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בית הדין הרבני הגדול
בית הדין הגדול הוקם בתקופת המנדט 
הבריטי יחד עם הרבנות הראשית. 
תפקידו הוא לשמש כערכאת הערעור 
של בתי הדין הרבניים בישראל. בבית 
ישב תמיד לפחות אחד משני  הדין 
הרבנים הראשיים, ורבנים נוספים מחברי 
מועצת הרבנות הראשית. בשנת תשט"ו 
)1955( נחקק חוק בתי הדין הרבניים, 
ובו נקבע שבבית הדין הרבני הגדול 
ישבו דיינים המתמנים על ידי הוועדה 
לבחירת דיינים, וכן הרבנים הראשיים. 
משנת תשי"ח )1958( שכן בית הדין 
בבניין "היכל שלמה", ברחוב המלך 
ג'ורג'. לאחר מלחמת ששת הימים עבר 

בית הדין הגדול לעיר העתיקה . 

מן ההיסטוריה

סדר  נזיקין | מסכת שבועות י"ט- כ"ה| פרשת ויגש | כ"ט בכסלו- ה' בטבת )17-23 לדצמבר(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

בּוָעה ַהֲהפּוָכה ְ ף י"ט: ַהּשׁ ּדַ

אן ְוֵאיָלְך  ִים". ִמּכָ ּתַ בּועֹות ׁשְ ֶרק "ׁשְ ה ּפֶ ֶכת ְמכּוּנֶ ּסֶ ּמַ י ּבַ ִליׁשִ ְ ֶרק ַהּשׁ ַהּפֶ
בּועֹות ׁשֹוִנים, ּוְבַמֲאָמר ֶזה ִנְלַמד ִמְקֶרה ְמַעְנֵין  ִדיֵני ׁשְ ֶכת ּבְ ּסֶ עֹוֶסֶקת ַהּמַ

ְלמּוד: ִביא ַהּתַ ּמֵ ׁשֶ

ְראּוֵבן ָצַעק  ֶמֶרץ ּוְבִהְתַלֲהבּות ַעד ׁשֶ חּו ּבְ חּו ְוִהְתַוּכְ ְמעֹון  ִהְתַוּכְ ְראּוֵבן ְוׁשִ
טּוַח  ָבָריו ָהָיה ּבָ ַמע ֶאת ּדְ ָ ּשׁ ל ִמי ׁשֶ אֹוַכל ָלְך". ּכָ בּוָעה ׁשֶ ְלֶפַתע: "ׁשְ
ְמעֹון,  ל ׁשִ הּוא ֹיאַכל ֵמָהאֹוֶכל ׁשֶ ע ׁשֶ ּבַ ְראּוֵבן ִנׁשְ ָבִרים ִהיא ׁשֶ ָּוַנת ַהּדְ ּכַ ׁשֶ
יו  ָבִרים ִהיא ְלֵהֶפְך, ְוַעְכׁשָ ָּוַנת ַהּדְ ּכַ ֵרר, ׁשֶ ה ִהְתּבָ ָעָתם ָהַרּבָ ַאְך ְלַהְפּתָ

ְמעֹון! ל ׁשִ ָאסּור ִלְראּוֵבן ֶלֱאכֹול ֵמָהאֹוֶכל ׁשֶ

ֹּיאַכל  ְראּוֵבן ׁשֶ ׁש ְוִהְפִציר ּבִ יּקֵ ְמעֹון ּבִ ְלמּוד, ִאם ׁשִ י ַהּתַ ֵכן? ַעל ּפִ יַצד ִיּתָ ּכֵ
בּוָעה  ע: "ׁשְ ּבַ ָכל ּתֹוֶקף, ּוִמּתֹוְך ֵסרּובֹו הּוא ִנׁשְ ּלֹו ּוְראּוֵבן ֵסֵרב ּבְ ֵמָהאֹוֶכל ׁשֶ
ִאיּסּור  ָאסּור לֹו ּבְ ַבע ׁשֶ ָ ָּוָנתֹו ִהיא ְלִהיּשׁ ּכַ ים ׁשֶ אֹוַכל ָלְך", ָאנּו ְמָפְרׁשִ ׁשֶ
הּוא ֵסֵרב  ַאֲחֵרי ׁשֶ י ֵאין ֶזה ֶהְגיֹוִני ׁשֶ ְמעֹון, ּכִ ל ׁשִ בּוָעה ֶלֱאכֹול ֵמָהאֹוֶכל ׁשֶ ׁשְ

