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דַּ ף כ"בּ ְ :כבוֹ ד ַה ֶּמלֶ ְך
ַ ּבסּוגְ יוֹת ַה ִ ּנלְ ָמדוֹת ְ ּב ַדף זֶ ה ַה ַּתלְ מּוד עו ֵֹסק ַרבּ וֹת ִ ּבכְ בוֹד ֹו ׁ ֶשל ֶמלֶ ְך ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
ָה ָעם ָצ ִר ְ
ימה וְ ְביִ ְר ָאה.
יך לְ כַ ֵ ּבד ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך ָּכבוֹ ד ַרב וְ עוֹ ְמ ִדים לְ ָפנָ יו ְ ּב ֵא ָ
יסאוֹ  ,לַ ֲחבוֹ ׁש ֶאת ִ ּכ ְתרוֹ אוֹ
ָאסּור לִ ְרכּ וֹ ב ַעל סּוסוֹ  ,לָ ׁ ֶש ֶבת ַעל ִ ּכ ְ
לְ ַה ְחזִ יק ֶאת ׁ ַש ְר ִביטוֹ .
ש ַער ר ׁ
ַעל ַה ֶּמלֶ ְך לְ ַה ְק ּ ִפיד ׁ ֶש ּ ְ ׂ
ֹאשוֹ יִ ְהיֶ ה נָ ֶאה ּולְ ׁ ֵשם ָּכ ְך הּוא ִמ ְס ַּת ּ ֵפר
ְ ּב ִת ְס ּפוֹ ֶרת ְמי ֶּוח ֶדת ָּכל יוֹ ם וָ יוֹ םְּ .כמוֹ כֵ ן ,הּוא לוֹ ֵב ׁש ְ ּבגָ ִדים ְמפוֹ ָא ִרים
וְ יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ַא ְרמוֹ נוֹ ְּכ ׁ ֶש ֶּכ ֶתר ַמלְ כּות לְ ר ׁ
ֹאשוֹ .
ְ
ֵאין ָא ָדם נִ ְכנָ ס לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך לְ ל ֹא ַקבָּ לַ ת ְר ׁשּות ִ -וְאם ַה ֶּמלֶ ך קוֹ ֵרא
ישהּו הּוא ְמחּוּיָ ב לְ ִה ְתיַ ֵ ּצב לְ ָפנָ יוּ ְ .ב ֵעת ׁ ֶש ִ ּנכְ נָ ס ָא ָדם ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ָעלָ יו
לְ ִמ ׁ ֶ
ׁ
ֹ
לְ ִה ְש ַּת ֲחווֹת לו ו ֲַא ִפילּ ּו נָ ִביא ְמצּוּוֶה
לִ נְ הֹג ָּכ ְך.
ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָא ָדם נִ ְמ ָצא ֵא ֶצל ַה ֶּמלֶ ְך
הּוא עוֹ ֵמד וְ ַה ֶּמלֶ ְך יוֹ ׁ ֵשב ,לְ ַמ ֵעט
עוֹמד לִ כְ בוֹדוֹ.
כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹל ׁ ֶש ַה ֶּמלֶ ְך ֵ
ַה ֶּמלֶ ְך ְמצּוּוֶה ַ ּגם לְ כַ ֵ ּבד ַּתלְ ִמ ֵידי
יצ ִבים לְ ָפנָ יו
ֲחכָ ִמים ְּוב ֵעת ׁ ֶש ֵהם נִ ָ ּ
ָ -עלָ יו לְ הוֹ רוֹ ת לָ ֶהם לָ ׁ ֶש ֶבת.
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

