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סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ל"ה -מ"א
פרשת שופטים | כ"ח באב -ד' באלול ( 20-26לאוגוסט)

דַּ ף ל"הִ :מ ְצוָ ה וַ ֲע ֵב ָרה
יֶ ׁ ְשנָ ן ּ ְפעּולּ וֹ ת ֲא ָחדוֹ תֶ ׁ ,ש ִּמצַּ ד ֶא ָחד ֲע ִשׂ ּיָ ָתן ִהיא ִמ ְצוָ ה ֲא ָבל ִמצַּ ד ׁ ֵשנִ י
ֲע ִשׂ ּיָ ָתן ְ ּכרּוכָ ה ַ ּגם ַ ּב ֲע ֵב ָרהַ .ה ַּתלְ מּוד דָּ ן ֵּכ ַיצד י ֵׁש לִ נְ הוֹג ְ ּבכָ ל ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה.
לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבן זוֹ ִמ ְצוָהֲ ,א ָבל ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָ ּבן ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת ְּכרּוכָ ה ְ ּב ִחילּ ּול ׁ ַש ָ ּבת,
ֵ ּבין ַהּיֶ ֶתר ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּׁ ְש ִח ַיטת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ִהיא ְמלָ אכָ ה (נְ ִטילַ ת נְ ׁ ָש ָמה)ַ .ה ִאם
מוֹרה ׁ ֶש ָ ּק ְר ְ ּבנוֹת ִציבּ ּור ְק ֵר ִבים ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת,
ׁש ֲוֹח ִטים ָק ְר ָ ּבנוֹת ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת? ַה ּת ָוֹרה ָ
ְּכגוֹן ָק ְר ַ ּבן ַה ָּת ִמידָ ,ק ְר ְ ּבנוֹת מ ָּוסף ,וָעוֹדֲ ,א ָבל ָק ְר ַ ּבן י ִָחיד ֵאינ ֹו ָק ֵרב ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת.
צוֹר ְך ִמ ְצוַ ת ְקב ַּורת
דּ ּוגְ ָמא ֶ
נוֹס ֶפת :לְ נָ זִ יר ָאסּור לְ ִה ָּיט ֵמא לְ ֵמ ִתיםֲ ,א ָבל לְ ֶ
ֵמת ִמ ְצוָ ה  -ה ַּּותר לוֹ לְ ִה ָּיט ֵמא.

דּולה
דַּ ף ל"וּ :תוֹ ָרה ּוגְ ָ ּ
ּופלָ גִ יםֲ ,א ֵח ִרים זוֹ כִ ים
יֵ ׁש ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶשזּוֹ כִ ים לִ ְהיוֹ ת ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים מ ְ
ּולה" ְ -מלּוכָ ה אוֹ נְ ִ ׂ
שיאּותֲ ,א ָבל לִ ְמצוֹ א ָּכ ֵא ֶ ּלה ׁ ֶשזּוֹ כִ ים לִ ׁ ְשנֵ י
לִ "גְ ד ָ ּ
ַהדְּ ָב ִרים ,זֶ ה ְּכ ָבר נָ ִדיר.
בְּ ַדף זֶ ה לוֹ ְמ ִדים ׁ ֶש ָהיּו ַרק ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָּזכּו ַ ּגם לִ ְהיוֹ ת ְ ּגדוֹ לֵ י
הּודה ַה ָּנ ִשׂ יא וְ ַרב ַא ׁ ִשי.
ַהדּ וֹ ר וְ גַ ם ַמנְ ִהיגֵ י ַהדּ וֹ ר ,וְ ֵהם :מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּוַ ,ר ִ ּבי יְ ָ
נוֹת ֶיהם ְ ּגדוֹ לֵ י
ַ ּגם דָּ וִד ַה ֶּמלֶ ְךְ ׁ ,שלֹמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ִוְחזְ ִקּיָ ה ַה ֶּמלֶ ְך ָהיּו ְ ּב ֵחלֶ ק ִמ ּׁ ְש ֵ
ימי ַחּיֵ ֶיהם ָהיּו ְ ּגדוֹ לִ ים ֵמ ֶהם ַ ּב ּתוֹ ָרה ,ל ֹא ָמנּו
ַהדּ וֹ רַ ,א ְך ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְ ּב ֵחלֶ ק ִמ ֵ
אוֹ ָתםֶ ,א ָ ּלא ֶאת מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ נּוַ ,רבִּ י וְ ַרב ַא ׁ ִשי.
ימד ֶאת ַה ּתוֹ ָרה וְ הּוא ָּכ ַתב ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּבכְ ָתב.
מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ נּו לִ ֵּ
הּודה ַה ָּנ ִשׂ יא ִסידֵּ ר ֶאת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה.
ַרבִּ י יְ ָ
ַרב ַא ׁ ִשי ִסידֵּ ר ֶאת ַה ַּתלְ מּוד ַה ַ ּב ְבלִ י.
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת סנהדרין ,דף ל"ה
"או אינו אלא אפילו בשבת? תלמוד לומרֹ" :לא ְת ַב ֲערּו ֵאׁש
מׁשב ֵֹתיכֶ ם" ולהלן הוא אומר" :וְ ָהיּו ֵאּלֶ ה לָ כֶ ם לְ ֻח ַּקת
ְּבכֹל ְ
ֹוׁשב ֵֹתיכֶ ם"  -מה מושבות האמור
ִמ ְׁש ָּפט לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם ְּבכֹל מ ְ
להלן בית דין ,אף מושבות האמור כאן בית דין ,ואמר
מׁשב ֵֹתיכֶ ם".
רחמנאֹ" :לא ְת ַב ֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל ְ
רחמנא – הרחמן ,הקב"ה
מניינא – מניין

