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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא נ"ו -ס"ב
פרשת ויקהל -פקודי | כ"א -כ"ז באדר ( 19-25למרץ)

הּוב ְטחּו ִ ּב ְב ִרית ֵ ּבין ַה ְ ּב ָת ִרים
דַּ ף נ"וַ :ה ֲא ָרצוֹ ת ׁ ֶש ְ
יח לְ ַא ְב ָר ָהם
בִּ ְב ִרית בֵּ ין ַהבְּ ָת ִרים בְּ ֵס ֶפר בְּ ֵר ׁ ִ
אשית ַה ָ ּקבָּ "ה ִה ְב ִט ַ
"את ַה ֵ ּקינִ י וְ ֶאת ַה ְּקנִ ִּזי
ָא ִבינּו ׁ ֶש ַּז ְרעוֹ יִ ַיר ׁש ֶא ֶרץ ׁ ֶשל ֲע ָשׂ ָרה ַע ִּמיםֶ :
ֵוְאת ַה ַ ּק ְד ֹ
מנִ יֶ .וְאת ַה ִח ִּתי ֶוְאת ַה ּ ְפ ִר ִּזי ֶוְאת ָה ְר ָפ ִאיםֶ .וְאת ָה ֱאמ ִֹרי ֶוְאת
ַה ְּכנַ ֲענִ י ֶוְאת ַה ִ ּג ְר ָ ּג ׁ ִשי ֶוְאת ַהיְ ב ִּוסי".
ְ ּבפוֹ ַעלְּ ,כ ׁ ֶש ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל נִ כְ נְ סּו לָ ָא ֶרץֵ ,הם יָ ְר ׁשּו ַרק ׁ ִש ְב ָעה ַע ִּמיםֶ .את
ַא ְרצוֹ ת ָה ַע ִּמיםֵ :קינִ יְ ,קנִ ִּזי וְ ַק ְד ֹ
מנִ יֵ ,הם ל ֹא ָּכ ְב ׁשּו.
ַ ּב ּתוֹ ָרה נֶ ֱא ַמרֶ ׁ ,ש ְּל ָע ִתיד לָ בוֹ א יוֹ ִסיפּו ַעל ׁ ֵש ׁש ָע ֵרי ַה ִּמ ְקלָ ט ׁ ֶש ְ ּכ ָבר
ַקּיָ מוֹ ת עוֹ ד ׁ ָשלוֹ ׁש ָע ִריםָ .ה ַר ְמ ַ ּב"ם כּ וֹ ֵתב ׁ ֶש ֶאת ֶה ָע ִרים ָה ֵאלּ ּו יוֹ ִסיפּו
ִ ּבימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַיח ְ ּב ַא ְרצוֹ ת ַה ֵ ּקינִ יַ ,ה ְּקנִ ִּזי וְ ַה ַ ּק ְד ֹ
מנִ יֶ ,שה ְּוב ְטחּו לְ ַא ְב ָר ָהם
ָא ִבינּוֲ ,וַאנַ ְחנּו עוֹד ֲע ִת ִידים לָ ֶר ׁ ֶשת אוֹ ָתן.
שו וְ לוֹ טֵ :ע ָ ׂ
ֵ ּבינְ ַתיִ ם יָ ְר ׁשּו ֶאת אוֹ ָתן ָה ֲא ָרצוֹת ֵע ָ ׂ
שו ִק ֵ ּבל ֶאת ֶא ֶרץ ֱאדוֹ ם,
ּומוֹאבֶ ׁ ,ש ֵהן ַא ְרצוֹ ת ַה ֵ ּקינִ יַ ,ה ְּקנִ ִּזי וְ ַה ַ ּק ְד ֹ
וְ לוֹ ט ֶ -את ַע ּמוֹ ן
מנִ י.
ָ

