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סדר נזיקין,
מסכת סנהדרין ,דף ע"ז

חג סוכות שמח!

"טעמא דאדליק ליה שרגא ,הא לא אדליק ליה
שרגא  -לא! אמרי :התם בלא שרגא לא מתחיל
הבלא בשעתיה ,הכא בלא שרגא נמי מתחיל
הבלא בשעתיה"
שרגא – נר
הבלא – הבל

הסבר :הגמרא עוסקת במקרה שבו אדם סגר
את חברו בחדר אטום והדליק שם נר ,ובכך קירב
את מיתתו משום שהנר מכלה את האוויר שבחדר.

דַּ ף ע"זַ :א ְח ָריּות ַה ּפוֹ גֵ ַע ָ ּב ֲא ֵח ִרים
או ֲֹה ִבים לְ ַ ׂ
ש ֵחק ַ ּב ַּכדּ ּור? ַה ִאם י ְַד ְע ֶּתם ׁ ֶש ְּכ ָבר ִ ּבזְ ַמן ַה ַּתלְ מּוד ָהיּו ִמ ְ ׂ
ש ֲח ֵקי ַּכדּ ּור?
ש ֲחקּו ַ ּב ַּכדּ ּורְ ,
ְ ּב ַדף זֶ ה ֻמזְ ָּכר ִמ ְק ֶרה בּ וֹ ֲאנָ ׁ ִשים ִ ׂ
וְתוֹך ְּכ ֵדי ִמ ְ ׂ
ש ָחק ּ ָפגַ ע ַה ַּכדּ ּור
ָ ּב ָא ָדם ָוְה ַרג אוֹתוֹ.
ְ
ֵא ְיך ָהיָה ִמ ְתנַ ֵהל ַה ִּמ ְ ׂ
ש ָחק? רש"י כּ ֵוֹתב ׁ ֶש ַא ַחד ַהּיְלָ ִדים ָהיָה ַמ ׁ ְשלִ יך ֶאת
חוֹרה לְ ֶמ ְר ָחק ָ ּגדוֹל; ּולְ ַא ַחר
ַה ַּכדּ ּור ְ ּב ַ
כוֹח ַעל ַה ִּקירְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשּיָ עּוף ַ ּב ֲחזָ ָרה ָא ָ
ְ
ְ
ִמ ֵּכן ָהיָה ַהּיֶלֶ ד ׁ ֶש ִה ׁ ְשלִ יך ֶאת ַה ַּכדּ ּור בּ ֵוֹר ַחֲ ,וַח ֵברוֹ ָהיָה ָצ ִריך לִ ְת ּפֹס ֶאת
ַה ַּכדּ ּור ,לִ זְ רֹק אוֹתוֹ ָעלָ יו וְלִ ְפגּ ַֹע בּ וֹ.
ִמדִּ ְב ֵרי ַה ַּתלְ מּוד נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ַה ַּכדּ ּור בּ וֹ ָהיּו ִמ ְ ׂ
ש ָח ִקים ל ֹא ָהיָה ַר ְך וְגָ ִמ ׁיש ְּכמוֹ
יָמינּוֶ ,א ָ ּלא ָּכ ֵבד לְ ַמדַּ י ,וְלָ כֵ ן ָהיּו ִמ ְק ִרים ָ ּב ֶהם ֲאנָ ׁ ִשים ּ ָפגְ עּו
ַה ַּכדּ ִּורים ְ ּב ֵ
ְ
ְ ּב ֶא ְמ ָצעּותוֹ ָ ּב ֲא ֵח ִרים ְ ּב ַמ ֲהלַ ך ַה ִּמ ְ ׂ
ש ָחקּ ְ ,ב ׁשוֹ גֵ ג אוֹ ְ ּב ֵמזִ יד.