הסבר :התלמוד עוסק בשאלה האם ייתכן
שמותר להוציא להורג את הנידון למוות גם
בשבת? תשובת התלמוד הנלמדת מהפסוקים
היא שהדבר אסור ,ואין לחלל שבת כדי להעניש
את הנידון למוות.

על המפה
מושבות העלייה הראשונה
"מושבה" היא צורת התיישבות כפרית,
שלמתיישבים בה יש בעלות פרטית על
הקרקע ,הבית והמשק (בניגוד לקיבוצים
בהם הבעלות היא שיתופית) .הניצנים
הראשונים של מושבות בארץ ישראל הופיעו
בשנות השבעים של המאה ה ,19-והמשיכו
בתקופות העלייה הראשונה והשנייה.
המושבות התבססו בעיקר על חקלאות.
פתח תקווה" ,אם המושבות" ,הוקמה בשנת
תרל"ח (" .)1878איכרי המושבות" היו
הראשונים שהגשימו את רעיונות התחייה
הלאומית ,וחיו חיי יצירה בארץ ישראל ,ובכך
פתחו פרק חדש בתולדות ההתיישבות
בארץ .בתחילה התקשו המושבות להתקיים,
והן ניצלו בזכות הברון רוטשילד" ,הנדיב
הידוע" ,שפרש את חסותו עליהן וטיפח
אותן .לאחר הקמת המדינה הפכו המושבות
לרשויות מקומיות ולערים.

המושבה גדרה ,שנות התשעים של המאה ה19-
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בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ל"ז -ל"ט

דַּ ף ל"זַ :ר ִ ּבי זֵ ָירא
שהיָ ה ַא ַחד ָה ֲאמוֹ ָר ִאים ,נוֹ לַ ד בְּ ֶא ֶרץ בָּ ֶבל לְ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶשל
ַרבִּ י זֵ ָיראָ ,
כּ ֲֹהנִ יםֲ ,א ָבל ְ ּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ַרבִּ י זֵ ָירא יֶ לֶ ד ָק ָטן ,נִ ְפ ְטרּו ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ ְּ .תק ָּופה
הוֹריו נִ ְפ ְטרּו ְּכ ׁ ֶש ָהיָה כּ ֹה ָצ ִעיר וְ הּוא
ֲאר ָּּוכה ָהיָה ַר ִ ּבי זֵ ָירא ִמ ְצ ַט ֵערֶ ׁ ,ש ָ
אוֹתם ּולְ ַקּיֵם ִמ ְצוַת ִּכיבּ ּוד ָאב ֵוָאםַ .הּיֶלֶ ד ַה ָ ּק ָטן ,זֵ ָירא,
ל ֹא זָ כָ ה לְ כַ ֵ ּבד ָ
וְש ַקד ְ ּב ָע ָמל ַעל לִ ּימּוד ַה ּת ָוֹרהַ ,עד ׁ ֶש ָּזכָ ה לִ ְהיוֹת
לָ ַמד ְ ּב ַה ְת ָמ ָדה ַר ָ ּבה ׁ ָ
ֶא ָחד ִמ ְ ּגדוֹ לֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל .לְ ַא ַחר ׁ ָשנִ יםָ ,עלָ ה ַרבִּ י זֵ ָירא לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,בָּ ּה
ְ
"רבִּ י"ּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶשך ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹת לָ ַמד ּת ָוֹרה
ְ
הּוס ַמ ְך לְ הוֹ ָר ָאה וְ כּו ָּנה בַּ ּתוֹ ַאר ַ
יָמים מ ְּופלֶ גֶ תָ ,וְהיָה יָ ד ַּוע ְּכ ַצדִּ יק מ ְּופלָ ג .
ָ ּב ִעיר ְט ֶב ְריָה וְזָ כָ ה לַ ֲא ִריכּות ִ

