בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נשים | בבא קמא י"ב -י"ח
שבת בהעלותך | ו' -י"ב בסיון ( 12-18ליוני)

דַּ ף י"בֵ :א ְ
יך קוֹ נִ ים ַק ְר ַקע?
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ָא ָדם ָע ׁ ִשיר ׁ ֶש ָהיּו לוֹ ַק ְר ָקעוֹ ת ַרבּ וֹ ת ַ ּב ֲא ָרצוֹ ת ׁשוֹ נוֹ תּ ְ .ב ַא ַחד
ַהּיָ ִמים הּוא ֶה ְחלִ יט לִ ְמכּ ֹר ֶאת ָּכל ַק ְר ָקעוֹ ָתיו .סוֹ ֲח ִרים ׁשוֹ נִ ים נִ כְ נְ סּו
לְ ִמ ְ ׂ
ש ָרדוֹ ְּכ ֵדי לְ ִה ְת ַמ ֵ ּק ַח ִא ּתוֹ ַעל ַה ְּמ ִחיר ְּובסוֹ פוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר הּוא ִס ֵּכם ִעם
ַא ַחד ַה ּסוֹ ֲח ִרים ׁ ֶשּיִ ְמכּ ֹר לוֹ ֶאת ָּכל ַק ְר ָקעוֹ ָתיו.
ֵא ְ
יך מוֹ ְכ ִרים ַק ְר ַקע?
"חזָ ָקה" ִמ ְּל ׁשוֹ ן
ַא ַחת ָה ֶא ְפ ׁ ָש ֻרּיוֹ ת לִ ְקנוֹ ת ַק ְר ַקע ִהיא ַעל יְ ֵדי ֲחזָ ָקהֲ .
"מ ֲחזִ יק" ָ ּב ּה,
יסה וַ ֲא ִחיזָ ה .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם ִמ ׁ ֶ
ְּת ִפ ָ
ישהּו חוֹ ֵר ׁש ַ ּב ַ ּק ְר ַקע ,הּוא ַ
וֹפס" אוֹ ָת ּהְּ .כ ׁ ֶש ַה ּקוֹ נֶ ה עוֹ ֶ ׂ
שה ַב ַ ּק ְר ַקע ַמ ֲע ִ ׂ
שים ׁ ֶש ַּמ ְר ִאים ׁ ֶשהּוא
הּוא ּ
"ת ֵ
ַה ְ ּב ָעלִ ים ֶה ָח ָד ׁשּ ְ ,בכָ ְך הּוא קוֹ נֶ ה ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע.
ַה ּקוֹ נֶ ה ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
"חזָ ָקה" בְּ כָ ל ַא ַחת ִמן ַה ַ ּק ְר ָקעוֹ תֶ ,א ָ ּלא דַּ י
יך לַ ֲעשׂ וֹ ת ֲ
ְ ּבכָ ְך ׁ ֶשהּוא ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ָ ּכל ַה ַ ּק ְר ָקעוֹ ת ,וְ עוֹ ֶשׂ ה ֲחזָ ָקה ְ ּב ַא ַחת ַה ַ ּק ְר ָקעוֹ ת
וְ ָכ ְך הּוא קוֹ נֶ ה ֶאת ֻ ּכ ָ ּלן ,זֹאת ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָאנּו רוֹ ִאים ֶאת ָּכל ַה ַ ּק ְר ָקעוֹ ת
ָ ּבעוֹ לָ ם ְּכ ְמ ֻח ָ ּברוֹתֲ ,וַע ִ ׂ
שּיַ ת ֲחזָ ָקה ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ִמ ּת ְוֹך ַּכּוָנָ ה לִ ְקנוֹת ַק ְר ָקעוֹת
נוֹספוֹ ת ,מוֹ ִעילָ ה לִ ְקנִ ּיַ ת ָּכל ַה ַ ּק ְר ָקעוֹ ת ׁ ֶש ִה ְת ַּכ ְּונּו לִ ְקנוֹ ת.
ָ

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת בבא קמא ,דף ט"ז
"וכן הוא אומר :וישכב חזקיהו עם אבותיו
ויקברהו במעלה קברי בני דוד ,ואמר רבי
אלעזר :במעלה  -אצל מעולים שבמשפחה,
ומאן נינהו? דוד ושלמה".
מאן נינהו  -מי הם
יה  -יִ ְק ְ ּברּוהּו ,יעסקו בקבורתו
יִ ְק ְ ּברּונֵ ּ
יִ ְדמוֹ ְך  -יִ ׁ ְש ַ ּכב
הסבר :התלמוד מבאר שהלשון "עלייה" פירושו
דבר מעולה ,כפי שאומר רבי אליעזר על פסוק זה,
שחזקיהו נקבר אצל המעולים שבשושלת המלוכה,
הלוא הם דוד ושלמה.

