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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין נ"ו -ס"ב
פרשת ניצבים וילך | י"ט -כ"ה באלול ( 10-16לספטמבר)

דַּ ף נ"וֶ ׁ :ש ַבע ִמ ְצווֹ ת ְ ּבנֵ י נוֹ ַח
ׁ ֶש ַבע ִמ ְצווֹ ת בְּ נֵ י נוֹ ַח ֵהן ׁ ֶש ַבע ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ֶּנ ֶא ְמרּו לַ נוֹ ְכ ִרים" ,בְּ נֵ י נוֹ ַח",
הּודים ׁ ֶש ִּנ ְצ ַטּוּו בְּ תרי"ג ִמ ְצווֹ ת.
עּומת ַהּיְ ִ
לְ ַּ
ימן לִ זְ כִ ַירת ׁ ֶש ַבע ַה ִּמ ְצווֹ ת ַה ָ ּללּו ,לְ ִפי ֵס ֶדר ָאלֶ "ף ֵ ּבי"ת:
ַקּיָ ם ִס ָ
אֵ .א ָבר ִמן ַה ַחי ִ -א ּיסּור ֲאכִ ילַ ת ֵא ָבר ׁ ֶש ִ ּנ ְתלַ ׁש ִמ ַ ּב ַעל ַחּיִ ים ְ ּבעוֹדוֹ ַ ּב ַחּיִ ים.
יסּור
ב .בִּ ְר ַ ּכת ַה ּׁ ֵשם ִ -א ּ
יסּור לְ ַק ֵ ּלל ֶאת ה' ָּ
(כ ְך ְרגִ ילִ ים לְ כַ נּ וֹ ת ֶאת ָה ִא ּ
ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ַס ֵ ּגי נָ הוֹרִ ,מ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ ד ַה ּׁ ֵשם).
גּ ֶ .גזֶ ל
ד .דִּ ינִ ים ,וְ עוֹ ד ׁ ְשלוֹ ׁש ַה ִּמ ְצווֹ ת ַה ֲחמּורוֹ תֶ ׁ ,שּיִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל נִ ְצ ַטּוּו ֲעלֵ ֶיהן ְ ּב"יֵ ָה ֵרג
ּוש ִפיכּות דָּ ִמים.
ַּובל יַ ֲעבֹר"ֲ :עבוֹ ָדה זָ ָרהּ ִ ,גילּ ּוי ֲע ָריוֹ ת ׁ ְ
ִמ ְצוַ ת דִּ ינִ ים לְ ַד ַעת ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ִהיא ׁ ֶש ֵהם ַחּיָ ִבים לְ ָה ִקים ָ ּב ֵּתי דִּ ין וְ לִ ׁ ְש ּפוֹ ט
ָ ּב ֶהם ֶאת ָהעוֹ ֵבר ַעל ִמ ְצווֹ ת ְ ּבנֵ י נוֹ ַח.
ׁ ֵש ׁש ִמן ַה ִּמ ְצווֹ ת ַה ָ ּללּו נִ ְמ ְסרּו ְּכ ָבר לְ ָא ָדם ָה ִר ׁ
יסּור
אשוֹ ן ִ ּבנְ ב ָּואהִ ,וְאילּ ּו ִא ּ
ֵא ָבר ִמן ַה ַחי נִ ְמ ַסר לְ נוֹ ַחִּ ,כי לִ ְפנֵ י כֵ ן ל ֹא ה ַּּותר לִ ְבנֵ י ָא ָדם ְּכלָ ל לֶ ֱאכוֹ ל
ָ ּב ָ ׂ
שר ִמן ַה ַחיֲ ,א ִפילּ ּו ִמ ְ ּב ֵה ָמה ׁ ְשח ָּוטה.
ְ ּב ַדף זֶ ה ְמ ָפ ֵרט ַה ַּתלְ מּוד ֵהיכָ ן נִ ְר ַמז ַ ּב ּתו ָֹרה ׁ ֶש ְ ּבנֵ י נו ַֹח נִ ְצ ַטּוּו ַ ּב ִּמ ְצווֹת ַה ָ ּללּו.

