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רּושה מּוגְ ֶ ּבלֶ ת ִ ּבזְ ָמן
דַּ ף קי"ב :יְ ׁ ּ ָ
ַה ִאם יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ָא ָדם יִ ַיר ׁש נֶ ֶכס לִ זְ ָמן ְמסּוּיָ ם בִּ לְ ַבד? לְ ָמ ׁ ָשלַ ,ה ֶ ּנכֶ ס יִ ְהיֶ ה
ׁ ַשּיָ ְך לַ ּיוֹ ֵר ׁש לְ ֶע ְ ׂ
ש ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים וְ ַא ַחר ָּכ ְך הּוא יֵ ֵצא ֵמ ְר ׁשּותוֹ וְ יַ ֲעבוֹ ר
לְ ַב ֲעלּות ַא ֶח ֶרת?
(הּיוֹ ֵבל ֵאינוֹ נוֹ ֵהג ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵעת ׁ ֶשרוֹ ב
ַה ְּת ׁש ָּובה ִהיא ׁ ֶשבִּ זְ ַמן ׁ ֶש ַהּיוֹ ֵבל נוֹ ֵהג ַ
יהם ָה ִר ׁ
ַעם יִ ְ ׂ
אשוֹ ן.
ש ָר ֵאל ַעל ַא ְד ָמתוֹ ) ָשׂ דוֹ ת ׁ ֶש ִּנ ְמ ְ ּכרּו ׁ ָש ִבים לְ ַב ֲעלֵ ֶ
וְ לָ כֵ ן ִאם ָא ָדם ָקנָ ה ַק ְר ַקע וָ ֵמת וְ הוֹ ִר ׁיש אוֹ ָת ּה לִ ְבנוֹ ּ ,ולְ ַא ַחר ֶע ְ ׂ
ש ִרים
וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ָחל ַהּיוֹ ֵבלַ ,ה ּ ָ ׂ
ש ֶדה יוֹ ֵצא ִמן ַהּיוֹ ֵר ׁש וְ ׁ ָשב לַ ְ ּב ָעלִ ים ָה ִר ׁ
אשוֹ ן.

talmudi

נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
פרשת בבא בתרא ,דף קט"ו
"..קרא עליו את המקרא הזה ֵ'אּלֶ ה ְבנֵ י ֵׂש ִעיר
ׁשֹובל וְ ִצ ְבעֹון וַ ֲענָ ה"..
לֹוטן וְ ָ
ַהח ִֹרי י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ָ
מעיקרא – מתחילה
אמינא – אמרתי

הסבר :התלמוד מביא פסוק מספר בראשית
העוסק בבני שעיר ,כדי לדרוש ממנו דיני ירושות
וסדרי קדימויות בירושות.

