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התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

ֶלְך ף כ"א: ִמְצוֹות ַהּמֶ ּדַ

ְצוֹות  ר ּמִ ָנן ִמְסּפָ ּתֹוָרה ֶיׁשְ ּבַ
ֶלְך. ַהְמיּוָחדֹות ַלּמֶ

ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ְמַצָּוה  ַהּתֹוָרה 
ֶרק י"ז: "ַרק  ָבִרים, ּפֶ ֵסֶפר ּדְ ּבְ
יב  ה ּלֹו סּוִסים ְולֹא ָיׁשִ לֹא ַיְרּבֶ
ְלַמַען  ִמְצַרְיָמה  ָהָעם  ֶאת 
ַהְרּבֹות סּוס ַוה' ָאַמר ָלֶכם לֹא 
ה עֹוד". ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ֹתִספּון ָלׁשּוב ּבַ

ִּיְצָטֵרְך ֲעבּור  ָכל ׁשֶ ר ְלֶמֶלְך ְלַהְחִזיק סּוִסים ּכְ ּמּוּתָ יר ָלנּו ׁשֶ ְלמּוד ַמְסּבִ ַהּתַ
ִרים,  סּוק ֶזה אֹוֵסר ָעָליו ְלַהְחִזיק סּוִסים ְמיּוּתָ יו, ְוִאּלּו ּפָ ָרׁשָ ְבּתֹו אֹו ּפָ ֶמְרּכַ

ים ַמְלֵכי אּוּמֹות ָהעֹוָלם.  ָהיּו עֹוׂשִ ִפי ׁשֶ ּכְ

ֵחיקֹו ְולֹא  יַח ּבְ אֹותֹו ִהּנִ ם ִלְכּתֹוב ְלַעְצמֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ֶלְך ְמצּוֶּוה ּגַ ַהּמֶ
ִדין ּתֹוָרה - ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִעּמֹו. ָיָצא ְלִמְלָחָמה  ֶלְך ּבְ ב ַהּמֶ ּנּו; ָיׁשַ ִנְפַרד ִמּמֶ

- ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִעּמֹו. 

ֶלְך  יַח ַהּמֶ ית ֶמְרָחץ, ַמּנִ א אֹו ּבֵ יּסֵ ית ּכִ גֹון: ּבֵ יּמּוד ָאסּור, ּכְ ַהּלִ ָמקֹום ׁשֶ ַרק ּבְ
ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְוִנְכָנס ְלַבּדֹו.

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף כ"ב

"תניא, רבי אומר: בתחילה בכתב זה ניתנה 
תורה לישראל, כיון שחטאו - נהפך להם 
לרועץ, כיון שחזרו בהם - החזירו להם, 

שנאמר:  ׁשּובּו ְלִבָּצרֹון ֲאִסיֵרי ַהִּתְקָוה ַּגם ַהּיֹום 
ַמִּגיד ִמְׁשֶנה ָאִׁשיב ָלְך" 

הסבר:  רבי אומר שהתורה ניתנה לישראל בכתב 
אשורי, כמו זה של היום; לאחר שחטאו התחלף 
הכתב באותיות אחרות, ולאחר שחזרו בתשובה 

חזר להם הכתב המקורי.

פורתא – קצת
כדקאמרת – כמו שאמרת
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ֶלְך בֹוד ַהּמֶ ף כ"ב: ּכְ ּדַ

ָרֵאל. ל ֶמֶלְך ִיׂשְ ְכבֹודֹו ׁשֶ ְלמּוד עֹוֵסק ַרּבֹות ּבִ ַדף ֶזה ַהּתַ ְלָמדֹות ּבְ סּוְגיֹות ַהּנִ ּבַ

ֵאיָמה ְוְבִיְרָאה. בֹוד ַרב ְועֹוְמִדים ְלָפָניו ּבְ ֶלְך ּכָ ד ֶאת ַהּמֶ ָהָעם ָצִריְך ְלַכּבֵ

ְתרֹו אֹו  יְסאֹו, ַלֲחבֹוׁש ֶאת ּכִ ֶבת ַעל ּכִ ָאסּור ִלְרּכֹוב ַעל סּוסֹו, ָלׁשֶ
ְרִביטֹו. ְלַהְחִזיק ֶאת ׁשַ

