
בוּעַת "מֹוֶדה בְִּמְקצָת". ַּף י"ח: ׁשְ ד

נָהּ ׁשְבוּעָה הַנְִּקֵראת "ׁשְבוּעַת מֹוֶדה בְִּמְקצָת". ָמה הַכַּוָּנָה? יֶׁשְ

ְמעוֹן אוֵֹמר לֹו: "ֵמעֹולָם לֹא לָוִיִתי  ְמעוֹן: "אַּתָה חַיָּב לִי כֶֶּסף", וְׁשִ אִם ְראוּבֵן אוֵֹמר לְׁשִ
ְמעוֹן  ּ כֶֶּסף, אֵין ׁשִ נּו ְמעוֹן לָוָה ִמּמֶ ִ ּשׁ ָטר אֹו הוֹכָחָה ׁשֶ ִמּמְךָ כֶֶּסף". אִם לְִראוּבֵן אֵין ׁשְ
לָּוִיִתי ִמּמְךָ  ְמעוֹן אוֵֹמר לְִראוּבֵן: אַּתָה טוֹעֵן ׁשֶ צִָריךְ לְׁשַלֵּם לֹו ְמאוָּמה. אוּלָם אִם ׁשִ
ָקלִים בִּלְבָד. ִמְקֶרה זֶה ְמכוּנֶּה "מֹוֶדה  ים ׁשְ ִ ָקלִים, אַךְ אֲנִי לָוִיִתי ִמּמְךָ ֲחִמיּשׁ ֵמאָה ׁשְ
 ּ נּו ל ְראוּבֵן. ְראוּבֵן ּתוֹבֵעַ ִמּמֶ ְמעוֹן מֹוֶדה בְִּקצָת, בְּחֵלֶק, ֵמהַּטַעֲנָה ׁשֶ בְִּמְקצָת", כִּי ׁשִ

ים. ִ ְמעוֹן מֹוֶדה ׁשֶהוּא חַיָּב חֵלֶק - ֲחִמיּשׁ ָקלִים וְׁשִ ֵמאָה ׁשְ

הוּא חַיָּב ַרק  ין ׁשֶ ִּ ָבַע בְּבֵית ד ְמעֹון צִָריךְ לְהִיּשׁ הַּתוָֹרה קוֹבַעַת, כִּי בְִּמְקֶרה זֶה ׁשִ
ֵחלֶק, וְכָךְ ַמאֲִמינִים לֹו. 

ָקלִים ֵמְראוּבֵן, אַךְ  ְמעוֹן בֶּאֱֶמת לָוָה ֵמאָה ׁשְ ּמָא ׁשִ ים ׁשֶ ׁשִ הַּתַלְמוּד ַמסְבִּיר, ׁשֶחֹוׁשְ
ְמעוֹן אֵין עַּתָה כֶֶּסף וְהוּא אֵינֹו יֹוֵדעַ ַמה לַּעֲׂשוֹת. לָכֵן, ֵמרוֹב ְמבוּכָה הוּא אַָמר  לְׁשִ
יִּהְיֶה לֹו כֶֶּסף הוּא יֲַחזִיר הַכֹּל.  כְּׁשֶ ים וְהוּא ְמַתכְנֵן, ׁשֶ ִ ְמעוֹן, אֲנִי חַיָּב ַרק ֲחִמיּשׁ לְׁשִ
ֶקר וְכָךְ  ֶ ָבַע לַּשׁ ַּאי אִם הוּא חַיָּב, הוּא לֹא יִּשׁ ְמעוֹן, וּבְוַד ָבַע ׁשִ יִּּשׁ לָכֵן הוְֹרָתה הַּתוָֹרה ׁשֶ