דַּ ף קי"גּ ְ :בנוֹ ת ְצלָ ְפ ָחד
ְ ּצלָ ְפ ָחד ֵמת ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ְּובנוֹ ָתיו ָ ּבאּו ְ ּב ַט ֲענָ ה לְ מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו ׁ ֶשּיְ ַצ ֶּוה ׁ ֶש ֶאת
ַה ַ ּנ ֲחלָ ה ׁ ֶש ֲא ִב ֶיהן ָהיָ ה ָאמּור לְ ַק ֵ ּבל ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִּ -ת ַיר ׁ ְשנָ ה ֵהןַ ,ה ָ ּבנוֹ ת.
מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו ׁ ָש ַאל ֶאת ַה ָ ּק ָ ּב"ה וְ הּוא ָא ַמר ׁ ֶש ָאכֵ ן ְ ּבנוֹ ת ְצלָ ְפ ָחד צוֹ ְדקוֹ ת
וְ ֵהן ְּת ַקבֵּ לְ נָ ה ֶאת ֶחלְ קוֹ בָּ ָא ֶרץ.
יוֹסףַ ,ה ּׁ ֵש ֶבט ׁ ֶשל ְצלָ ְפ ָחדֶ ׁ ,ש ַהדָּ ָבר ָעלּול לִ גְ רוֹ ם
אוֹ ָ
אז ָט ֲענּו ְ ּבנֵ י ׁ ֵש ֶבט ֵׁ ֶש ַ ּנ ֲחלָ ה ׁ ֶשל ׁ ֵש ֶבט יוֹ ֵסף ַּת ֲעבוֹ ר לְ ׁ ֵש ֶבט ַא ֵחרִ ,אם ֵהן ִּת ָ ּינ ֶ ׂ
שאנָ ה לִ ְבנֵ י
ׁ ְש ָב ִטים ֲא ֵח ִרים.
ָאכֵ ן ַה ּתוֹ ָרה ִציּו ְָתה ִציוּוי ְמי ָּוחד לְ ָב ֵאי ָה ֶא ֶרץ ׁ ֶש ָּכל ַ ּבת ׁ ֶשּיָ ְר ׁ ָשה נַ ֲחלָ ה
ֵמ ָא ִב ָיה ֵאינָ ּה ַר ּׁ ָש ִאית לְ ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ִא ׁיש ִמ ּׁ ֵש ֶבט ַא ֵחרְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ֲעבוֹ ר
נַ ֲחלַ ת ַה ּׁ ֵש ֶבט לְ ׁ ֵש ֶבט ַא ֵחר.
ַמדּ ַּוע ֶ ּב ֱא ֶמת ִאם ֵהן ִמ ְת ַח ְּתנוֹ ת ִעם ֶ ּבן ׁ ֵש ֶבט ַא ֵחרַ ,ה ַ ּנ ֲחלָ ה עוֹ ֶב ֶרת
לְ ׁ ֵש ֶבט ַא ֵחר?
ְ
ישה
ַעל ּ ִפי ַה ַּתלְ מּוד ּיֶ ׁ ְשנָ ן ׁ ְש ֵּתי ֶא ְפ ׁ ָשרּוּיוֹ ת ׁ ֶש ָ ּכך יִ ְק ֶרה :אִ .אם ָה ִא ּׁ ָ
יהַ ,הבָּ נִ ים
ָּתמּות ,בַּ ְעלָ ּה יִ ַיר ׁש אוֹ ָת ּה .בּ ַ .גם ִאם בַּ ְעלָ ּה יָ מּות לְ ָפנֶ ָ
ׁ ֶש ָ ּל ּה ֲה ֵרי ׁ ַשּיָ ִכים לַ ּׁ ֵש ֶבט ׁ ֶשל בַּ ְעלָ ּה וְ ֵהם יִ ְיר ׁשּו ֶאת נְ ָכ ָסיו וְ ל ֹא ַאנְ ׁ ֵשי
ַה ּׁ ֵש ֶבט ׁ ֶש ָ ּל ּה.

על המפה
שובל
קיבוץ שוֹבָל ממוקם בצפון הנגב ליד
העיר רהט .על פי מפת ארץ ישראל
הקיבוץ נמצא בדיוק במרכז ישראל,
באמצע בין הנקודה הצפונית ביותר
בחרמון  -לנקודה הדרומית ביותר
באילת .קיבוץ שובל נוסד בשנת תש"ו
( )1946במסגרת מבצע  11הנקודות,
הוקם על ידי גרעין חברי השומר הצעיר
ועל ידי מעפילים מהאונייה "פאטריה",
"בנֵ י ֵש ִעיר לוֹ ָטן
ונקרא על שם הפסוקְ :
ישן".
וְ ׁשוֹ ָבל וְ ִצ ְבעוֹ ן וַ ֲענָ ה וְ ִד ׁישן וְ ֵא ֶצר וְ ִד ָ
לאחר מלחמת העצמאות המשיך הקיבוץ
לקלוט חברים והפך לאחד המשקים
החקלאיים הגדולים באזור .בתחילת
דרכו התנהל הקיבוץ באופן שיתופי
לגמרי ולחבריו לא היה רכוש פרטי כלל,
אולם עם השנים בוטלה שיטה זו ורמת
השותפות הופחתה בהדרגה .כיום גרים
בו כ 650-תושבים.

