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התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

ָבא ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ ף י"ד: ַרּבִ ּדַ

קּוָפה  ּתְ ָבא ַחי ּבַ ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ
ר-ּכֹוְכָבא,  לֹון ֶמֶרד ּבַ יׁשְ ַאַחר ּכִ ּלְ ׁשֶ
אֹוָתּה  ַרד ֶנֶגד ָהרֹוָמִאים. ּבְ ּמָ ׁשֶ
ַזר ֵקיַסר רֹוָמא, ַאְדִרָּינּוס,  קּוָפה ּגָ ּתְ
ין  ֵזרֹות ָקׁשֹות ֶנֶגד ַהְּיהּוִדים; ּבֵ ּגְ
ית ֶאת  ּבִ ַהֶּיֶתר הּוא ָרָצה ְלַהׁשְ
ֵטי ַהּתֹוָרה, ְוָלֵכן הּוא ָאַסר  ּפְ ִמׁשְ
יֵמי ֶקֶדם  ִמיָכה ְלַדָּינּות - ּבִ ֶאת ַהּסְ

ֶאָחד ֵמֶהם ִנְסַמְך  ָּיִנים, ׁשֶ ה ּדַ לֹוׁשָ ָּין ִנְסָמְך ְלַדָּינּות ַעל ְיֵדי ׁשְ ָהָיה ּדַ
ַע  ל ֶאָחד ִנְסַמְך ֵמַרּבֹו ַעד ְיהֹוׁשֻ ְך ּכָ ָבר ִנְסַמְך, ּכָ ּכְ הּו ׁשֶ ַעל ְיֵדי ִמיׁשֶ
ִּיְסמֹוְך  ל ַרב ׁשֶ ְך הֹוָרה ַאְדִרָּינּוס: ּכָ נּו. ּכָ ה ַרּבֵ יֵדי ֹמׁשֶ ְסַמְך ּבִ ּנִ ן נּון ׁשֶ ּבִ
ל ִעיר  ֵמְך ְלהֹוָרָאה - ֵיָהֵרג; ּכָ ִּיּסָ ל ָחָכם ׁשֶ ְלִמיד ְלהֹוָרָאה - ֵיָהֵרג; ּכָ ּתַ
ָבא ֶהְחִליט ִלְמסֹור ֶאת  ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ ָחֵרב. ַרּבִ ּה ִיְסְמכּו ְלהֹוָרָאה - ּתֵ ּבָ ׁשֶ
ֵאזֹור  ֶדה ִמחּוץ ָלִעיר, ּבָ ה ֲחָכִמים ְלׂשָ ָ ן ֲחִמיּשׁ ִמיָכה, הּוא ִזיּמֵ ַנְפׁשֹו ֲעבּור ַהּסְ
ֵקרּוב ָמקֹום ְלִקְרַית  ְחּתֹון, ּבְ ִליל ַהּתַ ּגָ א )ֵאזֹור ֶזה ָמצּוי ּבַ ַפְרָעם ְלאּוׁשָ ין ׁשְ ּבֵ ׁשֶ
י  ִמיָכה, ְוַרּבִ ְך נֹוַדע ָלרֹוָמִאים ַעל ִקּיּום ַהּסְ ֵדי ּכָ ֲאָתא(, ְוָסַמְך אֹוָתם. ּתֹוְך ּכְ
קֹום,  יעּו ַלּמָ ָהרֹוָמִאים ִהּגִ ׁשֶ  ְיהּוָדה הֹוָרה ְלַתְלִמיָדיו ָלנּוס ִמָּיד ְלָכל ֵעֶבר. ּכְ
ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְברֹוַח ּוְבַכְעָסם  ָבא, ׁשֶ ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ ֵהם ָמְצאּו ּבֹו ַרק ֶאת ַרּבִ
ָרה  ָבא ָהָיה ֶאָחד ֵמֲעׂשָ ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ ים ַוֲהָרגּוהּו. ַרּבִ לֹוׁש ֵמאֹות ִחּצִ ָנֲעצּו ּבֹו ׁשְ
י ְיהּוָדה ֶנֱהַרג ָאְמָנם, ֲאָבל הּוא ֶהֱעִרים ַעל ָהרֹוָמִאים  ֲהרּוֵגי ַמְלכּות. ַרּבִ
ֲהֵרי  ּה ִנְסַמְך מֹוֵרה הֹוָרָאה, ׁשֶ ּבָ ֵהם לֹא ָיְכלּו ְלַהֲחִריב ׁשּום ִעיר ׁשֶ ָכְך ׁשֶ ּבְ