יוַָּדע הָאֱֶמת. ּתִ

ַּף י"ט: עַל ָמה לֹא ַמֲאִמינִים לָעִֵדים? ד

ין  ִּ נֵי עִֵדים בָּאִים לְבֵית ד נֵי עִֵדים. אִם ׁשְ ּ יֹוְדעִים ׁשֶהַּתוָֹרה ָקבְעָה לְהַאֲִמין לִׁשְ אָנו
ין חֹוֵקר אֶת הָעִֵדים  ִּ פְּלֹונִי חַיָּב כֶֶּסף, וְכַדּוֶֹמה, בֵּית הַד פְּלֹונִי הַָרג, אֹו ׁשֶ וְּמעִיִדים ׁשֶ

לָּהֶם. ִרים, הוּא ְמַקבֵּל אֶת הָעֵדוּת ׁשֶ ֵם ׁשֶהֵם אֲִמינִים וִיׁשָ וְאִם הוּא ִמְתַרּשׁ

נַיִם ֵמהֶם: ּ נִלְַמד עַל ׁשְ עֲלֵיהֶם הָעִֵדים אֵינָם נֶאֱָמנִים. אָנו ְּבִָרים ׁשֶ אֲבָל, יֵׁש ד

א' - "כֵּיוָן ׁשֶהִגִּיד - ׁשוּב אֵינֹו חֹוזֵר וַּמגִּיד": כְּלָל בְִּדינֵי עֵדוּת קוֹבֵעַ, כִּי לְאַחַר ׁשֶהָעִֵדים 
ּ. "כֵּיוָן ׁשֶהִגִּיד" - לְאַחַר ׁשֶהָעֵד הִגִּיד, אַָמר,  ּ, אֵינָם יְכוֹלִים לְהְִתחֵָרט וְלוַֹמר: ָטעִינו הֵעִידו
אֶת עֵדוּתוֹ, "ׁשוּב אֵינֹו חֹוזֵר וַּמגִּיד" - אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ, לְהְִתחֵָרט, וְלוַֹמר עֵדוּת אַחֶֶרת.

ע": כְּלָל נוֹסָף בְִּדינֵי עֵדוּת קוֹבֵעַ, ׁשֶאִם ֵמעֵדוּת ׁשֶל  ים עַצְמֹו ָרׁשָ ב' - "אֵין אָָדם ֵמׂשִ
ּ ַמעֲׂשֵה עֲבֵָרה, אִי אֶפְׁשָר לְַקבֵּל  עִים, ׁשֶהָעִֵדים עָׂשו הָעִֵדים יֹוצֵא ׁשֶהֵם עַצְָמם ְרׁשָ

אֶת עֵדוָּתם, כִּי אֵין אָָדם נֶאֱָמן לוַֹמר "אֲנִי ָרׁשָע".

ַּף כ': "ִמפִּיֶהם וְלֹא ִמפִּי כְָּתבָם" ד

ֶֶּרךְ  נֹו כְּלָל ָחׁשוּב בְִּדינֵי עֵדוּת, הָעֹוֵסק בַּד יֶׁשְ
נֵי  ין. כַּאֲׁשֶר ׁשְ ִּ ים בִּפְנֵי בֵּית ד בָּהּ ְמעִיִדים ֲאנָׁשִ
ין חֹוֵקר  ִּ ין לְהָעִיד, בֵּית הַד ִּ עִֵדים בָּאִים לְבֵית ד
אוָֹתם וּבֹוֵדק אוָֹתם וְאִם הוּא מוֹצֵא אוָֹתם נֶאֱָמנִים 
- ְמַקבְּלִים אֶת עֵדוָּתם. הָעִֵדים חַיָּבִים לְהָעִיד 
ין, אֵין אֶפְׁשָרוּת לְִרׁשוֹם אֶת  ִּ בְּעַצְָמם בְּבֵית הַד
ין. אֶת  ִּ לֹוֹחַ אוָֹתהּ לְבֵית הַד הָעֵדוּת עַל פֶֶּתק וְלִׁשְ
נַיִם  ּ ִמן הַפָּסוּק "עַל פִּי ׁשְ ְרׁשו ָּ ֹּו ד הֲַהלָכָה הַז
עִֵדים… יָקוּם דָּבָר" - הַּתוָֹרה קוֹבַעַת ׁשֶַרק ֵמהַפֶּה 
מֹועַ אֶת הָעֵדוּת, כַּנֶּאֱַמר,  ן לִׁשְ ל הָעִֵדים נִיּתָ ׁשֶ
נַיִם עִֵדים". כְּלָל זֶה ְמכוּנֶּה "ִמפִּיהֶם  "עַל פִּי ׁשְ
וְלֹא ִמפִּי כְָּתבָם" - אֶת הָעֵדוּת יֵׁש לִׁשְמֹועַ ִמפִּי 
.ּ הָעִֵדים וְלֹא לְִקרֹוא אוָֹתהּ ֵמהַכְָּתב ׁשֶהֵם כְָּתבו

