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ט ֶצֶדק ּפַ ף ז': ִמׁשְ ּדַ

ְלמּוד  ַדף ֶזה ַהּתַ ין. ּבְ ׁשּורֹות ְלֵבית ּדִ ֲהָלכֹות ַהּקְ ֶכת ַסְנֶהְדִרין עֹוֶסֶקת ּבַ ַמּסֶ
ָּיִנים ִלְנהֹוג  ַעל ַהּדַ ִהירּות ַהְיֵתָרה ׁשֶ ִדים ַעל ַהּזְ סּוִקים ַהְמַלּמְ ֵמִביא ּפְ

ַחת ָיָדם, ָחִליָלה. ֵצא ָטעּות ִמּתַ ּלֹא ּתֵ ֵדי ׁשֶ ין, ּכְ ֵעת ַהּדִ ּבְ

ָּיִנים  ר ּדַ ֲאׁשֶ חּוְמָרה. ּכַ ֵאינֹו ָהגּון ֶנֱעָנׁש ּבְ ָּין ׁשֶ ה ּדַ ַהְמַמּנֶ עֹוד לֹוְמִדים ׁשֶ
ין  ִנים ּדִ ָרֵאל, ְוִאם ֵאיָנם ּדָ ִיׂשְ ִכיָנה ּבְ ְ ְך ׁשֹוָרה ַהּשׁ ְזכּות ּכָ ין ֱאֶמת, ּבִ ִנים ּדִ ּדָ

ָרֵאל. ִכיָנה ִמִּיׂשְ ְ קּות ַהּשׁ ּלְ ֱאֶמת, ָחִליָלה, ֵהם ּגֹוְרִמים ְלִהְסּתַ

רּור לֹו ֵהיֵטב -  ין ּבָ ַרק ִאם ַהּדִ ָּין ׁשֶ ְלמּוד ַמְזִהיִרים ֶאת ַהּדַ ַחְכֵמי ַהּתַ
ין. ּלֹא ִיְפסֹוק ֶאת ַהּדִ רּור לֹו, ׁשֶ ָבר ֵאינֹו ּבָ ִיְפסֹוק, ֲאָבל ִאם ַהּדָ

ִנְפָרד  ָדִדים ּבְ ְמעּו ַטֲענֹות ַאַחד ַהּצְ ּלֹא ִיׁשְ ָּיִנים ׁשֶ ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה ֶאת ַהּדַ
ד  ֶדק ִעם ַהּצַ י ַהּצֶ ָּין ּכִ ֵלב ַהּדַ ַבע ּבְ ְך ָעלּול ְלִהיּקָ ּכָ ֵני ׁשֶ ּיּון, ִמּפְ ִלְפֵני ַהּדִ
ִני.  ֵ ד ַהּשׁ ַטֲענֹות ַהּצַ ַמע, ְוהּוא לֹא ִיְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ּבְ ֶאת ַטֲענֹוָתיו הּוא ׁשָ ׁשֶ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף י"א

"ועל יהודה בן בבא בקשו לומר כן, 
אלא שנטרפה שעה, שאין מספידין על 

הרוגי מלכות" 

הסבר: כאשר נהרג רבי יהודה בן בבא רצו 
להספיד אותו כפי שהספידו צדיקים אחרים, 
אבל לא יכלו לעשות זאת משום שהוא נהרג 
בידי מלכות רומא, ומפני יראת המלכות מיהרו 

לקברו ולא היה זמן להספידו.

