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יום
עצמאות
שמח!
שה ְח ִמיץ
דַּ ף צ"חַ :הּיַ יִ ן ֶ
ָא ָדם ָ ּנ ַתן ָח ִבית יַ יִ ן לְ ֶחנְ וָנִ י ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיִ ְמכּ וֹ ר לְ לָ קוֹ חוֹת ָּכל ּ ַפ ַעם ְמ ַעט ִמן ַהּיַ יִ ן
יכמּו ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ַה ְּמכִ ָירה ְיִת ַח ְּלקּו ָ ּב ְר ִוָחיםֲ .א ָבלַ ,עד ׁ ֶש ִה ְס ּ ִפיק
ׁ ֶש ָ ּב ּהֵ ,וְהם ִס ְּ
ַה ֶחנְ וָנִ י לִ ְמכּ וֹ ר ֶאת ַהּיַ יִ ןַ ,הּיַ יִ ן ֶה ְח ִמיץ .נִ ׁ ְש ֶאלֶ ת ַה ׁ ּ ְש ֵאלָ הִ :מי ַא ְח ָר ִאי ַעל
ַה ֶה ְפ ֵסד? ִמצַּ ד ֶא ָחד :בַּ ַעל ֶה ָח ִביתֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֶה ָח ִבית ׁ ֶשלּ וֹ .
יצה ֶא ְצלוֹ ְּ .ת ׁשּובוֹ ת ַה ַּתלְ מּוד
ִמ ַ ּצד ׁ ֵשנִ יַ :ה ֶחנְ וָ נִ יֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֶה ָח ִבית ֶה ְח ִמ ָ
אוֹפן ָרגִ יל בַּ ַעל ֶה ָח ִבית נוֹ ֵשׂ א בַּ ֶה ְפ ֵסד,
לִ ׁ ְש ֵאלָ ה זוֹ ִהיא ׁ ֶש ְ ּב ֶ
ֲא ָבל ִ ּב ׁ ְשנֵ י ִמ ְק ִרים ַה ֶחנְ וָ נִ י הּוא ׁ ֶשנּוֹ ֵשׂ א בַּ ֶה ְפ ֵסד:
ּולה זוֹ ִהיא ׁ ֶש ָ ּג ְר ָמה
אִ .אם ַה ֶחנְ וָ נִ י ָע ָשׂ ה בֶּ ָח ִבית בֶּ ֶרז נוֹ ָסףּ .יִ ָּתכֵ ן ׁ ֶש ּ ְפע ָ ּ
לַ ַה ְח ָמ ָצה.
בִ .אם עוֹ ד לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ַהּיַ יִ ן ֶה ְח ִמיץ ָהיָ ה יוֹ ם ׁשּוק וְ ַרבִּ ים בָּ אּו לִ ְקנוֹ ת יַ יִ ן,
ַא ְך ַה ֶחנְ וָ נִ י ִה ְת ַעצֵּ ל וְ ל ֹא ָמ ַכר ִמן ַהּיַ יִ ן בְּ אוֹ תוֹ יוֹ םּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה ַ ּב ַעל
"אם ל ֹא ָהיִ ָית ִמ ְת ַע ֵ ּצלָּ ,כל ַהּיַ יִ ן ָהיָ ה נִ ְמ ַּכר עוֹ ד לִ ְפנֵ י
אוֹמר לוֹ ִ :
ֶה ָח ִבית ֵ
ְ
ׁ ֶש ֶה ְח ִמיץּ ,ולְ ִפיכָ ך ַא ָּתה ָא ׁ ֵשם ַ ּב ֶה ְפ ֵסד".

