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סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא ס"ג -ס"ט
פרשת ויקרא | כ"ח באדר -ה' בניסן ( 26למרץ 1 -לאפריל)

דַּ ף ס"ג" :דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא לָ עוֹ לָ ם"
יֶ ׁ ְשנוֹ מ ּ ָ ׂ
סוֹדי ְ ּב ִדינֵ י ִקנְ יָנִ ים ַה ִ ּנ ְק ָרא " -דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא לָ עוֹ לָ ם".
ּושג יְ ִ
ַה ּ ֵפרוֹת ׁ ֶשּיִגְ דְּ לּו ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאה "ל ֹא ָ ּבאּו לָ ע ֹולָ ם"ֵ ,הם ֵאינָ ם ָּכאןּ ַ .גם ַה ְ ּב ֵהמוֹת
ׁ ֶשּיִ ּוָלְ דּו ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאה ֵהן "דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא לָ עוֹ לָ ם"ֵ .הן ֲע ַדיִ ן ל ֹא נוֹ לְ דּו.
ַה ַּת ָ ּנ ִאים וְ ָה ָאמוֹ ָר ִאים דָּ נּו ַ ּב ַּתלְ מּוד ַ ּב ׁ ּ ְש ֵאלָ ה ָה ֶע ְקרוֹ נִ ית ַה ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר
לִ ְמכּ וֹ ר "דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא לָ עוֹ לָ ם" .לְ ָמ ׁ ָשלְ ,רא ֵּובן רוֹ ֶצה לִ ְמכּ וֹ ר לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן
ֶאת ָה ֲעגָ לִ ים ׁ ֶשּיִ ּוָלְ דּו לוֹ ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאהִ .מ ַ ּצד ֶא ָחדֲ ,ה ֵרי ָה ֲעגָ לִ ים יִ ְהיּו ׁ ֶשלּ וֹ,
ַמדּ ַּוע ִאם ָּכ ְך ל ֹא יּוכַ ל לִ ְמכּ וֹ ר אוֹ ָתם? ִמ ַ ּצד ׁ ֵשנִ יֵ ,א ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְמכּ וֹ ר
דָּ ָבר ׁ ֶשעוֹד ל ֹא נִ ְמ ָצא ָ ּבעוֹ לָ ם?
לַ ֲהלָ ָכה נִ ְפ ַסק ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְמכּ וֹ ר "דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא לָ עוֹ לָ ם".
ֲהלָ ָכה זוֹ נוֹ גַ ַעת ַ ּגם לְ ִדינֵ י ַמ ְע ְשׂ רוֹ ת ָ -א ָדם ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לְ ַע ּ ֵ ׂ
שר ֶאת
ַה ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ׁ ֶשלּ וֹ ִ ,אם עוֹ ד ל ֹא גָ ְדלּו ַמ ְס ּ ִפיקּ ִ ,כי ָ ּכל עוֹ ד ֵהם
ֵאינָ ם ַחּיָ ִבים בְּ ַמ ֲע ֵשׂ רֲ ,ה ֵרי זֶ ה נֶ ְח ׁ ָשב "דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא לָ עוֹ לָ ם" ,וְ ֵאין
לע ּ ֵ ׂ
שר ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶשעוֹ ד ל ֹא ִה ְת ַחּיְ בּו בְּ ַמ ֲע ֵשׂ ר.
הּוא יָ כוֹ ל ַ

