
ַּף י"א: לְגַיֵּר יֶלֶד ָקָטן ד

ַּעַת כְֵּדי לְהַחְלִיט אִם הוּא רֹוצֶה  הַאִם יֶלֶד ָקָטן יָכֹול לְהְִתגַּיֵּר? לִכְאוָֹרה, אֵין לוֹ ֵדי ד
 ּ לּוֹ. וּבְכָל זֹאת, אָנו נֶּה אֶת כָּל הַחַיִּים ׁשֶ ּתְׁשַ לְהְִתגַּיֵּר. זֹו הַחְלָָטה ֲחׁשוּבָה בְּיוֵֹתר, ׁשֶ
ֹּו זְכוּת  ז ּמִפְּנֵי ׁשֶ גַּם יְלִָדים ִמְתגַּיְִּרים. אֵיךְ יִּתָכֵן הַדָּבָר? הַּתְׁשוּבָה הִיא, ׁשֶ רוֹאִים, ׁשֶ
ין יָכֹול לְהַחְלִיט בִּׁשְבִיל הַיֶּלֶד ׁשֶהוּא ִמְתגַּיֵּר  ִּ גְּדֹולָה לְהְִתגַּיֵּר וְלִהְיוֹת יְהוִּדי, בֵּית הַד
גֹּוי רֹוצֶה לְהְִתגַּיֵּר וְהוּא ֵמבִיא אִיּתֹו אֶת יְלָָדיו,  ל, כְּׁשֶ ָראֵל. לָכֵן, לְָמׁשָ וְנִכְנָס לְעַם יִׂשְ
ְמגַיְִּרים גַּם אוָֹתם. לָכֵן, גַּם אִם בָּא יֶלֶד גֹּוי ָקָטן, לְבַד, ׁשֶאֵין לֹו אַבָּא, וְרֹוצֶה לְהְִתגַּיֵּר, 
יֶּלֶד זֶה גֵָּדל וַּמגִּיעַ לְגִיל  ְמגַיְִּרים אוֹתוֹ, ׁשֶהֲֵרי זְכוּת גְּדֹולָה הִיא לִהְיוֹת יְהוִּדי. כְּׁשֶ
הוּא אֵינֹו רֹוצֶה לִהְיֹות יְהוִּדי. רוּת לְהְַחלִיט ׁשֶ ַּעַת, יֵׁש לֹו אֶפְׁשָ ִמצְוֹות וְנִהְיֶה בַּר-ד

א - בִָּרי עִָדיף" ּמָ ַּף י"ב: "בִָּרי וְׁשֶ ד

א - בִָּרי עִָדיף" ּמָ נוֹ כְּלָל חָׁשוּב ְמאֹוד בְִּדינֵי ָממֹונוֹת הַנְִּקָרא - "בִָּרי וְׁשֶ יֶׁשְ

ְמעוֹן: אַּתָה  ים ִמְתוַכְּחִים לְגַבֵּי כֶּסֶף. ְראוּבֵן טֹועֵן כְּלַפֵּי ׁשִ נֵי אֲנָׁשִ ְ ּשׁ פְּעִָמים קוֶֹרה ׁשֶ
ְמעוֹן אוֵֹמר: אֵינֶנִּי חַיָּב לְךָ.  חַיָּב לִי כֶֶּסף, וְׁשִ

יָּנִים ִמי ֵמהֶם צֹוֵדק? ַקיָּם כְּלָל יְסֹוִדי הָאוֵֹמר כָּךְ: "הַּמֹוצִיא  ַּ לְפִי ָמה קוֹבְעִים הַד
נִי חַיָּב לוֹ כֶּסֶף, חַיָּב לְהָבִיא הוֹכָחָה  ֵ ֵמֲחבֵרֹו - עָלָיו הְָראָיָה". כְּלוַֹמר, ִמי ׁשֶטּוֹעֵן ׁשֶהַּשׁ
נִי חַיָּב לֹו כֶֶּסף, אֵין ְמׁשַלְִּמים לֹו כְּלוּם.  ֵ ׁשֶהוּא צֹוֵדק. אִם אֵינוֹ ֵמבִיא הוֹכָחָה ׁשֶהַּשׁ

