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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 )6 בדצמבר 1950( בתור "מעברת 
הר טוב", ובשנת תשי"ג )1953( שונה 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 )1991( קיבלה 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
)Wikipedia ,ד"ר אבישי טייכר(

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה כ'- כ"ו
פרשת משפטים | י"ט- כ"ה בשבט )4-10 לפברואר(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ם" ף כ': "לֹא ְתָחּנֵ ּדַ

ְנסּו ְלֶאֶרץ  ִּיּכָ ְלַאַחר ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ָבִרים ְמַצָּוה ֶאת ּבְ ֵסֶפר ּדְ ַהּתֹוָרה ּבְ
ל "ְולֹא  ּוּוי ׁשֶ ׁשּוָה ִמיֵדי אּוּמֹות ָהעֹוָלם – ֲעֵליֶהם ְלַקֵּים ֶאת ַהּצִ ָרֵאל ְוִיְכּבְ ִיׂשְ
ׁשֹון ֲחָנָיה. ָאסּור ָלֵתת ְלאּוּמֹות ָהעֹוָלם ַלֲחנֹות,  ם" ִמּלְ ם"- "לֹא ְתָחּנֵ ְתָחּנֵ

ָרֵאל. ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְרַקע ׁשֶ ּקַ ַע, ּבַ ּקֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ה ְלַעם ַאֵחר. ּנָ ְלַבד ְוָאסּור ִלְמּכֹור ֲחָלִקים ִמּמֶ ָרֵאל ּבִ ָנה ִלְבֵני ִיׂשְ ָהָאֶרץ ִניּתְ

ר  ֵדי ִלְגאֹול ֶאת ָהָאֶרץ ִמיֵדי נֹוְכִרים -  מּוּתָ י ּכְ ין  ֶנֱאַמר ּכִ יּטִ ֶכת ּגִ ַמּסֶ ּבְ
ת  ּבָ ׁשַ ָאסּור ִלְכּתֹוב ּבְ מּוָבן ׁשֶ ת. ּכַ ּבַ ׁשַ דֹות ֲאִפיּלּו ּבְ ים ְוׂשָ ּתִ ִלְקנֹות ֵמֶהם ּבָ
ִכיָרה.  ַטר ַהּמְ ִּיְכּתֹוב ֶאת ׁשְ ר לֹוַמר ַלּנֹוְכִרי ׁשֶ ִכיָרה, ֲאָבל מּוּתָ ַטר ַהּמְ ֶאת ׁשְ
ָרֵאל. ּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ יר ֶאת ִיׁשּ ֵדי ְלַהְגּבִ ר ַלֲעׂשֹות ֹזאת ּכְ ּמּוּתָ יר ׁשֶ "י ַמְסּבִ ִ ַרּשׁ

מן התלמוד
 סדר נזיקין,

מסכת עבודה זרה דף כ"ד

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.

מחוורתא – ברור הדבר
רמיזא – רמוז
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ֶדה ית ֶמְרָחץ ְוׂשָ ף כ"א: ּבֵ ּדַ

יַע  ַאַחד ַהָּיִמים ִהּגִ ִנים ַרּבֹות. ּבְ ָבֶבל ִלְפֵני ׁשָ ְזַכְרָיה ּוְנֶחְמָיה ִהְתּגֹוְררּו ּבְ
ָּיְך ִלְזַכְרָיה.  ָהָיה ׁשַ ית ֶמְרָחץ ִציּבּוִרי ׁשֶ ַכְרָיה ּבֵ ּכֹור ִמּזְ ׁש ִלׂשְ ְבִלי ּוִביּקֵ נֹוְכִרי ּבַ
אֹול ֶאת ָהַרב. ָהַלְך  ַדאי ִלׁשְ ֲעִדינּות: ּכְ ֲחֵברֹו ְנֶחְמָיה ָעַמד ְלָידֹו ְוָאַמר לֹו ּבַ
ן  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ָבר, ְוָהַרב ָאַמר לו ׁשֶ ר ַהּדָ ְזַכְרָיה ְלָבֵרר ֵאֶצל ָהַרב ִאם מּוּתָ
י ַהּנֹוְכִרי ַיְפִעיל  ית ֶמְרָחץ ְלנֹוְכִרי, ּכִ יר ּבֵ ּכִ ָאסּור ְלַהׂשְ ְמִליֵאל אֹוֵמר ׁשֶ ּגַ
ְרָחץ  ית ַהּמֶ ּבֵ ַהְּיהּוִדי ׁשֶ בּו ׁשֶ תֹות, ְוַיְחׁשְ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ְרָחץ ּגַ ית ַהּמֶ ֶאת ּבֵ