נּוסח ַה ְּמכִ ָירה
דַּ ף ס"ד :לְ ַה ְק ּ ִפיד ַעל ַּ
ְ ּב ֵעת ׁ ֶשעוֹ ִשׂ ים ִקנְ יָ ן ָצ ִר ְ
ּומה ל ֹא.
יך לְ ַה ְק ּ ִפיד לוֹ ַמר ִ ּב ְמפ ָֹרש ַמה קוֹ נִ ים ַ
ְּכגוֹ ןּ ְ ,ב ֵעת ׁ ֶשכּ וֹ ְת ִבים ׁ ְש ַטר ְמכִ ָירה ָצ ִר ְ
יך לְ ַדּיֵ ק ֵה ֵיטב ְ ּבנ ַּּוסח ַה ּׁ ְש ָטר ְּכ ֵדי
ׁ ֶשהּוא יְ ַב ֵּטא ִ ּב ְמדּוּיָ ק ֶאת ַה ֶ ּנכֶ ס ׁ ֶש ּקוֹ נִ יםֲ ,א ֶח ֶרת ַה ּקוֹ נֶ ה ָעלּול לְ ַה ְפ ִסיד.
לְ ָמ ׁ ָשלָ ,א ָדם ׁ ֶש ּקוֹ נֶ ה ָשׂ ֶדה ָצ ִר ְ
יך לִ ְדאוֹ ג ׁ ֶשבַּ ּׁ ְש ָטר יְ צּוּּיְ נּו ְ ּגבּולוֹ ת
ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ָס ִביב ָס ִביבְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא י ַּובן ְ ּב ָטעּות ׁ ֶשהּוא ָקנָ ה ַרק ֵחלֶ ק ִמן
ַה ּ ָ ׂ
ֹאמר:
ש ֶדהְּ ,וב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה ל ֹא יוֹ ִעילּו לוֹ ַא ַחר ָּכ ְך ְט ָענוֹ תִּ ,כי ַה ּמוֹ כֵ ר י ַ
זֶ ה ַמה ּׁ ֶש ָּכתּוב ַ ּב ּׁ ְש ָטר  -זֶ ה ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּקנִ ָית ,יוֹ ֵתר ִמ ֶּזה ל ֹא ְּת ַק ֵ ּבל ְּכלּום.
ַ ּגם ָא ָדם ׁ ֶש ּקוֹ נֶ ה נְ ָכ ִסים ַרבִּ ים בִּ ׁ ְש ָטר ֶא ָחד ָצ ִר ְ
ּולם
יך לִ ְדאוֹ ג ׁ ֶשכּ ָ ּ
יְ צּוּּיְ נּו בּ וֹ  .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם ָא ָדם רוֹ ֶצה לִ ְקנוֹ ת ֶאת ָּכל ַה ַ ּק ְר ָקעוֹ ת ׁ ֶשל ֲח ֵברוֹ,
ָעלָ יו לִ כְ ּתוֹ ב ַ ּב ּׁ ְש ָטרְ ּ :פלוֹ נִ י ָמכַ ר לִ י ֶאת ָ ּכל ַק ְר ְקעוֹ ָתיוִּ .כי ִאם יִ כְ ּתוֹ ב:
ּ ְפלוֹ נִ י ָמכַ ר לִ י ַק ְר ְקעוֹ ָתיוּ ְ ,בל ֹא ַה ִּמ ָ ּלה "כּ ֹל"ַ ,ה ּמוֹ כֵ ר ֲע ַדיִ ן ָעלּול לִ ְטעֹן
ׁ ֶש ַה ַּמ ׁ ְש ָמעּות ִהיא ׁ ֶשהּוא ָמכַ ר לוֹ ׁ ְש ֵּתי ַק ְר ָקעוֹ ת ִ ּבלְ ַבד ,וְ ָאכֵ ן ַט ֲענָ תוֹ
"ק ְר ָקעוֹ ת" ֵאינָ ּה מוֹ ָרה ַעל יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ְש ֵּתי ַק ְר ָקעוֹ ת.
ִּת ְת ַק ֵ ּבל ִּכי לְ ׁשוֹ ן ַר ִ ּבים ַ

talmudi

נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף ס"ח
"המוכר את השדה ,מכר את האבנים שהם
לצורכה ,ואת הקנים בכרם שהם לצורכו...
ואת השומירה שאינה עשויה בטיט".
דַּ ְב ָראַ ,ח ְקלָ א – ָשׂ ֶדה
ׁ ְש ָטר ְמכִ ָירה ְ ׁ -ש ָטר זְ ִבינֵ י
טינא – טיט

הסבר :כאשר מוכרים שדה ,כלולים במכירה כל
מיני מבנים וחפצים המחוברים לקרקע השדה,
ביניהם השומירה – סוכת השומרים ,כשהיא
לא עשויה מטיט .אבל אם היא עשויה מטיט היא
אינה נמכרת עם השדה.

