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דַּ ף קס"אּ ֵ :גט ּ ָפ ׁשּוט
בְּ ַדף זֶ ה ַמ ְת ִחיל ַה ּ ֶפ ֶרק ָה ֲע ִשׂ ִירי ַה ִּנ ְק ָרא ֵ ּ
"גט ּ ָפ ׁשּוט"ּ ֵ .גט ּ ָפ ׁשּוט הּוא
ׁ ְש ָטר ּ ָפ ׁשּוטּ ַ .ב ּ ָ ׂ
ש ָפה ׁ ֶש ָאנּו ְרגִ ילִ ים לְ ַד ֵ ּבר ָ ּב ּהּ ֵ ,גט הּוא ׁ ְש ַטר ֵ ּגר ׁ ִּושיןֲ ,א ָבל
ַ ּב ֲעלֵ י ַה ּת ָוֹספוֹת ַמ ְס ִ ּב ִירים ׁ ֶש ִ ּב ְ ׂ
נוֹס ִפיםְּ ,כגוֹן ׁ ִש ְט ֵרי
ש ַפת ֲחזַ "ל ַ ּגם ׁ ְש ָטרוֹת ָ
חוֹבְ ,מכ ִ ּּונים ִ ּג ִּיטיןֶ ּ .פ ֶרק זֶ ה ַמ ְר ֶ ּבה לַ ֲעסוֹ ק ְ ּב ִדינֵ י ׁ ְש ָטרוֹ ת.
"גט ּ ָפ ׁשּוט" ,וְכִ י יֵ ׁש ׁ ְש ָטר ׁ ֶש ֵאינוֹ ּ ָפ ׁשּוט?
ַמהּו ֵ ּ
ְ
תוֹפ ִרים אוֹ תוֹ  .לְ ע ַּּומת
יֵ ׁש סּוג ׁ ְש ָטר ׁ ֶש ּתוֹ ך ְּכ ֵדי ַה ְּכ ִת ָיבה ְמ ַק ּ ְפלִ ים אוֹ תוֹ וְ ְ
זֹאתּ ִ ,ב ׁ ְש ָטר ּ ָפ ׁשּוטְ ׁ ,ש ָטר ָרגִ יל ,כּ וֹ ְת ִבים ֶאת ַה ּׁ ְש ָטר וְ ָה ֵע ִדים חוֹ ְת ִמים,
ָ ּכ ָרגִ יל ,בְּ ַצד ֶא ָחד ׁ ֶשל ַה ְּניָ ר.
יק ׁשּו ֵמ ֶהם
ְ ּב ַדף זֶ ה ְמ ַס ּ ֵפר לָ נּו ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ָהיּו ֲאמוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר בִּ ְ ּ
יּוחד בִּ ְמקוֹ ם לַ ְח ּתוֹ ם
ימן ְמ ָ
לַ ְח ּתוֹ ם ְ ּכ ֵע ִדים ַעל ׁ ְש ָטר ֵהם ָר ׁ ְשמּו ִס ָ
רוֹשם ִצּיּור ׁ ֶשל דָּ ג; ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָר ׁ ַשם ִצּיּור ׁ ֶשל דֶּ ֶקל;
בִּ ׁ ְש ָמםְּ .כגוֹןַ :רב ָהיָה ׁ ֵ
ָר ָבא ַ ּבר ַרב הּונָ א ָר ׁ ַשם ִצּיּור ׁ ֶשל ּת ֶוֹרן ְס ִפינָ הַ .אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵהם ל ֹא ָּכ ְתבּו
ימ ָתם.
ֶאת ׁ ְש ָמם ִצּיּור זֶ ה מוֹ ִעיל ְ ּבתוֹ ר ֲח ִת ָ
ימהִּ ,כי ַהכּ ֹל ְיָדעּו ׁ ֶשזּוֹ ִהי ֲח ִת ָ

