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סדר נזיקין,
מסכת שבועות ,דף ט"ו

חנוכה שמח!
"קיץ ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח"
דַּ ף י"בֵ :
ַא ַחד ַה ּמ ּ ָ ׂ
"קיץ ַה ִּמזְ בֵּ ַח".
ּושגִ ים ׁ ֶש ָהיָ ה ַקּיָ ם ִ ּבזְ ַמן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש נִ ְק ָרא ֵ
בְּ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיּו ּ
יּוחדוֹ ת ׁ ֶש ְּלתוֹ ָכן ֲאנָ ׁ ִשים נָ ְתנּו ְ ּכ ָס ִפים
קּופוֹ ת ְמ ָ
עוד ִפים ׁ ֶשנּוֹ ְתרּו ְ ּב ּ
קּופוֹ ת ֵאלּ ּו ָהיּו ַמ ְק ִר ִיבים
לְ ָצ ְרכֵ י ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁשוֹ נִ יםֵ .מ ָה ָ
"קיץ ַה ִּמזְ בֵּ ַח".
ָק ְרבְּ נוֹ ת ֵ
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ָע ַמד ֵר ָיקם לְ ל ֹא ָק ְר ָ ּבן ָהיּו ַמ ְק ִר ִיבים ָעלָ יו ָק ְר ְ ּבנוֹ ת
וֹמם ִמ ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת.
עוֹ לָ ה ׁ ֶשל ַה ִ ּציבּ ּורְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ל ֹא יִ ְהיֶ ה ׁש ֵ
עוד ִפים ׁ ֶש ִה ְצ ַט ְ ּברּו ַ ּבק ּּופוֹ ת.
ַה ְּכ ָס ִפים לִ ְרכִ ׁ ַ
ישת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵאלּ ּו נִ ְּיטלּו ֵמ ָ
"קיִ ץ" ִהיא ִּכינּ ּוי לְ ִמינֵ י ְמ ִת ָיקה ַה ּמ ָּוב ִאים לְ ִקינּ ַּוח ְסעּודָּ הֵ .מ ַא ַחר
ַה ִּמ ָ ּלה ַ
הּובאּו לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִּסּיְ מּו לְ ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ַהחוֹ ָבה,
ׁ ֶש ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ַה ָ ּללּו ְ
"קיץ ַה ִּמזְ בֵּ ַח".
ִ ּכינּּו אוֹ ָתם ָק ְרבְּ נוֹ ת ֵ

