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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קל"ג -קל"ט
פרשת בהעלותך | י' -ט"ז בסיון ( 4-10ליוני)

דַּ ף קל"גַ :מ ְר ָ ּגלִ ית ,דָּ ג וְ ֶה ְקדֵּ ׁש
ָאב יָ כוֹ ל לָ ֵתת לִ ְפנֵ י מוֹ תוֹ בְּ ַמ ָּתנָ ה ֶאת ָ ּכל
נְ ָכ ָסיו לְ ָא ָדם זָ ר וְ ָכ ְך לְ נַ ּׁ ֵשל ֶאת בָּ נָ יו ִמן
רּושה .בַּ ִּמ ׁ ְשנָ ה בְּ ַדף זֶ ה נֶ ֱא ַמר ִ ּכי ֵאין
ַהיְ ּׁ ָ
ָראּוי לִ נְ הוֹ ג ָ ּכ ְך ֶא ָ ּלא ַעל ָה ָאב לְ הוֹ ִתיר ֶאת
ּושה לְ ָבנָ יו ְ ּכ ִמ ְצוַת ַה ּת ָוֹרהּ ְ .ב ֶה ְק ׁ ֵשר
נְ כָ ָסיו ִ ּכיר ּׁ ָ
לַ נּוֹ ֵ ׂ
שא ַה ֶּזה ְמ ַס ּ ֵפר לָ נּו ַה ַּתלְ מּוד ֶאת ַה ִּמ ְק ֶרה
יוֹעזֶ ר ָהיָה ֵ ּבן ׁ ֶשלּ ֹא נָ ַהג
ַה ָ ּבא :לַ ַּת ָ ּנא ֵ
יוֹסף ֶ ּבן ֶ
ַּכ ּׁש ָּורהָ .ע ַמד יוֹ ֵסף בֶּ ן יוֹ ֶעזֶ ר וְ ִה ְקדִּ ׁיש ְ ּכלִ י
ָמלֵ א דִּ ְינ ֵרי זָ ָהב ׁ ֶש ָהיָ ה בִּ ְר ׁשּותוֹ לְ ֵבית
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשבְּ נוֹ ל ֹא יִ ָיר ׁ ֶשנּּו .לְ ִיָמים ָע ַמד
ַה ֵ ּבן וְנָ ָ ׂ
ישה ַ ּבת ׁ ֶשל ָא ָדם ׁ ֶש ָע ַבד ְ ּב ֵבית
שא לְ ִא ּׁ ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ַי ַ ּנאי ַ ּב ֲהכָ נַ ת ִק ּׁיש ֵּוטי ַמלְ כּות .לְ ַא ַחר זְ ָמן יָלְ ָדה ִא ׁ ְש ּת ֹו ְוהּוא ֶה ְחלִ יט לִ ְקנוֹת
אוֹרעּ ְ .ב ֵעת ׁ ֶש ּ ָפ ַתח ֶאת ַהדָּ ג הּוא ָמ ָצא ְ ּבתוֹכוֹ ַמ ְר ָ ּגלִ ית
לָ ּה דָּ ג לִ כְ בוֹד ַה ְּמ ָ
"אל ִּת ְמכּ וֹר ֶאת ַה ַּמ ְר ָ ּגלִ ית לְ עוֹ ֵ ׂ
שי ַה ְּמלָ אכָ ה ׁ ֶשל
ישהַ :
ָיְק ָרהָ .א ְמ ָרה לוֹ ָה ִא ּׁ ָ
אוֹת ָך ִ ּב ְמ ִח ָיר ּה .לֵ ְך לְ גִ זְ ָ ּב ֵרי
ַה ֶּמלֶ ְךֶ ׁ ,ש ֵהם ֵאינָ ם ְיִר ֵאי ׁ ָש ַמיִם ֲוַעלּולִ ים לְ ַר ּמוֹת ְ
ַה ֶה ְקדֵּ ׁש ַוְה ַ ּצע לָ ֶהם לִ ְקנוֹת ֶאת ַה ַּמ ְר ָ ּגלִ ית"ְּ .כ ׁ ֶש ָ ּבא ֵא ֶצל ַה ִ ּגזְ ָ ּב ִרים ָא ְמרּו
וְיָה ׁ ֶשל ַה ַּמ ְר ָ ּגלִ ית ֵּ 13כלִ ים ְמלֵ ִאים דִּ ינְ ֵרי זָ ָהבֲ ,א ָבל דַּ ע לְ ָך ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשּות
"ש ּ
לוָֹ ׁ :
"א ּטוֹ ל ׁ ִש ְב ָעה וְ ָהעוֹ ֶדף יִ ְהיֶ ה
ֶה ְקדֵּ ׁש ׁיֵש ָּכ ֶרגַ ע ַרק ׁ ִש ְב ָעה ֵּכלִ ים"ָ .א ַמר ַה ֵ ּבןֶ :
עּולתוֹ ׁ ֶשל ָה ָאב,
אוֹמ ִרים ִּכי לְ ַב ּסוֹף ָ ּכ ְך נָ ַהג ַהבֵּ ן בִּ זְ כּות ּ ְפ ָ ּ
לַ ֶה ְקדֵּ ׁש"ׁ .יֵש ְ
ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁיש ְ ּכלִ י ָמלֵ א דִּ ינְ ֵרי זָ ָהב לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.