דַּ ף נ"ז :עוֹ נְ ׁ ָשם ׁ ֶשל ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ְשכֶ ם
נוֹחַ ,חּיָ ב ִמ ָיתה.
ַה ֲהלָ כָ ה ִהיא ׁ ֶש ֶ ּבן ַ
נוֹח ׁ ֶש ָע ַבר ַעל ַא ַחת ִמ ּׁ ֶש ַבע ִמ ְצווֹת ְ ּבנֵ י ַ
ּולן ,לְ ָמ ׁ ָשל,
ְ ּבכָ ְך ָחמּור דִּ ינָ ם ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י נוֹ ַח ִּכי יְ ה ִּודי ֵאינוֹ ַחּיָ ב ִמ ָיתה ַעל כּ ָ ּ
יְ ה ִּודי ׁ ֶש ָ ּגזַ ל ִמ ְת ַחּיֵ ב לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ַה ְ ּגזֵ לָ ה ַא ְך ֵאינוֹ ַחּיָ ב ִמ ָיתהּ ְ .ב ַדף זֶ ה
לוֹמ ִדים ׁ ֶשּיֵ ׁש ֲאמוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ָּס ְברּו ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּבנֵ י נוֹ ַח ֵאינָ ם ִמ ְת ַחּיְ ִבים ִמ ָיתה ַעל
ְ
ׁ ֶש ַבע ַה ִּמ ְצווֹתֶ ,א ָ ּלא ַעל ֶחלְ ָקן ִ ּבלְ ַבד.
בהלְ כוֹ ת ְמלָ כִ ים כּ וֹ ֵתב ׁ ֶש ּׁ ִש ְמעוֹ ן וְ לֵ וִ יּ ָ ,בנָ יו ׁ ֶשל
ְמ ַענְ יֵ ן לָ ַד ַעת ׁ ֶש ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ִ
וֹש ֵבי ׁ ְשכֶ םִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם ָהיּו ַחּיָ ִבים ִמ ָיתה לְ ִפי
ֲיַעקֹב ָא ִבינּוָ ,ה ְרגּו ֶאת ָּכל ּת ׁ ָ
ּוב ָכ ְך הּוא ָע ַבר
ַהדִּ ין ,זֹאת ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ׁ ְש ֶכם ָח ַטף ֶאת דִּ ינָ ה בַּ ת יַ ֲעקֹבְ ,
יתהּ ָ .כל ּתוֹ ׁ ָש ֵבי ׁ ְש ֶכםֶ ׁ ,ש ָראּו ֶאת ַמ ֲע ֵשׂ הּו
ַעל ִא ּ
יסּור ֶ ּגזֶ ל וְ ִה ְת ַחּיֵ ב ִמ ָ
וְ ל ֹא ֵה ִביאּו אוֹ תוֹ לְ ִמ ׁ ְש ּ ָפט בִּ ְפנֵ י בֵּ ית דִּ יןָ ,ע ְברּו ַעל ִמ ְצוַ ת "דִּ ינִ ים",
יתה.
ּולְ ִפ ָ
יכ ְך ַ ּגם ֵהם ִה ְת ַחּיְ בּו ִמ ָ

talmudi
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o.il

נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

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:
ַ'הּכְ ִפ ִירים ׁש ֲֹאגִ ים לַ ָּט ֶרף' .נחיתו ליה תרתי אטמתא,
חדא אכלוה וחדה שבקוה"
נחיתו  -ירדו
באורחא  -בדרך
אריותא  -אריות

אטמתא – ירכיים
שבקוה – עזבו אותה

הסבר :רבי שמעון בן חלפתא נתקל בשני אריות
"ה ְּכ ִפ ִירים
שנהמו לעברו .הוא אמר את הפסוק ַ
ׁש ֲֹאגִ ים לַ ָּט ֶרף ּולְ ַב ֵ ּק ׁש ֵמ ֵאל ָאכְ לָ ם" .נעשה לו נס
וירדו מהשמיים שתי ירכיים של בהמה ,אכלו
האריות אחת והשאירו את השנייה.