קיבוץ שובל ()wikimedia.phpcurid=3129578
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"אין ֵעד נַ ֲע ֶשׂ ה דַּ ּיָ ן"
דַּ ף קי"דֵ :
יוֹאב עוֹ ְב ִדים ְ ּב ֵבית ַהדִּ ין ְ ּב ַת ְפ ִק ִידים ׁשוֹ נִ ים.
ֵאלִ ּיָ הּו וְ ָ
ּ ַפ ַעם ַא ַחתְּ ,כ ׁ ֶש ִה ְס ַּתּיֵ ם דִּ ּיּון ְמסּוּיָ ם ְ ּב ֵבית ַהדִּ יןּ ִ ,ב ֵ ּיק ׁש יוֹ ָאב ִמ ֵאלִ ּיָ הּו
ׁ ֶשּיַ לְ וֶ ה לוֹ ֵ ₪ 500וְאלִ ּיָ הּו ִמּיָ ד ִהלְ וָ ה לוֹ ְ ּב ִ ׂ
ש ְמ ָחה.
ּיוֹאב ׁ ֶשּיַ ֲחזִ יר לוֹ ֶאת ַהחוֹב,
לְ ַא ַחר ׁ ָשבּועוֹ ת ֲא ָח ִדיםְּ ,כ ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּיק ׁש ֵאלִ ּיָ הּו ִמ ָ
יוֹאבִ :מ ְצ ַט ֵערֲ ,אנִ י ּ ָפ ׁשּוט ל ֹא זוֹ כֵ ר ׁ ֶש ִהלְ וֵ ָית לִ י ֶּכ ֶסףָ .א ַמר ֵאלִ ּיָ הּו
ֵה ׁ ִשיב ָ
יוֹאבֲ :ה ֵרי ֲאנַ ְחנּו ְ ּב ֵבית ַהדִּ יןָ ,ה ָבה נִ ַ ּיג ׁש לַ דַּ ּיָ נִ ים ׁ ֶשּיַ כְ ִריעּו ַמה ַ ּל ֲעשׂוֹ ת.
לְ ָ
ָ
ַהדַּ ּיָ נִ ים ׁ ָש ְמעּו ֶאת דִּ ְב ֵרי ׁ ְשנֵ י ַה ְ ּצ ָד ִדים וְ ׁ ָש ֲאלּו ֶאת ֵאלִ ּיָ הּו :יֵ ׁש לְ ך ְר ָאיָ ה
ׁ ֶש ִהלְ וֵ ָית לוֹ ֶּכ ֶסף? ֵה ׁ ִשיב ֵאלִ ּיָ הּו ְ ּב ִחּי ְּוך" :לְ ׁ ֵשם ָמה ֲאנִ י ָצ ִר ְ
יך ְר ָאיוֹ ת?
יתם בְּ ַע ְצ ְמ ֶכם ֶאת
ֲאנִ י ִהלְ וֵ ִיתי לוֹ ָּכאן ְ ּב ֵבית ַהדִּ ין וְ ַא ֶּתםַ ,הדַּ ּיָ נִ יםְ ,ר ִא ֶ
ַה ַהלְ וָ ָאהַ ,א ֶּתם ִּת ְהיּו ָה ֵע ִדים ׁ ֶש ִּלי".
ָענּו לוֹ ַהדַּ ּיָ נִ יםֲ :אנַ ְחנּו ל ֹא יְ כוֹ לִ ים לִ ְהיוֹ ת ֵע ִדיםִ ,מ ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶשיֶ ׁ ְשנָ ּה ֲהלָ כָ ה
"אין ֵעד נַ ֲע ֶשׂ ה דַּ ּיָ ן" -
בְּ ַמ ֶּס ֶכת בָּ ָבא בַּ ְת ָרא ,דַּ ף קי"ד ָהאוֹ ֶמ ֶרתֵ :
ָא ָדם ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ַ ּגם ֵעד וְ גַ ם דַּ ּיָ ן בְּ אוֹ תוֹ ִענְ יָ ן.

