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סדר  נזיקין | מסכת שבועות י"ב- י"ח | פרשת מקץ | כ"ב- כ"ח בכסלו )10-16 לדצמבר(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַח" ְזּבֵ ף י"ב: "ֵקיץ ַהּמִ ּדַ

ַח". ְזּבֵ ׁש ִנְקָרא "ֵקיץ ַהּמִ ְקּדָ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ָהָיה ַקָּים ּבִ ִגים ׁשֶ ַאַחד ַהּמּוּשָׂ

ָסִפים  ים ָנְתנּו ּכְ תֹוָכן ֲאָנׁשִ ּלְ ׁש ָהיּו קּוּפֹות ְמיּוָחדֹות ׁשֶ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ
קּוּפֹות ֵאּלּו ָהיּו ַמְקִריִבים  ּנֹוְתרּו ּבְ נֹות ׁשֹוִנים. ֵמָהעוָדִפים ׁשֶ ְלָצְרֵכי ָקְרּבָ

ַח". ְזּבֵ נֹות "ֵקיץ ַהּמִ ָקְרּבְ

נֹות  ן ָהיּו ַמְקִריִבים ָעָליו ָקְרּבְ ַח ָעַמד ֵריָקם ְללֹא ָקְרּבָ ְזּבֵ ַהּמִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
נֹות. ְרּבָ ַח לֹא ִיְהֶיה ׁשֹוֵמם ִמּקָ ְזּבֵ ַהּמִ ֵדי ׁשֶ יּבּור, ּכְ ל ַהּצִ עֹוָלה ׁשֶ

קּוּפֹות. רּו ּבַ ִהְצַטּבְ לּו ֵמעוָדִפים ׁשֶ נֹות ֵאּלּו ִניּטְ ת ָקְרּבָ ָסִפים ִלְרִכיׁשַ ַהּכְ

ה. ֵמַאַחר  יּנּוי ְלִמיֵני ְמִתיָקה ַהּמּוָבִאים ְלִקיּנּוַח ְסעּוּדָ ה "ַקִיץ" ִהיא ּכִ ּלָ ַהּמִ
נֹות ַהחֹוָבה,  ְּימּו ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרּבְ ּסִ לּו הּוְבאּו ְלַאַחר ׁשֶ נֹות ַהּלָ ְרּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ַח". ְזּבֵ נֹות "ֵקיץ ַהּמִ יּנּו אֹוָתם ָקְרּבְ ּכִ
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יּפּוִרים ף י"ג: ַמֲעַלת יֹום ַהּכִ ּדַ

ר ַעל  יּפּוִרים ְמַכּפֵ יֹום ַהּכִ ַלח ַלֲעָזאֵזל ּבְ ׁשְ ּנִ ִעיר ׁשֶ ַהּשָׂ ָנה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ
ה  ר: ֵהן ִאם ַהחֹוֵטא ָעׂשָ ה ְמדּוּבָ ּמֶ ְך ּבַ ְלמּוד ׁשֹוֵאל ַעל ּכָ ֲעוֹונֹות ׁשֹוִנים. ַהּתַ
ְתׁשּוָבה  ב ּבִ ָ ּשׁ יּפּוִרים? ֲהֵרי חֹוֵטא ׁשֶ ין ְליֹום ַהּכִ ׁשּוָבה, ַמּדּוַע ָעָליו ְלַהְמּתִ ּתְ
ה  ַרְיָתא: "ָעַבר ַעל ִמְצַות ֲעׂשֵ ּבָ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ֵלָמה ִנְמָחל לֹו ֲעוֹונֹו ִמָּיד, ּכַ ׁשְ
ה  ּמֹוֲחִלים לֹו", ְוִאיּלּו ִאם לֹא ָעׂשָ ם ַעד ׁשֶ ָ ׁשּוָבה - לֹא ָזז ִמּשׁ ה ּתְ ְוָעׂשָ
ִעים - ּתֹוֵעָבה"! ֵלי, "ֶזַבח ְרׁשָ סּוק בִמׁשְ ּפָ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ׁשּוָבה - לֹא ִיְמֲחלּו לֹו, ׁשֶ ּתְ
ֵּיׁש  ּסֹוֵבר ׁשֶ י ׁשֶ יַטת ַרּבִ ׁשִ ָנה זֹו ִהיא ּכְ י ֵזיָרא: ִמׁשְ ְך ַרּבִ ָאַמר ַעל ּכָ
ָעַבר ֲעֵבָרה ְולֹא  ֲאִפיּלּו חֹוֵטא ׁשֶ יּפּוִרים, ׁשֶ יֹום ַהּכִ ַמֲעָלה ְמיּוֶחֶדת ּבְ