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
הוא אריה שואג ,הלקוח מחותמת
שנמצאה מימי בית ראשון.
מפקדת הפיקוד נמצאת בסמוך לשכונת
נווה יעקב בצפון ירושלים .מחנה
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
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סדר נזיקין | מסכת סנהדרין נ"ח -ס'

דַּ ף נ"חּ ְ :כבוֹ דוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ִמּיִ ְשׂ ָר ֵאל
ַה ָּכ ַאת ָא ָדם ִמּיִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִה ָ ּינ ּה ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ָחמּורָּ .כ ְך ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א :נוֹ כְ ִרי
ַה ַּמ ֶּכה ְיה ִּודי י ֵָענֵ ׁש ְ ּב ִמ ָיתה ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמיִםַ .ר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א לָ ַמד זֹאת ִמן ַה ְמס ּ ָּופר
ַ ּב ּת ָוֹרה ַעל אוֹדוֹת ַה ִּמ ְצ ִרי ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו ָה ַרג ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות ַהזְ ָּכ ַרת ַה ּׁ ֵשם
פוֹר ׁשִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָר ָאהּו ַמ ֶּכה ִא ׁיש ִע ְב ִרי ֵמ ֶא ָחיו .עוֹד ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ִּכי
ַה ְמ ָ
ַה ּס ֵוֹטר ַעל לֶ ְחיוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ִמּיִ ְ ׂ
סוֹטר לַ ּׁ ְשכִ ינָ הִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשּיִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל
ש ָר ֵאל ְּכ ִאילּ ּו ֵ
נִ ְב ְראּו ְ ּב ַצלְ מוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּק ָ ּב"ה ֲוַה ֵרי ְּכ ִאילּ ּו ׁ ֶש ָּס ַטר לְ ַה ָ ּק ָ ּב"ה ָחלִ ילָ ה .בַּ ַּתלְ מּוד
יה יָ ד ַעל
ימ ָרה ְמ ְ
ַ ּגם לוֹ ְמ ִדים ֵמ ְ
פּור ֶס ֶמת ׁ ֶש ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁישּ ָ :כל ַה ַּמגְ בִּ ַּ
יכהּו לְ ַב ּסוֹ ף ,נִ ְק ָרא ָר ׁ ָשע.
ֲח ֵברוֹ לְ ַהכּ וֹ תוֹ ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ִה ָ ּ

ּוש ִמ ַירת ׁ ַש ָ ּבת
דַּ ף נ"ט :לִ ּ
ימּוד ּתוֹ ָרה ׁ ְ
נ ֹוכְ ִרי ֵאינ ֹו ַר ּׁ ַשאי לִ ׁ ְשמוֹר ׁ ַש ָ ּבת ,זֹאת ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ּׁ ַש ָ ּבת ִהיא ַמ ָּתנָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְּיתנָ ה
לְ ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִ ּבלְ ַבדָּ ,וב ּה יְ ה ִּודי ִמ ְת ַק ׁ ֵשר ִעם ַה ָ ּק ָ ּב"ה וְ ֵאין ָ ּב ּה ֵחלֶ ק
ְ
ׂ
ׁ
וֹ
ּׁ
לַ נוכְ ִריםַ .על ָּכך נֶ ֱא ַמר ַ ּב ּת ָרה" :וְ ָש ְמרּו ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ֶאת ַה ַש ָ ּבת… בֵּ ינִ י
ּובין בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל אוֹ ת ִהוא לְ ֹ
ם".מ ׁ ּשּום ָּכ ְךּ ַ ,גם ֵאין לַ נוֹ כְ ִרי לִ לְ מוֹד
ִ
עלָ
ֵ
ּתוֹ ָרה ,לְ ִפי ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה נִ ְּיתנָ ה לְ ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִ ּבלְ ַבד .ה ַּּותר לָ ֶהם לִ לְ מוֹ ד
ַרק ֶאת ַה ֲחלָ ִקים ַהנּ וֹ גְ ִעים לְ ׁ ֶש ַבע ִמ ְצווֹ ת ְ ּבנֵ י נוֹ ַח.
ימּוד
ּוע ִא ּ
יס ִּורים ֵא ֶ ּלה ל ֹא נִ ְמנּו בְּ ׁ ֶש ַבע ִמ ְצווֹ ת בְּ נֵ י נוֹ ַח? לְ גַ ֵ ּבי לִ ּ
ַמדּ ַ
יסּור זֶ ה ְ ּב ֶה ְחלֵ ט נִ כְ לָ ל ְ ּב ׁ ֶש ַבע
ּתוֹ ָרה יֵ ׁש ִמן ָה ֲאמוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ִה ְס ִ ּבירּו ׁ ֶש ִא ּ
ִמ ְצווֹ ת ְ ּבנֵ י נוֹ ַח ,לְ ִפי ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ׁ ַשּיֶ כֶ ת לְ ַעם יִ ְ ׂ
לוֹמ ִדים ָ ּב ּה
ש ָר ֵאל ִוְאם ֵהם ְ
ֵהם נֶ ְח ׁ ָש ִבים ְּכמוֹ ַ ּגזְ לָ נִ יםַ .ה ַּתלְ מּוד ְ ּב ַדף זֶ ה ַ ּגם ַמ ְס ִ ּביר ַמדּ ַּוע ׁ ְש ִמ ַירת
ׁ ַש ָ ּבת ֵאינָ ּה נִ ְמנֵ ית ְ ּב ׁ ֶש ַבע ִמ ְצווֹ ת ְ ּבנֵ י נוֹ ַח.