ת ַהֲחָכִמים ִמחּוץ ָלִעיר. הּוא ָסַמְך ֶאת ֲחֵמׁשֶ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף י"ט

"וכי בתיה ילדה? והלא יוכבד ילדה! 
אלא יוכבד ילדה, ובתיה גידלה, לפיכך 

נקרא על שמה" 

הסבר: התלמוד אומר שמכיוון שבתיה בת פרעה 
הייתה זו שגידלה את משה, הוא נקרא בנה, 

למרות שיוכבד ילדה אותו.

למילד - ללדת
למיזל - ללכת

ב – ִלְכּתֹב ְלִמְכּתַ
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ף ט"ו: ֶנַטע ְרָבִעי  ּדַ

ים  ל ֵעץ ָחָדׁש ְוֵהם ְמכּוּנִ רֹוָתיו ׁשֶ ִנים ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמּפֵ לֹוׁש ׁשָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ
רֹות ַאְך  ר ֶלֱאכֹול ִמן ַהּפֵ ָבר ֶאְפׁשָ ָנה ָהְרִביִעית ּכְ ָ ּשׁ רֹות ָעְרָלה". ּבַ "ּפֵ
ַלִים ִעיר ַהּקֹוֶדׁש  ירּוׁשָ ה ְמסּוֶּיֶמת ְוָצִריְך ֶלֱאכֹול אֹוָתם ּבִ ָ ֵיׁש ָלֶהם ְקדּוּשׁ

ים "ֶנַטע ְרָבִעי".  ה ְמכּוּנִ רֹות ֵאּלֶ ְלַבד. ּפֵ ּבִ

ֶרְך  ה לֹו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּדֶ רֹות ְרָבִעי, ְוָקׁשֶ ָידֹו ּפֵ ּבְ ה ִמי ׁשֶ ּוָמה עֹוׂשֶ
ַלִים? ה ַעד ְירּוׁשָ ָהֲארּוּכָ

ׁשּו  רֹות ְולֹוַמר: ָמעֹות ֵאּלּו ִיְתַקּדְ ל ַהּפֵ ִֹוי ׁשֶ ּשׁ הּוא ָיכֹול ָלַקַחת ָמעֹות ּבַ
ת  ַ ֶלת ֶאת ְקדּוּשׁ ִהיא ְמַחּלֶ ה "ִחיּלּול", ׁשֶ ה זֹו ְמכּוּנָ עּוּלָ רֹות ָהְרָבִעי, ּפְ ַחת ּפֵ ּתַ
ַבר ַמֲאָכל ְוֹיאְכֶלּנּו  עֹות ּדְ ּמָ ַלִים ִיְקֶנה ּבַ ַּיֲעֶלה ִלירּוׁשָ ׁשֶ רֹות. ְלָיִמים, ּכְ ַהּפֵ
ִני,  ר ׁשֵ רֹות ַמֲעׂשֵ ת "ֶנַטע ְרָבִעי" )אֹוֶפן ִחיּלּול ֶזה ּדֹוֶמה ְלִחיּלּול ּפֵ ַ ְקדּוּשׁ ּבִ

ָעִמים ֲאָחדֹות(. ָעָליו ָלַמְדנּו ּפְ

"ן  יִרים ְטָעִמים ֲאָחִדים ְלִמְצוֹות ָעְרָלה ּוְרָבִעי: ָהַרְמּבַ ָהִראׁשֹוִנים ַמְזּכִ
ִריאּות, יִקים ַלּבְ ִנים ָהִראׁשֹונֹות ַמּזִ ָ לֹוׁש ַהּשׁ ׁשְ רֹות ָהִאיָלן ּבִ ּפֵ  ּכֹוֵתב ׁשֶ

