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באתר חדשהתחדשנו

התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

ל ַהּכֲֹהִנים ָתם ׁשֶ ָ ף כ"ח: ְקֻדּוּשׁ ּדַ

ָאנּו ׁשֹוְמִעים  ִפי ׁשֶ ה ְמיּוֶחֶדת, ּכְ ָ ְקדּוּשׁ "ה ּבִ ּבָ ׁש ַהּקָ ֶבט ַהּכֲֹהִנים ִקיּדֵ ֶאת ׁשֵ
נּו  ׁשָ ר ִקּדְ ת ּכֲֹהִנים: "ֲאׁשֶ ֲעלֹוָתם ְלִבְרּכַ ֶאת ַהּכֲֹהִנים ְמָבְרִכים ַעל ַהּדּוָכן, ּבַ

ל ַאֲהֹרן". תֹו ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ל, ָאסּור ָלֶהם  יִנים ְמיּוָחִדים. ְלָמׁשָ ָתם ַהְמיּוֶחֶדת ֵיׁש ָלֶהם ּדִ ָ ֵני ְקדּוּשׁ ִמּפְ
ֵמא ְלֵמִתים. ְלִהיּטָ

אי  ַ ֶהם ַהּכֵֹהן ַרּשׁ ּבָ ָנם ִמְקִרים ׁשֶ ֶּיׁשְ אּוָלם ִעם ֹזאת, ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ׁשֶ
ל ַהּכֵֹהן ֵיׁש  רֹוִבים ׁשֶ ְבַעת ַהּקְ ִ ֵמא ְלֵמִתים. ִאם ָחִליָלה ִנְפַטר ֶאָחד ִמּשׁ ְלִהיּטָ
רֹוִבים  ְבַעת ַהּקְ ֵמא ֵמֶהם. ׁשִ לֹו ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ּוְלִהיּטָ
ֵאין  ם ְל"ֵמת ִמְצָוה" ׁשֶ ן ּוַבת. ּגַ ה, ּבֵ ָ א, ָאח, ָאחֹות, ִאיּשׁ א, ִאיּמָ ֵהם: ַאּבָ

ֵמא. ְקבּוָרתֹו, ַחָּיב ַהּכֵֹהן ְלִהיּטָ ל ּבִ ְּיַטּפֵ ִמי ׁשֶ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף ל"ב

"תנו רבנן: "צדק צדק תרדוף" - הלך אחר 
חכמים לישיבה: אחר רבי אליעזר ללוד, אחר 
רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל, אחר רבי יהושע 
לפקיעין, אחר רבן גמליאל ליבנה, אחר רבי 

עקיבא לבני ברק" 

הסבר: מהפסוק "צדק צדק תרדוף" לומדים 
שראוי לאדם ללכת למקום מגוריהם של החכמים 

ולבית דינם כדי ללמוד מהם.

השתא – עכשיו
איפכא – להפך
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ְדמֹוִני ָחׁש ַהּקַ ף כ"ט: ַהּנָ ּדַ