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת כתובות, דף י"ח

הסבר: אדם שתובעים ממנו כסף, והוא מודה בחלק 
מהתביעה, עליו להישבע שאינו חייב את כל הסכום. 
זאת משום שייתכן שהוא אכן חייב, אלא שאינו מעיז 
פניו לכפור בכל החוב, ולכן הוא מודה במקצתו 
בתקווה שבהמשך יוכל להשיג את שאר הסכום. 

לכן משביעים אותו על הכל.

בכולה בעי למכפריה - רצה לכפור בכולו
דלא אודי ליה - שלא הודה לו

ופרענא ליה - ואפרע לו )את החוב(

דאמר רבה: מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה 
ישבע? חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, והאי בכולה 

בעי דלכפריה, והאי דלא כפר ליה משום דאין אדם מעיז 
פניו הוא. ובכולה בעי דלודי ליה, והאי דלא אודי ליה כי היכי 

דלישתמיט ליה וסבר עד דהוה לי זוזי ופרענא ליה. 

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת כְּתוּבֹּות י"ח- כ"ד
פרשת מסעי | כ"ה בתמוז- ב' באב )24-30 ליולי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
הקסטל

הקסטל הוא שמה של גבעה הנמצאת על 
הדרך ממערב לירושלים, בשטח מבשרת ציון. 
היא נקראת כך על שם המצודה )קאסטלום( 
שבנו הרומאים במקום. המקום נחשב לנקודה 
אסטרטגית במהלך קרבות מלחמת העצמאות, 
בשל שליטתו על הדרך לירושלים. קרבות 
קשים התחוללו במקום, והקסטל עברה שלוש 
פעמים מיד ליד, עד שנכבשה לבסוף בידי 
כוחות הפלמ"ח ונשארה בידי ישראל. כיום 
זהו אתר לאומי ובו יד 
זיכרון לחללי הקרב על 
הקסטל ולמשוריינים 
את  לפרוץ  שניסו 

הדרך לירושלים.

"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. 

מצודת הקסטל )Wikipedia, אסף.צ(



מצד שני:

חלק מהחברים טענו שדווקא 

בתשעת הימים, הליכה רגלית 

לירושלים תבטא את האהבה 

לירושלים, ואת זכירתה. גם אם 

יהיו במסע רגעים של כיף, הנאה 

ושמחה - זה לא פוגם בחשיבות 

העלייה לירושלים דווקא בימים 

הללו של לקראת ט' באב.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

הימים הם ימי החופש הגדול, סמוך לתשעת הימים שבין ראש חודש 
אב לט' באב. כמה חברים טובים בני 16-17, רצו לארגן מסע רגלי של 
כמה ימים מתל אביב לירושלים, דרך ואדיות, שבילים, ומסלולי הליכה 

שונים. העניין הזה עורר ויכוח בין החברים.

ו...מה דעתכם? 

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

המצור על ירושלים בתקופת בית שני
המצור על ירושלים - בשנת 66 לספירה החל 
המרד הגדול של היהודים בארץ ישראל נגד 
השלטון הרומאי. בעקבות זאת הגיע הצבא הרומאי 
בראשות אספסיאנוס והטיל מצור על ירושלים. 
המצור נמשך זמן רב, ובמהלכו ספגו שני הצדדים 
אבידות קשות. לבסוף הצליחו הרומאים בפיקודו 
של טיטוס להבקיע את חומות העיר, כבשו את 

ירושלים ושרפו את בית המקדש.