ה"צדוֹ ִקים"
עּותם ׁ ֶשל ַ ּכת
דַּ ף קט"וָ :ט ָ
ְ
ִ ּב ְתק ַּופת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י ָהי ְָתה ְ ּב ַעם ִי ְ ׂ
"צדוֹ ִקים".
ש ָר ֵאל ַּכת ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְר ָאה ְ
רּושי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ְסרּו ִ ּב ֵידי ֲחזַ "ל דּ וֹ ר ַא ַחר
ַהצְּ דוֹ ִקים ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו בְּ ֵפ ׁ ֵ
יב ׁשּו ֶאת
דּ וֹ ר ִמ ּ ִפי מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּוֶ ׁ ,ש ּׁ ְש ָמ ָעם ְ ּב ַהר ִסינַ י ,וְ לִ ְפ ָע ִמים ֵהם ׁ ִש ְ ּ
ַמ ׁ ְש ָמעּות ַה ּ ְפס ִּוקים וְ ִעי ְּותּו ֶאת ַה ֲהלָ כָ הּ ְ .ב ַדף זֶ ה ְמס ּ ָּופר ׁ ֶש ַה ְ ּצדוֹ ִקים
ָט ֲענּו ׁ ֶשּיֵ ׁש ִמ ְק ִרים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ְ ּבנוֹ ת ַה ִ ּנ ְפ ָטר נוֹ ְטלוֹ ת ֵחלֶ ק ַ ּביְ ר ּׁ ָּושה ֲא ִפילּ ּו
ׁ ֶש ַ ּל ִ ּנ ְפ ָטר ָהיּו ָ ּבנִ יםַ ,עד ׁ ֶש ַרבִּ י יוֹ ָחנָ ן בֶּ ן זַ ַ ּכאי ִה ְתוַ ַּכח ִע ָּמם וְ הוֹ כִ ַיח
לְ ֵעין כּ ֹל ׁ ֶש ַּט ֲענוֹ ֵת ֶיהם ֵהן ָטעּות .אוֹ תוֹ ַהּיוֹ ם ָהיָ ה כּ "ד ְ ּב ֵט ֵבת ֶּוב ָע ָבר
ְק ָבעּוהּו ְּכיוֹ ם טוֹ ב.

מן ההיסטוריה
מבצע  11הנקודות
במוצאי יום כיפור תש"ז ( )1946הוקמו
 11יישובים חדשים בנגב ,במבצע
בזק שיזמה הסוכנות היהודית .מטרת
המבצע הייתה להביא להכללת אזור
הנגב בתוך גבולותיה העתידיים
של המדינה היהודית .זה היה מבצע
ההתיישבות הגדול מסוגו בשנים שלפני
הקמת המדינה .באותו הזמן היתה
ההתיישבות היהודית בנגב מועטה,
והבריטים התכוונו למסור אותו לערבים
במסגרת תוכנית החלוקה .כדי לשנות
זאת הוחלט להקים במהירות נקודות
התיישבות חדשות .מיד במוצאי יום
כיפור יצאו כ 1,000-איש ב200-
משאיות לנקודות שנבחרו ,והקימו
בהן יישובים בסיסיים בשיטת "חומה
ומגדל" .בעקבות הצלחתם של יישובים
אלה המליצה ועדת אונסקופ של האו"ם
לכלול את הנגב במדינה היהודית.