ת. ּבָ ל ׁשַ ָּיְך לֹו ְמַחּלֵ ׁשַ

ּלֹו ְלנֹוְכִרי.  ֶדה ׁשֶ יר ֶאת ַהּשָׂ ּכִ ֶחְמָיה ִהׂשְ ּנְ ַאֲחֵרי ָיִמים ֲאָחִדים נֹוַדע ִלְזַכְרָיה ׁשֶ
ר? ֶדה מּוּתָ ית ֶמְרָחץ ָאסּור ְוׂשָ א ְזַכְרָיה: ַמּדּוַע ּבֵ ּלֵ ִהְתּפַ

הּוא ִיְפַעל  ׁשֶ ּכֹור, ְוָלֵכן ּכְ ית ֶמְרָחץ לֹא ְרִגיִלים ִלׂשְ יר לֹו ָהַרב: ּבֵ ִהְסּבִ
ּכֹור,  דֹות ְרִגיִלים ִלׂשְ ת, ֲאָבל ׂשָ ּבָ ל ׁשַ ה ְמַחּלֵ ַאּתָ בּו ׁשֶ ים ַיְחׁשְ ת ֲאָנׁשִ ּבָ ׁשַ ּבְ
ַלְחּתָ  ה ׁשָ לֹא ַאּתָ ים ָיִבינּו ׁשֶ ת ֲאָנׁשִ ּבָ ׁשַ ֶדה ּבְ ּשָׂ עֹוְבִדים ּבַ ר ִיְראּו ׁשֶ ְוַכֲאׁשֶ

ֶדה ְלנֹוְכִרי. ְרּתָ ֶאת ַהּשָׂ ּכַ א ִהׂשְ ֶאת ַהּפֹוֲעִלים, ֶאּלָ

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"ַוִיַּׁשְרָנה ַהָּפרֹות ַּבֶּדֶרְך ַעל ֶּדֶרְך ֵּבית ֶׁשֶמׁש ִּבְמִסָּלה ַאַחת 
ָהְלכּו ָהֹלְך ְוָגעֹו..". מאי ַוִיַּׁשְרָנה? אמר רבי יוחנן משום 

רבי מאיר: שאמרו שירה. ורב זוטרא בר טוביה אמר רב: 
שישרו פניהם כנגד ארון ואמרו שירה" 
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"מבצע ההר"
במלחמת  נערך  ההר"  "מבצע 
הכוחות המצריים  נגד  העצמאות 
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 
חיילי  חודשים  מספר  במשך  ישבו 
חטיבת הראל כשהם מרוחקים כ-60 
מטר בלבד מהמצרים. בהמשך נכבשו 
יישובים ערביים נוספים. כוחות חטיבת 
הראל בפיקודו של יוסף טבנקין נעו 
מכפר לכפר במשך 3 ימים 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.

מן ההיסטוריה

)Wikipedia,Avi1111( מפת מבצע ההר

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה כ"ב- כ"ד

ן ִמְכׁשֹל" ף כ"ג: "ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתּתֵ ּדַ

ן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת  יּוּוי: "ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתּתֵ ַוִּיְקָרא מֹוִפיַע ַהּצִ ֵסֶפר  ּבְ
קֹוָרן  ּמְ ֲהָלכֹות ֲאָחדֹות ׁשֶ ְלמּוד ּבַ ַדף ֶזה עֹוֵסק ַהּתַ ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ה'". ּבְ ּמֵ

גֹון: ִאיּסּור "ִלְפֵני ִעֵּור", ּכְ ּבָ
יק ַלּזּוַלת, ְלגּופֹו אֹו ְלָממֹונֹו.  ָעלּול ְלַהּזִ יַח ִמְכׁשֹול ׁשֶ א. ָאסּור ְלַהּנִ

ֲעֵבָרה. יל ָאָדם ַאֵחר ּבַ ב. ָאסּור ְלַהְכׁשִ
ֵאיָנּה ֲהגּוָנה. ג. ָאסּור ְלָאָדם ְלַהֲעִניק ַלֲחֵברֹו ֵעָצה ׁשֶ