נֵי הַצְָּדִדים בְּטוִּחים  סּוֹבְִרים, ׁשֶהַכְּלָל הַזֶּה נֶאֱַמר ַרק אִם ׁשְ אֲבָל, יֵׁש אָמוָֹראִים ׁשֶ
ְמעוֹן אוֵֹמר: אֲנִי  ַּאי חַיָּב לִי כֶֶּסף, וְׁשִ ְמעוֹן וַד הֵם צֹוְדִקים. כְּלוַֹמר, ְראוּבֵן אוֵֹמר: ׁשִ ׁשֶ
אֵינֶנִּי יֹוֵדעַ, אֲנִי לֹא  ְמעוֹן אוֵֹמר: הָאֱֶמת, ׁשֶ ַּאי לֹא חַיָּב לֹו כֶֶּסף.  אוּלָם, אִם ׁשִ בְּוַד
ְמעוֹן צִָריךְ לְׁשַלֵּם לְִראוּבֵן, כִּי "בִָּרי  ּוּק, אוּלַי אֲנִי חַיָּב וְאוּלַי לֹא. אֲזַי, ׁשִ זוֹכֵר בְִּדי
אֵינֹו יֹוֵדעַ. ָּאִית, עִָדיף עַל פְּנֵי ִמי ׁשֶאוֵֹמר ׁשֶ א - בִָּרי עִָדיף". הַּטֹועֵן ַטעֲנָה וַד ּמָ וְׁשֶ

ח ָטעוּת" ַּף י"ג: "ִמקָּ ד

ה ַמצָּב  ח ָטעוּת". הַדּוּגְָמה הַבָּאָה ַמְמִחיׁשָ ג בְִּדינֵי ִקנְיָן הַנְִּקָרא "ִמקָּ נֹו מוּּשָׂ יֶׁשְ
ַמלִּי חָָדׁש.  ַמל, כְֵּדי לְִרכֹּוׁש קוְּמקוּם חַׁשְ כַּזֶּה: ְראוּבֵן פָּנָה לֲַחנוּת לְמֹוצֵָרי חַׁשְ ׁשֶ
בְּהַגִּיעֹו לְבֵיתֹו הוּא גִּילָּה כִּי ִמכְֶסה הַקּוְּמקוּם ׁשָבוּר. ְראוּבֵן ָחזַר בְִּמהִירוּת אֶל 
ׁש לְבַּטֵל אֶת הָעִסְָקה: "לֹא ָרצִיִתי לְִקנוֹת קוְּמקוּם  הֲַחנוּת, פָּנָה  אֶל הַּמוֹכֵר וּבִיקֵּ
ׁש לְבַּטֵל אֶת הָעִסְָקה".  עִם ִמכְסֶה ׁשָבוּר. ָרצִיִתי קוְּמקוּם עִם ִמכְסֶה ׁשָלֵם. אֲנִי ְמבַקֵּ
ָ, אֲבָל אֵין ַמה לַּעֲׂשוֹת,  ָקָרה לְך ֶ אוּלָם, הַּמוֹכֵר אַָמר לֹו: "אוְֹמנָם כֹּואֵב לִי עַל ַמה ּשׁ
הַצֶֶּדק עִם ְראוּבֵן. הוּא  ּ זֶה". ִמי צֹוֵדק? אוֵֹמר הַּתַלְמוּד ׁשֶ נִיָת - ָקנִיָת. זֶהו קָּ ֶ ַמה ּשׁ
ַאי לְהַחֲזִיר אֶת הַקּוְּמקוּם לְבַעַל הַחֲנוּת וּלְַקבֵּל אֶת כְַּספּוֹ ִמפְּנֵי ׁשֶהָעִסְָקה הָיְָתה  ַרּשׁ

