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סדר נזיקין | מסכת שבועות מ"ז -עבודה זרה ה'
פרשת בא | כ"ז בטבת -ד' בשבט ( 14- 20לינואר)

קּובּיָ ה
דַּ ף מ"זְ :מ ַשׂ ֵחק ְ ּב ִ ּ
ימ ִּורים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם
ְמ ַשׂ ֵחק בְּ קּובִּ ּיָ ה הּוא ָא ָדם ׁ ֶש ְּמ ַשׂ ֵחק בְּ ִמ ְשׂ ֲח ֵקי ַמ ָּזל וְ ִה ּ
ָּכל ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּתף ַ ּב ִּמ ְ ׂ
ש ָחק ַמ ִ ּנ ַיח ֶּכ ֶסף ,וְכָ ל ַה ֶּכ ֶסף הוֹ לֵ ְך לַ ְמנַ ֵ ּצח.
ֲחזַ "ל ָק ְבעּו ׁ ֶש ָא ָדם ָּכזֶ ה ּ ָפסּול לְ ֵעדּותַ .מדּ ַּוע? ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין נֶ ְחלְ קּו
ֲאמוֹ ָר ִאים ַ ּבדָּ ָברָ .ר ֵמי בַּ ר ָח ָמא סוֹ ֵבר ׁ ֶש ָּכל ִמ ׁ ְש ַּת ֵּתף ַ ּב ִּמ ְ ׂ
ש ָחק ָ ּבט ַּוח
ׁ ֶשהּוא יְנַ ַ ּצח ,וְכַ ֲא ׁ ֶשר הּוא ַמ ְפ ִסידַ ,ה ְמנַ ֵ ּצח הּוא ְּכגַ זְ לָ ן ׁ ֶשלּ וֹ ֵק ַח ֶאת ַה ֶּכ ֶסף
ְ ּבל ֹא ַה ְס ָּכ ַמת ָה ֲא ֵח ִרים .לָ כֵ ן הּוא ּ ָפסּול לְ ֵעדּותַ .רב ׁ ֵש ׁ ֶשת סוֹ ֵבר ׁ ֶש ְּמ ַ ׂ
ש ֵחק
ימ ִּורים וְ ֵאינוֹ עוֹ ֵסק בְּ יִ ּׁשּובוֹ ׁ ֶשל
ּובּיָ ה ּ ָפסּול ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא ִמ ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ֵמ ִה ּ
ְ ּבק ִ ּ
עוֹסק
עוֹ לָ םֵ ,אינוֹ ֵ
עוֹסק ִ ּב ְמלָ אכוֹ ת ַה ּמוֹ ִעילוֹ ת לָ עוֹ לָ ם .לְ ַד ְע ּתוַֹ ,רק ִמי ׁ ֶש ֵ
ימ ִּורים ּ ָפסּול לְ ֵעדּות.
ָּכל ַהּיוֹ ם ְ ּב ִה ּ

ּופ ָטנִ י ָע ְס ִקינַ ן"?
דַּ ף מ"חָ :
"אטּו ְ ּב ׁש ְ
ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה ָּכתּוב" :וְ ֵאלּ ּו נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ׁ ֶשלּ ֹא ְב ַט ֲענָ הַ :ה ּׁ ֻש ָּת ִפין…"ׁ .שו ֵֹאל ַעל ָּכ ְך
עוֹס ִקים ָּכאן ִ ּב ְמ ׁש ָ ּּוג ִעים?
ּופ ָטנֵ י ָע ְס ִקינַ ן?" ַה ִאם ְ
ַה ַּתלְ מּודָ :
"אטּו בְּ ׁש ְ
ּות ִפים נִ ׁ ְשבָּ ִעים בְּ לִ י ׁ ֶש ִא ׁיש טוֹ ֵען ְ ּכנֶ גְ דָּ ם ְ ּכלּום?
ֵ ּכ ַ
יצד יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ּׁש ָּ
אוֹמר ׁ ֶש ָּכ ְך היא ַּכּוָנַ ת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה" :וְ ֵאלּ ּו נִ ׁ ְשבָּ ִעים ׁ ֶשלּ ֹא
ַמ ְס ִ ּביר ַה ַּתלְ מּוד וְ ֵ
בְּ ַט ֲענַ ת בָּ ִרי ֶא ָ ּלא בְּ ַט ֲענַ ת ׁ ֶש ָּמא".
ּותף יָ כוֹ ל לְ ַחיֵ ב ֶאת ֲח ֵברוֹ ׁ ֶשּיִ ּׁ ָש ַבע ׁ ֶשלּ ֹא לָ ַקח ֶּכ ֶסף
ַּכּוָנַ ת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ׁ ֶש ּׁש ָּ
חוֹשד בּ וֲֹ ,א ָבל ֵאינוֹ ָ ּבט ַּוח ׁ ֶש ָ ּל ַקח
ֵמ ָה ֵע ֶסק ַה ְמ ׁש ָּּותףֲ ,א ִפילּ ּו אם הּוא ַרק ׁ ֵ
יבה ׁ ֶשהּוא ַר ּׁ ַשאי לְ ַה ׁ ְש ִ ּביעוֹ? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּמ ֶּט ַבע ָהעוֹ לָ ם
ֶּכ ֶסףַ .מה ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ִּס ָ ּ
ׁש ָּּותף יָכוֹל לְ ַה ְר ׁשוֹת לְ ַע ְצמ ֹו לָ ַק ַחת ֶּכ ֶסף ֵמ ָה ֵע ֶסק ַה ְמ ׁש ָּּותף ְ ּבלִ י לְ יַדֵּ ַע ֶאת
ׁש ָּּותפוִֹ ,מ ּתו ְֹך ַמ ֲח ׁ ָש ָבהֲ :אנִ י טו ֵֹר ַח יו ֵֹתר ִמ ֶּמנּּוֲ ,אנִ י עו ֵֹבד יו ֵֹתר ָק ׁ ֶשה ,וְכַ דּ ו ֶֹמה.