דַּ ף ע"חַ :ה ְמקוֹ ׁ ֵש ׁש וְ ַה ְמגַ דֵּ ף
ַ ּב ּתו ָֹרה מּוזְ ָּכ ִרים ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּנידּ ֹונּו לְ ִמ ַיתת ֵ ּבית דִּ יןַ :ה ְמגַ דֵּ ף וְ ַה ְמקוֹ ׁ ֵש ׁש.
ילל ׁ ַש ָ ּבתַ .ה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ַמ ְפנֶ ה
ילל ֶאת ה' ,וְ ַה ְמקוֹ ׁ ֵש ׁש ִח ֵ ּ
ַה ְמגַ דֵּ ף ִק ֵ ּ
ְ
ְ
עוֹס ִקים ְ ּבכָ ך מוֹ ְצ ִאים
ּׂומת לִ ֵ ּ
ֶאת ְּתש ַ
יבנּו לְ כָ ך ׁ ֶש ִאם ְמ ַעּיְ נִ ים ַ ּב ּ ְפס ִּוקים ָה ְ
ׁ ֶשּיֵ ׁש ֶה ְבדְּ לֵ י לָ ׁשוֹ ן ֵ ּבין ַה ִּמ ְק ִרים:
ַ ּב ְמגַ דֵּ ף נֶ ֱא ַמר" :וַ ּיַ ִ ּנ ֻיחהּו ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָמר לִ ְפר ֹׁש לָ ֶהם ַעל ּ ִפי ה'".
ַ ּב ְמקוֹ ׁ ֵש ׁש נֶ ֱא ַמר" :וַ ּיַ ִ ּניחּו אֹתוֹ ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָמר ִ ּכי ל ֹא פ ַֹר ׁש ַמה ּיֵ ָע ֶ ׂ
שה לוֹ ".
ַמדּ ַּוע? ִמ ֵּכיוָן ׁ ֶשלְ גַ ֵ ּבי ַה ְמגַ דֵּ ף ל ֹא ְיָדעּו ִ ּבכְ לָ ל ִאם ַמ ִ ּג ַיע לוֹ עוֹ נֶ ׁש ִ ּב ֵידי ֵ ּבית
דִּ יןִּ ,כי ֲהלָ כוֹ ת ֵאלּ ּו ֲע ַדיִ ן ל ֹא נִ ְמ ְסרּו לְ מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּוֲ .א ָבל לְ גַ ֵ ּבי ַה ְמקוֹ ׁ ֵש ׁש
ְּכ ָבר ְיָדעּו ׁ ֶש ַה ְמ ַח ֵ ּלל ׁ ַש ָ ּבת ִמ ְת ַחּיֵ ב ִמ ָיתהֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶשלּ ֹא ְיָדעּו ֵאיזוֹ ִמ ָיתה,
לָ כֵ ן נֶ ֱא ַמר ַרק ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ּ ָפ ֵר ׁש ַמה ּיֵ ָע ֶ ׂ
שה לוֹ ֲ ,א ָבל ָהיָ ה ָ ּברּור ׁ ֶש ַּמ ּׁ ֶשהּו
יֵ ָע ֶ ׂ
שה לוֹ  ,הּוא ַחּיָ ב ִמ ָיתה .לְ ַב ּסוֹף ה' ָא ַמר ׁ ֶשהּוא ִמ ְת ַחּיֵ ב ְס ִקילָ ה ׁ ֶש ָּכ ְך
דִּ ין ְמ ַח ֵ ּלל ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ֵמזִ יד.
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מתולדותיו
שלמה זלמן שרגאי
(תר"ס-תשנ"ה)1899-1995 ,
שלמה זלמן שרגאי ז"ל היה פעיל ציוני-
דתי ,ראש עיריית ירושלים ,ומראשי
מוסדות המדינה שבדרך .שרגאי ז"ל
נולד בפולין למשפחה חסידית מחובבי
ציון ,וספג בה את אהבת הארץ והתורה.
בשנת תרפ"ד ( )1924עלה לארץ בה
מילא תפקידים רבים ושונים ,ביניהם ציר
בכל הקונגרסים הציוניים ,מהקונגרס
ה 15-ועד ה ;31-חבר הנהלת הסוכנות
היהודית בירושלים וראש מחלקת עלייה,
במשך  14שנה; וראש עיריית ירושלים
בשנים תש"י-תשי"ב (.)1950-1952
שרגאי היה מקורב לאדמו"רים משושלת
ראדזין ,היה שותף לשחזור התכלת
בציצית וכתב ספרים בנושא .הוא כתב
כ 90-ספרים ואלפי מאמרים ,שעליהם
חונכו חניכי תנועת הנוער הדתיות בארץ
ובחו"ל .שרגאי טבע את הסיסמא "קדש
חייך בתורה וטהרם בעבודה" ,שהפכה
לאחת מסיסמאות תנועת בני עקיבא.

