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מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת סנהדרין ,דף ס"ג
"אף חזקיה מלך יהודה ביקש אביו לעשות לו כן ,אלא
שסכתו אמו סלמנדרא".
מאי ניהו – מיהו
יהבו – נתנו

דַּ ף ס"גּ ָ :כ ְך ִה ְת ִחילָ ה ָה ֲעבוֹ ָדה ַה ָּז ָרה
בוֹדה זָ ָרה.
ַה ּסּוגְ יוֹת ַה ִ ּנלְ ָמדוֹת ְ ּב ַד ּ ִפים ֵאלּ ּו ַמ ְרבּ וֹת לַ ֲעסוֹק ַ ּב ֲהלָ כוֹת לְ גַ ֵ ּבי ֲע ָ
ׁיֵש ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִאיםֵ :א ְ
יך בִּ ְכלָ ל ִה ְת ִחילּו ֲאנָ ׁ ִשים לַ ֲעבוֹ ד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה?
ּומנְ ִהיג ֶאת ָהעוֹ לָ ם ,וְ ֵא ְ
ָא ָדם ָה ִר ׁ
יך ּ ִפ ְתאוֹם
אשוֹן ֲה ֵרי ַיָדע ׁ ֶש ַה ָ ּקבָּ "ה בָּ ָרא ַ
ֲאנָ ׁ ִשים ִה ְת ִחילּו לְ ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ָהעוֹ לָ ם נִ ְב ָרא ַעל ֵיְדי ֱאלִ ילִ ים? ָה ַר ְמ ַ ּב"ם כּ ו ֵֹתב
נוֹש (נֶ כְ דּ וֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ַעד דּ וֹר ֱא ׁ
בוֹדה זָ ָרה ָ ּבעוֹ לָ ם,
אשוֹן) ל ֹא ָה ָיְתה ֲע ָ
ֲא ָבל ְ ּבדוֹר ֱא ׁ
נוֹש ָהיּו ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָּטעּו ָטעּות ֲחמ ָּורהֵ :הם ְיָדעּו ׁ ֶש ַה ָ ּק ָ ּב"ה ָ ּב ָרא
ֶאת ָהעוֹ לָ ם ֲא ָבל ֶה ְחלִ יטּו ׁ ֶש ּׁיֵש לְ כַ ֵ ּבד ֶאת ַהכּ וֹ כָ ִבים ַוְה ַּמ ָּזלוֹתֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ָ ּק ָ ּב"ה
אוֹתם ַ ּב ָּמרוֹם ֵוְהם ְּכמוֹ ַה ְּמ ׁ ָש ְר ִתים ׁ ֶשלּ וֹּ ,וכְ ׁ ֵשם
ִּכ ְ ּ
יב ָדם ְ ּב ַע ְצמוֹ ,הּוא ָק ַבע ָ
ְ
ְ
ׁ ֶש ּׁיֵש לְ כַ ֵ ּבד ֶאת ְמ ׁ ָש ְר ֵתי ַה ֶּמלֶ ך ָּכך ׁיֵש לְ כַ ְ ּב ָדםֵ .הם ִה ְת ִחילּו לְ ַה ְק ִריב לָ ֶהם
אוֹתםֲ .א ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת זוֹ ָטעּות ׁוְיֵש ְ ּבכָ ְך
ָק ְר ָ ּבנוֹת ,לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחווֹת לָ ֶהם ּולְ ָפ ֵאר ָ
בוֹדה זָ ָרה ִּכי ֵאין לַ ֲעבוֹד ֶא ָ ּלא לְ ַה ָ ּק ָ ּב"ה לְ ַבדּ וֹּ ְ .בדוֹרוֹת ְמא ָּוח ִרים
ִא ּיסּור ֲע ָ
ְּכ ָבר ָהיּו ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶשלּ ֹא ָח ׁ ְשבּו יו ֵֹתר ִמדַּ יֵ ,הם ָראּו ֶאת ֲאבו ֵֹת ֶיהם עו ְֹב ִדים לַ כּ ֹוכָ ב
בוֹדה זָ ָרה ָ ּבעוֹ לָ ם.
ָוְח ׁ ְשבּו ׁ ֶש ּׁיֵש לוֹ כּ ַוֹח לְ ָה ַרע אוֹ לְ ֵה ִיטיב וְכָ ְך ִה ְת ּ ַפ ּׁ ְש ָטה ֲע ָ

