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ׁש ג ְוֶהְקּדֵ ִלית, ּדָ ף קל"ג: ַמְרּגָ ּדַ

ל  ָנה ֶאת ּכָ ַמּתָ ָאב ָיכֹול ָלֵתת ִלְפֵני מֹותֹו ּבְ
ָניו ִמן  ל ֶאת ּבָ ֵ ְנָכָסיו ְלָאָדם ָזר ְוָכְך ְלַנּשׁ
י ֵאין  ַדף ֶזה ֶנֱאַמר ּכִ ָנה ּבְ ׁשְ ּמִ ה. ּבַ ָ ַהְירּוּשׁ
א ַעל ָהָאב ְלהֹוִתיר ֶאת  ְך ֶאּלָ ָראּוי ִלְנהֹוג ּכָ
ר  ֶהְקׁשֵ ִמְצַות ַהּתֹוָרה. ּבְ ה ְלָבָניו ּכְ ָ ירּוּשׁ ְנָכָסיו ּכִ
ְקֶרה  ְלמּוד ֶאת ַהּמִ ר ָלנּו ַהּתַ ה ְמַסּפֵ א ַהּזֶ ַלּנֹוׂשֵ
ּלֹא ָנַהג  ן ׁשֶ ן יֹוֶעֶזר ָהָיה ּבֵ א יֹוֵסף ּבֶ ּנָ א: ַלּתַ ַהּבָ
ִלי  יׁש ּכְ ן יֹוֶעֶזר ְוִהְקּדִ ּוָרה. ָעַמד יֹוֵסף ּבֶ ּשׁ ּכַ
ְרׁשּותֹו ְלֵבית  ָהָיה ּבִ יְנֵרי ָזָהב ׁשֶ ָמֵלא ּדִ
ּנּו. ְלָיִמים ָעַמד  נֹו לֹא ִייָרׁשֶ ּבְ ֵדי ׁשֶ ׁש ּכְ ְקּדָ ַהּמִ
ֵבית  ָעַבד ּבְ ל ָאָדם ׁשֶ ת ׁשֶ ה ּבַ ָ א ְלִאיּשׁ ן ְוָנׂשָ ַהּבֵ

ּתֹו ְוהּוא ֶהְחִליט ִלְקנֹות  ּוֵטי ַמְלכּות. ְלַאַחר ְזָמן ָיְלָדה ִאׁשְ ֲהָכַנת ִקיּשׁ אי ּבַ ֶלְך ַיּנַ ַהּמֶ
ִלית  תֹוכֹו ַמְרּגָ ג הּוא ָמָצא ּבְ ַתח ֶאת ַהּדָ ּפָ ֵעת ׁשֶ אֹוָרע. ּבְ ג ִלְכבֹוד ַהּמְ ָלּה ּדָ
ל  ָלאָכה ׁשֶ י ַהּמְ ִלית ְלעֹוׂשֵ ְרּגָ ְמּכֹור ֶאת ַהּמַ ה: "ַאל ּתִ ָ ְיָקָרה. ָאְמָרה לֹו ָהִאיּשׁ
ֵרי  ְמִחיָרּה. ֵלְך ְלִגְזּבָ ַמִים ַוֲעלּוִלים ְלַרּמֹות אֹוְתָך ּבִ ֵהם ֵאיָנם ִיְרֵאי ׁשָ ֶלְך, ׁשֶ ַהּמֶ
ִרים ָאְמרּו  ְזּבָ א ֵאֶצל ַהּגִ ּבָ ׁשֶ ִלית". ּכְ ְרּגָ ע ָלֶהם ִלְקנֹות ֶאת ַהּמַ ׁש ְוַהּצַ ַהֶהְקּדֵ
ְרׁשּות  ּבִ ע ְלָך ׁשֶ יְנֵרי ָזָהב, ֲאָבל ּדַ ִלים ְמֵלִאים ּדִ ִלית 13 ּכֵ ְרּגָ ל ַהּמַ ְוָיּה ׁשֶ לֹו: "ׁשָ
ְבָעה ְוָהעֹוֶדף ִיְהֶיה  ן: "ֶאּטֹול ׁשִ ִלים". ָאַמר ַהּבֵ ְבָעה ּכֵ ֶרַגע ַרק ׁשִ ׁש ֵיׁש ּכָ ֶהְקּדֵ
ל ָהָאב,  תֹו ׁשֶ עּוּלָ ְזכּות ּפְ ן ּבִ ְך ָנַהג ַהּבֵ י ְלַבּסֹוף ּכָ ׁש". ֵיׁש אֹוְמִרים ּכִ ַלֶהְקּדֵ