דַּ ף כ"אִ :מ ְצווֹ ת ַה ֶּמלֶ ְך
ַ ּב ּתוֹ ָרה יֶ ׁ ְשנָ ן ִמ ְס ּ ָפר ִּמ ְצווֹ ת
יּוחדוֹ ת לַ ֶּמלֶ ְך.
ַה ְמ ָ
ַה ּת וֹ ָרה ְמ ַצ ָּו ה ֶא ת ַה ֶּמלֶ ךְ
"רק
ְ ּב ֵס ֶפר דְּ ָב ִריםֶ ּ ,פ ֶרק י"זַ :
סּוסים ְול ֹא י ׁ ִָשיב
ל ֹא יַ ְר ֶ ּבה לּ וֹ ִ
ֶאת ָה ָעם ִמ ְצ ַריְ ָמה לְ ַמ ַען
ַה ְרבּ וֹת סּוס וַה' ָא ַמר לָ כֶ ם ל ֹא
ת ִֹספּון לָ ׁשּוב ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַה ֶּזה עוֹד".
ַה ַּתלְ מּוד ַמ ְס ִ ּביר לָ נּו ׁ ֶש ּמ ָּּותר לְ ֶמלֶ ְך לְ ַה ְחזִ יק ס ִּוסים ְּככָ ל ׁ ֶשּיִ ְצ ָט ֵר ְך ֲעבּור
יּות ִרים,
אוֹסר ָעלָ יו לְ ַה ְחזִ יק ִ
סּוסים ְמ ָּ
ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ אוֹ ּ ָפ ָר ׁ ָשיוִ ,וְאלּ ּו ּ ָפסּוק זֶ ה ֵ
ְּכ ִפי ׁ ֶש ָהיּו עוֹ ִ ׂ
שים ַמלְ כֵ י א ּּומוֹ ת ָהעוֹ לָ ם.
ַה ֶּמלֶ ְך ְמצּוּוֶה ַ ּגם לִ ְכ ּתוֹ ב לְ ַע ְצמוֹ ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶשאוֹ תוֹ ִה ִ ּנ ַיח ְ ּב ֵחיקוֹ וְ ל ֹא
נִ ְפ ַרד ִמ ֶּמנּ ּו; יָ ׁ ַשב ַה ֶּמלֶ ְך ְ ּב ִדין ּתוֹ ָרה ֵ -ס ֶפר ַה ּתוֹ ָרה ִע ּמוֹ  .יָ ָצא לְ ִמלְ ָח ָמה
 ֵס ֶפר ַה ּתוֹ ָרה ִע ּמוֹ .יסא אוֹ ֵ ּבית ֶמ ְר ָחץַ ,מ ִ ּנ ַיח ַה ֶּמלֶ ְך
ַרק ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַה ִּל ּ
ימּוד ָאסּורְּ ,כגוֹןּ ֵ :בית ִּכ ֵּ
ֶאת ֵס ֶפר ַה ּתוֹ ָרה וְנִ כְ נָ ס לְ ַבדּ וֹ .

talmudi

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,
שנאמרׁ :שּובּו לְ ִב ָּצרֹון ֲא ִס ֵירי ַה ִּת ְקוָ ה ּגַ ם ַהּיֹום
ַמּגִ יד ִמ ְׁשנֶ ה ָא ִׁשיב לָ ְך"
פורתא – קצת
כדקאמרת – כמו שאמרת

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.

על המפה
ִ ּב ָ ּצרוֹ ן
ִ ּב ָ ּצרוֹ ן הוא מושב עובדים במישור
החוף הדרומי ,סמוך לגדרה .המושב
נוסד בשנת תרצ"ה ( )1935על 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 ( ,)1929עבדו
בפרדסי המושבה גן יבנה ובנו את בתי
המושב על האדמות שניתנו להם .בשנת
תש"ו ( )1946הצטרף אל המושב גרעין
של נוטרים משוחררים מהמושבה מזכרת
בתיה .במלחמת העצמאות עמד ִ ּב ָ ּצרוֹ ן
בסמוך לקו החזית עם הצבא המצרי,
שהגיע עד גשר עד הלום ונעצר שם.
אחרי המלחמה התיישבו במקום חיילים
משוחררים בהמלצתו של אברהם
הרצפלד ,ובהמשך הגיעו לְ ִ ּב ָ ּצרוֹ ן עולים
חדשים בעיקר מבולגריה ורומניה .כיום
גרים ביישוב כ 1,200-תושבים.