ֲעׂשֹות  ֵהר ִמּלַ ל "ִלְפֵני ִעֵּור", ְוָצִריְך ְלִהיּזָ ָרה ׁשֶ ַהְגּדָ ל ֵאּלּו ִנְכָלִלים ּבַ ּכָ
ים ֲאֵחִרים. יל ֲאָנׁשִ לּו ּוְלַהְכׁשִ ָבִרים ַהּלָ ֶאת ַהּדְ

פּות ִעְסִקית ף כ"ב: ׁשּוּתָ ּדַ

פּות ַקְרַקע  ׁשּוּתָ ִאיׁש ֲעָסִקים ּגֹוי ְוִאיׁש ֲעָסִקים ְיהּוִדי ָרצּו ִלְקנֹות ּבְ
יִעים  ּצִ ּמַ ָכל יֹום ְלרֹוְכִלים ׁשֶ יר אֹוָתה ּבְ ּכִ ִזי, ַעל ְמָנת ְלַהׂשְ ָמקֹום ֶמְרּכָ ּבְ

ִבים. ָ ם ָלעֹוְבִרים ְוַלּשׁ ֶאת ַמְרּכֹוְלּתָ

י  ִמְקֶרה ֶזה ַעל ּפִ יַצד נֹוֲהִגים ּבְ ִהְתַיֵעץ ִאיׁש ָהֲעָסִקים ַהְּיהּוִדי ִעם ַרּבֹו ּכֵ
פּות ִעם נֹוְכִרים,  י ׁשּוּתָ ָנן ֲהָלכֹות ׁשֹונֹות ְלַגּבֵ ֶּיׁשְ ַהֲהָלָכה. הּוא ָזַכר ׁשֶ

ְך: ְוָהַרב ָאֵכן הֹוָרה לֹו ּכָ

ת ָהְרָוִחים ִהיא ְלִפי ָיִמים,  ֲחלּוּקַ ָך ׁשֶ ּלְ ף ׁשֶ ּוּתָ ם ִעם ַהׁשּ ָעֶליָך ְלַסּכֵ
ָך, ַוֲחִצי יֹום ְרִביִעי,  ּלְ י ַוֲחִצי ְרִביִעי - ׁשֶ ִליׁשִ ִני, ׁשְ ל: ָיִמים ִראׁשֹון, ׁשֵ ְלָמׁשָ
א  ם ִאיּתֹו ִלְפֵני ֵכן, ֶאּלָ ַסּכֵ ּלֹו. ִאם לֹא ּתְ ת - ׁשֶ ּבָ י ְוׁשַ ִ יּשׁ י, ׁשִ ְוָיִמים ֲחִמיׁשִ
ת  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ֵני ׁשֶ ְפִסיד ִמּפְ ה ּתַ ת ָהְרָוִחים, ַאּתָ ָלִלי ַעל ֲחלּוּקַ ם ּכְ ֲעׂשּו ֶהְסּכֵ ּתַ
ל  ת ְיַקּבֵ ּבָ ַ ל ִרְוֵחי יֹום ַהּשׁ ָבר ָאסּור. ְלִפיָכְך ֶאת ּכָ ֲעבּוְרָך ְוַהּדָ הּוא ַיֲעבֹוד ּבַ
בּוַע. ֲאָבל  ָ ִרְוֵחי ֶיֶתר ְימֹות ַהּשׁ ְחלֹוק ִעּמֹו ַרק ּבְ ה ּתַ ף ַהּנֹוְכִרי, ְוַאּתָ ּוּתָ ַהׁשּ
ָּיְך לֹו ּוְכֶנֶגד ֶזה יֹום ַאֵחר  ת ׁשַ ּבָ ּיֹום ׁשַ ם ִעּמֹו ׁשֶ ה ְמַסּכֵ ה ַאּתָ ִחיּלָ ַכּתְ ִאם ִמּלְ