ׁש. ְקּדָ יְנֵרי ָזָהב ְלֵבית ַהּמִ ִלי ָמֵלא ּדִ יׁש ּכְ ִהְקּדִ ׁשֶ

ֵקן ל ַהּזָ ל ִהּלֵ ְלִמיָדיו ׁשֶ ף קל"ד: ּתַ ּדַ

ל  א ִהּלֵ ּנָ ל ַהּתַ ְלִמיָדיו ׁשֶ ר ַעל ּתַ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ
דֹוִלים. יִקים ּגְ ּתֹוָרה  ְוָהיּו ַצּדִ ָהיּו ֲעֵמִלים ּבַ ֵקן, ׁשֶ ַהּזָ

ְלמּוד  ֵקן ְוַהּתַ ל ַהּזָ ְלִמיִדים ָהיּו ְלִהּלֵ מֹוִנים ּתַ ׁשְ
ָחְכָמה ּוְבִמיּדֹות טֹובֹות,  כֹוַח ַמֲעָלָתם ּבְ ּבְ אֹוֵמר ׁשֶ
ֶרה ֲעֵליֶהם  ׁשְ ּתִ ֶהם ָהיּו ְראּוִיים ׁשֶ ּבָ דֹוִלים ׁשֶ ַהּגְ
ֶהם ָהיּו ְראּוִיים  ּבָ ים ׁשֶ ַטּנִ נּו, ְוַהּקְ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ ִכיָנה ּכְ ׁשְ
ן  ַע ּבִ ה ְיהֹוׁשֻ ָעׂשָ ִפי ׁשֶ ֶמׁש, ּכְ ֶ ְלַהֲעִמיד ֶאת ַהּשׁ
דֹול  ְלִמיד ַהּגָ ַנֲעִנים. ַהּתַ ּכְ ְלַחם ּבַ ּנִ ֵעת ׁשֶ נּון ּבְ
ֶהם  ּבָ ָטן ׁשֶ ן עּוִזיֵאל ְוַהּקָ ם ָהָיה יֹוָנָתן ּבֶ ִמּכּוּלָ
אי ָהָיה  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ אי. ַרּבָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבָ
ּבֹוֶקר, ְוָהָיה  ְדָרׁש ּבַ יַע ָהִראׁשֹון ְלֵבית ַהּמִ ַמּגִ

א ָלַמד  ל, ֶאּלָ ּטֵ ב ְוִהְתּבַ ְדָרׁש, הּוא ֵמעֹוָלם לֹא ָיׁשַ ית ַהּמִ ָעַזב ֶאת ּבֵ ָהַאֲחרֹון ׁשֶ
ל ַהּתֹוָרה,  ָכה ָלַדַעת ֶאת ּכָ ּזָ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַעד ׁשֶ ִקיָדה, ְוָחַזר ְוָלַמד ַעל ּדִ ׁשְ ּבִ
תּובֹות  רֹות ַהּכְ ל אֹות ְמיּוּתָ ה ּוִמּכָ ל ִמיּלָ ים ּוַמה ּלֹוְמִדים ִמּכָ ְוֵכן ַמה ּדֹוְרׁשִ
ה  ּתֹוָרה, ִהְתַעּלָ ָהָיה עֹוֵסק ּבַ ׁשֶ ּכְ ר ׁשֶ ן עּוִזיֵאל ְמסּוּפָ ּתֹוָרה. ַעל יֹוָנָתן ּבֶ ּבַ
ָרִפים. ָהיּו ּפֹוְרִחים ֵמָעָליו ָהיּו ִנׂשְ עֹופֹות ׁשֶ ה, ַעד ׁשֶ ָ ל ְקדּוּשׁ בֹוהֹות ׁשֶ ִלְדָרגֹות ּגְ

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". 

