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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין צ"א -צ"ז
פרשת נח | כ"ה בתשרי -א' בחשון ( 15-21לאוקטובר)

דַּ ף צ"אֲ :אלֶ ְ ּכ ַסנְ דֶּ ר מוֹ ְקדוֹ ן ְ ּ
יסא
ּוג ִב ָ
יהא ֶ ּבן ּ ְפ ִס ָ
לִ ְפ נֵ י יוֹ ֵת ר ֵמ ָ ׁ 2,300-ש נִ ים,
ילת ְּתק ַּופת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ִ ּב ְת ִח ַ ּ
ַה ּׁ ֵש נִ יָ ,ק ם ְ ּב ָמ ֵקדוֹ נְ יָ ה ֶמ לֶ ךְ
ַּומ ְצ ִ ּביא ַאדִּ יר ְ ּב ׁ ֵשם ֲאלֶ ְּכ ַסנְ דֶּ ר
"א לֶ ְ ּכ ַס ְנ דֶּ ר
ׁ ֶש נּ וֹ ַד ע ַ ּב ִּכ ינּ ּוי ֲ
מוֹ ְק דוֹ ן" אוֹ
"א לֶ ְ ּכ ַס ְנ דֶּ ר
ֲ
ַה ָ ּג דוֹ ל"ֲ .א לֶ ְּכ ַס נְ דֶּ ר ָּכ ַב ׁש
ְ ּב ִמלְ ֲחמוֹ ָתיו ֲחלָ ִקים נִ ְר ָח ִבים
ימ ּ ֶפ ְריָ ה ַאדִּ ָירהֲ .אלֶ ְּכ ַסנְ דֶּ ר הּוא זֶ ה ׁ ֶש ְּל ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ֵה ִפיץ
ִמן ָהעוֹ לָ ם וְ ֵה ִקים ִא ְ
ֶאת ַה ַּת ְרבּ ּות ַהיְ וָנִ ית ָ ּבעוֹ לָ ם.
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ִ ּכי בְּ אוֹ ָתם ַהּיָ ִמים ָהיּו ַע ִּמים ׁ ֶש ָּת ְבעּו בַּ ֲעלּות ַעל
יתם
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ָח ָכם בְּ ׁ ֵשם ְ ּג ִב ָ
יהא בֶּ ן ּ ְפ ִס ָ
יסא ָהלַ ְך לַ ֲעמוֹ ד ִא ָּ
לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט בִּ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ֲאלֶ ְ ּכ ַסנְ דֶּ רַ .ט ֲענוֹ ָתיו וְ הוֹ ְכחוֹ ָתיו ֵה ִביאּו לִ זְ ִכּיַ ת
ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל בַּ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט.
יע לָ ֶהם ֵמ ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל
ּ ַפ ַעם ַא ֶח ֶרת ָט ֲענּו ַה ִּמ ְצ ִרים ִ ּב ְפנֵ י ֲאלֶ ְּכ ַסנְ דֶּ ר ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
ְסכּום ָעצּוםִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל יָ ְצאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ֵהם ׁ ָש ֲאלּו ִמ ּׁ ְשכֵ נֵ ֶיהם ְּכלֵ י
ֶּכ ֶסף ּוכְ לֵ י זָ ָהב ,וְ כַ ּיָ ד ַּוע ֵהם ֵמעוֹ לָ ם ל ֹא ֶה ֱחזִ ירּו ֶאת ַה ֵּכלִ ים ַה ּׁ ְשאּולִ ים.
יהא בֶּ ן
ַע ָּתה ָט ֲענּו ַה ִּמ ְצ ִרים ִּכי ַעל ַהּיְ ה ִּודים לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַהחוֹ בָ .ט ַען ְ ּג ִב ָ
ילה ַא ֶּתם ֶאת ְשׂ ַכר ָה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶשל ָ ּכל בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
יסאַ ׁ :ש ְּלמּו ְּת ִח ָ ּ
ּ ְפ ִס ָ
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָ ּכל ׁ ְשנוֹ ת ׁ ִש ְעבּ ּוד ִמ ְצ ַריִ ם… ַה ִּמ ְצ ִרים ל ֹא ָמ ְצאּו ַמה ַ ּל ֲענוֹת ָּוב ְרחּו.