רּות טֹוָבה. ם זּו ֶאְפׁשָ ָּיְך ְלָך – ּגַ בּוַע ׁשַ ָ ּשׁ ּבַ

ן ְנִתיָנה? ָמא ּבֶ ה ִעם ּדָ ֲעׂשֶ ף כ"ד: ָמַתי ֵאַרע ַהּמַ ּדַ

ר  ֲאׁשֶ ְרׁשּותֹו ָהיּו ֲאָבִנים ְיָקרֹות. ּכַ ּבִ ְקלֹוִני ׁשֶ ן ְנִתיָנה ָהָיה נֹוְכִרי ַאׁשְ ָמא ּבֶ ּדָ
אּו  דֹול, ֵהם ּבָ ל ַהּכֵֹהן ַהּגָ ָרֵאל ַלֲאָבִנים ְיָקרֹות ָלֵאפֹוד ׁשֶ ִנְזְקקּו ַחְכֵמי ִיׂשְ
ל  ַח ׁשֶ ְפּתֵ י ַהּמַ ָממֹון ַרב, ַאְך הּוא ֵסֵרב ִלְמּכֹור ָלֶהם, ּכִ ּנּו ּבְ ִלְקנֹוָתן ִמּמֶ
ן, ְוהּוא לֹא  ל ָאִביו ַהָּיׁשֵ ַחת ֹראׁשֹו ׁשֶ ח ּתַ ל ָהֲאָבִנים ָהָיה מּוּנָ ָבה ׁשֶ ַהּתֵ
ם ִהיא ְיָקָרה,  ּגַ ה, ׁשֶ ָרה ֲאדּוּמָ ַכר ֹזאת נֹוְלָדה לֹו ּפָ ׂשְ ָרָצה ַלֲהִעירֹו. ּבִ

ִכיָרָתּה. ְוהּוא ִהְרִויַח ָממֹון ַרב ִמּמְ

ה ֶזה? ָמַתי ֵאַרע ַמֲעׂשֶ

ֵני  ִני. ִמּפְ ִית ׁשֵ ְתקּוַפת ּבַ הּוא ֵאַרע ּבִ ֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ּכֹוְתִבים ׁשֶ ּבַ
א  ה, ֶאּלָ ָרה ֲאדּוּמָ ֲחטּו ּפָ ׁש ָהִראׁשֹון לֹא ׁשָ ְקּדָ ית ַהּמִ ְתקּוַפת ּבֵ ּבִ ׁשֶ
נּו, ַעד ְיֵמי ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר -  ה ַרּבֵ ה ֹמׁשֶ ָעׂשָ ֵאֶפר ׁשֶ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ הֹוִסיפּו ְלִהׁשְ

ִני. ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵמִקים ּבֵ
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ר ף כ"ה: ֵסֶפר ַהָּיׁשָ ּדַ

ר  ֲאׁשֶ ן-נּון. ּכַ ַע ּבִ ֵנס מּוְפָלא ֵאַרע ִליהֹוׁשֻ
ָרֵאל,  ֶאֶרץ ִיׂשְ ֱאמֹוִרִּיים ּבְ הּוא ִנְלַחם ּבָ
עֹות  ְקָעה ׁשָ ֶמׁש ְולֹא ׁשָ ֶ ָעְמָדה ַהּשׁ
ְיָלה ְוהּוא  לֹא ֵיֵרד ַהּלַ ֵדי ׁשֶ ֲארּוּכֹות, ּכְ
ֶהם  ֵיָאֵלץ ְלַהְפִסיק ֶאת ִמְלַחְמּתֹו ּבָ
ֵסֶפר  סּוק ּבְ ְך ְמָתֵאר זֹאת ַהּפָ ְך. ּכָ חֹוׁשֶ ּבַ
ֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד  ֶ ַע: "ַוִּיּדֹם ַהּשׁ ְיהֹוׁשֻ
ִיּקֹם ּגֹוי אְֹיָביו ֲהלֹא ִהיא ְכתּוָבה ַעל 
ר". ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון מּוָבן:  ֵסֶפר ַהָּיׁשָ
ַע ָנַקם  ְּיהֹוׁשֻ ֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ָעְצרּו, ַעד ׁשֶ ֶ ַהּשׁ
ָּוָנה  אֹוְיִבים. ַאְך ָמה ַהּכַ ֶאת ִנְקָמתֹו ּבָ
ר"?   "ֲהלֹא ִהיא ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהָּיׁשָ
ֶזהּו  ׁשּוָבה ִהיא ׁשֶ ר? ַהּתְ ַמהּו  ֵסֶפר ַהָּיׁשָ