יּבֹות ְלִאיּסּור ָעְרָלה. ְוזֹו ַאַחת ַהּסִ

מתולדותיו
יוכבד בת-רחל

)תרס"ב-תשמ"ט, 1901-1989(

הייתה חלוצה,  ז"ל  יוכבד בת רחל 
חברת גדוד העבודה, ופעילה במועצת 
נולדה באוקראינה,  יוכבד  הפועלות. 
הצטרפה לתנועת החלוץ, ובשנת תרפ"א 
)1921( עלתה לארץ ולמדה בסמינר 
למורים על שם לוינסקי בתל אביב. בשנת 
תרפ"ד )1924( הצטרפה לפלוגת עין חרוד 
של גדוד העבודה בפתח תקווה ואחרי כן 
הצטרפה כחברה לקיבוץ עין חרוד ונישאה 
לאברהם תרשיש. היא שילבה את עבודתה 
בעיקר  ציבורית,  פעילות  עם  במשק 
בתנועת הפועלות ובפעילות לשיפור מעמד 
האישה. יוכבד הייתה מפעילות הקיבוץ 
המאוחד, אחדות העבודה, ההסתדרות, 
קופת חולים כללית, החלוץ ועליית 

חברת  וכן  הנוער, 
הנבחרים  אסיפת 
והוועד הלאומי. היא 
בכתיבה  גם  עסקה 
ופרסמה  ובעריכה 
ורשימות  מאמרים 
שונים.  עת  בכתבי 
בשנותיה האחרונות 

גרה בקיבוץ נען. 
יוכבד בת-רחל
)Wikipedia ,תרשיש(
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סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ט"ז- י"ז

ֵני ּגֹוָרלֹות ף י"ז: ׁשְ ּדַ

נּו ְלַהְכָרָעה  ה ַרּבֵ ׁש ֹמׁשֶ ּמֵ ּתַ ֶהם ִהׁשְ ּבָ ֵני ִמְקִרים ׁשֶ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשְ ּבְ
ֶאְמָצעּות ּגֹוָרל. ּבְ

ְקֵני  ְבִעים ִמּזִ "ה ְלַמּנֹות ׁשִ ּבָ י ַהּקָ נּו ִנְצַטָּוה ִמּפִ ה ַרּבֵ ָּיִנים: ֹמׁשֶ ּגֹוַרל ַהּדַ
ֵרה  ים ֶעׂשְ ּתֵ ק ִלׁשְ ְבִעים ָהָיה ִמְתַחּלֵ ר ׁשִ ְסּפָ ְנֶהְדִרין, ִאיּלּו ַהּמִ ָרֵאל ַלּסַ ִיׂשְ
ָּיִנים  ר ּדַ ה ִמְסּפַ נּו ָהָיה ְמַמּנֶ ה ַרּבֵ י ֹמׁשֶ ָעָיה, ּכִ ל ּבְ ֶוה - לֹא ָהְיָתה ּכָ ׁשָ ּבְ
ָרה  ֵרָרה, ְוָהָיה ָעָליו ְלַמּנֹות ֵמֲעׂשָ ה לֹא ָהְיָתה לֹו ּבְ ֶבט. ַעּתָ ל ׁשֵ ֵזֶהה ִמּכָ
ְבִעים.  ה, ַיַחד ׁשִ ָ ָבִטים ֲחִמיּשׁ ֵני ׁשְ ְ ָּיִנים, ּוִמּשׁ ה ּדַ ָ יּשׁ ל ֶאָחד ׁשִ ָבִטים ִמּכָ ׁשְ
ה  ָ ה ַרק ֲחִמיּשׁ ָבִטים ְיַמּנֶ ַעְצמֹו ֵמֵאילּו ׁשְ נּו לֹא ָרָצה ְלַהְחִליט ּבְ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ
ן  ָבִטים, ָלֵכן הּוא ָעַרְך ּגֹוָרל. הּוא ִזיּמֵ ְ ין ַהּשׁ יל ִקיְנָאה ּבֵ ּלֹא ְלַהּטִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
יֵניֶהם ּגֹוָרל. ְנֶהְדִרין, ְוָעַרְך ּבֵ ּסַ ים ָהְראּוִיים ִלְהיֹות ּבַ ַנִים ֲאָנׁשִ ְבִעים ּוׁשְ ׁשִ