על המפה
שומרה
שומרה הוא מושב בגליל העליון
השייך למועצה אזורית מעלה יוסף
וממוקם ליד הגבול של ישראל עם
לבנון .שמו של המושב ניתן לו בשל
קרבתו לגבול ישראל-לבנון .המושב
הוקם בשנת תש"ט ( )1949במקומו של
היישוב הערבי תרביחא ,שתושביו נטשו
אותו במהלך מבצע חירם שבמלחמת
העצמאות .המתיישבים הראשונים היו
עולים מרומניה והונגריה אשר נטשו אף
הם את היישוב כבר באותה שנה .שנה
לאחר מכן הגיעו למקום עולים ממרוקו.
בקצה המושב נמצאת מצודה ,וסביבה
יושבת מפקדת עוצבת ברעם .בשנת
תשט"ו ( )1955פרצה דליקה גדולה
במושב ושרפה שטחי מטעים רבים
ומספר בתי מגורים.

מושב שומרה בגליל העליון
(דר אבישי טייכר)Wikipedia ,
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בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא ס"ה -ס"ז

דַּ ף ס"הַ :מה כּ וֹ לֶ לֶ ת ְמכִ ַירת ַה ַ ּביִ ת?
יכם ִעם ֲח ֵברוֹ ׁ ֶשהּוא מוֹ כֵ ר לוֹ ַ ּביִ ת ְמסּוּיָ ם,
לוֹמ ִדים ׁ ֶש ָא ָדם ׁ ֶש ִּס ֵּ
ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה ְ
בּוע ַ ּב ַ ּביִ תַ .ה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְמ ָפ ֶר ֶטת ּ ְפ ִר ִיטים
ִ ּב ְמכִ ַירת ַה ַ ּביִ ת נִ כְ לָ ל ָ ּכל ֵח ֶפץ ָק ַ
ָּכ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ָהיּו ַ ּב ָ ּב ִּתים ִ ּב ְתק ַּופת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה :דֶּ לֶ ת ַה ַ ּביִ ת אוֹ ֲא ִפילּ ּו ֶאת ֶא ָחד
ֵמ ַה ֲחלָ ִקים ׁ ֶשל ָה ֵר ַיחיִםֶ ׁ ,שהּוא ָּכ ֵבד ְמאוֹד וְ ל ֹא ְמ ַטלְ ְטלִ ים אוֹתוֹ  .אוֹ ִאם
ָהיְ ָתה ַ ּב ַ ּביִ ת ַמכְ ֶּת ׁ ֶשת ְקב ָּועה ָ ּב ֲא ָד ָמה  -הּוא קוֹ נֶ ה ַ ּגם אוֹ ָת ּה.
הב ַריְ ָתא ַ ּב ַּתלְ מּוד ְמ ָפ ֶר ֶטת עוֹ דַ :ה ּמוֹ ֵכר ֶאת ַהבַּ יִ ת ,בִּ ְכלָ ל ַה ְּמ ִכ ָירה
ְּ
יחי ַהדֶּ לֶ ת וְ ַה ַּמנְ עּולִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם ְמחּובָּ ִרים לַ דֶּ לֶ ת.
דֶּ לֶ ת ַהבַּ יִ ת ,בְּ ִר ֵ
ֲא ָבל ָּכל דָּ ָבר ִמ ַּיטלְ ֵטל ֵאינ ֹו ִ ּבכְ לָ ל ַה ְּמכִ ָירה ,לְ ָמ ׁ ָשל ַּתנּּור וְכִ ַיריִם ,ו ֲַא ִפילּ ּו
ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ׁ ֶשל ַה ַ ּביִ ת ֵ -מ ַא ַחר ׁ ֶשהּוא ִמ ַּיטלְ ֵטל ֵאין הּוא נִ כְ לָ ל ַ ּב ְּמכִ ָירה.
ִאם בְּ ָכל זֹאת ָא ָדם רוֹ ֶצה לִ ְקנוֹ ת בַּ יִ ת ַעל ָ ּכל ְּתכּולָ תוֹ ָעלָ יו לְ ַצּיֵ ן
נּוסח
ֹאמר ָ ּכל ַּ
בִּ ְמפוֹ ָרשֲ :ה ֵרינִ י קוֹ נֶ ה אוֹ תוֹ וְ ָכל ַמה ּׁ ֶשבְּ תוֹ כוֹ  ,אוֹ ּׁ ֶשּי ַ
ַא ֵחר ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ָמעוֹ דּ וֹ ֶמה.

