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התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

ף ל"ה: ִמְצָוה ַוֲעֵבָרה ּדַ

ִני  ד ׁשֵ ָּיָתן ִהיא ִמְצָוה ֲאָבל ִמּצַ ד ֶאָחד ֲעׂשִ ּצַ ּמִ עּוּלֹות ֲאָחדֹות, ׁשֶ ָנן ּפְ ֶיׁשְ
ֶזה. ָכל ִמְקֶרה ּכָ יַצד ֵיׁש ִלְנהֹוג ּבְ ן ּכֵ ְלמּוד ּדָ ֲעֵבָרה. ַהּתַ ם ּבַ רּוָכה ּגַ ָּיָתן ּכְ ֲעׂשִ

ת,  ּבָ ִחיּלּול ׁשַ רּוָכה ּבְ ת ּכְ ּבָ ַ ּשׁ ן ּבַ ן זֹו ִמְצָוה, ֲאָבל ַהְקָרַבת ָקְרּבָ ְלַהְקִריב ָקְרּבָ
ָמה(. ַהִאם  ן ִהיא ְמָלאָכה )ְנִטיַלת ְנׁשָ ְרּבָ ִחיַטת ַהּקָ ְ ּשׁ ֵני ׁשֶ ין ַהֶּיֶתר ִמּפְ ּבֵ
ת,  ּבָ ַ ּשׁ נֹות ִציּבּור ְקֵרִבים ּבַ ְרּבְ ּקָ ת? ַהּתֹוָרה מֹוָרה ׁשֶ ּבָ ַ ּשׁ נֹות ּבַ ׁשֹוֲחִטים ָקְרּבָ
ת. ּבָ ַ ּשׁ ן ָיִחיד ֵאינֹו ָקֵרב ּבַ נֹות מּוָסף, ָועֹוד, ֲאָבל ָקְרּבַ ִמיד, ָקְרּבְ ן ַהּתָ גֹון ָקְרּבַ ְכּ

ֵמא ְלֵמִתים, ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ִמְצַות ְקבּוַרת  ּדּוְגָמא נֹוֶסֶפת: ְלָנִזיר ָאסּור ְלִהיּטָ
ֵמא. ר לֹו ְלִהיּטָ ֵמת ִמְצָוה - הּוּתַ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף ל"ה

"או אינו אלא אפילו בשבת? תלמוד לומר: "ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש 
ְּבכֹל מְׁשבֵֹתיֶכם" ולהלן הוא אומר: "ְוָהיּו ֵאֶּלה ָלֶכם ְלֻחַּקת 
ִמְׁשָּפט ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם" - מה מושבות האמור 

להלן בית דין, אף מושבות האמור כאן בית דין, ואמר 
רחמנא: "ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל מְׁשבֵֹתיֶכם".

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

את הנידון למוות.

רחמנא – הרחמן, הקב"ה
מניינא – מניין
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ה ף ל"ו: ּתֹוָרה ּוְגדּוּלָ ּדַ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים מּוְפָלִגים, ֲאֵחִרים זֹוִכים  ּזֹוִכים ִלְהיֹות ּתַ ים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ
ֵני  ּזֹוִכים ִלׁשְ ה ׁשֶ ֵאּלֶ יאּות, ֲאָבל ִלְמצֹוא ּכָ ה" - ְמלּוָכה אֹו ְנׂשִ ִל"ְגדּוּלָ

ָבר ָנִדיר. ָבִרים, ֶזה ּכְ ַהּדְ

דֹוֵלי  ם ִלְהיֹות ּגְ כּו ּגַ ּזָ ים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ לֹוׁשָ ָהיּו ַרק ׁשְ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ּבְ
י.  יא ְוַרב ַאׁשִ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ נּו, ַרּבִ ה ַרּבֵ ַהּדֹור ְוַגם ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור, ְוֵהם: ֹמׁשֶ

