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ָטרֹות ף קנ"ד: ִקּיּום ׁשְ ּדַ

תּוב ּבֹו: "ּדֹוב ַחָּיב ְלַחִּיים ֲחֵמׁש ֵמאֹות  ּכָ ָטר ׁשֶ ין ִעם ׁשְ א ְלֵבית ַהּדִ ַחִּיים ּבָ
ין ְואֹוֵמר לֹו:  ֵני ֵעִדים. ַחִּיים ּפֹוֶנה ְלֵבית ַהּדִ ָטר ֲחתּוִמים ׁשְ ְ ֶקל" ְוַעל ַהּשׁ ׁשֶ
א, ַחְּיבּו אֹותֹו  ֶקל. ָאּנָ ּדֹוב ַחָּיב ִלי 500 ׁשֶ ֵני ֵעִדים ׁשֶ ָטר ִעם ׁשְ "ֵיׁש ִלי ׁשְ

ם ִלי". ּלֵ ְלׁשַ

ֶקל. ֲחִתימֹות  ָך ֲאִפיּלּו ׁשֶ ל ּדֹוב ְלַטֲעָנה זֹו ִהיא: "לֹא ָלִויִתי ִמּמְ גּוָבתֹו ׁשֶ ּתְ
ְרֶאה ְמזּוָּיפֹות". ָכל ַהּנִ ָהֵעִדים ּכְ

ֲחִתימֹות ָהֵעִדים ָאֵכן ְנכֹונֹות.  ין ְלָבֵרר ׁשֶ ית ּדִ ֶזה ַעל ּבֵ ִמְקֶרה ּכָ ּבְ
ָטר,  ְ ִתים, ֶאת ַהּשׁ ַקְּיִמים, ְמַאּמְ ּמְ ָטרֹות", ׁשֶ ה "ִקּיּום ׁשְ ה ְמכּוּנֶ ֲהִליְך ַהּזֶ ַהּתַ

הּוא ָנכֹון. א ׁשֶ ְלַוּדֵ

ָטרֹות"?  ים "ִקּיּום ׁשְ ֵאיְך עֹוׂשִ

ָטר ְוׁשֹוֲאִלים אֹוָתם ַהִאם זֹו  ְ ִנים ֶאת ָהֵעִדים ַהֲחתּוִמים ַעל ַהּשׁ א. ְמַזּמְ
ר  ָטר ְמקּוָּים ְוֶאְפׁשָ ְ ִחּיּוב - ַהּשׁ יִבים ּבְ ֶהם. ִאם ֵהם ְמׁשִ ּלָ ָאֵכן ַהֲחִתיָמה ׁשֶ

יו. ִלְגּבֹות ָממֹון ַעל ּפִ

ל ָהֵעִדים, ְוֵהם  יִרים ֶאת ַהֲחִתיָמה ׁשֶ ּכִ ּמַ ים ֲאֵחִרים, ׁשֶ ֵני ֲאָנׁשִ ִאים ׁשְ ב. ּבָ
ל ָהֵעִדים. יִרים ֶאת ַהֲחִתימֹות, ֵאּלּו ָאֵכן ַהֲחִתימֹות ׁשֶ ְמִעיִדים: ָאנּו ַמּכִ

ף קנ"ה: ִמי ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִעְסָקאֹות? ּדַ

ר? ח ּוִמְמּכָ ל ִמּקָ עּוּלֹות ׁשֶ ַע ּפְ יל ָאָדם ָיכֹול ְלַבּצֵ ֵמֵאיֶזה ּגִ

ים יֹוֵתר  ם ְקַטּנִ ּגַ נּו ׁשֶ יּקְ ר ִמְצָוה. ֲאָבל ֲחָכִמים ּתִ יל ּבַ ין ַהּתֹוָרה - ִמּגִ ִמּדִ
ֲעֵלי  ֵהם ּבַ ְלְטִלין ּוִבְתַנאי ׁשֶ ְתָנִאים ְמסּוָּיִמים ִלְקנֹות ְוִלְמּכֹור ִמיּטַ ְיכֹוִלים   ּבִ
ִנים ְלַפְרָנָסתֹו,  קּוק ִלְמזּוּמָ ִאם ִיְהֶיה ָקָטן ָיתֹום ַהּזָ ָנה: ׁשֶ ּקָ ָעה. ַטַעם ַהּתַ ּדֵ
ל ָקָטן ָיכֹול  לֹא ּכָ ּמּוָבן ׁשֶ ְרׁשּותֹו. ּכַ ּבִ הּוא יּוַכל ִלְמּכֹר ֲחָפִצים ׁשֹוִנים ׁשֶ