ישיבת מועצת העיר ירושלים בראשות זלמן שרגאי
()Wikipedia
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בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ע"ט -פ"א

דַּ ף ע"ט :דִּ ינוֹ ׁ ֶשל רוֹ ֵצ ַח
רוֹ ֵצ ַח ְ ּב ֵמזִ יד ִמ ְת ַחּיֵ ב ִמ ַיתת ֵ ּבית דִּ ין.
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ַה ִ ּנלְ ֶמ ֶדת ְ ּב ַדף זֶ ה ְמ ָפ ֶר ֶטת ֲהלָ כוֹ ת ֲא ָחדוֹ ת ְ ּבנוֹ ֵ ׂ
שא עוֹ נֶ ׁש
ִמ ָיתה לְ רוֹ ֵצ ַח:
ִאם ָא ָדם ִה ְת ַ ּכּוֵ ן לַ ֲהרוֹ ג בְּ ֵה ָמה ּולְ ַב ּסוֹ ף הּוא ָה ַרג ָא ָדם ָ ּ -פטּור,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ל ֹא נִ ְת ַ ּכּוֵ ן לִ ְרצוֹ ַח ְ ּכלָ ל.
יוֹד ִעים ׁ ֶש ִאם ִהיא ָאכֵ ן
ִה ְת ַּכּוֵן לְ ַהכּ וֹ ת ָא ָדם ַעל ָמ ְתנָ יוּ ,ולְ ִפי סּוג ַה ַּמ ָּכה ְ
ָהיְ ָתה ּפוֹ גַ ַעת ְ ּב ָמ ְתנָ יו הּוא ל ֹא ָהיָ ה ֵמת ,אּולָ ם לְ ַב ּסוֹף ּ ָפגְ ָעה ַה ַּמ ָּכה
ְ ּבלִ יבּ וֹ וְ הּוא ֵמת ָ ּ -פטּור.
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְמ ִב ָיאה ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ֶ ּנ ְחלְ קּו בּ וֹ ַּת ָ ּנ ִאים:
ִה ְת ַּכּוֵן לְ ַהכּ וֹ ת ֶאת ְרא ֵּובן וְ לַ ֲה ִמיתוֹ אּולָ ם לְ ַב ּסוֹ ף ּ ָפגְ ָעה ַה ַּמ ָּכה ִ ּביה ָּודה,
וִ יה ָּודה ֵמת :לְ ַד ַעת ֲחכָ ִמים הּוא ִמ ְת ַחּיֵ ב ִמ ָיתהַ ,א ְך לְ ַד ַעת ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן
ּ ָפטּור ַ ּגם ְ ּב ִמ ְק ֶרה זֶ ה ִּכי סוֹ ף סוֹף ל ֹא ִה ְת ַּכּוֵן לַ ֲהרוֹג ֶאת יְ ה ָּודה.

