
 | מן ההסטוריה
ישיבת כפר הרא"ה

ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה נוסדה בי' 
בחשוון ה'ת"ש )1939( על ידי הרב משה 
הדתי כפר  העובדים  נריה במושב  צבי 
הרא"ה, ונחשבה ל"אם הישיבות התיכוניות". 
הישיבה  הייתה הראשונה בישיבות בני 
עקיבא ששילבה לימודים ישיבתיים ולימודי 
חול, ותלמידיה ניגשו לבחינות הבגרות. 
ראשוני התלמידים היו 13 בחורים, שאליהם 
הצטרפו אחר כך קבוצה נוספת בראשות הרב 
אברהם צוקרמן זצ"ל, שהיה שותפו של הרב 
נריה במשך עשרות שנים לניהול הישיבה. 
במשך השנים שולבו בישיבה מעבר ללימודי 
הקודש גם עבודות אדמה ומקצועות חול. 
בישיבה הושם דגש על שילוב של תלמידים 
מכל הארץ, העדות ורמות הלימודים תוך 
יצירת אינטגרציה בין כולם, כאשר הרב 
נריה סולל דרך חינוכית ייחודית המשלבת 
תודה ועבודה, לימוד עם חוויה, ויצירת מקום 
בו יגדלו הבחורים ויקבלו כלים רוחניים 
וחינוכיים לכל החיים. בין בוגרי הישיבה ניתן 
למצוא דמויות חשובות מכל תחומי החיים – 
בצבא, במערכת החינוך 
והמשפט, בחקלאות, 
ציבורית,  בפעילות 
מקצועות  ובשאר 

ותחומי החיים.

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף מ': ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו

ַאַחד ַהִּדיִנים ַהִּנְלָמד ְּבַדף ֶזה הּוא: "ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו".

ּדּוְגָמאֹות ֲאָחדֹות ְלִדין ֶזה:

ָאָדם ֶׁשָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, בכך ֶׁשָעַמד ַעל ְׂשַפת ָנָהר ְוִהְׁשַּתֲחָוה ִלְׁשלּוִלית ַמִים 
ֶׁשִּנְקְוָתה ִּבְׂשַפת ַהָּנָהר, ְּכִאיּלּו ִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה - ֹלא ָאַסר ֶאת ַהַּמִים, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם 
ֵאיָנם ֶׁשּלֹו. ַאְך ִאם הּוא ָלַקח ֶאת ַהַּמִים ְּבָיָדיו, הּוא ָקָנה אֹוָתם ְלַעְצמֹו, ּוְלִפיָכְך ִאם 

ַאַחר ָּכְך הּוא ִהְׁשַּתֲחָוה ַלַּמִים, ָאסּור ֵלָהנֹות ֵמֶהם, ְּכִדין ֲעבֹוָדה ָזָרה.

ּדּוְגָמה נֹוֶסֶפת: ָאָדם ָׁשַחט ֶאת ֶּבֱהַמת ֲחֵברֹו ְלֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה - מּוָּתר ֶלֱאכֹול אֹוָתּה, 
ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָאָדם אֹוֵסר ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו. ִאם הּוא ִיְׁשַחט ֶאת ַהְּבֵהָמה ֶׁשל ַעְצמֹו 

ְלֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה, הּוא ֶיֱאסֹור אֹוָתּה ַּבֲהָנָאה, ַאְך ֹלא ְּבֵהָמה ֶׁשל ֲאֵחִרים.
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ַּדף מ"א: ַמּדּוַע ָאסּור ִלְׁשחֹוט ֵמַעל ַהָּים?

