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

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ָּיה קּוּבִ ֵחק ּבְ ף מ"ז: ְמׂשַ ּדַ

ֶהם  ּבָ ל ְוִהיּמּוִרים ׁשֶ ֲחֵקי ַמּזָ ִמׂשְ ֵחק ּבְ ׂשַ ּמְ ָּיה הּוא ָאָדם ׁשֶ קּוּבִ ֵחק ּבְ ְמׂשַ
ח. ֶסף הֹוֵלְך ַלְמַנּצֵ ֶסף, ְוָכל ַהּכֶ יַח ּכֶ ָחק ַמּנִ ׂשְ ּמִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ ּכָ

ֶכת ַסְנֶהְדִרין ֶנְחְלקּו  ַמּסֶ סּול ְלֵעדּות. ַמּדּוַע? ּבְ ֶזה ּפָ ָאָדם ּכָ ֲחַז"ל ָקְבעּו ׁשֶ
טּוַח  ָחק ּבָ ׂשְ ּמִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ל ִמׁשְ ּכָ ר ָחָמא סֹוֵבר ׁשֶ ָבר. ָרֵמי ּבַ ּדָ ֲאמֹוָרִאים ּבַ
ֶסף  ּלֹוֵקַח ֶאת ַהּכֶ ַגְזָלן ׁשֶ ח הּוא ּכְ ר הּוא ַמְפִסיד, ַהְמַנּצֵ ח, ְוַכֲאׁשֶ הּוא ְיַנּצַ ׁשֶ
ֵחק  ׂשַ ּמְ ת סֹוֵבר ׁשֶ ׁשֶ סּול ְלֵעדּות. ַרב ׁשֵ ַמת ָהֲאֵחִרים. ָלֵכן הּוא ּפָ לֹא ַהְסּכָ ּבְ
ל  ּובֹו ׁשֶ ִיּשׁ ְרֵנס ֵמִהיּמּוִרים ְוֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ הּוא ִמְתּפַ ֵני ׁשֶ סּול ִמּפְ ָּיה ּפָ קּוּבִ ּבְ
עֹוֵסק  ְמָלאכֹות ַהּמֹוִעילֹות ָלעֹוָלם. ְלַדְעּתֹו, ַרק ִמי ׁשֶ עֹוָלם, ֵאינֹו עֹוֵסק ּבִ

סּול ְלֵעדּות. ִהיּמּוִרים ּפָ ל ַהּיֹום ּבְ ּכָ

מן התלמוד
 סדר נזיקין,

מסכת עבודה זרה דף ב'

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.

מנלן – מנין לנו
טעמא – טעם, סיבה
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ׁשּוְפָטִני ָעְסִקיַנן"? ף מ"ח: "ָאטּו ּבְ ּדַ

ְך  ִפין…". ׁשֹוֵאל ַעל ּכָ ּתָ ֻ ּלֹא ְבַטֲעָנה: ַהּשׁ ִעין ׁשֶ ּבָ תּוב: "ְוֵאּלּו ִנׁשְ ָנה ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ִעים?  ְמׁשּוּגָ אן ּבִ ׁשּוְפָטֵני ָעְסִקיַנן?" ַהִאם עֹוְסִקים ּכָ ְלמּוד: "ָאטּו ּבְ ַהּתַ

לּום? ם ּכְ ֶנְגּדָ ִאיׁש טֹוֵען ּכְ ִלי ׁשֶ ִעים ּבְ ּבָ ִפים ִנׁשְ ּוּתָ ּשׁ ֵכן ׁשֶ יַצד ִיּתָ ּכֵ
ּלֹא  ִעים ׁשֶ ּבָ ָנה: "ְוֵאּלּו ִנׁשְ ׁשְ ָּוַנת ַהּמִ ְך היא ּכַ ּכָ ְלמּוד ְואֹוֵמר ׁשֶ יר ַהּתַ ַמְסּבִ