בּועת ֶה ֵּסת
דַּ ף מ"טְ ׁ :ש ַ
וֹמ ִרין"
ַ ּבדַּ ף ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל ַמ ֶּסכֶ ת ׁ ְשבּועוֹת ַמ ְת ִחיל ּ ֶפ ֶרק ְ ּב ׁ ֵשם ַ
"א ְר ָ ּב ָעה ׁש ְ
יש ַבע .לְ ֶרגֶ ל ִסּיּום ַה ַּמ ֶּסכֶ ת
ׁ ֶשבּ ֹו ְמפו ָֹר ִטים סּוגֵ י ׁ ְשבּועוֹת ׁ ֶש ַעל ׁשו ְֹמ ִרים לְ ִה ּׁ ָ
בּועת ֶה ֵּסת" .יֶ ׁ ְשנָ ם ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה סּוגֵ י ׁ ְשבּועוֹ ת:
"ש ַ
נִ לְ ַמד ְ ּב ַמ ֲא ָמר זֶ ה ַעל ׁ ְ
אְ ׁ .שבּועוֹ ת ִמן ַה ּתוֹ ָרה ּ ְ -ב ִמ ְק ִרים ְמסּוּיָ ִמים ְמ ַחּיֶ ֶבת ַה ּתוֹ ָרה ָא ָדם
ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּבע לְ ׁ ַש ֵ ּלם ֶּכ ֶסףֶ ׁ ,שּיִ ּׁ ָש ַבע ׁ ֶש ֵאינוֹ ַחּיָ בִ ,וְאם ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבע ָ -עלָ יו לְ ׁ ַש ֵ ּלם.
בּועת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה  -יֶ ׁ ְשנָ ן ׁ ְשבּועוֹ ת ׁ ֶש ִּת ְּיקנּו ֲחזַ "לֶ ׁ ,ש ַ ּגם ְ ּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ַעל
בְ ׁ .ש ַ
צוֹדק לִ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא
ּ ִפי דִּ ין ּתוֹ ָרה ַמ ִ ּג ַ
יש ַבע ׁ ֶשהּוא ֵ
יע ֶּכ ֶסף לַ ּתוֹ ֵב ַעָ ,עלָ יו לְ ִה ּׁ ָ
לוֹ ֵק ַח ֶאת ַה ֶּכ ֶסף.
ּ
מוֹר ִאיםּ ְ ,ב ָיָמיו ׁ ֶשל ַרב
בּועת ֶה ֵּסת" ְ ׁ -שב ָּועה זוֹ ּת ְּוקנָ ה ִ ּב ְתק ַּופת ָה ֲא ָ
"ש ַ
גְ ׁ .
לוֹמר:
נַ ְח ָמןֶ ׁ ,ש ְ ּב ִמ ְק ִרים ְמסּו ִּיָמים ֵ ּבית דִּ ין ַמ ׁ ְש ִ ּב ַיע ֶאת ַה ִ ּנ ְת ָ ּבע ׁ ֶשהּוא ֵ
צוֹדקְּ .כ ַ
יבה לְ ַה ׁ ְש ִ ּב ַיע ֶאת ַה ִ ּנ ְת ָ ּבעּ ֵ ,בית דִּ ין ַמ ׁ ְש ִ ּב ַיע אוֹתוֹ.
ֲא ִפילּ ּו ׁ ֶש ִּמדִּ ין ּת ָוֹרה ֵאין ִס ָ ּ
יָמיו ׁ ֶשל ַרב נַ ְח ָמן ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָראּו ׁ ֶש ֵע ֶקב ִיְר ַידת ַהדּ וֹרוֹת
ׁ ְשב ָּועה זוֹ ּת ְּּוקנָ ה ְ ּב ָ
אוֹמ ִרים ׁ ֶש ֵאינָ ם ַחּיָ ִבים.
יֶ ׁ ְשנָ ם ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְּק ִרים וְ ְ
"ה ֵּסת" ִ -מ ְּל ׁשוֹ ן לְ ָה ִסית ֶאת ַה ִ ּנ ְת ָ ּבע לְ הוֹ דוֹ תַ ,על ֵיְדי ַה ּׁ ְשב ָּועה.
ֶ
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מדינת ישראל
משרד החינוך

