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סדר נזיקין | מסכת סנהדרין י"ד -כ'
פרשת ואתחנן | ז' -י"ג באב ( 30ליולי 5 -לאוגוסט)

הּודה ֶ ּבן ָ ּב ָבא
דַּ ף י"דַ :ר ִ ּבי יְ ָ
ַר ִ ּבי יְ ה ָּודה ֶ ּבן ָ ּב ָבא ַחי ַ ּב ְּתק ָּופה
ישלוֹן ֶמ ֶרד ַ ּבר-כּ ֹוכְ ָבא,
ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ִּכ ׁ ְ
ׁ ֶש ָּמ ַרד נֶ גֶ ד ָהרוֹ ָמ ִאיםּ ְ .באוֹ ָת ּה
ְּתק ָּופה ָ ּגזַ ר ֵק ַיסר רו ָֹמאַ ,א ְד ִרּיָ נּוס,
ְ ּגזֵ רוֹ ת ָק ׁשוֹ ת נֶ גֶ ד ַהּיְ ה ִּודים; ֵ ּבין
ַהּיֶ ֶתר הּוא ָר ָצה לְ ַה ׁ ְש ִ ּבית ֶאת
ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ַה ּתוֹ ָרה ,וְ לָ כֵ ן הּוא ָא ַסר
ימי ֶק ֶדם
ֶאת ַה ְּס ִמיכָ ה לְ ַדּיָ נּות ּ ִ -ב ֵ
ָהיָ ה דַּ ּיָ ן נִ ְס ָמ ְך לְ ַדּיָ נּות ַעל יְ ֵדי ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה דַּ ּיָ נִ יםֶ ׁ ,ש ֶא ָחד ֵמ ֶהם נִ ְס ַמ ְך
ישהּו ׁ ֶש ְ ּכ ָבר נִ ְס ַמ ְךּ ָ ,כ ְך ָ ּכל ֶא ָחד נִ ְס ַמ ְך ֵמ ַרבּ וֹ ַעד יְ הוֹ ׁ ֻש ַע
ַעל יְ ֵדי ִמ ׁ ֶ
בִּ ן נּון ׁ ֶש ִּנ ְס ַמ ְך בִּ ֵידי מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ נּוָּ .כ ְך הוֹ ָרה ַא ְד ִרּיָ נּוסָּ :כל ַרב ׁ ֶשּיִ ְסמוֹ ךְ
ַּתלְ ִמיד לְ הוֹ ָר ָאה  -יֵ ָה ֵרג; ָּכל ָחכָ ם ׁ ֶשּיִ ָּס ֵמ ְך לְ הוֹ ָר ָאה  -יֵ ָה ֵרג; ָּכל ִעיר
ׁ ֶש ָ ּב ּה ְיִס ְמכּו לְ הוֹ ָר ָאה ֵּ -ת ָח ֵרבַ .ר ִ ּבי יְ ה ָּודה ֶ ּבן ָ ּב ָבא ֶה ְחלִ יט לִ ְמסוֹר ֶאת
ישה ֲחכָ ִמים לְ ָ ׂ
ש ֶדה ִמחּוץ לָ ִעירּ ָ ,ב ֵאזוֹר
נַ ְפ ׁשוֹ ֲעבּור ַה ְּס ִמיכָ ה ,הּוא זִ ֵּ
ימן ֲח ִמ ּׁ ָ
(אזוֹר זֶ ה ָמצּוי ַ ּב ָ ּגלִ יל ַה ַּת ְח ּתוֹןּ ְ ,ב ֵקרּוב ָמקוֹם לְ ִק ְריַת
ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ַפ ְר ָעם לְ א ׁ ָּושא ֵ
ְ
ְ
רוֹמ ִאים ַעל ִקּיּום ַה ְּס ִמיכָ הַ ,וְר ִ ּבי
ֲא ָתא)ָ ,וְס ַמ ְך ָ
נוֹדע לָ ָ
אוֹתםּ .תוֹך ְּכ ֵדי ָּכך ַ
רוֹמ ִאים ִה ִ ּגיעּו לַ ָּמקוֹם,
יְ ה ָּודה ָ
הוֹרה לְ ַתלְ ִמ ָידיו לָ נּוס ִמּיָד לְ כָ ל ֵע ֶברְּ .כ ׁ ֶש ָה ָ
רוֹח ְּובכַ ְע ָסם
ֵהם ָמ ְצאּו בּ וֹ ַרק ֶאת ַר ִ ּבי יְ ה ָּודה ֶ ּבן ָ ּב ָבאֶ ׁ ,שלּ ֹא ָהיָה יָכוֹל לִ ְב ַ
הּודה ֶ ּבן ָ ּב ָבא ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ֲע ָשׂ ָרה
נָ ֲעצּו בּ ֹו ׁ ְשלו ֹׁש ֵמאוֹת ִח ִ ּצים ו ֲַה ָרגּוהּוַ .ר ִ ּבי יְ ָ
רוֹמ ִאים
ֲהרּוגֵ י ַמלְ כּותַ .ר ִ ּבי יְ ה ָּודה נֶ ֱה ַרג ָא ְמנָ םֲ ,א ָבל הּוא ֶה ֱע ִרים ַעל ָה ָ
ְ ּבכָ ְך ׁ ֶש ֵהם ל ֹא יָכְ לּו לְ ַה ֲח ִריב ׁשּום ִעיר ׁ ֶש ָ ּב ּה נִ ְס ַמ ְך מוֹ ֵרה הוֹ ָר ָאהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי
הּוא ָס ַמ ְך ֶאת ֲח ֵמ ׁ ֶשת ַה ֲחכָ ִמים ִמחּוץ לָ ִעיר.

