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"מלְ וֶ ה ַעל ּ ֶפה"
דַּ ף קע"הַ :
"מלְ וֶ ה ִ ּב ׁ ְש ָטר" ַ -
ּומ ַע ָּתה ֲא ִפילּ ּו
לָ ַמ ְדנּו ׁ ֶש ְּנ ָכ ָסיו ׁ ֶשל ַהלּ וֹ וֶ ה ִמ ׁ ְש ַּת ְעבְּ ִדים ֶאל ַה ַּמלְ וֶ הֵ ,
(ב ְתנַ אי ׁ ֶש ָהיּו ֵא ֶ ּלה
ׁ ֶש ַהלּ וֹ וֶ ה ָמ ַכר אוֹ ָתם  -יָ כוֹ ל ַה ַּמלְ וֶ ה לִ גְ בּ וֹ ת ֵמ ֶהם ִ ּ
ַק ְר ָקעוֹ תִּ ,וב ְתנַ אי ׁ ֶש ֵאין לַ לּ וֹ וֶ ה נְ כָ ִסים ֲא ֵח ִרים).
"מלְ וֶ ה בִּ ׁ ְש ָטר" -
אוֹמ ֶרת ׁ ֶש ֲהלָ ָכה זוֹ ְּת ֵק ָפה ַרק בְּ ַ
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְ ּב ַדף זֶ ה ֶ
"מלְ וֶ ה ַעל ּ ֶפה" ַ -הלְ וָ ָאה ׁ ֶשלּ ֹא
ַהלְ ָוָאה ׁ ֶש ִ ּנכְ ַּתב ָעלֶ ָיה ׁ ְש ַטר חוֹבֲ ,א ָבל בְּ ַ
יה ׁ ְש ַטר חוֹ בֵ ,אין ַה ַּמלְ וֶ ה יָ כוֹ ל לְ הוֹ ִציא נְ כָ ִסים ִמּיַ ד ַה ָ ּלקוֹ חוֹ ת.
נִ כְ ַּתב ָעלֶ ָ
ּוע? נֶ ְחלְ קּו ֲאמוֹ ָר ִאים ַ ּבדָּ ָברּ ְ .ב ַמ ֲא ָמר זֶ ה נִ לְ ַמד דֵּ ָעה ַא ַחת ַּוב ַּמ ֲא ָמר
ַמדּ ַ
ַה ָ ּבא נִ לְ ַמד ֶאת ׁ ִש ַיטת ַהדֵּ ָעה ַהחוֹ לֶ ֶקת .לְ ַד ַעת ָה ֲאמוֹ ָרא עּולָ אִ ,מדִּ ין
ּתוֹ ָרה נִ ְכ ֵסי ַהלּ וֹ וֶ ה ִמ ׁ ְש ַּת ְעבְּ ִדים ַ ּגם בְּ ַהלְ וָ ָאה בְּ ַעל ּ ֶפהֲ ,א ָבל ֲח ָכ ִמים
יטלּו ׁ ִש ְעבּ ּוד זֶ הּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶש ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּקנּו ַק ְר ָקעוֹ ת ל ֹא יַ ְפ ִסידּו ֶאת
ָע ְמדּו ִ
ּוב ְּ
יע בַּ ַעל חוֹ ב וְ יִ גְ בֶּ ה אוֹ ָתן ֵמ ֶהםֲ .ח ׁ ָש ׁש
יעִ ,אם ּ ִפ ְתאוֹ ם יוֹ ִפ ַ
ַ ּכ ְס ּ ָפם בְּ ַמ ְפ ִּת ַ
זֶ ה ֵאינוֹ ַקּיָ ם ְ ּב ַמלְ וֶ ה ִ ּב ׁ ְש ָטרִּ ,כי ִמ ֶּט ַבע ַהדְּ ָב ִרים ַהלְ ָוָאה זוֹ ִמ ְת ּ ַפ ְר ֶס ֶמת
וֹפר לִ כְ ּתוֹ ב ֶאת ַה ּׁ ְש ָטר
לַ כּ וֹ לֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ַהלּ וֹ וֶ הַ ,ה ַּמלְ וֶ ה וְ ָה ֵע ִדים הוֹ לְ כִ ים לַ ּס ֵ
וְ ַהכּ וֹ ל יְ כוֹ לִ ים לְ ִהי ָּז ֵהר.

