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ׁשּוט ט ּפָ ף קס"א: ּגֵ ּדַ

ׁשּוט הּוא  ט ּפָ ׁשּוט". ּגֵ ט ּפָ ְקָרא "ּגֵ יִרי ַהּנִ ֶרק ָהֲעׂשִ ַדף ֶזה ַמְתִחיל ַהּפֶ ּבְ
ין, ֲאָבל  רּוׁשִ ַטר ּגֵ ט הּוא ׁשְ ּה, ּגֵ ר ּבָ ָאנּו ְרִגיִלים ְלַדּבֵ ָפה ׁשֶ ּשָׂ ׁשּוט. ּבַ ָטר ּפָ ׁשְ
ְטֵרי  גֹון ׁשִ ָטרֹות נֹוָסִפים, ּכְ ם ׁשְ ַפת ֲחַז"ל ּגַ ׂשְ ּבִ יִרים ׁשֶ ֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ַמְסּבִ ּבַ

ָטרֹות. ִדיֵני ׁשְ ה ַלֲעסֹוק ּבְ ֶרק ֶזה ַמְרּבֶ ין. ּפֶ יּטִ ים ּגִ חֹוב, ְמכּוּנִ

ׁשּוט? ֵאינֹו ּפָ ָטר ׁשֶ ׁשּוט", ְוִכי ֵיׁש ׁשְ ט ּפָ ַמהּו "ּגֵ

ת  ִלים אֹותֹו ְותֹוְפִרים אֹותֹו. ְלעּוּמַ ִתיָבה ְמַקּפְ ֵדי ַהּכְ ּתֹוְך ּכְ ָטר ׁשֶ ֵיׁש סּוג ׁשְ
ָטר ְוָהֵעִדים חֹוְתִמים,  ְ ָטר ָרִגיל, ּכֹוְתִבים ֶאת ַהּשׁ ׁשּוט, ׁשְ ָטר ּפָ ׁשְ ֹזאת, ּבִ

ָיר. ל ַהּנְ ַצד ֶאָחד ׁשֶ ָרִגיל, ּבְ ּכָ

ׁשּו ֵמֶהם  יּקְ ר ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ ָהיּו ֲאמֹוָרִאים ׁשֶ ְלמּוד ׁשֶ ר ָלנּו ַהּתַ ַדף ֶזה ְמַסּפֵ ּבְ
ְמקֹום ַלְחּתֹום  מּו ִסיָמן ְמיּוָחד ּבִ ָטר ֵהם ָרׁשְ ֵעִדים ַעל ׁשְ ַלְחּתֹום ּכְ
ֶקל;  ל ּדֶ ם ִצּיּור ׁשֶ י ֲחִניָנא ָרׁשַ ג; ַרּבִ ל ּדָ ם ִצּיּור ׁשֶ גֹון: ַרב ָהָיה רֹוׁשֵ ָמם. ּכְ ׁשְ ּבִ
ְתבּו  ֵהם לֹא ּכָ י ׁשֶ ל ּתֹוֶרן ְסִפיָנה. ַאף ַעל ּפִ ם ִצּיּור ׁשֶ ר ַרב הּוָנא ָרׁשַ ָרָבא ּבַ
ּזֹוִהי ֲחִתיָמָתם. י ַהּכֹל ָיְדעּו ׁשֶ תֹור ֲחִתיָמה, ּכִ ָמם ִצּיּור ֶזה מֹוִעיל ּבְ ֶאת ׁשְ

ָטרֹות ׁשְ ָקִרים ּבִ ָנה ִלְמִניַעת ׁשְ ּקָ ף קס"ב: ּתַ ּדַ

ל,  סּול. ְלָמׁשָ ָרִטים - ּפָ ר ְלַזְּיפֹו אֹו ְלהֹוִסיף ּבֹו ּפְ ֶאְפׁשָ ַטר חֹוב ׁשֶ ׁשְ
ית  ַתְחּתִ ֶדה, ְוָהֵעִדים ָחְתמּו ּבְ ָרֵטי ְמִכיַרת ׂשָ בּו ּפְ ֶחְציֹו ָהֶעְליֹון ִנְכּתְ ּבְ ָטר ׁשֶ ׁשְ
ין ַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ְלֵבין ֲחִתיַמת ָהֵעִדים  ּנֹוַתר ָמקֹום ֵריק ּבֵ ְך ׁשֶ ָטר, ּכָ ְ ַהּשׁ