דַּ ף ט"ו :נֶ ַטע ְר ָב ִעי
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים ָאסּור לֶ ֱאכוֹ ל ִמ ּ ֵפרוֹ ָתיו ׁ ֶשל ֵעץ ָח ָד ׁש וְ ֵהם ְמכּו ִּנים
יעית ְּכ ָבר ֶא ְפ ׁ ָשר לֶ ֱאכוֹל ִמן ַה ּ ֵפרוֹת ַא ְך
ֵּ
"פרוֹ ת ָע ְרלָ ה" .בַּ ּׁ ָשנָ ה ָה ְר ִב ִ
ְ
יֵ ׁש לָ ֶהם ְקד ּׁ ָּושה ְמסּוּיֶ ֶמת וְ ָצ ִריך לֶ ֱאכוֹ ל אוֹ ָתם ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִ ם ִעיר ַה ּקוֹ ֶד ׁש
ִ ּבלְ ַבדֵ ּ .פרוֹ ת ֵא ֶ ּלה ְמכ ִ ּּונים "נֶ ַטע ְר ָב ִעי".
ּומה עוֹ ֶשׂ ה ִמי ׁ ֶשבְּ יָ דוֹ ּ ֵפרוֹ ת ְר ָב ִעי ,וְ ָק ׁ ֶשה לוֹ לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך
ָ
רּושלַ יִ ם?
ָה ֲא ָ ּ
רּוכה ַעד יְ ׁ ָ
הּוא יָ כוֹ ל לָ ַק ַחת ָמעוֹ ת ַ ּב ּׁ ֹ
שוִ י ׁ ֶשל ַה ּ ֵפרוֹ ת וְ לוֹ ַמרָ :מעוֹ ת ֵאלּ ּו יִ ְת ַקדְּ ׁשּו
"חילּ ּול"ֶ ׁ ,ש ִהיא ְמ ַח ֶ ּללֶ ת ֶאת ְקד ּׁ ַּושת
ַּת ַחת ּ ֵפרוֹת ָה ְר ָב ִעיְ ּ ,פע ָ ּ
ּולה ז ֹו ְמכּו ָ ּנה ִ
יָמיםְּ ,כ ׁ ֶשּיַ ֲעלֶ ה לִ יר ׁ ָּושלַ יִ ם יִ ְקנֶ ה ַ ּב ָּמעוֹ ת דְּ ַבר ַמ ֲאכָ ל וְ ֹיאכְ לֶ נּ ּו
ַה ּ ֵפרוֹ ת .לְ ִ
וֹמה לְ ִחילּ ּול ּ ֵפרוֹ ת ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י,
ִ ּב ְקד ּׁ ַּושת "נֶ ַטע ְר ָב ִעי"
(אוֹפן ִחילּ ּול זֶ ה דּ ֶ
ֶ
ָעלָ יו לָ ַמ ְדנּו ּ ְפ ָע ִמים ֲא ָחדוֹ ת).
ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ַמזְ ִּכ ִירים ְט ָע ִמים ֲא ָח ִדים לְ ִמ ְצווֹ ת ָע ְרלָ ה ְּור ָב ִעיָ :ה ַר ְמ ַ ּב"ן
כּ וֹ ֵתב ׁ ֶש ּ ֵפרוֹ ת ָה ִאילָ ן ִ ּב ׁ ְשלוֹ ׁש ַה ּׁ ָשנִ ים ָה ִר ׁ
אשוֹ נוֹ ת ַמ ִּז ִיקים לַ ְ ּב ִריאּות,
יסּור ָע ְרלָ ה.
וְ זוֹ ַא ַחת ַה ִּסיבּ וֹ ת לְ ִא ּ
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת סנהדרין ,דף י"ט
"וכי בתיה ילדה? והלא יוכבד ילדה!
אלא יוכבד ילדה ,ובתיה גידלה ,לפיכך
נקרא על שמה"
למילד  -ללדת
למיזל  -ללכת
לְ ִמכְ ַּתב – לִ כְ ּתֹב

