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ַחל ַעל ֶחְלקֹו ּמָ כֹור ׁשֶ ף קכ"ו: ַהּבְ ּדַ

ה, עֹוד  ָ ין ִאם ְלַאַחר ַהְירּוּשׁ ֵאָלה ָהֶעְקרֹוִנית - ָמה ַהּדִ ְ ׁשּ ן ּבַ ְלמּוד ּדָ ַהּתַ
פּול  כֹור ּוָמַחל ַעל ֶחְלקֹו ַהּכָ ָכִסים, ָעַמד ַהּבְ קּו ֶאת ַהּנְ ִחיּלְ ִלְפֵני ׁשֶ
ָכְך ַהֲאמֹוָרִאים. ֵיׁש אֹוְמִרים  ְחְלקּו ּבְ ֵקָפה? ּנֶ ה - ַהִאם ְמִחיָלתֹו ּתְ ָ ְירּוּשׁ ּבַ
ֵחֶלק  כֹור ֲעַדִין לֹא ָזָכה ּבַ ה ַהּבְ ן ַעד ַהֲחלּוּקָ ּכֵ ֵקָפה, ׁשֶ ִחיָלה ֵאיָנּה ּתְ ַהּמְ ׁשֶ

ּלֹו? ֵאינֹו ׁשֶ ָבר ׁשֶ ַהּנֹוָסף, ְוֵאיְך ָיכֹול ָאָדם ִלְמחֹול ַעל ּדָ

ִאם ִלְפֵני מֹותֹו ִציָּוה ָהָאב  ַדף ֶזה ִהיא ׁשֶ לֹוְמִדים ּבְ ֲהָלָכה נֹוֶסֶפת ׁשֶ
כֹור לֹא  נֹו ַהּבְ ּבְ ָאַמר ׁשֶ ה, אֹו ׁשֶ ָ ְירּוּשׁ ל ְמאּוָמה ּבַ ָניו לֹא ְיַקּבֵ ֶאָחד ִמּבָ ׁשֶ
יֵני ַהּתֹוָרה ְוֵאין  הּוא ְמַצֶּוה ֶנֶגד ּדִ יָון ׁשֶ ֵטִלים, ִמּכֵ ָבָריו ּבְ ַנִים - ּדְ י ׁשְ ִיּטֹול ּפִ
ָכְך -  הּוא ָיכֹול ָלֵתת ֶאת  ַסְמכּותֹו ַלֲעׂשֹות ֹזאת, אּוָלם ִאם הּוא רֹוֶצה ּבְ ּבְ
ל ֶאת ֶאָחד  ֵ ָנה ְלֶיֶתר ָהַאִחים ּוְבָכְך ְלַנּשׁ ַמּתָ ַחָּייו, ּבְ יו, ּבְ ָכִסים, ַעְכׁשָ ַהּנְ

ָלל ֵאינֹו ָיכֹול.  ּלֹא ִייַרׁש ּכְ ה, ַאְך ְלַצּוֹות ׁשֶ ָ ִנים ִמן ַהְירּוּשׁ ִמן ַהּבָ

