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דַּ ף קמ"ז :נִ ִּסים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
אוֹמ ִרים ׁ ֶש ָהיּו ַּכ ָּמה נִ ִּסים ְ ּגלּויִ ים בְּ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֶ ,א ָחד ֵמ ֶהם הּוא
ֲחזַ "ל ְ
ׁ ֶש ָהר ַּוח ֵמעוֹ לָ ם ל ֹא ּ ִפי ְּז ָרה ֶאת ֶה ָע ׁ ָשן ׁ ֶש ָהיָ ה עוֹ לֶ ה ִמן ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחַ .ה ַּתלְ מּוד
יוֹמא ַמ ְס ִ ּביר ׁ ֶש ֵאין ַה ַּכּוָנָ ה ׁ ֶש ָהר ַּוח ל ֹא ֵהזִ יזָ ה ֶאת ַע ּמּוד ֶה ָע ׁ ָשן,
ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ָ
ֵאלָ א ׁ ֶש ִהיא ֵהזִ יזָ ה אוֹ תוַֹ ,א ְך ִ ּב ׁ ְשלֵ מּות וְ ל ֹא ּ ִפי ְּז ָרה אוֹ תוֹ .
עוֹ ד מוֹ ִסיף ַה ַּתלְ מּוד ְּומ ַס ּ ֵפר ׁ ֶש ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם ַהכּ וֹ ל
יטים בְּ ַע ּמּוד ֶה ָע ׁ ָשן בְּ מוֹ ָצ ֵאי ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרתִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָהיָ ה בְּ ָכ ְך
ָהיּו ַמבִּ ִ
רוֹמית
ִס ָ
ימן ַעל ַ ּכ ּמּות ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים ׁ ֶש ֵּת ֵרד אוֹ ָת ּה ׁ ָשנָ ה ִ -אם ָהיְ ָתה ר ַּוח דְּ ִ
ׁ
אוֹ
ׁ
פוֹ
ׁ
יוֹד ִעים ֶש ָת ּה ָשנָ ה יֵ ְרדּו ְ ּג ָש ִמים
ְמנַ ּׁ ֶש ֶבת וְ ָה ַע ּמּוד נָ ָטה לְ ַצד ָצ ןָ ,היּו ְ
ּובים; ִאם נָ ׁ ְש ָבה ר ַּוח ְצפוֹ נִ ית וְ ֶה ָע ׁ ָשן ָהיָ ה נוֹ ֶטה ְּכלַ ּ ֵפי ַצד דָּ רוֹ םְ ,יָדעּו
ְמר ִ ּ
ׁ ֶשּיֵ ְרדּו ְ ּג ׁ ָש ִמים מ ָּוע ִטיםִ .אם נָ ׁ ְש ָבה ר ַּוח ַמ ֲע ָר ִבית ַוְע ּמּוד ֶה ָע ׁ ָשן נָ ָטה ְּכלַ ּ ֵפי
ִמזְ ָרחְ ,יָדעּו ׁ ֶשּיֵ ְרדּו ְ ּג ׁ ָש ִמים ְ ּב ִמידָּ ה ֵ ּבינוֹ נִ יתִ .אם ָה ַע ּמּוד נָ ָטה ְּכלַ ּ ֵפי ַמ ֲע ָרב,
ְיָדעּו ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ׁ ְשנַ ת ַ ּב ּצוֹ ֶרת.
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף קמ"ז
יְׁש ְעיָהּו
"ּב ִּיָמים ָה ֵהם ָחלָ ה ִחזְ ִקּיָהּו לָ מּות וַ ּיָ בֹא ֵאלָ יו ַ
ַ
ֹאמר ֵאלָ יו ּכֹה ָא ַמר ה' ַצו לְ ֵב ֶיתָך
ֶבן ָאמֹוץ ַהּנָ ִביא וַ ּי ֶ
ּכִ י ֵמת ַא ָּתה וְ ֹלא ִת ְחיֶה"( .מלכים ב' ,כ')
שכיב מרע – גוסס
מדכר – נזכר

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.

