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ים ֵני ֲאָנׁשִ ֶדה ֶאָחד ִלׁשְ ף ל"ה: ׂשָ ּדַ

ָנה,  ַמּתָ דֹוָתיו ּבְ ּיֹוֵאל ָנַתן לֹו ֶאת ֶאָחד ִמּשְׂ ְראּוֵבן טֹוֵען ׁשֶ
ָטר  ְך, ְוָכל ֶאָחד ֵמִביא ׁשְ ְמעֹון טֹוֵען ּכָ ַגם ׁשִ ֵאָלא ׁשֶ
ָנה. ָמה  ַמּתָ ֶדה ּבְ ּיֹוֵאל ָנַתן לֹו ֶאת ַהּשָׂ תּוב ּבֹו ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ה ֶאת  ִחּלָ ין ּבֹוְדִקים ּתְ ית ּדִ ֶזה ּבֵ ִמְקֶרה ּכָ ים? ּבְ עֹוׂשִ
ל ְראּוֵבן  ָטר ׁשֶ ְ ּשׁ ל ּבַ ָטר; ִאם ְלָמׁשָ ְ ּשׁ תּוב ּבַ ֲאִריְך ַהּכָ ַהּתַ

הּוא  תּוב ׁשֶ ְמעֹון ּכָ ל ׁשִ ָטר ׁשֶ ְ ֱאלּול ּוַבּשׁ א' ּבֶ ֶדה ּבְ ל ֶאת ַהּשָׂ הּוא ִקּבֵ תּוב ׁשֶ ּכָ
י הּוא קֹוֵדם, ּוְכָבר ְראּוֵבן  ֵקף, ּכִ ל ְראּוֵבן ּתָ ָטר ׁשֶ ְ ַהּשׁ רּור ׁשֶ ב' ֱאלּול - ּבָ לֹו ּבְ ִקּבְ
ֵני  ׁשְ ים ִאם ּבִ ל ְזכּות ְליֹוֵאל ְלִהְתָחֵרט. ֲאָבל ָמה עֹוׂשִ ֶדה ְוֵאין ּכָ ּשָׂ ָזָכה ּבַ
ֵרָרה, ִאי  ֶזה ֵאין ּבְ ִמְקֶרה ּכָ ּבְ ֲאִריְך ֵזֶהה?  ַרב אֹוֵמר ׁשֶ תּוב ּתַ ָטרֹות ּכָ ְ ַהּשׁ
מּוֵאל  ֶדה. ׁשְ ין נֹוְתִנים ְלָכל ֶאָחד ֲחִצי ׂשָ ֵפק, ּוֵבית ּדִ ּסָ ר ְלַהְכִריַע ּבַ ֶאְפׁשָ
ֶדה. ל ֶאת ַהּשָׂ ם ִמי ְיַקּבֵ ְעּתָ ּקּול ּדַ י ׁשִ ָּיִנים ַיֲחִליטּו ַעל ּפִ ַהּדַ חֹוֵלק ְוסֹוֵבר ׁשֶ