דַּ ף צ"טִ :מידּ וֹ ת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹ ן
שא ִמידּ וֹ ת בֵּ ית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
עוֹס ֶקת ְ ּבנוֹ ֵ ׂ
אשוֹ ן.
ַא ַחת ַה ּסּוגְ יוֹ ת ְ ּב ַדף זֶ ה ֶ
אוֹ ֶר ְך ַה ִּמ ׁ ְש ָ ּכן כּ ּולּ ֹו ָהיָה ׁ ְשלו ׁ ִֹשים ַא ָּמה ( כ 15 -מטרים) ו ְָר ְחבּ ֹו ֶע ֶ ׂ
שר ַא ָּמה.
שר ַא ּמוֹ ת אוֹ ֶר ָך ַעל ֶע ֶ ׂ
קוֹד ׁש ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָּכן ָהיָ ה ֶע ֶ ׂ
שר ַא ּמוֹ ת רוֹ ַחב.
ֶ
ְ
ׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמלֶ ך בָּ נָ ה ֶאת בֵּ ית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹ ן בְּ ִמידּ וֹ ת ְ ּכפּולוֹ ת:
ישים ַא ָּמה אוֹ ֶר ָךֶ ,ע ְ ׂ
ש ִרים ַא ָּמה רוֹ ַחב .קוֹ ֶד ׁש ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ָהיָ ה ֶע ְ ׂ
ש ִרים
ׁ ִש ּׁ ִ
ַא ָּמה אוֹ ֶר ָך ַעל ֶע ְ ׂ
ש ִרים ַא ָּמה רוֹ ַחב.
קוֹד ׁש
ְ ּב ֶק ׁ ֶשר לְ כָ ְך ְמ ַס ּ ֵפר לָ נּו ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ֲארוֹ ן ַה ְ ּב ִרית ל ֹא ָּת ַפס ָמקוֹ ם ְ ּב ֶ
ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים.
ָמה ַה ַּכּוָנָ ה?
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ִהכְ נִ יסּו ֶאת ָה ָארוֹן לְ קו ֶֹד ׁש ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָּכןֲ ,ע ַדיִן נו ַֹתר ׁ ֶש ַטח ֵריק
ׁ ֶשל ַ 10על ַ 10א ּמוֹ תָּ .כ ְך ַ ּגם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶשל ׁ ְשלֹמֹהַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ִהכְ נִ יסּו
קוֹד ׁש ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ַטח ּ ָפנּוי ׁ ֶשל ַ 20על 20
ֶאת ֲארוֹ ן ַה ְ ּב ִריתֲ ,ע ַדיִ ן נוֹ ַתר ְ ּב ֶ
ַא ָּמהָּ .כ ְך נֶ ֱא ַמר ַ ּב ַּתלְ מּוד" :דָּ ָבר זֶ ה ָמס ֶֹרת בְּ יָ ֵדינּו ֵמ ֲאבוֹ ֵתינּוְ ,מקוֹ ם
רּובים ֵאינוֹ ִמן ַה ִּמדָּ ה".
ּוכ ִ
ָארוֹ ן ְ
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talmudi

נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף צ"ח
"אמר רב יהודה אמר רב :כל המתגאה בטלית
של תלמיד חכם ואינו תלמיד חכם  -אין מכניסים
אותו במחיצתו של הקב"ה; כתיב הכא
"אל נְ וֵ ה ָק ְד ֶׁשָך""
"וְ ֹלא יִנְ וֶ ה " ,וכתיב התם ֶ
לאוקמא – להעמיד
חמרא – יין

הסבר :רב יהודה דורש מהפסוק מספר חבקוק
"ג ֶבר י ִָהיר ְול ֹא יִנְ וֶה" ,שמי שמתייהר ומציג את
ֶּ
עצמו כתלמיד חכם למרות שאינו כזה ,לא יזכה
לבוא לנווה קדשו של הקב"ה בעולם הבא.

על המפה
נווה צדק
נווה צדק היא השכונה היהודית הראשונה
שהוקמה מחוץ לחומות העיר יפו.
השכונה נוסדה בשנת תרמ"ז ( )1887על
ידי משפחות יהודיות שרצו לגור מחוץ
לצפיפות של יפו ,ונקראה על שם הפסוק
"יְב ֶרכְ ָך ה' נְ וֵה ֶצ ֶדק ַהר ַה ּק ֶֹד ׁש".
בישעיהוָ :
עם השנים הוקמו שכונות נוספות באזור,
ביניהן נווה שלום ,שכונת אחווה ואהל
משה ,שהתאחדו מאוחר יותר עם נווה
צדק .בתחילת המאה ה 20-שגשגה
השכונה וגרו בה אנשי רוח רבים ,ביניהם
הרב קוק ,ש"י עגנון ,אלכסנדר זיסקינד
רבינוביץ' ונחום גוטמן .במהלך העלייה
הגדולה של שנות ה 50-שוכנו עולים רבים
בבתי השכונה .בשנות ה 60-היא הפכה
לשכונה עזובה ומוזנחת ,אך בשנות ה80-
החלה מגמה של חזרה אליה וכיום היא
מהווה אזור מגורים מכובד.