הסבר :התלמוד אומר שמכיוון שבתיה בת פרעה
הייתה זו שגידלה את משה ,הוא נקרא בנה,
למרות שיוכבד ילדה אותו.

מתולדותיו
יוכבד בת-רחל
(תרס"ב-תשמ"ט)1901-1989 ,
יוכבד בת רחל ז"ל הייתה חלוצה,
חברת גדוד העבודה ,ופעילה במועצת
הפועלות .יוכבד נולדה באוקראינה,
הצטרפה לתנועת החלוץ ,ובשנת תרפ"א
( )1921עלתה לארץ ולמדה בסמינר
למורים על שם לוינסקי בתל אביב .בשנת
תרפ"ד ( )1924הצטרפה לפלוגת עין חרוד
של גדוד העבודה בפתח תקווה ואחרי כן
הצטרפה כחברה לקיבוץ עין חרוד ונישאה
לאברהם תרשיש .היא שילבה את עבודתה
במשק עם פעילות ציבורית ,בעיקר
בתנועת הפועלות ובפעילות לשיפור מעמד
האישה .יוכבד הייתה מפעילות הקיבוץ
המאוחד ,אחדות העבודה ,ההסתדרות,
קופת חולים כללית ,החלוץ ועליית
הנוער ,וכן חברת
אסיפת הנבחרים
והוועד הלאומי .היא
עסקה גם בכתיבה
ובעריכה ופרסמה
מאמרים ורשימות
בכתבי עת שונים.
בשנותיה האחרונות
גרה בקיבוץ נען.