ְרמּו ֶנֶזק ּגָ ים ׁשֶ ף ל"ו: ָהִעּזִ ּדַ

ֶדה  עֹוִרים ְקלּופֹות ְלִיּבּוׁש, ּוְלֶפַתע ִנְכְנסּו ַלּשָׂ ֵדהּו ׂשְ ׂשָ ַטח ּבְ ָ ּשׁ ָאָדם ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ים ְוֵסֵרב  עֹוִרים ֶאת ָהִעּזִ ַעל ַהּשְׂ עֹוִרים. ָנַטל ּבַ ל ַהּשְׂ ים ְוָאְכלּו ֶאת ּכָ ִעּזִ
ְרמּו.  ֵהן ּגָ ֶזק ׁשֶ ם לֹו ַעל ַהּנֶ ּלֵ הּוא ַחָּיב ְלׁשַ ַטֲעָנה ׁשֶ ְלַהְחִזיָרן ְלַבֲעֵליֶהן ּבְ
ְרמּו ְלָך ֶנֶזק, ֲאִני ַחָּיב  י ּגָ ּלִ ים ׁשֶ ָהִעּזִ ֶנְגּדֹו: ִאם ּתֹוִכיַח ׁשֶ ים ָטַען ּכְ ַעל ָהִעּזִ ּבַ
ִהְתַקֵּים ֵאֶצל ָאִביו  ִדין ּתֹוָרה ׁשֶ ם ְלָך, ֲאָבל ָהֵבא הֹוָכָחה ְלָכְך. ּבְ ּלֵ ּומּוָכן ְלׁשַ
ִאיר ֶאְצלֹו  עֹוִרים ָיכֹול ְלַהׁשְ ַעל ַהּשְׂ ּבַ ַסק ׁשֶ מּוֵאל הּוא ּפָ ל ָהֲאמֹוָרא ׁשְ ׁשֶ
ְך? ַסק ּכָ יקּו לֹו. ַמּדּוַע הּוא ּפָ ֵהן ִהּזִ ים ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלָהִביא הֹוָכָחה ׁשֶ ֶאת ָהִעּזִ

ין ָהָיה ָיכֹול ִלְטֹען  ַעל ּדִ ָלל "ִמּגֹו", ְלִפיו ִאם ּבַ ַדף ל"ב ָלַמְדנּו ַעל ַהּכְ ּבְ
ם ִאם הּוא טֹוֵען ַטֲעָנה  ַטֲעָנה ְמֻסֶּיֶמת ְוהּוא ָהָיה ֶנֱאָמן ָעֶליָה, ַמֲאִמיִנים לֹו ּגַ
ר הּוא ָיכֹול ָהָיה  ּקֵ ֶדה ָהָיה רֹוֶצה ְלׁשַ ַעל ַהּשָׂ אן - ִאם ּבַ ם ּכָ ְך ּגַ ַאֶחֶרת. ּכָ
הּוא מֹוֶדה ְואֹוֵמר  ה ׁשֶ י, ְוהּוא ָהָיה ֶנֱאָמן. ַעּתָ ּלִ לּו ׁשֶ ים ַהּלָ לֹוַמר: ָהִעּזִ
ָכְך. ֶזק - הּוא ֶנֱאָמן ּבְ ֵני ַהּנֶ א הּוא ּגֹוֶבה אֹוָתן ִמּפְ ּלֹו ֶאּלָ ֵהן ֵאיָנן ׁשֶ ׁשֶ

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" 

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?

לימא – האם לומר
איכא בינייהו – יש ביניהם
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סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ל"ה- מ"א
פרשת תרומה | ל' בשבט- ו' באדר )26 לפברואר- 4 למרץ(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 

על המפה
ניר גלים

דתי  מושב שיתופי  הוא  גלים  ניר 
ושייך  הדרומית  בשפלה  הנמצא 
למועצה האזורית חבל יבנה. המושב 
1949( סמוך  ( הוקם בשנת תש"ט 
לים ולנחל לכיש, על אדמות הכפר 
הערבי אבו-סווירה, שנהרס על ידי 
חטיבת גבעתי בקרב סוכריר. שמו 
וגל".  "ניר  היה  המושב  הראשון של 
מייסדי ניר גלים היו ברובם ניצולי 
שואה יוצאי הונגריה ומרכז אירופה. 
בבעלות המושב, שמתגוררות בו כ-200 
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. 

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

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא ל"ז- ל"ט

א ְדסּוָרא ְנּתָ ּכַ ף ל"ח: ַמׁשְ ּדַ

ִאם הּוא  ְלֶוה, ְלִמְקֶרה ׁשֶ ַיד ַהּמַ ַהּלֹוֶוה מֹוִתיר ּבְ ּכֹון הּוא ֵחֶפץ ׁשֶ ַמׁשְ
ּכֹון. ׁשְ לֹא ִיְפַרע לֹו ֶאת חֹובֹו הּוא יּוַכל ִלְגּבֹות ֶאת ַהּמַ