יאת ָא ָדם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן
דַּ ף ל"חּ ְ :ב ִר ַ
ילה נִ ְב ָרא ָא ָדם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן
ָהעוֹ לָ ם נִ ְב ָרא ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיִ ְתיַ ּׁ ְשבּו בּ וֹ ֲאנָ ׁ ִשיםְּ .ת ִח ָ ּ
ַוְא ַחר ָּכ ְך ָ ּבנָ יו ְּובנֵ י ָבנָ יו ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַרבּ ּו יִ ּׁ ְשבּו ֶאת ָּכל ָהעוֹ לָ ם.
ילה בְּ נֵ י ָא ָדם ַרבִּ ים? ַה ַּתלְ מּוד
ּוע ל ֹא בָּ ָרא ַה ָ ּקבָּ "ה ִמּיָ ד בַּ ְּת ִח ָ ּ
ַמדּ ַ
מוֹ נֶ ה ִמ ְס ּ ָפר ִסיבּ וֹ ת ֶא ְפ ׁ ָש ִרּיוֹ ת לְ כָ ְך:
לוֹמר ׁ ֶשּיֵ ׁש
אִ .אם ָהיּו נִ ְב ָר ִאים ַּכ ָּמה ֲאנָ ׁ ִשיםֵ ,הם ָהיּו ֲעלּולִ ים לִ ְכ ּפוֹ ר וְ ַ
ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ַּכ ָּמה ֱאל ִֹהים ָחלִ ילָ ה ,וְכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָ ּב ָרא ִא ׁיש ֶא ָחד.
בַ .ה ָ ּק ָ ּב"ה ָר ָצה ׁ ֶש ֵּמ ָא ָדם ֶא ָחד יֵ ְצאּו ָּכל יוֹ ׁ ְש ֵבי ֵת ֵבל ,לְ לַ ְּמ ֵדנּו לְ ַה ֲע ִר ְ
יך
ּולְ ַה ְח ׁ ִשיב ֶאת ַה ַחּיִ ים ׁ ֶשל ָּכל ָא ָדם וְ ָא ָדםֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ִמ ָּכל ֶא ָחד יְ כוֹ לִ ים
לָ ֵצאת ֶצ ֱא ָצ ִאים ַר ִ ּבים ָּכל ָּכ ְךִּ .ומ ָּכאן ָא ְמרּו ֲחזַ "לּ ָ :כל ַה ְמ ַקּיֵ ם נֶ ֶפ ׁש
ַא ַחת ִמּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּכ ִאילּ ּו ִקּיֵ ם עוֹ לָ ם ָמלֵ א.
גּ ַ .גם ַע ָּתה ׁ ֶש ָּכל ָה ַע ִּמים נוֹ לְ דּו ֵמ ָא ָדם ֶא ָחד ,יֵ ׁש ָ ּבעוֹ לָ ם ְמ ִריבוֹ ת ֵ ּבין
ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה לְ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ,וְ ִאם ָהיּו ָה ַע ִּמים נוֹ לָ ִדים ָּכל ֶא ָחד ֵמ ָאב ַא ֵחר -
ילה ַּכ ָּמה ְ ּבנֵ י ָא ָדם ָ -היִ ינּו ֵע ִדים לִ ְמ ִריבוֹ ת
ִאם ָהיּו נִ ְב ָר ִאים ִמ ְּלכַ ְּת ִח ָ ּ
ִּומלְ ָחמוֹ ת ְ ּגרּועוֹ ת ְ ּב ַה ְר ֵ ּבה.