ּלֹו. ן ֹיאַכל ֵמָהאֹוֶכל ׁשֶ הּוא ּכֵ ַבע ׁשֶ ָ ְמעֹון הּוא ִיּשׁ ִ ֶלֱאכֹול ִמּשׁ
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ָרָמא ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ְצַות ֲעׂשֵ ף כ': ּמִ ּדַ

ת,  ּבָ ַ ׁש ֶאת ַהּשׁ ֵּיׁש ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ְלַקּדֵ ֵני ׁשֶ ים ִקיּדּוׁש, ִמּפְ ת ָאנּו עֹוׂשִ ּבָ ַ ּשׁ ּבַ
ׁשֹו". ת ְלַקּדְ ּבָ ַ מֹות: "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ֵסֶפר ׁשְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ׁשֶ

ים. ָבִרים ְוָנׁשִ ם -  ּגְ יּדּוׁש ַחָּיִבים ּכּוּלָ ִמְצַות ַהּקִ ּבְ

לֹוַמר: ֵיׁש ִמְצוֹות  ָרָמא". ּכְ ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ְצַות ֲעׂשֵ טּורֹות ִמ"ּמִ ים ּפְ ׁשִ ּנָ
ר ְלַקֵּים  ִאי ֶאְפׁשָ ל ִמְצַות ְצָדָקה, ְוֵיׁש ִמְצוֹות ׁשֶ ִמיד, ְלָמׁשָ ִריְך ְלַקֵּים ּתָ ּצָ ׁשֶ
ר ְלַקֵּים ַרק  ל, ֶאְפׁשָ ֲחִרית, ְלָמׁשָ ל ׁשַ ַמע ׁשֶ ִמיד. ִמְצַות ְקִריַאת ׁשְ אֹוָתן ּתָ
ְיָלה.  ּלַ ר ְלַקֵּים ַרק ּבַ ל ַעְרִבית ֶאְפׁשָ ַמע ׁשֶ ת ַהּיֹום, ּוִמְצַות ְקִריַאת ׁשְ ְתִחיּלַ ּבִ

ַמע. ְצַות ְקִריַאת ׁשְ טּורֹות ִמּמִ ים ּפְ ָלֵכן ָנׁשִ

ָמן  ַהּזְ ה ׁשֶ ִמְצַות ִקיּדּוׁש? ֲהֵרי זֹו ִמְצַות ֲעׂשֵ ים ַחָּיבֹות ּבְ ן, ָנׁשִ ַמּדּוַע, ִאם ּכֵ
"ה ָאַמר  ּבָ ַהּקָ ְך ׁשֶ ּלֹוְמִדים ֹזאת ִמּכָ יר ׁשֶ ַדף ֶזה ַמְסּבִ ְלמּוד ּבְ ָרָמא! ַהּתַ ּגְ
יּוּוי  ׁשֹו" ְוֶאת ַהּצִ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ יּוּוי "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ַבת ַאַחת ֶאת ַהּצִ ּבְ
ַחָּיב  י ׁשֶ ּמִ ְך ְלֵמִדים ׁשֶ ּה ְמָלאָכה. ִמּכָ ת ְולֹא ַלֲעׂשֹות ּבָ ּבָ ַ מֹור ֶאת ַהּשׁ ִלׁשְ
ים ַחָּיבֹות  ׁשִ ּנָ ְזִכיָרָתּה ַעל ְיֵדי ִקיּדּוׁש. ֵמַאַחר ׁשֶ ם ּבִ ת ַחָּיב ּגַ ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ ׁשְ ּבִ
ִקיּדּוׁש. ם ּבְ ָרָמא, ֲהֵרי ֵהן ַחָּיבֹות ּגַ ָמן ּגְ ַהּזְ ם ֵאּלּו ׁשֶ ָכל ִאיּסּוֵרי ַהּתֹוָרה, ּגַ ּבְ
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת שבועות כ"א- כ"ג

ִתָּיה ף כ"ב: ֲאִכיָלה וׁשְ ּדַ

ּלֹא ֹיאַכל,  ע ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ ָאָדם ׁשֶ מּוֵאל ׁשֶ ם ׁשְ ׁשֵ ר ָאִבין אֹוֵמר ּבְ י ִחָּיא ּבַ ַרּבִ
ָתה - ָעַבר ַעל ִאיּסּור. ְך הּוא ׁשָ ְוַאַחר ּכָ