רּושה
דַּ ף קט"זִ :דינֵ י יְ ׁ ּ ָ
ְ ּב ִדינֵ י יְ ר ּׁ ָּושה לָ ַמ ְדנּו ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ָה ָאב ַ -הּיוֹ ְר ׁ ִשים ַה ָ ּב ִאים ֵהם ְ ּבנֵ י ָה ָאב,
יוֹר ׁשוֹת ַא ְחיוֹת ַה ֵּמתִ ,וְאם
ְּכ ַ
לוֹמר ֲא ֵחי ַה ֵּמתִ .אם הּוא ל ֹא ִ
הוֹתיר ָ ּבנִ ים ְ -
הוֹתיר ֶצ ֱא ָצ ִאים ְּכלָ לָ ,א ִביו ַ -ה ָּסב  -הּוא ַה ֵּיוֹר ׁשַ ,וְא ֲח ָריו ַה ָ ּבנִ ים
הּוא ל ֹא ִ
הוֹתיר ֶצ ֱא ָצ ִאים ַ -ה ָ ּב ִאים ַ ּב ּתוֹר
ׁ ֶשל ַה ָּסב  -דּ ֵוֹדי ַה ֵּמתִ .אם ַ ּגם הּוא ל ֹא ִ
לַ יְ ר ּׁ ָּושה ֵהם ֲא ִבי ַה ָּסב וְ ֶצ ֱא ָצ ָאיוּ ָ ,כ ְך עוֹ לִ ים דּ וֹ ר ַא ַחר דּ וֹ ר ַעד ֶא ָחד
רּושה לְ ֶצ ֱא ָצ ָאיו.
ִמבָּ נָ יו ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו וְ נוֹ ְתנִ ים ֶאת ַהיְ ּׁ ָ
ַה ַּתלְ מּוד ַמ ְד ִ ּג ׁיש ִ ּכי ל ֹא ַקּיֶ ֶמת ֶא ְפ ׁ ָשרּות ׁ ֶשּיִ ְצ ָט ְרכּו לַ ֲעלוֹ ת בַּ ִח ּ
יפ ּׁוש
רּושה ַעד יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ַע ְצמוֹ ּ ִ ,כי ֶא ְפ ׁ ָשרּות זוֹ אוֹ ֶמ ֶרת
ַא ַחר ְקרוֹ ֵבי ַהיְ ּׁ ָ
אּובן ,אוֹ ׁ ִש ְמעוֹ ן וְ כּו'ֵ ,מתּו ,וְ זֶ ה ל ֹא יִ ָּתכֵ ן ׁ ֶש ֵ ּכן ֲחזַ "ל ִקיבְּ לּו
ׁ ֶש ָ ּכל בְּ נֵ י ְר ֵ
בְּ ָמסוֹ ֶרת ׁ ֶש ְּלעוֹ לָ ם ל ֹא יִ ְכלֶ ה ׁ ֵש ֶבט ׁ ָשלֵ ם ִמּיִ ְשׂ ָר ֵאל.
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חּול ָקה ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל?
יצד ְּ
דַּ ף קי"זּ ֵ :כ ַ
ְּכ ׁ ֶש ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ילק יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נּון ֶאת ָה ָא ֶרץ לַ ֲחלָ ִקים
ש ָר ֵאל נִ כְ נְ סּו לָ ָא ֶרץ ִח ֵ ּ
יבל נַ ֲחלָ ה ָ ּב ָא ֶרץ.
ֲחלָ ִקים וְכָ ל ֶא ָחד ִק ֵ ּ
חּול ָקה ָה ָא ֶרץ?
לְ ִמי ְּ
ְ ּב ַדף זֶ ה מו ִֹפ ָיעה ַמ ֲחלו ֶֹקת ָ ּב ִענְ יָן :יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ִ ּכי ָ ּכל ִמי ׁ ֶש ִּנכְ נַ ס לָ ָא ֶרץ
(א ֶ ּלה
זָ כָ ה ְ ּב ֵחלֶ ק ֶא ָחד ,וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ָה ָא ֶרץ ְּ
חּול ָקה לְ יוֹ ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם ֵ
ׁ ֶש ָהיּו ְ ּבגִ יל ֶע ְ ׂ
ש ִרים ׁ ָשנָ ה ִ ּבזְ ַמן יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם)ֵ .מ ַא ַחר ׁ ֶשּיוֹ ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם
ְּכ ָבר ל ֹא ָהיּו ַ ּב ַחּיִ ים ,יוֹ ְר ׁ ֵש ֶיהם זָ כּו ַ ּב ֲחלָ ִקים ׁ ֶש ָ ּל ֶהם.
ַמה ַה ֶה ְבדֵּ ל?
ְּובכֵ ןָּ ,ת ֲארּו לָ כֶ ם ׁ ֶש ְּל ֶא ָחד ִמּיוֹ ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם ָהיּו ֲע ָ ׂ
ש ָרה יְ לָ ִדים ְ ּב ֵעת
וֹ
ׁ
יטה ָה ִראש נָ הָּ ,כל ֶא ָחד
ישה .לְ ִפי ַה ּׁ ִש ָ
ׁ ֶש ִ ּנכְ נְ סּו לָ ָא ֶרץ וְ לַ ֲח ֵברוֹ ֲח ִמ ּׁ ָ
יטה ַה ּׁ ְשנִ ּיָ ה,
ִמּיַ לְ ֵדי ׁ ְש ֵּתי ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת זַ ַּכאי לְ ֵחלֶ ק ׁ ָשוֶ ה ָ ּב ָא ֶרץ .לְ ִפי ַה ּׁ ִש ָ
ׁ ֶש ֵהם ְמ ַק ְ ּבלִ ים ֶאת ֵחלֶ ק ֲא ִב ֶיהם ׁ ֶשּיָ ָצא ִמ ִּמ ְצ ַריִ םַ ,אזַ י ְ ּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
ַה ּמוֹ נָ ה ֶע ֶ ׂ
שר נְ ָפ ׁשוֹת ַיְק ְ ּבלּו ֵח ִצי ֵמ ַה ֵחלֶ ק ׁ ֶשּיְ ַק ְ ּבלּו ְ ּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ַה ּמוֹ נָ ה
ָח ֵמ ׁש נְ ָפ ׁשוֹ ת.