ית  ֶבט ֵלִוי ַלֲעבֹוַדת ּבֵ כֹוִרים: ַאֲחֵרי ֵחְטא ָהֵעֶגל ִנְבַחר ׁשֵ ּגֹוַרל ַהּבְ
כֹוִרים  "ה ִלְפּדֹות ֶאת ַהּבְ ּבָ כֹוִרים, ְלִפיָכְך ִציָּוה ַהּקָ ְמקֹום ַהּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ַהּמִ
ן ָהָיה ִלְפּדֹות  ר ְלִוִּיים לֹא ִניּתָ כֹוִרים ֵמֲאׁשֶ ִוִּיים. ֵמַאַחר ְוָהיּו יֹוֵתר ּבְ ֶנֶגד ַהּלְ ּכְ
כֹוִרים ָהיּו ְצִריִכים ִלְפּדֹות ֶאת  ִוִּיים ּו-273 ּבְ ֶנֶגד ַהּלְ כֹוִרים ּכְ ל ַהּבְ ֶאת ּכָ
ה ָעַרְך ּגֹוָרל ִלְקּבֹוַע ֵאילּו  אן ֹמׁשֶ ם ּכָ ָקִלים. ּגַ ה ׁשְ ָ ֶכֶסף - ֲחִמיּשׁ ַעְצָמם ּבְ

ֶכֶסף. כֹוִרים ִיְפּדּו ֶאת ַעְצָמם ּבְ ּבְ

ִוד יּנֹור ּדָ ף ט"ז: ּכִ ּדַ

ָלל ְמָלִכים ָהיּו ָקִמים  ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ֶלְך  ִוד ַהּמֶ ְמאּוָחר, אּוָלם ּדָ
ֲחצֹות  ָבר ּבַ ָהָיה נֹוֵהג ָלקּום ּכְ

ּתֹוָרה. ְיָלה, ְועֹוֵסק ּבַ ַהּלַ

ֶלְך ָמַתי  ִוד ַהּמֶ יַצד ָיַדע ּדָ ּכֵ
ִדּיּוק?  ּבְ ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹות 
ִוד  ּדָ ׁשֶ ר  ְמַסּפֵ ְלמּוד  ַהּתַ
ֵמַעל  יּנֹור  ּכִ ָלה  ּתָ ֶלך  ַהּמֶ
ַעת ֲחצֹות,  יַע ׁשְ תֹו, ּוְבַהּגִ ִמיּטָ
יּוּון ָצפֹון  ָבה ִמּכִ ׁשְ ּנָ רּוַח ׁשֶ
יּנֹור,  ִנְעְנָעה ֶאת ֵמיְתֵרי ַהּכִ
יּנֹור  ַהּכִ ִמיַע  ִהׁשְ ָאז,  אֹו 
ֶלך  קֹולֹות ְנִגיָנה, ְוָדִוד ַהּמֶ
ְיָלה  ַעת ֲחצֹות ַהּלַ ְ ּשׁ ָיַדע ׁשֶ
ֶלְך ָהָיה עֹוֵסק  ִוד ַהּמֶ יָעה. ּדָ ִהּגִ
ֲעלֹות  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ּתֹוָרה  ּבַ

ָרֵאל  י ַחְכֵמי ִיׂשְ ֲעבֹוָדה, ּכִ ָבר ָהיּו ָיָדיו ֲעמּוסֹות ּבַ ַחר ּכְ ַ ֲעלֹות ַהּשׁ ַחר. ּבַ ַ ַהּשׁ
ִעְנְיֵני ִציּבּור. ֵאלֹות ּבְ ימּו ְלִפְתחֹו, ְוֵהִביאּו ְלַהְכָרָעתֹו ׁשְ ּכִ ִהׁשְ