וה ְת ָר ָאה
דַּ ף פ'ְ ׁ :שנֵ י ֵע ִדים ַ
יתת בֵּ ית דִּ ין:
יֶ ׁ ְשנָ ם ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה דִּ ינִ ים יְ סוֹ ִדּיִ ים לְ גַ בֵּ י ִחּיּוב ִמ ַ
אֲ .א ִפילּ ּו ָע ַבר ָא ָדם ֲע ֵב ָרה ֲחמ ָּורה ְ ּביו ֵֹתרֵ ,אינ ֹו ִמ ְת ַחּיֵ ב ִמ ָיתה ֶא ָ ּלא ִ ּב ֵידי
ֵ ּבית דִּ יןַ ,א ְך ִאם ל ֹא ה ָּובא לְ ֵבית דִּ ין ׁ ֶשּיִ ְפסוֹ ק ְ ּב ִדינוֹ ֵאין ְר ׁשּות לְ ָה ְרגוֹ .
בֵ .אין ֵ ּבית דִּ ין דָּ ן ָא ָדםֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵּכן יֵ ׁש ׁ ְשנֵ י ֵע ִדים ַה ְמ ִע ִידים ׁ ֶש ָּכ ְך
וְכָ ְך ָע ָ ׂ
שהַ ,א ְך ֵאין ְמ ַק ְ ּבלִ ים ָּכל הוֹ כָ ָחה ַא ֶח ֶרת.
ישים ָא ָדם ֶא ָ ּלא ִאם ֵּכן ָהיְ ָתה ַה ְת ָר ָאה ִ -מ ְּל ׁשוֹ ן ַאזְ ָה ָרה,
גֵ .אין ַמ ֲענִ ׁ ִ
שוֹת ָּכךְ
ְּכלו ַֹמר ,לִ ְפנֵ י ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ
שה ִה ְתרּו בּ ֹו ֵע ִדים" :דַּ ע ׁ ֶש ַה ּתו ָֹרה או ֶֹס ֶרת לַ ֲע ׂ
וָכָ ְך ִוְאם ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ִּת ְת ַחּיֵ ב ִמ ַיתת ֵ ּבית דִּ ין"ִ .אם ְ ּבכָ ל זֹאת הּוא ִה ְת ַע ֵ ּלם
ִמן ַה ַה ְת ָר ָאה ,הּוא ִמ ְת ַחּיֵ ב ִמ ָיתה.
דִּ ין ַה ְת ָר ָאה נוֹ ֵהג ְ ּבכָ ל ַהעוֹ נָ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵ ּבית דִּ ין ַמ ֲענִ ישְּ ,כגוֹ ן ִמ ָיתה ַּומלְ קוֹ ת
בוֹדה
וֹפןֶ ,א ָחד ֵמ ֶהם הּוא ֵמ ִסית לַ ֲע ָ
יוֹצ ֵאי דּ ֶ
(לְ ַמ ֵעט ִחּי ֵּובי ָממוֹ ן) ,לְ ַמ ֵעט ְ
זָ ָרה ׁ ֶש ִּמ ְת ַחּיֵ ב ִמ ָיתה ַ ּגם ְ ּבל ֹא ַה ְת ָר ָאה.