ר  ּפֵ ְך הּוא ִמְסּתַ ם ּכָ ַער ֹראׁשֹו ִיְהֶיה ָנֶאה ּוְלׁשֵ ּשְׂ יד ׁשֶ ֶלְך ְלַהְקּפִ ַעל ַהּמֶ
ָגִדים ְמפֹוָאִרים  מֹו ֵכן, הּוא לֹוֵבׁש ּבְ ל יֹום ָויֹום. ּכְ ִתְסּפֹוֶרת ְמיּוֶחֶדת ּכָ ּבְ

ֶתר ַמְלכּות ְלֹראׁשֹו. ּכֶ ׁשֶ ַאְרמֹונֹו ּכְ ב ּבְ ְויֹוׁשֵ

ֶלְך קֹוֵרא  ַלת ְרׁשּות - ְוִאם ַהּמֶ ֶלְך ְללֹא ַקּבָ ֵאין ָאָדם ִנְכָנס ִלְפֵני ַהּמֶ
ֶלְך ָעָליו  ְכָנס ָאָדם ֶאל ַהּמֶ ּנִ ֵעת ׁשֶ ב ְלָפָניו. ּבְ הּו הּוא ְמחּוָּיב ְלִהְתַיּצֵ ְלִמיׁשֶ
ֲחוֹות לֹו ַוֲאִפיּלּו ָנִביא ְמצּוֶּוה  ּתַ ְלִהׁשְ

ְך. ִלְנֹהג ּכָ

ֶלְך  ָאָדם ִנְמָצא ֵאֶצל ַהּמֶ ֵעת ׁשֶ ּבְ
ב, ְלַמֵעט  ֶלְך יֹוׁשֵ הּוא עֹוֵמד ְוַהּמֶ
ֶלְך עֹוֵמד ִלְכבֹודֹו.  ַהּמֶ דֹול ׁשֶ ּכֵֹהן ּגָ
ְלִמיֵדי  ד ּתַ ם ְלַכּבֵ ֶלְך ְמצּוֶּוה ּגַ ַהּמֶ
ִבים ְלָפָניו  ֵהם ִניּצָ ֲחָכִמים ּוְבֵעת ׁשֶ

ֶבת.  - ָעָליו ְלהֹורֹות ָלֶהם ָלׁשֶ

על המפה
רֹון ָצּ ִבּ

רֹון הוא מושב עובדים במישור  ָצּ ִבּ
החוף הדרומי, סמוך לגדרה. המושב 
נוסד בשנת תרצ"ה )1935( על ידי 
גרעין של אסירי ציון מרוסיה, ונקרא 
על שם הפסוק "שובו לבצרון אסירי 
התקוה" )זכריה ט', י"ב(. מייסדי היישוב 
עלו לארץ בשנת תרפ"ט )1929(, עבדו 
בפרדסי המושבה גן יבנה ובנו את בתי 
המושב על האדמות שניתנו להם. בשנת 
תש"ו )1946( הצטרף אל המושב גרעין 
של נוטרים משוחררים מהמושבה מזכרת 
רֹון  ָצּ בתיה. במלחמת העצמאות עמד ִבּ
בסמוך לקו החזית עם הצבא המצרי, 
שהגיע עד גשר עד הלום ונעצר שם. 
אחרי המלחמה התיישבו במקום חיילים 
משוחררים בהמלצתו של אברהם 
רֹון עולים  ָצּ הרצפלד, ובהמשך הגיעו ְלִבּ
חדשים בעיקר מבולגריה ורומניה. כיום 

גרים ביישוב כ-1,200 תושבים.

משוב ביצרון- במישור החוף הדרומי
)Wikipedia ,עומרי וגיא בן חיים(
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סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין כ״ג- כ״ה

