בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא ל"ה -מ"א
פרשת תרומה | ל' בשבט -ו' באדר ( 26לפברואר 4 -למרץ)

דַּ ף ל"הָ :שׂ ֶדה ֶא ָחד לִ ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים

סרקו ברקוד זה
לצפייה בסרטון
על סוגיה זו

ּיוֹאל נָ ַתן לוֹ ֶאת ֶא ָחד ִמ ּ ְ ׂ
דוֹתיו ְ ּב ַמ ָּתנָ ה,
טוֹען ׁ ֶש ֵ
ְרא ֵּובן ֵ
ש ָ
טוֹען ָּכ ְך ,וְכָ ל ֶא ָחד ֵמ ִביא ׁ ְש ָטר
ֵאלָ א ׁ ֶשגַ ם ׁ ִש ְמעוֹן ֵ
ּיוֹאל נָ ַתן לוֹ ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ְ ּב ַמ ָּתנָ הָ .מה
ׁ ֶש ָּכתּוב בּ וֹ ׁ ֶש ֵ
עוֹ ִ ׂ
שים? ְ ּב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה ֵ ּבית דִּ ין בּ וֹ ְד ִקים ְּת ִח ָ ּלה ֶאת
ְ
ַה ַּת ֲא ִריך ַה ָ ּכתּוב ַ ּב ּׁ ְש ָטר; ִאם לְ ָמ ׁ ָשל ַ ּב ּׁ ְש ָטר ׁ ֶשל ְרא ֵּובן
ָּכתּוב ׁ ֶשהּוא ִק ֵ ּבל ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ְ ּבא' ֶ ּב ֱאלּול ַּוב ּׁ ְש ָטר ׁ ֶשל ׁ ִש ְמעוֹן ָּכתּוב ׁ ֶשהּוא
קוֹדםּ ,וכְ ָבר ְרא ֵּובן
ִק ְ ּבלוֹ ְ ּבב' ֱאלּול ּ ָ -ברּור ׁ ֶש ַה ּׁ ְש ָטר ׁ ֶשל ְרא ֵּובן ָּת ֵקףִּ ,כי הּוא ֵ
זָ כָ ה ַ ּב ּ ָ ׂ
יוֹאל לְ ִה ְת ָח ֵרטֲ .א ָבל ָמה עוֹ ִשׂ ים ִאם בִּ ׁ ְשנֵ י
ש ֶדה ֵוְאין ָּכל זְ כּות לְ ֵ
ַה ּׁ ְש ָטרוֹ ת ָ ּכתּוב ַּת ֲא ִר ְ
יך זֵ ֶהה? ַרב אוֹ ֵמר ׁ ֶשבְּ ִמ ְק ֶרה ָ ּכזֶ ה ֵאין בְּ ֵר ָרהִ ,אי
מּואל
ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְכ ִר ַ
יע בַּ ָּס ֵפקֵ ,
ּובית דִּ ין נוֹ ְתנִ ים לְ ָכל ֶא ָחד ֲח ִצי ָשׂ ֶדהְ ׁ .ש ֵ
חוֹ לֵ ק וְ סוֹ ֵבר ׁ ֶש ַהדַּ ּיָ נִ ים יַ ֲחלִ יטּו ַעל ּ ִפי ׁ ִש ּקּול דַּ ְע ָּתם ִמי יְ ַקבֵּ ל ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה.

