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דַּ ף קי"טֵ ּ :פ ׁ
רּוש ָה ַר ׁ ְש ַ ּב"ם וְ גָ לּות ִמ ְצ ַריִ ם
אשית ט"ו)" :יָ ד ַֹע
ִ ּב ְב ִרית ֵ ּבין ַה ְ ּב ָת ִרים ָא ַמר ַה ָ ּק ָ ּב"ה לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְ ּ
(ב ֵר ׁ ִ
ֵּת ַדע ִּכי גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲע ָך ְ ּב ֶא ֶרץ ל ֹא לָ ֶהם וַ ֲע ָבדּום וְ ִענּ ּו א ָֹתם ַא ְרבַּ ע ֵמאוֹ ת
ׁ ָשנָ ה"ְּ ,כ ׁ ֶש ַה ַּכּוָנָ ה ִהיא ׁ ֶש ֵהם יִ ׁ ְש ַּת ְע ְ ּבדּו ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם.
ָה ַר ׁ ְשבַּ "ם ַמ ְסבִּ יר ׁ ֶשבֶּ ֱא ֶמת בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיּו בְּ ִמ ְצ ַריִ ם ַרק ָ ׁ 210שנִ ים,
"א ְרבַּ ע ֵמאוֹ ת" ַה ַ ּכּוָ נָ ה ׁ ֶש ִּמ ֵ ּל ַידת יִ ְצ ָחק,
ַ
ּומה ּׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ַ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם.
זַ ְרעוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ,יַ ַע ְברּו ָ ׁ 400שנִ ים ַעד יְ ִצ ַ
ִמּיָ ד ְ ּכ ׁ ֶש ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל יָ ְרדּו לְ ִמ ְצ ַריִ ם נוֹ לְ ָדה יוֹ כֶ ֶבד ַ ּבת לֵ וִ יְּ .כ ׁ ֶש ָהי ְָתה י ֹוכֶ ֶבד
ַ ּבת ֵמ ָאה ׁ ְּושל ׁ ִֹשים נַ ֲע ָ ׂ
שה לָ ּה נֵ ס וְ ִהיא יָ לְ ָדה ֶאת מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו ,ו ְּכ ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה
ַרבֵּ נּו ָהיָ ה בֶּ ן ׁ ְשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה יָ ְצאּו בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ֲ -ה ֵרי לָ נּו
ׁ ֶשבְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ּׁ ָשהּו בְּ ִמ ְצ ַריִ ם ָ ׁ 210שנִ ים.
ִמיהּו ָה ַר ׁ ְשבַּ "ם? ָה ַר ׁ ְש ַ ּב"ם הּוא ַר ִ ּבי ׁ ְשמ ֵּואל בַּ ר ַר ִ ּבי ֵמ ִאירֵ ׁ .שם ִא ּמוֹ
ָהיָ ה יוֹ כֶ ֶבד וְ ִהיא ָהיְ ָתה ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ַר ׁ ִש"יַ .על רוֹ ב ַמ ֶּסכֶ ת ָ ּב ָבא ַ ּב ְת ָרא ל ֹא
ָמצּוי ְ ּב ֵיָדינּו ּ ֵפר ּׁוש ַר ׁ ִש"י ִּוב ְמקוֹ מוֹ נִ ְד ּ ַפס ַ ּב ְ ּג ָמרוֹ ת ּ ֵפר ּׁוש ָה ַר ׁ ְש ַ ּב"ם.

