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"ם ְוָגלּות ִמְצַרִים ּבַ רּוׁש ָהַרׁשְ ף קי"ט: ּפֵ ּדַ

ית ט"ו(: "ָיֹדַע  ֵראׁשִ "ה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו )ּבְ ּבָ ָתִרים ָאַמר ַהּקָ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ּבִ
ע ֵמאֹות  ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרּבַ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ַדע ּכִ ּתֵ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים. דּו ּבְ ְעּבְ ּתַ ֵהם ִיׁשְ ָּוָנה ִהיא ׁשֶ ַהּכַ ׁשֶ ָנה", ּכְ ׁשָ

ִנים,  ִמְצַרִים ַרק 210 ׁשָ ָרֵאל ָהיּו ּבְ ֵני ִיׂשְ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ יר ׁשֶ "ם ַמְסּבִ ּבַ ָהַרׁשְ
יַדת ִיְצָחק,  ּלֵ ּמִ ָּוָנה ׁשֶ ע ֵמאֹות" ַהּכַ ֱאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו "ַאְרּבַ ּנֶ ֶ ּוַמה ּשׁ

ִנים ַעד ְיִציַאת ִמְצַרִים. ל ַאְבָרָהם, ַיַעְברּו 400 ׁשָ ַזְרעֹו ׁשֶ

ָהְיָתה יֹוֶכֶבד  ׁשֶ ת ֵלִוי. ּכְ ָרֵאל ָיְרדּו ְלִמְצַרִים נֹוְלָדה יֹוֶכֶבד ּבַ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ִמָּיד ּכְ
ה  ּמֹׁשֶ נּו, וְּכׁשֶ ה ַרּבֵ ה ָלּה ֵנס ְוִהיא ָיְלָדה ֶאת ֹמׁשֶ ים ַנֲעׂשָ לֹׁשִ ת ֵמָאה ּוׁשְ ּבַ
ְצַרִים - ֲהֵרי ָלנּו  ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ָנה ָיְצאּו ּבְ מֹוִנים ׁשָ ן ׁשְ נּו ָהָיה ּבֶ ַרּבֵ

ִנים. ִמְצַרִים 210 ׁשָ הּו ּבְ ָ ָרֵאל ּשׁ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ

ם ִאּמֹו  י ֵמִאיר. ׁשֵ ר ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ "ם הּוא ַרּבִ ּבַ "ם? ָהַרׁשְ ּבַ ִמיהּו ָהַרׁשְ
ְתָרא לֹא  ָבא ּבַ ֶכת ּבָ "י. ַעל רֹוב ַמּסֶ ל ַרׁשִ ּתֹו ׁשֶ ָהָיה יֹוֶכֶבד ְוִהיא ָהְיָתה ּבִ

"ם. ּבַ רּוׁש ָהַרׁשְ ָמרֹות ּפֵ ּגְ ס ּבַ "י ּוִבְמקֹומֹו ִנְדּפַ רּוׁש ַרׁשִ ָיֵדינּו ּפֵ ָמצּוי ּבְ

חּוֵטי חּוץ ף ק"כ: ׁשְ ּדַ

ה  י ֵמַעּתָ ָרֵאל ּכִ נּו לֹוַמר ְלַעם ִיׂשְ ה ַרּבֵ ן ִנְצַטָּוה ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ הּוַקם ַהּמִ ַאֲחֵרי ׁשֶ
ן.  ּכָ ׁשְ ן ִמחּוץ ַלּמִ ָאסּור ְלַהְקִריב ָקְרּבָ

ֵני ִאיּסּוִרים: ַקָּיִמים ׁשְ

ן. ה ְלָקְרּבָ ׁשָ הּוְקּדְ ֵהָמה ׁשֶ ן ּבְ ּכָ ׁשְ חֹוט ִמחּוץ ַלּמִ  א. ָאסּור ִלׁשְ