סּול. ָטר ֶזה ּפָ - ׁשְ

ָכל ָהעֹוֶלה  ָטר ָיכֹול ְלהֹוִסיף ּבֹו ּכְ ְ ֲחִזיק ֶאת ַהּשׁ ּמַ ַהּקֹוֶנה ׁשֶ ֵני ׁשֶ ַמּדּוַע? ִמּפְ
ִנים ַהּמֹוֵכר ָצִריְך  לֹוׁש ׁשָ ַאֲחֵרי ׁשָ ל, הּוא ָיכֹול ְלהֹוִסיף ׁשֶ ַעל רּוחֹו, ְלָמׁשָ
ין  ֵיָאֵלץ  ית ּדִ ה, ּוְלַבּסֹוף ּבֵ ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ לּום… ְועֹוד ּכָ ׁשְ ְלַהֲחִזיר לֹו ֵחִצי ֵמַהּתַ

ה ֲחתּוִמים ֵעִדים. ֲהֵרי ְלַמּטָ ְלַהֲאִמין לֹו, ׁשֶ

ין ָהָאמּור  י ׁשּורֹות ֲחָלקֹות ּבֵ ּתֵ ל ׁשְ ְלִפיָכְך הֹורּו ֲחַז"ל: ִאם ֶיׁש ֶמְרָחק ׁשֶ
ר  סּול. אּוָלם ׁשּוָרה ַאַחת ֲחָלָקה ֶאְפׁשָ ָטר ּפָ ְ ָטר ַלֲחִתיַמת ָהֵעִדים - ַהּשׁ ְ ּשׁ ּבַ

ְך. ל ּכָ ה ְמאֹוד ָלֵעִדים ְלַדֵּיק ְלָקֵרב ֶאת ֲחִתימֹוֵתיֶהם ּכָ י ָקׁשֶ ְלהֹוִתיר, ּכִ

ּוָרה  ּשׁ הּוא רֹוֶצה ּבַ ֶ ְך, ַהּנֹוֵכל ִיְכּתֹוב ַמה ּשׁ אי ׁשֹוֲאִלים: ִאם ּכָ ם ַוּדַ ַאּתֶ
ָנָתם ֲחַז"ל  ַתּקָ ׁשּוָבה ִהיא: ּבְ רֹוָבה ַלֲחִתיַמת ָהֵעִדים? ַהּתְ ָהַאֲחרֹוָנה, ַהּקְ

ּוָרה ָהַאֲחרֹוָנה. ֵאין ְלִהְתַיֵחס ַלּשׁ ם ָקְבעּו ׁשֶ ּגַ

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" 

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.

פלגיה – חצי
מיתרמי – מזדמן
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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

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.

talmudisraeli.co.il

באתר חדשהתחדשנו

התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

חבר הכנסת חנן פורת )במרכז( נושא 
דברים בטקס ליד הכותל המערבי בירושלים 

)GOLDSTEIN GIL, אוסף התצלומים הלאומי(
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת בבא בתרא קס"ג- קס"ה