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

דַּ ף קמ"חְ ׁ :שכִ יב ֵמ ַרע ׁ ֶש ִה ְב ִריא
ֲחזַ "ל ִּת ְּיקנּו ׁ ֶש ָא ָדם חוֹ לֶ ה ַהנּוֹ ֶטה לָ מּות יָ כוֹ ל לָ ֵתת ֶאת נְ ָכ ָסיו בְּ ַמ ָּתנָ ה
"שכִ יב ֵמ ַרע"ּ ְ ,כלוֹ ַמר:
ַ ּגם לְ ל ֹא ַמ ֲע ֵשׂ ה ִקנְ יָ ן .חוֹ לֶ ה ָ ּכזֶ ה ְמכּו ֶּנה ַ ּב ֲא ָר ִמית ׁ ְ
תּובים
ׁשוֹ ֵכב ַעל ֶע ֶרשׂ דְּ וַ יַּ .ת ָ ּקנָ ה זוֹ ְמכ ָ ּּונה "דִּ ְב ֵרי ׁ ְש ִכיב ֵמ ַרע ִ ּכ ְכ ִ
סּורים דָּ ִמי" – דְּ ַהיְ נּו דִּ ְב ֵרי חוֹ לֶ ה ַהנּ וֹ ֶטה לָ מּות ַה ְמ ַצּוֶה לָ ֵתת נְ כָ ָסיו
וְ ִכ ְמ ִ
ְ ּב ַמ ָּתנָ ה ,נֶ ְח ׁ ָש ִבים ְּכ ִאילּ ּו הּוא ָע ָ ׂ
שה ִקנְ יָ ן וְכָ ַתב ׁ ְש ָטר.
ּומה ַהדִּ ין ִאם לְ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ּׁ ְש ִכיב ֵמ ַרע נָ ַתן ֶאת ַמ ְּתנָ תוֹ לְ ָא ָדם ּ ְפלוֹ נִ י
ָ
הּוטב ַמצָּ בוֹ וְ הּוא ִה ְב ִריא? ַה ִאם הּוא יָ כוֹל ַע ָּתה לִ ְטעֹןָּ :כל ַמה ּׁ ֶש ָ ּנ ַת ִּתי
ַ
ֶאת ַה ַּמ ָּתנָ ה ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָח ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶש ֲאנִ י עו ֵֹמד לָ מּותַ ,עכְ ׁ ָשיוֶ ׁ ,ש ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ֲאנִ י
לוֹמ ִדים ׁ ֶש ָאכֵ ן ַט ֲענָ ה זוֹ ִמ ְת ַקבֶּ לֶ ת.
ַחיַ ,ה ַּמ ָּתנָ ה בְּ ֵטלָ ה? ְּובכֵ ןּ ַ ,ב ַּתלְ מּוד ְ
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הרב ישעיהו שפירא זצ"ל ,שכונה
"האדמו"ר החלוץ" ,היה מנהיג חסידי-
ציוני .הרב נולד בפולין למשפחה
חסידית ,ואחיו היה הרב קלונימוס קלמיש
שפירא הי"ד ,האדמו"ר מפיאסצנה
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
( )1920עלה שוב לארץ וחי אצל בן
דודו האדמו"ר מדרוהוביץ בירושלים .הוא
היה בין מייסדי "הפועל המזרחי" ועמד
בראשה .בגיל  51החליט 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.
בעקבות הידיעות
על השואה ומות בני
משפחתו  -הידרדר
מצבו הבריאותי ,והוא
נפטר ונקבר בהר
הזיתים בשנת תש"ה.
הרב ישעיהו שפירא-
האדמור החלוץ ()Wikipedia
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יפין"
"קנְ יַ ן ֲחלִ ִ
דַּ ף קמ"טִ :
יפין".
"קנְ יַ ן ֲחלִ ִ
ְ ּב ַדף זֶ ה מּוזְ ָּכר ֶא ָחד ִמ ּסּוגֵ י ַה ִּקנְ יָנִ יםִ :
לִ ְפ ָע ִמים ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים רוֹ ִצים לִ ְקנוֹ ת ֵח ֶפץ זֶ ה ִמ ֶּזה .לְ ָמ ׁ ָשל ,לְ גָ ד יֵ ׁש
ּ ָפ ָרה וְ הּוא ָהלַ ְך ֶאל ַה ּׁשּוק ְּכ ֵדי לִ ְמצוֹ א קוֹ נֶ הּ ַ .ב ּׁשּוק הּוא ּ ָפגַ ׁש סוֹ ֵחר
ְ ּב ֵהמוֹ ת ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ְ :מכוֹ ר לִ י ֶאת ּ ָפ ָר ְת ָך וַ ֲאנִ י ֶא ְמכּ וֹ ר לְ ָך ֶאת ַה ֲחמוֹ ר
ׁ ֶש ִּלי .נַ ֲחלִ יף ֵ ּבינֵ ֶיהםּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה סוֹ ֵחר ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך לַ ֲעשׂוֹ ת
יהם
ּומ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם ַמ ֲחלִ ִ
ׁשּום ִקנְ יָן ַ ּב ּ ָפ ָרהּ ָ .גד קוֹ נֶ ה ֶאת ַה ֲחמוֹרִ ,
יפים בֵּ ינֵ ֶ
ֶאת ַה ּ ָפ ָרה בַּ ֲחמוֹ ר ,בָּ ֶרגַ ע ׁ ֶש ָ ּגד קוֹ נֶ ה ֶאת ַה ֲחמוֹ ר ִמּיָ ד נִ ְהיֵ ית ַה ּ ָפ ָרה
ׁ ַשּיֶ ֶכת לְ סוֹ ֵחר ַהבְּ ֵהמוֹ ת.
יפין ֶא ְפ ׁ ָשר לַ ֲעשׂ וֹ ת ַרק בְּ ֵח ֶפץ,
אוֹמ ִרים ׁ ֶש ִ ּקנְ יַ ן ֲחלִ ִ
ּיֶ ׁ ְשנָ ם ֲאמוֹ ָר ִאים ָה ְ
ְּכגוֹ ן ֶ ּבגֶ ד אוֹ ְּכלִ יַ ,א ְך ל ֹא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַמ ֲאכָ ל.
לוֹמ ִדים ְ ּב ַדף זֶ הִ :אי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְקנוֹת ַמ ְט ְ ּבעוֹ ת ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות
נוֹסף ְ
ּ ְפ ָרט ָ
יפיןִ .אם ָא ָדם רוֹ ֶצה לְ ַה ְקנוֹ ת לַ ֲח ֵברוֹ ַמ ְט ֵ ּב ַע ,יַ ְקנֶ ה לוֹ ְ ּב ִקנְ יָ ן
ִקנְ יַ ן ֲחלִ ִ
ַא ֵחרְּ ,כגוֹ ןַ :הגְ ָ ּב ָהה.