ד יָדא - ֶהְסּפֵ ֶהְסּפֵ
ְבָרא ְקִטיָלא - ָאָדם ָהרּוג   ּגַ

או אדם העֹוֵמד ֵלהיָהֵרג
ד ֵריס - ְמַלּמֵ ּגָ
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ף ח': ִזיּמּון ּדַ

ָּיִנים.  ה ּדַ לֹוׁשָ ׁשְ ֶהם צֹוֶרְך ּבִ ֵּיׁש ּבָ ִדיִנים ׁשֹוִנים ׁשֶ ֶכת ַסְנֶהְדִרין עֹוֶסֶקת ּבְ ַמּסֶ
ם ְלִזיּמּון  ּגַ ֵני ׁשֶ יּמּון, ִמּפְ ת ַהּזִ ִבְרּכַ ַדף ֶזה ּבְ ְלמּוד ּבְ ר ְלָכְך עֹוֵסק ַהּתַ ֶקׁשֶ ּבְ

ים. ה ֲאָנׁשִ לֹוׁשָ חֹות ִלׁשְ ְזקּוִקים ְלָכל ַהּפָ

יו,  ים אֹו יֹוֵתר ָאְכלּו ַיְחּדָ ה ֲאָנׁשִ לֹוׁשָ ְ ּשׁ ֵעת ׁשֶ י ּבְ ָרכֹות לֹוְמִדים ּכִ ֶכת ּבְ ַמּסֶ ּבְ
ן" ֶאת ֲחֵבָריו ְלָבֵרְך  זֹון, ַעל ֶאָחד ֵמֶהם ְל"ַזּמֵ ת ַהּמָ ְרּכַ ְוֵהם עֹוְמִדים ְלָבֵרְך ּבִ
ּלֹו", ְוֵהם  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ "ה, ְוָכְך הּוא אֹוֵמר ַלֲחֵבָריו: "ְנָבֵרְך ׁשֶ ּבָ ַיַחד ְלַהּקָ
ָרָכה  ּבְ נּו ֲחַז"ל ְלִפי ׁשֶ יּקְ ְך ּתִ ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו". ּכָ ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך ׁשֶ עֹוִנים "ּבָ
"ה. ּבָ ִחים ֶאת ַהּקָ ּבְ ים ְמׁשַ ַרּבִ ים ַמֲעָלָתּה ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר - ׁשֶ ַרּבִ ֱאֶמֶרת ּבָ ּנֶ ׁשֶ

ים ְואֹוֵמר "ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך", ְוַהּסֹוֲעִדים עֹוִנים  ן ַמְקּדִ ַהְמַזּמֵ ָאנּו נֹוֲהִגים ׁשֶ
ְך הּוא אֹוֵמר  ה ְוַעד עֹוָלם". ְוַרק ַאַחר ּכָ ם ה' ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ לֹו "ְיִהי ׁשֵ

ּלֹו". ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ "ְנָבֵרְך ׁשֶ

מתולדותיו
מאיר נקר 

תרפ"ו-תש"ז, 1926-1947(

מאיר נקר הי"ד היה אחד מעולי הגרדום 
שהוצאו להורג בידי השלטון הבריטי. 
וגדל במשפחה חרדית  מאיר נולד 
בשכונת בית ישראל בירושלים, הצטרף 
לתנועת בית"ר, ובגיל 16 התגייס לצבא 
הבריטי ושירת באירופה. לאחר שחרורו 
מהצבא התגייס לאצ"ל, שם בתחילה עסק 
בגיוסים ותעמולה, ולאחר מכן הצטרף 
לפעילות קרבית. נקר השתתף במבצע 
הפריצה לכלא עכו, ובמהלך המבצע נפל 
בשבי יחד עם ארבעה חברי אצ"ל נוספים. 
במהלך משפטם סירבו העצורים להכיר 
בסמכותו של בית המשפט הבריטי והשוו 
את הבריטים לנאצים. מאיר נידון למוות 

והוצא להורג בתלייה 
אבשלום  עם  יחד 
וייס.  ויעקב  חביב 
הם צעדו אל מותם 
ה.  ו התקו רת  בשי
עולי  היו  שלושתם 
האחרונים  הגרדום 

מאיר נקר במדי הצבא בארץ ישראל.
)Wikipedia( הבריטי
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ט'- י"א