talmudi

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת עבודה זרה דף ב'
"אמר להם הקב"ה :במאי עסקתם? אומרים לפניו:
רבונו של עולם ,הרבה גשרים גשרנו ,הרבה כרכים
כבשנו ,הרבה מלחמות עשינו ,וכולם לא עשינו
אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה".
מנלן – מנין לנו
טעמא – טעם ,סיבה

הסבר :לעתיד יבוא ,יבואו אומות העולם לפני
הקב"ה ויטענו שאת כל המפעלים והמלחמות שהם
עשו ,הם עשו בשביל עם ישראל .אולם הקב"ה
יוכיח אותם על כך שמטרתם האמיתית היתה
רדיפת בצע וכבוד.

על המפה

גשר רושמיה  -גשר הגיבורים
גשר רושמיה ,המכונה גם "גשר הגיבורים",
הוא גשר ותיק מעל נחל גיבורים (ואדי
רושמיה) בשכונת חליסה בחיפה .על
הגשר עובר הכביש המקשר בין שכונת
הדר אל שכונת חליסה ,וממנה אל מפרץ
חיפה ,הקריות וישובי העמקים .הגשר נבנה
בשנת תרפ"ח ( ,)1928אורכו  90מטר והוא
מאופיין בקשתות מסוגננות .באותו הזמן
היה זה הגשר הגדול ביותר בארץ .הגשר
הפך לעורק תחבורה חשוב המקשר בין
חלקי חיפה השונים .במלחמת העצמאות
התחוללו קרבות באזור הגשר עד שחרור
חיפה ,ובעקבותיהם שונה שם הגשר לגשר
הגיבורים ,כדי להנציח
את הקרב על בית
הנאג'אדה שחלש על
המעבר בגשר.
גשר רושמיה בשנת  ,2011משמאל בתי שכונת חליסה
()Wikipedia, Hanay

אנחנו
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בס"ד

סדר נזיקין | מסכת עבודה זרה ב' -ג'

