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התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

יַח ׁשִ ף צ"ח: ֶמֶלְך ַהּמָ ּדַ

ּה ֵחֶלק ִמיסֹודֹות ַהַּיֲהדּות, ּוְבָכל ַהּדֹורֹות  יַח ִהיּנָ ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ָהֱאמּוָנה ּבְ
ֵּיׁש ְזָמן  ְלמּוד ׁשֶ ּתַ ב ּבַ ין ַהֶּיֶתר ִנְכּתָ יַח. ּבֵ ׁשִ ְיהּוִדים ִקיּוּו ְוִציּפּו ְלִביַאת ַהּמָ
ה – ַאַזי ה' ְיַמֵהר ֶאת  ָרֵאל ִיְזּכֶ ה, ֲאָבל ִאם ַעם ִיׂשְ אּוּלָ "ה ַלּגְ ּבָ ַבע ַהּקָ ּקָ ׁשֶ

ה. אּוּלָ ַהּגְ

ָרֵאל ִנְתַאּוּו ְוִציּפּו ִלימֹות  ַחְכֵמי ִיׂשְ ׁשּוָבה ּכֹוֵתב ׁשֶ "ם בִהְלכֹות ּתְ ָהַרְמּבַ
אּוּמֹות ָהעֹוָלם  ֵדי ׁשֶ א ּכְ ים, ֶאּלָ ל ָהַעּמִ ְלטּו ַעל ּכָ ִּיׁשְ ֵדי ׁשֶ יַח לֹא ּכְ ׁשִ ַהּמָ
יחּו ָלנּו, ְוָכְך נּוַכל ִלְלמֹוד ּתֹוָרה  ְטִרידֹות אֹוָתנּו ְוגֹוְרמֹות ְלִביּטּול ּתֹוָרה ַיּנִ ַהּמַ

א. ים טֹוִבים, ְוִלְזּכֹות ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵאת, ְלַקֵּים ִמְצוֹות ּוַמֲעׂשִ ֶיֶתר ׂשְ ּבְ

יַח? ׁשִ ִמי ִיְהֶיה ַהּמָ

דֹול  לֹֹמה, ְוָנִביא ּגָ ְ ַעל ָחְכָמה יֹוֵתר ִמּשׁ ִוד, ּבַ ַרע ּדָ "ם ּכֹוֵתב: "ִמּזֶ ָהַרְמּבַ
ֶרְך ה', ְוָיבֹואּו  ל ָהָעם ְויֹוֶרה אֹוָתם ּדֶ ד ּכָ נּו. ּוְלִפיָכְך ְיַלּמֵ ה ַרּבֵ ָקרֹוב ְלֹמׁשֶ

ְמעֹו". ל ַהּגֹוִיים ְלׁשָ ּכָ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף צ"ח

"אמרו לו: רבינו, תן לנו אות. אמר להם: ולא כך 
אמרתם לי שאין אתם מבקשין ממני אות? אמרו 
לו: ואף על פי כן. אמר להם: אם כך - יהפכו מי 

מערת פמייס לדם, ונהפכו לדם" 

הסבר: תלמידיו של רבי יוסי בן קסמא בקשו 
ממנו אות על דבריו מתי יבוא המשיח. האות 
שנתן להם היה שהמים במערת פמייס הפכו לדם.

שייליה – שאל אותו
מערתא – מערה
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ל לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה דֹוָלה ׁשֶ ף צ"ט: ְזכּוָתם ַהּגְ ּדַ

