דשנו
התתחר חדש
בא
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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ז'-י"ג
פרשת דברים | כ"ט בתמוז -ו' באב ( 23-29ליולי)

דַּ ף ז'ִ :מ ׁ ְש ּ ַפט ֶצ ֶדק
עוֹס ֶקת ַ ּב ֲהלָ כוֹ ת ַה ְּק ׁשּורוֹת לְ ֵבית דִּ יןּ ְ .ב ַדף זֶ ה ַה ַּתלְ מּוד
ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין ֶ
ֵמ ִביא ּ ְפס ִּוקים ַה ְמלַ ְּמ ִדים ַעל ַה ְּז ִהירּות ַהיְ ֵת ָרה ׁ ֶש ַעל ַהדַּ ּיָ נִ ים לִ נְ הוֹ ג
בְּ ֵעת ַהדִּ יןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ֵּת ֵצא ָטעּות ִמ ַּת ַחת ָיָדםָ ,חלִ ילָ ה.
חּומ ָרהַּ .כ ֲא ׁ ֶשר דַּ ּיָ נִ ים
לוֹמ ִדים ׁ ֶש ַה ְמ ַמ ֶּנה דַּ ּיָ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ ָהגּון נֶ ֱענָ ׁש בְּ ְ
עוֹ ד ְ
ְ
דָּ נִ ים דִּ ין ֱא ֶמתּ ִ ,בזְ כּות ָּכך ׁשוֹ ָרה ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ְ ּביִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלִ ,וְאם ֵאינָ ם דָּ נִ ים דִּ ין
ֱא ֶמתָ ,חלִ ילָ הֵ ,הם גּ וֹ ְר ִמים לְ ִה ְס ַּת ְּלקּות ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ִמּיִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
יטב -
ַחכְ ֵמי ַה ַּתלְ מּוד ַמזְ ִה ִירים ֶאת ַהדַּ ּיָ ן ׁ ֶש ַרק ִאם ַהדִּ ין בָּ רּור לוֹ ֵה ֵ
יִ ְפסוֹ קֲ ,א ָבל ִאם ַהדָּ ָבר ֵאינוֹ בָּ רּור לוֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא יִ ְפסוֹ ק ֶאת ַהדִּ ין.
ַה ּתו ָֹרה ַמזְ ִה ָירה ֶאת ַהדַּ ּיָ נִ ים ׁ ֶשלּ ֹא יִ ׁ ְש ְמעּו ַט ֲענוֹ ת ַא ַחד ַהצְּ ָד ִדים ְ ּבנִ ְפ ָרד
לִ ְפנֵ י ַהדִּ ּיּוןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּכ ְך ָעלּול לְ ִה ָ ּיק ַבע ְ ּבלֵ ב ַהדַּ ּיָ ן ִּכי ַה ֶ ּצ ֶדק ִעם ַה ַ ּצד
ׁ ֶש ֶאת ַט ֲענוֹ ָתיו הּוא ׁ ָש ַמע ,וְ הּוא ל ֹא יִ ְתבּ וֹ נֵ ן ֵה ֵיטב ְ ּב ַט ֲענוֹ ת ַה ַ ּצד ַה ּׁ ֵשנִ י.