ן  ּכֵ ַהְמַמׁשְ ן ַקְרַקע, ּוְבַמֲאָמר ֶזה ִנְלַמד ׁשֶ ּכֵ ם ְלַמׁשְ רּות ּגַ ַקֶּיֶמת ֶאְפׁשָ
ית. ֵהר ֵמִאּסּור ִרּבִ ַקְרַקע ָצִריְך ְלִהּזָ

אי לֹא יֹוִתיר  ַוּדַ ְלֶוה הּוא ּבְ ְרַקע ִנְמֵצאת ֵאֶצל ַהּמַ ר ַהּקַ ֲאׁשֶ יַצד? ּכַ ּכֵ
ר ַהּלֹוֶוה  ֲאׁשֶ ּה. ְלַאַחר ְזָמן, ּכַ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ּה ְוִיׁשְ א ִיְזַרע ּבָ אֹוָתּה ׁשֹוֵמָמה, ֶאּלָ
ל  ְלֶוה ִקּבֵ ַהּמַ ְרַקע, ִנְמָצא ׁשֶ ְלֶוה ַיֲחִזיר לֹו ֶאת ַהּקַ ִיְפַרע ֶאת ַהחֹוב ְוַהּמַ
ל  ל ֶאֶלף ₪, ִקּבֵ ֲהֵרי הּוא ָנַתן ַהְלָוָאה ׁשֶ הּוא ָנַתן, ׁשֶ ֶ ה ּשׁ ֶסף ִמּמַ יֹוֵתר ּכֶ
ְלֶוה  י ָאסּור ַלּמַ ית, ּכִ ְרַקע - זֹוִהי ִרּבִ ּקַ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ֲחָזָרה ֶאֶלף ₪, ְוַגם ִהׁשְ ּבַ
ִעיר סּוָרא סּוג  הּוא ָנַתן. ְלִפיָכְך ִהְנִהיגּו ֲחָכִמים ּבָ ֶ ה ּשׁ ל יֹוֵתר ִמּמַ ְלַקּבֵ
ְרַקע  ְלֶוה ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ַהּקַ ית: ַהּמַ לֹא ִאּסּור ִרּבִ ּכֹון ַקְרָקעֹות ּבְ ל ַמׁשְ ׁשֶ
ד ֶאת ָהֲאָדָמה ְונֹוֵטל ֶאת ָהְרָוִחים,  ּכֹון, הּוא ָאֵכן ָהָיה ְמַעּבֵ תֹוַרת ַמׁשְ ּבְ
ה  ּמָ ַאֲחֵרי ּכַ ְך ׁשֶ ם ֵמַהחֹוב, ּכָ ז ְסכּום ֻמְסּכָ ָנה הּוא ָהָיה ְמַקּזֵ ָכל ׁשָ ַאְך ּבְ
ּכֹון  ֶדה. סּוג ַמׁשְ ל ַהחֹוב ְוהּוא ָהָיה ַמֲחִזיר ֶאת ַהּשָׂ ִנים ָהָיה ִנְמָחק ּכָ ׁשָ

ל ָהִעיר סּוָרא.  ּכֹון ׁשֶ ׁשְ א ְדסּוָרא" - ַהּמַ ְנּתָ ּכַ ְלמּוד "ַמׁשְ ּתַ ה ּבַ ֶזה ְמֻכּנֶ

ֶרם ְלֵאי ַהּכֶ ף ל"ז: ּכִ ּדַ

ֶרם הּוא  ְלָאִים". ּכֶ ְרְמָך ּכִ ָבִרים: "לֹא ִתְזַרע ּכַ ֵסֶפר ּדְ ּתֹוָרה ּבְ ֶנֱאַמר ּבַ
ה  גֹון ִחּטָ ָפִנים, ְוַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת ִלְזֹרַע ְזָרִעים, ּכְ ּבֹו ְנטּוִעים ּגְ ָמקֹום ׁשֶ
ָכל ֹזאת  י ִאם ּבְ ּתֹוָרה ֶנֱאַמר עֹוד, ּכִ ָפִנים. ּבַ ינֹות ַלּגְ עֹוָרה ְוַכּדֹוֶמה, ּבֵ ׂשְ
ָרִעים ְוָהֲעָנִבים - ֶנֱאָסר  א, ַהּזְ אן ּוְלַהּבָ ֵדל ִמּכָ ּגָ ֶ ל ַמה ּשׁ ֶרם, ּכָ ִנְזַרע ַהּכֶ

