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דַּ ף צ"אִ :ד ְב ֵרי ַא ָ ּג ָדה
יעים בַּ ַּתלְ מּוד נִ ְמ ָצ ִאים ַ ּגם
בְּ תוֹ ְך ַה ִּמגְ וָ ן ָה ָר ָחב ׁ ֶשל ַהנּוֹ ְשׂ ִאים ַה ּמוֹ ִפ ִ
יתן לִ ְראוֹ ת ֵחלֶ ק ֵמ ֶהם בְּ ַדף זֶ ה
ִד ְב ֵרי ַא ָ ּג ָדה ַרבִּ יםְ ,
ּוכדּוגְ ָמא לְ ָכ ְך נִ ַּ
בַּ ַמ ֶּס ֶכת.
"א ְמ ְּתלַ אי
לְ ָמ ׁ ָשלַ ,ה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר לָ נּו ִּכי לְ ִא ּמוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָק ְראּו ַ
ַ ּבת ַּכ ְרנָ בוֹ "ֵ ׁ .שם ִא ּמוֹ ׁ ֶשל דָּ וִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ָהיָ ה" :נִ ֶ ּצ ֶבת ַ ּבת ֲע ָד ֵאל"ִ .א ּמוֹ ׁ ֶשל
"צלַ לְ פוֹ נִ ית".
ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ַה ִ ּגיבּ וֹ ר נִ ְק ְר ָאה ְ
עוֹד ְמס ּ ָּופר ַ ּב ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו נֶ ֱא ַסר לְ ֶמ ׁ ֶש ְך ֶע ֶשׂ ר ׁ ָשנִ ים .יֵ ׁש
אוֹמ ִרים ּׁ ֶש ֶּת ַרח ָא ִביו ָא ַסר
ְ
אוֹמ ִרים ׁ ֶש ִ ּנ ְמרוֹ ד ָהיָ ה זֶ ה ׁ ֶש ָא ַסר אוֹ תוֹ  ,וְ יֵ ׁש ְ
אוֹ תוֹ ַא ֲח ֵרי ׁ ֶשהּוא ׁ ָש ַבר ֶאת ּ ְפ ָסלָ יו.
ימד ֶאת ַּתלְ ִמ ָידיו ֵהיכָ ן הּוא ְמקוֹ ם
מוֹפ ַ
עוֹ ד ִ
יע ְ ּב ַדף זֶ ה ׁ ֶש ַרב ִח ְסדָּ א לִ ֵּ
ְ
"אּור ַּכ ְ ׂ
יצל ְ ּבנֵ סִ .יְד ָיעה
שדִּ ים" ׁ ֶשבּ וֹ ה ׁ ְּושלַ ך ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו לְ כִ ְב ׁ ַשן ָה ֵא ׁש וְנִ ַ ּ
זוֹ נְ ח ָּוצהִּ ,כי ָהרוֹ ֶאה ָמקוֹ ם זֶ ה ְמ ָב ֵר ְך" :בָּ ְ
יסים
רּוך ַא ָּתה… ׁ ֶש ָע ָשׂ ה נִ ִּ
לַ ֲאבוֹ ֵתינּו בַּ ָּמקוֹ ם ַה ֶּזה".
ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַטר ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָע ְמדּו ָּכל ְ ּגדוֹ לֵ י א ּּומוֹ ת ָהעוֹ לָ ם ָוְא ְמרּו" :אוֹ י
יט ּה"ִ ,מ ּ ְפנֵ י
לוֹ לָ עוֹ לָ ם ׁ ֶש ָא ַבד ַמנְ ִהיגוֹ  ,וְ אוֹ י לָ ּה לַ ְּס ִפינָ ה ׁ ֶש ָא ַבד ְק ַב ְרנִ ָ
ׁ ֶש ַ ּגם ֵהם ֶה ְח ׁ ִשיבּו ְ ּביוֹ ֵתר ֶאת ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו.

