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דַּ ף כ'" :ל ֹא ְת ָח ֵּנם"
ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ֵס ֶפר דְּ ָב ִרים ְמ ַצּוָה ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ׁ ֶשלְ ַא ַחר ׁ ֶשּיִ ָּכנְ סּו לְ ֶא ֶרץ
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְ יִכְ ְ ּב ׁש ָּוה ִמ ֵידי א ּּומוֹ ת ָהעוֹ לָ ם – ֲעלֵ ֶיהם לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ִ ּצּוּוי ׁ ֶשל "וְ ל ֹא
ְת ָח ֵ ּנם"" -ל ֹא ְת ָח ֵּנם" ִמ ְּל ׁשוֹ ן ֲחנָ יָ הָ .אסּור לָ ֵתת לְ א ּּומוֹ ת ָהעוֹ לָ ם לַ ֲחנוֹ ת,
לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּק ַעּ ַ ,ב ַ ּק ְר ַקע ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
ָה ָא ֶרץ נִ ְּיתנָ ה לִ ְבנֵ י ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִ ּבלְ ַבד ו ְָאסּור לִ ְמכּ וֹר ֲחלָ ִקים ִמ ֶּמ ָ ּנה לְ ַעם ַא ֵחר.
ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ִ ּג ִּיטין נֶ ֱא ַמר ִ ּכי ְ ּכ ֵדי לִ גְ אוֹ ל ֶאת ָה ָא ֶרץ ִמ ֵידי נוֹ ְכ ִרים -
מּותר
ָּ
לִ ְקנוֹ ת ֵמ ֶהם ָ ּב ִּתים וְ ָשׂ דוֹ ת ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ׁ ַש ַ ּבתַּ .כמ ָּובן ׁ ֶש ָאסּור לִ כְ ּתוֹב ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
לוֹמר לַ נּוֹ כְ ִרי ׁ ֶשּיִ כְ ּתוֹב ֶאת ׁ ְש ַטר ַה ְּמכִ ָירה.
ֶאת ׁ ְש ַטר ַה ְּמכִ ָירהֲ ,א ָבל מ ָּּותר ַ
ַר ּׁ ִש"י ַמ ְס ִ ּביר ׁ ֶש ּמ ָּּותר לַ ֲעשׂוֹ ת זֹאת ְּכ ֵדי לְ ַהגְ ִ ּביר ֶאת יִ ׁ ּשּוב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל.