ֲאִכיָלה ַוֲהָנָאה. ּבַ

ָפִנים? ִמי  ל ְזָרִעים ְלֵבין ּגְ ֶדה ׁשֶ ין ׂשָ ֵאיֶזה ֶמְרָחק ֵיׁש ְלהֹוִתיר ּבֵ
ָפִנים ּבֹוְדדֹות, ָצִריְך ְלַהְרִחיק  ה ּגְ ּמָ ֶפן ּבֹוֶדֶדת אֹו ֲאִפּלּו ּכַ ֵּיׁש לֹו ּגֶ ׁשֶ
ָרִעים. ֲאָבל ִמי  ֵעֶרְך 60 ס"מ( ְלֵבין ַהּזְ ָפִנים )ּבְ ין ַהּגְ ה ְטָפִחים ּבֵ ָ ּשׁ ׁשִ
א  ֶרם, ֶאּלָ תֹוְך ַהּכֶ לּום ּבְ ָפִנים, ֵאינֹו ָיכֹול ִלְזֹרַע ּכְ ל ּגְ ֶרם ׁשֶ ֵּיׁש לֹו ּכֶ ׁשֶ

ע ַאּמֹות.  ֶמְרַחק ַאְרּבַ ּבְ

ָפִנים,  ל ּגְ י ׁשּורֹות ׁשֶ ּתֵ ֵּיׁש ּבֹו ְלָפחֹות ׁשְ ֶדה ׁשֶ ֶרם? ׂשָ ְקָרא ּכֶ ַמה ּנִ
ּתּוַכְלָנה ַלֲעֹבר  ֵדי ׁשֶ ע ַאּמֹות - ֶמְרָחק ֶזה ָנחּוץ ּכְ ּוֵביֵניֶהן ְלָפחֹות ַאְרּבַ

ָפִנים. ין ַהּגְ ה ּבֵ ָרה ּוַמֲחֵרׁשָ ּפָ

ף ל"ט: ָלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות ּדַ

ַנִים ֵמֶהם: ָרִטים ֲאָחִדים, ּוְבַמֲאָמר ֶזה ִנְלַמד ׁשְ ׁשֹון ּכֹוֶלֶלת ּפְ ִמיַרת ַהּלָ ׁשְ

ֲעלּוִלים ִלְגֹרם  ִרים ׁשֶ ּבּוִרים ְמֻיּתָ א. ִאּסּור ְרִכילּות - ְרִכילּות ִהיא ּדִ
ָבִרים  ם ִאם ַהּדְ ָעִסים אֹו ַצַער ַלֲאֵחִרים.  ּגַ ְמִריבֹות, ַמְחלֶֹקת, ּכְ

ֱאָמִרים ֵהם ְנכֹוִנים – ֲעַדִין ֶזה ִנְקָרא ְרִכילּות. ַהּנֶ

ָּיכֹול ִלְגֹרם לֹו ֶעְלּבֹון,  ה ַעל ָחֵבר, ׁשֶ ָבר ְמֻגּנֶ ב. ָלׁשֹון ָהָרע - ֲאִמיַרת ּדָ

קרב סוכריר
בתחילת מלחמת העצמאות יצאה 
קבוצה של 25 חיילים צעירים לסייר 
באזור גן יבנה. קבוצת ערבים משבט 
סוכריר, שיצאה מהכפר אבו-סווירה, 
והצליחה  בהפתעה  אותם  תקפה 
ולהרוג אותם.  11 מתוכם  לשבות 
זעזוע עמוק בחטיבת  האירוע עורר 
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.