על המפה
קבר דוד המלך

דַּ ף י"ג :נִ זְ ֵקי ַה ׁ ּשוֹ ר
ֲא ִביגְ דוֹ ר ָהיָ ה ַח ְקלַ אי וָ ִתיקִ .מּיַ לְ דּותוֹ הּוא ָ ּג ַדל ַ ּב ְּכ ָפר ,וְכַ ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַ ּב ֵ ּגר
יָמים הּוא נִ ֵהל ֶאת ָּכל ַה ֶּמ ׁ ֶשק.
הּוא ִסּיַ ע לְ ָא ִביו ַ ּב ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ֶּמ ׁ ֶשק ַעד ׁ ֶש ְּל ִ
ֻמ ְמ ִחּיּות ְמיֻ ֶח ֶדת ָהיְ ָתה לְ ֲא ִביגְ דוֹ ר ְ ּבגִ דּ ּול ָ ּב ָקרּ ,ולְ ִפיכָ ְך הּוא ָ ׂ
ש ַמח ְ ּביוֹ ֵתר
ַּכ ֲא ׁ ֶשר הּוא ִ ּג ָ ּלה ׁשוֹ ר ָ ּגדוֹ ל רוֹ ֶעה ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַהדֶּ ֶר ְך .הּוא נִ ָּסה לְ ָב ֵרר ִאם
יפה ִה ְתבָּ ֵרר ׁ ֶש ּׁשוֹ ר זֶ ה הּוא ֶה ְפ ֵקר,
יֵ ׁש לוֹ ְ ּב ָעלִ יםּ ,ולְ ַא ַחר ֲח ִק ָירה ַמ ִּק ָ
וְ ֵאינוֹ ׁ ַשּיָ ְך לְ ִא ׁישֲ .א ִביגְ דוֹר הו ִֹביל ֶאת ַה ּׁשוֹר לַ ֶּמ ׁ ֶשקּ ,ולְ ַא ַחר י ִָמים ֲא ָח ִדים
יעה ֶאל ַה ֶּמ ׁ ֶשק.
ֻה ְפ ַּתע לְ גַ לּ וֹ ת ִמ ׁ ְשלַ ַחת ֵמ ַה ְּכ ָפר ַה ָּסמ ְּוך ַמ ִ ּג ָ
"שלוֹ ם ֲעלֵ יכֶ םּ ַ .ב ֶּמה ֲאנִ י יָ כוֹ ל לְ ַסּיֵ ַע לָ כֶ ם?".
 ָׁ"עלֵ יכֶ ם ַה ּׁ ָשלוֹ םֵ .אין לָ נּו ָחלִ ילָ ה ְט ָענוֹ ת ֵאלֶ ָ
את
 ֲיךֲ ,א ָבל ַה ּׁשוֹ ר ׁ ֶש ָּמ ָצ ָ
ָ ּג ַרם לָ נּו נְ זָ ִקים ְ ּגדוֹ לִ ים ,וְ לָ כֵ ן ָאנּו רוֹ ִצים ׁ ֶש ְּת ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ַה ְ ּנזָ ִקים ׁ ֶשהּוא
ָע ָ ׂ
שהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ַהּיוֹ ם ַא ָּתה ַה ְ ּב ָעלִ ים ׁ ֶשל ַה ּׁשוֹ ר".
יוֹד ִעים ׁ ֶש ַרק ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה
 ֲ"ה ֵאינְ כֶ ם ְ
"אדוֹ נִ ים נִ כְ ָ ּב ִדים"ָ ,א ַמר ֲא ִביגְ דוֹ רַ ,
בְּ ָעלִ ים ׁ ֶשל ַה ּׁשוֹ ר בְּ ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהּוא ִה ִּזיק ִמ ְת ַחּיֵ ב בְּ ַת ׁ ְשלּום? ֲה ֵרי ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר
אּומה".
ַה ּׁשוֹ ר ִה ִּזיק הּוא ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ֶה ְפ ֵקר ,וְ לָ ֵכן ֵאינֶ ִּני ַחּיָ ב ְמ ָ
ׁ ָש ְמעּו ָהאוֹ ְר ִחים ֶאת דְּ ָב ָריו ,הוֹ דּו לוֹ וְ ָחזְ רּו לִ כְ ָפ ָרם.