יתא –
דַּ ף קע"וִ ׁ :ש ְעבּ ָּודא דְּ אוֹ ָריְ ָ
ׁ ִש ְעבּ ּוד נִ כְ ֵסי ַהלּ וֹ וֶ ה ִמדִּ ין ַה ּתוֹ ָרה
יטתוֹ ׁ ֶשל עּולָ א ׁ ֶש ִּמדִּ ין ּתוֹ ָרה נִ ְכ ֵסי ַהלּ וֹ וֶ ה
ַ ּבדַּ ף ַה ּק ֵוֹדם לָ ַמ ְדנּו ֶאת ׁ ִש ָ
ׁ
ׁ
ה,
א
ה
ל
ש
סּוג
ִמ ׁ ְש ַּת ְעבְּ ִדים לַ ַּמלְ וֶ ה ,בְּ ָכל
ין
ר
ט
ש
ּובין בְּ ַעל ּ ֶפה,
ֵ
ֶ ַ לְ וָ ָ בֵּ בִּ ְ ָ
וְ ַה ַּמלְ וֶ ה ַר ּׁ ַשאי לִ גְ בּ וֹ ת ַק ְר ָקעוֹ ת ֵמ ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּקנּו אוֹ ָתן ִמּיַ ד ַהלּ וֹ וֶ ה.
לְ ׁ ִש ָיטתוֹ ֲ ,חכָ ִמים ָע ְמדּו ִּוב ְּיטלּו ֶאת ַה ּׁ ִש ְעבּ ּוד ַעל ַהלְ ָוָאה ְ ּב ַעל ּ ֶפה .דֵּ ָעה
"ש ְעבּ ָּודא דְּ אוֹ ָריְ ָתא" ַ -ה ּׁ ִש ְעבּ ּוד הּוא ִמדִּ ין ַה ּתוֹ ָרה.
זוֹ ְמכּו ָּנה ׁ ִ
יטתוֹ ִמדִּ ין ּתוֹ ָרה
ַרבָּ ה חוֹ לֵ ק וְ סוֹ ֵבר ׁ ִ
"ש ְעבּ ָּודא לָ או דְּ אוֹ ָריְ ָתא"  -לְ ׁ ִש ָ
ֵאין ָחל ָ ּכל ׁ ִש ְעבּ ּוד ׁ ֶשבְּ ֶא ְמ ָצעּותוֹ ֶא ְפ ׁ ָשר לִ גְ בּ וֹ ת נְ כָ ִסים ִמּיַ ד לָ קוֹ חוֹ ת,
וְ ַרק ֲח ָכ ִמים ִּת ְ ּ
יקנּו ֵ ּכןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם ָח ׁ ְש ׁשּו ׁ ֶש ִא ׁיש ל ֹא יִ ְר ֶצה לְ ַהלְ ווֹ ת
לַ ֲח ֵברוֹ ְ ּכ ָס ִפיםֶ ׁ ,ש ָּמא ַהלּ וֹ וֶ ה יִ ְמכּ וֹ ר ֶאת ָ ּכל נְ ָכ ָסיו וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה לַ ַּמלְ וֶ ה
יכן לִ גְ בּ וֹ ת ֶאת ַהחוֹ ב.
ֵמ ֵה ָ
ַרבָּ ה סוֹ ֵבר ׁ ֶש ֲחכָ ִמים ִּת ְּיקנּו ֵּכן ַרק ְ ּב ַמלְ וֶ ה ִ ּב ׁ ְש ָטר ַ -ה ִּמ ְת ּ ַפ ְר ֵסם ,וְ ל ֹא
ְ ּב ַמלְ וֶ ה ַעל ּ ֶפהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַה ְפ ִסיד ֶאת ַה ּקוֹ נִ ים ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע.

נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת סנהדרין ,דף ה'
"ותניא :תלמיד אל יורה הלכה במקום
רבו ,אלא אם כן היה רחוק ממנו שלוש
פרסאות כנגד מחנה ישראל"
אדעתאי – בדעתי
טובא – יותר

הסבר :אסור לתלמיד להורות הלכה במקום שבו
רבו נמצא ,אלא אם כן יש ביניהם מרחק של
שלוש פרסאות ,כגודל שטחו של מחנה ישראל
בזמן שחנו במדבר.