דֹוֵלי  נֹוֵתיֶהם ּגְ ְ ֵחֶלק ִמּשׁ ֶלְך ָהיּו ּבְ ֶלְך ְוִחְזִקָּיה ַהּמֶ לֹֹמה ַהּמֶ ֶלְך, ׁשְ ִוד ַהּמֶ ם ּדָ ּגַ
ּתֹוָרה, לֹא ָמנּו  דֹוִלים ֵמֶהם ּבַ ֵחֶלק ִמיֵמי ַחֵּייֶהם ָהיּו ּגְ ּבְ ַהּדֹור, ַאְך ֵמַאַחר ׁשֶ

י. י ְוַרב ַאׁשִ נּו, ַרּבִ ה ַרּבֵ א ֶאת ֹמׁשֶ אֹוָתם, ֶאּלָ

ְכָתב. ּבִ ַתב ֶאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ד ֶאת ַהּתֹוָרה ְוהּוא ּכָ נּו ִליּמֵ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ

ָנה. ׁשְ ר ֶאת ַהּמִ יא ִסיּדֵ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ַרּבִ

ְבִלי. ְלמּוד ַהּבַ ר ֶאת ַהּתַ י ִסיּדֵ ַרב ַאׁשִ

זהו את האנשים מתוך העלון:

1. סידרתי את התלמוד הבבלי.

2. שמי העברי היה משה צבי.

3. פרשתי את חסותי על המושבות.

4. נהגתי לספר משלים על שועלים.

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 
והשנייה.  בתקופות העלייה הראשונה 
המושבות התבססו בעיקר על חקלאות. 
פתח תקווה, "אם המושבות", הוקמה בשנת 
תרל"ח )1878(. "איכרי 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 ה-19



2

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ל"ז- ל"ט

ִריַאת ָאָדם ָהִראׁשֹון ף ל"ח: ּבְ ּדַ

ה ִנְבָרא ָאָדם ָהִראׁשֹון  ִחיּלָ ים. ּתְ בּו ּבֹו ֲאָנׁשִ ְ ִּיְתַיּשׁ ֵדי ׁשֶ ָהעֹוָלם ִנְבָרא ּכְ
ל ָהעֹוָלם. בּו ֶאת ּכָ ְ ְתַרּבּו ִיּשׁ ּנִ ָניו ּוְבֵני ָבָניו ׁשֶ ְך ּבָ ְוַאַחר ּכָ

ְלמּוד  ים? ַהּתַ ֵני ָאָדם ַרּבִ ה ּבְ ִחיּלָ ּתְ "ה ִמָּיד ּבַ ּבָ ָרא ַהּקָ ַמּדּוַע לֹא ּבָ
ִרּיֹות ְלָכְך: ר ִסיּבֹות ֶאְפׁשָ מֹוֶנה ִמְסּפָ

ֵּיׁש  ים, ֵהם ָהיּו ֲעלּוִלים ִלְכּפֹור ְולֹוַמר ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ּמָ א. ִאם ָהיּו ִנְבָרִאים ּכַ
ָרא ִאיׁש ֶאָחד. ה ֱאלִֹהים ָחִליָלה, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ּבָ ּמָ ַמִים ּכַ ָ ּשׁ ּבַ

ֵדנּו ְלַהֲעִריְך  ֵבי ֵתֵבל, ְלַלּמְ ל יֹוׁשְ ָאָדם ֶאָחד ֵיְצאּו ּכָ ּמֵ "ה ָרָצה ׁשֶ ּבָ ב. ַהּקָ
ל ֶאָחד ְיכֹוִלים  ֲהֵרי ִמּכָ ל ָאָדם ְוָאָדם, ׁשֶ ל ּכָ יב ֶאת ַהַחִּיים ׁשֶ ּוְלַהְחׁשִ
ל ַהְמַקֵּים ֶנֶפׁש  אן ָאְמרּו ֲחַז"ל: ּכָ ְך. ּוִמּכָ ל ּכָ ים ּכָ ָלֵצאת ֶצֱאָצִאים ַרּבִ