קבר דוד המלך הוא מבנה בהר ציון
שבירושלים ,שבו על פי המסורת קבור
דוד המלך .בתנ"ך מסופר שדוד המלך
ומלכי יהודה שאחריו נקברו בעיר דוד.
מקום הקברים היה ידוע במסורת לאורך
ימי בית שני ,אך הוא אבד עם חורבן
ירושלים .המסורת הנוכחית ,שראשיתה
לפני כאלף שנה ,מזהה את מקום הקבר
בהר ציון ,סמוך לחומה הדרומית של
העיר העתיקה .בקומה התחתונה של
הבניין עומד סרקופג מכוסה בפרוכת,
המזוהה כקברו של דוד המלך .בשנת
תשי"א ( )1951חקר יעקב פינקרפלד
את המבנה .בזמן מלחמת השחרור שימש
המקום כמפקדה צבאית של הירדנים
ולאחר מכן את צה"ל .למרות ההתחייבויות
בהסכמי גישת הנשק ,נמנעה מהיהודים
גישה לכותל
ולהר הבית ,ולכן
רבים פנו לקבר
דוד כמקום
תפילה חלופי עד
מלחמת ששת
הימים.
פסל דוד מנגן בנבל,
מחוץ למתחם הקבר
()Wikipedia, Gellerj
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בס"ד

סדר נשים | מסכת בבא קמא י"ד -ט"ו

דַּ ף י"דַ :א ְח ָריּות לַ ֶּנזֶ ק ׁ ֶש ִּנגְ ַרם
יוֹד ִעים ִּכי בְּ ָעלָ יו ׁ ֶשל ׁשוֹ ר ׁ ֶש ִה ִּזיק ַחּיָ ב לְ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ַה ֶּנזֶ ק ,אּולָ ם
ָאנּו ְ
ְ
אּומהְּ ,כגוֹ ן
יֵ ׁש ִמ ְק ִרים ׁ ֶשבָּ ֶהם בַּ ַעל ַה ּׁשוֹ ר ֵאינוֹ ָצ ִריך לְ ׁ ַש ֵ ּלם ְמ ָ
ַ ּב ִּמ ְק ֶרה ַה ָ ּבא:
יוֹ ָחנָ ן ַה ּׁשוֹ ָבב ָא ַהב לְ ַק ּ ֵפץ ַעל ְ ּג ֵדרוֹ ת ,לְ ַד ֵ ּלג ֵמ ַעל בּ וֹ רוֹ ת ּולְ ִה ׁ ְש ּתוֹ ֵבב.
ְ ּב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ֶה ְחלִ יט יוֹ ָחנָ ן 'לְ ַב ֵ ּקר' ָ ּב ֶר ֶפת ׁ ֶשל ֶא ָחד ִמ ּׁ ְשכֵ נָ יו לְ ל ֹא
ְר ׁשּות .הּוא דִּ ֵ ּלג ִ ּב ְקלִ ילּות ֵמ ַעל ֶ ּג ֶדר ַה ַ ּב ְרזֶ ל ,נִ כְ נַ ס ֶאל ָה ֶר ֶפת ִוְה ְתבּ וֹ נֵ ן
ְ ּב ִענְ יָ ן ַרב ַ ּב ֲחלִ ַיבת ַה ּ ָפרוֹ תָ .היָ ה ְמ ַענְ יֵ ן ְ ּביוֹ ֵתר ,נִ ְהיָ ה לוֹ ַחם וְ הּוא ּ ָפ ׁ ַשט
ֶאת ְמ ִעילוֹ וְ ִה ִ ּניחוֹ ַעל ַה ָ ּג ֵדר .יוֹ ָחנָ ן ל ֹא ִה ְב ִחין ׁ ֶש ּׁשוֹ ר ָ ּגדוֹל ִמ ְת ָק ֵרב ֶאל
ַה ְּמ ִעיל וְ קוֹ ֵר ַע אוֹ תוֹ ְ ּב ַק ְרנָ יוַ ,עד ׁ ֶשּיוֹ ָחנָ ן ִה ְב ִחין ַ ּב ִּמ ְת ַר ֵח ׁש ְּכ ָבר ָהיָ ה
ְמ ֻא ָחר ִמדַּ יַ ,ה ְּמ ִעיל ַהּיָ ֶפה ל ֹא ָהיָ ה ַע ָּתה ֶא ָ ּלא ְק ָר ִעיםְ ,ק ָר ִעים.
ַה ִאם בַּ ַעל ָה ֶר ֶפת ַחּיָ ב לְ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ַה ְּמ ִעיל?
ּובה ִהיא ל ֹאִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשּיוֹ ָחנָ ן נִ ְכנַ ס ֶאל ָה ֶר ֶפת לְ ל ֹא ְר ׁשּותוֹ ִ .אם
ַה ְּת ׁש ָ
הּוא ָהיָה נִ כְ נָ ס ִ ּב ְר ׁשּותּ ַ ,ב ַעל ָה ֶר ֶפת ָהיָה ַחּיָ ב לְ ׁ ַש ֵ ּלם ִּכי ָעלָ יו לִ ׁ ְשמֹר ַעל
ֶ ּב ֱהמוֹ ָתיו ַּכ ֲא ׁ ֶשר הּוא ַמ ְר ׁ ֶשה לַ ֲאנָ ׁ ִשים לְ ִה ָּכנֵ ס לֶ ָח ֵצרַ ,א ְך יוֹ ָחנָ ן נִ ְכנַ ס
בְּ לִ י ְר ׁשּות ,וְ לָ ֵכן לְ ַב ַעל ָה ֶר ֶפת ֵאין ַא ְח ָריּות ַעל ַה ֶּנזֶ ק ׁ ֶש ִּנגְ ַרם לוֹ .

