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באתר חדשהתחדשנו

התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

ֵני נֹוַח ַבע ִמְצוֹות ּבְ ף נ"ו: ׁשֶ ּדַ

ֵני נֹוַח",  ֶאְמרּו ַלנֹוְכִרים, "ּבְ ּנֶ ְצוֹות ׁשֶ ַבע ַהּמִ ֵני נֹוַח ֵהן ׁשֶ ַבע ִמְצוֹות ּבְ ׁשֶ
תרי"ג ִמְצוֹות. ְצַטּוּו ּבְ ּנִ ת ַהְּיהּוִדים ׁשֶ ְלעּוּמַ

י"ת:  לּו, ְלִפי ֵסֶדר ָאֶל"ף ּבֵ ְצוֹות ַהּלָ ַבע ַהּמִ ַקָּים ִסיָמן ִלְזִכיַרת ׁשֶ

ַחִּיים.  עֹודֹו ּבַ ַעל ַחִּיים ּבְ ְתַלׁש ִמּבַ ּנִ א. ֵאָבר ִמן ַהַחי - ִאיּסּור ֲאִכיַלת ֵאָבר ׁשֶ

ְך ְרִגיִלים ְלַכּנֹות ֶאת ָהִאיּסּור  ל ֶאת ה' )ּכָ ם - ִאיּסּור ְלַקּלֵ ֵ ת ַהּשׁ ְרּכַ ב. ּבִ
ם(.  ֵ בֹוד ַהּשׁ ֵני ּכְ י ָנהֹור, ִמּפְ ְלׁשֹון ַסּגֵ ּבִ

ֶזל ג. ּגֶ

"ֵיָהֵרג  ָרֵאל ִנְצַטּוּו ֲעֵליֶהן ּבְ ִּיׂשְ ְצוֹות ַהֲחמּורֹות, ׁשֶ לֹוׁש ַהּמִ יִנים, ְועֹוד ׁשְ ד. ּדִ
ִמים. ִפיכּות ּדָ יּלּוי ֲעָריֹות ּוׁשְ ּוַבל ַיֲעֹבר": ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּגִ

ּפֹוט  ין ְוִלׁשְ י ּדִ ּתֵ ֵהם ַחָּיִבים ְלָהִקים ּבָ "ם ִהיא ׁשֶ יִנים ְלַדַעת ָהַרְמּבַ ִמְצַות ּדִ
ֵני נֹוַח. ֶהם ֶאת ָהעֹוֵבר ַעל ִמְצוֹות ּבְ ּבָ

ְנבּוָאה, ְוִאיּלּו ִאיּסּור  ָבר ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ּבִ לּו ִנְמְסרּו ּכְ ְצוֹות ַהּלָ ׁש ִמן ַהּמִ ׁשֵ
ָלל ֶלֱאכֹול  ר ִלְבֵני ָאָדם ּכְ י ִלְפֵני ֵכן לֹא הּוּתַ ֵאָבר ִמן ַהַחי ִנְמַסר ְלנֹוַח, ּכִ

חּוָטה. ֵהָמה ׁשְ ר ִמן ַהַחי, ֲאִפיּלּו ִמּבְ ׂשָ ּבָ

לּו. ְצוֹות ַהּלָ ּמִ ֵני נֹוַח ִנְצַטּוּו ּבַ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ ְלמּוד ֵהיָכן ִנְרַמז ּבַ ַדף ֶזה ְמָפֵרט ַהּתַ ּבְ

מן התלמוד
סדר נזיקין, 

מסכת סנהדרין, דף נ"ט

"כי הא דרבי שמעון בן חלפתא הוה קאזיל באורחא, 
פגעו בו הנך אריותא דהוו קא נהמי לאפיה, אמר: 

'ַהְּכִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלָּטֶרף'. נחיתו ליה תרתי אטמתא, 
חדא אכלוה וחדה שבקוה" 

הסבר: רבי שמעון בן חלפתא נתקל בשני אריות 
ִפיִרים  שנהמו לעברו. הוא אמר את הפסוק "ַהּכְ
ׁש ֵמֵאל ָאְכָלם". נעשה לו נס  ֶרף ּוְלַבּקֵ ׁשֲֹאִגים ַלּטָ
וירדו מהשמיים שתי ירכיים של בהמה, אכלו 

האריות אחת והשאירו את השנייה.