חּוטי חּוץ
דַּ ף ק"כְ ׁ :ש ֵ
לוֹמר לְ ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִּכי ֵמ ַע ָּתה
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶשה ַּוקם ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן נִ ְצ ַטּוָה מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו ַ
ָאסּור לְ ַה ְק ִריב ָק ְרבָּ ן ִמחּוץ לַ ִּמ ׁ ְש ָ ּכן.
יס ִּורים:
ַקּיָ ִמים ׁ ְשנֵ י ִא ּ
הּוקדְּ ׁ ָשה לְ ָק ְרבָּ ן.
אָ .אסּור לִ ׁ ְשחוֹ ט ִמחּוץ לַ ִּמ ׁ ְש ָ ּכן בְּ ֵה ָמה ׁ ֶש ְ
בָ .אסּור לְ ַה ְק ִטיר (לִ ְשׂ רוֹ ף) ִמחּוץ לַ ִּמ ׁ ְש ָ ּכן ֵא ָב ִרים ׁ ֶשל בְּ ֵה ָמה
הּוקדְּ ׁ ָשה לְ ָק ְרבָּ ן.
ׁ ֶש ְ
ְ
(מ ְצוָ ה קפ"ו)" :לְ ִפי ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם
ַעל ַט ַעם ָה ִא ּ
יסּור נֶ ֱא ַמר ְ ּב ֵס ֶפר ַה ִחינּ ּוך ִ
ָ ּבר ְּוך הּוא ָק ַבע ָמקוֹם לְ יִ ְ ׂ
נוֹתם ּולְ ָהכִ ין ׁ ָשם לְ ָב ָבם
ש ָר ֵאל לְ ָה ִביא ׁ ָשם ָק ְר ְ ּב ָ
ֵאלָ יוִּ ,ומ ּתוֹ ְך ְק ִביעּות ַה ָּמקוֹ ם וְ ַהגְ דָּ לָ תוֹ וְ יִ ְר ָאתוֹ ֶאל לֵ ב ְ ּבנֵ י ָא ָדם נַ ְפ ׁ ָשם
ִמ ְת ּ ַפ ֶעלֶ ת ׁ ָשם לַ ּטוֹ ב ,וְ ַה ְּל ָבבוֹ ת ִמ ְת ַר ְּככִ ים וְנִ כְ נָ ִעים לְ ַק ֵ ּבל ׁ ָשם ַמלְ כּות
ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ְשלֵ ָמהַ ,על ֵ ּכן ְמנָ ָענּו ַה ּׁ ֵשם ֵמ ֲעשׂ וֹ ת ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ָ ּק ְרבָּ נוֹ ת ַרק
בַּ ָּמקוֹ ם ַההּוא ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְּת ֵהא ַ ּכ ּ ָפ ָרה ׁ ְשלֵ ָמה לָ נּו".
לוֹמר לָ או דַּ וְ ָקא לְ דוֹ ר
לוֹמ ִדים ִּכי ִא ּ
יסּור זֶ ה ַקּיָ ם לְ דוֹ רוֹ תְּ ,כ ַ
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
ַה ִּמ ְד ָ ּבר ֶא ָ ּלא ַ ּגם ָ ּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ֵאינָ ם ַר ּׁ ָש ִאים לְ ַה ְק ִריב ָק ְרבָּ נוֹ ת ִמחּוץ
לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף קי"ט
"היא גופא מסתפקא ליה ,דכתיב" :וְ נָ ַת ִּתי
מֹור ָׁשה ֲאנִ י ה''" – ירושה היא לכם
א ָֹתּה לָ כֶ ם ָ
מאבותיכם ,או דלמא שמורישין ואינן יורשין?"
מסתפקא – מסופק
דלמא – שמא

הסבר :למשה רבנו היה ספק האם כשכתוב
" ְונָ ַת ִּתי א ָֹת ּה לָ כֶ ם מ ֹו ָר ׁ ָשה" הכוונה היא שבני
ישראל יורשים את הארץ מאבותיהם שיצאו
ממצרים ,או שהם מורישים את הארץ לבניהם אך
אינם יורשים אותה בעצמם מכיוון שימותו במדבר.