על המפה
מחנה ישראל (דברת)
מחנה ישראל היה קומונה (קבוצה
שהתארגנה) של פועלי אגודת ישראל,
עולים ממזרח אירופה ,שרצו להקים
יחד קיבוץ .הקבוצה רכשה קרקעות
בעמק יזרעאל ,ליד קיבוץ דברת של
היום .בשנת תרפ"ה ( )1925ניסו 18
משפחות להקים במקום משק חקלאי,
אך עזבו בשל בעיות פרנסה וביטחון.
בהמשך עלו למקום שלוש קבוצות של
חלוצים ,שבסופו של דבר עזבו גם הן
בעקבות הקשיים .המבנה נמסר לנוטרים
ממשטרת היישובים העבריים ,ושימש
בסיס ליציאה של פלוגות הלילה
שפעלו נגד הכנופיות באותה תקופה.
עם יציאת הבריטיים את הארץ ננטש
המבנה ,והאדמות נמסרו לקרן הקיימת
לישראל .בשנת תש"ח ( )1948הוקם
קיבוץ דברת על הגבעה הסמוכה.

בשעה טובה-
מסיימים מסכת
בבא בתרא !
ציור קיר המאפיין את שכונת מחנה ישראל
( ,Wikipediaתמר הירדני)
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סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ב' -ד'

ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין
ּ ֶפ ֶרק א'  -דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת בִּ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה

דַּ ף ב'ַ :מ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין
ַמ ֶּס ֶכת ַסנְ ֶה ְד ִריןֶ ׁ ,שאוֹ ָת ּה ָאנּו ַמ ְת ִחילִ ים לִ לְ מוֹ ד וְ ׁ ֶשּיֵ ׁש בָּ ּה ַא ַחד
ָע ָשׂ ר ּ ְפ ָר ִקים ,עוֹ ֶס ֶקת בַּ ֲהלָ כוֹ ת ַה ְ ּק ׁשּורוֹ ת לַ דַּ ּיָ נִ יםִ :מי ָראּוי לִ ְהיוֹ ת
דַּ ּיָ ן; ֵּכ ַיצד ֵ ּבית דִּ ין ָצ ִר ְ
יך לִ נְ הוֹ ג ְ ּב ֵעת דִּ ּיּון; דִּ ינֵ י עוֹ נְ ׁ ִשין  -יֵ ׁש ֲע ֵברוֹ ת
ׁ ֶש ַה ּתו ָֹרה ָק ְב ָעה ׁ ֶש ָהעו ֵֹבר ֲעלֵ ֶיהן נֶ ֱענָ ׁש ִ ּב ֵידי ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ָּטה ,ו ְַה ַּמ ֶּסכֶ ת
אוֹפן ֵ ּבית דִּ ין חוֹ ֵקר ֶאת ָה ֵע ִדים ִאם ֵעד ָּותם
ְמ ָפ ֶר ֶטת ְ ּב ִענְ יָ ן זֶ ה; ְ ּב ֵאיזֶ ה ֶ
"ה ְּמ ִא ִירי"  -כּ וֹ ֵתב ׁ ֶש ֵּס ֶדר נְ זִ ִיקין
נְ כוֹ נָ ה ,וָעוֹדַ .רבִּ י ְמנַ ֵחם בֶּ ן ׁ ְשלֹמֹה ַ -
ְמכּו ֶּנה בְּ ִפי ֲחזַ "ל "יְ ׁשּועוֹ ת" ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא עוֹ ֵסק בַּ ֲהלָ כוֹ ת ׁ ֶשּיֵ ׁש בָּ ֶהן
יצל ָא ָדם
יְ ׁש ָ
ּועה ,לְ ָמ ׁ ָשל ,דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת ֵהם יְ ׁש ָּועהִּ ,כי ְ ּב ֶא ְמ ָצע ָּותם נִ ָ ּ
ִמּיַ ד גּ וֹ זְ לוֹ ְּ .כמוֹ כֵ ןִ ,מינּ ּוי דַּ ּיָ נִ ים הּוא יְ ׁש ָּועהִּ ,כי ֵהם ַמזְ ִה ִירים ּומוֹ נְ ִעים
יעים אוֹ ָתם.
ֵמ ָה ָעם לַ ֲעבוֹ ר ֲע ֵברוֹ תְּ ,ובכָ ְך ֵהם מוֹ ׁ ִש ִ

