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על המפה
בית חולים "שער ציון" ביפו

"שער ציון" היה בית החולים היהודי 
הראשון ביפו ובית החולים הקהילתי 
הראשון בארץ, והוא היה פעיל בין 
השנים תרנ"א-תרפ"א )1891-1921(. 
עד להקמתו נאלצו תושבי יפו לפנות 
לרופא המושבות, שהגיע אליהם פעמיים 
בשבוע, או לבית החולים של המיסיון 
הנוצרי. כדי לפתור את הבעיה הקימו 
ועד העיר יפו ואגודת "בני ברית" את 
בית החולים "שער ציון", שבראשו 
עמד ד"ר מנחם שטיין. בית החולים 
שינה את מקומו מספר פעמים עם 
השנים, לנוכח הביקוש הגובר והצורך 
במבנה גדול יותר. בית החולים שירת 
את קהילת יהודי יפו וחלוצי השכונות 
היהודיות החדשות שמחוץ לחומת 
העיר, את אנשי מושבות העלייה 
הראשונה, עולי העלייה השנייה וגם 

אוכלוסייה לא יהודית. 

המעבדה בבית החולים בשכונת נווה שלום, 1919 
)Wikipedia(

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה כ"ז- ל"ג
פרשת תרומה | כ"ו בשבט- ב' באדר )11-17 לפברואר(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ָחׁש ְוָהרֹוֵפא ף כ"ז: ַהּנָ ּדַ

ׁש ַעל ְיֵדי ָנָחׁש ְוהּוא ָחָלה ְוָנָטה ָלמּות.  ְּיהּוִדי הּוּכַ ִאים ֵאַרע ׁשֶ ּנָ ְתקּוַפת ַהּתַ ּבִ
יַע  ָהָיה רֹוֵפא, ְוִהּגִ ַפר ְסַכְנָיה, ׁשֶ ם ַיֲעֹקב ִאיׁש ּכְ ׁשֵ יקֹוֶרס ּבְ ְך ֶאּפִ ַמע ַעל ּכָ ׁשָ
יַח לֹו  ׁש, לֹא ִהּנִ ל ַהּמּוּכָ ָהָיה ּדֹודֹו ׁשֶ ָמֵעאל, ׁשֶ י ִיׁשְ אֹו, ַאְך ַרּבִ ֵדי ְלַרּפְ ּכְ
יקֹוֶרס, ַוֲאִפיּלּו ָאסּור  ר ִעם ֶאּפִ ל ֶקׁשֶ ֲחַז"ל ָאְסרּו ִליֹצור ּכָ ֵני ׁשֶ אֹו, ִמּפְ ְלַרּפְ
י  ר הּוא ִנְפַטר, ָאַמר ַרּבִ ֲאׁשֶ ָכְך ִחיּלּול ה'. ּכַ י ֵיׁש ּבְ ּנּו ְרפּוָאה, ּכִ ל ִמּמֶ ְלַקּבֵ
עֹוֵבר  ְבֵרי ֲחָכִמים, ְוִאיּלּו ִמי ׁשֶ ָכה ְלַקֵּים ּדִ ּזָ ְפָטר ׁשֶ ל ַהּנִ ָריו ׁשֶ ָמֵעאל: ַאׁשְ ִיׁשְ

יׁש אֹותֹו. ָחׁש ַיּכִ ּנָ ְבֵרי ֲחָכִמים - עֹוְנׁשֹו ׁשֶ ַעל ּדִ

ה  ן ִמּמַ יַכת ָנָחׁש, ְוִאם ּכֵ ׁשִ א ִמּנְ ה ָיַדע ְלַרּפֵ ְלמּוד: ֲהֵרי ָהרֹוֵפא ַהּזֶ ׁשֹוֵאל ַהּתַ
ָחׁש  יַכת ַהּנָ ׁשִ א אֹותֹו ִמּנְ ם ִאם ָהָיה ָהרֹוֵפא ְמַרּפֵ ָהָיה ַלחֹוֶלה ַלְחׁשֹוׁש? ּגַ
ְבֵרי ֲחָכִמים - ָהָיה  י ָעַבר ַעל ּדִ יׁשֹו ּכִ ְך ָהָיה ָנָחׁש ַמּכִ ָהִראׁשֹוָנה, ְוַאַחר ּכָ
יׁש  ִאם ָנָחׁש ָהָיה ַמּכִ ְלמּוד ׁשֶ ְך ַהּתַ א אֹותֹו ׁשּוב. עֹוֶנה ַעל ּכָ ָהרֹוֵפא ְמַרּפֵ
אֹו. ָּיכֹול ְלַרּפְ עֹוָלם ׁשֶ ְבֵרי ֲחָכִמים - לֹא ָהָיה רֹוֵפא ּבָ ָעַבר ַעל ּדִ ֵני ׁשֶ אֹותֹו ִמּפְ