ְנָין. ל ַהּקִ ָלכֹות ׁשֶ ָבר ֵמִבין ֶאת ַהַהׁשְ ּכְ א ַרק ָקָטן  ׁשֶ ַע ִקְנָין ֶאּלָ ְלַבּצֵ

ָנה ֲהפּוָכה: ֵאין ָאָדם ָיכֹול  ּקָ נּו ּתַ יּקְ י ְמִכיַרת ַקְרָקעֹות ֲחָכִמים ּתִ ְלַגּבֵ
ה( ַעד  ָ ל ְירּוּשׁ ִלְמּכֹור ַקְרַקע )ְלַדַעת ֵחֶלק ִמן ָהִראׁשֹוִנים ַרק ַקְרַקע ׁשֶ
ִקיא   ן הּוא ּבָ א ִאם ּכֵ ֵרה(, ֶאּלָ מֹוֶנה ֶעׂשְ ִרים )ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשְ ִגיל ֶעׂשְ
ִרים ָאָדם  יל ֶעׂשְ ָלל ַעד ּגִ ֶדֶרְך ּכְ ָנה הּוא שּבְ ּקָ ִעְנְיֵני ִמְסָחר. ַטַעם ַהּתַ ּבְ
ה  ּתֶ י ִיְתּפַ ל ִנְכֵסי ָאִביו ּכִ ִעְסָקאֹות ְוהּוא ָעלּול ִלְמּכֹור ֶאת ּכָ ִקיא ּבְ ֵאינֹו ּבָ
ֶמת ֲעבּורֹו,  ּלֶ ּתַ ר ָהִעְסָקה ֵאיָנּה ִמׁשְ ֲאׁשֶ יִעים לֹו, ַוֲאִפיּלּו ּכַ ּצִ ּמַ לּום ׁשֶ ׁשְ ֵמַהּתַ
יל ָהָראּוי  יעֹו  ַלּגִ ְרַקע ִלְפֵני ַהּגִ ְוָלֵכן ָאְסרּו ָעָליו ֲחָכִמים ִלְמּכֹור ֶאת  ַהּקַ

ְהֶיה ַאְחָרִאית. ּבֹו ַהְחָלָטתֹו ּתִ ׁשֶ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת בבא בתרא, דף קנ"ו

"אמרו לו: מעשה באמן של בני רוכל שהיתה 
חולה, ואמרה תנו כבינתי לבתי, והיא בשנים עשר 

מנה, ומתה וקיימו את דבריה" 

הסבר: חכמים מביאים מקרה שבו אישה ציוותה 
לפני מיתתה לתת את התכשיט שלה לבתה, 
וקיימו את דבריה. מכאן ראיה לכך שאדם גוסס 
יכול להקנות את רכושו לאחרים באמירה בלבד, 

בלי מעשה קניין.

לייט – מקלל
תרוייהו – שניהם
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא קנ"ו- קנ"ח