דַּ ף קל"דַּ :תלְ ִמ ָידיו ׁ ֶשל ִה ֵ ּלל ַה ָּז ֵקן
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ַעל ַּתלְ ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַה ַּת ָּנא ִה ֵ ּלל
ַה ָּז ֵקןֶ ׁ ,ש ָהיּו ֲע ֵמלִ ים ַ ּב ּתו ָֹרה ו ְָהיּו ַצדִּ ִיקים ְ ּגד ֹולִ ים.
ׁ ְשמוֹ נִ ים ַּתלְ ִמ ִידים ָהיּו לְ ִה ֵ ּלל ַה ָּז ֵקן ו ְַה ַּתלְ מּוד
או ֵֹמר ׁ ֶש ְ ּבכ ַֹוח ַמ ֲעלָ ָתם ְ ּב ָחכְ ָמה ְּוב ִמידּ וֹת טוֹבוֹת,
ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ָהיּו ְראּויִים ׁ ֶש ִּת ׁ ְש ֶרה ֲעלֵ ֶיהם
ׁ ְשכִ ינָ ה ְּכמ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו ,ו ְַה ְּק ַט ִ ּנים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ָהיּו ְראּויִים
לְ ַה ֲע ִמיד ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁשְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ָע ָ ׂ
יְהוֹש ַע ִ ּבן
שה ׁ ֻ
נּון ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ִ ּנלְ ַחם ַ ּב ְּכנַ ֲענִ יםַ .ה ַּתלְ ִמיד ַה ָ ּגדוֹ ל
יאל וְ ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶשבָּ ֶהם
ִמכּ ָ ּ
ּולם ָהיָ ה יוֹ נָ ָתן בֶּ ן עּוזִ ֵ
ַרבָּ ן יוֹ ָחנָ ן בֶּ ן זַ ַ ּכאיַ .רבָּ ן יוֹ ָחנָ ן בֶּ ן זַ ַ ּכאי ָהיָה
ַמ ִ ּג ַיע ָה ִר ׁ
אשוֹן לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַ ּבבּ ֶֹוקרָ ,וְהיָה
יָשב ִוְה ְת ַ ּב ֵּטלֶ ,א ָ ּלא לָ ַמד
ָה ַא ֲחרוֹן ׁ ֶש ָעזַ ב ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ,הּוא ֵמעוֹ לָ ם ל ֹא ׁ ַ
ִ ּב ׁ ְש ִק ָידהָ ,וְחזַ ר וְלָ ַמד ַעל דִּ ְב ֵרי ַה ּת ָוֹרה ַעד ׁ ֶש ָּזכָ ה לָ ַד ַעת ֶאת ָּכל ַה ּת ָוֹרה,
ילה ִּומ ָּכל אוֹת ְמי ָּּותרוֹת ַה ְּכתּובוֹת
וֹמ ִדים ִמ ָּכל ִמ ָ ּ
וְכֵ ן ַמה דּ ְוֹר ׁ ִשים ַּומה לּ ְ
עוֹסק ַ ּב ּת ָוֹרהִ ,ה ְת ַע ָ ּלה
יאל ְמס ּ ָּופר ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ָהיָה ֵ
ַ ּב ּת ָוֹרהַ .על יוֹ נָ ָתן בֶּ ן עּוזִ ֵ
לִ ְד ָרגוֹת ְ ּגבוֹהוֹת ׁ ֶשל ְקד ּׁ ָּושהַ ,עד ׁ ֶשעוֹפוֹת ׁ ֶש ָהיּו ּפ ְוֹר ִחים ֵמ ָעלָ יו ָהיּו נִ ְ ׂ
ש ָר ִפים.
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף קל"ד
"אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי ,שלא הניח
מקרא ומשנה ...דבר גדול ודבר קטן .דבר גדול -
מעשה מרכבה ,ודבר קטן  -הוויות דאביי ורבא".
הלכתא – הלכה
מתניתין – משנתנו

הסבר :רבן יוחנן בן זכאי היה בקיא בכל התורה,
הן בדברים גדולים ,כמו סודות התורה הנקראים
"מעשה מרכבה" ,והן בדיונים ההלכתיים כמו
אלה שבהם עסקו אביי ורבא.