אֹוִמים  ִביַעת ַהּתְ ף קכ"ז: ּתְ ּדַ

ּה  ּבָ ַלְסִטיק ׁשֶ ינֹוק עֹוְנִדים ַעל ָידֹו ְרצּוַעת ּפְ ָּיד ִעם ֵליַדת ַהּתִ ּמִ ָיֵמינּו ָנהּוג ׁשֶ ּבְ
ֶזהּות  רּות ְלִבְלּבּול ּבְ ָכְך ְמַצְמְצִמים ְמאֹוד ֶאת ָהֶאְפׁשָ ָרֵטי ֵליָדתֹו, ּבְ ְרׁשּוִמים ּפְ
רּות ְלִבְלּבּול  ִנים ַרּבֹות ְמאֹוד ָהֶאְפׁשָ ּנֹוַלד ּוִבְפָרָטיו, אּוָלם ִלְפֵני ׁשָ ינֹוק ׁשֶ ַהּתִ
אֹוִמים ּוְזַמן ָמה ַאֲחֵרי  ּנֹוְלדּו ּתְ ַעם ֵאַרע ׁשֶ דֹוָלה יֹוֵתר. ּפַ ינֹוקֹות ָהְיָתה ּגְ ֶזהּות ּתִ ּבְ
א  ת ֲאִביֶהם, ּבָ ּמֵ ׁשֶ ִני. ְלָיִמים, ּכְ כֹור ּוִמי נֹוַלד ׁשֵ ָבר לֹא ָזְכרּו ִמי ַהּבְ יָדה ּכְ ַהּלֵ
ֵני  יַע ִלי ׁשְ כֹור ּוַמּגִ אֹוִמים ְלֶיֶתר ָהַאִחים ְוָאַמר ָלֶהם: אּוַלי ֲאִני ַהּבְ ַאַחד ַהּתְ
ל,  כֹור ּוְתַקּבֵ ה ּבְ ַאּתָ ה? ָענּו לֹו ָהַאִחים: ָעֶליָך ְלָהִביא ְרָאָיה ׁשֶ ָ ְירּוּשׁ ֲחָלִקים ּבַ
ְלמּוד  ּתַ ַדף ֶזה ּבַ ִני. ּבְ ֵ אֹום ַהּשׁ ם ָענּו ַלּתְ ְך ּגַ כֹור. ּכָ אֹום הּוא ַהּבְ י אּוַלי ָאִחיָך ַהּתְ ּכִ
ָכל זֹאת  ַטֲעָנָתם ָהֶעְקרֹוִנית. ִעם זֹאת, ּבְ ָהַאִחים ָאֵכן צֹוְדִקים ּבְ לֹוְמִדים ׁשֶ
כֹוָרה: ִאם ַאַחד  אֹוִמים ְלהֹוִציא ֵמָהַאִחים ֶאת ֵחֶלק ַהּבְ ַיד ַהּתְ רּות ּבְ ַקֶּיֶמת ֶאְפׁשָ
ַיד ָאִחיו ְזכּות  ָטר ַהּנֹוֵתן ּבְ ָאה" - ׁשְ ִני "ַהְרׁשָ ֵ אֹום ַהּשׁ אֹוִמים ִיְכּתֹוב ַלּתְ ַהּתְ
כֹוָרה  ָאה ִלְתּבֹוַע ֶאת ֵחֶלק ַהּבְ ַעל ַהַהְרׁשָ אֹום ּבַ ִביָעה ַעל ָממֹונֹו, יּוַכל ַהּתְ ּתְ
כֹור  כֹור - ֲהֵרי ָאִחיו הּוא ַהּבְ ם ִאם הּוא לֹא ַהּבְ ּגַ יַע לֹו, ׁשֶ אי ַמּגִ ֲהֵרי הּוא ַוּדַ ׁשֶ
כֹוָרה. ֵחֶלק ַהּבְ יֵניֶהם ּבְ אֹוִמים ַלֲחלֹוק ּבֵ ְך יּוְכלּו ַהּתְ ָאה". ַאַחר ּכָ ּוְבָידֹו "ַהְרׁשָ

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" .

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.

עבדא – עבד
מתקיף – מקשה 
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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

על המפה
בית המכס בתל אביב

בית המכס הוא מבנה נטוש מתקופת 
שני  בין  שעומד  הבריטי,  המנדט 
המסלולים של רחוב הרכבת בתל 
וגג  אביב. זהו מבנה בן קומה אחת 
רבועים,  ודלתותיו  חלונותיו  רעפים, 
הכיתוב  מתנוסס  הצפונית  ובחזיתו 
"בית המכס" בעברית, אנגלית וערבית. 
המקום שימש את תחנת הרכבת "תל 
אביב" שפעלה בין השנים תר"פ-
תש"ל )1920-1970(. פעילות 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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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא קכ"ח- קכ"ט

ֵדי ִדיּבּור ף קכ"ט: ּתֹוְך ּכְ ּדַ

ָלל  ּכְ ר  מּוְזּכָ ֶזה  ַדף  ּבְ
ֵדי  ּכְ "ּתֹוְך  ְמפּוְרָסם: 
ִדיּבּור". ּתֹוְך  יּבּור - ּכְ ּדִ
ְזָמן  ִהיּנֹו  יּבּור  ּדִ ֵדי  ּכְ
ּבֹו אֹוְמִרים ֶאת  ָקָצר ׁשֶ
לֹום ָעֶליָך  ים "ׁשָ יּלִ ַהּמִ
י ּומֹוִרי", ַוֲחַז"ל ָקְבעּו  ַרּבִ
א  נֹוׂשֵ ָאָדם ָהעֹוֵסק ּבְ ׁשֶ
ְמסּוָּים, ָיכֹול ַלֲחֹזר ּבֹו 