ָתה? א ַרק ׁשָ ַמּדּוַע? ֲהֵרי הּוא לֹא ָאַכל, ֶאּלָ

ָבר: ִרים ַלּדָ ֵני ֶהְסּבֵ ָנם ׁשְ ְלמּוד, ֶּיׁשְ י ַהּתַ ַעל ּפִ

ֲהֵרי ָאָדם אֹוֵמר  ִתָּיה, ׁשֶ ם ַעל ׁשְ ֵני ָאָדם לֹוַמר "ֲאִכיָלה" ּגַ ֶרְך ּבְ א. ּדֶ
ַרק ֹיאְכלּו  ֵּון ׁשֶ ְתּכַ ָמקֹום ְמסּוָּים", ֵאינֹו ּמִ ַלֲחֵברֹו: "ָהָבה ֵנֵלְך ֶלֱאכֹול ּבְ

ּתּו. ם ִיׁשְ א ּגַ ם, ֶאּלָ ׁשָ

ַלִים: "ְוָאַכְלּתָ  ירּוׁשָ ִני ּבִ ר ׁשֵ ָבִרים אֹוֶמֶרת ֶלֱאכֹול ַמֲעׂשֵ ֵסֶפר ּדְ ב. ַהּתֹוָרה ּבְ
ָגְנָך  ר ּדְ ם ַמְעׂשַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבַ
ָך". ֲהֵרי ָלנּו  ירֹוׁשְ … ּתִ סּוק אֹוֵמר "ְוָאַכְלּתָ ירֹוׁש הּוא ַיִין, ְוַהּפָ ָך…". ּתִ יֹרׁשְ ּתִ

ִתָּיה. ם ׁשְ ׁשֹון ֲאִכיָלה ּכֹוֵלל ּגַ ּלְ ׁשֶ

ְוא בּוַעת ׁשָ ף כ"א: ׁשְ ּדַ

הּוא ָאַכל ַמֲאָכל ְמסּוָּים, ַאְך  ע ׁשֶ ּבַ ל, ָאָדם ִנׁשְ ְוא? ְלָמׁשָ בּוַעת ׁשָ ַמִהי ׁשְ
ְוא. בּוַעת ׁשָ ר ְוהּוא לֹא ָאַכל, זֹוִהי ׁשְ ּקֵ הּוא ְמׁשַ

א  מֹות - "לֹא ִתּשָׂ ֵסֶפר ׁשְ סּוק ּבְ ּפָ ְוא ֶנֱאַמר ּבַ ָ ַבע ַלּשׁ ָ ָהִאיּסּור ְלִהיּשׁ
ם ֶאת  ְוא אֹוֵמר ְלִחיּנָ בּוַעת ׁשָ ע ׁשְ ּבָ ׁשְ ְוא", ְוַהּנִ ָ ם ה' ֱאלֶֹקיָך ַלּשׁ ֶאת ׁשֵ

ם ה'. ׁשֵ

ְוא:  בּוַעת ׁשָ ָנן ּדּוְגָמאֹות נֹוָספֹות ִלׁשְ ֲחַז"ל ּוְבִסְפֵרי ַהּפֹוְסִקים ֶיׁשְ ּבַ

ָבר  ּכְ ֵני ׁשֶ ְוא, ִמּפְ בּוַעת ׁשָ ה ָיִמים, ֲהֵרי זֹו ׁשְ לֹׁשָ ן ׁשְ ּלֹא ִייׁשַ ע ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ ָאָדם ׁשֶ
י ֵאין  ָבָריו, ּכִ ל ְלַקֵּים ֶאת ּדְ עֹוָלם הּוא לֹא ִיְהֶיה ְמסּוּגָ ּלְ רּור ׁשֶ יו ּבָ ַעְכׁשָ

ה ָיִמים ְרצּוִפים. לֹוׁשָ ֵאר ֵער ׁשְ ָ ָּיכֹול ְלִהיּשׁ ָאָדם ׁשֶ

ל ַהְּיהּוִדים  י ּכָ ְוא, ּכִ בּוַעת ׁשָ ּלֹא ְיַקֵּים ִמְצָוה, ֲהֵרי זֹו ׁשְ ע ׁשֶ ּבַ ׁשְ ּנִ ָאָדם ׁשֶ
ִעים ֵמַהר ִסיַני ְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה. ּבָ ָבר מּוׁשְ ּכְ