ֵּן לְִרכּוֹׁש קוְּמקוּם ׁשָבוּר. ְראוּבֵן לֹא הְִתכַּו ח ָטעוּת". ׁשֶהֲֵרי כָּל אֶחָד ֵמבִין ׁשֶ "ִמקָּ

מדינת ישראל
משרד החינוך
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סדר נשים,

מסכת כתובות, דף י"א

הסבר: בית הדין יכול לגייר ילד קטן שלא מדעתו, 
משום שזו זכות עבורו. ואמנם אדם בוגר, שכבר 
עשה עבירות ונהנה מהן, אולי לא ירצה להתגייר, 

אבל עבור קטן זו בוודאי זכות.

מהו דתימא - מהו שתאמר )היה אפשר לחשוב(
בהפקירא ניחא ליה - נוח לו בחיי הפקרות

אמר רב הונא: גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין. מאי 
קא משמע לן, דזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו?... מהו 
דתימא נוכרי בהפקירא ניחא ליה...  קא משמע לן דהני מילי 

גדול דטעם טעם דאיסורא, אבל קטן זכות הוא לו.

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת כְּתוּבֹּות י"א- י"ז
פרשת מטות | י"ח- כ"ד בתמוז )17-23 ליולי(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
שכונת רוממה בירושלים

רוממה היא שכונה במערב ירושלים. היא נבנתה 
בשנת 1921 בתור שכונת פאר עבור יהודים 
אמידים שרצו לגור הרחק משאון העיר, ונקראה 
רוממה בשל גובהה, על פי הפסוק "ימין ה' 
רוממה, ימין ה' עושה חיל". בתי השכונה תוכננו 
באופן פרטי, ורחובותיה נקראו על שם עיתונים 
עבריים. תושבי השכונה סבלו רבות מהתקפות 
מצד הערבים תושבי הכפרים הסמוכים, ורק 
לאחר הקמת המדינה היא החלה לפרוח 
ולגדול. אזור תעשייה מורחב הוקם בצפונה, 
ובתיה המקוריים 
נבלעו בתוך הבנייה 
החדשה. כיום גרים 
כ-30,000  בה 

תושבים

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי 
וחברתי ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך 

חיזוק והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי, 
עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, דף פייסבוק 
פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל סרטונים, תוכניות 
קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל 

הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

מפת שכונת רוממה הותיקה )Wikipedia, תמר הירדני(

ִתיָקה - כְּהֹוָדאָה ַּף י"ד: ׁשְ ד

ִתיָקה - כְּהֹוָדאָה".  בְַּדף זֶה בַּּתַלְמוּד לֹוְמִדים כְּלָל ּתַלְמוִּדי ָחׁשוּב ְמאֹוד: "ׁשְ

הְִתנַהֵג  אִם טֹועֲנִים כְּלַפֵּי אָָדם ְמסוּיָּם ַטעֲנָה ְמסוּיֶֶּמת - כְּגֹון ׁשֶהוּא חַיָּב כֶּסֶף, אֹו ׁשֶ
ִּין  בְּצוָּרה ְמסוּיֶֶּמת, אֹו כָּל ַטעֲנָה אֶַחֶרת, וְאֹותֹו אָָדם ׁשֹוֵתק וְלֹא ֵמגִיב, בֵּית הַד
ֲהֵרי אִם הוּא  ּטֹועֲנִים נֶגְדֹּו, ׁשֶ ּ בְּכָךְ הוּא מֹוֶדה בְָּמה ׁשֶ ִתיָקתֹו כְּאִילּו יְפֵָרׁש אֶת ׁשְ
ּתֹוק וְלֹא  לֹא מֹוֶדה בְּכָךְ - הוּא הָיָה צִָריךְ לְִטעֹון ַטעֲנָה אֶַחֶרת. אִם הוּא בֹּוֵחר לִׁשְ