יטּול כּ וֹ ַח יֵ ֶצר ָה ַרע ׁ ֶשל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה
דַּ ף ס"דּ ִ :ב ּ
"ב ָר ָחא
ישהּו ׁ ָש ַמע ּ ַפ ַעם ַעל "סּוכּ וֹת? ְסכוֹת? ֶסכְ וַת ְ ּבנוֹת"? ַוְעל ָ ּ
ַה ִאם ִמ ׁ ֶ
בוֹדה
ָק ָר ָחא" ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם? ְּובכֵ ן ְ ּב ַדף ס"ג ֵ
אוֹמר ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ֵא ֶ ּלה ֵהם ׁ ְשמוֹת ֲע ָ
רוֹחים ִּוב ֵימי ֶק ֶדם זוֹ
זָ ָרה" .סּוכּ וֹת ְ ּבנוֹת" ִהיא צ ָּורה ׁ ֶשל ַּת ְרנְ גוֹ לֶ ת ִעם ֶא ְפ ִ
בוֹדה זָ ָרה ׁ ֶשל ַאנְ ׁ ֵשי ָ ּב ֶבל" ,סּוכּ וֹת" ִמ ְּל ׁשוֹן ֶ ׂ
נוֹת ָיה
ָה ָיְתה ָה ֲע ָ
שכְ וִי ְּובנוֹת ֵהן ְ ּב ֶ
בוֹדה זָ ָרה ָּכזוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם ָח ׁ ְשבּו ׁ ֶש ִאם ֵהם
רוֹחיםֵ .הם ָעשּׂו ֲע ָ
אוֹ ָ ּבנֶ ָיה ָה ֶא ְפ ִ
ַיַע ְבדּו לָ ּהַ ,ה ַּמ ָּזלוֹת יְ סוֹ כְ כּו ֲעלֵ ֶיהם ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַה ַּת ְרנְ גוֹ לֶ ת ְמסוֹ כֶ כֶ ת ְּומגִ ָ ּינה ַעל
יוֹתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ֱאלִ יל ִ ּב ְדמּות
ּו"ב ָר ָחא ָק ָר ָחא" הּוא ל ֹא ּ ָפחוֹת וְ ל ֹא ֵ
רוֹח ָיהָ ,
ֶא ְפ ֶ
ֵעז ֵק ַר ַחת וְ הּוא ָהיָה ָה ֱאלִ יל ׁ ֶשל ַאנְ ׁ ֵשי ֲח ָמתּ ְ .ב ַדף זֶ ה ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר
קּופת
ּוב ְת ַ
ׁ ֶש ּ ַפ ַעם לַ ּיֵ ֶצר ָה ַרע ָהיָ ה כּ וֹ ַח ָ ּגדוֹ ל לְ ָה ִסית לַ ֲעבוֹ ד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהִ ,
ֲה ָק ַמת בֵּ ית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י ִה ְת ּ ַפ ְּללּו ַח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַה ֲחלִ ׁיש ֶאת כּ וֹ חוֹ ,
בוֹדה זָ ָרה נֶ ֱח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹן ָוְה ָיְתה ָ ּגלּות
וְכָ ְך ֵהם ָא ְמרּוּ ִ :בגְ לַ ל ֲע ָ
ָ ּב ֶבלָ ,א ָ ּנא ד' ַ ּב ֵּטל ֶאת כּ ַוֹח ַה ֶּיֵצר ָה ַרע .לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֵהם ִה ְת ַענּּו ִוְה ְת ּ ַפ ְּללּו ,נָ ְפלָ ה
ּ ִפ ְת ָקה ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִם ּולְ ִפי ַה ָּכתּוב ָ ּב ּה ֵה ִבינּו ׁ ֶש ַה ָ ּק ָ ּב"ה ַמ ְס ִּכים לְ כָ ְך ָ -אכֵ ן ֵמ ָאז
בוֹדה זָ ָרה.
נֶ ְחלַ ׁש ְ ּב ֵ
יוֹתר כּ ַוֹח ַה ֶּיֵצר ָה ַרע ַה ֵּמ ִסית לַ ֲע ָ
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הסבר :אחז מלך יהודה ,אביו של חזקיהו ,רצה
להעביר את בנו באש כמנהג עובדי העבודה
זרה ,אבל אמו של חזקיהו מרחה אותו בדם של
סלמנדרא – יצור שחי בתוך האש – וכך הגנה
עליו מהאש ולא נשרף.