דַּ ף ל"וָ :ה ִע ִּזים ׁ ֶש ָ ּג ְרמּו נֶ זֶ ק
ַמ ֲע ֶ ׂ
ש ֵדהּו ְ ׂ
שה ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ּׁ ָש ַטח ְ ּב ָ ׂ
עוֹרים ְקלּופוֹת לְ יִבּ ּׁושּ ,ולְ ֶפ ַתע נִ כְ נְ סּו לַ ּ ָ ׂ
ש ֶדה
ש ִ
ּ
ׂ
עוֹ
ׂ
עוֹרים .נָ ַטל בַּ ַעל ַה ּ ְש ִרים ֶאת ָה ִע ִּזים וְ ֵס ֵרב
ִע ִּזים ָוְאכְ לּו ֶאת ָּכל ַה ְש ִ
יהן בְּ ַט ֲענָ ה ׁ ֶשהּוא ַחּיָ ב לְ ׁ ַש ֵ ּלם לוֹ ַעל ַה ֶּנזֶ ק ׁ ֶש ֵהן ָ ּג ְרמּו.
לְ ַה ְחזִ ָירן לְ ַב ֲעלֵ ֶ
ָ
ַ ּב ַעל ָה ִע ִּזים ָט ַען ְּכנֶ גְ דּ וִֹ :אם ּתוֹ כִ ַיח ׁ ֶש ָה ִע ִּזים ׁ ֶש ִּלי ָ ּג ְרמּו לְ ך נֶ זֶ קֲ ,אנִ י ַחּיָב
ּומּוכָ ן לְ ׁ ַש ֵ ּלם לְ ָךֲ ,א ָבל ָה ֵבא הוֹ כָ ָחה לְ כָ ְךּ ְ .ב ִדין ּת ָוֹרה ׁ ֶש ִה ְת ַקּיֵם ֵא ֶצל ָא ִביו
שעוֹ ִרים יָ כוֹ ל לְ ַה ׁ ְש ִאיר ֶא ְצלוֹ
מוֹרא ׁ ְשמ ֵּואל הּוא ּ ָפ ַסק ׁ ֶשבַּ ַעל ַה ּ ְ ׂ
ׁ ֶשל ָה ֲא ָ
ְ
ְ
ׁ
הוֹ
ינוֹ
ֶאת ָה ִע ִּזים וְ ֵא ָצ ִריך לְ ָה ִביא כָ ָחה ֶש ֵהן ִה ִּזיקּו לוַֹ .מדּ ַּוע הּוא ּ ָפ ַסק ָּכך?
"מגּ וֹ " ,לְ ִפיו ִאם ַ ּב ַעל דִּ ין ָהיָ ה יָ כוֹ ל לִ ְטעֹן
ְ ּב ַדף ל"ב לָ ַמ ְדנּו ַעל ַה ְ ּכלָ ל ִ
ַט ֲענָ ה ְמ ֻסּיֶ ֶמת ְוהּוא ָהיָה נֶ ֱא ָמן ָעלֶ ָיהַ ,מ ֲא ִמינִ ים ל ֹו ַ ּגם ִאם הּוא טו ֵֹען ַט ֲענָ ה
ַא ֶח ֶרתָּ .כ ְך ַ ּגם ָּכאן ִ -אם בַּ ַעל ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ָהיָ ה רוֹ ֶצה לְ ׁ ַש ֵ ּקר הּוא יָ כוֹ ל ָהיָ ה
לוֹ ַמרָ :ה ִע ִּזים ַה ָ ּללּו ׁ ֶש ִּלי ,וְ הּוא ָהיָ ה נֶ ֱא ָמןַ .ע ָּתה ׁ ֶשהּוא מוֹ ֶדה וְ אוֹ ֵמר
ׁ ֶש ֵהן ֵאינָ ן ׁ ֶשלּ וֹ ֶא ָ ּלא הּוא גּ וֹ ֶבה אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַה ֶּנזֶ ק  -הּוא נֶ ֱא ָמן בְּ ָכ ְך.

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף ל״ו
"לימא ניר איכא בינייהו  -דרבי ישמעאל
סבר ניר לא הוי חזקה ,ורבי עקיבא סבר
ניר הוי חזקה"
לימא – האם לומר
איכא בינייהו – יש ביניהם
הסבר :התלמוד שואל האם יש מחלוקת בין רבי
ישמעאל לרבי עקיבא לגבי ניר = חרישת השדה,
דהיינו האם אדם שחרש בשדה  -זה נחשב לו
לחזקה המוכיחה את בעלותו?

על המפה
ניר גלים
ניר גלים הוא מושב שיתופי דתי
הנמצא בשפלה הדרומית ושייך
למועצה האזורית חבל יבנה .המושב
הוקם בשנת תש"ט ( )1949סמוך
לים ולנחל לכיש ,על אדמות הכפר
הערבי אבו-סווירה ,שנהרס על ידי
חטיבת גבעתי בקרב סוכריר .שמו
הראשון של המושב היה "ניר וגל".
מייסדי ניר גלים היו ברובם ניצולי
שואה יוצאי הונגריה ומרכז אירופה.
בבעלות המושב ,שמתגוררות בו כ200-
משפחות ,רפת חלב ,לול תרנגולים
לשחיטה ,מכוורת דבש גדולה ,גידולים
חקלאיים ובייחוד פפריקה וכותנה ,וכן
מפעל צעצועים לגני ילדים .במקום
פועל "בית עדות"  -מוזיאון המוקדש
ליהדות מרכז אירופה ,הכולל דגמי בתי
כנסת שנשרפו בליל הבדולח.

