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ׁש ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ים ּבְ ף קמ"ז: ִנּסִ ּדַ

ׁש, ֶאָחד ֵמֶהם הּוא  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ לּוִיים ּבְ ים ּגְ ה ִנּסִ ּמָ ָהיּו ּכַ ֲחַז"ל אֹוְמִרים ׁשֶ
ְלמּוד  ַח. ַהּתַ ְזּבֵ ָהָיה עֹוֶלה ִמן ַהּמִ ן ׁשֶ ָרה ֶאת ֶהָעׁשָ יּזְ ָהרּוַח ֵמעֹוָלם לֹא ּפִ ׁשֶ
ן,  ָהרּוַח לֹא ֵהִזיָזה ֶאת ַעּמּוד ֶהָעׁשָ ָּוָנה ׁשֶ ֵאין ַהּכַ יר ׁשֶ ֶכת יֹוָמא ַמְסּבִ ַמּסֶ ּבְ

ָרה אֹותֹו. יּזְ ֵלמּות ְולֹא ּפִ ׁשְ ִהיא ֵהִזיָזה אֹותֹו, ַאְך ּבִ ֵאָלא ׁשֶ

ׁש ָהָיה ַקָּים ַהּכֹול  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ר ׁשֶ ְלמּוד ּוְמַסּפֵ עֹוד מֹוִסיף ַהּתַ
ָכְך  ָהָיה ּבְ ֵני ׁשֶ ִמיִני ֲעֶצֶרת, ִמּפְ מֹוָצֵאי ׁשְ ן ּבְ ַעּמּוד ֶהָעׁשָ יִטים ּבְ ָהיּו ַמּבִ
רֹוִמית  ָנה - ִאם ָהְיָתה רּוַח ּדְ ֵרד אֹוָתּה ׁשָ ּתֵ ִמים ׁשֶ ׁשָ ּמּות ַהּגְ ִסיָמן ַעל ּכַ
ִמים  ׁשָ ָנה ֵיְרדּו ּגְ אֹוָתּה ׁשָ ֶבת ְוָהַעּמּוד ָנָטה ְלַצד ָצפֹון, ָהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ ֶ ְמַנּשׁ
רֹום, ָיְדעּו  י ַצד ּדָ ַלּפֵ ן ָהָיה נֹוֶטה ּכְ ָבה רּוַח ְצפֹוִנית ְוֶהָעׁשָ ים; ִאם ָנׁשְ ְמרּוּבִ
י  ַלּפֵ ן ָנָטה ּכְ ָבה רּוַח ַמֲעָרִבית ְוַעּמּוד ֶהָעׁשָ ִמים מּוָעִטים. ִאם ָנׁשְ ׁשָ ֵּיְרדּו ּגְ ׁשֶ
י ַמֲעָרב,  ַלּפֵ ינֹוִנית. ִאם ָהַעּמּוד ָנָטה ּכְ ה ּבֵ ִמיּדָ ִמים ּבְ ׁשָ ֵּיְרדּו ּגְ ִמְזָרח, ָיְדעּו ׁשֶ

ּצֹוֶרת. ַנת ּבַ ְהֶיה ׁשְ ּתִ ָיְדעּו ׁשֶ

ִהְבִריא ִכיב ֵמַרע ׁשֶ ף קמ"ח: ׁשְ ּדַ

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

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

לֹוִני  ָנתֹו ְלָאָדם ּפְ ִכיב ֵמַרע ָנַתן ֶאת ַמּתְ ְ ַהּשׁ ין ִאם ְלַאַחר ׁשֶ ּוָמה ַהּדִ
י  ַתּתִ ּנָ ֶ ל ַמה ּשׁ ה ִלְטֹען: ּכָ בֹו ְוהּוא ִהְבִריא? ַהִאם הּוא ָיכֹול ַעּתָ הּוַטב ַמּצָ
ֲאִני  ֵרר ׁשֶ ִהְתּבָ יו, ׁשֶ ֲאִני עֹוֵמד ָלמּות, ַעְכׁשָ י ׁשֶ ְבּתִ ָחׁשַ ֵני ׁשֶ ָנה ִמּפְ ּתָ ֶאת ַהּמַ
ֶלת. ָאֵכן ַטֲעָנה זֹו ִמְתַקּבֶ ְלמּוד לֹוְמִדים ׁשֶ ּתַ ֵטָלה? ּוְבֵכן, ּבַ ָנה ּבְ ּתָ ַחי, ַהּמַ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת בבא בתרא, דף קמ"ז

"ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות ַוָּיבֹא ֵאָליו ְיַׁשְעָיהּו 
ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ה' ַצו ְלֵביֶתָך 

ִּכי ֵמת ַאָּתה ְוֹלא ִתְחֶיה". )מלכים ב', כ'(

הסבר: התלמוד מביא את הסיפור על המפגש 
בין חזקיהו המלך לישעיהו הנביא, כדי ללמוד 
ממנו שכאשר אדם גוסס מצווה משהו, יש תוקף 

להוראותיו וצריך לקיימן.

שכיב מרע – גוסס
מדכר – נזכר
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סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא קמ"ז-קנ"ג
פרשת קורח | כ"ד- ל' בסיון )18-24 ליוני(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

מתולדותיו
הרב ישעיהו שפירא
)תרנ"א-תש"ה, 1891-1945(

הרב ישעיהו שפירא זצ"ל, שכונה 
"האדמו"ר החלוץ", היה מנהיג חסידי-
למשפחה  בפולין  נולד  הרב  ציוני. 
חסידית, ואחיו היה הרב קלונימוס קלמיש 
הי"ד, האדמו"ר מפיאסצנה  שפירא 
שנרצח בשואה. בשנת תרע"ד )1914( 
עלה הרב שפירא לארץ ופגש את 
הרב קוק, אך גורש בידי הטורקים. 
הוא היה ממייסדי תנועת "המזרחי" 
בפולין ובעידודו קמו שלוש קבוצות 
חסידים שעלו לארץ. בשנת תר"פ 
)1920( עלה שוב לארץ וחי אצל בן 
דודו האדמו"ר מדרוהוביץ בירושלים. הוא 
היה בין מייסדי "הפועל המזרחי" ועמד 
בראשה. בגיל 51 החליט להגשים את 
חלומו להיות עובד אדמה. הרב עזב את 
עבודתו ונכסיו, התיישב בכפר פינס, 
שם עסק בחקלאות, ובמקביל נהג 
כאדמו"ר ומשך אליו חסידים רבים. 

הידיעות  בעקבות 
על השואה ומות בני 
משפחתו - הידרדר 
מצבו הבריאותי, והוא 
בהר  ונקבר  נפטר 
הזיתים בשנת תש"ה.
הרב ישעיהו שפירא-
)Wikipedia( האדמור החלוץ
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא קמ"ט- קנ"א

ז ית ַהּגֵ ף ק"נ: ִמְצַות ֵראׁשִ ּדַ

ה. ִמְצַות  הּוּנָ נֹות ּכְ ע ַמּתְ ִרים ְוַאְרּבַ ז ִהיא ַאַחת ֵמֶעׂשְ ית ַהּגֵ ֵראׁשִ
יו, ָצִריְך ָלֵתת  ָבׂשָ י ְיהּוִדי ַהּגֹוֵזז ֶאת ֶצֶמר ּכְ ז קֹוַבַעת, ּכִ ית ַהּגֵ ֵראׁשִ

ֶמר. ַלּכֵֹהן ֵחֶלק ִמן ַהּצֶ

ְלמּוד לֹוְמִדים  ּתַ ז? ּבַ ית ַהּגֵ ֵראׁשִ ֶבׂש ָיִחיד ִמְתַחֵּיב ּבְ ם ַהּגֹוֵזז ּכֶ ַהִאם ּגַ
ז. ית ַהּגֵ ֵראׁשִ ים ְלָפחֹות ִמְתַחֵּיב ּבְ ָבׂשִ ה ּכְ ָ ּגֹוֵזז ֲחִמיּשׁ ַרק ִמי ׁשֶ ׁשֶ