על המפה
שכונת מורשה (מוסררה)
שכונת מוסררה ,או בשמה העברי
"מורשה" ,היא שכונה בירושלים
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 ה30-
()Wikipedia
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יטיב
דַּ ף קכ"אַ :ה ּטוֹ ב וְ ַה ֵּמ ִ
ַע ְ ׂ
רוֹמ ִאיםֶ .מ ֶרד
שרוֹ ת ׁ ָשנִ ים לְ ַא ַחר ְּתק ַּופת ַהח ְּור ָ ּבן ָמ ְרדּו ַהּיְ ה ִּודים ָ ּב ָ
ְ"מ ֶרד בַּ ר כּ וֹ ְכ ָבא"ַ ,על ׁ ֵשם ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר כּ וֹ כְ ָבא ׁ ֶש ִהנְ ִהיג
זֶ ה ְמפ ְּור ָסם כּ ֶ
ילה נָ ַחל ַה ֶּמ ֶרד ַה ְצלָ ָחה וִ יה ִּודים ׁ ָשבּו לִ ׁ ְשלוֹ ט ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך
ֶאת ַה ֶּמ ֶרדּ ַ .ב ְּת ִח ָ ּ
ׁ ָשנִ ים ֲא ָחדוֹת ְ ּב ֵאזו ִֹרים נִ ְר ָח ִבים ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאלֲ ,א ָבל ְמא ָּוחר יו ֵֹתר נִ כְ ׁ ַשל
ַה ֶּמ ֶרד וִ יה ִּודים ַר ִ ּבים נֶ ֶה ְרגּו.
ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר כּ וֹ כְ ָבא ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ִאם ּת ַּוקם ִעיר ִמ ְב ָצר נוֹ ֶס ֶפת לִ יר ׁ ָּושלַ יִ ם
ַהדָּ ָבר יְ ַח ֵּזק ֶאת ָמגִ ֵ ּני ָה ֶא ֶרץ ּולְ ִפיכָ ְך ֶה ְחלִ יט לַ ֲהפוֹ ְך ֶאת ָה ִעיר ֵ ּב ָיתר,
ישלוֹ ן
ׁ ֶש ּׁ ָשכְ נָ ה ָסמ ְּוך לִ יר ׁ ָּושלַ יִם ְ ּב ֵאזוֹר ֵ ּבית לֶ ֶחם ,לְ ִעיר ִמ ְב ָצר .לְ ַא ַחר ִ ּכ ׁ ְ
עּותם ֵס ְרבּו
ַה ֶּמ ֶרד נֶ ֶה ְרגּו ִר ְבבוֹ ת ּתוֹ ׁ ָש ֵבי בֵּ ָ
יתר ,וְ ָהרוֹ ָמ ִאים בְּ ִר ׁ ְש ָ
מּוטלִ ים ַ ּב ּ ָ ׂ
שדוֹ ת ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת.
לְ ַא ְפ ׁ ֵשר לִ ְקבּ וֹ ר ֶאת ַה ֲהרּוגִ ים וְ ֵהם ָהיּו ָּ
רוֹמ ִאי
ַרק לְ ַא ַחר ְתק ָּופה ֲאר ָּּוכה ִה ְצלִ יחּו ֲחזַ "ל לְ ׁ ַש ֵחד ֶאת ַה ּׁ ִשלְ טוֹ ן ָה ָ
ּוב ָכל
ׁ ֶשּיְ ַא ְפ ׁ ֵשר ֶאת ְקב ָּור ָתםֲ .חזַ "ל ְמ ַס ּ ְפ ִרים ִ ּכי נַ ֲע ָשׂ ה נֵ ס לַ ֲהרּוגִ ים ְ
יהם ֲא ִפילּ ּו ל ֹא ִה ְס ִריחּו.
קּופה גּ ּופוֹ ֵת ֶ
ַה ְּת ָ
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ַא ְפ ׁ ְש ָרה ְקב ַּורת ֲהרּוגֵ י ֵ ּב ָיתר ִּת ְ ּ
יקנּו ֲחזַ "ל ֶאת ַהבְּ ָר ָכה
"ה ּטוֹ ב" ַעל ָ ּכ ְך ַעל ָ ּכ ְך
ָה ְר ִב ִ
יעית בְּ ִב ְר ַ ּכת ַה ָּמזוֹ ןַ :
יטיב"ַ ,
"ה ּטוֹ ב וְ ַה ֵּמ ִ
ְ
בּורה.
ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְס ִריחּו ַהגּ ּופוֹ ת" ,וְ ַה ֵּמ ִ
יתנּו ַה ֲהרּוגִ ים לִ ְק ָ
יטיב" ַעל ָ ּכך ׁ ֶש ִּנ ְּ