דַּ ף י"גַ :מ ֲעלַ ת יוֹ ם ַה ִ ּכ ּ
יפ ִּורים
אוֹמ ֶרת ׁ ֶש ַה ּ ָ ׂ
ש ִעיר ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְשלַ ח לַ ֲעזָ אזֵ ל ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּיפ ִּורים ְמכַ ּ ֵפר ַעל
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ֶ
ְ
ּוברֵ :הן ִאם ַהחוֹ ֵטא ָע ָ ׂ
שה
ֲעווֹ נוֹ ת ׁשוֹ נִ יםַ .ה ַּתלְ מּוד ׁש ֵוֹאל ַעל ָּכך ַ ּב ֶּמה ְמד ָ ּ
ְּת ׁש ָּובהַ ,מדּ ַּוע ָעלָ יו לְ ַה ְמ ִּתין לְ יוֹ ם ַה ִּכ ּיפ ִּורים? ֲה ֵרי חוֹ ֵטא ׁ ֶש ּׁ ָשב ִ ּב ְת ׁש ָּובה
"ע ַבר ַעל ִמ ְצוַ ת ֲע ֵ ׂ
שה
ׁ ְשלֵ ָמה נִ ְמ ָחל לוֹ ֲעווֹ נוֹ ִמּיָ דַּ ,כ ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ּב ָ ּב ַריְ ָתאָ :
וְ ָע ָ ׂ
שה ְּת ׁש ָּובה  -ל ֹא זָ ז ִמ ּׁ ָשם ַעד ׁ ֶש ּמוֹ ֲחלִ ים לוֹ " ,וְ ִאילּ ּו ִאם ל ֹא ָע ָ ׂ
שה
במ ׁ ְשלֵ י" ,זֶ ַבח ְר ׁ ָש ִעים ּ -תו ֵֹע ָבה"!
ְּת ׁש ָּובה  -ל ֹא י ְִמ ֲחלּו לוֶֹ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ּב ּ ָפסּוק ִ
יטת ַרבִּ י ׁ ֶש ּסוֹ ֵבר ׁ ֶשּיֵ ׁש
ָא ַמר ַעל ָּכ ְך ַר ִ ּבי זֵ ָיראִ :מ ׁ ְשנָ ה זוֹ ִהיא ְ ּכ ׁ ִש ַ
יּוח ֶדת בְּ יוֹ ם ַה ִ ּכ ּ
יפ ִּוריםֶ ׁ ,ש ֲא ִפילּ ּו חוֹ ֵטא ׁ ֶש ָע ַבר ֲע ֵב ָרה וְ ל ֹא
ַמ ֲעלָ ה ְמ ֶ
ּובהֲ ,עווֹ נוֹ נִ ְמ ָחל לוֹ .
ׁ ָשב בִּ ְת ׁש ָ
ְּובכָ ל זֹאת יֶ ׁ ְשנָ ם חוֹ ְט ִאים ׁ ֶש ֵאין יוֹ ם ַה ִּכ ּיפ ִּורים
ְמכַ ּ ֵפר ַעל ֶח ְט ֵא ֶיהם ַעד ׁ ֶשּיְ ַת ְּקנּו ֶאת דַּ ְר ָּכם:
וֹפר.
א .כּ ֵ
בִ .מי ׁ ֶשלּ ֹא ָע ָ ׂ
שה ְ ּב ִרית ִמילָ ה.
וֹמד ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ִמ ּתוֹ ְך ח ְּוצ ּ ָפה וְ ַעזּּות,
גִ .מי ׁ ֶשלּ ֵ
חוֹסר ָּכבוֹד.
וְ ׁש ֵוֹאל ׁ ְש ֵאלוֹ ת ַעל ַה ּתוֹ ָרה ְ ּבגַ ּסּות ְּוב ֶ
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"ואומר' :יושב בסתר עליון '...עד 'כי אתה ה' מחסי
עליון שמת מעונך' ,וחוזר ואומר' :מזמור לדוד בברחו
מפני אבשלום בנו'"
פורתא – קצת
בריה – בנו

הסבר :התלמוד מציין את מזמורי התהילים
הנאמרים כאשר מקדשים את חומות ירושלים
ומרחיבים את תחומה.

על המפה
יד אבשלום
יד אבשלום היא מצבה הנמצאת בנחל
קדרון ,בין הר הזיתים והר הבית .בסמוך
למבני קבורה מפוארים נוספים .המצבה
נקראת כך על שם המסורת לפיה היא
נבנתה על ידי אבשלום ,בנו של דוד המלך,
אולם לפי המחקר הארכיאולוגי המבנה
הוקם מאוחר יותר ,במאה ה 1-לפני
הספירה .המצבה נחצבה מתוך המצוק,
חלקה התחתון חצוב בסלע והעליון בנוי
באבני גזית .בתוך המבנה מדרגות היורדות
לחדר קבורה .היו הורים שנהגו לקחת
את ילדיהם הסוררים למקום ,ולהורות
להם לזרוק אבנים על המבנה ולקלל
את אבשלום ,כדי שילמדו ממנו את
עונשו של בן המורד באביו .בעקבות זאת
הצטברו ערימות אבנים במקום ,עד שפונו
בשנת תרפ"ד ( )1924על ידי משלחת
החפירות של
החברה לחקירת
ארץ-ישראל
ועתיקותיה,
בראשותו של
נחום סלושץ.