דַּ ף ס"ו :יָ "ד ׁ ָש ַח"ט דָּ "ם
לוֹמר ִּכי
טּומ ָאה ,אּולָ ם יֵ ׁש לְ ַסּיֵ ג וְ ַ
ַ ּב ּתוֹ ָרה ָּכתּוב ׁ ֶש ַּמ ֲא ָכלִ ים ְמ ַקבְּ לִ ים ְ
כוֹ
טּומ ָאה.
ַרק ּ ְפ ִרי ׁ ֶש ִּנ ְר ַטב בְּ ַמיִ ם ַא ֲח ֵרי ׁ ֶשנִ ְתלַ ׁש ִמן ָה ֵעץ יָ ל לְ ַקבֵּ ל ְ
ֲחכָ ִמים לָ ְמדּו ִמ ּ ְפס ֵּוקי ַה ּתו ָֹרהִּ ,כי ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ֲאכָ ל י ְִהיֶה ְמס ָ ּּוגל לְ ַק ֵ ּבל ט ְּומ ָאה,
ָצ ִר ְיך ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ַא ַחת ְ ּיִגעּו בּ וֹ ַמיִםַ .א ֲח ֵרי כֵ ן הּוא ְמ ַק ֵ ּבל ט ְּומ ָאה ִאם הּוא
יַב ׁשַ .א ֲח ֵרי ׁ ֶשדְּ ַבר ַה ַּמ ֲא ָכל נָ גַ ע
נוֹ גֵ ַע ְ ּב ָד ָבר ָט ֵמאֲ ,א ִפילּ ּו ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ְת ֵ ּ
"כ ׁ ֵשר" (מּוכָ ן) לְ ַק ֵ ּבל ט ְּומ ָאה.
טּומ ָאה ,הּוא ָּ
ַ ּב ַּמיִ ם הּוא "הּוכְ ׁ ַשר" לְ ַק ָ ּבלַ ת ְ
לְ ַק ָ ּבלַ ת ַהט ְּומ ָאה ַהזּּו יֵ ׁש ְּתנָ אי ַ -רק ִאם בַּ ַעל ַה ַּמ ֲא ָכל ְמרּוצֶּ ה ִמ ָ ּכךְ
טּומ ָאהֲ .א ָבל ִאם הּוא ֵאינוֹ
ׁ ֶש ַה ַּמ ֲא ָכל נִ ְר ַטב ,הּוא
מּוכ ׁ ָשר לְ ַקבֵּ ל
ְ
ְ
ּוצה ַה ַּמ ֲאכָ ל ל ֹא הּוכְ ׁ ַשר ְּכלָ ל.
ְמר ֶ ּ
ְ
ְ ּב ֵאיזֶ ה ַמ ׁ ְש ֶקה ָצ ִריך ַה ַּמ ֲאכָ ל לִ נְ גּ ַֹע ְּכ ֵדי לִ ְהיוֹ ת "מּוכְ ׁ ָשר" לְ ַק ָ ּבלַ ת
ט ְּומ ָאה? ְ ּבכָ ל ֶא ָחד ִמ ׁ ּ ִש ְב ַעת ַה ַמ ׁ ְש ִקיםֶ ׁ ,ש ֵהם :יַ יִן .דְּ ַב ׁשֶ ׁ .ש ֶמןָ .חלָ ב.
ימן לִ זְ כּ ֹר ֶאת ׁ ִש ְב ַעת ַה ַּמ ׁ ְש ִקים :יָ "ד ׁ ָש ַח"ט דָּ "ם.
ַטל .דָּ םַ .מיִ ם .יֵ ׁש ִס ָ

