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חג שבועות שמח!

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף קכ"ז
"היה עובר על בית המכס ואמר "בני הוא" ,וחזר
ואמר "עבדי הוא"  -נאמן .אמר "עבדי הוא" וחזר
ואמר "בני הוא"  -אינו נאמן" .
עבדא – עבד
מתקיף – מקשה

דַּ ף קכ"וַ :ה ְ ּבכוֹ ר ׁ ֶש ָּמ ַחל ַעל ֶחלְ קוֹ
רּושה ,עוֹ ד
ַה ַּתלְ מּוד דָּ ן ַ ּב ׁ ּ ְש ֵאלָ ה ָה ֶע ְקרוֹ נִ ית ָ -מה ַהדִּ ין ִאם לְ ַא ַחר ַהיְ ּׁ ָ
ּומ ַחל ַעל ֶחלְ קוֹ ַה ָ ּכפּול
לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִח ְּ
ילקּו ֶאת ַה ְּנ ָכ ִסיםָ ,ע ַמד ַהבְּ כוֹ ר ָ
אוֹמ ִרים
בַּ יְ ּׁ ָ
רּושה ַ -ה ִאם ְמ ִחילָ תוֹ ְּת ֵק ָפה? ֶ ּנ ְחלְ קּו ְ ּבכָ ְך ַה ֲאמוֹ ָר ִאים .יֵ ׁש ְ
ׁ ֶש ַה ְּמ ִחילָ ה ֵאינָ ּה ְּת ֵק ָפהֶ ׁ ,ש ֵּכן ַעד ַה ֲחל ָ ּּוקה ַה ְ ּבכוֹ ר ֲע ַדיִ ן ל ֹא זָ כָ ה ַ ּב ֵחלֶ ק
ַהנּ ָוֹסףֵ ,וְא ְ
יך יָ כוֹל ָא ָדם לִ ְמחוֹ ל ַעל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶשלּ וֹ?
ֲהלָ כָ ה נוֹ ֶס ֶפת ׁ ֶשלוֹ ְמ ִדים ְ ּב ַדף זֶ ה ִהיא ׁ ֶש ִאם לִ ְפנֵ י מוֹ תוֹ ִציּוָ ה ָה ָאב
רּושה ,אוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ֶש ְ ּבנוֹ ַה ְ ּבכוֹ ר ל ֹא
ׁ ֶש ֶא ָחד ִמבָּ נָ יו ל ֹא יְ ַקבֵּ ל ְמ ָ
אּומה בַּ יְ ּׁ ָ
יִ ּטוֹ ל ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם  -דְּ ָב ָריו בְּ ֵטלִ יםִ ,מ ֵּכיוָ ן ׁ ֶשהּוא ְמ ַצּוֶה נֶ גֶ ד דִּ ינֵ י ַה ּתוֹ ָרה ֵוְאין
רוֹצה ְ ּבכָ ְך  -הּוא יָ כוֹ ל לָ ֵתת ֶאת
ְ ּב ַס ְמכּותוֹ לַ ֲעשׂוֹת זֹאת ,אּולָ ם ִאם הּוא ֶ
ְ
ַה ְּנ ָכ ִסיםַ ,ע ְכ ׁ ָשיו ,בְּ ַחּיָ יו ,בְּ ַמ ָּתנָ ה לְ יֶ ֶתר ָה ַא ִחים ְּובכָ ך לְ נַ ּׁ ֵשל ֶאת ֶא ָחד
ִמן ַה ָ ּבנִ ים ִמן ַהיְ ר ּׁ ָּושהַ ,א ְך לְ ַצּווֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא יִ ַיר ׁש ְּכלָ ל ֵאינוֹ יָ כוֹ ל.