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. 

הלכתא – הלכה
מתניתין – משנתנו
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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

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 
לאחר  שבועות  כמה  ינשוף.  מסוק 
המבצע, פוצץ רכב המחבלים שנע על 
הציר הממולכד, ונהרגו 4 מחבלים, בהם 
בכיר בחיזבאללה, ובכך הושגה מטרת 

המבצע.

מן ההיסטוריה
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא קל"ה- קל"ו

רֹות" ף קל"ו: "ִקְנַין ַהּגּוף" ו"ִקְנַין ּפֵ ּדַ

ָּיְך  ֶדה ִנְהֶיה ׁשַ ֶדה ָיכֹול ִלְמּכֹור אֹותֹו ְלַאֵחר ְוַהּשָׂ ַעל ׂשָ ּבַ ָאנּו יֹוְדִעים ׁשֶ
רֹות". ְקָרא "ִקְנַין ּפֵ ֵּיׁש ִקְנָין ֶחְלִקי ַהּנִ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ַלּקֹוֶנה ַלֲחלּוִטין. ּבְ

לּו  ִּיְגּדְ רֹות ׁשֶ ל ֶאת ַהּפֵ ֶדה ְלַקּבֵ ּשָׂ ָאָדם ָיכֹול ִלְמּכֹור ַלֲחֵברֹו ְזכּות ּבַ
ְרַקע,  ְמעֹון ֶאת ַהּקַ ל: ְראּוֵבן מֹוֵכר ְלׁשִ ְתקּוָפה ְמסּוֶּיֶמת. ְלָמׁשָ ּבֹו ּבִ
ָּיִכים  אֹות ִיְהיּו ׁשַ ִנים ַהּבָ ָ ׁש ַהּשׁ ׁשֵ ֶדה ּבְ ּשָׂ לּו ּבַ ִּיְגּדְ רֹות ׁשֶ ל ַהּפֵ ּכָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ִכיָרה  רֹות. ַאֲחֵרי ַהּמְ ִביל ַהּפֵ ׁשְ ֶדה ַרק ּבִ ְמעֹון. הּוא מֹוֵכר ֶאת ַהּשָׂ ְלׁשִ
ֶדה ָקנּוי ִלְראּוֵבן, ְוִאיּלּו  י ּגּוף ַהּשָׂ ֶדה "ִקְנַין ַהּגּוף", ּכִ ּשָׂ ִלְראּוֵבן ֵיׁש ּבַ

ֶדה ְקנּוִיים לֹו. ל ַהּשָׂ רֹות ׁשֶ י ַהּפֵ רֹות", ּכִ ֶדה "ִקְנַין ּפֵ ּשָׂ ְמעֹון ֵיׁש ּבַ ְלׁשִ

ה  ֶרק כ"ו: "ְוַעּתָ ָבִרים, ּפֶ ֶפר ּדְ סּוק ִמּסֵ יּכּוִרים אֹוֵמר ֶאת ַהּפָ ִביא ּבִ ּמֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ
ְמעֹון  ה ִלי, ה'". ַהִאם ׁשִ ר ָנַתּתָ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ית ּפְ ה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראׁשִ ִהּנֵ
ְמעֹון  ֶּיֶכת ְלׁשִ ְרַקע ֵאיָנּה ׁשַ י ַהּקַ סּוק ֶזה? אֹוֵמר ֵריׁש ָלִקיׁש: לֹא! ּכִ ָיכֹול לֹוַמר ּפָ
רֹות  ַעל ִקְנַין ַהּפֵ ּבַ הּוא סֹוֵבר ׁשֶ ֵני ׁשֶ ְך ִמּפְ א ִלְראּוֵבן. ֵריׁש ָלִקיׁש אֹוֵמר ּכָ ֶאּלָ

ָבר. ּדָ ִרי, ֲאָבל ֵיׁש ֲאמֹוָרִאים ַהחֹוְלִקים ּבַ ֶכס ָהִעיּקָ ַעל ַהּנֶ ב ּבַ ֵאינֹו ֶנְחׁשָ