אּומה
דַּ ף צ"בַ :ה ְּז ִר ָ
יחה ְמ ָ
יעה ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְצ ִמ ָ
"ה ּמוֹ ֵכר ּ ֵפרוֹ ת".
ישי ַ -
ְ ּב ַדף זֶ ה ַמ ְת ִחיל ַה ּ ֶפ ֶרק ַה ּׁ ִש ׁ ּ ִ
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ָה ִר ׁ
אש ֹונָ ה ַ ּב ּ ֶפ ֶרק עו ֶֹס ֶקת ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ָּמכַ ר לַ ֲח ֵברוֹ ַמ ֲאכָ ל ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר
ְ
לֶ ֶאכוֹ ל וְ ֶא ְפ ׁ ָשר ַ ּגם לִ זְ רוֹ ַע ,לְ ָמ ׁ ָשל ִח ִּיטיםָ .הלַ ך ַה ּקוֹ נֶ ה וְ זְ ָר ָעם ָ ּב ֲא ָד ָמה
ּולְ ַב ּסוֹ ף ל ֹא ָצ ַמח לוֹ ֵמ ֶהם ְמא ָּומהַ .ה ּקוֹ נֶ ה ָט ַען ׁ ֶש ַעל ַה ּמוֹ כֵ ר לְ ַה ְחזִ יר
יעהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי
לוֹ ֶאת ַה ֶּכ ֶסףֶ ׁ ,ש ִה ֵ ּנה ָּכ ֵעת ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ֵהם ָהיּו ּ ְפג ִּומים לִ זְ ִר ָ
"מ ַ ּניִ ן לִ י לָ ַד ַעת ׁ ֶש ָ ּקנִ ית אוֹ ָתם לְ צוֹ ֶר ְך
ֵהם ל ֹא ָצ ְמחּוִ ,וְאילּ ּו ַה ּמוֹ ֵכר ָא ַמרִ :
יעה? ָח ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶש ַא ָּתה רוֹ ֶצה לֶ ֱאכוֹ ל אוֹ ָתם ,וְ לַ ֲאכִ ילָ ה ֵהם ָהיּו ְמצּוּיָ נִ ים
זְ ִר ָ
וְ ַה ִּמ ָ ּקח ַקּיָ ם".
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ַהצֶּ ֶדק ִעם ַה ּמוֹ ֵכר.
ֲא ָבל ִאם ֵא ַרע ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ָּכזֶ ה ִעם סּוג זֵ ְרעוֹ נִ ים ׁ ֶש ֲאנָ ׁ ִשים ֵאינָ ם ְרגִ ילִ ים
צוֹדק
לֶ ֱאכֹלֶ ,א ָ ּלא לִ זְ רוֹ ַע ִ ּבלְ ַבדֵ ,
אוֹמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ׁ ֶש ַה ּקוֹ נֶ ה ֵ
וְ ַעל ַה ּמוֹ כֵ ר לְ ַה ְחזִ יר לוֹ ֶאת ַה ֶּכ ֶסףֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָּכאן ַה ּמוֹ כֵ ר ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לִ ְטעוֹ ן
ׁ ֶשהּוא ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ַה ּקוֹ נֶ ה ָח ֵפץ לְ ָאכְ לָ ם.

talmudi

נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף צ"א
ּיֹוצ ִרים וְ י ְֹׁש ֵבי נְ ָט ִעים ּוגְ ֵד ָרה ִעם ַה ֶּמלֶ ְך
"'ה ָּמה ַה ְ
ֵ
יָׁשבּו ָׁשם'
ִּב ְמלַ אכְ ּתֹו ְ
ּיֹוצ ִרים  -אלה בני יונדב
(דברי הימים א')ֵ :ה ָּמה ַה ְ
בן רכב שנצרו שבועת אביהם .וְ י ְֹׁש ֵבי נְ ָט ִעים  -זה
שלמה שדומה לנטיעה במלכותו".
שורא – חומה
טליא – נער

הסבר :התלמוד מביא את הפסוק בדברי הימים,
ודורש אותו כך :ש"היוצרים" הנזכרים בו הם
בניו של יונדב בן רכב ,ו"יושבי נטעים" הוא כינוי
לשלמה המלך.