בית העדות במושב ניר גלים ()Wikipedia, Ymm
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בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא ל"ז -ל"ט

דַּ ף ל"זּ ִ :כלְ ֵאי ַה ֶ ּכ ֶרם
נֶ ֱא ַמר ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ֵס ֶפר דְּ ָב ִרים" :ל ֹא ִתזְ ַרע ַ ּכ ְר ְמ ָך ִ ּכלְ ָאיִ ם"ּ ֶ .כ ֶרם הּוא
טּועים ְ ּג ָפנִ ים ,וְ ַה ּתוֹ ָרה אוֹ ֶס ֶרת לִ זְ ר ַֹע זְ ָר ִעיםּ ְ ,כגוֹ ן ִח ָּטה
ָמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ נְ ִ
ְשׂ עוֹ ָרה וְ ַכדּ וֹ ֶמה ,בֵּ ינוֹ ת לַ ְ ּג ָפנִ יםּ ַ .ב ּתוֹ ָרה נֶ ֱא ַמר עוֹ דִּ ,כי ִאם ְ ּבכָ ל זֹאת
נִ זְ ַרע ַה ֶּכ ֶרםָּ ,כל ַמה ּׁ ֶש ָ ּג ֵדל ִמ ָּכאן ּולְ ַה ָ ּבאַ ,ה ְּז ָר ִעים וְ ָה ֲענָ ִבים  -נֶ ֱא ָסר
ַ ּב ֲאכִ ילָ ה וַ ֲהנָ ָאה.
ֵאיזֶ ה ֶמ ְר ָחק יֵ ׁש לְ הוֹ ִתיר בֵּ ין ָשׂ ֶדה ׁ ֶשל זְ ָר ִעים לְ ֵבין ְ ּג ָפנִ ים? ִמי
ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ ֶ ּג ֶפן בּ וֹ ֶד ֶדת אוֹ ֲא ִפלּ ּו ַ ּכ ָּמה ְ ּג ָפנִ ים בּ וֹ ְדדוֹ תָ ,צ ִר ְ
יך לְ ַה ְר ִחיק
ׁ ִש ּׁ ָשה ְט ָפ ִחים בֵּ ין ַה ְ ּג ָפנִ ים (בְּ ֵע ֶר ְך  60ס"מ) לְ ֵבין ַה ְּז ָר ִעיםֲ .א ָבל ִמי
ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ ֶ ּכ ֶרם ׁ ֶשל ְ ּג ָפנִ יםֵ ,אינוֹ יָ כוֹ ל לִ זְ ר ַֹע ְ ּכלּום בְּ תוֹ ְך ַה ֶ ּכ ֶרםֶ ,א ָ ּלא
בְּ ֶמ ְר ַחק ַא ְרבַּ ע ַא ּמוֹ ת.
ַמה ִּנ ְק ָרא ֶ ּכ ֶרם? ָשׂ ֶדה ׁ ֶשּיֵ ׁש בּ וֹ לְ ָפחוֹ ת ׁ ְש ֵּתי ׁשּורוֹ ת ׁ ֶשל ְ ּג ָפנִ ים,
יהן לְ ָפחוֹ ת ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ֶ -מ ְר ָחק זֶ ה נָ חּוץ ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּתּוכַ לְ נָ ה לַ ֲעבֹר
ּובינֵ ֶ
ֵ
ּומ ֲח ֵר ׁ ָשה בֵּ ין ַה ְ ּג ָפנִ ים.
ּ ָפ ָרה ַ