ת ּבָ ׁשַ ף כ"ד: ַהְטָמָנה ּבְ ּדַ

ִדיֵני ַהְטָמָנה.  ת עֹוֶסֶקת ּבְ ּבָ ַאַחת ֵמִהְלכֹות ׁשַ
ל  מֹור ַעל חּוּמֹו ׁשֶ רֹוֶצה ִלׁשְ ַמִהי ַהְטָמָנה? ִמי ׁשֶ
ִלי  ת ָיכֹול ְלַכּסֹות ֶאת ַהּכְ ּבָ יל ִלְכבֹוד ׁשַ ְבׁשִ ּתַ
ִמיכֹות ְוַכּיֹוֵצא  ְבָגִדים אֹו ׂשְ ח ּבִ ּבֹו הּוא מּוּנָ ׁשֶ
ה זֹו ׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהחֹום ִלְזַמן  עּוּלָ ֶזה. ּפְ ּבָ
ה ַהְטָמָנה. ֲחַז"ל  ָארֹוְך ְמאֹוד ְוִהיא ְמכּוּנָ
ת ָאסּור ְלהֹוִריד ִסיר ֵמָהֵאׁש  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאְמרּו ׁשֶ
ים  ּוְלַהְטִמין אֹותֹו )ָהִאיּסּור ָחל ַרק ִאם ְמַכּסִ
אֹוֶפן מּוְחָלט(, ַמּדּוַע?  ּוְבֵכן,  ִלי ּבְ ֶאת ַהּכְ
א ְלַהְטִמין ֶאת  ָאָדם ּבָ ַבע קֹוֶרה ׁשֶ ֶדֶרְך ַהּטֶ ּבְ

יר ְלַהְטִמין  יל ַקר. ִאם ַנּתִ ְבׁשִ ְבָתה ְוַהּתַ ָהֵאׁש ּכָ ה ׁשֶ יל ְוהּוא ְמַגּלֶ ְבׁשִ ַהּתַ
יל. ּוָמה  ְבׁשִ ה ֶאת ַהּתַ ִחיּלָ ם ּתְ ֵדי ְלַחּמֵ ָטעּות ְלַהְבִעיר ֵאׁש ּכְ הּוא ָעלּול ּבְ
ֶקה, ַהִאם  ל ַמֲאָכל אֹו ַמׁשְ ֹמר ַעל קֹור ׁשֶ הּו רֹוֶצה ִלׁשְ ין ִאם ִמיׁשֶ ַהּדִ
ד אֹוָתנּו  ְלמּוד ְמַלּמֵ מֹור ַעל ַהּקֹור? ַהּתַ ֵדי ִלׁשְ ר לֹו ְלַהְטִמינֹו ּכְ מּוּתָ
י  זֹו, ֲאָבל ַרּבִ ֵּיׁש ֶלֱאסֹור ֲאִפיּלּו ַהְטָמָנה ּכָ ַסק ׁשֶ יא ּפָ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ַרּבִ ׁשֶ
ל ִאיּסּור  ֵאין ּכָ ָאִביו הֹוָרה ׁשֶ ָפָניו ׁשֶ י יֹוֵסי, ֵהִעיד ּבְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל, ּבְ ִיׁשְ

יר. ּתִ י יֹוֵסי ַהּמַ ִדְבֵרי ַרּבִ ֵּיׁש ִלְנהֹוג ּכְ י ׁשֶ ָבר. אֹו-ָאז ָאַמר ַרּבִ ּדָ ּבַ

ף כ"ה: ַמְפִריֵחי ַהּיֹוִנים ּדַ

סּוִלים  ים ַהּפְ סּוִלים ְלֵעדּות ּוַבֲאָנׁשִ ים ַהּפְ ֲאָנׁשִ ַדף ֶזה עֹוֶסֶקת ּבַ ַהּסּוְגָיה ּבְ
יג ָממֹון  ַהּשִׂ ֵאיָנם ִנְמָנִעים ִמּלְ ָּידּוַע ׁשֶ ים ׁשֶ ָּיִנים. ישנם ֲאָנׁשִ ִלְהיֹות ּדַ
ֶזה. ית, ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ִרּבִ ְלֶוה ּבְ ּמַ ְזָלן, אֹו ָאָדם ׁשֶ ל ּגַ סּוִלים, ְלָמׁשָ ִאיּסּור ְוֵהם ּפְ ּבְ

ה "ַמְפִריֵחי יֹוִנים". ַמה ֵהם ַמְפִריֵחי יֹוִנים? סּוִלים ְמכּוּנֶ ֶאָחד ִמּסּוֵגי ַהּפְ

ֲחרּות,  יֵניֶהן ּתַ ִלים יֹוִנים ְועֹוְרִכים ּבֵ ַגּדְ ּמְ ים ׁשֶ ֵהם ֲאָנׁשִ ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