לּוקת ָה ָא ֶרץ
דַּ ף קכ"בֲ :ח ַ ּ
יצד ה ְּוחלַ ט ֵאיזֶ ה ֵחלֶ ק יְ ַק ֵ ּבל ָּכל ׁ ֵש ֶבט
ְ ּב ַדף זֶ ה ְמ ָת ֵאר ַה ַּתלְ מּוד ֵּכ ַ
ְ
"אך בְּ גוֹ ָרל יֵ ָחלֵ ק ֶאת
ַ ּב ֲחל ַ ּּוקת ָה ֶא ֶרץּ ַ .ב ּת ָוֹרה נֶ ֱא ַמר ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כ"ו)ַ :
ָה ָא ֶרץ לִ ׁ ְשמוֹ ת ַמ ּטוֹ ת ֲאב ָֹתם יִ נְ ָחלּוַ .על ּ ִפי ַהגּ וֹ ָרל ֵּת ָחלֵ ק נַ ֲחלָ תוֹ
בֵּ ין ַרב לִ ְמ ָעט".
לּוקת ָה ָא ֶרץ לִ ׁ ְש ָב ִטים :נָ ְטלּו ַקלְ ּ ִפי ָּוב ּה ִה ִ ּניחּו ּ ְפ ָת ִקים
ָ ּכ ְך ִה ְתנַ ֲהלָ ה ֲח ַ ּ
ָוְר ׁ ְשמּו ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ֶחלְ ֵקי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,נָ ְטלּו ַקלְ ּ ִפי נוֹ ֶס ֶפת ָּוב ּה ִה ִ ּניחּו
ּ ְפ ָת ִקים ִעם ׁ ְשמוֹ ת ַה ּׁ ְש ָב ִטיםְּ ,ובכָ ל ּ ַפ ַעם הוֹ ִציאּו ׁ ְשנֵ י ּ ְפ ָת ִקים ֶ -א ָחד
ִמ ָ ּכל ַקלְ ּ ִפי ,וְ ַה ּׁ ֵש ֶבט ׁ ֶש ׁ ּ ְשמוֹ ָעלָ ה בַּ גּ וֹ ָרל זָ ָכה בַּ ֵחלֶ ק ׁ ֶש ָהיָ ה ָר ׁשּום
בַּ ּ ֶפ ֶתק ַה ּׁ ֵשנִ י.
ְ ּב ַמ ֲע ַמד ֲע ִריכַ ת ַהגּ ו ָֹרל ָע ַמד ֶאלְ ָעזָ ר ַהכּ ֵֹהן לָ ב ּׁוש ְ ּב ִבגְ ֵדי ְּכהּו ָ ּנה ְּוב ֶא ְמ ָצעּות
אוֹמר:
ָהא ִּורים וְ ת ִּּומים ִה ְתנַ ֵ ּבא ְ ּבכָ ל ּ ַפ ַעם ַמה ּיַ ֲעלֶ ה ַ ּבגּ וֹ ָרל ,וְכָ ְך ָהיָ ה ֵ
"זְ בּולּון ע ֹולֶ ה ְּ -תחּום ַעכּ ֹו ע ֹולֶ ה ִע ּמוֹ"ִּ ,ומּיָד ַא ַחר ָּכ ְך נֶ ֱע ַר ְך ַהגּ ו ָֹרל ָה ִר ׁ
אשוֹן
וְ ָעלָ ה ַ ּבגּ וֹ ָרל ׁ ֵש ֶבט זְ בּולּון ְּותחּומוֹ ְ ּב ֵאזוֹ ר ַעכּ וֹ  ,וְכָ ְך ְ ּבכָ ל ׁ ֵש ֶבט וָ ׁ ֵש ֶבט.