ִאיּלּו ִקֵּים עֹוָלם ָמֵלא. ָרֵאל ּכְ ַאַחת ִמִּיׂשְ

ין  עֹוָלם ְמִריבֹות ּבֵ ים נֹוְלדּו ֵמָאָדם ֶאָחד, ֵיׁש ּבָ ל ָהַעּמִ ּכָ ה ׁשֶ ם ַעּתָ ג. ּגַ
ל ֶאָחד ֵמָאב ַאֵחר -  ים נֹוָלִדים ּכָ ָחה, ְוִאם ָהיּו ָהַעּמִ ּפָ ָחה ְלִמׁשְ ּפָ ִמׁשְ
ֵני ָאָדם - ָהִיינּו ֵעִדים ִלְמִריבֹות  ה ּבְ ּמָ ה ּכַ ִחיּלָ ַכּתְ ִאם ָהיּו ִנְבָרִאים ִמּלְ

ה.  ַהְרּבֵ רּועֹות ּבְ ּוִמְלָחמֹות ּגְ

ִביָנה ֵאב ְוַהּגְ ּוָעל, ַהּזְ ף ל"ט: ַהּשׁ ּדַ

ֵלי-ׁשּוָעִלים;  ֶאְמָצעּות ִמׁשְ סּוִקים ְוִעְנָיִנים ׁשֹוִנים ּבְ יר ּפְ י ֵמִאיר ָהָיה ַמְסּבִ ַרּבִ
ִלים. ׁש ּבֹו ִלְמׁשָ ּמֵ ּתַ ַחּיֹות, ְוָהיּו ְרִגיִלים ְלִהׁשְ ּבַ ב ֶלָחָכם ׁשֶ ּוָעל ֶנְחׁשָ ַהּשׁ

אֹוב  ַעם ָנֲהגּו ִלׁשְ "י: ּפַ ַרׁשִ ר ּבְ ְתנּו ֲחַז"ל מּוְזּכָ ּנָ ֵלי ׁשּוָעִלים ׁשֶ ׁשְ ֶאָחד ִמּמִ
ָלִיים  ֵני ּדְ רּו ׁשְ ְך: ָקׁשְ ָתה ּכָ ִאיָבה ֶנֶעׂשְ ְ יטֹות ַהּשׁ ִ ֵאר. ַאַחת ִמּשׁ ַמִים ִמן ַהּבְ
ֵאר,  ָהְיָתה ֵמַעל ַהּבְ ֶלת ׁשֶ ְלּגֶ יחּו ַעל ּגַ ל ֶחֶבל. ֶאת ַהֶחֶבל ִהּנִ ֵני ְקָצוֹות ׁשֶ ׁשְ ּבִ
יחּו ֶאֶבן אֹו  א ַמִים, ְוָאז ִהּנִ ֵאר ְוהּוא ִהְתַמּלֵ ָלִיים ַלּבְ לּו ֶאת ַאַחד ַהּדְ ְלׁשְ ׁשִ

ִים ָהָיה עֹוֶלה. ִלי ִעם ַהּמַ ִני, ְוַהּדְ ֵ ִלי ַהּשׁ ּדְ ֵבד ּבַ הּו ּכָ ֶ ַמּשׁ

ית  ל ְלַתְחּתִ ְלׁשֵ ּתַ ּוָעל ָצֵמא, הּוא ִנְכַנס ִלְדִלי ֵריק, ִהׁשְ ַעם ָהָיה ַהּשׁ ּפַ
קֹום.  ּמָ ה? ְזֵאב ָעַבר ּבַ ָתה, ֲאָבל  הּוא לֹא ָיכֹול ַלֲעלֹות! ֶמה ָעׂשָ ֵאר ְוׁשָ ַהּבְ

מועצת המנהלים בשער יק"א )מכללת תל-חי( 
בעת ביקור בישראל בשנת 2012 )יק"א בישראל(

יק"א
יק"א )מאנגלית: J.C.A, ראשי תיבות 
 Jewish Colonization Association של
– "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 
ותומכת בפרויקטים בתחומי  ובנגב, 

החינוך, החקלאות והתיירות הכפרית.

