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ֵרדֹות והָקרֹון ף ע"ז: ִעיְסַקת ַהּפְ ּדַ

ָסמּוְך ֵאָליו.  ָעְמדּו ּבְ ל ָקרֹון ּוְפֵרדֹות ׁשֶ ֶרק ָעְמָדה ִעיְסַקת ְמִכיָרה ׁשֶ ַעל ַהּפֶ
ין  ע ִויּכּוַח ּבֵ ּלַ ן ִהְתּגַ ל ָקרֹון ּוְלַאַחר ִמּכֵ מּו ַעל ְמִכיָרה ׁשֶ ּמֹוֵכר ְוקֹוֶנה ִסיּכְ
ֵרדֹות  ם ֶאת ַהּפְ ֵּון ִלְקנֹות ּגַ הּוא ִהְתּכַ י ַהּקֹוֶנה ָטַען ׁשֶ ַהּמֹוֵכר ַלּקֹוֶנה, ּכִ

י ְלָך. רֹון ָמַכְרּתִ ְוַהּמֹוֵכר ָאַמר: ַרק ֶאת ַהּקָ

ִכיָרה,  ֵעת ַהּמְ רֹון ּבְ ֵרדֹות ָהיּו ְקׁשּורֹות ַלּקָ לּוי. ִאם ַהּפְ ָבר ּתָ ִמי צֹוֵדק? ּוְבֵכן, ַהּדָ
ד "ָאסּור - ִלְקנֹות  ֵּון ַהְמַלּמֵ ֵרדֹות. ְלָכְך ִהְתּכַ ם ֶאת ַהּפְ ִכיָרה ּכֹוֶלֶלת ּגַ ַהּמְ
ְנָין ָחל  ַהּקִ רֹון ֲאַזי ַמְחִליִטים ׁשֶ ֵרדֹות ֲאסּורֹות )ְקׁשּורֹות( ַלּקָ ִאם ַהּפְ ַהּכֹל", ׁשֶ
רֹון.  ִכיָרה ָחָלה ַרק ַעל ַהּקָ ֵרדֹות לֹא ָהיּו ְקׁשּורֹות, ַהּמְ ַרם, ִאם ַהּפְ ַעל ַהּכֹל. ּבְ
רֹות ְולֹא  ֵרדֹות ָהיּו מּוּתָ ר - ִלְקנֹות ֵחֶלק" - ִאם ַהּפְ יּטּוי - "מּוּתָ רּוׁש ַהּבִ ֶזה ּפֵ

רֹון. ַהְינּו ַרק ַעל ַהּקָ ְנָין ָחל ַרק ַעל ֵחֶלק - ּדְ רֹון, ַהּקִ ְקׁשּורֹות ַלּקָ

ף ע"ח: "אֹוָנַאת ָממֹון" ּדַ

יג  רּוׁשֹו - ִאיּסּור ְלַהּשִׂ ִאיּסּור "אֹוָנַאת ָממֹון" ּפֵ
ָרה. י ְיׁשָ ְלּתִ ֶדֶרְך ּבִ ָממֹון ּבְ

ְמִחיר ָיָקר ֵמֶעְרּכֹו  ַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת ִלְמּכֹור ֵחֶפץ ּבִ
ל  לֹוַמר: ְזכּותֹו ׁשֶ ַהּקֹוֶנה יֹוֵדַע ֹזאת. ּכְ ִלי ׁשֶ י, ִמּבְ ָהֲאִמיּתִ
ל ִקילֹוְגָרם ְמָלְפפֹון  ַהּמֹוֵכר לֹוַמר ַלּקֹוֶנה: "ְמִחירֹו ׁשֶ
י  ָקִלים, ּכִ ים ׁשְ ִ יּשׁ ׁשִ ָקִלים, ַוֲאִני מֹוֵכר ּבְ ה ׁשְ ָ יּשׁ הּוא ׁשִ
ר. ִיְרֶצה ַהּקֹוֶנה ִלְקנֹות  ק ִלי.." - ֶזה מּוּתָ ֵ ָכה ִמְתַחׁשּ ּכָ
- ִיְקֶנה. לֹא ִיְרֶצה - לֹא ִיְקֶנה. ַאְך ִאם ַהּקֹוֶנה ֵאינֹו 