דַּ ף נ"זְ ׁ :שנֵ י ַא ִחים ֵע ִדים
ּׁ ְשנֵ י ַא ִחים ּ ְפסּולִ ים לְ ָה ִעיד ֵעדּות יַ ַחדִּ ,כי ַה ּתוֹ ָרה קוֹ ַב ַעת ׁ ֶש ְּקרוֹ ִבים
ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ְצ ָט ֵרף לִ ְהיוֹ ת ֵע ִדים.
ש ֶדהָ ,ע ַבד אוֹ תוֹ
ִעם זֹאת ,יָכוֹל לְ ִהיּו ֵָצר ַ ּגם ַה ַּמ ָ ּצב ַה ָ ּבאָ :א ָדם ׁ ֶש ֶה ְחזִ יק ְ ּב ָ ׂ
ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים ָוְאכַ ל ִמ ּ ֵפרוֹ ָתיו ,יָ כוֹל לִ ְטעוֹ ן ׁ ֶש ַהדָּ ָבר ְמ ַהּוֶה הוֹ כָ ָחה ּׁ ֶש ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה
יח ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ ֲחזָ ָקה הּוא ָצ ִר ְ
יך לְ ָה ִביא ֵע ִדים ׁ ֶשהּוא
ְ ּב ַב ֲעלּותוֹ ּ ְ .כ ֵדי לְ הוֹ ִכ ַ
ָא ֵכן ֶה ְחזִ יק בַּ ּ ָ ׂ
ש ֶדה.
אוֹ תוֹ ָא ָדם ל ֹא ַחּיָ ב לְ ָה ִביא ַדוְ ָקא זּוג ֵע ִדים ֶא ָחד ׁ ֶש ָראּו אוֹ תוֹ ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל ׁ ְש ׁ
לוֹש ַה ּׁ ָשנִ יםֶ ,א ָ ּלא ֶא ְפ ׁ ָשר ַ ּגם לְ ָה ִביא ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה זּוגוֹ ת ֵע ִדים,
ָ ּכל זּוג ַעל ׁ ָשנָ ה ֲא ֶח ֶרת ְּ -כ ׁ ֶש ְ ּנ ַק ֵ ּבל ֶאת ָּכל ָה ֵעדּוּיוֹ ת נֵ ַדע ׁ ֶשהּוא ֶה ְחזִ יק
ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים וְ יֵ ׁש לוֹ ֲחזָ ָקה.
ּובזּוג
בְּ אוֹ ֶפן ָ ּכזֶ ה ֵאין ָ ּכל בְּ ָעיָ ה ִאם בְּ ַא ַחד ַהזּּוגוֹ ת ֵמ ִעיד ָאח ֶא ָחדְ ,
ַא ֵחר ֵמ ִעיד ָאח ׁ ֵשנִ יִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ַהדָּ ָבר נֶ ְח ׁ ָשב ׁ ֶש ּׁ ְשנֵ י ַא ִחים ְמ ִע ִידים
ֵעדּות ַא ַחת.

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף נ״ו
"מאי חצובא? אמר רב יהודה אמר רב :שבו
תיחם יהושע לישראל את הארץ .ואמר רב
יהודה אמר רב :לא מנה יהושע אלא עיירות
העומדות על הגבולין".
חצובא – חצב
אבני זוטרתא –אבנים קטנות
אבני רברבתא – אבנים גדולות

הסבר :רב יהודה אמר בשם רב ,שיהושע בן נון
השתמש בצמח החצב כדי לסמן את גבולות
השבטים השונים .כמו כן אמר ,שיהושע כתב
בספרו רק את אותן עיירות העומדות על הגבולות,
כדי שיהיה ניכר איפה עוברים גבולות השבטים.

על המפה
ניר עם
ניר עם הוא קיבוץ בנגב הצפוני-מערבי,
ממערב לשדרות ,סמוך לגבול בין
ישראל לרצועת עזה .אדמות הקיבוץ
נרכשו על ידי משה סמילנסקי והקרן
הקיימת .הקיבוץ הוקם בשנת תש"ג ()1943
על ידי קבוצת "ניר חיים"  -חברי ארגון
גורדוניה שעלו מבסרביה .בשנים הבאות
הצטרפו לקיבוץ גם עולים מארגנטינה
וצרפת .בשנת תש"ו ( )1946שונה שם
היישוב לניר עם ,כסמל ל"ניר של חלוצי
העם המפלסים דרך להתיישבות המוני
ישראל באזור רחב ידיים זה" .בקיבוץ
נמצא "מוזיאון המים וביטחון הנגב" המתאר
את פרשת מציאת המים באזור ועמידת
המקום במלחמת העצמאות .ליד ניר עם
נמצאת גבעת תצפית לעבר רצועת עזה,
ועליה פסל מתכת של פרש וסוסו .הפסל
שהוקם לזכר שומר השדות יעקב (ינצ'יק)
גברי ,חבר קיבוץ ניר עם.