ה ָ יֵני חֹוב ִוְירּוׁשּ ף קנ"ז: ּדִ ּדַ

ַרס ַעל  ּקָ ִית ׁשֶ ל ּבַ ב ׁשֶ ִמְקֶרה ָרִגיׁש ּומּוְרּכָ ַדף ֶזה עֹוֶסֶקת ּבְ ָנה ּבְ ׁשְ ַהּמִ
ָפֵנינּו ִהיא  ֶבת ּבְ יּצֶ ָעָיה ַהּנִ ְבֶנה ֶנֶהְרגּו. ַהּבְ ּמִ הּו ּבַ ָ ּשׁ ָביו, ְוָאב ּוְבנֹו ׁשֶ יֹוׁשְ
ן  ַהּבֵ יַח ׁשֶ ה? ַנּנִ ּנֶ ה ְמׁשַ י ַמה ּזֶ ֵאין יֹוְדִעים ִמי ֵמֶהם ִנְפַטר ִראׁשֹון.  ְלַגּבֵ ׁשֶ
ה  ָ ְלֶוה ִלְגּבֹות ֶאת ַהחֹוב ֵמַהְירּוּשׁ אי ַהּמַ ן ַזּכַ מֹות ַהּבֵ ֶסף. ּבְ ָהָיה ַחָּיב ּכֶ
יֵמי  ל ְנָכִסים ּבִ ה לֹא ָהיּו ּכָ ן ַהּזֶ נּו ַלּבֵ ּלָ ְקֶרה ׁשֶ ּמִ ן. ּבַ הֹוִתיר ַאֲחָריו ַהּבֵ ׁשֶ
ֶרַגע ֶאָחד ִלְפֵני מֹותֹו הּוא ָיַרׁש ְנָכִסים,  ַחָּייו, ֲאָבל ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ
ְך  ִית ָקַרס - ָהָאב ִנְפַטר ִראׁשֹון ְוַרק ַאַחר ּכָ ַהּבַ ׁשֶ ל - ִאם ּכְ ְלָמׁשָ
ם ִנְפַטר  ן ּגַ ַהּבֵ ן ָיַרׁש ֶאת ָאִביו. ָנכֹון ָאְמָנם ׁשֶ ַהּבֵ ן, ִנְמָצא ׁשֶ ִנְפַטר ַהּבֵ
ל  ה ׁשֶ ָ ָבר ְזכּות ִלְגּבֹות ֶאת ַהחֹוב ֵמַהְירּוּשׁ ְלֶוה ֵיׁש ּכְ ַאֲחָריו, ֲאָבל ַלּמַ
ן ִנְפַטר ִלְפֵני ָאִביו, הּוא ֵמעֹוָלם לֹא ָיַרׁש אֹותֹו  ן. אּוָלם, ִאם ַהּבֵ ַהּבֵ

ְלֶוה ֵמֵהיָכן ִלְגּבֹות. ְוֵאין ַלּמַ

ָרֵאל" ֶאֶרץ ִיׂשְ ף קנ"ח: "ָמָרא ְדַאְרָעא ּדְ ּדַ

ְך   ִציּפֹוִרי, ַאַחר ּכָ ָרֵאל ְוָלַמד ּתֹוָרה ּבְ ָדת ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ן ּפְ י ֶאְלָעָזר ּבֵ ַרּבִ
י  ְטֶבְרָיה ֵאֶצל ַרּבִ יָבה נֹוֶסֶפת, ּוְלַאֲחֶריָה ָעַבר ִלְלמֹוד ּבִ יׁשִ ָהַלְך ִלְלמֹוד ּבִ
י ֶאְלָעָזר  אֹוָתם ָיִמים. ַרּבִ ָרֵאל ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ב ִלְגדֹול ַהּדֹור ּבְ ְחׁשָ ּנֶ יֹוָחָנן ׁשֶ
ָהָיה ַחָּיב ֶלֱאכֹול ִלְרפּוָאתֹו הּוא  ׁשֶ ַעם ַאַחת ּכְ ּפַ ָהָיה ָעִני ָמרּוד, ַעד ׁשֶ
ָהָיה ּכֹה ָעִני,  י ׁשֶ א ְמַעט ׁשּום. ַאף ַעל ּפִ ֵביתֹו ֶאּלָ לֹא ָמָצא ְמאּוָמה ּבְ
ְצָדָקה  ם ּבִ י ֶאְלָעָזר ָעַסק ּגַ ּתֹוָרה. ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ְוִהְתִמיד ּבַ ץ ַרּבִ ִהְתַאּמֵ
ֲאחֹוָריו הֹוֵלְך  ּמֵ י ֶאְלָעָזר ׁשֶ ַעם ַאַחת ִהְבִחין ַרּבִ ּוְגִמילּות ֲחָסִדים. ּפַ
יָנר  י ֶאְלָעָזר ּדִ יל ַרּבִ ן. ִהּפִ ָהָיה ָעִני ּוִמְסּכֵ ר ָוָוה, ׁשֶ ְמעֹון ּבַ ְקָרא ׁשִ ּנִ ָאָדם ׁשֶ