ית  טּור ֵמֵראׁשִ ים ִלְפָעִמים ּפָ ָבׂשִ ה ּכְ ָ ּגֹוֵזז ֲחִמיּשׁ ם ִמי ׁשֶ ִמְקֶרה ְמסּוָּים - ּגַ ּבְ
ִהְצִליַח ִלְגזֹוז הּוא מּוָעט. ַרק ִאם ִהְצִליַח  ֶמר ׁשֶ יעּור ַהּצֶ ל, ִאם ׁשִ ז, ְלָמׁשָ ַהּגֵ
ִתיָנה. ּנְ ְלמּוד - הּוא ִמְתַחֵּיב ּבַ ּתַ ָקל ְמסּוָּים ַהְמפֹוָרט ּבַ ִמׁשְ ִלְגזֹוז ֶצֶמר ּבְ

ָתה  ַהּתֹוָרה ִזיּכְ "ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך" )ִמְצָוה תק"ח( ּכֹוֵתב ַעל ִמְצָוה זֹו ׁשֶ
ֵצא ָלֶהם  ִּיּמָ ֵדי ׁשֶ נֹות נֹוָספֹות ּכְ רֹות ּוַמּתָ רּומֹות ּוַמְעׂשְ ַלּכֲֹהִנים ּתְ
ְלּבֹוׁש. ְּיֵהא ַלּכֲֹהִנים ַמה ּלִ ז ִהיא ּדֹוֶאֶגת ׁשֶ ית ַהּגֵ ָמזֹון, ּוְבִמְצַות ֵראׁשִ

ִנים ֵני ַהּבָ ף קנ"א: ַצָּוַאת ָהֵאם ּוׁשְ ּדַ

ר ָחָמא ְוַרב  ֵני ֲאמֹוָרִאים ַאִחים, ָרֵמי ּבַ ה ַעל ׁשְ ר ַמֲעׂשֶ ְלמּוד ְמסּוּפָ ּתַ ּבַ
לּו ָנְטָתה ָלמּות ְוִהיא ֶהְחִליָטה  ל ָהֲאמֹוָרִאים ַהּלָ ם ׁשֶ ר ָחָמא. ִאּמָ עּוְקָבא ּבַ
ֶעֶרב ִהיא  ֶניָה. ּבָ ִכיב ֵמַרע ְלֶאָחד ִמּבָ ַנת ׁשְ ַמּתְ ל ְנָכֶסיָה ּבְ ָלֵתת ֶאת ּכָ
ר ָחָמא, ֲאָבל  ָכִסים ְלָרֵמי ּבַ ל ַהּנְ ִכיב ֵמַרע ֶאת ּכָ ַנת ׁשְ ַמּתְ ָנְתָנה ּבְ
ר ָחָמא. ּבֶֹקר ִהיא ָנְתָנה ֶאת ְנָכֶסיָה ְלָאִחיו ַרב עּוְקָבא ּבַ ְלָמֳחָרת ּבַ

יִעים  ִּיְפֹסק ְלִמי ַמּגִ ת ׁשֶ ׁשֶ ר ָחָמא ְלַרב ׁשֵ ִטיָרָתּה ָהַלְך ָרֵמי ּבַ ַאֲחֵרי ּפְ
ר ָחָמא ָהַלְך ְלַרב  יב לֹו: ְלָך, ְוִאיּלּו ַרב עּוְקָבא ּבַ ת ֵהׁשִ ׁשֶ ָכִסים ְוַרב ׁשֵ ַהּנְ

ָך. ּלְ ָכִסים ׁשֶ ַסק לֹו: ַהּנְ ַנְחָמן ְוהּוא ּפָ

על המפה
כפר פינס

בצפון  דתי  מושב  הוא  פינס  כפר 
השרון שהוקם בשנת תרצ"ג )1933( 
על ידי עולים ממרכז אירופה ונקרא 
על שם הרב יחיאל מיכל פינס, סופר 
ועסקן מאנשי חובבי ציון. מייסדי הכפר 
המזרחי",  "הפועל  תנועת  אנשי  היו 
ועבודה בארץ  תורה  ששאפו לחבר 
ישראל, בדומה ליישובים השכנים כפר 
יעקב. בתחילה עסקו  ושדה  הרא"ה 
רוב התושבים בחקלאות והקימו לשם 
כך אגודה שיתופית חקלאית. כיום רק 
מיעוט התושבים מתפרנסים מחקלאות, 
שכוללת בעיקר מטעי אבוקדו, פרי הדר, 
חממות וגידולי שדה, וכן לולים לביצים, 

פטם ושתי מכוורות. 