מן התלמוד
 סדר נזיקין,

מסכת עבודה זרה דף כ"ז

הסבר: מותר להתרפא מן הגויים ריפוי ממון, כלומר 
שירפאו את בהמתו של היהודי, אבל לא ריפוי 
נפשות של היהודי עצמו, משום שקיים חשש שהם 

ינסו לפגוע בו.

מתסינן – מתרפאים
ריבדא – חתך, פצע
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הּו י ַאּבָ ף כ"ח: ַרּבִ ּדַ

ְפֵני  ֵקיָסִרין, ְוָהָיה ּדֹוֵרׁש ּבִ יָבה ְוַדָּין ּבְ הּו ָהָיה ֹראׁש ְיׁשִ י ַאּבָ ָהָאמֹוָרא ַרּבִ
א  מֹו ִהיא: "ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ֶאּלָ ׁשְ ים. ַאַחת ָהֲאָמרֹות ַהְידּועֹות ּבִ ָהַרּבִ

ֲעָנָוה. ּנֹוֵהג ּבַ ִמי ׁשֶ לֹוַמר: ּבְ ִאיּלּו ֵאינֹו", ּכְ ה ַעְצמֹו ּכְ עֹוׂשֶ ִמי ׁשֶ ּבְ

ֹוְמרֹוִנים ְוַהּכּוִתים, ִהְפִריד אֹוָתם ַלֲחלּוִטין  ֶנֶגד ַהּשׁ עֹוז ּכְ הּו ָלַחם ּבְ י ַאּבָ ַרּבִ
מּוִרים. נֹוְכִרים ּגְ ֵהם ּכְ ָרֵאל ְוָגַזר ׁשֶ ֵמַעם ִיׂשְ

יַבת ְטֶבְרָיה, ּוְלַבּסֹוף  יׁשִ ַלח ַעל ָידֹו ִלְלמֹוד ּבִ ׁשְ ּנִ י ֲחִניָנא, ׁשֶ נֹו ָהָיה ַרּבִ ּבְ
ֵקיָסִרין. מֹוֵרה הֹוָרָאה ּבְ הּוא ָיַרׁש ֶאת ְמקֹום ָאִביו ּכְ

ִעיר ֵקיָסִרי ְוֶזה ָהָיה  ָהיּו ּבָ הּו, ָנְזלּו ַמִים ֵמַעּמּוִדים ׁשֶ י ַאּבָ ְפַטר ַרּבִ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ִטיָרתֹו. ם ֵהם ּבֹוִכים ַעל ּפְ ִאיּלּו ּגַ ִנְרֶאה ּכְ
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"מתרפאין מהן ריפוי ממון, אבל לא ריפוי נפשות" 
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מתולדותיו
ד"ר מנחם שטיין

)תרט"ו-תרע"ו, 1855-1916(

ד"ר מנחם שטיין היה רופא מאנשי 
העלייה הראשונה. ד"ר שטיין נולד 
בביאליסטוק שבפולין, למד רפואה 
בגרמניה, ובשנת תרמ"ג )1883( עלה 
לארץ והצטרף לקבוצת הביל"ויים 
במקווה ישראל. בתחילה עבד את 
האדמה עם חבריו מבלי שידעו שהוא 
רופא, אך כאשר התגלה הדבר הורו 
לו להתמסר לעיסוק ברפואה. הברון 
רוטשילד מינה אותו לרופא במושבות, 
והוא רכב על סוסו בין היישובים והעניק 
טיפול לנזקקים. שטיין נמנה על מייסדי 
בני ברית,  ציון" של  "לשכת שער 
שהקימה מוסדות רפואיים וציבוריים. 
גם  עסק  ברפואה,  לעיסוקו  בנוסף 
בפעילות ציבורית ענפה, הקים בית ספר 

עיתון  את  והוציא 
ן  הראשו הילדים 
ת,  בעברי בארץ 

"עולם קטן".