ם ְמִחיר ָיָקר, ֲאַזי ַהּמֹוֵכר עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור הֹוָנָאה. ּלֵ הּוא ְמׁשַ יֹוֵדַע ׁשֶ

ֵני  ם ֶאל ַהּקֹוֶנה. ִאם ַהּמֹוֵכר ּדֹוֵרׁש ְמִחיר זֹול ִמּפְ ֲהָלָכה זֹו ִמְתַיֶחֶסת ּגַ
ֵמַח  ִחיר ָיָקר יֹוֵתר, ַחָּיב ַהּקֹוֶנה לֹוַמר ַלּמֹוֵכר: "ֲאִני ׂשָ ַהּמְ הּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ
ה  ל ַהֵחֶפץ ָיָקר יֹוֵתר ְוַאּתָ ִחיר ׁשֶ ַהּמְ זֹול, ֲאָבל ָעֶליָך ָלַדַעת ׁשֶ ִלְקנֹות ּבְ

ֶסף". ל ָעָליו יֹוֵתר ּכֶ ָיכֹול ְלַקּבֵ
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מדינת ישראל
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סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 

על המפה
בית השיטה

קיבוץ בית השיטה הוא קיבוץ בעמק 
חרוד, והוא הקיבוץ הראשון שהקימה 
תנועת "המחנות העולים". הקיבוץ נקרא 
על שם היישוב "בית השיטה" הנזכר 
בספר שופטים, ועל שם הכפר הערבי 
הסמוך שאטה. מייסדי הקיבוץ היו שייכים 
ל"קבוצת החוגים" ו"לגיון הצופים", שהתאחדו 
והקימו את תנועת הנוער "המחנות העולים". 
הקבוצה התיישבה בתחילה במחנה זמני 
ליד מעיין חרוד, ובשנת תרצ"ה )1935( 
נרכשו אדמות שאטה, והקיבוץ הקים 
עליהן את נקודת הקבע שלו. בשנת 
תשי"ב )1952(, במהלך הפילוג בקיבוץ 
המאוחד, עזבו את הקיבוץ כמחצית מחבריו 
ועברו לאיילת השחר. במלחמת יום כיפור 
נהרגו 11 מחברי הקיבוץ – מספר ההרוגים 
הגבוה ביותר בארץ ביחס לאוכלוסייה. כיום 
שייך קיבוץ בית השיטה לתנועה הקיבוצית 

והוא קיבוץ מתחדש.
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ע״ט- פ"א

ף פ': ְמִכיַרת יֹוִנים ּדַ

ר ָלנּו  ִדיֵני ְמִכיַרת יֹוִנים, ְמַסּפֵ ּיּון ָהעֹוֵסק ּבְ ִעְקבֹות ּדִ ַדף ֶזה, ּבְ ּבְ
ָהיּו ְידּוִעים  ִפי ׁשֶ ָרִטים ְמַעְנְיִנים ְמאֹוד ַעל ֶטַבע ַהּיֹוִנים, ּכְ ְלמּוד ּפְ ַהּתַ

ָּיִמים ַהֵהם. ְלמּוד ּבַ ְלַחְכֵמי ַהּתַ

ָכל חֹוֶדׁש. ֵמַאַחת ּבֹוַקַעת יֹוָנה  יִצים ּבְ י ּבֵ ּתֵ ל, ַהּיֹוִנים ְמִטילֹות ׁשְ ְלָמׁשָ
ָלל. יִצים ּכְ ֹחֶדש ֲאָדר ַהּיֹוִנים ֵאיָנן ְמִטילֹות ּבֵ ִנָּיה יֹון. ּבְ ְ ּוֵמַהּשׁ