מן ההיסטוריה

אנדרטה לנופלים על שחרור אשדוד
)Wikipedia, Dr. Avishai Teicher(



3

ְתרֹון ְלִהְתמֹוֵדד ִעם נֹוֵכל ף מ': ּפִ ּדַ

ן  ּכֵ ֶסף ַלֲחֵברֹו, ּוְתמּוַרת ַהַהְלָוָאה ַהּלֹוֶוה ִמׁשְ ִהְלָוה ּכֶ ָאָדם ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ֵחק  ִנים ֲאָחדֹות ְוָכְך ִיּמָ רֹוָתיו ׁשָ ֹּיאַכל ִמּפֵ ּלֹו, ׁשֶ ס ׁשֶ ְרּדֵ לֹו ֶאת ַהּפַ
קּוַפת  ָעְבָרה ּתְ ׁשֶ ִנים ּוְלַבּסֹוף ּכְ לֹׁש ׁשָ ֶדה ׁשָ ּשָׂ ְלֶוה ָעַבד ּבַ ַהחֹוב. ַהּמַ
ס, ֲאָבל  ְרּדֵ ַּיֲחִזיר לֹו ֶאת ַהּפַ ׁש ׁשֶ ְלֶוה ּוִבּקֵ א ַהּלֹוֶוה ֶאל ַהּמַ ּכֹון ּבָ ׁשְ ַהּמַ
ס,  ְרּדֵ ְמּכֹר ִלי ֶאת ַהּפַ ּתִ ן: ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ ְסּכֵ ְלֶוה ֶהָחצּוף ָאַמר ַלּלֹוֶוה ַהּמִ ַהּמַ
ב  ֲהֵרי ֲאִני יֹוׁשֵ ַכְרּתָ ִלי אֹותֹו, ׁשֶ ּמָ ין ׁשֶ ר ְלֵבית ּדִ ים, ֲאַסּפֵ ְסּכִ ְוִאם לֹא ּתַ

ָבר "ֲחָזָקה" . ִנים ְוֵיׁש ִלי ּכְ לֹׁש ׁשָ ְרַקע ׁשָ ַעל ַהּקַ

ן. הּלֹוֶוה ָיכֹול ִלְמֹסר  ּכֵ ְלמּוד אֹוֵמר ׁשֶ ְתרֹון ַלּלֹוֶוה ָהֻאְמָלל? ַהּתַ ֲהֵיׁש ּפִ
ֶדה  י רֹוֶצה ִלְמּכֹר ֶאת ַהּשָׂ ְפֵני ֵעִדים ְוֹיאַמר ָלֶהם: ֵאיֶנּנִ "מֹוָדָעא" - ֵיֵלְך ּבִ
ִכיָרה  ֱאֶמת ַהּמְ ּבֶ ְלֶוה, ֲאָבל הּוא ִאֵּים ָעַלי, ְוָלֵכן ֲאִני מֹוִדיַע ָלֶכם ׁשֶ ַלּמַ
ְלֶוה ַהּנֹוֵכל, ְוֹיאַמר לֹו: ֶאְמּכֹר ְלָך  ה הּוא ֵיֵלְך ַלּמַ ֶלת. ַעּתָ ֵטָלה ּוְמֻבּטֶ ּבְ
ין  ְך ַהּלֹוֶוה ֵיֵלְך ְלֵבית ּדִ ֶדה. ֵהם ַיֲעׂשּו ִקְנַין ְמִכיָרה ְוַרק ַאַחר ּכָ ֶאת ַהּשָׂ
ְלֶוה  יו ַהּמַ ה "מֹוָדָעא". ַעְכׁשָ ָעׂשָ ֵני ׁשֶ ִכיָרה ִמּפְ ל ֶאת ַהּמְ ְוהּוא יּוַכל ְלַבּטֵ
ָבר  ּלֹו ּכְ ֶדה ׁשֶ ֲהֵרי ִאם ַהּשָׂ ֵּיׁש לֹו "ֲחָזָקה", ׁשֶ ָבר ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטֹען ׁשֶ ּכְ