יעת ׁ ְש ָק ִרים ִ ּב ׁ ְש ָטרוֹ ת
דַּ ף קס"בַּ :ת ָ ּקנָ ה לִ ְמנִ ַ
ׁ ְש ַטר חוֹ ב ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ זַ ּיְ פוֹ אוֹ לְ הוֹ ִסיף בּ וֹ ּ ְפ ָר ִטים ָ ּ -פסּול .לְ ָמ ׁ ָשל,
ׁ ְש ָטר ׁ ֶש ְ ּב ֶח ְצי ֹו ָה ֶעלְ יוֹן נִ כְ ְּתבּו ּ ְפ ָר ֵטי ְמכִ ַירת ָ ׂ
ש ֶדה ,ו ְָה ֵע ִדים ָח ְתמּו ְ ּב ַת ְח ִּתית
יוֹ
ימת ָה ֵע ִדים
ַה ּׁ ְש ָטרָּ ,כ ְך ׁ ֶשנּ וֹ ַתר ָמקוֹם ֵריק ֵ ּבין ַה ֵחלֶ ק ָה ֶעלְ ן לְ ֵבין ֲח ִת ַ
 ׁ ְש ָטר זֶ ה ּ ָפסּול.הוֹסיף בּ וֹ ְּככָ ל ָהעוֹ לֶ ה
ַמדּ ַּוע? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ּקוֹ נֶ ה ׁ ֶש ַּמ ֲחזִ יק ֶאת ַה ּׁ ְש ָטר יָכוֹל לְ ִ
הוֹסיף ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשנִ ים ַה ּמוֹ כֵ ר ָצ ִריךְ
ַעל רּוחוֹ ,לְ ָמ ׁ ָשל ,הּוא יָ כוֹ ל לְ ִ
לְ ַה ֲחזִ יר לוֹ ֵח ִצי ֵמ ַה ַּת ׁ ְשלּום… וְ עוֹד ָּכ ֵה ָ ּנה וְכָ ֵה ָ ּנהּ ,ולְ ַב ּסוֹף ֵ ּבית דִּ ין ָיֵאלֵ ץ
לְ ַה ֲא ִמין לוֹ ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי לְ ַמ ָּטה ֲחת ִּומים ֵע ִדים.
לְ ִפיכָ ְך הוֹ רּו ֲחזַ "לִ :אם יֶ ׁש ֶמ ְר ָחק ׁ ֶשל ׁ ְש ֵּתי ׁשּורוֹ ת ֲחלָ קוֹ ת בֵּ ין ָה ָאמּור
ימת ָה ֵע ִדים ַ -ה ּׁ ְש ָטר ּ ָפסּול .אּולָ ם ׁש ָּורה ַא ַחת ֲחלָ ָקה ֶא ְפ ׁ ָשר
ַ ּב ּׁ ְש ָטר לַ ֲח ִת ַ
לְ הוֹ ִתירִּ ,כי ָק ׁ ֶשה ְמאוֹד לָ ֵע ִדים לְ ַדּיֵ ק לְ ָק ֵרב ֶאת ֲח ִתימוֹ ֵת ֶיהם ָּכל ָּכךְ.
ַא ֶּתם וַ דַּ אי ׁשוֹ ֲאלִ יםִ :אם ָּכ ְךַ ,הנּ וֹ כֵ ל יִ כְ ּתוֹ ב ַמה ּׁ ֶשהּוא רוֹ ֶצה ַ ּב ּׁש ָּורה
ימת ָה ֵע ִדים? ַה ְּת ׁש ָּובה ִהיאּ ְ :ב ַת ָ ּקנָ ָתם ֲחזַ "ל
ָה ַא ֲחרוֹ נָ הַ ,ה ְּקרוֹ ָבה לַ ֲח ִת ַ
ַ ּגם ָק ְבעּו ׁ ֶש ֵאין לְ ִה ְתיַ ֵחס לַ ּׁש ָּורה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה.
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת בבא בתרא ,דף קס"ו
"תנו רבנן :ילמד התחתון מן העליון
באות אחת ,אבל לא בשתי אותיות,
כגון חנן מחנני וענן מענני"
פלגיה – חצי
מיתרמי – מזדמן

הסבר :אם יש שטר או גט בו מחוקה אות אחת
מהכתב התחתון ,אפשר ללמוד מהי אותה אות
על פי הכתב עליון .אבל אם יש יותר מאות אחת
מחוקה ,אי אפשר ללמוד אותה מהכתוב למעלה.

מתולדותיו
חנן פורת
(תש"ד-תשע"ב)1943-2011 ,
חנן פורת ז"ל נולד בכפר פינס וגדל
בכפר עציון ,ממנו פונה עם ילדי המקום
במלחמת השחרור לפני נפילת הגוש.
פורת היה ממחדשי ההתיישבות היהודית
בגוש עציון ,ממקימי גוש אמונים ,איש
חינוך וחבר כנסת .חנן למד בישיבות
כפר הרא"ה ,כרם ביבנה ומרכז הרב,
הוסמך לרבנות ,לימד בישיבת הקיבוץ
הדתי בעין צורים והיה ממקימי ישיבת הר
עציון .חנן שירת בצנחנים והיה מכובשי
ומשחררי העיר העתיקה במלחמת
ששת הימים .לאחר המלחמה פעל
לחידוש ההתיישבות היהודית בכפר
עציון .במלחמת יום הכיפורים נפצע
קשה ,ולאחר המלחמה היה ממקימי גוש
אמונים וההתיישבות ביש"ע .חנן עסק
רבות בחיבור בין ארץ ישראל ועם ישראל,
וכתב ספרי הגות בנושאים אלה.