אשית ַה ֵ ּגז
דַּ ף ק"נִ :מ ְצוַ ת ֵר ׁ ִ
אשית ַה ֵ ּגז ִהיא ַא ַחת ֵמ ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבַּ ע ַמ ְּתנוֹ ת ְ ּכהּו ָּנהִ .מ ְצוַ ת
ֵר ׁ ִ
ְ
הּודי ַהגּ וֹ זֵ ז ֶאת ֶצ ֶמר ְ ּכ ָב ָשׂ יוָ ,צ ִריך לָ ֵתת
ֵר ׁ ִ
אשית ַה ֵ ּגז קוֹ ַב ַעתּ ִ ,כי יְ ִ
לַ כּ ֵֹהן ֵחלֶ ק ִמן ַהצֶּ ֶמר.
ַה ִאם ַ ּגם ַהגּ וֹ זֵ ז ֶּכ ֶב ׂ
אשית ַה ֵ ּגז? ַ ּב ַּתלְ מּוד לוֹ ְמ ִדים
ש יָ ִחיד ִמ ְת ַחּיֵ ב ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשית ַה ֵ ּגז.
ׁ ֶש ַרק ִמי ׁ ֶשגּ וֹ זֵ ז ֲח ִמ ּׁ ָ
ישה ְ ּכ ָב ִשׂ ים לְ ָפחוֹ ת ִמ ְת ַחּיֵ ב בְּ ֵר ׁ ִ
ישה ְּכ ָב ִ ׂ
אשית
ְ ּב ִמ ְק ֶרה ְמסּוּיָ ם ּ ַ -גם ִמי ׁ ֶשגּ ֹוזֵ ז ֲח ִמ ּׁ ָ
שים לִ ְפ ָע ִמים ּ ָפטּור ֵמ ֵר ׁ ִ
ַה ֵ ּגז ,לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם ׁ ִשיעּור ַה ֶ ּצ ֶמר ׁ ֶש ִה ְצלִ ַיח לִ גְ זוֹז הּוא מ ָּועטַ .רק ִאם ִה ְצלִ ַיח
לִ גְ זוֹ ז ֶצ ֶמר ְ ּב ִמ ׁ ְש ָקל ְמסּוּיָ ם ַה ְמפוֹ ָרט ַ ּב ַּתלְ מּוד  -הּוא ִמ ְת ַחּיֵ ב ַ ּב ְ ּנ ִתינָ ה.
יכ ָתה
(מ ְצוָ ה תק"ח) כּ וֹ ֵתב ַעל ִמ ְצוָ ה זוֹ ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה זִ ְ ּ
"ס ֶפר ַה ִחינּ ְּוך" ִ
ֵ
ּומ ָּתנוֹ ת נוֹ ָספוֹ ת ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשּיִ ָּמ ֵצא לָ ֶהם
ּומ ְע ְשׂ רוֹ ת ַ
לַ כּ ֲֹהנִ ים ְּתרּומוֹ ת ַ
אשית ַה ֵ ּגז ִהיא דּ וֹ ֶאגֶ ת ׁ ֶשּיְ ֵהא לַ כּ ֲֹהנִ ים ַמה ִּללְ בּ וֹ ׁש.
ּוב ִמ ְצוַ ת ֵר ׁ ִ
ָמזוֹ ןְ ,