דַּ ף ט"וַ :א ְריֵ ה ְמ ֻא ָ ּלף
ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּגדֵּ ל ְ ּב ֵבית ֹו ַא ְריֵה ְמ ֻא ָ ּלףֶ ,ה ְחלִ יט ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע ַה ְּז ָמן לְ ַה ְראוֹת ֹו לַ ֲח ֵב ָריו.
"אל ִּת ְד ֲאגּו ,הּוא ְמ ֻא ָ ּלף
הּוא ִהזְ ִמינָ ם לְ ֵבית ֹו ּתו ְֹך ְּכ ֵדי ׁ ֶשהּוא ַמ ְר ִ ּג ַיע או ָֹתםַ :
יָפהַ ,ה ֲא ִמינּו לִ י ,הּוא נֶ ְח ָמד ְּכ ֶא ְפרוֹ ַח ֶ ּבן יוֹ ם"ָ .האוֹ ְר ִחים נִ כְ נְ סּו
ָּכל ָּכ ְך ֶ
ַ ּב ֲח ׁ ָש ׁש וְ ִה ִ ּביטּו ָ ּב ַא ְריֵ ה ָה ֲענָ ק ׁ ֶש ָר ַבץ ַעל ַה ּׁ ָש ִט ַיח וְ ֵעינָ יו ֲעצּומוֹ תַ .א ַחד
ָהאוֹ ְר ִחים ִה ְת ַע ֵּט ׁשָ ,ה ַא ְריֵ ה ּ ָפ ַקח ֶאת ֵעינָ יו וְכַ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ֶאת ָהאוֹ ְר ִחים
ָה ַר ִ ּבים הּוא זִ ֵּנק ִמ ְּמקוֹ מוֹ וְ ָר ָצה לִ נְ גּ ֹס בְּ יָ דוֹ ׁ ֶשל ַא ַחד ָהאוֹ ְר ִחים.
יפה ִעם ׁ ַש ְרוּולִ ים ְר ָח ִבים ,וְ ׁ ִש ָּניו
לְ ַמ ְרבֵּ ה ַה ַּמ ָּזל ָהאוֹ ֵר ַח לָ ַב ׁש ֲחלִ ָ
ׁ ֶשל ָה ַא ְריֵ ה נִ ְת ּ ְפסּו ַרק בַּ ּׁ ַש ְרוּול וְ הּוא נִ ְק ַרעּ ְ .בק ׁ ִֹשי ַרב ַ ּב ַעל ָה ַא ְריֵ ה
ִה ְצלִ ַיח לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּלט ָעלָ יו ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְטרֹף ֶאת ָהאוֹ ֵר ַח.
ָהאוֹ ְר ִחים ַה ְמב ָֹהלִ ים נִ ְמלְ טּו ִמן ַה ַ ּביִ ת ָּכל עוֹד ר ָּוחם ָ ּבם .לְ ַא ַחר ׁ ֶש ַ ּב ַעל
ּוב ֵ ּק ׁש ׁ ֶשּיְ ׁ ַש ֵ ּלם לוֹ ֶאת
ַה ֲחלִ ָ
יפה נִ ְר ַ ּגע הּוא ּ ָפנָ ה ֶאל ַ ּב ַעל ָה ַא ְריֵ ה ִ
"כ ׁ ֶש ַ ּב ַעל ַחּיִ ים
יפה .לְ ַה ְפ ָּת ָעתוֹ ָא ַמר לוֹ ַ ּב ַעל ָה ַא ְריֵ הְּ :
ַה ֶּנזֶ ק ׁ ֶשל ַה ֲחלִ ָ
"ק ֶרן" ּוכְ ִפי ׁ ֶש ָ ּל ַמ ְדנּו ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת
ַמ ִּזיק ִמ ּתוֹ ְך ַּכ ַעס ,סּוג ַה ֶ ּנזֶ ק ַה ֶּזה ְמכֻ ֶ ּנה ֶ
ָ ּב ָבא ַק ָּמאּ ַ ,ב ּ ְפ ָע ִמים ָה ִר ׁ
"תם" וְ הּוא
אשוֹ נוֹ ת ַ ּב ַעל ַה ַחּיִ ים ַה ַּמ ִּזיק הּוא ָּ
ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַרק ֲח ִצי נֶ זֶ ק.
ַה ִאם בַּ ַעל ָה ַא ְריֵ ה צוֹ ֵדק? בְּ ׁשּום ּ ָפנִ ים וָ א ֶֹפן ל ֹא! ַחּיוֹ ת ׁ ֶשדַּ ְר ָ ּכן
יהן
לִ ְטרֹף ּולְ ַה ִּזיק ֵאינָ ן ָּ
"תם"ִ ,מ ְּת ִח ָ ּלה ֵהן ָ
מּועדוֹ ת לְ ַה ִּזיק וְ ַעל בַּ ְעלֵ ֶ
לְ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת ָ ּכל ַה ֶּנזֶ ק.