מתולדותיו
("ק ֵצטניק")
יחיאל די-נור ָ
(תרס"ט-תשס"א)1909-2001 ,
יחיאל די-נור ז"ל היה סופר יהודי
ניצול שואה ,שהתפרסם בעיקר בשל
סדרת ספריו "סלמנדרה – כרוניקה
של משפחה יהודית במאה העשרים",
המתארת את קורותיה של משפחה
יהודית בשואה .די-נור ,שנולד בלובלין
ולמד בישיבת חכמי לובלין ,נודע בשם
"ק ֵצטניק",
העט "ק .צטניק" (מבוטאָ :
מושג שפירושו "יוצא מחנה ריכוז")
ושימש כעד במשפט אייכמן .במהלך
השואה היה במחנות ריכוז ובאושוויץ
ואיבד את משפחתו .לאחר השואה עלה
לארץ והקדיש את חייו להנצחתה ולסיפור
עליה ,כתב את ספריו והפיץ אותם .בזמן
שמסר עדות
במהלך משפט
אייכמן התמוטט
ונישא מהמקום.
בצוואתו ביקש
לפרסם את
דבר מותו רק
לאחר השבעה,
כדי שלא יהפכו
אותו לאירוע
תקשורתי.

יחיאל די-נור מעיד במשפט
אייכמן ()Wikipedia
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בס"ד
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דַּ ף ס"הַ :צ ַער ַ ּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים
ְ ּב ַדף זֶ ה נִ זְ ָּכרוֹ ת ׁ ְש ֵּתי ִמ ְצווֹ ת
ַה ְּמלַ ְּמדוֹ ת ֶאת ָה ָא ָדם ֶח ְמלָ ה
וְ ַר ֲח ִמיםִ .מ ְצווֹ ת ֵא ֶ ּלה נוֹ ֲהגוֹ ת
ְ ּב ַב ֲעלֵ י ַחּיִ ים:
אּ ָ .ב ֵעת ׁ ֶשדָּ ׁ ִשים ֶאת ַה ְּתב ָּואה
ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְ ּב ַב ֲעלֵ י ַחּיִיםּ ַ .ב ּת ָוֹרה
נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ָא ָדם ׁ ֶשדָּ ׁש ֶאת ְּתב ָּואתוֹ
ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות ׁשוֹר ֵאינוֹ ַר ּׁ ַשאי לַ ֲחסוֹ ם ֶאת ּ ִפיו ׁ ֶשל ַה ּׁשוֹ ר וְ לִ ְמנוֹ ַע ִמ ֶּמנּּו
בּואה בָּ ּה הּוא ָע ֵמלּ ְ .ב ֵס ֶפר ַה ִח ְ
ינּּוך (תקצ"ו) נֶ ֱא ַמר ַט ַעם
לֶ ֱאכוֹ ל ִמן ַה ְּת ָ
לְ ִמ ְצוָה זוֶֹ ׁ ,ש ַעל ָא ָדם לַ ְחמוֹל ַעל ַה ְ ּב ֵה ָמה ַה ּט ַוֹר ַחת ַ ּב ְּתב ָּואהִּ ,ומן ָה ָראּוי
ׁ ֶש ֵּּיִתן לָ ּה ְמ ַעט ִמ ֶּמ ָ ּנהִ .אם ָא ָדם ְיַר ִ ּגיל ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּבכָ ְך ,וַדַּ אי הּוא ַ ּגם ְיַק ּ ִפיד
טוֹבה ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ָיעה לָ ֶהםְּ .ומ ַסּיֵם ַה ִח ְ
ינּּוך:
לְ ֵה ִיטיב ִעם ְ ּבנֵ י ָא ָדם וְ ל ֹא ְיִמנַ ע ֵמ ֶהם ָ
"וְזֶ ה ַהדֶּ ֶר ְך ְראּויָה יֵלְ כּו ָ ּב ּה ַעם ַה ּק ֶוֹד ׁש ַה ִ ּנ ְב ָחר".
סרקו ברקוד זה
לצפייה בסרטון
ּוב ֲחמוֹ ר יַ ְחדָּ יוָּ ,כ ְך ַ ּגם ְ ּבכָ ל
בָ .אסּור לַ ֲחרוֹ ׁש ְ ּב ׁשוֹ ר ַ
על סוגיה זו
ׁ ְשנֵ י ִמינִ ים ׁ ֶשל ַ ּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ,לְ ָמ ׁ ָשל סּוס וָכֶ לֶ בַ .מה
(מ ְצוָ ה תק"נ) ַמ ְס ִ ּביר
ַּט ַעם ַה ִּמ ְצוָ ה? ַ ּב ַעל ַה ִחינּ ְּוך ִ
ׁ ֶש ִהיא ִמ ּׁשּום ַצ ַער ַ ּב ֲעלֵ י ַחּיִ יםִּ ,כי ּ ְפ ָע ִמים ַרבּ וֹת ׁיֵש
לְ ַב ֲעלֵ י ַה ַחּיִים ַצ ַער ְּכ ׁ ֶש ֵהם ְצ ִריכִ ים לַ ֲע ׂ
שוֹת ְמלָ אכָ ה
ימנַ ע ִמ ְּל ַצ ֲע ָרם.
ִעם ַ ּב ַעל ַחּיִ ים ִמ ִּמין ׁשוֹ נֶ ה וְ יֵ ׁש לְ ִה ָּ