ּושנֵ י ַה ָ ּבנִ ים
דַּ ף קנ"אַ :צּוָ ַאת ָה ֵאם ׁ ְ
ַ ּב ַּתלְ מּוד ְמס ּ ָּופר ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ַעל ׁ ְשנֵ י ֲאמוֹ ָר ִאים ַא ִחיםָ ,ר ֵמי ַ ּבר ָח ָמא וְ ַרב
ע ְּוק ָבא ַ ּבר ָח ָמאִ .א ָּמם ׁ ֶשל ָה ֲאמו ָֹר ִאים ַה ָ ּללּו נָ ְט ָתה לָ מּות ו ְִהיא ֶה ְחלִ ָיטה
לָ ֵתת ֶאת ָּכל נְ כָ ֶס ָיה ְ ּב ַמ ְּתנַ ת ׁ ְשכִ יב ֵמ ַרע לְ ֶא ָחד ִמ ָ ּבנֶ ָיה .בָּ ֶע ֶרב ִהיא
נָ ְתנָ ה בְּ ַמ ְּתנַ ת ׁ ְש ִכיב ֵמ ַרע ֶאת ָ ּכל ַה ְּנ ָכ ִסים לְ ָר ֵמי בַּ ר ָח ָמאֲ ,א ָבל
עּוק ָבא בַּ ר ָח ָמא.
יה לְ ָא ִחיו ַרב ְ
לְ ָמ ֳח ָרת בַּ בּ ֶֹקר ִהיא נָ ְתנָ ה ֶאת נְ ָכ ֶס ָ
יעים
ַא ֲח ֵרי ּ ְפ ִט ָיר ָת ּה ָהלַ ְך ָר ֵמי ַ ּבר ָח ָמא לְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ׁ ֶשּיִ ְפסֹק לְ ִמי ַמ ִ ּג ִ
ַה ְ ּנכָ ִסים וְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ֵה ׁ ִשיב לוֹ  :לְ ָךִ ,וְאילּ ּו ַרב ע ְּוק ָבא ַ ּבר ָח ָמא ָהלַ ְך לְ ַרב
נַ ְח ָמן וְ הּוא ּ ָפ ַסק לוֹ ַ :ה ְ ּנכָ ִסים ׁ ֶש ְּל ָך.
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על המפה
כפר פינס
כפר פינס הוא מושב דתי בצפון
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
היו אנשי תנועת "הפועל המזרחי",
ששאפו לחבר תורה ועבודה בארץ
ישראל ,בדומה ליישובים השכנים כפר
הרא"ה ושדה יעקב .בתחילה עסקו
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.