חבר הכנסת חנן פורת (במרכז) נושא
דברים בטקס ליד הכותל המערבי בירושלים
( ,GOLDSTEIN GILאוסף התצלומים הלאומי)
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יסּוק ְ ּב ָצ ְרכֵ י ִציבּ ּור ְ ּב ֱאמּונָ ה
דַּ ף קס"גָ :ה ִע ּ
ּ ְפ ָע ִמים ַרבּ וֹת מ ָּובאוֹת ַ ּב ַּתלְ מּוד ַה ַ ּב ְבלִ י ֵמ ְימרוֹת ֲוַהלָ כוֹת ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְשלְ חּו ֵמ ֶא ֶרץ
יִ ְ ׂ
לוֹמ ִדים ׁ ְשמּועוֹת ֵאלּ ּוָ ּ ,פ ְתחּו
ש ָר ֵאלַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ָהיּו ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ֲחכָ ִמים ְ ּב ָב ֶבל ְ
"שלְ חּו ִמ ָּתם" ָ ׁ -שלְ חּו ִמ ּׁ ָשםֵ ,מ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלּ ְ .ב ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין
ָוְא ְמרּוָ ׁ :
נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ַ ּב ַעל ָּכל ַה ּׁ ְשמּועוֹת ַה ָ ּללּו הּוא ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ רּ ְ .ב ַא ַחת ַה ּׁ ְשמּועוֹת
אוֹמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ׁ ֶש ּטוֹב לַ ֲעסוֹק ַ ּב ּת ָוֹרה ַ ּב ֲחב ָּורהִּ ,כי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַר ִ ּבים
ַה ָ ּללּו ֵ
יבל ַעל ַע ְצמוֹ ִמינּּוי
לוֹמ ִדים ַיַחד ִמ ְת ָ ּב ְר ִרים ַהדְּ ָב ִרים ֵה ֵיטבַ .ר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִק ֵ ּ
ְ
ׁ ֶשל ּ ַפ ְרנָ ס ָ -עלָ יו ה ַּּוטל לְ ַפ ְרנֵ ס ֲענִ ּיִים ִמ ַּכ ְס ּ ֵפי ְצ ָד ָקהּ ְ .ב ַתלְ מּוד יְ ר ׁ ַּושלְ ִמי
וְשתּו
ְמס ּ ָּופר ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ַא ַחת ַ
נוֹדע לְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָה ֲענִ ּיִים ָאכְ לּו ׁ ָ
ִמ ְּסעּודָּ ה ׁ ֶשהּוא ֵהכִ ין ֲעב ָּורםֵ ,הם ֵח ְרפּוהּו וְגִ דְּ פּוהּוּ ִ .ב ְמקוֹם לְ ִה ְצ ַט ֵער הּוא
ָׂ
יוֹד ַע ׁ ֶש ֲא ַק ֵ ּבל ָ ׂ
שכָ ר טוֹב ַעל ּ ָפ ֳעלִ יֶ ׁ ,ש ֵּכן ִ ּב ֵידי
ש ַמח ,וְכָ ְך ָא ַמרַ :עכְ ׁ ָשיו ֲאנִ י ֵ
יבלְ ִּתי ָ ׂ
שכָ רֶ ,א ָ ּלא ֵחר ִּופים וְגִ ידּ ִּופיםַ .ה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר זֹאת ְּכ ֵדי
ָא ָדם ל ֹא ִק ַ ּ
רּופים
ּוב ְת ָ
לְ לַ ֵּמד ׁ ֶש ִאם ָא ָדם עוֹ ֶשׂ ה ַמ ֲע ֶשׂ ה טוֹ ב ִ
מּורה הּוא ְמ ַקבֵּ ל ֵח ִ
ְ
יוֹתר.
ּופיםַ ,אל לוֹ לְ ִה ְת ֵ
וְ גִ דּ ִ
יָא ׁשֶ ,א ָ ּלא ַאדְּ ַר ָ ּבהּ ָ ,כך ְ
מּוב ָטח לוֹ ָשׂ כָ ר ָ ּגדוֹל ֵ
יוֹחנָ ן ה ְּוחלַ ט לְ ַמנּוֹת ֶאת ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר לְ ַמ ֵ ּלא ֶאת ְמקוֹמוֹ
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַטר ַר ִ ּבי ָ
ְ ּב ָר ׁ
אשּות י ׁ ְִש ַיבת ְט ֶב ְריָה ,אּולָ ם הּוא זָ כָ ה לְ ׁ ַש ֵּמ ׁש ְ ּב ַת ְפ ִקיד זֶ ה ְּתק ָּופה ְק ָצ ָרה
יוֹחנָ ן.
ִ ּבלְ ַבד ִּכי הּוא נִ ְפ ַטר ָ
חוד ׁ ִשים ְספ ִּורים ִ ּבלְ ַבד ַא ֲח ֵרי ַר ִ ּבי ָ