2

מתולדותיו
יעקב פינקרפלד
(תרנ"ז-תשי"ז)1897-1956 ,
יעקב פינקרפלד ז"ל היה אדריכל,
ארכיאולוג וחוקר בתי כנסת ובתי
עלמין ישראלי .יעקב נולד בגליציה
ועלה לארץ בתר"פ ( )1920עם הגל
הראשון של עליית השומר הצעיר .עסק
בתחילת דרכו בארץ בייבוש ביצות
באזור זכרון יעקב .לאחר שחלה בעקבות
פעילות זו ,חזר לווינה לצורך הבראה
ולימודי אדריכלות .כאשר חזר לארץ
נעשה אדריכל עצמאי ועסק בעיקר
בבניית מבני ציבור ובפעילות מחקרית.
ביום ג' חול המועד סוכות ,י"ח בתשרי
תשי"ז ( 23בספטמבר  )1956נערך
סיור באתר החפירות הסמוך לקיבוץ
רמת רחל .חיילי הלגיון הירדני ירו
אש מקלעים ונשק קל על משתתפי
הסיור .מהאש נהרגו חמישה אנשים,
ביניהם פינקרפלד .במקום שבו נהרג
הוקם גן ארכיאולוגי לזכר הנופלים.

יעקב פינקרפלד ()Wikipedia
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מּועד
דַּ ף ט"זׁ :שוֹ ר ָּתם וְ ׁשוֹ ר ָ
"תם" ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ֲח ִצי נֶ זֶ ק וְ ׁשוֹ ר
"מּועד" ְמ ׁ ַש ֵ ּלם נֶ זֶ ק
לָ ַמ ְדנּו ִ ּכי ׁשוֹ ר ָּ
ָ
נוֹסף ָח ׁשּוב ׁ ֶש ּׁיֵש ֵ ּבין ׁשוֹר ָּתם לְ ֵבין ׁשוֹר
ׁ ָשלֵ ַ
ם.ע ָּתה נִ לְ ַמד ַעל ֶה ְבדֵּ ל ָ
וֹ
ׁ
ׁ
ּופוֹ
ׁ
ׁ
ּׁ
לוֹמרַ :ה ִחּיּוב ֶשל ַ ּב ַעל ַהשוֹר לְ ַש ֵ ּלם
מ ָּועד .ש ר ָּתם ְמ ַש ֵ ּלם ִמגּ ְּ .כ ַ
ֶאת ַה ֶ ּנזֶ ק ,הּוא ַרק ִמגּ ּופוֹ ׁ ֶשל ַה ּׁשוֹר ַה ַּמ ִּזיק .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם ַה ּׁשוֹר ׁ ֶש ִה ִּזיק
ׁ ָשוֶה ֶאלֶ ף ׁ ֶש ֶקל ,וְ הּוא נָ גַ ח ׁשוֹר ׁ ֶש ּׁ ָשוֶה ֲע ֶ ׂ
ש ֶרת ֲאלָ ִפים ׁ ֶש ֶקלֲ ,ח ִצי נֶ זֶ ק הּוא
ֲח ֵמ ׁ ֶשת ֲאלָ ִפים ׁ ֶש ֶקלַ ,א ְך ַ ּב ַעל ַה ּׁשוֹר ַה ַּמ ִּזיק ל ֹא י ׁ ְַש ֵ ּלם יו ֵֹתר ֵמ ֶאלֶ ף ׁ ֶש ֶקל,
"מגּ ּופוֹ " ,וְ גּופוֹ ׁ ֶשל ַה ּׁשוֹר ַה ַּמ ִּזיק ל ֹא
ִ ּכי ַה ַּת ׁ ְשלּום ׁ ֶשל ׁשוֹ ר ָּתם הּוא ִ
ּׁ
אוֹ
יוֹתר ֵמ ֶאלֶ ף ׁ ֶש ֶקל .זֹאת ,וָעוֹדִ :אם ַהשוֹר ַה ַּמ ִּזיק ָ ּב ַרח
ֵמתּ ַ ,ב ַעל
ׁ ָשוֶה ֵ
ַה ּׁשוֹר ּ ָפטּור ִמ ָּכל ַּת ׁ ְשלּום ִּכי ַה ַּת ׁ ְשלּום הּוא ַרק ֵמ ַהגּ ּוף ׁ ֶשל ַה ּׁשוֹר ַה ַּמ ִּזיק
מּועדֶ ׁ ,ש ַה ַּת ׁ ְשלּום ׁ ֶשל ַה ֶ ּנזֶ ק
ֲוַה ֵרי ֵאין ָּכאן גּ ּוףׁ .שוֹ נֶ ה הּוא דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ׁשוֹ ר ָ
ֵאינוֹ ֻמגְ ָ ּבל ֶא ָ ּלא הּוא לְ ִפי ַה ֶ ּנזֶ ק ,וְגַ ם ִאם ׁשוֹר ׁ ֶש ּׁ ָשוֶה ֵמ ָאה ׁ ֶש ֶקל ִה ִּזיק
ׁשוֹר ׁ ֶש ּׁ ָשוֶה ֵמ ָאה ֶאלֶ ף ׁ ֶש ֶקל ,בַּ ַעל ַה ּׁשוֹ ר ַה ַּמ ִּזיק יְ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת ָ ּכל ַה ֶּנזֶ ק.