ף י': ִקיּדּוׁש ַהחֹוֶדׁש ּדַ

ים  י החֹוָדׁשִ ִרים ָראׁשֵ ל, ּובֹו ְמסּוּדָ ַבע ִהּלֵ ּקָ ָנה, ׁשֶ ַהּיֹום ֵיׁש ָלנּו לּוַח ׁשָ
ֵאיֶזה יֹום ָיחּולּו.  ִדּיּוק ּבְ ים, ּבְ ְוַהַחּגִ
ָהְיָתה ַסְנֶהְדִרין, ֲחָכֶמיָה ָהיּו  ׁשֶ ָעָבר, ּכְ ּבֶ
ָכל חֹוֶדׁש.  קֹוְבִעים ֶאת רֹאׁש חֹוֶדׁש ּבְ
ת ַהחֹוֶדׁש ַהָּיֵרַח ָקָטן  ְתִחיּלַ יַצד? ּבִ ּכֵ
י יֹום הּוא ָגֵדל ְוהֹוֵלְך, ַעד  ְמאֹוד, ּוִמּדֵ
מֹו  ֶאְמַצע ַהחֹוֶדׁש הּוא ִנְרֶאה ּכְ ּבְ ׁשֶ
ְך הּוא ׁשּוב ָקֵטן ְוהֹוֵלְך,  ּדּור. ַאַחר ּכָ ּכַ
ַהָּיֵרַח  ׁשֶ הּוא ֶנֱעָלם ַלֲחלּוִטין. ּכְ ַעד ׁשֶ
ַעם נֹוֶסֶפת, ְורֹוִאים אֹותֹו  מֹוִפיַע ּפַ
ִהְתִחיל חֹוֶדׁש  ׁשּוב, ֶזה ִסיָמן ׁשֶ
ְנֶהְדִרין,  ִאים ַלּסַ ָחָדׁש. ֵעִדים ָהיּו ּבָ
ין  ָראּו ֶאת ַהָּיֵרַח, ּוֵבית ּדִ ּוְמִעיִדים ׁשֶ

ַהּיֹום ֹראׁש חֹוֶדׁש. ָהָיה ַמְכִריז ׁשֶ

ְוֶאָחד  ְבִעים  ׁשִ ְנֶהְדִרין מֹוָנה  ַהּסַ
י  ִקיּדּוׁש ַהחֹוֶדׁש, ֵאָלא ּדַ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ם ְצִריִכים ְלִהׁשְ ָּיִנים, ֲאָבל לֹא ּכּוּלָ ּדַ

ה ֵמֶהם. לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ

ף י"א: לֹא ְלַבֵּיׁש  ּדַ

מֹוִסיִפים חֹוֶדׁש  ָכְך ׁשֶ ָנה ּבְ ָ ר ֶאת ַהּשׁ ין ְמַעּבֵ ית ּדִ ִנים ּבֵ ה ׁשָ ַאַחת ְלַכּמָ
ס  ּנֵ ְתּכַ ין ַהּמִ ית ּדִ ּבֵ ָנה קֹוַבַעת, ׁשֶ ָ ָנה. ַאַחת ֵמִהְלכֹות ִעיּבּור ַהּשׁ ָ ֵלם ַלּשׁ ׁשָ
ין, אֹוֵמר  ית ַהּדִ יא, ֹראׁש ּבֵ ׂשִ לֹוַמר: ַהּנָ ָנה ָצִריְך ַהְזָמָנה. ּכְ ָ ר ֶאת ַהּשׁ ְלַעּבֵ
ּלֹא  ָּין ׁשֶ ָנה. ֲאָבל ּדַ ָ ר ֶאת ַהּשׁ פּו ָמָחר ְוָנדּון ִאם ָצִריְך ְלַעּבֵ ָּיִנים: ִהְתַאּסְ ַלּדַ
ְבָעה  יא ׁשִ ׂשִ ְמִליֵאל ַהּנָ ן ּגַ ן ַרּבָ ַעם ַאַחת ִזיּמֵ ף. ּפַ ּתֵ ּתַ ן ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהׁשְ זּוּמַ
ָּיִנים.  מֹוָנה ּדַ ֶלא, ְלָמֳחָרת הֹוִפיעּו ׁשְ ה ַהּפֶ ָנה, ּוְלַמְרּבֵ ָ ָּיִנים ְלִעיּבּור ַהּשׁ ּדַ