מן ההיסטוריה

י ֵזיָרא  ף ל"ז: ַרּבִ ּדַ

ל  ָחה ׁשֶ ּפָ ֶבל ְלִמׁשְ ֶאֶרץ ּבָ י ֵזיָרא, שָהָיה ַאַחד ָהֲאמֹוָרִאים, נֹוַלד ּבְ ַרּבִ
קּוָפה  י ֵזיָרא ֶיֶלד ָקָטן, ִנְפְטרּו ָאִביו ְוִאּמֹו. ּתְ ָהָיה ַרּבִ ׁשֶ ּכֲֹהִנים, ֲאָבל ּכְ
ָהָיה ּכֹה ָצִעיר ְוהּוא  ׁשֶ הֹוָריו ִנְפְטרּו ּכְ י ֵזיָרא ִמְצַטֵער, ׁשֶ ה ָהָיה ַרּבִ ֲארּוּכָ
ָטן, ֵזיָרא,  יּבּוד ָאב ָוֵאם. ַהֶּיֶלד ַהּקָ ד אֹוָתם ּוְלַקֵּים ִמְצַות ּכִ לֹא ָזָכה ְלַכּבֵ
ָכה ִלְהיֹות  ּזָ ָעָמל ַעל ִליּמּוד ַהּתֹוָרה, ַעד ׁשֶ ַקד ּבְ ה ְוׁשָ ַהְתָמָדה ַרּבָ ָלַמד ּבְ
ּה  ָרֵאל, ּבָ י ֵזיָרא ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִנים, ָעָלה ַרּבִ ָרֵאל. ְלַאַחר ׁשָ דֹוֵלי ִיׂשְ ֶאָחד ִמּגְ
ִנים ַרּבֹות ָלַמד ּתֹוָרה  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ י". ּבְ ּתֹוַאר "ַרּבִ ה ּבַ הּוְסַמְך ְלהֹוָרָאה ְוכּוּנָ

יק מּוְפָלג . ַצּדִ ִעיר ְטֶבְרָיה ְוָזָכה ַלֲאִריכּות ָיִמים מּוְפֶלֶגת, ְוָהָיה ָידּוַע ּכְ ּבָ
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ִדיקֹות ַוֲחִקירֹות  ף מ': ּבְ ּדַ

ֲחִקיַרת ֵעִדים. י עֹוֶסֶקת ּבַ ֶרק ַהֲחִמיׁשִ ּפֶ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ׁשְ ַהּמִ

ָעה  ֵאיזֹו ׁשָ ה, ּבְ ֲעׂשֶ ֵאיֶזה יֹום ֵאַרע ַהּמַ ין ׁשֹוֲאִלים ֶאת ָהֵעִדים, ּבְ ית ּדִ ּבֵ
ה ְמכּוּנֹות ֲחִקירֹות. ֵאלֹות ֵאּלֶ ֵאלֹות ִמּסּוג ֶזה - ׁשְ ְועֹוד ׁשְ

ִדיקֹות - ִאם ֵהם  ֵאלֹות ַהְמכּוּנֹות ּבְ נֹוָסף ָהיּו ׁשֹוֲאִלים אֹוָתם ׁשְ ּבְ
ִלי ֶרַצח הּוא  ֵאיֶזה ּכְ לֹוִני ׁשֹוֲאִלים אֹוָתם ּבְ לֹוִני ָהַרג ֶאת ּפְ אֹוְמִרים ּפְ
ין  דֹול ּבֵ ל ּגָ ָבר. ֵיׁש ֶהְבּדֵ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ ֶאֶבן? ְועֹוד ּכַ רֹוַמח? ּבְ ֶחֶרב? ּבְ ָהַרג; ּבְ
יב ַאַחד  ֵאלֹות ַהֲחִקיָרה ֵמׁשִ ְ ֲחִקירֹות ִלְבִדיקֹות: ִאם ַעל ַאַחת ִמּשׁ
ֵאלֹות  ְ ֵטָלה, ֲאָבל ִאם ַעל ַאַחת ִמּשׁ הּוא ֵאינֹו זֹוֵכר - ֵעדּותֹו ּבְ ָהֵעִדים ׁשֶ
ִדיקֹות  ּבְ ֵאינֹו יֹוֵדַע - ֵעדּותֹו ַקֶּיֶמת, ְוַרק ִאם ֵיׁש ּבַ יב ׁשֶ ִדיָקה הּוא ֵמׁשִ ַהּבְ
ל ִאם ֵעד ֶאָחד אֹוֵמר:  ֵטָלה. ְלָמׁשָ ְבֵרי ָהֵעִדים ָהֵעדּות ּבְ ין ּדִ ְסִתיָרה ּבֵ

