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על המפה
עכו

עכו היא עיר במחוז הצפון בישראל, 
והיא אחת מערי הנמל העתיקות 
כבר בתקופת  בעולם, שראשיתה 
הברונזה הקדומה. היא נזכרת בתנ"ך 
ובדברי חז"ל.  בנחלת שבט אשר, 
בשל היותה עיר נמל הייתה עכו בעלת 
חשיבות אסטרטגית ומסחרית רבה, והיא 
נכבשה ועברה מיד ליד פעמים רבות 
לאורך ההיסטוריה. בתקופת המנדט 
הבריטי גדלה האוכלוסייה היהודית של 
העיר, אך היא פונתה ממנה בעקבות 
מאורעות תרפ"ט. בעכו ניצבה מצודה 
ששימשה את הבריטים כבית כלא. לאחר 
מלחמת העצמאות נמלטו מעכו רוב 
תושביה הערבים, ובתיהם נמסרו לעולים 
יהודים. כיום עכו היא עיר מעורבת ובה 
למעלה מ-47,000 תושבים, כשני שליש 

מתוכם יהודים ושליש ערבים.

עכו
)israeltourism from Israel - AERIAL VIEW OF ACRE(

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה ל"ד- מ'
פרשת תצוה | ג'-ט' באדר )18-24 לפברואר(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

נֹות" ֵזרֹות" ְו"ַתּקָ ף ל"ד: "ּגְ ּדַ

יִנים ְוֶאת ַהֲהָלכֹות  ק ֶאת ַהּדִ ָנה ְמַחּלֵ ׁשְ ָמה ְלֵפרּוׁש ַהּמִ ַהְקּדָ "ם ּבַ ָהַרְמּבַ
נֹות". ָנן ִל"ְגֵזרֹות" ּוְל"ַתּקָ ַרּבָ ּדְ ֵהם ּמִ ׁשֶ

ּלֹא ַיַעְברּו ַעל ִאיּסּוֵרי ַהּתֹוָרה,  מֹור ׁשֶ ֵדי ִלׁשְ עּו ּכְ ְקּבְ ּנִ ֵזרֹות" ֵהן ֲהָלכֹות ׁשֶ "ּגְ
ַע ְמָלאָכה,  ת ְלהֹורֹות ְלנֹוְכִרי ְלַבּצֵ ּבָ ַ ּשׁ ָאסּור ּבַ ל, ַהֲהָלָכה ַהְידּוָעה ׁשֶ ְלָמׁשָ
ם ְמָלאָכה ְוַיֲעבֹור  ה ּגַ ְך ַהְּיהּוִדי ַעְצמֹו ַיֲעׂשֶ בֹות ּכָ ִעּקְ ּבְ ׁשּו ׁשֶ י ֲחַז"ל ָחׁשְ ּכִ

ַעל ִאיּסּור ּתֹוָרה.

תֹוֶסֶפת ְלִמְצָוה ְמסּוֶּיֶמת  אּו ּכְ ּלֹא ּבָ נֹות" ֵהן ֲהָלכֹות, ִמְצוֹות ּוִמְנָהִגים ׁשֶ ּקָ "ּתַ
ל: ִמְצַות ַהְדָלַקת  ְפֵני ַעְצָמן, ְלָמׁשָ ָרה ּבִ א ֵיׁש ָלֶהן ַמּטָ אֹו ְלִאיּסּור ְמסּוָּים, ֶאּלָ

ּתֹו ָועֹוד. ַעל ְלִאׁשְ ּכֹוֵתב ַהּבַ ה ׁשֶ תּוּבָ נֹות ַהּכְ ּקָ ה; ּפּוִרים; ּתַ ֵנרֹות ֲחנּוּכָ

ה;  ל ָחָתן ְוַכּלָ ה ׁשֶ ּתֶ ׁשְ ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ יֵניֶהן: ׁשִ נֹות, ּבֵ ּקָ ן ּתַ יּקֵ נּו ּתִ ה ַרּבֵ ָבר ֹמׁשֶ ּכְ
ְבַעת ְיֵמי ֲאֵבלּות ָועֹוד. ׁשִ

מן התלמוד
 סדר נזיקין,

מסכת עבודה זרה דף ל"ד

הסבר: לנמל עכו הגיעה ספינה עם מורייס - מאכל 
העשוי מציר דגים. הושיב רבי אבא שומרים שישגיחו 

שהגויים לא יערבו יין במורייס ובכך יאסרו אותו.