 Wikipedia,( בית המוסדות בנתניה- מקוםן החטיפה
)Avi1111

תליית הסרג'נטים 
הבריטים

בידי  האצ"ל  אנשי  נעצרו  כאשר 
הבריטים במהלך הפריצה לכלא עכו, 
החליט האצ"ל לחטוף חיילים בריטים 
כבני ערובה, ולאיים לתלות אותם אם 
האצ"ל  אנשי  להורג.  אנשיו  יוצאו 
חטפו שני סרג'נטים בצבא הבריטי 
והחזיקו אותם בבונקר תת קרקעי 
בנתניה. הבריטים הטילו עוצר וערכו 
סריקות באזור, אך לא הצליחו לאתר 
להורג של  הוצאתם  לאחר  אותם. 
נקר, וייס וחביב, הוציאו אנשי האצ"ל 
להורג בתגובה את הסרג'נטים ותלו 
את גופותיהם בחורשת אקליפטוס 
ליד נתניה. הנהגת היישוב גינתה את 
המעשה, והבריטים פתחו במהומות 
אנטישמיות בארץ ובבריטניה, הרגו ופגעו 
ביהודים. המעשה פגע מאוד ביוקרה 
הבריטית, וייתכן שהיה אחד הגורמים 
שזירזו את החלטתם לעזוב את הארץ.

מן ההיסטוריה

י ִליׁשִ ְ ף ט': ָהֵעד ַהּשׁ ּדַ

ה ֵעִדים  לֹׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ י ׁשְ תּוב: "ַעל ּפִ ֶרק י"ז, ּכָ ָבִרים, ּפֶ ֵסֶפר ּדְ ּבְ
ה  לֹוׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ י ׁשְ ת". ַמּדּוַע ִנְזְקָקה ַהּתֹוָרה ִלְכּתֹוב "ַעל ּפִ יּוַמת ַהּמֵ
ֵני ֵעִדים  ִאם ׁשְ ם ָמה ַהּתֹוֶסֶפת ַהּזֹו? ֲהֵרי ַהּכֹל ְמִביִנים ׁשֶ ֵעִדים"? ְלׁשֵ
ּתֹוֶסֶפת זֹו  י ֲעִקיָבא עֹוֶנה ׁשֶ יִקים. ַרּבִ ה ֵעִדים ַמְסּפִ לֹוׁשָ ְ ּשׁ אי ׁשֶ יִקים, ַוּדַ ַמְסּפִ
ל  י ֵזֶהה ְלִדיָנם ׁשֶ ִליׁשִ ְ ל ָהֵעד ַהּשׁ ינֹו ׁשֶ ּדִ ד ׁשֶ ֵדי ְלַלּמֵ ּתֹוָרה, ּכְ ָבה ּבַ ִנְכּתְ
ֶקר )ֵעִדים  ֵהם ָהיּו ֵעֵדי ׁשֶ ֵרר ׁשֶ ל: ִאם ִהְתּבָ ֵני ָהֵעִדים ָהִראׁשֹוִנים. ְלָמׁשָ ׁשְ
י ָהָיה  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ י ׁשֶ ים, ַאף ַעל ּפִ ל ָהֵעִדים ֶנֱעָנׁשִ ם - ּכָ זֹוְמִמים( ְוֵיׁש ְלַהֲעִניׁשָ
י ְולֹא ָהיּו ְצִריִכים  ִליׁשִ ְ ֲעִניׁשּוִני? ֲהֵרי ֲאִני ָהֵעד ַהּשׁ ָיכֹול ִלְטעֹון: ַמּדּוַע ּתַ
י  י ֵכן הּוא ֶנֱעָנׁש. עֹוד ָאַמר ַרּבִ ַאף ַעל ּפִ ת ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ׁשֶ אֹוִתי. זֹאת ְמַחּדֶ
ם ַיַחד, ַקל ָוחֹוֶמר  ִעים ֶנֱעָנׁש ִעּמָ ְצָטֵרף ָלֵעִדים ָהְרׁשָ ּמִ ֲעִקיָבא: ִאם ִמי ׁשֶ