ֵהָמה  ל ּבְ ן ֵאָבִרים ׁשֶ ּכָ ׁשְ רֹוף( ִמחּוץ ַלּמִ  ב. ָאסּור ְלַהְקִטיר )ִלׂשְ
ן. ה ְלָקְרּבָ ׁשָ הּוְקּדְ ׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך )ִמְצָוה קפ"ו(: "ְלִפי ׁשֶ ַעל ַטַעם ָהִאיּסּור ֶנֱאַמר ּבְ
ם ְלָבָבם  נֹוָתם ּוְלָהִכין ׁשָ ם ָקְרּבְ ָרֵאל ְלָהִביא ׁשָ רּוְך הּוא ָקַבע ָמקֹום ְלִיׂשְ ּבָ
ם  ֵני ָאָדם ַנְפׁשָ ָלתֹו ְוִיְרָאתֹו ֶאל ֵלב ּבְ קֹום ְוַהְגּדָ ֵאָליו, ּוִמּתֹוְך ְקִביעּות ַהּמָ
ם ַמְלכּות  ל ׁשָ ִכים ְוִנְכָנִעים ְלַקּבֵ ָבבֹות ִמְתַרּכְ ם ַלּטֹוב, ְוַהּלְ ֶעֶלת ׁשָ ִמְתּפַ
נֹות ַרק  ְרּבָ ה ַהּקָ ם ֵמֲעׂשֹות ַמֲעׂשֵ ֵ ן ְמָנָענּו ַהּשׁ ֵלָמה, ַעל ּכֵ ַמִים ׁשְ ׁשָ

ֵלָמה ָלנּו". ָרה ׁשְ ּפָ ֵהא ּכַ ּתְ ֵדי ׁשֶ קֹום ַההּוא ּכְ ּמָ ּבַ

ְוָקא ְלדֹור  לֹוַמר ָלאו ּדַ י ִאיּסּור ֶזה ַקָּים ְלדֹורֹות, ּכְ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ּכִ ּבְ
נֹות ִמחּוץ  ִאים ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ָ ל ַהּדֹורֹות ֵאיָנם ַרּשׁ ם ּכָ א ּגַ ר ֶאּלָ ְדּבָ ַהּמִ

ׁש. ְקּדָ ְלֵבית ַהּמִ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת בבא בתרא, דף קי"ט

"היא גופא מסתפקא ליה, דכתיב: "ְוָנַתִּתי 
אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה ֲאִני ה''" – ירושה היא לכם 
מאבותיכם, או דלמא שמורישין ואינן יורשין?"

הסבר: למשה רבנו היה ספק האם כשכתוב 
ה" הכוונה היא שבני  י ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרׁשָ "ְוָנַתּתִ
ישראל יורשים את הארץ מאבותיהם שיצאו 
ממצרים, או שהם מורישים את הארץ לבניהם אך 
אינם יורשים אותה בעצמם מכיוון שימותו במדבר.

מסתפקא – מסופק
דלמא – שמא
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מדינת ישראל
משרד החינוך

על המפה
שכונת מורשה )מוסררה(

שכונת מוסררה, או בשמה העברי 
בירושלים  שכונה  היא  "מורשה", 
שהוקמה על ידי ערבים בני המעמד 
העליון בסוף המאה ה-19, ועד הקמת 
המדינה נחשבה לשכונת יוקרה ערבית. 
במלחמת העצמאות ברחו ממנה תושביה, 
והיא נותרה מפוצלת בין שני צדי "הקו 
העירוני" שהיווה את גבול ישראל-ירדן 
בגזרת ירושלים. הממשלה אכלסה את 
הבתים הנטושים בעולים חדשים ממדינות 
צפון אפריקה, שהיו חשופים לירי צלפים 
ואיומים מהצד הירדני, עד מלחמת ששת 
הימים, ונחשבה לשכונה ענייה. כיום גרים 
בשכונת מוסררה כ-2,500 תושבים, והיא 
נחשבת לאחת משכונותיה היפות של 
ירושלים. בין היתר נמצאים בה מוזיאון 
אסירי המחתרות, בית ספר "מעלה" 

לקולנוע, ובתי ספר נוספים לאומנות.