ָטר ְ ל ַהׁשּ ף קל"ה: ּתֹוְקפֹו ׁשֶ ּדַ

ָהָיה  י ַזְלָמן, ׁשֶ ם ַרּבִ ׁשֵ ַלִים ְיהּוִדי ּבְ ירּוׁשָ ָנה ַחי ּבִ ִעים ְוָחֵמׁש ׁשָ ׁשְ ִלְפֵני ּתִ
ר  עֹוׁשֶ ַבת ַאַחת ּבְ י ַזְלָמן ּבְ ר ַרּבִ ֵ ַאַחד ַהָּיִמים ִהְתַעּשׁ ָעִני ָמרּוד. ּבְ ָידּוַע ּכְ
ִקיד  ֶלת ּפְ ּדֶ ַפק ֶאְצלֹו ּבַ ּבֹוֶקר ּדָ ִני ּבַ יֹום ׁשֵ יּפּור: ּבְ ָעצּום, ְוָכְך ָהָיה ַהּסִ
ַתח ֶאת  י ַזְלָמן ּפָ לֹוִנים. ַרּבִ יַע ִמּסְ ִהּגִ ָידֹו ִמְבָרק ׁשֶ ַהּדֹוַאר ַהּטּוְרִקי ּוָמַסר ּבְ
דֹול! ֶאְתמֹול  יר ּגָ ה ָעׁשִ ֵעת ַאּתָ ל טֹוב! ּכָ ְבָרק ְוִהְתִחיל ִלְקרֹוא: "ַמּזָ ַהּמִ
ל ָאִביָך, ְוַכָּידּוַע הּוא ָהָיה ֲעִריִרי  ֵקן ׁשֶ ֶעֶרב ִנְפַטר ַיֲעֹקב ְזלֹוְטִקי, ּדֹודֹו ַהּזָ ּבָ
ּבֹו ֶנֱאַמר:  יע ִמְבָרק נֹוָסף ׁשֶ ָעה ָוֵחִצי ִהּגִ ה יֹוְרׁשֹו ַהָּיִחיד". ַאֲחֵרי ׁשָ ְוַאּתָ
יע  ְך ִהּגִ ּקֹות ַאַחר ּכָ ִרים ּדַ "ְסִליָחה, ִמְצַטֲעִרים, ַאְך ֵאיְנָך ַהּיֹוֵרׁש!". ֶעׂשְ
ן ַהּיֹוֵרׁש"! ָמה ֵאיַרע? ה ּכֵ ּבֹו ֶנֱאַמר: "ׁשּוב ִמְצַטֲעִרים. ַאּתָ י ׁשֶ ִליׁשִ ִמְבָרק ׁשְ

ָטר  ַיֲעֹקב ְזלֹוְטִקי ֵהם ָמְצאּו ׁשְ לּו ּבְ א ִטיּפְ יׁשָ ַהֶחְבָרה ַקּדִ ֵעת ׁשֶ ּוְבֵכן, ּבְ
ֵני ָהִעיר  ל ְנָכָסיו ְלֶאָחד ִמּבְ הּוא מֹוִריׁש ֶאת ּכָ ָקׁשּור ְלַרְגלֹו ּובֹו ֶנֱאַמר ׁשֶ
ִני ַהּמֹוִדיע ַעל  ֵ י ַזְלָמן ֶאת ַהִמְבָרק ַהׁשּ ְלחּו ְלַרּבִ ְך ׁשָ תֹוָצָאה ִמּכָ ְסלֹוִנים. ּכְ
ָטר  ְ ַהּשׁ יּפּור הּוא ִהְכִריז ׁשֶ ַמע ֵמַהּסִ ָהַרב ׁשָ ׁשֶ ּכְ א ׁשֶ ה. ֶאּלָ ָ יּטּול ַהְירּוּשׁ ּבִ
ֶזה ְמִניִחים  אֹוֶפן ּכָ ּבְ ְלמּוד ֶנֱאַמר ׁשֶ ּתַ ַדף ֶזה ּבַ ּבְ ֵני ׁשֶ ֵקף, ִמּפְ ֵאינֹו ּתָ
ָטר  ְ ַהּשׁ ָטר, ּוֵמַאַחר ׁשֶ ְ ֶאְמָצעּות ַהּשׁ ְנָין ּבְ ֵּון ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּקִ ְפָטר ִהְתּכַ ַהּנִ ׁשֶ