נחיתו - ירדו
באורחא - בדרך
אריותא - אריות
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ֶכם י ׁשְ ל ַאְנׁשֵ ם ׁשֶ ף נ"ז: עֹוְנׁשָ ּדַ

ֵני נֹוַח, ַחָּיב ִמיָתה.  ַבע ִמְצוֹות ּבְ ֶ ָעַבר ַעל ַאַחת ִמּשׁ ן נֹוַח ׁשֶ ּבֶ ַהֲהָלָכה ִהיא ׁשֶ
ל,  ן, ְלָמׁשָ י ְיהּוִדי ֵאינֹו ַחָּיב ִמיָתה ַעל ּכּוּלָ ֵני נֹוַח ּכִ ל ּבְ יָנם ׁשֶ ָכְך ָחמּור ּדִ ּבְ
ַדף ֶזה  ֵזָלה ַאְך ֵאינֹו ַחָּיב ִמיָתה.  ּבְ יב ֶאת ַהּגְ ַזל ִמְתַחֵּיב ְלָהׁשִ ּגָ ְיהּוִדי ׁשֶ
ֵני נֹוַח ֵאיָנם ִמְתַחְּיִבים ִמיָתה ַעל  ם ּבְ ּגַ ְברּו ׁשֶ ּסָ ֵּיׁש ֲאמֹוָרִאים ׁשֶ לֹוְמִדים ׁשֶ

ְלַבד. א ַעל ֶחְלָקן ּבִ ְצוֹות, ֶאּלָ ַבע ַהּמִ ׁשֶ

ל  ָניו ׁשֶ ְמעֹון ְוֵלִוי, ּבָ ִ ּשׁ "ם בִהְלכֹות ְמָלִכים ּכֹוֵתב ׁשֶ ָהַרְמּבַ ְמַעְנֵין ָלַדַעת ׁשֶ
ֵהם ָהיּו ַחָּיִבים ִמיָתה ְלִפי  ֵני ׁשֶ ֶכם, ִמּפְ ֵבי ׁשְ ל ּתֹוׁשָ ַיֲעֹקב ָאִבינּו, ָהְרגּו ֶאת ּכָ
ת ַיֲעֹקב, ּוְבָכְך הּוא ָעַבר  יָנה ּבַ ֶכם ָחַטף ֶאת ּדִ ׁשְ ֵני ׁשֶ ין, ֹזאת ִמּפְ ַהּדִ
הּו  ָראּו ֶאת ַמֲעׂשֵ ֶכם, ׁשֶ ֵבי ׁשְ ל ּתֹוׁשָ ֶזל ְוִהְתַחֵּיב ִמיָתה. ּכָ ַעל ִאיּסּור ּגֶ
יִנים",  ין, ָעְברּו ַעל ִמְצַות "ּדִ ית ּדִ ְפֵני ּבֵ ט ּבִ ּפָ ְולֹא ֵהִביאּו אֹותֹו ְלִמׁשְ

ם ֵהם ִהְתַחְּיבּו ִמיָתה. ּוְלִפיָכְך ּגַ

על המפה
מצודת כפיר - מפקדת 

פיקוד מרכז
פיקוד המרכז )בראשי תיבות: פקמ"ז( 
הוא פיקוד מרחבי בצבא ההגנה לישראל. 
הפיקוד אחראי על כל היחידות והחטיבות 
הממוקמות אזור יהודה ושומרון, ירושלים, 
השרון, גוש דן והשפלה. סמלו של הפיקוד 
מחותמת  הלקוח  שואג,  אריה  הוא 

שנמצאה מימי בית ראשון. 
מפקדת הפיקוד נמצאת בסמוך לשכונת 
מחנה  ירושלים.  בצפון  יעקב  נווה 
המפקדה נקרא בתחילה "מצודת 
כפיר", אך כיום שמו הוא "מצודת 
נחמיה", על שם האלוף נחמיה תמרי, 
שנהרג במקום בהתרסקות מסוק 

בשנת תשנ"ד )1994(. 