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- לימוד הורים וילדים, ניצן.

בס"ד

חברותא

דרך בורמה
דרך בורמה היא דרך מיוחדת שנעשה בה שימוש 
במלחמת העצמאות לצורך העברת כוחות צבא 
ואספקה לירושלים. מכיוון שהדרך לירושלים 
נחסמה באזור לטרון ובשער הגיא,והיה צורך להגיע 
עם אספקה ואנשים לנצורים בירושלים, נסללה 
דרך עפר מיוחדת שנקראה 'דרך בורמה', ומסלולה 
היה מאזור קיבוץ חולדה, לכיוון מושב בקוע, קיבוץ 
הראל,בית מאיר, שמורת המסרק,שורש,שואבה, 
עד שהתחברה לירושלים. בזכות סלילת הדרך 
זכו  הזו  העוקפת 
ירושלים  אנשי 
לתגבורת של כוח 
אדם וציוד שסייעו 
להם בזמן המצור 

ובמלחמה.

מצד אחד:
מתאים לימים הללו.והנאה, וביחד חברתי, וזה לא עדיין יהיו בו כיף, שמחה שהוא כולל עלייה לירושלים, למסע חברתי שכזה. למרות תשעת המים לא מתאימים חלק מהחברים טענו שימי 

 | מן ההסטוריה

)wikipedia( 1948 שיירה בדרך בורמה בשנת
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3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
דרך בורמה.

	 .

בשנת תש"ח - 1948 במלחמת העצמאות.
	 .

נסעו בה לוחמים במשוריינים בדרך לירושלים, כדי 
להביא מזון ואספקה לירושלים שהייתה במצור.

4 .

על שם דרך שהייתה בין בורמה לסין.

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: 

מהי הדרך המצוירת כאן?

מתי סללו אותה?

מי נסעו בה ומה הייתה מטרתם?

על שם מה קרויה הדרך הזו כך?

סללו אותי במהלך מלחמת העצמאות.. 1

אני קרויה על שם דרך שהובילה בין בורמה לסין.. 	

אני מתחילה ממזרח למושב בקוע, חוצה את שער הגיא ומתחברת . 	
בסוף לירושלים.

 בזכותי נפרץ המצור על ירושלים והתאפשרה . 4
העברת כוחות ואספקה לעיר.
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בס"ד

האם אפשר להעיד על אירוע לפי   .1
מה שכתבתי עליו ביומן?

אדם שטוען בימינו שהוא כוהן,   .2
האם מאמינים לו?

3. מיהו "התרשתא"?

סדר מועד | ַמסֶּכֶת כְּתוּבֹּות, דף כ״א - כ״ד

???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 אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' העלון 

עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!

דבר תורה
עם תחילתה של פרשתנו מונה התורה את 
כל התחנות שעברו בני ישראל במדבר, 
החל מיציאת ממצרים ועד הגעתם סמוך 
לארץ חמדה. הכללתם של כל המסעות 
יחד אינה מקרית אלא יש בה כדי לומר 
לכולנו שמדובר למעשה בשרשרת אחת 
עם הרבה חוליות, במסע אחד ארוך עם 
הרבה תחנות. כמו מסעם של בני ישראל, 
כך גם חייו של האדם הם מסע ארוך שיש בו 
תחנות רבות ומגוונות. ההבנה כי כל תחנה 
מחוברת לחברתה ולמכלול השלם - נותנת 
את הכוח להחזיק בכל תחנה גם אם יש בה 
הצלחה או כישלון. ההסתכלות הרואה את 
כל החיים כולם כמסע אחד נותנת מבט 
חיובי ומעודד הרבה יותר, ומסייעת לומר 
תודה על הכל, גם על התחנות שהיו נראות 

ככאלו המשיבות לאחור.