ּועלַ ,ה ְּז ֵאב וְ ַה ְ ּג ִבינָ ה
דַּ ף ל"טַ :ה ׁ ּש ָ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָהיָה ַמ ְס ִ ּביר ּ ְפס ִּוקים ו ְִענְ יָנִ ים ׁש ֹונִ ים ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות ִמ ׁ ְשלֵ ׁ
י-ש ָּועלִ ים;
ַה ּׁש ָּועל נֶ ְח ׁ ָשב לֶ ָחכָ ם ׁ ֶש ַ ּב ַחּיוֹ ת ,וְ ָהיּו ְרגִ ילִ ים לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ לִ ְמ ׁ ָשלִ ים.
ֶא ָחד ִמ ִּמ ׁ ְשלֵ י ׁש ָּועלִ ים ׁ ֶש ָ ּנ ְתנּו ֲחזַ "ל מּוזְ ָּכר ְ ּב ַר ׁ ִש"יַ ּ :פ ַעם נָ ֲהגּו לִ ׁ ְשאוֹ ב
ַמיִ ם ִמן ַה ְ ּב ֵארַ .א ַחת ִמ ּׁ ִשיטוֹ ת ַה ּׁ ְש ִא ָיבה נֶ ֶע ְ ׂ
ש ָתה ָּכ ְךָ :ק ׁ ְשרּו ׁ ְשנֵ י דְּ לָ יִ ים
ִ ּב ׁ ְשנֵ י ְק ָצווֹת ׁ ֶשל ֶח ֶבלֶ .את ַה ֶח ֶבל ִה ִ ּניחּו ַעל ַ ּגלְ ֶ ּגלֶ ת ׁ ֶש ָהי ְָתה ֵמ ַעל ַה ְ ּב ֵאר,
ׁ ִשלְ ׁ ְשלּו ֶאת ַא ַחד ַהדְּ לָ יִ ים לַ ְ ּב ֵאר וְ הּוא ִה ְת ַמ ֵ ּלא ַמיִ םָ ,וְאז ִה ִ ּניחּו ֶא ֶבן אוֹ
ַמ ּׁ ֶשהּו ָּכ ֵבד ַ ּבדְּ לִ י ַה ּׁ ֵשנִ י ,וְ ַהדְּ לִ י ִעם ַה ַּמיִ ם ָהיָ ה עוֹ לֶ ה.
ּ ַפ ַעם ָהיָ ה ַה ּׁש ָּועל ָצ ֵמא ,הּוא נִ כְ נַ ס לִ ְדלִ י ֵריקִ ,ה ׁ ְש ַּתלְ ׁ ֵשל לְ ַת ְח ִּתית
ַה ְ ּב ֵאר ו ׁ ְָש ָתהֲ ,א ָבל הּוא ל ֹא יָכוֹל לַ ֲעלוֹת! ֶמה ָע ָ ׂ
שה? זְ ֵאב ָע ַבר ַ ּב ָּמקוֹם.
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מן ההיסטוריה
יק"א
יק"א (מאנגלית ,J.C.A :ראשי תיבות

של Jewish Colonization Association

– "החברה היהודית להתיישבות") היא
חברה שהוקמה בשנת תרנ"א ()1891
על ידי הברון מוריס הירש ,על מנת
לסייע ליישובם של יהודים פליטי
האימפריה הרוסית באמריקה ובעיקר
בארגנטינה .חובבי ציון ניסו לשכנע
את הברון הירש לסייע להתיישבות
בארץ ישראל ,אולם הוא העדיף להקים
מושבות באמריקה משום שארץ ישראל
היתה אז תחת שלטון עות'מאני .לאחר
פטירתו של הברון הירש הוחלט שחברת
יק"א תתמוך גם במושבות בארץ ישראל.
בתחילה נתמכו על ידי יק"א המושבות
משמר הירדן ,נס ציונה ,וחדרה .מאוחר
יותר העביר הברון רוטשילד ליק"א את
ניהולן של מושבות נוספות שהיו תחת
חסותו .כיום פעילה יק"א בעיקר בגליל
ובנגב ,ותומכת בפרויקטים בתחומי
החינוך ,החקלאות והתיירות הכפרית.