גבעת הפרש ליד ניר עם
()Wikipedia, Avi1111
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ּומ ָע ַרת ַה ַּמכְ ּ ֵפלָ ה
דַּ ף נ"חַ :ר ִ ּבי ְ ּבנָ ָאה ְ
בּורה בְּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,זֹאת ִמ ּ ְפנֵ י
ַרבִּ י בְּ נָ ָאה ָהיָ ה נוֹ ֵהג לְ ַצּיֵ ן ְמקוֹ מוֹ ת ְק ָ
ׁ ֶש ָהעוֹ ֵמד ֵמ ַעל ְמקוֹ ם ְקב ָּורה נִ ְט ָמאִּ ,וב ְתקּופוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ָהיּו עוֹ ְס ִקים
ְ ּב ָט ֳהרוֹת ,לְ ָמ ׁ ָשל ְּתר ָּומה ,נָ ֲהגּו לְ ַצּיֵ ן ֶאת ְמקוֹ ם ַה ְ ּק ָב ִרים בְּ ִסיד ְ ּכ ֵדי
בּורהַ .ה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ַא ַחת
ׁ ֶשלּ ֹא יִ ָּט ְמאּו בְּ ָטעּות ִמ ְּמקוֹ ם ַה ְ ּק ָ
ָר ָצה ַרבִּ י בְּ נָ ָאה לְ ִה ָ ּכנֵ ס לִ ְמ ָע ַרת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפלָ ה ְ ּכ ֵדי לִ ְבדּ וֹ ק ֶאת ׁ ֶש ַטח
יכנֵ ס
יכן ַה ְ ּק ָב ִריםְּ .כ ׁ ֶש ָר ָצה לְ ִה ָּ
ְמקוֹ מוֹ ת ַה ְ ּק ָ
בּורה ּולְ ַצּיֵ ן ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה ֵה ָ
לְ ְ
תוֹך ַה ְּמ ָע ָרה ׁ ֶש ָ ּב ּה ְקב ִּורים ָה ָאבוֹת ,הּוא ּ ָפגַ ׁש ַ ּב ּ ֶפ ַתח ֶאת ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶע ֶבד
ַא ְב ָר ָהם ,ו ְָא ַמר לוֹּ ְ :ב ַב ָ ּק ׁ ָשה ,לֵ ְך לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ו ְֶאמוֹר ל ֹו ׁ ֶש ְ ּבנָ ָאה ְמ ַב ֵ ּק ׁש
יכנֵ סֶ .ה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ִּס ּפּור הּוא ׁ ֶש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִה ְס ִּכים ׁ ֶש ָּּיִכנֵ סָ ,וְאכֵ ן
ְר ׁשּות לְ ִה ָּ
ַר ִ ּבי ְ ּבנָ ָאה נִ כְ נַ סָ ,מ ַדד ֶאת ׁ ֶש ַטח
ַה ְּמ ָע ָרה וְ יָ ָצאְ .מ ַענְ יֵן לָ ַד ַעתִּ ,כי
בְּ יוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן ,ט' בְּ חוֹ ֶד ׁש ֶח ׁ ְשוָ ן,
לִ ְפ ֵני לְ ַמ ְעלָ ה ְמָ ׁ 840-ש ִנים,
זָ כָ ה ָה ַר ְמ ַ ּב"ם לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ִ ּב ְמ ָע ַרת
ַה ַּמ ְכ ּ ֵפלָ הּ ִ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּׁ ָש ָהה ְ ּב ֶא ֶרץ
יִ ְ ׂ
י-אז הּוא ָק ַבע לְ ַע ְצמוֹ
ש ָר ֵאלִּ ,ומ ִ ּנ ָ
ֶאת ט' ְ ּב ֶח ׁ ְשוָן לְ יוֹם טוֹב.