)Wikipedia, Amirki( כפר פינס

ף קמ"ט: "ִקְנַין ֲחִליִפין" ּדַ

ְנָיִנים: "ִקְנַין ֲחִליִפין".  ר ֶאָחד ִמּסּוֵגי ַהּקִ ַדף ֶזה מּוְזּכָ ּבְ

ל, ְלָגד ֵיׁש  ה. ְלָמׁשָ ים רֹוִצים ִלְקנֹות ֵחֶפץ ֶזה ִמּזֶ ֵני ֲאָנׁשִ ִלְפָעִמים ׁשְ
ַגׁש סֹוֵחר  ּוק הּוא ּפָ ּשׁ ֵדי ִלְמצֹוא קֹוֶנה. ּבַ ּוק ּכְ ָרה ְוהּוא ָהַלְך ֶאל ַהּשׁ ּפָ
ָרְתָך ַוֲאִני ֶאְמּכֹור ְלָך ֶאת ַהֲחמֹור  ָאַמר לֹו: ְמכֹור ִלי ֶאת ּפָ ֵהמֹות ׁשֶ ּבְ
ֵהמֹות ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲעׂשֹות  ֶזה סֹוֵחר ַהּבְ ִמְקֶרה ּכָ יֵניֶהם. ּבְ י. ַנֲחִליף ּבֵ ּלִ ׁשֶ
יֵניֶהם  ֵהם ַמֲחִליִפים ּבֵ ֵני ׁשֶ ד קֹוֶנה ֶאת ַהֲחמֹור, ּוִמּפְ ָרה. ּגָ ּפָ ׁשּום ִקְנָין ּבַ
ָרה  ד קֹוֶנה ֶאת ַהֲחמֹור ִמָּיד ִנְהֵיית ַהּפָ ּגָ ֶרַגע ׁשֶ ֲחמֹור, ּבָ ָרה ּבַ ֶאת ַהּפָ

ֵהמֹות. ֶּיֶכת ְלסֹוֵחר ַהּבְ ׁשַ

ֵחֶפץ,  ר ַלֲעׂשֹות ַרק ּבְ ְנַין ֲחִליִפין ֶאְפׁשָ ּקִ ָנם ֲאמֹוָרִאים ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ֶּיׁשְ
ִדְבֵרי ַמֲאָכל. ִלי, ַאְך לֹא ּבְ ֶגד אֹו ּכְ גֹון ּבֶ ּכְ

ֶאְמָצעּות  עֹות ּבְ ר ִלְקנֹות ַמְטּבְ ַדף ֶזה: ִאי ֶאְפׁשָ ָרט נֹוָסף לֹוְמִדים ּבְ ּפְ
ִקְנָין  ַע, ַיְקֶנה לֹו ּבְ ִקְנַין ֲחִליִפין. ִאם ָאָדם רֹוֶצה ְלַהְקנֹות ַלֲחֵברֹו ַמְטּבֵ

ָהה. גֹון: ַהְגּבָ ַאֵחר, ּכְ
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ָדת ן ּפְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ף קנ"ב: ַרּבִ ּדַ

י  גֹון: ַרּבִ ִאים, ּכְ ּנָ ָמם ָהָיה ֶאְלָעָזר, ֵמֶהם ּתַ ְ ּשׁ ָרֵאל ֲאָחִדים ׁשֶ ָהיּו ַחְכֵמי ִיׂשְ
ּמּוַע, ָועֹוד.  ן ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ְמעֹון, ַרּבִ י ׁשִ ן ַרּבִ ֶאְלָעָזר ּבֶ

ָהָיה ֲאמֹוָרא. ָדת ׁשֶ ן ּפְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ל ַרּבִ ַמֲאָמר ֶזה ִנְלַמד ַעל ּתֹוְלדֹוָתיו ׁשֶ ּבְ