מן ההיסטוריה
משפט אייכמן
בשנת תשכ"א ( )1961התקיים בישראל
משפטו של הפושע הנאצי אדולף
אייכמן .אייכמן היה אחראי על כל
משלוחי הרכבות והאקציות מרחבי
אירופה אל מחנות הריכוז וההשמדה.
לאחר המלחמה הוא ברח לארגנטינה
וחי שם תחת השם ריקרדו קלמנט .סוכני
המוסד עלו על עקבותיו ,הצליחו לחטוף
אותו ולהביאו לארץ ,והוא הועמד לדין.
במהלך המשפט מסרו ניצולי שואה
רבים את עדויותיהם ,שרבים שמרו עד
אז בליבם ,וכך התחזקה תודעת השואה
בארץ ובעולם .העדויות במשפט כללו יותר
מ 100-עדים ו 1,600-מסמכים .אייכמן טען
להגנתו שרק מילא פקודות ,אך טענותיו
נדחו .הוא נידון למוות והוצא להורג בתלייה.
גופתו נשרפה ואפרו פוזר בים.

יסּור ְ ּקלָ לָ ה
דַּ ף ס"וִ :א ּ
יסּור לְ ַק ֵ ּלל ָּכל ָא ָדם ִמּיִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלִ .מ ְּל ַבד זֹאתַ ,ה ּתוֹ ָרה ַמזְ ִה ָירה
ַקּיָ ם ִא ּ
ָ
ִ ּב ְמי ָּוחד ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַק ֵ ּלל נָ ִ ׂ
שיא" :וְ נָ ִשׂ יא ְב ַע ְּמך ל ֹא ָתאֹר".
ִמיהּו נָ ִ ׂ
שיא? ַה ַּכּוָנָ ה לְ ָא ָדם ׁ ֶש ּׁיֵש לוֹ ְ ׂ
ש ָר ָרה ַעל ִצבּ ּור ְּכלַ ל יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלָּ ,יִתכֵ ן
ְ
ׁ ֶש ַה ּ ְ ׂ
ֹ
ׁ
ׂ
נְה ְד ִרין.
ש ָר ָרה ִּת ְהיֶה ְמ ִדינִיתְּ ,כמו ֶמלֶ ךְ ,וי ִָּתכֵ ן ֶש ִּת ְהיֶה ּתו ָֹרנִית ְּכגוֹן נְ ִשיא ַה ַּס ֶ
ַה ּתוֹ ָרה ַ ּגם ְמ ָפ ֶר ׁ ֶשת עוֹ נֶ ׁש ְמי ָּוחד לַ ְמ ַק ֵ ּלל ֶאת ָא ִביו אוֹ ִא ּמוֹ .
ְ ּב ֶק ׁ ֶשר לָ ִא ּיסּור לְ ַק ֵ ּלל כּ ֵוֹתב ָה ַר ְמ ַ ּב"םֶ ׁ ,ש ִאם נִ ְתבּ וֹ נֵ ן נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ְּקלָ לָ ה ִהיא
ישהּו ׁ ֶש ֵה ַרע לוֹ ְמ ַב ֵ ּק ׁש
סּוג ׁ ֶשל נְ ָק ָמהַ .מדּ ַּוע? ִּכי ָא ָדם ַהכּ ֵוֹעס ַעל ִמ ׁ ֶ
סוֹבל .לִ ְפ ָע ִמים
לִ נְ קוֹם בּ וֹ ,וְלִ ְפ ָע ִמים ֲא ִפילּ ּו ַמ ְס ּ ִפיק לוֹ לְ ַד ְמיֵן ֵא ְיך ַה ָ ּלה ֵ
הּוא ָּכל ָּכ ְך כּ ֵוֹעס ַעד ׁ ֶשהּוא ַמ ִ ּב ַיע דְּ ָב ִרים ַ ּב ּ ֶפהַ :הלְ וַאי ׁ ֶש ְּיִהיֶה לְ ָך ָּכ ְך
נוֹקט ַמ ֲע ֶ ׂ
שהַ ,מ ֶּכה אוֹתוֹ ַ ּב ֲחזָ ָרה אוֹ ֲא ִפילּ ּו
וָכָ ְך .לִ ְפ ָע ִמים הּוא ֲא ִפילּ ּו ֵ
ְ
יכך ַה ּתוֹ ָרה ְמ ַצּוָ ה ׁ ֶשלּ ֹא
ֵ
הוֹרג אוֹתוַֹ ,הכּ וֹל לְ ִפי ִמידַּ ת ַה ַּכ ַעס ׁ ֶש ּׁיֵש בּ וֹ .לְ ִפ ָ
ְ
טוֹב ַעת ָ ּבנּו ִמידּ וֹת טוֹבוֹת.
לְ ַק ֵ ּלל ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַר ֵ ּגל לִ ְכעוֹ סָּ ,כך ַה ּת ָוֹרה ַ
ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ֵמ ִביא ְר ָאיָה ׁ ֶש ֶּזה ַט ַעם ָה ִא ּיסּורֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ּתוֹ ָרה אוֹ ֶס ֶרת ֲא ִפילּ ּו