מפקדת פיקוד המרכז במבט מכיוון תל אל פול 
)Wikipedia, Eli.berckovitz(

אטמתא – ירכיים
שבקוה – עזבו אותה
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סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין נ"ח- ס'

ת ּבָ ִמיַרת ׁשַ ף נ"ט: ִליּמּוד ּתֹוָרה ּוׁשְ ּדַ

ָנה  יּתְ ּנִ ָנה ׁשֶ ת ִהיא ַמּתָ ּבָ ַ ַהּשׁ ֵני ׁשֶ ת, ֹזאת ִמּפְ ּבָ מֹור ׁשַ אי ִלׁשְ ַ נֹוְכִרי ֵאינֹו ַרּשׁ
ּה ֵחֶלק  "ה ְוֵאין ּבָ ּבָ ר ִעם ַהּקָ ְלַבד, ּוָבּה ְיהּוִדי ִמְתַקׁשֵ ָרֵאל ּבִ ְלַעם ִיׂשְ
יִני  ת… ּבֵ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ּתֹוָרה: "ְוׁשָ ְך ֶנֱאַמר ּבַ ַלנוְכִרים. ַעל ּכָ
ם ֵאין ַלנֹוְכִרי ִלְלמֹוד  ְך, ּגַ ּום ּכָ ָרֵאל אֹות ִהוא ְלֹעָלם".ִמׁשּ ֵני ִיׂשְ ּוֵבין ּבְ
ר ָלֶהם ִלְלמֹוד  ְלַבד. הּוּתַ ָרֵאל ּבִ ָנה ְלַעם ִיׂשְ ַהּתֹוָרה ִניּתְ ּתֹוָרה, ְלִפי ׁשֶ

ֵני נֹוַח. ַבע ִמְצוֹות ּבְ ַרק ֶאת ַהֲחָלִקים ַהּנֹוְגִעים ְלׁשֶ

י ִליּמּוד  ֵני נֹוַח? ְלַגּבֵ ַבע ִמְצוֹות ּבְ ׁשֶ ה לֹא ִנְמנּו ּבְ ַמּדּוַע ִאיּסּוִרים ֵאּלֶ
ַבע  ׁשֶ ֶהְחֵלט ִנְכָלל ּבְ ִאיּסּור ֶזה ּבְ ירּו ׁשֶ ִהְסּבִ ּתֹוָרה ֵיׁש ִמן ָהֲאמֹוָרִאים ׁשֶ
ּה  ָרֵאל ְוִאם ֵהם לֹוְמִדים ּבָ ֶּיֶכת ְלַעם ִיׂשְ ַהּתֹוָרה ׁשַ ֵני נֹוַח, ְלִפי ׁשֶ ִמְצוֹות ּבְ
ִמיַרת  יר ַמּדּוַע ׁשְ ם ַמְסּבִ ַדף ֶזה ּגַ ְלמּוד ּבְ ְזָלִנים. ַהּתַ מֹו ּגַ ִבים ּכְ ֵהם ֶנְחׁשָ