יוכבד בת-רחל
(תרשיש)Wikipedia ,

1

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ט"ז -י"ז

דַּ ף ט"זּ ִ :כינּוֹ ר דָּ וִ ד
ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ְמלָ כִ ים ָהיּו ָק ִמים
אּוחר ,אּולָ ם דָּ וִ ד ַה ֶּמלֶ ְך
ְמ ָ
ָהיָה נו ֵֹהג לָ קּום ְּכ ָבר ַ ּב ֲחצוֹת
עוֹסק ַ ּב ּתוֹ ָרה.
ַה ַ ּליְ לָ ה ,וְ ֵ
יצד יָ ַדע דָּ וִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ָמ ַתי
ֵ ּכ ַ
ֲח צוֹ ת ַה ַ ּל יְ לָ ה בְּ ִד ּיּוק?
ַה ַּת לְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפ ר ׁ ֶש דָּ וִ ד
ַה ֶּמלֶ ך ָּתלָ ה ִ ּכי ּנוֹ ר ֵמ ַעל
יע ׁ ְש ַעת ֲחצוֹת,
ִמ ָּ
יטתוְֹּ ,וב ַה ִ ּג ַ
רּוח ׁ ֶש ָּנ ׁ ְש ָבה ִמ ִ ּכיּוּון ָצפוֹ ן
ַ
ית ֵרי ַה ִ ּכינּוֹ ר,
נִ ְענְ ָעה ֶאת ֵמ ְ
יע ַה ִ ּכי ּנֹור
אוֹ ָאזִ ,ה ׁ ְש ִמ ַ
קוֹ לוֹ ת נְ גִ ינָ ה ,וְ ָדוִ ד ַה ֶּמלֶ ך
יָ ַדע ׁ ֶש ּׁ ְש ַעת ֲחצוֹ ת ַה ַ ּליְ לָ ה
יעה .דָּ וִד ַה ֶּמלֶ ְך ָהיָה עו ֵֹסק
ִה ִ ּג ָ
יע ֲעלוֹ ת
ַ ּב ּתוֹ ָרה ַעד ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
בוֹדהִּ ,כי ַחכְ ֵמי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל
ַה ּׁ ַש ַחרּ ַ .ב ֲעלוֹת ַה ּׁ ַש ַחר ְּכ ָבר ָהיּו ָיָדיו ֲעמּוסוֹת ַ ּב ֲע ָ
ִה ׁ ְש ִּכימּו לְ ִפ ְתחוֵֹ ,וְה ִביאּו לְ ַהכְ ָר ָעתוֹ ׁ ְש ֵאלוֹת ְ ּב ִענְ יְנֵ י ִציבּ ּור.

על המפה
קיבוץ נען
נען הוא קיבוץ מזרם הקיבוץ המאוחד
הנמצא ליד רחובות .הקיבוץ נוסד
בשנת תר"צ ( )1930על ידי חניכי
הנוער העובד מקבוצת "הבציר"
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.