ַעם נֹוֶסֶפת? ִנים, ַמּדּוַע הּוא ָהָיה ָצִריְך ִלְקנֹות אֹותֹו ּפַ לֹׁש ׁשָ ׁשָ

בס"ד
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קֹום ַהּלֹא ָנכֹון ּמָ ְבְנָתה ּבַ ּנִ ֵדר ׁשֶ ף מ"א: ַהּגָ ּדַ

ָהר  ַעם ַאַחת ָעָלה ַהּנָ ּפַ
ְוִזְרֵמי ַמִים  דֹוָתיו  ּגְ ַעל 
ֵדר  ֲחָזִקים ָסֲחפּו ֶאת ַהּגָ
ֶדה  ַהּשָׂ ין  ּבֵ ִהְפִריָדה  ׁשֶ
ל  ֶדה ׁשֶ ל ַרב ָעָנן ַלּשָׂ ׁשֶ
פֹון  ּטָ ִ ַהּשׁ ֵכנֹו. ַאֲחֵרי ׁשֶ ׁשְ
ֵכנֹו  ָחַלף, ָהְלכּו ַרב ָעָנן ּוׁשְ

ה. ֵדר ֲחָדׁשָ ּוָבנּו ַיַחד ּגָ

ֵכן  ָ ָעְברּו ָיִמים ֲאָחִדים ְוַהּשׁ
ָעה  ָטעּות ִנְקּבְ ַבע ֶאת ַרב ָעָנן ְלִדין ּתֹוָרה ֵאֶצל ַרב ַנְחָמן, ְוָכְך הּוא ָאַמר: ּבְ ּתָ
ָעָליו  ָהַרב יֹאַמר ְלַרב ָעָנן ׁשֶ ה ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ י, ּבְ ּלִ ַטח ׁשֶ ֶ תֹוְך ַהּשׁ ה ּבְ ֵדר ַהֲחָדׁשָ ַהּגָ
ְפֵני ַרב  ן. ֲאָבל ַרב ָעָנן ָטַען ּבִ ֵדר ִלְמקֹוָמּה ַהָּיׁשָ ים ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהּגָ ְלַהְסּכִ
ר  ים ְלַוּתֵ אי הּוא ִהְסּכִ י, ּוְבַוּדַ ֵדר ַיַחד ִאּתִ ָנה ֶאת ַהּגָ ֵכן ּבָ ַנְחָמן: ֲהֵרי אֹותֹו ׁשָ
ָנה. ֲאָבל ַרב ַנְחָמן ָאַמר ְלַרב  ַמּתָ ִהְפִסיד ְוָלֵתת ִלי אֹותֹו ּבְ ַטח ׁשֶ ֶ ַעל ַהּשׁ
ב  י הּוא ָחׁשַ ן, ּכִ ה ּכֵ ָעׂשָ ׁשֶ ֵכן ָטָעה ּכְ אֹותֹו ׁשָ ֵני ׁשֶ הּוא ֵאינֹו צֹוֵדק, ִמּפְ ָעָנן ׁשֶ
ַטח. ר ַעל אֹותֹו ׁשֶ ֱאֶמת ְלַוּתֵ ֵּון ּבֶ ֵדר ְוהּוא לֹא ִהְתּכַ ם ָצִריְך ִלְהיֹות ְמקֹום ַהּגָ ָ ּשׁ ׁשֶ

ַצַער אֹו ֶנֶזק. 