דַּ ף כ"אּ ֵ :בית ֶמ ְר ָחץ וְ ָשׂ ֶדה
יע
זְ כַ ְריָ ה ּונְ ֶח ְמיָ ה ִה ְתגּ וֹ ְררּו ְ ּב ָב ֶבל לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ תּ ְ .ב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ִה ִ ּג ַ
נ ֹוכְ ִרי ַ ּב ְבלִ י ִּוב ֵ ּיק ׁש לִ ְ ׂ
שכּ וֹר ִמ ְּזכַ ְריָה ֵ ּבית ֶמ ְר ָחץ ִציבּ ִּורי ׁ ֶש ָהיָה ׁ ַשּיָ ְך לִ זְ כַ ְריָה.
ֲח ֵברוֹ נְ ֶח ְמיָ ה ָע ַמד לְ יָ דוֹ ָוְא ַמר לוֹ ַ ּב ֲע ִדינּותְּ :כ ַדאי לִ ׁ ְשאוֹ ל ֶאת ָה ַרבָ .הלַ ךְ
זְ כַ ְריָ ה לְ ָב ֵרר ֵא ֶצל ָה ַרב ִאם מ ָּּותר ַהדָּ ָבר ,וְ ָה ַרב ָא ַמר לו ׁ ֶש ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן
אוֹמר ׁ ֶש ָאסּור לְ ַה ְשׂ ִ ּכיר בֵּ ית ֶמ ְר ָחץ לְ נוֹ ְכ ִריּ ִ ,כי ַהנּוֹ ְכ ִרי יַ ְפ ִעיל
ַ ּג ְמלִ ֵיאל ֵ
הּודי ׁ ֶשבֵּ ית ַה ֶּמ ְר ָחץ
ֶאת בֵּ ית ַה ֶּמ ְר ָחץ ַ ּגם בְּ ׁ ַשבָּ תוֹ ת ,וְ יַ ְח ׁ ְשבּו ׁ ֶש ַהּיְ ִ
ׁ ַשּיָ ְך לוֹ ְמ ַח ֵ ּלל ׁ ַשבָּ ת.
ַא ֲח ֵרי י ִָמים ֲא ָח ִדים נו ַֹדע לִ זְ כַ ְריָה ׁ ֶש ְ ּנ ֶח ְמיָה ִה ְ ׂ
ש ִּכיר ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ׁ ֶשלּ ֹו לְ נ ֹוכְ ִרי.
ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלא זְ כַ ְריָ הַ :מדּ ַּוע ֵ ּבית ֶמ ְר ָחץ ָאסּור וְ ָ ׂ
ש ֶדה מ ָּּותר?
ִה ְס ִ ּביר לוֹ ָה ַרב :בֵּ ית ֶמ ְר ָחץ ל ֹא ְרגִ ילִ ים לִ ְשׂ כּ וֹ ר ,וְ לָ כֵ ן ְּכ ׁ ֶשהּוא יִ ְפ ַעל
שדוֹ ת ְרגִ ילִ ים לִ ְ ׂ
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֲאנָ ׁ ִשים יַ ְח ׁ ְשבּו ׁ ֶש ַא ָּתה ְמ ַח ֵ ּלל ׁ ַש ָ ּבתֲ ,א ָבל ָ ׂ
שכּ וֹ ר,
וְכַ ֲא ׁ ֶשר יִ ְראּו ׁ ֶשעוֹ ְב ִדים ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֲאנָ ׁ ִשים יָ ִבינּו ׁ ֶשל ֹא ַא ָּתה ׁ ָשלַ ְח ָּת
ּ
ֶאת ַה ּפוֹ ֲעלִ יםֶ ,א ָ ּלא ִה ְ ׂ
נוֹ
ׂ
ש ַּכ ְר ָּת ֶאת ַה ָש ֶדה לְ כְ ִרי.
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מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת עבודה זרה דף כ"ד
"וַ י ִַּׁש ְרנָ ה ַה ָּפרֹות ַּב ֶּד ֶרְך ַעל ֶּד ֶרְך ֵּבית ֶׁש ֶמׁש ִּב ְמ ִסּלָ ה ַא ַחת
ָהלְ כּו ָהֹלְך וְ גָ עֹו ."..מאי וַ י ִַּׁש ְרנָ ה? אמר רבי יוחנן משום
רבי מאיר :שאמרו שירה .ורב זוטרא בר טוביה אמר רב:
שישרו פניהם כנגד ארון ואמרו שירה"
מחוורתא – ברור הדבר
רמיזא – רמוז

הסבר :בספר שמואל מסופר שהפלשתים שמו
את ארון הברית על עגלה רתומה לפרות ,והפרות
הוליכו אותו בדרך בית שמש .חכמים מדייקים
מלשון הכתוב שנעשה נס והפרות אמרו שירה.

על המפה
בית שמש
בית שמש היא עיר במחוז ירושלים,
במקום בו התקיים יישוב כבר בתקופה
הכנענית .העיר נזכרת בתנ"ך ובדברי
חז"ל ,אולם העיר העתיקה נחרבה
בידי נבוכדנאצר מלך בבל .במלחמת
העצמאות הקים הצבא המצרי משלט
באזור ,ולאחר שנכבש בידי צה"ל במהלך
מבצע ההר ,הוקמה עליו העיר בית שמש
המודרנית .העיר הוקמה ב-כ"ז בכסלו
תשי"א ( 6בדצמבר  )1950בתור "מעברת
הר טוב" ,ובשנת תשי"ג ( )1953שונה שמה
לבית שמש .בתחילה גרו בה בעיקר עולים
מאיראן ,עיראק ,צפון אפריקה ,ורומניה
ובמהלך השנים הגיעו לעיר גם עולים
מאתיופיה ,רוסיה וארצות הברית .בשנת
תשנ"א ( )1991קיבלה בית שמש מעמד
של עיר .בשנות ה 90-החלו להתיישב בעיר
חרדים רבים ,בעיקר בשכונות רמת בית
שמש והקריה החרדית .כיום גרים בעיר יותר
מ 94,000-תושבים.