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת ֶׁשָאסּור ִלְׁשחֹוט ֵמַעל ַהָּים אֹו ֵמַעל ַהָּנָהר, זֹאת ִמְּפֵני ֶׁשָהיּו עֹוְבֵדי 
ֱאִליִלים ֶׁשָהיּו עֹוְבִדים ֲעבֹוָדה ָזָרה ַלַּמִים, ְוצּוַרת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָּלֶהם ָהְיָתה ִלְׁשחֹוט 
ַּבֲעֵלי ַחִּיים ֵמַעל ַהָּים ּוֵמַעל ַהָּנָהר, ְּכִאיּלּו ֵהם ַמְקִריִבים ָלֶהם ָקְרָּבנֹות, ָלֵכן ִּתיְּקנּו 
ֲחַז"ל ֶׁשְּיהּוִדים ֹלא ִיְׁשֲחטּו ֵמַעל ַיִּמים ּוֵמַעל ְנָהרֹות ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיָרֶאה ְּכִאיּלּו ֵהם 

ַמְקִריִבים ָקְרָּבן ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ָחִליָלה.

ַּדף מ"ב: "ְטֵרָפה"

"ְטֵרָפה" הּוא ַּבַעל ַחִּיים ֶׁשִּמְּפֵני ַמֲחָלה אֹו ְּפָגם ִּבְבִריאּותֹו, ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲאִריְך ָיִמים. 
ֶאת סּוֵגי ַהַּמֲחלֹות ַהּגֹוְרמֹות ֶׁשְּבֵהָמה ֶׁשּלֹוָקה ָּבֶהם ִהיא ְטֵרָפה, ָמַסר ה' ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ְּבַהר ִסיַני. ַּבַעל ַחִּיים ֶׁשהּוא ְטֵרָפה, ְׁשִחיָטה ֵאיָנּה מֹוִעיָלה ְּכֵדי ְלַהִּתיר ֶלֱאכֹול ֶאת 

ְּבָׂשרֹו, ְוַגם ָאסּור ִלְׁשּתֹות ֶאת ֶהָחָלב ֶׁשל ְּבֵהָמה ְטֵרָפה.

מן התלמוד
סדר קדשים, 

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף מ'

הסבר: מי ששוחט בהמה ומכוון לעבוד בכך מקום 
או יצור כלשהו, הרי זו שחיטה של עבודה זרה 

ואסור לאכול את הבהמה.

חסורי – חסר
טייעי – ערבים

"השוחט לשום הרים, לשום גבעות, לשום נהרות, 
לשום מדברות... הרי אלו זבחי מתים" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף מ'- מ"ו
שבת פר' בא | כ"ט בטבת- ו' שבט  )6-12 לינואר(

הרב משה צבי נריה 
זצ״ל, באדיבות 

המשפחה, אתר רבני 
בתי הספר

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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ו...מה 
דעתכם?

לרופא לפניהם.שהגיעה אחריהם תיכנס וזה לא הוגן שמישהי מחכים בתור בסבלנות, קודם עם ילדיהם, והם יש אנשים אחרים שבאו מצד אחד:

מצד שני:

מעבר לעובדה שהאישה 

הזו היא חברה טובה שלה, 

המזכירה גם חשבה שהתינוק 

של חברתה בוכה וסובל 

קצת יותר מהילדים האחרים 

שהמתינו במרפאה, ולכן מן 

הראוי שהיא תיכנס ראשונה 

לרופא, אפילו אם בגלל זה 

אחרים יחכו יותר זמן בתור.

דבר תורה 
ישנן דתות ותפיסות עולם הסוברות 
שהבדידות היא הדרך הטובה והבלעדית 
לעבוד את אלוקים. לכן מצאנו הרבה 
מעובדי האלילים שברחו למערות, 
את  לעבוד  כדי  ומדבריות  יערות 

אלוהיהם.

כך גם סבר פרעה בפרשתנו, וכשביקש 
ממנו משה לצאת לעבוד את ה', אמר 
לו פרעה: "לכו נא הגברים ועבדו את 
ה'"- כי סבר )פרעה( שהדרך לעבוד את 
אלוקים היא ללא נערים וטף שעלולים 

לגרום לבלבול וחוסר ריכוז.

אך משה רבנו ענה ולימד אותו ואת 
העולם כולו כי עבודת ה' אינה מסורה 
רק ליחידים מבוגרים כי אם לכל שכבות 
האוכלוסייה ודווקא לכולם ביחד: "ויאמר 
משה - בנערינו ובזקננו נלך, בבנינו 

ובבנותינו, כי חג ה' לנו".