ַמ ֶּסכֶ ת עבודה זרה
דַּ ף ב'ַ :עם יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ַק ֵ ּבל ָשׂ כָ ר
ְ ּביָ ִמים ָע ָברּו ָהיּו עוֹ ְב ֵדי ֱאלִ ילִ ים ַר ִ ּביםַּ ,ומ ֶּסכֶ ת ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה עוֹ ֶס ֶקת
בוֹדה זָ ָרה.
בוֹדה זָ ָרה וְ ׁ ֶשּיֵ ׁש לְ ִה ְת ַר ֵחק ֵמעוֹ ְב ֵדי ֲע ָ
ְ ּב ִענְ יְנֵ י ֲע ָ
ַ ּבדַּ ּ ִפים ָה ִר ׁ
עוֹסק ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ִד ְב ֵרי ַא ָ ּג ָדה.
אשוֹ נִ ים ׁ ֶשל ַה ַּמ ֶּסכֶ ת ֵ
ַעל ּ ִפי ַה ְּמס ּ ָּופר ַ ּב ַּתלְ מּוד ֶ ּל ָע ִתיד לָ בוֹ א ֵמ ִביא ַה ָ ּק ָ ּב"ה ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה
"מי ׁ ֶש ָע ַסק ַ ּב ּתוֹ ָרה יָ בוֹ א וִ ַיק ֵ ּבל ֶאת ְשׂ כָ רוֹ "ִ .מּיָ ד
ַּומ ִ ּניח ֹו ְ ּב ֵחיק ֹו וְאו ֵֹמרִ :
ִמ ְת ַק ְ ּבצוֹ ת ָּכל ָהא ּּומוֹ ת וְ דוֹ ְר ׁשוֹ ת ָ ׂ
רוֹמי ָ ּבאּו לְ ַק ֵ ּבל
שכָ רַ .אנְ ׁ ֵשי ַמלְ כּות ִ
ָׂ
"ב ֶּמה ֲע ַס ְק ֶּתם?" ,וְ ֵהם יַ ֲענּוּ ָ :בנִ ינּו ׁ ְשוָ ִקים,
אוֹמר לָ ֶהם ַה ָ ּק ָ ּב"הּ ַ :
שכָ רֵ .
ֶמ ְר ֲח ָצאוֹ ת ,וְגָ ַר ְמנּו ׁ ֶשּיִ ְהיֶ ה ׁ ֶש ַפע ַּכלְ ָּכלִ י ,וְ ַהכּ ֹל ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל יּוכַ ל
יע לָ נּו ָ ׂ
שכָ ר ִּכי ָעזַ ְרנּו לִ לְ מוֹד ּתוֹ ָרה .יַ ֲענֶ ה לָ ֶהם
לִ לְ מוֹד ּתוֹ ָרה ,וְ לָ כֵ ן ַמ ִ ּג ַ
ְ
יתם,
יתם לְ צוֹ ֶרך ַע ְצ ְמכֶ ם ֲע ִשׂ ֶ
ַה ָ ּק ָ ּב"הׁ :ש ִוֹטים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ םּ ָ ,כל ַמה ּׁ ֶש ֲע ִשׂ ָ
ל ֹא לְ צוֹ ֶר ְך ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
ּולם יִ ְט ֲענּו ׁ ֶש ֵהם ָעזְ רּו
ָּכ ְך יַ ַע ְברּו ָּכל א ּּומוֹ ת ָהעוֹ לָ ם לִ ְפנֵ י ַה ָ ּק ָ ּב"ה ,כּ ָ ּ
לְ ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ,וְ ַה ָ ּק ָ ּב"ה ְיִד ֵחם ֵמ ַעל ּ ָפנָ יו ,וְ ַרק ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל יְ ַק ֵ ּבל ָ ׂ
שכָ ר
ַעל דְּ ֵבקּותוֹ ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַאלְ ֵפי ׁ ָשנִ ים.