בית שמש העתיקה על רקע העיר החדשה
(ד"ר אבישי טייכר)Wikipedia ,
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ּותפּות ִע ְס ִקית
דַּ ף כ"בׁ :ש ָּ
הּודי ָרצּו לִ ְקנוֹ ת ְ ּב ׁש ָּּותפּות ַק ְר ַקע
ִא ׁיש ֲע ָס ִקים גּ וֹ י וְ ִא ׁיש ֲע ָס ִקים יְ ִ
ְ ּב ָמקוֹ ם ֶמ ְר ָּכזִ יַ ,על ְמנָ ת לְ ַה ְ ׂ
יעים
ש ִּכיר אוֹ ָתה ְ ּבכָ ל יוֹ ם לְ רוֹ כְ לִ ים ׁ ֶש ַּמ ִ ּצ ִ
ֶאת ַמ ְרכּ וֹ לְ ָּתם לָ עוֹ ְב ִרים וְ לַ ּׁ ָש ִבים.
ִה ְתיַ ֵעץ ִא ׁיש ָה ֲע ָס ִקים ַהּיְ ה ִּודי ִעם ַרבּ וֹ ֵּכ ַיצד נוֹ ֲהגִ ים ְ ּב ִמ ְק ֶרה זֶ ה ַעל ּ ִפי
ּותפּות ִעם נוֹ ְכ ִרים,
ַה ֲהלָ כָ ה .הּוא זָ כַ ר ׁ ֶשּיֶ ׁ ְשנָ ן ֲהלָ כוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת לְ גַ בֵּ י ׁש ָּ
וְ ָה ַרב ָאכֵ ן הוֹ ָרה לוֹ ָּכ ְך:
ָעלֶ ָ
לּוקת ָה ְרוָ ִחים ִהיא לְ ִפי יָ ִמים,
ּותף ׁ ֶש ְּל ָך ׁ ֶש ֲח ַ ּ
יך לְ ַס ֵ ּכם ִעם ַה ׁ ּש ָּ
לְ ָמ ׁ ָשל :יָ ִמים ִר ׁ
יעי,
ישי וַ ֲח ִצי ְר ִב ִ
אשוֹ ןֵ ׁ ,שנִ יְ ׁ ,שלִ ׁ ִ
יעי ֶ ׁ -ש ְּל ָך ,וַ ֲח ִצי יוֹ ם ְר ִב ִ
ישי וְ ׁ ַש ָ ּבת ֶ ׁ -שלּ וֹ ִ .אם ל ֹא ְּת ַס ֵּכם ִא ּיתוֹ לִ ְפנֵ י כֵ ןֶ ,א ָ ּלא
יָמים ֲח ִמ ׁ ִ
וְ ִ
ישיִ ׁ ,ש ּׁ ִ
ַּת ֲעשּׂו ֶה ְס ֵּכם ְּכלָ לִ י ַעל ֲחל ַ ּּוקת ָה ְרו ִָחיםַ ,א ָּתה ַּת ְפ ִסיד ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּביוֹם ַה ּׁ ַש ָ ּבת
הּוא יַ ֲעבוֹד ַ ּב ֲעב ְּור ָך וְ ַהדָּ ָבר ָאסּור .לְ ִפיכָ ְך ֶאת ָּכל ִרוְ ֵחי יוֹ ם ַה ּׁ ַש ָ ּבת יְ ַק ֵ ּבל
ַה ׁ ּש ָּּותף ַהנּ וֹ כְ ִריַ ,וְא ָּתה ַּת ְחלוֹק ִע ּמוֹ ַרק ְ ּב ִרוְ ֵחי יֶ ֶתר יְ מוֹ ת ַה ּׁ ָשב ַּועֲ .א ָבל
ילה ַא ָּתה ְמ ַס ֵּכם ִע ּמוֹ ׁ ֶשּיוֹ ם ׁ ַש ָ ּבת ׁ ַשּיָ ְך לוֹ ּוכְ נֶ גֶ ד זֶ ה יוֹ ם ַא ֵחר
ִאם ִמ ְּלכַ ְּת ִח ָ ּ
ָ
ַ ּב ּׁ ָשב ַּוע ׁ ַשּיָ ְך לְ ך – ַ ּגם זּו ֶא ְפ ׁ ָשרּות טוֹ ָבה.