גגות נווה צדק מגג בית הכנסת הספרדי ברחוב
לילינבלום (מיכאל יעקובסון)Wikipedia ,
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דַּ ף ק'ִ :קנְ יַ ן ֲחזָ ָקה ְ ּב ַק ְר ָקעוֹ ת
ֶא ָחד ְמ ַה ִּקנְ יָנִ ים ָה ֶא ְפ ׁ ָש ִרּיִים ְ ּב ַק ְר ָקעוֹת הּוא
ִקנְ יַ ן ֲחזָ ָקה בְּ ַק ְר ָקעוֹ ת ,דְּ ַהיְ נּו ָא ָדם יָ כוֹ ל
ימ ּׁוש
לַ ֲעשׂ וֹ ת ִקנְ יָ ן בְּ ַק ְר ַקע ַעל יְ ֵדי ׁ ִש ּ
ׁ ֶשל ֲהנָ ָאה אוֹ ִּת ּ
יקּון בַּ ַ ּק ְר ַקעֶ ׁ ,ש ְ ּב ֶד ֶר ְך
ְּכלָ ל ַ ּב ֲעלֵ י ַה ַ ּק ְר ַקע עוֹ ִ ׂ
שים .לְ ָמ ׁ ָשלָ ,א ָדם
ׁ ֶש ִה ִ ּצ ַיע ַמ ָ ּצעוֹת ְ ּב ַק ְר ַקע ו ׁ ְָשכַ ב ֲעלֵ ֶיהןָ ,ע ָ ׂ
שה
ּ ְפעּולָ ה ׁ ֶשל ֲחזָ ָקהָ .א ָדם ׁ ֶש ָ ּבנָ ה א ֶֹהל וְגָ ר
בּ וָֹ ,ע ָ ׂ
שה ּ ְפעּולָ ה ׁ ֶשל ֲחזָ ָקה.
ְ ּב ַדף זֶ ה לוֹ ְמ ִדים ַעל ַמ ְחלוֹ ֶקת ַּת ָּנ ִאים
ַ ּב ׁ ּ ְש ֵאלָ ה ַ -ה ִאם ָא ָדם ׁ ֶשהוֹ לֵ ְך ְ ּב ַק ְר ַקע
נֶ ְח ׁ ָשב ַמ ֲחזִ יק בָּ ּה?
יעזֶ ר אוֹ ֵמר ׁ ֶשזּוֹ ִהי ֲחזָ ָקה ,וְ ִאילּ ּו
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
יעזֶ ר יֵ ׁש ְר ָאיָ ה ֵמ ַה ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר
ֲח ָכ ִמים חוֹ לְ ִקיםְּ .ל ׁ ִש ַ
יטת ַרבִּ י ֱאלִ ֶ
אשיתֶ ׁ ,שבּ וֹ ַה ָ ּק ָ ּב"ה ָא ַמר לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו" :קּום ִה ְת ַה ֵ ּל ְך ָ ּב ָא ֶרץ
ְ ּב ֵר ׁ ִ
לְ ָא ְר ָּכ ּה ּולְ ָר ְח ָ ּב ּה ִּכי לְ ָך ֶא ְּתנֶ ָ ּנה"ַ .ה ָ ּק ָ ּב"ה ָא ַמר לְ ַא ְב ָר ָהם לָ לֶ כֶ ת ָ ּב ָא ֶרץ
לְ ָא ְר ָּכ ּה ּולְ ָר ְח ָ ּב ּה ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיִ ְקנֶ ה אוֹ ָת ּה ְ ּב ִקנְ יַ ן ֲחזָ ָקה.
יטת ֲח ָכ ִמים ַה ָ ּק ָ ּב"ה הוֹ ָרה לְ ַא ְב ָר ָהם לָ לֶ כֶ ת ָ ּב ָא ֶרץְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּבכָ ךְ
לְ ׁ ִש ַּ
יכ ֵב ׁש לְ ָבנָ יו.
ימן ׁ ֶש ָה ָא ֶרץ ִּת ְהיֶ ה נוֹ ָחה לְ ִה ָּ
יִ ְהיֶ ה ִס ָ