יעת ַה ְּתאוֹ ִמים
דַּ ף קכ"זְּ :ת ִב ַ
ְ ּב ֵיָמינּו נָ הּוג ׁ ֶש ִּמּיָד ִעם לֵ ַידת ַה ִּתינוֹק עוֹ נְ ִדים ַעל יָ דוֹ ְרצ ַּועת ּ ְפלַ ְס ִטיק ׁ ֶש ָ ּב ּה
ְר ׁש ִּומים ּ ְפ ָר ֵטי לֵ ָידתוֹּ ְ ,בכָ ְך ְמ ַצ ְמ ְצ ִמים ְמאוֹד ֶאת ָה ֶא ְפ ׁ ָשרּות לְ ִבלְ בּ ּול ְ ּבזֶ הּות
ַה ִּתינוֹק ׁ ֶשנּוֹ לַ ד ִּוב ְפ ָר ָטיו ,אּולָ ם לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹת ְמאוֹד ָה ֶא ְפ ׁ ָשרּות לְ ִבלְ בּ ּול
אוֹמים ּוזְ ַמן ָמה ַא ֲח ֵרי
ְ ּבזֶ הּות ִּתינוֹקוֹת ָה ָיְתה ְ ּגדוֹ לָ ה ֵ
יוֹתרַ ּ .פ ַעם ֵא ַרע ׁ ֶשנּוֹ לְ דּו ְּת ִ
ַה ֵ ּל ָידה ְּכ ָבר ל ֹא זָ כְ רּו ִמי ַה ְ ּבכוֹר ִּומי נוֹ לַ ד ׁ ֵשנִ י .לְ ִיָמיםְּ ,כ ׁ ֶש ֵּמת ֲא ִב ֶיהםּ ָ ,בא
יע לִ י ׁ ְשנֵ י
אוֹמים לְ ֶיֶתר ָה ַא ִחים ָוְא ַמר לָ ֶהם :אּולַ י ֲאנִ י ַהבְּ כוֹר ַ
ּומ ִ ּג ַ
ַא ַחד ַה ְּת ִ
יְרּושה? ָענּו לוֹ ָה ַא ִחיםָ :עלֶ ָיך לְ ָה ִביא ְר ָאיָה ׁ ֶש ַא ָּתה ְ ּבכוֹר ְּות ַק ֵ ּבל,
ֲחלָ ִקים בַּ ּׁ ָ
ִּכי אּולַ י ָא ִח ָיך ַה ְּתאוֹם הּוא ַה ְ ּבכוֹרָּ .כ ְך ַ ּגם ָענּו לַ ְּתאוֹם ַה ּׁ ֵשנִ יּ ְ .ב ַדף זֶ ה ַ ּב ַּתלְ מּוד
צוֹד ִקים ְ ּב ַט ֲענָ ָתם ָה ֶע ְקרוֹ נִ יתִ .עם זֹאתּ ְ ,בכָ ל זֹאת
לוֹמ ִדים ׁ ֶש ָה ַא ִחים ָאכֵ ן ְ
ְ
ַק ֶּיֶמת ֶא ְפ ׁ ָשרּות ְ ּביַד ַה ְּתאו ִֹמים לְ הו ִֹציא ֵמ ָה ַא ִחים ֶאת ֵחלֶ ק ַה ְ ּבכו ָֹרהִ :אם ַא ַחד
ּוֹתן בְּ יַד ָא ִחיו זְ כּות
אוֹמים ְ
ַה ְּת ִ
"ה ְר ׁ ָש ָאה" ְ ׁ -ש ָטר ַהנ ֵ
יִכ ּתוֹב לַ ְּתאוֹם ַה ּׁ ֵשנִ י ַ
כוֹרה
יעה ַעל ָממוֹנוֹ ,יּוכַ ל ַה ְּתאוֹם ַ ּב ַעל ַה ַה ְר ׁ ָש ָאה לִ ְתבּ ַוֹע ֶאת ֵחלֶ ק ַה ְ ּב ָ
ְּת ִב ָ
ׁ ֶש ֲה ֵרי הּוא וַדַּ אי ַמ ִ ּג ַיע לוֶֹ ׁ ,ש ַ ּגם ִאם הּוא ל ֹא ַהבְּ כוֹר ֲ -ה ֵרי ָא ִחיו הּוא ַהבְּ כוֹר
כוֹרה.
"ה ְר ׁ ָש ָאה"ַ .א ַחר ָּכ ְך יּוכְ לּו ַה ְּת ִ
אוֹמים לַ ֲחלוֹק ֵ ּבינֵ ֶיהם ְ ּב ֵחלֶ ק ַה ְ ּב ָ
ְּוביָ דוֹ ַ
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הסבר :אדם שעבר דרך בית המכס ,ואמר על
האיש שאיתו שהוא בנו ,ומאוחר יותר אמר שהוא
עבדו – נאמן ,כי כנראה אמר שהוא בנו רק כדי
לא לשלם עליו את המכס .אבל אם אמר עליו
שהוא עבדו בתחילה ,אינו נאמן לומר אחר כך
שהוא בנו ,כי אילו היה בנו  -לא היה קורא לו
עבד סתם כך.