דַּ ף קס"ד :לָ ׁשוֹ ן ָה ָרע
לְ ַר ִ ּבי יְ ה ָּודה ַה ָ ּנ ִ ׂ
שיאְ ,מ ַסדֵּ ר ַה ִּמ ׁ ְשנָ הָ ,היּו ַּכ ָּמה ָ ּבנִ ים ַּתלְ ִמ ִידי ֲחכָ ִמיםּ ְ ,ב ַדף
זֶ ה ֵמ ִביא ַה ַּתלְ מּוד ׁ ְשנֵ י ַמ ֲע ִ ׂ
שים ׁ ֶש ֵא ְרעּו ִעם ְ ּבנוַֹ ,ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹןַ ּ .פ ַעם ַא ַחת
יבה
ה ָּובא לִ ְפנֵ י ַר ִ ּבי ׁ ְש ָטר ְמסּוּיָם ׁ ֶש ַר ִ ּבי ָח ׁ ַשב ׁ ֶשהּוא נִ כְ ַּתב ׁ ֶשלּ ֹא ַּכהוֹ גֶ ןִ .מ ִּס ָ ּ
ְמסּו ֶּיֶמת ָח ׁ ַשב ַר ִ ּבי ׁ ֶש ְ ּבנוֹ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹן ָּכ ַתב ׁ ְש ָטר זֶ ה ּולְ ִפיכָ ְך הּוא ִה ִ ּביט בּ וֹ
זוֹעפוֹתָ .א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹן :ל ֹא ֲאנִ י ָּכ ַת ְב ִּתי ֶאת ַה ּׁ ְש ָטר ֶא ָ ּלא ָא ָדם
ְ ּב ָפנִ ים ֲ
ַה ְמכ ֶ ּּונה ַר ִ ּבי יְ ה ָּודה ַח ָּיְטאֵ .הגִ יב ַרבִּ י וְ ָא ַמר לוֹ ִ :הי ָּז ֵהר לְ ִה ְת ַר ֵחק ִמ ָ ּל ׁשוֹ ן
ָה ָרעַ .רבִּ י ִה ְת ַ ּכּוֵ ן לוֹ ַמר לוֹ ָ :היָ ה ָעלֶ ָ
יך לוֹ ַמר ׁ ֶש ַא ָּתה ל ֹא ָ ּכ ַת ְב ָּתַ ,א ְך
ית ָצ ִר ְ
יך לְ ַס ּ ֵפר לִ י ִמי ָ ּכ ַתב ֶאת ַה ּׁ ְש ָטר ַה ָ ּלקּוי? ּ ַפ ַעם ַא ֶח ֶרת
ּוע ָהיִ ָ
ַמדּ ַ
וְש ַ ּבח:
יָשב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹן לִ ְפנֵ י ַר ִ ּבי וְלָ ַמד ְ ּב ֵס ֶפר ְּת ִה ִּ
ַׁ
יליםִ ,ה ִ ּביט ַר ִ ּבי ַ ּב ֵּס ֶפר ׁ ִ
יָשר ַה ְּכ ָתבָ .א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹן :ל ֹא ֲאנִ י ְּכ ַת ְב ִּתיוֶ ,א ָ ּלא ַר ִ ּבי יְ ה ָּודה
ַּכ ָּמה ׁ ָ
ּוע?
ַח ָּיְטא .לְ ַמ ְר ֵ ּבה ַה ּ ֶפלֶ א ֵהגִ יב ַר ִ ּבי ָוְא ַמרִ :ה ְת ַר ֵחק ִמ ָ ּל ׁשוֹ ן ָה ָרע! ַמדּ ַ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא ָעלּול לוֹ ַמר ַא ַ ּגב ָ ּכ ְך לָ ׁשוֹ ן ָה ָרעֶ ׁ ,ש ֵּכןְ ּ ,פ ָע ִמים ַרבּ וֹת ַּכ ֲא ׁ ֶשר
הוֹסיף ַא ַחר ָּכ ְךָ :א ְמנָ ם ְ ּב ָד ָבר ּ ְפלוֹ נִ י
ְמ ׁ ַש ְ ּב ִחים ִמ ׁ ֶ
יוֹתרְ ,רגִ ילִ ים לְ ִ
ישהּו ְ ּב ֵ
אוֹמ ִרים ׁ ִש ְבחוֹ ׁ ֶשל
ְּופלוֹ נִ י הּוא ֵאינוֹ ְמ ׁש ָ ּּובח אוֹ ֵאינוֹ ֵ
נוֹהג ַּכ ּׁש ָּורה… לָ כֵ ן ֵאין ְ
יוֹתר ִמדַּ יִ .עם זֹאת,
ָא ָדם ֶא ָ ּלא ְ ּבצ ָּורה ְמתּונָ הַ ,א ְך ֵאין ַמ ְפלִ יגִ ים ְ ּב ׁ ִש ְבחוֹ ֵ
אוֹה ָביו ׁ ֶשל ָא ָדם מ ָּּותר לְ ׁ ַש ְ ּבחוֹ ַה ְר ֵ ּבה.
ִ ּב ְפנֵ י ֲ