על המפה
קיבוץ נען

נען הוא קיבוץ מזרם הקיבוץ המאוחד 
הנמצא ליד רחובות. הקיבוץ נוסד 
ידי חניכי  )1930( על  בשנת תר"צ 
"הבציר"  מקבוצת  העובד  הנוער 
ברחובות, שרכשה אדמות ליד הכפר 
הערבי "נענה". זהו הקיבוץ הראשון 
שנוסד על ידי חניכי תנועת "הנוער 
העובד", וכן הקיבוץ הראשון שהוקם 
על ידי נערים שנולדו בארץ ישראל. 
שמו ניתן לו בשל קרבתו לכפר הערבי 
"נענה". לקיבוץ רפת משותפת עם קיבוץ 
שובל המספקת חלב ל"טרה", ענף גידולי 
שדה הנפרש על פני כ-8,000 דונמים 
)גידולים עיקריים: כותנה, תירס, אבטיח( 
וכן בעלות על שטחי מטעים, פרדסים 
וחצילים ומספר ענפים נוספים הפועלים 
בתוך הקיבוץ. כיום גרים בקיבוץ קרוב 

ל-1,500 תושבים. 

רחוב בכניסה לנען, מועצה אזורית גזר, ישראל 
)Wikipedia(
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ף י"ט: תרי"ג ִמְצוֹות ּדַ

ֵני סּוִגים:  קֹות ִלׁשְ ְצוֹות ִמְתַחּלְ ּתֹוָרה ֵיׁש תרי"ג - 613 - ִמְצוֹות. ַהּמִ ּבַ
ה. ה ּוִמְצוֹות לֹא ַתֲעׂשֶ ִמְצוֹות ֲעׂשֵ

ֶפַסח,  ה ּבְ ל, ֶלֱאכֹול ַמּצָ ִריְך ַלֲעׂשֹות, ְלָמׁשָ ּצָ ה" - ִמְצוֹות ׁשֶ "ִמְצוֹות ֲעׂשֵ
ה" הּוא 248 = רמ"ח. ָנה. ִמְנַין ִמְצוֹות ָה"ֲעׂשֵ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ֹוָפר ּבְ ּשׁ ְוִלְתקֹוַע ּבַ

ָאסּור  ַהּתֹוָרה הֹוְרָתה ׁשֶ ים ׁשֶ ה", ַמֲעׂשִ ִני הּוא "ִמְצוֹות לֹא ַתֲעׂשֶ ֵ ַהּסּוג ַהּשׁ
ֵהָמה ְטֵמָאה ְוִדיּבּור ָלׁשֹון  ת, ֲאִכיַלת ּבְ ּבָ ל, ִחיּלּול ׁשַ ַלֲעׂשֹות אֹוָתם, ְלָמׁשָ
ַהּתֹוָרה הֹוְרָתה לֹא ַלֲעׂשֹות אֹוָתם. ִמְנַין ִמְצוֹות  ים ׁשֶ ה ַמֲעׂשִ ָהָרע. ֵאּלֶ

ה" הּוא 365 = שס"ה. ַה"לֹא ַתֲעׂשֶ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין י"ח- כ'

ׁש ְקּדָ ף כ': ֶמֶלְך, ֲעָמֵלק ּוֵבית ַהּמִ ּדַ

ּמֹוֵעד ִקּיּוָמן הּוא ַאֲחֵרי  ר, ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ְצַטּוּו ּבְ לֹוׁש ִמְצוֹות ּנִ ׁשָ
ָרֵאל -ְלַהֲעִמיד ֶמֶלְך, ְלַהְכִרית ֶאת ֶזַרע ֲעָמֵלק  ִניָסה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַהּכְ
ֵּיׁש  ְצָוה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ְלמּוד, ַהּמִ י ַהּתַ ׁש. ַעל ּפִ ְקּדָ ית ַהּמִ ְוִלְבנֹות ֶאת ּבֵ
ְך  ְלַקֵּים ִהיא ַהֲעָמַדת ֶמֶלְך, ַאֲחֶריָה ְלַהְכִרית ֶאת ֶזַרע ֲעָמֵלק ְוַרק ַאַחר ּכָ
ָרֵאל ִנְכְנסּו ָלָאֶרץ,  ֵני ִיׂשְ ּבְ ִנים ַאֲחֵרי ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ׁש. ּכַ ְקּדָ ית ַהּמִ ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ
ֶלְך ָהִראׁשֹון.  אּול ַלּמֶ ַחר ֶאת ׁשָ "ה ּבָ ּבָ יְקׁשּו ְלַהְמִליְך ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ְוַהּקָ ֵהם ּבִ
ֲעָמֵלק ְוִהְכִריתּו ֶאת רֹוב ַזְרעֹו. ֵחם ּבַ ִביא ְלִהיּלָ מּוֵאל ַהּנָ אּול הֹוָרה ׁשְ יֵמי ׁשָ ּבִ