מכון איילון- סליק ומפעל מחתרתי של ארגון 
)Wikipedia, Goldy L( ההגנה

מכון איילון
מכון איילון הנמצא בגבעת הקיבוצים, 
בצפון העיר רחובות, היה מקום מסתור 
ומפעל מחתרתי  )סליק(,  ומחבוא 
ההגנה  ארגון  קליעים של  לייצור 
בתקופת המנדט הבריטי. המכון הוקם 
בשנת תש"ה )1945( ביוזמתו של יוסף 
אבידר והיה פעיל עד קום המדינה. 
המבנה נמצא מתחת האדמה, כשמעליו 
פעלו מכבסה ומאפייה כדי שהרעש 
ייצור  יסוו את פעילות  והעשן שלהן 
הנשק. קיומו של המכון נשמר בסוד, 
ואפילו האזרחים שעבדו במבנה מעליו 
לא ידעו על כך. במקום אף הותקנה 
מנורת שיזוף, כדי שחיוורונם של אלה 
העובדים בו לא יעורר חשד. עד הקמת 
המדינה יוצרו במקום 2.25 מיליון כדורי 
9 מ"מ, שהיו חיוניים ללחימה במלחמת 
העצמאות. כיום נמצא במקום מוזיאון 

המשחזר את פעילות המכון.

מן ההיסטוריה

ל ְמִכיָרה  ּה ׁשֶ ף קנ"ו: ּתֹוְקּפָ ּדַ

ְך ֱהִסיתּוהּו  ִרים, אּוָלם ַאַחר ּכָ ַכר ַקְרַקע ִלְפֵני ִגיל ֶעׂשְ ּמָ ָאָדם ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ֲהֵרי ֲחַז"ל ָקְבעּו  ֵקָפה, ׁשֶ ִכיָרה לֹא ּתְ ְקרֹוָביו ָלבֹוא ִלְפֵני ָרָבא ְוִלְטעֹון: ַהּמְ
ף ַהּקֹוֵדם. ּדַ ַמְדנּו ּבַ ּלָ ִפי ׁשֶ ר ִלְמּכֹור ַקְרַקע, ּכְ ִרים ִאי ֶאְפׁשָ יל ֶעׂשְ ַעד ּגִ ׁשֶ

ה  ַח, ְוֵאין ִסיּבָ ַעת ּוִפיּקֵ ן-ּדַ ָבר ּבֶ ה ּכְ חּור ַהּזֶ ִני ָטֲענּו ַהּקֹוִנים: ַהּבָ ד ׁשֵ ִמּצַ
ַח, ָעַמד  יּקֵ הּוא לֹא ּפִ ְכֵנַע ֶאת ָרָבא ׁשֶ ֵדי ְלׁשַ חּול.  ּכְ ִכיָרה לֹא ּתָ ַהּמְ ׁשֶ
ה. ְרִעיִנים ַעל ָהִריְצּפָ ִליְך ֶאת ַהּגַ ָמִרים ִלְפֵני ָרָבא ְוִהׁשְ חּור ְוָאַכל ּתְ ַהּבָ

ִכיָרה  חּור לֹא ָחָכם ְולֹא ַאְחָרִאי, ְוָלֵכן ַהּמְ ָרָאה ֹזאת ָרָבא ּוָפַסק: ַהּבָ
ַע(  ַרׁש זּוז )ַמְטּבֵ ין ְוהּוא ּדָ ַסק ַהּדִ ֵטָלה. ֵהִביאּו סֹוֵפר ִלְכּתֹוב ֶאת ּפְ ּבְ
חּור  ַהּבָ נּות ְלַהְראֹות ְלָרָבא ׁשֶ ּמְ אן ָמְצאּו ַהּקֹוִנים ִהְזּדַ ִתיָבה. ּכָ ַכר ַהּכְ ׂשְ ּבִ
חּור: ֱאמֹור  ְכָסִפים. ֵהם ָאְמרּו ַלּבָ ׁש ְוהּוא ֵמִבין ֵהיֵטב ּבִ ְכָלל לֹא ִטיּפֵ ּבִ
ר  ת ֶאְסּתֵ ֲהֵרי ַעל ְמִגיּלַ י - ׁשֶ בֹוּהַ ִמּדַ ַהּסֹוֵפר ּגֹוֶבה ְמִחיר ּגָ ְלָרָבא ׁשֶ
ין הּוא ּגֹוֶבה  ַסק ּדִ ל ּפְ ָטר ָקָצר ׁשֶ ה, הּוא ּגֹוֶבה זּוז, ְוַגם ַעל ׁשְ ִהיא ֲארּוּכָ ׁשֶ
ַטח ֶאת  הּוא עֹוֵמד ְלַהְרִויַח, ְוהּוא ׁשָ ב ׁשֶ חּור ָחׁשַ ֵכן? ַהּבָ זּוז- ֵאיְך ֶזה ִיּתָ
ן ֵמִבין  ה ּכֵ ַאּתָ ֵעת רֹוִאים ׁשֶ ָמעֹו ָרָבא ָאַמר: ּכָ ְ ּשׁ ׁשֶ ָבִרים ִלְפֵני ָרָבא. ּכְ ַהּדְ
ֵקָפה ְוַקֶּיֶמת. ִכיָרה ּתְ ַהּמְ ָמעּות ִהיא ׁשֶ ׁשְ יָך, ְוַהּמַ ֲעָסִקים ְוַאְחָרִאי ְלַמֲעׂשֶ ּבַ
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ָטר ָחתּום ַעל ׁשְ ב ׁשֶ ּנָ ף קנ"ט: ַהּגַ ּדַ