ימּון
דַּ ף ח' :זִ ּ
עוֹס ֶקת ְ ּב ִדינִ ים ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶשּיֵ ׁש ָ ּב ֶהם צוֹ ֶר ְך ִ ּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה דַּ ּיָ נִ ים.
ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין ֶ
ימּון
עוֹסק ַה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ִּז ּ
ימּוןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַ ּגם לְ זִ ּ
ְ ּב ֶק ׁ ֶשר לְ כָ ְך ֵ
קּוקים לְ ָכל ַה ּ ָפחוֹ ת לִ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲאנָ ׁ ִשים.
זְ ִ
לוֹמ ִדים ִּכי ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ּׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲאנָ ׁ ִשים אוֹ יוֹ ֵתר ָאכְ לּו יַ ְחדָּ יו,
ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ְ ּב ָרכוֹ ת ְ
עוֹמ ִדים לְ ָב ֵר ְך ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹןַ ,על ֶא ָחד ֵמ ֶהם לְ "זַ ֵּמן" ֶאת ֲח ֵב ָריו לְ ָב ֵר ְך
ֵוְהם ְ
ְ
ְ
יַ ַחד לְ ַה ָ ּק ָ ּב"ה ,וְ כָ ך הּוא אוֹ ֵמר לַ ֲח ֵב ָריו" :נְ ָב ֵרך ׁ ֶש ָא ַכלְ נּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ " ,וְ ֵהם
"ב ְ
ּובטּובוֹ ָחיִ ינּו"ָּ .כ ְך ִּת ְּיקנּו ֲחזַ "ל לְ ִפי ׁ ֶש ְ ּב ָרכָ ה
ע ֹונִ ים ָ ּ
רּוך ׁ ֶש ָאכַ לְ נּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ ְ
יוֹתר ֶ ׁ -ש ַר ִ ּבים ְמ ׁ ַש ְ ּב ִחים ֶאת ַה ָ ּק ָ ּב"ה.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ֶמ ֶרת ָ ּב ַר ִ ּבים ַמ ֲעלָ ָת ּה ֲח ׁש ָּובה ֵ
ְ
"רבּ וֹ ַתי נְ ָב ֵרך" ,וְ ַה ּסוֹ ֲע ִדים עוֹ נִ ים
ָאנּו נוֹ ֲהגִ ים ׁ ֶש ַה ְמזַ ֵּמן ַמ ְקדִּ ים וְ אוֹ ֵמר ַ
ְ
לוֹ "יְ ִהי ׁ ֵשם ה' ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם" .וְ ַרק ַא ַחר ָּכך הּוא אוֹ ֵמר
"נְ ָב ֵר ְך ׁ ֶש ָא ַכלְ נּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ ".
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת סנהדרין ,דף י"א
"ועל יהודה בן בבא בקשו לומר כן,
אלא שנטרפה שעה ,שאין מספידין על
הרוגי מלכות"
ֶה ְס ּ ֵפ ָידא ֶ -ה ְס ּ ֵפד
ַ ּג ְב ָרא ְק ִטילָ א ָ -א ָדם ָהרּוג
היה ֵרג
או אדם העוֹ ֵמד לֵ ָ
ָ ּג ֵריס ְ -מלַ ֵּמד

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.

מתולדותיו
מאיר נקר
תרפ"ו-תש"ז)1926-1947 ,
מאיר נקר הי"ד היה אחד מעולי הגרדום
שהוצאו להורג בידי השלטון הבריטי.
מאיר נולד וגדל במשפחה חרדית
בשכונת בית ישראל בירושלים ,הצטרף
לתנועת בית"ר ,ובגיל  16התגייס 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
יחד עם אבשלום
חביב ויעקב וייס.
הם צעדו אל מותם
בשירת התקווה.
שלושתם היו עולי
הגרדום האחרונים
בארץ ישראל.
מאיר נקר במדי הצבא

הבריטי ()Wikipedia
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סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ט' -י"א