דַּ ף ק"אַ :רב ַא ׁ ִשי וְ ַה ַּתלְ מּוד ַה ַ ּב ְבלִ י
ישי ׁ ֶשל ָה ֲאמו ָֹר ִאים ,ו ְָהיָה ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו ׁ ֶשל ָר ָבאַ .רב
ַרב ַא ׁ ִשי ַחי ַ ּבדּ וֹר ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ְ
ׁ
עּובדָּ ה ֶש ָע ַרך ֶאת ַה ַּתלְ מּוד ַה ַ ּב ְבלִ י.
ַא ׁ ִשי נִ ְת ּ ַפ ְר ֵסם ִ ּב ְמ ָ
יּוחד ִ ּבזְ כּות ָה ְ
ַרב ַא ׁ ִשי ָע ַמד בְּ ר ׁ
יָמיו לְ ֶא ָחד ִמ ּ ַפ ְר ָב ֵרי
סּוראֶ ׁ ,ש ָע ְב ָרה ְ ּב ָ
יבת ָ
ֹאש יְ ׁ ִש ַ
ישים ׁ ָשנָ ה ָהיָ ה ַרב ַא ׁ ִשי ר ׁ
ֹאש
"מ ָתא ְמ ַח ְסיָ א"ּ ְ .כ ׁ ִש ּׁ ִ
ס ָּורא ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ָ
יבה ְּוב ֶה ְת ֵאם לְ ִמנְ ַהג י ׁ ְִשיבוֹת ָ ּב ֶבל לִ לְ מוֹד ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה ׁ ְש ֵּתי ַמ ֶּסכְ ּתוֹת,
ַהיְ ׁ ִש ָ
ִה ְס ּ ִפיק ַרב ַא ׁ ִשי לִ לְ מוֹ ד ִעם ַּתלְ ִמ ָידיו ֶאת ָּכל ַה ּׁ ַש"ס ּ ַפ ֲע ַמיִ םּ ְ .ב ַמ ֲהלַ ךְ
יבץ ֶאת ָּכל דִּ ְב ֵרי ַה ֲחכָ ִמים ִמן ַהדּ וֹ רוֹ ת ַה ּקוֹ ְד ִמים
ׁ ָשנִ ים ֵאלּ ּו הּוא ִק ֵ ּ
ִוְס ְד ָרם לְ ִפי ֵס ֶדר ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹ ת .זֶ הּו ַה ַּתלְ מּוד ַה ַ ּב ְבלִ י.
ַה ַּתלְ מּוד ֵמכִ יל ֶאת ִע ָ ּיק ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ְסרּו לְ מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו
ְ ּב ַהר ִסינַ י ,מ ׁ ֶֹשה ְמ ָס ָר ּה לִ יהוֹ ׁ ֻש ַע וְ הּוא -לְ ַתלְ ִמ ָידיו ,וְכָ ְך ָע ְב ָרה ַה ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ֵמ ַרב לְ ַרבַ .רב ַא ׁ ִשי ,עוֹ ֵר ְך ַה ַּתלְ מּוד ַהבַּ ְבלִ יָ ,היָ ה ַהדּ וֹ ר
ָה ַא ְרבָּ ִעים לִ ְמ ִס ַירת ַה ּתוֹ ָרה.
מּופלֶ גֶ תֲ .חזַ "ל אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ַעד יְ ֵמי ַרב ַא ׁ ִשי
ַרב ַא ׁ ִשי זָ ָכה לַ ֲע ׁ ִשירּות ְ
דּולה בַּ ּתוֹ ָרה וְ גַ ם לַ ֲע ׁ ִשירּות
ָהיּו ַרק ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָּזכּו ַ ּגם לִ גְ ָ ּ
ר
ה,
ר
י
הּודה ַה ָּנ ִשׂ יא -
ְ
מּופלֶ גֶ ת ,וְ ֵהם :מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ נּו  -מוֹ ֵסר ַה ּתוֹ ָ
ַ בִּ יְ ָ
עוֹ ֵר ְך ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה וְ ַרב ַא ׁ ִשי  -עוֹ ֵר ְך ַה ַּתלְ מּוד ַהבַּ ְבלִ י.