ָתא" וַּמדּוּעַ נְִקָרא כָּךְ? ּ "הַּתְִרׁשָ ַּף כ"ד: ִמיהו ד

ִרים וְאְַרבָּעַת ִספְֵרי הַּתַנַ"ך הוּא ֵספֶר נְֶחְמיָה ׁשֶכַָּתב נְֶחְמיָה  אֶחָד ֵמעֶׂשְ
בֵּן ֲחכַלְיָה. נְֶחְמיָה בֵּן ֲחכַלְיָה הָיָה בְּחוּץ לָאֶָרץ בְִּתקוּפַת ּתְחִילַּת בִּנְיַן 
לַיִם  נִי, וּאֲַחֵרי זְַמן עָלָה לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל כְֵּדי לִבְנוֹת אֶת חוַֹמת יְרוּׁשָ בַּיִת ׁשֵ
נְּחְֶמיָה ׁשָהָה  ָתא". כְּׁשֶ ּי נוֹסָף: "הַּתְִרׁשָ עִיר הַקֹּוֶדׁש. לִנְחְֶמיָה הָיָה כִּינּו
ְָּריָוֶׁש ֶמלֶךְ פָָּרס. הַּמֶלֶךְ  בַּגּוֹלָה, הוּא הְִתַמנָּה לְַתפְִקיד ׂשַר-הַּמַׁשְִקים ׁשֶל ד
ַּיִן ׁשֶלּוֹ כְֵּדי לַהֲרוֹג אוֹתוֹ, וְלָכֵן,  ּמָא רוֹצִים לְהְַרעִיל אֶת הַי חָׁשַׁש וּפָחַד, ׁשֶ
ֶקה ׁשֶהַּמֶלֶךְ עַָמד לִׁשְּתוֹת  ִקים הָיָה חַיָּב לִׁשְּתוֹת ִמכָּל ַמׁשְ ׂשַר הַּמַׁשְ

 ּ ּ אָסְרו ּ, כְֵּדי לְהוֹכִיחַ ׁשֶהוּא לֹא ׂשָם בּוֹ ָרעַל. אֲבָל, הָיְָתה כָּאן בְּעָיָה ְרצִינִית, ׁשֶהֲֵרי חֲכֵָמינו נּו ִמּמֶ
ַּיִן  ּ לְהוֹצִיא הֶּתֵר ְמיוּחָד לִנְחְֶמיָה, לִׁשְּתוֹת ְמעַט ֵמהַי לִׁשְּתוֹת יַיִן ׁשֶל גּוֹיִם, לָכֵן, חֲכִָמים נִזְְקקו

ָתא" ִמלְּׁשוֹן הֶּתֵר - הוּּתְָרה ׁשָָתא - ׁשְִתיָּה. ׁשֶל הַּמֶלֶךְ. לָכֵן כּוּנָּה נְחְֶמיָה "הַּתְִרׁשָ