ָכר. י ִמְצָוה זֹוֶכה ְלׂשָ ְצָטֵרף ְלעֹוׂשֵ ּמִ י ִמי ׁשֶ אן, ּכִ ְלַמד ִמּכָ ּנִ ׁשֶ
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ָנה ָ ף י"ב: ִעיּבּור ַהּשׁ ּדַ

ָבָנה  ַהּלְ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ָבָנה. ּבְ ים ְלִפי ַמֲהַלְך ַהּלְ ָרֵאל מֹוֶנה ֶאת ַהחֹוָדׁשִ ַעם ִיׂשְ
ָבָנה ְמַסֶּיֶמת 12 ִסיּבּוִבים ַאֲחֵרי  ת, ַמְתִחיל חֹוֶדׁש ָחָדׁש.  ַהּלְ ׁשֶ ִמְתַחּדֶ
ּדּור ָהָאֶרץ ְמַסֵּים  ת ֹזאת, ּכַ 355 יֹום )ְמַעט יֹוֵתר ִמ-354 יֹום(. ְלעּוּמַ
עֹות  ָנה ִנְקּבָ ָ עֹונֹות ַהּשׁ ל 365 ָיִמים. ֵמַאַחר ׁשֶ ֶמׁש ּכָ ֶ ִסיּבּוב ְסִביב ַהּשׁ
ָבָנה  י ַהּלְ חֹוְדׁשֵ ֶמׁש, ִנְמָצא ׁשֶ ֶ ּדּור ָהָאֶרץ ְסִביב ַהּשׁ ְלִפי ִסיּבּוב ּכַ

ָנה.  ָכל ׁשָ ר יֹום ּבְ ַאַחד ָעׂשָ ֶמׁש ּבְ ֶ ִרים ַאֲחֵרי ַהּשׁ ְמַפּגְ

ָנה  ָנה, ַוֲהֵרי ָלנּו ׁשָ ָ ִנים ָצִריְך ְלהֹוִסיף חֹוֶדׁש ַלּשׁ ה ׁשָ ַכּמָ ַעם ּבְ ְלִפיָכְך, ּפַ
ֶרת. ִאם לֹא ַיֲעׂשּו  ָנה ְמעּוּבֶ ה ׁשָ ָנה זֹו ְמכּוּנָ ים. ׁשָ ר חֹוָדׁשִ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ת ׁשְ ּבַ
ָיֵמינּו  ָאִביב. ּבְ חֹוֶרף ְולֹא ּבָ חֹוֶדׁש ִניָסן ָיחּול ּבַ ִנים ֵיֵצא ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ן, ַאֲחֵרי ּכַ ּכֵ
ָהיּו ַחְכֵמי  ֵעת ׁשֶ רֹות, ֲאָבל ּבְ ִנים ְמעּוּבָ ָנה ֵאילּו ׁשָ ָ לּוַח ַהּשׁ ָבר ּבְ ע ּכְ ִנְקּבַ
ם ִיְנֲהגּו ֶלָעִתיד  ר, ְוָכְך ּגַ ָנה ְלַעּבֵ ַסְנֶהְדִרין, ֵהם ָהיּו ַמְחִליִטים ֵאיזֹו ׁשָ
ֵאין  ָנה קֹוַבַעת ׁשֶ ָ ְנֶהְדִרין. ַאַחת ֵמִהְלכֹות ִעיּבּור ַהּשׁ ׁשּוב ַהּסַ ּתָ ׁשֶ ָלבֹוא ּכְ
ֶרת ֵיׁש ֲאָדר א' ַוֲאָדר  ָנה ְמעּוּבֶ ׁשָ א ֶאת חֹוֶדׁש ֲאָדר, ָלֵכן ּבְ ִרים ֶאּלָ ְמַעּבְ