דַּ ף צ"בֲ :חזוֹ ן ָה ֲע ָצמוֹ ת ַהיְ ֵב ׁשוֹ ת
ְ ּב ַדף זֶ ה ַמ ְר ֶ ּבה ַה ַּתלְ מּוד לַ ֲעסוֹק ִ ּב ְת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים ֵּומ ִביא ִמ ְק ָראוֹת ֲא ָחדוֹת
ִמן ַה ַּתנַ ְ
"ך ָ ּב ֶהן נִ ְר ֶמזֶ ת ְּת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים.
"חזוֹ ן ָה ֲע ָצמוֹ ת
ֵ ּבין ַה ֶּיֶתר עו ֵֹסק ַה ַּתלְ מּוד ַ ּב ְ ּנב ָּואה ִמ ֵּס ֶפר י ְֶחזְ ֵקאל ַה ְמכּו ָ ּנה ֲ
ַהיְ ֵב ׁשוֹ ת"; ה' ִציּוָה ֶאת יְ ֶחזְ ֵקאל ַה ָ ּנ ִביא לָ לֶ כֶ ת לְ ִב ְק ָעה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְמלֵ ָאה
ֲע ָצמוֹ ת ׁ ֶשל ֲאנָ ׁ ִשים ֲהרּוגִ ים וְ הּוא ֶה ֱחיָ ה אוֹ ָתם ַעל ּ ִפי ה'.
ִמי ָהיּו אוֹ ָתם ֵמ ִתים?
לְ ִפי דַּ ַעת ַרב ֵ -א ֶ ּלה ָהיּו בְּ נֵ י ֶא ְפ ַריִ ם ׁ ֶשבְּ ֵעת ׁ ִש ְעבּ ּוד ִמ ְצ ַריִ ם ָטעּו
אּולהָ ,מ ְרדּו בַּ ִּמ ְצ ִרים
יעה ֵעת ַה ְ ּג ָ ּ
בְּ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ָ ּגלּות ִמ ְצ ַריִ םָ ,ח ׁ ְשבּו ׁ ֶש ִה ִ ּג ָ
כּולם נֶ ֶה ְרגּו בַּ ִּמ ְדבָּ ר.
ּוב ְרחּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,וְ ָ ּ
ָ
ְ
אוֹמ ִרים ִּכי ַא ַחר ָּכך ַה ֵּמ ִתים ַה ָ ּללּו נוֹ ְתרּו ַ ּב ַחּיִ ים וְ ָעלּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל
יֵ ׁש ְ
 ַר ִ ּבי יְ ה ָּודה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא ֵה ִעיד ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ׁ ֶשהּוא ִמ ְ ּבנֵ י ְבנֵ ֶיהם.נוֹהגִ ים לִ ְקרוֹא ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָחלָ ה ְ ּב ֶפ ַסחּ ְ .ב ַט ַעם ַהדָּ ָבר מ ָּובא ְ ּב ׁ ֵשם
נְ ב ָּואה זוֹ ֲ
חוֹד ׁש נִ ָיסן.
ַרב ַהאי ָ ּגאוֹ ןֶ ׁ ,ש ֵּכן נוֹ ֲהגִ ים זֵ כֶ ר לִ ְת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ְ ּב ֶ
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת סנהדרין ,דף צ"ג
"כיון שנסתכל בחנניה מישאל ועזריה נתקררה
דעתו ,שנאמר :והוא עומד בין ההדסים אשר
במצולה ,ואין הדסים אלא צדיקים ,שנאמר :ויהי
אומן את הדסה".
אזלו – הלכו
אסא – הדס

הסבר :בזמן החורבן רצה הקב"ה להחריב את
העולם בשל חטאיהם של ישראל ,אך בשל
מעשיהם של צדיקים כמו חנניה ,מישאל ועזריה
לא עשה זאת.

מן ההיסטוריה
ההסתדרות הציונית
"הדסה"
הסתדרות "הדסה" היא ארגון נשים
ציוני בארצות הברית ,שנוסדה בתרע"ב
( )1912בניו יורק על ידי קבוצת נשים
בראשות הנרייטה סאלד ,ההסתדרות
נקראה "הדסה" על שם אסתר המלכה,
משום שפגישת הייסוד התקיימה בתקופת
פורים .מטרת הארגון היתה לעודד
מוסדות ומפעלים יהודיים בארץ ישראל
וחיזוק האידיאלים היהודיים .הארגון פעל
להקמת רשת מוסדות רפואיים ,בתי
חולים והכשרת אחיות בארץ ישראל,
ושלח לארץ מתנדבות ואספקת מוצרים.
כמו כן ,פעל לחינוך ציוני בארה"ב .ארגון
"הדסה" פעיל גם כיום ,ומקיים בארץ בתי
חולים וכפרי נוער,
פרויקטים לקידום
עלייה וסיוע לנוער
בסיכון .חברות בו
כ 270,000-נשים
ו 25,000-גברים.
(wikipedia.org.w.index.php.
)curid.940171
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בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין צ"ג -צ"ה