)תשובות: יוסף, גדעון, נעמי, נחמיה(

אֹוֵמר: "ֲאנִי כֹּוֵהן"- האם ַמֲאִמינִים לֹו? ַּף כ"ג: ִמי ׁשֶ ד

כֵּיצַד יֵׁש לִנְהוֹג בְִּמְקֶרה ׁשֶבָּא אָָדם ֵמאֶֶרץ ְרחוָֹקה, אִיׁש אֵינוֹ ַמכִּיר אוֹתוֹ, וְהוּא אוֵֹמר: "ׁשָלוֹם 
נֵי  ְ ּשׁ נָה בְַּדף זֶה אוֵֹמר ַרבִּי יְהוָּדה, ׁשֶצִָּריךְ ׁשֶ ּ ַמאֲִמינִים לוֹ? בַּּמִׁשְ לָכֶם, אֲנִי כּוֹהֵן". הַאִם אָנו
יבּוּרוֹ. ָמה הַסִּיבָּה?  ִּ ּ עָלָיו ׁשֶהוּא כֹּוהֵן, אַךְ אִי אֶפְׁשָר לְהַאֲִמין לוֹ ַרק עַל סְַמךְ ד עִֵדים יָעִידו
ָאִים לֶאֱכֹל, וִּמי ׁשֶאֵינוֹ כּוֹהֵן ׁשֶאוֹכֵל  ִמפְּנֵי ׁשֶהַכּוֹהֲנִים ְמַקבְּלִים ּתְרוָּמה, ׁשֶאוָֹתהּ ַרק הַכּוֹהֲנִים ַרּשׁ
ּ אֵין ַמעֲלִים לַּתוָֹרה כְּכוֹהֵן, כְֵּדי  ּתְרוָּמה - עוֹבֵר עַל אִיסּוּר ִמן הַּתוָֹרה. אֶת הָאִיׁש הַזֶּה אֲפִילּו
ּ אֵין נוְֹתנִים ּתְרוָּמה לַכּוֹהֲנִים, כִּי  ּ לוֹ ְתרוָּמה. ִמכֵּיוָן ׁשֶבְּיֵָמינו ּ וְיִּתְנו יִּּטְעו ים ׁשֶ ּ אֲנָׁשִ ׁשֶלֹּא יִהְיו
ּוֹם  ּ ְטֵמאִים וְהַּתְרוָּמה נֶאֱכֶלֶת ַרק בְּטָהֳָרה. לָכֵן פָּסַק הְָרָמ"א )ַרבִּי מֹׁשֶה אִיסְֶרלִיׁש( ׁשֶהַי כּוּלָּנו
ַמאֲִמינִים לְִמי ׁשֶאוֵֹמר ׁשֶהוּא כּוֹהֵן, וְלָכֵן הוּא עוֹלֶה לְבְִרכַּת כּוֹהֲנִים וְּמַקבֵּל עֲלִיָּה לַּתוָֹרה ׁשֶל כּוֹהֵן.

ְּבִָרים "תֹוךְ כְֵּדי ִדיבּוּר" ַּף כ"ב: ֲחזָָרה ִמד ד

ֶקל ִמׁשְִמעוֹן", אַךְ  ים וְאַָמר: "אַּתֶם עִֵדים ׁשֶאֲנִי לָוִיִתי ֵמאָה ׁשֶ נֵי אֲנָׁשִ ַמעֲׂשֶה בְִּראוּבֵן ׁשֶבָּא לִׁשְ
ין?  ִּ ָקלִים". ָמה הַד ִמיָּד הוֹסִיף ְראוּבֵן וְאַָמר: "לֹא..ָטעִיִתי בְּעֶצֶם לֹא לָוִיִתי ִמׁשְִמעוֹן ֵמאָה ׁשְ
ֶקל  לְאֵיזֶה חֵלֶק ִמדְּבָָריו ׁשֶל ְראוּבֵן יֵׁש לְהַאֲִמין? לַחֵלֶק הִָראׁשוֹן, בּוֹ אַָמר ׁשֶהוּא לָוָה 100 ׁשֶ
ּ כֶּסֶף? הַהֲלָכָה קוֹבַעַת, ׁשֶאִם אֶת  נּו ּמֵעוֹלָם לֹא לָוָה ִמּמֶ נִי בּוֹ אַָמר ׁשֶ ֵ ִמׁשְִמעוֹן אוֹ לַחֵלֶק הַּשׁ
נִי אַָמר ְראוּבֵן ִמיָּד אֲַחֵרי הַחֵלֶק הִָראׁשֹון - ַמאֲִמינִים לִדְבָָריו הָאַחֲרוֹנִים, כִּי בְּתוֹךְ  ֵ הַחֵלֶק הַּשׁ
נִי אַחַר זְַמן, הוּא חַיָּב  ֵ ן אֶת עַצְמוֹ. אַךְ אִם אַָמר אֶת הַחֵלֶק הַּשׁ כְֵּדי הַדְּבִָרים הוּא חָזַר בּוֹ וְִתיקֵּ
ַּאי ׁשוֹאֲלִים אַּתֶם, אַחֲֵרי כַּּמָה זְַמן אֵין ְראוּבֵן  אֶת הַכֶּסֶף, ׁשֶהֲֵרי הוּא הֹוָדה ׁשֶהוּא חַיָּב כֶּסֶף. וַד
ַּקָּה? ׁשָעָה? וּבְכֵן, בְַּדף זֶה לוְֹמִדים ׁשֶהוּא יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ בְּ"תֹוךְ כְֵּדי ִדיבּוּר",  יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ. ד