)Wikipedia, David Shay( גשר עד הלום

גשר עד הלום
גשר עד הלום עובר מעל נחל לכיש 
ליד אשדוד, 35 ק"מ דרומית מתל 
אביב. זהו המקום הצפוני ביותר אליו 
הגיע הצבא המצרי שפלש לארץ 
במלחמת העצמאות. הצבא המצרי 
נעצר ליד הגשר לאחר התנגשותו 
בכוחות צה"ל, ולכן נקרא הגשר "עד 
הלום". מטרתו של הצבא המצרי היתה 
להגיע לאזור יבנה, ויחד עם הצבאות 
הערביים האחרים לנתק את תל אביב 
משאר חלקי הארץ. כדי לבלום את 
התקדמותו פוצצה חטיבת גבעתי את 
הגשר, שנקרא אז גשר איסדוד. המצרים 
החלו להקים גשר חלופי, אך הופתעו על 
ידי התקפת מטוסי חיל האוויר הישראלי, 
שקיומו נשמר עד אז בסוד. המטוסים, 
בשילוב ירי תותחים, הרתיעו את המצרים, 
ויחד עם התקפת שתי פלוגות של גבעתי 

נבלמו המצרים ולא הוסיפו להתקדם.

מן ההיסטוריה

ין ֵבית ּדִ ף כ"ג: ֲחָרָטה ּבְ ּדַ

ין  ית ַהּדִ ת ֶאל ּבֵ ָדִדים ָלֶגׁשֶ ֵני ַהּצְ ִעְנְיֵני ָממֹונֹות - ַעל ׁשְ ֵּיׁש ִויּכּוַח ּבְ ׁשֶ ּכְ
ָבר  ּכְ ל ָאָדם ָראּוי ְלִהְתַמּנֹות ְלַדָּין ְוַגם ִמי ׁשֶ ִּיְפסֹוק ִמי צֹוֵדק. לֹא ּכָ ׁשֶ
ל, ִאם  ין ְמסּוָּים. ְלָמׁשָ הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ָלדּון ּדִ ה ְלַדָּין ֵיׁש ִלְפָעִמים ׁשֶ ִנְתַמּנָ

סּול ָלדּון. ּלֹו הּוא ּפָ ָחה ׁשֶ ּפָ ָדִדים הּוא ְקרֹוב ִמׁשְ ַאַחד ַהּצְ

ם  ְחּתָ ּפַ רֹוב ִמׁשְ ּקְ יִמים ׁשֶ ין ַמְסּכִ ֲעֵלי ַהּדִ ָכל ֹזאת ּבַ ִאם ּבְ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ּבְ
ִני:  ֵ ד ַהּשׁ ָדִדים ָיכֹול לֹוַמר ַלּצַ ל, ַאַחד ַהּצְ אי ְלדּוָנם. ְלָמׁשָ ַ ָידּון - הּוא ַרּשׁ
ָך, הּוא ֶנֱאָמן ָעַלי  ְחּתְ ּפַ הּוא ְקרֹוב ִמׁשְ י ׁשֶ ָּין, ְוַאף ַעל ּפִ ָאִביָך ּדַ יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ
ין ִאם ְלֶפַתע הּוא ִמְתָחֵרט ְואֹוֵמר:  ֵּין ֶאְצלֹו. ּוָמה ַהּדִ ים ְלִהּדַ ַוֲאִני ַמְסּכִ
ָאִביָך ָידּון אֹוָתנּו? ּוְבֵכן, ִאם ֲעַדִין לֹא ִנְפַסק  ים ׁשֶ ֶעֶצם ֵאיִני ַמְסּכִ ּבְ
ָדִדים ָעׂשּו ִקְנָין ְמַחֵּיב  ֵני ַהּצְ ין - הּוא ָיכֹול ַלְחזֹור ּבֹו. ֲאָבל ִאם ׁשְ ַהּדִ
ּלֹא ִיְתָחְרטּו, יֹוֵתר ֵאיָנם  ֵהם ִמְתַחְּיִבים ׁשֶ ּיּון, ׁשֶ ִהְתִחיל ַהּדִ ִלְפֵני ׁשֶ

ְיכֹוִלים ְלִהְתָחֵרט.
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ִתָּיה ְ ף כ"ו: ֶאֶבן ַהּשׁ ּדַ