משוב ביצרון -במישור החוף הדרומי
(עומרי וגיא בן חיים)Wikipedia ,
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דַּ ף כ"גֲ :ח ָר ָטה ְ ּב ֵבית דִּ ין
ְּכ ׁ ֶשּיֵ ׁש וִ יכּ ַּוח ְ ּב ִענְ יְנֵ י ָממוֹ נוֹ ת ַ -על ׁ ְשנֵ י ַה ְ ּצ ָד ִדים לָ גֶ ׁ ֶשת ֶאל ֵ ּבית ַהדִּ ין
צוֹדק .ל ֹא ָּכל ָא ָדם ָראּוי לְ ִה ְת ַמנּ וֹ ת לְ ַדּיָ ן וְגַ ם ִמי ׁ ֶש ְּכ ָבר
ׁ ֶשּיִ ְפסוֹ ק ִמי ֵ
נִ ְת ַמ ָ ּנה לְ ַדּיָ ן יֵ ׁש לִ ְפ ָע ִמים ׁ ֶשהּוא ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לָ דּון דִּ ין ְמסּוּיָ ם .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם
ַא ַחד ַהצְּ ָד ִדים הּוא ְקרוֹ ב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶשלּ וֹ הּוא ּ ָפסּול לָ דּון.
ְ ּב ַדף זֶ ה לו ְֹמ ִדים ׁ ֶש ִאם ְ ּבכָ ל זֹאת ַ ּב ֲעלֵ י ַהדִּ ין ַמ ְס ִּכ ִימים ׁ ֶש ְּקרוֹב ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ָּתם
לוֹמר לַ ַ ּצד ַה ּׁ ֵשנִ י:
יָ דּון  -הּוא ַר ּׁ ַשאי לְ דּונָ ם .לְ ָמ ׁ ָשלַ ,א ַחד ַה ְ ּצ ָד ִדים יָ כוֹ ל ַ
יוֹד ַע ֲאנִ י ׁ ֶש ָא ִב ָ
יך דַּ ּיָ ןַ ,וְאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהּוא ְקרוֹ ב ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ְּת ָך ,הּוא נֶ ֱא ָמן ָעלַ י
ֵ
אוֹמר:
ֲוַאנִ י ַמ ְס ִּכים לְ ִהדַּ ּיֵ ן ֶא ְצלוֹ ָּ .ומה ַהדִּ ין ִאם לְ ֶפ ַתע הּוא ִמ ְת ָח ֵרט וְ ֵ
בְּ ֶע ֶצם ֵאינִ י ַמ ְס ִ ּכים ׁ ֶש ָא ִב ָ
ּוב ֵכןִ ,אם ֲע ַדיִ ן ל ֹא נִ ְפ ַסק
יך יָ דּון אוֹ ָתנּו? ְ
ַהדִּ ין  -הּוא יָ כוֹ ל לַ ְחזוֹ ר בּ וֹ ֲ .א ָבל ִאם ׁ ְשנֵ י ַהצְּ ָד ִדים ָעשׂ ּו ִקנְ יָ ן ְמ ַחּיֵ ב
לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ַהדִּ ּיּוןֶ ׁ ,ש ֵהם ִמ ְת ַחּיְ ִבים ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ָח ְרטּו ,יוֹ ֵתר ֵאינָ ם
יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ְת ָח ֵרט.