ישי
דַּ ף ט'ָ :ה ֵעד ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
"על ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ֵע ִדים אוֹ ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֵע ִדים
ְ ּב ֵס ֶפר דְּ ָב ִריםֶ ּ ,פ ֶרק י"זָּ ,כתּובַ :
"על ּ ִפי ׁ ְשנַ יִם ֵע ִדים אוֹ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה
ַ
יּומת ַה ֵּמת"ַ .מדּ ַּוע נִ זְ ְק ָקה ַה ּתו ָֹרה לִ כְ ּתוֹב ַ
ֵע ִדים"? לְ ׁ ֵשם ָמה ַה ּת ֶוֹס ֶפת ַהזּוֹ? ֲה ֵרי ַהכּ ֹל ְמ ִבינִ ים ׁ ֶש ִאם ׁ ְשנֵ י ֵע ִדים
ַמ ְס ּ ִפ ִיקים ,וַדַּ אי ׁ ֶש ּׁ ְשלו ׁ ָֹשה ֵע ִדים ַמ ְס ּ ִפ ִיקיםַ .ר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ע ֹונֶ ה ׁ ֶש ּתו ֶֹס ֶפת ז ֹו
ישי זֵ ֶהה לְ ִדינָ ם ׁ ֶשל
נִ כְ ְּת ָבה ַ ּב ּת ָוֹרהּ ְ ,כ ֵדי לְ לַ ֵּמד ׁ ֶשדִּ ינוֹ ׁ ֶשל ָה ֵעד ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ׁ ְשנֵ י ָה ֵע ִדים ָה ִר ׁ
(ע ִדים
אשוֹ נִ ים .לְ ָמ ׁ ָשלִ :אם ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ֵהם ָהיּו ֵע ֵדי ׁ ֶש ֶקר ֵ
זוֹמ ִמים) ׁ
ישי ָהיָה
וְיֵש לְ ַה ֲענִ ׁ ָ
ְ
ישם ָּ -כל ָה ֵע ִדים נֶ ֱענָ ׁ ִשיםַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ישי וְ ל ֹא ָהיּו ְצ ִריכִ ים
יָכוֹל לִ ְטעוֹןַ :מדּ ַּוע ַּת ֲענִ ׁישּונִ י? ֲה ֵרי ֲאנִ י ָה ֵעד ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
אוֹתי .זֹאת ְמ ַחדֶּ ׁ ֶשת ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן הּוא נֶ ֱענָ ׁש .עוֹד ָא ַמר ַר ִ ּבי
ִ
וָחוֹמר
ֲע ִק ָיבאִ :אם ִמי ׁ ֶש ִּמ ְצ ָט ֵרף לָ ֵע ִדים ָה ְר ׁ ָש ִעים נֶ ֱענָ ׁש ִע ָּמם ַיַחדַ ,קל ֶ
ׁ ֶש ִ ּנלְ ַמד ִמ ָּכאןּ ִ ,כי ִמי ׁ ֶש ִּמ ְצ ָט ֵרף לְ עוֹ ֵשׂ י ִמ ְצוָ ה זוֹ ֶכה לְ ָשׂ ָכר.

דַּ ף י'ִ :קידּ ּׁוש ַהחוֹ ֶד ׁש
אשי החוֹ ָד ׁ ִשים
ַהּיוֹ ם יֵ ׁש לָ נּו ל ַּוח ׁ ָשנָ הֶ ׁ ,ש ָ ּק ַבע ִה ֵ ּללּ ,ובוֹ ְמסּודָּ ִרים ָר ׁ ֵ
וְ ַה ַח ִ ּגיםּ ְ ,ב ִדּיּוק ְ ּב ֵאיזֶ ה יוֹ ם יָ חּולּו.
ֶ ּב ָע ָברְּ ,כ ׁ ֶש ָהי ְָתה ַסנְ ֶה ְד ִריןֲ ,חכָ ֶמ ָיה ָהיּו
קו ְֹב ִעים ֶאת ר ׁ
ֹאש חו ֶֹד ׁש ְ ּבכָ ל חו ֶֹד ׁש.
חוֹד ׁש ַה ֵּיָר ַח ָק ָטן
ֵּכ ַיצד? ִ ּב ְת ִח ַ ּ
ילת ַה ֶ
ְמאוֹדִּ ,ומדֵּ י יוֹם הּוא גָ ֵדל וְ הוֹ לֵ ְךַ ,עד
חוֹד ׁש הּוא נִ ְר ֶאה ְּכמוֹ
ׁ ֶש ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַה ֶ
ַּכדּ ּורַ .א ַחר ָּכ ְך הּוא ׁשּוב ָק ֵטן וְ הוֹ לֵ ְך,
ַעד ׁ ֶשהּוא נֶ ֱעלָ ם לַ ֲחל ִּוטיןּ ְ .כ ׁ ֶש ַהּיָ ֵר ַח
יע ּ ַפ ַעם נוֹ ֶס ֶפת ,וְ רוֹ ִאים אוֹ תוֹ
מוֹ ִפ ַ
ימן ׁ ֶש ִה ְת ִחיל חוֹ ֶד ׁש
ׁשּוב ,זֶ ה ִס ָ
ָח ָד ׁשֵ .ע ִדים ָהיּו בָּ ִאים לַ ַּסנְ ֶה ְד ִרין,
ּומ ִע ִידים ׁ ֶש ָראּו ֶאת ַהּיָ ֵר ַחֵּ ,ובית דִּ ין
ְ
ָהיָ ה ַמ ְכ ִריז ׁ ֶש ַהּיוֹ ם ר ׁ
ֹאש חוֹ ֶד ׁש.
ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין מוֹ נָ ה ׁ ִש ְב ִעים וְ ֶא ָחד
ּולם ְצ ִריכִ ים לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ְ ּב ִקידּ ּׁוש ַהחוֹ ֶד ׁשֵ ,אלָ א דַּ י
דַּ ּיָ נִ יםֲ ,א ָבל ל ֹא כּ ָ ּ
ִ ּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֵמ ֶהם.