ה ְלַעם  יּמּוד ַהּזֶ ל ַהּלִ רּוָמה ׁשֶ יבּות ִליּמּוד ַהּתֹוָרה ּוַבּתְ ֲחׁשִ ְלמּוד עֹוֵסק ּבַ ַהּתַ
ִליּמּוד ּוִבְדֵבקּות  ְרִצינּות ּוֶבֱאֶמת ּבְ ָרֵאל. לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ָהעֹוְסִקים ּבִ ִיׂשְ
ל ָהָעם ַהְּיהּוִדי, ּוְבָכְך ֵהם  ּתֹוָרה ּתֹוְרִמים ְלרּוחֹו ּוְלחֹוְסנֹו ָהרּוָחִני ׁשֶ ּבַ
יָלה, ּוְרָאָיה  ה ּוַמּצִ ַהּתֹוָרה ְמִגיּנָ ם מֹוִפיַע ׁשֶ ְך ּגַ ִפים ְלִקּיּום  ָהעֹוָלם. ּכָ ׁשּוּתָ
"ה  ּבָ ִאים ָאַמר ַהּקָ י ְסדֹום ָהָרִעים ְוַהַחּטָ ֲאִפיּלּו ַעל ַאְנׁשֵ ְלָכְך ֶזה ׁשֶ
יִקים הּוא ִיְסַלח ָלֶהם ְולֹא  ים ַצּדִ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ְסדֹום ּכַ ְצאּו ּבִ ִאם ִיּמָ ׁשֶ
ִּיים  יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ְלמּוד ׁשֶ אן ִליְמדּו ַחְכֵמי ַהּתַ חּוְמָרה,  ִמּכָ ם ּבְ ַיֲעִניׁשֵ

ל ָהעֹוָלם. ים ַעל ּכָ יִלים ּוְמִגיּנִ ֱאֶמת ַמּצִ ְולֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ּבֶ

על המפה
בניאס

בניאס הוא אתר ארכיאולוגי למרגלות 
הר החרמון, ובתוכו נמצאים מעיינות 
חרמון  נחל  מי  רוב  נובעים  מהם 
הנקרא גם "בניאס". נחל זה מספק 
כרבע ממימי הירדן. בתקופה הכנענית 
היה במערה מקדש לאל בעל גד. 
בתקופה היוונית סגדו שם לאל פאן, 
ולכן נקראה המערה "פניאס", שם 
שבזמן התלמוד השתבש ל"פמיאס" 
ומאוחר יותר בהשפעת הערבית הפך 
ל"בניאס". הורדוס בנה עיר גדולה 
במקום, שהתקיימה עד המאה ה-13, 
ולאחר מכן הצטמצמה לכפר קטן. כיום 
קיים באזור גן לאומי, שמורת נחל חרמון, 
ובמקום ישנם מסלולי טיולים רגליים, 
בין נופי הטבע הקדומים של האזור ובין 
השרידים הארכיאולוגיים מהתקופה 

הצלבנית והרומית.

)Wikipedia, gugganij( בניאס
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ק׳- ק"ב

ת ּבָ ׁשַ ף ק"א: ִטיּפּול ְרפּוִאי ּבְ ּדַ

חֹוֶלה  ַרק ְקָצת ְולֹא  י ׁשֶ ּמִ ְזרּו, ׁשֶ ֲחַז"ל ּגָ
רּוָפה  ל לֹא ִליּטֹול ּתְ ּדֵ ּתַ ִּיׁשְ אֹוֶפן ְרִציִני - ׁשֶ ּבְ
א  ּמָ ׁשֶ ׁשּו  ֲחָכִמים ָחׁשְ ֵני ׁשֶ ת, ִמּפְ ּבָ ַ ּשׁ ּבַ
ַחק )ִיְטַחן(  רּוָפה הּוא ִיׁשְ ְלצֹוֶרְך ֲהָכַנת ַהּתְ
רּוָפה. ָלֵכן  ֵדי ְלָהִכין ּתְ ּטֹוֲחִנים ּכְ חֹוָמִרים ׁשֶ
ח  ַהחֹוֶלה ְקָצת, לֹא ִיּקַ נּו ֲחָכִמים, ׁשֶ יּקְ ּתִ
ת. ּבָ ַ ּשׁ ַבר ְרפּוָאה ּבַ ה ּדְ רּוָפה ְוַגם לֹא ַיֲעׂשֶ ּתְ

ֵעינֹו  י ׁשֶ ּמִ ְלמּוד ׁשֶ ּתַ א ֶזה ֶנֱאַמר ּבַ נֹוׂשֵ ּבְ
ִלי  יַח ָעֶליָה ּכְ ר לֹו ְלַהּנִ ָחה - מּוּתָ ִהְתַנּפְ
ֵאב. ִפיחּות ְוַהּכְ ֵדי ְלָהֵקל ֵמַהּנְ ֶכת צֹוֵנן ּכְ ַמּתֶ

ַמּדּוַע?