לֹֹמה  ׁש, ּוׁשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ִבְנַין ּבֵ ק ּבְ ִהְתִחיל ְלִהְתַעּסֵ ֶלְך הּוא ֶזה ׁשֶ ִוד ַהּמֶ ּדָ
ָנאֹו. ּבְ ֶלְך הּוא ׁשֶ ַהּמֶ

ָנה ְלַאַחר  ִעים ׁשָ ע ֵמאֹות ְוַאְרּבָ ׁש ָהִראׁשֹון ִנְבָנה ַאְרּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ן  ּכָ ׁשְ ּמִ נֹות ּבַ ָרֵאל ִנְכְנסּו ָלָאֶרץ, ַעד אֹוָתּה ָהֵעת ִהְקִריבּו ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ

ילֹה, נֹוב ְוִגְבעֹון. ל, ׁשִ ְלּגָ ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים: ּגִ הּוַקם ּבִ ׁשֶ

מעון יום של נעמת בעיר רמלה
)Wikipedia, Noamfurer(

מועצת הפועלות 
כיום  הפועלות, שנקראת  מועצת 
"נעמת", היא תנועת הנשים הגדולה 
בישראל. ראשיתה של התנועה הייתה 
בשנת תרע"א )1911(, בצורת פגישות 
של חברות, כינוסים, ועידות אזוריות 
תרפ"א  בשנת  חקלאיות.  וועידות 
כנס  בבלפוריה  התקיים   )1921 (
היסוד של ועידת הפועלות הראשונה, 
שבעקבותיה נוסדה מועצת הפועלות. 
מערכת  הפעילה  הפועלות  מועצת 
חינוכית לתמיכה באם העובדת ובילדיה, 
שהלכה והתרחבה, ובשנת תר"צ )1930( 
התארגנה כיחידה נפרדת בשם "ארגון 
אימהות עובדות". בשנת תשל"ו )1976( 
התארגנו היחידות השונות למערכת 
אחת תחת השם "נעמת" )נשים עובדות 
ומתנדבות(. נעמת מנהלת מעונות יום 
לילדים, מספקת שירותים חברתיים 
ומשפטיים לנשים, יוזמת חקיקה למען 
קידום נשים, ופועלת לספק שירותי רווחה 

לנשים, צעירים וילדים בישראל.

מן ההיסטוריה

ַבת ֲאֵבָדה? טּור ֵמֲהׁשָ ף י"ח: ִמי ּפָ ּדַ

טּור  ֶהם ַהּמֹוֵצא ֲאֵבָדה ּפָ ּבָ ה ִמְקִרים ׁשֶ לֹוׁשָ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ׁשְ ּבְ
ַבת ֲאֵבָדה. ְצַות ֲהׁשָ ִמּמִ

אּו  ּמְ ּלֹא ִיּטַ ָברֹות. ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ַעל ַהּכֲֹהִנים ׁשֶ ֵבית ַהּקְ ִמְקֶרה א': ּכֵֹהן ּבְ
ָברֹות. ִאם ּכֵֹהן רֹוֶאה  ֵנס ְלֵבית ַהּקְ טּוְמַאת ֵמת. ָלֵכן ַלּכֲֹהִנים ָאסּור ְלִהיּכָ ּבְ
ֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות  ָברֹות ּכְ ָברֹות, ֵאין הּוא ִנְכָנס ְלֵבית ַהּקְ ֵבית ַהּקְ ֲאֵבָדה ּבְ
ְצָוה זֹו ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ִאיּסּור ַהּטּוְמָאה ְלֵמת. ּמִ ֵני ׁשֶ ַבת ֲאֵבָדה, ִמּפְ ֲהׁשָ