א".  ּמָ ַטֲעַנת ׁשֶ א ּבְ ִרי ֶאּלָ ַטֲעַנת ּבָ ּבְ
ֶסף  ּלֹא ָלַקח ּכֶ ַבע ׁשֶ ָ ִּיּשׁ ף ָיכֹול ְלַחֵיב ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ ּוּתָ ּשׁ ָנה ׁשֶ ׁשְ ָּוַנת ַהּמִ ּכַ
ַקח  ּלָ טּוַח ׁשֶ ד ּבֹו, ֲאָבל ֵאינֹו ּבָ ף, ֲאִפיּלּו אם הּוא ַרק חֹוׁשֵ ֵמָהֵעֶסק ַהְמׁשּוּתָ
ַבע ָהעֹוָלם  ּטֶ ּמִ ֵני ׁשֶ יעֹו? ִמּפְ ּבִ אי ְלַהׁשְ ַ הּוא ַרּשׁ ה ׁשֶ יּבָ ֱאֶמת ַהּסִ ֶסף. ַמה ּבֶ ּכֶ
ַע ֶאת  ִלי ְלַיּדֵ ף ּבְ ֶסף ֵמָהֵעֶסק ַהְמׁשּוּתָ ף ָיכֹול ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצמֹו ָלַקַחת ּכֶ ׁשּוּתָ
ה, ְוַכּדֹוֶמה. ּנּו, ֲאִני עֹוֵבד יֹוֵתר ָקׁשֶ ָבה: ֲאִני טֹוֵרַח יֹוֵתר ִמּמֶ פֹו, ִמּתֹוְך ַמֲחׁשָ ׁשּוּתָ

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 )1928(, אורכו 90 מטר 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 2011, משמאל בתי שכונת חליסה 
)Wikipedia, Hanay(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"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".

ת בּוַעת ֶהּסֵ ף מ"ט: ׁשְ ּדַ

ָעה ׁשֹוְמִרין"  ם "ַאְרּבָ ׁשֵ ֶרק ּבְ בּועֹות ַמְתִחיל ּפֶ ֶכת ׁשְ ל ַמּסֶ ף ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּדַ ּבַ
ֶכת  ּסֶ ַבע. ְלֶרֶגל ִסּיּום ַהּמַ ָ ַעל ׁשֹוְמִרים ְלִהיּשׁ בּועֹות ׁשֶ ּבֹו ְמפֹוָרִטים סּוֵגי ׁשְ ׁשֶ

בּועֹות: ה סּוֵגי ׁשְ לֹוׁשָ ָנם ׁשְ ת". ֶיׁשְ בּוַעת ֶהּסֵ ַמֲאָמר ֶזה ַעל "ׁשְ ִנְלַמד ּבְ
ִמְקִרים ְמסּוָּיִמים ְמַחֶּיֶבת ַהּתֹוָרה ָאָדם  בּועֹות ִמן ַהּתֹוָרה - ּבְ א. ׁשְ
ם.  ּלֵ ע - ָעָליו ְלׁשַ ּבָ ֵאינֹו ַחָּיב, ְוִאם ֵאינֹו ִנׁשְ ַבע ׁשֶ ָ ִּיּשׁ ֶסף, ׁשֶ ם ּכֶ ּלֵ ע ְלׁשַ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ
ַעל  ִמְקֶרה ׁשֶ ם ּבְ ּגַ נּו ֲחַז"ל, ׁשֶ יּקְ ּתִ בּועֹות ׁשֶ ָנן ׁשְ ָנה - ֶיׁשְ ׁשְ בּוַעת ַהּמִ ב. ׁשְ
הּוא  הּוא צֹוֵדק ִלְפֵני ׁשֶ ַבע ׁשֶ ָ ֶסף ַלּתֹוֵבַע, ָעָליו ְלִהיּשׁ יַע ּכֶ ין ּתֹוָרה ַמּגִ י ּדִ ּפִ