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
על גדוד צנחנים .בהמשך התמנה
למפקד חטיבת הנח"ל והצנחנים ,ובתשנ"ג
( )1993קיבל 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.

דַּ ף ס'ַ :ח ְרבּ וֹ ׁ ֶשל ֵאהּוד ֶ ּבן ֵ ּג ָרא
וֹפט
ְ ּב ֵס ֶפר ׁש ְ
יָמים ׁש ֵ
אוֹתם ִ
וֹפ ִטים ְמס ּ ָּופר ַעל ֵאהּוד ֶ ּבן ֵ ּג ָרא ׁ ֶש ָהיָה ְ ּב ָ
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ָּ -כ ְך כּ ּונּּו ַמנְ ִהיגֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ַעד ְּתק ַּופת ַה ְּמלָ כִ ים  -וְ הּוא ִ ּב ֵ ּיק ׁש לַ ֲהרֹג
ְ
ְ
מוֹאב ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ְ ּב ֶמ ׁ ֶשך ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ׁ ָשנָ הֶ ,עגְ לוֹן ָמ ׁ ַשל
ֶאת ֶעגְ לוֹן ֶמלֶ ך ָ
ְ ּב ַעם יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְגָ ַרם לוֹ ָצרוֹת ָק ׁשוֹתֵ .אהּוד ֶ ּבן ֵ ּג ָרא ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּב ַת ְחבּ ּולָ ה ְּכ ֵדי
מוֹאבּ ְ .ב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל נָ ֲהגּו לַ ֲחגוֹר ֶאת ַה ֶח ֶרב ַעל ַה ֵּיָר ְך ְ ּב ַצד
לַ ֲהרוֹג ֶאת ֶמלֶ ְך ָ
ְׂ
שמֹאל ׁ ֶשל ַהגּּוףָּ ,כ ְך נָ ֵקל לְ ׁ ָשלְ ָפ ּה ְ ּביָד י ִָמין ,וְתו ְֹך ְּכ ֵדי ׁ ְשלִ ָיפה לַ ֲעבוֹר לְ ַמ ָ ּצב
ׁ ֶשל ַה ְת ָק ָפהֶ ׁ ,ש ִאם ל ֹא כֵ ן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְפ ִּת ַיע
ֶאת ַה ִּיָריבֲ .א ָבל ֵאהּוד ָהיָה ְ ׂ
ש ָמאלִ י ּולְ ִפיכָ ְך הּוא
ָחגַ ר ֶאת ַח ְרבּ וֹ ַעל ֶרגֶ ל ִיָמיןְּ .כ ׁ ֶשהּוא ָ ּבא לְ ַב ֵ ּקר
מוֹאבׁ ,ש ְוֹמ ֵרי ָהר ׁ
ֹאש ָ ּב ְדקּו ֶאת ַרגְ לוֹ
ֶאת ֶמלֶ ְך ָ
ַה ּ ְ ׂ
ש ָמאלִ יתּ ָ ,ב ּה ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל חוֹ גְ ִרים ֶאת ַה ֶח ֶרב,
ו ְֵהם ל ֹא ִ ּגילּ ּו דָּ ָברּ ְ .כ ׁ ֶש ָהיָה ֵאהּוד ִעם ַה ֶּמלֶ ְך לְ ַבד,
הּוא ָא ַמר לוֹ " :דְּ ַבר ה' לִ י ֵאלֶ ָ
יך"ַ .ה ֶּמלֶ ְך ָקם
ֵוְאהּוד ׁ ָשלַ ף ֶאת ַח ְרבּ וֹ ּונְ ָע ָצ ּה ְ ּבגּופוֹ ׁ ֶשל ַה ֶּמלֶ ְך
ָה ָר ׁ ָשעַ .ה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ַמ ֲע ֶ ׂ
שה זֶ הִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּׁיֵש
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לִ לְ מוֹד ִמ ֶּמנּּו דָּ ָבר ָח ׁשּוב :בְּ ֶרגַ ע ׁ ֶש ֵאהּוד ִהזְ ִ ּכיר ֶאת ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקבָּ "ה,
ָקם ֶמלֶ ְך מוֹ ָאב לִ ְכבוֹ דוֹ  ,וְ ַקל וָ חוֹ ֶמר לָ נּוֶ ׁ ,שּיֵ ׁש לַ ֲעמוֹ ד בְּ ֵעת ַהזְ ָ ּכ ַרת
פוֹר ׁשְּ ,כ ִפי ׁ ֶשהּוא
ַה ּׁ ֵשםֲ .
(הלָ כָ ה זוֹ ִמ ְת ֶיַח ֶסת לִ ׁ ְש ִמ ַיעת ַהזְ ָּכ ַרת ַה ּׁ ֵשם ַה ְמ ָ
נוֹהגִ ים לְ ָא ְמרוֹ).
נִ כְ ָּתב ,וְ ל ֹא ְּכ ִפי ׁ ֶש ָאנּו ֲ