"א ֲח ֵרי ַר ִ ּבים לְ ַה ּטוֹ ת"
דַּ ף ג'ַ :
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ַ ּב ַּמ ֶּס ֶכת
ְמ ָפ ֶר ֶטת סּוגִ ים ׁש ֹונִ ים ׁ ֶשל דִּ ינִ ים,
וְ ִהיא קוֹ ַב ַעת ִ ּב ְפנֵ י ַּכ ָּמה דַּ ּיָ נִ ים
י ֵׁש לָ דּון או ָֹתםַ .ה ִּמ ׁ ְשנָ ה או ֶֹמ ֶרת
ׁ ֶשדִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת נִ ידּ וֹ נִ ים בִּ ְפנֵ י
ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה דַּ ּיָ ִניםָ .ר ָבא אוֹ ֵמר
ׁ ֶש דִּ ינֵ י ָמ מוֹ נוֹ ת ֵה ם לְ ָמ ׁ ָש ל
וִ יכּ ִּוחים ַעל ַהלְ וָ ָאה :זֶ ה אוֹ ֵמר
ּ
אוֹ
ק
מ
ל
ע
ים
ּוח
י,
אוֹמר ל ֹא לָ וִ ִית
כ
מ
ּומ
ח
אוֹמר
ה
ר:
יכּ
ּ
וִ ִ
לָ וִ ָית ִמ ֶּמ ִ ּני וְ זֶ ה ֵ
ַ ִ ָ
ֵ
ִ ְ ָ זֶ
ָקנִ ִיתי ִמ ְּמ ָך וְזֶ ה או ֵֹמר ל ֹא ָקנִ ָיתּ ַ .גם דִּ ינֵ י ְ ּגזֵ לוֹ תִ ,אם ָא ָדם ָ ּגזַ ל ֵמ ֲח ֵברוֹ ,
נִ ידּ וֹ נִ ים ִ ּב ְפנֵ י ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה דַּ ּיָ נִ יםָּ ,כ ְך ַ ּגם דִּ ינֵ י נְ זִ ִיקין וָעוֹדּ ְ .ב ַדף זֶ ה ַה ַּתלְ מּוד
קוֹ ֵב ַע ְּכלָ ל ׁ ֶש ְּלעוֹ לָ ם ִמנְ יַ ן דַּ ּיָ נֵ י בֵּ ית ַהדִּ ין ָצ ִר ְ
יך לִ ְהיוֹ ת ִמ ְס ּ ָפר בִּ לְ ִּתי
יע
זּוגִ יִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּכל עוֹ ד ִמנְ יַ ן ַהדַּ ּיָ נִ ים ִ ּבלְ ִּתי זּוגִ י ,לְ עוֹ לָ ם ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְכ ִר ַ
אוֹמר ַחּיָ ב
ֶאת ַהדִּ ין ַעל ּ ִפי רוֹ ב .לְ ָמ ׁ ָשלְּ :כ ׁ ֶשּיֵ ׁש ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה דַּ ּיָ נִ ים ֶוְא ָחד ֵ
ׁ ְּושנַ יִם או ְֹמ ִרים ּ ָפטּור ,קו ְֹב ִעים ֶאת ַהדִּ ין ְּכ ִד ְב ֵרי ַה ּׁ ְשנַ יִם ׁ ֶש ֵהם ָהרוֹבֶ ׁ ,ש ָּכךְ
"א ֲח ֵרי ַרבִּ ים לְ ַה ּטֹת"ׁ ,יֵש לְ ַה ּטוֹת  -לִ ְקבּ ַוֹע ֶאת ַהדִּ ין
קוֹב ַעת ַה ּת ָוֹרה ַ -
ַ
 ַעל ּ ִפי דַּ ַעת רוֹ ב ַהדַּ ּיָ נִ יםֲ .א ָבל ִאם יִ ְהיּו ַרק ׁ ְשנֵ י דַּ ּיָ נִ ים ָעלּול לְ ִהיּו ֵָצרֹאמר ָּכ ְך ֶוְא ָחד יַ ְח ׁשוֹב ַא ֶח ֶרת.
חוֹסר ַהכְ ָר ָעהִ ,אם ֶא ָחד י ַ
ַמ ָ ּצב ׁ ֶשל ֶ

הדרן עלך
מסכת בבא בתרא.
מתחילים בשעה
טובה מסכת
סנהדרין!

