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ָדה ף צ"א: ִדְבֵרי ַאּגָ ּדַ

ם  ְלמּוד ִנְמָצִאים ּגַ ּתַ ִאים ַהּמֹוִפיִעים ּבַ ל ַהּנֹוׂשְ ְגָון ָהָרָחב ׁשֶ תֹוְך ַהּמִ ּבְ
ַדף ֶזה  ן ִלְראֹות ֵחֶלק ֵמֶהם ּבְ ים, ּוְכדּוְגָמא ְלָכְך ִניּתַ ָדה ַרּבִ ִדְבֵרי ַאּגָ

ֶכת.                ַמּסֶ ּבַ

ַלאי  ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָקְראּו "ַאְמּתְ י ְלִאּמֹו ׁשֶ ר  ָלנּו ּכִ ְלמּוד ְמַסּפֵ ל, ַהּתַ ְלָמׁשָ
ל  ת ֲעָדֵאל". ִאּמֹו ׁשֶ ֶבת ּבַ ֶלְך ָהָיה: "ִנּצֶ ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ם ִאּמֹו ׁשֶ ְרָנבֹו". ׁשֵ ת ּכַ ּבַ

יּבֹור ִנְקְרָאה "ְצַלְלפֹוִנית". ְמׁשֹון ַהּגִ ׁשִ

ִנים. ֵיׁש  ר ׁשָ ְך ֶעׂשֶ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶנֱאַסר ְלֶמׁשֶ ְלמּוד ׁשֶ ּתַ ר ּבַ עֹוד ְמסּוּפָ
ַרח ָאִביו ָאַסר  ּתֶ ֶ ָאַסר אֹותֹו, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּשׁ ְמרֹוד ָהָיה ֶזה ׁשֶ ּנִ אֹוְמִרים ׁשֶ

ָסָליו. ַבר ֶאת ּפְ הּוא ׁשָ אֹותֹו ַאֲחֵרי ׁשֶ

ְלִמיָדיו ֵהיָכן הּוא ְמקֹום  ד ֶאת ּתַ א ִליּמֵ ַרב ִחְסּדָ ַדף ֶזה ׁשֶ עֹוד מֹוִפיַע ּבְ
ֵנס. ְיִדיָעה  ל ּבְ ן ָהֵאׁש ְוִניּצַ ַלְך ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלִכְבׁשַ ּבֹו הּוׁשְ ים" ׁשֶ ּדִ ׂשְ "אּור ּכַ
ים  ה ִניּסִ ָעׂשָ ה… ׁשֶ רּוְך ַאּתָ י ָהרֹוֶאה ָמקֹום ֶזה ְמָבֵרְך: "ּבָ זֹו ְנחּוָצה, ּכִ

ה". קֹום ַהּזֶ ּמָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ

דֹוֵלי אּוּמֹות ָהעֹוָלם ְוָאְמרּו: "אֹוי  ל ּגְ ְפַטר ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעְמדּו ּכָ ּנִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ֵני  ָאַבד ְקַבְרִניָטּה", ִמּפְ ִפיָנה ׁשֶ ָאַבד ַמְנִהיגֹו, ְואֹוי ָלּה ַלּסְ לֹו ָלעֹוָלם ׁשֶ

יֹוֵתר ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו. יבּו ּבְ ם ֵהם ֶהְחׁשִ ּגַ ׁשֶ