ֶסף, ֵמאֹותֹו ֶרַגע  ּגֹוֵזל ּכֶ לֹוַמר: ָאָדם ׁשֶ סּול ְלֵעדּות. ּכְ ְזָלן ּפָ ין ּתֹוָרה ּגַ י ּדִ ַעל ּפִ
ְך ָוָכְך, אֹוְמִרים  ין ּוֵמִעיד: ָרִאיִתי ּכָ א ְלֵבית ּדִ הּוא ִנְפָסל ְלֵעדּות, ִאם הּוא ּבָ
ה ִאם  ּנֶ סּול ְלֵעדּות. לֹא ְמׁשַ ה ּפָ ְתׁשּוָבה - ַאּתָ ֲחזֹור ּבִ ּתַ ַזְלּתָ ְוַעד ׁשֶ ה ּגָ לֹו: ַאּתָ
ְרצֹונֹו  ַזל, אֹו ֲאִפיּלּו ִאם ּבִ הּוא ּגָ ֵאַרע ַאֲחֵרי ׁשֶ ה ׁשֶ א ְלָהִעיד ַעל ַמֲעׂשֶ הּוא ּבָ
ן ָהֵעדּות הּוא  ֵעת ַמּתַ ַזל - ִאם ּבְ הּוא ּגָ ֵאַרע ִלְפֵני ׁשֶ ה ׁשֶ ְלָהִעיד ַעל ַמֲעׂשֶ
לּו  ְּיַקּבְ ִהיא ׁשֶ ל ׁשֶ רּות ּכָ ָכל זֹאת ַקֶּיֶמת ֶאְפׁשָ סּול. ִעם זֹאת, ּבְ ְזָלן, הּוא ּפָ ּגַ
ְך  ָטר ְוַרק ַאַחר ּכָ ָאָדם ָחַתם ַעל ׁשְ ִמְקֶרה ׁשֶ ְזָלן, זֹאת ּבְ ל ָאָדם ּגַ ֵעדּות ׁשֶ
הֹוָכָחה ָלָאמּור  א ֶאת ֲחִתיָמתֹו ּכְ ָטר ַהּנֹוׂשֵ ׁשְ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ַזל, ֶאְפׁשָ הּוא ּגָ

סּול ְלֵעדּות. ֶעֶצם ּפָ ָבר ּבְ ֶרַגע הּוא ּכְ ּכָ י ׁשֶ ָטר, ַאף ַעל ּפִ ְ ּשׁ ּבַ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קנ"ח- ק"ס