מן ההיסטוריה
ּ ְפלַ גוֹ ת הלילה המיוחדות
"פלַ גוֹ ת הלילה המיוחדות" (פל"מ) –
ְּ
היו למעשה יחידה צבאית בריטית
שפעלה במהלך המרד הערבי הגדול
(מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט) בצפונה
של ארץ ישראל ,והן כונו גם "פלוגות
האש" .היחידה הוקמה בשנת תרצ"ח
( )1938על ידי אורד צ'ארלס וינגייט,
קפטן בצבא הבריטי ,שתמך בציונות
והיה ידידם של היהודים ואוהב תנ"ך.
בפל"מ שירתו יחד חיילים בריטיים
ונוטרים יהודים שגויסו באופן מבין אנשי
ארגון ההגנה .מטרת הפל"מ הוגדרה
כ"חיסול הטרור בצפון ארץ ישראל",
ומשימתה העיקרית היתה אבטחת
צינור הנפט כירכוכ-חיפה ,שהיה יעד
לחבלות חוזרות ונשנות מצד הכנופיות.
היחידה ביצעה סיורים ליליים ופשיטות
על הכפרים הערביים ,וזכתה להצלחות
מרשימות שהפחיתו באופן ניכר את
פעילות הכנופיות באזור.

דַּ ף ד' :דִּ ינֵ י ָק ְר ָ ּבנוֹ ת
סּוקיםּ ,ולְ ׁ ֵשם ָּכ ְך
ְ ּב ַדף זֶ ה ֵ
אוֹפנֵ י דְּ ָר ׁשוֹ ת ַה ּ ְפ ִ
עוֹסק ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ְ
הּוא ֵמ ִביא ֲהלָ כוֹ ת ִמ ַּמ ֶּסכְ ּתוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת ׁ ֶש ַ ּגם ֵהן נִ לְ ָמדוֹ ת ְ ּבאוֹ תוֹ סּוג
דְּ ָר ׁ ָשה ,לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ֵאין לַ ֲהלָ כוֹ ת ֵא ֶ ּלה ֶק ׁ ֶשר לְ ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִריןּ ֵ .בין ַהּיֶ ֶתר
עוֹס ֶקת ַה ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ִהלְ כוֹ ת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת.
ֶ
ַא ַחת ָה ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ֲח ׁשּובוֹ ת בַּ ָ ּק ְרבָּ ן ִהיא "זְ ִר ָיקה"  -זְ ִר ַיקת ַהדָּ ם ַעל
ַה ִּמזְ בֵּ ַחַ .א ֲח ֵרי ַה ְּז ִר ָיקה ַה ָ ּק ְר ָ ּבן נִ ְת ַק ֵ ּבל ְ ּב ָרצוֹ ןַּ ,וב ַעל ַה ָ ּק ְר ָ ּבן יָ ָצא ֵיְדי

2

פלגות הלילה ,דצמבר - KLUGER ZOLTAN( 1938
אוסף התצלומים הלאומי)

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ד' -ו'

חוֹ ָבתוֹ ָ .ה ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ַ ּנ ֲעשׂוֹ ת ִמ ָּכאן ֵוְאילֵ ְך ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן ֵהן לְ ִמ ְצוָ ה ִ ּבלְ ַבדַ ,א ְך
ֵאינָ ן ְמ ַע ְּכבוֹ ת ֶאת ַּכ ׁ ְשרּות ַה ָ ּק ְר ָ ּבן.
ַ ּכ ָּמה זְ ִריקוֹ ת זוֹ ְר ִקים ִמדַּ ם ַה ָ ּק ְרבָּ נוֹ ת? ַהדָּ ָבר ָּתלּוי לְ ִפי סּוג ַה ָ ּק ְרבָּ ן:
ּושלָ ִמים
ִמדַּ ם ָק ְר ַ ּבן ַח ָּטאת זו ְֹר ִקים ַא ְר ַ ּבע זְ ִריקוֹתִ ,מדַּ ם עוֹ לָ הָ ,א ׁ ָשם ׁ ְ
 ׁ ְש ַּתיִ ם ,וְ יֵ ׁש ַ ּגם ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶשזּוֹ ְר ִקים ִמדָּ ָמם ּ ַפ ַעם ַא ַחת ִ ּבלְ ַבד ,לְ ָמ ׁ ָשלָק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסחּ ְ .ב ִד ֲיע ַבדִ ,אם נִ זְ ְר ָקה ִמדַּ ם ָק ְר ָ ּבן זְ ִר ָיקה ַא ַחת ִ ּבלְ ַבדַ ,ה ָ ּק ְר ָ ּבן
ילה ִ ּבלְ ַבד.
ְּכ ָבר ָּכ ׁ ֵשר ,וְ יֶ ֶתר ַה ְּז ִריקוֹ ת ֵהן ַרק ִמ ְצוָ ה לְ כַ ְּת ִח ָ ּ