דַּ ף כ"ג" :וְ לִ ְפנֵ י ִעּוֵ ר ל ֹא ִת ֵּתן ִמכְ ׁשֹל"
את
יע ַה ִ ּציּוּוי" :וְ לִ ְפנֵ י ִעּוֵ ר ל ֹא ִת ֵּתן ִמ ְכ ׁשֹל וְ יָ ֵר ָ
ְ ּב ֵס ֶפר וַ ּיִ ְק ָרא מוֹ ִפ ַ
ֵּמ ֱאל ֶֹה ָ
עוֹסק ַה ַּתלְ מּוד ַ ּב ֲהלָ כוֹ ת ֲא ָחדוֹ ת ׁ ֶש ְּמקוֹ ָרן
יך ֲאנִ י ה'"ּ ְ .ב ַדף זֶ ה ֵ
יסּור "לִ ְפנֵ י ִעּוֵ ר"ְּ ,כגוֹ ן:
ָ ּב ִא ּ
אָ .אסּור לְ ַה ִ ּנ ַיח ִמכְ ׁשוֹ ל ׁ ֶש ָעלּול לְ ַה ִּזיק לַ זּּולַ ת ,לְ גּופוֹ אוֹ לְ ָממוֹ נוֹ .
בָ .אסּור לְ ַהכְ ׁ ִשיל ָא ָדם ַא ֵחר ַ ּב ֲע ֵב ָרה.
גָ .אסּור לְ ָא ָדם לְ ַה ֲענִ יק לַ ֲח ֵברוֹ ֵע ָצה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ֲהגּונָ ה.
ָּכל ֵאלּ ּו נִ כְ לָ לִ ים ַ ּב ַהגְ דָּ ָרה ׁ ֶשל "לִ ְפנֵ י ִעּוֵ ר" ,וְ ָצ ִר ְ
יך לְ ִהי ָּז ֵהר ִמ ַ ּל ֲעשׂוֹ ת
ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ַה ָ ּללּו ּולְ ַהכְ ׁ ִשיל ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ֵח ִרים.

מן ההיסטוריה
"מבצע ההר"
"מבצע ההר" נערך במלחמת
העצמאות נגד הכוחות המצריים
בחזית ירושלים ,והיה אחד המבצעים
האחרונים במלחמה בגזרה זו .מטרות
המבצע היו ריתוק הכוחות המצריים
כסיוע למבצע יואב ,והרחבת השליטה
הישראלית בפרוזדור ירושלים .המבצע
החל בכיבוש המשלט המשותף ,שבו
ישבו במשך מספר חודשים חיילי
חטיבת הראל כשהם מרוחקים כ60-
מטר בלבד מהמצרים .בהמשך נכבשו
יישובים ערביים נוספים .כוחות חטיבת
הראל בפיקודו של יוסף טבנקין נעו
מכפר לכפר במשך  3ימים וכמעט לא
נתקלו בהתנגדות ,משום שמפקדיהם
של החיילים המצרים נטשו אותם .עם
תחילת המבצע עזבו התושבים הערבים
את בתיהם ,ובמהלך המבצע פוצצו
חלק מהבתים בכפרים כדי למנוע את
תפיסתם חזרה בידי האויב .בעקבות
המבצע הורחב "פרוזדור ירושלים" עד
עמק האלה והגבול הורחק מהדרכים
לירושלים.