ח ֲארֹון  ְרַקע ְוָעֶליָה הּוּנַ ְלָטה ֵמַהּקַ ּבָ ים ָהְיָתה ֶאֶבן ׁשֶ ָדׁשִ קֹוֶדׁש ַהּקָ ּבְ
ִביִאים ָהִראׁשֹוִנים, ַעל ְיֵדי  ְתקּוַפת ַהּנְ ָתה ּבִ ּלְ ִרית. ָהֶאֶבן ַהּזֹו ִהְתּגַ ַהּבְ
יבּוָתּה,  ֵהִבינּו ֶאת ֲחׁשִ ָרֵאל ׁשֶ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ִביא ְוַעל ְיֵדי ּדָ מּוֵאל ַהּנָ ׁשְ

ִתָּיה". ְ ְוֵהם ָקְראּו ָלּה "ֶאֶבן ַהּשׁ

י ֵמָהֶאֶבן ַהּזֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ְוִהיא ַהְיסֹוד  ית ִויסֹוד, ּכִ ּתִ ׁשְ ׁשֹון ּתַ ִתָּיה" ִמּלְ "ׁשְ
ע ֵמאֹות  ַאְרּבַ ַחי ִלְפֵני ּכְ ן ִזְמָרא, ׁשֶ לֹֹמה ִאּבְ ִוד ּבֶן ׁשְ י ּדָ ל ָהעֹוָלם. ַרּבִ ׁשֶ
ַלע"  ת ַהּסֶ יּפַ י ִמְבֶנה "ּכִ "ז, ּכִ ִסְפרֹו שּו"ת ִרְדּבַ ִנים, ּכֹוֵתב ּבְ ים ׁשָ ִ ַוֲחִמיּשׁ
ִדּיּוק  ָנה(, ִנְבָנה ּבְ -1,300 ׁשָ ִית )ִלְפֵני ּכְ נּו ַהּמּוְסְלִמים ַעל ַהר ַהּבַ ּבָ ׁשֶ
י הּוא ִנְבָנה ֵמַעל  ַלע" ּכִ ת ַהּסֶ יּפַ ה "ּכִ ִתָּיה, ָלֵכן הּוא ְמכּוּנֶ ְ ֵמַעל ֶאֶבן ַהּשׁ
ג  ַעל ַהּגַ ְבֶנה ּבַ ַלע, הּוא ַהּמִ ת ַהּסֶ יּפַ ִתָּיה. ִמְבֶנה ּכִ ְ ַלע - ֶאֶבן ַהּשׁ ַהּסֶ
ָאנּו רֹוִאים אֹותֹו, ָאנּו ִמְצַטֲעִרים  ַעם ׁשֶ ָזָהב, ּוְבָכל ּפַ ה ּבְ ֶהָעגֹול ַהְמצּוּפֶ

ן.  יר ָלנּו ֶאת ַהחּוְרּבָ י הּוא ַמְזּכִ ְמאֹוד, ּכִ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין כ״ה- כ״ז