ף קס"ד: ָלׁשֹון ָהָרע ּדַ

ַדף  ְלִמיִדי ֲחָכִמים, ּבְ ִנים ּתַ ה ּבָ ּמָ ָנה, ָהיּו ּכַ ׁשְ ר ַהּמִ יא, ְמַסּדֵ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ְלַרּבִ
ַעם ַאַחת  ְמעֹון. ּפַ י ׁשִ נֹו, ַרּבִ ֵאְרעּו ִעם ּבְ ים ׁשֶ ֵני ַמֲעׂשִ ְלמּוד ׁשְ ֶזה ֵמִביא ַהּתַ
ה  יּבָ הֹוֶגן. ִמּסִ ּלֹא ּכַ ב ׁשֶ הּוא ִנְכּתַ ב ׁשֶ י ָחׁשַ ַרּבִ ָטר ְמסּוָּים ׁשֶ י ׁשְ הּוָבא ִלְפֵני ַרּבִ
יט ּבֹו  ָטר ֶזה ּוְלִפיָכְך הּוא ִהּבִ ַתב ׁשְ ְמעֹון ּכָ י ׁשִ נֹו ַרּבִ ּבְ י ׁשֶ ב ַרּבִ ְמסּוֶּיֶמת ָחׁשַ
א ָאָדם  ָטר ֶאּלָ ְ י ֶאת ַהּשׁ ַתְבּתִ ְמעֹון: לֹא ֲאִני ּכָ י ׁשִ ָפִנים זֹוֲעפֹות. ָאַמר לֹו ַרּבִ ּבְ
ׁשֹון  ֵהר ְלִהְתַרֵחק ִמּלָ י ְוָאַמר לֹו: ִהיּזָ י ְיהּוָדה ַחְּיָטא. ֵהִגיב ַרּבִ ה ַרּבִ ַהְמכּוּנֶ
, ַאְך  ַתְבּתָ ה לֹא ּכָ ַאּתָ ֵּון לֹוַמר לֹו: ָהָיה ָעֶליָך לֹוַמר ׁשֶ י ִהְתּכַ ָהָרע. ַרּבִ
ַעם ַאֶחֶרת  קּוי? ּפַ ָטר ַהּלָ ְ ַתב ֶאת ַהּשׁ ר ִלי ִמי ּכָ ַמּדּוַע ָהִייָת ָצִריְך ְלַסּפֵ
ח:  ּבַ ֶפר ְוׁשִ ּסֵ י ּבַ יט ַרּבִ ים, ִהּבִ ִהיּלִ ֵסֶפר ּתְ י ְוָלַמד ּבְ ְמעֹון ִלְפֵני ַרּבִ י ׁשִ ב ַרּבִ ָיׁשַ
י ְיהּוָדה  א ַרּבִ יו, ֶאּלָ ַתְבּתִ ְמעֹון: לֹא ֲאִני ּכְ י ׁשִ ָתב. ָאַמר לֹו ַרּבִ ר ַהּכְ ה ָיׁשָ ּמָ ּכַ
ׁשֹון ָהָרע! ַמּדּוַע?  י ְוָאַמר: ִהְתַרֵחק ִמּלָ ֶלא ֵהִגיב ַרּבִ ה ַהּפֶ ַחְּיָטא. ְלַמְרּבֵ
ר  ֲאׁשֶ ָעִמים ַרּבֹות ּכַ ן, ּפְ ּכֵ ְך ָלׁשֹון ָהָרע, ׁשֶ ב ּכָ הּוא ָעלּול לֹוַמר ַאּגַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
לֹוִני  ָדָבר ּפְ ְך: ָאְמָנם ּבְ יֹוֵתר, ְרִגיִלים ְלהֹוִסיף ַאַחר ּכָ הּו ּבְ ִחים ִמיׁשֶ ּבְ ְמׁשַ
ל  ְבחֹו ׁשֶ ּוָרה… ָלֵכן ֵאין אֹוְמִרים ׁשִ ּשׁ ח אֹו ֵאינֹו נֹוֵהג ּכַ ּוְפלֹוִני הּוא ֵאינֹו ְמׁשּוּבָ
י. ִעם זֹאת,  ְבחֹו יֹוֵתר ִמּדַ ׁשִ צּוָרה ְמתּוָנה, ַאְך ֵאין ַמְפִליִגים ּבְ א ּבְ ָאָדם ֶאּלָ

ה. חֹו ַהְרּבֵ ּבְ ר ְלׁשַ ל ָאָדם מּוּתָ ְפֵני אֹוֲהָביו ׁשֶ ּבִ

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 
הגוש  יישובי  שאר  עם  יחד  נפל 
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(