סּורא
דַּ ף ל"חַ :מ ׁ ְש ַ ּכנְ ָּתא ְד ָ
ַמ ׁ ְשכּ וֹ ן הּוא ֵח ֶפץ ׁ ֶש ַהלּ וֹ וֶ ה מוֹ ִתיר בְּ יַ ד ַה ַּמלְ וֶ ה ,לְ ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ִאם הּוא
יּוכל לִ גְ בּ וֹ ת ֶאת ַה ַּמ ׁ ְשכּ וֹ ן.
ל ֹא יִ ְפ ַרע לוֹ ֶאת חוֹ בוֹ הּוא ַ
ַקּיֶ ֶמת ֶא ְפ ׁ ָשרּות ַ ּגם לְ ַמ ׁ ְש ֵ ּכן ַק ְר ַקעְּ ,וב ַמ ֲא ָמר זֶ ה נִ לְ ַמד ׁ ֶש ַה ְמ ַמ ׁ ְש ֵּכן
ַק ְר ַקע ָצ ִר ְ
יך לְ ִה ָּז ֵהר ֵמ ִא ּסּור ִרבִּ ית.
יצד? ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ַ ּק ְר ַקע נִ ְמ ֵצאת ֵא ֶצל ַה ַּמלְ וֶ ה הּוא ְ ּבוַ דַּ אי ל ֹא יוֹ ִתיר
ֵּכ ַ
וְיִש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ּה .לְ ַא ַחר זְ ָמןַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַהלּ וֹוֶה
אוֹת ּה ׁש ֵ
ָ
וֹמ ָמהֶ ,א ָ ּלא יִזְ ַרע ָ ּב ּה ׁ ְ
יִפ ַרע ֶאת ַהחוֹב ַוְה ַּמלְ וֶה ֲיַחזִ יר לוֹ ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַה ַּמלְ וֶ ה ִקבֵּ ל
ְ
יוֹ ֵתר ֶ ּכ ֶסף ִמ ַּמה ּׁ ֶשהּוא נָ ַתןֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא נָ ַתן ַהלְ ָוָאה ׁ ֶשל ֶאלֶ ף ִ ,₪ק ֵ ּבל
ַ ּב ֲחזָ ָרה ֶאלֶ ף  ,₪וְ גַ ם ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בַּ ַ ּק ְר ַקע  -זוֹ ִהי ִרבִּ יתּ ִ ,כי ָאסּור לַ ַּמלְ וֶ ה
לְ ַקבֵּ ל יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ּׁ ֶשהּוא נָ ַתן .לְ ִפיכָ ְך ִהנְ ִהיגּו ֲחכָ ִמים ָ ּב ִעיר ס ָּורא סּוג
נוֹטל ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע
ׁ ֶשל ַמ ׁ ְשכּ וֹ ן ַק ְר ָקעוֹ ת בְּ ל ֹא ִא ּסּור ִרבִּ יתַ :ה ַּמלְ וֶה ָהיָה ֵ
וְנוֹטל ֶאת ָה ְר ִוָחים,
ְ ּב ַ
תוֹרת ַמ ׁ ְשכּ וֹן ,הּוא ָאכֵ ן ָהיָה ְמ ַע ֵ ּבד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ֵ
ְ
ַא ְך בְּ ָכל ׁ ָשנָ ה הּוא ָהיָ ה ְמ ַק ֵּזז ְסכּום ֻמ ְס ָ ּכם ֵמ ַהחוֹ בּ ָ ,כך ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ַ ּכ ָּמה
ׁ ָשנִ ים ָהיָ ה נִ ְמ ָחק ָ ּכל ַהחוֹ ב וְ הּוא ָהיָ ה ַמ ֲחזִ יר ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה .סּוג ַמ ׁ ְשכּ וֹן
סּורא" ַ -ה ַּמ ׁ ְשכּ וֹן ׁ ֶשל ָה ִעיר ס ָּורא.
זֶ ה ְמכֻ ֶ ּנה ַ ּב ַּתלְ מּוד ַ
"מ ׁ ְש ַ ּכנְ ָּתא ְד ָ