שכונת מוסררה בשנות ה-30 
)Wikipedia(
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בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קכ"א- קכ"ג

ת ָהָאֶרץ ף קכ"ב: ֲחלּוּקַ ּדַ

ֶבט  ל ׁשֵ ל ּכָ יַצד הּוְחַלט ֵאיֶזה ֵחֶלק ְיַקּבֵ ְלמּוד ּכֵ ַדף ֶזה ְמָתֵאר ַהּתַ ּבְ
גֹוָרל ֵיָחֵלק ֶאת  ר כ"ו(: "ַאְך ּבְ ְדּבָ ּמִ ּתֹוָרה ֶנֱאַמר )ּבַ ת ָהֶאֶרץ. ּבַ ֲחלּוּקַ ּבַ
ָחֵלק ַנֲחָלתֹו  י ַהּגֹוָרל ּתֵ מֹות ַמּטֹות ֲאֹבָתם ִיְנָחלּו. ַעל ּפִ ָהָאֶרץ ִלׁשְ

ין ַרב ִלְמָעט".  ּבֵ

ָתִקים  יחּו ּפְ י ּוָבּה ִהּנִ ָבִטים: ָנְטלּו ַקְלּפִ ת ָהָאֶרץ ִלׁשְ ְך ִהְתַנֲהָלה ֲחלּוּקַ ּכָ
יחּו  י נֹוֶסֶפת ּוָבּה ִהּנִ ָרֵאל, ָנְטלּו ַקְלּפִ מּו ֲעֵליֶהם ֶאת ֶחְלֵקי ֶאֶרץ ִיׂשְ ְוָרׁשְ
ָתִקים - ֶאָחד  ֵני ּפְ ַעם הֹוִציאּו ׁשְ ָבִטים, ּוְבָכל ּפַ ְ מֹות ַהּשׁ ָתִקים ִעם ׁשְ ּפְ
ָהָיה ָרׁשּום  ֵחֶלק ׁשֶ ּגֹוָרל ָזָכה ּבַ מֹו ָעָלה ּבַ ְ ׁשּ ֶבט ׁשֶ ֵ י, ְוַהּשׁ ל ַקְלּפִ ִמּכָ

ִני. ֵ ֶתק ַהּשׁ ּפֶ ּבַ

ה ּוְבֶאְמָצעּות  הּוּנָ ִבְגֵדי ּכְ ַמֲעַמד ֲעִריַכת ַהּגֹוָרל ָעַמד ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ָלבּוׁש ּבְ ּבְ
ּגֹוָרל, ְוָכְך ָהָיה אֹוֵמר:  ַעם ַמה ַּיֲעֶלה ּבַ ָכל ּפַ א ּבְ ים ִהְתַנּבֵ ָהאּוִרים ְותּוּמִ
ְך ֶנֱעַרְך ַהּגֹוָרל ָהִראׁשֹון  חּום ַעּכֹו עֹוֶלה ִעּמֹו", ּוִמָּיד ַאַחר ּכָ "ְזבּולּון עֹוֶלה - ּתְ

ֶבט. ֶבט ָוׁשֵ ָכל ׁשֵ ֵאזֹור ַעּכֹו, ְוָכְך ּבְ ֶבט ְזבּולּון ּוְתחּומֹו ּבְ ּגֹוָרל ׁשֵ ְוָעָלה ּבַ