ְתׁשּוָבה, ֲעוֹונֹו ִנְמָחל לֹו. ב ּבִ ׁשָ
יּפּוִרים ֵאין יֹום ַהּכִ ָנם חֹוְטִאים ׁשֶ ּוְבָכל ֹזאת ֶיׁשְ
ם: ְרּכָ נּו ֶאת ּדַ ְּיַתּקְ ר ַעל ֶחְטֵאיֶהם ַעד ׁשֶ ְמַכּפֵ

א. ּכֹוֵפר.
ִרית ִמיָלה. ה ּבְ ּלֹא ָעׂשָ ב. ִמי ׁשֶ

ה ְוַעּזּות, ּלֹוֵמד ֶאת ַהּתֹוָרה ִמּתֹוְך חּוְצּפָ  ג. ִמי ׁשֶ
בֹוד. ַגּסּות ּוְבחֹוֶסר ּכָ ֵאלֹות ַעל ַהּתֹוָרה ּבְ ְוׁשֹוֵאל ׁשְ

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 
יותר, במאה ה-1 לפני  הוקם מאוחר 
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 )1924( על ידי משלחת 

של  החפירות 
החברה לחקירת 
שראל  י ארץ-
 , ה י ת ו ק י ת ע ו
של  בראשותו 

נחום סלושץ.

)Wikipedia, Ariel Horowitz( יד אבשלום
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החברה לחקירת ארץ 
ישראל ועתיקותיה

ארץ-ישראל  לחקירת  החברה 
תרע"ג  בשנת  נוסדה  ועתיקותיה 
רוח  אנשי  קבוצת  ידי  על   )1913 (
אברהם  ביניהם  ארץ-ישראליים, 
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 
את  ערכה  החברה   .)1920 ( תר"פ 
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.

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת שבועות ט"ו- ט"ז 

ְמִעיט ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ ף ט"ו: ֶאָחד ַהּמַ ּדַ

ְמִעיט  ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ ים: "ֶאָחד ַהּמַ ר ְלַרּבִ ּמּוּכָ ט ׁשֶ ּפָ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ִמׁשְ ּבְ
ְך  ְלמּוד לֹוֵמד ֹזאת ִמּכָ ַמִים". ַהּתַ ָ ּשׁ ּבַ ְּיַכֵּון ֶאת ִלּבֹו ְלָאִביו ׁשֶ ּוִבְלַבד ׁשֶ
ן עֹוף,  י ָקְרּבַ ן ָחׁשּוב, ְוַגם ְלַגּבֵ הּוא ָקְרּבָ ֵהָמה, ׁשֶ ן ּבְ י ָקְרּבַ ם ְלַגּבֵ ּגַ ׁשֶ
ה ֵריַח ִנחֹוַח" - ֵיׁש ַלה' ַנַחת רּוַח.  ֶ ּתֹוָרה: "ִאּשׁ תּוב ּבַ ן זֹול, ּכָ הּוא ָקְרּבָ ׁשֶ
ֵני  נֹות ִמּפְ ְרּבָ "ה ִמן ַהּקָ ּבָ ל ַהּקָ ין ַהֲהָנָאה ׁשֶ ָוה ּבֵ ַהּתֹוָרה ַמׁשְ ֲהֵרי ָלנּו ׁשֶ
ן, ַהִאם ְרצֹונֹו ָלׁשּוב  ְרּבָ ֵּון ַמְקִריב ַהּקָ ְתּכַ יבּות ִהיא ַמה ּמִ ר ַהֲחׁשִ ִעיּקַ ׁשֶ
ָּיכֹול ַלֲעׂשֹות  י ׁשֶ ּמִ ּמּוָבן ׁשֶ ַמִים. ּכַ ָ ּשׁ ּבַ ֵלָמה ּוְלִהְתָקֵרב ְלָאִביו ׁשֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
ה ְוֶאָחד  ְרּבֶ ה? ֲהֵרי ֶאָחד ַהּמַ ִביל ָמה ַלֲעׂשֹות ַהְרּבֵ ׁשְ ה, לֹא ֹיאַמר: ּבִ ַהְרּבֵ
ְּונּו  ַמִים! זֹו ָטעּות. ֲחַז"ל ִהְתּכַ ָ ּשׁ ּבַ ְּיַכֵּון ֶאת ִלּבֹו ְלָאִביו ׁשֶ ְמִעיט ּוִבְלַבד ׁשֶ ַהּמַ
ה הּוא  ָצת ַהּזֶ ָּיכֹול ַלֲעׂשֹות ַרק ְקָצת, ַוֲעבּור ַהּקְ ִאם ֵיׁש ָאָדם ׁשֶ לֹוַמר ׁשֶ
יו  ַמֲעׂשָ ֵמַח ּבְ הּוא ׂשָ מֹו ׁשֶ יו ּכְ ַמֲעׂשָ ֵמַח ּבְ "ה ׂשָ ּבָ ָכל ְמאֹודֹו, ַהּקָ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ִמׁשְ
ה! ַּיֲעׂשֶ ה - ׁשֶ ָּיכֹול ַלֲעׂשֹות ַהְרּבֵ ה. אּוָלם, ִמי ׁשֶ ה ַהְרּבֵ עֹוׂשֶ ל ָאָדם ׁשֶ ׁשֶ