נטורי – שומרים
נמילא – נמל
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ִבינֹות  ף ל"ה: ִייצור ּגְ ּדַ

הּוְכָנה ַעל ְיֵדי נֹוְכִרי.  ִביָנה ׁשֶ ָאסּור ֶלֱאכֹול ּגְ ְזרּו ׁשֶ ֲחַז"ל ּגָ ַדף ֶזה ֶנֱאַמר ׁשֶ ּבְ
עֹור ֵקַבת  ֲעִמיִדים אֹוָתּה ּבְ ּמַ ֵני ׁשֶ אֹוֵמר: "ִמּפְ מּוֵאל ׁשֶ ְבֵרי ׁשְ יּמּוק הּוא ּדִ ַהּנִ

ְנֵבָלה".

ָּוָנה?  ָמה ַהּכַ

עֹור  ר - אֹוְכִלים, ּבָ ׂשָ יּמּוׁש ַרב. ּבָ ֲעֵלי ַחִּיים, ֵיׁש ָלֶהם ׁשִ ל ּבַ ְלַאַחר ִמיָתָתם ׁשֶ
ׁש  ּמֵ ּתַ ין ַהֶּיֶתר ָנֲהגּו ְלִהׁשְ ּתֹוְפִרים ַנֲעַלִים ּומֹוָצִרים נֹוָסִפים, ְוֵכן ָהְלָאה. ּבֵ
ִביָנה. ְלַאַחר מֹות ָהֵעֶגל הֹוִציאּו ֶאת ֵקָבתֹו,  ל ֵעֶגל ְלִייּצּור ּגְ ָבה ׁשֶ ּקֵ ּבְ

תֹוָכּה ָחָלב, ּוְלַאַחר ְזַמן-ָמה ֶהָחָלב ָהַפְך ִלְגִביָנה. יחּו ּבְ ִהּנִ

ַסְּיִעים  ּמְ ָנם ִמיִצים ְמסּוָּיִמים ׁשֶ ּלֹו ֶיׁשְ ָבה ׁשֶ ּקֵ ּבַ ֵני ׁשֶ ֶאת ֹזאת ָעׂשּו ִמּפְ
ֶלָחָלב ַלֲהפֹוְך ִלְגִביָנה.

הּוְכָנה ַעל  ִביָנה ׁשֶ ָאסּור ֶלֱאכֹול ּגְ נּו ֲחַז"ל ׁשֶ יּקְ יֹוֵתר ַמּדּוַע ּתִ יו מּוָבן ּבְ ַעְכׁשָ
ַחט  ֲהֵרי ָהֵעֶגל לֹא ִנׁשְ ֲאִכיָלה, ׁשֶ ְרׁשּותֹו ֲאסּוָרה ּבַ ּבִ ָבה ׁשֶ ְיֵדי נֹוְכִרי - ַהּקֵ

ָבה ָהֲאסּוָרה. ָלה ַטַעם ֵמַהּקֵ ִביָנה ִקיּבְ ין, ְוַהּגְ ת ְוַכּדִ ּדָ ּכַ
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"ההוא ארבא דמורייסא דאתי לנמילא דעכו, אותיב רבי 
אבא דמן עכו נטורי בהדה" 
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כיבוש עכו במלחמת 
העצמאות

לפי תוכנית החלוקה הייתה אמורה עכו 
להיות בתחום המדינה הערבית. ההגנה 
תכננה לסגור עליה ולהחזיק אותה כ"בת 
ערובה" כדי להבטיח את שלום היישובים 
היהודיים. בעקבות ידיעות על ירידת 
המורל של הלוחמים הערבים בעיר 
החליט משה כרמל, מפקד חטיבת 
כרמלי, לכבוש את העיר בפעולת 
בזק. ההתקפה החלה בהרעשת העיר 
החדשה במרגמות ובדוידקה. שלוש 
פלוגות לוחמים תקפו את העיר, וניהלו 
קרבות מבית לבית מול המיליציות 
החמושות של התושבים. הערבים נסוגו 
לכיוון בניין משטרת עכו. משה כרמל 
שלח מכתב ובו דרישה לכניעה ללא 
הדרישה  את  קיבלו  הערבים  תנאי. 
ונכנעו. בעקבות זאת עזבו רוב התושבים 

הערבים את העיר. 