יּבּור"  ֵדי ּדִ ָבָריו אֹו ְלהֹוִסיף ֲעֵליֶהם, ִאם עֹוד לֹא ָעַבר ְזַמן "ּתֹוְך ּכְ ִמּדְ
ָבָריו.  ֵּים ֶאת ּדְ ּסִ ֵמָאז ׁשֶ

ים ִלְקנֹות ֶאת  ּוק ְוַהּקֹוֶנה ַמְסּכִ ּשׁ עֹוְרִכים ִקְנָין ּבַ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֵני ּבְ ל, ׁשְ ְלָמׁשָ
ִכיָרה  ָנִאים ַלּמְ ָכְך ָוָכְך, הּוא ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו אֹו ְלהֹוִסיף ּתְ ַהֵחֶפץ ּבְ
לֹום  ּבֹו אֹוְמִרים "ׁשָ ָמן ׁשֶ ֶרק ַהּזְ ָעַבר ּפֶ יּבּור, ֲאָבל ְלַאַחר ׁשֶ ֵדי ּדִ תֹוְך ּכְ ּבְ

ָבָריו.  ּנֹות ִמּדְ ָבר ֵאינֹו ָיכֹול ְלׁשַ י ּומֹוִרי" ּכְ ָעֶליָך ַרּבִ

יעּור ְזָמן ֶזה,  ְוָקא ׁשִ א, ֲחַז"ל ָקְבעּו ּדַ ָבא ַקָמּ ֶכת ָבּ ַמּסֶ ם ּבְ נּו ּתַ ְלַדַעת ַרּבֵ
ַרּבֹו  ֵגׁש ּבְ ֵדי ְסִגיַרת ִעְסָקה ִיּפָ ִמְסָחר, ְותֹוְך ּכְ ָאָדם ַיֲעסֹוק ּבְ ֵכן ׁשֶ ן ִיּתָ ּכֵ ׁשֶ
יּכּום ָהִעְסָקה ִעם ֲחֵברֹו.  לֹום, ְולֹא יּוַכל ַלֲחזֹור ּבֹו ִמּסִ ְוֵיָאֵלץ ְלָבְרכֹו ְלׁשָ
ָמן  ל עֹוד לֹא ָחַלף ַהּזְ אי ַלֲחזֹור ּבֹו ּכָ ַ י הּוא ַרּשׁ ְך ָקְבעּו ֲחַז"ל ּכִ ּום ּכָ ִמּשׁ

י ּומֹוִרי". לֹום ָעֶליָך ַרּבִ ן לֹוַמר "ׁשָ ּבֹו ִניּתָ ׁשֶ

ף קכ"ח: מֹוֶדה ְבִמְקָצת ּדַ

הּוא  ְמעֹון חֹוב ְואֹוֵמר ׁשֶ ִ ְראּוֵבן ּתֹוֵבַע ִמּשׁ ִמְקֶרה ׁשֶ ּבְ
ה צֹוֵדק  ְמעֹון אֹוֵמר: "ַאּתָ ָקִלים, ְוׁשִ ַחָּיב לֹו ֵמָאה ׁשְ
ְמעֹון  ָקִלים" - ׁשִ ים ׁשְ ִ ֲאִני ַחָּיב ְלָך, ֲאָבל ַרק ֲחִמיּשׁ ׁשֶ
ים. ֲהָלָכה זֹו  ִ הּוא ַחָּיב ַרק ֲחִמיּשׁ ַבע ׁשֶ ָ ַחָּיב ְלִהיּשׁ
ּמֹוֶדה  לֹוַמר: ִמי ׁשֶ ִמְקָצת". ּכְ ה "מֹוֶדה ּבְ ְמכּוּנָ

ּבֹו ֵאינֹו  הּוא לֹא ַחָּיב ֶאת ַהֵחֶלק ׁשֶ ַבע ׁשֶ ָ ִמְקַצת ַהחֹוב, ַחָּיב ְלִהיּשׁ ּבְ
ָנה ַאֶחֶרת: ּקָ נּו ֲחַז"ל ּתַ יּקְ ה ּתִ ין ַהּזֶ מֹוֶדה. ַעל ֶרַקע ַהּדִ