בּוע" ו"מּום עוֹ ֵבר"
דַּ ף ה'" :מּום ָק ַ
ַה ּתוֹ ָרה אוֹ ֶס ֶרת לְ ַה ְק ִריב בְּ ֵה ָמה
בַּ ֲעלַ ת מּום לַ ִּמזְ בֵּ ַחִ .אם ֵּכן ָ -מה
עוֹ ִשׂ ים בְּ ָק ְרבָּ ן בַּ ַעל מּום? ּפוֹ ִדים
אוֹ תוֹ בָּ אוֹ ֶפן ַהבָּ א :נוֹ ְטלִ ים ֶּכ ֶסף
ּושת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ַּת ֲעבוֹ ר
וְ אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ְּקד ּׁ ַ
ְ
ּ
ֶאל ַה ֶּכ ֶסףּ ְ .ב ָכך ַה ָק ְר ָ ּבן ִמ ְת ַח ֵ ּלל
ּושתוֹ  ,וְ ַה ֶּכ ֶסף ָקדוֹ ׁש ִ ּב ְמקוֹ מוֹ .
ִמ ְּקד ּׁ ָ
ִאם ָהיָ ה זֶ ה ָק ְר ַ ּבן עוֹ לָ ה ּ ַ -ב ֶּכ ֶסף יִ ְקנּו ָק ְר ַ ּבן עוֹ לָ ה ַא ֵחרִ .אם ָהיְ ָתה
זוֹ ְ ּב ֵה ַמת ׁ ְשלָ ִמים ּ ַ -ב ֶּכ ֶסף יִ ְקנּו ָק ְר ַ ּבן ׁ ְשלָ ִמים ַא ֵחר ,וְ כַ ּיוֹ ֵצא ַ ּבדָּ ָבר.
ַרק ָק ְרבָּ ן בַּ ַעל מּום ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְפדּ וֹ תַ ,א ְך ָק ְרבָּ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ בַּ ַעל מּום ִאי
ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְפדּ וֹ תֶ ,א ָ ּלא יֵ ׁש לְ ַה ְק ִריבוֹ ֶ .א ְפ ׁ ָשר לִ ְפדּ וֹ ת ַרק ָק ְרבָּ ן ׁ ֶשּיֵ ׁש
בּוע"ַ ,א ְך ָק ְרבָּ ן ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ "מּום עוֹ ֵבר"ִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְפדּ וֹ ת.
לוֹ "מּום ָק ַ
ּומהּו מּום עוֹ ֵבר?
בּוע ַ
ַמהּו מּום ָק ַ
בּוע" ֵ -אינוֹ יָ כוֹ ל לְ ִה ְת ַר ּ ֵפא" .מּום עוֹ ֵבר"  -יָ כוֹ ל לְ ִה ְת ַר ּ ֵפא.
"מּום ָק ַ
יבים אוֹ תוֹ ֶא ָ ּלא ַמ ְמ ִּתינִ ים ַעד
ָק ְרבָּ ן ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ מּום עוֹ ֵברֵ ,אין ַמ ְק ִר ִ
ּופר ׁ ֶש ָה ֲאמוֹ ָרא ַרב
יבים אוֹ תוֹ ּ ַ .ב ַּתלְ מּוד ְמס ּ ָ
ּומ ְק ִר ִ
ׁ ֶשּיֵ ָר ֵפא ַה ּמּום ַ
ׁ ָש ָהה ׁ ָשנָ ה וָ ֵח ִצי ֵא ֶצל רוֹ ֵעה ְ ּב ֵהמוֹת ְּכ ֵדי לִ לְ מֹוד ֶאת ַה ּמ ִּומים ַה ּׁשוֹ נִ ים
ַה ַ ּקּיָ ִמים ְ ּב ַב ֲעלֵ י ַחּיִ יםָּ ,כ ְך ׁ ֶשיּוכַ ל לְ ַה ְב ִחין ְ ּבמ ִּומים ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶשל ָק ְר ָ ּבנוֹ ת.