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה ל"ו- ל"ז

ּוֵלי נֹוְכִרים" יּשׁ ף ל"ז: "ּבִ ּדַ

ל אֹותֹו, ֲאִפיּלּו ִאם  ֵ יּשׁ ּנֹוְכִרי ּבִ ָאסּור ֶלֱאכֹול ַמֲאָכל ׁשֶ נּו ׁשֶ יּקְ ֲחָכִמים ּתִ
ר ְוָחָלב,  ׂשָ ר ְנֵבָלה אֹו ּבָ ׂשַ ר ְוֵאין ּבֹו ּבְ ׁשֵ ה ּכָ ֲאָכל ַהּזֶ ַהּמַ טּוִחים ׁשֶ ֲאַנְחנּו ּבְ
ַהְּיהּוִדים ִיְתַרֲחקּו ֵמַהּגֹוִיים ְולֹא  ֵדי ׁשֶ נּו ֲחָכִמים, ּכְ יּקְ ָנה זֹו ּתִ ּקָ ל. ּתַ ְלָמׁשָ

רּו ֲאֵליֶהם. ִיְתַחּבְ

ִרים  ם ִאם ְיהּוִדים ּגָ ּול. ּגַ ִביּשׁ ֶבת ּכְ יר ֶנְחׁשֶ ַחת ַהּסִ ם ַהְדָלַקת ָהֵאׁש ּתַ ּגַ
הּו,  ֶ ל ַמּשׁ ֵ ן נֹוְכִרי ּוִביּשׁ ּמֵ ְכָלל, ּוְבִמְקֶרה ִהְזּדַ ם נֹוְכִרים ּבִ ֵאין ׁשָ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ָכל ָמקֹום. ם ָאז ֲחַז"ל ָגְזרּו ִאיּסּור ֶזה ּבְ ּגַ

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

ף ל"ו: ֵּיין ֶנֶסְך ּדַ

עֹוְבֵדי  ִתָּיה ּוַבֲהָנָאה. ֵיין ֶנֶסְך הּוא ַיִין ׁשֶ ׁשְ ֵּיין ֶנֶסְך ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה ּבִ
כּו אֹותֹו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ֲעבֹוָדה ָזָרה ִניּסְ

ה "ְסָתם ֵייָנם".  ֵזָרה זֹו ְמכּוּנָ ל נֹוְכִרי ָאסּור. ּגְ ל ַיִין ׁשֶ ּכָ ֲחַז"ל הֹוִסיפּו ְוָגְזרּו ׁשֶ
ְזרּו: ֲאִפיּלּו ַיִין  כּו אֹותֹו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. עֹוד ּגָ ּלֹא ִניּסְ לֹוַמר: ַיִין "ְסָתם", ַיִין ׁשֶ ּכְ
ּתּו ַיִין ִעם  ְּיהּוִדים לֹא ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ַגע ּבֹו נֹוְכִרי – ָאסּור, זאת ּכְ ּנָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ ׁשֶ

ם. נּו ִעּמָ ָנְכִרים, ּוַבּסֹוף ִיְתּבֹוְללּו ְוִיְתַחּתְ

ִּיְגְזרּו  יק ׁשֶ ֲהָנָאה, לֹא ַמְסּפִ ם ּבַ ָתם ֵייָנם" ָאסּור ּגַ "ּסְ ְזרּו ׁשֶ ְך, ַמּדּוַע ּגָ ִאם ּכָ
ִתָּיה? ׁשְ הּוא ָאסּור ּבִ ׁשֶ

ַהּנֹוְכִרים ָהיּו ְרִגיִלים  ַאַחר ׁשֶ ּמֵ יר ׁשֶ ן ְיִחיֵאל( ַמְסּבִ ר ּבֵ י ֲאׁשֶ ָהַרא"ׁש )ַרּבִ
ֲהָנָאה. ם ּבַ ְזרּו ֶלֱאסֹור אֹותֹו ּגַ ְגעּו ּבֹו, ּגָ ּנָ ל ַיִין ׁשֶ ְך ּכָ ְלַנּסֵ
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ָרֵאל" ף ל"ט: "ָחָלב ִיׂשְ ּדַ

