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מדינת ישראל
משרד החינוך

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

דַּ ף כ"זַ :ה ָּנ ָח ׁש וְ ָהרוֹ ֵפא
ִ ּב ְתק ַּופת ַה ַּת ָ ּנ ִאים ֵא ַרע ׁ ֶשּיְ ה ִּודי ה ַּּוכ ׁש ַעל י ְֵדי נָ ָח ׁש ְוהּוא ָחלָ ה וְנָ ָטה לָ מּות.
רוֹפאִ ,וְה ִ ּג ַיע
ׁ ָש ַמע ַעל ָּכ ְך ֶא ּ ִפ ֶ
יקוֹרס ְ ּב ׁ ֵשם ֲיַעקֹב ִא ׁיש ְּכ ַפר ְסכַ נְ יָהֶ ׁ ,ש ָהיָה ֵ
ּוכ ׁש ,ל ֹא ִה ִ ּנ ַיח לוֹ
ְּכ ֵדי לְ ַר ּ ְפאוֹ ַ ,א ְך ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלֶ ׁ ,ש ָהיָ ה דּ וֹ דוֹ ׁ ֶשל ַה ּמ ָּ
לְ ַר ּ ְפאוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֲחזַ "ל ָא ְסרּו לִ יצֹור ָּכל ֶק ׁ ֶשר ִעם ֶא ּ ִפיקוֹ ֶרסֲ ,וַא ִפילּ ּו ָאסּור
לְ ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמנּ ּו ְרפ ָּואהִּ ,כי יֵ ׁש ְ ּבכָ ְך ִחילּ ּול ה'ַּ .כ ֲא ׁ ֶשר הּוא נִ ְפ ַטרָ ,א ַמר ַר ִ ּבי
עוֹבר
ְׁ
יִש ָמ ֵעאלַ :א ׁ ְש ָריו ׁ ֶשל ַה ִ ּנ ְפ ָטר ׁ ֶש ָּזכָ ה לְ ַקּיֵ ם דִּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמיםִ ,וְאילּ ּו ִמי ׁ ֶש ֵ
יַכ ׁיש אוֹ תוֹ .
ַעל דִּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים  -עוֹ נְ ׁשוֹ ׁ ֶש ָ ּנ ָח ׁש ִּ
רוֹפא ַה ֶּזה ַיָדע לְ ַר ּ ֵפא ִמ ְ ּנ ׁ ִשיכַ ת נָ ָח ׁשִ ,וְאם ֵּכן ִמ ַּמה
ׁש ֵוֹאל ַה ַּתלְ מּודֲ :ה ֵרי ָה ֵ
רוֹפא ְמ ַר ּ ֵפא אוֹ תוֹ ִמ ְ ּנ ׁ ִשיכַ ת ַה ָ ּנ ָח ׁש
ָהיָ ה לַ חוֹ לֶ ה לַ ְח ׁשוֹ ׁש? ַ ּגם ִאם ָהיָ ה ָה ֵ
ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ הַ ,וְא ַחר ָּכ ְך ָהיָ ה נָ ָח ׁש ַמ ִּכ ׁישוֹ ִּכי ָע ַבר ַעל דִּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים ָ -היָ ה
ְ
רוֹפא ְמ ַר ּ ֵפא אוֹ תוֹ ׁשּוב .עוֹ נֶ ה ַעל ָּכך ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ִאם נָ ָח ׁש ָהיָ ה ַמ ִּכ ׁיש
ָה ֵ
אוֹת ֹו ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָע ַבר ַעל דִּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים  -ל ֹא ָהיָה רו ֵֹפא ָ ּבע ֹולָ ם ׁ ֶשּיָכוֹל לְ ַר ּ ְפאוֹ.