יד אבשלום ()Wikipedia, Ariel Horowitz
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רּושלַ יִ ם
דַּ ף י"ד :הוֹ ָס ַפת ׁ ֶש ַטח לָ ִעיר יְ ׁ ָ
עוֹס ֶקת
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ַה ִ ּנלְ ֶמ ֶדת ְ ּב ַדף זֶ ה ֶ
ַ ּב ֲהלָ כָ ה ְמ ַענְ יֶ נֶ ת :הוֹ ָס ַפת ׁ ֶש ַטח
רּושלַ יִ ם.
לָ ִעיר יְ ׁ ָ
ַא ְר ֵצנּו ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ְמקּודֶּ ׁ ֶשת יוֹ ֵתר
ִמ ָּכל ָהעוֹ לָ ם ,וִיר ׁ ָּושלַ יִם ִעיר ַה ּק ֶוֹד ׁש
ְקדוֹ ׁ ָשה יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
בְּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָאסּור לֶ ֱאכוֹ ל ׁשּום
מּותר לֶ ֱאכוֹ ל
ָק ְרבָּ ן וְ ָאסּור לֶ ֱאכוֹ ל ַמ ֲע ֵשׂ ר ׁ ֵשנִ יַ ,א ְך בְּ ַר ֲח ֵבי יְ ׁ ָ
רּושלַ יִ ם ָּ
ַמ ֲע ֵשׂ ר ׁ ֵשנִ י וְ ֵכן ָק ְרבְּ נוֹ ת "קוֹ ָד ׁ ִשים ַק ִּלים"ֵ .אין ַה ַּכּוָנָ ה לְ כָ ל ַה ּׁ ֶש ַטח
ַה ָ ּקרּוי ַהּיוֹ ם יְ ר ׁ ָּושלַ יִםֶ ,א ָ ּלא לָ ִעיר ָה ַע ִּת ָיקה ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ְך ַהחוֹ מוֹ ת.
דּושה ׁ ֶש ָ ּב ּה?
ַה ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְר ִחיב ֶאת ׁ ֶש ַטח ָה ִעיר יְ ׁ ָ
רּושלַ יִ ם כּ וֹ לֵ ל ַה ְ ּק ּׁ ָ
ירּושלַ יִ ם
ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה ַה ִ ּנלְ ֶמ ֶדת ְ ּב ַדף זֶ ה לו ְֹמ ִדים ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ הוֹ ִסיף ׁ ֶש ַטח לִ ׁ ָ
ּולְ ַקדֵּ ׁש אוֹ תוֹ ּ ,וכְ ֵדי ׁ ֶש ְּלהוֹ ָס ָפה זוֹ יִ ְהיֶ ה ּתוֹ ֶקףָ ,צ ִר ְ
יך לַ ֲע ׂ
שוֹ ת אוֹ ָת ּה
ְ ּב ַה ְחלָ ַטת ַה ֶּמלֶ ְך וְנָ ִביאָ ,צ ִר ְ
יך לִ ׁ ְשאוֹ ל ָ ּבא ִּורים וְ ת ִּּומיםִ ׁ ,ש ְב ִעים ֶוְא ָחד
חוֹמת
ַח ְב ֵרי ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ְצ ִריכִ ים לְ ַה ְס ִּכים לַ דָּ ָבר ,וְ כ ָ ּ
ּולם ְמסוֹ ְב ִבים ֶאת ַ
ש ָר ֵאל הוֹ לֵ ךְ
ָה ִעיר יְ ר ׁ ָּושלַ יִם ִעם לְ ָח ִמים ׁ ֶשל ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ּת ָוֹדה ,וְכָ ל ַעם יִ ְ ׂ
ַא ֲח ֵר ֶיהםְּ ,ובכָ ל ָמקוֹ ם ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִ ם ָע ְמדּו וְנִ ְ ּיגנּו ִ ּבכְ לֵ י ׁ ִשיר.