דַּ ף כ"דָ :מ ַתי ֵא ַרע ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ִעם דָּ ָמא ֶ ּבן נְ ִתינָ ה?
דָּ ָמא ֶ ּבן נְ ִתינָ ה ָהיָה נוֹ כְ ִרי ַא ׁ ְש ְקלוֹ נִ י ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשּותוֹ ָהיּו ֲא ָבנִ ים ָיְקרוֹתַּ .כ ֲא ׁ ֶשר
נִ זְ ְקקּו ַחכְ ֵמי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לַ ֲא ָבנִ ים יְ ָקרוֹ ת לָ ֵאפוֹ ד ׁ ֶשל ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ לֵ ,הם ָ ּבאּו
ְ
לִ ְקנוֹ ָתן ִמ ֶּמנּ ּו ְ ּב ָממוֹ ן ַרבַ ,אך הּוא ֵס ֵרב לִ ְמכּ וֹ ר לָ ֶהםִּ ,כי ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ׁ ֶשל
ַה ֵּת ָבה ׁ ֶשל ָה ֲא ָבנִ ים ָהיָ ה מ ָ ּּונח ַּת ַחת ר ׁ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ָא ִביו ַהּיָ ׁ ֵשן ,וְ הּוא ל ֹא
ָר ָצה לַ ֲה ִעירוֹ ּ ִ .ב ְ ׂ
שכַ ר זֹאת נוֹ לְ ָדה לוֹ ּ ָפ ָרה ֲאד ָּּומהֶ ׁ ,ש ַ ּגם ִהיא יְ ָק ָרה,
וְ הּוא ִה ְרוִ ַיח ָממוֹ ן ַרב ִמ ְּמכִ ָיר ָת ּה.
ָמ ַתי ֵא ַרע ַמ ֲע ֶשׂ ה זֶ ה?
קּופת בַּ יִ ת ׁ ֵשנִ יִ .מ ּ ְפנֵ י
ַ ּב ֲעלֵ י ַה ּתוֹ ָספוֹ ת כּ וֹ ְת ִבים ׁ ֶשהּוא ֵא ַרע בִּ ְת ַ
קּופת בֵּ ית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
דּומהֶ ,א ָ ּלא
ׁ ֶשבִּ ְת ַ
אשוֹ ן ל ֹא ׁ ָש ֲחטּו ּ ָפ ָרה ֲא ָּ
הוֹסיפּו לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֵא ֶפר ׁ ֶש ָע ָ ׂ
וֹפר -
ִ
יְמי ֶעזְ ָרא ַה ּס ֵ
שה מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּוַ ,עד ֵ
ֵמ ִקים ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י.

2

מפת מבצע ההר ()Wikipedia,Avi1111
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דַּ ף כ"הֵ :ס ֶפר ַהּיָ ׁ ָשר
יהוֹש ַע ִ ּבן-נּוןַּ .כ ֲא ׁ ֶשר
נֵ ס מ ְּופלָ א ֵא ַרע לִ ׁ ֻ
מוֹרּיִים ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל,
הּוא נִ לְ ַחם ָ ּב ֱא ִ
ָע ְמ ָדה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ל ֹא ׁ ָש ְק ָעה ׁ ָשעוֹ ת
ֲארּוכּ וֹתְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשל ֹא ֵיֵרד ַה ַ ּליְלָ ה וְ הּוא
יֵאלֵ ץ לְ ַה ְפ ִסיק ֶאת ִמלְ ַח ְמ ּתוֹ ָ ּב ֶהם
ָ
ַ ּבחו ׁ ֶֹש ְךָּ .כ ְך ְמ ָת ֵאר זֹאת ַה ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר
יְהוֹש ַע" :וַ ּיִ דּ ֹם ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ יָ ֵר ַח ָע ָמד ַעד
ֻׁ
יִ ּקֹם גּוֹ י ֹ
תּובה ַעל
איְ ָביו ֲהל ֹא ִהיא ְכ ָ
ֵס ֶפר ַהּיָ ׁ ָשר"ַ .ה ֵחלֶ ק ָה ִר ׁ
אשוֹן מ ָּובן:
ּיְהוֹש ַע נָ ַקם
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַוְה ֵּיָר ַח ָע ְצרּוַ ,עד ׁ ֶש ׁ ֻ
אוֹיְביםַ .א ְך ָמה ַה ַּכּוָנָ ה
ֶאת נִ ְק ָמתוֹ ָ ּב ִ
תּובה ַעל ֵס ֶפר ַהּיָ ׁ ָשר"?
"הל ֹא ִהיא כְ ָ
ֲ
ַמהּו ֵס ֶפר ַהּיָ ׁ ָשר? ַה ְּת ׁש ָּובה ִהיא ׁ ֶשזֶ הּו
יהם ׁ ֶשל ָה ָאבוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים,
ַּ
חּומ ׁש בְּ ֵר ׁ ִ
תּובים ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
אשית ׁ ֶשבּ וֹ ְ ּכ ִ
אשית ָּכתּוב ׁ ֶשיַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ָא ַמר ַעל
ַה ְמכּו ִּנים "יְ ׁ ָש ִרים"ּ ְ .ב ֵס ֶפר ְ ּב ֵר ׁ ִ
ֶא ְפ ַריִ ם" :וְ זַ ְרעוֹ יִ ְהיֶ ה ְמל ֹא ַהגּ וֹ יִ ם"ַּ .כּוָנַ ת ַהדְּ ָב ִרים ִהיא ׁ ֶש ָּכל ַהגּ וֹ יִ ים
ימה ִמ ֶ ּצ ֱא ָצ ָאיו ׁ ֶשל ֶא ְפ ַריִ ם .יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נּון ָהיָ ה ִמ ּׁ ֵש ֶבט
יִ ְת ַמ ְּלאּו יִ ְר ָאה ֵוְא ָ
ֶא ְפ ַריִ ם ,וְכַ ֲא ׁ ֶשר ָע ְצרּו ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַהּיָ ֵר ַח לְ ׁ ָשעוֹ ת ֲארּוכּ וֹ תָּ ,כל ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם
ְ ּבכָ ל ָהעוֹ לָ ם ָר ֲע ׁשּו וְגָ ֲע ׁשּו וְנָ ְפלָ ה יִ ְר ַאת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נּון ֲעלֵ ֶיהם.