יסּור זֶ ה
יוֹד ַע ַעל ַה ְּקלָ לָ הֵ .מ ִא ּ
וֹמ ַע ֵוְאינוֹ ֵ
לְ ַק ֵ ּלל ֵח ֵר ׁש ,וְ הּוא ֲה ֵרי ֵאינוֹ ׁש ֵ
ָאנּו ְמ ִבינִ ים ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה רוֹ ָצה לִ ְמנוֹ ַע ֵמ ָא ָדם לְ ַק ֵ ּללֵ ,וְאין ַמ ְּט ַרת ָה ִא ּיסּור
ּולל ַה ִּמ ְצ ַט ֵער ִ ּב ׁ ְש ִמ ַיעת ַה ְּקלָ לָ ה.
נוֹע ַצ ַער ִמן ַה ְמק ָ ּ
דַּ ָוְקא לִ ְמ ַ
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דַּ ף ס"ז :לָ ָּמה לְ ַה ְח ִ ּביא ֶאת ָה ֵע ִדים?
בוֹדה
ֵמ ִסית הּוא ָא ָדם ׁ ֶש ַּמ ִּטיף לַ ֲעבוֹד ֲע ָ
יתה
זָ ָרה ,וְ ַה ּתוֹ ָרה קוֹ ַב ַעת לוֹ עוֹ נֶ ׁש ִמ ָ
"ס ִקילָ ה"ִ .מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֲעווֹנוֹ
ֶה ָחמּור בְּ יוֹ ֵתר ְ -
יוֹתרֶ ,ה ְח ִמירּו ָעלָ יו
ׁ ֶשל ַה ֵּמ ִסית ָחמּור ְ ּב ֵ
ַ ּבדְּ ָב ִרים ַה ָ ּב ִאים:
אּ ֵ .בית ַהדִּ ין לְ ע ֹולָ ם ֵאינ ֹו ַמ ֲע ׁ
נִיש עו ֵֹבר ֲע ֵב ָרה
ֶא ָ ּלא ִאם ֵּכן ׁיֵש ֵע ִדים ׁ ֶש ְּמ ִע ִידים ַעל ַמ ֲע ֵ ׂ
שהּו.
ישהּו עוֹ ֶ ׂ
שה ֲע ֵב ָרה .לְ ָמ ׁ ָשל ,ל ֹא
בּ ְ .ב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ל ֹא ִמ ׁ ְש ַּתדְּ לִ ים לִ ְת ּפ ֹוֹס ִמ ׁ ֶ
ַמ ֲע ִמ ִידים ֵע ִדים ׁ ֶש ְּיִת ַח ְ ּבאּו לְ יָד ָא ָדם ָח ׁשּוד לְ ַח ֵ ּלל ׁ ַש ָ ּבת ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּיִהיֶה נִ ָּיתן
ילל ׁ ַש ָ ּבת ִ ּב ְפנֵ י ֵע ִדיםֵ ,הם ָ ּב ִאים לְ ֵבית
לְ ָה ִעיד ָעלָ יוֶ ,א ָ ּלא ִאם ָק ָרה ׁ ֶשהּוא ִח ֵ ּ
דִּ ין ְּומ ִע ִידיםַ ,וְא ְד ַר ָ ּבה ִמ ׁ ְש ַּתדְּ לִ ים לְ ַהזְ ִהיר אוֹתוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ַיְח ֵ ּלל ׁ ַש ָ ּבת וְ ל ֹא ָיֵענֵ ׁש.
לְ ע ַּּומת זֹאת ,לְ ָא ָדם ֵמ ִסית ָּכ ְך עוֹ ִ ׂ
שיםִ :אם ְרא ֵּובן ֵמ ִסית ֶאת ׁ ִש ְמעוֹן לַ ֲעבוֹד
בוֹדה זָ ָרהֲ ,ע ַדיִן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְר ׁ ִש ַיע אוֹתוֹ ְ ּב ֵבית דִּ ין ִּכי ֵאין ׁ ְשנֵ י ֵע ִדיםָ .מה
ֲע ָ
עוֹ ִ ׂ
וְאוֹמר לוֹׁ :יֵש לִ י ַ ּכ ָּמה ֲח ֵב ִרים ,בֶּ ַטח ַ ּגם ֵהם
טוֹמן לוֹ ּ ַפח ֵ
שים? ׁ ִש ְמעוֹן ֵ
ְ
ָ
מוֹע ֶאת דְּ ָב ֶריך ,וְ ָכך ׁיֵש ֵע ִדיםִ .אם ַה ַּת ְחבּ ּולָ ה ל ֹא ַמ ְצלִ ָיחה,
ְיִרצּו לִ ׁ ְש ַ
אּובן ,וְ ָכ ְך
ַמ ְחבִּ ִ
יאים ֵע ִדים בִּ ְמקוֹם ִמ ְס ּתוֹר וְ ׁ ִש ְמעוֹן ְמ ַדבֵּ ר ׁ ָשם ִעם ְר ֵ
ׁ
ית
ס
מ
ן
אּוב
ר
ת
א
ים
ע
וֹמ
ש
ים
ָה ֵע ִד
וְהם יְ כוֹ לִ ים לְ ָה ִעיד ָעלָ יו בְּ ֵבית דִּ ין.
ֵ
ֶ ְ ֵ ֵ ִ
ְ ִ