יִטיב ף קכ"א: ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ּדַ

רֹוָמִאים. ֶמֶרד  ן ָמְרדּו ַהְּיהּוִדים ּבָ קּוַפת ַהחּוְרּבָ ִנים ְלַאַחר ּתְ רֹות ׁשָ ַעׂשְ
ִהְנִהיג  ר ּכֹוְכָבא ׁשֶ ְמעֹון ּבַ ם ׁשִ ר ּכֹוְכָבא", ַעל ׁשֵ ֶזה ְמפּוְרָסם ּכְ"ֶמֶרד ּבַ
ְך  ֶמׁשֶ לֹוט ּבְ בּו ִלׁשְ ֶרד ַהְצָלָחה ִויהּוִדים ׁשָ ה ָנַחל ַהּמֶ ִחיּלָ ּתְ ֶרד. ּבַ ֶאת ַהּמֶ
ל  ָרֵאל, ֲאָבל ְמאּוָחר יֹוֵתר ִנְכׁשַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵאזֹוִרים ִנְרָחִבים ּבְ ִנים ֲאָחדֹות ּבְ ׁשָ

ים ֶנֶהְרגּו. ֶרד ִויהּוִדים ַרּבִ ַהּמֶ

ַלִים  ִאם ּתּוַקם ִעיר ִמְבָצר נֹוֶסֶפת ִלירּוׁשָ ב ׁשֶ ר ּכֹוְכָבא ָחׁשַ ְמעֹון ּבַ ׁשִ
יָתר,  י ָהֶאֶרץ ּוְלִפיָכְך ֶהְחִליט ַלֲהפֹוְך ֶאת ָהִעיר ּבֵ ק ֶאת ָמִגּנֵ ָבר ְיַחּזֵ ַהּדָ
לֹון  יׁשְ ית ֶלֶחם, ְלִעיר ִמְבָצר. ְלַאַחר ּכִ ֵאזֹור ּבֵ ַלִים ּבְ ְכָנה ָסמּוְך ִלירּוׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ
עּוָתם ֵסְרבּו  ִרׁשְ יָתר, ְוָהרֹוָמִאים ּבְ ֵבי ּבֵ ֶרד ֶנֶהְרגּו ִרְבבֹות ּתֹוׁשָ ַהּמֶ
ִנים ַרּבֹות.  דֹות ׁשָ ּשָׂ ִלים ּבַ ר ִלְקּבֹור ֶאת ַהֲהרּוִגים ְוֵהם ָהיּו מּוּטָ ְלַאְפׁשֵ
ְלטֹון ָהרֹוָמִאי  ִ ֵחד ֶאת ַהּשׁ ה ִהְצִליחּו ֲחַז"ל ְלׁשַ ַרק ְלַאַחר ְתקּוָפה ֲארּוּכָ
ה ֵנס ַלֲהרּוִגים ּוְבָכל  י ַנֲעׂשָ ִרים ּכִ ר ֶאת ְקבּוָרָתם. ֲחַז"ל ְמַסּפְ ְּיַאְפׁשֵ ׁשֶ

קּוָפה ּגּופֹוֵתיֶהם ֲאִפיּלּו לֹא ִהְסִריחּו. ַהּתְ

ָרָכה  נּו ֲחַז"ל ֶאת ַהּבְ יּקְ יָתר ּתִ ָרה ְקבּוַרת ֲהרּוֵגי ּבֵ ִהְתַאְפׁשְ ְלַאַחר ׁשֶ
ְך  ְך ַעל ּכָ יִטיב", "ַהּטֹוב" ַעל ּכָ זֹון: "ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָהְרִביִעית ּבְ
נּו ַהֲהרּוִגים ִלְקבּוָרה. יּתְ ּנִ ְך ׁשֶ יִטיב" ַעל ּכָ ּלֹא ִהְסִריחּו ַהּגּופֹות, "ְוַהּמֵ ׁשֶ

ה הּוּנָ נֹות ּכְ ּתְ ף קכ"ג: ּמַ ּדַ

ה ִהיא "ְזרֹוַע, ְלָחַיִים ְוֵקָבה". ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ְלָכל  הּוּנָ נֹות ּכְ ּתְ ַאַחת ִמּמַ
ל  רֹוַע - ֵחֶלק ֵמָהֶרֶגל ַהְיָמִנית ׁשֶ ֵהָמה ָלֵתת ַלּכֹוֲהִנים ֶאת ַהּזְ ׁשֹוֵחט ּבְ