ֶסף.  לֹוֵקַח ֶאת ַהּכֶ
ל ַרב  ָיָמיו ׁשֶ ְתקּוַפת ָהֲאמֹוָרִאים, ּבְ ָנה ּבִ בּוָעה זֹו ּתּוּקְ ת" - ׁשְ בּוַעת ֶהּסֵ ג. "ׁשְ
לֹוַמר:  הּוא צֹוֵדק. ּכְ ע ׁשֶ ְתּבָ יַע ֶאת ַהּנִ ּבִ ין ַמׁשְ ית ּדִ ִמְקִרים ְמסּוָּיִמים ּבֵ ּבְ ַנְחָמן, ׁשֶ
יַע אֹותֹו. ּבִ ין ַמׁשְ ית ּדִ ע, ּבֵ ְתּבָ יַע ֶאת ַהּנִ ּבִ ה ְלַהׁשְ ין ּתֹוָרה ֵאין ִסיּבָ ּדִ ּמִ ֲאִפיּלּו ׁשֶ

ֵעֶקב ְיִריַדת ַהּדֹורֹות  ָראּו ׁשֶ ל ַרב ַנְחָמן, ְלַאַחר ׁשֶ ָיָמיו ׁשֶ ָנה ּבְ בּוָעה זֹו ּתּוּקְ ׁשְ
ֵאיָנם ַחָּיִבים. ִרים ְואֹוְמִרים ׁשֶ ּקְ ׁשַ ּמְ ים ׁשֶ ָנם ֲאָנׁשִ ֶיׁשְ

בּוָעה. ְ ע ְלהֹודֹות, ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ְתּבָ ׁשֹון ְלָהִסית ֶאת ַהּנִ ת" - ִמּלְ  "ֶהּסֵ

השבוע אנחנו
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הקרב על גשר רושמיה 
במלחמת השחרור

הקרב המכריע על אזור הגשר התקיים 
בי"ב ניסן תש"ח )21.4.1948(.  מחלקה 
של 31 לוחמים 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 22 של חטיבת 
כרמלי להתחבר ללוחמים המתבצרים 
בבית ולחלצם מהבית. בקרב נהרגו 7 
לוחמים ונפצעו 21 לוחמים. בעקבות 

ה  ל ח ה ב  ר ק ה
מנוסה מיידית של 
תושביה הערבים 
של שכונת חליסה.

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה ב'- ג'

ָכר ל ׂשָ ָרֵאל ְיַקּבֵ ף ב': ַעם ִיׂשְ ּדַ

ֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה עֹוֶסֶקת  ים, ּוַמּסֶ ָיִמים ָעָברּו ָהיּו עֹוְבֵדי ֱאִליִלים ַרּבִ ּבְ
ֵּיׁש ְלִהְתַרֵחק ֵמעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוׁשֶ ּבְ

ָדה. ִדְבֵרי ַאּגָ ְלמּוד ּבְ ֶכת עֹוֵסק ַהּתַ ּסֶ ל ַהּמַ ים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ּפִ ּדַ ּבַ

"ה ֵסֶפר ּתֹוָרה  ּבָ ָעִתיד ָלבֹוא ֵמִביא ַהּקָ ְלמּוד ּלֶ ּתַ ר ּבַ סּוּפָ י ַהּמְ ַעל ּפִ
ָכרֹו". ִמָּיד  ל ֶאת ׂשְ ּתֹוָרה ָיבֹוא ִויַקּבֵ ָעַסק ּבַ ֵחיקֹו ְואֹוֵמר: "ִמי ׁשֶ יחֹו ּבְ ּוַמּנִ
ל  אּו ְלַקּבֵ י ַמְלכּות רֹוִמי ּבָ ָכר. ַאְנׁשֵ ל ָהאּוּמֹות ְודֹוְרׁשֹות ׂשָ צֹות ּכָ ִמְתַקּבְ
ָוִקים,  ִנינּו ׁשְ ם?", ְוֵהם ַיֲענּו: ּבָ ה ֲעַסְקּתֶ ּמֶ "ה: "ּבַ ּבָ ָכר. אֹוֵמר ָלֶהם ַהּקָ ׂשָ
ָרֵאל יּוַכל  ַעם ִיׂשְ ֵדי ׁשֶ ִלי, ְוַהּכֹל ּכְ ְלּכָ ַפע ּכַ ִּיְהֶיה ׁשֶ ֶמְרֲחָצאֹות, ְוָגַרְמנּו ׁשֶ
י ָעַזְרנּו ִלְלמֹוד ּתֹוָרה. ַיֲעֶנה ָלֶהם  ָכר ּכִ יַע ָלנּו ׂשָ ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ְוָלֵכן ַמּגִ
יֶתם,  יָתם ְלצֹוֶרְך ַעְצְמֶכם ֲעׂשִ ֲעׂשִ ֶ ל ַמה ּשׁ עֹוָלם, ּכָ ּבָ "ה: ׁשֹוִטים ׁשֶ ּבָ ַהּקָ