אּומוֹ ת ָהעוֹ לָ ם
דַּ ף ג'ִ :מ ְב ָחנָ ן ׁ ֶשל ּ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְיִראּו א ּּומוֹ ת ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶש ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל
עוֹמד לְ ַק ֵ ּבל ָ ׂ
ֹאמרּו
ֵ
שכָ ר ַרב וְ ָעצּוםֵ ,הן י ְ
חּוצ ּ ָפ ָתןִ :מי ָא ַמר ׁ ֶש ֵהם ִקּיְ מּו ֶאת
ְ ּב ְ
ֹאמר לָ ֶהן ַה ָ ּק ָ ּב"הַ :א ֶּתן ָּת ִעידּו
ַה ּתוֹ ָרה? י ַ
ַעל ָּכ ְך .יָ בוֹ א ֵה ָ ּנה נִ ְמרוֹ ד ָה ָר ׁ ָשע וְ יָ ִעיד
ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ל ֹא ָע ַבד ֲעבוֹ ַדת
כּ וֹ ָכ ִבים וְ ִה ְס ִ ּכים לְ ִהי ָּז ֵרק לְ תוֹ ְך ִ ּכ ְב ׁ ֵשן
יפר וְ ָת ִעיד
ָה ֵא ׁשָּ ,תבוֹ א ֵה ָ ּנה ֵא ׁ ֶשת ּפוֹ ִט ַ
בְּ יוֹ ֵסף ׁ ֶשלּ ֹא ָר ָצה לַ ֲעבוֹ ר ֲע ֵב ָרה ,יָ בוֹא
יש ֵאל
אצר ְוי ִָעיד ׁ ֶש ֲחנַ נְ יָ הִ ,מ ׁ ָ
ֵה ָ ּנה נְ בּוכַ ְדנֶ ַ ּ
ׁ
ווֹ
כ
ס
ת
ש
ה
ימּו
וַ ֲעזַ ְריָ ה ל ֹא ִה ְ ִ ּ לְ ִ ְ ַּ ֲח ת לַ צֶּ לֶ ם
ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְכָ ְך יָ בוֹ אּו עוֹ ד וְ עוֹד ֵע ִדים.
ֹאמרּו ְ ּבנֵ ֶיהן לַ ָ ּק ָ ּב"הּ ַ :גם ָאנּו רוֹ ִצים לְ ַק ֵ ּבל
ִמ ּׁ ֶשּיִ ְראּו ָּכ ְך א ּּומוֹ ת ָהעוֹ לָ ם י ְ
ֹאמר לָ ֶהם ַה ָ ּק ָ ּב"הׁ :שוֹ ִטים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ םַ ,עכְ ׁ ָשיו ְּכ ָבר ְמא ָּוחר.
ֶאת ַה ּתוֹ ָרה .י ַ
רוֹאים ֶאת
ֵהם ָט ְרחּו ָּכל ַה ּׁ ָשנִ ים וְ ִקּיְ מוֹ ֶאת ַה ִּמ ְצווֹ תַ ,עכְ ׁ ָשיו ְּכ ׁ ֶש ַא ֶּתם ִ
ַה ּ ָ ׂ
ֹאמר ַה ָ ּק ָ ּב"ה:
שכָ ר ׁ ֶש ֵהם ְמ ַק ְ ּבלִ ים ֶה ְחלַ ְט ֶּתם לְ ִה ְצ ָט ֵרף? ְּובכָ ל זֹאת ,י ַ
ֶא ֵּתן לָ ֶכם ִמ ְצוָ ה ַק ָ ּלהֶ ׁ ,שלּ ֹא עוֹ לָ ה ֶּכ ֶסף ַרבִ ,מ ְצוַ ת ס ָּּוכהָ ,ה ָבה נִ ְר ֶאה
ִאם ְּת ַקּיְ מּו אוֹ ָת ּה.
ִמּיָ ד יָ רּוץ ָּכל נוֹ כְ ִרי וְ יָ ִקים ס ָּּוכהֲ ,א ָבל ַה ָ ּק ָ ּב"ה יוֹ ִציא ַח ָּמה ֵמנַ ְר ִּת ָיק ּה
ִּומּיָ ד יֵ ְצאּו ָּכל ַהנּ וֹ כְ ִרים ְ ּבכַ ַעס ִמ ּס ָּּוכ ָתם וְ יִ ְב ֲעטּו ָ ּב ּה…
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מן ההיסטוריה
הקרב על גשר רושמיה
במלחמת השחרור
הקרב המכריע על אזור הגשר התקיים
בי"ב ניסן תש"ח ( .)21.4.1948מחלקה
של  31לוחמים יצאו מבית התעשייה
עם משוריינים ,במטרה לכבוש את "בית
איחוד השכונות הערביות" שמיקומו
איפשר תצפית ושליטה על כל האזור.
הלוחמים עברו על הגשר תחת אש עזה
שנורתה מבתי שכונת חליסה והסתערו על
הבית .לאחר קרב קשה הגיעו הלוחמים
לקומה השלישית והתבצרו בה .החיילים
המתבצרים סבלו מחוסר מזון ותחמושת,
ומשוריינים נוספים נשלחו לסייע להם .שניים
מהם נשרפו בדרך .לאחר שעות לחימה
ארוכות הצליחו חיילי גדוד  22של חטיבת
כרמלי להתחבר ללוחמים המתבצרים
בבית ולחלצם מהבית .בקרב נהרגו 7
לוחמים ונפצעו  21לוחמים .בעקבות
הקרב החלה
מנוסה מיידית של
תושביה הערבים
של שכונת חליסה.
תבליט המתאר את
הקרב על חיפה,
במקום בו עמד
בית משפחת ח'ורי
()Wikipedia, Hanay