ם ֵהן ַמְתִחילֹות  ּגַ ְלַבד ַעד ׁשֶ ִים ּבִ יִצים לֹוֵקַח חֹוְדׁשַ ְקעּו ִמן ַהּבֵ ּבָ ְליֹוִנים ׁשֶ
ׁשֹוַבְך זּוג  ִמיד ּבַ ִאיר ּתָ ֵלי ַהּיֹוִנים ָהיּו ְרִגיִלים ְלַהׁשְ יִצים. ְמַגּדְ ְלָהִטיל ּבֵ
ֶהם ֲעלּוִלים  ּלָ חֹוֶדש ִניָסן, ֲאֶחֶרת ַההֹוִרים ׁשֶ ּנֹוְלדּו ּבְ ה ׁשֶ יֹוִנים ְצִעירֹות, ֵאּלֶ

ן.  יׁש ּבֹוְדִדים ְוַלֲעזֹוב ֶאת ַהּקֵ ְלַהְרּגִ

ל ֶזה ָקׁשּור ַלֲהָלָכה? ְוֵאיְך ּכָ

ִּיָּוְלדּו  ל ַהּיֹוִנים ׁשֶ ִאם ָאָדם ֹמוֵכר ַלֲחֵברֹו ֶאת ּכָ ָנה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ׁשְ ּוְבֵכן, ַהּמִ
ֵּון ִלְמּכֹר ֶאת זּוג ַהּיֹוִנים  אי ֵאינֹו ִמְתּכַ ָנה ְמסּוֶּיֶמת, ַוּדַ ׁשָ ּלֹו ּבְ ׁשֹוַבְך ׁשֶ ּבַ
ן. ּקֵ ִאיר אֹוָתם ּבַ יִדים ְלַהׁשְ ֵלי ַהּיֹוִנים ַמְקּפִ ִמיד ְמַגּדְ ֲהֵרי ּתָ ָהִראׁשֹון, ׁשֶ

ׁש ֶהְקּדֵ ף ע"ט: ִאיּסּור ְמִעיָלה ּבְ ּדַ

ל, ָאָדם ָאַמר: "ֲאִני  ׁש. ְלָמׁשָ ְקּדָ ָּיְך ְלֵבית ַהּמִ ַ ּשׁ ׁש" הּוא ָממֹון ׁשֶ "ֶהְקּדֵ
ָּיְך  א ׁשַ יּסֵ ׁש", ֵמאֹותֹו ֶרַגע ַהּכִ ְקּדָ י ְלֵבית ַהּמִ ּלִ א ׁשֶ יּסֵ יׁש ֶאת ַהּכִ ַמְקּדִ

ׁש". ַל"ֶהְקּדֵ

ׁש,  לֹוַמר, ָאסּור ֵליָהנֹות ֵמֶהְקּדֵ ֵּיׁש ִאיּסּור "ְמִעיָלה" - ּכְ ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ׁשֶ
ׁש" ָעַבר ַעל ִאיּסּור ְמִעיָלה. ֱהָנה ֵמ"ֶהְקּדֵ ּנֶ ּוִמי ׁשֶ

ָטעּות ֵחֶפץ  ל, הּוא ָאַכל ּבְ ׁש", ְלָמׁשָ "ֶהְקּדֵ ָטעּות ָמַעל ּבְ ִאם ָאָדם ּבְ
ָאַכל -  ל ָהאֹוֶכל ׁשֶ ׁש ֶאת ַהׁשֹוִוי ׁשֶ ם ַלֶהְקּדֵ ּלֵ ׁש, ָעָליו ְלׁשַ ל ֶהְקּדֵ ׁשֶ
ל,  ית. ְלָמׁשָ ם "חֹוֶמׁש" - ֲחִמיׁשִ ם ּגַ ּלֵ ה ִנְקָרא ֶקֶרן, ּוְבנֹוָסף ָעָליו ְלׁשַ ּזֶ ׁשֶ
ָקִלים. 4  ם 5 ׁשְ ּלֵ ָקִלים, ָעָליו ְלׁשַ ָוה 4 ׁשְ ָ ּשׁ ר ֶלֶחם ׁשֶ יּכַ ִאם הּוא ָאַכל ּכִ