דַּ ף קס"הֲ :א ַבק לָ ׁשוֹ ן ָה ָרע
יצוֹ לִ ים ִמ ֶּמנּּו ְ ּב ֶד ֶר ְך
ֲחזַ "ל ַ ּב ַּתלְ מּוד ָא ְמרּו ׁ ֶש ּׁיֵש ִא ּיסּור ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ָא ָדם ֵאינָ ם נִ ּ
יפּור ׁ ֶש ֵאינוֹ
"א ַבק לָ ׁשוֹ ן ָה ָרע"ֲ .א ַבק לָ ׁשוֹ ן ָה ָרע הּוא ִס ּ
ְּכלָ לִ :א ּ
יסּור ֲ
ְ
ְ
נֶ ֱא ָמר ִמ ּתוֹ ך ַ ּכּוָ נָ ה ָר ָעה ,אּולָ ם ָעלּול לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ַע ִמ ָ ּכך ִ ּכי ּ ְפלוֹ נִ י הּוא
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על המפה
עין צורים
עין צורים הוא קיבוץ השייך לתנועת
הקיבוץ הדתי ,הנמצא מדרום לקריית
מלאכי .בתחילת דרכו הוקם הקיבוץ
כנקודת היאחזות בגוש עציון ,והוא
נפל יחד עם שאר יישובי הגוש
במלחמת השחרור .בשנת תש"ט ()1949
הקימו יוצאי הקיבוץ את היישוב החדש
במישור החוף הדרומי ,וקראו לו עין
צורים כדי להנציח את הקיבוץ המקורי.
כאשר חודשה ההתיישבות בגוש עציון
אחרי מלחמת ששת הימים ,הוקם
במקום היישוב המקורי הקיבוץ ראש
צורים .קיבוץ עין צורים החדש נבנה
בצורת מנורה .תושביו התפרנסו בעיקר
מחקלאות ומגידול פרות ותרנגולים.
בשנות ה 80-נבנו בשטח הקיבוץ שני
מוסדות חינוך מרכזיים :ישיבת הקיבוץ
הדתי עין צורים ,ומרכז יעקב הרצוג
ללימודי יהדות.