מתולדותיו
אורד צ'ארלס וינגייט
(תרס"ג-תש"ד)1903-1944 ,
אורד וינגייט היה קצין בצבא הבריטי
ותומך נלהב של הציונות .וינגייט
גדל במשפחה נוצרית אדוקה ונקרא
"אורד" על שם ארד ,בנו של בנימין
בן יעקב .במהלך שירותו בארץ
ישראל התיידד עם הנהגת היישוב
היהודי ,וזכה לכינוי "הידיד" .בעקבות
המרד הערבי הגדול יזם וינגייט את
הקמתן של פלגות הלילה המיוחדות
של ארגון ההגנה ,ופיתח עבורן תורת
לחימה מיוחדת שתרמה רבות לחיסול
פעילות הכנופיות הערביות .במלחמת
העולם השנייה שירת וינגייט באפריקה
ובאסיה .הוא נהרג כאשר מטוסו התרסק
בהודו .מספר אתרים
בארץ נקראו על
שמו ,ביניהם מכון
וינגייט לחינוך גופני,
כפר הנוער ימין אורד
שבכרמל ,המעיין עין
הידיד ויער וינגייט
רחובות
בגלבוע ,וכן
אורד צ'ארלס וינגייט
בערים שונות.
()Wikipedia

דַּ ף ו'ְ ּ :פ ׁ ָש ָרה ֵ ּבין ַ ּב ֲעלֵ י דִּ ין
לוֹמ ִדים ַעל ֶא ְפ ׁ ָשרּות ׁ ֶשל ּ ְפ ׁ ָש ָרה בֵּ ין בַּ ֲעלֵ י דִּ ין .לְ ָמ ׁ ָשלְ ,רא ֵּובן
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
ְ
ִהלְ וָ ה לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּכ ֶסףַ ,וְא ַחר ָּכך ׁ ְשנֵ ֶיהם ׁ ָשכְ חּו ִאם ַה ַהלְ ָוָאה ָהיְ ָתה ֶאלֶ ף
יע לָ ֶהם לַ ֲעשׂ וֹ ת ּ ְפ ׁ ָש ָרה ִ ּב ְמקוֹ ם דִּ ין.
ׁ ֶש ֶקל א ֹו ֶאלֶ ף דּ ֹולָ רַ .הדַּ ּיָ ן יָ כוֹ ל לְ ַהצִּ ַ
ַמ ִהי ּ ְפ ׁ ָש ָרה? ַהדַּ ּיָ ן יַ ֲחלִ יט ִּכ ְראוֹ ת ֵעינָ יו .לְ ָמ ׁ ָשל ,הּוא יָ כוֹ ל לִ ְקבּ וֹ ַע
"פ ׁ ָש ָרה" ִהיא ְּכמוֹ
ׁ ֶש ְרא ֵּובן ַיְק ֵ ּבל ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ֶש ֶקל ֲוַח ֵמ ׁש ֵמאוֹת דּ וֹ לָ רְ ּ .
ַמיִ ם ּפוֹ ׁ ְש ִרים ׁ ֶש ֵהם ל ֹא ַח ִּמים וְ ל ֹא ָק ִריםָּ ,כ ְך ַ ּגם ָּכאןֵ ,אין ַמ ְחלִ ִיטים
ימים לַ ּ ְפ ׁ ָש ָרה,
אוֹפן מ ְּוחלָ טִ .אם ֵהם ַמ ְס ִ ּכ ִ
לְ טוֹ ַבת ֶא ָחד ִמן ַה ְ ּצ ָד ִדים ְ ּב ֶ
יהם לַ ֲערוֹ ְך ִקנְ יָ ן ׁ ֶשּיְ ַחּיֵ ב אוֹ ָתם לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ּ ְפ ׁ ָש ָרהּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִאם
ֲעלֵ ֶ
ׁ
ּ
ַא ַחד ַהצְּ ָד ִדים ל ֹא יִ ְהיֶ ה ְמרּוצֶּ ה ,הּוא ל ֹא יּוכַ ל לְ ִה ְת ָח ֵרט ִמן ַה ְפ ָש ָרה.
לַ ֲהלָ כָ ה נִ ְפ ַסק ׁ ֶש ָע ִדיף לַ ֲעשׂוֹ ת ּ ְפ ׁ ָש ָרה ֵמ ֲא ׁ ֶשר דִּ ין ,וְ ַעל ַהדַּ ּיָ ן לְ נַ ּסוֹ ת
לְ ׁ ַשכְ נֵ ַע ֶאת ַה ְ ּצ ָד ִדים לְ ַה ְס ִּכים לִ ְפ ׁ ָש ָרה.
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דבר תורה לשולחן שבת
לאחר בקשתם של בני גד וראובן שלא להיכנס לארץ אלא להישאר
באחוזתם בעבר הירדן ,כועס עליהם משה ואומר להם שקודם יצטרפו
לאחיהם למלחמה ורק אחר כך יוכלו לשוב לבתיהם" :וְ נִ כְ ְ ּב ׁ ָשה ָה ָא ֶרץ
ּומּיִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָהיְ ָתה ָה ָא ֶרץ
יתם נְ ִקּיִ ם מה' ִ
לִ ְפנֵ י ה' וְ ַא ַחר ָּת ׁ ֻשבּו וִ ְהיִ ֶ
ַה ּזֹאת לָ כֶ ם לַ ֲא ֻח ָּזה לִ ְפנֵ י ה'".
יתם נְ ִקּיִ ם מה'
מה פירוש הביטוי ולמה התכוון משה באומרו" :וִ ְהיִ ֶ
ּומּיִ ְשׂ ָר ֵאל"? עונה על כך ה"אור החיים" ואומר שהצטרפותם של בני
ִ
גד וראובן למלחמה תראה לקב"ה שכוונתם היא אכן לקדש שם שמים
ולא לצורך הנאתם הפרטית  -זה נקרא להיות נקי בעיני ה' .ולבני ישראל
הם יראו במעשה הזה שלא נותרה בהם טינה כתוצאה מחטא המרגלים
 וזה נקרא להיות נקי בעיני ישראל .על יסוד המשפט הזה של משה:ּומּיִ ְשׂ ָר ֵאל" לימדו חכמי ישראל לדורותיהם שכל
יתם נְ ִקּיִ ם מה' ִ
"וִ ְהיִ ֶ
מעשה שאדם עושה  -עליו לדאוג לא רק להיות נקי בעיני ה' ולומר –
"העיקר שה' יודע שכוונתי טובה" ,אלא עליו גם לדאוג להיות נקי בעיני
ישראל ,בעיני בני אדם ,ולהתנהג באופן כזה שלא יחשדו בו ,ושיבינו את
ּומּיִ ְשׂ ָר ֵאל".
יתם נְ ִקּיִ ם מה' ִ
מעשיו באופן ברור .זו כוונת הביטוי" :וִ ְהיִ ֶ