דַּ ף ס"אָ :א ׁ ָשם ָּתלּוי
ׁיֵש ֲע ֵברוֹת ַ ּב ּת ָוֹרה ַה ֶ ּנ ְח ׁ ָשבוֹת לַ ֲחמּורוֹת
ִ ּב ְמי ָּוחדֶ ׁ ,ש ָהעו ֵֹבר ֲעלֵ ֶיהן ְ ּב ׁש ֹוגֵ ג ִמ ְת ַחּיֵב
ילת ַמ ֶּסכֶ ת
לְ ָה ִביא ָק ְר ַ ּבן ַח ָּטאתּ ִ .ב ְת ִח ַ ּ
וְש ׁש
לוֹשים ׁ ֵ
ָּכ ֵרתוֹתַ ,ה ִּמ ׁ ְשנָ ה מוֹ נָ ה ׁ ְש ׁ ִ
שה ָא ָדם ׁ ֶש ֵאינוֹ
ֲע ֵברוֹת ֵאלּ ּוָּ .ומה עוֹ ֶ ׂ
ָ ּבט ַּוח ִאם הּוא ָח ָטא א ֹו ל ֹא? לְ ָמ ׁ ָשלִ ,מי
ׁ ֶש ְּמ ַח ֵ ּלל ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ׁשוֹ גֵ גִ ,מ ְת ַחּיֵב ְ ּב ָק ְר ַ ּבן
ַח ָּטאתַ .א ְך ַמה דִּ ינ ֹו ׁ ֶשל ָא ָדם ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שה ְמלָ אכָ ה ַמ ָּמ ׁש ִ ּב ִיצ ַיאת ׁ ַש ָ ּבתּ ִ ,בזְ ָמן
ׁ ֶשהּוא ְּכ ָבר ָס ֵפק יוֹם ָס ֵפק לַ יְלָ ה ֵוְאין יָ ד ַּוע ִאם ְּכ ָבר ְיָצ ָאה ַה ּׁ ַש ָ ּבת? ָק ְר ַ ּבן
חוֹטא
אוֹפן ׁ ֶשּיָ ד ַּוע לַ ֵ
ַח ָּטאת הּוא ֵאינוֹ ֵמ ִביאִּ ,כי ֵאין ְמ ִב ִיאים ַח ָּטאת ֶא ָ ּלא ְ ּב ֶ
קוֹב ַעת ׁ ֶש ָא ָדם זֶ ה ִמ ְת ַחּיֵ ב בְּ ָק ְרבַּ ן
ְ ּבוַדָּ אּות ׁ ֶשהּוא ָח ָטאֲ ,א ָבל ַה ּת ָוֹרה ַ
"א ׁ ָשם ָּתלּוי"ָּ ,תלּוי ִמ ְּל ׁשוֹן ָס ֵפקֶ ׁ ,ש ָ ּק ְר ָ ּבן זֶ ה מ ָּובא ַעל ָס ֵפק ֲע ֵב ָרה.
ָ
חוֹטא לְ ֵה ָיענֵ ׁש ַעל ֶח ְטאוַֹ .א ַחת ֵמ ִהלְ כוֹ ת
ֲה ָב ַאת ָק ְר ָ ּבן זֶ ה מוֹ נַ ַעת ֵמ ַה ֵ
ָא ׁ ָשם ָּתלּוי קוֹ ַב ַעת ׁ ֶש ֶאת ַה ָ ּק ְרבָּ ן ָצ ִר ְ
יך לִ ְקנוֹ ת בִּ ׁ ְשנֵ י ְסלָ ִעים ֶ ּכ ֶסף
עּומת זֹאת ,לְ ָק ְר ַ ּבן ַח ָּטאת ַה ּתוֹ ָרה ֵאינָ ּה קוֹ ַב ַעת ְמ ִחיר.
לְ כָ ל ַה ּ ָפחוֹ ת ,לְ ַּ
ָה ִר ׁ
שה ָס ֵפק ִא ּיסּורֵ ,אינוֹ
יבת ַהדָּ ָבר לְ ִפי ׁ ֶש ָא ָדם ׁ ֶש ָע ָ ׂ
אוֹמ ִריםֶ ׁ ,ש ִּס ַ ּ
אשוֹ נִ ים ְ
ְ
אתי ִ ּבכְ לָ ל,
אוֹמר לְ ַע ְצמוֹ :אּולַ י ל ֹא ָח ָט ִ
חוֹ זֵ ר ָּכל ָּכך ִ ּב ְת ׁש ָּובהִּ ,כי הּוא ֵ
יוֹתר.
וְלָ כֵ ן הּוא ָצ ִר ְיך ַּכ ּ ָפ ָרה ְ ּגדוֹ לָ ה ֵ