מן ההיסטוריה
מבצע "מרכבות האלים"
מבצע "מרכבות האלים" בוצע על
ידי לוחמי סיירת צנחנים וסיירת יעל
בתאריך ז' אייר תשנ"ז (.)14.5.1997
מטרת המבצע היתה למלכד ציר תנועה
בדרום לבנון ,שממנו נעשתה פעילות
עוינת של מחבלים .על הכוח פיקד רס"ן
מוטי ברוך ,מפקד הסיירת .כוח המבצע
נחלק לשניים  -כוח שימלכד את הציר,
וכוח תצפית שידווח על תנועה חשודה
ויפעיל את המטענים .לאחר מלכוד
הציר נפתחה אש לעבר חיילי הסיירת,
ובקרב שהתפתח נהרגו שלושה לוחמים
ונפצעו שישה ,ביניהם מפקד הסיירת.
הכוח חולץ לשטח ישראל באמצעות
מסוק ינשוף .כמה שבועות לאחר
המבצע ,פוצץ רכב המחבלים שנע על
הציר הממולכד ,ונהרגו  4מחבלים ,בהם
בכיר בחיזבאללה ,ובכך הושגה מטרת
המבצע.

1

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קל"ה -קל"ו

דַּ ף קל"הּ :תוֹ ְקפוֹ ׁ ֶשל ַה ׁ ּ ְש ָטר
לִ ְפנֵ י ִּת ׁ ְש ִעים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה ַחי ִ ּביר ׁ ָּושלַ יִ ם יְ ה ִּודי ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי זַ לְ ָמןֶ ׁ ,ש ָהיָ ה
יָ ד ַּוע ְּכ ָענִ י ָמרּודּ ְ .ב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ִה ְת ַע ּׁ ֵשר ַר ִ ּבי זַ לְ ָמן ְ ּב ַבת ַא ַחת ְ ּבעוֹ ׁ ֶשר
ָעצּום ,וְ כָ ְך ָהיָ ה ַה ִּס ּיפּורּ ְ :ביוֹ ם ׁ ֵשנִ י ַ ּבבּ וֹ ֶקר דָּ ַפק ֶא ְצלוֹ ַ ּבדֶּ לֶ ת ּ ְפ ִקיד
ַהדּ ַוֹאר ַה ּט ְּור ִקי ָּומ ַסר ְ ּביָ דוֹ ִמ ְב ָרק ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע ִמ ְּסלוֹ נִ יםַ .ר ִ ּבי זַ לְ ָמן ּ ָפ ַתח ֶאת
"מ ָּזל טוֹ ב! ָּכ ֵעת ַא ָּתה ָע ׁ ִשיר ָ ּגדוֹ ל! ֶא ְתמוֹ ל
ַה ִּמ ְב ָרק וְ ִה ְת ִחיל לִ ְקרוֹ אַ :
ָ
לוֹט ִקי ,דּ וֹדוֹ ַה ָּז ֵקן ׁ ֶשל ָא ִביך ,וְכַ ּיָ ד ַּוע הּוא ָהיָה ֲע ִר ִירי
ָ ּב ֶע ֶרב נִ ְפ ַטר ֲיַעקֹב זְ ְ
נוֹסף ׁ ֶשבּ וֹ נֶ ֱא ַמר:
ַוְא ָּתה יוֹ ְר ׁשוֹ ַהּיָ ִחיד"ַ .א ֲח ֵרי ׁ ָש ָעה וָ ֵח ִצי ִה ִ ּגיע ִמ ְב ָרק ָ
"סלִ ָיחהִ ,מ ְצ ַט ֲע ִריםַ ,א ְך ֵאינְ ָך ַהּיוֹ ֵר ׁש!"ֶ .ע ְ ׂ
ש ִרים דַּ ּקוֹ ת ַא ַחר ָּכ ְך ִה ִ ּגיע
ְ
ישי ׁ ֶשבּ ֹו נֶ ֱא ַמר"ׁ :שּוב ִמ ְצ ַט ֲע ִריםַ .א ָּתה ֵּכן ַהּיו ֵֹר ׁש"! ָמה ֵא ַירע?
ִמ ְב ָרק ׁ ְשלִ ׁ ִ
יפלּו ְ ּביַ ֲעקֹב זְ לוֹ ְט ִקי ֵהם ָמ ְצאּו ׁ ְש ָטר
ישא ִט ּ ְ
ְּובכֵ ןּ ְ ,ב ֵעת ׁ ֶש ַה ֶח ְב ָרה ַקדִּ ׁ ָ
ָק ׁשּור לְ ַרגְ לוֹ ּובוֹ נֶ ֱא ַמר ׁ ֶשהּוא מוֹ ִר ׁיש ֶאת ָּכל נְ כָ ָסיו לְ ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ָה ִעיר
ְסל ֹונִ יםְּ .כתו ָֹצ ָאה ִמ ָּכ ְך ׁ ָשלְ חּו לְ ַר ִ ּבי זַ לְ ָמן ֶאת ַה ִמ ְב ָרק ַה ׁ ּ ֵשנִ י ַה ּמו ִֹדיע ַעל
ִ ּב ּיטּול ַהיְ ר ּׁ ָּושהֶ .א ָ ּלא ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ָה ַרב ׁ ָש ַמע ֵמ ַה ִּס ּיפּור הּוא ִהכְ ִריז ׁ ֶש ַה ּׁ ְש ָטר
ֵאינוֹ ָּת ֵקףִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּב ַדף זֶ ה ַ ּב ַּתלְ מּוד נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ְ ּבאוֹ ֶפן ָּכזֶ ה ְמנִ ִיחים
ׁ ֶש ַה ִ ּנ ְפ ָטר ִה ְת ַּכּוֵן לַ ֲע ׂ
ּומ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ּׁ ְש ָטר
שוֹת ֶאת ַה ִּקנְ יָן ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות ַה ּׁ ְש ָטרֵ ,
אּומה.
ל ֹא ִה ִ ּג ַ
יע לִ ֵידי ַה ּקוֹ נֶ ה בְּ ַחּיֵ י ַה ַּמ ְקנֶ ה ֵ -אין ַה ּׁ ְש ָטר ׁ ָשוֶ ה ְמ ָ