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

המזכירה במרפאת הילדים בקופת החולים הכינה לרופא את רשימת 
המטופלים לאותו היום לפי סדר הגעתם למרפאה. לפתע היא ראתה את 
חברתה הטובה מגיעה אף היא עם תינוק בוכה והתלבטה האם לקדם אותה 
בתור ולשים את התיק שלה ראשון ברשימה כדי שתיכנס כבר בהתחלה.

נולד בעיר לודז' בפולין בשנת תרע"ג-1913. עלה ארצה בשנת תר"צ-1930. נפטר בי"ט כסלו  א. 
תשנ"ו-1995 ונקבר בבית העלמין בכפר הרא"ה.

רב ומחנך, מייסד מרכז ישיבות בני עקיבא, ונחשב ל'אבי דור הכיפות הסרוגות". ב. 

שימש כחבר כנסת, וחתן פרס ישראל על מפעל חיים. ג. 

בשנת ת"ש ייסד את ישיבת בני עקיבא הראשונה בכפר הרא"ה. ד. 

חיבר את המנון בני עקיבא: "יד אחים לכם שלוחה". ה. 

הרב משה צבי נריה זצ"ל

  | מי אני?

בס"ד

בצלאל

חברותא
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3 דקות

הרבנית רחל נריה ע"ה.

  | מי אני?

7 דקות

1  .

הרב אברהם צוקרמן, הרב משה צבי נריה 
והרבנית רחל נריה.

2  .

ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה.
3  .

המילים הללו לקוחות מתוך המנון בני 
עקיבא אותו חיבר הרב נריה.

4  .

הרב נריה היה העורך של עיתון בני עקיבא:  "זרעים".
5  .

זו דמותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק 

זצ"ל שהיה מורו ורבו של הרב נריה.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הן שלוש הדמויות בציור?  
מהו המבנה הנשקף מהחלון?  

כיצד המילים "יד אחים לכם שלוחה" קשורים לציור?  
מה הקשר בין ה"זרעים" המונח על החלון לבין הציור?  

מי הדמות המצוירת על הקיר וכיצד היא קשורה לדמויות שבציור?  

נולדה בליטא באדר ב' תרפ"א-1921, עלתה לארץ ישראל בשנת תרצ"ה-1935 ונפטרה בכסלו  א.  
תשע"ג- 2012 בכפר הרא"ה.

הייתה רבנית ואשת ציבור, ובמשך 70 שנה התנדבה בתחומי החינוך והרווחה. ב. 
מראשי תנועת הנשים "אמונה". זכתה באות הנשיא למתנדב המצטיין. ג. 

הרצתה וכתבה מאמרים וספרים רבים בנושא קדושת הבית היהודי וטהרת המשפחה. ד. 
נבחרה לשמש כדמות מופת בחינוך הממ"ד בשנת תשע"ט. ה. 
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יש לי מושג | ָמָרא ְדַאְתָרא !
פירוש המילים ָמָרא ְדַאְתָרא הוא "אדון המקום" 
או "רב המקום". התואר הזה ניתן לרב המקומי 
של העיר או האזור, דבר שהקנה לו סמכות 
הלכתית בלעדית באותו מקום, כאשר לרב אחר 
שאינו מאותה העיר אין סמכות לחלוק על 

פסקיו והנחיותיו של ה"ָמָרא ְדַאְתָרא".

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
א. מהו הפסוק שממנו למדו צדיקים לא 

לקבל מתנות מאנשים?
ב.  מהי "ְטֵרָפה" ומהי "ִסְרָכא"?

מה פירוש הביטוי "ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ָּדָבר  ג.  
ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו"?