ין  ית ַהּדִ ֶהם ִמְתַחֵּיב ִמיָתה - ּבֵ ט ּבָ ּפָ ׁשְ ַהּנִ יִנים ׁשֶ ִדיֵני ְנָפׁשֹות - ּדִ ּבְ
ם;  ֱאׁשָ רּות ְלַזּכֹות ֶאת ַהּנֶ ׂש ֶאְפׁשָ ֵדי ְלַחּפֵ יֹוֵתר ּכְ ץ ּבְ ְמחּוָּיב ְלִהְתַאּמֵ
ב עֹוֵבר  יק, אּוַלי הּוא ֵאינֹו ֶנְחׁשָ אּוַלי ָהֵעדּות ֶנְגּדֹו ֵאיָנּה ֲחָזָקה ַמְסּפִ
ה  ַנּסֶ ּמְ יַח - ׁשֶ ית ּוַמּדִ ה. ֲאָבל ְלָאָדם ַמּסִ ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ ֵמִזיד, ְועֹוד ּכָ ֲעֵבָרה ּבְ
ְך לֹוְמִדים  ל ְזכּות. ּכָ רּות ׁשֶ ים ֶאְפׁשָ ׂשִ ְלַהְחִטיא ֲאֵחִרים - ֵאין ְמַחּפְ
ה ֶאת  יּתָ הּוא ּפִ ְך ׁשֶ ָחׁש ַעל ּכָ "ה ֶהֱעִניׁש ֶאת ַהּנָ ּבָ ית: ַהּקָ ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ִמּפָ
ר ִלְמצֹוא לֹו ְטָענֹות  ְכאֹוָרה ָהָיה ֶאְפׁשָ ּלִ ַעת, ַלְמרֹות ׁשֶ ַחָּוה ֶלֱאכֹול ֵמֵעץ ַהּדַ
ם, ֲהֵרי ַחָּוה  ל, הּוא ָיכֹול ָהָיה ִלְטעֹון: ֲאִני לא ָאׁשֵ ָעְנׁשֹו - ְלָמׁשָ ְלָהֵקל ּבְ
ַעת ְוִהיא לֹא ָהְיָתה ְצִריָכה  "ה ִציָּוה לֹא ֶלֱאכֹול ֵמֵעץ ַהּדַ ּבָ ַהּקָ ָיְדָעה ׁשֶ
ַעת ַעְצָמּה. ֲאָבל ֵמַאַחר  ָאְכָלה ַעל ּדַ ֹמַע ִלי, ְוִאם ִהיא ָאְכָלה, ֲהֵרי ׁשֶ ִלׁשְ
ִבילֹו. ׁשְ ְך ּבִ יַח ַלֲעבֹור ִאיּסּור, לֹא ָטֲענּו ּכָ ית ּוַמּדִ ב ַמּסִ ַחׁש ֶנְחׁשַ ַהּנַ ׁשֶ

זהו את היישובים המופיעים כאן בהיפוך אותיות:

רגש זיוה

פרך מובל

רבוב לחי

רכף אשינה

אבום החם

בלות

תיב מעקה

על המפה
ברור חיל

הוא קיבוץ בצפון הנגב,  חיל  ברור 
הנמצא בין קריית גת לשדרות. הקיבוץ 
הוקם בשנת תש"ח )1948( על ידי עולים 
ממצרים, במטרה לשמור על הדרך היחידה 
ממרכז הארץ לנגב, וזהו למעשה היישוב 
האחרון שהוקם בארץ לפני הקמת מדינת 
ישראל. המקום נקרא על שם היישוב 
היהודי שהתקיים ככל הנראה בקרבת 
מקום בתקופת בית שני, ובו התגורר 
רבן יוחנן בן זכאי, כפי שמובא בגמרא: 
"...אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל". 
במרכז הקיבוץ נמצא גן ארכיאולוגי, שבו 
ניתן למצוא עתיקות מיישוב זה שנמצאו 
במשך השנים בשטחי הקיבוץ. עם השנים 
נקלטו ביישוב עולים רבים מברזיל, שהגיעו 
במסגרת גרעיני תנועת "הבונים". כיום 

גרים בו כ-800 תושבים.

 Wikipedia, Lutz( הנוף הנשקף מקיבוץ ברור חיל
)Fischer-Lamprecht

עלון 200!
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סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ל'- ל"ב