ֵני נֹוַח. ַבע ִמְצוֹות ּבְ ׁשֶ ת ֵאיָנּה ִנְמֵנית ּבְ ּבָ ׁשַ

ָרא ן ּגֵ ל ֵאהּוד ּבֶ ף ס': ַחְרּבֹו ׁשֶ ּדַ

אֹוָתם ָיִמים ׁשֹוֵפט  ָהָיה ּבְ ָרא ׁשֶ ן ּגֵ ר ַעל ֵאהּוד ּבֶ ֵסֶפר ׁשֹוְפִטים ְמסּוּפָ ּבְ
ׁש ַלֲהרֹג  יּקֵ ָלִכים - ְוהּוא ּבִ קּוַפת ַהּמְ ָרֵאל ַעד ּתְ ְך ּכּוּנּו ַמְנִהיֵגי ִיׂשְ ָרֵאל - ּכָ ִיׂשְ
ל  ָנה, ֶעְגלֹון ָמׁשַ ֵרה ׁשָ מֹוֶנה ֶעׂשְ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ּבְ ֶאת ֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב, ְלַאַחר ׁשֶ
ֵדי  ַתְחּבּוָלה ּכְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָרא ִהׁשְ ן ּגֵ ָרֵאל ְוָגַרם לֹו ָצרֹות ָקׁשֹות. ֵאהּוד ּבֶ ַעם ִיׂשְ ּבְ
ַצד  ָלל ָנֲהגּו ַלֲחגֹור ֶאת ַהֶחֶרב ַעל ַהָּיֵרְך ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ַלֲהרֹוג ֶאת ֶמֶלְך מֹוָאב. ּבְ
ב  ִליָפה ַלֲעבֹור ְלַמּצָ ֵדי ׁשְ ָיד ָיִמין, ְותֹוְך ּכְ ְלָפּה ּבְ ְך ָנֵקל ְלׁשָ ל ַהּגּוף, ּכָ מֹאל ׁשֶ ׂשְ

יַע  ר ְלַהְפּתִ ִאם לֹא ֵכן ִאי ֶאְפׁשָ ל ַהְתָקָפה, ׁשֶ ׁשֶ
ָמאִלי ּוְלִפיָכְך הּוא  ֶאת ַהָּיִריב. ֲאָבל ֵאהּוד ָהָיה ׂשְ
ר  א ְלַבּקֵ הּוא ּבָ ׁשֶ ָחַגר ֶאת ַחְרּבֹו ַעל ֶרֶגל ָיִמין. ּכְ
ְדקּו ֶאת ַרְגלֹו  ֶאת ֶמֶלְך מֹוָאב, ׁשֹוְמֵרי ָהרֹאׁש ּבָ
ָלל חֹוְגִרים ֶאת ַהֶחֶרב,  ֶדֶרְך ּכְ ּה ּבְ ָמאִלית, ּבָ ַהּשְׂ
ֶלְך ְלַבד,  ָהָיה ֵאהּוד ִעם ַהּמֶ ׁשֶ ָבר. ּכְ יּלּו ּדָ ְוֵהם לֹא ּגִ
ֶלְך ָקם  ַבר ה' ִלי ֵאֶליָך". ַהּמֶ הּוא ָאַמר לֹו: "ּדְ
ֶלְך  ל ַהּמֶ גּופֹו ׁשֶ ַלף ֶאת ַחְרּבֹו ּוְנָעָצּה ּבְ ְוֵאהּוד ׁשָ
ֵּיׁש  ֵני ׁשֶ ה ֶזה, ִמּפְ ְלמּוד ֵמִביא ַמֲעׂשֶ ע. ַהּתַ ָהָרׁשָ

ָרֵאל ל ָאָדם ִמִּיׂשְ בֹודֹו ׁשֶ ף נ"ח: ּכְ ּדַ

י ֲחִניָנא: נֹוְכִרי  ְך ָאַמר ַרּבִ ה ָחמּור. ּכָ ּה ַמֲעׂשֶ ָרֵאל ִהיּנָ ַאת ָאָדם ִמִּיׂשְ ַהּכָ
ר  י ֲחִניָנא ָלַמד זֹאת ִמן ַהְמסּוּפָ ַמִים. ַרּבִ יֵדי ׁשָ ִמיָתה ּבִ ה ְיהּוִדי ֵיָעֵנׁש ּבְ ּכֶ ַהּמַ
ם  ֵ ַרת ַהּשׁ ֶאְמָצעּות ַהְזּכָ נּו ָהַרג ּבְ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ְצִרי ׁשֶ ּתֹוָרה ַעל אֹודֹות ַהּמִ ּבַ
י  י ֲחִניָנא ּכִ ה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו. עֹוד ָאַמר ַרּבִ ָרָאהּו ַמּכֶ ֵני ׁשֶ ַהְמפֹוָרׁש, ִמּפְ
ָרֵאל  ִּיׂשְ ֵני ׁשֶ ִכיָנה, ִמּפְ ְ ִאיּלּו סֹוֵטר ַלּשׁ ָרֵאל ּכְ ל ָאָדם ִמִּיׂשְ ַהּסֹוֵטר ַעל ֶלְחיֹו ׁשֶ
ְלמּוד  ּתַ "ה ָחִליָלה. ּבַ ּבָ ַטר ְלַהּקָ ּסָ ִאיּלּו ׁשֶ "ה ַוֲהֵרי ּכְ ּבָ ל ַהּקָ ַצְלמֹו ׁשֶ ִנְבְראּו ּבְ
יּהַ ָיד ַעל  ְגּבִ ל ַהּמַ ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש: ּכָ ם לֹוְמִדים ֵמיְמָרה ְמפּוְרֶסֶמת ׁשֶ ּגַ