מן ההיסטוריה
קבוצת גורדוניה
גורדוניה היתה תנועת נוער ציונית
שדגלה בערכיו של א"ד גורדון:
הגשמה ,ציונות עובדת וחינוך האדם.
גורדוניה הוקמה בגליציה בשנת תרפ"ה
( )1925והיו לה סניפים בארצות רבות
בעולם .חבריה החלו לעלות ארצה
בשנת תרפ"ט ( .)1929בהמשך דרכה
התמזגה גורדוניה עם פלגים אחרים
ותנועות אחרות ,עד שבשנת תרי"ט
( )1959התגבשה לתנועת "הנוער
העובד והלומד" .בוגריה הקימו מספר
קיבוצים בארץ ,ביניהם חניתה ,כפר
החורש ורמת דוד בצפון ,במישור החוף
את נווה ים ,מעין צבי ,משמרות ומשמר
השרון ,חולדה ומעלה החמישה באזור
ירושלים ,מסדה שבעמק הירדן ,ניר עם
ואורים שבנגב.

דַּ ף נ"טַ :ה ַּמ ְרזֵ ב ׁ ֶש ּזוֹ ֵרם לֶ ָח ֵצר ׁ ֶשל ַה ׁ ּ ְשכֵ נִ ים
לִ ְפ ָע ִמים ֲחלָ ִקים ְ ּב ִמ ְבנֶ ה ַה ׁ ּ ַשּיָ ְך לְ ָא ָדם ְמסּוּיָ ם
יע לִ ׁ ְשכֵ נָ יוִ .אם ַה ּׁ ְשכֵ נִ ים ִמ ְתלוֹ נְ נִ ים
ֲעלּולִ ים לְ ַה ְפ ִר ַ
ַעל ָּכ ְךָ ,צ ִר ְ
יך לְ ָב ֵרר ִאם יֵ ׁש לְ אוֹ תוֹ ָא ָדם זְ כּות
לְ הו ִֹתיר ֶאת ַה ִּמ ְבנֶ ה ְּכמוֹת ׁ ֶשהּואּ ְ .ב ַדף זֶ ה ַה ַּתלְ מּוד
עוֹ ֵסק בְּ ַמ ְרזֵ ב ׁ ֶשּיוֹ ְצ ִאים ִמ ֶּמנּּו ַמיִ ם לְ תוֹ ְך ָח ֵצר
ׁ ֶשל ַה ּׁ ְש ֵכנִ ים.
יעים
ִאם ָא ָדם קוֹ ֵב ַע ַמ ְרזֵ ב ָ ּכזֶ ה וְ ֵת ֶכף ִ
ּומּיָ ד ַמ ִ ּג ִ
ירוֹ
חוֹ
צוֹ
יע לָ ֶהםֵ ,הם ְד ִקים וְ ָבה לְ ָה ִס .
ַה ּׁ ְש ֵכנִ ים וְ טוֹ ֲענִ ים ׁ ֶשהּוא ַמ ְפ ִר ַ
רּוכה? (לְ ַד ַעת
קּופה ֲא ָ ּ
ֲא ָבל ַמה ַהדִּ ין ִאם אוֹ תוֹ ַמ ְרזֵ ב ְ ּכ ָבר ַקּיָ ם ְּת ָ
ֵחלֶ ק ֵמ ָה ִר ׁ
יח
אשוֹ נִ ים ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים)ְּ .ובכֵ ן ,בְּ ִמ ְק ֶרה ָ ּכזֶ ה ָס ִביר לְ ַה ִּנ ַ
ׁ ֶש ַה ּׁ ְשכֵ נִ ים ִה ְס ִ ּכימּו לְ ִקּיּומוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמ ְרזֵ ב
וְ ֵהם ְ ּכ ָבר ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים לְ ַב ֵ ּק ׁש לְ ָה ִסירוֹ .
ִעם זֹאת ,לוֹ ְמ ִדים ַ ּב ַּתלְ מּוד ׁ ֶשּיֵ ׁש סּוגֵ י
ַמ ְרזְ ִבים ׁ ֶש ַה ּׁ ְשכֵ נִ ים יְכ ֹולִ ים לִ ְדר ֹׁש ׁ ֶש ֲּיַע ִבירּו
אוֹ ָתם לְ ַצד ָא ֵחרּ ְ ,באוֹ ֶפן ׁ ֶשהּוא ּ ָפחוֹ ת
יע לָ ֶהם.
יַפ ִר ַ