דַּ ף ס"זִ :קנְ יַ ן ֲחזָ ָקה
ַעל ּ ִפי ַהדִּ ין ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְקנוֹ ת ַק ְר ַקע ְ ּב ִקנְ יַ ן ֲחזָ ָקה .לְ ָמ ׁ ָשל ַ -ה ּמ ֹוכֵ ר או ֵֹמר
לַ ּק ֹונֶ ה לֵ ְך ַּת ְחזִ יק ַ ּב ַ ּק ְר ַקע ,ו ְַה ּק ֹונֶ ה ע ֹו ֶ ׂ
שה ָ ּב ּה ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ּמו ֶֹרה ַעל ַ ּב ֲעלּות,
ְּכגוֹ ן ׁ ֶשהּוא נוֹ ֵעל ֶאת ַה ּׁ ַש ַער אוֹ בּ וֹ נֶ ה ָ ּג ֵדר אוֹ חוֹ ֵר ׁש ַ ּב ּ ָ ׂ
וֹמה.
ש ֶדה וְכַ דּ ֶ
ירּושלַ יִ ם ָקנָ ה בְּ ִקנְ יַ ן
ַה ִאם יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ַמצָּ ב ׁ ֶש ָא ָדם ּׁ ֶש ִּנ ְמ ָצא בִּ ׁ ָ
ירּושלַ יִ ם?
ֲחזָ ָקה ָשׂ ֶדה ּׁ ֶש ִּנ ְמ ָצא בִּ ְצ ַפת ,וְ זֹאת ִמבְּ לִ י ׁ ֶשהּוא יָ ָצא ִמ ׁ ָ
ישהּו ַ ּכ ָּמה ָשׂ דוֹ תַ ,מ ְס ּ ִפיק
ַה ְּת ׁש ָּובה ִהיא ִחּי ִּובית ָ -א ָדם ׁ ֶש ּקוֹ נֶ ה ִמ ִּמ ׁ ֶ
ּולם ,וְ לָ כֵ ן
ׁ ֶשהּוא יַ ֲע ֶשׂ ה ֲחזָ ָקה בְּ ָשׂ ֶדה ֶא ָחד בִּ ׁ ְש ִביל לִ ְקנוֹ ת ֶאת כּ ָ ּ

2

מן ההיסטוריה
מבצע חירם
מבצע חירם היה המבצע הצבאי
הגדול והמורכב ביותר שהתנהל בחזית
הצפון במהלך מלחמת העצמאות.
במבצע השתתפו  4חטיבות של צה"ל:
חטיבה  ,7חטיבה  ,9חטיבת גולני וחטיבת
כרמלי ,אליהן הצטרפו פלוגה צ'רקסית
ופלוגה דרוזית .על המבצע פיקד משה
כרמל .מטרת המבצע היתה להשמיד
את האויב שבכיס הגליל המרכזי,
להשתלט על הגליל כולו ולהציב
קו הגנה בגבולה הצפוני של הארץ.
במבצע לקחו חלק כוחות רבים שכללו
יחידות חי"ר ,יחידות ממונעות ,וסיוע
ארטילרי בגזרות מרוחקות .כוחות צה"ל
כבשו את מרכז הגליל העליון ,וסילקו
את צבא ההצלה בראשות פאוזי קאוקג'י
מהאזור .המבצע נמשך כ 60-שעות
וגרם לבריחה המונית של ערביי הגליל
לכיוון לבנון.

חיילים ישראלים במהלך קרב עם הכפר הערבי שאשא
בגליל העליון
(מאת )http:/www.flickr.compeople69061470@N05
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ישהּו ׁ ְש ֵּתי ַק ְר ָקעוֹתַ ,א ַחת ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִם
ָא ָדם ּׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִם וְ קוֹ נֶ ה ִמ ִּמ ׁ ֶ
וְ ַא ַחת ִ ּב ְצ ַפתַ ,מ ְס ּ ִפיק ׁ ֶשהּוא יַ ֲע ֶ ׂ
שה ֲחזָ ָקה ַ ּב ַ ּק ְר ַקע ׁ ֶש ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִ ם ְּכ ֵדי
ילם ַעל ָּכל ַה ּ ָ ׂ
שדוֹ ת.
לִ ְקנוֹת ַ ּגם ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע ׁ ֶש ִ ּב ְצ ַפתִּ ,וב ְתנַ אי ׁ ֶש ְּכ ָבר ׁ ִש ֵ ּ