דַּ ף כ"דַ :ה ְט ָמנָ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
עוֹס ֶקת ְ ּב ִדינֵ י ַה ְט ָמנָ ה.
ַא ַחת ֵמ ִהלְ כוֹת ׁ ַש ָ ּבת ֶ
ַמ ִהי ַה ְט ָמנָ ה? ִמי ׁ ֶשרו ֶֹצה לִ ׁ ְשמוֹר ַעל ח ּּומ ֹו ׁ ֶשל
ַּת ְב ׁ ִשיל לִ כְ בוֹד ׁ ַש ָ ּבת יָכוֹל לְ כַ ּסוֹת ֶאת ַה ְּכלִ י
ׁ ֶשבּ וֹ הּוא מ ָ ּּונח ִ ּב ְבגָ ִדים אוֹ ְ ׂ
ש ִמיכוֹ ת וְכַ ּיוֹ ֵצא
חוֹ
עּולה זוֹ ׁשוֹ ֶמ ֶרת ַעל ַה ם לִ זְ ַמן
ָ ּבזֶ הְ ּ .פ ָ ּ
ָארוֹ ְך ְמאוֹ ד וְ ִהיא ְמכּו ָּנה ַה ְט ָמנָ הֲ .חזַ "ל
ָא ְמרּו ׁ ֶש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ָאסּור לְ הוֹ ִריד ִסיר ֵמ ָה ֵא ׁש
יסּור ָחל ַרק ִאם ְמכַ ִּסים
(ה ִא ּ
ּולְ ַה ְט ִמין אוֹ תוֹ ָ
ֶאת ַה ְּכלִ י ְ ּבאוֹ ֶפן מ ְּוחלָ ט)ַ ,מדּ ַּוע? ְּובכֵ ן,
ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ֶּט ַבע קוֹ ֶרה ׁ ֶש ָא ָדם ָ ּבא לְ ַה ְט ִמין ֶאת
ַה ַּת ְב ׁ ִשיל וְ הּוא ְמגַ ֶ ּלה ׁ ֶש ָה ֵא ׁש ָּכ ְב ָתה וְ ַה ַּת ְב ׁ ִשיל ַקרִ .אם נַ ִּתיר לְ ַה ְט ִמין
ּומה
הּוא ָעלּול ְ ּב ָטעּות לְ ַה ְב ִעיר ֵא ׁש ְּכ ֵדי לְ ַח ֵּמם ְּת ִח ָ ּ
ילה ֶאת ַה ַּת ְב ׁ ִשילָ .
ישהּו רוֹ ֶצה לִ ׁ ְשמֹר ַעל קוֹ ר ׁ ֶשל ַמ ֲא ָכל אוֹ ַמ ׁ ְש ֶקהַ ,ה ִאם
ַהדִּ ין ִאם ִמ ׁ ֶ
מּותר לוֹ לְ ַה ְט ִמינוֹ ְ ּכ ֵדי לִ ׁ ְשמוֹ ר ַעל ַה ּקוֹ ר? ַה ַּתלְ מּוד ְמלַ ֵּמד אוֹ ָתנּו
ָּ
סוֹ
ׁ
ׁ
ׂ
ב
ׁ ֶש ַר ִ ּ י יְ ה ָּודה ַה ָ ּנ ִשיא ּ ָפ ַסק ֶשּיֵ ש לֶ ֱא ר ֲא ִפילּ ּו ַה ְט ָמנָ ה ָּכזוֲֹ ,א ָבל ַר ִ ּבי
יסּור
יוֹסיֵ ,ה ִעיד ְ ּב ָפנָ יו ׁ ֶש ָא ִביו הוֹ ָרה ׁ ֶש ֵאין ָּכל ִא ּ
יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלּ ְ ,בנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵ
יוֹסי ַה ַּמ ִּתיר.
ַ ּבדָּ ָבר .אוֹ ָ
-אז ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ֶשּיֵ ׁש לִ נְ הוֹ ג ְּכ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵ

יחי ַהּיוֹ נִ ים
דַּ ף כ"הַ :מ ְפ ִר ֵ
עוֹס ֶקת ַ ּב ֲאנָ ׁ ִשים ַה ּ ְפסּולִ ים לְ ֵעדּות ַּוב ֲאנָ ׁ ִשים ַה ּ ְפסּולִ ים
ַה ּסּוגְ יָה ְ ּב ַדף זֶ ה ֶ
לִ ְהיוֹ ת דַּ ּיָ נִ ים .ישנם ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶשּיָ ד ַּוע ׁ ֶש ֵאינָ ם נִ ְמנָ ִעים ִמ ְּל ַה ּ ִ ׂ
שיג ָממוֹ ן
ּיוֹצא ָ ּבזֶ ה.
ְ ּב ִא ּיסּור ֵוְהם ּ ְפסּולִ ים ,לְ ָמ ׁ ָשל ַ ּגזְ לָ ן ,אוֹ ָא ָדם ׁ ֶש ַּמלְ וֶה ְ ּב ִר ִ ּבית ,וְכַ ֵ
יחי יוֹ נִ ים?
יחי יוֹ נִ ים"ַ .מה ֵהם ַמ ְפ ִר ֵ
"מ ְפ ִר ֵ
ֶא ָחד ִמ ּסּוגֵ י ַה ּ ְפסּולִ ים ְמכּו ֶּנה ַ
יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֵהם ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְּמגַ דְּ לִ ים יוֹ נִ ים וְ עוֹ ְרכִ ים ֵ ּבינֵ ֶיהן ַּת ֲחרּות,
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מן ההיסטוריה
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.