ֶוה ְמאּוָמה. ָטר ׁשָ ְ ְקֶנה - ֵאין ַהּשׁ ַחֵּיי ַהּמַ יַע ִליֵדי ַהּקֹוֶנה ּבְ לֹא ִהּגִ

ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר" ף קל"ז: "ַמּתָ ּדַ

ר  ֶנֶסת ְוִסיּפֵ יַע אֹוֵרַח ְלֵבית ַהּכְ ל ַחג ַהּסּוּכֹות, ִהּגִ יֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּבְ
ָנה ֶאת  ַמּתָ ן לֹו ּבְ ִּיּתֵ ה ׁשֶ ׁש מֹמׁשֶ יּקֵ ּלֹו ָאְבדּו ְוָלֵכן ּבִ יִנים ׁשֶ ַעת ַהּמִ ַאְרּבַ ׁשֶ
ן  ְך הּוא ִיּתֵ ְצָוה, ְוַאַחר ּכָ ֶהם ֶאת ַהּמִ ֵדי ְלַקֵּים ּבָ ּלֹו ּכְ יִנים ׁשֶ ַעת ַהּמִ ַאְרּבַ

ָנה.  ַמּתָ ֲחָזָרה ּבְ לֹו אֹוָתם ּבַ

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( 
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ֵני חֹוִרין ִדים וְנָכִסים ּבְ ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ ף קל"ח: ּנְ ּדַ

ְלֶוה,  ִדים ַלּמַ ְעּבְ ּתַ ל ַהּלֹוֶוה ִמׁשְ ָכִסים ׁשֶ ּנְ ָעִמים ֲאָחדֹות ָלַמְדנּו ׁשֶ ּפְ
ם ִאם  ְוֵיׁש לֹו ְזכּות ִלְפרֹוַע ֵמֶהם ֶאת חֹובֹו, ּוִבְתָנִאים ְמסּוָּיִמים, ּגַ

אי ִלְגּבֹות אֹוָתם ִמן ַהּקֹוֶנה. ְלֶוה ַזּכַ ָכִסים, ַהּמַ ַהּלֹוֶוה ָמַכר ֶאת ַהּנְ

ָכִסים  ר ְלָכְך ֵיׁש ָלַדַעת ֲהָלָכה ֲחׁשּוָבה ַהּקֹוַבַעת: "ֵאין ִנְפָרִעים ִמּנְ ֶקׁשֶ ּבְ
ֵני חֹוִרין ֵהם ְנָכִסים  ֵני חֹוִרין" - ְנָכִסים ּבְ ֵּיׁש ּבְ ְמקֹום ׁשֶ ִדים ּבִ ְמׁשּוְעּבָ
ן ִלְגּבֹות ִמן ַהּלֹוֶוה  ל עֹוד ִניּתָ ּלֹא ָמַכר אֹוָתם, ְוָלֵכן ּכָ ַיד ַהּלֹוֶוה, ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

ים ִמַּיד ַהּלֹוֶוה.  נּו ֲאָנׁשִ ּקָ ר ִלְגּבֹות ְנָכִסים ׁשֶ ַעְצמֹו - ִאי ֶאְפׁשָ

ִדים  הּוא ָמַכר ְנָכִסים ְמׁשּוְעּבָ ֵרר ׁשֶ ָלל, ּוִמְתּבָ ַיד ַהּלֹוֶוה ְנָכִסים ּכְ ִאם ֵאין ּבְ
ִאם הּוא ָמַכר  ׁשּוָבה ִהיא ׁשֶ י ִיְגּבּו ֶאת ַהחֹוב? ַהּתְ ֵני ָלקֹוחֹות - ִמּמִ ִלׁשְ
ֶוה. אּוָלם, ִאם הּוא ָמַכר אֹוָתם  ׁשָ ֵניֶהם ּבְ ְ אֹותֹו יֹום - ִיְגּבּו ִמּשׁ אֹוָתם ּבְ
ֶכס ָהַאֲחרֹון  ּנֶ ה. ַרק ִאם ֵאין ּבַ ִחיּלָ ֶזה ַאַחר ֶזה, ּגֹוִבים ִמן ָהַאֲחרֹון ּתְ ּבָ