על המפה
בית המכס בתל אביב
בית המכס הוא מבנה נטוש מתקופת
המנדט הבריטי ,שעומד בין שני
המסלולים של רחוב הרכבת בתל
אביב .זהו מבנה בן קומה אחת וגג
רעפים ,חלונותיו ודלתותיו רבועים,
ובחזיתו הצפונית מתנוסס הכיתוב
"בית המכס" בעברית ,אנגלית וערבית.
המקום שימש את תחנת הרכבת "תל
אביב" שפעלה בין השנים תר"פ-
תש"ל ( .)1920-1970פעילות הקו
חודשה לאחר הקמת המדינה והסכמי
שביתת הנשק עם ירדן .בשל הפרעות
בתנועה הוקמה תחנת רכבת חדשה,
ונהרסו מבני התחנה הישנה חוץ מבית
המכס והמסילה שהובילה אליו .כיום
המבנה נטוש ,נעול ומוזנח ,ועל קירותיו
מתנוססות כתובות גרפיטי .המבנה
מוכרז כמבנה לשימור.

בית המכס הבריטי ברחוב הרכבת ,ת"א
()Wikipedia, Mark
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דַּ ף קכ"ח :מוֹ ֶדה ְב ִמ ְק ָצת

סרקו ברקוד זה
לצפייה בסרטון
על סוגיה זו

וְאוֹמר ׁ ֶשהּוא
ְ ּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ְרא ֵּובן ּת ֵוֹב ַע ִמ ּׁ ִש ְמעוֹ ן חוֹ ב
ֵ
צוֹדק
אוֹמרַ :
ַחּיָ ב לוֹ ֵמ ָאה ׁ ְש ָקלִ ים ,וְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵ
"א ָּתה ֵ
ישים ׁ ְש ָקלִ ים" ִ ׁ -ש ְמעוֹן
ׁ ֶש ֲאנִ י ַחּיָ ב לְ ָךֲ ,א ָבל ַרק ֲח ִמ ּׁ ִ
ישיםֲ .הלָ ָכה זוֹ
ַחּיָ ב לְ ִה ּׁ ָ
יש ַבע ׁ ֶשהּוא ַחּיָ ב ַרק ֲח ִמ ּׁ ִ
ְמכּו ָּנה "מוֹ ֶדה בְּ ִמ ְק ָצת"ְּ .כלוֹ ַמרִ :מי ׁ ֶש ּמוֹ ֶדה
יש ַבע ׁ ֶשהּוא ל ֹא ַחּיָ ב ֶאת ַה ֵחלֶ ק ׁ ֶשבּ וֹ ֵאינוֹ
בְּ ִמ ְק ַצת ַהחוֹ בַ ,חּיָ ב לְ ִה ּׁ ָ
מוֹ ֶדהַ .על ֶר ַקע ַהדִּ ין ַה ֶּזה ִּת ְּיקנּו ֲחזַ "ל ַּת ָ ּקנָ ה ַא ֶח ֶרת:
ְרא ֵּובן ָמ ָצא ָ ּב ְרחוֹ ב ְסכּום ֶּכ ֶסף ָ ּגדוֹ ל .הּוא ִהכְ ִריז ַעל ָה ֲא ֵב ָדה וְ זָ כָ ה
ימנִ ים ְמדּוּיָ ִקים ַעל
יע ָא ָדם ָּומ ַסר ִס ָ
לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ֲה ׁ ָש ַבת ֲא ֵב ָדהִּ ,כי ִה ִ ּג ַ
"היּו
ָה ַא ְרנָ קֵ .אלָ א ׁ ֶש ָאז ָק ָרה דָּ ָבר ל ֹא נָ ִעיםּ ַ .ב ַעל ַה ֶּכ ֶסף ָא ַמר לוֹ ָ :
"היּו ָּכאן ַרק ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹת ש"ח".
ָ ּב ַא ְרנָ ק ֶאלֶ ף ש"ח"ִ ,וְאילּ ּו ַה ּמ ֵוֹצא ָא ַמרָ :
ַה ִאם ַ ּגם ַעל ַה ִּמ ְק ֶרה ַה ֶּזה נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ֶּזה נִ ְק ָרא "מוֹ ֶדה בְּ ִמ ְק ָצת",
יעה ׁ ֶשל בַּ ַעל ַה ֶ ּכ ֶסף? ַה ִאם
ִמ ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ַה ּמוֹ ֵצא מוֹ ֶדה בְּ ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְּת ִב ָ
ַה ּמוֹ ֵצא ָצ ִר ְ
יש ַבע בְּ ֵבית דִּ ין?
יך לְ ִה ּׁ ָ
ְ ּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶש ָּכזֶ ה ֲחזַ "ל ִּת ְ ּ
יש ַבעִ ,מ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִאם ֵהם
יקנּו ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך לְ ִה ׁ ּ ָ
יְ ַחּיְ בּו ׁ ְשב ָּועה ֲ -אנָ ׁ ִשים ל ֹא יִ ְרצּו לְ ַה ֲחזִ יר ֲא ֵבדוֹת ִאם ְיֵדעּו ׁ ֶש ְ ּבסוֹ פוֹ ׁ ֶשל
יש ַבע ְ ּב ֵבית דִּ ין.
דָּ ָבר ֵהם עוֹד ֲעלּולִ ים לְ ִה ּׁ ָ