דַּ ף כ"חַ :ר ִ ּבי ַא ָ ּבהּו
ָה ָאמוֹ ָרא ַרבִּ י ַאבָּ הּו ָהיָ ה ר ׁ
יס ִרין ,וְ ָהיָ ה דּ וֹ ֵר ׁש ִ ּב ְפנֵ י
ֹאש יְ ׁ ִש ָ
יבה וְ ַדּיָ ן בְּ ֵק ָ
"אין ָהעוֹ לָ ם ִמ ְת ַקּיֵ ם ֶא ָ ּלא
ָה ַר ִ ּביםַ .א ַחת ָה ֲא ָמרוֹ ת ַהיְ דּועוֹ ת ִ ּב ׁ ְשמוֹ ִהיאֵ :
לוֹמרּ ְ :ב ִמי ׁ ֶשנּ וֹ ֵהג ַ ּב ֲענָ וָ ה.
בְּ ִמי ׁ ֶשעוֹ ֶשׂ ה ַע ְצמוֹ ְ ּכ ִאילּ ּו ֵאינוֹ "ְּ ,כ ַ
וֹמרוֹ נִ ים וְ ַהכּ ִּותיםִ ,ה ְפ ִריד אוֹ ָתם לַ ֲחל ִּוטין
ַר ִ ּבי ַא ָ ּבהּו לָ ַחם ְ ּבעוֹ ז ְּכנֶ גֶ ד ַה ּׁש ְ
ֵמ ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְגָ זַ ר ׁ ֶש ֵהם ְּכנוֹ כְ ִרים ְ ּגמ ִּורים.
יש ַיבת ְט ֶב ְריָ הּ ,ולְ ַב ּסוֹף
ְ ּבנוֹ ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ אֶ ׁ ,ש ִ ּנ ׁ ְשלַ ח ַעל יָ דוֹ לִ לְ מוֹ ד ִ ּב ׁ ִ
הּוא יָ ַר ׁש ֶאת ְמקוֹ ם ָא ִביו ְּכמוֹ ֵרה הוֹ ָר ָאה ְ ּב ֵק ָיס ִרין.
יס ִרי וְ זֶ ה ָהיָ ה
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַטר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבהּו ,נָ זְ לּו ַמיִ ם ֵמ ַע ּמ ִּודים ׁ ֶש ָהיּו ָ ּב ִעיר ֵק ָ
נִ ְר ֶאה ְּכ ִאילּ ּו ַ ּגם ֵהם בּ וֹ כִ ים ַעל ּ ְפ ִט ָירתוֹ .

talmudi

o.il

sraeli.c
התלמוד

הישראלי

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת עבודה זרה דף כ"ז
"מתרפאין מהן ריפוי ממון ,אבל לא ריפוי נפשות"
מתסינן – מתרפאים
ריבדא – חתך ,פצע

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.

