְפנֵ י ֶש ָ ּכ ַבש ָתן לִ ְפנֵ י ֶש ָ ּכ ַבש ָ ּכל ֶא ֶרץ
יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,א ָ ּלא נִ ׁ ְש ַאר ָ ּב ּה ִמ ּׁ ִש ְב ָעה ֲע ָמ ִמים .וְ ִאלּ ּו ָת ַפס ָ ּכל ֶא ֶרץ ְ ּכנַ ַען
יה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָ ּכ ַב ׁש ֲא ָרצוֹ ת ֲא ֵחרוֹ תָ ,היָ ה ִ ּכבּ ּׁושוֹ ֻ ּכלּ וֹ ְ ּכ ֶא ֶרץ
לִ גְ בּולוֹ ֶת ָ
סּוריָ א".
יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ָכל דָּ ָבר .וְ ָה ֲא ָרצוֹ ת ׁ ֶש ָ ּכ ַב ׁש דָּ וִ ד ֵהן ַה ִּנ ְק ָראוֹ ת ְ

אנדרטה הניצבת על שרידי הכפר הערבי כפר סאבא,
כיום בתחומי העיר כפר סבא ,לחללי החטיבה שנהרגו
במבצע מדינה (מיכאלי)Wikipedia ,
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???

דבר תורה לשולחן שבת

חידה

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

ב .ברכה

ט.

ע.

ג .גאולה

י.

פ.

ד.

כ .כבוד

צ .צהלה

ה.

ל .לימוד

ק .קדושה

ו .ויתור

מ .מנוחה

ר.

ז .זכויות

נ.

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.

"קנְ יַ ן ָח ֵצר" ומה הוא יכול לקנות?
א .מהו ִ
יכמּו ַעל ְמכִ ָירה של דבר
בּ .מוֹ כֵ ר וְ קוֹ נֶ ה ׁ ֶש ִּס ְ ּ
כלשהוא  -עד מתי הם יכולים לחזור בהם
וממתי אין הם יכולים יותר להתחרט?
ג .מדוע התורה ָא ְס ָרה לְ ַה ְחזִ יק ַ ּב ַביִ ת
ִמ ׁ ְשקוֹ לוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ן ְמדּוּיָ קוֹ 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

מ

ויות השנה בח

מ"

ד

א .אהבה

ח.

ס.

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

ד

בפרשת שמיני מפרטת התורה את בעלי החיים הטמאים והטהורים:
"וַ יְ ַד ֵ ּבר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹן לֵ אמֹר ֲאלֵ ֶהם .דַּ ְ ּברּו ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
לֵ אמֹר זֹאת ַה ַחּיָ ה ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכְ לּו ִמ ָ ּכל ַה ְ ּב ֵה ָמה ֲא ׁ ֶשר ַעל ָה ָא ֶרץ."..
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.

שאלת
השבוע

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.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות

תלמוד ישר

 4מייסד ועורך :מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך :אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת

 | Talmudisraeli@Medison.co.ilטל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

|

תלמוד ישראלי