ה ֵכן ִלְרפּוָאה,  עֹוׂשֶ ר ׁשֶ ֵאין ִניּכָ ֵני ׁשֶ ְך ִמּפְ ר ּכָ הּוּתַ יִרים ׁשֶ ֵיׁש ַמְסּבִ
ם  ּגַ ה ׁשֶ עּוּלָ ְך ִלְפָעִמים, ְוָכל ּפְ ִריִאים נֹוֲהִגים ּכָ ים ּבְ ם ֲאָנׁשִ ֲהֵרי ּגַ ׁשֶ
ן  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ יׁש ַרּבָ ּה לֹא ֶנֶאְסָרה. ִעם ֹזאת, ַמְדּגִ ִריִאים נֹוֲהִגים ּבָ ּבְ

ְכִלי מּוְקֶצה. ׁש ְלָכְך ּבִ ּמֵ ּתַ ֵאין ְלִהׁשְ ְמִליֵאל, ׁשֶ ּגַ

ף ק': "ְסָפִרים ַהִחיצֹוִנִּיים" ּדַ

ָפִרים ַהִחיצֹוִנים" -  "ּסְ נּו ִאיּסּור ְקִריָאה ּבַ יּקְ קּוָפָתם ּתִ ּתְ ְלמּוד ּבִ ַחְכֵמי ַהּתַ
ָכל ָהעֹוֶלה  סּוֵקי ַהּתֹוָרה ּכְ ְרׁשּו ֶאת ּפְ ּפֵ רּו ּכֹוְפִרים ׁשֶ ִחיּבְ ה ְסָפִרים ׁשֶ ֵאּלֶ
ִאיּסּור  ְכָלִלים ּבְ ּנִ ע ׁשֶ י ַמּדָ ל חֹוְקִרים ְוַאְנׁשֵ ם ְסָפִרים ׁשֶ ַעל רּוָחם. ֵיׁש ּגַ
ָבר, ְוַהּקֹוֵרא  ּדָ ְבִריַאת ָהעֹוָלם, ְוַכּיֹוֵצא ּבַ ֵריֶהם ּכֹוְפִרים ּבִ ַחּבְ ּמְ ֵני ׁשֶ ֶזה ִמּפְ

ם. ְעּתָ ְך ַאַחר ּדַ ׁשֵ ֶהם ָעלּול ְלִהיּמָ ּבָ

ן ִסיָרא". ם ֶאת ֵסֶפר "ּבֶ יר ּגַ ְלמּוד ַמְזּכִ ַהּתַ

ַתב? ּכָ ֶפר ׁשֶ ן ִסיָרא ּוַמה ַהּסֵ ִמי הּוא ּבֶ

ִלים ּובֹו  ַתב ֵסֶפר ְמׁשָ ִביא ִיְרְמָיהּו, ְוהּוא ּכָ ל ַהּנָ נֹו ׁשֶ י הּוא ּבְ ֵיׁש אֹוְמִרים, ּכִ
ֶפר ֶזה.  יר ִציּטּוִטים ִמּסֵ ְלמּוד ַמְזּכִ ַהּתַ ְבֵרי חֹוְכָמה ְוֵיׁש ִלְפָעִמים ׁשֶ ם ּדִ ּגַ
יֵדי ֶאָחד  מּו ּבִ ּתּוְרּגְ א ְקָטִעים ׁשֶ ן ִסיָרא ְוֵאין ָלנּו ֶאּלָ ָיֵמינּו ָאַבד ֵסֶפר ּבֶ ּבְ