מתולדותיו
שמואל יוסף (ש"י) עגנון
(צ'צ'קס) (תרמ"ז-תש"ל)1887-1970 ,
ש"י עגנון ז"ל היה מגדולי הסופרים
העבריים בעת החדשה ,חתן פרס
נובל ופרס ישראל לספרות .עגנון נולד
בגליציה ועסק בכתיבה כבר בגיל צעיר.
הוא עלה לארץ בשנת תרס"ח (,)1908
וכעבור ארבע שנים ירד לגרמניה למשך
 12שנה ,שלאחריהן חזר לארץ .הסיפור
הראשון שפרסם בארץ היה "עגונות",
ובעקבותיו שינה את שם משפחתו
המקורי ,צ'צ'קס ,ל"עגנון" .עגנון פרסם
ספרים רבים בימי חייו בהוצאת שוקן,
ולאחר מותו פרסמה בתו כתבי יד רבים
שאותם לא פרסם בימות חייו .ספריו של
עגנון תורגמו לשפות רבות ,וזכו להצלחה
ולהערכה ברחבי העולם .בין יצירותיו
הבולטות :הרומנים "הכנסת כלה" "אורח
נטה ללון"" ,תמול שלשום" ,הרומן הקצר
"סיפור פשוט" והנובלות "והיה העקוב
למישור"" ,בלבב ימים" ו"תהילה".

ש"י עגנון ורעייתו אסתר בחצר ביתם
(,גל אורן  -שלי)wikimedia ,
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ישת ַק ְר ַקע ׁ ֶשּיֵ ׁש ָ ּב ּה ְסלָ ִעים ּובוֹ רוֹ ת
דַּ ף ק"בְ :רכִ ׁ ַ
נוֹסח ׁ ֶשל חוֹ זֶ ה ַ ּב ֲעבּור
ָ
יוֹאבַ ,ה ַּמזְ ִּכיר ֶה ָח ָד ׁש ׁ ֶשל נָ ָדבִ ,ה ְת ַ ּב ֵ ּק ׁש לְ ָהכִ ין ַ
ישה דּ ּונָ ם ַק ְר ַקע .נָ ָדב ָע ַבר ַעל ַהחוֹ זֶ ה וְ ָא ַמר
ְרכִ ׁ ַ
ישת ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים וַ ֲח ִמ ּׁ ָ
לְ יו ָֹאב" :הוֹ ֵסף ַ ּבחוֹ זֶ ה ׁ ֶש ֲאנַ ְחנּו קוֹ נִ ים ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע לִ ְצ ָרכִ ים ַח ְקלָ ִאּיִ ים,
בְּ ַכּוָ נָ ֵתנּו לַ ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה"" .לְ ׁ ֵשם ָמה נָ חּוץ לַ ּמוֹ כֵ ר לָ ַד ַעת לְ ָמה
יוֹאב ְ ּבקוֹ ל.
ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע?" ָּת ַמ ּה ָ
יוֹאב
נָ ָדב ַרק ָא ַמרַ :
יצ ַּוע ָה ִע ְס ָקה נָ ְסעּו נָ ָדב וְ ָ
"ח ֵּכה וְ ִת ְר ֶאה" .לְ ַא ַחר ִ ּב ּ
ישה דּ ּונָ םְּ .כ ׁ ֶָשנָ ָדב
ִעם ַה ּמ ֹוכֵ ר ֶאל ַה ּׁ ֶש ַטח ו ְִה ְת ִחילּו לִ ְמדּ וֹד ׁ ְשלו ׁ ִֹשים ו ֲַח ִמ ּׁ ָ
"עלֶ ָ
עוֹ
הוֹ
יך לְ ִסיף לִ י ד
ָ ּב ַחן ֶאת ּ ְפנֵ י ַה ַ ּק ְר ַקע הּוא ָּת ַבע ִמן ַה ּמוֹ ֵכרָ :
"כתּוב
"מדּ ַּוע?" .נָ ָדב הוֹ ִציא ֶאת ַהחוֹ זֶ ה ָוְא ַמרָּ :
ׁ ֶש ַטח!"ָּ .ת ַמ ּה ַה ּמוֹ כֵ רַ :
ָּכאן ׁ ֶש ֲאנַ ְחנּו ק ֹונִ ים ֶאת ַה ּׁ ֶש ַטח לְ ָצ ְרכֵ י ַח ְקלָ אּות .לְ ַח ְקלָ אּות ל ֹא ַמ ְת ִאים
מּוקיםֵ .מ ַא ַחר ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ֶש ַטח ׁ ֶש ָ ּנ ַת ָּת
ׁ ֶש ַטח בַּ ַעל ְסלָ ִעים ְ ּגבוֹ ִהים ּובוֹ רוֹ ת ֲע ִ ּ
לִ י יֵ ׁש ְסלָ ִעים ּובוֹ רוֹ ת ֲעמ ִּּוקיםָ ,עלֶ ָ
יך לָ ֵתת לִ י ַק ְר ַקע יְ ׁ ָש ָרה ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ".