גם אנחנו
סיימנו מסכת
שבועות!
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דַּ ף ד'ֲ :אתוֹ נוֹ ׁ ֶשל ִ ּבלְ ָעם
ָאנּו ַמ ִּכ ִירים ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ
שה
ַה ְמפ ְּור ָסם ׁ ֶש ֵא ַרע ַ ּב ֲאתוֹ נוֹ
ׁ ֶשל ִ ּבלְ ָעם ׁ ֶש ּ ָפ ְת ָחה ֶאת ּ ִפ ָיה
יב ָרהּ ֵ .בין ַהּיֶ ֶתר ָא ְמ ָרה
וְ ִד ְ ּ
"הלוֹ א
ָה ָאתוֹ ן ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר)ֲ :
ָאנ ִֹכי ֲא ֹ
תנְ ָך ֲא ׁ ֶשר ָר ַכ ְב ָּת
ָע לַ י ֵמ עוֹ ְד ָך ַע ד ַה ּיוֹ ם
ַה ֶּזה"ַ .ה ַּתלְ מּוד ְמלַ ְּמ ֵדנּו
ׁ ֶש ֵּמ ֲאחו ֵֹרי ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ַה ָ ּללּו
ִמ ְס ַּת ְּת ִרים ִ ּביזְ יוֹ נוֹ ת ּוב ּׁושוֹ ת לְ ִבלְ ָעם ָה ָר ׁ ָשעָּ .כ ְך ְמ ַס ּ ֵפר ַה ַּתלְ מּוד:
ִ ּבלְ ָעם ָה ָר ׁ ָשע ָרכַ ב ַעל ֲאתוֹנוֹ ,וְכַ ֲא ׁ ֶשר ָראּו ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶשהּוא רוֹ כֵ ב ַעל ָאתוֹן,
נְ ֵק ַבת ַה ֲחמוֹ רְּ ,כ ֵדי לְ ַק ֵ ּלל ֶאת יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלָ ׁ ,ש ֲאלּו אוֹ תוֹ ַ :מדּ ַּוע ַא ָּתה רוֹ כֵ ב
ַעל ֲחמוֹ ר וְ ל ֹא ַעל סּוס? ֲה ֵרי ַעל סּוס ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְדהוֹ ר ַמ ֵהר יוֹ ֵתרֵ .ה ׁ ִשיב
ַה ּׁ ַש ְק ָרןַ :ה ּסּוס ׁ ֶש ִּלי נִ ְמ ָצא ַ ּב ִּמ ְר ֶעה ִּומ ַיה ְר ִּתי לָ ֵצאת לַ דֶּ ֶר ְך ,לָ כֵ ן לָ ַק ְח ִּתי
ֶאת ָה ָאתוֹןִ .מּיָ ד ּ ָפ ְת ָחה ָה ָאתוֹ ן ֶאת ּ ִפ ָיהּ ִ ,בּיְ ׁ ָשה אוֹ תוֹ לְ ֵעינֵ י כּ ֹלָ ,וְא ְמ ָרה:
"הלוֹא ָאנ ִֹכי ֲא ֹ
תנְ ָך"  -לָ ָּמה ַא ָּתה ְמ ׁ ַש ֵ ּקר? ֲאנִ י ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת אוֹ ְת ָך וְ ל ֹא
ֲ
יסה ִ ּבלְ ָעם לְ ִה ְתגּ וֹ נֵ ן ִ ּב ְפנֵ י ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָוְא ַמרּ ָ :ב ּה ֲאנִ י ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש
ַה ּסּוס .נִ ָּ
לְ ַמ ּ ָ ׂ
"א ׁ ֶשר ָר ַכ ְב ָּת ָעלַ י" ֲ -אנִ י
שאוֹת ,ל ֹא לִ ְרכִ ָיבהָ .א ְמ ָרה ָה ָאתוֹן לַ ּׁ ַש ְק ָרןֲ :
ָ
אוֹתך לִ ְרכִ ָיבה וְ ל ֹא לְ ַמ ּ ָ ׂ
יסה ִ ּבלְ ָעם לְ ִה ְתגּ וֹ נֵ ןֲ :א ָבל זֶ ה
שאוֹת .נִ ָּ
ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְ
ָ
ּיוֹ
תוֹ
עוֹ
ּׁ
אוֹפן ָקב ַּועָ .א ְמ ָרה ָה ָא ן לַ ַש ְק ָרןֵ :מ ְדך ַעד ַה ם ַה ֶּזה" ֵ -מ ָאז
ל ֹא ְ ּב ֶ
ִּומ ָּת ִמיד ַא ָּתה רוֹ כֵ ב ָעלַ י.