על המפה
נטעים
נטעים הוא מושב במישור החוף התיכון
כ 4-ק"מ דרומית מערבית לראשון
לציון ,בתחום המועצה האזורית גן רווה,
ומשתייך לתנועת המושבים .מקורו של
שם המושב הוא בפסוק בספר דברי
"ה ָּמה ַהּיוֹ ְצ ִרים וְ י ׁ ְֹש ֵבי נְ ָט ִעים
הימיםֵ :
ּוגְ ֵד ָר ה ִע ם ַה ֶּמ לֶ ְך ִ ּב ְמ לַ אכְ ּת וֹ יָ ׁ ְש בּו
ׁ ָשם" (דברי הימים א' ,ד') .המושב
נוסד בשנת תרצ"ב ( )1932על ידי
קבוצת פועלים ממושבות הדרום
במסגרת "התיישבות האלף" .שמו
המקורי של מושב נטעים בעת הקמתו
היה כפר ותיקים ,אך שמו שונה למושב
נטעים בהשראת השם התנ"כי .שטחו
של המושב כ 1,100-דונם ,וכיום גרים
בו כ 600-תושבים.

צילום אווירי של נטעים
()Wikipedia, liorerez

גיליון 184

1

בס"ד
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דַּ ף צ"גַ :ה ָּטעּות ׁ ֶשל ַה ׁ ּשוֹ ֵחט
לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ֵא ַרע ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּביוֹ ָחנָ ן .יוֹ ָחנָ ן ָ ּבנָ ה ַ ּביִת ָח ָד ׁש ְ ּב ִצ ּיפוֹ ִרי
יבה לִ כְ בוֹ ד ֲחנ ַּּוכת ַה ַ ּביִ ת .הּוא ִהזְ ִמין אוֹ ְר ִחים ַר ִ ּבים
וְ ִתכְ נֵ ן לַ ֲער ְֹך ְמ ִס ָ ּ
וְ ָהלַ ְך ֶאל ַה ּׁשּוק לִ ְקנוֹ ת ׁשוֹ ר ָ ּגדוֹ ל ּומ ְּוב ָחרְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשּיִ ְהיֶ ה ָ ּב ָ ׂ
שר ַמ ְס ּ ִפיק
יוֹחנָ ן ֶאת ַה ּׁשוֹר לְ ׁש ֵוֹחטֲ ,א ָבל
לְ כָ ל ָה ְ
בוֹקר יוֹם ַה ֲחגִ יגָ ה ֵה ִביא ָ
אוֹר ִחיםּ ְ .ב ֶ
יטהַ ,ה ּׁשוֹ ר נִ ְהיָ ה נְ ֵבלָ ה ׁ ֶש ָאסּור לֶ ֱאכוֹ ל ,וְ ָכ ֵעת
ַה ּׁשוֹ ֵחט ָט ָעה בַּ ּׁ ְש ִח ָ
לוֹמ ִדים ׁ ֶש ִאם אוֹ תוֹ ׁשוֹ ֵחט
יוֹ ָחנָ ן נוֹ ַתר לְ ל ֹא בָּ ָשׂ ר לַ ְּמ ִסיבָּ הּ ְ .ב ַדף זֶ ה ְ
יטתוֹ הּוא ְמחּוּיָ ב לְ ׁ ַש ֵ ּלם לְ יוֹ ָחנָ ן ֶאת ְמ ִחיר
מּורת ׁ ְש ִח ָ
ְמ ַקבֵּ ל ָשׂ ָכר ְּת ַ
ַה ּׁשוֹ ר ׁ ֶש ִה ְט ִריף .יוֹ ֵתר ִמ ֶּזה ,לְ ַד ַעת ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ַה ּׁשוֹ ֵחט
ּושה ׁ ֶש ִ ּנגְ ְר ָמה לוֹ
יצּוי בַּ ֲעבּור ַהבּ ׁ ָ
ְמחּוּיָ ב לְ הוֹ ִסיף ּולְ ׁ ַש ֵ ּלם לְ יוֹ ָחנָ ן ּ ִפ ּ
ְ ּבכָ ְך ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה לוֹ ְ ּב ַמה ְּלכַ ֵ ּבד ֶאת ָהאוֹ ְר ִחים ָה ַר ִ ּבים ּׁ ֶש ִהזְ ִמין.

דַּ ף צ"דִ :מי ָה ַר ַּמאי?