דֹול. הּוא ִהְכִריז ַעל ָהֲאֵבָדה ְוָזָכה  ֶסף ּגָ ְרחֹוב ְסכּום ּכֶ ְראּוֵבן ָמָצא ּבָ
יַע ָאָדם ּוָמַסר ִסיָמִנים ְמדּוָּיִקים ַעל  י ִהּגִ ַבת ֲאֵבָדה, ּכִ ְלַקֵּים ִמְצַות ֲהׁשָ
ֶסף ָאַמר לֹו: "ָהיּו  ַעל ַהּכֶ ָבר לֹא ָנִעים. ּבַ ָאז ָקָרה ּדָ ָהַאְרָנק. ֵאָלא ׁשֶ
אן ַרק ֲחֵמׁש ֵמאֹות ש"ח". ַאְרָנק ֶאֶלף ש"ח", ְוִאיּלּו ַהּמֹוֵצא ָאַמר: "ָהיּו ּכָ ּבָ
ִמְקָצת",  ה ִנְקָרא "מֹוֶדה ּבְ ּזֶ ה ֶנֱאַמר ׁשֶ ְקֶרה ַהּזֶ ם ַעל ַהּמִ ַהִאם ּגַ
ֶסף? ַהִאם  ַעל ַהּכֶ ל ּבַ ִביָעה ׁשֶ ֵחֶלק ֵמַהּתְ ַהּמֹוֵצא מֹוֶדה ּבְ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ין? ֵבית ּדִ ַבע ּבְ ָ ַהּמֹוֵצא ָצִריְך ְלִהיּשׁ
ִאם ֵהם  יָון ׁשֶ ַבע, ִמּכֵ ָ ּלֹא ִיְצָטֵרְך ְלִהיׁשּ נּו ׁשֶ יּקְ ֶזה ֲחַז"ל ּתִ ּכָ ִמְקֶרה ׁשֶ ּבְ
ל  סֹופֹו ׁשֶ ּבְ ים לֹא ִיְרצּו ְלַהֲחִזיר ֲאֵבדֹות ִאם ֵיְדעּו ׁשֶ בּוָעה - ֲאָנׁשִ ְיַחְּיבּו ׁשְ

ין. ֵבית ּדִ ַבע ּבְ ָ ָבר ֵהם עֹוד ֲעלּוִלים ְלִהיּשׁ ּדָ

התקפת האצ"ל על בית 
המכס

בתאריך כ"ב ניסן תש"ו )23 באפריל 
1946( ביצע ארגון האצ"ל התקפה 
על משטרת רמת גן לצורך החרמת 
סוף  באותה תקופה, לקראת  נשק. 
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.

מן ההיסטוריה

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 
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א ָלעֹוָלם" ּלֹא ּבָ ָבר ׁשֶ ף קל"א: "ּדָ ּדַ

ִדיֵני ִקְנָיִנים  ג ְיסֹוִדי ּבְ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל מּוּשָׂ ּבְ
ָנה  ָ ּשׁ לּו ּבַ ִּיְגּדְ רֹות ׁשֶ א ָלעֹוָלם". ַהּפֵ ּלֹא ּבָ ָבר ׁשֶ - "ּדָ
ם  אן. ּגַ אּו ָלעֹוָלם", ֵהם ֵאיָנם ּכָ ָאה, ֲעַדִין "לֹא ּבָ ַהּבָ
א  ּלֹא ּבָ ָבר ׁשֶ ָאה, ֵהם "ּדָ ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ִּיָּוְלדּו ּבַ ֵהמֹות ׁשֶ ַהּבְ
נּו  ִאים ְוָהָאמֹוָרִאים ּדָ ּנָ ָלעֹוָלם". עֹוד לֹא נֹוְלדּו. ַהּתַ
ָבר  ר ִלְמּכֹור "ּדָ ֵאָלה ָהֶעְקרֹוִנית ַהִאם ֶאְפׁשָ ְ ׁשּ ּבַ
ל, ְראּוֵבן רֹוֶצה ִלְמּכֹור  א ָלעֹוָלם"? ְלָמׁשָ ּלֹא ּבָ ׁשֶ
ד  ָאה. ִמּצַ ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ ִּיָּוְלדּו לֹו ּבַ ְמעֹון ֶאת ָהֲעָגִלים ׁשֶ ְלׁשִ