ָבה. ֵהָמה ְוֶאת ַהּקֵ ל ַהּבְ ָחַיִים ׁשֶ ֵהָמה, ְוֶאת ַהּלְ ַהּבְ

ה  רּוָמה ִהיא ְקדֹוׁשָ ל ּתְ ה, ְלָמׁשָ ָ ֶהן ְקדּוּשׁ ֵּיׁש ּבָ ה ׁשֶ הּוּנָ נֹות ּכְ ֵיׁש ַמּתְ

הקמת מוזיאון אסירי 
המחתרות

נמצא  המחתרות  אסירי  מוזיאון 
בשכונת מוסררה בירושלים, בבניין 
ששימש כבית סוהר בו היו עצורים 
הבריטים.  בידי  המחתרות  לוחמי 
המבנה הוקם בשנות ה-60 של המאה 
ה-19 כאכסניה לצליינים נוצרים. 
בעקבות מלחמת העולם הראשונה 
הפסיקו להגיע צליינים למקום, והבריטים 
הפכו את המבנה לבית סוהר. לאחר 
הקמת המדינה שימש המבנה לצרכים 
אזרחיים שונים. בשנות ה-70 וה-80 
שכן במבנה אתר הנצחה לאסירי 
אצ"ל ולח"י, שנקרא "היכל הגבורה". 
בשנת תשנ"א  )1991( עבר המבנה לידי 
משרד הביטחון, ששיפץ את המבנה 
הישן, שחזר את בית הסוהר והפך אותו 
למוזיאון אסירי המחתרות. המוזיאון 
מספר את סיפורם של לוחמי המרי 
העברי, וכן של אותם אסירים יהודים 
שהוצאו להורג בארצות אחרות. שחזור 
בית הסוהר ממחיש את המציאות ותנאי 

החיים של האסירים.

מן ההיסטוריה

)Wikipedia ,חדר אסירים פשוטים )תמר הירדני
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ל ַרב ף קכ"ד: ּתֹוְלדֹות ַחָּייו ׁשֶ ּדַ

ְקָרא "ַרב". מּוֵאל ּנִ ל ָהֲאמֹוָרא ׁשְ ֲחֵברֹו ׁשֶ

ִוד  ל ּדָ ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ א" ְוהּוא ָהָיה ְמיּוָחס ַעד ִמׁשְ ל ַרב ָהָיה "ַאּבָ מֹו ׁשֶ ׁשְ
ה  ֵאּלֶ יֹוֵתר ְוָלֵכן ָהיּו ּכָ בֹוּהַ ּבְ ַרב ָהָיה ָאָדם ּגָ ר ׁשֶ ְלמּוד ְמסּוּפָ ּתַ ֶלְך. ּבַ ַהּמֶ

 . בֹוּהַ א ָהָארֹוְך, ַהּגָ א ֲאִריָכא" - ַאּבָ יּנּוהּו "ַאּבָ ּכִ ׁשֶ

י ִחָּייא, ְוהּוא  ָרֵאל ִעם ּדֹודֹו ַרּבִ ַרב ָהָיה ַנַער, הּוא ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ
ָנה  ׁשְ ר ַהּמִ יא ְמַסּדֵ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ל ַרּבִ יָבתֹו ׁשֶ יׁשִ עֹוד ָזָכה ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ּבִ

ְוָהָיה ֵמֲחׁשּוֵבי ַתְלִמיָדיו.