ף ק"ס: ִנְכֵסי ְמלּוג ּדַ

ה ֵמָאִביָה  ָּיְרׁשָ ה ְנׂשּוָאה ׁשֶ ָ ה ְנׂשּוָאה. ִאיּשׁ ָ ל ִאיּשׁ ִנְכֵסי ְמלּוג ֵהם ְנָכִסים ׁשֶ
ל עֹוד ִהיא ְנׂשּוָאה ֵיׁש  ּכָ נּו ׁשֶ יּקְ ֶּיֶכת ָלּה, ֲאָבל ֲחָכִמים ּתִ ְרַקע ׁשַ ַקְרַקע, ַהּקַ
ל ֶאת  ְרַקע ּוְלַקּבֵ יר ֶאת ַהּקַ ּכִ ַעל ָיכֹול ְלַהׂשְ גֹון: ַהּבַ ֶכס. ּכְ ּנֶ ְלַבְעָלּה ְזכּוּיֹות ּבַ
ַעל ֵמת  רֹות. ִאם ַהּבַ ל ָעֶליָה ּפֵ ד ֶאת ָהֲאָדָמה ּוְלַגּדֵ ִכירּות, אֹו ְלַעּבֵ ֶסף ַהּשְׂ ּכֶ
רּוׁש  ה. ַמה ּפֵ ָ ל ָהִאיּשׁ ְרַקע חֹוֶזֶרת ְלַבֲעלּות ְמֵלָאה ׁשֶ ים, ַהּקַ ְרׁשִ ֵהם ִמְתּגָ אֹו ׁשֶ
ה",  ִליׁשָ ּה "ּתְ רּוׁשָ ּפֵ ה ֲאָרִמית ׁשֶ ים "ִנְכֵסי ְמלּוג"? "ְמלּוג" ִהיא ִמיּלָ יּלִ ַהּמִ
ה  ֵהָמה ְמכּוּנָ ָערֹות ֵמרֹאׁש ַהּבְ ת ׂשְ ִליׁשַ ל ּתְ ה ׁשֶ עּוּלָ ל, ַהּפְ "ִלְתלֹוׁש". ְלָמׁשָ
ָּיִכים  ַ ּשׁ י "ִנְכֵסי ְמלּוג" ֵהם ְנָכִסים ׁשֶ ר הּוא ּכִ "ְמִליַגת ָהרֹאׁש". ְלִפי ֶזה ַהֶהְסּבֵ

ַעל. ם ַלּבַ ָּיִכים ּגַ ה, ְוׁשַ ָ ים, ִנְלָקִחים ִמן ָהִאּשׁ ה, ַאְך ָהְרָוִחים ִנְתָלׁשִ ָ ָלִאיּשׁ

על המפה
גבעת הקיבוצים

בין נס  גבעת הקיבוצים הנמצאת 
ציונה לרחובות, ליד תחנת הרכבת 
של רחובות, שימשה אתר התיישבות 
זמני שפעל בשנים תרצ"ב-תש"ח 
)1932-1948(. על הקרקע הזו המתינו 
חברי גרעינים, בוגרי מפעל ההכשרות 
לקיבוצים, לפני שעלו לקרקע במקום 
הקבע שנקבע להם, או הצטרפו ליישובים 
קיימים אחרים. בין היתר ישבו באתר 
זה הגרעינים שהקימו או הצטרפו 
רמת  החמישה,  מעלה  לקיבוצים 
יוחנן, עין השופט, רמת השופט, ניר 
עם, בית אלפא, תל יצחק, דגניה ב', יד 
מרדכי ומעגן מיכאל. בשנים תש"ה-

תש"ח )1945-1948( פעל במקום מכון 
איילון לייצור תחמושת עבור ההגנה. 
במקום קיים מוזיאון המספר את סיפור 
מורשת מכון איילון, מתקיימות פעילויות 
חינוכיות ערכיות לילדים, בני נוער, חיילים 

ומחנכים.

)Wikipedia( 1946 גבעת הקיבוצים

י ֶאְלָעָזר  יָנר ּוָפָנה ְלַרּבִ ָידֹו ֶאת ַהּדִ ְמעֹון ָנַטל ּבְ יְך ָלֶלֶכת. ׁשִ יסֹו ְוִהְמׁשִ ִמּכִ
יָנר,  י ִמן ַהּדִ ּתִ ָבר ִהְתָיַאׁשְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר לֹו: ֲאִני ּכְ ְלַהֲחִזירֹו, ֲאָבל ַרּבִ
ֵדי  ַכָּוָנה, ּכְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ה ַרּבִ ְך ָעׂשָ ה ָזִכיָת ּבֹו. ּכָ יו הּוא ֶאְצְלָך ְוַאּתָ ַעְכׁשָ
י  ַרּבִ ְלמּוד ׁשֶ ּתַ ר ּבַ ֵּיׁש. ְמסּוּפָ ִּיְתּבַ לֹא ׁשֶ יָנר ּבְ ל ֶאת ַהּדִ ְמעֹון ְיַקּבֵ ִ ּשׁ ׁשֶ
ִעְנְיֵני  יט ּבְ ּלִ ַ ָרֵאל" - ַהּשׁ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה "ָמָרא ְדַאְרָעא ּדְ ֶאְלָעָזר ָהָיה ְמכּוּנֶ

ה ְוָחְכָמתֹו.  ִקיאּותֹו ָהַרּבָ ֵני ּבְ ָרֵאל, ִמּפְ ֶאֶרץ ִיׂשְ הֹוָרָאה ּבְ
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

1. למי שייכים "ִנְכֵסי ְמלּוג"?