לֹום עָלֶיךָ ַרבִּי". ׁשֶהוּא זְַמן ׁשֶבּוֹ אֶפְׁשָר לוַֹמר אֶת הַּמִילִּים: "ׁשָ

זהו את האנשים בתנ"ך שכונו 
בכינויים הבאים:

1. צפנת פענח

2. ירובעל

3. מרה

4. התרשתא

ָטרֹות" ַּף כ"א: "ִקיּוּם ׁשְ ד

ָטרֹות" למשל,  ה פְּעוּלָּה הַנְִּקֵראת: "ִקיּוּם ׁשְ ִּין עֹוׂשֶ פְּעִָמים וּבֵית ד
כָּתוּב בֹּו: "דֹּב חַיָּב לְחַיִּים ֲחֵמׁש  ָטר ׁשֶ ין עִם ׁשְ ִּ חַיִּים בָּא לְבֵית הַד
ין  ִּ נֵי עִֵדים. חַיִּים פֹּונֶה לְבֵית הַד ָטר ֲחתוִּמים ׁשְ ְ ֶקל", וְעַל הַּשׁ ֵמאוֹת ׁשֶ
ֶקל.  דֹּב חַיָּב לִי 500 ׁשֶ נֵי עִֵדים ׁשֶ ָטר עִם ׁשְ וְאוֵֹמר לֹו: "הִנֵּה, יֵׁש לִי ׁשְ
יָּנִים לְבֵָרר ׁשֶהֲַחִתימוֹת  ַּ ּ אוֹתֹו לְׁשַלֵּם לִי". כָּעֵת, צְִריכִים הַד אָנָּא, חַיְּבו

ׁשֶל הָעִֵדים אָכֵן נְכוֹנוֹת, ׁשֶהֲֵרי ִמי אַָמר ׁשֶהֵם בֶּאֱֶמת חְָתמוּ? הַּתַהֲלִיךְ הַזֶּה ְמכוּנֶּה "ִקיּוּם 
ָטרוֹת"?  ּוּם ׁשְ ים "ִקי ֵּא ׁשֶהוּא נָכוֹן. אֵיךְ עוֹׂשִ ָטר, לְוַד ְ ַקיְִּמים, ְמאַּמְִתים, אֶת הַּשׁ ּמְ ָטרֹות", ׁשֶ ׁשְ

.ּ לָּנו ָטר. זֹו הֲַחִתיָמה ׁשֶ ְ ּ עַל הַּשׁ ּ חַָתְמנו נֵי הָעִֵדים וְהֵם אוְֹמִרים: אָכֵן כֵּן, אָנו א. קוְֹראִים לִׁשְ

ּ ַמכִּיִרים  ּמַכִּיִרים אֶת הֲַחִתיָמה ׁשֶל הָעִֵדים, וְהֵם אוְֹמִרים: אָנו ים אֲחִֵרים, ׁשֶ נֵי אֲנָׁשִ ב. בָּאִים ׁשְ
ּ אָכֵן הֲַחִתימוֹת ׁשֶל הָעִֵדים. אֶת הֲַחִתימוֹת, אֵלּו

ָטר. ְ וּר עַל הַּשׁ ּוֹת, הוּא כּוֵֹתב אִיּשׁ י ין ְמבֵָרר ׁשֶהֲַחִתימוֹת אֲִמיּתִ ִּ לְאַחַר ׁשֶבֵּית ד