ם ִמן ָהִראׁשֹון.  ל ַהחֹוב - ּגֹוִבים ּגַ ֵדי ִלְפרֹוַע ֶאת ּכָ ֶסף ּכְ יק ּכֶ ַמְסּפִ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קל"ז- קל"ט

דֹוִלים ים ּגְ ים ְויֹוְרׁשִ ים ְקַטּנִ ף קל"ט: יֹוְרׁשִ ּדַ

ה  ּמָ ין ּכַ ה ּבֵ ָ ת ְירּוּשׁ י ֲחלּוּקַ ה ֲהָלכֹות ְלַגּבֵ ּמָ ֵדנּו ּכַ ַדף ֶזה ְמַלּמְ ְלמּוד ּבְ ַהּתַ
יַע  ּגִ חֹות ִמן ַהּמַ לּו ּפָ ִנים ְיַקּבְ ֵחֶלק ֵמַהּבָ ב ׁשֶ ֵדי ִלְמנֹוַע ַמּצָ ִנים, ּכְ ּבָ

ין.  ד ַהּדִ ָלֶהם ִמּצַ

ָחְלקּו ֶאת  ים, ְועֹוד ִלְפֵני ׁשֶ דֹוִלים ּוְקַטּנִ ִנים ּגְ ים ּבָ ין ַהּיֹוְרׁשִ ִאם ָהיּו ּבֵ
ָכִסים,  ה ִמן ַהּנְ ׁשָ ח הֹוָצאֹות ַהְלּבָ ל ֶאָחד ִיּקַ ּכָ ָכִסים רֹוִצים ִלְקּבֹוַע ׁשֶ ַהּנְ
ים  ל ְקַטּנִ הֹוָצאֹות ְלבּוׁש ׁשֶ ֵני ׁשֶ ים ִלְמנֹוַע ֹזאת, ִמּפְ ַטּנִ ִנים ַהּקְ ִאים ַהּבָ ָ ַרּשׁ
לּו יֹוֵתר. דֹוִלים ְיַקּבְ ַהּגְ ֶדק ׁשֶ דֹוִלים, ְוֵאין ֶזה ִמן ַהּצֶ חּותֹות ֵמהֹוָצאֹות ַהּגְ ּפְ

ַחֵּיי ֲאִביֶהם, ְוהּוא  נּו ּבְ ִהְתַחּתְ ִנים ׁשֶ ה ּבָ ּמָ ִאם ָהיּו ּכַ ֵדנּו ׁשֶ ְלמּוד ְמַלּמְ ַהּתַ
ת ָהָאב  ּמֵ יו ַאֲחֵרי ׁשֶ ה, ְוַעְכׁשָ ָנַתן ָלֶהם ְסכּום ְמסּוָּים ְלהֹוָצאֹות ַהֲחתּוּנָ
ם ָלֶהם ְסכּום ּדֹוֶמה  יַע ּגַ ן ַמּגִ ם ְלִהְתַחּתֵ בֹוא ְזַמּנָ ּבְ ִנים ׁשֶ טֹוֲעִנים ֶיֶתר ַהּבָ
ַחָּייו - ָנַתן, ּוִמי  ַתן ָהָאב ּבְ ּנָ ֶ א ַמה ּשׁ ה, ֵאין ֵהם צֹוְדִקים, ֶאּלָ ָ ִמן ַהְירּוּשׁ