ֱאמּוָנה ָצְרֵכי ִציּבּור ּבְ ף קס"ג: ָהִעיּסּוק ּבְ ּדַ

ְלחּו ֵמֶאֶרץ  ׁשְ ּנִ ְבִלי ֵמיְמרֹות ַוֲהָלכֹות ׁשֶ ְלמּוד ַהּבַ ּתַ ָעִמים ַרּבֹות מּוָבאֹות ּבַ ּפְ
ְתחּו  מּועֹות ֵאּלּו, ּפָ ָבֶבל לֹוְמִדים ׁשְ ְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ּבְ ר ָהיּו ּתַ ֲאׁשֶ ָרֵאל. ּכַ ִיׂשְ
ֶכת ַסְנֶהְדִרין  ַמּסֶ ָרֵאל. ּבְ ם, ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ָ ְלחּו ִמּשׁ ם" - ׁשָ ְלחּו ִמּתָ ְוָאְמרּו: "ׁשָ
מּועֹות  ְ ַאַחת ַהּשׁ י ֶאְלָעָזר. ּבְ לּו הּוא ַרּבִ מּועֹות ַהּלָ ְ ל ַהּשׁ ַעל ּכָ ּבַ ֶנֱאַמר ׁשֶ
ים  ר ַרּבִ ֲאׁשֶ י ּכַ ֲחבּוָרה, ּכִ ּתֹוָרה ּבַ ּטֹוב ַלֲעסֹוק ּבַ י ֶאְלָעָזר ׁשֶ לּו אֹוֵמר ַרּבִ ַהּלָ
ל ַעל ַעְצמֹו ִמיּנּוי  י ֶאְלָעָזר ִקיּבֵ ָבִרים ֵהיֵטב. ַרּבִ ְרִרים ַהּדְ לֹוְמִדים ַיַחד ִמְתּבָ
ְלִמי  ַתְלמּוד ְירּוׁשַ י ְצָדָקה. ּבְ ְסּפֵ ל ְלַפְרֵנס ֲעִנִּיים ִמּכַ ְרָנס - ָעָליו הּוּטַ ל ּפַ ׁשֶ
תּו  ָהֲעִנִּיים ָאְכלּו ְוׁשָ ַאֲחֵרי ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ׁשֶ ַעם ַאַחת נֹוַדע ְלַרּבִ ּפַ ר ׁשֶ ְמסּוּפָ
ְמקֹום ְלִהְצַטֵער הּוא  פּוהּו. ּבִ הּוא ֵהִכין ֲעבּוָרם, ֵהם ֵחְרפּוהּו ְוִגּדְ ה ׁשֶ עּוּדָ ִמּסְ
יֵדי  ן ּבִ ּכֵ ֳעִלי, ׁשֶ ָכר טֹוב ַעל ּפָ ל ׂשָ ֲאַקּבֵ יו ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ַמח, ְוָכְך ָאַמר: ַעְכׁשָ ׂשָ
ֵדי  ר זֹאת ּכְ ְלמּוד ְמַסּפֵ א ֵחרּוִפים ְוִגיּדּוִפים. ַהּתַ ָכר, ֶאּלָ י ׂשָ ְלּתִ ָאָדם לֹא ִקיּבַ
ל ֵחרּוִפים  ה טֹוב ּוִבְתמּוָרה הּוא ְמַקּבֵ ה ַמֲעׂשֶ ִאם ָאָדם עֹוׂשֶ ד ׁשֶ ְלַלּמֵ
דֹול יֹוֵתר.  ָכר ּגָ ְך מּוְבָטח לֹו ׂשָ ה, ּכָ ַרּבָ א ַאּדְ ְוִגּדּוִפים, ַאל לֹו ְלִהְתָיֵאׁש, ֶאּלָ
א ֶאת ְמקֹומֹו  י ֶאְלָעָזר ְלַמּלֵ י יֹוָחָנן הּוְחַלט ְלַמּנֹות ֶאת ַרּבִ ְפַטר ַרּבִ ּנִ ׁשֶ ּכְ
קּוָפה ְקָצָרה  ַתְפִקיד ֶזה ּתְ ׁש ּבְ ּמֵ יַבת ְטֶבְרָיה, אּוָלם הּוא ָזָכה ְלׁשַ ָראׁשּות ְיׁשִ ּבְ