דַּ ף י"א :ל ֹא לְ ַבּיֵ ׁש
חוֹד ׁש
יפים ֶ
מוֹס ִ
ַא ַחת לְ כַ ָּמה ׁ ָשנִ ים ֵ ּבית דִּ ין ְמ ַע ֵ ּבר ֶאת ַה ּׁ ָשנָ ה ְ ּבכָ ְך ׁ ֶש ִ
ׁ ָשלֵ ם לַ ּׁ ָשנָ הַ .א ַחת ֵמ ִהלְ כוֹ ת ִעיבּ ּור ַה ּׁ ָשנָ ה קוֹ ַב ַעתֶ ׁ ,ש ֵ ּבית דִּ ין ַה ִּמ ְת ַּכ ֵ ּנס
לְ ַע ֵ ּבר ֶאת ַה ּׁ ָשנָ ה ָצ ִר ְ
שיא ,ר ׁ
לוֹמרַ :ה ָ ּנ ִ ׂ
אוֹמר
יך ַהזְ ָמנָ הְּ .כ ַ
ֹאש ֵ ּבית ַהדִּ יןֵ ,
לַ דַּ ּיָ נִ יםִ :ה ְת ַא ְּספּו ָמ ָחר וְנָ דּון ִאם ָצ ִר ְ
יך לְ ַע ֵ ּבר ֶאת ַה ּׁ ָשנָ הֲ .א ָבל דַּ ּיָ ן ׁ ֶשלּ ֹא
ימן ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ַה ָ ּנ ִ ׂ
שיא ׁ ִש ְב ָעה
ז ַּּומן ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּתףַ ּ .פ ַעם ַא ַחת זִ ֵּ
הוֹפיעּו ׁ ְשמוֹ נָ ה דַּ ּיָ נִ ים.
דַּ ּיָ נִ ים לְ ִעיבּ ּור ַה ּׁ ָשנָ הּ ,ולְ ַמ ְר ֵ ּבה ַה ּ ֶפלֶ א ,לְ ָמ ֳח ָרת ִ

2

מן ההיסטוריה
תליית הסרג'נטים
הבריטים
כאשר נעצרו אנשי האצ"ל בידי
הבריטים במהלך הפריצה לכלא עכו,
החליט האצ"ל לחטוף חיילים בריטים
כבני ערובה ,ולאיים לתלות אותם אם
יוצאו אנשיו להורג .אנשי האצ"ל
חטפו שני סרג'נטים בצבא הבריטי
והחזיקו אותם בבונקר תת קרקעי
בנתניה .הבריטים הטילו עוצר וערכו
סריקות באזור ,אך לא הצליחו לאתר
אותם .לאחר הוצאתם להורג של
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.