ְלִמיִדים,  ב ִלְפֵני ַהּתַ יא ָיׁשַ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ י יֹוָחָנן: "ַרּבִ ר ַרּבִ ַעל אֹוָתם ָיִמים ִסיּפֵ
י  ר ִעם ַרּבִ ְלִמיִדים ְוָהָיה ְמַדּבֵ ל ַהּתַ ּוָרה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּשׁ ב ּבַ ְוַרב ָיׁשַ

י ְלָהִבין". ּלֹא ִהְצַלְחּתִ ים ׁשֶ ִדְבֵרי תֹוָרה ֲעמּוּקִ יא ּבְ ׂשִ ְיהּוָדה ַהּנָ

יָבה ַהּזֹו  ְיׁשִ יַבת סּוָרא. ּבַ ּה ֶאת ְיׁשִ ִנים ָחַזר ַרב ְלָבֶבל ְוֵהִקים ּבָ ַאֲחֵרי ׁשָ
ְלִמיִדים. תּוּבֹות, יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ּוָמאַתִים ּתַ ֶכת ּכְ ַמּסֶ ְלמּוד ּבְ י ַהּתַ ָהיּו ַעל ּפִ

אֹוִנים. קּוַפת ַהּגְ ִנים, ַעד סֹוף ּתְ מֹוֶנה ֵמאֹות ׁשָ ׁשְ יַבת סּוָרא ִהְתַקְּיָמה ּכִ ְיׁשִ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קכ"ג- קכ"ה

ף קכ"ה: ָראּוי ּומּוְחָזק ּדַ

ה. ָ ִדיֵני ְירּוּשׁ ר ּבְ ִעיּקָ ה עֹוְסקֹות ּבְ ים ֵאּלֶ ַדּפִ ְלָמדֹות ּבְ ַהּסּוְגיֹות ַהּנִ

ל,  ת ָאִביו, ְלָמׁשָ ַ ירּוּשׁ ַנִים ִמֶּיֶתר ֶאָחיו ּבִ י ׁשְ כֹור נֹוֵטל ּפִ ין ּתֹוָרה ּבְ י ּדִ ַעל ּפִ
ֵני  כֹור נֹוֵטל ׁשְ ה ְלָחֵמׁש, ַהּבְ ָ ִקים ֶאת ַהְירּוּשׁ ָעה ַאִחים, ְמַחּלְ ִאם ֵיׁש ַאְרּבָ

ֲחָלִקים ְוֶיֶתר ָהַאִחים ֵחֶלק ֶאָחד.

ת ָאִביו? ַ ירּוּשׁ ַנִים ּבִ י ׁשְ כֹור לֹא ִיּטֹול ּפִ ּבְ רּות ׁשֶ ֵכן ֶאְפׁשָ יּתָ ַהִאם ּתִ

ָבִרים כ"א:  ֵסֶפר ּדְ ּתֹוָרה ּבְ זֹו: ֶנֱאַמר ּבַ רּות ּכָ ֵיׁש ֶאְפׁשָ ׁשּוָבה ִהיא ׁשֶ ַהּתְ
אן  ֵצא לֹו" - ִמּכָ ר ִיּמָ ֹכל ֲאׁשֶ ַנִים ּבְ י ׁשְ יר ָלֶתת לֹו ּפִ ֹכר… ַיּכִ י ֶאת ַהּבְ "ּכִ
ַנִים  י ׁשְ כֹור ּפִ ַעת ִמיָתתֹו נֹוֵטל ַהּבְ ׁשְ ַיד ָהָאב ּבִ ּבְ ְנָכִסים ׁשֶ י ּבִ ָלְמדּו ּכִ