דַּ ף פ"אִ :ט ּ
יפול ְ ּכ ׁ ֶש ֵאין ֵע ִדים וְ ַה ְת ָר ָאה
ֵאין ְמ ַחּיְ ִבים ִמ ַיתת ֵ ּבית דִּ ין ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵע ִדים וְ ַה ְת ָר ָאה ,אּולָ ם ָמה עוֹ ִ ׂ
שים
ִאם יֶ ׁ ְשנוֹ רוֹ ֵצ ַח ְמתוֹ ָעב ׁ ֶשהוֹ ֵרג ֲאנָ ׁ ִשיםֲ ,א ָבל הּוא ַע ְרמ ִּומי ּולְ עוֹ לָ ם ל ֹא
שה ֶאת ַמ ֲע ָ ׂ
ַמ ְצלִ ִיחים לְ ַה ְתרוֹ ת בּ וֹ לִ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא הוֹ ֵרגָּ ,ת ִמיד הּוא עוֹ ֶ ׂ
שיו
ְ
ַ ּב ֲח ׁ ַשאי ,אוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְפנֵ י ֵע ִדים ַהיְ כוֹ לִ ים לְ ַה ְתרוֹת בּ וֹּ ,ולְ ִפיכָ ך ֵ ּבית דִּ ין ֵאינוֹ
יָכוֹל לְ ַה ֲע ִמיד ֹו לְ ִדין וְלַ ֲה ִמיתוֹ? ַה ִאם ַמ ִ ּנ ִיחים ל ֹו לְ ַה ְמ ׁ ִש ְיך לְ ׁשו ֵֹטט חו ְֹפ ׁ ִשי?
ַה ְּת ׁש ָּובה ִהיא ׁ ְשלִ ילִ יתּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶשל ָא ָדם ׁ ֶש ָּכזֶ ה יֵ ׁש זְ כּות לְ ֵבית דִּ ין
לְ ַהכְ נִ יס אוֹ תוֹ לְ ַמ ֲא ָסר ַעד סוֹ ף ַחּיָ יו ְּובכָ ְך לְ ַה ְר ִחיק אוֹ תוֹ ֵמ ַה ָ ּק ָהל
ְּומ ַהּיְ כוֹ לֶ ת לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ּולְ ַה ִּזיק.

2

מן ההיסטוריה
הסוכנות היהודית
הסוכנות היהודית לארץ ישראל
היא ארגון יהודי כלל עולמי שמרכזו
בישראל .משרדה הראשי של הסוכנות
היהודית שוכן בבית המוסדות הלאומיים
בירושלים .היא הוקמה בשנת תרפ"ט
( )1929כזרוע המבצעת של ההסתדרות
הציונית העולמית ,ובזמן המנדט הבריטי
שימשה בפועל כמוסד השלטון של
היישוב היהודי .לאחר הקמת המדינה
הועברו תפקידי ניהול המדינה לממשלת
ישראל ,והסוכנות היהודית מתמקדת
כיום בשלושה תחומי עשייה עיקריים:
עידוד עלייה וסיוע לעולים ,חינוך
יהודי-ציוני בקהילות העולם וחיזוק
הקהילה היהודית בישראל .הסוכנות
היהודית ממומנת מכספי תרומות,
בשותפות עם תורמים מהעולם ומישראל.