ֶקל חֹוֶמׁש. ָקִלים ֶקֶרן, ְועֹוד ׁשֶ ׁשְ

ְקָרא  ּנִ ן ְמיּוָחד ׁשֶ ם חֹוֶמׁש, ָעָליו ְלָהִביא ַגם ָקְרּבָ ּלֵ הּוא ְמׁשַ ֶ ה ּשׁ חּוץ ִמּמַ
ר לֹו  "ה ְיַכּפֵ ּבָ ַהּקָ ֵדי ׁשֶ ה הּוא ֵמִביא ּכְ ן ַהּזֶ ְרּבָ ם ְמִעילֹות". ֶאת ַהּקָ "ֲאׁשַ

ָעַבר. ַעל ֲעוֹונֹו ְוִיְסַלח לֹו ַעל ָהֲעֵבָרה ׁשֶ

יּכּוִרים ף פ"א: ִמְצַות ּבִ ּדַ

יִנים,  ְבַעת ַהּמִ ִ ל ֶאָחד ִמּשׁ ּבֹו הּוא ְמַגּדֵ ֶדה, ׁשֶ ס אֹו ׂשָ ְרּדֵ ֵּיׁש לֹו ּפַ ָאָדם ׁשֶ
ְדלּו  ּגָ רֹות ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ָנה ֶאת ַהּפֵ ָכל ׁשָ ׁש ּבְ ְקּדָ ָעָליו ְלָהִביא ְלֵבית ַהּמִ
רֹות ַלּכֹוֲהִנים. ׁש הּוא נֹוֵתן ֶאת ַהּפֵ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָנה זֹו. ּבְ ׁשָ ֵדהּו ּבְ ְבׂשָ

כֹוִרים. רֹות ָהִראׁשֹוִנים, ַהּבְ ה ַהּפֵ כֹור. ֵאּלֶ ׁשֹון ּבְ יּכּוִרים" ִמּלְ "ּבִ

ץ  ין ֲעֵלי ָהֵעץ ַמְתִחיל ְלַבְצּבֵ ּבֵ ה הּוא ַמְבִחין ׁשֶ סֹו, ְוִהּנֵ ַפְרּדֵ הֹוֵלְך ָאָדם ּבְ
ִרי  ַהּפְ ׁשֶ יּכּוִרים". ּכְ ִרי ְואֹוֵמר: "ֶזה ִיְהֶיה ּבִ ר ַעל ַהּפְ ִרי. נֹוֵטל חּוט, קֹוׁשֵ ּפְ

מתולדותיו
יאיר רוזנבלום

)תש"ד-תשנ"ו, 1944-1996(

יאיר רוזנבלום ז"ל היה משורר, מלחין 
ומעבד ישראלי שנמנה עם חשובי 
היוצרים בזמר העברי, ומזוהה בעיקר 
רבים  הצבאיות.  הלהקות  כמלחין 
מהשירים שהלחין הפכו לנכסי צאן ברזל 
בזמר העברי. רוזנבלום נולד בתל אביב 
ושירת כנגן אקורדיון בלהקת הנח"ל. 
הוא עבד עם רוב הפזמונאים בישראל 
והלחין שירים עבור משוררים רבים. בין 
השנים תשכ"ז-תשל"ז )1977-1967( עבד 
רוזנבלום עם מיטב הלהקות הצבאיות, 
בהן להקת הנח"ל, להקת חיל הים ולהקת 
פיקוד מרכז. בשנת תש"נ )1990(, בעת 
שהתגורר בקיבוץ בית השיטה, הלחין 
"ונתנה  הכיפורים  יום  תפילת  את 

והקדיש את  תוקף", 
 11 הלחן לזכרם של 
בני הקיבוץ שנהרגו 
יום כיפור.  במלחמת 
בין שיריו הידועים: שיר 
לשלום, מה אברך, גבעת 

התחמושת ועוד רבים.