דַּ ף קכ"טּ :תוֹ ְך ְ ּכ ֵדי ִדיבּ ּור
ְ ּב ַדף זֶ ה מּוזְ ָּכר ְּכלָ ל
"ת וֹ ְך ְ ּכ ֵד י
פּור ָס םּ :
ְמ ְ
דִּ יבּ ּור ּ ְ -כ ִדיבּ ּור"ּ .תוֹ ְך
ְּכ ֵד י דִּ יבּ ּור ִה ינּ וֹ זְ ָמ ן
ָק ָצר ׁ ֶשבּ וֹ אוֹ ְמ ִרים ֶאת
"שלוֹ ם ָעלֶ ָ
יך
ַה ִּמ ִּ
ילים ׁ ָ
ַר ִ ּבי ּומוֹ ִרי" ,ו ֲַחזַ "ל ָק ְבעּו
ׁ ֶש ָא ָדם ָהעוֹ ֵסק ְ ּבנוֹ ֵ ׂ
שא
ְמסּוּיָ ם ,יָ כוֹ ל לַ ֲחזֹר בּ וֹ
ְ
"תוֹ ך ְ ּכ ֵדי דִּ יבּ ּור"
יהםִ ,אם עוֹ ד ל ֹא ָע ַבר זְ ַמן ּ
ִמדְּ ָב ָריו אוֹ לְ הוֹ ִסיף ֲעלֵ ֶ
ֵמ ָאז ׁ ֶש ִּסּיֵ ם ֶאת דְּ ָב ָריו.
לְ ָמ ׁ ָשלְ ׁ ,שנֵ י ְ ּבנֵ י ָא ָדם ׁ ֶשעוֹ ְרכִ ים ִקנְ יָ ן ַ ּב ּׁשּוק וְ ַה ּקוֹ נֶ ה ַמ ְס ִּכים לִ ְקנוֹ ת ֶאת
ַה ֵח ֶפץ ְ ּבכָ ְך וָ כָ ְך ,הּוא יָ כוֹ ל לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ אוֹ לְ הוֹ ִסיף ְּתנָ ִאים לַ ְּמ ִכ ָירה
"שלוֹ ם
אוֹמ ִרים ׁ ָ
בְּ תוֹ ְך ְ ּכ ֵדי דִּ יבּ ּורֲ ,א ָבל לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָע ַבר ּ ֶפ ֶרק ַה ְּז ָמן ׁ ֶשבּ וֹ ְ
ָעלֶ ָ
יך ַר ִ ּבי ּומוֹ ִרי" ְּכ ָבר ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לְ ׁ ַשנּוֹ ת ִמדְּ ָב ָריו.
לְ ַד ַעת ַר ֵ ּבנּו ַּתם ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ָ ּב ָבא ַק ָּמאֲ ,חזַ "ל ָק ְבעּו דַּ וְ ָקא ׁ ִשיעּור זְ ָמן זֶ ה,
ׁ ֶש ֵּכן יִ ָּתכֵ ן ׁ ֶש ָא ָדם יַ ֲעסוֹ ק ְ ּב ִמ ְס ָחר ,וְ תוֹ ְך ְּכ ֵדי ְסגִ ַירת ִע ְס ָקה יִ ּ ָפגֵ ׁש ְ ּב ַרבּ וֹ
וְ ָיֵאלֵ ץ לְ ָב ְרכוֹ לְ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ל ֹא יּוכַ ל לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ ִמ ִּסיכּ ּום ָה ִע ְס ָקה ִעם ֲח ֵברוֹ .
ִמ ּׁשּום ָּכ ְך ָק ְבעּו ֲחזַ "ל ִּכי הּוא ַר ּׁ ַשאי לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ ָּכל עוֹד ל ֹא ָחלַ ף ַה ְּז ָמן
"שלוֹ ם ָעלֶ ָ
יך ַר ִ ּבי ּומוֹ ִרי".
לוֹמר ׁ ָ
ׁ ֶשבּ וֹ נִ ָּיתן ַ
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מן ההיסטוריה
התקפת האצ"ל על בית
המכס
בתאריך כ"ב ניסן תש"ו ( 23באפריל
 )1946ביצע ארגון האצ"ל התקפה
על משטרת רמת גן לצורך החרמת
נשק .באותה תקופה ,לקראת סוף
המנדט הבריטי בארץ ישראל ,התכנסו
הבריטים באזורי ביטחון במרכזי הערים.
תחנת הרכבת ובית המכס נכללו באזור
הביטחון של בית הדר הסמוך .בזמן
ההתקפה על משטרת רמת גן תקף
האצ"ל גם את בית המכס ותחנת
הרכבת ,כדי ליצור פעולת הסחה
שנועדה לרתק כוחות בריטים ולמנוע
החשת תגבורת מאזור הביטחון אל
משטרת רמת גן המותקפת .שלושה
לוחמים נשלחו להצית את צריף תחנת
הרכבת .אחד מהם נהרג כאשר השליך
את עצמו על פצצה כדי להגן על חבריו,
והאחרים הצליחו להימלט.