בניין הנהלת הסוכנות היהודית ירושלים
()Wikipedia, Adi Kayam
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דַּ ף פ"בָ :ק ְר ַ ּבן ִמנְ ָחה
יסּור לִ ׁ ְשחוֹט אוֹ לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבן ִמחּוץ לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
ֶ ּב ָע ָבר לָ ַמ ְדנּו ׁ ֶשּיֵ ׁש ִא ּ
עוֹבר ָעלָ יו ְ ּב ֵמזִ יד ִמ ְת ַחּיֵב ָּכ ֵרת ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמיִם.
ִא ּיסּור זֶ ה כּ ֹה ָחמּור ַעד ׁ ֶש ָה ֵ
ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ְמ ָפ ֵרט ִּכי ל ֹא ַעל ָּכל ֲעבוֹ ָדה ֵמ ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ׁ ֶש ֶ ּנ ֶע ְ ׂ
ש ָתה ַ ּבחּוץ ִמ ְת ַחּיְ ִבים ָּכ ֵרת.
ָק ְרבַּ ן ִמנְ ָחה מ ָּובא ִמ ּסוֹ לֶ ת ְ ּבלּולָ ה ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן (לְ ַמ ֵעט ִמנְ ַחת חוֹ ֵטא)ִ .אם
ָא ָדם יָ ַצק ׁ ֶש ֶמן לְ ִמנְ ָחה אוֹ ָ ּבלַ ל ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמן ִעם ַה ּסוֹ לֶ ת ִמחּוץ לְ ֵבית
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש הּוא ֵאינוֹ ִמ ְת ַחּיֵ ב ָּכ ֵרת.
יתה" :רוֹב ָק ְר ְ ּבנוֹת ַה ִּמנְ ָחה מ ְּוק ָר ִבים לְ ַא ַחר ֲא ִפּיָה א ֹו ִטיגּ ּוןּ ְ ,ב ֶה ְת ֵאם
"פ ִת ָ
ְּ
לְ סּוג ַה ִּמנְ ָחה ,לִ ְפנֵ י ַה ַה ְק ָר ָבה ּפוֹ ְת ִתים ְ -מפוֹ ְר ִרים ֶאת ַחלּ וֹ ת ַה ִּמנְ ָחה.
בוֹדה ַה ַ ּנ ֲע ֵ ׂ
נוֹטל ִמּיַ ד
יֶשנָ ּה ֲע ָ
ְׁ
שית ְ ּב ָק ְר ַ ּבן ִמנְ ָחה ִ ּבלְ ַבדַ :
"ה ָ ּג ׁ ָשה"; ַהכּ ֵֹהן ֵ
ַה ְ ּב ָעלִ ים ֶאת ַה ְּכלִ י ּובוֹ ַה ִּמנְ ָחה ַּומ ִ ּג ׁיש אוֹ תוֹ לְ ֶק ֶרן ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח  -לַ ּ ִפ ָ ּינה
ַהדְּ רו ִֹמית ַה ְּקרו ָֹבה לְ ֶפ ַתח ָהאּולָ ם .לְ ַא ַחר ַה ַה ָ ּג ׁ ָשה ַהכּ ֵֹהן ע ֹו ֶ ׂ
יצה"
"ק ִמ ָ
שה ְ
"קוֹמץ"
נוֹטל ְ ּבכַ ף יָ דוֹ ִמן ַה ִּמנְ ָחהֵ ,חלֶ ק ַה ִּמנְ ָחה ׁ ֶש ְ ּבכַ ף יָ דוֹ ְמכ ֶ ּּונה
הּוא ֵ
ֶ
ו ְַהכּ ֵֹהן ַמ ִ ּנ ַיח ֶאת ַה ּקו ֶֹמץ ִ ּבכְ לִ י ׁ ָש ֵרת ַּומ ֲעלֶ ה אוֹת ֹו לְ ַה ְק ָט ָרה ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.