דַּ ף ק"גָ :טעּות ִ ּב ְמ ִד ַידת ַק ְר ַקע
ּולם ַעל ֵח ֶפץ ְמ ִחיר
דִּ ינֵ י אוֹ נָ ַאת ָממוֹ ן ִמ ְתיַ ֲח ִסים לְ ִמ ְק ִרים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ׁש ַ ּ
יָ ָקר יוֹ ֵתר אוֹ ְמ ִחיר זוֹ ל יוֹ ֵתר ִמ ְּמ ִחיר ַה ּׁשּוקּ ,וכְ ִפי ׁ ֶש ָ ּל ַמ ְדנּוִ ,אם ַה ָּטעּות
ֵא ְר ָעה בִּ ְסכּום ָק ָטן יַ ֲח ִסית לַ ְּמ ִחירֵ ,אין ַה ִּמ ָ ּקח בָּ ֵטלָּ .כ ְך ַהדִּ ין ְ ּב ָטעּות
ִ ּב ְמ ִחירֲ .א ָבל ִאם ַה ּמ ָּוצר ל ֹא ס ּ ַּופק ִ ּב ְמלוֹ אוֹ ְּ ,כגוֹ ן ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּיק ׁש לִ ְקנוֹ ת
ִקילוֹ גְ ָרם ְ ּב ָצלִ ים ַ ּב ֲע ָ ׂ
יבל ְּת ׁ ַשע
ש ָרה ׁ ְש ָקלִ ים ַּוב ּסוֹ ף ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶשהּוא ִק ֵ ּ
ישים ְ ּג ָרם ַ -ה ִּמ ָ ּקח ָ ּב ֵטל.
ֵמאוֹ ת וַ ֲח ִמ ּׁ ִ
יטלְ ְטלִ ין ִ ּבלְ ַבדֲ ,א ָבל ִ ּב ְמכִ ַירת ַק ְר ָקעוֹ ת
ְ ּב ַדף זֶ ה לו ְֹמ ִדים ׁ ֶש ֵ ּכן ַהדִּ ין ְ ּב ִמ ַּ
ֵאין ַהדִּ ין ָ ּכ ְךֶ ,א ָ ּלא ִאם ַה ּקוֹ נֶ ה ְמגַ ֶ ּלה ׁ ֶש ָחלָ ה ָטעּות ְק ַט ָ ּנה ְ ּב ֵעת ְמ ִד ַידת
יבל יו ֵֹתר ִמדַּ י ַק ְר ַקע הּוא יָכוֹל לְ הו ִֹסיף ְמ ַעט ֶּכ ֶסף
ַה ַ ּק ְר ַקעֲ ,אזַ י ִאם הּוא ִק ֵ ּ
יבל ּ ָפחוֹת ,יָכוֹל ַה ּמוֹ כֵ ר לְ ַה ְחזִ יר לוֹ
אוֹ לְ ַה ְחזִ יר ֶאת ַה ּׁ ֶש ַטחִ ,וְאם הּוא ִק ֵ ּ
ְ
יערּו ֲח ָכ ִמים ׁ ֶשבְּ ַק ְר ָקעוֹ ת
נוֹסףֶ ׁ ,ש ָּכך ׁ ִש ֲ
ְמ ַעט ֶּכ ֶסף אוֹ לָ ֵתת לוֹ ׁ ֶש ַטח ָ
ָא ָדם ֵאינוֹ ַמ ְתנֶ ה ֶאת ִקּיּום ַה ִּמ ָ ּקח בְּ ָכ ְך ׁ ֶשּיְ ַקבֵּ ל ֶאת ַה ּׁ ֶש ַטח בִּ ְמדּוּיָ ק.