בס"ד
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ּו"ט ֵר ָפה"
דַּ ף ק"ל" :נְ ֵבלָ ה" ְ
ְיה ִּודי ַר ּׁ ַשאי לֶ ֱאכוֹל ְ ּב ֵה ָמה ְטהו ָֹרה ִ ּבלְ ָבד ,ו ְֵאינ ֹו ַר ּׁ ַשאי לֶ ֱאכוֹל ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה.
הוֹרה ָאסּור לֶ ֱאכוֹל ִאם ִהיא ל ֹא נִ ׁ ְש ֲח ָטה ַּכדִּ ין ,לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם
ַ ּגם ְ ּב ֵה ָמה ְט ָ
אוֹת ּה לְ ל ֹא ׁ ְש ִח ָיטה .בְּ ֵה ָמה ָ ּכזוֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא
ִהיא ֵמ ָתה ֵמ ַע ְצ ָמ ּה ,אוֹ ׁ ֶש ָה ְרגּו ָ
נִ ׁ ְש ֲח ָטהִ ,היא "נְ ֵבלָ ה"" .נְ ֵבלָ ה" ָאסּור לֶ ֱאכוֹל ,וְכָ ל ַהנּוֹ גֵ ַע ָ ּב ּה נִ ְט ָמא.
אּולָ ם ׁיֵש ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְהיֶה ֻמ ֶּת ֶרת לַ ֲאכִ ילָ ה ַעל ֵיְדי ׁ ְש ִח ָיטה .לְ ָמ ׁ ָשל,
ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְר ָפה ַעל ֵיְדי ַא ְריֵה ַא ְך ִהיא ל ֹא ֵמ ָתה ֶא ָ ּלא נִ ְפ ְצ ָעה ּ ִפ ְצ ֵעי
ָמוֶת .בְּ ֵה ָמה ַ ּגם ִאם ִהיא ְ ּכ ׁ ֵש ָרה ,בְּ ַמצָּ ב ׁ ֶש ָ ּכזֶ ה ִ -היא ְט ֵר ָפה ,וְגַ ם ִאם
אוֹת ּה ִהיא ֵאינָ ּה ֻמ ֶּת ֶרת ַ ּב ֲאכִ ילָ הּ ַ .גם בְּ ֵה ָמה ׁ ֶשּיֵ ׁש לָ ּה מּום אוֹ
יִש ֲחטּו ָ
ְׁ
ַמ ֲחלָ ה ׁ ֶש ֵּמ ֲח ָמ ָתם ִהיא ֵאינָ ּה יְ כוֹ לָ ה לִ ְחיוֹ ת  -נֶ ְח ׁ ֶש ֶבת ְט ֵר ָפהּ ְ .ב ַמ ֶּסכֶ ת
לוֹמ ִדים ׁ ֶש ׁ ְּיֶשנָ ם ׁ ְשמוֹ נָ ה ָע ָ ׂ
יפים ֶאת ַה ְ ּב ֵה ָמה.
ח ִּ
ּולין ְ
שר סּוגֵ י מ ִּומים ַה ַּמ ְט ִר ִ