ּלֹא ִהְצִמיָחה ְמאּוָמה ִריָעה ׁשֶ ף צ"ב: ַהּזְ ּדַ

רֹות".  י - "ַהּמֹוֵכר ּפֵ ִ יׁשּ ִ ֶרק ַהּשׁ ַדף ֶזה ַמְתִחיל ַהּפֶ ּבְ

ר  ֶאְפׁשָ ַכר ַלֲחֵברֹו ַמֲאָכל ׁשֶ ּמָ ָאָדם ׁשֶ ֶרק עֹוֶסֶקת ּבְ ּפֶ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ׁשְ ַהּמִ
ֲאָדָמה  ים. ָהַלְך ַהּקֹוֶנה ְוְזָרָעם ּבָ ל ִחיּטִ ם ִלְזרֹוַע, ְלָמׁשָ ר ּגַ ֶלֶאכֹול ְוֶאְפׁשָ
ַעל ַהּמֹוֵכר ְלַהְחִזיר  ּוְלַבּסֹוף לֹא ָצַמח לֹו ֵמֶהם ְמאּוָמה. ַהּקֹוֶנה ָטַען ׁשֶ
ֲהֵרי  גּוִמים ִלְזִריָעה, ׁשֶ ֵהם ָהיּו ּפְ ֵרר ׁשֶ ֵעת ִהְתּבָ ה ּכָ ִהּנֵ ֶסף, ׁשֶ לֹו ֶאת ַהּכֶ
ִנית אֹוָתם ְלצֹוֶרְך  ּקָ ִין ִלי ָלַדַעת ׁשֶ ֵהם לֹא ָצְמחּו, ְוִאיּלּו ַהּמֹוֵכר ָאַמר: "ִמּנַ
ה רֹוֶצה ֶלֱאכֹול אֹוָתם, ְוַלֲאִכיָלה ֵהם ָהיּו ְמצּוָּיִנים  ַאּתָ י ׁשֶ ְבּתִ ְזִריָעה? ָחׁשַ

ח ַקָּים". ּקָ ְוַהּמִ

ֶדק ִעם ַהּמֹוֵכר. ַהּצֶ ָנה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ

ים ֵאיָנם ְרִגיִלים  ֲאָנׁשִ ֶזה ִעם סּוג ֵזְרעֹוִנים ׁשֶ ה ּכָ ֲאָבל ִאם ֵאַרע ַמֲעׂשֶ
ַהּקֹוֶנה צֹוֵדק  ְמִליֵאל ׁשֶ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְלַבד, אֹוֵמר ַרּבִ א ִלְזרֹוַע ּבִ ֶלֱאֹכל, ֶאּלָ
אן ַהּמֹוֵכר ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטעֹון  ֲהֵרי ּכָ ֶסף, ׁשֶ ְוַעל ַהּמֹוֵכר ְלַהְחִזיר לֹו ֶאת ַהּכֶ

ַהּקֹוֶנה ָחֵפץ ְלָאְכָלם. ב ׁשֶ הּוא ָחׁשַ ׁשֶ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת בבא בתרא, דף צ"א

"'ֵהָּמה ַהּיֹוְצִרים ְויְֹׁשֵבי ְנָטִעים ּוְגֵדָרה ִעם ַהֶּמֶלְך 
ִּבְמַלאְכּתֹו ָיְׁשבּו ָׁשם'

)דברי הימים א'(: ֵהָּמה ַהּיֹוְצִרים - אלה בני יונדב 
בן רכב שנצרו שבועת אביהם. ְויְֹׁשֵבי ְנָטִעים - זה 

שלמה שדומה לנטיעה במלכותו". 

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.

שורא – חומה
טליא – נער

גיליון 184

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא צ"א- צ"ז
פרשת תזריע- מצורע | כ"ז בניסן- ג' באייר )23-29 לאפריל(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

על המפה
נטעים

נטעים הוא מושב במישור החוף התיכון 
לראשון  דרומית מערבית  ק"מ  כ-4 
לציון, בתחום המועצה האזורית גן רווה, 
ומשתייך לתנועת המושבים. מקורו של 
שם המושב הוא בפסוק בספר דברי 
ֵבי ְנָטִעים  ה ַהּיֹוְצִרים ְוֹיְשׁ הימים: "ֵהָמּ
בּו  ָיְשׁ ְמַלאְכּתֹו  ִבּ ֶלְך  ַהֶמּ ִעם  ּוְגֵדָרה 
ם" )דברי הימים א', ד'(. המושב  ָשׁ
נוסד בשנת תרצ"ב )1932( על ידי 
פועלים ממושבות הדרום  קבוצת 
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(