מן ההיסטוריה
הפיגוע במלון סבוי
בליל שבת ,ד' אדר ב' תשל"ו ()6.3.1975
חדרו שמונה מחבלים מארגון הפת"ח
למלון סבוי בתל אביב על מנת
לתפוס בני ערובה שישוחררו בתמורה
לשחרור מחבלים .הייתה זו פעולת
הטרור הראשונה של הפת"ח שבוצעה
באמצעות חדירה בדרך הים .כוח
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
נהרגו שני לוחמים .שבעה מתוך
שמונת המחבלים נהרגו והשמיני
נתפס .בעקבות הפיגוע נהרס המלון
ונבנה מחדש בשנת תשמ"ז (.)1987

"מ ְת ַע ֵּסק" ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
דַּ ף ס"בִ :
שה ַמ ֲע ֶ ׂ
שע ָ ׂ
שהֶ ׁ ,שהּוא ִ ּבכְ לָ ל ל ֹא ִה ְת ַּכּוֵן
ָא ָדם ָ
ֵאלָ יו ,נִ ְק ָרא ׁ"ש ֹוגֵ ג" ְוהּוא ּ ָפטּור ֲא ִפילּ ּו ִמ ָ ּק ְר ַ ּבן
ַח ָּטאת .לְ ָמ ׁ ָשלָ ,א ָדם יוֹ ׁ ֵשב ַ ּב ֲח ֵצרוֹ וְ ַעל
ַה ַ ּק ְר ַקע לְ ָפנָ יו מּו ָ ּנ ִחים ׁ ְשנֵ י ֲא ַב ִּט ִיחיםֲ .א ַב ִּט ַיח
ֶא ָחד ֲע ַדיִן ְמח ָ ּּובר לָ ֲא ָד ָמה ָוְה ֲא ַב ִּט ַיח ַה ּׁ ֵשנִ י
ְּכ ָבר נִ ְתלַ ׁש לִ ְפנֵ י ׁ ַש ָ ּבת ,וְ הּוא מ ָ ּּונח ֶ ּב ָח ֵצר
ְס ָתםִ .וְה ֵ ּנהָ ,ח ׁ ְש ָקה נַ ְפ ׁשוֹ לֶ ֱאכוֹל ֲא ַב ִּט ַיח
לִ כְ בוֹד ׁ ַש ָ ּבתְ ,והּוא ֵה ִרים ֶאת ָה ֲא ַב ִּט ַיח ׁ ֶש ָהיָה
ָ ּבט ַּוח ִּכי הּוא ָּתל ּׁושּ ,ולְ ֶח ְר ָדתוֹ ִה ְת ָ ּב ֵרר ִּכי
אוֹרה
ֲא ַב ִּט ַיח זֶ ה הּוא ַה ְמח ָ ּּובר לַ ַ ּק ְר ַקע ,וְלִ כְ ָ
ָע ַבר ַעל ִא ּיסּור
ישת ֶצ ַמח
ֵ
"קוֹצר"ֶ ׁ ,ש ֵּכן ְּתלִ ׁ ַ
ִמן ָה ֲא ָד ָמה ִהיא ְמלָ אכָ ה ָה ֲאס ָּורה ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבתֲ .א ָבל ַה ַּתלְ מּוד ְמלַ ְּמ ֵדנּו
ׁ ֶשלּ ֹא ֵכן ,וְ ׁ ֶשהּוא ל ֹא ַחּיָ ב ָק ְרבַּ ן ַח ָּטאת ,לְ ִפי ׁ ֶשהּוא ל ֹא ִה ְת ַ ּכּוֵ ן ְ ּכלָ ל
יח ׁ ֶש ֵאינוֹ
לִ ְתלוֹ ׁש ֶאת ָה ֲא ַב ִּט ַ
יח ֵמ ַה ַ ּק ְר ַקעֶ ,א ָ ּלא לְ ָה ִרים ֶאת ָה ֲא ַב ִּט ַ
"מ ְת ַע ֵּסק".
ְמחּובָּ ר לַ ַ ּק ְר ַקעַ .מ ֲע ֶשׂ ה זֶ ה נִ ְק ָרא בַּ ַּתלְ מּוד ִ