ל חֹוֶדׁש ַאֵחר. ָבט ב', אֹו ּכָ ָבט א' ּוׁשְ ב' ֲאָבל ְלעֹוָלם לֹא ִיְהֶיה ׁשְ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין י"א- י"ג

ל ִציּבּור" ָבר ׁשֶ ר ֶהְעֵלם ּדָ ף י"ג: "ּפַ ּדַ

ן  ׁשֹוֵגג ִמְתַחֵּיב ְלָהִביא ָקְרּבַ ָהעֹוֵבר ֲעֵליֶהן ּבְ ָנן ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ׁשֶ ֶיׁשְ
ָנה  ׁשְ ֵרתֹות מֹוָנה ַהּמִ ֶכת ּכָ ת ַמּסֶ ְתִחיּלַ ר לֹו ַהֵחְטא. ּבִ ּפֵ ִּיְתּכַ ֵדי ׁשֶ את ּכְ ַחּטָ
ּבֹו  ִמְקֶרה ׁשֶ ְלמּוד עֹוֵסק ּבְ ַדף ֶזה ַהּתַ ׁש ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות. ּבְ ים ְוׁשֵ לֹוׁשִ ׁשְ
ֲהָלָכה ְמסּוֶּיֶמת, ְוָכל ָהָעם ָנַהג  ר ּבַ ְנֶהְדִרין ָטעּו ְוהֹורּו ֶהּתֵ ִזְקֵני ַהּסַ
ם  ְנֶהְדִרין ָטעּו, ְוכּוּלָ ִזְקֵני ַהּסַ ֵרר ׁשֶ ְנֶהְדִרין, ּוְלַבּסֹוף ִהְתּבָ הֹוָרַאת ַהּסַ ּכְ
ל ֶאָחד  ֶזה ֵאין ּכָ ִמְקֶרה ּכָ את. ּבְ ן ַחּטָ ָעְברּו ִאיּסּור ָחמּור ַהְמַחֵּיב ָקְרּבַ
ן  יּבּור. ָקְרּבָ ל ַהּצִ את ֶאָחד ֲעבּור ּכָ ן ַחּטָ א ְמִביִאים ָקְרּבַ ן, ֶאּלָ ֵמִביא ָקְרּבָ
ן ַעל ֵחְטא  ָבר" - ָקְרּבָ ל ִציּבּור". "ֶהְעֵלם ּדָ ָבר ׁשֶ ר ֶהְעֵלם ּדָ ה "ּפַ ֶזה ְמכּוּנֶ
את,  ן ַחּטָ ִביא ָקְרּבַ ּמֵ ָהִאיּסּור ֶנֱעַלם ֵמֵעיֵניֶהם. ָאָדם ָיִחיד, ׁשֶ ֵני ׁשֶ ָעְברּו ִמּפְ ׁשֶ
ה ַעל ֶחְטאֹו. ִמי  ִחיָטתֹו, ּוִמְתַוּדֶ ן ִלְפֵני ׁשְ ְרּבָ סֹוֵמְך ֶאת ָיָדיו ַעל רֹאׁש ַהּקָ
ְקֵני  ה ִמּזִ לֹוׁשָ ל ִציּבּור"? ׁשְ ָבר ׁשֶ ר ֶהְעֵלם ּדָ סֹוֵמְך ָיָדיו ַעל רֹאׁש "ּפַ
קּוִקים  ּזְ ְקִרים ׁשֶ ין ַהּמִ ֶכת ַסְנֶהְדִרין ּבֵ ַמּסֶ ְנֶהְדִרין. ִמְקֶרה ֶזה ִנְמֶנה ּבְ ַהּסַ