יאיר רוזנבלום בבול 
ישראלי משנת 2001 

)Wikipedia .י.ש(
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ִרים ָלֲאָדָמה ף פ"ב: ְמִכיַרת ֵעִצים ְמחּוּבָ ּדַ

ִרים  ּנּו ֵעִצים ְמחּוּבָ הּוא קֹוֶנה ִמּמֶ ם ִעם ֲחֵברֹו ׁשֶ ָאָדם ִסיּכֵ ִמְקֶרה ׁשֶ ּבְ
ִכיָרה  ַנִים, ַהּמְ מּו ַעל ֵעץ ֶאָחד אֹו ׁשְ לּוי: ִאם ֵהם ִסיּכְ ָבר ּתָ ָלֲאָדָמה - ַהּדָ
ֵאזֹור  ּבְ ְרַקע ׁשֶ לּום ִמן ַהּקַ ְלַבד, ַאְך הּוא ֵאינֹו קֹוֶנה ּכְ ָחָלה ַעל ָהֵעִצים ּבִ
ה ֵעִצים ָוַמְעָלה, הּוא קֹוֶנה  לֹוׁשָ מּו ַעל ׁשְ ָהֵעִצים. ֲאָבל ִאם ֵהם ִסיּכְ
ָבר  ה ֵעִצים ּכְ לֹוׁשָ ׁשְ ֵני ׁשֶ ֵאזֹור ָהֵעִצים, ֹזאת ִמּפְ ַטח ַקְרַקע ּבְ ם ׁשֶ ּגַ
ה ֵעִצים  לֹוׁשָ א ִלְקנֹות ׁשְ ּבָ ָאָדם ׁשֶ ָלל ְמִביִנים ׁשֶ ֶדה, ּוְבֶדֶרְך ּכְ ִבים ׂשָ ֶנְחׁשָ

תּוִלים. ּבֹו ֵהם ׁשְ ַטח ָהֲאָדָמה ׁשֶ ם ֶאת ׁשֶ ֵּון ִלְקנֹות ּגַ ִמְתּכַ

ת  לֹוׁשֶ ַטח ֲאָדָמה הּוא קֹוֶנה ִעם ׁשְ ְלמּוד ְמָפֵרׁש ֵאיֶזה ׁשֶ ַדף ֶזה ַהּתַ ּבְ
ַטח  ין ָהֵעִצים ְוׁשֶ ּבֵ ַטח ׁשֶ ֶ ַחת ָהֲעָנִפים, ֶאת ַהּשׁ ּתַ ַטח ׁשֶ ֶ ָהֵעִצים: ֶאת ַהּשׁ

ִרי. ּלֹו ִנְזָקק ה"אֹוֶרה" - קֹוֵטף ַהּפְ נֹוָסף ְסִביב ָהֵעִצים ׁשֶ

ֵאִנים, ְוִאּלּו ֶאת  יּטּוי "אֹוֶרה" ִמְתַיֵחס ְלקֹוֵטף ּתְ ַהּבִ יר ׁשֶ "ם ַמְסּבִ ּבַ ָהַרׁשְ
ָמִרים - "ּגֹוֵדר",  בּוָאה - "קֹוֵצר", ּתְ ים "ּבֹוֵצר", ּתְ קֹוֵטף ָהֲעָנִבים ְמַכּנִ

ט". רֹות - "ְמַלּקֵ ֵזיִתים - "מֹוֵסק". ֶיֶתר ַהּפֵ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא פ"ב- פ"ג

ֶרם ְלֵאי ַהּכֶ ף פ"ג: ּכִ ּדַ

ֶרם - ְקבּוַצת  ֶפן ּבֹוְדִדים, ְלֵבין ּכֶ ֶפן, אֹו ֲעֵצי ּגֶ ין ּגֶ ל ִהְלָכִתי ּבֵ ַקָּים ֶהְבּדֵ
ֶרם  ֵאזֹור ַהּכֶ ַהּזֹוֵרַע ּבְ ל הּוא ׁשֶ ְלַאִים. ַהֶהְבּדֵ ַיַחס ְלִדיֵני ּכִ ָפִנים - ּבְ ּגְ
ֵאזֹור  ר ַהּזֹוֵרַע ּבְ דֹול יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ָרִעים ֶמְרָחק ּגָ ָצִריְך ְלַהְרִחיק ֶאת ַהּזְ