ו"קנְ יַ ן ּ ֵפרוֹ ת"
"קנְ יַ ן ַהגּ ּוף" ִ
דַּ ף קל"וִ :
יוֹד ִעים ׁ ֶש ַ ּב ַעל ָ ׂ
ש ֶדה יָ כוֹ ל לִ ְמכּ וֹ ר אוֹ תוֹ לְ ַא ֵחר וְ ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה נִ ְהיֶ ה ׁ ַשּיָ ְך
ָאנּו ְ
"קנְ יַ ן ּ ֵפרוֹ ת".
לַ ּק ֹונֶ ה לַ ֲחל ִּוטיןּ ְ .ב ַדף זֶ ה לו ְֹמ ִדים ׁ ֶש ּׁיֵש ִקנְ יָ ן ֶחלְ ִקי ַה ִּנ ְק ָרא ִ
ָא ָדם יָ כוֹ ל לִ ְמכּ וֹ ר לַ ֲח ֵברוֹ זְ כּות בַּ ּ ָ ׂ
ש ֶדה לְ ַקבֵּ ל ֶאת ַה ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶשּיִ גְ דְּ לּו
אּובן מוֹ ֵכר לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע,
קּופה ְמסּוּיֶ ֶמת .לְ ָמ ׁ ָשלְ :ר ֵ
בּ וֹ בִּ ְת ָ
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ָ ּכל ַה ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶשּיִ גְ דְּ לּו בַּ ּ ָ ׂ
ש ֶדה בְּ ׁ ֵש ׁש ַה ּׁ ָשנִ ים ַהבָּ אוֹ ת יִ ְהיּו ׁ ַשּיָ ִכים
לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן .הּוא מוֹ ֵכר ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ַרק בִּ ׁ ְש ִביל ַה ּ ֵפרוֹ תַ .א ֲח ֵרי ַה ְּמכִ ָירה
"קנְ יַ ן ַהגּ ּוף"ִּ ,כי גּ ּוף ַה ּ ָ ׂ
לִ ְרא ֵּובן יֵ ׁש ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה ָקנּוי לִ ְרא ֵּובן ,וְ ִאילּ ּו
ש ֶדה ִ
"קנְ יַ ן ּ ֵפרוֹ ת"ִּ ,כי ַה ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּ ָ ׂ
לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן יֵ ׁש ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה ְקנּויִ ים לוֹ .
ש ֶדה ִ
"וְע ָּתה
ָּכל ִמי ׁ ֶש ֵּמ ִביא ִ ּביכּ ִּורים ֵ
אוֹמר ֶאת ַה ּ ָפסּוק ִמ ֵּס ֶפר דְּ ָב ִריםֶ ּ ,פ ֶרק כ"וַ :
אשית ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ָּתה לִ י ,ה'"ַ .ה ִאם ׁ ִש ְמעוֹן
אתי ֶאת ֵר ׁ ִ
ִה ֵ ּנה ֵה ֵב ִ
יָכוֹל לו ַֹמר ּ ָפסּוק זֶ ה? או ֵֹמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש :ל ֹא! ִּכי ַה ַ ּק ְר ַקע ֵאינָ ּה ׁ ַשּיֶכֶ ת לְ ׁ ִש ְמעוֹן
סוֹבר ׁ ֶשבַּ ַעל ִקנְ יַ ן ַה ּ ֵפרוֹ ת
ֶא ָ ּלא לִ ְרא ֵּובןֵ .ר ׁיש לָ ִק ׁיש ֵ
אוֹמר ָּכ ְך ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא ֵ
מוֹר ִאים ַהחוֹ לְ ִקים ַ ּבדָּ ָבר.
ֵאינוֹ נֶ ְח ׁ ָשב בַּ ַעל ַה ֶּנ ֶכס ָה ִע ָ ּ
יק ִריֲ ,א ָבל ׁיֵש ֲא ָ