דַּ ף כ"וֵ :עצוֹ ת לַ ֲהגָ נָ ה ִמ ּ ְפנֵ י ּפוֹ ׁ ְש ִעים
ֲחזַ "ל ֶה ֱענִ יקּו ֵעצוֹ ת ֲא ָחדוֹ ת לְ ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַקל ְ ּבפוֹ ׁ ֵש ַע:
יְ ה ִּודי ׁ ֶשהוֹ לֵ ְך בּ ֵוֹדד ַ ּבדֶּ ֶר ְךּ ,ולְ ֶפ ַתע ִמ ְתלַ ּוֶה ֵאלָ יו ַ ּב ְרנָ ׁש ִעם ַּכ ָּונוֹ ת ל ֹא
יָמין ׁ ֶשלּ וְֹּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִאם ַה ַ ּב ְרנָ ׁש
ָּכל ָּכ ְך טוֹ בוֹ ת ,יִ ׁ ְש ַּתדֵּ ל ׁ ֶש ַה ַ ּב ְרנָ ׁש יֵלֵ ְך ְ ּב ַצד ִ
יְנַ ֶּסה לַ ֲע ׂ
ר-מה ,יַד י ִָמין ׁ ֶשלּ ֹו ִּת ְהיֶה זְ ִמינָ ה ּומּוכָ נָ ה לַ ֲעצוֹר אוֹתוֹ.
שוֹת ל ֹו דְּ ַב ָ
ְ
ִאם ֵהם ה ֹולְ כִ ים ִ ּב ִיר ָידה ,י ְִהיֶה ַהּיְ ה ִּודי ַא ֲחרוֹןִּ ,כי ִאם הּוא יֵלֵ ך לִ ְפנֵ י ַה ּפו ׁ ֵֹש ַע
הּוא ָעלּול לְ ַד ְרדֵּ ר אוֹ תוֹ ַ ּב ִּמ ְדרוֹ ןִ .אם ֵהם הוֹ לְ כִ ים ַ ּב ֲעלִ ּיָ ה  -לְ ֶה ֶפ ְך ,יִ ְהיֶ ה
ַהּיְ ה ִּודי ִר ׁ
אשוֹ ן ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַה ַ ּב ְרנָ ׁש ל ֹא ְיִדחוֹ ף אוֹ תוֹ לְ ָאחוֹ ר.
וֹש ַעְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַה ָ ּלה ל ֹא יְנַ ֵ ּצל
וֹפף לִ ְפנֵ י ַה ּפ ׁ ֵ
ַעל ַהּיְ ה ִּודי לְ ִהי ָּז ֵהר ׁ ֶשל ֹא לְ ִה ְתכּ ֵ
ֶאת ַה ִהזְ דַּ ְּמנּות לִ ְתקוֹ ף אוֹ תוֹ .
ִאם ַה ּפו ׁ ֵֹש ַע ׁשו ֵֹאל אוֹתוֹ :לְ ֵהיכָ ן ַא ָּתה ה ֹולֵ ְך? י ֲַענֶ ה ל ֹו לְ ֶד ֶר ְך ְרחו ָֹקה יו ֵֹתר
ִמ ַּמה ׁ ֶשהּוא ְמ ַתכְ נֵ ןַ .מדּ ַּוע? ִּכי
יוֹד ַע ׁ ֶשּיֵ ׁש לְ ָפנָ יו
ָּכ ֵעת ַה ּפוֹ ׁ ֵש ַע ֵ
יצ ַּוע זְ ָממוֹ  ,וְ יִ ָּת ֵכן
זְ ַמן ַרב לְ ִב ּ
ׁ ֶשהּוא י ִָּמנַ ע ִמ ִּל ְתקוֹף ֶאת ַהּיְ ה ִּודי
ִמ ּתוֹ ְך ַמ ְח ׁ ָש ָבה לִ ְתקוֹ ף אוֹ תוֹ
ְ ּב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַהדֶּ ֶר ְך ,וְכָ ְך ִי ָ ּנ ֵצל ַהּיְ ה ִּודי
ִּכי ְ ּב ַה ִ ּג ָיעם לְ יַד ִעיר ְקרו ָֹבה הּוא
יִכנֵ ס לְ תוֹ ְך ָה ִעיר וְ ָ ּיִנ ֵצל.
ָּ