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 שלום1919 ,
()Wikipedia
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דַּ ף כ"טִ :הלְ כוֹ ת ַס ּ ָפ ִרים
ַ ּבדַּ ף זֶ ה עוֹ ֵסק ַה ַּתלְ מּוד ַ ּב ֲהלָ כָ ה ַה ׁ ּ ַשּיֶ כֶ ת לְ ִמי ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ּ ֵפר ֵא ֶצל עוֹ ֵבד
כּ וֹ כָ ִבים ,וַ ֲהלָ כָ ה לְ ִמי ׁ ֶש ְּמ ַס ּ ֵפר עוֹ ֵבד כּ וֹ כָ ִבים.
ִ ּב ְתק ַּופת ַה ַּתלְ מּוד ָהיָ ה ֲח ׁ ָש ׁש ָ ּגדוֹ ל ִמ ּ ְפנֵ י עוֹ ְב ֵדי כּ וֹ כָ ִבים ,וְ לָ כֵ ן ְמ ַב ֵ ּק ׁש
ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ּ ֵפר ֵא ֶצל עוֹ ֵבד כּ וֹ כָ ִבים יַ ְק ּ ִפיד לִ ְהיוֹ ת מּול ַמ ְר ָאה,
ִּכי ׁיֵש ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ַה ַּס ּ ָפר ְיַחלִ יט לְ ֶפ ַתע לִ ְתקוֹף ֶאת ַה ִּמ ְס ַּת ּ ֵפר ַהּיְ ה ִּודי וְלַ ֲהרוֹג
אוֹתוֹ ,וְלָ כֵ ן ָצ ִר ְ
יך ַה ִּמ ְס ַּת ּ ֵפר לְ ַה ִ ּביט ַ ּב ַּמ ְר ָאה וְלִ ְראוֹת ָּכל ַה ְּז ַמן ֶאת ַה ַּס ּ ָפר,
ְּכ ֵדי לְ ִה ְתכּ וֹ נֵ ן לְ כָ ל ָצ ָרה ׁ ֶשלּ ֹא ָּתבוֹ א.
יּוחד
ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ַס ּ ָפר יְ ִ
הּודי ְמ ַס ּ ֵפר עוֹ ֵבד כּ וֹ כָ ִבים ַה ְמגַ דֵּ ל ְשׂ ַער ְ ּבלוֹ ִרית ִ ּב ְמ ָ
לְ צוֹ ֶר ְך ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהַ ,ר ּׁ ַשאי ַה ַּס ּ ָפר לְ ַס ּ ֵפר ֶאת ר ׁ
ֹאשוֹ ִמ ְּל ַבד ֶאת ָה ֵאזוֹ ר
ַה ּמ ְּוקדָּ ׁש לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהֶ .את ָּכל ַה ֵחלֶ ק ׁ ֶש ְּס ִביבוֹ ת ַה ְ ּבלוֹ ִרית ֵאין הּוא
ַר ּׁ ַשאי לְ ַס ּ ֵפרִּ ,כי ִאם יַ ֲע ֶ ׂ
שה ָּכ ְך ֲה ֵרי הּוא ַמ ְבלִ יט ֶאת ַה ְ ּבלוֹ ִרית ַה ְמי ֶּוח ֶדת
בוֹדה ַה ָּז ָרה.
לָ ֲע ָ

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 ( )1883עלה
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
"לשכת שער ציון" של בני ברית,
שהקימה מוסדות רפואיים וציבוריים.
בנוסף לעיסוקו ברפואה ,עסק גם
בפעילות ציבורית ענפה ,הקים בית ספר
והוציא את עיתון
הילדים הראשון
בארץ בעברית,
"עולם קטן".