ִתַּית ָחָלב ּומּוָצָריו  ׁשּוִרים ִלְצִריַכת ּוׁשְ ִגים ַהִהְלָכִתִּיים ַהּקְ ָ ֶאָחד ַהּמּוׂשּ
ָגלּויֹות  ים ּבְ ִנים ַרּבֹות ּוִבְמקֹומֹות ַרּבִ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ָרֵאל". ּבְ ִנְקָרא "ָחָלב ִיׂשְ
ֶנְחַלב  ַהְינּו, ָחָלב ׁשֶ ָרֵאל", ּדְ תֹות ַרק "ָחָלב ִיׂשְ ידּו ְיהּוִדים ִלׁשְ ָרֵאל ִהְקּפִ ִיׂשְ
א  ּמָ ׁש ׁשֶ ָהָיה ַקָּים ֲחׁשָ יָון ׁשֶ ְך ִמּכֵ ידּו ַעל ּכָ ַעל ְיֵדי ְיהּוִדי.  ְיהּוִדים ִהְקּפִ
ָיֵמינּו,  ם ּבְ הֹוָרה. ּגַ ֵהָמה ַהּטְ ֲחֵלב ַהּבְ ֵהָמה ְטֵמָאה ּבַ ַהּנֹוְכִרי ֵעֵרב ֲחֵלב ּבְ
י ַעל אֹוֶפן ִייּצּור ֶהָחָלב ֵיׁש  ְלּתִ יּקּוַח ֶמְמׁשַ ֶהם ֵאין ּפִ ְמקֹומֹות ּבָ ּוִבְמיּוָחד ּבִ
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ּנֹוָצר ַעל ְיֵדי נֹוְכִרים ּוִמׁשְ ּתֹות ָחָלב ׁשֶ ׁשְ ַנע ִמּלִ יִדים ְלִהיּמָ ְקּפִ ַהּמַ
ר,  ֵּיׁש ָלֶהם ֶהְכׁשֵ ֹוִנים ׁשֶ ָרֵאל". ַעל ֲאִריזֹות מּוָצֵרי ֶהָחָלב ַהׁשּ "ָחָלב ִיׂשְ ַרק ּבְ

ָרֵאל אֹו לֹא. ְמצּוָּין ַהִאם ֶהָחָלב הּוא ָחָלב ִיׂשְ

מתולדותיו
יחיאל ויצמן

)תרנ"ב-תשי"ז, 1892-1957(

יחיאל ויצמן ז"ל היה פעיל ציוני, גואל 
קרקעות ואגרונום,  אחיו הצעיר של 
הנשיא חיים ויצמן ואביו של הנשיא 
עזר ויצמן. יחיאל נולד בעיר פינסק 
והיה ממייסדי ארגון ציוני בשם "שורש 
ציון". בשנת תרע"ג )1913( עלה לארץ 
והתיישב בה. ויצמן מונה לסגן מנהל 
מטעם  ודייג  לחקלאות  המחלקה 
ממשלת המנדט, ולשם כך עבר לגור 
בעכו, ומשפחתו הייתה המשפחה 
תכנן  הוא  בעיר.  היחידה  היהודית 
וטיפח את הגן הסמוך לביתו, וכן את 
הגן העירוני הראשון של עכו. לאחר מכן 
התמנה למפקח על הייעור בצפון הארץ 
ונטע יערות רבים בהרי הכרמל. לאחר 
מלחמת העולם הראשונה רכש קרקעות 

רבות מידי התושבים 
הגרמנים שבחיפה. 
ן  בי היה   , כן כמו 
תל  אדמת  גואלי 
מונד ונטע בה את 
פרדסיה הראשונים.

יחיאל וייצמן
)GENI,Itai Meshulam(
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יא ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ּפּוִחים ְלַרּבִ ף מ': ֵיין ּתַ ּדַ