דַּ ף קל"א" :דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא לָ עוֹ לָ ם"
לוֹמ ִדים ַעל ּ ָ ׂ
מּושג יְ סוֹ ִדי בְּ ִדינֵ י ִקנְ יָ נִ ים
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
 "דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא בָּ א לָ עוֹ לָ ם"ַ .ה ּ ֵפרוֹת ׁ ֶשּיִגְ דְּ לּו ַ ּב ּׁ ָשנָ הַה ָ ּב ָאהֲ ,ע ַדיִן "ל ֹא ָ ּבאּו לָ עוֹ לָ ם"ֵ ,הם ֵאינָ ם ָּכאןּ ַ .גם
ַה ְ ּב ֵהמוֹת ׁ ֶשּיִ ּוָלְ דּו ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאהֵ ,הם "דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא
מוֹר ִאים דָּ נּו
לָ עוֹ לָ ם" .עוֹד ל ֹא נוֹ לְ דּוַ .ה ַּת ָ ּנ ִאים ָוְה ָא ָ
ַ ּב ׁ ּ ְש ֵאלָ ה ָה ֶע ְקרוֹ נִ ית ַה ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְמכּ וֹ ר "דָּ ָבר
רוֹצה לִ ְמכּ וֹר
ׁ ֶשלּ ֹא בָּ א לָ עוֹ לָ ם"? לְ ָמ ׁ ָשלְ ,רא ֵּובן ֶ
לְ ׁ ִש ְמעוֹן ֶאת ָה ֲעגָ לִ ים ׁ ֶשּיִ ּוָלְ דּו לוֹ ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאהִ .מ ַ ּצד
אוֹתם? ִמ ַ ּצד ׁ ֵשנִ י,
ֶא ָחדֲ ,ה ֵרי ָה ֲעגָ לִ ים ְיִהיּו ׁ ֶשלּ וָֹ ,אז לָ ָּמה ׁ ֶשל ֹא יּוכַ ל לִ ְמכּ וֹר ָ
ׁ
ֵא ְיך ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְמכּ וֹר 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 בָּ א לָ עוֹ לָ ם" ֲא ָבל ׁיֵש ַּת ָ ּנ ִאיםּ ֵ ,בינֵ ֶיהם ַר ִ ּבי
לוֹמ ִדים
ֵמ ִאירֶ ׁ ,ש ָס ְברּו ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְקנוֹת דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא לָ עוֹ לָ םּ ְ .ב ַדף זֶ ה ְ
ׁ ֶש ַ ּגם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַמ ְס ִּכים ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְקנוֹת ֵח ֶפץ לְ ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא לָ עוֹ לָ ם.
לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְקנוֹ ת ֵח ֶפץ לְ ִתינוֹ ק ׁ ֶשעוֹ ד ל ֹא נוֹ לַ ד.
סרקו ברקוד זה
לצפייה בסרטון
על סוגיה זו