ף ל"א: ַהּתֹוֵבַע ָממֹון ֵמֲחֵברֹו ּדַ

הּוא צֹוֵדק, ַאֶחֶרת  ּתֹוֵבַע ָממֹון ֵמֲחֵברֹו ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ׁשֶ ָאָדם ׁשֶ
ין אֹוְמִרים לֹו: ִמְצַטֲעִרים, ַאְך ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלַחֵּיב ֶאת ֲחֵבְרָך  ית ּדִ ּבֵ
ִעיִדים  פֹוצֹות ִהיא ֵעִדים ַהּמְ ְלַבד. ַאַחת ָהְרָאיֹות ַהּנְ ָבֶריָך ּבִ ַעל ְסַמְך ּדְ
ִהְלָוה לֹו,  ְמעֹון ֵמָאה ש"ח ׁשֶ ִ גֹון: ִאם ְראּוֵבן ּתֹוֵבַע ִמּשׁ ִדְבֵרי ַהּתֹוֵבַע, ּכְ ּכְ
ָראּו  י ַלּתֹוֵבַע ְלָהִביא ֵעִדים ׁשֶ ָבִרים ֵמעֹוָלם, ּדַ ְמעֹון אֹוֵמר: לֹא ָהיּו ּדְ ְוׁשִ
ֵני ֵעִדים. חֹות ִלׁשְ ֵדי ְלהֹוִציא ָממֹון ְזקּוִקים ְלָכל ַהּפָ ֶאת ַהַהְלָוָאה. ּכְ

רּות ְמַעְנֶיֶנת: ַדף ֶזה לֹוְמִדים ֶאְפׁשָ ּבְ

ְמעֹון  ִהְלָוה לֹו ְוׁשִ ַּיְחִזיר לֹו ֵמָאה ש"ח ׁשֶ ְמעֹון ׁשֶ ְראּוֵבן ּתֹוֵבַע ֶאת ׁשִ
י ְראּוֵבן ִהְלָוה ֵמָאה  ָרָאה ּכִ ִעיד ׁשֶ ַמְכִחיׁש. ֵהִביא ְראּוֵבן ֵעד ֶאָחד ַהּמֵ
הּוא ִהְלָוה לֹו ֵמָאה ש"ח  ִעיד ׁשֶ ּמֵ ִני ׁשֶ יֹום ִראׁשֹון ְוֵעד ׁשֵ ְמעֹון ּבְ ש"ח ְלׁשִ
י סֹוף סֹוף ֵיׁש ָלנּו  ָכְך, ּכִ י ּבְ ּדַ ין? ּוְבֵכן, ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ִני. ָמה ַהּדִ יֹום ׁשֵ ּבְ
ל  ּכָ ְמעֹון ַחָּיב ֵמָאה ש"ח ִלְראּוֵבן, ַלְמרֹות ׁשֶ ִ ּשׁ ִעיִדים ׁשֶ ֵני ֵעִדים ַהּמְ ׁשְ

ה ַאֵחר. ר ַעל ַמֲעׂשֶ ֵעד ְמַדּבֵ

יֵני ָממֹונֹות ְוִדיֵני ְנָפׁשֹות ף ל"ב: ּדִ ּדַ

ָנה  ׁשְ יֵני ָממֹונֹות". ַהּמִ ֶרק ָהְרִביִעי - "ֶאָחד ּדִ ַדף ֶזה ַמְתִחיל ַהּפֶ ּבְ
ֵּיׁש ֲהָלכֹות ֵזהֹות ְלִדיֵני ָממֹונֹות ּוְלִדיֵני  ֶדת ׁשֶ ֶרק ְמַלּמֶ ּפֶ ָהִראׁשֹוָנה ּבַ

ְנָפׁשֹות, ְוֵיׁש ֲהָלכֹות ֲחלּוקֹות.

ין  ית ּדִ ְפֵני ּבֵ ל ִחּיּוב ָממֹון ַהּמּוָבִאים ּבִ יִנים ׁשֶ יֵני ָממֹונֹות ֵהם ּדִ ּדִ

תנועת "הבונים"
תנועת "הבונים" נוסדה בלונדון בשנת 
תרפ"ט )1929( ומטרותיה היו טיפוח 
התרבות היהודית והלשון העברית, 
וחינוך חבריה להגשמה חלוצית בארץ 
ישראל. בשנת תר"צ )1930( נוסד סניף 
"הבונים" בדרום אפריקה, ובתרצ"ה 
)1935( נוסד "הבונים" צפון אמריקה. 
התנועה דגלה בהתיישבות בארץ ישראל 
בדרך של קיבוץ, והייתה קשורה לאיחוד 
הקבוצות והקיבוצים. חברי התנועה 
ייסדו, בין היתר, את הקיבוצים גשר 
הזיו, ברור חיל, כפר בלום, כפר הנשיא, 
בית העמק, מבוא חמה ותובל וכן היו 
בין מייסדי המושב השיתופי הבונים 
שבמישור חוף הכרמל. בשנת תשי"ח 
)1958( קמה תנועת "איחוד הבונים" 
בעקבות התמזגות "הבונים" עם תנועות 
נוער שונות בעולם, ובשנת תש"מ )1980( 
התאחדה "הבונים" עם תנועת "דרור" 