ַלִים ַטח ָלִעיר ְירּוׁשָ ף י"ד: הֹוָסַפת ׁשֶ ּדַ

ַדף ֶזה עֹוֶסֶקת  ְלֶמֶדת ּבְ ָנה ַהּנִ ׁשְ ַהּמִ
ַטח  ֲהָלָכה ְמַעְנֶיֶנת: הֹוָסַפת ׁשֶ ּבַ

ַלִים. ָלִעיר ְירּוׁשָ

יֹוֵתר  ת  ׁשֶ ה ְמקּוּדֶ דֹוׁשָ ַהּקְ ַאְרֵצנּו 
ַלִים ִעיר ַהּקֹוֶדׁש  ל ָהעֹוָלם, ִוירּוׁשָ ִמּכָ
ָרֵאל.  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ה יֹוֵתר ִמּכָ ְקדֹוׁשָ
ָרֵאל ָאסּור ֶלֱאכֹול ׁשּום  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ

ר ֶלֱאכֹול  ַלִים מּוּתָ ַרֲחֵבי ְירּוׁשָ ִני, ַאְך ּבְ ר ׁשֵ ן ְוָאסּור ֶלֱאכֹול ַמֲעׂשֵ ָקְרּבָ
ַטח  ֶ ָּוָנה ְלָכל ַהּשׁ ים". ֵאין ַהּכַ ים ַקּלִ נֹות "קֹוָדׁשִ ִני ְוֵכן ָקְרּבְ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ

תֹוְך ַהחֹומֹות. ּבְ יָקה ׁשֶ א ָלִעיר ָהַעּתִ ַלִים, ֶאּלָ רּוי ַהּיֹום ְירּוׁשָ ַהּקָ

ּה? ּבָ ה ׁשֶ ָ דּוּשׁ ַלִים ּכֹוֵלל ַהּקְ ַטח ָהִעיר ְירּוׁשָ ר ְלַהְרִחיב ֶאת ׁשֶ ַהִאם ֶאְפׁשָ

ַלִים  ַטח ִלירּוׁשָ ר ְלהֹוִסיף ׁשֶ ֶאְפׁשָ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ְלֶמֶדת ּבְ ָנה ַהּנִ ׁשְ ּמִ ּבַ
הֹוָסָפה זֹו ִיְהֶיה ּתֹוֶקף, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה  ּלְ ׁש אֹותֹו, ּוְכֵדי ׁשֶ ּוְלַקּדֵ
ְבִעים ְוֶאָחד  ים, ׁשִ אּוִרים ְותּוּמִ אֹול ּבָ ֶלְך ְוָנִביא, ָצִריְך ִלׁשְ ַהְחָלַטת ַהּמֶ ּבְ
ם ְמסֹוְבִבים ֶאת חֹוַמת  ָבר, ְוכּוּלָ ים ַלּדָ ְנֶהְדִרין ְצִריִכים ְלַהְסּכִ ַחְבֵרי ַהּסַ
ָרֵאל הֹוֵלְך  נֹות ּתֹוָדה, ְוָכל ַעם ִיׂשְ ל ָקְרּבְ ַלִים ִעם ְלָחִמים ׁשֶ ָהִעיר ְירּוׁשָ