סרקו ברקוד זה
לצפייה בסרטון
על סוגיה זו

אּובן.
ַמ ֲע ֶשׂ ה ִ ּב ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִה ְפ ִקידּו ֶ ּכ ֶסף ֵא ֶצל ְר ֵ
אתיִ ם.
ֶא ָחד ִה ְפ ִקיד ֵמ ָאה זּוז וְ ַה ּׁ ֵשנִ י ִה ְפ ִקיד ָמ ַ
יָמים ָ ּבאּו ׁ ְשנֵ ֶיהם לִ ְתבּ וֹ ַע ֶאת ַה ּ ִפ ָ ּיקדוֹ ן ּולְ ַמ ְר ֶ ּבה
לְ ִ
אתיִ ם
ַה ַה ְפ ָּת ָעה ָ ּכל ֶא ָחד ָא ַמרֲ :
"אנִ י ִה ְפ ַק ְד ִּתי ָמ ַ
זּוז"ִ .אם ְרא ֵּובן ָהיָה ז ֹוכֵ ר ִמי ִה ְפ ִקיד ֶא ְצל ֹו ֵמ ָאה ִּומי
אתיִם ל ֹא ָה ָיְתה לוֹ ָּכל ְ ּב ָעיָהֲ ,א ָבל ְרא ֵּובן ְּכ ָבר ׁ ָשכַ ח ַּכ ָּמה ִה ְפ ִקיד ָּכל
ָמ ַ
אוֹמר ֱא ֶמת ֶוְא ָחד ְמ ׁ ַש ֵ ּקר.
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,וְ הּוא ֵה ִביןַּ ,כ ּמ ָּובןֶ ׁ ,ש ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵ
ַמה ּיַ ֲע ֶ ׂ
יטת ֲח ָכ ִמים ָעלָ יו לְ ַה ְחזִ יר לְ ָכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵמ ָאה זּוז,
שה? לְ ׁ ִש ַ
ׁ
חוֹ
יע ֵמ ָאה זּוז לְ ָפ ת ,וְ ֶאת ְמ ַאת ַהזּּוז
ׁ ֶש ֲה ֵרי בָּ רּור ֶש ְּל ָכל ֶא ָחד ַמ ִ ּג ַ
יח ַעד ׁ ֶשּיָ בוֹ א ֵאלִ ּיָ הּו ַה ָּנ ִביא
ַהנּוֹ ָת ִרים ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע לְ ִמי לְ ַה ְחזִ יר ,יַ ִּנ ַ
וְ יוֹ ֶרה ִמי ַה ּצוֹ ֵדקֲ .א ָבל לְ ׁ ִש ַיטת ַרבִּ י יוֹ ֵסי ,בְּ ִמ ְק ֶרה ָ ּכזֶ ה הּוא ֵאינוֹ
אּומהִ ,מ ׁ ּשּום ָּכ ְך קוֹ נְ ִסים אוֹ ָתם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָה ַר ָּמ ִאים ְיֵדעּו
ַמ ְחזִ יר לָ ֶהם ְמ ָ
ׁ ֶשלּ ֹא ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּלם לְ ַר ּמוֹ תִּ ,כי ָּכ ֵעת ָה ַר ַּמאי נוֹ ַתר ְ ּבל ֹא ְּכלּום.
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מן ההיסטוריה
התיישבות האלף
"התיישבות האלף" הייתה תוכנית
התיישבות שהתקבלה על ידי הסוכנות
היהודית בלונדון בשנת תר"צ (.)1930
התוכנית הייתה חלק מתכנון כולל
של התיישבות באזור המטעים בארץ
ישראל .בישיבת הסוכנות בלונדון הוחלט
להקים ועדה שבין חבריה היו ארתור
רופין ,לוי אשכול ופאול זינגר ,ומטרתה
היתה ליישב בהקדם אלף משפחות
פועלים על קרקע של הקרן הקיימת
לישראל .בשל המשבר הכלכלי העולמי
לא הושג סכום הכסף הדרוש ,ובסופו של
דבר התיישבו במסגרת זו  437משפחות
בלבד ,שקיבלו בית וקרקע חקלאית ליד
היישובים הקיימים .כך הוקמו המושבים
כפר ביל"ו ,גבתון ,נטעים ,בית עובד,
צופית ,כפר הס ,רמת טיומקין ,רשפון,
גבעת ח"ן וגני עם.