שקמה במזרח אירופה.

מן ההיסטוריה

ר ֶסף ַהּמּוְסּתָ ף ל': ַהּכֶ ּדַ

ָאָדם  ִאם  ין  ּדִ ַה ָמה 
ל  ָחה ּכָ ּפָ ְפֵני ִמׁשְ מֹוִפיַע ּבִ
עּו  ִהיא ְואֹוֵמר ָלֶהם: ּדְ ׁשֶ
ָלֶכם, ֲאִביֶכם ִלְפֵני מֹותֹו 
ָארֹון  ֶסף ּבָ יא ְסכּום ּכֶ ֶהְחּבִ
ְמקֹום ַמְחּבֹוא ַאֵחר,  אֹו ּבִ
ֵאינֹו  ה  ַהּזֶ ֶסף  ַהּכֶ ֲאָבל 
ל  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֲאִביֶכם,  ל  ׁשֶ
ִהְפִקיד ֶאְצלֹו ֶאת  ְראּוֵבן ׁשֶ

ֶסף, ַהִאם ֵהם ְצִריִכים ְלַהְחִזירֹו  ִנים ּוָמְצאּו ֶאת ַהּכֶ ֶסף. ָהְלכּו ַהּבָ ַהּכֶ
ִנים ֵאיָנם ְצִריִכים ְלַהֲאִמין  ּלֹא. ַהּבָ ְלמּוד לֹוְמִדים ׁשֶ ּתַ ַדף ֶזה ּבַ ִלְראּוֵבן? ּבְ

ל ֲאִביֶהם. ֶסף ֵאינֹו ׁשֶ ַהּכֶ ְלאֹותֹו ָאָדם ׁשֶ

ר  יּפֵ ּסִ ה ָלִאיׁש ׁשֶ יׁשָ ֵּיׁש ֵאָליו ּגִ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ֶסף ָהָיה מּוְחּבָ ֲאָבל ִאם ַהּכֶ
ֶסף ַשָּיְך ִלְראּוֵבן, ְוהּוא ָהָיה ָיכֹול ָלַקַחת אֹותֹו - הּוא  ַהּכֶ ָלֶהם ׁשֶ
ר הּוא לֹא ָהָיה אֹוֵמר  ּקֵ ִאם הּוא ָהָיה ְמׁשַ י ָאנּו ְמִביִנים ׁשֶ ֶנֱאָמן. ַמּדּוַע? ּכִ
ֶסף ְונֹוְתנֹו ִלְראּוֵבן. ְחּבֹוא, לֹוֵקַח ֶאת ַהּכֶ ׁש ֶאל ַהּמַ א ִניּגָ לּום, ֶאּלָ ָלֶהם ּכְ
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ֵהָמה ְטֵרָפה" ף ל"ג: "ּבְ ּדַ

ֵהָמה ְטֵרָפה"?  ַמִהי "ּבְ

ין. ַעל  ּדִ ֲחטּו ּכַ ּלֹא ִנׁשְ ֵהָמה אֹו עֹוף ׁשֶ ּלֹא ֶלֱאכֹול ּבְ הּתֹוָרה ְמַצָּוה ׁשֶ
ֵהָמה  ל ּבְ ְטְרָפה", ְלָמׁשָ "ּנִ ֵהָמה ׁשֶ י ּבְ ְך מֹוִסיָפה ַהּתֹוָרה ְואֹוֶמֶרת ּכִ ּכָ
ֲעזֹור  ָרצּו ִלְטרֹוף אֹוָתּה, לֹא ּתַ ֵאב אֹו ֵמַאְרֵיה ׁשֶ ֶדה ִמּזְ ׂשָ ְפְצָעה ּבְ ּנִ ׁשֶ