יר. ְכֵלי ׁשִ נּו ּבִ ַלִים ָעְמדּו ְוִניּגְ ירּוׁשָ ַאֲחֵריֶהם, ּוְבָכל ָמקֹום ּבִ

ַלִים ת ְירּוׁשָ ַ ף ט"ז: ְקדּוּשׁ ּדַ

ה. ַלִים ִהיא ִעיר ַהּקֹוֶדׁש ְוַאְדָמָתּה ְקדֹוׁשָ ְירּוׁשָ

ָתּה? ָ ְקדּוּשׁ ׁש ֵאינֹו ַקָּים, נֹוְתָרה ָהִעיר ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ר ּבֵ ֲאׁשֶ ָיֵמינּו, ּכַ ַהִאם ּבְ

ִוד  ַדף ֶזה: ּדָ ַהְרָחָבה ּבְ ְלֶמֶדת ּבְ דֹוָלה, ַהּנִ ִניּדֹון ֶזה ַקֶּיֶמת ַמֲחלֹוֶקת ּגְ ּבְ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ַלִים. ְלָיִמים ָחַרב ּבֵ ׁשּו ֶאת ְירּוׁשָ ֶלְך ִקיּדְ לֹֹמה ַהּמֶ ֶלְך ּוׁשְ ַהּמֶ
ְך  ָנה, ְוַאַחר ּכָ ְבִעים ׁשָ ְך ׁשִ ֶמׁשֶ ֶבל ּבְ ָגלּות ּבָ ָרֵאל ָהָיה ּבְ ָהִראׁשֹון, ַעם ִיׂשְ

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

כנס החברה לחקירת ארץ-ישראל בשבטה בשנות ה-50 
)Wikipedia(
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ף י"ז: טּוְמַאת ֶנַגע ָצַרַעת ּדַ

ֵּיׁש ּבֹו  ִית ׁשֶ ּבַ ת ְמצֹוָרע ֶנֱאָמר ׁשֶ ָרׁשַ בּפָ
ית ָטֵמא  ַהּבֵ ֶנַגע ָצַרַעת ְוַהּכֵֹהן ִהְכִריז ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ִית ִנְהֶיה ָטֵמא, ּכַ ְכָנס ֶאל ַהּבַ - ַהּנִ
ִית  א ֶאל ַהּבַ ֵסֶפר ַוִּיְקָרא: "ְוַהּבָ סּוק ּבְ ּפָ ּבַ

יר ֹאתֹו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב". ל ְיֵמי ִהְסּגִ ּכָ

ה  ִית ַהּזֶ ֵנס ַלּבַ ָאָדם ָטהֹור ִיּכָ ֵכן ׁשֶ ֵאיְך ִיּתָ
הּוא  ׁשֶ ְכַנס ְלַבִית ּכְ ּנִ ֵאר ָטהֹור? ָאָדם ׁשֶ ָ ְוִיּשׁ
חּוץ,  ַאר ּבַ ּלֹו ִנׁשְ ית ְוַרק ָהַאף ׁשֶ הֹוֵלְך ֲאחֹוַרּנִ
א ֶאל  ּתֹוָרה "ְוַהּבָ תּוב ּבַ י ּכָ נֹוַתר ָטהֹור ּכִ
צּוָרה ְרִגיָלה ִנְטָמא. ְכַנס ּבְ ּנִ ִית", ַרק ִמי ׁשֶ ַהּבַ

ם ֶאת ָהַאף - הּוא  אּוָלם ִאם הּוא ִהְכִניס ּגַ
ֵעת  ת ָלנּו ֵאיְך הּוא ִנְכַנס, ּכָ ָבר לֹא ִאיְכּפַ יו ּכְ ַעְכׁשָ ֵני ׁשֶ ָבר ִנְהָיה ָטֵמא, ִמּפְ ּכְ
ִית הּוא ִנְהָיה ָטֵמא. תֹוְך ַהּבַ ְמָצא ּבְ ּנִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ִית ּוְכמֹו ּכָ תֹוְך ַהּבַ ָבר ּבְ הּוא ּכְ

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 )1919( עלה לארץ וערך 
חפירות בחמת טבריה, בעקבותיהן זכה 
לכינוי "החופר היהודי הראשון". בשנת 
תרפ"א )1921( חפר 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 
)1942(, ובשנת תשי"ח )1957( זכה בפרס 

רמת גן לחוכמת ישראל. 