דַּ ף ט"וֶ :א ָחד ַה ַּמ ְר ֶ ּבה וְ ֶא ָחד ַה ַּמ ְמ ִעיט
"א ָחד ַה ַּמ ְר ֶ ּבה וְ ֶא ָחד ַה ַּמ ְמ ִעיט
ְ ּב ַדף זֶ ה לו ְֹמ ִדים ִמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ּמ ָּּוכר לְ ַר ִ ּביםֶ :
לוֹמד זֹאת ִמ ָּכ ְך
ִ
ּובלְ ַבד ׁ ֶשּיְ ַכּוֵ ן ֶאת לִ בּ וֹ לְ ָא ִביו ׁ ֶשבַּ ּׁ ָש ַמיִ ם"ַ .ה ַּתלְ מּוד ֵ
ׁ ֶש ַ ּגם לְ גַ ֵ ּבי ָק ְר ַ ּבן ְ ּב ֵה ָמהֶ ׁ ,שהּוא ָק ְר ָ ּבן ָח ׁשּוב ,וְ גַ ם לְ גַ ֵ ּבי ָק ְר ַ ּבן עוֹ ף,
"א ּׁ ֶשה ֵר ַיח נִ חוֹ ַח"  -יֵ ׁש לַ ה' נַ ַחת ר ַּוח.
ׁ ֶשהּוא ָק ְר ָ ּבן זוֹ לָּ ,כתּוב ַ ּב ּתוֹ ָרהִ :
ֲה ֵרי לָ נּו ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ַמ ׁ ְשוָ ה ֵ ּבין ַה ֲהנָ ָאה ׁ ֶשל ַה ָ ּק ָ ּב"ה ִמן ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ִמ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶש ִע ַ ּ
יקר ַה ֲח ׁ ִשיבּות ִהיא ַמה ִּמ ְת ַ ּכּוֵ ן ַמ ְק ִריב ַה ָ ּק ְרבָּ ןַ ,ה ִאם ְרצוֹנוֹ לָ ׁשּוב
ִ ּב ְת ׁש ָּובה ׁ ְשלֵ ָמה ּולְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ָא ִביו ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִםַּ .כ ּמ ָּובן ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶשּיָ כוֹל לַ ֲע ׂ
שוֹת
ֹאמרּ ִ :ב ׁ ְש ִביל ָמה לַ ֲעשׂוֹת ַה ְר ֵ ּבה? ֲה ֵרי ֶא ָחד ַה ַּמ ְר ֶ ּבה ֶוְא ָחד
ַה ְר ֵ ּבה ,ל ֹא י ַ
ַה ַּמ ְמ ִעיט ִּובלְ ַבד ׁ ֶשּיְ כַ ּוֵן ֶאת לִ בּ וֹ לְ ָא ִביו ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִם! זוֹ ָטעּותֲ .חזַ "ל ִה ְת ַּכ ְּונּו
לוֹמר ׁ ֶש ִאם יֵ ׁש ָא ָדם ׁ ֶשּיָ כוֹל לַ ֲעשׂוֹת ַרק ְק ָצת ,וַ ֲעבּור ַה ְּק ָצת ַה ֶּזה הּוא
ַ
ִמ ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְ ּבכָ ל ְמאוֹדוַֹ ,ה ָ ּק ָ ּב"ה ָ ׂ
ש ֵמ ַח ְ ּב ַמ ֲע ָ ׂ
שיו ְּכמוֹ ׁ ֶשהּוא ָ ׂ
ש ֵמ ַח ְ ּב ַמ ֲע ָ ׂ
שיו
ׁ ֶשל ָא ָדם ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
שה ַה ְר ֵ ּבה .אּולָ םִ ,מי ׁ ֶשּיָ כוֹ ל לַ ֲעשׂ וֹ ת ַה ְרבֵּ ה ֶ ׁ -שּיַ ֲע ֶשׂ ה!

רּושלַ יִ ם
דּושת יְ ׁ ָ
דַּ ף ט"זְ :ק ׁ ּ ַ
יְ ר ׁ ָּושלַ יִ ם ִהיא ִעיר ַה ּק ֶוֹד ׁש ַוְא ְד ָמ ָת ּה ְקדוֹ ׁ ָשה.
דּוש ָת ּה?
ַה ִאם ְ ּביָ ֵמינּוּ ַ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ֵאינוֹ ַקּיָ ם ,נוֹ ְת ָרה ָה ִעיר ִ ּב ְק ּׁ ָ
ְ ּבנִ ידּ וֹ ן זֶ ה ַקּיֶ ֶמת ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְ ּגדוֹ לָ הַ ,ה ִ ּנלְ ֶמ ֶדת ְ ּב ַה ְר ָח ָבה ְ ּב ַדף זֶ ה :דָּ וִ ד
יָמים ָח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ַה ֶּמלֶ ְך ׁ ְּושלֹמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ִקידְּ ׁשּו ֶאת יְ ר ׁ ָּושלַ יִ ם .לְ ִ
אשוֹ ןַ ,עם יִ ְ ׂ
ָה ִר ׁ
ש ָר ֵאל ָהיָ ה ְ ּבגָ לּות ָ ּב ֶבל ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ הַ ,וְא ַחר ָּכ ְך