גשר עד הלום ()Wikipedia, David Shay
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ַּוב ַעל ַהּיוֹ נָ ה ׁ ֶש ִה ּ ִ ׂ
שיגָ ה ַ ּב ַּת ֲחרּות
ז ֹוכֶ ה ִ ּב ְסכּום ְמסּוּיָם ֵמ ֲח ֵבר ֹו ׁ ֶשלּ ֹא
ִה ּ ִ ׂ
שיגוֹ ֲ .חזַ "ל ָא ְסרּו לִ נְ הוֹ ג ֵּכן ִּכי
ַה ַּמ ְפ ִסיד ֵאינוֹ נוֹ ֵתן ֶאת ַּכ ְס ּפוֹ
ְ ּבלֵ ב ׁ ָשלֵ םִּ ,כי ִמן ַה ְּס ָתם הּוא
ֶה ְחלִ יט לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ַ ּב ַּת ֲחרּות ִמ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶש ָּס ַבר ׁ ֶשּיַ ְרוִ ַיח ,וַ ֲחזַ "ל ֶה ְח ׁ ִשיבּו
ֶאת ַהדָּ ָבר ְּכמוֹ ֶ ּגזֶ ל .אּולָ ם ִאם
ּ ְפסּולִ ים ֵאלּ ּו חוֹ זְ ִרים ִ ּב ְת ׁש ָּובה וְגַ ם ַמ ְפ ִס ִיקים לְ ַ ׂ
ש ֵחק ַ ּב ִּמ ְ ׂ
ש ָח ִקים ַה ָ ּללּו
רּותם וִ יכוֹ לִ ים לְ ׁ ַש ֵּמ ׁש ְ ּכ ֵע ִדים ּוכְ ַדּיָ נִ ים.
ְ ּבאו ֶֹפן מ ְּוחלָ ט ֵ -הם חוֹ זְ ִרים לְ כַ ׁ ְש ָ

דַּ ף כ"וֶ :א ֶבן ַה ׁ ּ ְש ִתּיָ ה
יה הּו ַּנח ֲארוֹ ן
בְּ קוֹ ֶד ׁש ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ָהיְ ָתה ֶא ֶבן ׁ ֶשבָּ לְ ָטה ֵמ ַה ַ ּק ְר ַקע וְ ָעלֶ ָ
יאים ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ יםַ ,על יְ ֵדי
ַהבְּ ִריתָ .ה ֶא ֶבן ַהזּוֹ ִה ְת ַ ּג ְּל ָתה בִּ ְת ַ
קּופת ַה ְּנ ִב ִ
ׁ
ׁ
שׂ
יבּות ּה,
ׁ ְש ֵ
מּואל ַה ָּנ ִביא וְ ַעל יְ ֵדי דָּ וִ ד ֶמלֶ ְך יִ ְ ָר ֵאל ֶש ֵה ִבינּו ֶאת ֲח ִש ָ
"א ֶבן ַה ּׁ ְש ִתּיָ ה".
וְ ֵהם ָק ְראּו לָ ּה ֶ
"ש ִתּיָ ה" ִמ ְּל ׁשוֹן ַּת ׁ ְש ִּתית וִיסוֹדִּ ,כי ֵמ ָה ֶא ֶבן ַהזּוֹ נִ ְב ָרא ָהעוֹ לָ םִ ,וְהיא ַהיְסוֹד
ְׁ
ׁ ֶשל ָהעוֹ לָ םַ .ר ִ ּבי דָּ וִד בּ ֶן ׁ ְשלֹמֹה ִא ְ ּבן זִ ְמ ָראֶ ׁ ,ש ַחי לִ ְפנֵ י ְּכ ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת
יפת ַה ֶּסלַ ע"
ישים ׁ ָשנִ ים ,כּ וֹ ֵתב ְ ּב ִס ְפרוֹ שּו"ת ִר ְדבַּ "זִּ ,כי ִמ ְבנֶ ה ִּ
"כ ּ ַ
וַ ֲח ִמ ּׁ ִ
ׁ ֶש ָ ּבנּו ַה ּמ ְּוסלְ ִמים ַעל ַהר ַה ַ ּביִ ת (לִ ְפנֵ י ְּכָ ׁ 1,300-שנָ ה) ,נִ ְבנָ ה ְ ּב ִדּיּוק
יפת ַה ֶּסלַ ע" ִּכי הּוא נִ ְבנָ ה ֵמ ַעל
ֵמ ַעל ֶא ֶבן ַה ּׁ ְש ִתּיָ ה ,לָ כֵ ן הּוא ְמכ ֶ ּּונה ִּ
"כ ּ ַ
יפת ַה ֶּסלַ ע ,הּוא ַה ִּמ ְבנֶ ה ַ ּב ַעל ַה ַ ּגג
ַה ֶּסלַ ע ֶ -א ֶבן ַה ּׁ ְש ִתּיָ הִ .מ ְבנֶ ה ִּכ ּ ַ
רוֹאים אוֹ תוֹ ָ ,אנּו ִמ ְצ ַט ֲע ִרים
ֶה ָעגוֹ ל ַה ְמצ ּ ֶּופה ְ ּבזָ ָהבְּ ,ובכָ ל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ָאנּו ִ
ְמאוֹדִּ ,כי הּוא ַמזְ ִּכיר לָ נּו ֶאת ַהח ְּור ָ ּבן.