ד״ר מנחם )מרק( שטיין
)Wikipedia, Harvard University Library(

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה כ"ט- ל׳

ף ל': ֵּיין ֶנֶסְך ּדַ

כּו  עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ִניּסְ ֲהָנָאה. ֵיין ֶנֶסְך הּוא ַיִין ׁשֶ ֵּיין ֶנֶסְך ָאסּור ּבַ
ל  ל נֹוְכִרי ָאסּור, ַוֲאִפיּלּו ַיִין ׁשֶ ל ַיִין ׁשֶ ּכָ ְזרּו ׁשֶ אֹותֹו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ֲחַז"ל ּגָ

ַגע ּבֹו נֹוְכִרי ָאסּור. ּנָ ְיהּוִדי ׁשֶ

ַגע ּבֹו נֹוְכִרי ֵאינֹו ֶנֱאָסר.  ּנָ ל ׁשֶ ָ י ַיִין ְמבּוּשׁ ֵדנּו ּכִ ַדף ֶזה ְמַלּמְ ְלמּוד ּבְ ַהּתַ

ל? ָ ין ַיִין ָרִגיל ְלֵבין ַיִין ְמבּוּשׁ ל ּבֵ ָמה ַהֶהְבּדֵ

ָבר: ּדָ ֵני ְטָעִמים ּבַ ְתבּו ׁשְ ָהִראׁשֹוִנים ּכָ

ח.  ּול ּוְכָבר ֵאינֹו ַיִין ְמׁשּוּבָ יּשׁ ּבִ ם ְקָצת ּבַ ַהַּיִין ִנְפּגַ יר ׁשֶ ִאיִרי ַמְסּבִ ַהּמְ
ְזרּו  ִכים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוָלֵכן ֲחַז"ל לֹא ּגָ ֶזה ֵאין ַהּנֹוְכִרים ְמַנּסְ ַיִין ּכָ
ֵזָרָתם ַעל ֵיינֹות  ְזרּו ֶאת ּגְ ֲחַז"ל לֹא ּגָ ֵזָרה. ַהֹרא"ׁש ְמָפֵרׁש ׁשֶ ָעָליו ֶאת ַהּגְ

ל ֵאינֹו ָמצּוי. ָ ֵאיָנם ְמצּוִיים, ְוַיִין ְמבּוּשׁ ׁשֶ

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

ִרים ף כ"ט: ִהְלכֹות ַסּפָ ּדַ

ר ֵאֶצל עֹוֵבד  ּפֵ ְסּתַ ּמִ ֶּיֶכת ְלִמי ׁשֶ ַ ֲהָלָכה ַהׁשּ ְלמּוד ּבַ ף ֶזה עֹוֵסק ַהּתַ ּדַ ּבַ
ר עֹוֵבד ּכֹוָכִבים. ַסּפֵ ּמְ ּכֹוָכִבים, ַוֲהָלָכה ְלִמי ׁשֶ

ׁש  ֵני עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ְוָלֵכן ְמַבּקֵ דֹול ִמּפְ ׁש ּגָ ְלמּוד ָהָיה ֲחׁשָ ְתקּוַפת ַהּתַ ּבִ
יד ִלְהיֹות מּול ַמְרָאה,  ר ֵאֶצל עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַיְקּפִ ּפֵ ְסּתַ ּמִ י ׁשֶ ּמִ ְלמּוד ׁשֶ ַהּתַ
ר ַהְּיהּוִדי ְוַלֲהרֹוג  ּפֵ ְסּתַ ר ַיְחִליט ְלֶפַתע ִלְתקֹוף ֶאת ַהּמִ ּפָ ַהּסַ ׁש ׁשֶ י ֵיׁש ֲחׁשָ ּכִ
ר,  ּפָ ַמן ֶאת ַהּסַ ל ַהּזְ ְרָאה ְוִלְראֹות ּכָ ּמַ יט ּבַ ר ְלַהּבִ ּפֵ ְסּתַ אֹותֹו, ְוָלֵכן ָצִריְך ַהּמִ