מתולדותיו
יוסף טבנקין
(תרפ"א-תשמ"ז)1921-1987 ,
יוסף טבנקין ז"ל היה ממפקדי הפלמ"ח
במלחמת השחרור .טבנקין נולד בתל
אביב וגדל בעין חרוד ,שירת בהגנה
ובפלמ"ח ,ופיקד על קורסים של מפקדי
כיתות ומחלקות של "ההגנה" בג'וערה.
הוא התמנה למפקד הגדוד הרביעי של
הפלמ"ח" ,גדוד הפורצים" ,ופיקד על
הפשיטה לרמלה ועל הפשיטה על מחסני
הצבא הבריטי בתל ליטווינסקי .במבצע
נחשון פיקד על הגדוד הרביעי בגזרת
שער הגיא ובירושלים ,ותחת פיקודו
השתתף הגדוד בקרבות רבים באזור.
בהמשך פיקד טבנקין על חטיבת הראל.
טבנקין נודע כמפקד עצמאי ,שלא היסס
לסרב לפקודות
שהחשיב כמוטעות.
בשנת תש"י ()1950
השתחרר מצה"ל
וניהל מפעלים
שונים של התעשייה
הקיבוצית.
יוסף טבנקין (אלון טבנקין)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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שנה למדינת ישראל

/1982תשמ״ב

/1982תשמ״ב

מלחמת לבנון הראשונה  -מלחמת שלום הגליל
מלחמת לבנון הראשונה ,שהחלה במבצע שלום הגליל ,פרצה בשנת
( 1982תשמ"ב) בין ישראל לסוריה ולארגוני טרור פלסטינים שפעלו
בלבנון .ישראל יצאה למלחמה בעקבות הסלמה בגבול לבנון והתנקשות
בשלמה ארגוב ,שגריר ישראל בבריטניה .כוחות קרקעיים של צה"ל
נכנסו ללבנון ופתחו בלחימה נגד כוחות סוריים ופלסטיניים .בשלב הבא
של הלחימה כיתר צה"ל את ביירות ולחם בתוכה ,עד שעזבו אותה
הכוחות הפלסטיניים והסוריים בצורה מסודרת ,ואז יצא צה"ל מביירות.
כוחות צה"ל נשארו בדרום לבנון עד שנת
( 2000תש"ס) .המלחמה הביאה להגליית
מפקדות אש"ף לתוניס ,ולחיסול רוב הכוח
הצבאי של הארגונים הפלסטיניים ,אולם
לא הצליחה להוציא את צבא סוריה מלבנון.
האצטדיון בביירות ששימש מצבור תחמושת לאש"ף לאחר
שהופצץ על ידי חיל האוויר הישראלי ()Wikipedia