ָפִנים ּבֹוְדדֹות. ל ּגְ ׁשֶ

ּה ָחֵמׁש  ֶרם" ְצִריכֹות ִלְהיֹות ּבָ ֵרא "ּכֶ יּקָ ָפִנים ּתִ בּוַצת ּגְ ּקְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ָפִנים ְלָפחֹות. ּגְ

ָפִנים:  ְך ַמְבִריִכים ּגְ ה "ַהְבָרָכה". ּכָ ָלאכֹות ַהַחְקָלאּות ְמכּוּנָ ַאַחת ִמּמְ
י ָהֲאָדָמה  ַלּפֵ ֶרת ְלֶגֶפן ְזֵקָנה, ְמכֹוְפִפים אֹוָתּה ּכְ נֹוְטִלים ְזמֹוָרה ַהְמחּוּבֶ
ִריׁש,  ְרַקע ַמׁשְ ּקַ ּבַ ְרַקע. ְלַאַחר ְזַמן ַהֵחֶלק ׁשֶ ּקַ ָזּה ּבַ ְוטֹוְמִנים ֶאת ֶמְרּכָ
ָפִנים  י ּגְ ּתֵ ֵקָנה ְוָכֵעת ֵיׁש ָלנּו ׁשְ ֶפן ַהּזְ אֹו-ָאז חֹוְתִכים ֶאת ַהִחיּבּור ַלּגֶ
ֲאָדָמה. ָזּה ָטמּון ּבָ ְרּכָ ּמֶ ָנה ׁשֶ מֹוָרה ַהְיׁשָ ֵני ְקצֹות ַהּזְ ֲחָדׁשֹות, ֲהלֹא ֵהם ׁשְ

ד  ְלמּוד ְמַלּמֵ ֹוֶרׁש ֶאָחד, ֲאָבל ַהּתַ לּו יֹוְנקֹות ִמּשׁ ָפִנים ַהּלָ י ַהּגְ ּתֵ ֱאֶמת ׁשְ ּבֶ
ָסמּוְך עֹוד  ָפִנים, ְוִאם ׁשֹוְתִלים ּבְ י ּגְ ּתֵ ׁשְ בֹות ּכִ ָכל ֹזאת ֵהן ֶנְחׁשָ ּבְ אֹוָתנּו ׁשֶ

ֶרם. בֹות ּכֶ ן ַיַחד ֶנְחׁשָ ָפִנים, ּכּוּלָ לֹוׁש ּגְ ׁשָ

11 חללי בית השיטה
במהלך מלחמת יום הכיפורים נפלו 11 
חללים מבני קיבוץ בית השיטה. היתה 
זו מכה קשה לקיבוץ שבו כולם הכירו 
אחד את השני. משפחות הנופלים לא 
ישבו שבעה משום שכולם היו עסוקים 
בעבודה כדי למלא את מקומם של 
עשרות הבחורים המגויסים. החללים 
נקברו אחר נפילתם בקברים זמניים, 
ורק כמה חודשים לאחר סוף המלחמה 
הועברו ארונותיהם בקומנדקרים צבאיים 
והתקיימה  לבית העלמין של קיבוץ 
הלוויה מסודרת. האסון של בית השיטה 
הפך לאתוס מרכזי בזיכרון המלחמה 
של עם ישראל. המוזיקאי יאיר רוזנבלום 
הלחין לזכרם את תפילת "ונתנה תוקף", 
וחברת הקיבוץ דורית צמרת כתבה את 

שיר האבל "החיטה צומחת שוב".

מן ההיסטוריה

גלעד לנופלים בחצר קיבוץ בית השיטה 
)Wikipedia, Easy n(

ְכִלי ּוַמֲעֵלהּו  יחֹו ּבִ ָעָליו קֹוֵטף אֹותֹו, ַמּנִ ה ָראּוי ַלֲאִכיָלה, ּבְ ֵדל ְוַנֲעׂשֶ ּגָ
יּכּוִרים ַלּכֹוֲהִנים.  ְך נֹוְתִנים ֶאת ַהּבִ ׁש. ַאַחר ּכָ ְקּדָ ְלֵבית ַהּמִ

