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מן התלמוד

דַּ ף מ"בַ :מ ֲע ֵשׂ ה ִקנְ יָ ן
ְ ּכ ֵדי לִ ְקנוֹ ת ֵח ֶפץ ,בַּ יִ ת אוֹ בַּ ַעל ַחּיִ יםָ ,צ ִר ְ
יך לַ ֲעשׂ וֹ ת ַמ ֲע ֵשׂ ה ִקנְ יָ ן וְ ַעל
יטלְ ְטלִ ין
יְ ֵדי ָ ּכ ְך הּוא עוֹ ֵבר ֵמ ְר ׁשּותוֹ ׁ ֶשל ַה ּמוֹ כֵ ר לִ ְר ׁשּותוֹ ׁ ֶשל ַה ּקוֹ נֶ הִ .מ ַּ
"הגְ בָּ ָהה"
יכה" ְ -מ ׁ ִשיכַ ת ַה ֵח ֶפץ ,אוֹ ַ
"מ ׁ ִש ָ
לְ ָמ ׁ ָשלֶ ,א ְפ ׁ ָשר לִ ְקנוֹ ת ַעל ֵיְדי ְ
נוֹספוֹ ת.
 ַהגְ ָ ּב ַהת ַה ֵח ֶפץִּ ,וב ְד ָרכִ ים ָיצד קוֹ נִ ים ַק ְר ַקע? ַעל י ְֵדי ָּכ ְך ׁ ֶש ַה ּק ֹונֶ ה ע ֹו ֶ ׂ
שה ַ ּב ַ ּק ְר ַקע ַמ ֲע ִ ׂ
שים ׁ ֶש ַּמ ְר ִאים
ֵ ּכ ַ
ׁ ֶשהּוא ַה ְ ּב ָעלִ ים ֶה ָח ָד ׁשּ ְ ,בכָ ְך הּוא קוֹ נֶ ה ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע.
לְ ָמ ׁ ָשלּ ְ ,כ ׁ ֶש ַה ּקוֹ נֶ ה בּ וֹ נֶ ה ְ ּג ֵדרוֹ ת לַ ּ ָ ׂ
ש ֶדה  -הּוא קוֹ נֶ ה ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקעִּ ,כי
ִמי בּ ֹונֶ ה גָ ֵדר? ַרק ַ ּב ַעל
ַה ַ ּביִ תָ .א ָדם ְס ָתם ָּכ ְך
ֵאינוֹ בּ וֹ נֶ ה ָ ּג ֵדר לְ ָ ׂ
ש ֶדה
ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ַשּיָ ְך לוֹ .
"חזָ ָקה",
ִקנְ יָן זֶ ה ְמכּו ֶ ּנה ֲ
"מ ֲח זִ יק
ִּכ י ַה ּק וֹ נֶ ה ַ
בַּ ַ ּק ְר ַק ע" .זוֹ ַא ַח ת
ָה ֶא ְפ ׁ ָש רּוּיוֹ ת לִ ְק נוֹ ת
ַק ְר ַקע.