דַּ ף י"זְ ׁ :שנֵ י גּ וֹ ָרלוֹ ת
לוֹמ ִדים ׁ ְשנֵ י ִמ ְק ִרים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו לְ ַהכְ ָר ָעה
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות גּ וֹ ָרל.
גּ וֹ ַרל ַהדַּ ּיָ נִ ים :מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו נִ ְצ ַטּוָה ִמ ּ ִפי ַה ָ ּק ָ ּב"ה לְ ַמנּ וֹ ת ׁ ִש ְב ִעים ִמ ִּז ְקנֵ י
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לַ ַּסנְ ֶה ְד ִריןִ ,אילּ ּו ַה ִּמ ְס ּ ָפר ׁ ִש ְב ִעים ָהיָ ה ִמ ְת ַח ֵ ּלק לִ ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
ש ֵרה
ְ ּב ׁ ָשוֶ ה  -ל ֹא ָהיְ ָתה ָּכל ְ ּב ָעיָ הִּ ,כי מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו ָהיָ ה ְמ ַמ ֶ ּנה ִמ ְס ּ ַפר דַּ ּיָ נִ ים
זֵ ֶהה ִמ ָּכל ׁ ֵש ֶבטַ .ע ָּתה ל ֹא ָהיְ ָתה לוֹ ְ ּב ֵר ָרה ,וְ ָהיָ ה ָעלָ יו לְ ַמנּ וֹ ת ֵמ ֲע ָ ׂ
ש ָרה
ישה ,יַ ַחד ׁ ִש ְב ִעים.
ׁ ְש ָב ִטים ִמ ָּכל ֶא ָחד ׁ ִש ּׁ ָ
ישה דַּ ּיָ נִ יםִּ ,ומ ּׁ ְשנֵ י ׁ ְש ָב ִטים ֲח ִמ ּׁ ָ
ישה
מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו ל ֹא ָר ָצה לְ ַה ְחלִ יט ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵמ ֵאילּו ׁ ְש ָב ִטים ַ
יְמ ֶ ּנה ַרק ֲח ִמ ּׁ ָ
וֹ
ימן
ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַה ִּטיל ִקינְ ָאה ֵ ּבין ַה ּׁ ְש ָב ִטים ,לָ כֵ ן הּוא ָע ַר ְך גּ ָרל .הּוא זִ ֵּ
ׁ ִש ְב ִעים ׁ ְּושנַ יִ ם ֲאנָ ׁ ִשים ָה ְראּויִ ים לִ ְהיוֹ ת ַ ּב ַּסנְ ֶה ְד ִרין ,וְ ָע ַר ְך ֵ ּבינֵ ֶיהם גּ וֹ ָרל.
גּ וֹ ַרל ַהבְּ כוֹ ִריםַ :א ֲח ֵרי ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל נִ ְב ַחר ׁ ֵש ֶבט לֵ וִ י לַ ֲעבוֹ ַדת ֵ ּבית
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ִ ּב ְמקוֹ ם ַה ְ ּבכוֹ ִרים ,לְ ִפיכָ ְך ִציּוָה ַה ָ ּק ָ ּב"ה לִ ְפדּ וֹ ת ֶאת ַה ְ ּבכוֹ ִרים
ְּכנֶ גֶ ד ַה ְּלוִּיִ יםֵ .מ ַא ַחר ו ְָהיּו יו ֵֹתר ְ ּבכו ִֹרים ֵמ ֲא ׁ ֶשר לְ וִּיִ ים ל ֹא נִ ָּיתן ָהיָה לִ ְפדּ וֹת
ֶאת ָּכל ַה ְ ּבכוֹ ִרים ְּכנֶ גֶ ד ַה ְּלוִ ּיִ ים ּוּ ְ 273-בכוֹ ִרים ָהיּו ְצ ִריכִ ים לִ ְפדּ וֹ ת ֶאת
ישה ׁ ְש ָקלִ יםּ ַ .גם ָּכאן מ ׁ ֶֹשה ָע ַר ְך גּ וֹ ָרל לִ ְקבּ וֹ ַע ֵאילּו
ַע ְצ ָמם ְ ּבכֶ ֶסף ֲ -ח ִמ ּׁ ָ
יִפדּ ּו ֶאת ַע ְצ ָמם ְ ּבכֶ ֶסף.
ְ ּבכוֹ ִרים ְ
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רחוב בכניסה לנען ,מועצה אזורית גזר ,ישראל
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דַּ ף י"חִ :מי ּ ָפטּור ֵמ ֲה ׁ ָש ַבת ֲא ֵב ָדה?
בְּ ַדף זֶ ה לוֹ ְמ ִדים ַעל ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ִמ ְק ִרים ׁ ֶשבָּ ֶהם ַה ּמוֹ ֵצא ֲא ֵב ָדה ּ ָפטּור
ִמ ִּמ ְצוַ ת ֲה ׁ ָש ַבת ֲא ֵב ָדה.
ִמ ְק ֶרה א' :כּ ֵֹהן בְּ ֵבית ַה ְ ּק ָברוֹ תַ .ה ּת ָוֹרה ְמ ַצּוָה ַעל ַהכּ ֲֹהנִ ים ׁ ֶשלּ ֹא ַּיִט ְּמאּו
רוֹאה
ְ ּבט ְּומ ַאת ֵמת .לָ כֵ ן לַ כּ ֲֹהנִ ים ָאסּור לְ ִה ָּ
יכנֵ ס לְ ֵבית ַה ְּק ָברוֹתִ .אם כּ ֵֹהן ֶ
ּ
ֲא ֵב ָדה ְ ּב ֵבית ַה ְּק ָברוֹתֵ ,אין הּוא נִ כְ נָ ס לְ ֵבית ַה ְק ָברוֹת ְּכ ֵדי לְ ַקּיֵם ֶאת ִמ ְצוַת
ֲה ׁ ָש ַבת ֲא ֵב ָדהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּמ ְצוָה זוֹ ֵאינָ ּה דּ ָוֹחה ֶאת ִא ּיסּור ַה ּט ְּומ ָאה לְ ֵמת.
ִמ ְק ֶרה ב'ֶ :ה ְפ ֵסד ָממוֹ ןִ .אם
יַפ ִסיד ְסכּום
מוֹצא ָה ֲא ֵב ָדה ְ
ֵ
יוֹתר ִמן ָה ֲא ֵב ָדה,
ֶּכ ֶסף ָ ּגדוֹל ֵ
הּוא ּ ָפטּור ִמן ַה ִּמ ְצוָה.
כּובדָ .א ָדם
ִמ ְק ֶרה ג'ָ :א ָדם ְמ ָ ּ
ּובד ַה ּמ ֵוֹצא ֲא ֵב ָדה ׁ ֶש ֵאין
ְמכ ָ ּ
ִמ ְּכבוֹדוֹ לַ ֲעסוֹק ָ ּב ּהָ ּ ,פטּור ִמן
ַה ִּמ ְצוָה.