עבודות ניקוז באיזור השרון לקראת ההתיישבות
היהודית)Wikipedia( 1931 ,
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דַּ ף צ"הִ :ח ָידת ַה ּ ַפת וְ ַהּיַ יִ ן
יעּורים ִנ ׁ ְש ֲאלָ ה ַה ִח ָידה ַהבָּ ָאהַ :ה ִאם יִ ָּת ֵכן ַמ ָ ּצב
בְּ ֶא ָחד ֵמ ַה ׁ ּ ִש ִ
ּובה ִהיא ׁ ֶשבְּ ַמ ָ ּצב
ׁ ֶש ְּמ ָב ְר ִכים ַעל יַ יִ ן וְ ַעל לֶ ֶחם אוֹ ָת ּה בְּ ָר ָכה? ַה ְּת ׁש ָ
"המוֹ ִציא
ְמסּוּיָ ם זֶ ה יִ ָּת ֵכןָ .א ְמנָ ם בְּ ֶד ֶר ְך ְ ּכלָ ל ְמ ָב ְר ִכים ַעל ּ ַפת ַ
לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ" וְ ַעל יַ יִ ן "בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן"ַ ,א ְך בְּ ִמ ְק ֶרה ׁ ֶשל ּ ַפת
(ש ִה ְת ַקלְ ְקלָ ה וְ ל ֹא ְראּויָ ה לְ ַמ ֲאכַ ל) ְמ ַעט וְ ׁ ֶשל יַ יִ ן ּׁ ֶש ְ ּכ ָבר
ׁ ֶש ִה ְת ַע ּ ְפ ׁ ָשה ׁ ֶ
"ש ַהכּ ֹל נִ ְהיָ ה בִּ ְד ָברוֹ "ִ .אם ֵּכןָ ,א ָדם
יֵ ׁש לוֹ ַט ַעם ָחמּוץְ ,מ ָב ְר ִכים ׁ ֶ
"ש ַהכּ ֹל נִ ְהיֶ ה
ׁ ֶשאוֹ כֵ ל ּ ַפת ְמע ּ ֶּופ ׁ ֶשת וְ ׁשוֹ ֶתה יַ יִ ן ָחמּוץ ְמ ָב ֵר ְך ַעל ׁ ְשנֵ ֶיהם ׁ ֶ
ִ ּב ְד ָברוֹ "( .יֵ ׁש לְ ַצּיֵ ן ׁ ֶש ַעל ּ ַפת ׁ ֶש ִה ְת ַע ּ ְפ ׁ ָשה לְ גַ ְמ ֵריֵ ,אין ְמ ָב ְרכִ ים ְּכלָ ל).