מתולדותיו
אסתר רזיאל נאור
(תרע"ב-תשס"ג)1911-2002 ,
אסתר רזיאל נאור ז"ל היתה פעילה
באצ"ל ,אחותו של מפקד האצ"ל דוד
רזיאל ,וחברת כנסת מטעם תנועת
החרות .אסתר נולדה באזור וילנה ועלתה
עם משפחתה לארץ ,הצטרפה לבית"ר
וארגנה את "התאים הלאומיים" ,במקביל
לעבודתה בהוראה .כשפרץ המרד הערבי
הגדול הצטרפה לאצ"ל בעקבות אחיה
ולקחה חלק בפעולות תגמול .היא היתה
הקריינית הראשונה בתחנת השידור
של האצ"ל ,וכתבה בעיתון "המשקיף"
ובביטאון תנועת החרות .בתרצ"ט ()1939
נישאה ליהודה נאור ,ובתש"ג ( )1943צורפה
למפקדת האצ"ל .אסתר נאסרה פעמיים
על ידי הבריטים בשל פעילותה וישבה
בכלא כשבעה חודשים .לאחר הקמת
המדינה הצטרפה לתנועת החרות וכיהנה
כחברת כנסת במשך  25שנה.

אסתר רזיאל נאור
(אוסף התצלומים הלאומי)

דַּ ף קל"בַ :מ ְּתנַ ת ׁ ְשכִ יב ֵמ ַרע
ְ ּב ִהזְ דַּ ְּמנּוּיוֹ ת ֲא ָחדוֹ ת לָ ַמ ְדנּו ׁ ֶש ְּכ ֵדי לְ ַה ֲע ִביר ַ ּב ֲעלּות ַעל ֵח ֶפץ זְ ק ִּוקים
לְ ַמ ֲע ֵשׂ ה ִקנְ יָ ן ,אּולָ ם יֶ ׁ ְשנָ ם יוֹ ְצ ִאים ִמן ַה ְּכלָ לְּ ,כגוֹ ן ֲה ַמ ָ ּצב ַה ָ ּבא:
ֲחזַ "ל ִּת ְּיקנּו ׁ ֶש ָא ָדם חוֹ לֶ ה ַהנּוֹ ֶטה לָ מּות יָ כוֹ ל לָ ֵתת ֶאת ָ ּכל נְ ָכ ָסיו
"ש ִכיב
בְּ ַמ ָּתנָ ה ַ ּגם לְ ל ֹא ַמ ֲע ֵשׂ ה ִקנְ יָ ן .חוֹ לֶ ה ָּכזֶ ה ְמכ ֶ ּּונה ַ ּב ֲא ָר ִמית ׁ ְ
ֵמ ַרע"ַ ,היְ נּוׁ :שוֹ כֵ ב ַעל ֶע ֶר ׂ
ש דְּ וַ יַּ .ת ָ ּקנָ ה זוֹ ְמכ ָ ּּונה "דִּ ְב ֵרי ׁ ְש ִכיב ֵמ ַרע
סּורים דָּ ִמי"  -דִּ ְב ֵרי חוֹ לֶ ה ַהנּוֹ ֶטה לָ מּות ַה ְמ ַצּוֶ ה לָ ֵתת
תּובים וְ כִ ְמ ִ
ִ ּככְ ִ
נְ ָכ ָסיו בְּ ַמ ָּתנָ ה נֶ ְח ׁ ָש ִבים ְ ּכ ִאילּ ּו הּוא ָע ָשׂ ה ִקנְ יָ ן וְ ָכ ַתב ׁ ְש ָטר.
ַט ַעם ַה ַּת ָ ּקנָ הְ ּ :פ ָע ִמים ַרבּ וֹת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לַ ֲע ׂ
שוֹת ִקנְ יָן ְ ּבאוֹת ֹו ֶרגַ ע ׁ ֶשבּ ֹו ַה ְמ ַצּוֶה
נוֹטה לָ מּותָ ,וְח ׁ ְש ׁשּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ִאם לִ ְד ָב ָריו ל ֹא ְיִהיֶה ּת ֶוֹקף ׁ ֶשל ִקנְ יָן ֲעלּולָ ה
ֶ
ְ
דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ַהחוֹ לֶ ה לְ ִה ָּיט ֵרף ָעלָ יוּ ,ולְ ִפיכָ ך ִּת ְּיקנּו לִ ְד ָב ָריו ּת ֶוֹקף ׁ ֶשל ִקנְ יָן.
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???