בֹוא. ּלֹא ּתָ ֵדי ְלִהְתּכֹוֵנן ְלָכל ָצָרה ׁשֶ ּכְ

ְמיּוָחד  לֹוִרית ּבִ ַער ּבְ ל ׂשְ ר עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַהְמַגּדֵ ר ְיהּוִדי ְמַסּפֵ ר ַסּפָ ֲאׁשֶ ּכַ
ַבד ֶאת ָהֵאזֹור  ר ֶאת ֹראׁשֹו ִמּלְ ר ְלַסּפֵ ּפָ אי ַהּסַ ַ ְלצֹוֶרְך ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַרּשׁ
לֹוִרית ֵאין הּוא  ִביבֹות ַהּבְ ּסְ ל ַהֵחֶלק ׁשֶ ׁש ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ֶאת ּכָ ַהּמּוְקּדָ
לֹוִרית ַהְמיּוֶחֶדת  ְך ֲהֵרי הּוא ַמְבִליט ֶאת ַהּבְ ה ּכָ י ִאם ַיֲעׂשֶ ר, ּכִ אי ְלַסּפֵ ַ ַרּשׁ

ָרה. ָלֲעבֹוָדה ַהּזָ
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ף ל"ב: ִחיַדת ַהחֹוֶמץ ּדַ

ר ְוִלְפָעִמים ָאסּור? אֹותֹו ַמֲאָכל ִלְפָעִמים מּוּתָ ֵכן ׁשֶ ֵאיְך ִיּתָ

י ֵיׁש  ָכר, ּכִ ל ׁשֵ ָאסּור ִלְקנֹות ִמּנֹוְכִרי חֹוֶמץ ׁשֶ ְלמּוד ׁשֶ ּתַ ַרב יֹוֵסף אֹוֵמר ּבַ
ל נֹוְכִרים - ָאסּור. ל ַיִין, ַוֲהֵרי ַיִין ׁשֶ ָמִרים ׁשֶ תֹוכֹו ׁשְ הּוא ֵעֵרב ּבְ ַלְחׁשֹוׁש ׁשֶ

ל ַהּמֹוֵכר ַהּנֹוְכִרי  ָחִבית ׁשֶ י: ִאם ַהחֹוֶמץ ִנְמָצא ּבֶ ִ ְך ַרב ַאּשׁ הֹוִסיף ַעל ּכָ
ָמִרים ְמַקְלְקִלים ֶאת ַהחֹוֶמץ, ּוֵמַאַחר  ְ י ַהּשׁ ּנּו, ּכִ ר ִלְקנֹות ִמּמֶ - מּוּתָ
ָמִרים. ַרק ִאם  ּה ַהּמֹוֵכר ׁשְ יַח ּבָ ָחִבית ְזַמן ַרב, לֹא ַיּנִ ַהחֹוֶמץ ִנְמָצא ּבֶ ׁשֶ
יַח ֶאת ַהחֹוֶמץ ִלְזַמן ַרב,  ּבֹו הּוא לֹא ַמּנִ ִלי ׁשֶ ַהּמֹוֵכר נֹוֵתן לֹו חֹוֶמץ ִמּכְ

ּנּו. ָאסּור ִלְקנֹות ִמּמֶ

"בני ברית"
המסדר העצמאי של "בני ברית" הוא 
ארגון חברתי יהודי שנוסד בניו יורק 
בשנת תר"ד )1843(. מייסדי הארגון היו 
שנים עשר מהגרים יהודים מגרמניה 
שבראשם הנרי ג'ונס. מטרת הארגון 
היתה לאחד את עם ישראל, לפתח 
את ההשכלה, לשפר את מוסר העם 
ולעזור לנזקקים. הארגון פעיל במגוון 
רחב של פעילויות חברתיות ופעילויות 
רווחה, כולל פעולה למען זכויות האדם, 
סיוע לבתי-חולים ולנפגעי אסונות טבע, 
מלגות לסטודנטים יהודים, והתנגדות 
ואנטישמיות.  גזענות  למסיונריות, 
בתחילה היה הארגון אנטי ציוני, אך 
לאחר מלחמת העולם השנייה החל 
לתמוך בציונות, ומימן הקמת יישובים 
ומוסדות. כיום מונה הארגון כחצי מיליון 
חברים ב-60 מדינות, מתוכם כ-3,600 
בארץ, והוא אחד הארגונים היהודיים 

הגדולים בעולם.