"מ ָּתנָ ה ַעל ְמנָ ת לְ ַה ֲחזִ יר"
דַּ ף קל"זַ :
ְ ּביוֹ ם ָה ִר ׁ
יפר
אשוֹ ן ׁ ֶשל ַחג ַה ּסּוכּ וֹ תִ ,ה ִ ּג ַ
יע אוֹ ֵר ַח לְ ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ִס ּ ֵ
ׁ ֶש ַא ְר ַ ּב ַעת ַה ִּמינִ ים ׁ ֶשלּ וֹ ָא ְבדּו וְ לָ כֵ ן ִ ּב ֵ ּיק ׁש ממ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשּיִ ֵּתן לוֹ ְ ּב ַמ ָּתנָ ה ֶאת
ַא ְר ַ ּב ַעת ַה ִּמינִ ים ׁ ֶשלּ וֹ ְּכ ֵדי לְ ַקּיֵ ם ָ ּב ֶהם ֶאת ַה ִּמ ְצוָ הַ ,וְא ַחר ָּכ ְך הּוא יִ ֵּתן
לוֹ אוֹ ָתם ַ ּב ֲחזָ ָרה ְ ּב ַמ ָּתנָ ה.
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מתולדותיו
סרן ערן שמיר
(תשל"ה-תשנ"ז)1974-1997 ,
סרן ערן שמיר ז"ל היה קצין בסיירת
הצנחנים .ערן נולד וגדל במזכרת
בתיה ,התחנך על ערכי היהדות ואהבת
העם והארץ ,ואהב לטייל בטבע ולהכיר
את ההיסטוריה של המקומות .לפני
גיוסו שימש כשנה כמדריך של החברה
להגנת הטבע בבית ספר שדה "קשת
יהונתן" ברמת הגולן .ערן התגייס לסיירת
הצנחנים ,יצא לקורס קצינים וקיבל
את הפיקוד על צוות צעיר .הוא שירת
בדרום לבנון ותפקידו האחרון היה סגן
מפקד הסיירת .במהלך מבצע "מרכבות
האלים" ,לאחר פציעתו של מפקד
הכוח ,לקח ערן את הפיקוד והחל
להוביל את הכוח בחזרה לארץ .בדרך
נתקלו בחוליית מחבלים נוספת וערן
נפל בקרב .מפעלי הנצחה רבים הוקמו
לזכרו ,ביניהם "מעלה ערן" ו"מצפה ערן"
ביישוב קשת ברמת הגולן.

סרן ערן שמיר
(מדינת ישראל,
משרד הביטחון)

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קל"ז -קל"ט

ַמדּ ַּוע הּוא ָר ָצה לְ ַק ֵ ּבל אוֹ ָתם ְ ּב ַמ ָּתנָ ה? ִּכי בַּ ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶשל ַחג
ַה ּסּוכּ וֹ ת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ַא ְרבַּ ַעת ַה ִּמינִ ים ִאם ֵהם ֵאינָ ם
ׁ ַשּיָ ִכים לִ ְמ ַקּיֵ ם ַה ִּמ ְצוָ ה .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,מי ׁ ֶש ּׁש ֵוֹאל ֶא ְתרוֹ ג ֵמ ֲח ֵברוֵֹ ,אינוֹ יָ כוֹ ל
לָ ֵצאת בּ ֹו י ְֵדי חו ַֹבת ַה ִּמ ְצוָה .מ ׁ ֶֹשה ָא ְמנָ ם ָח ׁ ַש ׁש ְמ ַעט ׁ ֶש ָּמא ַא ֲח ֵרי ׁ ֶשהּוא
יִ ֵּתן לָ אוֹ ֵר ַח ֶאת ַא ְר ַ ּב ַעת ַה ִּמינִ ים ְ ּב ַמ ָּתנָ ה ,הּוא ל ֹא יַ ֲחזִ יר לוֹ אוֹ ָתםַ ,א ְך
ֲח ֵברוֹ ַא ֲהרוֹ ן נָ ַתן לוֹ ּ ִפ ְתרוֹ ן ִמן ַה ַּתלְ מּודֵּ :תן לוֹ ֶאת ַא ְר ַ ּב ַעת ַה ִּמינִ ים
"מ ָּתנָ ה ַעל ְמנָ ת לְ ַה ֲחזִ יר" .דְּ ַהיְ נּו ֵּ -תן לוֹ אוֹ ָתם בְּ ַמ ָּתנָ ה,
ְ ּבתוֹ ַרת ַ
בִּ ְתנַ אי ׁ ֶשהּוא יַ ֲחזִ יר לְ ָך אוֹ ָתםִ ,וְאם הּוא ל ֹא יַ ֲחזִ יר לְ ָך אוֹ ָתם ,יִ ְת ָ ּב ֵרר
יבל אוֹ ָתם ִמ ְּמ ָך ְ ּב ַמ ָּתנָ ה וְ הּוא יְגַ ֶ ּלה ׁ ֶשהּוא ל ֹא ִקּיֵ ם
ׁ ֶשהּוא ֵמעוֹ לָ ם ל ֹא ִק ֵ ּ
ֶאת ִמ ְצוַ ת ַא ְר ַ ּב ַעת ַה ִּמינִ ים.