יעּו ְלַיד ָהָאב ְלַאַחר מֹותֹו. ִהּגִ ְנָכִסים ׁשֶ ֲאָבל לֹא ּבִ

רּוּיֹות ְלָכְך  יעּו ְנָכִסים ָלָאב ְלַאַחר מֹותֹו? ַאַחת ָהֶאְפׁשָ ַּיּגִ ֵכן ׁשֶ ֵאיְך ִיּתָ
ֶסף, ּוְלַאַחר מֹות ָהָאב הּוא ּפֹוֵרַע ֶאת  ָאָדם ָהָיה ַחָּיב ָלָאב ּכֶ ִהיא ׁשֶ
ַיד  ּבְ ַנִים. ְנָכִסים ׁשֶ י ׁשְ כֹור נֹוֵטל ּפִ ֶכֶסף ֶזה ֵאין ַהּבְ ים. ּבְ ַהחֹוב ַלּיֹוְרׁשִ
ֶהם,  ָהָאב מּוְחָזק ּבָ ְלמּוד "מּוְחָזק", ׁשֶ ּתַ ים ּבַ ֵעת מֹותֹו ְמכּוּנִ ָהָאב ּבְ
ֵהם ְראּוִיים ָלבֹוא ְלָידֹו. ים "ָראּוי", ׁשֶ ְך ְמכּוּנִ יִעים ַאַחר ּכָ ּגִ ּמַ ּוְנָכִסים ׁשֶ

מתולדותיו
ברכה פולד

)תרפ"ז-תש"ו, 1927-1946(

לוחמת  ז"ל, שהייתה  פולד  ברכה 
ומפקדת בפלמ"ח, נולדה בגרמניה 
ובעקבות עליית הנאצים לשלטון נסעה 
ללונדון ומשם עלתה לארץ, הצטרפה 
לפלמ"ח והיתה בין הנשים היחידות 
שעברו קורס מ"כים. במהלך ליל וינגייט, 
שבו ניסה הפלמ"ח לשבש את פעילות 
הבריטים ולהוריד את מעפילי הספינה 
"אורד וינגייט" בתל אביב, נהרגה ברכה 
מאש הצבא הבריטי. מותּה הפך לסמל 
במאבק נגד שלטון המנדט, ועל שמה 
נקראו אוניית מעפילים, רחוב בתל 
אביב ושכונה בקריית אונו. חברה של 
ברכה, גדעון )ג'וני( פלאי, היה אסור 
באותו זמן בבית הסוהר בירושלים, ומותה 
נודע לו דרך גזיר עיתון שמצא בעודו 
עובד במטבח היהודי שם. פלאי עצמו 
נהרג שנתיים אחר כך במהלך מלחמת 

העצמאות. 

כרוז ההגנה לזכר ברכה פולד - 25 במרץ 1947 
)Wikipedia, ספר תולדות ההגנה(

ְזרֹוַע, ְלָחַיִים ְוֵקָבה ֵאין  ר ֶלֱאכֹול אֹוָתּה, ֲאָבל ּבִ ְוַרק ַלּכֹוֲהִנים מּוּתָ
א ֵהם ָממֹון ּכֵֹהן, ְוִאם ַהּכֵֹהן רֹוֶצה הּוא ָיכֹול ִלְמּכֹור אֹוָתם  ה, ֶאּלָ ָ ְקדּוּשׁ
ְלַבד, ׁשֹור  ְבֵהמֹות ְטהֹורֹות ּבִ ֹּיאַכל אֹוָתם. ִמְצָוה זֹו נֹוֶהֶגת ּבִ ָרֵאל ׁשֶ ְלִיׂשְ

ּה. ֹוֵחט ַחָּיה, ַאָּיל ְצִבי ְוַיְחמּור, ֵאינֹו ְמחּוָּיב ּבָ ה, ֲאָבל ַהּשׁ ָוׂשֶ

בּוָאה  ּתְ ַנת ְזרֹוַע, ְלָחַיִים ְוֵקָבה ִלְתרּוָמה, ְוהּוא, ׁשֶ ין ַמּתְ ל נֹוָסף ּבֵ ַקָּים ֶהְבּדֵ
ת זֹאת, ֵאין  ֲאִכיָלה, ְלעּוּמַ רּוָמה ֲאסּוָרה ּבַ ה ּתְ ּנָ ה ִמּמֶ הּוְפְרׁשָ ִלְפֵני ׁשֶ
ָבה. ָחַיִים ְוַהּקֵ רֹוַע, ַהּלְ ה ַהּזְ ּנָ עֹוד לֹא הּוְפְרׁשּו ִמּמֶ ֵהָמה ׁשֶ ִאיּסּור ֶלֱאכֹול ִמּבְ
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

ְלמּוד "מּוְחָזק",  ּתַ ים ּבַ א. אילו ְנָכִסים ְמכּוּנִ
ים "ָראּוי"? ואילו ְנָכִסים ְמכּוּנִ

גֹוָרל ֵיָחֵלק ֶאת ָהָאֶרץ" – כיצד  ב. "ַאְך ּבְ
התבצעה חלוקת הארץ לשבטים 

השונים?