י יֹוָחָנן. ְלַבד ַאֲחֵרי ַרּבִ ים ְספּוִרים ּבִ י הּוא ִנְפַטר חוָדׁשִ ְלַבד ּכִ ּבִ

ף קס"ה: ֲאַבק ָלׁשֹון ָהָרע  ּדַ

ֶדֶרְך  ּנּו ּבְ ֵני ָאָדם ֵאיָנם ִניּצֹוִלים ִמּמֶ ּבְ ֵּיׁש ִאיּסּור ׁשֶ ְלמּוד ָאְמרּו ׁשֶ ּתַ ֲחַז"ל ּבַ
ֵאינֹו  ָלל: ִאיּסּור "ֲאַבק ָלׁשֹון ָהָרע".  ֲאַבק ָלׁשֹון ָהָרע הּוא ִסיּפּור ׁשֶ ּכְ
לֹוִני הּוא  י ּפְ ְך ּכִ ַע ִמּכָ ּמֵ ּתַ ָּוָנה ָרָעה, אּוָלם ָעלּול ְלִהׁשְ ֶנֱאָמר ִמּתֹוְך ּכַ
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ן ַהְמַטֵהר ְרּבָ ף קס"ו: ַהּקָ ּדַ

ֵאין  ְקֶוה. אּוָלם ֵּיׁש טּוְמאֹות ׁשֶ ּמִ ֵהר? טֹוֵבל ּבַ ֵדי ְלִהיּטָ ה ָטֵמא ּכְ ָמה עֹוׂשֶ
א ְזקּוִקים ִלְפעּוּלֹות נֹוָספֹות. ֵהר ֵמֶהן ַלֲחלּוִטין, ֶאּלָ ֵדי ְלִהיּטָ ְטִביָלה ּכְ י ּבִ ּדַ

ָבר  ְקֶוה ֵהם ּכְ ּמִ ְבלּו ּבַ ּטָ ֲאִפיּלּו ַאֲחֵרי ׁשֶ ל ְמצֹוָרע, ׁשֶ ֵיׁש ְטֵמִאים, ְלָמׁשָ
רּוָמה.  ר ָלֶהם ֶלֱאֹכול ּתְ ִאים ַמֲאָכִלים ְרִגיִלים, ַוֲאִפיּלּו מּוּתָ ֵאיָנם ְמַטּמְ
ׁש  ְקּדָ ֵנס ְלֵבית ַהּמִ ן, ָאסּור ָלֶהם ְלִהיּכָ ֵהם ַיְקִריבּו ָקְרּבָ ֲאָבל ַעד ׁשֶ
ֵני  ָרה", ִמּפְ ּפָ ֵרי ּכַ ים "ְמחּוּסְ ה ְמכּוּנִ נֹות. ְטֵמִאים ֵאּלֶ ְוֶלֱאכֹול ָקְרּבָ
ין  ָרה. ּוָמה ַהּדִ ן ְלַכּפָ ֵהר ַלֲחלּוִטין ֵהם ְזקּוִקים ְלָהִביא ָקְרּבָ ֵדי ְלִהיּטָ ּכְ ׁשֶ
ֵאר ָטֵמא" - ַהִאם הּוא  ָ ת ִלי ְלִהיּשׁ ָרה אֹוֵמר: "לֹא ִאְכּפַ ּפָ ר ּכַ ִאם ְמחּוּסַ
ַהּתֹוָרה ִחְּיָבה אֹותֹו  ֵני ׁשֶ ׁשּוָבה ִהיא ִחּיּוִבית, ִמּפְ ן? ַהּתְ ַחָּיב ְלָהִביא ָקְרּבָ
ן ְיַטֵהר אֹותֹו ְלַגְמֵרי. ְרּבָ ַהּקָ ר ְלָכְך ׁשֶ ִלי ֶקׁשֶ ן ְוהּוא ַחָּיב ַלֲהִביאֹו ּבְ ָקְרּבָ ּבְ

בס"ד
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אי ף קס"ז: ַהּמֹוֵכס ָהַרּמַ ּדַ