"ב ַעל דָּ ָבר"
דַּ ף מ"ג" :נוֹ גֵ ַע ַ ּבדָּ ָבר" וְ ַ ּ
אוֹמר
ְ ּב ֵעת ׁ ֶשּיֵ ׁש וִכּ ַּוח ֵ ּבין ַ ּב ֲעלֵ י ִדין ,לְ ָמ ׁ ָשל ַה ַּמלְ וֶ ה ֵ
"כ ָבר ֶה ֱחזַ ְר ִּתי
אוֹמרְּ :
ַ
"ה ֲחזֵ ר לִ י ֶאת ַה ֶּכ ֶסף" וְ ַהלּ וֹ וֶ ה ֵ
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"אם י ֵׁש לְ ָך ֵע ִדים ׁ ֶש ֶה ֱחזַ ְר ָּת
ֶה,
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 ָה ֵבא אוֹ ָתם וְנִ ְפטוֹ ר אוֹ ְת ָך"."כןׁ ,יֵש לִ י ׁ ְשנֵ י ֵע ִדיםֲ .יַעקֹב
ִאם ַהלּ וֹוֶה ִ ּיַגיד ְ ּב ֵבית דִּ יןֵּ :
ָר ָאה אוֹ ִתי ַמ ֲחזִ יר  -זֶ ה ֵעד ֶא ָחדֲ ,וַאנִ י ָה ֵעד ַה ּׁ ֵשנִ י",
"א ָּתה ִ ּבכְ לָ ל ל ֹא יָ כוֹ ל
ֹאמר לוֹ ַ :
ַּכ ּמ ָּובן ׁ ֶש ֵ ּבית דִּ ין י ַ
לִ ְהיוֹ ת ֵעדֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ַא ָּתה ֶא ָחד ִמ ַ ּב ֲעלֵ י ַהדִּ ין"ָ .א ָדם זֶ ה
ְמכֻ ֶ ּנה "בַּ ַעל דָּ ָבר" ּ ַ -ב ַעל דָּ ָבר הּוא ַה ּתוֹ ֵב ַע אוֹ ַה ִ ּנ ְת ָ ּבע וְ ֵהם ּ ְפסּולִ ים
לִ ְהיוֹ ת ֵע ִדים ַעל ַהנּ וֹ ֵ ׂ
שא.
לוֹמ ִדים ׁ ֶשלּ ֹא ַרק ַ ּב ַעל דָּ ָבר ּ ָפסּול לְ ֵעדּות ֶא ָ ּלא ֲא ִפילּ ּו "נוֹ גֵ ַע
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
בַּ דָּ ָבר" ,דְּ ַהיְ נּו ִמי ׁ ֶש ַרק ַמ ְרוִ ַיח ֵמ ָה ֵעדּותּ ַ ,גם הּוא ּ ָפסּול לְ ֵעדּות.
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ַעל ְ ּבנֵ י ִעיר ׁ ֶש ָ ּגנְ בּו לָ ֶהם ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ,וְ קוֹ ֵב ַע ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד
ִמ ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ֵאינוֹ יָ כוֹל לְ ָה ִעיד ְ ּב ֵבית דִּ ין ַעל ַה ְ ּגנֵ ָבהּ ַ ,גם ִאם ֵאין לוֹ ַ ּב ֲעלּות
ְ ּבאוֹ תוֹ ֵס ֶפר ּתוֹ ָרהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא "נוֹ גֵ ַע בַּ דָּ ָבר"  -הּוא ַמ ְרוִ ַיח ֵמ ָה ֵעדּות
ַהזּוֹ ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ִאם י ְּוחזַ ר ֵס ֶפר ַה ּתוֹ ָרה הּוא יִ ׁ ְש ַמע בּ וֹ ֶאת ְק ִר ַיאת ַה ּתוֹ ָרה.
ּותפּות בַּ בַּ ֲעלּות ַעל ֵס ֶפר ַה ּתוֹ ָרה וַ דַּ אי ׁ ֶש ֵהם
ִאם יֵ ׁש לְ אוֹ ָתם ֵע ִדים ׁש ָּ
ּ ְפסּולִ ים ׁ ֶש ֲה ֵרי ֵהם בַּ ֲעלֵ י ָד ָבר.
סרקו ברקוד זה
לצפייה בסרטון
על סוגיה זו
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סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף מ״ה
"מכריז רבא ,ואיתימא רב פפא :דסלקין לעילא
ודנחתין לתתא  -האי בר ישראל דזבין ליה
חמרא לישראל חבריה ,וקא אתי גוי ואניס ליה
מיניה  -דינא הוא דמפצי ליה מיניה".
סלקין לעילא – עולים למעלה (לארץ ישראל)
נחתין לתתא – יורדים למטה (לבבל)

הסבר :רבא ,ויש אומרים רב פפא ,הכריזו והודיעו
לכל מי שעולה לארץ ישראל או יורד לבבל -
שיהודי שמכר חמור ליהודי אחר ,ובא גוי ולקח
אותו ממנו בכוח בטענה שהחמור שייך לו ,צריך
המוכר לפצות את הקונה.