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

דַּ ף ל'ּ :יֵ ין נֶ ֶס ְך
יסכּו
ּיֵ ין נֶ ֶס ְך ָאסּור בַּ ֲהנָ ָאה .יֵ ין נֶ ֶס ְך הּוא יַ יִ ן ׁ ֶשעוֹ ְב ֵדי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה נִ ְּ
אוֹ תוֹ לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהֲ .חזַ "ל ָ ּגזְ רּו ׁ ֶש ָּכל יַ יִ ן ׁ ֶשל נוֹ כְ ִרי ָאסּורֲ ,וַא ִפילּ ּו יַ יִ ן ׁ ֶשל
יְ ה ִּודי ׁ ֶש ָ ּנגַ ע בּ וֹ נוֹ כְ ִרי ָאסּור.
ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ְמלַ ְּמ ֵדנּו ִּכי יַ יִ ן ְמב ּׁ ָּושל ׁ ֶש ָ ּנגַ ע בּ וֹ נוֹ כְ ִרי ֵאינוֹ נֶ ֱא ָסר.
ָמה ַה ֶה ְבדֵּ ל ֵ ּבין יַ יִ ן ָרגִ יל לְ ֵבין יַ יִ ן ְמב ּׁ ָּושל?
ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ָּכ ְתבּו ׁ ְשנֵ י ְט ָע ִמים ַ ּבדָּ ָבר:
ּוכ ָבר ֵאינוֹ יַ יִ ן ְמ ׁשּובָּ ח.
ַה ְּמ ִא ִירי ַמ ְס ִ ּביר ׁ ֶש ַהּיַ יִ ן נִ ְפ ַ ּגם ְק ָצת בַּ בִּ ּׁישּול ְ
יַ יִ ן ָ ּכזֶ ה ֵאין ַהנּוֹ ְכ ִרים ְמנַ ְּס ִכים לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ,וְ לָ ֵכן ֲחזַ "ל ל ֹא ָ ּגזְ רּו
ָעלָ יו ֶאת ַה ְ ּגזֵ ָרהַ .הר ׁ
ֹא"ש ְמ ָפ ֵר ׁש ׁ ֶש ֲחזַ "ל ל ֹא ָ ּגזְ רּו ֶאת ְ ּגזֵ ָר ָתם ַעל יֵינוֹת
ׁ ֶש ֵאינָ ם ְמצּויִ ים ,וְ יַ יִ ן ְמ ָּׁ
בּושל ֵאינוֹ ָמצּוי.
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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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מּוצ ֵרי ָמזוֹ ן
דַּ ף ל"א :חוֹ ָתמוֹ ת ַעל ְ
ֲחזַ "ל ִּת ְּיקנּו ׁ ֶשצָּ ִר ְ
יהם
יע ֲאלֵ ֶ
יך לַ ְח ּתוֹ ם ַמ ֲא ָכלִ ים ׁ ֶשנּוֹ ְכ ִרי יָ כוֹ ל לְ ַה ִ ּג ַ
ּולְ ַה ְחלִ יף אוֹ ָתם בְּ ַמ ֲא ָכל ָאסּורִ .אם עוֹ ִ ׂ
שים חוֹ ָתםּ ַ ,ב ַעל ַה ַּמ ֲאכָ ל
יָ כוֹ ל לְ ַה ְב ִחין ִאם ּ ָפ ְתחּו ֶאת ַהחוֹ ָתםִ ,וְאם ַהחוֹ ָתם נוֹ ַתר ָסגּור הּוא יָ כוֹ ל
לִ ְהיוֹ ת ָרג ַּוע.
ָּכ ְך הּוא ַהדִּ ין לְ גַ ֵ ּבי ָּכל סּוגֵ י ַה ַּמ ֲאכָ לִ יםֶ ׁ ,ש ְּכ ֵדי לִ ׁ ְשמוֹ ר ַעל ַּכ ׁ ְשר ָּותם
ָצ ִר ְ
חוֹתם ֶא ָחדַ .על דָּ גִ ים ,בָּ ָשׂ ר וְ יַ יִ ן ֶה ְח ִמירּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ֵאין דַּ י בְּ חוֹ ָתם
יך ָ
ֶא ָחד ֶא ָ ּלא יֵ ׁש צוֹ ֶר ְך בִּ ׁ ְשנֵ י חוֹ ָתמוֹ תִּ ,כי מ ָּוצ ִרים ֵאלּ ּו יְ ָק ִרים וְ ַהנּ וֹ כְ ִרי
יָ כוֹ ל לַ ֲחמוֹ ד עוֹ ף אוֹ יַ יִ ן טוֹ ִבים ּולְ ַה ִ ּנ ַיח ִ ּב ְמקוֹ ָמם עוֹ ף אוֹ יַ יִ ן ֲא ֵח ִרים,
יִפ ַּתח
ּ ָפחוֹ ת טוֹ ִבים ,וְ חוֹ ׁ ְש ׁ ִשים ׁ ֶש ִאם יִ ְהיֶ ה חוֹ ָתם ֶא ָחד ִ ּבלְ ַבד ַהנּ וֹ כְ ִרי ְ
אוֹ תוֹ  ,יַ ֲחלִ יף ֶאת ַה ַּמ ֲאכָ ל ַה ָּכ ׁ ֵשר ְ ּב ַמ ֲאכָ ל ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ וִ יזַ ּיֵ ף חוֹ ָתם ָח ָד ׁש .לָ כֵ ן
ִּת ְּיקנּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ְ ּב ַמ ֲאכָ לִ ים ֵאלּ ּו יֵ ׁש צוֹ ֶר ְך ִ ּב ׁ ְשנֵ י חוֹ ָתמוֹ ת.