ָרֵאל. לֹא ְלצֹוֶרְך ַעם ִיׂשְ

ֵהם ָעְזרּו  ם ִיְטֲענּו ׁשֶ "ה, ּכּוּלָ ּבָ ל אּוּמֹות ָהעֹוָלם ִלְפֵני ַהּקָ ְך ַיַעְברּו ּכָ ּכָ
ָכר  ל ׂשָ ָרֵאל ְיַקּבֵ ָניו, ְוַרק ַעם ִיׂשְ "ה ִיְדֵחם ֵמַעל ּפָ ּבָ ָרֵאל, ְוַהּקָ ְלַעם ִיׂשְ

ִנים. ְך ַאְלֵפי ׁשָ ֶמׁשֶ ה ּבְ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ֵבקּותֹו ּבַ ַעל ּדְ

ל אּוּמֹות ָהעֹוָלם ף ג': ִמְבָחָנן ׁשֶ ּדַ

ָרֵאל  ַעם ִיׂשְ ר ִיְראּו אּוּמֹות ָהעֹוָלם ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ָכר ַרב ְוָעצּום, ֵהן ֹיאְמרּו  ל ׂשָ עֹוֵמד ְלַקּבֵ
ֶאת  ִקְּימּו  ֵהם  ׁשֶ ָאַמר  ִמי  ָתן:  חּוְצּפָ ּבְ
ִעידּו  ן ּתָ "ה: ַאּתֶ ּבָ ַהּתֹוָרה? ֹיאַמר ָלֶהן ַהּקָ
ע ְוָיִעיד  ה ִנְמרֹוד ָהָרׁשָ ְך. ָיבֹוא ֵהּנָ ַעל ּכָ
ֲעבֹוַדת  ָעַבד  לֹא  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ׁשֶ
ן  ְבׁשֵ ֵרק ְלתֹוְך ּכִ ים ְלִהיּזָ ּכֹוָכִבים ְוִהְסּכִ
ת ּפֹוִטיַפר ְוָתִעיד  ה ֵאׁשֶ בֹוא ֵהּנָ ָהֵאׁש, ּתָ
ּלֹא ָרָצה ַלֲעבֹור ֲעֵבָרה, ָיבֹוא  יֹוֵסף ׁשֶ ּבְ
ֵאל  ֲחַנְנָיה, ִמיׁשָ ר ְוָיִעיד ׁשֶ ה ְנבּוַכְדֶנאּצַ ֵהּנָ
ֶלם  ֲחוֹות ַלּצֶ ּתַ ימּו ְלִהׁשְ ַוֲעַזְרָיה לֹא ִהְסּכִ