ּ נֶגְדֹּו. ּטָעֲנו ּ הֹוָדה בְָּמה ׁשֶ ִּין רֹואֶה זֹאת כְּאִילּו לְִטעֹון כָּל ַטעֲנָה, בֵּית ד

אֹוְמִרים לֹו. ֶ ּ מֹוֶדה בְָּמה ּשׁ ֹוֵתק, כְּאִילּו ִתיָקה - כְּהֹוָדאָה". כָּל הַּשׁ כְּלָל זֶה ְמכוּנֶּה "ׁשְ



מצד שני:

חלק מבני המשפחה אומרים 

שזה משעמם והם רוצים חופשה 

אחרת - לצאת לשטח, לישון 

באוהלים, לקום מוקדם לפני 

הזריחה ולצאת למסע בשטח, 

לאכול אוכל שמכינים בשטח, 

להרבות בפעילות ספורטיבית 

ביחד - זו הדרך הנכונה לבלות 

בה חופשה משפחתית.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

הימים הם ימי הקיץ והחופש הגדול, ובמשפחת כהן התעורר דיון 
סוער כיצד לבלות בימי החופשה, ומה יהיה אופייה של החופשה. 

 ו...מה דעתכם? 
מה הייתם אתם 
ממליצים להם 

לעשות?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

פרשיות מחוברות
בתורה יש 54 פרשות. על מנת להספיק לקרוא את 
כולן במהלך השנה, ומשיקולים נוספים, מחברים 
פרשות מסוימות זו לזו וקוראים אותן יחד בשבת 
אחת. זוגות הפרשות שיכולות להתחבר הן: 
ויקהל-פקודי, תזריע-מצורע, אחרי מות-קדושים, 
בהר-בחוקותי, מטות-מסעי, ניצבים-וילך, ובחו"ל 
גם חוקת-בלק. בשנים רגילות רוב הפרשות 
הללו נקראות מחוברות, ובשנה מעוברת רובן 

נקראות בנפרד.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
הצטרפו למאות אלפי לומדי 

הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 
אצלכם בקהילה

כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 
עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 

הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- בית ספר 'שבט 
סופר', חצור הגלילית בביקור בבית הנשיא.

בס"ד

חברותא

השגת סרטיפיקט - רישיון עלייה 
לארץ ישראל

בשנת 1922 פרסם וינסטון צ'רצ'יל, שר המושבות 
הבריטי, את הספר הלבן הראשון, בו נקבע שעליית 
יהודים לארץ ישראל תוגבל למספר שלדעת 
הבריטים לא יפגע בתושבים המקומיים. לשם 
כך הונפקו רישיונות עלייה מיוחדים, שנקראו 
"סרטיפיקטים". הבריטים קבעו את מכסת האנשים 
שיוכלו לעלות לארץ, ואת התנאים שלפיהם 
יינתנו הרישיונות, בהתאם ליכולתם הכלכלית 
של העולים. יהודים רבים עשו השתדלויות על 
מנת להשיג סרטיפיקט לעלייה לארץ, ובין היתר 
רווחה תופעה של נישואים מדומים בין רווקים 
לרווקות, מכיוון שניתן היה להשתמש בסרטיפיקט 

אחד לשני בני הזוג.