ים  ְדָרׁשִ ְבִלי ּוַבּמִ ְלִמי ְוַהּבַ ְלמּוִדים ַהְירּוׁשַ ּתַ ר ּבַ ְזּכָ י ֶאְלָעָזר ַהּנִ ְסָתם ַרּבִ
ל  ָהָיה ֲחֵברֹו ׁשֶ ָדת, ָידּוַע ׁשֶ י ּפְ ָדת. ַעל ָאִביו, ַרּבִ ן ּפְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ הּוא ַרּבִ

יא. ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ַרּבִ

דֹוֵלי ַהּדֹור  י ּגְ ֶבל ְוָזָכה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ִמּפִ ָבּ ְך ּבְ י ֶאְלָעָזר נֹוַלד ְוִהְתַחּנֵ ַרּבִ
ִרים ְוָחֵמׁש ָעָלה ְלֶאֶרץ  ִגיל ֶעׂשְ מּוֵאל. ּבְ ֶבל, ֲהלֹא ֵהם ַרב ּוׁשְ ָבּ ּבְ ׁשֶ

ה.  ָ א ִאיּשׁ יתֹו ְוָנׂשָ ָנה ֶאת ּבֵ ם ּבָ ָרֵאל ׁשָ ִיׂשְ

ִעיר ִציּפֹוִרי  ָהְיָתה ּבָ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ ה ּבַ ִחיּלָ ָרֵאל הּוא ָלַמד ּתְ ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ
קּוַע  ָהָיה ּכֹה ׁשָ ּה ָאְמרּו ֲחַז"ל, ׁשֶ ִליל. ַעל ַאֲהָבתֹו ַלּתֹוָרה ְוַהְתָמָדתֹו ּבָ ּגָ ּבַ ׁשֶ
ִעילֹו  ּמְ ם ֵלב ׁשֶ ָמקֹום ֶאָחד ְולֹא ׂשָ ּתֹוָרה ּבְ ָהָיה עֹוֵסק ּבַ ִליּמּוד ַעד ׁשֶ ּבְ
ה ָעָליו  י ַהּתֹוָרה ֵהֵגּנָ ְלמּוד ּכִ ר ַהּתַ ָמקֹום ַאֵחר. ַלְמרֹות ֹזאת ְמַסּפֵ נֹוַתר ּבְ
ח  ּכַ ׁשְ ּנִ ִעיל ׁשֶ ְדקּו ֶאת ַהּמְ ר ּבָ ֲאׁשֶ ְלַבל ָיֵעז ִאיׁש ָלַקַחת ֶאת ְמִעילֹו - ּכַ

ִעיל. ַמר ֶאת ַהּמְ ָ ּשׁ ן ׁשֶ ִנְמָצא ָעָליו ָנָחׁש ְמסּוּכָ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קנ"א- קנ"ג

ף קנ"ג: ְמֶלאֶכת הֹוָצָאה ּדַ

ת,  ּבָ ַ ּשׁ ֶאְסרּו ּבַ ּנֶ ָלאכֹות ׁשֶ ע )ל"ט( ֲאבֹות ַהּמְ ים ְוֵתׁשַ לֹוׁשִ ְ ַאַחת ִמּשׁ
ת ָאסּור ְלהֹוִציא ֲחָפִצים ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד  ּבָ ַ ּשׁ ִהיא ְמֶלאֶכת הֹוָצָאה. ּבַ

ים ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד. ים, ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ָנִאים  ִכים ּבֹו. ַאַחד ַהּתְ ים ְמַהּלְ ַרּבִ דֹול ׁשֶ ַטח ּגָ ים הּוא ׁשֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ
ֵרה  ׁש ֶעׂשְ ל ׁשֵ ִּיְהֶיה ּבֹו רֹוַחב ׁשֶ ים הּוא ׁשֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ יר ְרחֹוב ּכִ ְלַהְגּדִ

חֹות. מֹוֶנה ֶמֶטר( ְלָכל ַהּפָ ׁשְ ה )ּכִ ַאּמָ

בֹוהֹות  ע ְמִחיּצֹות )ִקירֹות( ַהּגְ ַאְרּבַ ף ּבְ ַטח מּוּקָ ְרׁשּות ַהָּיִחיד הּוא ׁשֶ
ִית ְוָחֵצר(. ל, ּבַ חֹות )ְלָמׁשָ ֵעֶרְך ֶמֶטר( ְלָכל ַהּפָ ָרה ְטָפִחים )ּבְ ֲעׂשָ