ֲאִכיָלה. ין ְוִהיא ֲאסּוָרה ּבַ ּדִ ִחיָטה ּכַ ָלּה ׁשְ

ֶכת  ַמּסֶ ַצע ֶאת ָאְזָנּה ִנְהֵיית "ְטֵרָפה"? לֹא! ּבְ ַאְרֵיה ּפָ ֵהָמה ׁשֶ ַהִאם ּבְ
ל  ֶבת "ְטֵרָפה". ְלָמׁשָ ֵהָמה ֶנְחׁשֶ ין" לֹוְמִדים ֶאת סּוֵגי ַה"ְטֵרָפה", ֵאיזֹו ּבְ "חּוּלִ
ֵרָאה, ֲאִפיּלּו חֹור ִמְזָעִרי וָקָטן, ֲהֵרי ִהיא "ְטֵרָפה"  ֵּיׁש ָלּה חֹור ּבָ ֵהָמה ׁשֶ ּבְ

ֵהָמה ַמְטִריף אֹוָתּה. ֵאֶבר ִחּיּוִני ְלַחֵּיי ַהּבְ ִגיָעה ּבְ י ַרק ּפְ ּכִ

א  ַעל-ַחִּיים טֹוֵרף, ֶאּלָ ֵהָמה ִנְהֵיית ְטֵרָפה לֹא ַרק ִאם ָטַרף אֹוָתּה ּבַ ּבְ
ַחט, ֲהֵרי ִהיא "ְטֵרָפה"  ין אֹו ִמּמַ ּכִ ֵרָאה ִמּסַ ל ִנְפְצָעה ּבָ ם ִאם ְלָמׁשָ ּגַ

ֲאִכיָלה. ֲאסּוָרה ּבַ ׁשֶ

ָהָיה ָחֵסר ָלּה  ָרה ׁשֶ י ַטְרפֹון ּפָ ַעם ֵהִביאּו ִלְפֵני ַרּבִ ּפַ ר ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ
ִליָכּה ִלְכָלִבים. ַאֲחֵרי  ֵהָמה ְטֵרָפה ְוֵיׁש ְלַהׁשְ ַהּבְ ֵאֶבר ְמסּוָּים, ְוהּוא הֹוָרה ׁשֶ
ָרה ֵאיָנּה ְטֵרָפה.  ַהּפָ ין ָהָיה ׁשֶ י ַטְרפֹון ָטָעה, ְוַהּדִ ַרּבִ ֵרר ׁשֶ ְזַמן-ָמה ִהְתּבָ
י ַטְרפֹון  ְגַלל ָטעּותֹו ָהָיה ַרּבִ ֵאָלה ַהִאם ּבִ ְ ׁשּ ן ּבַ ְלמּוד ּדָ ְלאֹור ֹזאת ַהּתַ

ַרם לֹו. ּגָ ָרה ֶאת ַהֶהְפֵסד ׁשֶ ם ְלַבַעל ַהּפָ ּלֵ ְמחּוָּיב ְלׁשַ

בס"ד
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נֹות יֵני ָקְרּבָ ף ל"ד: ּדִ ּדַ

ָנה ַהּמּוֵבאת  ׁשְ ּמִ נֹות. ּבַ ִדיֵני ַהְקָרַבת ָקְרּבָ ר ּבְ ִעיּקָ ֶכת ְזָבִחים עֹוֶסֶקת ּבְ ַמּסֶ
ל  צּוָרה ׁשֶ ַח ּבְ ְזּבֵ ָבִרים ַהּמּוְקָרִבים ַעל ַהּמִ ֵּיׁש ּדְ ַדף ֶזה ֶנֱאָמר ׁשֶ ּבְ