מן ההיסטוריה
העלייה הרביעית
העלייה הרביעית הוא כינוי של גל עליית
יהודים לארץ בין השנים תרפ"ד-תרפ"ט
( .)1929-1924היא כונתה גם "עליית
גרבסקי" ,על שמו של שר האוצר הפולני
שמדיניותו האנטישמית דחפה יהודים
רבים לעלות לארץ .מספר היהודים
שעלו בעלייה הרביעית הוא כ,80,000-
רובם הגיעו בעיקר ממזרח אירופה ,תימן
ועיראק .חלק ניכר מהם נקלטו בתל אביב
ותרמו להתפתחותה העירונית .בשנים
תרפ"ו-תרפ"ז ( )1927–1926חל משבר
כלכלי קשה בארץ שהביא להפחתת מספר
העולים .תרומתה של העלייה הרביעית
להתיישבות הציונית בארץ היתה גדולה,
שכן באותו זמן ירדו יהודים רבים מהארץ,
והעולים החדשים שהגיעו מילאו את
מקומם .הם תרמו להתפתחות התעשייה,
לרכישת קרקעות ,לפיתוח החקלאות
ולהקמת יישובים חדשים.

עולי העלייה הרביעית שהתיישבו
ברעננה ,רחוב אחוזה (מערב)1927 ,
(ארכיון העיר רעננה)
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סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא מ"ד -מ"ה

דַּ ף מ"דַ :א ְח ָריּות נְ כָ ִסים
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִמ ְת ַ ּב ַ ּצ ַעת ַהלְ ָוָאה ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשיםְ ּ ,פ ָע ִמים ִּומ ְצ ָט ֵרף ֵאלֶ ָיה ַמ ָ ּצב
"א ְח ָריּות נְ ָכ ִסים".
ׁ ֶשל ַ
"אנִ י ְרא ֵּובן
ְרא ֵּובן לָ וָ ה ֶּכ ֶסף ִמ ּׁ ִש ְמעוֹ ן ,וְ ֵהם ָּכ ְתבּו ׁ ְש ַטר חוֹ ב ִעם ֵע ִדיםֲ :
לָ וִ ִיתי ֶאלֶ ף ש"ח ִמ ּׁ ִש ְמעוֹ ן" וְ ֵע ִדים ָח ְתמּו ַעל ַה ּׁ ְש ָטר.
לוֹמרֶ ׁ ,ש ַה ְ ּנכָ ִסים
מוֹס ִ
ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ִ
יפים ַ ּב ּׁ ְש ָטר ַ ּגם ַ
"א ְח ָריּות נְ ָכ ִסים"ְּ .כ ַ
אּובן ֵאין
ׁ ֶשל ׁ ִש ְמעוֹ ן ַא ֲח ָר ִאים לְ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת ַהחוֹ ב ׁ ֶשלּ וֹ  .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם לִ ְר ֵ
ֶ ּכ ֶסף לִ ְפר ַֹע ֶאת ַה ַהלְ וָ ָאהַ ,ר ּׁ ַשאי ׁ ִש ְמעוֹ ן לִ גְ בּ וֹ ת ֶא ָחד ֵמ ַה ְּנכָ ִסים ׁ ֶשל
אּובן ְ ּכ ָבר ָמ ַכר ֶאת ַה ֶּנ ֶכס לְ ָא ָדם ַא ֵחרּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה
אּובןֲ ,א ִפילּ ּו ׁ ֶש ְר ֵ
ְר ֵ
"אנִ י ִמ ְצ ַט ֵער ְמאוֹ דֲ ,א ָבל ַעל
אוֹמר לוֹ ֲ :
ָּכזֶ ה ׁ ִש ְמעוֹ ן נִ ָ ּיג ׁש ֶאל ַה ּקוֹ נֶ ה וְ ֵ
ַה ֶּנ ֶכס ַה ֶּזה יֵ ׁש לִ י ַא ְח ָריּות נְ ָכ ִסים וְ לָ ֵכן ָעלֶ ָ
ּובן,
יך לְ ַה ֲע ִבירוֹ ֵאלַ יּ ַ .כ ּמ ָ
יל ְמ ָּת לוֹ בְּ ַעד ַה ֶּנ ֶכס -
אּובן ַחיָ יב לְ ַה ֲחזִ יר לְ ָך ֶאת ַה ֶ ּכ ֶסף ׁ ֶש ּׁ ִש ַ ּ
ׁ ֶש ְר ֵ
ׁ
ׁ
וֹ
שׂ
ית ְּתנַ איֶ ׁ ,ש ִאם
ית ִא ּ
ִ
ּוב ְתנַ אי ֶש ַ ּכ ֲא ֶשר ָקנִ ָ
ית ִמ ֶּמנּּו ֶאת ַה ֶּנ ֶכס ָע ִ ָ
ַא ַחד ַה ַּמלְ וִ ים ׁ ֶשלּ וֹ יִ גְ בֶּ ה ִמ ְּמ ָך ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע ,הּוא ָצ ִר ְ
יך לְ ַה ֲחזִ יר לְ ָך
ֶאת דְּ ֵמי ַה ְּמ ִכ ָירה".