כפר פינס ()Wikipedia, Amirki
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יתוֹ ֶאת ּ ְפ ַסק ַה ֲהלָ ָכה,
ּוב ֵ ּ
יק ׁש לְ ָב ֵרר ִא ּ
ָהלַ ְך ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ֶאל ַרב נַ ְח ָמן ִ
יכים לִ ְהיוֹ ת ׁ ֶשל ָר ֵמי בַּ ר ָח ָמא ִמ ּ ְפנֵ י
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָט ַען ׁ ֶש ַה ְּנ ָכ ִסים ְצ ִר ִ
ּומה ּׁ ֶש ִהיא ִציּוְ ָתה אוֹ ָתם ַא ַחר
ׁ ֶש ִהיא ִציּוְ ָתה ְּת ִח ָ ּ
ילה לָ ֵתת לוֹ אוֹ ָתם ַ
ָ ּכ ְך לְ ָא ִחיו ְ ּכ ָבר ל ֹא מוֹ ִעילֲ ,א ָבל ַרב נַ ְח ָמן ֵה ׁ ִשיב לוֹ ׁ ֶשהּוא לָ ַמד
מּואל ׁ ֶש ָה ֵאם יְ כוֹ לָ ה לְ ִה ְת ָח ֵרט וְ לָ ֵתת ֶאת ַה ְּנ ָכ ִסים לְ ָא ָדם
ִמדִּ ְב ֵרי ׁ ְש ֵ
ׁ
נ
ה
עּוק ָבא.
ב
ר
ים
כ
ש
ים
ס
כ
ְ
ַ ּיָ ִ לְ ַ
ַא ֵחר  -וְ לָ ֵכן ַ ְּ ָ ִ

דַּ ף קנ"בַ :ר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ּ ְפ ָדת
ָהיּו ַחכְ ֵמי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ֲא ָח ִדים ׁ ֶש ּׁ ְש ָמם ָהיָ ה ֶאלְ ָעזָ רֵ ,מ ֶהם ַּת ָ ּנ ִאיםְּ ,כגוֹ ןַ :ר ִ ּבי
ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןַ ,ר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ׁ ַש ּמ ַּוע ,וָ עוֹ ד.
ְ ּב ַמ ֲא ָמר זֶ ה נִ לְ ַמד ַעל ּת ֹולְ דו ָֹתיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ּ ְפ ָדת ׁ ֶש ָהיָ ה ֲאמוֹ ָרא.
ּוב ִּמ ְד ָר ׁ ִשים
מּודים ַהיְ ׁ ַ
ְס ָתם ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַה ִּנזְ ָ ּכר ַ ּב ַּתלְ ִ
רּושלְ ִמי וְ ַה ַ ּב ְבלִ י ַ
הּוא ַרבִּ י ֶאלְ ָעזָ ר בֶּ ן ּ ְפ ָדתַ .על ָא ִביוַ ,ר ִ ּבי ּ ְפ ָדת ,יָ ד ַּוע ׁ ֶש ָהיָ ה ֲח ֵברוֹ ׁ ֶשל
ַר ִ ּבי יְ ה ָּודה ַה ָ ּנ ִ ׂ
שיא.
ְ
ַרבִּ י ֶאלְ ָעזָ ר נוֹ לַ ד וְ ִה ְת ַח ֵּנך בְּ ָ ּב ֶבל וְ זָ כָ ה לִ לְ מֹד ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפי ְ ּגדוֹ לֵ י ַהדּ וֹ ר
מּואלּ ְ .בגִ יל ֶע ְ ׂ
ש ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ
ּוש ֵ
ׁ ֶשבְּ ָ ּב ֶבלֲ ,הל ֹא ֵהם ַרב ׁ ְ
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ׁ ָשם ָ ּבנָ ה ֶאת ֵ ּביתוֹ וְנָ ָ ׂ
ישה.
שא ִא ּׁ ָ
ְּכ ׁ ֶש ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
יְש ָיבה ׁ ֶש ָה ָיְתה ָ ּב ִעיר ִצ ּיפ ִוֹרי
ש ָר ֵאל הּוא לָ ַמד ְּת ִח ָ ּ
ילה ַ ּב ׁ ִ
ׁ ֶש ַ ּב ָ ּגלִ ילַ .על ַא ֲה ָבת ֹו לַ ּתו ָֹרה ו ְַה ְת ָמ ָדת ֹו ָ ּב ּה ָא ְמרּו ֲחזַ "לֶ ׁ ,ש ָהיָה כּ ֹה ׁ ָשק ַּוע
עוֹסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ָמקוֹם ֶא ָחד וְ ל ֹא ָ ׂ
שם לֵ ב ׁ ֶש ְּמ ִעילוֹ
ְ ּבלִ ּ
ימּוד ַעד ׁ ֶש ָהיָ ה ֵ
נוֹתר ְ ּב ָמקוֹם ַא ֵחר .לַ ְמרוֹ ת זֹאת ְמ ַס ּ ֵפר ַה ַּתלְ מּוד ִּכי ַה ּת ָוֹרה ֵהגֵ ָ ּנה ָעלָ יו
ַ
לְ ַבל יָ ֵעז ִא ׁיש לָ ַק ַחת ֶאת ְמ ִעילוֹ ַּ -כ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ְדקּו ֶאת ַה ְּמ ִעיל ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּכח
נִ ְמ ָצא ָעלָ יו נָ ָח ׁש ְמס ָּּוכן ׁ ֶש ּׁ ָש ַמר ֶאת ַה ְּמ ִעיל.