talmudisraeli.co.il

באתר חדשהתחדשנו

התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא צ"ג- צ"ד

אי? ף צ"ד: ִמי ָהַרּמַ ּדַ

ֶסף ֵאֶצל ְראּוֵבן.  ִהְפִקידּו ּכֶ ים ׁשֶ ֵני ֲאָנׁשִ ׁשְ ה ּבִ ַמֲעׂשֶ
ִני ִהְפִקיד ָמאַתִים.  ֵ ֶאָחד ִהְפִקיד ֵמָאה זּוז ְוַהּשׁ
ה  דֹון ּוְלַמְרּבֶ יּקָ ֵניֶהם ִלְתּבֹוַע ֶאת ַהּפִ אּו ׁשְ ְלָיִמים ּבָ
י ָמאַתִים  ל ֶאָחד ָאַמר: "ֲאִני ִהְפַקְדּתִ ָעה ּכָ ַהַהְפּתָ
זּוז". ִאם ְראּוֵבן ָהָיה זֹוֵכר ִמי ִהְפִקיד ֶאְצלֹו ֵמָאה ּוִמי 

ל  ה ִהְפִקיד ּכָ ּמָ ַכח ּכַ ָבר ׁשָ ָעָיה, ֲאָבל ְראּוֵבן ּכְ ל ּבְ ָמאַתִים לֹא ָהְיָתה לֹו ּכָ
ר. ּקֵ ֶאָחד ֵמֶהם אֹוֵמר ֱאֶמת ְוֶאָחד ְמׁשַ ּמּוָבן, ׁשֶ ֶאָחד ֵמֶהם, ְוהּוא ֵהִבין, ּכַ
יַטת ֲחָכִמים ָעָליו ְלַהְחִזיר ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ֵמָאה זּוז,  ה? ְלׁשִ ַמה ַּיֲעׂשֶ
יַע ֵמָאה זּוז ְלָפחֹות, ְוֶאת ְמַאת ַהּזּוז  ָכל ֶאָחד ַמּגִ ּלְ רּור ׁשֶ ֲהֵרי ּבָ ׁשֶ
ִביא  ָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו ַהּנָ יַח ַעד ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלִמי ְלַהְחִזיר, ַיּנִ ַהּנֹוָתִרים ׁשֶ
ֶזה הּוא ֵאינֹו  ִמְקֶרה ּכָ י יֹוֵסי, ּבְ יַטת ַרּבִ ְויֹוֶרה ִמי ַהּצֹוֵדק. ֲאָבל ְלׁשִ
ִאים ֵיְדעּו  ָהַרּמָ ֵדי ׁשֶ ְך קֹוְנִסים אֹוָתם ּכְ ּום  ּכָ ַמְחִזיר ָלֶהם ְמאּוָמה, ִמׁשּ

לּום. לֹא ּכְ אי נֹוַתר ּבְ ֵעת ָהַרּמַ י ּכָ ם ְלַרּמֹות, ּכִ ּלֵ ּתַ ּלֹא ִמׁשְ ׁשֶ

ֹוֵחט ל ַהּשׁ עּות ׁשֶ ף צ"ג: ַהּטָ ּדַ

ִציּפֹוִרי  ִית ָחָדׁש ּבְ ָנה ּבַ יֹוָחָנן. יֹוָחָנן ּבָ ה ּבְ ִנים ַרּבֹות ֵאַרע ַמֲעׂשֶ ִלְפֵני ׁשָ
ים  ִית. הּוא ִהְזִמין אֹוְרִחים ַרּבִ ת ַהּבַ ה ִלְכבֹוד ֲחנּוּכַ ְוִתְכֵנן ַלֲעֹרְך ְמִסיּבָ
יק  ר ַמְסּפִ ׂשָ ִּיְהֶיה ּבָ ֵדי ׁשֶ דֹול ּומּוְבָחר, ּכְ ּוק ִלְקנֹות ׁשֹור ּגָ ְוָהַלְך ֶאל ַהּשׁ
ֹור ְלׁשֹוֵחט, ֲאָבל  בֹוֶקר יֹום ַהֲחִגיָגה ֵהִביא יֹוָחָנן ֶאת ַהּשׁ ְלָכל ָהאֹוְרִחים. ּבְ
ָאסּור ֶלֱאכֹול, ְוָכֵעת  ֹור ִנְהָיה ְנֵבָלה ׁשֶ ִחיָטה, ַהּשׁ ְ ּשׁ ֹוֵחט ָטָעה ּבַ ַהּשׁ
ִאם אֹותֹו ׁשֹוֵחט  ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ה. ּבְ ִסיּבָ ר ַלּמְ ׂשָ יֹוָחָנן נֹוַתר ְללֹא ּבָ
ם ְליֹוָחָנן ֶאת ְמִחיר  ּלֵ ִחיָטתֹו הּוא ְמחּוָּיב ְלׁשַ מּוַרת ׁשְ ָכר ּתְ ל ׂשָ ְמַקּבֵ
ֹוֵחט  ְמִליֵאל ַהּשׁ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ה, ְלַדַעת ַרּבָ ִהְטִריף. יֹוֵתר ִמּזֶ ֹור ׁשֶ ַהּשׁ
ְגְרָמה לֹו  ּנִ ה ׁשֶ ֲעבּור ַהּבּוׁשָ יּצּוי ּבַ ם ְליֹוָחָנן ּפִ ּלֵ ְמחּוָּיב ְלהֹוִסיף ּוְלׁשַ