מּואל (יַ ְר ִחינָ ָאה)
דַּ ף קי"חָ :ה ֲאמוֹ ָרא ׁ ְש ֵ
יבת
ָה ֲ
"אמוֹ ָר ִאים" ֵהם ַח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ָחיּו ֵמ ַה ְּת ָ
קּופה ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ְ ּכ ִת ַ
ְ
ׁ
יוֹ
ׁ
ב
ים
ש
ם
פ
ּ
א
י
פ
ת,
ד
ע
,
ך
ר
ע
יְמי ָר ִבינָ א וְ ַרב ַא ּׁ ִשי ׁ ֶש ָע ְרכּו
ש
ֵ
ַ
לִ ְ נֵ ַ לְ ַ יִ ָ נִ ְ ּ ֶ ֶ
ַה ִּמ ְ נָ
ֶאת ַה ַּתלְ מּוד ַה ַ ּב ְבלִ י ,לִ ְפנֵ י ְּכ ֶאלֶ ף וַ ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים.
לוֹמ ִדים ֶאת דִּ ְב ֵרי
"אמוֹ ָר ִאים"? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָהיּו אוֹ ְמ ִרים וְ ְ
ַמדּ ַּוע ֵהם כּ ּונּ ּו ֲ
ַה ַּת ָ ּנ ִאים ַּומ ְס ִ ּב ִירים אוֹ ָתם.
ַא ַחד ָה ֲאמוֹ ָר ִאים ָה ִר ׁ
מּואלָ .א ִביו ׁ ֶשל ׁ ְשמ ֵּואל ָהיָ ה
אשוֹ נִ ים ָהיָ ה ׁ ְש ֵ
ְ
ִמ ְ ּגדוֹ לֵ י ַהדּ וֹ ר ,וְ ַא ַחד ַה ַּת ָ ּנ ִאים ֵ ּב ֵרך אוֹ תוֹ ׁ ֶשהּוא יִ זְ ֶּכה לְ ֵבן נֶ ֱא ָמן ְּכמוֹ
ׁ ְשמ ֵּואל ַה ָ ּנ ִביאְּ .כ ׁ ֶשנּ וֹ לַ ד לוֹ ֵ ּבן הּוא ָק ָרא ֶאת ׁ ְשמוֹ ׁ ְשמ ֵּואל.
מּואל נוֹ לַ ד ָ ּב ִעיר נְ ַה ְרדְּ ָעאַ ,א ַחר ָ ּכ ְך ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָה ֲאמוֹ ָרא ׁ ְש ֵ
הּודה ַה ָּנ ִשׂ יא ְמ ַסדֵּ ר ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹ ת .לְ ַא ַחר
וְ עוֹ ד זָ ָכה לִ ְראוֹ ת ֶאת ַרבִּ י יְ ָ
ׁ ֶש ָ ּל ַמד ּתו ָֹרה ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ,הּוא ָחזַ ר לִ נְ ַה ְרדְּ ָעא ּולְ י ִָמים ִה ְת ַמ ָ ּנה לְ ר ׁ
ֹאש
י ׁ ְִש ַיבת נְ ַה ְרדְּ ָעא ׁ ֶש ָהי ְָתה ְ ּבי ָָמיו ַהי ׁ ְִש ָיבה ַה ֶּמ ְר ָּכזִ ית ְ ּב ָב ֶבלּ ,וכְ ר ׁ
ֹאש י ׁ ְִש ָיבה
ימ ׁש ַ ּגם ְּכ ַדּיָ ן ּומוֹ ֵרה ַההוֹ ָר ָאה לְ כָ ל יְ ה ֵּודי ַה ְּס ִב ָיבה.
ׁ ִש ֵּ
נוֹדעּו ׁ ְשמ ֵּואל וַ ֲח ֵברוֹ ַרב ִּכגְ דוֹ לֵ י ַהדּ וֹ ר.
ְ ּבאוֹ ָת ּה ְּתק ָּופה ְ
ׁ ְשמ ֵּואל ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ַ ּגם ְ ּבכָ ְך ׁ ֶשּיָ ַדע ֶאת ַמ ַהלְ כֵ י ַ ּג ְר ֵמי ַה ּׁ ָש ַמיִ םַ ,ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש,
לוֹמר
ַהּיָ ֵר ַח וְ ַהכּ וֹ כָ ִביםּ ,ולְ ִפיכָ ְך ָהיּו ׁ ֶש ִּכינּוהּו "יַ ְר ִחינָ ָאה" ִמ ְּל ׁשוֹ ן יָ ֵר ַחְּ ,כ ַ
ָ ּב ִקי ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ַהּיָ ֵר ַח .