דַּ ף ס"חַ :ה ַּסנְ ֵטר
ֶ ּב ָע ָבר ָהיּו ֲאנָ ׁ ִשים ֲע ׁ ִש ִירים ְמאוֹדַ ,עד ְּכ ֵדי ָּכ ְך ׁ ֶש ָהיּו ָּכ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ְ ּב ַב ֲעל ָּותם
ָהיְ ָתה ִעיר ׁ ְשלֵ ָמהּ ָ :ב ִּתיםּ ָ ,ב ֵּתי ֶמ ְר ָחץּ ִ ,גינוֹ תֲ ,ח ֵצרוֹ ת ֲוַא ִפילּ ּו שוֹ ָבכִ ים
ׁ ֶשל יוֹ נִ ים ַ -הכּ ֹל ָהיָ ה ַשּיָ ְך לָ ֶהם ,וְ ֵהם ָהיּו ַמ ְ ׂ
ש ִּכ ִירים ָ ּב ֵּתי ְמג ִּורים לְ ִמי
ׁ ֶש ָהיָ ה רוֹ ֶצה לָ גּור ָ ּב ִעירְּ ,וב ֵחלֶ ק ֵמ ָה ִעיר ֵהם ָהיּו ְמ ׁ ַש ְּכנִ ים ֶאת ָה ֲע ָב ִדים,
ֶאת ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת ֶוְאת ַה ּפוֹ ֲעלִ ים ׁ ֶש ָ ּל ֶהם.
יכמּו:
לוֹמ ִדים ַעל ָא ָדם ׁ ֶש ָּמ ַכר לַ ֲח ֵברוֹ ִעיר ׁ ְשלֵ ָמה ,וְכָ ְך ֵהם ִס ְּ
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
ְמכוֹר לִ י ֶאת ָה ִעיר ׁ ֶש ְּלךַ .ה ִּמ ׁ ְשנָ ה קו ַֹב ַעת ֵאילּו ּ ְפ ִר ִיטים נִ כְ לָ לִ ים ַ ּב ְּמכִ ָירה:
יטלְ ְטלִ ים
וֹמהֲ ,א ָבל ל ֹא דְּ ָב ִרים ִמ ַּ
ָ ּב ִּתים ,בּ וֹ רוֹ תְ ,מ ָערוֹ תֲ ,ח ֵצרוֹ ת וְכַ דּ ֶ
ׁ ֶשּיֵ ׁש בָּ ִעיר ,לְ ָמ ׁ ָשל ְ ּב ֵהמוֹ ת אוֹ ֲע ָב ִדים ׁ ֶשאוֹ ָתם ַה ּמוֹ כֵ ר ַמ ׁ ְש ִאיר ֶא ְצלוֹ .
יוֹד ַע
"סנְ ֵטר" .הּוא ָהיָ ה ֵ
ּ ַפ ַעם ֲאדוֹ נֵ י ָה ִעיר ָהיּו ַמ ְחזִ ִיקים ֶע ֶבד ׁ ֶשכּ ּו ָּנה ַ
ְ ּב ַעל ּ ֶפה ֶאת ָּכל ְּתח ֵּומי ַה ּ ָ ׂ
שדוֹ ת ָ ּב ֵאזוֹ ר ,וְ ָעלָ יו ַ ּגם ָהיָ ה לִ זְ כּ ֹר ִמ ֵיהם
ש ֶדה מּו ְ ׂ
ש ֶדה ֵוְאיזֶ ה ָ ׂ
ַה ְ ּב ָעלִ ים ׁ ֶשל ָּכל ָ ׂ
ש ָּכר ּולְ ִמי .כּ ֹה ָח ׁשּוב ָהיָה ַּת ְפ ִקידוֹ
יטב לְ ל ֹא ַה ַּסנְ ֵטר.
ַעד ְּכ ֵדי ָּכ ְך ׁ ֶש ָה ִעיר ל ֹא ָהיְ ָתה יְ כוֹ לָ ה לְ ִה ְתנַ ֵהל ֵה ֵ
לְ ִפיכָ ְך ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ׁ ֶש ַה ַּסנְ ֵטר הּוא ְּכמוֹ ֵחלֶ ק ִ ּבלְ ִּתי
ד-סנְ ֵטר,
ישהּו מוֹ כֵ ר ֶאת ָה ִעיר וְ יֵ ׁש לוֹ ׁ ָשם ֶע ֶב ַ
נִ ְפ ָרד ֵמ ָה ִעיר ,וְ ִאם ִמ ׁ ֶ
ַה ְּמכִ ָירה ָחלָ ה ַ ּגם ָעלָ יו.