מן ההיסטוריה
העלייה ההמונית
"העלייה ההמונית" הוא כינויה של
העלייה לארץ שתחילה מיד עם
הקמת מדינת ישראל .רוב העולים
שהגיעו לארץ היו פליטים ,ניצולי
שואה מאירופה ופליטים מהפרעות
במדינות ערב .עלייה זו הביאה לגידול
עצום באוכלוסיית המדינה ,כאשר תוך
 18חודשים בלבד הוכפלה האוכלוסייה
מ 650,000-ל 1,300,000-תושבים,
תופעה שאין לה תקדים בארצות אחרות.
העולים הגיעו ממקומות שונים בעולם:
מאירופה ,מאסיה ומצפון אפריקה .לא
מעט קשיים התעוררו בעקבות המפגש
בין התרבויות והמסורות שלהם לבין
אלו של התושבים הוותיקים .המפגש
בין עולים לוותיקים ,והשפעותיו על שני
הצדדים ,היו אירוע משמעותי מאוד
בתהליך התפתחותה של החברה
הישראלית.

וע ִריכַ ת ַה ַּתלְ מּוד ַה ַ ּב ְבלִ י
יוֹמיֲ ,
דַּ ף ק"דַ :רב ַא ׁ ִשיַ ,ט ְב ִ
ַרב ַא ׁ ִשי ֶה ֱא ִר ְ
יפ ֵטר
יך ִ
יע זְ ַמנּ וֹ לְ ִה ּ ָ
יָמים ַעד ִ ּגיל ִּת ׁ ְש ִעים ִּכ ְמ ַעטְּ .כ ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ִמן ָהעוֹ לָ ם ,נִ ְקלַ ע לְ ָפנָ יו ַמלְ ַא ְך ַה ָּמוֶ תּ ִ .ב ֵ ּיקש ִמ ֶּמנּ ּו ַרב ַא ׁ ִשי ׁ ֶשּיָ בוֹ א
ימּודוֹ ,
ְ ּבעוֹ ד ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים יוֹ םָּ .כל אוֹ תוֹ חוֹ ֶד ׁש יָ ׁ ַשב ַרב ַא ׁ ִשי וְ ׁ ִש ֵ ּינן ֶאת לִ ּ
ימּודוֹ ָער ְּוך ְ ּב ִפיו .לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן
יש ָיבה ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה יִ ְהיֶ ה לִ ּ
יע לִ ׁ ִ
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶשּיַ ִ ּג ַ
נִ ְפ ַטר ַרב ַא ׁ ִשי.
בְּ נוֹ ַ ,מר בַּ ר ַרב ַא ׁ ִשיֶ ׁ ,שכּ ּונָ ּה ַ ּגם ַט ְביוֹ ִמיַ ,על ׁ ֵשם ׁ ֶשבְּ יָ ָמיו ָהיּו בְּ ָב ֶבל
יָ ִמים טוֹ ִבים לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,יָ ׁ ַשב ַעל ִ ּכ ְסאוֹ בְּ ָר ׁ
יבה וְ ִה ׁ ְשלִ ים
אשּות ַהיְ ׁ ִש ָ
יכת ַה ַּתלְ מּוד ַהבַּ ְבלִ י.
ֶאת ֲע ִר ַ
ימּוד
מאז אוֹ ָתם יָ ִמים ִע ַ ּיקר לִ ּ
ימּוד ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ִמ ְת ַקּיֵ ם ְ ּבלִ ּ
ַה ַּתלְ מּוד ַה ַ ּב ְבלִ י.