ים,  דֹוׁשִ ל ָהָאבֹות ַהּקְ יֶהם ׁשֶ תּוִבים ַמֲעׂשֵ ּבֹו ּכְ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ׁש ּבְ חּוּמַ
ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָאַמר ַעל  תּוב ׁשֶ ית ּכָ ֵראׁשִ ֵסֶפר ּבְ ִרים". ּבְ ים "ְיׁשָ ַהְמכּוּנִ
ל ַהּגֹוִיים  ּכָ ָבִרים ִהיא ׁשֶ ָּוַנת ַהּדְ ֶאְפַרִים: "ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא ַהּגֹוִים". ּכַ
ֶבט  ֵ ן נּון ָהָיה ִמּשׁ ַע ּבִ ל ֶאְפַרִים. ְיהֹוׁשֻ ֱאָצָאיו ׁשֶ אּו ִיְרָאה ְוֵאיָמה ִמּצֶ ִיְתַמּלְ
ֵני ָהָאָדם  ל ּבְ עֹות ֲארּוּכֹות, ּכָ ֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ְלׁשָ ֶ ר ָעְצרּו ַהּשׁ ֶאְפַרִים, ְוַכֲאׁשֶ

ן נּון ֲעֵליֶהם. ַע ּבִ ָכל ָהעֹוָלם ָרֲעׁשּו ְוָגֲעׁשּו ְוָנְפָלה ִיְרַאת ְיהֹוׁשֻ ּבְ

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 

לפקודות  לסרב 
שהחשיב כמוטעות . 
בשנת תש"י )1950( 
מצה"ל  השתחרר 
ם  מפעלי הל  י נ ו
שונים של התעשייה 

הקיבוצית. 

)Wikipedia ,יוסף טבנקין )אלון טבנקין

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת עבודה זרה כ"ה- כ"ו

ִעים ֵני ּפֹוׁשְ ף כ"ו: ֵעצֹות ַלֲהָגָנה ִמּפְ ּדַ

ַע: פֹוׁשֵ ְתַקל ּבְ ּנִ ֲחַז"ל ֶהֱעִניקּו ֵעצֹות ֲאָחדֹות ְלָאָדם ׁשֶ

ָּונֹות לֹא  ְרָנׁש ִעם ּכַ ֶרְך, ּוְלֶפַתע ִמְתַלֶּוה ֵאָליו ּבַ ּדֶ הֹוֵלְך ּבֹוֵדד ּבַ ְיהּוִדי ׁשֶ
ְרָנׁש  ִאם ַהּבַ ֵדי ׁשֶ ּלֹו, ּכְ ַצד ָיִמין ׁשֶ ְרָנׁש ֵיֵלְך ּבְ ַהּבַ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ ְך טֹובֹות, ִיׁשְ ל ּכָ ּכָ
ְהֶיה ְזִמיָנה ּומּוָכָנה ַלֲעצֹור אֹותֹו. ּלֹו ּתִ ַבר-ָמה, ַיד ָיִמין ׁשֶ ה ַלֲעׂשֹות לֹו ּדְ ְיַנּסֶ

ַע  י ִאם הּוא ֵיֵלְך ִלְפֵני ַהּפֹוׁשֵ יִריָדה, ִיְהֶיה ַהְּיהּוִדי ַאֲחרֹון, ּכִ ִאם ֵהם הֹוְלִכים ּבִ
ֲעִלָּיה - ְלֶהֶפְך, ִיְהֶיה  ְדרֹון. ִאם ֵהם הֹוְלִכים ּבַ ּמִ ר אֹותֹו ּבַ הּוא ָעלּול ְלַדְרּדֵ

ְרָנׁש לֹא ִיְדחֹוף אֹותֹו ְלָאחֹור. ַהּבַ ֵדי ׁשֶ ַהְּיהּוִדי ִראׁשֹון ּכְ

ל  ה לֹא ְיַנּצֵ ַהּלָ ֵדי ׁשֶ ַע, ּכְ לֹא ְלִהְתּכֹוֵפף ִלְפֵני ַהּפֹוׁשֵ ֵהר ׁשֶ ַעל ַהְּיהּוִדי ְלִהיּזָ
נּות ִלְתקֹוף אֹותֹו. ּמְ ֶאת ַהִהְזּדַ