ת  ָרׁשַ סּוִקים ִמּפָ יּכּוִרים", ּפְ ם "ִמְקָרא ּבִ יּכּוִרים קֹוֵרא ּגַ ִביא ּבִ ּמֵ ִמי ׁשֶ
ַדף ֶזה  ָרֵאל ְועֹוד. ּבְ ַעת ּתֹוָדה ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ַהּבָ בֹוא ָהעֹוְסִקים ּבְ י ּתָ ּכִ
ֶּיֶכת  ַחת ָהֵעץ ֵאיָנּה ׁשַ ּתַ ְרַקע ׁשֶ ֵּיׁש לֹו ֵעץ, ֲאָבל ַהּקַ ָאָדם ׁשֶ לֹוְמִדים ׁשֶ

יּכּוִרים. לֹו - ֵאינֹו ֵמִביא ּבִ
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

1.מה פירוש האיסור "אֹוָנַאת ָממֹון"?
ׁש", ומה דינו של המועל  2.מה זה "ֶהְקּדֵ

ׁש? ֶהְקּדֵ ּבְ
יּכּוִרים"? על מי מוטלת החובה  3.מהם "ּבִ

להביא אותם? ולמי מביאים את 
הביכורים?

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ע"ז- פ"ג

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

בהגדה של פסח נאמר: "ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו 
ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה 
במצרים". על הדברים הללו היו ששאלו: "מי אמר שכך היה קורה? 
אולי היה קם פעם איזה מלך או מנהיג אחר שהיה משחרר את בני 

ישראל בדרך אחרת?".

חז"ל נתנו תשובה לשאלה זו ואמרו שאילו היו יוצאים בני ישראל 
ממצרים בדרך טבעית כלשהי, או באמצעות מלך רגיל, הם עדיין היו 
במחשבתם וברוחם משועבדים למצרים ולתרבותה, ולא היו זוכים 
להיות עם סגולה מיוחד המביא ברכה לעולם. רק בזכות זה שה' הוציא 
אותנו ממצרים, וגם הוציא את מצרים והמידות המצריות מתוכנו - זכינו 
להפוך למי שאנחנו - השואפים להיות את מה שהקב"ה מצפה מאיתנו 
ם  ל ָהָאֶרץ.. ְוַאּתֶ י ִלי ּכָ ים ּכִ ל ָהַעּמִ ה ִמּכָ שנהיה – "... ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ

ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש...". ּתִ

איש צדיק היה

*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.

פעם, בערב פסח, הסתובב סניגורם של ישראל, רבי 
לוי יצחק מברדיטשוב בין הסוחרים הגויים שבעיירה, 
ושאל אותם אם יש להם סחורה מוברחת באופן 
לא חוקי. התברר שלמרות האיסור והסכנה, לכולם 
יש סחורה כזו. לאחר מכן עבר רבי לוי יצחק בין 
היהודים ושאל אותם אם יש להם חמץ, וכולם הזדעזעו 
מהשאלה ואמרו שכמובן אין להם. אמר רבי לוי יצחק: 
"אשריכם ישראל, שאצל הגויים, למרות האיסור 
והשוטרים והעונשים, עוברים כל הסוחרים על החוק, 

ואילו על מצוותו של הקב"ה אף יהודי אינו עובר!"

חידה

כרפס
כרפס הוא ירק שאוכלים בתחילת ליל הסדר. הסיבה 
לאכילתו היא כדי להתמיה את הילדים, שישאלו מדוע 
אוכלים ירק לפני הסעודה, וכך יספרו להם על יציאת 
מצרים. יש האוכלים את הכרפס המקורי, שהוא סלרי, 
ויש שאוכלים תפוח אדמה, עלי פטרוזיליה או ירק אחר.

יש לי מושג !

למדנו בעלון שאם אדם מעל בהקדש, עליו לשלם להקדש את 
הקרן בתוספת חומש. כתבו ליד כל אחד מהמקרים הבאים כמה 

צריך לשלם האדם שאכל פירות הקדש בסכום כזה:

1. 4 ש"ח

2. 20 ש"ח

3. 100 ש"ח

4. 80 ש"ח

5. 120 ש"ח

. 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.