דַּ ף צ"גּ ַ :בר כּ וֹ כְ ָבא
הּודים
ישים ׁ ְ
ְ ּכ ׁ ִש ׁ ּ ִ
ּוש ַּתיִם ׁ ָשנָ ה לְ ַא ַחר ְ
חּור ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י ָמ ְרדּו ַהּיְ ִ
"מ ֶרד בַּ ר כּ וֹ ְכ ָבא" ַעל ׁ ֵשם ׁ ִש ְמעוֹ ן בַּ ר
בָּ רוֹ ָמ ִאיםֶ .מ ֶרד זֶ ה ְמכּו ֶּנה ֶ
ּוב ִע ְקבוֹ ָתיו ָמלַ ךְ
כּ וֹ ְכ ָבא ׁ ֶש ִהנְ ִהיג ֶאת ַה ֶּמ ֶרד .בַּ ַה ְת ָחלָ ה ִה ְצלִ ַ
יח ַה ֶּמ ֶרד ְ
בַּ ר כּ וֹ ְכ ָבא בְּ ֶמ ׁ ֶש ְך ִ ּכ ׁ ְשנָ ַתיִ ם וָ ֵח ִצי ַעל ֲחלָ ִקים נִ ְר ָח ִבים ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
"מ ׁ ִש ַיח" ,אּולָ ם לְ ַא ַחר
ֲחזַ "ל ְמ ַס ּ ְפ ִרים ׁ ֶש ּׁ ִש ְמעוֹן ַ ּבר כּ וֹ כְ ָבא ִה ִ ּציג ֶאת ַע ְצמוֹ ַּכ ָּ
ש ֶקר ִ -ה ְפ ִסיקּו לִ ְת ְמוֹך בּ וֹּ ְ .בסוֹפוֹ
ׁ ֶש ֲחזַ "ל ָ ּב ְדקּו ָּומ ְצאּו ׁ ֶש ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ְמ ׁ ִש ַיח ׁ ֶ
ישלוֹן ְּוב ַמ ֲהלַ ְך ַה ִּמלְ ָח ָמה נֶ ֶה ְרגּו יְ ה ִּודים ַר ִ ּבים ֵעד
ׁ ֶשל דָּ ָבר נָ ַחל ַה ֶּמ ֶרד ִּכ ּׁ ָ
ּ
ׁ ֶש ֲחלָ ִקים נִ ְר ָח ִבים ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
יוֹשבּ ְ .ב ִע ְקבוֹת
וֹמ ִמים ֵמ ֵאין ׁ ֵ
נוֹתרּו ׁש ְ
ש ָר ֵאל ְ
רוֹמ ִאים לִ גְ זוֹר ְ ּגזֵ רוֹת ַאכְ זָ ִרּיוֹתּ ְ ,ב ֶיֶתר ְ ׂ
ש ֵאתַ ,על יְ ה ֵּודי ֶא ֶרץ
הוֹסיפּו ָה ָ
ַה ֶּמ ֶרד ִ
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל .יֵ ׁש לְ ַצּיֵ ן ִ ּכי ַה ּׁ ֵשם "בַּ ר כּ וֹ ְכ ָבא" ֵאינוֹ נִ זְ ָ ּכר בַּ ַּתלְ מּוד ֶא ָ ּלא הּוא
ְמכּו ֶּנה בּ וֹ "בַּ ר כּ וֹ זֵ ָיבא" אוֹ "בַּ ר כּ ּוזְ ָבא"ּ ְ .ב ֵיָמינּו נִ ְמ ְצאּו ִמכְ ָּת ִבים ֲחת ִּומים
"מאוֹר
ַ ּב ֲח ִת ַימת ַ ּבר כּ וֹ כְ ָבא ַוְה ּׁ ֵשם ֶה ָחתּום ָ ּב ֶהם הּוא ַ ּ
"בר כּ ְּוס ָ ּבא"ּ ַ .ב ֵּס ֶפר ְ
ילה ִּכינּּוהּו ַ ּבר כּ וֹ כְ ָבא ְּ -כ ׁ ֶש ָח ׁ ְשבּו ׁ ֶשהּוא ַה ָּמ ׁ ִש ַיח ,אּולָ ם
ֵעינַ יִם" נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ְּת ִח ָ ּ
"בר כּ וֹ זֵ ָיבא" ִמ ְּל ׁשוֹן ַאכְ זָ ָבה.
ְּכ ׁ ֶש ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶשהּוא ְמ ׁ ִש ַיח ׁ ֶש ֶקר ִּכינּּוהּו ַ ּ