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא קי"ט- קכ"ה

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

המדבר הוא המקום שבו מתגבש העם היהודי לאחר צאתו ממצרים, 
ובדרכו אל ארץ ישראל. במדבר הזה יקבל עם ישראל את התורה, 
ובמדבר הזה יעברו עליו מאורעות רבים שיעצבו את דמותו וזהותו 
של העם. זה המדבר עליו מדבר הפסוק הפותח את הספר והפרשה: 
ר ִסיַני". על המדבר הזה אומר המדרש  ִמְדּבַ ה ּבְ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ "ַוְיַדּבֵ

רבה: "בשלושה דברים ניתנה התורה- באש, במים ובמדבר..". 
שאלו על כך חז"ל: מדוע דווקא הדברים הללו - אש, מים ומדבר 
- נבחרו לסמל את מתן תורה? ותשובתם היא שכל אחד מהדברים 

הללו מסמל תכונה אחרת הנדרשת ללימוד וקיום התורה: 
האש - מסמלת את ההתלהבות ומסירות הנפש.

המים - הזורמים תמיד למטה מסמלים את הענווה, יישוב הדעת 
וצלילות המחשבה.

והמדבר - מסמל את הצניעות וההסתפקות במועט.  
אלו הערכים והמידות שהם התנאי והיסוד לנתינת התורה ולקבלתה.

"ד
דמויות השנה בחמ

תקיעת השופר בכותל
אחד הרגעים הזכורים ממלחמת ששת הימים 
הוא תקיעת השופר של הרב שלמה גורן לאחר 
שחרור הכותל המערבי. הרב גורן סיפר שהשופר 
הקודם שלו נשרף בחזית בעזה כאשר הרכב שנסע 
בו נפגע מפגז. ביום שידע שצה"ל מתכונן לכבוש 
את העיר העתיקה, מיהר הרב לפנות בוקר לבית 
חותנו, הרב הנזיר, והודיע לו שהוא צריך את השופר 
של בית הכנסת כי הולכים לשחרר את הכותל. הרב 
הנזיר התחיל לבכות מרוב התרגשות ונתן לו את 
השופר. הרב גורן לקח אותו ומיהר בחזרה להצטרף 
לצנחנים, ויחד איתם היה שותף לשחרור הר הבית 

והכותל, כשהוא תוקע בשופר לאורך הדרך.

*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.
שאלון אמריקאי

. 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.

1. מי היה גבוה כל כך שזכה לכינוי "אבא אריכא"?
❏ א. דוד המלך ❏ ב. רבי חייא ❏ ג. רב ❏ ד. שמואל

2. מאיזו בהמה או חיה צריך לתת לכהן מתנות כהונה?
❏ א. אייל ❏ ב. צבי ❏ ג. יחמור ❏ ד. שור

3. אילו מתנות כהונה צריך לתת לכהן מהבהמה ששוחטים?
❏ א. זרוע, לחיים וקיבה ❏ ב. שוק וירך ❏ ג. רגל ימין ❏ ד. האליה )הזנב(

4. על איזה אירוע תיקנו חכמים את ברכת הטוב והמיטיב?
❏ א. ניצחונו של בר כוכבא ❏ ב. קבורת הרוגי ביתר ❏ ג. חלוקת 

הארץ לשבטים ❏ ד. ברית בין הבתרים.

5. כמה שנים היו בני ישראל במצרים?
❏ א. 400 ❏ ב. 410 ❏ ג. 80 ❏ ד. 210