דַּ ף מ"הַ :ה ֲחמוֹ ר ֶה ָחטּוף
לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹתָ ,קנָ ה
ְרא ֵּובן ֲחמוֹר ְמ ׁ ֻש ָ ּבח ְּכ ֵדי
לַ ֲעלוֹ ת ִא ּיתוֹ לִ יר ׁ ָּושלַ יִ ם
לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
ַּכ ֲעבֹר ׁ ָשעוֹ ת ֲא ָחדוֹ ת
אּובן ַעל
ְּכ ָבר ָר ַכב ְר ֵ
ַה ֲחמוֹר ְ ּב ַד ְרכּ ֹו לִ יר ׁ ָּושלַ יִם
ּולְ ֶפ ַתע ִה ְתנַ ּ ֵפל ָעלָ יו ַחּיָל
רוֹמ ִאי ,נָ ַטל ֶאת ַה ֲחמוֹ ר
ָ
ו ְָא ַמר לוַ :ה ֲחמוֹר ַה ֶּזה ׁ ֶש ִּליִ ,ה ְס ַּת ֵ ּלק ֵמ ַהדֶּ ֶר ְך ו ְַאל ַּת ְפ ִר ַיע לִ י לִ ְרכּ וֹב ִא ּיתוֹ.
ְרא ֵּובןֶ ׁ ,שלּ ֹא ַיָדע ַמה ַ ּל ֲעשׂוֹ תָ ּ ,פנָ ה ֶאל מוֹ ֵכר ַה ֲחמוֹ ִרים ִּוב ֵ ּיק ׁש ִמ ֶּמנּ ּו
רוֹמ ִאי וְ יוֹ כִ ַיח לוֹ ׁ ֶש ַה ֲחמוֹר ָהיָ ה ׁ ֶשלּ וַֹ ,וְה ְּמ ַפ ֵ ּקד
ׁ ֶשּיֵ לֵ ְך ֶאל ְמ ַפ ֵ ּקד ַה ִּלגְ יוֹ ן ָה ָ
ְּכ ָבר יְ ַצּוֶה ַעל ַה ַחּיָ ל ַהחוֹ ֵטף לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה ֲחמוֹ ר.
ֲא ָבל מוֹ כֵ ר ַה ֲחמוֹ ִרים ָא ַמר :זֶ ה ל ֹא ֵע ֶסק ׁ ֶש ִּליַ .א ֲח ֵרי ַה ְּמכִ ָירה ַה ֲחמוֹ ר
ׁ ֶש ְּל ָך וְ ִת ְס ַּתדֵּ ר ְ ּב ַע ְצ ְמ ָך.
ַה ִאם ַה ּמוֹ ֵכר צוֹ ֵדק?
ְּובכֵ ן ְ ּב ַדף זֶ ה לוֹ ְמ ִדים ׁ ֶש ִאם יוֹ ְד ִעים בְּ וַ דָּ אּות ׁ ֶש ַה ֲחמוֹ ר ָהיָ ה ׁ ֶשל
ַה ּמוֹ ֵכר  -הּוא ֵאינוֹ ַחּיָ ב לִ ְטר ַֹח ְ ּכ ֵדי לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה ֲחמוֹ רֲ .א ָבל ִאם
צוֹדק,
החּיָ ל
הרוֹמ ִאי ׁ ֶש ָח ַטף ֶאת ַה ֲחמוֹ ר ֵ
ָ
יֵ ׁש ֵצל ׁ ֶשל ָס ֵפק אּולַ י ֶ ּב ֱא ֶמת ַ
יטה ַה ּסוֹ ֶב ֶרת ׁ ֶש ְּמ ַחּיְ ִבים ֶאת ַה ּמוֹ כֵ ר ׁ ֶשּיַ ֲעזוֹ ר לוֹ לְ ָה ִביא ְר ָאיוֹ ת
יֵ ׁש ׁ ִש ָ
ׁ ֶש ַה ֲחמוֹ ר בֶּ ֱא ֶמת ָהיָ ה ׁ ֶשלּ וֹ וְ ׁ ֶש ַה ְּמ ִכ ָירה ָהיְ ָתה ַ ּכדָּ ת וְ ַכדִּ ין.
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מתולדותיו
רבקה אלפר
(תרס"ב-תשי"ח)1902-1958 ,
רבקה אלפר ז"ל
היתה סופרת ועורכת
ישראלית .רבקה
נולדה באזור וילנה
למשפחת אלפרוביץ',
וגדלה באוקראינה.
רבקה אלפר
()1926
בשנת תרפ"ו
(באדיבות לקסיקון
עלתה לארץ במסגרת הספרות העברית)
העלייה הרביעית ,בעקבות עליית
אחיה ואחותה לפניה ,והתיישבה
בקבוצת גבעת השלושה .כעבור
שנתיים עזבה את הקבוצה ,אך המשיכה
לעבוד בעבודה חקלאית ,עד שנפגעה
בידה ונאלצה לחדול מעבודת כפיים.
היא החלה לפעול במסגרת מועצת
הפועלות והיתה מורה לספרות ותנ"ך
במשקי הכשרה לפועלות .בשנים אלה
החלה לפרסם סיפורים בשם העט
"אלהר ".בעיתון "דבר" ובכתב העת
הספרותי "מאזנים" .בתוך כך פרסמה
בשנת תר"ץ ( )1930את ספרה הראשון,
"פרפורי המהפכה" .בהמשך ערכה
את "ספר האחים" וכתבה שני ספרים
היסטוריים" :המתנחלים בהר" ו"קורות
משפחה אחת" .רבקה אלפר נפטרה
לאחר מחלה ונקברה בחלקת הסופרים
בקריית שאול.
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הּוחלְ פּו
דַּ ף מ"וַ :ה ִּמ ְט ִרּיוֹ ת ׁ ֶש ְ