מן ההיסטוריה

)Wikipedia, Nirkarniel( ועידת בני ברית
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ף ל"ג: ַהּנֹאדֹות ַהֲחטּוִפים ּדַ

ַאל ֶאת  ר יֹוֵסף, ׁשָ ָהָאמֹוָרא ַרב ִיְצָחק ּבַ
ָאה: ֵאָלה ַהּבָ ְ ְדָרׁש ֶאת ַהׁשּ ֵבית ַהּמִ ֲחֵבָריו ּבְ

ְרׁשּוִתי ֹנאדֹות ֵמעֹור, ְונֹוְכִרי ָחַטף אֹוָתם  ָהיּו ּבִ
ֵּים  ּסִ ַיִין, ְוַאֲחֵרי ׁשֶ א אֹוָתם ּבְ כֹוַח, ִמיּלֵ י ּבְ ּנִ ִמּמֶ

ֶהם הּוא ֶהְחִזיר ִלי אֹוָתם. ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ל נֹוְכִרים  זֹו: ֲהֵרי ַיִין ׁשֶ י ִהיא ּכָ ּלִ ֵאָלה ׁשֶ ְ ַהּשׁ
ֵאיִני ָיכֹול  רּור ׁשֶ ִתָּיה, ְוָלֵכן ּבָ ׁשְ ָאסּור ּבִ
י ַהּנֹאד  י ְלתֹוְך ַהּנֹאדֹות, ּכִ ּלִ ְלַהְכִניס ַיִין ׁשֶ
רּות  ל ַהּנֹוְכִרי. ַהִאם ֵיׁש ֶאְפׁשָ ַּיִין ׁשֶ ָספּוג ּבַ

יר ֶאת ַהּנֹאדֹות? ְלַהְכׁשִ

ְך  י ִיְרְמָיה, ְוהּוא ָאַמר ְלַרב ִיְצָחק: ּכָ ְדָרׁש ָהָיה ַרּבִ ית ַהּמִ ין לֹוְמֵדי ּבֵ ּבֵ
א ֶאת  ֶזה: ֵיׁש ְלַמּלֵ ִמְקֶרה ּכָ ִדּיּוק ּבְ ה ּבְ י ֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֶ י ַאּמִ הֹוָרה ַרּבִ
ָכל יֹום ְלַהְחִליף  ּבְ ה ָיִמים, ְוָרָבא הֹוִסיף ׁשֶ לֹוׁשָ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ַמִים ּבְ ַהּנֹאדֹות ּבְ

ׁש. ל ַהַּיִין ּוְכָבר ֵאינֹו מּוְרּגָ ג ַטֲעמֹו ׁשֶ ן ּפַ ִים. ְלַאַחר ִמּכֵ ֶאת ַהּמַ

ף ל"א: חֹוָתמֹות ַעל מּוְצֵרי ָמזֹון ּדַ

יַע ֲאֵליֶהם  ּנֹוְכִרי ָיכֹול ְלַהּגִ ִריְך ַלְחּתֹום ַמֲאָכִלים ׁשֶ ּצָ נּו ׁשֶ יּקְ ֲחַז"ל ּתִ
ֲאָכל  ַעל ַהּמַ ים חֹוָתם, ּבַ ַמֲאָכל ָאסּור. ִאם עֹוׂשִ ּוְלַהְחִליף אֹוָתם ּבְ
ְתחּו ֶאת ַהחֹוָתם, ְוִאם ַהחֹוָתם נֹוַתר ָסגּור הּוא ָיכֹול  ָיכֹול ְלַהְבִחין ִאם ּפָ

ִלְהיֹות ָרגּוַע.

רּוָתם  ׁשְ מֹור ַעל ּכַ ֵדי ִלׁשְ ּכְ ֲאָכִלים, ׁשֶ ל סּוֵגי ַהּמַ י ּכָ ין ְלַגּבֵ ְך הּוא ַהּדִ ּכָ
חֹוָתם  י ּבְ ֵאין ּדַ ר ְוַיִין ֶהְחִמירּו ֲחַז"ל ׁשֶ ׂשָ ִגים, ּבָ ָצִריְך חֹוָתם ֶאָחד. ַעל ּדָ
י מּוָצִרים ֵאּלּו ְיָקִרים ְוַהּנֹוְכִרי  ֵני חֹוָתמֹות, ּכִ ׁשְ א ֵיׁש צֹוֶרְך ּבִ ֶאָחד ֶאּלָ
ְמקֹוָמם עֹוף אֹו ַיִין ֲאֵחִרים,  יַח ּבִ ָיכֹול ַלֲחמֹוד עֹוף אֹו ַיִין טֹוִבים ּוְלַהּנִ
ח  ְלַבד ַהּנֹוְכִרי ִיְפּתַ ִאם ִיְהֶיה חֹוָתם ֶאָחד ּבִ ים ׁשֶ ׁשִ חֹות טֹוִבים, ְוחֹוׁשְ ּפָ
ּלֹו ִויַזֵּיף חֹוָתם ָחָדׁש. ָלֵכן  ֶ ַמֲאָכל ִמּשׁ ר ּבְ ׁשֵ ֲאָכל ַהּכָ אֹותֹו, ַיֲחִליף ֶאת ַהּמַ