ע. הּו ְלַבּסֹוף, ִנְקָרא ָרׁשָ ּלֹא ִהיּכָ י ׁשֶ ֲחֵברֹו ְלַהּכֹותֹו - ַאף ַעל ּפִ

מתולדותיו
נחמיה תמרי

)תש"ז-תשנ"ד, 1946-1994(

נחמיה תמרי ז"ל, שהיה אלוף בצה"ל, 
נולד בעין חרוד ונקרא על שם נחמיה 
שיין, לוחם הפלמ"ח שנהרג בפיצוץ 
גשר א-זיב. תמרי התגייס לצה"ל, התנדב 
לצנחנים לגדוד הנח"ל המוצנח , לחם 
ונפצע במלחמת ששת הימים ונפצע . 
האלוף תמרי שירת בתפקידי פיקוד 
שונים בחטיבת הצנחנים, וכן כמפקד 
סיירת הצנחנים וסיירת מטכ"ל, לחם 
במלחמת יום כיפור, והשתתף בפעולות 
רבות נגד מחבלים, ביניהן הפריצה 
למלון סבוי ומבצע אנטבה, שבו פיקד 
גדוד צנחנים. בהמשך התמנה  על 
למפקד חטיבת הנח"ל והצנחנים, ובתשנ"ג 
)1993( קיבל את תפקיד אלוף פיקוד 
המרכז. תמרי נהרג בהתרסקות מסוק 
סייפן של חיל האוויר, סמוך למפקדת 
הפיקוד. בעקבות האסון הוסב שמו של 
בסיס המפקדה ל"מצודת נחמיה" לזכרו.

נחמיה תמרי
)SA'AR YA'ACOV ,אוסף התצלומים הלאומי(
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לּוי ם ּתָ ף ס"א: ָאׁשָ ּדַ

בֹות ַלֲחמּורֹות  ְחׁשָ ּתֹוָרה ַהּנֶ ֵיׁש ֲעֵברֹות ּבַ
ׁשֹוֵגג ִמְתַחֵּיב  ָהעֹוֵבר ֲעֵליֶהן ּבְ ְמיּוָחד, ׁשֶ ּבִ
ֶכת  ת ַמּסֶ ְתִחיּלַ את. ּבִ ן ַחּטָ ְלָהִביא ָקְרּבַ
ׁש  ים ְוׁשֵ לֹוׁשִ ָנה מֹוָנה ׁשְ ׁשְ ֵרתֹות, ַהּמִ ּכָ
ֵאינֹו  ה ָאָדם ׁשֶ ֲעֵברֹות ֵאּלּו. ּוָמה עֹוׂשֶ
ל, ִמי  טּוַח ִאם הּוא ָחָטא אֹו לֹא? ְלָמׁשָ ּבָ
ן  ָקְרּבַ ׁשֹוֵגג, ִמְתַחֵּיב ּבְ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ַחּלֵ ּמְ ׁשֶ