ֵאיָנם מּוְקָרִבים ַעל ָהֵאׁש. ָבִרים ׁשֶ ַהְקָטָרה ַעל ָהֵאׁש, ְוֵיׁש ּדְ

ֵהָמה )ִאיּמּוִרים(,  נֹות ּבְ ן עֹוָלה ְוַהֲחָלִקים ַהּמּוְקָרִבים ִמֶּיֶתר ָקְרּבְ ר ָקְרּבַ ׂשַ ּבְ
ל ֵאּלּו  ן ִמְנָחה - ּכָ ְרּבַ ַהּכֵֹהן נֹוֵטל ִמּקָ ָלִמים, ְוֵכן ַהּקֹוֶמץ ׁשֶ ל ׁשְ ְלָמׁשָ

ַח. ְזּבֵ מּוְקָטִרים ַעל ֵאׁש ַהּמִ

ַח,  ְזּבֵ ַח אֹו ִקיר ַהּמִ ְזּבֵ נֹות ִנְזָרק ַעל ַקְרנֹות ַהּמִ ְרּבָ ם ַהּקָ ת ֹזאת, ּדַ ְלעּוּמַ
ן  ְרּבָ ַעל ַהּקָ ִביא ּבַ ּמֵ נֹות - ַהַּיִין ׁשֶ ְרּבָ י ַהּקָ ם ִנְסּכֵ ן ַעל ָהֵאׁש. ּגַ ַאְך ֵאינֹו ִניּתָ
נּוי ַעל  ָהָיה ּבָ א ָהיּו ׁשֹוְפִכים אֹותֹו ְלתֹוְך ֵסֶפל ׁשֶ ן ַעל ָהֵאׁש, ֶאּלָ ֵאינֹו ִניּתָ

הֹום. ם הּוא ָהָיה ְמַחְלֵחל ַלּתְ ָ ַח ּוִמּשׁ ְזּבֵ ַהּמִ

ָעַבר ִאיּסּור ָחמּור  ל ִמי ׁשֶ יִנים ׁשֶ יֵני ְנָפׁשֹות ֵהם ּדִ ִלְפִסיָקה. ּדִ
ל ָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְתַחְּיִבים ָעָליו ִמיָתה, ְלָמׁשָ ּמִ ׁשֶ

ִדיֵני ְנָפׁשֹות ַעל  ִדיֵני ָממֹונֹות ְוַגם ּבְ ם ּבְ ן ַהּתֹוָרה ּגַ ּמִ ָנה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ
ֶוה. יָנם ׁשָ ָכְך ּדִ ין ַלְחקֹור ֶאת ָהֵעִדים ֵהיֵטב - ּבְ ית ּדִ ּבֵ

יֵניֶהם, ַאַחת ֵמֶהן: ְלִדיֵני ָממֹונֹות  ה ֲהָלכֹות ֲחלּוקֹות ּבֵ ּמָ ם ּכַ ֲאָבל ֵיׁש ּגַ
ה  לֹוׁשָ ִרים ּוׁשְ ְפֵני ֶעׂשְ יֵני ְנָפׁשֹות ִניּדֹוִנים ּבִ ָּיִנים, ְוִאּלּו ּדִ ה ּדַ לֹוׁשָ ׁשְ י ּבִ ּדַ

חֹות. ָּיִנים, ְלָכל ַהּפָ ּדַ

מתולדותיו
אליעזר קילינסקי

)תרצ"ח-תשי"ז, 1938-1957(

אליעזר קילינסקי ז"ל היה חייל נח"ל 
שגר בקיבוץ ברור חיל. הוא נולד בריו 
דה ז'נרו שבברזיל, ובשנת תשי"ד 
)1954( עלה לארץ והצטרף לקיבוץ 
ברור חיל. אליעזר ניחן בתבונת כפיים 
וכישרון יוצאי דופן, ועבד בכל חלקי 
המשק בתיקון, הרכבה ובניין. הוא התגייס 
לצה"ל בשנת תשט"ו )1955(, ובמהלך 
שירותו הפגין תכונות של מסירות ואהבת 
המולדת. בה' אדר א' תש"ז )6.2.1957( 
עלה על מוקש בעת מילוי תפקידו 
באזור שארם-א-שייך, נהרג ונקבר 

העלמין  בבית 
 . ל י ח ר  ו ר ב ב
לזכרו  אנדרטה 
ארבעה  ולזכר 
נוספים  חללים 
ב  שו י י ה י  נ מב
הוקמה בקיבוץ.  