י  ֵמָעיו ַרּבִ ַעם ַאַחת ָחָלה ּבְ ּפַ
ִאם  יא. הּוא ָיַדע ׁשֶ ׂשִ ְיהּוָדה ַהּנָ
ּפּוִחים -  ּיּוַצר ִמּתַ ה ַיִין ׁשֶ ּתֶ הּוא ִיׁשְ
ְרׁשּוָתם  ִייַטב לֹו, ֲאָבל לֹא ָהָיה ּבִ
ּיּוַצר ַעל ְיֵדי  ּפּוִחים ׁשֶ א ֵיין ּתַ ֶאּלָ
י ְיהּוָדה  נֹוְכִרי, ְוָלֵכן ִנְמַנע ַרּבִ
ָהָיה  ֵני ׁשֶ ִתַּית ַהַּיִין, ִמּפְ ְ יא ִמּשׁ ׂשִ ַהּנָ
ק? ּפֵ ה הּוא ִהְסּתַ ּמֶ לֹו ָסֵפק. ּבַ

ק  ּפֵ י ִהְסּתַ ִתָּיה ּוַבֲהָנָאה. ַרּבִ ׁשְ ל נֹוְכִרי ָאסּור ּבִ ל ַיִין ׁשֶ ּכָ ְזרּו ׁשֶ ֲחַז"ל ּגָ
ּיֹוֵדַע ָמה  הּו ׁשֶ אן ִמיׁשֶ י: ֲהֵיׁש ּכָ ְגֵזָרה זֹו. ָאַמר ַרּבִ לּול ּבִ ּפּוִחים ּכָ ם ֵיין ּתַ ַהִאם ּגַ
ֵמָעיו ְוהּוא  י יֹוֵסי, ָחׁש ּבְ ַעם ַאַחת ָאִבי, ַרּבִ ָמֵעאל, ּפַ י ִיׁשְ ַהֲהָלָכה? ָאַמר ַרּבִ
ר  ּמּוּתָ א. ִסיָמן ׁשֶ ל נֹוְכִרי, ְוִהְתַרּפֵ ָנה, ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ן ׁשִ יק ּבֶ ּפּוִחים ַעּתִ ָתה ֵיין ּתַ ׁשָ
א. י ְוִנְרּפָ ָתה ַרּבִ יק ְוׁשָ ּפּוִחים ַעּתִ ׂשּו ּוָמְצאּו ֵאֶצל נֹוְכִרי ֵיין ּתַ ָבר. ָהְלכּו ְוִחיּפְ ַהּדָ

ּפּוֵחי ֲאָדָמה ָחִלים וּתַ ף ל"ח: ּגֶ ּדַ

יעּו ּפֹוֲעִלים  ַאַחד ַהָּיִמים ִהּגִ ּבְ
ת  ֵדי ְלַזּפֵ ְנָין ּכְ נֹוְכִרים ֶאל ַהּבִ
ִית. ַהּפֹוֲעִלים ִהְדִליקּו  ג ַהּבַ ֶאת ּגַ
יַח ָעֶליָה ֶאת  ֵדי ְלַהּנִ ְמדּוָרה ּכְ
ְכָלל לֹא  ֶפת, ְוֵהם ּבִ ָחִבית ַהּזֶ
ם  ָהֵאׁש ִהְדִליָקה ּגַ מּו ֵלב ׁשֶ ׂשָ
ּפּוֵחי ֲאָדָמה.  ָחִלים ַוֲעֵליֶהם ּתַ ּגֶ
ּפּוֵחי  ר ֶלֱאכֹול ֶאת ּתַ ַהִאם מּוּתָ

י יֹוָחָנן,  ּוֵלי נֹוְכִרים?".אֹוֵמר ַרּבִ יּשׁ ִבים ּבִ ָהֲאָדָמה? ַהִאם ֵהם ֶנְחׁשָ
ּול, ֵאין ִאיּסּור ֶלֱאכֹול  יּשׁ ּלֹא ְלצֹוֶרְך ּבִ ִאם ַהּנֹוְכִרי ִהְדִליק ֶאת ָהֵאׁש ׁשֶ ׁשֶ
ֵהָמה  ל ּבְ ל: ִאם נֹוְכִרי ָלַקח ֵחֶלק ׁשֶ ֵאׁש זֹו. ְלָמׁשָ ל ּבְ ׁשֵ ִהְתּבַ ֶ ֶאת ַמה ּשׁ
ר -  ׂשָ ְך ִנְצָלה ַהּבָ ב ּכָ ֵדי ְלַנּקֹות ֶאת ָהעֹור, ְוַאּגַ ֵאׁש ּכְ ְוֶהֱעִביר אֹותֹו ּבָ

ר. ׂשָ ר ֶלֱאכֹול ֶאת ַהּבָ מּוּתָ



4

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת עבודה זרה ל"ד- מ'

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

נֹות" ומה  ֵזרֹות" ומהן "ַתּקָ מהן "ּגְ  .1
ההבדל ביניהן?