ְזָמן  ת, ּבִ ּבָ יִציַאת ׁשַ ׁש ּבִ ה ְמָלאָכה ַמּמָ ָעׂשָ ל ָאָדם ׁשֶ ינֹו ׁשֶ את. ַאְך ַמה ּדִ ַחּטָ
ן  ת? ָקְרּבַ ּבָ ַ ָבר ָיְצָאה ַהּשׁ ָבר ָסֵפק יֹום ָסֵפק ַלְיָלה ְוֵאין ָידּוַע ִאם ּכְ הּוא ּכְ ׁשֶ
ָּידּוַע ַלחֹוֵטא  אֹוֶפן ׁשֶ א ּבְ את ֶאּלָ י ֵאין ְמִביִאים ַחּטָ את הּוא ֵאינֹו ֵמִביא, ּכִ ַחּטָ
ן  ָקְרּבַ ָאָדם ֶזה ִמְתַחֵּיב ּבְ הּוא ָחָטא, ֲאָבל ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ׁשֶ אּות ׁשֶ ַוּדָ ּבְ
ן ֶזה מּוָבא ַעל ָסֵפק ֲעֵבָרה.  ְרּבָ ּקָ ׁשֹון ָסֵפק, ׁשֶ לּוי ִמּלְ לּוי", ּתָ ם ּתָ "ָאׁשָ
ן ֶזה מֹוַנַעת ֵמַהחֹוֵטא ְלֵהיָעֵנׁש  ַעל ֶחְטאֹו.  ַאַחת ֵמִהְלכֹות  ֲהָבַאת ָקְרּבָ
ֶסף  ֵני ְסָלִעים ּכֶ ׁשְ ן ָצִריְך ִלְקנֹות ּבִ ְרּבָ ֶאת ַהּקָ לּוי קֹוַבַעת ׁשֶ ם ּתָ ָאׁשָ
את ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה קֹוַבַעת ְמִחיר.  ן ַחּטָ ת זֹאת, ְלָקְרּבַ חֹות, ְלעּוּמַ ְלָכל ַהּפָ
ה ָסֵפק ִאיּסּור, ֵאינֹו  ָעׂשָ ָאָדם ׁשֶ ָבר ְלִפי ׁשֶ ת ַהּדָ יּבַ ּסִ ָהִראׁשֹוִנים אֹוְמִרים, ׁשֶ
ְכָלל,  י הּוא אֹוֵמר ְלַעְצמֹו: אּוַלי לֹא ָחָטאִתי ּבִ ְתׁשּוָבה, ּכִ ְך ּבִ ל ּכָ חֹוֵזר ּכָ

דֹוָלה יֹוֵתר.  ָרה ּגְ ּפָ ְוָלֵכן הּוא ָצִריְך ּכַ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ס"א-ס"ב

ת ּבָ ׁשַ ק" ּבְ ף ס"ב: "ִמְתַעּסֵ ּדַ

ֵּון  ְכָלל לֹא ִהְתּכַ הּוא ּבִ ה, ׁשֶ ה ַמֲעׂשֶ ָאָדם שָעׂשָ
ן  ְרּבַ טּור ֲאִפיּלּו ִמּקָ ֵאָליו,  ִנְקָרא "ׁשֹוֵגג" ְוהּוא ּפָ
ֲחֵצרֹו ְוַעל  ב ּבַ ל, ָאָדם יֹוׁשֵ את. ְלָמׁשָ ַחּטָ
יַח  יִחים. ֲאַבּטִ ֵני ֲאַבּטִ ִחים ׁשְ ְרַקע ְלָפָניו מּוּנָ ַהּקַ
ִני  ֵ יַח ַהּשׁ ר ָלֲאָדָמה ְוָהֲאַבּטִ ֶאָחד ֲעַדִין ְמחּוּבָ
ָחֵצר  ח ּבֶ ת, ְוהּוא מּוּנָ ּבָ ָבר ִנְתַלׁש ִלְפֵני ׁשַ ּכְ
יַח  ָקה ַנְפׁשֹו ֶלֱאכֹול ֲאַבּטִ ה, ָחׁשְ ְסָתם.  ְוִהּנֵ
ָהָיה  יַח ׁשֶ ת, ְוהּוא ֵהִרים ֶאת ָהֲאַבּטִ ּבָ ִלְכבֹוד ׁשַ
י  ֵרר ּכִ לּוׁש, ּוְלֶחְרָדתֹו ִהְתּבָ י הּוא ּתָ טּוַח ּכִ ּבָ
ְרַקע, ְוִלְכאֹוָרה  ר ַלּקַ יַח ֶזה הּוא ַהְמחּוּבָ ֲאַבּטִ
ת ֶצַמח  ִליׁשַ ן ּתְ ּכֵ ָעַבר ַעל ִאיּסּור "קֹוֵצר", ׁשֶ