הכניסה לקיבוץ עין צורים
()Wikipedia, Avi1111

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת בבא בתרא קס"ה -קס"ז

בַּ ַעל ִמידָּ ה ְמגּו ָּנהָ .ה ַר ׁ ְש ַ ּב"ם ֵמ ִביא דּ ּוגְ ָמא לְ כָ ְךָ :א ָדם ַה ְמ ַס ּ ֵפרְ :ראּוּ ְ ,ב ֵבית
ּ ְפלוֹ נִ י ָּכל ַהּיוֹם עוֹ לֶ ה ָע ׁ ָשן ִמן ָה ֲאר ָ ּּובה .דְּ ָב ִרים ֵא ֶ ּלה ֵאינָ ם לָ ׁשוֹן ָה ָרעּ ְ ,ב ַרם,
ָעלּול לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ַע ִמ ָּכ ְך ְּכ ִאילּ ּו ְ ּב ֵבית ּ ְפלוֹ נִ י ָּכל ַהּיוֹם ְמ ַב ּׁ ְשלִ ים אוֹ כֶ ל וְ עוֹ ִ ׂ
שים
ְסעּודּ וֹת ְּומ ִסיבּ וֹתַ ,א ֶח ֶרתַ ,מדּ ַּוע עוֹ לֶ ה ׁ ָשם ָּכל ַהּיוֹם ֲע ׁ ַשן ַה ַּתנּּור? ִאם ֵּכן,
ימים ֲעלּולִ ים לְ ֵה ָח ׁ ֵשב
רוֹאים ָאנּו ׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים ֲא ִפילּ ּו דִּ יבּ ִּורים ְּת ִמ ִ
ֵאפוֹאִ ,
אוֹמר
ֲא ַבק לָ ׁשוֹ ן ָה ָרע .מ ָּובן ׁ ֶש ָ ּק ׁ ֶשה ְמאוֹד לְ ִהי ָּז ֵהר ִמ ָּכ ְךַ ,א ְך ֶה ָח ֵפץ ַחּיִים ֵ
ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ַּמ ְחלִ יט לְ ִהי ָּז ֵהר ִמ ָּכ ְך וְלָ ִ ׂ
שים לֵ ב מ ְּוב ָטח לוֹ ,לִ ְד ָב ָריוֶ ׁ ,ש ְּיַצלִ ַיח.

דַּ ף קס"וַ :ה ָ ּק ְר ָ ּבן ַה ְמ ַט ֵהר
ָמה עוֹ ֶ ׂ
שה ָט ֵמא ְּכ ֵדי לְ ִה ָּיט ֵהר? טוֹ ֵבל ַ ּב ִּמ ְקוֶ ה .אּולָ ם ּיֵ ׁש ט ְּומאוֹ ת ׁ ֶש ֵאין
נוֹספוֹת.
דַּ י ִ ּב ְט ִבילָ ה ְּכ ֵדי לְ ִה ָּיט ֵהר ֵמ ֶהן לַ ֲחל ִּוטיןֶ ,א ָ ּלא זְ ק ִּוקים לִ ְפעּולּ וֹת ָ
יֵ ׁש ְט ֵמ ִאים ,לְ ָמ ׁ ָשל ְמצוֹ ָרעֶ ׁ ,ש ֲא ִפילּ ּו ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָּט ְבלּו ַ ּב ִּמ ְקוֶ ה ֵהם ְּכ ָבר
ֵאינָ ם ְמ ַט ְּמ ִאים ַמ ֲאכָ לִ ים ְרגִ ילִ יםֲ ,וַא ִפילּ ּו מ ָּּותר לָ ֶהם לֶ ֱאכֹול ְּתר ָּומה.
יכנֵ ס לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ֲא ָבל ַעד ׁ ֶש ֵהם יַ ְק ִריבּו ָק ְרבָּ ןָ ,אסּור לָ ֶהם לְ ִה ָ ּ
חּוס ֵרי ַ ּכ ּ ָפ ָרה"ִ ,מ ּ ְפנֵ י
"מ ְּ
וְ לֶ ֱאכוֹ ל ָק ְרבָּ נוֹ תְ .ט ֵמ ִאים ֵא ֶ ּלה ְמכּו ִּנים ְ
קּוקים לְ ָה ִביא ָק ְר ָ ּבן לְ כַ ּ ָפ ָרהָּ .ומה ַהדִּ ין
לּוטין ֵהם זְ ִ
יט ֵהר לַ ֲח ִ
ׁ ֶש ְ ּכ ֵדי לְ ִה ָּ
יש ֵאר ָט ֵמא" ַ -ה ִאם הּוא
ִאם ְמח ַּּוסר ַּכ ּ ָפ ָרה ֵ
אוֹמר" :ל ֹא ִאכְ ּ ַפת לִ י לְ ִה ּׁ ָ
ַחּיָ ב לְ ָה ִביא ָק ְר ָ ּבן? ַה ְּת ׁש ָּובה ִהיא ִחּי ִּוביתִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ִחּיְ ָבה אוֹ תוֹ
ְ ּב ָק ְר ָ ּבן וְ הּוא ַחּיָ ב לַ ֲה ִביאוֹ ְ ּבלִ י ֶק ׁ ֶשר לְ כָ ְך ׁ ֶש ַה ָ ּק ְר ָ ּבן יְ ַט ֵהר אוֹ תוֹ לְ גַ ְמ ֵרי.