דַּ ף צ"דִ :חזְ ִקּיָ הו ַסנְ ֵח ִריב ַור ְב ׁ ָש ֵקה
ִ ּב ֵימי ַה ֶּמלֶ ְך ִחזְ ִק ָיהּו ָעלָ ה ַסנְ ֵח ִריב ֶמלֶ ְך
יל ֵחם ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִם.
ַא ּׁשּור ְ ּב ַחיִל ָּכ ֵבד לְ ִה ָ ּ
ִח זְ ִק ּיָ הו נִ ָּס ה לְ ַפ ּיְ סוֹ ְ ּב ֶא ְמ ָצ עּות
ַמ ָּתנוֹת ,וָעוֹדַ ,א ְך ְמא ָּומה ל ֹא ָעזַ ר.
ילת ַה ְּק ָרב ׁ ָשלַ ח ַסנְ ֵח ִריב
לִ ְפנֵ י ְּת ִח ַ ּ
ֶאת ֶא ָחד ִמ ְּמ ׁ ָש ְר ָתיוַ ,ר ְב ׁ ָש ֵקה ׁ ְשמוֹ,
לָ ֵ ׂ
יוֹש ֵבי יְ ר ׁ ָּושלַ יִם
שאת דְּ ָב ִרים ִ ּב ְפנֵ י ׁ ְ
ְּכ ֵדי לְ ַר ּפוֹת ֵיְד ֶיהםֵּ ,ובין ַה ֶּיֶתר הּוא ֵח ֵרף וְגִ ידֵּ ף ֶאת ׁ ֵשם ה' .בַּ ַ ּליְ לָ ה בָּ א
יכה לַ ָּמוֶ ת ֶאת ָ ּכל ַה ַחּיָ לִ ים ,יוֹ ֵתר ִמ ֵּמ ָאה
ַמלְ ָא ְך ֶאל ַמ ֲחנֵ ה ַא ּׁשּור וְ ִה ָ ּ
ישה ֶאלֶ ףּ ְ .ב ַדף זֶ ה ַ ּב ַּתלְ מּוד נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ַה ָ ּקבָּ "ה ׁ ָשלַ ח
ׁ ְשמוֹ נִ ים וַ ֲח ִמ ּׁ ָ
ְ
לְ ַהכּ וֹ ָתם בְּ ֶא ְמ ָצעּות ַמלְ ָאך ִמידָּ ה ְ ּכנֶ גֶ ד ִמידָּ הַ .סנְ ֵח ִריב ֵח ֵרף וְגִ דֵּ ף
ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות ׁ ָשלִ ַיח ַ -ה ָ ּק ָ ּב"ה ָ ּג ַמל ל ֹו ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות ׁ ָשלִ ַיח .לְ ע ַּּומת זֹאתַ ּ ,פ ְרעֹה
ׁ ֶש ָא ַמר ְ ּב ַע ְצמוִֹ :מי ה' ֲא ׁ ֶשר ֶא ׁ ְש ַמע ְ ּבקוֹלוֹ ַ -ה ָ ּק ָ ּב"ה ְ ּב ַע ְצמוֹ נִ ְפ ַרע ִמ ֶּמנּּו
ְ ּביַם סּוףֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה ָ ּק ָ ּב"ה הּוא זֶ ה ׁ ֶש ִה ְט ִ ּב ַיע ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרים ַ ּבּיָם וְ ל ֹא ַמלְ ָא ְך.