ָפה ַהְיָוִנית. ן ִסיָרא ַלּשָׂ ל ּבֶ ֱאָצָאיו ׁשֶ ִמּצֶ

ָרֵאל ִיׂשְ ְלכּות ּבְ יּצּול ַהּמַ ף ק"ב: ּפִ ּדַ

יו. ְחּתָ נֹו ּתַ ֶלְך, ָמַלְך ְרַחְבָעם ּבְ לֹֹמה ַהּמֶ ְפַטר ׁשְ ּנִ ְלַאַחר ׁשֶ

ים, ֲאָבל  יּסִ ֶלְך ְרַחְבָעם ָיֵקל ֵמֲעֵליֶהם ֶאת עֹול ַהּמִ ַהּמֶ ָרֵאל ׁשֶ יְקׁשּו ִיׂשְ ּבִ
א ָאַמר ָלֶהם:  ים ְלָכְך, ֶאּלָ ית ְולֹא ִהְסּכִ ׁשִ ְרַחְבָעם ָהַלְך ַאֲחֵרי ֵעָצה ִטיּפְ
אֹוָתּה ֵעת  ים יֹוֵתר. ּבְ יּסִ יד ֲעֵליֶכם ֶאת עֹול ַהּמִ ה, ַאְכּבִ ה ְוַאְדַרּבָ ַאְדַרּבָ
ָבִטים ֶהְחִליטּו ְלָהִקים  ְ ֶרת ַהּשׁ ֶכם ַוֲעׂשֶ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ְבֵטי ִיׂשְ פּו ׁשִ ִהְתַאּסְ
ן  ָרֵאל", ְוִהְמִליכּו ֲעֵליֶהם ֶאת ָיָרְבָעם ּבֶ ה "ַמְלכּות ִיׂשְ ַמְמָלָכה ֲחָדׁשָ

ָרֵאל. ֵני ְמָלִכים - ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּוֶמֶלְך ִיׂשְ ְנָבט, ּומָאז ָהיּו ׁשְ

המאבק על הטיית מי 
הירדן

בשנת תשכ"ה )1964( החליטה ועידת 
מדינות ערב לפגוע במשק המים 
הישראלי באמצעות הטיית שניים 
ממקורות הירדן, החצבני והבניאס. 
התוכנית היתה שסוריה תטה את 
הבניאס ותחבר אותו לירמוך, ואילו 
לבנון תטה את החצבני עד לבניאס. 
בכך תכננו לשלול מישראל כשליש 
מכמות המים של המוביל הארצי. 
ישראל הזהירה את הסורים שלא תשלים 
עם פעולות אלה, ותקפה את עבודות 
ההטיה באש ארטילריה וטנקים כדי 
להשמיד את הציוד המכני. בתגובה 
הפגיזו הסורים את ישראל. סוריה לא 
קיבלה ממדינות ערב תמיכה אווירית נגד 
ישראל, ובסופו של דבר נאלצה להפסיק 
את עבודות ההטיה בשל ההתקפות 
עליהן. לאחר מלחמת ששת הימים 
עברו מקורות הירדן לשליטת ישראל. 

מן ההיסטוריה

תלמוד ישראלי- הדף היומי לילדים, 
מחבב ומנגיש את לימוד התלמוד, 

מגביר אהבת תורה ומעצים את 
התא המשפחתי והקהילתי. 

הפרוייקט כולל- שבעה כרכים המקיפים 
את כל דפי התלמוד עפ"י סדר הדף היומי, 
עלונים שבועיים המופצים בעשרות אלפי 

, 60 סרטונים  עותקים, דף פייסבוק 
ב-  בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי 

הילדים אסי וטוביה.

לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים: ענבל הלל רכזת פרויקטים 

inbalh@medison.co.il | טל.  03-9250274

תעודת זהות - תלמוד ישראלי
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ל ֵמַעּמֹון ּומֹוָאב ּכֵ ף ק"ג: מּוַסר ַהׂשְ ּדַ

א ְלֵגִרים  ׂשֵ ָרֵאל ְלִהיּנָ יר ֶאת ָהִאיּסּור ִלְבנֹות ִיׂשְ ְלמּוד ַמְזּכִ ַדף ֶזה ַהּתַ ּבְ
ר  ַבר ֲאׁשֶ ָבִרים(: "ַעל ּדְ ּתֹוָרה )ּדְ ֵמַעּמֹון ּומֹוָאב. ַטַעם ָהִאיּסּור ְמפֹוָרׁש ּבַ
ר  ְצָרִים ַוֲאׁשֶ ֵצאְתֶכם ִמּמִ ֶרְך ּבְ ּדֶ ִים ּבַ ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ לֹא ִקּדְ

תֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלָּך". עֹור ִמּפְ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַכר ָעֶליָך ֶאת ּבִ ׂשָ

ְפסּוִקים  ַהּתֹוָרה מֹוִדיָעה ָלנּו ּבִ ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך )ִמְצָוה תקס"א( ּכֹוֵתב ׁשֶ
יָסא, ְוַהחֹוָבה ְלִהְתַרֵחק  ִמילּות ֲחָסִדים ֵמַחד ּגִ ֵאּלּו ֶאת ּגֹוֶדל ַמֲעַלת ּגְ
ר  "ה   ְלִהְתַרֵחק ְולֹא ְלִהְתַחּבֵ ּבָ יָסא. ָלֵכן ִציָּונּו ַהּקָ יּדֹות ָרעֹות ֵמִאיַדְך ּגִ ִמּמִ
ֲאנּו ָלֵתת ֶלֶחם ָוַמִים  ּמֵ ִעים ַעד ׁשֶ ָחִתים ּוְרׁשָ ָהיּו ּכֹה מּוׁשְ ה ׁשֶ ים ֵאּלֶ ְלַעּמִ
ְגבּוָלם,  ר ְועֹוְבִרים ּבִ ְדּבָ ּמִ ים ִויָלִדים, ַההֹוְלִכים ּבַ דֹול, ְזֵקִנים, ָנׁשִ ְלַעם ּגָ

ָלם. ְלָעם ְלַקּלְ ְכרּו ֶאת ּבִ ְועֹוד ׂשָ

מתולדותיו
רב אלוף צבי צור

)תרפ"ג-תשס"ד, 1923-2004(

רב אלוף צבי צור ז"ל היה הרמטכ"ל 
השישי, חבר כנסת ומנכ"ל חברת 
מקורות. צור נולד באוקראינה, עלה 
לארץ בגיל שנתיים עם משפחתו, ושירת 
בהגנה. במלחמת העצמאות הצטרף 
לחטיבת גבעתי ומונה למפקד חטיבה 
בגיל 26 בלבד. בשנת תשכ"א )1961( 
התמנה צור לרמטכ"ל, ובתקופתו היה 
עליו להתמודד בעיקר עם תקריות 
הגבול מול הסורים. צור הכין את צה"ל 
לאפשרות מלחמה מול צבאות ערב, 
ורכש מטוסים, טנקים וציוד שהעניקו 
לצה"ל יתרון במלחמת ששת הימים. 
צור  לאחר פרישתו מצה"ל התמנה 
למנכ"ל חברת מקורות האחראית על 
כיהן  בישראל. בהמשך  משק המים 
בתפקידים שונים במשרד הביטחון, 
במשק ובתעשייה. הוא נפטר בשנת 
תשס"ד )2004(. בית הספר למ"כים של 

צה"ל, מחנה צור, נקרא על שמו. 

רב אלוף צבי צור
)Wikipedia ,גב' רחל צור תל אביב(

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ק"ב- ק"ד

ָמל ָהִעיֵּור ף ק"ד: ִחיַדת ַהּגָ ּדַ

ַרְיָתא  ְלמּוד ֵמִביא ּבָ ַהּתַ
ה  ׂשֶ ֲע ַמ ֶרת  ּפֶ ַס ְמ ַה
ִלְלמֹוד  ן  ִניּתָ ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ
ֵני  ל ׁשְ חּוָתם ׁשֶ יּקְ ַעל ּפִ

ְיהּוִדים.