הפגנת יוצאי עיראק ממעברת קסטינה למניעת עצירת
העלייה מבבל ,רחובות )Wikipedia, artyard( 1950
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???

דבר תורה לשולחן שבת

חידה

א .ש"י עגנון
ב .הרב קוק
ג .מנחם בגין
ד .נחום גוטמן
ה .אלכסנדר
זיסקינד רבינוביץ'

א .והיה העקוב למישור
ב .מלחמה ושלום
ג .אורח נטה ללון
ד .תמול שלשום
ה .הכנסת כלה

א .אברהם אבינו .ב .משה רבנו .ג .רבי יהודה הנשיא .ד .רב אשי

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.

"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

מויות השנה בח
מ
"

ד

א .נווה צדק
ב .שכונה אחווה
ג .נווה שלום
ד .אהל משה
ה .בית וגן

מצאו את יוצא
הדופן בכל קבוצה:

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

ד

מצוות רבות וחשובות בנושאים שבין אדם לחברו מוזכרות בפרשיות
השבוע ,שמטרת כולן היא יצירת חברה יהודית מתוקנת ומוסרית,
כאשר הערך המרכזי שבה הוא" :וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲע ָך ָ ּכמוֹ ָך".
אחד האיסורים בפרשה הוא "ל ֹא ַת ֲעמֹד ַעל דַּ ם ֵר ֶע ָך" .מה פירוש
הביטוי והאיסור הזה "לעמוד על הדם"?
שני פירושים והסברים מעניינים ,המשלימים אחד את השני ,ניתנו
בעניין.
רש"י מסביר את האיסור של "ל ֹא ַת ֲעמֹד ַעל דַּ ם ֵר ֶע ָך"  -שאם אתה
רואה אדם במצוקה ובצרה ,כגון טובע בנהר ,או שחיה או שודדים
תוקפים אותו ,או פצוע מתאונה וכל מצב דומה של מצוקה  -ואתה
יכול להצילו  -עליך לעשות כל מאמץ והשתדלות כדי להציל אותו .אם
אתה מגלה אדישות לגורלו של האדם שבמצוקה ולא בא לעזרתו -אתה
נקרא "עומד על הדם" ועובר על האיסור של "ל ֹא ַת ֲעמֹד ַעל דַּ ם ֵר ֶע ָך".
הפרשן רבי אברהם אבן עזרא מסביר את האיסור הזה באופן שונה
ואומר שפירושו הוא "שלא יתחבר עם אנשי דמים" .על האדם להתרחק
מחברתם של אנשים אלימים הנקראים "אנשי דמים" ,ובכך ירחיק
עצמו מפגיעה באחרים.

שאלת
השבוע

השופר של הרב גורן
כחצי שנה לפני מבצע קדש הגיע אל הרב שלמה
גורן יהודי מתל אביב שהיה מכין שופרות .הוא סיפר
לרב שחלם חלום שעליו לנסוע לטורקיה ,לקנות שם
קרן איל גדולה מאוד ולהכין ממנה שופר ,כדי שהרב
יתקע עליו על הר סיני .היהודי אכן עשה כך ,ומסר
לרב את השופר שהכין .באותו זמן איש לא העלה
בדעתו שהולכים לכבוש את סיני ,אך זמן קצר לאחר
מכן פרצה מלחמת קדש וישראל השתלטה על מדבר
סיני .הרב גורן לקח איתו את השופר ,עלה לפנות
בוקר על הר סיני ותקע בו ,ובכך הגשים את החלום.
הייתה זו הפעם השנייה בהיסטוריה שבה תוקעים
בשופר על הר סיני ,מאז מתן תורה .לאחר מלחמת
ששת הימים כתב הרב גורן ספר תורה על ההר.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות
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