דַּ ף קס"זַ :ה ּמוֹ כֵ ס ָה ַר ַּמאי
ֲחזַ "ל ָא ְמרּו ֵע ָצה טו ָֹבהָ :א ָדם ׁ ֶשעוֹ ֵמד לַ ְח ּתוֹ ם ַעל נְ יָ ר ,לְ עוֹ לָ ם ל ֹא יַ ְח ּתוֹ ם
בְּ ַת ְח ִּתית ַה ְּניָ ר ֶא ָ ּלא בְּ ר ׁ
יבת ַהדָּ ָבר ִה ֵ ּנה
ֹאש ַה ְּניָ רְּ .כ ֵדי לְ ָה ִבין ֶאת ִס ַ ּ
הוֹפ ַיע ִ ּב ְפנֵ י ַא ַ ּבּיֵי מוֹ כֵ ס ְ -ממ ֶ ּּונה
ִס ּיפּור ַה ּמ ִ
וֹפ ַיע ַ ּב ַּתלְ מּודַ ּ .פ ַעם ַא ַחת ִ
ִמ ַּט ַעם ַה ֶּמלֶ ְך לִ גְ בּ וֹת ֶמכֶ סַ .ה ּמוֹ כֵ ס ָא ַמר לְ ַא ַ ּבּיֵיָ :ח ֵפץ ֲאנִ י לִ ְפטוֹר ֶאת
ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ֲחכָ ִמים ִמן ַה ֶּמכֶ סַּ .כ ֲא ׁ ֶשר י ֲַעבוֹר ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ְּוביָד ֹו ִמכְ ָּתב ָחתּום
ִ ּב ֵידי ְּכבוֹדוֹ ׁ ֶש ּׁיֵש לְ ָפ ְטרוֹ ִמן ַה ֶּמכֶ ס ֶ -א ְפטוֹר אוֹתוֹ .לְ ׁ ֵשם ָּכ ְך ְיַח ּתוֹם נָ א
יליוֹן ִ ּב ְר ׁש ִּותי וְכָ ְך ֵא ַדע לְ ַה ׁ ְשווֹת ֵ ּבין
ְּכבוֹד ֹו ַעל ִ ּגילְ יוֹן נְ יָרֲ ,אנִ י ֶא ׁ ְשמֹר ֶאת ַה ִ ּג ָ ּ
ַה ֲח ִתימוֹתַ .א ַ ּבּיֵי ִה ְס ִּכים ,נָ ַטל דַּ ף ָוְע ַמד לַ ְח ּתוֹם ְ ּבר ׁ
ֹאש ַהדַּ ףַּ ,כ ֲע ַצת ֲחזַ "ל
ׁ ֶש ּׁ ָש ַמע ֵמ ַרבּ ָוֹתיוַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ָע ַמד ַא ַ ּבּיֵי לַ ְח ּתוֹם הּוא ִה ְב ִחין ׁ ֶש ַה ּמוֹ כֵ ס ֵׁ
מוֹש ְך
ימה ֵּת ָר ׁ ֵשם ְ ּב ַת ְח ִּתית ַהדַּ ףֵ .ה ִבין ַא ַ ּבּיֵי ׁ ֶש ָא ָדם זֶ ה
ֶאת ַה ִ ּג ָ ּ
יליוֹן ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַה ֲח ִת ָ
ַר ַּמאי וְכָ ל ְרצוֹנוֹ ָהיָה לָ ַק ַחת
ֶאת ַה ְ ּניָ ר ֶה ָחתּום ,לִ ְכ ּתוֹ ב
ֵמ ַעל ַה ֲח ִת ָימה דְּ ָב ִרים ׁש ֹונִ ים
אוֹתם,
ישר ָ
ּולְ ַהכְ ִריז ׁ ֶש ַא ַ ּבּיֵי ִא ּׁ ֵ
ימתוֹ ִמ ְתנוֹ ֶס ֶסת
ׁ ֶש ִה ֵ ּנה ֲח ִת ָ
יליוֹןָ .א ַמר ַא ַ ּבּיֵי
ְ ּב ַת ְח ִּתית ַה ִ ּג ָ ּ
לָ ַר ַּמאי :נִ כְ ׁ ַשלְ ָּת ֲ -חזַ "ל ְּכ ָבר
אוֹתנּו
אוֹת ָך ִוְהזְ ִהירּו ָ
ִה ְקדִּ ימּו ְ
ִמ ּ ְפנֵ י ַר ָּמ ִאים ָּכ ָ
מוֹך.