התוֹ ָרה
דַּ ף ה'ִ ׁ :ש ְב ָח ּה ׁ ֶשל ּ
ַרבִּ י ׁ ִש ְמעוֹ ן בֶּ ן לָ ִק ׁיש אוֹ ֵמרְּ :כ ׁ ֶש ָ ּב ָרא ַה ָ ּק ָ ּב"ה ֶאת ָהעוֹ לָ ם הּוא ָע ָ ׂ
שה
ְּתנַ איֶ ׁ ,ש ִאם ְ ּבבוֹא ַהּיוֹ ם ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל יְ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ָ -העוֹ לָ ם יִ ְת ַקּיֵ ם,
ַא ְך ִאם ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ל ֹא ְיַס ִּכים לְ ַק ֵ ּבל ַעל ַע ְצמוֹ ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ָ -העוֹ לָ ם
יַ ֲחזוֹ ר לְ תוֹ הּו וָ בוֹ הּו .זֹאת ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּכל ָהעוֹ לָ ם ל ֹא נִ ְב ָרא ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְש ִביל
ַה ּתוֹ ָרה וְ ִקּיּום ִמ ְצווֹ ֶת ָיה.
אוֹמר ׁ ֶש ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ַעם יִ ְ ׂ
עוֹס ִקים
ַרבִּ י יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר בְּ ׁ ֵשם ַרבִּ י בְּ נָ ָאה ֵ
ש ָר ֵאל ְ
ַ ּב ּתוֹ ָרה ִּובגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ,יֵ ׁש לָ ֶהם כּ וֹ ַח לְ ַה ׁ ְשלִ ְ
יך ֵמ ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ַהּיֵ ֶצר
"תנָ א
ָה ַרע וְ הּוא ֵאינוֹ ׁשוֹ לֵ ט ָ ּב ֶהםַ .ה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ֶאת ׁ ֶש ָּכתּוב ַ ּב ֵּס ֶפר ָּ
דְּ ֵבי ֵאלִ ּיָ הּו"" :לְ עוֹ לָ ם יָ ִשׂ ים ָא ָדם ַע ְצמוֹ ַעל דִּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ַ ּכ ּׁשוֹ ר לָ עֹל
וְ ַכ ֲחמוֹ ר לַ ַּמ ּ ָ ׂ
שא"ְּ .כלוֹ ַמרִ :מי
ימּודוֹ וְ לִ ְהיוֹ ת
ׁ ֶשרוֹ ֶצה לְ ַה ְצלִ ַיח ְ ּבלִ ּ
ַּתלְ ִמיד ָח ָכםָ ,צ ִר ְ
יך לְ ִה ְת ַמ ֵּסר
ימּוד ַה ּתוֹ ָרה ְ ּבכָ ל ָה ְר ִצינּות,
לְ לִ ּ
ׁ
ׂ
ֹ
ּׁ
ְּכ ִפי ֶש ַהשוֹר ו ְַה ֲחמוֹר ֵאינָ ם עו ִשים
דָּ ָבר ַא ֵחר ִ ּבזְ ַמן ֲעבוֹ ָד ָתםֶ ,א ָ ּלא
עוֹ ְב ִדים ְ ּבכָ ל כּ וֹ חוֹ ֵת ֶיהם.

מתולדותיו
שבתי לוי
(תרל"ו-תשט"ז)1876-1956 ,
שבתי לוי ז"ל שהיה ראש העיר היהודי
הראשון של חיפה .לוי נולד בטורקיה
ועלה לארץ בשנת תרנ"ד (.)1894
לוי הצטרף לסגל הפקידים של הברון
אדמונד ג'יימס דה רוטשילד בזכרון יעקב
והפך לאחד מרוכשי הקרקעות הבכירים
בחברה .במסגרת תפקידו היה האחראי
על רכישת הקרקעות בצפון ארץ ישראל.
לוי היה מיוזמי ומקימי "שכונת הרצליה"
בחיפה ,ועזר לייסד את בית הספר העברי
הראשון בעיר" ,אבטליה" .בשנת ת"ש
( ,)1940כאשר נפטר ראש-העיר חסן
שוכרי ,מונה לוי לראש עירית חיפה ,היה
ראש העיר היהודי הראשון שלה ,וכיהן
בתפקיד עד שנת תשי"א ( .)1951בימי
מלחמת השחרור
ניסה לשכנע
ראשי הציבור
הערבי בחיפה
שלא לעזוב את
העיר ,אולם רובם
עזבו בכל זאת.
שבתי לוי [מימין] וישראל רוקח ראש
העיר תל אביב 1945 -
(תמר הירדני)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 .