ֵני חֹוָתמֹות. ׁשְ ַמֲאָכִלים ֵאּלּו ֵיׁש צֹוֶרְך ּבִ ּבְ נּו ֲחַז"ל ׁשֶ יּקְ ּתִ
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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

אחד מכלי המשכן הנזכרים בפרשה הוא ארון הברית. הארון היה עשוי 
ַתִים ָוֵחִצי  ים ַאּמָ ּטִ עץ, ומצופה זהב מבפנים ומבחוץ: "ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ׁשִ
ִית  יָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ִמּבַ ה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו ְוִצּפִ ה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַאּמָ ָאְרּכֹו ְוַאּמָ
יָת ָעָליו ֵזר ָזָהב ָסִביב". על הארון הזה שאלו חז"ל  ּנּו ְוָעׂשִ ַצּפֶ ּוִמחּוץ ּתְ
בפשטות: מדוע צריך הארון להיות מצופה זהב גם מבפנים, הרי איש 

אינו רואה את פנים הארון? 

ענה על כך רבנו חננאל, שהארון מסמל את התורה, והוא בא לרמוז 
שתלמיד חכם צריך להיות אדם שתוכו כברו – שהוא טוב וירא שמים 

גם מבפנים, ולא רק כלפי חוץ.

מהו ֵּיין ֶנֶסְך, ובמה הוא ָאסּור?  .1

מדוע דורש התלמוד לשים   .2
חֹוָתמֹות ַעל מּוְצֵרי ָמזֹון?

דבר תורה לשולחן שבת

70

1983/תשמ״ג
 חיים הרצוג נבחר לנשיא השישי

של מדינת ישראל
1983 – תשמ"ג - חיים ֶהְרצֹוג )תרע"ט-תשנ"ז, 1918-1997( היה איש 
צבא, פוליטיקאי והנשיא השישי של מדינת ישראל. הרצוג נולד באירלנד 
לרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, שהיה לימים הרב הראשי לישראל. חיים 
הרצוג למד משפטים והוסמך כעורך דין. בשנת תרצ"ה )1935( עלה 
לארץ ולמד בישיבות מרכז הרב וחברון, וכן שירת בהגנה. במהלך 
מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי והשתתף בלחימה 
מול גרמניה, ולאחר מכן חזר לארץ. במלחמת 
העצמאות עמד בראש מחלקת המודיעין במטכ"ל. 
בהמשך התמנה הרצוג לשגריר ישראל באו"ם, 
ונודע בנאומו שבמהלכו קרע את החלטת האו"ם 
המשווה את הציונות לגזענות. בשנת תשמ"א נבחר 
כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, ובתשמ"ג 
)1983( נבחר הרצוג לנשיא המדינה, וכיהן בתפקידו 

במשך כעשר שנים. 

מ״ג
ש

ת
/1983

שנה למדינת ישראל

חיים הרצוג
)Wikipedia, Al Gilbert C.M(

עינוי הדין האיסור לעכב את הדין ולהשהותו שלא לצורך. על הדיינים 
מוטלת חובה להתחיל את הדיון בהקדם, לברר את הנושא ללא שהיות 
מיותרות, לפסוק את הדין מיד כשהוא התברר לדיינים, ולא לעכב את 

ביצוע גזר  הדין. 

יש לי מושג | עינוי הדין !

1. רופא רשע, שלא הניחו לו לרפא

2. רופא צדיק, שדרשו ממנו לרפא

3. כשהוא נפטר, נזלו מים מהעמודים

4. יסד ארגון חברתי יהודי בניו יורק

מי האיש?

*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.