ּוע ָ ּב ִדים ונְ כָ ִסים ְ ּבנֵ י חוֹ ִרין
דַּ ף קל"חְּ :נכָ ִסים ְמ ׁש ְ
ּ ְפ ָע ִמים ֲא ָחדוֹ ת לָ ַמ ְדנּו ׁ ֶש ְּנ ָכ ִסים ׁ ֶשל ַהלּ וֹ וֶ ה ִמ ׁ ְש ַּת ְעבְּ ִדים לַ ַּמלְ וֶ ה,
ּוב ְתנָ ִאים ְמסּוּיָ ִמיםּ ַ ,גם ִאם
וְ יֵ ׁש לוֹ זְ כּות לִ ְפרוֹ ַע ֵמ ֶהם ֶאת חוֹ בוֹ ִ ,
ַהלּ וֹ וֶ ה ָמ ַכר ֶאת ַה ְּנ ָכ ִסיםַ ,ה ַּמלְ וֶ ה זַ ַ ּכאי לִ גְ בּ וֹ ת אוֹ ָתם ִמן ַה ּקוֹ נֶ ה.
"אין נִ ְפ ָר ִעים ִמ ְּנכָ ִסים
ְ ּב ֶק ׁ ֶשר לְ כָ ְך ׁיֵש לָ ַד ַעת ֲהלָ כָ ה ֲח ׁש ָּובה ַה ּק ַוֹב ַעתֵ :
ּועבָּ ִדים בִּ ְמקוֹ ם ׁ ֶשּיֵ ׁש בְּ נֵ י חוֹ ִרין"  -נְ כָ ִסים ְ ּבנֵ י חוֹ ִרין ֵהם נְ כָ ִסים
ְמ ׁש ְ
יתן לִ גְ בּ וֹ ת ִמן ַהלּ וֹ וֶ ה
ׁ ֶש ְ ּביַד ַהלּ וֹ וֶ הֶ ׁ ,שלּ ֹא ָמכַ ר אוֹ ָתם ,וְ לָ כֵ ן ָ ּכל עוֹ ד נִ ָּ
ַע ְצמוֹ ִ -אי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ גְ בּ וֹ ת נְ ָכ ִסים ׁ ֶש ָ ּקנּו ֲאנָ ׁ ִשים ִמּיַ ד ַהלּ וֹ וֶ ה.
ִאם ֵאין ְ ּביַד ַהלּ ֹווֶה נְ כָ ִסים ְּכלָ לִּ ,ומ ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶשהּוא ָמכַ ר נְ כָ ִסים ְמ ׁש ְּוע ָ ּב ִדים
לִ ׁ ְשנֵ י לָ קוֹ חוֹ ת ִ -מ ִּמי יִגְ בּ ּו ֶאת ַהחוֹ ב? ַה ְּת ׁש ָּובה ִהיא ׁ ֶש ִאם הּוא ָמ ַכר
יהם ְ ּב ׁ ָשוֶ ה .אּולָ םִ ,אם הּוא ָמכַ ר אוֹ ָתם
אוֹ ָתם ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם  -יִ גְ בּ ּו ִמ ּׁ ְשנֵ ֶ
ילהַ .רק ִאם ֵאין ַ ּב ֶ ּנכֶ ס ָה ַא ֲחרוֹ ן
בָּ זֶ ה ַא ַחר זֶ ה ,גּ וֹ ִבים ִמן ָה ַא ֲחרוֹ ן ְּת ִח ָ ּ
ַמ ְס ּ ִפיק ֶּכ ֶסף ְּכ ֵדי לִ ְפרוֹ ַע ֶאת ָּכל ַהחוֹ ב  -גּ וֹ ִבים ַ ּגם ִמן ָה ִר ׁ
אשוֹ ן.