מצאו את המספר

???

שאלת
השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

א .מדוע ְּלעוֹ לָ ם ִמנְ יַ ן דַּ ּיָ נֵ י ֵ ּבית ַהדִּ ין ָצ ִר ְ
יך
לִ ְהיוֹ ת ִמ ְס ּ ָפר ִ ּבלְ ִּתי זּוגִ י?
"ה ְּמ ִא ִירי"ֵּ ,ס ֶדר נְ זִ ִיקין
ב .מדוע ,לדעת ַ
ְמכּו ֶּנה ְ ּב ִפי ֲחזַ "ל "יְ ׁשּועוֹ ת"?
ג .מה ניתן לעשות עם ָק ְר ָ ּבן ׁ ֶשּיֵ ׁש לוֹ
מּום עוֹ ֵבר?
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

אנא מצאו בעלון זה את המספרים הבאים:

 .2מספר השנים שרב שהה אצל רועה בהמות

ד

 .1מספר הפעמים שזורקים את דם קרבן הפסח על המזבח

ד

מויות השנה בח
מ"

 .3מספר הפעמים שזורקים את דם העולה על המזבח
 .4מספר הדיינים שדנים בפניהם דיני ממונות וגזלות
 .5מספר הפעמים שזורקים את דם קרבן חטאת על המזבח
 .6מספר הפרקים במסכת סנהדרין
 .7מספר המשפחות שניסו להתיישב במחנה ישראל בשנת תרפ"ה

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.

הרב גורן במלחמת ההתשה
בתקופת מלחמת ההתשה היו הפגזות רבות של
המצרים על מעוזי צה"ל באזור תעלת סואץ .הרב
שלמה גורן נהג מיוזמתו לבקר באופן קבוע במעוזים
כדי לעודד את החיילים ,והיה מגיע לכל מעוז לפחות
פעם או פעמיים בשבוע .באחד הביקורים הרב לקח
איתו את להקת הרבנות הצבאית כדי שזו תשמח
את החיילים .הרב פגש באחד המעוזים את בנו של
האלוף ומי שיהיה נשיא המדינה עזר וייצמן והקליט
אותו משמיע את דעתו על מצב הלחימה .למרבה
הצער ,כעבור כמה ימים נודע לרב שבנו של וייצמן
נפצע קשה באחת ההפגזות ושהה זמן ממושך בבית
החולים .ההקלטה שלו ,כשעוד היה במיטבו לפני
הפציעה ,נמסרה לעזר וייצמן ,והוא הוקיר לרב גורן
תודה על כך.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות

תלמוד ישר
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