סרקו ברקוד זה
לצפייה בסרטון
על סוגיה זו

ּ ַפ ַעם ָהלַ ְך ְרא ֵּובן ִעם ָא ִביו לַ ַ ּבר ִמ ְצוָ ה ׁ ֶשל ֶ ּבן דּ וֹד
ׁ ֶש ָ ּל ֶהםָ .היָ ה זֶ ה לֵ יל חוֹ ֶרף סוֹ ֵערֵ ,הם ִה ְת ַע ְּטפּו
ִ ּב ְמ ִעילִ יםָ ּ ,פ ְתחּו ִמ ְט ִרּיוֹ ת וְ ָצ ֲעדּו ֵ ּבין ַה ּׁ ְשלּולִ ּיוֹ ת ַעד
ׁ ֶש ִה ִ ּגיעּו ֶאל ָהאּולָ ם בּ וֹ נֶ ֶע ְרכָ ה ַ ּבר ַה ִּמ ְצוָ ה.
ְּכ ׁ ֶש ִה ְס ַּתּיְ ָמה ַ ּבר ַה ִּמ ְצוָ ה ִה ְת ִחיל ְרא ֵּובן לְ ַח ּ ֵפ ׂ
ש
ֶאת ַה ִּמ ְט ִרּיָ ה ׁ ֶשלּ וַֹ ,א ְך הּוא ל ֹא ְמ ָצ ָא ּהַּ .כ ִ ּנ ְר ֶאה ִמ ֶׁ
ישהּו לָ ַקח אוֹ ָת ּה
בְּ ָטעּות וְ ִה ׁ ְש ִאיר ֶאת ַה ִּמ ְט ִרּיָ ה ׁ ֶשלּ וֹ ֶּ ,וב ֱא ֶמת נוֹ ְת ָרה ָ ּבאּולָ ם ִמ ְט ִרּיָ ה
"מה ַה ְ ּב ָעיָה? לָ ְקחּו ֶאת
דּ וֹ ָמה לְ ל ֹא ָּכל ְ ּב ָעלִ יםָ .א ַמר ְרא ֵּובן לְ ָא ִביוָ :
ַה ִּמ ְט ִרּיָ ה ׁ ֶש ִּליֲ ,אנִ י ֶא ַ ּקח ֶאת ַה ִּמ ְט ִרּיָ ה ַהזּוֹ !" ֲא ָבל ָא ִביו ִח ְ
יֵיך ָוְא ַמר לוֹ:
לוֹמ ִדים ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת
ָ
"חלִ ילָ הַ .ה ִּמ ְט ִרּיָה ַהזּוֹ ֵאינָ ּה ׁ ֶש ָ ּלנּו וְ ל ֹא נִ ַ ּיקח ָ
אוֹת ּהָּ .כ ְך ְ
ָ ּב ָבא ַ ּב ְת ָראֶ ׁ ,ש ֵאין ׁשּום ְר ׁשּות לָ ַק ַחת ֵח ֶפץ ׁ ֶשל ִמ ֶׁ
ישהּו ַרק בִּ גְ לַ ל
ׁ ֶש ֵח ֶפץ ׁ ֶש ִּלי נִ לְ ַקח בְּ ָטעּות".