בית המוסדות בנתניה -מקוםן החטיפה (Wikipedia,
)Avi1111
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ָא ַמר ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאלִ :מי ׁ ֶשהו ִֹפ ַיע ְ ּבל ֹא ַהזְ ָמנָ ה  -י ֵֵצאָ .ע ַמד ַא ַחד ַה ֲחכָ ִמים
מּואל ַה ָ ּק ָטן
ׁ ֶשכּ ָ ּּונה ׁ ְ
"שמ ֵּואל ַה ָ ּק ָטן" ָ
וְיָצאַ .ה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ׁ ֶשבֶּ ֱא ֶמת ׁ ְש ֵ
ָהיָ ה בֵּ ין ַה ּמּוזְ ָמנִ יםֲ ,א ָבל הּוא ָח ׁ ַש ׁש ׁ ֶש ֶה ָח ָכם ׁ ֶשלּ ֹא הּוזְ ַמן יִ ְתבַּ ּיֵ ׁש
יכ ְך ֶה ְעדִּ יף
ְ ּכ ׁ ֶשּיִ ְצ ָט ֵר ְך לָ ֵצאת ,וְ יִ ְתבָּ ֵרר ׁ ֶשהוֹ ִפ ַ
יע בְּ ל ֹא ַהזְ ָמנָ ה ,לְ ִפ ָ
לָ ֵצאת בְּ ַע ְצמוֹ ַ .מ ֲע ֶ ׂ
וֹמה ֵא ַרע ִעם ַר ִ ּבי ִחּיָ אִ ,מ ְ ּגדוֹ לֵ י ַּתלְ ִמ ָידיו ׁ ֶשל
שה דּ ֶ
ַר ִ ּבי ַ -ר ִ ּבי יְ ה ָּודה ַה ָ ּנ ִ ׂ
ׁ
ׁ
ׁ
ב
ר
יא.
ש ַ ִ ּ י ָהיָה ָרגִ יש ְמאוֹד לְ ֵר ַיח ֶשל שּוםַ ,וְתלְ ִמ ָידיו
נִ זְ ֲהרּו ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ל ֹא לֶ ֱאכוֹל ׁשּום לִ ְפנֵ י ַה ּׁ ִשיעּורַ ּ .פ ַעם ַא ַחת ִה ְר ִ ּג ׁיש ַר ִ ּבי
"מי ׁ ֶש ָאכַ ל ׁשּום ֵיֵצא נָ א ִמן ַה ּׁ ִשיעּור".
ַ ּב ּׁ ִשיעּור ֵר ַיח ׁ ֶשל ׁשּום ,וְ הּוא ִ ּב ֵ ּיק ׁשִ :
ָקם ַר ִ ּבי ִחּיָ א וְ יָ ָצאַ .א ַחר ָּכ ְך ּ ָפגַ ׁש ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֶאת ַר ִ ּבי ִחּיָ א וְ ִה ְתלוֹ נֵ ן
יע ְר ָּת ֶאת ַא ָ ּבא? ָענָ ה לוֹ ַר ִ ּבי ִחּיָ אָ :ה ֱא ֶמת
ְ ּב ָפנָ יוַ :מדּ ַּוע ָאכַ לְ ָּת ׁשּום וְ ִצ ַ
ׁ
ׁ
ׁ
כ
י
את
צ
ּום,
ש
י
ד
ב
ת
ֹא
ִהיאֶ ׁ ,ש ִ ּבכְ לָ ל ל ֹא ָאכַ לְ ִּתי ׁש וְ יָ ָ ִ ְּ ֵ ֶ לּ יִ ְ ַ ּ ּיֵ ש ִמי ֶש ָאכַ ל.