ְ
"מ ְרזֵ ב" ִ -מ ָ ּלה זוֹ
אגבְ ,מקוֹ ר ַה ּׁ ֵשם ַ
"מר"ֶ ׁ ,ש ַּמ ׁ ְש ָמ ָע ּה
ֻמ ְר ֶ ּכ ֶבת ִמ ּׁ ְש ֵּתי ִמ ִּלים ַ
יפה" ,זָ ב"ֶ ׁ ,ש ַּמ ׁ ְש ָמ ָע ּה נוֹ זֵ לֵ .מ ַע ָּתה
ִט ּ ָ
"מ ְרזֵ ב" ַמ ׁ ְש ָמעוֹ ַ :מ ִּזיל ִט ּ
יפוֹ ת ַ(ר ׁ ְש ַ ּב"ם).
ַ
סרקו ברקוד זה
לצפייה בסרטון
על סוגיה זו
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הכשרה בגורדוניה בפולין ,ערב שבת לקראת העלייה
לארץ ישראל ב1947-
( - Family albumלאה גריידי טננבאום)
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חּור ָ ּבן
דַּ ף ס' :זֵ כֶ ר לַ ְ
לוֹמ ִדים ַעל ִמ ְס ּ ַפר ַּת ָ ּקנוֹ ת ׁ ֶשהוֹ רּו
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
חּורבַּ ן בֵּ ית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש:
ֲחזַ "ל לַ ֲעשׂוֹ ת זֵ ֶכר לְ ְ
בְּ ֵעת ֶש ְּמ ַסּיְ ִדים בַּ יִ ת ָח ָד ׁש יֵ ׁש לְ הוֹ ִתיר
(כ 60-ס"מ ַעל 60
ׁ ֶש ַטח ׁ ֶשל ַא ָּמה ַעל ַא ָּמה ְּ
ס"מ) ִ ּבלְ ִּתי ְמ ֻסּיָ ד ,זֵ כֶ ר לַ ח ְּור ָ ּבןֶ .את ַה ָּמקוֹם
יסה לַ ַ ּביִ ת,
ַה ִ ּבלְ ִּתי ְמ ֻסּיָ ד מו ִֹת ִירים מּול ַה ְ ּכנִ ָ
ְוי ֵׁש נו ֲֹהגִ ים לְ ַה ׁ ְש ִאיר ָמקוֹם זֶ ה ֵמ ַעל ַה ּ ֶפ ַתח.
ֹאשם
ְ ּב ֵעת ַה ּ ָ
יחים ַה ֲח ָתנִ ים ַעל ר ׁ ָ
חּופה ַמ ִּנ ִ
ֹאשָּ .כךְ
ילין ׁ ֶשל ר ׁ
יחים ְּת ִפ ִּ
ֵא ֶפרֶ .את ָה ֵא ֶפר נוֹ ְתנִ ים בְּ ָמקוֹ ם בּ וֹ ַמ ִּנ ִ
ַ ּגם ְ ּב ֵעת ַה ּ ִ ׂ
ש ְמ ָחה זוֹ כְ ִרים ֶאת יְ ר ׁ ָּושלַ יִם ֵּובית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ְרבּוּ ְ .ב ַדף זֶ ה
נוֹספוֹת "זֵ כֶ ר לַ ֻח ְר ָ ּבן" ַה ְּק ׁשּורוֹת לִ ְסע ָּודה ֲוַענִ ַידת
ְ
לוֹמ ִדים ַ ּגם ַעל ַּת ָ ּקנוֹת ָ
מּוב ָטח לוֹ ׁ ֶשּיִ זְ ֶ ּכה
יְרּושלַ יִםְ ,
ַּתכְ ׁ ִש ִיטיםָ .א ְמרּו ֲחזַ "לּ ָ :כל ִמי ׁ ֶש ִּמ ְת ַא ֵ ּבל ַעל ׁ ָ
יְש ְעיָ הּוׂ ִ " :
ש ְמחּו ֶאת
וְ יִ ְר ֶאה בְּ ִשׂ ְמ ָח ָת ּה לְ ָע ִתיד לָ בוֹ אָ ,וְעלָ יו ָא ַמר ַה ָ ּנ ִביא ׁ ַ
יְ ר ׁ ָּוש ִַלם וְגִ ילּו ָב ּה ָּכל א ֲֹה ֶב ָיה ִ ׂ
שישּׂו ִא ָּת ּה ָמשׂוֹ ׂ
ש ָּכל ַה ִּמ ְת ַא ְ ּבלִ ים ָעלֶ ָיה".