ִהְזִמין. ֶ ים ּשׁ ד ֶאת ָהאֹוְרִחים ָהַרּבִ ַכּבֵ ַמה ּלְ ּלֹא ָהָיה לֹו ּבְ ָכְך ׁשֶ ּבְ

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 437 משפחות 
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.

מן ההיסטוריה

 עבודות ניקוז באיזור השרון לקראת ההתיישבות
)Wikipedia( 1931 ,היהודית

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 
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ֶהְחִמיץ  ף צ"ו: ַיִין ׁשֶ ּדַ

ָהָיה  ֵרר ׁשֶ י ִאם ָאָדם ָקָנה ָחִבית ַיִין ּוְלַבּסֹוף ִהְתּבָ ַדף פ"ד ָלַמְדנּו ּכִ ּבְ
א ֶאת  ְנָיִמין ָחִבית ַיִין,  ָנׂשָ ַעם ָקָנה ּבִ ֵטל. ּפַ ח ּבָ ּקָ ֶהְחִמיץ - ַהּמִ ֶזה ַיִין ׁשֶ
ּנּו  ה ִמּמֶ ׁשָ יּקְ ת ּבִ ּבָ ף. ִלְפֵני ׁשַ ְרּתֵ ּמַ יָחּה ּבַ יַע ְלֵביתֹו ְוִהּנִ ּוק, ִהּגִ ֶהָחִבית ֵמַהּשׁ
ה  א ֶאת ַקְנַקן ַהַּיִין ֵמֶהָחִבית ַהֲחָדׁשָ ף ּוַמּלֵ ְרּתֵ ה ֵרד ַלּמַ ׁשָ ַבּקָ ּתֹו: "ּבְ ִאׁשְ

ן ִנְגַמר ְוָצִריְך ַיִין ְלִקיּדּוׁש".  ִנית; ַהַּיִין ַהָּיׁשָ ּקָ ׁשֶ

ַהַּיִין  ְנִחיָריו. הּוא ֵהִבין ׁשֶ ה ּבִ ַתח ֶאת ֶהָחִבית ְוֵריַח ָחמּוץ ִהּכָ ְנָיִמין ּפָ ּבִ
ֵכָניו, ּוְביֹום  ְ ת הּוא ָלָוה ִמּשׁ ּבָ אֹוָתּה ׁשַ תֹוָכּה ֶהְחִמיץ. ַיִין ְלִקיּדּוׁש ּבְ ּבְ ֶ ּשׁ
ִניִתי ָחמּוץ.  ּקָ ְתִביָעה: "ַהַּיִין ׁשֶ ָנה ֶאל מֹוֵכר ַהַּיִין ּבִ ּבֹוֶקר ּפָ ִראׁשֹון ּבַ
י". ֲאָבל מֹוֵכר ַהַּיִין ָאַמר: "ִאם ָהִייָת ּבֹוֵדק  ְסּפִ ה, ַהְחֵזר ִלי ֶאת ּכַ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ִנָּיה ְוהּוא ָהָיה ָחמּוץ ָהִייִתי ַמְחִזיר ְלָך ֶאת  ֶאת ַהַּיִין ִמָּיד ַאֲחֵרי ַהּקְ
הּוא ָחמּוץ ַרק ַאֲחֵרי  ה ָמָצאָת ׁשֶ ל ְטָענֹות. ֲאָבל ַאּתָ ֶסף ְללֹא ּכָ ַהּכֶ
ַהְחִזיר  טּור ִמּלְ ִכיָרה ַוֲאִני ּפָ ָיִמים ֲאָחִדים, אּוַלי הּוא ֶהְחִמיץ ַאֲחֵרי ַהּמְ
ְלמּוד  ין ַהּמֹוֵכר ַלּקֹוֶנה ֵמִביא ַהּתַ ּבֵ ְחלֹוֶקת ַהּזּו ׁשֶ ּמַ ֶסף". ּבַ ְלָך ֶאת ַהּכֶ