ְבָרִנים ף כ"ז: ִסיּפּור ַהּקַ ּדַ

ר ְלָכְך  ֶקׁשֶ יג ָממֹון ִנְפָסל ְלָהִעיד ֵעדּות. ּבְ ֵדי ְלַהּשִׂ ָאָדם ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ּכְ
ָהיּו ְרִגיִלים ִלְקּבֹור  ָבֶבל ָהיּו ַקְבָרִנים ׁשֶ ה ְמַעְנֵין: ּבְ ְלמּוד ֵמִביא ַמֲעׂשֶ ַהּתַ
בּועֹות,  ָ ל ַחג ַהּשׁ יֹום טֹוב ׁשֶ ַעם ֵהם ָקְברּו ֵמת ּבְ יֹום טֹוב. ּפַ ֵמִתים ּבְ
יֹום  ָעְברּו ִאיּסּור )ָהָיה ֶזה ּבְ ֵני ׁשֶ א ֶהְחִליט ְלַנּדֹות אֹוָתם ִמּפְ ּפָ ְוַרב ּפָ
ְקבּוַרת  ק ּבִ ר ְלִהְתַעּסֵ לּוּיֹות מּוּתָ ל ּגָ ִני ׁשֶ יֹום טֹוב ׁשֵ ן ּבְ ּכֵ טֹוב ִראׁשֹון, ׁשֶ
ֵני  סּוִלים ְלֵעדּות, ִמּפְ ְבָרִנים ָהֲעַבְרָיִנים ּפְ ַהּקַ ם ָקַבע ׁשֶ ת(. הּוא ּגַ ַהּמֵ
בּוָרה.  ּכֹוֶרת ַעל ַהּקְ ׂשְ ֶסף - ֶאת ַהּמַ יג ּכֶ ֵדי ְלַהּשִׂ ֵהם עֹוְבִרים ִאיּסּור ּכְ ׁשֶ
ִרים ְלֵעדּות,  ׁשֵ ֵהם ּכְ ַע, ָאַמר ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ֲאָבל ַרב הּוָנא, ּבְ
ת ְוֵאיָנם  ְקבּוַרת ַהּמֵ ים ִמְצָוה ּבִ ֵהם עֹוׂשִ בּו ׁשֶ ֵהם ָחׁשְ ֵני ׁשֶ זאת ִמּפְ
ָעָבר  ָבר ּבֶ ַאל ֶאת ַרב הּוָנא: ֲאָבל ּכְ א ׁשָ ּפָ ָבר ָאסּור. ַרב ּפָ ַהּדָ יֹוְדִעים ׁשֶ
ן,  ָבר ָאסּור, ִאם ּכֵ ַהּדָ אי יֹוְדִעים ֵהם ׁשֶ יִתי אֹוָתם ּוְבַוּדַ ן ְוִניּדִ ֵהם ָעׂשּו ּכֵ
ַע: ֲאִני  י ְיהֹוׁשֻ ּזֹו ִמְצָוה? ָעָנה לֹו ַרּבִ ִבים ׁשֶ ֵהם חֹוׁשְ ה קֹוֵבַע ׁשֶ ֵאיְך ַאּתָ
ַהֲחָכִמים  טּוִחים ׁשֶ ים ִמְצָוה, ְוֵהם ּבְ ֵהם עֹוׂשִ ִבים ׁשֶ ֵהם חֹוׁשְ ֵער ׁשֶ ְמׁשַ
יֹום טֹוב,  ֵהם ָעׂשּו ְמָלאָכה ּבְ ְך ׁשֶ ר ָלֶהם ַעל ּכָ ֵדי ְלַכּפֵ ִניּדּו אֹוָתם ַרק ּכְ

ָעְברּו ַעל ִאיּסּור. ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ׁשֶ

ֲחרּות  ּתַ יָגה ּבַ ִהּשִׂ ּוַבַעל ַהּיֹוָנה ׁשֶ
ּלֹא  ְסכּום ְמסּוָּים ֵמֲחֵברֹו ׁשֶ זֹוֶכה ּבִ
י  ן ּכִ יגֹו. ֲחַז"ל ָאְסרּו ִלְנהֹוג ּכֵ ִהּשִׂ
ְסּפֹו  ְפִסיד ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאת ּכַ ַהּמַ
ָתם הּוא  י ִמן ַהּסְ ֵלם, ּכִ ֵלב ׁשָ ּבְ
ֵני  ֲחרּות ִמּפְ ּתַ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ֶהְחִליט ְלִהׁשְ
יבּו  ַּיְרִויַח, ַוֲחַז"ל ֶהְחׁשִ ַבר ׁשֶ ּסָ ׁשֶ
ֶזל.  אּוָלם ִאם  מֹו ּגֶ ָבר ּכְ ֶאת ַהּדָ

לּו  ָחִקים ַהּלָ ׂשְ ּמִ ֵחק ּבַ ְתׁשּוָבה ְוַגם ַמְפִסיִקים ְלׂשַ סּוִלים ֵאּלּו חֹוְזִרים ּבִ ּפְ
ֵעִדים ּוְכַדָּיִנים. ׁש ּכְ ּמֵ רּוָתם ִויכֹוִלים ְלׁשַ אֹוֶפן מּוְחָלט - ֵהם חֹוְזִרים ְלַכׁשְ ּבְ