מן ההיסטוריה
החברה לחקירת ארץ
ישראל ועתיקותיה
החברה לחקירת ארץ-ישראל
ועתיקותיה נוסדה בשנת תרע"ג
( )1913על ידי קבוצת אנשי רוח
ארץ-ישראליים ,ביניהם אברהם
יעקב ברוור ודוד ילין .מטרת החברה
היתה להעמיק את המחקר ההיסטורי,
הגיאוגרפי והארכיאולוגי של ארץ-
ישראל .בזמן מלחמת העולם הראשונה
נפסקה פעילות החברה ,וחודשה בשנת
תר"פ (  .)1920החברה ערכה את
החפירות הראשונות שנערכו בארץ על
ידי ארכיאולוגים יהודים-ארץ-ישראלים:
בחמת טבריה ,ביד אבשלום ובחומה
השלישית בירושלים .במשך שנות קיומה
ארגנה החברה את מרבית החפירות
הארכיאולוגיות שנערכו במדינת ישראל,
ביניהן החפירות שנערכו בירושלים לאחר
מלחמת ששת הימים לרגלי חומות הר
הבית ,ברובע היהודי ובעיר דוד.

כנס החברה לחקירת ארץ-ישראל בשבטה בשנות ה50-
()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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ָעלּו ֵחלֶ ק ִמן ָה ָעם ְ ּב ָר ׁ
אשּות ֶעזְ ָרא ּונְ ֶח ְמיָ ה ,וְ ֶעזְ ָרא ׁ ָשב וְ ִקידֵּ ׁש ֶאת
דּושה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה"
ְיר ׁ ָּושלַ יִםַ .ה ְ ּק ּׁ ָ
ּושלֹמֹה נִ ְק ֵראת ְ
דּושה ׁ ֶש ִ ּקידְּ ׁשּו דָּ וִ ד ׁ ְ
"ק ּׁ ָ
דּושה ׁ ְשנִ ּיָ ה".
וְ ַה ְ ּק ּׁ ָ
דּושה ׁ ֶש ִ ּקידֵּ ׁש ֶעזְ ָרא ַה ּסוֹ ֵפר נִ ְק ֵראת ְ
"ק ּׁ ָ
דּושה ׁ ֶש ִ ּקידְּ ׁשּו דָּ וִ ד
יע לְ ַמ ֲחלוֹ ֶקת .יֶ ׁ ְשנָ ם ַה ּסוֹ ְב ִרים ׁ ֶש ַה ְ ּק ּׁ ָ
ַע ָּתה נַ ִ ּג ַ
ּושלֹמֹה ְּת ֵק ָפה לְ עוֹ לָ ם וְ ֵאינָ ּה בְּ ֵטלָ ה ְ ּכלָ לּ ַ ,גם ְ ּבח ְּור ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש,
ְׁ
דוֹשה.
ֶוְעזְ ָרא ׁ ָשב ִוְקידֵּ ׁש ֶאת יְ ר ׁ ָּושלַ יִם לְ זִ ָּ
יכרוֹן ִ ּבלְ ַבד ,לְ ַהזְ ִּכיר ׁ ֶש ָה ִעיר ְק ׁ ָ
דּושה ָה ִר ׁ
חּורבַּ ן ַהבַּ יִ ת
יֶשנָ ם ַה ּס ְוֹב ִרים ׁ ֶש ַה ְ ּק ּׁ ָ
אשוֹ נָ ה בָּ ְטלָ ה ִעם ְ
ַא ְך ׁ ְ
נוֹס ֶפת ,וְכַ ֲא ׁ ֶשר נֶ ֱח ַרב ַ ּגם ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
וְלָ כֵ ן ֶעזְ ָרא נִ זְ ַקק לְ ַקדֵּ ׁש ּ ַפ ַעם ֶ
ַה ּׁ ֵשנִ י ָ ּב ְטלָ ה ְקד ּׁ ָּושה זוֹ.