מצד אחד:
אחד בנחת וברוגע, בלי לחץ.טוב, והעיקר - להיות במקום לשמוע מוזיקה, לנוח, לאכול ספרים, לראות סרטים, 'לרבוץ' במקום אחד, לקרוא ימים, לישון עד מאוחר, להגיע למקום שקט לכמה לצאת לחופשה של 'בטן-גב': חלק מבני המשפחה רוצים 

 | מן ההסטוריה

תעודת נישואים פיקטיבית שניתנה לזוג רווקים לצורך השגת 
סרטיפיקט לעלייה לארץ )Wikipedia, ארכיון עין השופט(

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם אבינו

/ שרה

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י 

במצרים

2448

מתן תורה

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

4260

495
חתימת 
התלמוד

3828

חורבן
ביהמ“ק ה-2

3930

רבי יהודה 
הנשיא

3880

רבי 
עקיבא

הלל הזקן

3728 3408

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

-560
אסתר
המלכה

דבורה 
הנביאה

7 דקות



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
רבקה אליצור.

2 .
סופרת משוררת ומחנכת.

3 .

"על אבות ובנים", "שלום לך אורחת" ועוד.

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב 
של התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם 
שלם של סרטים בנושאים שונים ומגוונים, 

מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מי היא הדמות שבציור?

במה היא עסקה?

אילו ספרים בין היתר היא כתבה?

סופרת, משוררת ומחנכת.. 1

כתבה ספרים ושירים רבים לילדים המתארים את החיים היהודיים.. 2

חינכה את תלמידיה לאהבת התורה והארץ.. 3

בין ספריה: "שלום לך אורחת", "על אבות לילדים", "נחמד מכל ימים".. 4
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הסופרת רבקה אליצור
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בס"ד

באיזה מקרה גוי שהתגייר יכול להחליט   .1
להפסיק להיות יהודי?

כיצד מתייחסים לאדם ששותק בבית הדין?  .2

איזו הנהגה מיוחדת עשה רב שמואל בר רב   .3
יצחק?

סדר מועד | ַמסֶּכֶת כְּתוּבֹּות, דף ט״ו - י״ז

???שאלות השבוע

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס 
איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של 

 talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!

דבר תורה
עולם הרגשות הוא עולם שלם המושפע מן האירועים 
אותם האדם חווה ועובר במהלך היום. טבעו של 
הרגש שהוא נשחק וחולף, וגם האירועים הגדולים 
ביותר שהאדם חווה הולכים ונשחקים ולעיתים 
אף נעלמים כלא היו. כנגד זה באה התורה וציוותה 
בפרשתנו את פרשת הנדרים. עניינם של הנדרים 
הוא "לשריין" את הרגע, לקבוע, ולתת אחיזה לרגש 
במציאות ולדאוג לכך שהוא לא יחלוף מבלי שהוא 
פעל את הפעולה הראויה לו. מנגד, לעיתים דווקא 
בגלל ההליכה המהירה אחרי הרגש - מקבל האדם 
על עצמו האדם דברים שלאחר כן הוא מצטער 
עליהם. דווקא הרגש הגדול שמתחולל גורם לו 
לקבל דברים בפזיזות וכנגד זה באה התורה עם 
"נוגדן" לכוחו של הנדר ומאפשרת לאדם להישאל 

על נדרו, ולבטלו. 

ַח ָחָתן וְכַלָּה ּמֵ ַּף י"ז: ִמצְוָה לְׂשַ ד

ְמַחת ָחָתן וְכַלָּה  בְַּדף זֶה לוְֹמִדים עַל ִמצְוַת ׂשִ
גַּם הִיא ִמּמִצְוַת גְִּמילוּת חֲסִָדים. ּ ֲחכִָמים, ׁשֶ נו ּתִיקְּ ׁשֶ

 ּ ּ וְָטְרחו הַגְָּמָרא ְמסַפֶֶּרת עַל אָמוָֹראִים ׁשֶהְִתאַּמְצו
ּמֵחַ ָחָתן וְכַלָּה. ַרבִּי יְהוָּדה בַּר אֶלְעַאי ָרַקד  לְׂשַ
בֲַּחתוּנּוֹת כְּׁשֶהוּא אוֵֹחז בְיָדֹו עֲנַף הֲַדס, וְאוֵֹמר: 
"כַּלָּה נָאָה וֲַחסוָּדה". ַרב ׁשְמוּאֵל בַּר ַרב יִצְחָק הָיָה 