ּלֹא ֹיאַכל ֲחִזיר ע ׁשֶ ּבַ ף כ"ג: ִנׁשְ ּדַ

ּלֹא אֹוַכל ֲחִזיר",  ע ׁשֶ ּבָ ָעַמד ְוָאַמר: "ֲאִני ִנׁשְ ל ָאָדם ׁשֶ ינֹו ׁשֶ ַמה ּדִ
ר ַעל ִיְצרֹו וָאַכל ֲחִזיר? ּבֵ ּוְלַאַחר ְזָמן  הּוא לֹא ִהְתּגַ

י ֲעֵברֹות: א. הּוא ָאַכל ֲחִזיר ְוַהּתֹוָרה  ּתֵ ה ָעַבר ׁשְ ִלְכאֹוָרה, ָהִאיׁש ַהּזֶ
ּלֹא ֹיאַכל ֲחִזיר ְוהּוא ָעַבר  ע ׁשֶ ּבַ אֹוֶסֶרת ַעל ֲאִכיַלת ֲחִזיר. ב. הּוא ִנׁשְ

בּוָעתֹו. ַעל ׁשְ

בּוָעתֹו לֹא  ְ ּשׁ ֵני ׁשֶ בּוָעתֹו, ִמּפְ הּוא לֹא ָעַבר ַעל ׁשְ אּוָלם ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ
ִעים ֵמַהר ִסיַני ְלַקֵּים ֶאת  ּבָ ָבר מּוׁשְ נּו ּכְ ּכּוּלָ ֵני ׁשֶ ָלל, ֹזאת ִמּפְ ָחָלה ּכְ
ַהר ִסיַני  ע ּבְ ּבַ ָבר ִנׁשְ זֹו, ֵהן ּכְ בּוָעה ּכָ ל ּתֹוֶקף ִלׁשְ ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ְוֵאין ּכָ

ִנָּיה. ְ בּוָעתֹו ַהּשׁ ּלֹא ֹיאַכל ֲחִזיר ּוְלִפיָכְך ֵאין ּתֹוֶקף ִלׁשְ ׁ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

על המפה
"היכל שלמה"

בניין "היכל שלמה" נמצא ברחוב 
המלך ג'ורג' בירושלים, בצמוד לבניין 
בית הכנסת הגדול. "היכל שלמה" 
הרבנים  ללשכות  בעבר  שימש 
הראשיים לישראל ומשכנם של בית 
הדין הרבני הגדול ומועצת הרבנות 
הראשית. ראשיתו היתה בקריאתם של 
הרבנים הראשיים, הרב קוק והרב יעקב 
מאיר, להקים בירושלים בית כנסת גדול 
ומרכזי; אולם רק בל"ג בעומר תשי"ח 
)1958( נחנך לבסוף בית הכנסת. הבניין 
נקרא על שם שלמה וולפסון, אביו של 
סר אייזיק וולפסון, שתרם את הכסף 
לבניית "היכל שלמה". בבניין נמצאים 
גם המוזיאון לאמנות יהודית ע"ש וולפסון, 

בית הכנסת "רננים" ואודיטוריום.

היכל שלמה )אריאל הורוביץ - אני יצרתי(
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ף כ"ד: "ֵאין ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור" ּדַ

"ם  ְלמּוִדי ָהאֹוֵמר: "ֵאין ִאיּסּור ָחל ַעל איּסּור". ָהַרְמּבַ ָלל ּתַ נֹו ּכְ ֶיׁשְ
ּתֹוָרה". ּבַ ָכל ַהִאיּסּוִרים ׁשֶ דֹול ּבְ ָלל ַהּגָ י הּוא ַה"ּכְ ּכֹוֵתב ָעָליו ּכִ

ָּיחּול ָעָליו ִאיּסּור נֹוָסף,  ה ׁשֶ לֹוַמר: ִאם ֵחֶפץ ָהָיה ָאסּור ְונֹוְצָרה ִסיּבָ ּכְ
ָהִאיּסּור ַהּנֹוָסף לֹא ָחל.