דַּ ף ס"א :לְ ִמי ַשּיָ ְך ַה ַ ּגג?
ְרא ֵּובן ָמכַ ר לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּביִ ת .לְ ַא ַחר זְ ָמן ָמהֵ ,ה ֵחל ׁ ִש ְמעוֹ ן לְ ָה ִביא לַ ָּמקוֹ ם
נוֹס ֶפת ַעל ַה ַ ּגגְּ .כ ׁ ֶש ָר ָאה זֹאת ְרא ֵּובן הּוא
ְ
קוֹמה ֶ
חוֹמ ֵרי ְ ּבנִ ּיָ ה ְּכ ֵדי לִ ְבנוֹת ָ
יכ ְמנו ׁ ֶש ֲאנִ י מוֹ כֵ ר לְ ךָ
"אנִ י ָמכַ ְר ִּתי ַרק ֶאת ַה ַ ּביִ ת .ל ֹא ִס ַּ
ָא ַמר לְ ׁ ִש ְמעוֹ ןֲ :
ַ ּגם ֶאת ַה ַ ּגגִ ,אם ַא ָּתה רוֹ ֶצה לִ ְבנוֹ ת ָעלָ יוִּ ,ת ְקנֶ ה ִמ ֶּמ ִ ּני ַ ּגם ֶאת ַה ַ ּגג".
ָענָ ה ל ֹו ׁ ִש ְמעוֹן ּתו ְֹך ׁ ֶשהּוא ִמ ְס ַּת ֵּמ ְך ַעל ָמה ׁ ֶש ָּכתּוב ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה ֶ ׁ -ש ַרק ִאם
יֵ ׁש לַ ַ ּגג ַמ ֲע ֶקה ,וְ הּוא ָמקוֹ ם ָח ׁשּוב בִּ ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ָ ,צ ִר ְ
יך לְ ַצּיֵ ן בִּ ְמפוֹ ָרש
ׁ ֶש ַה ְּמ ִכ ָירה כּ וֹ לֶ לֶ ת ַ ּגם ֶאת ַה ַ ּגגֲ .א ָבל בְּ ל ֹא ֵכןַ ,ה ַ ּגג הּוא ֵחלֶ ק ָט ֵפל
ּוכ ֶש ְּמ ַס ְ ּכ ִמים ַעל ְקנִ ּיַ ת בַּ יִ ת ַ -ה ְּמ ִכ ָירה כּ וֹ לֶ לֶ ת ֶאת ַה ַ ּגג.
לַ בַּ יִ תְ ,

מתולדותיו
אהרן דוד גורדון
(תרט"ז-תרפ"ב)1856-1922 ,
אהרון דוד גורדון ז"ל היה פעיל ציוני,
חלוץ ופועל חקלאי ,הוגה ומורה-דרך
לחלוצים וחלוצות בתקופת העלייה
השנייה והעלייה השלישית ,מנהיג
של מפלגת "הפועל הצעיר" בארץ
ישראל ומייסד תורת-מוסר שכונתה
"דת העבודה" .גורדון נולד באוקראינה
ועלה לארץ בשנת תרס"ד ( .)1904הוא
התעקש לעבוד בחקלאות ובעבודת
כפיים ,למרות שהיה חלוש ולא התנסה
בעבודה זו ,וראה בכך את הגשמת
האידיאל הציוני .גורדון פרסם מאמרים
הגותיים ופילוסופיים בהם הציג את
משנתו החינוכית
והרעיונית ,ורבים
מהחלוצים ראו
בו מורה דרך
ומדריך רוחני.
בשנת תרע"ה
( )1915הצטרף
לקבוצת דגניה
שבה חי עד סוף
ימיו ,ושם גם
נקבר.
אהרן דוד גורדון ()Wikipedia