ֵדנּו  ְלמּוד ְמַלּמְ ת. ֲאָבל ַהּתַ ּבָ ַ ּשׁ ִמן ָהֲאָדָמה ִהיא ְמָלאָכה ָהֲאסּוָרה ּבַ
ָלל  ֵּון ּכְ הּוא לֹא ִהְתּכַ את, ְלִפי ׁשֶ ן ַחּטָ הּוא לֹא ַחָּיב ָקְרּבַ ּלֹא ֵכן, ְוׁשֶ ׁשֶ
ֵאינֹו  יַח ׁשֶ א ְלָהִרים ֶאת ָהֲאַבּטִ ְרַקע, ֶאּלָ יַח ֵמַהּקַ ִלְתלֹוׁש ֶאת ָהֲאַבּטִ

ק". ְלמּוד "ִמְתַעּסֵ ּתַ ה ֶזה ִנְקָרא ּבַ ְרַקע. ַמֲעׂשֶ ר ַלּקַ ְמחּוּבָ

לוחית זיכרון בכניסה למלון סבוי החדש ברחוב בתל 
)Wikipedia, Avi1111 dr. avishai teicher( אביב

הפיגוע במלון סבוי
בליל שבת, ד' אדר ב' תשל"ו )6.3.1975( 
חדרו שמונה מחבלים מארגון הפת"ח 
מנת  על  אביב  בתל  סבוי  למלון 
לתפוס בני ערובה שישוחררו בתמורה 
זו פעולת  הייתה  לשחרור מחבלים. 
הטרור הראשונה של הפת"ח שבוצעה 
כוח  הים.  בדרך  חדירה  באמצעות 
משטרה הבחין בסירות המחבלים וירה 
לעברם. המחבלים ירדו מהסירות, פרצו 
למלון סבוי הסמוך ולקחו בשבי את 

אורחי המלון. 

לאחר משא ומתן בין המחבלים לכוחות 
הביטחון, פרצו ארבע חוליות של סיירת 
מטכ"ל למלון. המחבלים הפעילו את 
חומר הנפץ שהכינו, ובפיצוץ נהרגו 
שמונה מבני הערובה, אולם חמישה 
אחרים חולצו בשלום. כמו כן, בקרב 
מתוך  לוחמים. שבעה  שני  נהרגו 
והשמיני  נהרגו  שמונת המחבלים 
נתפס. בעקבות הפיגוע נהרס המלון 

ונבנה מחדש בשנת תשמ"ז )1987(. 

מן ההיסטוריה

"ה,  ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ יר ֶאת ׁשְ ֵאהּוד ִהְזּכִ ֶרַגע ׁשֶ ָבר ָחׁשּוב: ּבְ ּנּו ּדָ ִלְלמֹוד ִמּמֶ
ַרת  ֵעת ַהְזּכָ ֵּיׁש ַלֲעמֹוד ּבְ ָקם ֶמֶלְך מֹוָאב ִלְכבֹודֹו, ְוַקל ָוחֹוֶמר ָלנּו, ׁשֶ
הּוא  ִפי ׁשֶ ם ַהְמפֹוָרׁש, ּכְ ֵ ַרת ַהּשׁ ִמיַעת ַהְזּכָ ם. )ֲהָלָכה זֹו ִמְתַיֶחֶסת ִלׁשְ ֵ ַהּשׁ

ָאנּו נֹוֲהִגים ְלָאְמרֹו(. ִפי ׁשֶ ב, ְולֹא ּכְ ִנְכּתָ
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בס"ד