ָּיִנים. ה ּדַ לֹוׁשָ ָלֶהם ׁשְ

לֹא ַהְזָמָנה - ֵיֵצא. ָעַמד ַאַחד ַהֲחָכִמים  הֹוִפיַע ּבְ ְמִליֵאל: ִמי ׁשֶ ן ּגַ ָאַמר ַרּבָ
ָטן  מּוֵאל ַהּקָ ֱאֶמת ׁשְ ּבֶ ר ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ ָטן" ְוָיָצא. ַהּתַ מּוֵאל ַהּקָ ה "ׁשְ ּכּוּנָ ׁשֶ
ֵּיׁש  ּלֹא הּוְזַמן ִיְתּבַ ֶהָחָכם ׁשֶ ׁש ׁשֶ ין ַהּמּוְזָמִנים, ֲאָבל הּוא ָחׁשַ ָהָיה ּבֵ
יף  לֹא ַהְזָמָנה, ְלִפיָכְך ֶהְעּדִ הֹוִפיַע ּבְ ֵרר ׁשֶ ִּיְצָטֵרְך ָלֵצאת, ְוִיְתּבָ ׁשֶ ּכְ
ל  ְלִמיָדיו ׁשֶ דֹוֵלי ּתַ י ִחָּיא, ִמּגְ ה ּדֹוֶמה ֵאַרע ִעם ַרּבִ ַעְצמֹו. ַמֲעׂשֶ ָלֵצאת ּבְ
ל ׁשּום, ְוַתְלִמיָדיו  י ָהָיה ָרִגיׁש ְמאֹוד ְלֵריַח ׁשֶ יא. ַרּבִ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ י - ַרּבִ ַרּבִ
י  יׁש ַרּבִ ַעם ַאַחת ִהְרּגִ יעּור. ּפַ ִ ָלל לֹא ֶלֱאכֹול ׁשּום ִלְפֵני ַהּשׁ ֶדֶרְך ּכְ ִנְזֲהרּו ּבְ
יעּור".  ִ ָאַכל ׁשּום ֵיֵצא ָנא ִמן ַהּשׁ ׁש: "ִמי ׁשֶ יּקֵ ל ׁשּום, ְוהּוא ּבִ יעּור ֵריַח ׁשֶ ִ ּשׁ ּבַ
י ִחָּיא ְוִהְתלֹוֵנן  י ֶאת ַרּבִ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ַגׁש ּבְ ְך ּפָ י ִחָּיא ְוָיָצא. ַאַחר ּכָ ָקם ַרּבִ
י ִחָּיא: ָהֱאֶמת  א? ָעָנה לֹו ַרּבִ ָפָניו: ַמּדּוַע ָאַכְלּתָ ׁשּום ְוִציַעְרּתָ ֶאת ַאּבָ ּבְ

ָאַכל.  ֵּיׁש ִמי ׁשֶ ּלֹא ִיְתּבַ ֵדי ׁשֶ י ׁשּום, ְוָיָצאִתי ּכְ ְכָלל לֹא ָאַכְלּתִ ּבִ ִהיא, ׁשֶ

על המפה
שכונת בית ישראל

ישראל" היא שכונה חרדית  "בית 
בצפון ירושלים שהוקמה בשנת תרמ"ו 
)1886( ביוזמתו של הרב אליהו גודל, 
מתוך כוונה להקל את מצוקת הדיור על 
עניי מאה שערים. באותן שנים נבנו 
באזור ארבע שכונות קטנות: שערי 
משה, עיר שלום, נחלת צבי ושערי 
פינה. בתחילה נקראה השכונה "מאה 
שערים החדשה", בשל קרבתה למאה 
הימים  עד למלחמת ששת  שערים. 
הייתה שכונת "בית ישראל" שכונת ספר 
הסמוכה לגבול, ובקצה השכונה עמד 
אזור תעשייה. לאחר המלחמה עזבו רוב 
המפעלים את השכונה אך עדיין נותרו 
בה נגריות ומסגריות רבות. בשכונה 
נמצאת ישיבת מיר, הנחשבת לאחת 
הישיבות הגדולות בעולם, כמו כן, יש 

בה מוסדות תורה רבים.