דַּ ף ל"ט :לָ ׁשוֹ ן ָה ָרע ְּורכִ ילּות
ׁ ְש ִמ ַירת ַה ָ ּל ׁשוֹ ן כּ וֹ לֶ לֶ ת ּ ְפ ָר ִטים ֲא ָח ִדיםְּ ,וב ַמ ֲא ָמר זֶ ה נִ לְ ַמד ׁ ְשנַ יִם ֵמ ֶהם:
אִ .א ּסּור ְר ִכילּות ְ -ר ִכילּות ִהיא דִּ בּ ִּורים ְמיֻ ָּת ִרים ׁ ֶש ֲעלּולִ ים לִ גְ רֹם
ְמ ִריבוֹ תַ ,מ ְחל ֶֹקתּ ְ ,כ ָע ִסים אוֹ ַצ ַער לַ ֲא ֵח ִריםּ ַ .גם ִאם ַהדְּ ָב ִרים
ַה ֶּנ ֱא ָמ ִרים ֵהם נְ כוֹ נִ ים – ֲע ַדיִ ן זֶ ה נִ ְק ָרא ְר ִכילּות.
ב .לָ ׁשוֹ ן ָה ָרע ֲ -א ִמ ַירת דָּ ָבר ְמגֻ ֶּנה ַעל ָח ֵברֶ ׁ ,שּיָ כוֹ ל לִ גְ רֹם לוֹ ֶעלְ בּ וֹ ן,

2

מן ההיסטוריה
קרב סוכריר
בתחילת מלחמת העצמאות יצאה
קבוצה של  25חיילים צעירים לסייר
באזור גן יבנה .קבוצת ערבים משבט
סוכריר ,שיצאה מהכפר אבו-סווירה,
תקפה אותם בהפתעה והצליחה
לשבות  11מתוכם ולהרוג אותם.
האירוע עורר זעזוע עמוק בחטיבת
גבעתי ,ומפקד החטיבה שמעון אבידן
הורה להכין מיד פעולת תגמול שלא
היתה כמוה ,במטרה להרוס את הכפר
אבו-סווירה ולפגוע בתושביו .למשימה
יצאו שתי פלוגות עם יחידת חבלנים
וכמות גדולה של חומר נפץ .כאשר פרצו
לכפר גילו שהתושבים הוזהרו על ידי
הבריטים מפני הפעולה ונמלטו כולם
מהמקום ,כך שלמעשה לא התנהל קרב.
הלוחמים פוצצו את רוב בתי הכפר,
ועל אדמתו הוקמו היישובים ניר גלים
ובני דרום.

אנדרטה לנופלים על שחרור אשדוד
()Wikipedia, Dr. Avishai Teicher
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ַצ ַער אוֹ נֶ זֶ ק.
שנּוא ָעלֶ ָ
יך ַאל ַת ֲע ֶ ׂ
"מה ׁ ֶש ּ ָ ׂ
שה לְ ֲח ֵב ְר ָך" ּ ְ -ב ִדּיּוק
ָ
ְּכ ִפי ׁ ֶש ָהיִינּו רו ִֹצים ׁ ֶשלּ ֹא י ְַס ּ ְפרּו ָעלֵ ינּו דְּ ָב ִרים ּפ ֹוגְ ִעים
וִ ַיד ְ ּברּו ָעלֵ ינּו דְּ ָב ִרים ְמיֻ ָּת ִרים ַּומ ִּז ִיקים ָּ -כ ְך ֵאינֶ נּ ּו
ְמ ַס ּ ְפ ִרים ַעל ֲא ֵח ִרים.