טּומ ַאת נֶ גַ ע ָצ ַר ַעת
דַּ ף י"זְ :
בפ ָר ׁ ַשת ְמצוֹ ָרע נֶ ֱא ָמר ׁ ֶשבַּ יִ ת ׁ ֶשּיֵ ׁש בּ וֹ
ָּ
נֶ גַ ע ָצ ַר ַעת וְ ַהכּ ֵֹהן ִהכְ ִריז ׁ ֶש ַה ֵ ּבית ָט ֵמא
 ַה ִּנכְ נָ ס ֶאל ַהבַּ יִ ת נִ ְהיֶ ה ָט ֵמאַּ ,כ ֶ ּנ ֱא ַמרַ ּב ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר וַ ּיִ ְק ָרא" :וְ ַה ָ ּבא ֶאל ַה ַ ּביִ ת
יְמי ִה ְס ִ ּגיר אֹתוֹ יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב".
ָּכל ֵ
יִכנֵ ס לַ ַ ּביִת ַה ֶּזה
ֵא ְיך ָּיִתכֵ ן ׁ ֶש ָא ָדם ָטהוֹר ָּ
וְיִש ֵאר ָטהוֹר? ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנכְ נַ ס לְ ַביִת ְּכ ׁ ֶשהּוא
ּׁ ָ
ְ
ה ֹולֵ ך ֲאחו ַֹר ִ ּנית ו ְַרק ָה ַאף ׁ ֶשלּ ֹו נִ ׁ ְש ַאר ַ ּבחּוץ,
נוֹתר ָטהוֹר ִּכי ָּכתּוב ַ ּב ּת ָוֹרה "וְ ַהבָּ א ֶאל
ַ
ַה ַ ּביִת"ַ ,רק ִמי ׁ ֶש ִ ּנכְ נַ ס ְ ּבצ ָּורה ְרגִ ילָ ה נִ ְט ָמא.
אּולָ ם ִאם הּוא ִהכְ נִ יס ַ ּגם ֶאת ָה ַאף  -הּוא
ְ
ְּכ ָבר נִ ְהיָה ָט ֵמאִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַעכְ ׁ ָשיו ְּכ ָבר ל ֹא ִאיכְ ּ ַפת לָ נּו ֵאיך הּוא נִ כְ נַ סָּ ,כ ֵעת
הּוא ְּכ ָבר ְ ּבתו ְֹך ַה ַ ּביִת ּוכְ מ ֹו ָּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ְ ּבתו ְֹך ַה ַ ּביִת הּוא נִ ְהיָה ָט ֵמא.

מתולדותיו
נחום סלושץ
(תרל"ג-תשכ"ז)1872-1966 ,
נחום סלושץ ז"ל היה פעיל ציוני ,סופר
וחוקר היסטוריה .סלושץ נולד בפלך
וילנה וגדל באודסה .בשנת תרנ"ו ()1896
נסע לשווייץ והכיר שם את הרצל .הוא
שימש כמזכיר האגודה הציונית "בני ציון"
באודסה וציר בקונגרסים הציוניים ,ולמד
ספרות ,מדעים ולשונות המזרח בפריז.
בשנת תרע"ט ( )1919עלה לארץ וערך
חפירות בחמת טבריה ,בעקבותיהן זכה
לכינוי "החופר היהודי הראשון" .בשנת
תרפ"א ( )1921חפר את יד אבשלום
ואת מערת יהושפט שמאחוריו .סלושץ
נמנה עם מחדשי הקמת "החברה
לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה",
וערך את פרסומיה .הוא זכה בפרס
ביאליק לחוכמת ישראל לשנת תש"ב
( ,)1942ובשנת תשי"ח ( )1957זכה בפרס
רמת גן לחוכמת ישראל.