הּור ָקנוֹ ס
דַּ ף ס"חַ :ר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
יעזֶ ר ֶ ּבן ְ
אוֹרעוֹת ׁ ֶש ִה ְת ַר ֲח ׁשּו ְ ּב ֵעת ּ ְפ ִט ַירת ַה ַּת ָ ּנא
ְ ּב ַדף זֶ ה ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ּ ֵפר ַעל ְמ ָ
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן ה ְּור ָקנוֹסַ .ר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָהיָה ִמ ְ ּגדוֹ לֵ י ַה ַּת ָ ּנ ִאים ָוְהיָה ֲח ֵברוֹ
יְהוֹש ַע ַוְרבּ וֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבאְּ .כ ׁ ֶש ָחלָ ה ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר וְנָ ָטה לָ מּות
ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ֻ
ָסרּו ַחכְ ֵמי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לְ ַב ְּקרוָֹ .היָה זֶ ה יוֹם ׁ ִש ִּׁ
ישי ְּוב ִע ְּקבוֹת ַה ִּט ּיפּול ְ ּב ַמ ֲחלָ תוֹ
יכנֵ ס
ֵא ֲחרּו ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ לְ ִה ְת ַע ֵּסק ְ ּב ָצ ְרכֵ י ׁ ַש ָ ּבת .בְּ ֵעת ׁ ֶש ַה ּׁ ַשבָּ ת ָע ְמ ָדה לְ ִה ָ ּ
ילין ׁ ֶש ָהיּו מּו ָּנחוֹ ת
יעזֶ ר וְ ָחלַ ץ ֶאת ַה ְּת ִפ ִּ
ָע ַמד ְ
הּור ָקנוֹ ס ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
ַעל זְ רוֹ עוֹ וְ ַעל ר ׁ
ילין
יחים ְּת ִפ ִּ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ָא ִביו ַהחוֹ לֶ הִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ַמ ִּנ ִ
בַּ ּׁ ַשבָּ תַ ,וְרק ַא ַחר ָּכ ְך ִמ ֲיהרּו ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ לְ ַה ְדלִ יק נֵ רוֹת ׁ ַש ָ ּבתַ .ר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר
ָא ַמר לַ ֲחכָ ִמים ׁ ֶש ָ ּבאּו לְ ַב ְּקרוֶֹ ׁ ,ש ְ ּבנֵ י ֵ ּביתוֹ נָ ֲהגּו ׁ ֶשלּ ֹא ַּכ ׁ ּש ָּורה ,וְ הּוא ִה ְס ִ ּביר
ילין ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת ֵאינ ֹו עו ֵֹבר ִא ּיסּור ּתו ָֹרה ֶא ָ ּלא ָאסּור לְ ַה ִ ּנ ָיחן
ו ְָא ַמרִ :מי ׁ ֶש ַּמ ִ ּנ ַיח ְּת ִפ ִּ
קוֹדם
ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ן ִ ּבלְ ַבדִ ,וְאילּ ּו לְ ַה ְדלִ יק ֵא ׁש ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת ָאסּור ִמן ַה ּת ָוֹרה ,לָ כֵ ן ֶ
ילין.
כּ ֹל ָהיָה ָצ ִר ְיך לְ ַמ ֵהר ּולְ ַה ְדלִ יק נֵ רוֹתַ ,וְרק ַא ַחר ָּכ ְך לַ ֲחלוֹץ ֶאת ַה ְּת ִפ ִּ