שכונת בית ישראל בירושלים )Wikipedia, בן ציון לוי(
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מה הקשר?

בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

י  ָטן ולַרּבִ מּוֵאל ַהּקָ מה היה משותף לׁשְ א. 
ִחָּיא?

איזו מצווה ניתן לקיים רק אם יש  ב. 
לפחות שלושה אנשים, ואיזה דין ניתן 

לקיים רק עם שלושה דיינים?

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ז'-י"ג

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   
Talmudisraeli@Medison.co.il | טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608 |   תלמוד ישראלי

כאשר בני ישראל עוברים ליד ארצות עמון ומואב, מזהיר אותם ה' לא 
להתגרות בהם מלחמה ולא לפגוע בהם, משום שהארצות שלהם ניתנו 
בּול מֹוָאב  ה ֹעֵבר ַהּיֹום ֶאת ּגְ ר ה' ֵאַלי ֵלאֹמר. ַאּתָ להם בירושה: "ַוְיַדּבֵ
ן  י לֹא ֶאּתֵ ם ּכִ ר ּבָ ְתּגָ ֻצֵרם ְוַאל ּתִ ֵני ַעּמֹון ַאל ּתְ ֶאת ָער. ְוָקַרְבּתָ מּול ּבְ

ה".  ָ יָה ְיֻרּשׁ י ִלְבֵני לֹוט ְנַתּתִ ה ּכִ ָ ֵני ַעּמֹון ְלָך ְיֻרּשׁ ֵמֶאֶרץ ּבְ

על הציווי הזה של ה' למשה שאלו חז"ל: "בזכות מה זכו עמון ומואב 
לארצות הללו? עונה על כך  רש"י ואומר שזה היה השכר שקיבל 
לוט על שנלווה אל אברהם למצרים, ושתק כשאברהם אמר על 
שרה שהיא אחותו, ולא גילה למצרים שהיא אשתו של אברהם. 
בזכות זה זכה לוט בארצות אלה כירושה לבניו, ונאסר על בני ישראל 
לקחת אותן מהם. מכאן למדו חז"ל מה גדול כוחו של מעשה טוב, 

שאפילו מעשה קטן שכזה של לוט, הביא לשכר לדורות רבים.

"ד
דמויות השנה בחמ

מסירות נפש למען חילוץ גופות
במהלך הפגזה במלחמת ההתשה קרס אחד המעוזים 
בתעלת סואץ, ושני חיילים נקברו מתחת למפולת. 
אנשי המעוז לא הצליחו לחלץ את הגופות, וחיילים 
אחרים לא העזו להגיע לשם בגלל הסכנה. הרב 
שלמה גורן הציע להיכנס לשם בעצמו כדי להביא 
את ההרוגים לקבורה. בתחילה לא הסכימו לבקשתו, 
אך לבסוף התקבל האישור. הרב ועוזרו נכנסו למעוז 
ועבדו במשך שבע שעות רצופות, חופרים בידיהם 
ובמעדר, עד שמצאו את הגופות. כל אותו הזמן לא 
היו הפגזות על המעוז. ברגע שסיים הרב להוציא את 
ההרוגים ולהעמיס אותם על הרכב שלו, התחילה 
הפגזה. בזכות מסירות הנפש של הרב ניתן היה 

לזהות את ההרוגים ולהביאם לקבורה.

*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.

עליכם למתוח קו בין האנשים לבין המעשים שעשו:

א. יצא מהשיעור של רבי 1. הלל 
כדי לא לבייש תלמיד  

ב. קבע לוח שנה מסודר 2. רבי חייא 

ג. יזם את הקמת שכונת בית ישראל 3. רבן גמליאל 

ד. הזמין שבעה דיינים לעיבור השנה 4. מאיר נקר 

ה. הוצא להורג בידי הבריטי 5. הרב אליהו גודל 