דבר תורה לשולחן שבת

"שלוֹ ם"" :יְ ָב ֶרכְ ָך ה'
ברכת הכוהנים המופיעה בפרשה חותמת במילה ׁ ָ
וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך .יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יח ֶּנ ָּך .יִ ּ ָשׂ א ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך וְ יָ ֵשׂ ם לְ ָך ׁ ָשלוֹ ם".
יך וִ ֻ
התלמוד במסכת ברכות נ"ו עוסק בענייני פירוש לחלומות שאדם
חולם ואומר" :הרואה קדירה בחלום  -יצפה לשלום".
שואלים על כך חז"ל :מה הקשר בין קדירה לשלום ,ולמה מי שרואה
קדירה בחלום יצפה דווקא לשלום?
ענו על כך חז"ל שלקדירה יש תכונה מיוחדת  -היא מסוגלת להביא
שני דברים הפוכים למצב הכי קרוב ואף להפיק מכך ברכה.
איך זה ייתכן?
הקדירה מצליחה לחבר בין האש שמתחתיה לבין המים שבתוכה
ולגרום לחימומם .כך גם הדרך לעשות שלום היא לחבר בין בעלי
מחלוקת ובין הפכים ,להביא אותם הכי קרוב שאפשר אחד לשני,
ומהחיבור הזה להפיק תועלת וברכה לכולם ,כפי שהקדירה עושה
בחיבור בין המים והאש.

מה הקשר?

שאלת
השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

א .תנו דוגמא משלכם למצב של מוֹ ֶדה ְב ִמ ְק ָצת.
ב .באיזה מקרה לא חייב המודה במקצת
להישבע ,ולמה?
"תוֹ ְך ְ ּכ ֵדי ִדיבּ ּור" ומה
ג .מהו משך הזמן של ּ
אפשר לעשות בזמן הזה?
ד .מה נקרא "דָּ ָבר ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא לָ עוֹ לָ ם" ,והאם אדם
יכול לקנות או להקנות דבר שכזה?
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

מתחו קו בין המושגים לבין ההלכות הקשורות להם:

שכיב מרע

אסורה באכילה

טרפה

יכול להקנות את נכסיו ללא קניין

מודה במקצת

יכול לחזור בו

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.

ד

תוך כדי דיבור

אי אפשר למכור

ד

דבר שלא בא לעולם

חייב להישבע

מ

ויות השנה

בח
מ"

הרבנית צפיה גורן -
ִ ּבתו של הרב הנזיר
הרב שלמה גורן נשא לאישה את ִ ּבתו של הרב הנזיר,
הרב דוד כהן זצ"ל ,שהיה מבכירי תלמידיו של הרב
אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל .הרב דוד כהן זצ"ל
היה מכונה "הרב הנזיר" משום שנהג בנזירות ,ובדרכי
קדושה וטהרה שעשו רושם רב על כל רואיו .בימי
המאורעות בירושלים בשנים המתוחות שלפני הקמת
המדינה ,חשדו הבריטים שאנשי אצ"ל מתחבאים
בביתו של הרב הנזיר ,וקצין בריטי נכנס לערוך חיפוש
בבית .הרבנית אמנם אמרה לקצין הבריטי שיעצור ולא
יפריע לרב בלימודו ,אך הוא הזיז אותה ונכנס אל תוך
הבית .כשראה הקצין לפתע את הרב הנזיר – הוא
קפא במקומו ואמר" :הו ,הולי-מן! – איש קדוש!" ולאחר
מכן הניח שומר בכניסה לבניין ,כדי שזה לא ייתן לאף
אחד להיכנס לבניין של ה"הולי-מן'" ולהפריע לו.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות

תלמוד ישר

 4מייסד ועורך :מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך :אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת

 | Talmudisraeli@Medison.co.ilטל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

|

תלמוד ישראלי