דַּ ף צ"ו :יַ יִ ן ׁ ֶש ֶה ְח ִמיץ
בְּ ַדף פ"ד לָ ַמ ְדנּו ִ ּכי ִאם ָא ָדם ָקנָ ה ָח ִבית יַ יִ ן ּולְ ַב ּסוֹ ף ִה ְתבָּ ֵרר ׁ ֶש ָהיָ ה
יָמין ָח ִבית יַיִן ,נָ ָ ׂ
שא ֶאת
זֶ ה יַ יִ ן ׁ ֶש ֶה ְח ִמיץ ַ -ה ִּמ ָ ּקח בָּ ֵטלַ ּ .פ ַעם ָקנָ ה ִ ּבנְ ִ
ֶה ָח ִבית ֵמ ַה ּׁשּוקִ ,ה ִ ּג ַיע לְ ֵביתוֹ ִוְה ִ ּנ ָיח ּה ַ ּב ַּמ ְר ֵּתף .לִ ְפנֵ י ׁ ַש ָ ּבת ִ ּב ְּיק ׁ ָשה ִמ ֶּמנּּו
"ב ַב ָ ּק ׁ ָשה ֵרד לַ ַּמ ְר ֵּתף ַּומ ֵ ּלא ֶאת ַקנְ ַקן ַהּיַ יִן ֵמ ֶה ָח ִבית ַה ֲח ָד ׁ ָשה
ִא ׁ ְש ּתוֹּ ְ :
ׁ ֶש ָ ּקנִ ית; ַהּיַיִן ַה ׁ ָּיָשן נִ גְ ַמר ָוְצ ִר ְיך יַיִן לְ ִקידּ ּׁוש".
ִ ּבנְ יָ ִמין ּ ָפ ַתח ֶאת ֶה ָח ִבית וְ ֵר ַיח ָחמּוץ ִה ָּכה ִ ּבנְ ִח ָיריו .הּוא ֵה ִבין ׁ ֶש ַהּיַ יִ ן
ּׁ ֶש ְ ּבתוֹ כָ ּה ֶה ְח ִמיץ .יַ יִ ן לְ ִקידּ ּׁוש ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ַש ָ ּבת הּוא לָ וָ ה ִמ ּׁ ְשכֵ נָ יוְּ ,וביוֹ ם
ִר ׁ
יתי ָחמּוץ.
"הּיַ יִ ן ׁ ֶש ָ ּקנִ ִ
יעהַ :
אשוֹ ן ַ ּבבּ וֹ ֶקר ּ ָפנָ ה ֶאל מוֹ ֵכר ַהּיַ יִ ן בִּ ְת ִב ָ
ׁ
וֹ
מוֹ
ּ
ית בּ ֵדק
"אם ָהיִ ָ
בְּ ַב ָ ּק ָשהַ ,ה ְחזֵ ר לִ י ֶאת ַ ּכ ְס ִפי"ֲ .א ָבל כֵ ר ַהּיַ יִן ָא ַמרִ :
יתי ַמ ְחזִ יר לְ ָך ֶאת
ֶאת ַהּיַ יִ ן ִמּיָ ד ַא ֲח ֵרי ַה ְ ּקנִ ּיָ ה וְ הּוא ָהיָ ה ָחמּוץ ָהיִ ִ
את ׁ ֶשהּוא ָחמּוץ ַרק ַא ֲח ֵרי
ַה ֶ ּכ ֶסף לְ ל ֹא ָ ּכל ְט ָענוֹ תֲ .א ָבל ַא ָּתה ָמ ָצ ָ
יָ ִמים ֲא ָח ִדים ,אּולַ י הּוא ֶה ְח ִמיץ ַא ֲח ֵרי ַה ְּמכִ ָירה וַ ֲאנִ י ּ ָפטּור ִמ ְּל ַה ְחזִ יר
לְ ָך ֶאת ַה ֶ ּכ ֶסף"ּ ַ .ב ַּמ ְחלוֹ ֶקת ַהזּּו ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ּמוֹ כֵ ר לַ ּקוֹ נֶ ה ֵמ ִביא ַה ַּתלְ מּוד
אוֹמר ׁ ֶש ַה ּמוֹ ֵכר ָא ֵכן צוֹ ֵדק.
ֶאת דִּ ְב ֵרי ַה ַאמוֹ ָרא ׁ ְשמ ֵּואל ׁ ֶש ֵ

מתולדותיו
ארתור רופין
(תרל"ו-תש"ג)1876-1943 ,
ארתור רופין ז"ל היה מנהיג ציוני,
כלכלן וסוציולוג ,חבר הנהלת הסוכנות
היהודית ואחד ממעצבי ההתיישבות
הציונית בארץ ישראל .רופין ,שנולד
בפרוסיה וגדל להיות איש עסקים
ובעל תואר דוקטור בכלכלה ,הצטרף
להסתדרות הציונית ,ולאחר סיור
בארץ ישראל הגיש דו"ח שהמליץ
על רכישה נרחבת של אדמות
בארץ ישראל ,והשגת רוב יהודי
בגליל ובמישור החוף .בשנת תרס"ח
( )1908עלה רופין לארץ וייסד ביפו
את "המשרד הארצישראלי" ,שמטרתו
הייתה לנהל את כל פעולות ההתיישבות
בארץ ישראל מטעם התנועה הציונית
העולמית .במסגרת זו פעל לרכישת
קרקעות וקידום הבנייה והקמת היישובים
בארץ .כמו כן ,הוא שימש כפרופסור
לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית.
ארתור רופין נפטר בירושלים ,ונטמן בבית
הקברות של דגניה א'.