דַּ ף י"ט :תרי"ג ִמ ְצווֹ ת
ַ ּב ּתוֹ ָרה יֵ ׁש תרי"ג ִ - 613 -מ ְצווֹ תַ .ה ִּמ ְצווֹ ת ִמ ְת ַח ְּלקוֹ ת לִ ׁ ְשנֵ י סּוגִ ים:
ּומ ְצווֹ ת ל ֹא ַת ֲע ֶשׂ ה.
ִמ ְצווֹ ת ֲע ֵשׂ ה ִ
"מ ְצווֹ ת ֲע ֵשׂ ה" ִ -מ ְצווֹ ת ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך לַ ֲעשׂוֹת ,לְ ָמ ׁ ָשל ,לֶ ֱאכוֹ ל ַמ ָ ּצה ְ ּב ֶפ ַסח,
ִ
וְלִ ְתקו ַֹע ַ ּב ּׁשו ָֹפר ְ ּבר ׁ
"ע ֵשׂ ה" הּוא  = 248רמ"ח.
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ הִ .מנְ יַ ן ִמ ְצווֹ ת ָה ֲ
שה"ַ ,מ ֲע ִ ׂ
"מ ְצווֹת ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
הוֹר ָתה ׁ ֶש ָאסּור
שים ׁ ֶש ַה ּת ָוֹרה ְ
ַה ּסּוג ַה ּׁ ֵשנִ י הּוא ִ
לַ ֲעשׂוֹ ת אוֹ ָתם ,לְ ָמ ׁ ָשלִ ,חילּ ּול ׁ ַש ָ ּבתֲ ,אכִ ילַ ת ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה ִוְדיבּ ּור לָ ׁשוֹ ן
ָה ָרעֵ .א ֶ ּלה ַמ ֲע ִ ׂ
שים ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה הוֹ ְר ָתה ל ֹא לַ ֲעשׂוֹ ת אוֹ ָתםִ .מנְ יַ ן ִמ ְצווֹ ת
ַה"ל ֹא ַת ֲע ֶשׂ ה" הּוא  = 365שס"ה.