דַּ ף כ"זִ :ס ּ
יפּור ַה ַ ּק ְב ָרנִ ים
ָא ָדם ָהעוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה ְּכ ֵדי לְ ַה ּ ִ ׂ
שיג ָממוֹ ן נִ ְפ ָסל לְ ָה ִעיד ֵעדּותּ ְ .ב ֶק ׁ ֶשר לְ כָ ְך
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְמ ַענְ יֵ ןּ ְ :ב ָב ֶבל ָהיּו ַק ְב ָרנִ ים ׁ ֶש ָהיּו ְרגִ ילִ ים לִ ְקבּ וֹ ר
ֵמ ִתים ְ ּביוֹ ם טוֹ בַ ּ .פ ַעם ֵהם ָק ְברּו ֵמת ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶשל ַחג ַה ּׁ ָשבּועוֹ ת,
(היָ ה זֶ ה ְ ּביוֹ ם
וְ ַרב ּ ָפ ּ ָפא ֶה ְחלִ יט לְ נַ דּ וֹ ת אוֹ ָתם ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָע ְברּו ִא ּ
יסּור ָ
טוֹ ב ִר ׁ
אשוֹ ןֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ָ ּגלּוּיוֹ ת מ ָּּותר לְ ִה ְת ַע ֵּסק ִ ּב ְקב ַּורת
ַה ֵּמת) .הּוא ַ ּגם ָק ַבע ׁ ֶש ַה ַ ּק ְב ָרנִ ים ָה ֲע ַב ְריָ נִ ים ּ ְפסּולִ ים לְ ֵעדּותִ ,מ ּ ְפנֵ י
יסּור ְּכ ֵדי לְ ַה ּ ִ ׂ
שיג ֶּכ ֶסף ֶ -את ַה ַּמ ְ ׂ
שכּ וֹ ֶרת ַעל ַה ְּקב ָּורה.
ׁ ֶש ֵהם עוֹ ְב ִרים ִא ּ
ֲא ָבל ַרב הּונָ א ,בְּ נוֹ ׁ ֶשל ַרבִּ י יְ הוֹ ׁ ֻש ַעָ ,א ַמר ׁ ֶש ֵהם ְ ּכ ׁ ֵש ִרים לְ ֵעדּות,
בּורת ַה ֵּמת וְ ֵאינָ ם
זאת ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם ָח ׁ ְשבּו ׁ ֶש ֵהם עוֹ ִשׂ ים ִמ ְצוָ ה בִּ ְק ַ
יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ַהדָּ ָבר ָאסּורַ .רב ּ ָפ ּ ָפא ׁ ָש ַאל ֶאת ַרב הּונָ אֲ :א ָבל ְּכ ָבר ֶ ּב ָע ָבר
יוֹד ִעים ֵהם ׁ ֶש ַהדָּ ָבר ָאסּורִ ,אם ֵּכן,
ֵהם ָעשּׂו ֵּכן וְנִ ידִּ ִיתי אוֹ ָתם ְּובוַדַּ אי ְ
ֵא ְ
יך ַא ָּתה קוֹ ֵב ַע ׁ ֶש ֵהם חוֹ ׁ ְש ִבים ׁ ֶשזּוֹ ִמ ְצוָ ה? ָענָ ה לוֹ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעֲ :אנִ י
ְמ ׁ ַש ֵער ׁ ֶש ֵהם חוֹ ׁ ְש ִבים ׁ ֶש ֵהם עוֹ ִ ׂ
שים ִמ ְצוָ ה ,וְ ֵהם ְ ּבט ִּוחים ׁ ֶש ַה ֲחכָ ִמים
נִ ידּ ּו אוֹ ָתם ַרק ְּכ ֵדי לְ כַ ּ ֵפר לָ ֶהם ַעל ָּכ ְך ׁ ֶש ֵהם ָעשּׂו ְמלָ אכָ ה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב,
יסּור.
יוֹד ִעים ׁ ֶש ָע ְברּו ַעל ִא ּ
ֵוְאינָ ם ְ