3

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת שבועות מ"ז -עבודה זרה ה'

70

שנה למדינת ישראל
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מנחם בגין ראש ממשלה
מנחם בגין (תרע"ג-תשנ"ב )1913-1992 ,היה מפקד האצ"ל ,יושב
ראש תנועת החרות ומפלגת הליכוד ,וראש הממשלה השישי של
ישראל .בגין נולד בבלרוס והיה פעיל בתנועת בית"ר .במהלך מלחמת
העולם השנייה התגייס לצבא הפולני ,הגיע לארץ ויצר קשרים עם
מחתרת האצ"ל .בשנת תש"ג ( )1943הפך למפקד הארגון .לאחר
הקמת המדינה הקים את תנועת החרות ,ובשנת תשל"ז ( )1977נבחר
לראשות הממשלה בבחירות שזכו לכינוי "המהפך" ,בהן עלה הליכוד
לראשונה לשלטון מאז הקמת המדינה .כראש ממשלה חתם בגין
על הסכם השלום עם מצרים ,עליו קיבל פרס נובל לשלום ,ויצא
למבצע שלום הגליל שהפך למלחמת לבנון הראשונה .בתשמ"ג
( )1983התפטר בגין מתפקידו מסיבות
שסירב לפרט ,ופרש לביתו .מנחם בגין נפטר
בגיל  78בשנת תשנ"ב ( )1992וביקש להיקבר
בהר הזיתים סמוך לקברם של עולי הגרדום
מאיר פיינשטיין ומשה ברזני.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

 .1מהן שתי הדעות בתלמוד בנושא :מדוע
משחק בקוביה פסול לעדות?
 .2מהם שלושת סוגי השבועות?
 .3מה יאמר הקב"ה לאומות העולם כשהן
יבואו אליו לבקש שכר?
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה
בה יזכה בטאבלט איכותי או בסט ספרים של
התלמוד הישראלי (לפי בחירתכם).
את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי
בשעות הצהריםtalmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

מה הקשר

בגין נואם מעל בימת הכנסת1973 ,
(לשכת העיתונות הממשלתית)

במפגש השבועי נזכרות כמה דמויות שמעידות
זו על זו או מתווכחות זו עם זו .חברו בין הזוגות
של הדמויות:

דבר תורה לשולחן שבת
מכת החושך מתוארת בפרשה באופן הבא" :וַ ּיֵ ט מ ׁ ֶֹשה ֶאת יָ דוֹ ַעל
ַה ּׁ ָש ָמיִ ם וַ יְ ִהי ח ׁ ֶֹש ְך ֲא ֵפלָ ה ְ ּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים .ל ֹא ָראּו
ִא ׁיש ֶאת ָא ִחיו וְ ל ֹא ָקמּו ִא ׁיש ִמ ַּת ְח ָּתיו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים ּולְ כָ ל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָהיָ ה אוֹ ר ְ ּבמוֹ ׁ ְשב ָֹתם".
ההסבר הפשוט לפסוק זה הוא שהחושך והאפילה היו כל כך חזקים
וממשיים עד שאי אפשר היה לראות כלום ,ואף לא לעשות כלום .אי
אפשר היה לקום או לזוז.
האדמו"ר הגאון מגור ,רבי יצחק מאיר ,החידושי הרי"ם ,הסביר את הפסוק
הזה בעוד אופן ,מוסרי וחברתי" :ל ֹא ָראּו ִא ׁיש ֶאת ָא ִחיו"  -החושך בחיי
אדם או חברה הוא כאשר כל אחד חי את חייו לעצמו ,לא רגיש ודואג
לזולתו ,ואיש לא רואה את הצרכים של אחיו ,ואז ממילא גם "וְ ל ֹא ָקמּו
ִא ׁיש ִמ ַּת ְח ָּתיו" – אף אחד לא קם לעזור לשני .אנשים צריכים לראות
תמיד איש את הצרכים של אחיו ,ומתוך כך לקום ולעשות מעשה כדי
להגביר את האור בעולם.

 .1נמרוד

יוסף

 .2מלכות רומי

אברהם אבינו

 .3נבוכדנאצר

בלעם

 .4האתון

הקדוש ברוך הוא

 .5אשת פוטיפר

חנניה מישאל ועזריה

! יש לי מושג
ספרות ההיכלות
ספרות ההיכלות הוא כינוי לאוסף של כ 25-ספרים
וכתבים קדומים של תורת הסוד .היא נקראת כך
משום שאותם ספרים מתארים את עלייתם של
צדיקים שונים לעולמות העליונים ואת ההיכלות
שראו שם .הספרים מיוחסים לתנאים ואמוראים
ידועים ,אך זהות מחבריהם אינה ידועה בבירור.
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