דַּ ף י"חֶ :ה ְעלֵ ם ֶא ָחד
יֶ ׁ ְשנוֹ ּמ ּ ָ ׂ
"ה ְעלֵ ם ֶא ָחד" ,וְ ָכ ְך לְ ׁשוֹ ן ַה ַּתלְ מּוד:
ּושג ַּתלְ ִ
מּודי ַה ִּנ ְק ָרא ֶ
יתי ֵחלֶ ב בְּ ֶה ְעלֵ ם ֶא ָחד".
"א ַכל ׁ ְשנֵ י זֵ ֵ
ָ
(ה ֵחלֶ ב
ַמה ַּכּוָנַ ת ַהדְּ ָב ִרים? ַ ּב ּתו ָֹרה נִ כְ ָּתב ׁ ֶש ֵאין לֶ ֱאכוֹל ֵחלֶ ב ׁ ֶשל ְ ּב ֵה ָמה ַ
הּוא ֵחלֶ ק ׁ ֶשל ַה ְ ּב ֵה ָמה)ִ .מי ׁ ֶש ָאכַ ל ֵחלֶ ב ְ ּב ׁשוֹ גֵ גַ ,חּיָ ב לְ ָה ִביא ָק ְר ַ ּבן
ַח ָּטאת לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ּולְ ַה ְק ִריבוֹ ֵ .א ְ
יך אוֹ כְ לִ ים ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג? נֶ ֱעלַ ם ִמ ֶּמנּ ּו
"ה ְעלֵ ם".
ָה ִא ּ
יסּור .לְ ָמ ׁ ָשל :הּוא ׁ ָשכַ ח ׁ ֶש ָאסּור לֶ ֱאכוֹ ל ֵחלֶ ב .זֶ ה נִ ְק ָרא ֶ
ִאם יְ ה ִּודי ָאכַ ל ֵחלֶ ב ּ ְפ ָע ִמים ֲא ָחדוֹ תָ ,עלָ יו לְ ָה ִביא ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ֲא ָח ִדיםָּ .כל
ָק ְר ָ ּבן ְמכַ ּ ֵפר ַעל ֲאכִ ילָ ה ַא ַחת .אּולָ םָּ ,כל זֹאת דַּ וְ ָקא ִאם ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָאכַ ל
ֵחלֶ ב ּ ַפ ַעם ַא ַחת הּוא נִ זְ ַּכר ׁ ֶש ַהדָּ ָבר ָאסּור ,ו ְׁשּוב ׁ ָשכַ ח ו ְָאכַ ל ּ ַפ ַעם נו ֶֹס ֶפת.
"ה ְעלֵ ם ֶא ָחד"? ִאם הּוא ָא ַכל ּ ְפ ָע ִמים ֲא ָחדוֹ תֲ ,א ָבל
אּולָ ם ַמהּו ֶ
בְּ ָכל אוֹ תוֹ ַה ְּז ַמן הּוא ׁ ָש ַכח ׁ ֶש ָאסּור לֶ ֱאכוֹ ל ֵחלֶ בֲ ,ה ֵרי ָ ּכל ָה ֲא ִכילוֹ ת
נֶ ְח ׁ ָשבוֹ ת ַ ּכ ֲאכִ ילָ ה ַא ַחתּ ְ ,כ ַמ ֲע ֶשׂ ה ֶא ָחד ,וְ הּוא ַחּיָ ב ָק ְר ָ ּבן ֶא ָחד ִ ּבלְ ָבד.
"ה ְעלֵ ם ֶא ָחד" הּוא ֵה ָעלְ מּות ַא ַחתְּ ,כלוֹ ַמרַ :מ ֲע ִ ׂ
שים ֲא ָח ִדים ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשּׂו
ֶ
יעה ַא ַחת.
ְ ּב ִאי ִיְד ָ

נחום סלושץ (מימין) יחד עם אשר ברש וש .שלום
(עומד) ,בכנס סופרים עבריים בתל אביב1948 ,
( ,Wikipediaזולטם קלוגר)