דַּ ף י"בִ :עיבּ ּור ַה ׁ ּ ָשנָ ה
ַעם ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל מ ֹונֶ ה ֶאת ַהחו ָֹד ׁ ִשים לְ ִפי ַמ ֲהלַ ְך ַה ְּל ָבנָ הּ ְ .בכָ ל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ַה ְּל ָבנָ ה
ּובים ַא ֲח ֵרי
חוֹד ׁש ָח ָד ׁשַ .ה ְּל ָבנָ ה ְמ ַסּיֶ ֶמת ִ 12סיבּ ִ
ִמ ְת ַחדֶּ ׁ ֶשתַ ,מ ְת ִחיל ֶ
עּומת זֹאתּ ַ ,כדּ ּור ָה ָא ֶרץ ְמ ַסּיֵ ם
(מ ַעט יוֹ ֵתר ִמ 354-יוֹ ם) .לְ ַּ
 355יוֹ ם ְ
ִסיבּ ּוב ְס ִביב ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָ ּכל  365יָ ִמיםֵ .מ ַא ַחר ׁ ֶשעוֹ נוֹ ת ַה ּׁ ָשנָ ה נִ ְקבָּ עוֹ ת
לְ ִפי ִסיבּ ּוב ַ ּכדּ ּור ָה ָא ֶרץ ְס ִביב ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶשחוֹ ְד ׁ ֵשי ַה ְּל ָבנָ ה
ְמ ַפ ְ ּג ִרים ַא ֲח ֵרי ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש בְּ ַא ַחד ָע ָשׂ ר יוֹ ם בְּ ָכל ׁ ָשנָ ה.
לְ ִפיכָ ְךַ ּ ,פ ַעם ְ ּבכַ ָּמה ׁ ָשנִ ים ָצ ִר ְ
חוֹד ׁש לַ ּׁ ָשנָ ה ,וַ ֲה ֵרי לָ נּו ׁ ָשנָ ה
הוֹסיף ֶ
יך לְ ִ
ַ ּבת ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
ּוב ֶרתִ .אם ל ֹא יַ ֲעשּׂו
חוֹד ׁ ִשיםָ ׁ .שנָ ה זוֹ ְמכ ָ ּּונה ׁ ָשנָ ה ְמע ֶ ּ
שר ָ
יָמינּו
ֵּכןַ ,א ֲח ֵרי ַּכ ָּמה ׁ ָשנִ ים יֵ ֵצא ׁ ֶש ֶ
חוֹד ׁש נִ ָיסן יָ חּול ַ ּבחוֹ ֶרף וְ ל ֹא ָ ּב ָא ִביבּ ְ .ב ֵ
ּוברוֹ תֲ ,א ָבל ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָהיּו ַחכְ ֵמי
נִ ְק ַ ּבע ְּכ ָבר ְ ּבל ַּוח ַה ּׁ ָשנָ ה ֵאילּו ׁ ָשנִ ים ְמע ָ ּ
ַסנְ ֶה ְד ִריןֵ ,הם ָהיּו ַמ ְחלִ ִיטים ֵאיזוֹ ׁ ָשנָ ה לְ ַע ֵ ּבר ,וְ כָ ְך ַ ּגם יִ נְ ֲהגּו לֶ ָע ִתיד
לָ בוֹא ְּכ ׁ ֶש ָּת ׁשּוב ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןַ .א ַחת ֵמ ִהלְ כוֹ ת ִעיבּ ּור ַה ּׁ ָשנָ ה קוֹ ַב ַעת ׁ ֶש ֵאין
ּוב ֶרת יֵ ׁש ֲא ָדר א' ֲוַא ָדר
ְמ ַעבְּ ִרים ֶא ָ ּלא ֶאת חוֹ ֶד ׁש ֲא ָדר ,לָ כֵ ן ְ ּב ׁ ָשנָ ה ְמע ֶ ּ
חוֹד ׁש ַא ֵחר.
ב' ֲא ָבל לְ עוֹ לָ ם ל ֹא יִ ְהיֶ ה ׁ ְש ָבט א' ׁ ְּוש ָבט ב' ,אוֹ ָּכל ֶ

על המפה
שכונת בית ישראל
"בית ישראל" היא שכונה חרדית
בצפון ירושלים שהוקמה בשנת תרמ"ו
( )1886ביוזמתו 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
שערים .עד למלחמת ששת הימים
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 ( ,Wikipediaבן ציון לוי)