דַּ ף י"זִ :חזְ ִקּיָ הּו ַה ֶּמלֶ ְך
וְא ֲח ָריו ָמלְ כּו
ִחזְ ִקּיָ הּו ָהיָה ֶמלֶ ְך ָ
יְהּודה ַה ֲח ִמ ּׁ ָשה ָע ָשׂ ר ַא ֲח ֵרי דָּ וִד ַה ֶּמלֶ ְךַ ,
עוֹד ׁ ִש ְב ָעה ְמלָ ִכים ַעד ֻח ְרבַּ ן בֵּ ית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹןַ .ה ֶּמלֶ ְך ִחזְ ִקּיָ הּו
נִ ְק ָרא לִ ְפ ָע ִמים ַ ּב ַּתנַ ְ
ּו".חזְ ִקּיָ הּו
"יְחזְ ִקּיָ ה ִ
"יְחזְ ִקּיָה" ַוְאף ִ
"חזְ ִקּיָה"ִ ,
"ך ַ ּגם ַ ּב ּׁ ֵשמוֹת ִ
ַה ֶּמלֶ ְך ָהיָה ַצדִּ יק ֵוִירא ׁ ָש ַמיִםּ ִ .ב ְתק ַּופת ַמלְ כּותוֹ ִה ְת ַר ָ ּבה לִ ּמּוד ַה ּת ָוֹרהַ ,עד
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל ׁ ִש ְט ָח ּה ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יְ ה ָּודה ל ֹא ָהיָה יֶלֶ ד וְיַלְ דָּ ה ׁ ֶשלּ ֹא ְיָדעּו ִהלְ כוֹת ֻט ְמ ָאה
יְש ָיבה
ָוְט ֳה ָרהַ .ה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ׁ ֶש ִ ּב ְפ ִט ָירתוֹ ָחלְ קּו לוֹ ָּכבוֹד ָ ּגדוֹל ֵוְה ִקימּו ׁ ִ
התלְ ִמ ִידים לָ ְמדּו ּת ָוֹרה ָסמ ְּוך לְ ִק ְב ׁ
אוֹמ ִרים ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר
רוֹ.יֵש ְ
ָסמ ְּוך לְ ִק ְברוֹ ,וְכָ ְך ַּ
"קּיֵ ם זֶ ה ַמה ּׁ ֶש ָ ּכתּוב
ִ
וְא ְמרּוִ :
הוֹציאּו אוֹתוֹ לִ ְקב ָּורהִ ,ה ִּניחּו ָעלָ יו ֵס ֶפר ּת ָוֹרה ָ
"מה ּׁ ֶש ָ ּכתּוב בָּ זֶ ה" ֶ -את ָ ּכל
"קּיֵ ם זֶ ה" ִ -חזְ ִקּיָ הּוִ ,קּיֵ םַ ,
לוֹמרִ :
בָּ זֶ ה"ּ ְ .כ ַ
נוֹהגִ ים ָּכ ְך ִעם ֵס ֶפר ּת ָוֹרהַ ,א ְך
ַמה ּׁ ֶש ָ ּכתּוב בְּ ֵס ֶפר ַה ּת ָוֹרהּ ְ .ב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ֵאין ֲ
טוֹבים ,נָ ֲהגּו ִע ּמוֹ ָּכךְ.
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִחזְ ִקּיָ הּו ָהיָה ָ ּגדוֹל ִ ּב ְמ ָיֻחד ַ ּב ּת ָוֹרה ְּוב ַמ ֲע ִ ׂ
שים ִ

דַּ ף י"חַ :ה ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ִה ִּתיזָ ה ְצרוֹ רוֹ ת ֲא ָבנִ ים