מועצת המנהלים בשער יק"א (מכללת תל-חי)
בעת ביקור בישראל בשנת ( 2012יק"א בישראל)
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ֶה ְר ָאה לוֹ ַה ּׁש ָּועל ֶאת ַהּיָ ֵר ַח ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּקף
ְ ּב ֵמי ַה ְ ּב ֵאר וְ ָא ַמר לוֹ  :יֵ ׁש ָּכאן ְ ּג ִבינָ ה
ימה ,בּ וֹ א ֱאכוֹל ַ ּגם ַא ָּתהִ .מּיָ ד ָק ַפץ
ְט ִע ָ
ַה ְּז ֵאב ֶאל ַהדְּ לִ י ָה ֵריקִּ ,ובגְ לַ ל ׁ ֶש ַה ְּז ֵאב
יוֹתר ֵמ ַה ּׁש ָּועלַ ,הדְּ לִ י ׁ ֶשל ַה ּׁש ָּועל
ׁש ֵוֹקל ֵ
ָעלָ ה לְ ַמ ְעלָ ה ו ְַהדְּ לִ י ׁ ֶשל ַה ְּז ֵאב – לְ ַמ ָּטה.
"צדִּ יק
ָמ ׁ ָשל זֶ ה ָ ּבא לְ ַה ְס ִ ּביר ֶאת ַה ּ ָפסּוק ַ
ִמצָּ ָרה ֶנ ֱחלָ ץ וַ ּיָ בֹא ָר ׁ ָשע ַּת ְח ָּתיו",
(ה ְּז ֵאב)
ׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים ַה ָ ּצ ָרה ׁ ֶשל ָה ָר ׁ ָשע ַ
ּועל,
ִהיא ַה ַה ָ ּצלָ ה ׁ ֶשל ַה ַ ּצדִּ יק ַ
(ה ּׁש ָ
יעת ַה ְּז ֵאב).
ׁ ֶשנּ וֹ ׁ ַשע ְ ּב ִע ְּקבוֹ ת ׁ ְש ִק ַ

דַּ ף מ'ּ ְ :ב ִדיקוֹ ת וַ ֲח ִקירוֹ ת
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ָה ִר ׁ
עוֹס ֶקת ַ ּב ֲח ִק ַירת ֵע ִדים.
ישי ֶ
אשוֹ נָ ה ַ ּב ּ ֶפ ֶרק ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ֵ ּבית דִּ ין ׁשוֹ ֲאלִ ים ֶאת ָה ֵע ִדיםּ ְ ,ב ֵאיזֶ ה יוֹ ם ֵא ַרע ַה ַּמ ֲע ֶשׂ הּ ְ ,ב ֵאיזוֹ ׁ ָש ָעה
וְ עוֹ ד ׁ ְש ֵאלוֹ ת ִמ ּסּוג זֶ ה ְ ׁ -ש ֵאלוֹ ת ֵא ֶ ּלה ְמכּונּוֹ ת ֲח ִקירוֹ ת.
ְ ּבנוֹ ָסף ָהיּו ׁשוֹ ֲאלִ ים אוֹ ָתם ׁ ְש ֵאלוֹ ת ַה ְמכּונּוֹ ת בְּ ִדיקוֹ ת ִ -אם ֵהם
אוֹ ְמ ִרים ּ ְפלוֹ נִ י ָה ַרג ֶאת ּ ְפלוֹ נִ י ׁשוֹ ֲאלִ ים אוֹ ָתם ְ ּב ֵאיזֶ ה ְּכלִ י ֶר ַצח הּוא
רוֹמח? ְ ּב ֶא ֶבן? וְ עוֹ ד ַּכּיוֹ ֵצא ַ ּבדָּ ָבר .יֵ ׁש ֶה ְבדֵּ ל ָ ּגדוֹ ל בֵּ ין
ָה ַרג; ְ ּב ֶח ֶרב? ְ ּב ַ
ֲח ִקירוֹ ת לִ ְב ִדיקוֹ תִ :אם ַעל ַא ַחת ִמ ּׁ ְש ֵאלוֹ ת ַה ֲח ִק ָירה ֵמ ׁ ִשיב ַא ַחד
ָה ֵע ִדים ׁ ֶשהּוא ֵאינוֹ זוֹ כֵ ר ֵ -עדּותוֹ ְ ּב ֵטלָ הֲ ,א ָבל ִאם ַעל ַא ַחת ִמ ּׁ ְש ֵאלוֹ ת
ַה ְ ּב ִד ָיקה הּוא ֵמ ׁ ִשיב ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵ -עדּותוֹ ַקּיֶ ֶמת ,ו ְַרק ִאם י ֵׁש ַ ּב ְ ּב ִדיקוֹת
אוֹמר:
ְס ִת ָירה ֵ ּבין דִּ ְב ֵרי ָה ֵע ִדים ָה ֵעדּות ְ ּב ֵטלָ ה .לְ ָמ ׁ ָשל ִאם ֵעד ֶא ָחד ֵ
"מ ְס ּ ָפ ַריִ ם" ֵ -עד ָּותם ְ ּב ֵטלָ ה.
ְּ
אוֹמרִ :
"כלִ י ָה ֶר ַצח ָהיָ ה ַס ִּכין"ֶ ,וְא ָחד ֵ