ִדּיּוק  ה ְלֲחֵבְרָך" -  ּבְ נּוא ָעֶליָך ַאל  ַתֲעׂשֶ ָ ׂשּ "ָמה ׁשֶ
ָבִרים ּפֹוְגִעים  רּו ָעֵלינּו ּדְ ּלֹא ְיַסּפְ ָהִיינּו רֹוִצים ׁשֶ ִפי ׁשֶ ּכְ
ְך ֵאיֶנּנּו  יִקים - ּכָ ִרים ּוַמּזִ ָבִרים ְמֻיּתָ רּו ָעֵלינּו ּדְ ִויַדּבְ

ִרים ַעל ֲאֵחִרים.  ְמַסּפְ

מתולדותיו
הרב בנציון פירר

)תרע"ד-תשמ"ח, 1914-1988(

הרב בנציון פירר זצ"ל היה רב וסופר 
חרדי ישראלי. הרב נולד בגליציה, בגיל 
18 הוסמך לרבנות ובגיל 20 התמנה 
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 )1957( התמנה לרב המושב ניר 
גלים, שם כיהן במשך 32 שנים, עד 
פטירתו. הרב פירר פרסם 34 ספרים, 
14 ספרי סיפורים, והשאר  מתוכם 

חיבורים תורניים.

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 

הרב בן ציון פירר 
)באדיבות ארכיון בית 

העדות, ניר גלים(
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

מּוֵאל במקרה  מה המחלוקת בין ַרב לׁשְ א. 
ששני אנשים קיבלו את אותו השדה 

במתנה? 
ְרמּו לו ֶנֶזק  ים ּגָ ֶדה שָהִעּזִ ַעל ַהּשָׂ מדוע ּבַ ב. 

ים? ִאיר ֶאְצלֹו ֶאת ָהִעּזִ ָיכֹול ְלַהׁשְ
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שאלת 
???השבוע

התשובה לשאלה נמצאת 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

ה' מצווה בפרשה את משה לקחת תרומה מבני ישראל כדי לבנות 
ָרֵאל ְוִיְקחּו  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אֹמר: ּדַ ה ּלֵ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ את המקדש: "ַוְיַדּבֵ
רּוָמִתי.. ְוָעׂשּו ִלי  ְקחּו ֶאת ּתְ ֶבּנּו ִלּבֹו ּתִ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ רּוָמה ֵמֵאת ּכָ ִלי ּתְ

תֹוָכם". י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ ִמְקּדָ
שואלים על כך חז"ל: לכאורה היה צריך להיות כתוב בפסוק - "ושכנתי 

תֹוָכם", י ּבְ ַכְנּתִ בתוכו", דהיינו במקדש, אם כן למה כתוב – "ְוׁשָ
בלשון רבים?

עונה על כך רבי מנחם מנדל מקוצק שזה בא ללמד שמעבר לציווי 
לבנות את המקדש, על כל אדם לבנות מקדש בִלּבֹו שלו, שאם לאדם 
לא יהיה מקדש וקדושה בלבו - הרי שאין ערך לבניין של המקדש. 
תֹוָכם" פירושו - אני אשכון בלבם של כל האנשים. י ּבְ ַכְנּתִ ולכן "ְוׁשָ

"ד
דמויות השנה בחמ

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. 

*בפיקוח רואה חשבון

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.

. בכ- 200 אלף עותקים, דף פייסבוק  פעיל ובו יותר מ-20,000 חברים המופצים בכ-20 אלף עותקים, עלונים ייחודיים לחגים המופצים הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי, עלונים שבועיים   youtube חברתיות וקהילתיות בבית, בבית הספר ובקהילה ברחבי ישראל כל אלו הם בסיס למגוון רחב ועשיר של לימוד ופעילויות חינוכיות, ו-60 סרטונים הממחיזים סוגיות יסוד תלמודיות בערוץ
ובעולם, גם בשפה האנגלית והגרמנית.

תלמוד ישראלי. מחברים דורות - מפגישים עולמות

תעודת זהות - תלמוד ישראלי
הבא להנגיש את התלמוד לעולמם של ילדים, "תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי וקהילתי 

נוער ומבוגרים.

חידה
במפגש השבוע למדנו על איסור רכילות ולשון הרע. כתבו ליד 

כל משפט האם יש בו רכילות, לשון הרע, או שהוא מותר:

1."ראיתם איזה בגדים ישנים ומכוערים יוסי לובש?"  

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

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

4."אתה יודע ששלומי קיבל 40 במבחן בחשבון?" 

5."חיים אמר שהיה לו ממש כיף לשחק איתך" 