"א ׁיש ָח ָמס"
דַּ ף מ"זִ :
קּוקים לְ ַה ְס ָ ּכ ַמת ׁ ְשנֵ י ַהצְּ ָד ִדים ַ -ה ּמוֹ כֵ ר
ְ ּכ ֵדי לְ ַבצֵּ ַע ִקנְ יָ ן ׁ ֶשל ְמכִ ָירה זְ ִ
ּובן ׁ ֶש ִאם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵאינוֹ ַמ ְס ִ ּכיםָ ,אז ֵאין ְּמ ִכ ָירה.
וְ ַה ּקוֹ נֶ הּ ַ .כ ּמ ָ
ישהּו
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
לוֹמ ִדים ׁ ֶש ְ ּבכָ ל זֹאת ַקּיֶ ֶמת ֶא ְפ ׁ ָשרּות ְ ּביַד קוֹ נֶ ה לְ ַהכְ ִר ַיח ִמ ׁ ֶ
לִ ְמכּ וֹ ר לוֹ ֵח ֶפץ ׁ ֶש ּׁ ַשיָ ְ
יך לוֹ וְ ַה ְּמכִ ָירה ְּת ֵק ָפה .לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִ ּנלְ ַמד ַעל אוֹ ָת ּה
ֶא ְפ ׁ ָשרּות ָעלֵ ינּו לָ ַד ַעת ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ָאסּור לַ ֲעשׂ וֹ ת ֵ ּכן ,וְ ָהעוֹ ֶ ׂ
שה ָּכ ְך ְמכ ֶ ּּונה
"א ׁיש ָח ָמס"ֲ ,א ָבל ְ ּבכָ ל זֹאת קוֹ נֶ ה ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שה ָּכ ְךַ ,ה ִּקנְ יָ ן ָּת ֵקף.
ִ
יח ָא ָדם
ְ ּב ֵאיזֶ ה ִמ ְק ֶרה ְמ ֻד ָ ּבר? ְּובכֵ ןְ ,מ ֻד ָ ּבר בְּ קוֹ נֶ ה ׁ ֶשרוֹ ֶצה לְ ַה ְכ ִר ַ
ׁ ֶשּיִ ְמכּ וֹ ר לוֹ ֶאת ַא ַחד ַה ֲח ָפ ִצים ׁ ֶשלּ וֹ ְּ .כ ֵדי לְ ַהכְ ִר ַיח אוֹ תוֹ הּוא ּתוֹ לֶ ה
"קח ֶּכ ֶסף ְּומכוֹ ר לִ י ֶאת ַה ֵח ֶפץ .ל ֹא
אוֹמר לוֹ ַ :
ָ ּב ֲאוִ יר ֶאת ַ ּב ַעל ַה ֵח ֶפץ ,וְ ֵ
אוֹ ִריד אוֹ ְת ָך ַעד ׁ ֶש ַּת ְס ִּכים"ּ ָ .ב ֶרגַ ע ׁ ֶש ַה ּקוֹ נֶ ה ִה ְס ִּכיםַ ,ה ְּמכִ ָירה ְּת ֵק ָפה.
ַמדּ ַּוע? ֲה ֵרי הּוא ִהכְ ִר ַיח אוֹת ֹו לְ ַה ִ ּגיד ׁ ֶשהּוא ַמ ְס ִּכים? ְּובכֵ ןֲ ,חזַ "ל או ְֹמ ִרים
ׁ ֶש ְ ּבכָ זֶ ה ִמ ְק ֶרהֵ ,מ ַא ַחר ׁ ֶש ַ ּב ַעל ַה ֵח ֶפץ ְמ ַק ֵ ּבל ֶּכ ֶסף ,הּוא ְּכ ָבר ַמ ְס ִּכים
ְ ּבסוֹ פוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר לִ ְמכּ וֹ ר ֶ ּב ֱא ֶמת ֶאת ַה ֵח ֶפץ.