ֵטָלה. ַרִים" - ֵעדּוָתם ּבְ ין", ְוֶאָחד אֹוֵמר: "ִמְסּפָ ִלי ָהֶרַצח ָהָיה ַסּכִ "ּכְ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין  ל"ט - מ"א

ִדיקֹות ָהֵעִדים ף מ"א: ּבְ ּדַ

יב  ִאם ַאַחד ָהֵעִדים ֵמׁשִ ין ֲחִקירֹות ִלְבִדיקֹות, ׁשֶ ל ּבֵ ֵּיׁש ֶהְבּדֵ ָלַמְדנּו ׁשֶ
ְך ַעל  יב ּכָ ֵטָלה, ֲאָבל ִאם הּוא ֵמׁשִ "ֵאיִני יֹוֵדַע" ַעל ֲחִקיָרה - ָהֵעדּות ּבְ

ְך? ָבר ּכָ ֵטָלה. ַמּדּוַע ַהּדָ ִדיָקה - ָהֵעדּות ֵאיָנּה ּבְ ּבְ

ֶכת  ֲהָנא ְוַרב ַסְפָרא ַמּסֶ ְמדּו ַרב ּכָ ּלָ ׁשֶ ַעם ּכְ ּפַ ר ָלנּו ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ
ה  ַגׁש אֹוָתם ָרֵמי ַבר ָחָמא, ְוִהְקׁשָ ה, ּפָ ל ַרּבָ ֵבית ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ ַסְנֶהְדִרין ּבְ

ְך: ֵאָלה זֹו, ְוֵהם ָענּו לֹו ּכָ ִדּיּוק ׁשְ ָלֶהם ּבְ

יבּות  ה. ַהֲחׁשִ ֲעׂשֶ ֵאיֶזה ְזָמן ֵאַרע ַהּמַ ֵדי ָלַדַעת ּבְ רּוׁשֹות ּכְ ַהֲחִקירֹות ּדְ
ֶקר יּוְכלּו ְלָהִזים ֶאת  ִאם ָהֵעדּות ִהיא ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ָמן ְנחּוָצה ּכְ ִליִדיַעת ַהּזְ
ּיֹום  ְמעֹון ּבַ ָמֵעאל ָרַצח ֶאת ׁשִ ל, ִאם ָהֵעִדים אֹוְמִרים: ִיׁשְ ָהֵעִדים.  ְלָמׁשָ
ף. ְיכֹוִלים  ְרּתֵ ּמַ ֳהַרִים ּבַ ָנה ה'תשע"א ַאַחר ַהּצָ ָ ל ֹראׁש ַהּשׁ ַהִראׁשֹון ׁשֶ
ם  ָעה ָהֵעִדים ָהיּו ִאיּתָ אֹוָתּה ׁשָ ְכָלל ּבְ ּבִ ְלַבּסֹוף ָלבֹוא ֵעִדים ּוְלָהִעיד ׁשֶ
ְמדּוָּיק  ְּיָבְררּו ּבִ יד ׁשֶ ְקָרִנים. ָלֵכן ֵיׁש ְלַהְקּפִ ְכָלל ׁשַ ִעיר ַאֶחֶרת, ְוֵהם ּבִ ּבְ