ים ֶאל  י ָאסּור ְלַהֲעִביר ֵחֶפץ ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ ת קֹוֵבַע ּכִ ּבָ ַ ִאיּסּור הֹוָצָאה ַבּשׁ
ים. ְרׁשּות ַהָּיִחיד, ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ת ְלַהֲעִביר  ּבָ ַ ּשׁ ָאסּור ּבַ ם ׁשֶ ׁשֵ ל ְמֶלאֶכת הֹוָצָאה: ּכְ נֹו אֹוֶפן נֹוָסף ׁשֶ ֶיׁשְ
ים ִלְרׁשּות  ים, ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ ֵחֶפץ ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ
ע  ים, ְלֶמְרַחק ַאְרּבַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ם ָאסּור ְלַהֲעִביר ֵחֶפץ ּבִ ְך ּגַ ַהָּיִחיד, ּכָ
ע  ָבר, ָלֶלֶכת ִאיּתֹו ֶמְרַחק ַאְרּבַ לֹוַמר, ָלַקַחת ּדָ ֵני ֶמֶטר(. ּכְ ׁשְ ַאּמֹות )ּכִ

יחֹו. ַאּמֹות ּוְלַהּנִ

הרב יורם צהר, מעביר שיחה לבנות האולפנה 
)Wikipedia, שוקי ברקן(

הקמת אולפנת כפר פינס
אולפנת כפר פינס היא האולפנה 
הראשונה שהוקמה בארץ ישראל, 
ולכן היא מכונה "אם האולפנות". 
הקמת האולפנה נעשתה בעידוד הרב 
והרב אברהם  זצ"ל  נריה  משה צבי 
צוקרמן זצ"ל. האולפנה הוקמה כמוסד 
של קבע באלול תש"ך )1960(, על ידי 
הרב אלי ששר שהיה גם מנהלה הראשון. 
אחריו עמד בראשה הרב אברהם בהר"ן 
זצ"ל, ובמשך שנים רבות עומד בראשה 
הרב יורם צוהר שליט"א. שמה המקורי 
של האולפנה הוא "אולפנת רמת 
קרניאל על שם שלום קרניאל", שהיה 
גוש  מראשוני הנופלים בקרב על 
עציון. בשנה הראשונה למדו באולפנה 
27 תלמידות, ותוך ארבע שנים הגיע 
מספרן ליותר מ-100. כיום לומדות 
באולפנה כ-500 בנות מכל רחבי הארץ. 
חזון האולפנה הוא לחנך את התלמידות 
להיות "בנות תורה", המשלבות חיים של 
תורה ומצוות עם חיבור לארץ ולמדינה 

והשכלה רחבה.

מן ההיסטוריה

ַסק ַהֲהָלָכה,  ׁש ְלָבֵרר ִאיּתֹו ֶאת ּפְ ת ֶאל ַרב ַנְחָמן ּוִביּקֵ ׁשֶ ָהַלְך ַרב ׁשֵ
ֵני  ר ָחָמא ִמּפְ ל ָרֵמי ּבַ ָכִסים ְצִריִכים ִלְהיֹות ׁשֶ ַהּנְ ת ָטַען ׁשֶ ׁשֶ ַרב ׁשֵ
ִהיא ִציְּוָתה אֹוָתם ַאַחר  ֶ ה ָלֵתת לֹו אֹוָתם ּוַמה ּשׁ ִחיּלָ ִהיא ִציְּוָתה ּתְ ׁשֶ
הּוא ָלַמד  יב לֹו ׁשֶ ָבר לֹא מֹוִעיל, ֲאָבל ַרב ַנְחָמן ֵהׁשִ ְך ְלָאִחיו ּכְ ּכָ
ָכִסים ְלָאָדם  ָהֵאם ְיכֹוָלה ְלִהְתָחֵרט ְוָלֵתת ֶאת ַהּנְ מּוֵאל ׁשֶ ְבֵרי ׁשְ ִמּדִ

ָּיִכים ְלַרב עּוְקָבא. ָכִסים ׁשַ ַאֵחר - ְוָלֵכן ַהּנְ
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

ת וַרב  ׁשֶ במה היו חלוקים ַרב ׁשֵ א. 
ַנְחָמן?