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 
talmudhagrala@medison.co.il :בשעות הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 

של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף מ"ה: ׂשֹוֵנא ַמָּתנֹות ִיְחֶיה

"ְוׂשֹוֵנא ַמָּתנֹות - ִיְחֶיה", ָאַמר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך  ְּבֵסֶפר ִמְׁשֵלי, ְוָאֵכן ַהַּצִּדיִקים 
ֵאיָנם ְמַקְּבִלים ַמָּתנֹות ִמְּבֵני ָאָדם, ֶאָּלא ּבֹוְטִחים ַּבה' ֶׁשְּיַסֵּפק ָלֶהם ֶאת ָּכל 
ַמְחסֹוָרם. ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהיּו ְמַׁשְּגִרים ְלַרִּבי ֵזיָרא ַמָּתָנה ִמֵּבית 
ַהָּנִׂשיא, הּוא ָהָיה ְמָסֵרב ְלַקְּבָלּה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֹלא ָרָצה ְלִהְתַקֵּים ִמַּמְּתַנת 

ָּבָׂשר ָוָדם. 

ַּדף מ"ו: ִסְרָכא

ְּבַדִּפים ֵאּלּו עֹוְסִקים ְּב"ִסְרָכא". 

ִסְרָכא ִהיא ִריר ַהָּדבּוק ַלְּקרּום ֶׁשעֹוֵטף ֶאת ָהֵרָאה. ָהִריר ַהֶּזה ְמַהּוֶה ִסיָּבה 
ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשָּמא ַהְּבֵהָמה ְטֵרָפה, ִּכי ִיָּתֵכן ֶׁשָהִריר ָיָצא ִמּתֹוְך ָהֵרָאה. ֵאיְך הּוא 
ָיָצא ִמן ָהֵרָאה? ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש ֶנֶקב ָּבֵרָאה ְוַדְרָּכּה ָיָצא ָהִריר. ִאם ֵיׁש ֶנֶקב ָּבֵרָאה 

- ַהְּבֵהָמה ְטֵרָפה.

זֹו ִהיא ִׁשיַטת ַרִׁש"י.

ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות סֹוְבִרים, ֶׁשַהֲחָׁשׁש ִמִּסְרָכא ֵאינֹו ֶׁשַהִּסְרָכא ָיְצָאה ִמֶּנֶקב, ֶאָּלא 
ְלֵהֶפְך: ֵיׁש ִסְרכֹות ֶׁשְּדבּוקֹות ּכֹה ָחָזק ָלֵרָאה, ַעד ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהִּסְרָכא ִּתְתַנֵּתק 
ֵמָהֵרָאה ִיּוֵָצר ֶנֶקב ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָהְיָתה ַהִּסְרָכא ְּדבּוָקה, ְוַהְּבֵהָמה ִּתְהֶיה ְטֵרָפה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף מ״ג- מ״ו חידת "קפד ראשו":

ַּדף מ"ד: ָּכְך ָראּוי ְלִהְתַנֵהג

ֵּיׁש ְּדָבִרים ֶׁשּמּוָּתר ֵמִעיַּקר ַהִּדין ַלֲעׂשֹות, ַאְך ֵאין ָראּוי ַלֲעׂשֹוָתם. ְלדּוְגָמה: ַּדָּין 
ֶׁשהּוָבא ְלָפָניו ִּדין ּתֹוָרה ֵּבין ְׁשֵני ֲאָנִׁשים, ַעל אֹודֹות ָׂשֶדה ְמסּוָּים, ֶזה אֹוֵמר: 
ֶדה ַׁשָּיְך  ֶדה ֶׁשִּלי. ַהַּדָּין ָחַקר, ָּבַדק ּוָפַסק, ֶׁשַהּׂשָ ֶדה ֶׁשִּלי, ְוֶזה אֹוֵמר: ַהּׂשָ ַהּשָׂ
ֶדה, ֵמִעיַּקר ַהִּדין מּוָּתר ַלַּדָּין ִלְקנֹותֹו  ִלְראּוֵבן. ִאם ְראּוֵבן רֹוֶצה ִלְמּכֹור ֶאת ַהּׂשָ
ֶדה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יֹאְמרּו  ִמֶּמּנּו, ֲאָבל ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשָראּוי ֶׁשַהַּדָּין ֹלא ִיְקֶנה ֶאת ַהּׂשָ
ֶדה ְּבזֹול. ֶׁשַהַּדָּין ָּפַסק ֶׁשְּפלֹוִני צֹוֵדק ְּכֵדי ֶׁשהּוא ִיְמּכֹור לֹו ַאַחר ָּכְך ֶאת ַהּׂשָ