מן ההיסטוריה
הסכם שביתת הנשק
עם ירדן אחרי מלחמת
העצמאות
הסכם שביתת הנשק עם ירדן נחתם
בד' בניסן תש"ט 3 ,באפריל .1949
במסגרת ההסכם סופחו יישובי ואדי
ערה לשטח מדינת ישראל .כמו כן ,ניתן
לישראל אזור "המשולש" וכן אזורים
נרחבים בין אזור ראש העין וכפר
קאסם בצפון .שבויי העיר העתיקה של
ירושלים וגוש עציון הוחזרו למדינת
ישראל .בהסכם נקבע שישראלים
יוכלו לפקוד את המקומות הקדושים
במזרח ירושלים ,בהם הכותל המערבי
והר הזיתים ,וגם מקומות ציבוריים כמו
האוניברסיטה העברית ובית חולים
הדסה ותתאפשר תנועת ישראלים
בכביש לטרון-ירושלים ,אך השלטון
הירדני לא כיבד את החלק הזה בהסכם.
הירדנים התמהמהו בפינוי השטחים
שהתחייבו לסגת מהם ,אך בסופו של
דבר נסוגו ו-ואדי ערה נפתח לתנועת
יהודים.

כביש ואדי עארה ( ,Wikipediaתמר הירדני)

ֶא ָחד ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה ֲאבוֹת נְ זִ ִיקין הּוא ֶ"רגֶ ל"ַּ .ת ַחת ַאב ַה ַּמ ִּזיק ֶ"רגֶ ל" נִ כְ לָ לִ ים
עוֹשׂ ה בְּ ַכּוָ נָ הֶ ,א ָ ּלא ּת ְ
יכ ָת ּה.
ָ ּכל ִמינֵ י נְ זָ ִקים ׁ ֶש ַהבְּ ֵה ָמה ֵאינָ ּה ָ
וֹך ְ ּכ ֵדי ֲהלִ ָ
לְ ָמ ׁ ָשלּ ְ ,ב ֵה ָמה ׁ ֶשדּ ֶוֹרכֶ ת ַעל ַעגְ ָבנִ ּיוֹת וְכַ דּ ֶוֹמהַ ּ .פ ַעם ֵא ַרע ׁ ֶש ְ ּב ֵה ָמה נִ ְב ֲהלָ ה
הוֹפ ַיע מּולָ ּהִ ,וְהיא ֵה ֵח ָ ּלה לִ ְבר ַֹח ִ ּב ְמ ִהירּותּ .ת ְ
וֹך ְ ּכ ֵדי
ְ ּב ֵ
יוֹתר ִמ ֶּכלֶ ב ָ ּגדוֹל ׁ ֶש ִ
ימה נִ ְד ֲחפּו
ִר ָ
וֹע ֶטת ָק ִד ָ
עוֹד ּה ׁש ֶ
יצ ָתה ִהיא ָע ְב ָרה ַעל ַ ּגל ָ ּגדוֹל ׁ ֶשל ֲא ָבנִ ים ְּוב ָ
ֲא ָבנִ ים ִמ ַּת ַחת ַרגְ לֶ ָיה ,נִ ְּתזּו ַהצִּ דָּ ה ִוְה ִּזיקּו ְׁ
לש ָמ ׁשוֹתּ ַ .ב ַעל ַה ּׁ ְש ָמ ׁשוֹת ִה ִ ּג ַיע
ֶאל ַ ּב ַעל ַה ּ ָפ ָרהָ ,א ַמר לוֹ ׁ ֶשהּוא ָחלִ ילָ ה ֵאינוֹ כּ ֵוֹעס ָעלָ יוֲ ,א ָבל הּוא ְמ ַב ֵ ּק ׁש
ִמ ֶּמנּּו לְ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ַה ֶ ּנזֶ ק .לְ ַה ְפ ָּת ָעתוֹ ָה ַרבָּ ה ׁ ֶשל בַּ ַעל ַה ּׁ ְש ָמ ׁשוֹת ִה ְתבָּ ֵרר לוֹ
ׁ ֶשהּוא ַיְקבֵּ ל ַרק ֵח ִצי ֵמ ֵע ֶר ְך ַה ֶּנזֶ קַ .מדּ ַּוע? ִּכי ׁ ְיֶשנָ ּה ֲהלָ כָ ה לְ מ ׁ ֶֹשה ִמ ִּסינַ י,
ׁ ֶש ַעל נֶ זֶ ק ׁ ֶשלּ ֹא נַ ֲע ָ ׂ
שה ְ ּבג ָּופ ּה ׁ ֶשל ַה ְ ּב ֵה ָמהְ ,מ ׁ ַש ְּל ִמים ֲח ִצי נֶ זֶ ק ִ ּבלְ ַבד ,וְכָ אן
ׁ
ַה ֶ ּנזֶ ק נַ ֲע ָ ׂ
ת
ה
ש
ן
ב
א
ה
י
ב
ה
ה
נ
כ
מ
ה
ק
ה.
מ
ה
"צרוֹרוֹת".
ה
ְ
שה ַעל ֵיְד ָ ֶ ֶ ֶ ִ ִּ יזָ ַ ְ ּ ֵ ָ נֶ זֶ זֶ ְ ֻ ֶּ
"צרוֹרוֹת"? ְצרוֹר ֲא ָבנִ ים ׁ ֶש ָעף.
ַמה ֵהם ְ
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דבר תורה לשולחן שבת
הקב"ה אומר על משה רבנו בפרשתנו את המילים הבאות:
"וְ ָה ִא ׁיש מ ׁ ֶֹשה ָענָ יו ְמאֹד ִמכּ ֹל ָה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה".
רש"י מסביר שהמילה ענווה פירושה -שפל וסבלן.
שתי דוגמאות מאפיינות למידת הענווה של משה :פעם אחת
אנו מוצאים אותה לאחר יציאת מצרים ,בזמן המלחמה עם
עמלק ,שם משה בן השמונים בוחר לשבת דווקא על אבן ולא
על כיסא נוח יותר" :וִ ֵידי מ ׁ ֶֹשה ְ ּכ ֵב ִדים וַ ּיִ ְקחּו ֶא ֶבן וַ ּיָ ִשׂ ימּו ַת ְח ָּתיו
יה "..ועל כך יאמר רש"י " :ולא ישב לו על כר וכסת,
וַ ּיֵ ׁ ֶשב ָעלֶ ָ
אמר  -ישראל שרויין בצער ,אף אני אהיה עמהם בצער" .זו
מנהיגות וענווה למופת.
פעם נוספת אנו מוצאים את המידה הזו של משה בפרשה שלנו,
כאשר אחותו מרים חלתה בצרעת ,ואז משה התפלל עליה:
"וַ ּיִ ְצ ַעק מ ׁ ֶֹשה ֶאל ה' לֵ אמֹר ֵאל נָ א ְר ָפא נָ א לָ ּה" .על כך שואל
רש"י" :מפני מה לא האריך משה בתפלה?" מדוע התפלל
תפילה כל כך קצרה על אחותו החולה ? עונה על כך רש"י
'שלא יאמרו ישראל  -בשביל אחותו הוא מאריך בתפלה ,אבל
בשבילנו אינו מאריך בתפלה' .ענוותנותו ורגישותו של משה
לציבור הייתה כל כך גדולה ,שהוא קיצר בתפילה על אחותו,
כדי שלא יאמרו האנשים -שעליה הוא מתפלל הרבה ,ועליהם
הוא לא מתפלל כך.