ל - ִהְפִסיד. ּלֹא ִקיּבֵ ׁשֶ

ל ַחג  ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ י ּבַ ָנה? ּכִ ַמּתָ ל אֹוָתם ּבְ ַמּדּוַע הּוא ָרָצה ְלַקּבֵ
יִנים ִאם ֵהם ֵאיָנם  ַעת ַהּמִ ר ְלַקֵּים ִמְצַות ַאְרּבַ ַהּסּוּכֹות ִאי ֶאְפׁשָ
ֹוֵאל ֶאְתרֹוג ֵמֲחֵברֹו, ֵאינֹו ָיכֹול  ּשׁ ל, ִמי ׁשֶ ְצָוה. ְלָמׁשָ ָּיִכים ִלְמַקֵּים ַהּמִ ׁשַ
הּוא  א ַאֲחֵרי ׁשֶ ּמָ ׁש ְמַעט ׁשֶ ה ָאְמָנם ָחׁשַ ְצָוה. ֹמׁשֶ ָלֵצאת ּבֹו ְיֵדי חֹוַבת ַהּמִ
ָנה, הּוא לֹא ַיֲחִזיר לֹו אֹוָתם, ַאְך  ַמּתָ יִנים ּבְ ַעת ַהּמִ ן ָלאֹוֵרַח ֶאת ַאְרּבַ ִיּתֵ
יִנים  ַעת ַהּמִ ן לֹו ֶאת ַאְרּבַ ְלמּוד: ּתֵ ְתרֹון ִמן ַהּתַ ֲחֵברֹו ַאֲהרֹון ָנַתן לֹו ּפִ
ָנה,  ַמּתָ ן לֹו אֹוָתם ּבְ ַהְינּו - ּתֵ ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר". ּדְ תֹוַרת "ַמּתָ ּבְ
ֵרר  הּוא ַיֲחִזיר ְלָך אֹוָתם, ְוִאם הּוא לֹא ַיֲחִזיר ְלָך אֹוָתם, ִיְתּבָ ְתַנאי ׁשֶ ּבִ
הּוא לֹא ִקֵּים  ה ׁשֶ ָנה ְוהּוא ְיַגּלֶ ַמּתָ ָך ּבְ ל אֹוָתם ִמּמְ הּוא ֵמעֹוָלם לֹא ִקיּבֵ ׁשֶ

יִנים. ַעת ַהּמִ ֶאת ִמְצַות ַאְרּבַ

על המפה
מזכרת בתיה

מזכרת בתיה היא מועצה מקומית 
בישראל. המושבה  במחוז המרכז 
הוקמה בשנת תרמ"ג )1883(, והיתה 
המושבה הראשונה בארץ שהוקמה 
בידי הברון רוטשילד. היוזמה להקמת 
שמואל  הרב  של  היתה  המושבה 
מוהליבר, שגייס לשם כך את הברון. 
היו קבוצה של  ראשוני המתיישבים 
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 )1952(. כיום גרים 

בה כ-11,000 תושבים.

בית הכנסת המרכזי במושבה מזכרת בתיה 
)Wikipedia ,מיכאלי(
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

ֵני  ִדים ומהם ְנָכִסים ּבְ ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ א. מהם ּנְ
חֹוִרין?

רֹות"? ב. מהם "ִקְנַין ַהּגּוף" ו"ִקְנַין ּפֵ

ג. אדם שאין לו בחג הראשון של סוכות ארבעת 
המינים - באיזה אופן יכול לקחת מחברו את 

ארבעת המינים וליטול אותם?

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא קל"ג- קל"ט

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

בסוף פרשת "בהעלותך" מסופר על כך שמרים ואהרן דיברו לשון הרע 
ר ִמְרָים ְוַאֲהֹרן  ַדּבֵ על משה, בגלל האישה הכושית אשר לקח: "ַוּתְ
ית ָלָקח". ה ֻכׁשִ ָ י ִאׁשּ ר ָלָקח ּכִ ית ֲאׁשֶ ׁשִ ה ַהּכֻ ָ ה ַעל ֹאדֹות ָהִאׁשּ ֹמׁשֶ ּבְ
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.
ם ַוֵּיַלְך.  למרות כוונתם הטובה העניש אותם ה' על כך: "ַוִּיַחר ַאף ה' ּבָ
ֶלג ַוִּיֶפן ַאֲהֹרן ֶאל  ָ ׁשּ ה ִמְרָים ְמֹצַרַעת ּכַ ְוֶהָעָנן ָסר ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוִהּנֵ
ה ְמֹצָרַעת". הלקח שביקשה התורה שנלמד מהסיפור הזה  ִמְרָים ְוִהּנֵ

הוא עד כמה חמור חטא לשון הרע.

"ד
דמויות השנה בחמ

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.

*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.

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

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.
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