ה. ֲעׂשֶ ּבֹו ֵאַרע ַהּמַ ָמן ׁשֶ קֹום ְוֶאת ַהּזְ ֶאת ַהּמָ

ף  ּקֵ ּתַ ִהׁשְ ּוָעל ֶאת ַהָּיֵרַח ׁשֶ ֶהְרָאה לֹו ַהּשׁ
ִביָנה  אן ּגְ ֵאר ְוָאַמר לֹו: ֵיׁש ּכָ ֵמי ַהּבְ ּבְ
ה. ִמָּיד ָקַפץ  ם ַאּתָ ְטִעיָמה, ּבֹוא ֱאכֹול ּגַ
ֵאב  ַהּזְ ִלי ָהֵריק, ּוִבְגַלל ׁשֶ ֵאב ֶאל ַהּדְ ַהּזְ
ּוָעל  ל ַהּשׁ ִלי ׁשֶ ּוָעל, ַהּדְ ׁשֹוֵקל יֹוֵתר ֵמַהּשׁ
ה. ֵאב – ְלַמּטָ ל ַהּזְ ִלי ׁשֶ ָעָלה ְלַמְעָלה ְוַהּדְ

יק  סּוק "ַצּדִ יר ֶאת ַהּפָ א ְלַהְסּבִ ל ֶזה ּבָ ָמׁשָ
יו",  ְחּתָ ּתַ ע  ַוָּיֹבא ָרׁשָ ָרה ֶנֱחָלץ  ִמּצָ
ֵאב(  ע )ַהּזְ ל ָהָרׁשָ ָרה ׁשֶ ְפָעִמים ַהּצָ ּלִ ׁשֶ
ּוָעל,  )ַהּשׁ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ָלה  ַהַהּצָ ִהיא 

ֵאב(.  ִקיַעת ַהּזְ בֹות ׁשְ ִעּקְ ע ּבְ ּנֹוׁשַ ׁשֶ

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 17 נכנס 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, 
הירש, את דרך  הברונית קלרה דה 
הצדקה הנדיבה שלו. סך כל תרומותיהם 

השנים  לאורך 
בכ-18  מוערך 
מיליון פרנק. על 
הברון  של  שמו 
ו  ששמ  , ש ר י ה
ה  י ה י  ר ב ע ה
משה צבי, נקראו 
שדה  היישובים 

משה וניר צבי.
הברון מוריס הירש
)wikipedia, רשות הציבור(
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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'. 

יש לי מושג !

מי אני?

בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

ִדיקֹות ַוֲחִקירֹות? מה ההבדל בין ּבְ א. 

איזה הסבר נתן רבי מאיר לפסוק:  ב. 
ע  ָרה ֶנֱחָלץ ַוָּיֹבא ָרׁשָ יק ִמּצָ "ַצּדִ

יו"? ְחּתָ ּתַ

ים שזכו לּתֹוָרה  מיהם שלושת הֲאָנׁשִ ג. 
ה? ּוְגדּוּלָ

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ל"ה- מ"א

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

ֶדה". מקור הביטוי  י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ אנו מכירים את הביטוי הנפוץ: "ּכִ
הוא פסוק בפרשת השבוע, שם נאמר שכאשר מטילים מצור על עיר, 
ים  י ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ אסור לכרות את עצי המאכל סביבה: "ּכִ
ּנּו  י ִמּמֶ ְרֶזן ּכִ ִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ּגַ ּה לֹא ַתׁשְ ֵחם ָעֶליָה ְלָתְפׂשָ ְלִהּלָ
צֹור". ּמָ ֶניָך ּבַ ֶדה ָלֹבא ִמּפָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ ֹתאֵכל ְוֹאתֹו לֹא ִתְכֹרת ּכִ

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...".

*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.

זהו את האנשים מתוך העלון:

1. סידרתי את התלמוד הבבלי.

2. שמי העברי היה משה צבי.

3. פרשתי את חסותי על המושבות.

4. נהגתי לספר משלים על שועלים.