יצת ַהדֶּ ֶר ְך
דַּ ף צ"הְ :ק ִפ ַ
ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ְמ ַס ּ ֵפר ַעל ׁ ְשלו ׁ ָֹשה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָהי ְָתה לָ ֶהם ְק ִפ ַיצת ַהדֶּ ֶר ְך:
ישה לְ ְיִצ ָחקָ ,ה ָיְתה לוֹ
יעזֶ ר ֶע ֶבד ַא ְב ָר ָהם ָהלַ ְך לְ ָח ָרן לִ ְמצוֹא ִא ּׁ ָ
ְ ּכ ׁ ֶש ֱאלִ ֶ
ְ
ְ
ְק ִפ ַיצת ַהדֶּ ֶרך וְ הּוא ִה ִ ּג ַיע לְ ָח ָרן בּ וֹ ַ ּבּיוֹם ׁ ֶש ָּיָצא לַ דֶּ ֶרךּ ַ .גם לְ יַ ֲעקֹב ָה ָיְתה
ילה הּוא י ָָצא ִמ ְ ּב ֵאר ׁ ֶש ַבע ו ְִה ִ ּג ַיע ִּכ ְמ ַעט
ְק ִפ ַיצת ַהדֶּ ֶר ְך ְּכ ׁ ֶש ָהלַ ְך לְ ָח ָרןּ ַ ,ב ְּת ִח ָ ּ
ַעד ָח ָרן ,לְ ֶפ ַתע הּוא נִ זְ ַּכר ׁ ֶש ָע ַבר ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ָסמ ְּוך לְ ַהר ַה ּמ ִוֹרּיָה ִוְה ְצ ַט ֵער
ׁ ֶשהּוא ל ֹא ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ָשםִ ,מּיָד ָק ְפ ָצה לוֹ ַהדֶּ ֶר ְך וְ הּוא ָחזַ ר לְ ַהר ַה ּמ ִוֹרּיָה.

2

על המפה
בית החולים הדסה תל אביב
בית החולים הדסה תל אביב היה מוסד
רפואי שפעל בתל אביב בין השנים
תרע"ח-תשנ"ב ( .)1918-1992הוא
הוקם בשלהי מלחמת העולם הראשונה
על ידי ארגון הנשים "הדסה" ,כאשר ביוזמת
הנרייטה סאלד הוקמו ארבעה בתי חולים
בארץ ,שהחשוב והגדול בהם היה בית
החולים הדסה יפו .בית החולים הועבר
מספר פעמים ממקום למקום ,ובשנת
תרפ"ט ( )1929נחנך מושב הקבע שלו
ברחוב בלפור  .8בית החולים הלך והתרחב
לבניינים הסמוכים ,ובסופו של דבר הועבר
למרכז הרפואי החדש ברחוב ויצמן ,הוא
בית חולים איכילוב .הבניין הישן נהרס וכיום
עומד במקומו מתחם רובע לב העיר .בין
החולים המפורסמים שטופלו בבית החולים
היו רחל המשוררת ,חיים ארלוזורוב ועוד.

בית הבריאות ברחוב בלפור  ,14סוף שנות ה20-
()Wikipedia

תעודת זהות  -תלמוד ישראלי
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
עותקים ,דף פייסבוק  60 ,סרטונים
בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי
ב-
הילדים אסי וטוביה.
לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים :ענבל הלל רכזת פרויקטים
 | inbalh@medison.co.ilטל03-9250274 .
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ישי בֶּ ן ְצרּויָ הַ ּ .פ ַעם
ישי ׁ ֶש ָהיְ ָתה לוֹ ְק ִפ ַיצת ַהדֶּ ֶר ְך הּוא ֲא ִב ׁ ַ
ָה ָא ָדם ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ְ
ַא ַחת נִ לְ ַּכד דָּ וִד ַה ֶּמלֶ ך ְ ּביַד יִ ׁ ְש ִ ּביָ ,א ִחיו ׁ ֶשל ָ ּגלְ יַ ת ,וְ יִ ׁ ְש ִ ּבי ָר ָצה לְ ִה ְת ַע ֵ ּלל
ישי ֶ ּבן ְצרּויָ ה ְּוב ַד ְרכּ וֹ לְ ַה ִ ּציל ֶאת דָּ וִד
נוֹדע לַ ֲא ִב ׁ ַ
בּ וֹ וְ לַ ֲהרוֹ ג אוֹ תוֹ ַ .הדָּ ָבר ַ
יש ִּתים.
ָהיְ ָתה לוֹ ְק ִפ ַיצת ַהדֶּ ֶר ְך וְ הּוא ִה ִ ּג ַ
יע ִ ּב ְמ ֵה ָרה לְ ֶא ֶרץ ּ ְפלִ ׁ ְ