דַּ ף קכ"גַּ :מ ְּתנוֹ ת ְ ּכהּו ָּנה
ַא ַחת ִמ ַּמ ְּתנוֹ ת ְ ּכהּו ָּנה ִהיא "זְ רוֹ ַע ,לְ ָחיַ יִ ם וְ ֵק ָבה"ַ .ה ּתוֹ ָרה ְמ ַצּוָה לְ כָ ל
יְמנִ ית ׁ ֶשל
ׁשוֹ ֵחט ְ ּב ֵה ָמה לָ ֵתת לַ כּ וֹ ֲהנִ ים ֶאת ַה ְּזרוֹ ַע ֵ -חלֶ ק ֵמ ָה ֶרגֶ ל ַה ָ
ַה ְ ּב ֵה ָמהֶ ,וְאת ַה ְּל ָחיַ יִ ם ׁ ֶשל ַה ְ ּב ֵה ָמה ֶוְאת ַה ֵ ּק ָבה.
רּומה ִהיא ְקדוֹ ׁ ָשה
יֵ ׁש ַמ ְּתנוֹ ת ְ ּכהּו ָּנה ׁ ֶשּיֵ ׁש בָּ ֶהן ְק ּׁ ָ
דּושה ,לְ ָמ ׁ ָשל ְּת ָ
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מן ההיסטוריה
הקמת מוזיאון אסירי
המחתרות
מוזיאון אסירי המחתרות נמצא
בשכונת מוסררה בירושלים ,בבניין
ששימש כבית סוהר בו היו עצורים
לוחמי המחתרות בידי הבריטים.
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-וה80-
שכן במבנה אתר הנצחה לאסירי
אצ"ל ולח"י ,שנקרא "היכל הגבורה".
בשנת תשנ"א ( )1991עבר 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.

חדר אסירים פשוטים (תמר הירדני)Wikipedia ,
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וְ ַרק לַ כּ וֹ ֲהנִ ים
מּותר לֶ ֱאכוֹ ל אוֹ ָת ּהֲ ,א ָבל ִ ּבזְ רוֹ ַע ,לְ ָחיַ יִ ם וְ ֵק ָבה ֵאין
ָּ
ְקד ּׁ ָּושהֶ ,א ָ ּלא ֵהם ָממוֹ ן כּ ֵֹהןִ ,וְאם ַהכּ ֵֹהן רוֹ ֶצה הּוא יָ כוֹ ל לִ ְמכּ וֹ ר אוֹ ָתם
לְ יִ ְ ׂ
אוֹתםִ .מ ְצוָ ה זוֹ נוֹ ֶהגֶ ת בִּ ְב ֵהמוֹ ת ְטהוֹ רוֹ ת בִּ לְ ַבדׁ ,שוֹר
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ֹּיאכַ ל ָ
וָ ֶ ׂ
שהֲ ,א ָבל ַה ּׁשוֹ ֵחט ַחּיָ הַ ,אּיָ ל ְצ ִבי וְ יַ ְחמּורֵ ,אינוֹ ְמחּוּיָ ב ָ ּב ּה.
בּואה
ַקּיָ ם ֶה ְבדֵּ ל ָ
רוֹע ,לְ ָחיַיִם וְ ֵק ָבה לִ ְת ָ
נוֹסף ֵ ּבין ַמ ְּתנַ ת זְ ַ
רּומה ,וְ הּואֶ ׁ ,ש ְּת ָ
עּומת זֹאתֵ ,אין
לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ
רּומה ֲא ָ
הּופ ְר ׁ ָשה ִמ ֶּמ ָּנה ְּת ָ
סּורה בַּ ֲא ִכילָ ה ,לְ ַּ
רוֹעַ ,ה ְּל ָחיַיִם ַוְה ֵ ּק ָבה.
ִא ּ
יסּור לֶ ֱאכוֹל ִמ ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶשעוֹד ל ֹא ְ
הּופ ְר ׁשּו ִמ ֶּמ ָּנה ַה ְּז ַ