ִני,  ד ׁשֵ לֹא יּוַכל ִלְמּכֹור אֹוָתם? ִמּצַ ה ׁשֶ ּלֹו, ָאז ָלּמָ ֶאָחד, ֲהֵרי ָהֲעָגִלים ִיְהיּו ׁשֶ
ִאי  עֹוָלם? ַלֲהָלָכה ִנְפַסק ׁשֶ עֹוד לֹא ִנְמָצא ּבָ ָבר ׁשֶ ר ִלְמּכֹור ּדָ ֵאיְך ֶאְפׁשָ
י  יֵניֶהם ַרּבִ ִאים, ּבֵ ּנָ א ָלעֹוָלם" ֲאָבל ֵיׁש ּתַ ּלֹא ּבָ ָבר ׁשֶ ר ִלְמּכֹור "ּדָ ֶאְפׁשָ
ַדף ֶזה לֹוְמִדים  א ָלעֹוָלם. ּבְ ּלֹא ּבָ ָבר ׁשֶ ר ְלַהְקנֹות ּדָ ֶאְפׁשָ ָסְברּו ׁשֶ ֵמִאיר, ׁשֶ
א ָלעֹוָלם.  ּלֹא ּבָ ר ְלַהְקנֹות ֵחֶפץ ְלִמי ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ים ׁשֶ י ֵמִאיר ַמְסּכִ ם ַרּבִ ּגַ ׁשֶ

עֹוד לֹא נֹוַלד. ר ְלַהְקנֹות ֵחֶפץ ְלִתינֹוק ׁשֶ ל, ִאי ֶאְפׁשָ ְלָמׁשָ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא ק"ל- קל"ב

ִכיב ֵמַרע ַנת ׁשְ ף קל"ב: ַמּתְ ּדַ

ֲעלּות ַעל ֵחֶפץ ְזקּוִקים  ֵדי ְלַהֲעִביר ּבַ ּכְ נּוּיֹות ֲאָחדֹות ָלַמְדנּו ׁשֶ ּמְ ִהְזּדַ ּבְ
א: ב ַהּבָ גֹון ֲהַמָצּ ָלל, ּכְ ָנם יֹוְצִאים ִמן ַהּכְ ה ִקְנָין, אּוָלם ֶיׁשְ ְלַמֲעׂשֵ

ל ְנָכָסיו  ָאָדם חֹוֶלה ַהּנֹוֶטה ָלמּות ָיכֹול ָלֵתת ֶאת ּכָ נּו ׁשֶ יּקְ ֲחַז"ל ּתִ
ִכיב  ֲאָרִמית "ׁשְ ה ּבַ ֶזה ְמכּוּנֶ ה ִקְנָין. חֹוֶלה ּכָ ם ְללֹא ַמֲעׂשֵ ָנה ּגַ ַמּתָ ּבְ
ִכיב ֵמַרע  ְבֵרי ׁשְ ה "ּדִ ָנה זֹו ְמכּוּנָ ּקָ ַוי. ּתַ ֵמַרע", ַהְינּו: ׁשֹוֵכב ַעל ֶעֶרׂש ּדְ
ְבֵרי חֹוֶלה ַהּנֹוֶטה ָלמּות ַהְמַצֶּוה ָלֵתת  ִמי" - ּדִ ְכתּוִבים ְוִכְמסּוִרים ּדָ ּכִ

ָטר. ה ִקְנָין ְוָכַתב ׁשְ ִאיּלּו הּוא ָעׂשָ ִבים ּכְ ָנה ֶנְחׁשָ ַמּתָ ְנָכָסיו ּבְ

ּבֹו ַהְמַצֶּוה  אֹותֹו ֶרַגע ׁשֶ ר ַלֲעׂשֹות ִקְנָין ּבְ ָעִמים ַרּבֹות ִאי ֶאְפׁשָ ָנה: ּפְ ּקָ ַטַעם ַהּתַ
ל ִקְנָין ֲעלּוָלה  ִאם ִלְדָבָריו לֹא ִיְהֶיה ּתֹוֶקף ׁשֶ ׁשּו ֲחַז"ל ׁשֶ נֹוֶטה ָלמּות, ְוָחׁשְ

ל ִקְנָין. נּו ִלְדָבָריו ּתֹוֶקף ׁשֶ יּקְ ֵרף ָעָליו, ּוְלִפיָכְך ּתִ ל ַהחֹוֶלה ְלִהיּטָ ְעּתֹו ׁשֶ ּדַ