ּובית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
דַּ ף כ'ֶ :מלֶ ְךֲ ,ע ָמלֵ ק ֵ
ּיּומן הּוא ַא ֲח ֵרי
ׁ ָשלוֹ ׁש ִמ ְצווֹ ת ִּנ ְצ ַטּוּו בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל בַּ ִּמ ְדבָּ רֶ ׁ ,ש ּמוֹ ֵעד ִק ָ
יסה לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל -לְ ַה ֲע ִמיד ֶמלֶ ְך ,לְ ַה ְכ ִרית ֶאת זֶ ַרע ֲע ָמלֵ ק
ַה ְ ּכנִ ָ
וְ לִ ְבנוֹ ת ֶאת בֵּ ית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשַ .על ּ ִפי ַה ַּתלְ מּודַ ,ה ִּמ ְצוָה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשּיֵ ׁש
לְ ַקּיֵם ִהיא ַה ֲע ָמ ַדת ֶמלֶ ְךַ ,א ֲח ֶר ָיה לְ ַהכְ ִרית ֶאת זֶ ַרע ֲע ָמלֵ ק ַוְרק ַא ַחר ָּכ ְך
לִ ְבנוֹת ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשַּ .כ ָּמה ׁ ָשנִ ים ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל נִ כְ נְ סּו לָ ָא ֶרץ,
ֵהם ִ ּב ְיק ׁשּו לְ ַה ְמלִ ְיך ֲעלֵ ֶיהם ֶמלֶ ְך ו ְַה ָ ּק ָ ּב"ה ָ ּב ַחר ֶאת ׁ ָשאּול לַ ֶּמלֶ ְך ָה ִר ׁ
אשוֹן.
יל ֵחם ַ ּב ֲע ָמלֵ ק ו ְִהכְ ִריתּו ֶאת רוֹב זַ ְרעוֹ.
ִ ּב ֵימי ׁ ָשאּול הו ָֹרה ׁ ְשמ ֵּואל ַה ָ ּנ ִביא לְ ִה ָ ּ
דָּ וִ ד ַה ֶּמלֶ ְך הּוא זֶ ה ׁ ֶש ִה ְת ִחיל לְ ִה ְת ַע ֵּסק ְ ּב ִבנְ יַ ן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשְּ ׁ ,ושלֹמֹה
ַה ֶּמלֶ ְך הּוא ׁ ֶש ְ ּבנָ אוֹ .
בֵּ ית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹ ן נִ ְבנָ ה ַא ְרבַּ ע ֵמאוֹ ת וְ ַא ְרבָּ ִעים ׁ ָשנָ ה לְ ַא ַחר
ׁ ֶש ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ כְ נְ סּו לָ ָא ֶרץַ ,עד אוֹ ָת ּה ָה ֵעת ִה ְק ִריבּו ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָ ּכן
הּוקם בִּ ְמקוֹ מוֹ ת ׁשוֹ נִ יםּ ִ :גלְ ָ ּגלִ ׁ ,שיל ֹה ,נוֹ ב וְ גִ ְבעוֹ ן.
ׁ ֶש ַ

מן ההיסטוריה
מועצת הפועלות
מועצת הפועלות ,שנקראת כיום
"נעמת" ,היא תנועת הנשים הגדולה
בישראל .ראשיתה של התנועה הייתה
בשנת תרע"א ( ,)1911בצורת פגישות
של חברות ,כינוסים ,ועידות אזוריות
וועידות חקלאיות .בשנת תרפ"א
(  )1921התקיים בבלפוריה כנס
היסוד של ועידת הפועלות הראשונה,
שבעקבותיה נוסדה מועצת הפועלות.
מועצת הפועלות הפעילה מערכת
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.

מעון יום של נעמת בעיר רמלה
()Wikipedia, Noamfurer
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דבר תורה לשולחן שבת
ית ַהּיָ ׁ ָשר וְ ַה ּטוֹ ב
בני ישראל מצווים בפרשה על הדבר הבא" :וְ ָע ִשׂ ָ
ְ ּב ֵעינֵ י ה'".
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.

???

שאלת
השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

ּומה עוֹ ֶשׂ ה
א .מהן פירות נֶ ַטע ְר ָב ִעי ָ
ִמי ׁ ֶש ְ ּביָ דוֹ ּ ֵפרוֹ ת ְר ָב ִעי ,וְ ָק ׁ ֶשה לוֹ
רּוכה ַעד
לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך ָה ֲא ָ ּ
רּושלַ יִ ם?
יְ ׁ ָ
בִ .מי ּ ָפטּור ֵמ ֲה ׁ ָש ַבת ֲא ֵב ָדה?

זהו את השם
זהו את השמות הבאים המופיעים בעלון:
 .1מלך שאפשר לקרוא את שמו
מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה.

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

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

ד

ד

 .3קיסר ששמו מתחרז
עם "אוקיינוס"

מויות השנה בח
מ"

 .4אישה ששמה כשם אמו של משה רבנו.

תפילת הדרך

 .5מקום ששמו נשמע כמו חלק במכונית.

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.

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.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות
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