ּלֹו, ְוָכְך ָיבֹואּו עֹוד ְועֹוד ֵעִדים. ׁשֶ

ל  ם ָאנּו רֹוִצים ְלַקּבֵ "ה: ּגַ ּבָ ֵניֶהן ַלּקָ ְך אּוּמֹות ָהעֹוָלם ֹיאְמרּו ּבְ ִּיְראּו ּכָ ֶ ִמּשׁ
ָבר ְמאּוָחר.  יו ּכְ עֹוָלם, ַעְכׁשָ ּבָ "ה: ׁשֹוִטים ׁשֶ ּבָ ֶאת ַהּתֹוָרה. ֹיאַמר ָלֶהם ַהּקָ
ם רֹוִאים ֶאת  ַאּתֶ ׁשֶ יו ּכְ ְצוֹות, ַעְכׁשָ ִנים ְוִקְּימֹו ֶאת ַהּמִ ָ ל ַהּשׁ ֵהם ָטְרחּו ּכָ
"ה:  ּבָ ם ְלִהְצָטֵרף? ּוְבָכל ֹזאת, ֹיאַמר ַהּקָ ִלים ֶהְחַלְטּתֶ ֵהם ְמַקּבְ ָכר ׁשֶ ַהּשָׂ
ה, ָהָבה ִנְרֶאה  ֶסף ַרב, ִמְצַות סּוּכָ ּלֹא עֹוָלה ּכֶ ה, ׁשֶ ן ָלֶכם ִמְצָוה ַקּלָ ֶאּתֵ

ַקְּימּו אֹוָתּה. ִאם ּתְ

יָקּה  ה ֵמַנְרּתִ "ה יֹוִציא ַחּמָ ּבָ ה, ֲאָבל ַהּקָ ל נֹוְכִרי ְוָיִקים סּוּכָ ִמָּיד ָירּוץ ּכָ
ּה… ָתם ְוִיְבֲעטּו ּבָ ַכַעס ִמּסּוּכָ ל ַהּנֹוְכִרים ּבְ ּוִמָּיד ֵיְצאּו ּכָ

תבליט המתאר את 
הקרב על חיפה, 
במקום בו עמד 

בית משפחת ח'ורי 
)Wikipedia, Hanay(

ֶכת עבודה זרה  ַמּסֶ

גם אנחנו
סיימנו מסכת
שבועות!
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ְלָעם ל ּבִ ף ד': ֲאתֹונֹו ׁשֶ ּדַ

ה  ֲעׂשֶ יִרים ֶאת ַהּמַ ָאנּו ַמּכִ
ֲאתֹונֹו  ֵאַרע ּבַ ַהְמפּוְרָסם ׁשֶ
יָה  ְתָחה ֶאת ּפִ ּפָ ְלָעם ׁשֶ ל ּבִ ׁשֶ
ין ַהֶּיֶתר ָאְמָרה  ָרה. ּבֵ ְוִדיּבְ
ר(: "ֲהלֹוא  ְדּבָ ּמִ ָהָאתֹון )ּבַ
ר ָרַכְבּתָ  ָאֹנִכי ֲאֹתְנָך ֲאׁשֶ
ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוְדָך  ָעַלי 
ֵדנּו  ְלמּוד ְמַלּמְ ה". ַהּתַ ַהּזֶ
לּו  ִטים ַהּלָ ּפָ ׁשְ ֲאחֹוֵרי ַהּמִ ּמֵ ׁשֶ

ְלמּוד: ר ַהּתַ ְך ְמַסּפֵ ע. ּכָ יְזיֹונֹות ּובּוׁשֹות ְלִבְלָעם ָהָרׁשָ ִרים ּבִ ּתְ ִמְסּתַ