מן ההיסטוריה
הקמת אולפנת כפר פינס
אולפנת כפר פינס היא האולפנה
הראשונה שהוקמה בארץ ישראל,
ולכן היא מכונה "אם האולפנות".
הקמת האולפנה נעשתה בעידוד הרב
משה צבי נריה זצ"ל והרב אברהם
צוקרמן זצ"ל .האולפנה הוקמה כמוסד
של קבע באלול תש"ך ( ,)1960על 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
מראשוני הנופלים בקרב על גוש
עציון .בשנה הראשונה למדו באולפנה
 27תלמידות ,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.

דַּ ף קנ"גְ :מלֶ אכֶ ת הוֹ ָצ ָאה
ַא ַחת ִמ ּׁ ְשלוֹ ׁ ִשים וְ ֵת ׁ ַשע (ל"ט) ֲאבוֹ ת ַה ְּמלָ אכוֹ ת ׁ ֶש ֶּנ ֶא ְסרּו בַּ ּׁ ַשבָּ ת,
אכת הוֹ ָצ ָאהּ ַ .ב ּׁ ַש ָ ּבת ָאסּור לְ הוֹ ִציא ֲח ָפ ִצים ֵמ ְר ׁשּות ַהּיָ ִחיד
ִהיא ְמלֶ ֶ
לִ ְר ׁשּות ָה ַר ִ ּבים ,וְכֵ ן לְ ֵה ֶפ ְךֵ ,מ ְר ׁשּות ָה ַר ִ ּבים לִ ְר ׁשּות ַהּיָ ִחיד.
ְר ׁשּות ָה ַרבִּ ים הּוא ׁ ֶש ַטח ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ַר ִ ּבים ְמ ַה ְּלכִ ים בּ וֹ ַ .א ַחד ַה ְּתנָ ִאים
לְ ַהגְ דִּ יר ְרחוֹ ב ִּכ ְר ׁשּות ָה ַר ִ ּבים הּוא ׁ ֶשּיִ ְהיֶ ה בּ וֹ רוֹ ַחב ׁ ֶשל ׁ ֵש ׁש ֶע ְ ׂ
ש ֵרה
(כ ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶמ ֶטר) לְ כָ ל ַה ּ ָפחוֹ ת.
ַא ָּמה ִּ
(קירוֹ ת) ַה ְ ּגבוֹ הוֹ ת
יצוֹ ת ִ
ְר ׁשּות ַהּיָ ִחיד הּוא ׁ ֶש ַטח מ ָ ּּוקף ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ְמ ִח ּ
ֲע ָ ׂ
ׁ
(ב ֵע ֶר ְך ֶמ ֶטר) לְ כָ ל ַה ּ ָפחוֹ ת (לְ ָמ ָשלּ ַ ,ביִ ת וְ ָח ֵצר).
ש ָרה ְט ָפ ִחים ְ ּ
קוֹב ַע ִּכי ָאסּור לְ ַה ֲע ִביר ֵח ֶפץ ֵמ ְר ׁשּות ָה ַר ִ ּבים ֶאל
ִא ּ
יסּור ָ
הוֹצ ָאה ַב ּׁ ַש ָ ּבת ֵ
ְר ׁשּות ַהּיָ ִחיד ,וְכֵ ן לְ ֵה ֶפ ְךֵ ,מ ְר ׁשּות ַהּיָ ִחיד לִ ְר ׁשּות ָה ַר ִ ּבים.
יֶ ׁ ְשנוֹ
נוֹסף ׁ ֶשל ְמלֶ אכֶ ת הוֹ ָצ ָאהְּ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָאסּור ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת לְ ַה ֲע ִביר
אוֹפן ָ
ֶ
ֵח ֶפץ ֵמ ְר ׁשּות ַהּיָ ִחיד לִ ְר ׁשּות ָה ַר ִ ּבים ,וְכֵ ן לְ ֵה ֶפ ְךֵ ,מ ְר ׁשּות ָה ַר ִ ּבים לִ ְר ׁשּות
ַהּיָ ִחידָּ ,כ ְך ַ ּגם ָאסּור לְ ַה ֲע ִביר ֵח ֶפץ ִ ּב ְר ׁשּות ָה ַר ִ ּבים ,לְ ֶמ ְר ַחק ַא ְר ַ ּבע
לוֹמר ,לָ ַק ַחת דָּ ָבר ,לָ לֶ כֶ ת ִא ּיתוֹ ֶמ ְר ַחק ַא ְר ַ ּבע
ַא ּמוֹ ת ִּ
(כ ׁ ְשנֵ י ֶמ ֶטר)ְּ .כ ַ
ַא ּמוֹ ת ּולְ ַה ִ ּניחוֹ .