ים  ָטרֹות", וֵאיְך עֹוׂשִ 2. מה זה "ִקּיּום ׁשְ
את הקיום הזה? 

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא קנ"ד- ק"ס

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

לפני הכניסה לארץ, התלוננו העם על ה' ומשה ואמרו:
י  ר ּכִ ְדּבָ ּמִ ְצַרִים ָלמּות ּבַ ה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמּמִ אלֹקים ּוְבמֹׁשֶ ר ָהָעם ּבֵ "ַוְיַדּבֵ
לֵֹקל". בתגובה להתנהגותם  ֶחם ַהּקְ ּלֶ נּו ָקָצה ּבַ ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ְוַנְפׁשֵ
החצופה הזו של העם שילח בהם ה' נחשים ושרפים שפגעו בהם קשות: 
כּו ֶאת ָהָעם ַוָּיָמת ַעם ָרב  ְ ָרִפים ַוְיַנּשׁ ים ַהּשְׂ ָחׁשִ ָעם ֵאת ַהּנְ ח  ּבָ ּלַ "ַוְיׁשַ
ָרֵאל". לאחר שמשה התפלל אל ה', אמר לו ה': "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל  ִמִּיׂשְ
ׁשּוְך ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי". ל ַהּנָ ים אֹתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ּכָ ָרף ְוׂשִ ה ְלָך ׂשָ ה ֲעׂשֵ מֹׁשֶ

שאלו על כך חז"ל: "וכי נחש ממית או נחש מחיה?" וכי כיצד יכולה 
ההסתכלות על נחש הנחושת לרפא אדם מהכשת נחש? משיבים 
חז"ל, שלא הנחש הוא זה שהשפיע על הרפואה, אלא שכאשר בני 
ישראל הרימו את עיניהם להסתכל בנחש, הם נזכרו בה' היושב בשמים 

וחזרו בתשובה, ובזכות זאת נרפאו.

"ד
דמויות השנה בחמ

הרב גורן והר הבית
לאחר מלחמת ששת הימים פתח הרב שלמה גורן 
מדרשה על הר הבית במקום המותר לכניסת יהודים, 
ובה התקיימו תפילות באופן קבוע. כמו כן, הורה הרב 
לחיל ההנדסה לערוך מדידות מדויקות של הר הבית, 
כדי לקבוע עד היכן מותר להיכנס לפי ההלכה. יום 
אחד הודיעו לרב שהממשלה החליטה למסור את 
השליטה בהר לוואקף המוסלמי. הרב כתב מכתב 
נסער לממשלה נגד ההחלטה, אולם לצערו הרב 
החלטת הממשלה נכנסה לתוקף ונאסר על יהודים 
להיכנס להר הבית להתפלל. כל חייו הצטער הרב 
גורן על כך שלא נאבק ביתר תקיפות על שמירת 

זכותם של היהודים במקום.

*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.

שאלון אמריקאי
1. מדוע אכל בחור אחד תמרים לפני רבא?

❍ א. כי רבא כיבד אותו. ❍ ב. כי הוא נתקף רעב פתאומי. ❍ ג. כי הוא 
רצה שיחשבו שהוא לא חכם. ❍ ד. כי הוא לא רצה שרבא יאכל אותם.

2. למה הפיל רבי אלעזר מטבע ברחוב?
❍ א. כי הוא רצה שרבי שמעון ימצא אותו. ❍ ב. כי זה היה מטבע 

מזויף. ❍ ג. כי היה לו חור בכיס. ❍ ד. כי הוא קיבל אותו מאדם רשע.
3. מה פירוש המלה "מלוג"?

❍ א. למזוג. ❍ ב. לגמול. ❍ ג. גולם. ❍ ד. לתלוש.
4. מדוע התקינו מנורת שיזוף במכון איילון?

❍ א. כי זה היה מכון יופי. ❍ ב. כדי שלא יחשדו בעובדים שם בגלל 
חיוורונם. ❍ ג. האור של המנורה שימש להכנת תחמושת. ❍ ד. זה היה 

חלק מניסוי מדעי.
 5. מאיזה גיל יכול אדם למכור קרקעות?

❍ א. 7. ❍ ב. 20. ❍ ג. 35. ❍ ד. בכל גיל.