מן ההיסטוריה
הלוויית חללי מלחמת
העצמאות
בתאריך כ"ה חשוון תש"י ()17.11.1949
נערכה בירושלים הלווייתם של 323
חללים שנפלו במלחמת העצמאות,
ביניהם חללי גוש עציון .הארונות
הובאו למקום ב 38-משאיות .טקס
האשכבה נערך ברחבת בית הכנסת
ישורון ,ואחריו החלו המשאיות בנסיעה
איטית להר הרצל .באותו היום פסקו
העבודות והפעילות בירושלים ,וקהל
של כ 10,000-איש חלק כבוד לחללים
בדרכם האחרונה .החללים נקברו
בבית הקברות הצבאי בהר הרצל,
כאשר בחלקה העליונה נקברו חללי
גוש עציון – אנשי שיירת הל"ה168 ,
מגיני הגוש ואנשי שיירת העשרה.
הייתה זו ההלוויה הראשונה שנערכה
בבית קברות זה .בשנים הבאות נערכו
בו הלוויות נוספות של חיילים שנפלו
במלחמת העצמאות.

המשאיות נושאות ארונות החללים ברחוב
המלך ג'ורג' בירושלים ()Wikipedia
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דבר תורה לשולחן שבת
כשבאים שליחי בלק לקרוא לבלעם לקלל את ישראל ,הוא מסרב
בתחילה ללכת איתם ,ומסכים רק לאחר שה' מרשה לו לעשות זאת:
ֹאמר לוֹ ִאם לִ ְקרֹא לְ ָך ָ ּבאּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים
"וַ ּיָ בֹא ֱאל ֹקים ֶאל ִ ּבלְ ָעם לַ יְ לָ ה וַ ּי ֶ
קּום לֵ ְך ִא ָּתם וְ ַא ְך ֶאת ַהדָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ֲא ַד ֵ ּבר ֵאלֶ ָ
יך אֹתוֹ ַת ֲע ֶשׂ ה" ,אולם
כשהוא יוצא לדרך כועס על כך ה' ושולח מלאך לעמוד בדרכו.
מדוע כועס עליו ה' ,הלוא הוא הרשה לו ללכת איתם?
מסביר הרמב"ן שבלעם לא אמר לשליחי בלק בדיוק את מה שאמר
לו ה' – שמותר לו רק ללכת איתם ,רק בתנאי שהוא יוכל לומר רק מה
שה' יאפשר לו .." -וְ ַא ְך ֶאת ַהדָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ֲא ַד ֵ ּבר ֵאלֶ ָ
יך אֹתוֹ ַת ֲע ֶשׂ ה".
הם חשבו שה' מרשה לו לקלל את ישראל כפי שרצו .לכן שלח ה'
את המלאך כדי להבהיר לו ולהם שבלעם אמנם יכול ללכת איתם,
אבל לא יוכל לומר דבר בלי רצון ה'.
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התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

א .מהו ֲא ַבק לָ ׁשוֹ ן ָה ָרע ומדוע יש
להיזהר ממנו?
יעת
ב .אילו תקנות תיקנו חז"ל לִ ְמנִ ַ
ׁ ְש ָק ִרים ִ ּב ׁ ְש ָטרוֹ ת?
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

ישיבת חברון עוברת לירושלים
בעיר חברון התקיימה ישיבה שבה למדו תלמידים שעלו לארץ מסלובודקה.
במהלך פרעות תרפ"ט תקפו ערבים את יהודי חברון ורצחו את רוב תלמידי
הישיבה .הרבנים והתלמידים שנשארו בחיים עברו לירושלים .אחרי שחרור
חברון במלחמת ששת הימים ,פנה הרב שלמה גורן לראש הישיבה הרב
יחזקאל סרנא זצ"ל ,והציע לו להחזיר את הישיבה לחברון .בתחילה נטה
הרב סרנא להסכים ,וביקש לבוא לראות את המקום .אולם בסופו של דבר
העדיף להישאר בירושלים .הרב גורן ,שהיה בעצמו תלמיד לשעבר בישיבת
חברון ,הבין את הקושי הגדול של הרב לשוב למקום בו התרחש האסון
הנורא .ישיבת חברון נותרה אם כן בירושלים.

לפניכם התחנות השונות שעבר חנן פורת במהלך
חייו .סדרו אותן בבקשה לפי הסדר שבו עבר בהן.
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תעודת זהות  -תלמוד ישראלי

.8

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.
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אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות

תלמוד ישר

 4מייסד ועורך :מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך :אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת

 | Talmudisraeli@Medison.co.ilטל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

|

תלמוד ישראלי