ִמְקֶרה ב': ֶהְפֵסד ָממֹון. ִאם 
מֹוֵצא ָהֲאֵבָדה ַיְפִסיד ְסכּום 
דֹול יֹוֵתר ִמן ָהֲאֵבָדה,  ֶסף ּגָ ּכֶ

ְצָוה.  טּור ִמן ַהּמִ הּוא ּפָ

ד. ָאָדם  ִמְקֶרה ג': ָאָדם ְמכּוּבָ
ֵאין  ד ַהּמֹוֵצא ֲאֵבָדה ׁשֶ ְמכּוּבָ
טּור ִמן  ּה, ּפָ בֹודֹו ַלֲעסֹוק ּבָ ִמּכְ

ְצָוה. ַהּמִ
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

ה  מהן פירות ֶנַטע ְרָבִעי ּוָמה עֹוׂשֶ א. 
ה לֹו  רֹות ְרָבִעי, ְוָקׁשֶ ָידֹו ּפֵ ּבְ ִמי ׁשֶ
ה ַעד  ֶרְך ָהֲארּוּכָ ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּדֶ

ַלִים? ְירּוׁשָ

ַבת ֲאֵבָדה? טּור ֵמֲהׁשָ ִמי ּפָ ב. 

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין י"ד- כ'

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

ר ְוַהּטֹוב  יָת ַהָּיׁשָ בני ישראל מצווים בפרשה על הדבר הבא: "ְוָעׂשִ
ֵעיֵני ה'". ּבְ

מה המשמעות של הציווי הזה, ואיך בעצם מקיימים אותו?

עונה על כך רבי משה בן נחמן )הרמב"ן(, ואומר שמכיוון שאי אפשר 
להזכיר בתורה את כל ההלכות הנוגעות ליחסים שבין אדם לחברו, 
ואת כל ענייני המשפט והמקרים האפשריים – היו יכולים אנשים 
לחשוב שחייבים לקיים רק את הכתוב בתורה ולא יותר. לכן ציווה ה' 
"ועשית הישר והטוב" – שמתוך המצוות שנכתבו צריך ללמוד 
מה הדרך הישרה והטובה בעיני ה' וללכת בה, גם באותם דברים 

שלא נכתבו במפורש.

"ד
דמויות השנה בחמ

תפילת הדרך
כאשר הרב שלמה גורן היה מבקר במעוזים לאורך 
תעלת סואץ, היה פעמים רבות נשאר לישון שם 
בלילה. בבוקר היה משכים ועולה להתפלל עם טלית 
ותפילין על גג המעוז, מול התצפיות של המצרים. כך 
עשה מאות פעמים, והרגיש שיש עליו הגנה שמימית 

ושאיש לא יוכל לפגוע בו.

פעם אחת נסע לאזור תעלת סואץ עם שישה 
קצינים ברכב. הרב אמר את תפילת הדרך, ולפתע 
נתקע בתפילה ולא הצליח לסיים אותה. הרב הרגיש 
שזה סימן לא טוב ושעלול לקרות להם משהו, ואכן 
כשהגיעו לסיבוב ליד התעלה התהפך הרכב עם 
הגלגלים למעלה ונהרס לגמרי. בחסדי ה' איש 
מהנוסעים לא נפגע, הם יצאו מהרכב ומכונית צבאית 

אחרת הגיעה ואספה אותם.

*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.

זהו את השמות הבאים המופיעים בעלון:

מלך שאפשר לקרוא את שמו   .1 
מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה.

קיבוץ שאפשר לקרוא את שמו   .2 
מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה.

קיסר ששמו מתחרז   .3 
עם "אוקיינוס"

אישה ששמה כשם אמו של משה רבנו.  .4

מקום ששמו נשמע כמו חלק במכונית.  .5

זהו את השם