הּוא רֹוֵכב ַעל ָאתֹון,  ים ׁשֶ ר ָראּו ֲאָנׁשִ ע ָרַכב ַעל ֲאתֹונֹו, ְוַכֲאׁשֶ ְלָעם ָהָרׁשָ ּבִ
ה רֹוֵכב  ֲאלּו אֹותֹו: ַמּדּוַע ַאּתָ ָרֵאל, ׁשָ ל ֶאת ִיׂשְ ֵדי ְלַקּלֵ ְנֵקַבת ַהֲחמֹור, ּכְ
יב  ר ִלְדהֹור ַמֵהר יֹוֵתר. ֵהׁשִ ַעל ֲחמֹור ְולֹא ַעל סּוס? ֲהֵרי ַעל סּוס ֶאְפׁשָ
י  ֶרְך, ָלֵכן ָלַקְחּתִ י ָלֵצאת ַלּדֶ ְרֶעה ּוִמיַהְרּתִ ּמִ י ִנְמָצא ּבַ ּלִ ְקָרן: ַהּסּוס ׁשֶ ַ ַהּשׁ
ה אֹותֹו ְלֵעיֵני ּכֹל, ְוָאְמָרה:  ְּיׁשָ יָה, ּבִ ְתָחה ָהָאתֹון ֶאת ּפִ ֶאת ָהָאתֹון.  ִמָּיד ּפָ
ת אֹוְתָך ְולֹא  ׁשֶ ּמֶ ר? ֲאִני ְמׁשַ ּקֵ ה ְמׁשַ ה ַאּתָ "ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתְנָך" - ָלּמָ
ׁש  ּמֵ ּתַ ּה ֲאִני ִמׁשְ ים ְוָאַמר: ּבָ ְפֵני ָהֲאָנׁשִ ְלָעם ְלִהְתּגֹוֵנן ּבִ ה ּבִ ַהּסּוס. ִניּסָ
ר ָרַכְבּתָ ָעַלי" - ֲאִני  ְקָרן: "ֲאׁשֶ ַ אֹות, לֹא ִלְרִכיָבה. ָאְמָרה ָהָאתֹון ַלּשׁ ְלַמּשָׂ
ְלָעם ְלִהְתּגֹוֵנן: ֲאָבל ֶזה  ה ּבִ אֹות. ִניּסָ ת אֹוְתָך ִלְרִכיָבה ְולֹא ְלַמּשָׂ ׁשֶ ּמֶ ְמׁשַ
ה" - ֵמָאז  ְקָרן: ֵמעֹוְדָך ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ַ אֹוֶפן ָקבּוַע. ָאְמָרה ָהָאתֹון ַלּשׁ לֹא ּבְ

ה רֹוֵכב ָעַלי. ִמיד ַאּתָ ּוִמּתָ

מתולדותיו
שבתי לוי 

)תרל"ו-תשט"ז, 1876-1956(

שבתי לוי ז"ל שהיה ראש העיר היהודי 
הראשון של חיפה. לוי נולד בטורקיה 
 .)1894( ועלה לארץ בשנת תרנ"ד 
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 
)1940(, כאשר נפטר ראש-העיר חסן 
שוכרי, מונה לוי לראש עירית חיפה, היה 
ראש העיר היהודי הראשון שלה, וכיהן 
בתפקיד עד שנת תשי"א )1951(. בימי 

מלחמת השחרור 
לשכנע  סה  י נ
ר  הציבו ראשי 
בחיפה  הערבי 
שלא לעזוב את 
העיר, אולם רובם 

עזבו בכל זאת.
שבתי לוי ]מימין[ וישראל רוקח ראש 
העיר תל אביב - 1945
)Wikipedia ,תמר הירדני( 
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ל הּתֹוָרה  ְבָחּה ׁשֶ ף ה': ׁשִ ּדַ

ה  "ה ֶאת ָהעֹוָלם הּוא ָעׂשָ ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ן ָלִקיׁש אֹוֵמר: ּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
ל ֶאת ַהּתֹוָרה - ָהעֹוָלם ִיְתַקֵּים,  ָרֵאל ְיַקּבֵ בֹוא ַהּיֹום ַעם ִיׂשְ ִאם ּבְ ַנאי, ׁשֶ ּתְ
ל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהּתֹוָרה - ָהעֹוָלם  ים ְלַקּבֵ ָרֵאל לֹא ַיְסּכִ ַאְך ִאם ַעם ִיׂשְ
ִביל  ׁשְ א ּבִ ל ָהעֹוָלם לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ ּכָ ֵני ׁשֶ ַיֲחזֹור ְלתֹוהּו ָובֹוהּו. ֹזאת ִמּפְ

ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ִמְצוֹוֶתיָה.