סרקו ברקוד זה
לצפייה בסרטון
על סוגיה זו

דַּ ף מ'ִ ּ :פ ְתרוֹ ן לְ ִה ְתמוֹ ֵדד ִעם נוֹ כֵ ל
מּורת ַה ַהלְ וָ ָאה ַהלּ וֹ וֶ ה ִמ ׁ ְש ֵ ּכן
ּות ַ
ַמ ֲע ֶשׂ ה בְּ ָא ָדם ׁ ֶש ִהלְ וָ ה ֶ ּכ ֶסף לַ ֲח ֵברוֹ ְ ,
ֹאכל ִמ ּ ֵפרוֹ ָתיו ׁ ָשנִ ים ֲא ָחדוֹ ת וְ ָכ ְך יִ ָּמ ֵחק
לוֹ ֶאת ַה ּ ַפ ְרדֵּ ס ׁ ֶשלּ וֹ ֶ ׁ ,שּי ַ
ַהחוֹ בַ .ה ַּמלְ וֶ ה ָע ַבד ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים ּולְ ַב ּסוֹ ף ְּכ ׁ ֶש ָע ְב ָרה ְּתק ַּופת
ַה ַּמ ׁ ְשכּ וֹ ן ָ ּבא ַהלּ וֹ וֶ ה ֶאל ַה ַּמלְ וֶ ה ִּוב ֵ ּק ׁש ׁ ֶשּיַ ֲחזִ יר לוֹ ֶאת ַה ּ ַפ ְרדֵּ סֲ ,א ָבל
רוֹצה ׁ ֶש ִּת ְמכּ ֹר לִ י ֶאת ַה ּ ַפ ְרדֵּ ס,
ַה ַּמלְ וֶה ֶה ָחצּוף ָא ַמר לַ לּ וֹוֶה ַה ִּמ ְס ֵּכןֲ :אנִ י ֶ
ִוְאם ל ֹא ַּת ְס ִּכיםֲ ,א ַס ּ ֵפר לְ ֵבית דִּ ין ׁ ֶש ָּמכַ ְר ָּת לִ י אוֹ תוֹ ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֲאנִ י יוֹ ׁ ֵשב
"חזָ ָקה" .
ַעל ַה ַ ּק ְר ַקע ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יֵ ׁש לִ י ְּכ ָבר ֲ
אוֹמר ׁ ֶש ֵּכן .הלּ וֹ וֶ ה יָ כוֹ ל לִ ְמסֹר
ֲהיֵ ׁש ּ ִפ ְתרוֹ ן לַ לּ וֹ וֶ ה ָה ֻא ְמלָ ל? ַה ַּתלְ מּוד ֵ
רוֹצה לִ ְמכּ ֹר ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה
"מוֹ ָד ָעא"  -יֵלֵ ְך ִ ּב ְפנֵ י ֵע ִדים וְ י ַ
ֹאמר לָ ֶהםֵ :אינֶ ִ ּני ֶ
יע לָ ֶכם ׁ ֶשבֶּ ֱא ֶמת ַה ְּמ ִכ ָירה
לַ ַּמלְ וֶ הֲ ,א ָבל הּוא ִאּיֵ ם ָעלַ י ,וְ לָ ֵכן ֲאנִ י מוֹ ִד ַ
ֹאמר לוֹ ֶ :א ְמכּ ֹר לְ ךָ
בְּ ֵטלָ ה ְ
ּומ ֻב ֶּטלֶ תַ .ע ָּתה הּוא יֵ לֵ ְך לַ ַּמלְ וֶ ה ַהנּ וֹ כֵ ל ,וְ י ַ
ְ
ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדהֵ .הם יַ ֲעשּׂו ִקנְ יַ ן ְמכִ ָירה וְ ַרק ַא ַחר ָּכ ְך ַהלּ וֹ וֶ ה יֵ לֵ ך לְ ֵבית דִּ ין
וְ הּוא יּוכַ ל לְ ַב ֵּטל ֶאת ַה ְּמכִ ָירה ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שה
"מוֹד ָעא"ַ .ע ְכ ׁ ָשיו ַה ַּמלְ וֶ ה
ָ
"חזָ ָקה"ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ִאם ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ׁ ֶשלּ וֹ ְ ּכ ָבר
ְ ּכ ָבר ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לִ ְטעֹן ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ ֲ
ְ
ּוע הּוא ָהיָ ה ָצ ִריך לִ ְקנוֹ ת אוֹ תוֹ ּ ַפ ַעם נוֹ ֶס ֶפת?
ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ יםַ ,מדּ ַ

מתולדותיו
הרב בנציון פירר
(תרע"ד-תשמ"ח)1914-1988 ,
הרב בנציון פירר זצ"ל היה רב וסופר
חרדי ישראלי .הרב נולד בגליציה ,בגיל
 18הוסמך לרבנות ובגיל  20התמנה
לרב העיר רימנוב .במהלך מלחמת
העולם השנייה נשלח לסיביר על ידי
הרוסים ,וכך ניצלו חייו בעוד משפחתו
נרצחה בשואה .לאחר המלחמה עלה
לארץ והתגורר תחילה במחנה עולים
בפרדס חנה ,ואחר כך ברמת גן ובבני
ברק .בתקופה זו פרסם חידושי תורה,
דברי הגות ,מחשבה ואקטואליה בעיתון
"שערים" .הוא סירב להצעה להתמנות
לרב העיר באר שבע ,כיוון שחיפש מקום
שקט שבו יוכל להתמסר לכתיבה .בשנת
תשי"ז ( )1957התמנה לרב המושב ניר
גלים ,שם כיהן במשך  32שנים ,עד
פטירתו .הרב פירר פרסם  34ספרים,
מתוכם  14ספרי סיפורים ,והשאר
חיבורים תורניים.