ַהּמֹוֵכר ָאֵכן צֹוֵדק. אֹוֵמר ׁשֶ מּוֵאל ׁשֶ ְבֵרי ַהַאמֹוָרא ׁשְ ֶאת ּדִ

בס"ד
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ַמאי" רֹות "ּדְ ף צ"ז: ּפֵ ּדַ

ֵאין  רֹות ֵהם ׁשֶ רּומֹות ּוַמַעׂשְ יֵני ּתְ ַמאי". ּדִ רֹות ּדְ ְקָרִאים "ּפֵ רֹות ַהּנִ ָנם ּפֵ ֶיׁשְ
רּוָמה  רֹות. ּתְ רּומֹות ּוַמַעׂשְ ים ֵמֶהם ּתְ ְפִריׁשִ ּמַ רֹות ִלְפֵני ׁשֶ ֶלֱאכֹול ּפֵ
לּוי  ר ָעִני - ּתָ ִני אֹו ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ִוי ּוַמֲעׂשֵ ר ִראׁשֹון - ַלּלֵ ְגדֹוָלה - ַלּכֵֹהן, ַמֲעׂשֵ
מֹוָנִאי,  ְתָיהּו ַהַחׁשְ ל ַמּתִ ָהָיה ָאִביו ׁשֶ דֹול, ׁשֶ יֵמי יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ָנה. ּבִ ֵאיזֹו ׁשָ ּבְ
ָכל ְמחֹוזֹות ַהְּיהּוִדים ְוָראּו  ְדקּו ּבְ ּבָ ִליִחים ׁשֶ דֹול ׁשְ ין ַהּגָ ית ַהּדִ ַלח ּבֵ ׁשָ
ֶיֶתר  ְלְזלּו ּבְ ּזִ י ָהָאֶרץ ׁשֶ רּוָמה ַלּכֵֹהן, ֲאָבל ָהיּו ַעּמֵ ים ּתְ ַהּכֹל ַמְפִריׁשִ ׁשֶ
ִני אֹו ָעִני. ֵמאֹוָתּה ֵעת  ר ׁשֵ ר ִראׁשֹון ּוַמֲעׂשֵ ַהַהְפָרׁשֹות ְולֹא ִהְפִריׁשּו ַמֲעׂשֵ
מֹו  ּקֹוִנים ֵמַעם ָהָאֶרץ, ֵיׁש ִלְנהֹוג ּכְ ֵפרֹות ׁשֶ י ּבְ דֹול, ּכִ ין ַהּגָ ית ַהּדִ ַזר ּבֵ ּגָ
ר אֹוָתם  רּו אֹוָתם, ְוָלֵכן ָצִריְך ְלַעּשֵׂ ֵּיׁש ֲעֵליֶהם ָסֵפק ִאם ִעיּשְׂ ֵפרֹות ׁשֶ ּבְ
ֲהֵרי  ַעם נֹוֶסֶפת, ׁשֶ רּוָמה ּפַ ֵאין ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ּתְ ּמּוָבן ׁשֶ ַעם נֹוֶסֶפת. ּכַ ּפַ
ׁשֹון  ַמאי" ִמּלְ ים "ּדְ רֹות ֵאּלּו ְמכּוּנִ ים. ּפֵ י ָהָאֶרץ ַמְפִריׁשִ ם ַעּמֵ רּוָמה ּגַ ּתְ