"רב יוֹ ֵסף"
דַּ ף ס"בַ :
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ַעל ַמ ֲע ָ ׂ
שיו ַה ָ ּנ ִאים ׁ ֶשל ַרב יוֹ ֵסףֶ ׁ ,ש ִה ְת ַמ ָ ּנה לִ ְהיוֹ ת
ַ ּג ַ ּבאי ְצ ָד ָקה לַ ֲענִ ּיִ ים ,וְ גַ ם ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ְק ּ ִפיד ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ִמ ְצוַ ת ִ ּכיבּ ּוד הוֹ ִרים.
וְשכַ ח ֶאת ָּכל ַמה
ַחּיָיו ׁ ֶשל ַרב ֵ
יוֹסף ׁ ָ
יוֹסף ל ֹא ָהיּו ַק ִּליםַ ּ .פ ַעם ָחלָ ה ַרב ֵ
ּׁ ֶש ָ ּל ַמדַ ,וְא ַ ּבּיֵי ַּתלְ ִמידוֹ ָהיָה ַמזְ ִּכיר לוֹ ָּת ִמיד ֶאת דִּ ְב ֵרי ַה ּת ָוֹרה ׁ ֶש ּׁ ָש ַמע ִמ ּ ִפיו.
יוֹסף ָהיָה ַ ּגם ִעיּוֵר ְּובכָ ל זֹאת ,הּוא ל ֹא נִ ְמנַ ע ִמלַ ֲעסוֹק ַ ּב ּת ָוֹרה ּולְ נַ ֵהל
ַרב ֵ
י ׁ ְִש ָיבהֲ .ח ֵבר ֹו ָר ָבה ָע ַמד ְ ּבר ׁ
ֹאש י ׁ ְִש ַיבת ּפ ְּומ ְ ּב ִד ָיתא ָ ׁ 22שנָ הַ .א ֲח ָריו ִה ְת ַמ ָ ּנה
יוֹסף לְ ָר ׁ
סּופר
ַרב ֵ
אשּות ַה ׁ ִּיְש ָיבה ,וְ הּוא ִּכ ֵיהן ַ ּב ַּת ְפ ִקיד ִּכ ׁ ְשנָ ַתיִם ֵוָח ִציְ .מ ּ ָ
יפת ַה ֶ ּג ׁ ֶשר בִּ נְ ַהר ּ ְפ ָרת.
בַּ ַּתלְ מּוד ִ ּכי בְּ ֵעת ׁ ֶש ִּנ ְפ ַטר ַרב יוֹ ֵסף נִ ׁ ְשבְּ ָרה ִ ּכ ּ ַ
ִס ָימן ָהיָה זֶ ה ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִם ׁ ֶש ֵהם ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים ְ ּב ַצ ַער ּ ְפ ִט ַירת ַה ַ ּצדִּ יק .עוֹד לִ ְפנֵ י
יוֹסף ִוְה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ֶש ַה ּת ָוֹרה ִּת ְת ַקּיֵם ֵא ֶצל ֶצ ֱא ָצ ָאיו ,וְכָ ְך
ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַטר ִה ְת ַע ָ ּנה ַרב ֵ
ָ
הּוא ִ ּב ֵ ּקשִ :יְהי ָרצוֹן ׁ ֶש ְּיִת ַקּיֵם ִ ּבי ַה ּ ָפסּוקְּ " :וד ָב ַרי ֲא ׁ ֶשר ַ ׂ
ש ְמ ִּתי ְ ּב ִפיך (דִּ ְב ֵרי
(יְש ְעיָ הּו)ָ .וְאכֵ ן ,הּוא
ַה ּת ָוֹרה) ל ֹא יָ מ ּׁושּו ִמ ּ ִפ ָיך ִּומ ּ ִפי זַ ְר ֲע ָך ִּומ ּ ִפי זֶ ַרע זַ ְר ֲע ָך" ׁ ַ
יוֹסף ָ -היָה ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם.
זָ כָ ה ׁ ֶש ַ ּגם נֶ כְ דּ וַֹ -רב דִּ ִימי ֶ ּבן ַרב נַ ְח ָמן ֶ ּבן ַרב ֵ
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כלים רבים היו במשכן שנבנה במדבר על ידי בצלאל .אחד מהכלים
הללו היה ִ ּכּיוֹ ר נְ ח ׁ ֶֹשת .את כיור הנחושת עשו ממראות מיוחדות שהביאו
הנשים דווקא" :וַ ּיַ ַעשׂ ֵאת ַה ִ ּכּיוֹ ר נְ ח ׁ ֶֹשת וְ ֵאת ַ ּכנּוֹ נְ ח ׁ ֶֹשת ְ ּב ַמ ְראֹת
ַה ּצ ְֹבאֹת ֲא ׁ ֶשר ָצ ְבאּו ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל מוֹ ֵעד".
"מ ְראֹת ַה ּצ ְֹבאֹת" ומה היה מיוחד דווקא במראות
מה פירוש הביטוי ַ
הללו?
רש"י מספר לנו שבהתחלה משה רבנו התנגד לקבל את המראות
הללו מהנשים ,מכיוון שהוא חשב שזה לא ראוי ומכובד למשכן שיהיו
בו מראות של נשים .אמר לו הקב"ה .." :קבל (את המראות) ,כי אלו
חביבין עלי מן הכל ,שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות
במצרים ,כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך ,היו הולכות ומוליכות
להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם( "..רש"י) .כך עודדו הנשים את
הבעלים והמשיכו להוליד ילדים .לכן המראות הללו ,שבזכותן העמידו
בני ישראל צבאות של ילדים ומשפחות ,ראויות להיות חלק מהמשכן.