דַּ ף פ"ג":חּוץ לִ זְ ַמנּוֹ " וְ "חּוץ לִ ְמקוֹ מוֹ "
אוֹפנִ ים ֲא ָח ִדים ַה ּפ ְוֹסלִ ים
לוֹמ ִדים ָ
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
ָק ְר ָ ּבנוֹ תֶ .א ָחד ִמ ּסּוגֵ י ַה ּ ְפסּול ָחל ִ ּבגְ לַ ל
"פיגּ ּול"ְ ּ .פסּול
ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ָר ָעה וְ הּוא ְמכ ֶ ּּונה ּ ִ
ּ ִפיגּ ּול ִמ ְת ַר ֵח ׁש ִאם ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֲעבוֹדוֹת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן
ָח ׁ ַשב ַהכּ ֵֹהן ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת "חּוץ לִ זְ ַמ ּנוֹ " אוֹ
ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת "חּוץ לִ ְמקוֹ מוֹ ".
ַמה ֵהן ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ֵאלּ ּו?
ְּובכֵ ן ַּכּיָ ד ַּוע ַה ּתו ָֹרה קו ַֹב ַעת זְ ַמ ִ ּנים לַ ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת;
ֶאת דַּ ם ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ זְ רוֹ ק ַעל
יעת ַה ַח ָּמה ׁ ֶשל יוֹ ם
ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח לְ ַא ַחר ׁ ְש ִק ַ
ַה ּׁ ְש ִח ָיטהַ .ה ּתו ָֹרה קו ַֹב ַעת ַ ּגם זְ ַמ ִ ּנים ַעד ָמ ַתי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְק ִטיר ֶאת ֶחלְ ֵקי
ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ַה ּמ ְּוק ָט ִרים ,וְ ַעד ָמ ַתי ֶא ְפ ׁ ָשר לֶ ֱאכוֹ ל ֶאת ַה ֲחלָ ִקים ַה ֶ ּנ ֱאכָ לִ ים,
ִאם בְּ ֵעת ָה ֲעבוֹ ָדה ַהכּ ֵֹהן ָח ׁ ַשב לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ֶא ָחד ִמן ַהדְּ ָב ִרים ַה ָ ּללּו
לְ ַא ַחר ַה ְּז ָמן ,זוֹ ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת "חּוץ לִ זְ ַמנּוֹ " .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם ַהכּ ֵֹהן מוֹ לִ ְ
יך ֶאת
ַהדָּ ם לַ ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ הּוא חוֹ ׁ ֵשב לֶ ֱאכוֹ ל ִמן ַה ָ ּב ָ ׂ
שר ַרק ְ ּבעוֹד ׁ ָשב ַּוע ַ -ה ָ ּק ְר ָ ּבן
ּ ִפיגּ ּולַ .מ ֲח ׁ ֶש ֶבת חּוץ לִ ְמקוֹ מוֹ ִהיא ַמ ֲח ׁ ָש ָבה לִ זְ רוֹ ק ֶאת דַּ ם ַה ָ ּק ְר ָ ּבן אוֹ
לְ ַה ְק ִטירוֹ ִמחּוץ לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ,וְ כֵ ן לֶ ֱאכוֹ ל ִמן ַה ָ ּב ָ ׂ
שר ִמחּוץ לִ ְמקוֹ ם
קוֹד ׁ ִשים
קוֹד ׁ ֵשי ָ
ָה ֲאכִ ילָ ה ׁ ֶש ָ ּק ְב ָעה ַה ּתוֹ ָרה ְ -
קוֹד ׁ ִשים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש וְ ָ
ַק ִּלים ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִ ם.
ילה ִהיא ִ ּב ְמקוֹ ם ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָ ּבן
ְ ּב ׁ"שּולְ ָחן ָער ְּוך" נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּת ִפ ָ ּ
וֹמים לְ ָק ְר ָ ּבןְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָ ּק ְר ָ ּבן נִ ְפ ָסל ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת
יֵ ׁש לָ ּה דִּ ינִ ים ֲא ָח ִדים דּ ִ
ילה ׁ ֶש ְּמעוֹ ָרבוֹ ת ָ ּב ּה ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת זָ רוֹ ת ֵאינָ ּה עוֹ לָ ה לְ ָרצוֹ ן.
ֵא ֶ ּלהָּ ,כ ְך ְּת ִפ ָ ּ

על המפה
בית המוסדות הלאומיים
בית המוסדות הלאומיים הוא מבנה
בשכונת רחביה שבירושלים ,ברחוב
המלך ג'ורג' פינת רחוב הקרן הקיימת.
המקום נבנה בשנת תרפ"ח ( )1928עבור
המוסדות הלאומיים שהנהיגו את היישוב
היהודי לפני הקמת המדינה והפך לסמל
של המדינה היהודית שבדרך .במבנה
ישבו הסוכנות היהודית ,הקרן הקיימת
וקרן היסוד .ממרפסת בניין זה הכריזו
חברי מועצת העם ,אשר שהו בירושלים
הנצורה ולא יכלו להגיע להכרזת
העצמאות ,על קום מדינת ישראל.
במהלך מלחמת העצמאות בוצע במקום
פיגוע שבו נהרגו  12אנשים ונפצעו .44
במבנה נערכו הישיבות הראשונות של
הכנסת ,ונשיא המדינה הראשון חיים ויצמן
הושבע בו .ההסתדרות הציונית והמוסדות
השונים פועלים במקום עד היום.