ּוע זָ כָ ה נְ בּוכַ ְדנֶ אצַּ ר לִ ְהיוֹ ת ֶמלֶ ְך?
דַּ ף צ"וַ :מדּ ַ
ילת דַּ ְרכּ וֹ ָהיָ ה נְ בּוכַ ְדנֶ אצַּ ר סוֹ ֵפר ַה ֶּמלֶ ְך.
ִ ּב ְת ִח ַ ּ
ְ
יָמים ָחלָ ה ִחזְ ִקּיָהו ַה ֶּמלֶ ך וְנָ ָטה לָ מּות,
אוֹתם ִ
ְ ּב ָ
ּ
ׁ
לוֹ
מוֹסיף ַעל
הוֹד ַיע
ֶשהּוא ִ
לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ַה ָק ָ ּב"ה ִ
ַחּיָיו ֲח ֵמ ׁש ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה ְוהּוא ל ֹא ָימּותּ ְ .ב ֵעת ׁ ֶשה'
ְ
ִר ּ ְפ ָאהּו הּוא ֶה ֱא ִריך ֶאת ַהּיוֹ ם וְ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָחזְ ָרה
יָמים
אוֹתם ִ
ֶע ֶשׂ ר ׁ ָשעוֹ ת לְ ָאחוֹ רּ ְ .ב ָב ֶבל ָמלַ ְך ְ ּב ָ
ְמר ַֹד ְך ַ ּבלְ ֲא ָדןֶ ׁ ,ש ָהיָה ָרגִ יל לֶ ֱאכוֹל ַ ּב ֲחצוֹת ַהּיוֹם
יָשן ׁ ָש ׁ
לוֹש ׁ ָשעוֹתָ ,וְאז ָהיָה ַעל
ַוְא ַחר ָּכ ְך ָהיָה ׁ ֵ
עוֹרר ָוְר ָאה
ְמ ׁ ָש ְר ָתיו לַ ֲה ִעירוֹ .אוֹתוֹ ַהּיוֹם הּוא ִה ְת ֵ
ׁ ֶש ַהבּ ֶוֹקר אוֹרָּ .כ ַעס ַה ֶּמלֶ ְך ַעל ֲע ָב ָדיו ָוְא ַמרִ :ה ַ ּנ ְח ֶּתם לִ י לִ ׁישוֹן ָּכל ַה ַ ּליְלָ ה
יפרּו לוֹ ֶאת
חוֹריו" ֵוְהם ִס ּ ְ
ַעד לַ ָּמ ֳח ָרת? ָא ְמרּו לוֹ" :ל ֹאֶ ,א ָ ּלא ַהּיוֹם ָחזַ ר לַ ֲא ָ
לוֹח לוֹ ַמ ָּתנוֹת
ַמה ּׁ ֶש ֵא ַרע לַ ֶּמלֶ ְך ִחזְ ִקּיָהֶ .מלֶ ְך ָ ּב ֶבל ִה ְת ּ ַפ ֵעל ִוְציּוָה לִ ׁ ְש ַ
סוֹפר ַה ֶּמלֶ ְך ל ֹא ָהיָ ה נוֹ כֵ ַח ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה
אצר ֵ
ִּומכְ ַּתב ְ ּב ָרכָ ה .נְ בּוכַ ְדנֶ ַ ּ
"שלוֹם לַ ֶּמלֶ ְך ִחזְ ִקּיָ הּו,
ְּומ ַמ ֵ ּלא ְמקוֹמ ֹו הּוא ׁ ֶש ָּכ ַתב ֶאת ַה ִּמכְ ָּתב ,וְכָ ְך ָּכ ַתבָ ׁ :
לוֹקים ַה ָ ּגדוֹל"ַ ,וְה ִּמכְ ָּתב נִ ׁ ְשלַ חְּ .כ ׁ ֶש ָחזַ ר
וְשלוֹם לָ ֱא ִ
ׁ ָשלוֹם לָ ִעיר יְ ר ׁ ָּושלַ יִם ׁ ָ
נוֹדע לוֹ ַהדָּ ָבר וְ הּוא ָט ַען ,וְכִ י ָראּוי לְ ַה ְקדִּ ים ֶאת ִחזְ ִקּיָ הּו
אצר ַ
נְ בּוכַ ְדנֶ ַ ּ
ְ
"שלוֹ ם לָ ֱאלוֹ ִקים ַה ָ ּגדוֹ לָ ׁ ,שלוֹ ם לָ ִעיר
לְ ַה ָ ּק ָ ּב"ה? ֶא ָ ּלא ָּכך יֵ ׁש לִ כְ ּתוֹ בָ ׁ :
יעוֹ
בּוכ ְדנֶ אצַּ ר ַא ְרבַּ ע ּ ְפ ִס ת
יְ ר ׁ ָּושלַ יִ םָ ׁ ,שלוֹ ם לַ ֶּמלֶ ְך ִחזְ ִקּיָ הּו…" ּ ָפ ַסע נְ ַ
יּוחלַ ף .בִּ זְ כּות אוֹ ָתן
ְ ּכ ֵדי לִ ְקרוֹ א לַ ּׁ ָשלִ ַ
יח ׁ ֶשּיַ ֲחזוֹ ר ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ַה ִּמ ְכ ָּתב ְ
לּוכה.
ּ ְפ ִסיעוֹ ת ׁ ֶש ּ ָפ ַסע לִ ְכבוֹ ד ַה ָ ּקבָּ "ה הּוא זָ ָכה לַ ְּמ ָ