ים" ומהי "ְרׁשּות  מהי "ְרׁשּות ָהַרּבִ ב. 
ַהָּיִחיד"?

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא קמ"ז-קנ"ג

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

כאשר קורח ועדתו מתלוננים על משה, אומר להם משה כך: "..ּוְקחּו 
תֹו..".  ם ִלְפֵני ה' ִאיׁש ַמְחּתָ ם ֲעֵליֶהם ְקטֶֹרת ְוִהְקַרְבּתֶ תֹו ּוְנַתּתֶ ִאיׁש ַמְחּתָ
לאחר מכן, כאשר ה' כועס ומתחילה מגיפה בעם אומר משה לאהרון: 
ַח  ְזּבֵ ה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ "ַוֹּיאֶמר ֹמׁשֶ
ֶצף  י ָיָצא ַהּקֶ ר ֲעֵליֶהם ּכִ ים ְקֹטֶרת ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכּפֵ ְוׂשִ
ֶגף". אהרון אכן מזדרז ועושה כדבר משה ומצליח  ְפֵני ה' ֵהֵחל ַהּנָ ִמּלִ
ָהל  ה ַוָּיָרץ ֶאל ּתֹוך ַהּקָ ר מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ח ַאֲהרֹן ּכַ לעצור את המגיפה: "ַוִּיּקַ
ין  ר ַעל ָהָעם ַוַּיֲעֹמד ּבֵ ֹטֶרת ַוְיַכּפֵ ן ֶאת ַהּקְ ָעם ַוִּיּתֵ ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ְוִהּנֵ

ָפה". ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוּתֵ ַהּמֵ
שאלו על כך חז"ל: מדוע דווקא באמצעות הקטורת נעצרה המגיפה? 
רש"י ענה על כך ואמר שזהו סוד שגילה מלאך המוות למשה כשעלה 

למרום, שהקטורת יכולה לעצור מגיפה.
מפרשים אחרים הוסיפו ואמרו שבני ישראל חשבו שהקטורת גורמת 
למוות, כפי שמתו נדב ואביהו כשהקטירו קטורת, וכן 250 אנשי קורח. 
לכן רצה ה' להראות להם שהקטורת דווקא מביאה טובה לעולם, ולכן 
אהרון הראה לכולם שלא הקטורת גרמה למגיפה, אלא שבדיוק ההיפך 

- הקטורת היא זו שעצרה את המגיפה.

"ד
דמויות השנה בחמ

הרב גורן נכנס אל מערת המכפלה
כאשר חיילי צה"ל כבשו ושיחררו את עיר האבות 
חברון במלחמת ששת הימים, רצה הרב שלמה 
גורן להיכנס למערת המכפלה. השערים היו נעולים 
והערבים שהיו בפנים טענו שאין להם מפתח. הרב 
ירה בנשקו על השערים, וניסה במשך שלוש שעות 
לפרוץ אותם, אך ללא הצלחה. לבסוף הגיע טנק 
ישראלי למקום כשהוא נושא עליו דגל ישראל 
מאולתר. הרב גורן תלה את הדגל על תורן קטן 
בכניסה למערה, ובאמצעות מוט לום מהטנק הצליחו 
לבסוף לפרוץ את השערים. הרב גורן נכנס למערה, 
תקע בשופר וקרא בתורה את פרשת "חיי שרה", בה 
מסופר כיצד קנה אברהם אבינו את מערת המכפלה 
מבני חת. זו הייתה הפעם הראשונה אחרי אלפי שנים 

שיהודי נכנס למערת המכפלה.

*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.

מי אני?
1. היו לי שני בנים, רמי ועוקבא

2. נחש שמר לי על המעיל

3. נפלתי בקרב על גוש עציון

4. אחי הוא האדמו"ר מפיאסצנה

5. כפר פינס נקרא על שמי 