דַּ ף קכ"דּ :תוֹ לְ דוֹ ת ַחּיָ יו ׁ ֶשל ַרב
"רב".
ֲח ֵברוֹ ׁ ֶשל ָה ֲאמוֹ ָרא ׁ ְש ֵ
מּואל ִּנ ְק ָרא ַ
יּוחס ַעד ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ׁ ֶשל דָּ וִ ד
ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַרב ָהיָ ה ַ
"אבָּ א" וְ הּוא ָהיָ ה ְמ ָ
ַה ֶּמלֶ ְךּ ַ .ב ַּתלְ מּוד ְמס ּ ָּופר ׁ ֶש ַרב ָהיָ ה ָא ָדם ָ ּגבוֹ ַּה ְ ּביוֹ ֵתר וְ לָ כֵ ן ָהיּו ָּכ ֵא ֶ ּלה
"א ָ ּבא ֲא ִריכָ א" ַ -א ָ ּבא ָה ָארוֹ ְךַ ,ה ָ ּגבוֹ ַּה.
ׁ ֶש ִּכינּ ּוהּו ַ
ְ ּכ ׁ ֶש ַרב ָהיָ ה נַ ַער ,הּוא ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעם דּ וֹ דוֹ ַר ִ ּבי ִחּיָ יא ,וְ הּוא
יש ָיבתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְ ה ָּודה ַה ָ ּנ ִ ׂ
שיא ְמ ַסדֵּ ר ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה
עוֹ ד זָ כָ ה לִ לְ מוֹד ּת ָוֹרה ִ ּב ׁ ִ
וְ ָהיָ ה ֵמ ֲח ׁש ֵּובי ַתלְ ִמ ָידיו.
יפר ַר ִ ּבי יו ָֹחנָ ן"ַ :ר ִ ּבי ְיה ָּודה ַה ָ ּנ ִ ׂ
שיא י ׁ ַָשב לִ ְפנֵ י ַה ַּתלְ ִמ ִידים,
ַעל או ָֹתם י ִָמים ִס ּ ֵ
וְ ַרב יָ ׁ ַשב בַּ ּׁש ָּורה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשל ַה ַּתלְ ִמ ִידים וְ ָהיָ ה ְמ ַדבֵּ ר ִעם ַרבִּ י
מּוקים ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְצלַ ְח ִּתי לְ ָה ִבין".
הּודה ַה ָּנ ִשׂ יא בְּ ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה ֲע ִ ּ
יְ ָ
סּוראּ ַ .בי ׁ ְִש ָיבה ַה ּז ֹו
יבת ָ
ַא ֲח ֵרי ׁ ָשנִ ים ָחזַ ר ַרב לְ ָב ֶבל וְ ֵה ִקים ָ ּב ּה ֶאת יְ ׁ ִש ַ
אתיִ ם ַּתלְ ִמ ִידים.
ָהיּו ַעל ּ ִפי ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ְּכתּובּ וֹ ת ,יוֹ ֵתר ֵמ ֶאלֶ ף ָּומ ַ
יְש ַיבת ס ָּורא ִה ְת ַקּיְ ָמה ִּכ ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֵמאוֹת ׁ ָשנִ יםַ ,עד סוֹף ְּתק ַּופת ַה ְ ּגאוֹ נִ ים.
ִׁ

מתולדותיו
ברכה פולד
(תרפ"ז-תש"ו)1927-1946 ,
ברכה פולד ז"ל ,שהייתה לוחמת
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
מותה הפך לסמל
מאש הצבא הבריטי.
ּ
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.