ֵהָמה ְטֵמָאה ָאסּור ֶלֱאכֹול. ל: ּבְ ְלָמׁשָ

ם ְנֵבָלה ָאסּור ֶלֱאכֹול. ֵמָאה ֵמָתה, ִהיא ִנְהֵיית ְנֵבָלה. ּגַ ֵהָמה ַהּטְ ר ַהּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ֵהָמה ְטֵמָאה לֹא ַיֲעבֹור ַעל ִאיּסּור ְנֵבָלה,  ל ּבְ ֵבָלה ׁשֶ ֹיאַכל ּנְ ֲאָבל ִמי ׁשֶ
ָהִאיּסּור ֶהָחָדׁש - ִאיּסּור ֲאִכיַלת ְנֵבָלה, ֵאינֹו ָחל ַעל ָהִאיּסּור  ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ֵהָמה ְטֵמָאה. ן - ִאיּסּור ֲאִכיַלת ּבְ ַהָּיׁשָ

מתולדותיו
הרב משולם ראטה

)תרל"ה-תשכ"ב, 1875-1962(

הרב משולם ראטה זצ"ל היה מגדולי 
הרבנים בדור הקמת המדינה, חבר 
מועצת הרבנות הראשית ומחבר שו"ת 
"קול מבשר". הרב ראטה נולד בגליציה 
למשפחת חסידי טשורטקוב, וכבר בגיל 
13 נודע בתור "העילוי מהורדנקה". כיהן 
כרב במספר קהילות באירופה, ולאחר 
הכיבוש הנאצי הצליח להימלט ועלה 
לארץ ישראל, שם התמנה לדיין בבית 
הדין הגדול ולחבר מועצת הרבנות 
הראשית. הרב ראטה היה מזוהה עם 
הציונות הדתית, ובאחת מתשובותיו 
המפורסמות פסק לומר הלל ביום 
העצמאות. עם זאת זכה גם להערכת 
הציבור החרדי בשל גדלותו בתורה. 
"מבשר  מבשר",  "קול  שו"ת  ספריו: 
עזרא" על פירוש האבן-עזרא לתורה, 
"רגלי מבשר" על משנה תורה להרמב"ם, 
ו"מבשר ירושלים" על התלמוד הירושלמי.

הרב משולם ראטה
)ארכיון מש' רט(

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת שבועות כ"ד- כ"ה

בּוָעה ּוֵבין ֶנֶדר? ין ׁשְ ל ּבֵ ף כ"ה: ַמה ַהֶהְבּדֵ ּדַ

בּוָעה ְלֵבין ֶנֶדר? ין ׁשְ ל ּבֵ ִדּיּוק ַהֶהְבּדֵ ַמה ּבְ

ִעים  ּבָ ׁשְ ּנִ ֵני ׁשֶ ֶדר, ִמּפְ בּוָעה ֲחמּוָרה יֹוֵתר ִמּנֶ ְ ּשׁ ל ַהָּידּוַע הּוא ׁשֶ ּוְבֵכן, ַהֶהְבּדֵ
ְך ָוָכְך )ָאְמָנם, ַגם ִמי  ה ּכָ ֶאֱעׂשֶ "ה ׁשֶ ּבָ ּקָ ע ּבַ ּבָ "ה: ֲאִני ִנׁשְ ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ

בּוָעתֹו ָחָלה(. "ה - ׁשְ ּבָ ם ַהּקָ יר ֶאת ׁשֵ לֹא ְלַהְזּכִ ע ּבְ ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

צּוַרת ָהִאיּסּור. בּוָעה הּוא ּבְ ין ֶנֶדר ְלֵבין ׁשְ ל ַהְיסֹוִדי ּבֵ ַהֶהְבּדֵ

ְבָרא". בּוָעה יֹוֶצֶרת "ִאיּסּור ּגַ ֶנֶדר יֹוֵצר "ִאיּסּור ֶחְפָצא" ּוׁשְ

ָבר? רּוׁש ַהּדָ ַמה ּפֵ

ֵחֶפץ ַעְצמֹו,  ִאיּסּור ֲאִכיַלת ֲחִזיר הּוא "ִאיּסּור ֶחְפָצא" - ָהִאיּסּור ָנעּוץ ּבַ
יּפּוִרים ָאסּור ֶלֱאכֹול, ַאְך ֵאין ָהִאיּסּור  יֹום ַהּכִ ת ֹזאת, ּבְ ֲחִזיר. ְלעּוּמַ ּבַ

יּפּוִרים. יֹום ַהּכִ ָאָדם, ִליהּוִדי ָאסּור ֶלֱאכֹול ּבְ א ּבָ ֲאָכל ֶאּלָ ּמַ ָנעּוץ ּבַ