מתולדותיו
שמחה ְ ּבלַ אס
(תרנ"ח-תשמ"ב)1897-1982 ,
שמחה ְ ּבלַ אס ז"ל היה פעיל ציוני
ומהנדס מים ישראלי .בלאס נולד
בפולין ועלה לארץ בשנת תרפ"ז
( ,)1927תכנן מפעלי מים עיקריים של
היישוב בשנות ה 30-וה ,40-היה אחד
ממייסדי "מקורות" ויזם תוכניות של
החברה עד למוביל הארצי .בלאס כיהן
כ"יועץ הממשלה לענייני המים" בשנים
הראשונות של המדינה ,ייסד את חברת
תה"ל (תכנון המים לישראל) ,היה ראש
המתכננים של מוביל המים הארצי ,יוזם
ההשקיה בטפטוף וממציא הטפטפות.
בלאס תכנן את אספקת המים
ליישובים החדשים בנגב שהוקמו
במבצע  11הנקודות ,וכך התאפשרה
ההתיישבות במקום .כמו כן ,הוא יזם
את הקמת המועצה הטכנית של אגודת
האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל ועמד
בראשה בשנים תשי"ט-תשכ"ט (–1959
 .)1969רחוב בתל אביב קרוי על שמו.

שמחה בלאס (מימין) עם אריק ג'ונסטון ,שגריר המים
של נשיא ארצות הברית ,דווייט אייזנהאואר על רקע
בקעת הירדן ()Wikipedia

3

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קי"ב -קי"ח

???