ר? א" = ֶזה, "ַמאי" = ָמה? - ַהִאם הּוא ְמעּוּשָׂ ָסֵפק "ּדָ

ת ְוַהַּיִין ף צ"ה: ִחיָדת ַהּפַ ּדַ

ב  ֵכן ַמָצּ ָאה: ַהִאם ִיּתָ ֲאָלה ַהִחיָדה ַהּבָ יעּוִרים ִנׁשְ ִ ֶאָחד ֵמַהׁשּ ּבְ
ב  ַמָצּ ּבְ ׁשּוָבה ִהיא ׁשֶ ָרָכה? ַהּתְ ָבְרִכים ַעל ַיִין ְוַעל ֶלֶחם אֹוָתּה ּבְ ּמְ ׁשֶ
ת "ַהמֹוִציא  ָלל ְמָבְרִכים ַעל ּפַ ֶדֶרְך ּכְ ֵכן. ָאְמָנם ּבְ ְמסּוָּים ֶזה ִיּתָ
ת  ל ּפַ ִמְקֶרה ׁשֶ ֶפן", ַאְך ּבְ ִרי ַהּגֶ ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ" ְוַעל  ַיִין "ּבֹוֵרא ּפְ
ָבר  ּכְ ֶ ל ַיִין ּשׁ ִהְתַקְלְקָלה ְולֹא ְראּוָיה ְלַמֲאַכל( ְמַעט ְוׁשֶ ה )ׁשֶ ׁשָ ִהְתַעּפְ ׁשֶ
ן, ָאָדם  ְדָברֹו". ִאם ּכֵ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ֵיׁש לֹו ַטַעם ָחמּוץ, ְמָבְרִכים "ׁשֶ
ַהּכֹל ִנְהֶיה  ֵניֶהם "ׁשֶ ת ְוׁשֹוֶתה ַיִין ָחמּוץ ְמָבֵרְך ַעל ׁשְ ׁשֶ ת ְמעּוּפֶ אֹוֵכל ּפַ ׁשֶ
ָלל(. ה ְלַגְמֵרי, ֵאין ְמָבְרִכים ּכְ ׁשָ ִהְתַעּפְ ת ׁשֶ ַעל ּפַ ְדָברֹו". )ֵיׁש ְלַצֵּין ׁשֶ ּבִ

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 
עסקים  איש  להיות  וגדל  בפרוסיה 
ובעל תואר דוקטור בכלכלה, הצטרף 
סיור  ולאחר  הציונית,  להסתדרות 
בארץ ישראל הגיש דו"ח שהמליץ 
אדמות  של  נרחבת  רכישה  על 
יהודי  רוב  והשגת  ישראל,  בארץ 
בגליל ובמישור החוף. בשנת תרס"ח 
)1908( עלה 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'.

ארתור רופין, 1915
)ארכיון תצלומים קרן קימת לישראל(
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דבר תורה לשולחן שבת

ַמאי", וכיצד צריך לנהוג  רֹות ּדְ א. מהם "ּפֵ
בהם?

ב. באיזה מקרה חלוקים חכמים ורבי יוסי, 
ומדוע כל אחד מהם סובר כך?

ֹוֵחט שָטָעה  ג. מה יהיה חייב לשלם ַהּשׁ
ִחיָטה לבעלים של הבהמה? ְ ּשׁ ּבַ

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא צ"א- צ"ז

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

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 
ֹצָרע  ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ אֹמר. ֹזאת ּתִ ה ּלֵ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ אלא בידי הכהן: "ַוְיַדּבֵ
ִרים ַחּיֹות  י ִצּפֳ ּתֵ ֵהר ׁשְ ּטַ יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלּמִ ּבְ
ִני תֹוַלַעת ְוֵאֹזב". הכהן מצווה על המצורע לקחת  ְטֹהרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוׁשְ
ִני תֹוַלַעת ְוֵאֹזב ואיתם לעשות  ִרים ַחּיֹות ְטֹהרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוׁשְ י ִצּפֳ ּתֵ ׁשְ

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(.

"ד
דמויות השנה בחמ

הגדה לפסח בנוסח אחיד
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!

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.

*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.

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

עדאל, צללפונית, דוד, כרנבו
חידה
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