דַּ ף מ"אַ :ה ָ ּג ֵדר ׁ ֶש ִּנ ְבנְ ָתה ַ ּב ָּמקוֹ ם ַהלּ ֹא נָ כוֹ ן
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָעלָ ה ַה ָּנ ָהר
ַעל ְ ּגדוֹ ָתיו וְ זִ ְר ֵמי ַמיִ ם
ֲחזָ ִקים ָס ֲחפּו ֶאת ַה ָ ּג ֵדר
ׁ ֶש ִה ְפ ִר ָידה בֵּ ין ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה
ׁ ֶשל ַרב ָענָ ן לַ ּ ָ ׂ
ש ֶדה ׁ ֶשל
ׁ ְש ֵכנוֹ ַ .א ֲח ֵרי ׁ ֶש ַה ּׁ ִש ָּטפוֹ ן
ָחלַ ףָ ,הלְ כּו ַרב ָענָ ן ׁ ְּושכֵ נוֹ
ּובנּו יַ ַחד ָ ּג ֵדר ֲח ָד ׁ ָשה.
ָ
ָע ְברּו ִיָמים ֲא ָח ִדים ַוְה ּׁ ָשכֵ ן
ָּת ַבע ֶאת ַרב ָענָ ן לְ ִדין ּת ָוֹרה ֵא ֶצל ַרב נַ ְח ָמן ,וְכָ ְך הּוא ָא ַמרּ ְ :ב ָטעּות נִ ְק ְ ּב ָעה
ַה ָ ּג ֵדר ַה ֲח ָד ׁ ָשה ְ ּב ְ
ֹאמר לְ ַרב ָענָ ן ׁ ֶש ָעלָ יו
תוֹך ַה ּׁ ֶש ַטח ׁ ֶש ִּליּ ְ ,ב ַב ָ ּק ׁ ָשה ׁ ֶש ָה ַרב י ַ
לְ ַה ְס ִ ּכים לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה ָ ּג ֵדר לִ ְמקוֹ ָמ ּה ַהּיָ ׁ ָשןֲ .א ָבל ַרב ָענָ ן ָט ַען ִ ּב ְפנֵ י ַרב
נַ ְח ָמןֲ :ה ֵרי אוֹתוֹ ׁ ָשכֵ ן ָ ּבנָ ה ֶאת ַה ָ ּג ֵדר ַיַחד ִא ִּתיְּ ,ובוַדַּ אי הּוא ִה ְס ִ ּכים לְ וַ ֵּתר
ַעל ַה ּׁ ֶש ַטח ׁ ֶש ִה ְפ ִסיד וְ לָ ֵתת לִ י אוֹ תוֹ בְּ ַמ ָּתנָ הֲ .א ָבל ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר לְ ַרב
צוֹדקִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשאוֹ תוֹ ׁ ָש ֵכן ָט ָעה ְ ּכ ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ֵ ּכןִּ ,כי הּוא ָח ׁ ַשב
ָענָ ן ׁ ֶשהּוא ֵאינוֹ ֵ
ׁ ֶש ּׁ ָשם ָצ ִר ְיך לִ ְהיוֹת ְמקוֹם ַה ָ ּג ֵדר ְוהּוא ל ֹא ִה ְת ַּכּוֵן ֶ ּב ֱא ֶמת לְ ו ֵַּתר ַעל אוֹת ֹו ׁ ֶש ַטח.

הרב בן ציון פירר
(באדיבות ארכיון בית
העדות ,ניר גלים)
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???