דַּ ף ל"בִ :ח ַידת ַהחוֹ ֶמץ
ֵא ְ
מּותר וְ לִ ְפ ָע ִמים ָאסּור?
יך יִ ָּת ֵכן ׁ ֶשאוֹ תוֹ ַמ ֲא ָכל לִ ְפ ָע ִמים ָּ
חוֹמץ ׁ ֶשל ׁ ֵשכָ רִּ ,כי יֵ ׁש
יוֹסף ֵ
ַרב ֵ
אוֹמר ַ ּב ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ָאסּור לִ ְקנוֹ ת ִמנּ וֹ כְ ִרי ֶ
לַ ְח ׁשוֹ ׁש ׁ ֶשהּוא ֵע ֵרב ְ ּבתוֹ כוֹ ׁ ְש ָמ ִרים ׁ ֶשל יַ יִ ן ,וַ ֲה ֵרי יַ יִ ן ׁ ֶשל נוֹ כְ ִרים ָ -אסּור.
הו ִֹסיף ַעל ָּכ ְך ַרב ַא ּׁ ִשיִ :אם ַהחוֹ ֶמץ נִ ְמ ָצא ֶ ּב ָח ִבית ׁ ֶשל ַה ּמוֹ כֵ ר ַהנּוֹ כְ ִרי
מּותר לִ ְקנוֹ ת ִמ ֶּמנּּוּ ִ ,כי ַה ּׁ ְש ָמ ִרים ְמ ַקלְ ְקלִ ים ֶאת ַהחוֹ ֶמץֵּ ,ומ ַא ַחר
ָּ
ה
ש
חוֹמץ נִ ְמ ָצא ֶ ּב ָח ִבית זְ ַמן ַרב ,ל ֹא ִ ּיַנ ַיח ָ ּב ּה ַה ּמוֹ כֵ ר ׁ ְש ָמ ִריםַ .רק ִאם
ֶׁ ַ ֶ
חוֹמץ לִ זְ ַמן ַרב,
ַה ּמוֹ כֵ ר נוֹ ֵתן לוֹ ֶ
חוֹמץ ִמ ְּכלִ י ׁ ֶשבּ וֹ הּוא ל ֹא ַמ ִ ּנ ַיח ֶאת ַה ֶ
ָאסּור לִ ְקנוֹ ת ִמ ֶּמנּ ּו.

מן ההיסטוריה
"בני ברית"
המסדר העצמאי של "בני ברית" הוא
ארגון חברתי יהודי שנוסד בניו יורק
בשנת תר"ד ( .)1843מייסדי 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
למסיונריות ,גזענות ואנטישמיות.
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 כ3,600-
בארץ ,והוא אחד הארגונים היהודיים
הגדולים בעולם.