לוחית זיכרון בכניסה למלון סבוי החדש ברחוב בתל
אביב ()Wikipedia, Avi1111 dr. avishai teicher
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 /1950תש"י

שנה למדינת ישראל

 /1950תש"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
החל באפריל  ,1950לאחר שממשלת
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  ,1952ובסך
הכל עלו במהלכו לארץ יותר מ120,000-
יהודים ,ורק כמה אלפים בודדים נותרו
בעיראק.
העולים מעיראק נוחתים בשדה התעופה לוד
 - PINN HANS( 11.9.1950מדינת ישראל-
אוסף התצלומים הלאומי)

שאלת
השבוע???
התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

 .1מהן ׁ ֶש ַבע ִמ ְצווֹ ת ְ ּבנֵ י נוֹ ַח?
 .2מנין למדים ׁ ֶשּיֵ ׁש לַ ֲעמוֹ ד ְ ּב ֵעת
ַהזְ ָ ּכ ַרת שם ה' המפורש?
 .3מהו ָא ׁ ָשם ָּתלּוי?
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

חידות
 .1נקראתי על שם אלוף שנקרא על שם לוחם
פלמ"ח .מי אני ,מי האלוף ומי הלוחם?

דבר תורה לשולחן שבת
"א ֶּתם נִ צָּ ִבים ַהּיוֹם ֻ ּכ ְּלכֶ ם לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם
פרשת ניצבים פותחת במיליםַ :
יִשׂ ָר ֵאל" ,ואילו כמה פסוקים
ָר ׁ ֵ
אשיכֶ ם ׁ ִש ְב ֵטיכֶ ם זִ ְקנֵ יכֶ ם ׁוְש ְֹט ֵריכֶ ם כּ ֹל ִא ׁיש ְ
יֶשנוֹ ּפֹה ִע ָּמנּו ע ֵֹמד ַהּיוֹם לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֵֹהינּו ֵוְאת
אחר כך כתובּ ִ :
"כי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ׁ ְ
ֲא ׁ ֶשר ֵאינֶ נּּו ּפֹה ִע ָּמנּו ַהּיוֹם" .שואלים על כך חז"ל :הרי אם בהתחלה כתוב
שכולם נמצאים שם 'ַ -א ֶּתם נִ ָ ּצ ִבים ַהּיוֹם ֻ ּכ ְּלכֶ ם" ,אז איך אחר כך הפסוקים
מדברים על כאלו שלא נמצאים שם – "וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר ֵאינֶ נּּו ּפֹה ִע ָּמנּו ַהּיוֹם"?
עונים על כך המפרשים שבאמת במעמד הזה כ ו ל ם היו ללא יוצא מן הכלל,
"א ׁ ֶשר ֵאינֶ נּּו ּפֹה ִע ָּמנּו ַהּיוֹם" היא לדורות הבאים .כך לשון
וכוונת הפסוק ֲ -
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".

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

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

 .4הקרבן שבא על ספק איסור יקר יותר
מקרבן שבא על איסור ודאי .למה?
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