מתולדותיו
הנרייטה סאלד
(תרכ"א-תש"ה)1860-1945 ,
הנרייטה סאלד ז"ל הייתה מחנכת,
עובדת סוציאלית ,סופרת ופעילה
ציונית ,ממייסדות ארגון הנשים
הציוניות "הדסה" ועמדה בראש
ארגון "עליית הנוער" .סאלד נולדה
בבולטימור שבארצות הברית ועבדה
כמורה ,לאחר הפרעות ברוסיה נרתמה
לעזור לפליטים היהודים שהגיעו לארה"ב
ובהמשך הצטרפה לתנועה הציונית.
בשנת תרס"ט ( )1909ביקרה בארץ
והזדעזעה מהמצב הקשה של היישוב.
בעקבות זאת הקימה את הסתדרות
הנשים הציונית "הדסה" ,שנועדה
לסייע ליישוב היהודי בארץ .בתר"פ
( )1920עלתה לארץ והקימה רשת
מרפאות רפואיות שהיוו את התשתית
למערכת הרפואית בישראל .החל
משנת תרצ"ב ( )1932עמדה בראש
"עליית הנוער" ,והייתה אחראית לקליטת
ילדים ונוער שעלו לארץ .על שמה נקראו
יישובים ,רחובות ומוסדות רבים.

דַּ ף צ"זִ :עיר ָה ֶא ֶמת
עוֹסק ִ ּב ׁ ְש ַבח ִמידַּ ת ָה ֱא ֶמת,
ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ֵ
יבלּו ַעל ַע ְצ ָמם
ְּומ ַס ּ ֵפר ַמ ֲע ֶשׂ ה ְ ּב ַאנְ ׁ ֵשי ָמקוֹם ׁ ֶש ִ ּק ְ ּ
יְש ְ ּקרּו .אוֹתוֹ ָמקוֹם
אוֹפן ל ֹא ׁ ַ
ׁ ֶשבְּ ׁשּום ּ ָפנִ ים וָ ֶ
"א ֶמת" בַּ ֲא ָר ִמיתּ ְ .ב ִע ְקבוֹת
"קּוש ָטא" ֱ -
נִ ְק ָרא ׁ ְ
ִה ְתנַ ֲהג ָּותם ַהזּוֹ זָ כּו ְ ּבנֵ י אוֹתוֹ ָמקוֹם ׁ ֶש ִא ׁיש ֵמ ֶהם
ל ֹא נִ ְפ ַטר לִ ְפנֵ י זְ ַמנּוַֹ ּ .פ ַעם ַא ַחת ִה ִ ּג ַיע לְ ׁ ָשם ָא ָדם
ׁ ֶש ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ַ ּבת ַה ָּמקוֹם וְ נוֹ לְ דּו לוֹ ׁ ְשנֵ י ָ ּבנִ ים .יוֹם
ֶא ָחד דָּ ְפ ָקה ׁ ְשכֵ נָ ה ַעל דֶּ לֶ ת ֵ ּביתוֹ ִּוב ְיק ׁ ָשה ֶאת
אוֹת ּה ׁ ָש ָעה ִא ׁ ְש ּתוֹ ָח ְפ ָפה ֶאת
ִא ׁ ְש ּתוִֹ .מ ֵּכיוָן ׁ ֶש ָ
ְ
א ֶרץ לְ ַס ּ ֵפר לַ ּׁ ְשכֵ נָ ה ַמדּ ַּוע ִא ׁ ְש ּתוֹ ֵאינָ ּהר ָׁ
ֹאש ּה ,הּוא ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ֵאין זֶ ה דֶּ ֶרך ֶ
"היא ֵאינֶ ָ ּנה ַ ּב ַ ּביִת" .לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן
יְ כוֹ לָ ה לָ גֶ ׁ ֶשת ֵאלֶ ָיה ,וְלָ כֵ ן הּוא ׁ ִש ֵ ּיקר ָוְא ַמרִ :
"ב ַב ָ ּק ׁ ָשה
ֵמתּו ׁ ְשנֵ י ָ ּבנָ יו ׁ ֶשל אוֹתוֹ ָא ָדםּ ָ .באּו ֵאלָ יו ַאנְ ׁ ֵשי ַה ָּמקוֹם ָוְא ְמרּו לוֹּ ְ :
רוֹצים ׁ ֶש ָּת ִביא ֶאת ַמלְ ַא ְך ַה ָּמוֶת לְ ִע ֵירנּו".
ֲעבוֹר דִּ ָירה לְ ָמקוֹם ַא ֵחרֵ ,אינֶ נּּו ִ