חדרה הראשון של ממשלת ישראל בבנין
()Wikipedia, deror_avi
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שנה למדינת ישראל

/1953תשי"ג
הקמת יד ושם

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

בח' אלול תשי"ג ( )19.8.1953הוכרז "יד ושם" כמוסד רשמי של מדינת
ישראל ,בחוק מיוחד של הכנסת .הקמת "יד ושם" החלה כבר בסוף שנת
יתי ְּובחוֹ מ ַֹתי יָ ד
 ,1945והוא נקרא כך על פי הפסוק "וְ נָ ַת ִּתי לָ ֶהם ְ ּב ֵב ִ
יִכ ֵרת" (ישעיהו
ּומ ָ ּבנוֹת; ׁ ֵשם עוֹלָ ם ֶא ֶּתן לוֲֹ ,א ׁ ֶשר ל ֹא ָ ּ
וָ ׁ ֵשם ,טוֹב ִמ ָ ּבנִ ים ִ
נו ,ה) .תפקידו של המוסד הוא להנציח את זכרם של מיליוני הנרצחים
בשואה ,לתעד את תולדות עם ישראל לפני השואה ובמהלכה ,ולהנחיל
את זכר השואה לדורות הבאים .מוסד 'יד ושם' עוסק בהנצחה ותיעוד,
איסוף חפצים ומסמכים,
גביית עדויות מהניצולים,
מחקר וחינוך .אתר יד ושם
בירושלים כולל מספר
מוסדות ,ביניהם ארכיון,
מוזיאונים ואנדרטאות לזכר
הנרצחים וחסידי אומות
העולם שפעלו להצלת
יהודים.
אנדרטת הקרון ביד ושם

(Moshe Safdie (designer), Godot13 (photograph

 .1באילו מקרים אנו זקוקים לִ ׁ ְשנֵ י
וה ְת ָר ָאה?
ֵע ִדים ַ
"פיגּ ּול" ומהי ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת
 .2מהו ּ ְפסּול ּ ִ
"חּוץ לִ זְ ַמנּוֹ " אוֹ ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת "חּוץ
לִ ְמקוֹ מוֹ " ?
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

השלם את החסר
כתבו ליד כל אחד מהמקרים הללו את הדין
– האם ראובן חייב מיתה או פטור:

 .1עד אחד מעיד שראובן הרג את שמעון

דבר תורה לשולחן שבת
חז"ל שאלו לגבי מועד חג הסוכות :מדוע חג הסוכות נחגג ומצוין דווקא
בתקופת תחילת החורף? שהרי בני ישראל ישבו בסוכות דווקא באביב ובקיץ
לאחר שיצאו ממצרים ,והיה ניתן לחגוג את חג הסוכות גם בעונות הללו .אחת
התשובות שנתנו חז"ל היא ,שאילו היינו יושבים בסוכות באביב או בקיץ ,היה
אפשר לחשוב שאנו עושים זאת סתם לשם תענוג והנאה ,מעין "פיקניק" כדי
ליהנות מהישיבה בסוכה .כאשר אנו יושבים בסוכות בחורף ,ניכר שאנו עושים
זאת לשם שמים וכדי לקיים את מצוות ה' ,ולא סתם להנאתנו.

 .2שני עדים ראו את ראובן מחלל שבת ,אך
לא אמרו לו דבר
 .3שני עדים הזהירו את ראובן לא לחלל שבת,
אך הוא התעלם מהם וחילל שבת
 .4ראובן ירה בצבי שרצה לצוד אך בטעות
פגע באדם והרגו
 .5ראובן רצה לתת לחברו טפיחת חיבה על
גבו ,אך בטעות פגע בראשו והרגו
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