נחום סלושץ )מימין( יחד עם אשר ברש וש. שלום 
)עומד(, בכנס סופרים עבריים בתל אביב, 1948 

)Wikipedia, זולטם קלוגר(

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת שבועות י"ז- י"ח

ף י"ח: ֶהְעֵלם ֶאָחד ּדַ

ְלמּוד:  ְקָרא "ֶהְעֵלם ֶאָחד", ְוָכְך ְלׁשֹון ַהּתַ ְלמּוִדי ַהּנִ ג ּתַ נֹו ּמּוּשָׂ ֶיׁשְ
ֶהְעֵלם ֶאָחד". ֵני ֵזיֵתי ֵחֶלב ּבְ "ָאַכל ׁשְ

ֵהָמה )ַהֵחֶלב  ל ּבְ ֵאין ֶלֱאכֹול ֵחֶלב ׁשֶ ב ׁשֶ ּתֹוָרה ִנְכּתָ ָבִרים? ּבַ ָּוַנת ַהּדְ ַמה ּכַ
ן  ׁשֹוֵגג, ַחָּיב ְלָהִביא ָקְרּבַ ָאַכל ֵחֶלב ּבְ ֵהָמה(. ִמי ׁשֶ ל ַהּבְ הּוא ֵחֶלק ׁשֶ
ּנּו  ׁשֹוֵגג? ֶנֱעַלם ִמּמֶ ׁש ּוְלַהְקִריבֹו. ֵאיְך אֹוְכִלים ּבְ ְקּדָ את ְלֵבית ַהּמִ ַחּטָ
ָאסּור ֶלֱאכֹול ֵחֶלב. ֶזה ִנְקָרא "ֶהְעֵלם".  ַכח ׁשֶ ל: הּוא ׁשָ ָהִאיּסּור. ְלָמׁשָ

ל  נֹות ֲאָחִדים. ּכָ ָעִמים ֲאָחדֹות, ָעָליו ְלָהִביא ָקְרּבָ ִאם ְיהּוִדי ָאַכל ֵחֶלב ּפְ
ָאַכל  ְוָקא ִאם ַאֲחֵרי ׁשֶ ל ֹזאת ּדַ ר ַעל ֲאִכיָלה ַאַחת. אּוָלם, ּכָ ן ְמַכּפֵ ָקְרּבָ
ַעם נֹוֶסֶפת.  ַכח ְוָאַכל ּפַ ָבר ָאסּור, ְוׁשּוב ׁשָ ַהּדָ ר ׁשֶ ַעם ַאַחת הּוא ִנְזּכַ ֵחֶלב ּפַ
ָעִמים ֲאָחדֹות, ֲאָבל  אּוָלם ַמהּו "ֶהְעֵלם ֶאָחד"? ִאם הּוא ָאַכל ּפְ
ל ָהֲאִכילֹות  ָאסּור ֶלֱאכֹול ֵחֶלב, ֲהֵרי ּכָ ַכח ׁשֶ ַמן הּוא ׁשָ ָכל אֹותֹו ַהּזְ ּבְ
ְלָבד. ן ֶאָחד ּבִ ה ֶאָחד, ְוהּוא ַחָּיב ָקְרּבָ ַמֲעׂשֶ ֲאִכיָלה ַאַחת, ּכְ בֹות ּכַ ֶנְחׁשָ

ֲעׂשּו  ּנַ ים ֲאָחִדים ׁשֶ לֹוַמר: ַמֲעׂשִ "ֶהְעֵלם ֶאָחד" הּוא ֵהָעְלמּות ַאַחת, ּכְ
ִאי ְיִדיָעה ַאַחת. ּבְ