עֹוֵמד ַלְחּתֹום ַעל ְנָיר, ְלעֹוָלם לֹא ַיְחּתֹום  ֲחַז"ל ָאְמרּו ֵעָצה טֹוָבה: ָאָדם ׁשֶ
ה  ָבר ִהּנֵ ת ַהּדָ ֵדי ְלָהִבין ֶאת ִסיּבַ ָיר. ּכְ רֹאׁש ַהּנְ א ּבְ ָיר ֶאּלָ ית ַהּנְ ַתְחּתִ ּבְ
ה  ֵּיי מֹוֵכס - ְממּוּנֶ ְפֵני ַאּבַ ַעם ַאַחת הֹוִפיַע ּבִ ְלמּוד. ּפַ ּתַ ִסיּפּור ַהּמֹוִפיַע  ּבַ
ֵּיי: ָחֵפץ ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת  ֶלְך ִלְגּבֹות ֶמֶכס. ַהּמֹוֵכס ָאַמר ְלַאּבַ ַעם ַהּמֶ ִמּטַ
ב ָחתּום  ְלִמיד ָחָכם ּוְבָידֹו ִמְכּתָ ר ַיֲעבֹור ּתַ ֲאׁשֶ ֶכס. ּכַ ְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ִמן ַהּמֶ ּתַ
ְך ַיְחּתֹום ָנא  ם ּכָ ֶכס - ֶאְפטֹור אֹותֹו. ְלׁשֵ ֵּיׁש ְלָפְטרֹו ִמן ַהּמֶ בֹודֹו ׁשֶ יֵדי ּכְ ּבִ
ין  וֹות ּבֵ ְרׁשּוִתי ְוָכְך ֵאַדע ְלַהׁשְ יֹון ּבִ יּלָ מֹר ֶאת ַהּגִ יְליֹון ְנָיר, ֲאִני ֶאׁשְ בֹודֹו ַעל ּגִ ּכְ
ֲעַצת ֲחַז"ל  ף, ּכַ רֹאׁש ַהּדַ ף ְוָעַמד ַלְחּתֹום ּבְ ים, ָנַטל ּדַ ֵּיי ִהְסּכִ ַהֲחִתימֹות. ַאּבַ
ְך  ַהּמֹוֵכס מֹוׁשֵ ֵּיי ַלְחּתֹום הּוא ִהְבִחין ׁשֶ ר ָעַמד ַאּבַ ֲאׁשֶ ַמע ֵמַרּבֹוָתיו. ּכַ ָ ּשׁ ׁשֶ
ָאָדם ֶזה  ֵּיי ׁשֶ ף. ֵהִבין ַאּבַ ית ַהּדַ ַתְחּתִ ם ּבְ ָרׁשֵ ַהֲחִתיָמה ּתֵ ֵדי ׁשֶ יֹון ּכְ יּלָ ֶאת ַהּגִ

אי ְוָכל ְרצֹונֹו ָהָיה ָלַקַחת  ַרּמַ
ִלְכּתֹוב  ָיר ֶהָחתּום,  ַהּנְ ֶאת 
ָבִרים ׁשֹוִנים  ֵמַעל ַהֲחִתיָמה ּדְ
ר אֹוָתם,  ֵ ֵּיי ִאיּשׁ ַאּבַ ּוְלַהְכִריז ׁשֶ
ה ֲחִתיָמתֹו ִמְתנֹוֶסֶסת  ִהּנֵ ׁשֶ
ֵּיי  יֹון. ָאַמר ַאּבַ יּלָ ית ַהּגִ ַתְחּתִ ּבְ
ָבר  ְלּתָ - ֲחַז"ל ּכְ אי: ִנְכׁשַ ָלַרּמַ
ימּו אֹוְתָך ְוִהְזִהירּו אֹוָתנּו  ִהְקּדִ

מֹוָך. ִאים ּכָ ֵני ַרּמָ ִמּפְ

המשאיות נושאות ארונות החללים ברחוב 
)Wikipedia( המלך ג'ורג' בירושלים

הלוויית חללי מלחמת 
העצמאות

בתאריך כ"ה חשוון תש"י )17.11.1949( 
נערכה בירושלים הלווייתם של 323 
חללים שנפלו במלחמת העצמאות, 
הארונות  עציון.  גוש  ביניהם חללי 
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 
נקברו  החללים  האחרונה.  בדרכם 
בבית הקברות הצבאי בהר הרצל, 
כאשר בחלקה העליונה נקברו חללי 
גוש עציון – אנשי שיירת הל"ה, 168 
מגיני הגוש ואנשי שיירת העשרה. 
הייתה זו ההלוויה הראשונה שנערכה 
בבית קברות זה. בשנים הבאות נערכו 
בו הלוויות נוספות של חיילים שנפלו 

במלחמת העצמאות.