מתולדותיו
אברהם הרצפלד

)תרנ"א-תשל"ג, 1891-1973(

אברהם הרצפלד ז"ל היה פעיל ציוני, 
ממייסדי מפלגת "אחדות העבודה", 
ההסתדרות  הקמת  מיוזמי  אחד 
הכללית, וחבר כנסת מטעם מפא"י. 
הרצפלד נולד באוקראינה ובצעירותו 
היה פעיל בציונות הסוציאליסטית. עקב 
כך נעצר ונשלח לסיביר, אך הצליח 
להימלט ועלה לארץ. בתקופת מלחמת 
העולם הראשונה סייע למחתרת ניל"י 
בפעילותה נגד הטורקים. הרצפלד 
ארץ  יישוב  למען  בפעילותו  נודע 
ישראל ובהתמסרותו להקמת נקודות 
יישוב בכל רחבי הארץ. הוא חיבב 
ניגונים ושירה ובסיום כל טקס עלייה 
יישוב חדש נהג לפצוח  לקרקע של 
בשיר "שורו, הביטו וראו, מה גדול היום 
הזה...". לאחר מלחמת ששת הימים קרא 
הרצפלד להתיישב בכל חבלי הארץ 

ששוחררו במלחמה. 
ב  " ל ר ת ת  נ ש ב
)1972( זכה בפרס 
ישראל על תרומה 
לחברה  וחדת  מי

ולמדינה.

אברהם הרצפלד 
)Wikipedia(
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מן התלמוד: סדר נזיקין,  

חידה

)תשובות- לא להדפיס: אבן השתיה, גשר עד הלום, מפריחי היונים, ביצרון(

שאלות

בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

ִתָּיה, היכן היא  ְ מהי ֶאֶבן ַהּשׁ א. 
נמצאת ומדוע היא נקראת כך?

סּוִלים ְלֵעדּות,  ים ַהּפְ מיהם הֲאָנׁשִ ב. 
ומה המשותף להם?

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין כ״א - כ״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

בפרשה נאמר שארץ ישראל איננה כמו ארץ מצרים, שמשקים את 
שדותיה דרך הנילוס, אלא היא ארץ שיורד בה גשם ומשקה את השדות: 
ר  ּה לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא ֲאׁשֶ ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ה ָבא ׁשָ ר ַאּתָ י ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ "ּכִ

ַגן ַהָּיָרק". ִקיָת ְבַרְגְלָך ּכְ ְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוִהׁשְ ר ּתִ ם ֲאׁשֶ ָ ְיָצאֶתם ִמּשׁ
שאלו על כך חז"ל: לא מובן מה השבח בכך? הרי לכאורה עדיף 
להשקות באמצעות הנהר שנמצא שם תמיד, ולא להיות תלויים בגשם 

שלפעמים לא מגיע.
תשובתם של חז"ל היא שמעלתה של ארץ ישראל היא בדיוק בכך, 
שהחקלאים יודעים תמיד שהם תלויים בחסדי ה' שיוריד להם גשם, 
ולכן הם פונים אליו בתפילה ומתקרבים אליו. התלות בגשם גורמת 
לעם ישראל להתקרב לה', בניגוד למצרים שהעובדה שיש להם מים 
בשפע גורמת להם לא להתפלל ובכך להתרחק מהשגחת ה' בעולם.

"ד
דמויות השנה בחמ

בחירת הרב גורן לרב הראשי לישראל
אחרי מלחמת ששת הימים ערך הרב שלמה גורן 
את ליל הסדר האחרון שלו בצבא, על ספינת חיל 
הים בשארם א-שייח'. לאחר מכן החליט שהגיע 
הזמן לפרוש מהצבא. הוא החל לכהן בתור הרב 
הראשי של תל אביב, תפקיד אליו נבחר שלוש שנים 
קודם, לצדו של הרב עובדיה יוסף. לאחר כשנה וחצי 
התקיימו בחירות לרבנות הראשית  לישראל, והרב 
גורן נבחר ברוב עצום. במקום להיות באולם בשעת 
ספירת הקולות, נסע הרב להר הזיתים להשתטח 
על קברו של הרב קוק, מייסד הרבנות הראשית, שם 
התחייב להמשיך את דרכו ולהגשים את תוכניותיו. 
לאחר שחזר שמע ברדיו על בחירתו. אנשים עמדו 

על המרפסות ליד ביתו וצעקו לו "מזל טוב".

*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.

מצאו את המושגים הנרמזים במשפטים הבאים:

1. "שמתי על האבן הזו מיץ, קולה ולימונדה"

2. "כאשר התקרבתי לגשר חטפתי מהלומה בראשי"

3. "הנפתי את ידי לעבר היונים והן התעופפו מהחלון"

4. "הבציר היה הפעם קטן מאוד, אפשר לקרוא לו..."

מצאו את המושג