ׁש ֶאת  ב ְוִקיּדֵ ָראׁשּות ֶעְזָרא ּוְנֶחְמָיה, ְוֶעְזָרא ׁשָ ָעלּו ֵחֶלק ִמן ָהָעם ּבְ
ה ִראׁשֹוָנה"  ָ לֹֹמה ִנְקֵראת "ְקדּוּשׁ ִוד ּוׁשְ ׁשּו ּדָ יּדְ ּקִ ה ׁשֶ ָ דּוּשׁ ַלִים. ַהּקְ ְירּוׁשָ

ִנָּיה". ה ׁשְ ָ ׁש ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ִנְקֵראת "ְקדּוּשׁ יּדֵ ּקִ ה ׁשֶ ָ דּוּשׁ ְוַהּקְ

ִוד  ׁשּו ּדָ יּדְ ּקִ ה ׁשֶ ָ דּוּשׁ ַהּקְ ָנם ַהּסֹוְבִרים ׁשֶ יַע ְלַמֲחלֹוֶקת. ֶיׁשְ ה ַנּגִ ַעּתָ
ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ חּוְרּבַ ם ּבְ ָלל, ּגַ ֵטָלה ּכְ ֵקָפה ְלעֹוָלם ְוֵאיָנּה ּבְ לֹמֹה ּתְ ּוׁשְ
ה.  ָהִעיר ְקדֹוׁשָ יר ׁשֶ ְלַבד, ְלַהְזּכִ רֹון ּבִ ַלִים ְלִזיּכָ ׁש ֶאת ְירּוׁשָ ב ְוִקיּדֵ ְוֶעְזָרא ׁשָ
ִית  ן ַהּבַ ְטָלה ִעם חּוְרּבַ ה ָהִראׁשֹוָנה ּבָ ָ דּוּשׁ ַהּקְ ָנם ַהּסֹוְבִרים ׁשֶ ַאְך ֶיׁשְ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ם ּבֵ ר ֶנֱחַרב ּגַ ַעם נֹוֶסֶפת, ְוַכֲאׁשֶ ׁש ּפַ ְוָלֵכן ֶעְזָרא ִנְזַקק ְלַקּדֵ

ה זֹו. ָ ְטָלה ְקדּוּשׁ ִני ּבָ ֵ ַהּשׁ
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חידה!

"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.

יש לי מושג |  !

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת שבועות י"ב- י"ח

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.

לאחר שיוסף פותר את החלומות לפרעה, הוא מחליט למנות אותו 
ֶבת  ִמְרּכֶ ב ֹאתֹו ּבְ למשנה למלך מצרים ולקרוא לו "ַאְבֵרְך" : "ַוַּיְרּכֵ
ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים". ר לֹו ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך ְוָנתֹון ֹאתֹו ַעל ּכָ ֶנה ֲאׁשֶ ׁשְ ַהּמִ

מה פירוש המילה "ַאְבֵרְך"?
המפרשים נתנו שני הסברים אפשריים. האחד, שהמילה ַאְבֵרְך, 
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 ַאְבֵרְך הוא שזה מלשון ברך, דהיינו, 

איש חשוב שכולם כורעים ברך לפניו.

ַטח ָהִעיר  ר ְלַהְרִחיב ֶאת ׁשֶ ַהִאם ֶאְפׁשָ א. 
ּה? ּבָ ה ׁשֶ ָ דּוּשׁ ַלִים ּכֹוֵלל ַהּקְ ְירּוׁשָ

ה  ָ ַלִים: מהי "ְקדּוּשׁ ת ְירּוׁשָ ַ בעניין ְקדּוּשׁ ב. 
ִנָּיה"? ה ׁשְ ָ ִראׁשֹוָנה" ומהי "ְקדּוּשׁ

מהו ההסבר למשפט והביטוי: "ֶאָחד  ג. 
ְּיַכֵּון ֶאת  ְמִעיט ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ ַהּמַ

ַמִים"? ָ ּשׁ ּבַ ִלּבֹו ְלָאִביו ׁשֶ

דבר תורה לשולחן שבת

70

1967/תשכ״ז
מלחמת ששת הימים

מלחמת ששת הימים הייתה מלחמה בין ישראל למדינות ערב, 
שנערכה בימים כ"ו אייר – ב' סיוון תשכ"ז )5-10 ביוני 1967(. המלחמה 
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. 

שכ"ז
ת

/1967

שנה למדינת ישראל

איזה משפט מהמפגש 
השבועי רמוז כאן?

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(
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