על המפה
מזכרת בתיה
מזכרת בתיה היא מועצה מקומית
במחוז המרכז בישראל .המושבה
הוקמה בשנת תרמ"ג ( ,)1883והיתה
המושבה הראשונה בארץ שהוקמה
בידי הברון רוטשילד .היוזמה להקמת
המושבה היתה של הרב שמואל
מוהליבר ,שגייס לשם כך את הברון.
ראשוני המתיישבים היו קבוצה של
איכרים יהודים שעלו מרוסיה .מכיוון
שהטורקים אסרו על הקמת בתי מגורים,
הוקמו במושבה מבני אבן דו-קומתיים,
שהקומה הראשונה שלהם שימשה כרפת
והשנייה כמקום מגורים .בתחילה נקראה
המושבה "עקרון" ,ומאוחר יותר שינה
הברון את שמה ל"מזכרת בתיה" על
שם אמו .מזכרת בתיה הוכרזה כמועצה
מקומית בשנת תשי"ב ( .)1952כיום גרים
בה כ 11,000-תושבים.

דַּ ף קל"ט :יוֹ ְר ׁ ִשים ְק ַט ִּנים וְ יוֹ ְר ׁ ִשים ְ ּגדוֹ לִ ים
ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ְמלַ ְּמ ֵדנּו ַּכ ָּמה ֲהלָ כוֹ ת לְ גַ ֵ ּבי ֲחל ַ ּּוקת יְ ר ּׁ ָּושה ֵ ּבין ַּכ ָּמה
יע
ָ ּבנִ יםּ ְ ,כ ֵדי לִ ְמנוֹ ַע ַמצָּ ב ׁ ֶש ֵחלֶ ק ֵמ ַהבָּ נִ ים יְ ַקבְּ לּו ּ ָפחוֹ ת ִמן ַה ַּמ ִ ּג ַ
לָ ֶהם ִמצַּ ד ַהדִּ ין.
ִאם ָהיּו ֵ ּבין ַהּיוֹ ְר ׁ ִשים ָ ּבנִ ים ְ ּגדוֹ לִ ים ְּוק ַט ִ ּנים ,וְ עוֹ ד לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ָחלְ קּו ֶאת
ַה ְ ּנכָ ִסים רוֹ ִצים לִ ְקבּ וֹ ַע ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד יִ ַ ּקח הוֹ ָצאוֹ ת ַהלְ בָּ ׁ ָשה ִמן ַה ְ ּנכָ ִסים,
הוֹצאוֹת לְ ב ּׁוש ׁ ֶשל ְק ַט ִ ּנים
נוֹע זֹאתִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָ
ַר ּׁ ָש ִאים ַה ָ ּבנִ ים ַה ְּק ַט ִ ּנים לִ ְמ ַ
ּ ְפחּותוֹ ת ֵמהוֹ ָצאוֹ ת ַה ְ ּגדוֹ לִ יםֵ ,וְאין זֶ ה ִמן ַה ֶ ּצ ֶדק ׁ ֶש ַה ְ ּגדוֹ לִ ים יְ ַק ְ ּבלּו יוֹ ֵתר.
ַה ַּתלְ מּוד ְמלַ ְּמ ֵדנּו ׁ ֶש ִאם ָהיּו ַּכ ָּמה ָ ּבנִ ים ׁ ֶש ִה ְת ַח ְּתנּו ְ ּב ַחּיֵ י ֲא ִב ֶיהם ,וְ הּוא
נָ ַתן לָ ֶהם ְסכּום ְמסּוּיָ ם לְ הוֹ ָצאוֹ ת ַה ֲחת ָ ּּונה ,וְ ַעכְ ׁ ָשיו ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ֵּמת ָה ָאב
וֹמה
ֲ
טוֹענִ ים ֶיֶתר ַה ָ ּבנִ ים ׁ ֶש ְ ּבבוֹא זְ ַמ ָ ּנם לְ ִה ְת ַח ֵּתן ַמ ִ ּג ַיע ַ ּגם לָ ֶהם ְסכּום דּ ֶ
ּומי
ִמן ַהיְ ר ּׁ ָּושהֵ ,אין ֵהם צוֹ ְד ִקיםֶ ,א ָ ּלא ַמה ּׁ ֶש ָּנ ַתן ָה ָאב בְּ ַחּיָ יו  -נָ ַתןִ ,
ׁ ֶשלּ ֹא ִקיבֵּ ל ִ -ה ְפ ִסיד.

בית הכנסת המרכזי במושבה מזכרת בתיה
(מיכאלי)Wikipedia ,
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סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קל"ג -קל"ט

???