דבר תורה לשולחן שבת

ֵני נֹוַח? ַבע ִמְצוֹות ּבְ מהן ׁשֶ  .1

ֵעת  ֵּיׁש ַלֲעמֹוד ּבְ מנין למדים ׁשֶ  .2
ַרת שם ה' המפורש? ַהְזּכָ

לּוי? ם ּתָ מהו ָאׁשָ  .3

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין נ"ו- ס"ב

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

ֶכם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם  ּלְ ִבים ַהּיֹום ּכֻ ם ִנּצָ פרשת ניצבים פותחת במילים: "ַאּתֶ
ָרֵאל", ואילו כמה פסוקים  ְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיׂשְ יֶכם ׁשִ ָראׁשֵ
נּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהינּו ְוֵאת  נֹו ּפֹה ִעּמָ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ אחר כך כתוב: "ּכִ
נּו ַהּיֹום". שואלים על כך חז"ל: הרי אם בהתחלה כתוב  ר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעּמָ ֲאׁשֶ
ֶכם", אז איך אחר כך הפסוקים  ּלְ ִבים ַהּיֹום ּכֻ ם ִנּצָ שכולם נמצאים שם -  'ַאּתֶ
נּו ַהּיֹום"? ר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעּמָ  מדברים על כאלו שלא נמצאים שם – "ְוֵאת ֲאׁשֶ

עונים על כך המפרשים שבאמת במעמד הזה כ ו ל ם היו ללא יוצא מן הכלל, 
נּו ַהּיֹום" היא לדורות הבאים. כך לשון  ר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעּמָ וכוונת הפסוק - "ֲאׁשֶ
רש"י:" ואף עם דורות  העתידים להיות". ומשמעות הדברים היא שהברית הזו 
בין עם ישראל לתורה ולה' איננה מחייבת רק את מי שהיה במעמד הר סיני, 
אלא את כל הדורות כולם לעתיד לבוא, למרות שלא היו נוכחים במעמד ולא 
התחייבו. הדורות הבאים אומנם לא היו שם - אבל נשמות כל ישראל לאורך 
כל הדורות היו בהר סיני, ומכוח זה כולם מחויבים לברית. וכך לשון הספורנו: 
"והם הדורות הבאים ולפיכך צריך שתודיעם שמתנת הארץ וזולתה 
 היתה לכם על תנאי קיום הברית ובאותו התנאי בעצמו יירשו מכם".

*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.

חידות
נקראתי על שם אלוף שנקרא על שם לוחם   .1

פלמ"ח. מי אני, מי האלוף ומי הלוחם?

אדם אחד עבר על איסור גזל, וכל אנשי   .2
עירו נענשו גם הם. מי הגוזל ומדוע נענשו 

אנשי עירו?

מלך רשע עשה מעשה ממנו לומדים לכבד   .3
את ה'. מי המלך ומה המעשה?

הקרבן שבא על ספק איסור יקר יותר   .4
מקרבן שבא על איסור ודאי. למה?
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1950/ תש"י
מבצע עזרא ונחמיה

מבצע עזרא ונחמיה היה מבצע להעלאת יהודי עיראק לישראל, כחלק 
מהמבצעים להעלאת היהודים לארץ מהגלויות השונות בשנות ה-50. 
המבצע נקרא על שם עזרא ונחמיה, המנהיגים היהודים שהובילו את 

שיבת ציון מבבל בתחילת בית שני, וכונה גם 
"מבצע בבל" ו"מבצע עלי בבא". המבצע 
1950, לאחר שממשלת  החל באפריל 
עיראק הסכימה לאפשר ליהודים לצאת 
מתחומה. הוא התנהל באמצעות טיסות של 
חברת "ניר איסט", שטסו בתחילה מעיראק 
לקפריסין. עם הזמן עלה מספר הטיסות, 
עד שהתנהלה רכבת אווירית בין בגדאד 
ללוד. המבצע נמשך עד שנת 1952,  ובסך 
הכל עלו במהלכו לארץ יותר מ-120,000 
יהודים, ורק כמה אלפים בודדים נותרו 

בעיראק.

ש"י
ת

 /1950

שנה למדינת ישראל

העולים מעיראק נוחתים בשדה התעופה לוד 
PINN HANS( 11.9.1950 - מדינת ישראל-
אוסף התצלומים הלאומי(