טוראי אליעזר קילינסקי ז״ל
)מועצה אזורית שער הנגב(
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תענית חלום
אדם שחלם חלום רע, והוא מודאג ומצטער בגללו, יכול לצום ביום 
שלמחרת כדי לבטל את הגזירה הרעה שהחלום אולי מרמז. צום זה 
נקרא "תענית חלום". כיום לא מרבים להתענות תענית חלום, ויש 

כאלה שבמקום לצום נותנים צדקה.

יש לי מושג !

בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

יֵני ָממֹונֹות  במה זהים ובמה שונים ּדִ א. 
יֵני ְנָפׁשֹות?  וּדִ

ֵמא  אי ְלִהיּטָ ַ באילו ִמְקִרים ַהּכֵֹהן ַרּשׁ ב. 
ְלֵמִתים?

הּתֹוֵבַע ָממֹון ֵמֲחֵברֹו – לכמה עדים  ג. 
הוא זקוק לצורך הוכחת טענתו?
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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 שבחגים צריך לשמוח בבית המקדש:

ר  ִוי ֲאׁשֶ ָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהּלֵ ָך ְוַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ ַמְחּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֹקיָך ַאּתָ "ְוׂשָ
ָך". ִקְרּבֶ ר ּבְ ר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ ָעֶריָך ְוַהּגֵ ׁשְ ּבִ

שמונה אנשים מופיעים בפסוק בנוסף לאדם עצמו – הארבעה 
הראשונים הם בני ביתו, והארבעה האחרונים הם עניים הזקוקים 

לצדקה. 

כתב רש"י על כך: "ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך, בנך ובתך 
ועבדך ואמתך, אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך".

הקב"ה מבטיח שאם האדם ישמח את ארבעת העניים – הלוי, הגר, 
היתום והאלמנה – אז ה' בתמורה ישמח את בני ביתו – בנו ובתו, 

עבדו ואמתו.

*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.

זהו את היישובים המופיעים כאן בהיפוך אותיות:

רגש זיוה

פרך מובל

רבוב לחי

רכף אשינה

אבום החם

בלות

תיב מעקה

ידידי התלמוד הישראלי!

 בהתרגשות גדולה, ומתוך שבח והודאה
 והכרת הטוב - אנו שמחים להגיש לכם
את עלון ה-200 של התלמוד הישראלי.

עלון זה, הינו חלק מהמפעל החינוכי והקהילתי הגדול של 
התלמוד הישראלי, הפועל במאות מוקדי לימוד ברחבי הארץ 

והעולם, ואלפים רבים של בני נוער ומבוגרים נהנים ממנו מידי 
שבוע, מתחברים ומעצימים באמצעות הלימוד וההשתתפות 

בפרויקט את עולמם הרוחני, את המשפחה ואת הקהילה.

אנו מזמינים גם אתכם להיות חלק מהפרויקט- ליזום הקמת 
מוקדי לימוד נוספים ולצרף את חבריכם ומכריכם לחווית 

הלימוד היומית והשבועית של התלמוד הישראלי באמצעות 
הספרים, העלונים, הסרטים, ושאר החומרים שלנו הנמצאים 

באתר התלמוד הישראלי , וכן בפייסבוק וביו- טיוב.

 אנו מודים לכל שותפינו לדרך על העשייה המבורכת
 ושותפות האמת למען הצלחת פרויקט התלמוד הישראלי,

 ומתפללים שנזכה לעוד שנים רבות נעימות וטובות
של עשייה מבורכת למען כלל ישראל.

מיליםחידת  ללב ו ב