טּופים
דַּ ף ל"גַ :ה ּנֹאדוֹ ת ַה ֲח ִ
ָה ָאמוֹ ָרא ַרב יִ ְצ ָחק ַ ּבר יוֹ ֵסףָ ׁ ,ש ַאל ֶאת
ֲח ֵב ָריו ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ֶאת ַה ׁ ּ ְש ֵאלָ ה ַה ָ ּב ָאה:
ָהיּו ִ ּב ְר ׁש ִּותי נֹאדוֹת ֵמעוֹר ,וְנ ֹוכְ ִרי ָח ַטף או ָֹתם
ילא או ָֹתם ְ ּב ַייִן ,ו ְַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ִּסּיֵ ם
ִמ ֶּמ ִ ּני ְ ּבכו ַֹחִ ,מ ֵ ּ
לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהם הּוא ֶה ְחזִ יר לִ י אוֹ ָתם.
ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה ׁ ֶש ִּלי ִהיא ָּכזוֲֹ :ה ֵרי יַ יִ ן ׁ ֶשל נוֹ כְ ִרים
ָאסּור בִּ ׁ ְש ִתּיָ ה ,וְ לָ ֵכן בָּ רּור ׁ ֶש ֵאינִ י יָ כוֹ ל
לְ ַהכְ נִ יס יַ יִ ן ׁ ֶש ִּלי לְ תוֹ ְך ַה ּנֹאדוֹ תּ ִ ,כי ַה ּנֹאד
ָספּוג ַ ּבּיַ יִ ן ׁ ֶשל ַהנּוֹ כְ ִריַ .ה ִאם יֵ ׁש ֶא ְפ ׁ ָשרּות
לְ ַה ְכ ׁ ִשיר ֶאת ַה ּנֹאדוֹ ת?
ֵ ּבין לוֹ ְמ ֵדי ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ָהיָ ה ַר ִ ּבי יִ ְר ְמיָ ה ,וְ הּוא ָא ַמר לְ ַרב יִ ְצ ָחקָּ :כךְ
הוֹ ָרה ַר ִ ּבי ַא ִּמי ֲהלָ כָ ה לְ ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ִדּיּוק ְ ּב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה :יֵ ׁש לְ ַמ ֵ ּלא ֶאת
הוֹסיף ׁ ֶש ְ ּבכָ ל יוֹ ם לְ ַה ְחלִ יף
יָמים ,וְ ָר ָבא ִ
ַה ּנֹאדוֹ ת ְ ּב ַמיִ ם ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ִ
ֶאת ַה ַּמיִ ם .לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ּ ַפג ַט ֲעמוֹ ׁ ֶשל ַהּיַ יִ ן ּוכְ ָבר ֵאינוֹ מ ְּור ָ ּג ׁש.

ועידת בני ברית ()Wikipedia, Nirkarniel
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שנה למדינת ישראל

/1983תשמ״ג

/1983תשמ״ג

חיים הרצוג נבחר לנשיא השישי
של מדינת ישראל
 – 1983תשמ"ג  -חיים ֶה ְרצוֹג (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 ( )1935עלה
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
( )1983נבחר הרצוג לנשיא המדינה ,וכיהן בתפקידו
במשך כעשר שנים.
חיים הרצוג

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

 .1מהו ּיֵ ין נֶ ֶס ְך ,ובמה הוא ָאסּור?
 .2מדוע דורש התלמוד לשים
מּוצ ֵרי ָמזוֹ ן?
חוֹ ָתמוֹ ת ַעל ְ
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

()Wikipedia, Al Gilbert C.M

מי האיש?

דבר תורה לשולחן שבת
אחד מכלי המשכן הנזכרים בפרשה הוא ארון הברית .הארון היה עשוי
עץ ,ומצופה זהב מבפנים ומבחוץ" :וְ ָעשׂ ּו ֲארוֹ ן ֲע ֵצי ׁ ִש ִּטים ַא ָּמ ַתיִ ם וָ ֵח ִצי
ית אֹתוֹ זָ ָהב ָטהוֹ ר ִמ ַ ּביִ ת
ָא ְרכּ וֹ וְ ַא ָּמה וָ ֵח ִצי ָר ְחבּ וֹ וְ ַא ָּמה וָ ֵח ִצי ק ָֹמתוֹ וְ ִצ ּ ִפ ָ
ית ָעלָ יו זֵ ר זָ ָהב ָס ִביב" .על הארון הזה שאלו חז"ל
ִ
ּומחּוץ ְּת ַצ ּ ֶפנּּו וְ ָע ִשׂ ָ
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.

! יש לי מושג | עינוי הדין

 .1רופא רשע ,שלא הניחו לו לרפא

 .2רופא צדיק ,שדרשו ממנו לרפא

 .3כשהוא נפטר ,נזלו מים מהעמודים

 .4יסד ארגון חברתי יהודי בניו יורק

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.

 4מייסד ועורך :מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך :אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת
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