דַּ ף צ"זֵ ּ :פרוֹ ת "דְּ ַמאי"
"פרוֹ ת דְּ ַמאי" .דִּ ינֵ י ְּתרּומוֹת ַּומ ַע ְ ׂ
שרוֹת ֵהם ׁ ֶש ֵאין
יֶשנָ ם ּ ֵפרוֹת ַה ִ ּנ ְק ָר ִאים ּ ֵ
ְׁ
רּומה
לֶ ֱאכוֹ ל ּ ֵפרוֹ ת לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ַּמ ְפ ִר ׁ ִ
ישים ֵמ ֶהם ְּתרּומוֹ ת ַ
ּומ ַע ְשׂ רוֹ תְּ .ת ָ
גְ דוֹ לָ ה  -לַ כּ ֵֹהןַ ,מ ֲע ֵשׂ ר ִר ׁ
ּומ ֲע ֵשׂ ר ׁ ֵשנִ י אוֹ ַמ ֲע ֵשׂ ר ָענִ י ָּ -תלּוי
אשוֹ ן  -לַ ֵ ּלוִ י ַ
ימי יוֹ ָחנָ ן כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ָא ִביו ׁ ֶשל ַמ ִּת ְתיָ הּו ַה ַח ׁ ְשמוֹ נָ ִאי,
בְּ ֵאיזוֹ ׁ ָשנָ הּ ִ .ב ֵ
ׁ ָשלַ ח ֵ ּבית ַהדִּ ין ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ְשלִ ִיחים ׁ ֶש ָ ּב ְדקּו ְ ּבכָ ל ְמחוֹ זוֹ ת ַהּיְ ה ִּודים וְ ָראּו
ישים ְּתר ָּומה לַ כּ ֵֹהןֲ ,א ָבל ָהיּו ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ִּזלְ זְ לּו ְ ּביֶ ֶתר
ׁ ֶש ַהכּ ֹל ַמ ְפ ִר ׁ ִ
אשוֹ ן ַּומ ֲע ֵ ׂ
שר ִר ׁ
ַה ַה ְפ ָר ׁשוֹת וְ ל ֹא ִה ְפ ִר ׁישּו ַמ ֲע ֵ ׂ
אוֹת ּה ֵעת
שר ׁ ֵשנִ י אוֹ ָענִ יֵ .מ ָ
ָ ּגזַ ר ֵ ּבית ַהדִּ ין ַה ָ ּגדוֹ לִּ ,כי ְ ּב ֵפרוֹ ת ׁ ֶש ּקוֹ נִ ים ֵמ ַעם ָה ָא ֶרץ ,יֵ ׁש לִ נְ הוֹ ג ְּכמוֹ
ישרּו אוֹ ָתם ,וְ לָ כֵ ן ָצ ִר ְ
יך לְ ַע ּ ֵ ׂ
ְ ּב ֵפרוֹ ת ׁ ֶשּיֵ ׁש ֲעלֵ ֶיהם ָס ֵפק ִאם ִע ּ ְ ׂ
שר אוֹ ָתם
נוֹס ֶפתַּ .כ ּמ ָּובן ׁ ֶש ֵאין ָצ ִר ְ
ׁ
ת
יש
ר
פ
ה
נוֹס ֶפתֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי
ם
ע
פ
ּ
ה
ּומ
ר
ּ
ּ ַפ ַעם ֶ
יך לְ ַ ְ ִ
ֶ
ְ ָ ַ ַ
ישיםֵ ּ .פרוֹ ת ֵאלּ ּו ְמכּו ִּנים "דְּ ַמאי" ִמ ְּל ׁשוֹ ן
ְּתר ָּומה ַ ּגם ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ַמ ְפ ִר ׁ ִ
"מאי" = ָמה? ַ -ה ִאם הּוא ְמ ּ ָ ׂ
עּושר?
ָס ֵפק "דָּ א" = זֶ הַ ,

ארתור רופין1915 ,
(ארכיון תצלומים קרן קימת לישראל)
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???