מתולדותיו
מאיר עמית
(תרפ"א-תשס"ט)1921-2009 ,
מאיר עמית ז"ל היה אלוף בצה"ל,
ראש המוסד השלישי ,חבר כנסת
ושר בממשלת ישראל .עמית ,שנולד
בטבריה וגדל בירושלים ,שירת בהגנה
ושימש כמפקד מחלקה ופלוגה.
במלחמת העצמאות לחם בקרבות
ק ועמק יזרעאל והשתתף
משמר העמ 
בשחרור הגליל התחתון .הוא השתתף
במבצע חירם כסגן מפקד גדוד  15של
חטיבת גולני .עמית היה אלוף פיקוד
המרכז בשנים תשי"ח-תשי"ט (1958-
 .)1959בשנת תשכ"ג ( )1963התמנה
עמית לתפקיד ראש המוסד וכיהן בו
במשך כחמש שנים .לאחר מכן שימש
כמנכ"ל "כור תעשיות" ,נבחר לכנסת
מטעם מפלגת ד"ש וכיהן כשר התחבורה
ושר התקשורת .כמו כן ,כיהן בתפקידים
מנהליים וציבוריים רבים .בשנת 2003
(תשס"ג) הוא זכה בפרס ישראל על
תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

"שנִ ינָ א"
הּודה – ׁ ְ
דַּ ף ס"טַ :רב יְ ָ
הּודה ַחי בְּ ָב ֶבל וְ הּוא בֶּ ן ַהדּ וֹ ר ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ֲאמוֹ ָר ֵאי בָּ ֶבל .הּוא
ַרב יְ ָ
מּואל.
ּוש ֵ
ָהיָ ה ַּתלְ ִמ ָידם ׁ ֶשל ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ְ ּגדוֹ לֵ י ָה ֲאמוֹ ָר ִאיםַ ,רב ׁ ְ
ָא ִביוַ ,רב יְ ֶחזְ ֵקאלַּ ,תלְ ִמיד ָחכָ ם ָהיָ ה וְ הּוא ָהיָ ה ְמפ ְּור ָסם ַ ּגם ְ ּב ַמ ֲע ָ ׂ
שיו
ַה ָ ּנ ִאיםַ .רב יְ ֶחזְ ֵקאל זָ כָ ה לִ ׁ ְשנֵ י ָ ּבנִ ים ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםָ :ר ִמי ַ ּבר יְ ֶחזְ ֵקאל
הּודה"ְ ,ס ָתם.
ו ְַרב ְיה ָּודה ַ ּבר י ְֶחזְ ֵקאל ׁ ֶש ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ְמכּו ֶ ּנה ַ ּב ַּתלְ מּוד"ַ ,רב יְ ָ
יש ַיבת ס ָּוראֵ ,א ֶצל ַרבַ .א ַחר ָּכ ְך,
ִ ּב ְת ִח ָ ּ
ילה לָ ַמד ַרב יְ ה ָּודה ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ִ
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַטר ַרב ,הּוא ׁ ָש ָהה ְּתק ָּופה ְק ָצ ָרה ַ ּביְ ׁ ִש ָיבה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ָ ּב ִעיר הוֹ ֶצל
ְ ּב ָב ֶבל ַוְא ַחר ָּכ ְך ָע ַבר לִ לְ מֹד ַ ּביְ ׁ ִש ָיבה ׁ ֶשל ׁ ְשמ ֵּואלּ ִ ,בנְ ַה ְר ְ ּד ָעא.
הּודה ,וְ הּוא ָהיָ ה ָרגִ יל לִ ְקרֹא
ׁ ְש ֵ
מּואל הוֹ ִקיר ְמאוֹ ד ֶאת ַּתלְ ִמידוֹ ַרב יְ ָ
"שנִ ינָ א" ִמ ְּל ׁשוֹ ן ׁ ָשנּון וְ ָח ִריף ,לְ ִפי ׁ ֶשמוֹ חוֹ ָהיָ ה ָח ִריף ְ ּביוֹ ֵתר.
לוֹ ַ ּב ִ ּכינּּוי ׁ ְ

מאיר עמית
(אוסף התצלומים הלאומי,
)SA'AR YA'ACOV
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דבר תורה לשולחן שבת

???