דבר תורה לשולחן שבת

חידה

מצאו שישה שמות של מקומות ,אנשים ואירועים
המופיעים בעלון ומסתתרים בסיפור הבא:

.4
.5
.6

.1
.2
.3

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.

ּוע ָ ּב ִדים ומהם נְ כָ ִסים ְ ּבנֵ י
א .מהם ְּנכָ ִסים ְמ ׁש ְ
חוֹ ִרין?
ו"קנְ יַ ן ּ ֵפרוֹ ת"?
"קנְ יַ ן ַהגּ ּוף" ִ
ב .מהם ִ
ג .אדם שאין לו בחג הראשון של סוכות ארבעת
המינים  -באיזה אופן יכול לקחת מחברו את
ארבעת המינים וליטול אותם?
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

החיילים הרומאים חזרו משדה הקרב על מרכבות" .האלים לא עזרו לנו
הפעם" אמר יוליאנוס" .המפקד שלנו נהרג בתחילת הקרב מפגיעת
קשת"" .יהונתן ,הלוחם הישראלי ,הוא זה שפגע בו" ,אמר אלבינוס.
"לפחות הצלחתי לקחת כמה קסדות למזכרת .בתיה ,השפחה שלי,
תצחצח אותן"" .אני לא לוקח מזכרות מהקרב" ,אמר יוליאנוס" .אצלי
זה עקרון"" .טוב ,בוא ניסע כבר" ,אמר אלבינוס" .למה אתה מצפה?
הלוחם ערן עלול לתקוף אותנו בכל רגע"" .אני פחות חושש מערן.
שמיר מדאיג אותי יותר" ,אמר יוליאנוס .והם המשיכו לנסוע בזהירות
כשהם פוקחים עין מפני התקפה יהודית.

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

ד

בסוף פרשת "בהעלותך" מסופר על כך שמרים ואהרן דיברו לשון הרע
על משה ,בגלל האישה הכושית אשר לקח" :וַ ְּת ַד ֵ ּבר ִמ ְריָ ם וְ ַא ֲהרֹן
ְ ּבמ ׁ ֶֹשה ַעל אֹדוֹ ת ָה ִא ׁ ּ ָשה ַה ֻ ּכ ׁ ִשית ֲא ׁ ֶשר לָ ָקח ִ ּכי ִא ׁ ּ ָשה כֻ ׁ ִשית לָ ָקח".
שאלו על כך חז"ל :מי היתה אותה אישה? על מה בעצם דיברו
מרים ואהרן ,ומדוע נענשו על כך?
לפי חלק מהמפרשים אותה אישה היא ציפורה ,אשתו של משה,
אותה עזב משה על פי הוראת ה' ,ועל כך דיברו מרים ואהרן.
מפרשים אחרים אומרים שזוהי אישה חדשה שמשה לקח לעצמו,
ומרים ואהרן חשבו שאין זה ראוי שיהיו למשה שתי נשים.
למרות כוונתם הטובה העניש אותם ה' על כך" :וַ ּיִ ַחר ַאף ה' ָ ּבם וַ ּיֵ לַ ְך.
וְ ֶה ָענָ ן ָסר ֵמ ַעל ָהא ֶֹהל וְ ִה ֵּנה ִמ ְריָ ם ְמצ ַֹר ַעת ַ ּכ ׁ ּ ָשלֶ ג וַ ּיִ ֶפן ַא ֲהרֹן ֶאל
ִמ ְריָ ם וְ ִה ֵּנה ְמצ ָֹר ַעת" .הלקח שביקשה התורה שנלמד מהסיפור הזה
הוא עד כמה חמור חטא לשון הרע.

שאלת
השבוע

המפתחות לקבר רחל
לאחר שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים ,היעד
הבא היה שחרור חברון וקבר רחל .הרב שלמה גורן
רצה להגיע לקבר רחל ולהתפלל בו .מכיוון שבעבר
כבר התפלל במקום הוא הצליח לאתר את מקום
הקבר במהירות .כשהגיע לשם ראה שהשערים
סגורים בשרשרת ברזל גדולה ,ויחד עם נהגו השתמשו
בפלייר כדי לשבור את השרשרת והמנעולים .לאחר
שנכנסו גילו שהחדר הפנימי ,שבו נמצא הקבר ,סגור
ונעול ,ולא ידעו היכן המפתח ואיך ייכנסו .לפתע
שמע הרב מכה על הכביש ,וכשהסתכל ראה
שהמפתח נמצא שם .התברר שהשמש הערבי
שגר במקום רצה לסייע להם להיכנס ,והשליך
לעברם את המפתח .בדיוק בחצות הלילה נכנס
הרב לקבר והתפלל בו בהתרגשות רבה.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות

תלמוד ישר
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