"פר ֶה ְעלֵ ם דָּ ָבר ׁ ֶשל ִציבּ ּור"
דַּ ף י"גַ ּ :
יֶ ׁ ְשנָ ן ֲע ֵברוֹ ת ֲחמּורוֹ ת ׁ ֶש ָהעוֹ ֵבר ֲעלֵ ֶיהן ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ִמ ְת ַחּיֵ ב לְ ָה ִביא ָק ְר ַ ּבן
ילת ַמ ֶּסכֶ ת ָּכ ֵרתוֹת מוֹ נָ ה ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה
ַח ָּטאת ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּיִת ַּכ ּ ֵפר לוֹ ַה ֵח ְטאּ ִ .ב ְת ִח ַ ּ
עוֹסק ְ ּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶשבּ וֹ
לוֹשים ׁ ֵ
ׁ ְש ׁ ִ
וְש ׁש ֲע ֵברוֹת ֲחמּורוֹתּ ְ .ב ַדף זֶ ה ַה ַּתלְ מּוד ֵ
זִ ְקנֵ י ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ָטעּו וְ הוֹ רּו ֶה ֵּתר בַּ ֲהלָ ָכה ְמסּוּיֶ ֶמת ,וְ ָכל ָה ָעם נָ ַהג
כּולם
ְ ּכהוֹ ָר ַאת ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןּ ,ולְ ַב ּסוֹ ף ִה ְתבָּ ֵרר ׁ ֶשזִ ְקנֵ י ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ָטעּו ,וְ ָ ּ
יסּור ָחמּור ַה ְמ ַחּיֵ ב ָק ְרבַּ ן ַח ָּטאתּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה ֵאין ָּכל ֶא ָחד
ָע ְברּו ִא ּ
ב
מ
ב
ל
א
ן,
יאים ָק ְרבַּ ן ַח ָּטאת ֶא ָחד ֲעבּור ָ ּכל ַהצִּ יבּ ּורָ .ק ְר ָ ּבן
א
ּ
ֵמ ִביא ָק ְר ָ ּ ֶ ָ ְ ִ ִ
"ה ְעלֵ ם דָּ ָבר" ָ -ק ְר ָ ּבן ַעל ֵח ְטא
"פר ֶה ְעלֵ ם דָּ ָבר ׁ ֶשל ִציבּ ּור"ֶ .
זֶ ה ְמכ ֶ ּּונה ּ ַ
ׁ ֶש ָע ְברּו ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָה ִא ּיסּור נֶ ֱעלַ ם ֵמ ֵעינֵ ֶיהםָ .א ָדם י ִָחידֶ ׁ ,ש ֵּמ ִביא ָק ְר ַ ּבן ַח ָּטאת,
סוֹמ ְך ֶאת ָיָדיו ַעל ר ׁ
ֹאש ַה ָ ּק ְר ָ ּבן לִ ְפנֵ י ׁ ְש ִח ָיטתוִֹּ ,ומ ְתוַדֶּ ה ַעל ֶח ְטאוִֹ .מי
ֵ
ְ
סוֹ ֵמך יָ ָדיו ַעל ר ׁ
"פר ֶה ְעלֵ ם דָּ ָבר ׁ ֶשל ִציבּ ּור"? ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ִמ ִּז ְקנֵ י
ֹאש ּ ַ
ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןִ .מ ְק ֶרה זֶ ה נִ ְמנֶ ה ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין ֵ ּבין ַה ִּמ ְק ִרים ׁ ֶש ְּזק ִּוקים
לוֹשה דַּ ּיָנִ ים.
לָ ֶהם ׁ ְש ׁ ָ

3
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כאשר בני ישראל עוברים ליד ארצות עמון ומואב ,מזהיר אותם ה' לא
להתגרות בהם מלחמה ולא לפגוע בהם ,משום שהארצות שלהם ניתנו
להם בירושה" :וַ יְ ַד ֵ ּבר ה' ֵאלַ י לֵ אמֹרַ .א ָּתה ע ֵֹבר ַהּיוֹ ם ֶאת ְ ּגבּול מוֹ ָאב
ֶאת ָער .וְ ָק ַר ְב ָּת מּול ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן ַאל ְּת ֻצ ֵרם וְ ַאל ִּת ְת ָ ּגר ָ ּבם ִ ּכי ל ֹא ֶא ֵּתן
יה יְ ֻר ּׁ ָשה".
ֵמ ֶא ֶרץ ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן לְ ָך יְ ֻר ּׁ ָשה ִ ּכי לִ ְבנֵ י לוֹ ט נְ ַת ִּת ָ
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.

מה הקשר?
עליכם למתוח קו בין האנשים לבין המעשים שעשו:

 .2רבי חייא

ב .קבע לוח שנה מסודר

 .3רבן גמליאל

ג .יזם את הקמת שכונת בית ישראל

 .4מאיר נקר

ד .הזמין שבעה דיינים לעיבור השנה

 .5הרב אליהו גודל

ה .הוצא להורג בידי הבריטי

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.

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

ולר ִ ּבי
מּואל ַה ָ ּק ָטן ַ
לש ֵ
א .מה היה משותף ׁ ְ
ִחּיָ א?
ב .איזו מצווה ניתן לקיים רק אם יש
לפחות שלושה אנשים ,ואיזה דין ניתן
לקיים רק עם שלושה דיינים?
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

מויות השנה בח
מ"
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א .יצא מהשיעור של רבי
כדי לא לבייש תלמיד

???

שאלת
השבוע

ד

דבר תורה לשולחן שבת

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.

אלי .מחברים דורות  -מפגישים עולמות

תלמוד ישר
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