על המפה
גבעת השלושה
קיבוץ גבעת השלושה נמצא כארבעה
קילומטר מזרחית לפתח תקווה ,ליד
מקורות נחל הירקון .הקיבוץ נקרא
על שם שלושה מפועלי פתח תקווה
 מנחם גרויליך ,שמואל שטרייפלרואייזיק מרינג הי"ד  -שהואשמו
בריגול על ידי השלטון העות'מאני
והוצאו להורג בכלא דמשק .הקיבוץ
נוסד בשנת תרפ"ה ( )1925על ידי
גרעינים שהשתייכו לתנועת "החלוץ",
והיה אחד הקיבוצים בהם התאמנו ועבדו
הכשרות הפלמ"ח .בסליקים שבקיבוץ
הוסתר נשק של ההגנה .בשיאו מנה
הקיבוץ כ 900-חברים .לאחר הקמת
המדינה התרחבה פתח תקווה ו"בלעה"
את מקומו המקורי של הקיבוץ ,ממערב
לעיר ,ובעקבות זאת הוחלט להעבירו
למקום חדש ממזרח פתח תקווה.

חדר האוכל המיועד לשימור באתר קיבוץ גבעת
השלושה המקורי (כיום ברחוב ארלוזורוב בלב פתח
תקווה) ( ,Wikipediaמיכאלי -מיכאל יעקובסון)

ֹאמר "רוֹ ֶצה ָאנִ י"
דַּ ף מ"ח :כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ַעד ׁ ֶשּי ַ
ַ ּב ַּתלְ מּוד ְמבוֹ ָאר ׁ ֶש ָא ָדם ַה ְמ ָס ֵרב לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבן ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַחּיֵ ב בּ וֹ ,
ֹאמר "רוֹ ֶצה ָאנִ י"ְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ַה ּ ָפסּוק ְ ּב ֵס ֶפר
כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ַעל ָ ּכ ְך ַעד ׁ ֶשּי ַ
וַ ּיִ ְק ָרא – "יַ ְק ִריב אֹתוֹ לִ ְרצֹנוֹ ".
ֹאמר
לִ כְ או ָֹרהִ ,אם ָח ׁשּוב הּוא ְרצוֹנ ֹו ׁ ֶשל ָה ָא ָדםַ ,מה ּתו ִֹעיל ְּכ ִפּיָ ת ֹו ַעד ׁ ֶשּי ַ
"רוֹ ֶצה ָאנִ י"?
ְ
יתי ׁ ֶשל ָּכל יְ ה ִּודי הּוא לְ ַקּיֵ ם
עוֹ נֶ ה ַעל ָּכך ַה ַר ְמ ַ ּב"ם ִּכי ְרצוֹ נוֹ ָה ֲא ִמ ִּ
ַה ִּמ ְצווֹ ת ּולְ ִה ְת ַר ֵחק ִמן ָה ֲע ֵברוֹ תֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶשּיִ ְצרוֹ ּתוֹ ְקפוֹ ַּומ ְחדִּ יר לְ ִק ְרבּ וֹ
ְרצוֹ נוֹ ת ֲהפּוכִ יםִּ .ומ ּׁ ֶשה ָּּוכה ַהּיֵ ֶצר ָה ָרע וְ ַת ׁש כּ וֹ חוֹ ,חוֹ זֵ ר וְ נֵ עוֹ ר ָה ָרצוֹ ן
ימי לְ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצווֹ ת ה'.
ַה ּ ְפנִ ִ
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הקב"ה מצווה את משה בפרשה" :וְ ַא ָּתה ְּת ַצּוֶ ה ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ְקחּו
ֵאלֶ ָ
יך ׁ ֶש ֶמן זַ יִ ת זָ ְך ָ ּכ ִתית לַ ָּמאוֹ ר לְ ַה ֲעל ֹת נֵ ר ָּת ִמיד".
על כך שאלו חז"ל -מה פירוש המילה 'תמיד'? הרי הנרות במנורה
דלקו אמנם כל הלילה ,אך לא במשך היום ,אם כן ,מה הכוונה במילה
"ת ִמיד"? עונה על כך האדמו"ר הראשון מגור ,רבי יצחק מאיר זצ"ל
ָּ
(החידושי הרי"מ) ,על פי דברי התלמוד במסכת מנחות ,שם נאמר
שאפילו אם אדם רק קורא קריאת שמע בבוקר ובערב ,זה נחשב לו
שהוא קיים מצוות "והגית בו יומם ולילה" ,כי ההשפעה של קריאת
שמע הזו היא תמיד ,לאורך כל היום ,הלילה והחיים כולם .כך ,גם
אם הכהן הדליק את המנורה ברגע אחד ,אבל מכוח ההדלקה הזו היא
דלקה כל הלילה -זה נקרא תמיד .המילה תמיד היא לא על פעולת
ההדלקה ,ולא על משך הזמן שהמנורה תדלוק ,אלא על ההשפעה
התמידית שהיתה למנורה על בית המקדש ועל האדם והעם.