דַּ ף ס"טּ ֵ :בן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרה

על המפה
מרכז ז'ראר בכר
מרכז ז'ראר בכר ,שנקרא בראשית
דרכו "בית העם" הוא מרכז למופעי
תרבות ואומנות בירושלים .המגרש
ברחוב בצלאל נרכש בשנות ה40-
על ידי הקרן הקיימת ,ובניית המבנה,
שהחלה לפני הקמת המדינה ,נפסקה
בשל המלחמה והמצור על ירושלים.
לכן המבנה עמד שומם וריק שנים
רבות .בשנת תשט"ו ( )1955הועבר בית
העם לידי עיריית ירושלים ,שהזמינה
את האדריכל דוד רזניק להשלים את
המבנה ולהתאימו לתפקידיו החדשים.
בשנת תשכ"א ( )1961התקיים בבית
העם משפטו של אדולף אייכמן ,והוא
הוכשר במיוחד למטרה זו .בתחילת
שנות ה 80-שופץ המבנה על ידי הקרן
לירושלים באמצעות תרומת מיליונר
צרפתי ,ומאז הבניין נקרא על שם בנו
של התורם ,ז'ראר בכר.

מרכז ז'ראר בכר ()Wikimedia, Yoninah

"בן סו ֵֹרר"ַ ,על ׁ ֵשם ׁ ֶש ַה ּ ֶפ ֶרק עו ֵֹסק ַ ּב ֲהלָ כוֹת ַה ְּק ׁשּורוֹת
ַה ּ ֶפ ֶרק ַה ּׁ ְש ִמינִ י ְמכּו ֶ ּנה ֵ ּ
וֹמ ַע
סוֹרר ֶ
לְ ֵבן ֵ
סוֹרר ֶ
ּומוֹרהּ ֵ .בן ֵ
ּומוֹרה הּוא ֵ ּבן ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּבל ָמרּותֵ ,אינוֹ ׁש ֵ
ְ ּבקוֹל ָא ִביו ְּובקוֹל ִא ּמוֹ ,הּוא גּ וֹ נֵ ב ָ ּב ָ ׂ
לוֹקלֶ תַ .ה ּת ָוֹרה
שר וָיַיִן ִוְה ְתנַ ֲהגּותוֹ ְק ֶ
ּומוֹרה ְ ּבח ְּומ ָרה  -הּוא ִמ ְת ַחּיֵב ִמ ַיתת
ַ
סוֹרר ֶ
קוֹב ַעת ִּכי ׁיֵש לְ ַה ֲענִ ׁיש ֵ ּבן ֵ
אוֹמר ׁ ֶש ָה ֲע ֵברוֹת ׁ ֶשהּוא עוֹ ֶ ׂ
שהֵ ,אינָ ן כּ ֹה ֲחמּורוֹת ַעד
ֵ ּבית דִּ יןַ .ה ַּתלְ מּוד ֵ
ׁ ֶש ֵּמ ֲח ָמ ָתן ׁיֵש לְ ִה ְת ַחּיֵב ִמ ָיתהִ .אם ֵּכן ַמדּ ַּוע הּוא נֶ ֱה ָרג? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָ ּברּור ׁ ֶש ִּמי
וְיַהרוֹג ֲאנָ ׁ ִשים.
ׁ ֶש ִּמ ְתנַ ֵהג ְ ּבדֶּ ֶר ְך זוֹ ,יֵלֵ ְך ְ
וְיִתדַּ ְרדֵּ ר ּולְ ַב ּסוֹף הּוא ְיִהיֶה ׁש ֵוֹדד ֲ