חידה
לפניכם שמות של עשרה עמים שנזכרים במפגש:

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

א .מדוע ּׁ ְשנֵ י ַא ִחים ּ ְפסּולִ ים לְ ָה ִעיד ֵעדּות
יַ ַחד? ובאיזה מקרה כן יוכלו להעיד ּׁ ְשנֵ י
ַא ִחים?
ב .אדם שמכר את ביתו  -האם הגג כלול
במכירה או לא?
חּור ָ ּבן?
ג .אילו פעולות נוהגים לעשות זֵ כֶ ר לַ ְ
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
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חיתי .קניזי .אמורי .קיני .כנעני .קדמוני.
יבוסי .פריזי .גרגשי .רפאים.

שאלת
השבוע???

ד

דבר תורה לשולחן שבת

אילו שלושה עמים הם יוצאי דופן?
.2

.1

.3

מדוע?

הרב שלמה גורן זצ"ל

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.

כאשר פינה הרב שלמה גורן את עצמות החללים
של שיירת הל"ה ,הוא ניסה לסדר את עצמותיהם
בצורה מסודרת ,אולם כאשר העמיסו את הארונות
על המשאית כל העצמות התערבבו ולרב גורן היה
צער ועוגמת נפש מכך .הרב דאג והצטער שמא
הוא פועל שלא לפי ההלכה ומפריע למנוחתם של
הנפטרים .והנה בדיוק באותו יום בזמן הנסיעה ,כאשר
למד הרב את הלימוד הקבוע שלו ,נתקל בדברי
הרמב"ם המתאר את המנהג שהיה בזמן המשנה
לאסוף את עצמות המתים בסל כדי להעבירן ממקום
למקום ,כשתוך כדי כך היו שוברים חלק מהן כדי
שיהיה נוח להעבירן .הרב גורן הבין מכך שאין בעיה
עם הערבוביה שנגרמה לעצמות ,והתחזק להמשיך
במאמציו להבאת הנופלים לקבר ישראל.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות
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