ף ק"ל: "ְנֵבָלה" ּו"ְטֵרָפה" ּדַ

ֵהָמה ְטֵמָאה.  אי ֶלֱאכֹול ּבְ ַ ְלָבד, ְוֵאינֹו ַרּשׁ ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבִ אי ֶלֱאכֹול ּבְ ַ ְיהּוִדי ַרּשׁ
ל, ִאם  ין, ְלָמׁשָ ּדִ ֲחָטה ּכַ ֵהָמה ְטהֹוָרה ָאסּור ֶלֱאכֹול ִאם ִהיא לֹא ִנׁשְ ם ּבְ ּגַ
ּלֹא  זֹו, ׁשֶ ֵהָמה ּכָ ִחיָטה. ּבְ ָהְרגּו אֹוָתּה ְללֹא ׁשְ ִהיא ֵמָתה ֵמַעְצָמּה, אֹו ׁשֶ
ּה ִנְטָמא.  ֲחָטה, ִהיא "ְנֵבָלה". "ְנֵבָלה" ָאסּור ֶלֱאכֹול, ְוָכל ַהּנֹוֵגַע ּבָ ִנׁשְ
ל,  ִחיָטה. ְלָמׁשָ ֶרת ַלֲאִכיָלה ַעל ְיֵדי ׁשְ ְהֶיה ֻמּתֶ ּלֹא ּתִ ֵהָמה ׁשֶ אּוָלם ֵיׁש ּבְ
ְצֵעי  א ִנְפְצָעה ּפִ ְטְרָפה ַעל ְיֵדי ַאְרֵיה ַאְך ִהיא לֹא ֵמָתה ֶאּלָ ּנִ ֵהָמה ׁשֶ ּבְ
ֶזה - ִהיא ְטֵרָפה, ְוַגם ִאם  ּכָ ב ׁשֶ ַמּצָ ָרה,  ּבְ ׁשֵ ם ִאם ִהיא ּכְ ֵהָמה ּגַ ָמֶות. ּבְ
ֵּיׁש ָלּה מּום אֹו  ֵהָמה ׁשֶ ם ּבְ ֲאִכיָלה.  ּגַ ֶרת ּבַ ֲחטּו אֹוָתּה ִהיא ֵאיָנּה ֻמּתֶ ִיׁשְ
ֶכת  ַמּסֶ ֶבת ְטֵרָפה. ּבְ ֲחָמָתם ִהיא ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְחיֹות - ֶנְחׁשֶ ּמֵ ַמֲחָלה ׁשֶ
ֵהָמה. ְטִריִפים ֶאת ַהּבְ ר סּוֵגי מּוִמים ַהּמַ מֹוָנה ָעׂשָ ָנם ׁשְ ֶּיׁשְ ין לֹוְמִדים ׁשֶ חּוּלִ

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 )1943( צורפה 
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 25 שנה. 

אסתר רזיאל נאור 
)אוסף התצלומים הלאומי(

סרקו ברקוד זה 
לצפייה בסרטון 

על סוגיה זו 
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

א. תנו דוגמא משלכם למצב של מֹוֶדה ְבִמְקָצת.
ב. באיזה מקרה לא חייב המודה במקצת 

להישבע, ולמה?
ֵדי ִדיּבּור" ומה  ג. מהו משך הזמן של "ּתֹוְך ּכְ

אפשר לעשות בזמן הזה?
א ָלעֹוָלם", והאם אדם  ּלֹא ּבָ ָבר ׁשֶ ד. מה נקרא "ּדָ

יכול לקנות או להקנות דבר שכזה?

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא קכ"ו- קל"ב

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

לֹום": "ְיָבֶרְכָך ה'  ברכת הכוהנים המופיעה בפרשה חותמת במילה "ׁשָ
לֹום". ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ָ ָּך. ִיׂשּ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ְמֶרָך. ָיֵאר ה' ּפָ ְוִיׁשְ
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.

"ד
דמויות השנה בחמ

הרבנית צפיה גורן - 
תו של הרב הנזיר ּבִ

תו של הרב הנזיר,  הרב שלמה גורן נשא לאישה את ּבִ
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.

*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.

. 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.

מתחו קו בין המושגים לבין ההלכות הקשורות להם:

חייב להישבע דבר שלא בא לעולם 

אי אפשר למכור תוך כדי דיבור 

אסורה באכילה שכיב מרע 

יכול להקנות את נכסיו ללא קניין              טרפה 

יכול לחזור בו מודה במקצת 

מה הקשר?