לוֹׁשָה ֲהַדסִּים. הוּא זַָרק אוָֹתם בָּאֲוִיר וְָתפַס אוָֹתם  רֹוֵקד בֲַּחתוּנּוֹת וְּמלַהֲֵטט בִּׁשְ
ְמחַת הֶחָָתן וְהַכַּלָּה. וְׁשוּב זַָרק אוָֹתם, כָּל זֹאת כְֵּדי לְהְַרבּוֹת אֶת ׂשִ

ּ עַּמוּד אֵׁש בְּצוָּרה  ּוֹתֹו וְהֵם ָראו ּ הֲמֹונִים לְלַו נִּפְטַר ַרב ׁשְמוּאֵל בַּר יִצְחָק, בָּאו כְּׁשֶ
ִּים, כְֵּדי  יּטָה לְבֵין כָּל הְַמלַו יל בֵּין הַּמִ ִּ לֹּו וְהִבְד יּטָה ׁשֶ ל ֲהַדס ׁשֶהָיָה לְיַד הַּמִ ׁשֶ

ּ ׁשֶהוּא אִיׁש ָקדוֹׁש וּמוָּרם ֵמעָם. ׁשֶהַכֹּל יְֵדעו

)תשובות: 1-ג, 2-ה, 3-א, 
4-ד, 5-ב(

ּ "ׁשֹובָר" וִּמי כֹּוֵתב אֹותֹו? ַּף ט"ז: ַמהו ד

עַת הַהַלְוָאָה, נַָתן  ְמעוֹן. בִּׁשְ ְראוּבֵן הִלְוָה כֶֶּסף לְׁשִ
ְמעוֹן  ָטר הָיָה כָּתוּב: "אֲנִי ׁשִ ְ ָטר לְִראוּבֵן, וּבַּשׁ ְמעוֹן ׁשְ ׁשִ

כֹּהֵן, לָוִיִתי 1,000 ש"ח ֵמְראוּבֵן".

ְמעוֹן  גִּיעַ מֹועֵד פְִּרעוֹן )הְַחזַָרת הַהַלְוָאָה(, ׁשִ ּמַ כְּׁשֶ
ְטָר.  ַמחֲזִיר אֶת הַכֶּסֶף לְִראוּבֵן וְּראוּבֵן ַמחֲזִיר לוֹ אֶת הַּשׁ
ָאֵר אֵצֶל ְראוּבֵן, הוּא  ָטר יִּשׁ ְ ַמדּוּעַ? ִמפְּנֵי ׁשֶאִם הַּשׁ
ְמעוֹן בְּיוֹם ִמן הַיִָּמים וְלוַֹמר לוֹ:  עֹוד עָלוּל לָבוֹא אֶל ׁשִ
ָטר ׁשֶבֹּו  ְמעוֹן, אַּתָה חַיָּב לִי כֶּסֶף, הִנֵּה, יֵׁש לִי ׁשְ "ׁשִ
נִּי 1,000 ש"ח". לָכֵן  לָּוִיָת ִמּמֶ אַּתָה עַצְְמךָ כַָּתבְּתָ ׁשֶ

ָטר וְקוֵֹרעַ אוֹתוֹ. ְ ְמעוֹן לֹוֵקחַ אֶת הַּשׁ ׁשִ

ְמעוֹן בָּא לְהֲַחזִיר אֶת הַחוֹב, ְראוּבֵן אוֵֹמר לֹו: "אֵינֶנִּי מֹוצֵא  ִ ּשׁ ים אִם כְּׁשֶ ָמה עוֹׂשִ
נִי, הוּא  ְמעוֹן רֹוצֶה לְהֲַחזִיר אֶת הַחוֹב. ִמצַּד ׁשֵ לְּךָ"? ִמצַּד אֶחָד, ׁשִ ָטר ׁשֶ ְ אֶת הַּשׁ
כַּח  ַטר הַחוֹב, וְאוּלַי הוּא יִׁשְ ּמָא בְּעֹוד זְַמן ָמה יְִמצָא ְראוּבֵן אֶת ׁשְ ׁש ׁשֶ חֹוׁשֵ