בפסוק הפותח את ספר ויקרא" :וַ ּיִ ְק ָרא ֶאל מ ׁ ֶֹשה וַ יְ ַד ֵ ּבר ה' ֵאלָ יו
ַּיִק ָרא" באופן שונה
ֵמא ֶֹהל מוֹ ֵעד לֵ אמֹר" כתובה האות "אלף" במילה "ו ְ
משאר האותיות – היא קטנה יותר מכולן ,ונקראת "אלף זעירא" .מדוע
כתובה כך האות אלף?

שאלת
השבוע

חז"ל הסבירו זאת במידת הענווה של משה רבנו שסיים לבנות את
המשכן ,ולכאורה הוא אמור להיכנס אליו ראשון ומתי שיחפוץ .למרות
זאת משה בלשון ימינו "עמד בתור" כמו כולם ,ומתוך שהיה עניו לא
חש שיש לו זכויות מיוחדות להיכנס למשכן .משה שברח מן הכבוד
כביכול הקטין את עצמו כמו האות אלף .בעקבות זאת נגלה אליו ה'
והזמין אותו באופן מיוחד ואישי לבוא ולהיכנס אל אוהל מועד" :וַּיִ ְק ָרא
ֶאל מ ׁ ֶֹשה ַוי ְַד ֵ ּבר ה' ֵאלָ יו ֵמא ֶֹהל מו ֵֹעד לֵ אמֹר".

 .1מה פירוש הביטוי "דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא
לָ עוֹ לָ ם" ,האם ניתן לקנות או למכור
"דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא לָ עוֹ לָ ם"?
 .2אילו פעולות צריך קונה הקרקע לעשות
הק ְר ַקע ְ ּב ִקנְ יַ ן ֲחזָ ָקה?
כדי לִ ְקנוֹ ת את ַ

 .1הקיפו בעיגול את שני המשקים יוצאי הדופן מבין הבאים:

*בפיקוח רואה חשבון

מויות השנה בח
מ
"

ד

מים  /טל  /דם  /שמן  /חלב  /שיכר  /יין  /דבש  /מיץ.
 .2מה משותף לשבעת המשקים שנותרו?
❏ א .מביאים אותם לבית המקדש.
❏ ב .הם מכשירים מאכלים לקבל טומאה.
❏ ג .שותים אותם בחגים.
❏ ד .הם משמשים כחומרי ניקוי.
 .3מהם ראשי התיבות "יד שחט ד"ם"?

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.

ד

חידה

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

הרב שלמה גורן זצ"ל
ניסיון התפילה בט' באב בכותל

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 נהג להתפלל כל שנה בתשעה באב
ליד הכותל המערבי .לאחר מלחמת השחרור נמצא
הכותל בשליטת הירדנים ,מעבר לגבול עם ישראל,
ולא ניתן היה להגיע אליו .הרב לא רצה לוותר על
המנהג שלו והוא פנה לשלושה מפקדי פלוגות של
הצנחנים שהיו ידידים שלו ,אשר ביחד תכננו לחצות
בחשאי את הגבול בליל תשעה באב ,להתגנב לכותל
מחופשים לערבים ולהתפלל שם תפילה קצרה .הם
עברו על המפות ותכננו את הפרטים ,והכל היה
מוכן לפעולה .אלא שבשבוע לפני כן קרתה תקרית
שבעקבותיה החמיר הרמטכ"ל את הפקודות נגד
מעבר הגבול ללא רשות .הרב גורן היה מוכן להסתכן
במאסר כדי להתפלל ליד הכותל ,אולם המפקדים
לא רצו לקחת סיכון והפעולה התבטלה.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות

תלמוד ישר
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