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ִחְסָּדא, ֶׁשָהָיה ּבֹוֵדק ְּבכֹורֹות ְּבֵהָמה. ִאם ֵאין 
ת ָקְרָּבן ְוָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ַאְך ִאם ֵיׁש  ָּבֶהם מּום - ֵהם ְקדֹוִׁשים ִּבְקדּוּׁשַ
ָּבֶהם מּום, ֵהם חּוִּלין. ְּכֶׁשַרב ִחְסָּדא ָהָיה ּפֹוֵסק ֶׁשְּבכֹור ְמסּוָּים הּוא ַּבַעל מּום, 
ְוָלֵכן הּוא חּוִּלין, הּוא ֵמעֹוָלם ֹלא ָקָנה ֶאת ַהְּבכֹור ִמְּבָעָליו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְחְׁשדּו, 

ָחִליָלה, ֶׁשהּוא ָּפַסק ֶׁשַהְּבכֹור ַּבַעל מּום, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְקנֹות אֹותֹו ְּבזֹול.

ַּדף מ"ג 

ְּבַדף ֶזה מּוְזָּכר ִאּיֹוב. ִמי ָהָיה ִאּיֹוב?

ָטן ְלָהִביא  ְּבֵּסֶפר ִאּיֹוב ְמסּוָּפר ֶׁשִאּיֹוב ָהָיה ִאיׁש ַצִּדיק ֶׁשה' ִהְרָׁשה ַלּׂשָ
ָעָליו ִיּסּוִרים ָקִׁשים, ְּכֵדי ְלַנּסֹות אֹותֹו ַהִאם ַיְמִׁשיְך ְלַהֲאִמין ְּבה' ַלְמרֹות 
ָּכל ַהְּקָׁשִיים. ִאּיֹוב ִאיֵּבד ֶאת ָּבָניו ְוֵאת ְרכּוׁשֹו, ְוָחָלה ְּבַּמֲחָלה ֶׁשָּגְרָמה לֹו 
ְלֵסֶבל ַרב. ַלְמרֹות זֹאת ֹלא ִאיֵּבד ֶאת ֱאמּוָנתֹו, ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ִהְתַּגָּלה 

ֵאָליו ה' ְוֵהִׁשיב לֹו ִּכְפַלִים ִמָּכל ָמה ֶׁשִאיֵּבד.

ְּבַדף ֶזה אֹוְמִרים ֲחָכִמים ֶׁשִאּיֹוב ִהְמִׁשיְך ִלְחיֹות ְּבֶדֶרְך ֵנס, ַלְמרֹות ֶׁשְּבֶּדֶרְך 
ָטן ְלָהִמית  ַהֶּטַבע ָהָיה ָאמּור ָלמּות ִמַּמֲחָלתֹו, ִמּשּׁום ֶׁשה' ֹלא ִהְרָׁשה ַלּׂשָ
אֹותֹו. אּוָלם ִמֵּכיָון ֶׁשָהָיה ֶזה ֵנס, ֵאין ִלְלמֹוד ִמָּכְך ֶׁשַּגם ְּבֵהמֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן 

ַמֲחלֹות ּדֹומֹות ְיכֹולֹות ְלַהְמִׁשיְך ִלְחיֹות, ֶאָּלא ֵהן ֶנְחָׁשבֹות ְטֵרפֹות.

התשובה לכל חידה היא שתי מילים, כאשר 
המילה השנייה מתקבלת כשמוחקים את האות 

הראשונה במילה הראשונה

א. גוף מים זורמים שאסור לשחוט לתוכו.    .1
ב. גבוה יותר מגבעה.  

א. חכם שלא רצה לקבל מתנות.    .2
ב. חושש, פוחד.   

א. מלך חכם מהתנ"ך.    .3
ב. מילת שאלה.  

א. ספר שכתב המלך מהשאלה הקודמת.    .4
ב. שייך לי.  
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