ְיהּוִדים  ֵני  ׁשְ ּבִ ה  ַמֲעׂשֶ
ַיד נֹוְכִרי ְוהּוא  ּבּו ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ַמע  ֶרְך. ׁשָ ּדֶ ּבַ הֹוִליָכם 
ַאַחד  ֶאת  ֵטף  ַהחֹו

ֵעינֹו  ָמל ִעיֵּור ּבְ נּו צֹוֵעד ּגָ ֶמְרַחק ָמה ֵמִאיּתָ בּוִיים אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ּבְ ְ ַהּשׁ
ים מֹוִליִכים אֹותֹו,  ֵני ֲאָנׁשִ ֶמן, ּוׁשְ ּבֹו ֹנאד ַיִין ְוֹנאד ׁשֶ ָהַאַחת, ַעל ּגַ

ֶאָחד ְיהּוִדי ְוֶאָחד נֹוְכִרי.

ִין ָלֶכם? ַאל אֹוָתם: ֹזאת ִמּנַ א ַהחֹוֵטף ְוׁשָ ּלֵ ִהְתּפַ

ֵאינֹו אֹוֵכל ִמן  ֶ ה ּשׁ ַעִין ַאַחת ָאנּו יֹוְדִעים ִמּמַ ָמל ִעיֵּור ּבְ ַהּגָ יבּוהּו: ׁשֶ ֱהׁשִ
ִבים  ֲעׂשָ ְרֶאה ֵאינֹו ַמְבִחין ּבָ ּנִ ְלַבד, ּכַ ד ֶאָחד ּבִ א ִמּצַ ֶרְך, ֶאּלָ ּדֶ ּבַ ִבים ׁשֶ ָהֲעׂשָ

ִני. ֵ ד ַהּשׁ ּצַ ּבַ ׁשֶ

י ָזְלגּו ִטיּפֹות ִמן ַהּנֹאדֹות,  ֶמן ָאנּו יֹוְדִעים ּכִ א ֹנאד ַיִין ְוֹנאד ׁשֶ הּוא נֹוׂשֵ ׁשֶ
ֶמן ָסִמיְך  ֶ חֹול ְוֶחְלָקן נֹוְתרּו ֵמָעָליו. ַהַּיִין ִנְבַלע ִמָּיד, ְוַהּשׁ ֶחְלָקן ִנְבְלעּו ּבַ

הּוא ִנְבַלע ּבֹו. ְונֹוַתר יֹוֵתר ְזָמן ַעל ַהחֹול ִלְפֵני ׁשֶ

ָמל ָהֶאָחד ְיהּוִדי ְוָהַאֵחר  מֹוִליֵכי ַהּגָ ְלמּוד ְואֹוֵמר: ֵמֵהיָכן ָיְדעּו ׁשֶ מֹוִסיף ַהּתַ
ִני ֵאינֹו ָצנּוַע. ֵ ֶאָחד ֵמֶהם ָצנּוַע ְוַהּשׁ ֵהם ִהְבִחינּו ׁשֶ יָון ׁשֶ נֹוְכִרי? ִמּכֵ

נֹות,  ַלִים ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ָרֵאל ִלירּוׁשָ ַּיֲעלּו ַעם ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ ׁש ׁשֶ ן ְנָבט ָחׁשַ ָיָרְבָעם ּבֶ
לֹֹמה ְלֶמֶלְך,  ן ׁשְ ל ֲעֵליֶהם ֶאת ְרַחְבָעם ּבֶ ֵהם עֹוד ֲעלּוִלים ְלִהְתָחֵרט ּוְלַקּבֵ
ְלִפיָכְך הּוא ָאַסר ַלֲעלֹות ָלֶרֶגל ְוֵהִקים ֶעְגֵלי ָזָהב ְוִציָּוה ְלַהְקִריב ָלֶהם 
ים  ַרם ְלַהֲחִטיא ֶאת ָהַרּבִ ׁש, ְוָכְך הּוא ּגָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ְמקֹום ּבְ נֹות ּבִ ָקְרּבָ

א. ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ְלמּוד אֹוֵמר ׁשֶ ַהּתַ ַעד ׁשֶ
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין צ"ח- ק"ד

שאלת 
???השבוע

התשובות לשאלות נמצאות 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

*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.