מתולדותיו
אברהם הרצפלד
(תרנ"א-תשל"ג)1891-1973 ,
אברהם הרצפלד ז"ל היה פעיל ציוני,
ממייסדי מפלגת "אחדות העבודה",
אחד מיוזמי הקמת ההסתדרות
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
נודע בפעילותו למען יישוב ארץ
ישראל ובהתמסרותו להקמת נקודות
יישוב בכל רחבי הארץ .הוא חיבב
ניגונים ושירה ובסיום כל טקס עלייה
לקרקע של יישוב חדש נהג לפצוח
בשיר "שורו ,הביטו וראו ,מה גדול היום
הזה ."...לאחר מלחמת ששת הימים קרא
הרצפלד להתיישב בכל חבלי הארץ
ששוחררו במלחמה.
בשנת תרל"ב
( )1972זכה בפרס
ישראל על תרומה
מיוחדת לחברה
ולמדינה.
אברהם הרצפלד
()Wikipedia

3

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין כ״א  -כ״ז

דבר תורה לשולחן שבת
בפרשה נאמר שארץ ישראל איננה כמו ארץ מצרים ,שמשקים את
שדותיה דרך הנילוס ,אלא היא ארץ שיורד בה גשם ומשקה את השדות:
"כי ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ָבא ׁ ָש ָּמה לְ ִר ׁ ְש ָּת ּה ל ֹא כְ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִהוא ֲא ׁ ֶשר
ִּ
ית ְב ַרגְ לְ ָך ְ ּכגַ ן ַהּיָ ָרק".
יְ ָצ ֶ
אתם ִמ ּׁ ָשם ֲא ׁ ֶשר ִּתזְ ַרע ֶאת זַ ְר ֲע ָך וְ ִה ׁ ְש ִק ָ
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.

מצאו את המושג
מצאו את המושגים הנרמזים במשפטים הבאים:
" .1שמתי על האבן הזו מיץ ,קולה ולימונדה"

???

שאלת
השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

א .מהי ֶא ֶבן ַה ּׁ ְש ִתּיָ ה ,היכן היא
נמצאת ומדוע היא נקראת כך?
האנָ ׁ ִשים ַה ּ ְפסּולִ ים לְ ֵעדּות,
ב .מיהם ֲ
ומה המשותף להם?
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

" .2כאשר התקרבתי לגשר חטפתי מהלומה בראשי"

ד

ד

מ

ויות השנה

בח
מ"

" .3הנפתי את ידי לעבר היונים והן התעופפו מהחלון"
" .4הבציר היה הפעם קטן מאוד ,אפשר לקרוא לו"...

בחירת הרב גורן לרב הראשי לישראל

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.

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".

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות
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