שאלון אמריקאי

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.

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

יטלְ ְטלִ ין וכיצד
א .כיצד עושים ַמ ֲע ֵשׂ ה ִקנְ יָ ן ְ ּב ִמ ַּ
ַ ּב ַ ּק ְר ַקע?
ו"ב ַעל דָּ ָבר"?
ב .מה ההבדל בין "נוֹ גֵ ַע ַ ּבדָּ ָבר" ַ ּ
ישהּו
ג .האם מותר לי לָ ַק ַחת ֵח ֶפץ ׁ ֶשל ִמ ׁ ֶ
אחר ַרק ִ ּבגְ לַ ל ׁ ֶש ֵח ֶפץ ׁ ֶש ִּלי נִ לְ ַקח ְ ּב ָטעּות?
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

מ

ויות השנה

בח
מ"

ד

 .1מהו "קניין חזקה"?
א .אדם שקונה פרה חזקה .ב .קניית קרקע באמצעות החזקה בה.
ג .קניין ששייך לאשה חזקה .ד .חתימת עסקה באמצעות לחיצת ידיים.
 .2מהו "נוגע בדבר"?
א .אדם שנוגע בדבר טמא .ב .שור שנגוע במחלת הדבר.
ג .אדם שמרוויח משהו מהעדות .ד .חפץ שאסור לגעת בו.
 .3מהי "אחריות נכסים"?
א .נכסיו של האדם אחראים לשלם את חובו .ב .אחריותו של השומר
על הנכסים שהופקדו אצלו .ג .סוג של ביטוח במקרה של נזק לנכסים.
ד .אחריות להסתיר (לכסות) את הכסף.
 .4מהו "איש חמס"?
א .מחבל בארגון הטרור חמאס .ב .מוכר חומוס .ג .שודד דרכים.
ד .אדם שמכריח מישהו למכור לו משהו בניגוד לרצונו.

???

שאלת
השבוע

ד

דבר תורה לשולחן שבת

הרב שלמה גורן זצ"ל
לאחר הקמת המדינה והקמת הצבא התעוררה השאלה
מה יהיה מקומם של החיילים הדתיים בצבא ,זאת
בעקבות בעיות שהתעוררו לגבי שמירת שבת ,כשרות
וכדומה .היו שרים בממשלה שהציעו שכל החיילים
הדתיים ישרתו ביחידות נפרדות ,ורק בהן יקפידו על
קיום ההלכה והמצוות כראוי ואילו בשאר היחידות לא
יהיה כך .הרב שלמה גורן ,שכיהן כרב הצבאי הראשי,
התנגד לכך בתוקף .הוא טען שפירוש הדבר יהיה שלכל
שאר הצבא לא יהיה קשר עם היהדות אם לא ישמרו
שבת ,לא יאכלו כשר ,לא יהיו בתי כנסת וכו' .במקום
זאת ,יש לפעול לכך שכל הצבא ינהג כצבא יהודי.
לשמחתו של הרב הסכים איתו דוד בן גוריון ,אשר קבע
שאין לפצל את הצבא לצבא של דתיים ושל לא דתיים,
אלא יתאפשר לכל חייל בצבא המעוניין בכך לשמור
על ההלכה כראוי.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות
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