ה הֹוֵלְך? ַיֲעֶנה לֹו ְלֶדֶרְך ְרחֹוָקה יֹוֵתר  ַע ׁשֹוֵאל אֹותֹו: ְלֵהיָכן ַאּתָ ִאם ַהּפֹוׁשֵ
י  הּוא ְמַתְכֵנן. ַמּדּוַע? ּכִ ה ׁשֶ ִמּמַ
ֵּיׁש ְלָפָניו  ַע יֹוֵדַע ׁשֶ ֵעת ַהּפֹוׁשֵ ּכָ
ֵכן  ְוִיּתָ ְזַמן ַרב ְלִביּצּוַע ְזָממֹו, 
ְתקֹוף ֶאת ַהְּיהּוִדי   ַנע ִמּלִ הּוא ִיּמָ ׁשֶ
ָבה ִלְתקֹוף אֹותֹו  ִמּתֹוְך ַמְחׁשָ
ֵצל ַהְּיהּוִדי  ֶרְך, ְוָכְך ִיּנָ ְך ַהּדֶ ֶהְמׁשֵ ּבְ
יָעם ְלַיד ִעיר ְקרֹוָבה הּוא  ַהּגִ י ּבְ ּכִ

ֵצל. ֵנס ְלתֹוְך ָהִעיר ְוִיּנָ ִיּכָ

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
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סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה כ'- כ"ו

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

המקור לרשות שניתנה לרופאים לרפא נמצא בפסוק המופיע בפרשה שלנו: 
ֶאֶבן אֹו ְבֶאְגרֹף ְולֹא ָימּות ְוָנַפל  ה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ים ְוִהּכָ "ְוִכי ְיִריֻבן ֲאָנׁשִ
ְבּתֹו  ה ַרק ׁשִ ּכֶ ה ַהּמַ ַעְנּתֹו ְוִנּקָ חּוץ ַעל ִמׁשְ ְך ּבַ ב. ִאם ָיקּום ְוִהְתַהּלֵ ּכָ ְלִמׁשְ
א", למד התלמוד במסכת  א". מצמד המילים "ְוַרּפֹא ְיַרּפֵ ן ְוַרּפֹא ְיַרּפֵ ִיּתֵ

סנהדרין: "מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות".
מה החידוש בכך שיש רשות לרופאים לרפא? התשובה היא שלכאורה היינו 
י ֲאִני ה' רְֹפֶאָך", ומסיקים מזה  יכולים לומר כדברי הפסוק בפרשת בשלח "ּכִ
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.

ם"? מה פירוש האיסור "לֹא ְתָחּנֵ  .1

אילו הלכות נלמדות מהפסוק "ְוִלְפֵני   .2
ן ִמְכׁשֹל"? ִעֵּור לֹא ִתּתֵ

מה הכוונה במילה "ִעֵּור"? האם   .3
הכוונה היא דווקא לאדם ִעֵּור שאינו 

רואה?

דבר תורה לשולחן שבת

70

1982/תשמ״ב
מלחמת לבנון הראשונה - מלחמת שלום הגליל

מלחמת לבנון הראשונה, שהחלה במבצע שלום הגליל, פרצה בשנת 
1982 )תשמ"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 
2000 )תש"ס(. המלחמה הביאה להגליית 
מפקדות אש"ף לתוניס, ולחיסול רוב הכוח 
הצבאי של הארגונים הפלסטיניים, אולם 
לא הצליחה להוציא את צבא סוריה מלבנון. 

מ״ב
ש

ת
/1982

שנה למדינת ישראל

האצטדיון בביירות ששימש מצבור תחמושת לאש"ף לאחר 
)Wikipedia( שהופצץ על ידי חיל האוויר הישראלי

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. 

יש לי מושג | אמה עבריה !

יש עיר שנקראת על שמי, ובזמנו של יהושע   .1
עמדתי בשמיים. מי אני? 

שמו של אבי הוא כשם אחת מאותיות האלף   .2
בית. מי אני ומה שם אבי? 

שמו של אבי הוא ההיפך מ"לקיחה". מי אני   .3
ומה שם אבי? 

במבצע ההר, פיקדתי על חטיבה שבשמה   .4
יש "הר". מי אני? 

 .2 אני העיר בה התגורר האיש משאלה   .5 
מי אני? 

מה התשובה?

*בפיקוח רואה חשבון

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 
talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו 
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.