דיוקן של הנרייטה סאלד1940 ,
(אלכסנדר גנן  -הספרייה הלאומית ,אוסף שבדרון)
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שנה למדינת ישראל

/1958תשי"ח

חידון התנ"ך הראשון

חידון התנ"ך הראשון למבוגרים התקיים במסגרת החגיגות העשור למדינת
ישראל .אלפי תושבים נרשמו אליו וניגשו לבחינות הקבלה ,ומתוכם עלו
המצטיינים לשלב החידון המחוזי ,ולאחר מכן לחידון הארצי .בחידון הארצי
זכה עמוס חכם ,צעיר כבד לשון ,שבמשל מצבו הכלכלי הקשה לא היתה
לו אפילו חליפה משלו והוא נאלץ לשאול אחת מחבר .ראש הממשלה ,בן
גוריון ,העניק לו את תואר חתן התנ"ך הארצי .בשלב הבא התקיים החידון
הבינלאומי ,בו השתתפו
נציגים מרחבי העולם,
ביניהם גם לא יהודים.
גם בחידון זה ניצח עמוס
חכם ללא קושי ,והפך
לחתן התנ"ך הבינלאומי
הראשון .הוא זכה לכבוד
והערכה גדולים ,ונחשב
סמל לידענות.
יצחק בן צבי ,דוד בן-גוריון ,יצחק נבון וטדי קולק
בחידון התנ"ך הראשון( 1958 ,לשכת העיתונות
הממשלתית)

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה.

יצת
 .1לאילו ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲאנָ ׁ ִשים ָהיְ ָתה ְק ִפ ַ
ַהדֶּ ֶר ְך?
 .2בזכות מה זָ כָ ה נְ בּוכַ ְדנֶ אצַּ ר לִ ְהיוֹ ת ֶמלֶ ְך?
יבלּו ַעל ַע ְצ ָמם אנשי העיר
 .3מה ִ ּק ְ ּ
"קּוש ָטא"?
ְׁ
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

מה הקשר
 .1אלכסנדר
מוקדון

ניצח את המצרים
במשפט

 .2גביהא בן
פסיסא

הציל את דוד המלך

 .3יחזקאל הנביא

דבר תורה לשולחן שבת

האם יש קשר בין הפסוק בפרשה שלנוׁ :
"ש ֵֹפ ְך דַּ ם ָה ָא ָדם ָ ּב ָא ָדם דָּ מוֹ
יִ ּׁ ָש ֵפ ְך ִ ּכי ְ ּב ֶצלֶ ם ֱאל ִֹהים ָע ָשׂ ה ֶאת ָה ָא ָדם" לבין דברי חז"ל בתלמוד
במסכת בבא מציעא" :המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים"?
עונה על כך רבי ישראל מאיר הכהן מראדין "החפץ חיים" ,כי אדם
המלבין פני חברו ברבים  -שופך את דמו של חברו בתוך גופו וגורם לדם
שבפניו לרדת אל תוך גופו ופניו נהיו חיוורות .לכן שופך דמים זה לא
רק במקרה שהדם נשפך מחוץ לגוף  -אלא גם אם הדם נשפך בתוך
הגוף כתוצאה מהעלבה  -ופניו של אדם נהיות אדומות או לבנות .גם
זה נקרא שפיכות דמים ,וזה הפירוש – ׁ
"ש ֵֹפ ְך דַּ ם ָה ָא ָדם ָ ּב ָא ָדם"  -גם
אם שופך את הדם בתוך האדם  -נקרא שופך דמים.

 .4שמעון בר
כוכבא
 .5סנחריב
 .6אבישי בן
צרויה
 .7מרדך בלאדן
 .8נבוכדנאצר

הפיץ את התרבות
היוונית בעולם
היה סופר המלך
החיה מתים
צבאו הושמד
בידי מלאך
הנהיג מרד נגד
הרומאים
ציווה לשלוח
מתנות למלך
חזקיהו
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