מתולדותיו
הברון מוריס הירש
(תקצ"א-תרנ"ו)1831-1896 ,
הברון מוריס הירש ז"ל היה איל הון
ונדבן יהודי-גרמני שחי באירופה .הירש
נולד במינכן למשפחת אצולה עשירה
ומכובדת ,וקיבל חינוך יהודי בזכות אמו.
בגיל  17נכנס לעסקי הבנקאות והמסחר
וצבר הון רב .הוא הקים את חברת יק"א
וסייע באמצעותה להגירת יהודי מזרח
אירופה לאמריקה (ובעיקר לארגנטינה).
בסוף המאה ה .19-הקדיש חלק ניכר
מזמנו ומהונו לרווחת אחיו היהודים
במקומות בהם נרדפו ודוכאו .לאחר
פטירתו בסלובקיה המשיכה אשתו,
הברונית קלרה דה הירש ,את דרך
הצדקה הנדיבה שלו .סך כל תרומותיהם
לאורך השנים
מוערך בכ18 -
מיליון פרנק .על
שמו של הברון
הירש ,ששמו
העברי היה
משה צבי ,נקראו
היישובים שדה
משה וניר צבי.
הברון מוריס הירש
( ,wikipediaרשות הציבור)

דַּ ף מ"אּ ְ :ב ִדיקוֹ ת ָה ֵע ִדים
לָ ַמ ְדנּו ׁ ֶשּיֵ ׁש ֶה ְבדֵּ ל ֵ ּבין ֲח ִקירוֹ ת לִ ְב ִדיקוֹ תֶ ׁ ,ש ִאם ַא ַחד ָה ֵע ִדים ֵמ ׁ ִשיב
יוֹד ַע" ַעל ֲח ִק ָירה ָ -ה ֵעדּות ְ ּב ֵטלָ הֲ ,א ָבל ִאם הּוא ֵמ ׁ ִשיב ָּכ ְך ַעל
"אינִ י ֵ
ֵ
ְ ּב ִד ָיקה ָ -ה ֵעדּות ֵאינָ ּה ְ ּב ֵטלָ הַ .מדּ ַּוע ַהדָּ ָבר ָּכ ְך?
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר לָ נּו ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ְּכ ׁ ֶש ָ ּל ְמדּו ַרב ָּכ ֲהנָ א וְ ַרב ַס ְפ ָרא ַמ ֶּסכֶ ת
ַסנְ ֶה ְד ִרין ְ ּב ֵבית ִמ ְד ָר ׁשוֹ ׁ ֶשל ַר ָ ּבהָ ּ ,פגַ ׁש אוֹ ָתם ָר ֵמי ַבר ָח ָמא ,וְ ִה ְק ׁ ָשה
לָ ֶהם ְ ּב ִדּיּוק ׁ ְש ֵאלָ ה זוֹ  ,וְ ֵהם ָענּו לוֹ ָּכ ְך:
ַה ֲח ִקירוֹ ת דְּ ׁ
רּושוֹ ת ְ ּכ ֵדי לָ ַד ַעת בְּ ֵאיזֶ ה זְ ָמן ֵא ַרע ַה ַּמ ֲע ֶשׂ הַ .ה ֲח ׁ ִשיבּות
יּוכלּו לְ ָהזִ ים ֶאת
לִ ִיד ַ
יעת ַה ְּז ָמן נְ ָ
חּוצה ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִאם ָה ֵעדּות ִהיא ׁ ֶש ֶקר ְ
אוֹמ ִרים :יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָר ַצח ֶאת ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבּיוֹ ם
ָה ֵע ִדים .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם ָה ֵע ִדים ְ
אשוֹ ן ׁ ֶשל ר ׁ
ַה ִר ׁ
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ה'תשע"א ַא ַחר ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם ַ ּב ַּמ ְר ֵּתף .יְ כוֹ לִ ים
ׁ
ׁ
אוֹ
לְ ַב ּסוֹף לָ בוֹא ֵע ִדים ּולְ ָה ִעיד ֶש ִ ּבכְ לָ ל ְ ּב ָת ּה ָש ָעה ָה ֵע ִדים ָהיּו ִא ָּיתם
ְ ּב ִעיר ַא ֶח ֶרת ,וְ ֵהם ִ ּבכְ לָ ל ׁ ַש ְק ָרנִ ים .לָ כֵ ן יֵ ׁש לְ ַה ְק ּ ִפיד ׁ ֶשּיְ ָב ְררּו בִּ ְמדּוּיָ ק