איש צדיק היה
ניצול השואה רבי מנחם בנימין פרנקל מסר את נפשו בשנים
הקשות של השואה ,במיוחד על קיום מצוות תפילין .למרות
התנאים האיומים בגטאות ובמחנה ההשמדה בוכנוואלד,
הצליח במסירות גדולה להניח תפילין כל יום ויום ,למעט יומיים
שבהם לא הצליח לקיים את המצווה .המקרה הראשון אירע
כאשר חייל נאצי גילה אותו מוציא את התפילין ממקום סתר,
היכה אותו עד אובדן הכרה וחתך את התפילין .למחרת נודע
לרבי מנחם שבאזור אחר של המחנה מצוי יהודי שיש ברשותו
תפילין ,ומאז בכל יום היה רבי מנחם מטפס על גדר התיל,
מניח את התפילין וחוזר באותה הדרך תוך סכנת נפשות גדולה.
המקרה השני אירע לאחר שחרור המחנה ע"י האמריקאים .מרוב
תשישות ישן רבי מנחם במתבן תבואה יותר משלושים שעות,
ובאותו יום לא הניח תפילין.

שאלת
השבוע???
התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

א .באיזה מקרה ְ ּב ָעלָ יו ׁ ֶשל ׁשוֹ ר
ׁ ֶש ִה ִּזיק ,לא יהיה ַחּיָ ב לְ ׁ ַש ֵ ּלם
ַעל ַה ֶּנזֶ ק?
ב .כמה צריך לשלם בעלים של
ׁשוֹ ר ָּתם שנגח ,ובעלים של
מּועד שנגח? ומהיכן
ׁשוֹ ר ָ
עליהם יהיה לשלם?
את התשובה יש לשלוח במייל לכתובת:
talmudisraeli@medison.co.il
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית*
והזוכה בה יזכה בטאבלט איכותי!!
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

! יש לי מושג
סעודת מלווה מלכה
בשבת יש מצווה לאכול שלוש סעודות ,אחת בערב שבת
ושתיים ביום שבת .בנוסף לכך ,מצווה לאכול סעודה
רביעית במוצאי שבת ,והיא מכונה סעודת מלווה
מלכה ,משום שבה מלווים את שבת המלכה כשהיא
עוזבת ונפרדים ממנה .רצוי לקיים סעודה זו בסמוך
ליציאת השבת .סעודה זו נקראת גם סעודת דוד המלך.
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