ּלֹא ֹיאַכל ֶלֶחם ָיַצר  בּוָעה. ַהּנֹוֵדר ׁשֶ ין ֶנֶדר ִלׁשְ ל ּבֵ ִדּיּוק ַהֶהְבּדֵ ֶזהּו ּבְ
ֲאִכיָלה.  ָאסּור ּבַ ֶחם הּוא ַמֲאָכל ׁשֶ ִבילֹו ַהּלֶ ׁשְ יו ּבִ ֶחם, ַעְכׁשָ ִאיּסּור ַעל ַהּלֶ
יּפּור, ֵיׁש ָעָליו  ִאיּלּו יֹום ּכִ ִבילֹו ֶזה ּכְ ׁשְ ּלֹא ֹיאַכל ֶלֶחם, ּבִ ע ׁשֶ ּבָ ׁשְ ֲאָבל ַהּנִ

ִאיּסּור ֶלֱאכֹול ֶלֶחם.
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בס"ד
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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

*בפיקוח רואה חשבון

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.

ָך ָעַרב  י ַעְבּדְ רק כאשר שומע יוסף מאחיו יהודה את המשפט: "ּכִ
ַער ֵמִעם ָאִבי ֵלאֹמר ִאם לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך ְוָחָטאִתי ְלָאִבי  ֶאת ַהּנַ
ל ַהָּיִמים" הוא מחליט לגלות לאחיו מיהו באמת: "ְולֹא ָיֹכל יֹוֵסף  ּכָ
ִבים ָעָליו ַוִּיְקָרא הֹוִציאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעָלי ְולֹא ָעַמד  ּצָ ק ְלֹכל ַהּנִ ְלִהְתַאּפֵ

ע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו". ִהְתַוּדַ ִאיׁש ִאּתֹו ּבְ
ַער"? ָך ָעַרב ֶאת ַהּנַ י ַעְבּדְ מה פירוש דבריו של יהודה: "ּכִ

מסביר הרבי מלובביץ', שמכאן לומדים בפעם הראשונה את הרעיון של 
"כל ישראל ערבים זה לזה".

ישנם מספר הסברים אפשריים למילה "ערב", וכולם נכונים לדבריו של 
יהודה ליוסף, בדבר הערבות שלקח על עצמו. 

ערב - פירושו גם מלשון לקחת אחריות וערבות, גם להיות מעורב, גם 
מלשון מתוק - ערב לחיך, וגם מלשון - תערובת, מעורבות, ושותפות.

ְוא? בּוַעת ׁשָ מהי ׁשְ א. 

בּוָעה ּוֵבין ֶנֶדר? ין ׁשְ ל ּבֵ ַמה ַהֶהְבּדֵ ב. 

מה פירוש הכלל:  ג. 
"ֵאין ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור"?

דבר תורה לשולחן שבת

70

1968/תשכ״ח
טביעת ה"דקר"

"דקר" היה שמה של צוללת בחיל הים הישראלי, שטבעה בדרכה 
מבריטניה לישראל בינואר 1968 )תשכ"ח( וכל 69 אנשי צוותה נהרגו. 
ישראל רכשה את הצוללת מהצי הבריטי, שיפצה אותה ואיישה אותה 
בצוות ישראלי. הקשר איתה ניתק במהלך דרכה לישראל, ולמרות 
חיפושים נרחבים שנערכו אחריה על ידי אוניות, צוללות וכלי טיס, 
לא נמצאה הצוללת והוכרזה כאבודה. סיבת אובדנה לא נודעה, 
והטרגדיה עשתה רושם רב על הציבור בישראל. רק בשנת 1999 
)תשנ"ט(, למעלה מ-31 שנים לאחר היעלמותה, נמצאו שרידיה 
של "דקר" בקרקעית 
של  מק  בעו ם  הי
על  קילומטרים,   3
נתיב השיט המתוכנן 
לחיפה, במרחק של 
ם  י מטר לו קי  485
ם  ר ו ג ה  . ה ד ע י מ
ככל  היה  לטביעה 
הנראה תקלה טכנית.

ח
שכ"

ת
/1968

שנה למדינת ישראל

הצילום האחרון של הדקר, התקבל ממטוס סיור אמריקאי, 
)Wikipedia( נכון/לא נכוןבקטע המערבי של הים התיכון

סמן ליד כל משפט אם הוא נכון או לא נכון:

נדר יוצר איסור גברא ושבועה  .1 
יוצרת איסור חפצא

נשים חייבות במצוות קידוש בשבת   .2

אדם מסוגל להישאר ער שלושה ימים רצופים  .3

אדם שנשבע לא לאכול חזיר, שבועתו לא חלה  .4

"היכל שלמה" נקרא על שם שלמה המלך  .5

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון

לא נכוןנכון