ּ לְׁשַלֵּם ׁשוּב אֶת הַחוֹב. נּו ְמעוֹן כְּבָר הֱֶחזִיר אֶת הַכֶֶּסף וְיְִדרוֹׁש ִמּמֶ ִ ּשׁ ׁשֶ

ְמעוֹן  ִ ּשׁ ְמעוֹן, וּבוֹ כָּתוּב: "אֲנִי ְראוּבֵן, מֹוֶדה ׁשֶ בְִּמְקֶרה כָּזֶה ְראוּבֵן כּוֵֹתב "ׁשוֹבָר" לְׁשִ
הֱֶחזִיר לִי אֶת הַחוֹב".

ַּף ט"ו: ִקידּוּׁש ה' בְּהְַחזַָרת ֲאבֵָדה ד

ּ בְִּמצְוַת ֲהׁשָבַת ֲאבֵָדה. הַּמֹוצֵא  הַּתֹוָרה ְמצַוָּה אֹוָתנו
נִים, צִָריךְ לְהַכְִריז כִּי ָמצָא  יֵּׁש בָּהּ ִסיּמָ ֲאבֵָדה ׁשֶ
ֲאבֵָדה כְֵּדי ׁשֶבַּעַל הֲָאבֵָדה יָבֹוא אֶל הַּמֹוצֵא, יְִמסֹור 
ּ. בְַּדף  נּו ל הֲָאבֵָדה, וִיַקבְּלָהּ ִמּמֶ נִים ׁשֶ לֹו אֶת הַסִּיּמָ
ּמֲַחזִיר אֲבֵָדה ְמַקיֵּם  לִּפְעִָמים ִמי ׁשֶ זֶה לוְֹמִדים, ׁשֶ
ׁש אֶת ׁשְמוֹ ׁשֶל הַקָּבָּ"ה  ֵּ ּמְַקד ּ ׁשֶ ְּהַיְנו ִמצְוַת ִקידּוּׁש ה', ד
ים רֹואִים ׁשֶהַיְּהוִּדים  ּוֹת, עַל יְֵדי ׁשֶהָאֲנָׁשִ בְּעֵינֵי הַבְִּרי
דֹוׁש  נַָּתן הַקָּ וְֹמִרים אֶת הַּתוָֹרה וְאֶת הַּמִצְווֹת ׁשֶ ּשׁ ׁשֶ

בָּרוּךְ הוּא, ִמְתנַהֲגִים בְּצוָּרה הֲגוּנָה וְּמכוּבֶֶּדת.

אֵיךְ ְמַקיְִּמים ִמצְוַת ִקידּוּׁש ה' בְּהְַחזַָרת ֲאבֵָדה? 
ּ אוּּמוֹת  ַמיִם, כִּי בְּכָךְ יְׁשַבְּחו ׁש ׁשֵם ׁשָ ֵּ ּמֲַחזִיר אֲבֵָדה לְנוֹכְִרי כְֵּדי לְַקד ל, ִמי ׁשֶ לְָמׁשָ

ָראֵל )ַרְמבַּ"ם(. הָעֹולָם אֶת בְּנֵי יִׂשְ

חברו בין תחילת הפתגמים הבאים לבין סופם:

א. ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה

ב. כהודאה

ג. שתיקה בתרי )בשתיים(

ד. שתיק

ה. קל וחומר לטיפשים

1. מילה בסלע

2. יפה שתיקה לחכמים

3. כל ימי גדלתי בין החכמים

4. סייג לחוכמה        

5. שתיקה