3

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת שבועות י"ב -י"ח

70

שנה למדינת ישראל

/1967תשכ״ז

/1967תשכ"ז

מלחמת ששת הימים
מלחמת ששת הימים הייתה מלחמה בין ישראל למדינות ערב,
שנערכה בימים כ"ו אייר – ב' סיוון תשכ"ז ( 5-10ביוני  .)1967המלחמה
פרצה לאחר תקופת מתיחות ארוכה ואיומים מצד מדינות ערב על
ישראל .היא נפתחה בהתקפת פתע של חיל האוויר הישראלי על
שדות התעופה במצרים ,סוריה ,ירדן ועיראק שהשמידה במהירות את
מרבית חילות האוויר שלהם והעניקה
לישראל יתרון משמעותי בלחימה.
במהלך המלחמה כבשה ישראל את
יהודה ,שומרון ,חבל עזה ,הגולן וסיני,
ושחררה את מזרח ירושלים ,ובכך
למעשה השתלטה על שטח גדול פי
שלושה משטחה שלפני המלחמה.
מלחמת ששת הימים נחשבה לניצחון
והישג אדיר לישראל ,והשלכותיה היו
מרחיקות לכת.
ימין לשמאל -הרמטכ"ל יצחק רבין ,שר הביטחון משה
דיין ואלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס נכנסים לעיר
העתיקה בירושלים דרך שער האריות לאחר הקרב על
ירושלים (אוסף התצלומים הלאומי ,אילן ברונר)

דבר תורה לשולחן שבת
לאחר שיוסף פותר את החלומות לפרעה ,הוא מחליט למנות אותו
"א ְב ֵר ְך" " :וַ ּיַ ְר ֵ ּכב אֹתוֹ ְ ּב ִמ ְר ֶ ּכ ֶבת
למשנה למלך מצרים ולקרוא לו ַ
ַה ִּמ ׁ ְשנֶ ה ֲא ׁ ֶשר לוֹ וַ ּיִ ְק ְראּו לְ ָפנָ יו ַא ְב ֵר ְך וְ נָ תוֹ ן אֹתוֹ ַעל ָ ּכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם".
"א ְב ֵר ְך"?
מה פירוש המילה ַ
המפרשים נתנו שני הסברים אפשריים .האחד ,שהמילה ַא ְב ֵרךְ,
מתחלקת לשניים  -אב ורך ,ופירושה  -אב בחכמה ורך בשנים.
דהיינו ,אדם שלמרות שהוא צעיר בשנים (רך) ,הוא חכם מאוד (אב).
הסבר אחר שנתנו המפרשים למילה ַא ְב ֵר ְך הוא שזה מלשון ברך ,דהיינו,
איש חשוב שכולם כורעים ברך לפניו.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

אַ .ה ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְר ִחיב ֶאת ׁ ֶש ַטח ָה ִעיר
דּושה ׁ ֶש ָ ּב ּה?
יְ ׁ ָ
רּושלַ יִ ם כּ וֹ לֵ ל ַה ְ ּק ּׁ ָ
ׁ
ּׁ
"ק ָּׁ
דּוש
ק
בעניין
ב.
מהי
ם:
רּוש
ת
דּושה
ְ
ְ ַ יְ ָ לַ יִ
ִר ׁ
דּושה ׁ ְשנִ ּיָ ה"?
אשוֹ נָ ה" ומהי ְ
"ק ּׁ ָ
"א ָחד
ג .מהו ההסבר למשפט והביטויֶ :
ּובלְ ַבד ׁ ֶשּיְ כַ ּוֵ ן ֶאת
ַה ַּמ ְר ֶ ּבה וְ ֶא ָחד ַה ַּמ ְמ ִעיט ִ
לִ בּ וֹ לְ ָא ִביו ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם"?
את התשובות יש לשלוח במייל:
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

חידה!

איזה משפט מהמפגש
השבועי רמוז כאן?
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! יש לי מושג |
"מוסיף והולך או פוחת והולך"
התנאים הלל ושמאי חלקו בשאלה כיצד יש
להדליק את נרות החנוכה .שמאי אמר פוחת והולך,
דהיינו שמדליקים ביום הראשון שמונה נרות ,וכל יום
מדליקים נר אחד פחות ,עד שביום השמיני מדליקים
רק נר אחד ,ואילו הלל טען מוסיף והולך ,דהיינו
שביום הראשון מדליקים נר אחד ,וכל יום מוסיפים
עוד נר עד שביום השמיני מדליקים שמונה נרות.
להלכה נוהגים כהלל  -מוסיף והולך.
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