ֶאת ַה ָּמקוֹ ם וְ ֶאת ַה ְּז ָמן ׁ ֶשבּ וֹ ֵא ַרע ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה.
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דבר תורה לשולחן שבת
"כי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה" .מקור הביטוי
אנו מכירים את הביטוי הנפוץּ ִ :
הוא פסוק בפרשת השבוע ,שם נאמר שכאשר מטילים מצור על עיר,
"כי ָתצּור ֶאל ִעיר יָ ִמים ַר ִ ּבים
אסור לכרות את עצי המאכל סביבהּ ִ :
לְ ִה ָ ּל ֵחם ָעלֶ ָיה לְ ָת ְפ ָשׂ ּה ל ֹא ַת ׁ ְש ִחית ֶאת ֵע ָצ ּה לִ נְ דּ ַֹח ָעלָ יו ַ ּג ְרזֶ ן ִ ּכי ִמ ֶּמנּּו
ש ֶדה לָ בֹא ִמ ּ ָפנֶ ָ
תֹאכֵ ל וְ אֹתוֹ ל ֹא ִתכְ רֹת ִ ּכי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ּ ָ ׂ
יך ַ ּב ָּמצוֹ ר".
מה כוונת הפסוק הזה ,ואיך בעצם צריך לקרוא אותו?
רש"י מסביר שהכתוב הוא בלשון שאלה ,וצריך לקרוא את הפסוק
עם סימן שאלה בסוף :שמא עץ השדה הוא כמו אדם שיכול להיכנס
מפניך במצור? הרי אין סיבה להשחית אותו ,ולכן יש להימנע מכך:
"כי האדם עץ השדה  -הרי כי משמש בלשון דילמא -שמא האדם
עץ השדה להיכנס בתוך המצור מפניך להתייסר בייסורי רעב וצמא
כאנשי העיר? למה תשחיתנו?"
ואילו האבן עזרא מפרש שכוונת הפסוק היא שעץ השדה הוא חייו
של האדם ,ומספק לו מזון ומחיה ,ולכן לא ראוי להשחיתו" :כי האדם
עץ השדה והטעם כי חיי בן אדם הוא עץ השדה ...לא תשחית עץ פרי
שהוא חיים לבן אדם רק מותר שתאכל ממנו ואסור לך להשחיתו כדי
שתבא העיר מפניך במצור."...

???

שאלת
השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

א .מה ההבדל בין ְ ּב ִדיקוֹ ת וַ ֲח ִקירוֹ ת?
ב .איזה הסבר נתן רבי מאיר לפסוק:
"צדִּ יק ִמצָּ ָרה נֶ ֱחלָ ץ וַ ּיָ בֹא ָר ׁ ָשע
ַ
ַּת ְח ָּתיו"?
לתוֹ ָרה
האנָ ׁ ִשים שזכו ּ
ג .מיהם שלושת ֲ
דּולה?
ּוגְ ָ ּ
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

! יש לי מושג
סיטומתא – בארמית .בעברית – "חותמת"
"סיטומתא" זה שם לפעולה קניינית ,כינוי לדרך קניין המקובלת
במקום מסוים ,כמו לחיצת ידיים ,חתימה או לחיצה על כפתור הקנייה.
כאשר אדם עושה את המעשה המוסכם ,הוא קנה את החפץ המדובר,
גם אם לא ביצע פעולת קניין כמו הגבהה ,משיכה וכדו'.

מי אני?
זהו את האנשים מתוך העלון:
 .1סידרתי את התלמוד הבבלי.
 .2שמי העברי היה משה צבי.

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.

 .3פרשתי את חסותי על המושבות.
 .4נהגתי לספר משלים על שועלים.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות

תלמוד ישר
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