דבר תורה לשולחן שבת
שנת היובל ,היא השנה ה 50-לשנות השמיטה ,היא שנה מיוחדת ,וכך
נכתב עליה בפרשת בהר:
אתם דְּ רוֹר ָ ּב ָא ֶרץ לְ כָ ל י ׁ ְֹש ֶב ָיה
"ו ְִקדַּ ׁ ְש ֶּתם ֵאת ׁ ְשנַ ת ַה ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָ ה ְּוק ָר ֶ
יוֹ ֵבל ִהוא ִּת ְה ֶיה לָ כֶ ם ְו ׁ ַש ְב ֶּתם ִא ׁיש ֶאל ֲא ֻח ָּזת ֹו ְו ִא ׁיש ֶאל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּת ֹו
ָּת ׁ ֻשבּו .יוֹ ֵבל ִהוא ׁ ְשנַ ת ַה ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָ ה ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם ל ֹא ִתזְ ָרעּו ְול ֹא ִת ְק ְצרּו
ֶאת ְס ִפ ֶיח ָיה ְול ֹא ִת ְב ְצרּו ֶאת נְ זִ ֶר ָיהִּ .כי יוֹ ֵבל ִהוא ק ֶֹד ׁש ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם ִמן
ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ּתֹאכְ לּו ֶאת ְּתב ָּוא ָת ּהּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת הַּיוֹ ֵבל ַה ּזֹאת ָּת ׁ ֻשבּו ִא ׁיש ֶאל ֲא ֻח ָּזתוֹ".
"יוֹבל"?
"יוֹבל"? ומדוע השנה ה 50-נקראת בשם ֵ
מה בעצם מקור השם ֵ
תשובתו של רש"י לשאלה זו היא שהשם "יו ֵֹבל" הוא משום שבתחילת
אותה שנה היו תוקעים בשופר ,וקרן האיל בה תוקעים נקראת "יו ֵֹבל".
ואילו הרמב"ן כתב שבשנה זו היו משתחררים כל העבדים וחוזרים
לביתם ,וגם כל הקרקעות שנמכרו שבות לבעליהן ,ולכן היא נקראת
"יוֹ ֵבל"  -משום שמובילים כל דבר למקומו.

חידה

במפגש השבועי נזכרים שמות אחים,
שאותיות שמותיהם התבלבלו .מי הם?

שאלת
השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

"אין ֵעד נַ ֲע ֶשׂ ה דַּ ּיָ ן" ,ובאיזה
א .מה פירוש הביטוי ֵ
מקרה הביטוי הזה מעשי?
ב .איך יִ ָּתכֵ ן ׁ ֶש ָא ָדם יִ ַיר ׁש נֶ כֶ ס לִ זְ ָמן ְמסּוּיָ ם ִ ּבלְ ַבד?
ג .מי היו האמוראים? מדוע הם נקראו כך? ובאיזו
תקופה הם חיו?
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

ד

ד

 .1טנול

ויות השנה

בח
מ"

 .2עצבנו
 .3בלוש
 .4הנע

ההצלה הניסית של הרב גורן

מה שם אביהם של האחים?

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 פרצה מלחמת ששת הימים הצטרף הרב
שלמה גורן לכוחות שלחמו בחזית עזה .כאשר חצו
את הגבול ,הקומנדקר שבו נסע נפגע מפגז ,וכל
החיילים שבו נפגעו חוץ מהרב .הרב חבש במטפחת
את צווארו של הנהג שנפגע מרסיס ,ועזר לפנות את
הפצועים לאמבולנס .לאחר מכן התחפר הרב גורן
בשוחה כשהוא מחבק את ספר התורה שאיתו ,כדי
להתגונן מירי המצרים .הרב חשש שלא יצא משם
בחיים ,וחשב שלפחות יבוא לעולם הבא עם ספר
התורה בידו .בסופו של דבר השדות שמשני צדי
השוחה נשרפו ,והרב ניצל משום שהסתתר בשביל
הלא זרוע שלא התלקח .כששקעה השמש יצא הרב
מהשוחה וחזר לכוחות צה"ל הנדהמים למראה הרב
שנשאר בחיים.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות
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