מן ההיסטוריה

ֵבית  ר: ְראּו, ּבְ "ם ֵמִביא ּדּוְגָמא ְלָכְך: ָאָדם ַהְמַסּפֵ ּבַ ה. ָהַרׁשְ ה ְמגּוּנָ ַעל ִמיּדָ ּבַ
ַרם,  ה ֵאיָנם ָלׁשֹון ָהָרע, ּבְ ָבִרים ֵאּלֶ ה. ּדְ ן ִמן ָהֲארּוּבָ ל ַהּיֹום עֹוֶלה ָעׁשָ לֹוִני ּכָ ּפְ
ים  ִלים אֹוֶכל ְועֹוׂשִ ְ ל ַהּיֹום ְמַבּשׁ לֹוִני ּכָ ֵבית ּפְ ִאיּלּו ּבְ ְך ּכְ ַע ִמּכָ ּמֵ ּתַ ָעלּול ְלִהׁשְ
ן,  ּנּור? ִאם ּכֵ ן ַהּתַ ל ַהּיֹום ֲעׁשַ ם ּכָ ְסעּוּדֹות ּוְמִסיּבֹות, ַאֶחֶרת, ַמּדּוַע עֹוֶלה ׁשָ
ב  ִמיִמים ֲעלּוִלים ְלֵהָחׁשֵ יּבּוִרים ּתְ ְפָעִמים ֲאִפיּלּו ּדִ ּלִ ֵאפֹוא, רֹוִאים ָאנּו ׁשֶ
ְך, ַאְך ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֹוֵמר  ֵהר ִמּכָ ה ְמאֹוד ְלִהיּזָ ׁשֶ ּקָ ֲאַבק ָלׁשֹון ָהָרע. מּוָבן ׁשֶ

ַּיְצִליַח. ים ֵלב מּוְבָטח לֹו, ִלְדָבָריו, ׁשֶ ְך ְוָלׂשִ ֵהר ִמּכָ ְחִליט ְלִהיּזָ ּמַ י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ
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דבר תורה לשולחן שבת

מהו ֲאַבק ָלׁשֹון ָהָרע ומדוע יש  א. 
להיזהר ממנו?

אילו תקנות תיקנו חז"ל ִלְמִניַעת  ב. 
ָטרֹות? ׁשְ ָקִרים ּבִ ׁשְ
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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   
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כשבאים שליחי בלק לקרוא לבלעם לקלל את ישראל, הוא מסרב 
בתחילה ללכת איתם, ומסכים רק לאחר שה' מרשה לו לעשות זאת: 
ים  אּו ָהֲאָנׁשִ ְלָעם ַלְיָלה ַוֹּיאֶמר לֹו ִאם ִלְקֹרא ְלָך ּבָ "ַוָּיֹבא ֱאלֹקים ֶאל ּבִ
ה", אולם  ר ֵאֶליָך ֹאתֹו ַתֲעׂשֶ ר ֲאַדּבֵ ָבר ֲאׁשֶ ם ְוַאְך ֶאת ַהּדָ קּום ֵלְך ִאּתָ

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 
ה".  ר ֵאֶליָך ֹאתֹו ַתֲעׂשֶ ר ֲאַדּבֵ ָבר ֲאׁשֶ שה' יאפשר לו - "..ְוַאְך ֶאת ַהּדָ
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'.

"ד
דמויות השנה בחמ

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.

*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.

לפניכם התחנות השונות שעבר חנן פורת במהלך 
חייו. סדרו אותן בבקשה לפי הסדר שבו עבר בהן.
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