ּומּוחזָ ק
דַּ ף קכ"הָ :ראּוי
ְ
עוֹסקוֹ ת ְ ּב ִע ָ ּיקר ְ ּב ִדינֵ י יְ ר ּׁ ָּושה.
ַה ּסּוגְ יוֹ ת ַה ִ ּנלְ ָמדוֹ ת ְ ּב ַד ּ ִפים ֵא ֶ ּלה ְ
ַעל ּ ִפי דִּ ין ּתוֹ ָרה ְ ּבכוֹ ר נוֹ ֵטל ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ִמּיֶ ֶתר ֶא ָחיו ִ ּביר ּׁ ַּושת ָא ִביו ,לְ ָמ ׁ ָשל,
ִאם יֵ ׁש ַא ְר ָ ּב ָעה ַא ִחיםְ ,מ ַח ְּל ִקים ֶאת ַהיְ ר ּׁ ָּושה לְ ָח ֵמ ׁשַ ,ה ְ ּבכוֹ ר נוֹ ֵטל ׁ ְשנֵ י
ֲחלָ ִקים וְ יֶ ֶתר ָה ַא ִחים ֵחלֶ ק ֶא ָחד.
ירּושת ָא ִביו?
ַה ִאם ִּת ָּ
ית ֵכן ֶא ְפ ׁ ָשרּות ׁ ֶשבְּ כוֹ ר ל ֹא יִ ּטוֹ ל ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם בִּ
ּׁ ַ
ַה ְּת ׁש ָּובה ִהיא ׁ ֶשיֵ ׁש ֶא ְפ ׁ ָשרּות ָּכזוֹ  :נֶ ֱא ַמר ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ֵס ֶפר דְּ ָב ִרים כ"א:
יַכיר לָ ֶתת לוֹ ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ְ ּבכֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ָּמ ֵצא לוֹ " ִ -מ ָ ּכאן
ִּ
"כי ֶאת ַה ְ ּבכֹר… ִּ
יתתוֹ נוֹ ֵטל ַהבְּ כוֹ ר ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם
לָ ְמדּו ִ ּכי בִּ נְ ָכ ִסים ׁ ֶשבְּ יַ ד ָה ָאב בִּ ׁ ְש ַעת ִמ ָ
ֲא ָבל ל ֹא בִּ נְ ָכ ִסים ׁ ֶש ִה ִ ּגיעּו לְ יַ ד ָה ָאב לְ ַא ַחר מוֹ תוֹ .
ֵא ְ
יך יִ ָּת ֵכן ׁ ֶשּיַ ִ ּגיעּו נְ ָכ ִסים לָ ָאב לְ ַא ַחר מוֹ תוֹ ? ַא ַחת ָה ֶא ְפ ׁ ָשרּוּיוֹ ת לְ כָ ְך
ִהיא ׁ ֶש ָא ָדם ָהיָ ה ַחּיָ ב לָ ָאב ֶּכ ֶסףּ ,ולְ ַא ַחר מוֹ ת ָה ָאב הּוא ּפוֹ ֵר ַע ֶאת
ַהחוֹ ב לַ ּיוֹ ְר ׁ ִשיםּ ְ .בכֶ ֶסף זֶ ה ֵאין ַה ְ ּבכוֹ ר נוֹ ֵטל ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם .נְ ָכ ִסים ׁ ֶשבְּ יַ ד
ָה ָאב בְּ ֵעת מוֹ תוֹ ְמכּו ִּנים בַּ ַּתלְ מּוד
מּוחזָ ק בָּ ֶהם,
"מּוחזָ ק"ֶ ׁ ,ש ָה ָאב ְ
ְ
"ראּוי"ֶ ׁ ,ש ֵהם ְראּויִ ים לָ בוֹ א לְ יָ דוֹ .
ּונְ כָ ִסים ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ִ
יעים ַא ַחר ָ ּכ ְך ְמכּו ִּנים ָ

כרוז ההגנה לזכר ברכה פולד  25 -במרץ 1947
( ,Wikipediaספר תולדות ההגנה)
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???

דבר תורה לשולחן שבת

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.

"מּוחזָ ק",
א .אילו נְ כָ ִסים ְמכּו ִּנים ַ ּב ַּתלְ מּוד
ְ
ואילו נְ כָ ִסים ְמכּו ִּנים ָ"ראּוי"?
"א ְך ְ ּבגוֹ ָרל יֵ ָחלֵ ק ֶאת ָה ָא ֶרץ" – כיצד
בַ .
התבצעה חלוקת הארץ לשבטים
השונים?
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

 .1מי היה גבוה כל כך שזכה לכינוי "אבא אריכא"?
❏ א .דוד המלך ❏ ב .רבי חייא ❏ ג .רב ❏ ד .שמואל
 .2מאיזו בהמה או חיה צריך לתת לכהן מתנות כהונה?
❏ א .אייל ❏ ב .צבי ❏ ג .יחמור ❏ ד .שור
 .3אילו מתנות כהונה צריך לתת לכהן מהבהמה ששוחטים?
❏ א .זרוע ,לחיים וקיבה ❏ ב .שוק וירך ❏ ג .רגל ימין ❏ ד .האליה (הזנב)
 .4על 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.
 .5כמה שנים היו בני ישראל במצרים?
❏ א ❏ 400 .ב ❏ 410 .ג ❏ 80 .ד210 .

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

ד

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:
"וַ יְ ַד ֵ ּבר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י" .על המדבר הזה אומר המדרש
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 מהדבריםהללו 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.

שאלת
השבוע

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.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות

תלמוד ישר
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