הרב יורם צהר ,מעביר שיחה לבנות האולפנה
( ,Wikipediaשוקי ברקן)
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דבר תורה לשולחן שבת
"ּ..וקחּו
כאשר קורח ועדתו מתלוננים על משה ,אומר להם משה כך:
ְ
ִא ׁיש ַמ ְח ָּתתוֹ ּונְ ַת ֶּתם ֲעלֵ ֶיהם ְקט ֶֹרת וְ ִה ְק ַר ְב ֶּתם לִ ְפנֵ י ה' ִא ׁיש ַמ ְח ָּתתוֹ."..
לאחר מכן ,כאשר ה' כועס ומתחילה מגיפה בעם אומר משה לאהרון:
יה ֵא ׁש ֵמ ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
"וַ ּי ֶ
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ֶאל ַא ֲהרֹן ַקח ֶאת ַה ַּמ ְח ָּתה וְ ֶתן ָעלֶ ָ
יהם ִ ּכי יָ ָצא ַה ֶ ּק ֶצף
וְ ִשׂ ים ְקט ֶֹרת וְ הוֹ לֵ ְך ְמ ֵה ָרה ֶאל ָה ֵע ָדה וְ כַ ּ ֵפר ֲעלֵ ֶ
ִמ ִּל ְפנֵ י ה' ֵה ֵחל ַה ָּנגֶ ף" .אהרון אכן מזדרז ועושה כדבר משה ומצליח
לעצור את המגיפה" :וַ ּיִ ַ ּקח ַא ֲהרֹן ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר מ ׁ ֶֹשה וַ ּיָ ָרץ ֶאל ּתוֹך ַה ָ ּק ָהל
וְ ִה ֵּנה ֵה ֵחל ַה ֶּנגֶ ף ָ ּב ָעם וַ ּיִ ֵּתן ֶאת ַה ְ ּקט ֶֹרת וַ יְ כַ ּ ֵפר ַעל ָה ָעם וַ ּיַ ֲעמֹד ֵ ּבין
ּובין ַה ַחּיִ ים וַ ֵּת ָע ַצר ַה ַּמ ֵ ּג ָפה".
ַה ֵּמ ִתים ֵ
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  250אנשי 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.

???

שאלת
השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

א .במה היו חלוקים ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ַורב
נַ ְח ָמן?
ב .מהי ְ"ר ׁשּות ָה ַר ִ ּבים" ומהי ְ"ר ׁשּות
ַהּיָ ִחיד"?
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

מי אני?

ד

ד

 .1היו לי שני בנים ,רמי ועוקבא

מ

ויות השנה

בח
מ"

 .2נחש שמר לי על המעיל
 .3נפלתי בקרב על גוש עציון
 .4אחי הוא האדמו"ר מפיאסצנה
 .5כפר פינס נקרא על שמי

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.

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.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות

תלמוד ישר
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