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

 .1מה פירוש האיסור "ל ֹא ְת ָח ֵּנם"?
 .2אילו הלכות נלמדות מהפסוק "וְ לִ ְפנֵ י
ִעּוֵ ר ל ֹא ִת ֵּתן ִמכְ ׁשֹל"?
"עּוֵ ר"? האם
 .3מה הכוונה במילה ִ
הכוונה היא דווקא לאדם ִעּוֵ ר שאינו
רואה?
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

דבר תורה לשולחן שבת
המקור לרשות שניתנה לרופאים לרפא נמצא בפסוק המופיע בפרשה שלנו:
"וְ כִ י ִיְר ֻיבן ֲאנָ ׁ ִשים וְ ִה ָ ּכה ִא ׁיש ֶאת ֵר ֵעהּו ְ ּב ֶא ֶבן אוֹ ְב ֶאגְ רֹף וְ ל ֹא יָמּות וְ נָ ַפל
לְ ִמ ׁ ְש ָ ּכבִ .אם יָ קּום וְ ִה ְת ַה ֵ ּל ְך ַ ּבחּוץ ַעל ִמ ׁ ְש ַענְ ּתוֹ וְ נִ ָ ּקה ַה ַּמ ֶ ּכה ַרק ׁ ִש ְב ּתוֹ
יִ ֵּתן וְ ַר ּפֹא יְ ַר ּ ֵפא" .מצמד המילים "וְ ַר ּפֹא יְ ַר ּ ֵפא" ,למד התלמוד במסכת
סנהדרין" :מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות".
מה החידוש בכך שיש רשות לרופאים לרפא? התשובה היא שלכאורה היינו
"כי ֲאנִ י ה' ר ְֹפ ֶא ָך" ,ומסיקים מזה
יכולים לומר כדברי הפסוק בפרשת בשלח ִּ
שכאשר אדם חולה עליו לבטוח בקב"ה שהוא ירפא אותו ,ולא ילך לרופאים
שיטפלו בו בדרך הטבע על פי הידע והמקצועיות שלהם .כנגד המחשבה
הזו בא הפסוק ואיתו דברי התלמוד שהקב"ה אומנם מרפא את חולי ישראל
וצריך להתפלל על כך ,אך במקביל נתן הקב"ה רשות לרופאים להיות
שותפים איתו במלאכת הרפואה ,ולכן על האדם החולה לעשות בו זמנית את
שתי הפעולות הנדרשות לריפוי :להתפלל אל הקב"ה שירפא אותו ,וללכת
לרופאים שיעשו כמיטב יכולתם המקצועית כדי להביא לו מזור ורפואה.

! יש לי מושג | אמה עבריה

מה התשובה?
 .1יש עיר שנקראת על שמי ,ובזמנו של יהושע
עמדתי בשמיים .מי אני?
 .2שמו של אבי הוא כשם אחת מאותיות האלף
בית .מי אני ומה שם אבי?
 .3שמו של אבי הוא ההיפך מ"לקיחה" .מי אני
ומה שם אבי?
 .4במבצע ההר ,פיקדתי על חטיבה שבשמה
יש "הר" .מי אני?
 .5אני העיר בה התגורר האיש משאלה .2
מי אני?

בזמנים קדומים ,כאשר לאב לא היתה יכולת לפרנס את בתו ,היה
באפשרותו למכור אותה לאמה בבית אנשים אחרים .הילדה היתה
עובדת בביתם והם היו מפרנסים אותה עד שתגיע לבגרות ותצא
לחורין .בחלק מהמקרים היה בעל הבית לוקח אותה לאישה לו או לבנו.
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