ָרֵאל עֹוְסִקים  ַעם ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ָנָאה אֹוֵמר ׁשֶ י ּבְ ם ַרּבִ ׁשֵ י יֹוָחָנן ָאַמר ּבְ ַרּבִ
ִליְך ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ַהֵּיֶצר  ּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים, ֵיׁש ָלֶהם ּכֹוַח ְלַהׁשְ ּבַ
ָנא  ֶפר "ּתָ ּסֵ תּוב ּבַ ּכָ ְלמּוד ֵמִביא ֶאת ׁשֶ ֶהם. ַהּתַ ָהַרע ְוהּוא ֵאינֹו ׁשֹוֵלט ּבָ
ֹור ָלֹעל  ּשׁ ְבֵרי ּתֹוָרה ּכַ ים ָאָדם ַעְצמֹו ַעל ּדִ ֵבי ֵאִלָּיהּו": "ְלעֹוָלם ָיׂשִ ּדְ
ִמי  לֹוַמר:  ּכְ א".  ּשָׂ ַלּמַ ְוַכֲחמֹור 
ִליּמּודֹו ְוִלְהיֹות  רֹוֶצה ְלַהְצִליַח ּבְ ׁשֶ
ר  ָצִריְך ְלִהְתַמּסֵ ְלִמיד ָחָכם,  ּתַ
ָכל ָהְרִצינּות,  ְלִליּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ
ים  ֹור ְוַהֲחמֹור ֵאיָנם עֹוׂשִ ַהּשׁ ִפי ׁשֶ ּכְ
א  ְזַמן ֲעבֹוָדָתם, ֶאּלָ ָבר ַאֵחר ּבִ ּדָ

ָכל ּכֹוחֹוֵתיֶהם. עֹוְבִדים ּבְ

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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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

ה ֶאת ָידֹו ַעל  מכת החושך מתוארת בפרשה באופן הבא: "ַוֵּיט ֹמׁשֶ
ת ָיִמים. לֹא ָראּו  לֹׁשֶ ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ ְך ֲאֵפָלה ּבְ ָמִים ַוְיִהי ֹחׁשֶ ָ ַהּשׁ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ת ָיִמים ּוְלָכל ּבְ לֹׁשֶ יו ׁשְ ְחּתָ ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְולֹא ָקמּו ִאיׁש ִמּתַ

ֹבָתם". מֹוׁשְ ָהָיה אֹור ּבְ
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:  "לֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו" - 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 "ְולֹא ָקמּו 
יו" – אף אחד לא קם לעזור לשני. אנשים צריכים לראות  ְחּתָ ִאיׁש ִמּתַ
תמיד איש את הצרכים של אחיו, ומתוך כך לקום ולעשות מעשה כדי 

להגביר את האור בעולם.

מהן שתי הדעות בתלמוד בנושא: מדוע   .1
משחק בקוביה פסול לעדות?

מהם שלושת סוגי השבועות?  .2

מה יאמר הקב"ה לאומות העולם כשהן   .3
יבואו אליו לבקש שכר?

דבר תורה לשולחן שבת

מה הקשר

70

1977/תשל״ז
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 )1943( הפך למפקד הארגון. לאחר 
הקמת המדינה הקים את תנועת החרות, ובשנת תשל"ז )1977( נבחר 
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 
)1983( התפטר בגין מתפקידו מסיבות 
שסירב לפרט, ופרש לביתו. מנחם בגין נפטר 
בגיל 78 בשנת תשנ"ב )1992( וביקש להיקבר 
בהר הזיתים סמוך לקברם של עולי הגרדום 

מאיר פיינשטיין ומשה ברזני.

של״ז
ת

/1977

שנה למדינת ישראל

בגין נואם מעל בימת הכנסת, 1973 
)לשכת העיתונות הממשלתית(

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.

יש לי מושג !

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

של הדמויות:

יוסף 1. נמרוד 

אברהם אבינו 2. מלכות רומי 

בלעם 3. נבוכדנאצר 

הקדוש ברוך הוא 4. האתון 

חנניה מישאל  ועזריה 5. אשת פוטיפר 

*בפיקוח רואה חשבון

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 
talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו 
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.