ָרֵאל"  מה פירוש המושג "ָחָלב ִיׂשְ  .2
ומדוע היו שהקפידו לשתות רק 

אותו?

מה פירוש המושג: "ֵּיין ֶנֶסְך", ומה   .3
הייתה ההלכה לגביו?

דבר תורה לשולחן שבת

70

1985/תשמ״ה
השקל החדש הופך למטבע הרשמי של ישראל

במסגרת התוכנית הכלכלית בשנת תשמ"ה )1985(, נקבע השקל 
החדש )ש"ח( כמטבע הרשמי של ישראל, כשהוא מחליף את המטבע 
הקודם, השקל. כל שקל חדש 
אחד היה שווה ל-1,000 שקלים 
 100 ישנים. בשקל החדש היו 
אגורות, והוא סומן בסימן ₪ שבא 
אחרי המספר. בתחילה הודפסו 
שטרות של שקל חדש אחד, וזמן 
קצר לאחר מכן הונפקו מטבעות 
בעלי ערך זהה. על המטבע מופיע 
ציור של שושן, הלקוח ממטבעות 
מהתקופה הפרסית בארץ ישראל, 
והאותיות "יהד" בכתב עברי קדום. 

ה
מ״

ש
ת

/1985

שנה למדינת ישראל

)Wikipedia( שטר של שקל אחד

כתבי הקודש שהתבלו או התיישנו, אסור לזרוק אותם לפח או לנהוג בהם 
ביזיון. במקום זאת נוהגים לקבור אותם באדמה. המקום בו מטמינים את אותם 
כתבי קודש נקרא "גניזה". בבתי כנסת רבים ובמקומות נוספים יש "פח גניזה", 

בו שמים דפים שעליהם פסוקים ושמות ה', ומשם לוקחים אותם לקבורה.

יש לי מושג | גניזה !

במפגש השבועי למדנו על ההבדל בין 
"גזרות" ו"תקנות". כתבו ליד כל אחת 

מההלכות הבאות האם היא גזרה או תקנה:

הדלקת נרות חנוכה   .1

איסור אמירה לנוכרי בשבת   .2

קריאת מגילה בפורים   .3

המתנת שש שעות    .4 
בין אכילת בשר לחלב  

שבעת ימי אבלות   .5

*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.

גזירה או תקנה? הרב יוסף צבי רימון, מייסד וראש ״מרכז הלכה והוראה״

ר  ה ֲאֶשׁ בפרשתנו מופיע הציווי על קרבן התמיד: "ְוָאַמְרָתּ ָלֶהם ֶזה ָהִאֶשּׁ
ֶבׂש  ַנִים ַלּיֹום עָֹלה ָתִמיד. ֶאת ַהֶכּ ָנה ְתִמיִמם ְשׁ ֵני ָשׁ ים ְבּ ָבִשׂ ְקִריבּו ַלה' ְכּ ַתּ

ִים".  ין ָהַעְרָבּ ה ֵבּ ֲעֶשׂ ִני ַתּ ֶבׂש ַהֵשּׁ ֶקר ְוֵאת ַהֶכּ ה ַבֹבּ ֲעֶשׂ ֶאָחד ַתּ
בהקשר לכך אנו מכירים את דברי התלמוד במסכת ברכות "תפילות 
כנגד תמידין תקנום'", ומוסיפים על כך שאם נעמיק יותר ונתבונן בתנ"ך 
נראה שהתפילה בעם ישראל הייתה קיימת עוד זמן רב קודם, ללא שום 
קשר לקרבנות. אנו מוצאים את האבות שמתפללים, את תפילת חנה 
ותפילת הנביא יונה והנביא חבקוק ועוד. ולכן ניתן לפרש ש'תפילות 
כנגד תמידין תקנום' הכוונה היא לזמני התפילות הקבועות שמכוונות 
כנגד הזמנים הקבועים של הקרבנות. אך התפילה שהיא החיבור היסודי 
בין האדם לה' ושממשיך את פעולתו מהזמנים הקבועים לכל היום כולו, 

הייתה קיימת ועדיין קיימת בכל דור ודור, בכל יום ויום.