כאשר הקב"ה מצווה על אברהם לעזוב את ארצו ומולדתו: "ַוֹּיאֶמר ה' 
ר  ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָך ּוִמּבֵ ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ
ֶמָך  ָלה ׁשְ דֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגּדְ ָך ְלגֹוי ּגָ ַאְרֶאָּך", הוא גם מבטיח לו: "ְוֶאֶעׂשְ

ָרָכה".  ֶוְהֵיה ּבְ

ָרָכה"? האם הכוונה היא  שאלו על כך חז"ל: מה פשר ההבטחה "ֶוְהֵיה ּבְ
שאתה אברהם תהיה מבורך, או שאתה תברך את האחרים?

עונה על כך רש"י: "והיה ברכה - הברכות נתונות בידך, עד עכשיו 
היו בידי, ברכתי לאדם ונח, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ". 

דהיינו - ההבטחה לאברהם היא שהוא יהיה מקור הברכות.

בהתאם לכך ממשיך רש"י ומסביר את הפסוק כולו: "'ואעשך לגוי 
גדול' - זה שאומרים 'אלהי  אברהם', 'ואברכך' - זהו שאומרים 'אלהי 
יצחק', 'ואגדלה שמך' זהו שאומרים 'אלהי יעקב', יכול יהיו חותמין 

בכולן? תלמוד לומר 'והיה ברכה' - בך  חותמין ולא בהם".

על פי דברי הרמב"ם - מי ראוי להיות   .1
המשיח?

א  ׂשֵ מדוע אסרה התורה להתחבר וְלִהיּנָ  .2
דווקא עם ֵגִרים ֵמַעּמֹון ּומֹוָאב?

איזו עצה לא הסכים ְרַחְבָעם לקבל   .3
ולשמוע מהעם? ומה הייתה התוצאה?

דבר תורה לשולחן שבת

מי אנחנו?
אנו שני מלכים קדומים
לשנינו יש שמות דומים.
לעם ישראל הם קשורים

אך זה לזה היינו אויבים מרים.
אחד מאיתנו דרש ממון רב
והשני עשה עגלים מזהב.

מי אנחנו?

ו-

70

1959/תשי"ט
ביטול תקופת הצנע

תקופת הצנע, או מדיניות הקיצוב, נמשכה בשנים 1949-1959, ובאה לידי 
ביטוי בעיקר בהגבלות על רכישת מזון ומוצרי צריכה. כל אזרח בישראל 
קיבל פנקס עם נקודות, שתמורתן יכול היה לקבל קיצבה קבועה של 
מצרכי מזון בחנות מכולת מוגדרת. מטרתה של מדיניות זו היתה למנוע 
עלייה תלולה במחירי המזון, בעקבות הביקוש שנוצר בשל המוני העולים 
חסרי האמצעים שהגיעו לארץ, וכן למנוע היווצרות פערים חברתיים. עם 
הזמן הלכה וגברה בציבור ההתנגדות לצנע, הצורך בו הצטמצם ויעילותו 

הלכה ופחתה. בעקבות 
זאת צומצמו בהדרגה 
ם  י ר צ ו מ ה ר  פ ס מ
שעליהם חל הקיצוב, 
והוא בוטל סופית על 
ידי שר האוצר פנחס 
 .1959 בשנת  ספיר 
המושג "תקופת הצנע" 
הפך לביטוי גנאי למשהו 

מיושן ולא מודרני.

ט
שי"

ת
/1959

שנה למדינת ישראל

תור למצרכי מזון בקיצוב, תל אביב, 1954
)Wikipedia ,הנס חיים פיין(