דבר תורה לשולחן שבת
ה' מצווה בפרשה את משה לקחת תרומה מבני ישראל כדי לבנות
את המקדשַ " :ו ְי ַד ֵ ּבר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה ֵ ּלאמֹר :דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְו ִי ְקחּו
לִ י ְּתר ָּומה ֵמ ֵאת ָּכל ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִדְּ ֶבנּּו לִ בּ ֹו ִּת ְקחּו ֶאת ְּתר ָּומ ִתי ..ו ְָעשּׂו לִ י
ִמ ְקדָּ ׁש וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְ ּבתוֹ כָ ם".
שואלים על כך חז"ל :לכאורה היה צריך להיות כתוב בפסוק " -ושכנתי
בתוכו" ,דהיינו במקדש ,אם כן למה כתוב – "וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְ ּבתוֹ כָ ם",
בלשון רבים?
עונה על כך רבי מנחם מנדל מקוצק שזה בא ללמד שמעבר לציווי
לבנות את המקדש ,על כל אדם לבנות מקדש בלִ בּ וֹ שלו ,שאם לאדם
לא יהיה מקדש וקדושה בלבו  -הרי שאין ערך לבניין של המקדש.
ולכן "וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְ ּבתוֹ כָ ם" פירושו  -אני אשכון בלבם של כל האנשים.

חידה
במפגש השבוע למדנו על איסור רכילות ולשון הרע .כתבו ליד
כל משפט האם יש בו רכילות ,לשון הרע ,או שהוא מותר:
".1ראיתם איזה בגדים ישנים ומכוערים יוסי לובש?"

שאלת
השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

מּואל במקרה
לש ֵ
א .מה המחלוקת בין ַרב ׁ ְ
ששני אנשים קיבלו את אותו השדה
במתנה?
ׂ
שה ִע ִּזים ָ ּג ְרמּו לו נֶ זֶ ק
ב .מדוע ַ ּב ַעל ַה ּ ָש ֶדה ָ
יָ כוֹ ל לְ ַה ׁ ְש ִאיר ֶא ְצלוֹ ֶאת ָה ִע ִּזים?
את התשובה יש לשלוח במייל לכתובת:
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.
*בפיקוח רואה חשבון

".2יונית אמרה לי אתמול שהיא חושבת שאת סנובית"

ד

ד

".3שמעתי את המורה אומר לאימא שלך שתלמיד
מופרע כמוך מזמן לא היה לו"

מ

ויות השנה

בח
מ"

".4אתה יודע ששלומי קיבל  40במבחן בחשבון?"
".5חיים אמר שהיה לו ממש כיף לשחק איתך"

תעודת זהות  -תלמוד ישראלי

מוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי וקהילתי
"תל
להנגיש את התלמוד לעולמם של ילדים,
הבא
נוער ומבוגרים.
רכים על פי סדר הדף היומי ,עלונים שבועיים
הפרויקט כולל :שבעה כ
עותקים ,עלונים ייחודיים לחגים המופצים
המופצים בכ 20-אלף
פייסבוק פעיל ובו יותר מ 20,000-חברים
בכ 200 -אלף עותקים ,דף
סוגיות יסוד תלמודיות בערוץ . youtube
ו 60-סרטונים הממחיזים
רחב ועשיר של לימוד ופעילויות חינוכיות,
כל אלו הם בסיס למגוון
בית ,בבית הספר ובקהילה ברחבי ישראל
חברתיות וקהילתיות ב
ובעולם ,גם בשפה האנגלית והגרמנית.

הרב שלמה גורן זצ"ל
בצבא הישראלי היו מספר חיילים לא יהודים שערקו
מהצבא הבריטי ומהמשטרה כדי לסייע ליהודים .אחד
מאותם חיילים בריטים נהרג בקרב ,ובאו לשאול את
הרב שלמה גורן היכן לקבור אותו .הרב פסק שיש
לקבור אותו בבית הקברות היהודי ,בחלקה הצבאית,
בשורה קרובה למקום קבורת הלוחמים היהודים .אמנם
בדרך כלל קוברים יהודים וגויים בבתי קברות נפרדים,
אך הרב גורן אמר שאדם זה הראה מסירות נפש
לא רגילה לעם היהודי בכך שעזב את צבאו וניתק
את קשריו עם מולדתו ,מתוך ידיעה שאם יחזור
לאנגליה יועמד לדין על עריקה .בנסיבות אלה ניתן
להסתמך על שיטת ה"בית יוסף" ,שפסק שאם יהודים
וגויים נהרגו יחד מותר לקברם באותו בית קברות.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות
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