דבר תורה לשולחן שבת
התורה וחז"ל לימדו אותנו שמחלת הצרעת איננה מחלה רגילה
שהולכים לרופא ונרפאים ממנה ,אלא היא מחלה מיוחדת הבאה על
האדם בגלל התנהגותו בתחום הדיבור  -רכילות ,לשון הרע והוצאת
שם רע .מכיוון שכך ,גם ההנחיות כיצד להתרפא אינן בידי הרופא
אלא בידי הכהןַ " :וי ְַד ֵ ּבר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה ֵ ּלאמֹר .זֹאת ִּת ְהיֶה ּתו ַֹרת ַה ְּמצ ָֹרע
ְ ּביוֹם ָט ֳה ָרת ֹו ְוה ָּובא ֶאל ַהכּ ֵֹהן ו ְִצּוָה ַהכּ ֵֹהן וְלָ ַקח לַ ִּמ ַּט ֵהר ׁ ְש ֵּתי ִצ ּ ֳפ ִרים ַחּיוֹת
ְטהֹרוֹת ו ְֵעץ ֶא ֶרז ׁ ְּושנִ י תוֹלַ ַעת ו ְֵאזֹב" .הכהן מצווה על המצורע לקחת
ׁ ְש ֵּתי ִצ ּ ֳפ ִרים ַחּי ֹות ְטהֹר ֹות ְו ֵעץ ֶא ֶרז ׁ ְּושנִ י ת ֹולַ ַעת ְו ֵאזֹב ואיתם לעשות
פעולות מסוימות כדי להיטהר.
על שאלת חז"ל  -מדוע דווקא יש להשתמש בציפורים ,בעץ הארז
ובתולעת? עונה רש"י שכל אחד מהם מסמל משהו הקשור לצרעת,
וכך לשונו" :לפי שהנגעים באים על לשון הרע ,שהוא מעשה פטפוטי
דברים ,לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים  -שמפטפטין תמיד בצפצוף
קול .ועץ ארז  -לפי שהנגעים באין על גסות הרוח ,ושני תולעת
ואזוב  -מה תקנתו ויתרפא? ישפיל עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב".
מכיוון שהצרעת באה עקב עוון דיבור לא ראוי (ציפורים מפטפטות),
ומתוך גאווה וגסות רוח (עץ הארז) ,לכן הטיפול והתיקון יהיו באמצעות
ענווה (תולעת ואזוב).

שאלת
השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

"פרוֹ ת דְּ ַמאי" ,וכיצד צריך לנהוג
א .מהם ּ ֵ
בהם?
ב .באיזה מקרה חלוקים חכמים ורבי יוסי,
ומדוע כל אחד מהם סובר כך?
שט ָעה
ג .מה יהיה חייב לשלם ַה ּׁשוֹ ֵחט ָ
יטה לבעלים של הבהמה?
ַ ּב ּׁ ְש ִח ָ
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

מ"

ד

ד

חידה

לפניכם שמונה שמות של אנשים ונשים.
סדרו אותם בהתאם לסדר הדורות ,מי חי
לפני מי :שמשון ,אמתלאי ,נצבת ,אברהם,
עדאל ,צללפונית ,דוד ,כרנבו

ויות השנה בח

.1

.5

.2

.6

.3

.7

הגדה לפסח בנוסח אחיד

.4

.8

הרב שלמה גורן החליט להוציא הגדה צבאית בנוסח
אחיד שתוכל לשמש את כל החיילים בני העדות
השונות .כאשר ערך את ההגדה ,התלבט הרב לגבי
הנוסח ,שהרי איך אפשר לומר בארץ ישראל,
במדינת ישראל העצמאית" ,השתא עבדי ,לשנה
הבאה בני חורין" – "השנה אנחנו עבדים ,בשנה
הבאה נהיה בני חורין"? האם כאשר יושבים חיילים
יהודים עם שר הביטחון ,הרמטכ"ל וכל צמרת הצבא
שכולם יהודים ,אפשר לומר שאנחנו עבדים? הרי
בחסדי ה' אנו כבר בני חורין בארץ ישראל!

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.

לשמחתו מצא הרב בגניזה הקהירית הגדה עתיקה
מתקופת בית שני ,בה הופיע הנוסח" :אתמול היינו
עבדים והיום בני חורין" .נוסח זה התאים היטב
לזמננו ,והרב אימץ אותו להגדה הצבאית.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות
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