ָּכ ְך נֶ ֱא ַמר ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא" :בֵּ ן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרה נִ ידּ וֹ ן ַעל ׁ ֵשם סוֹ פוֹ "  -הּוא ִמ ְת ַחּיֵ ב
יתה ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַהדֶּ ֶר ְך ׁ ֶשהּוא בָּ ַחר בָּ ּה מוֹ ִבילָ ה לְ ַב ּסוֹ ף לְ ׁשוֹ ד וָ ֶר ַצח.
ִמ ָ
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ייבוש אגם החולה

בשנת  1951החל המבצע לייבוש אגם החולה .היה זה מבצע הנדסי בעמק
החולה ,שבמהלכו יובשו האגם והביצות שסביבו ,בשטח של כ62,000-
דונם .מטרת המבצע היתה להגדיל את שטחי החקלאות בגליל העליון,
ולהשתמש בכבול שבתחתית הביצה כזבל אורגני וחומר גלם לתעשיה
הכימית .המבצע נחשב לאחד המפעלים ההנדסיים הגדולים והחשובים
בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל ,אולם כעבור זמן התברר שהוא
גרם גם לנזקים גדולים לסביבה ,לחי ולצומח ,שעלו על התועלת שהביא.
בעקבות מבצע הייבוש נוסדה החברה להגנת הטבע ,והוקמה שמורת
החולה ,היא שמורת הטבע הראשונה בארץ .בשנות ה 90-הוחל בהצפה
מחודשת של חלק מהשטחים שיובשו ,בניסיון לשקם את הנזקים.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

 .1אילו ׁ ְש ֵּתי ִמ ְצווֹ ת מרגילות ֶאת
ָה ָא ָדם לְ ֶח ְמלָ ה ּולְ ַר ֲח ִמים?
 .2מדוע ַה ּתוֹ ָרה אוֹ ֶס ֶרת לְ ַק ֵ ּלל
ֲא ִפילּ ּו ֵח ֵר ׁש?
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

עמק החולה ,מבט מזרחה מרמות נפתלי .גוף המים הדרומי (מימין) הוא שמורת החולה,
והצפוני אגמון החולה .בשטח שביניהם היה האגם שיובש ,והביצות השתרעו עוד צפונה.
(אלי שני )Wikipedia,

מה קשור?
לפניכם רשימת שמות שמופיעים בערכה.
עליכם לזהות אלו מהם הם שמות של עבודה
זרה ולמחוק אותם:
סלמנדרה
ברחא קרחא

דבר תורה לשולחן שבת

קצטניק
הורקנוס

"כנֶ ׁ ֶשר יָ ִעיר ִקנּוֹ ַעל גּ וֹ זָ לָ יו יְ ַר ֵחף
בפרשה נאמר שה' בא לעם ישראל ְ ּ
יִ ְפרֹשׂ ְ ּכנָ ָפיו יִ ָ ּק ֵחהּו יִ ּ ָ ׂ
ש ֵאהּו ַעל ֶא ְב ָרתוֹ ".

סוכות בנות

שאלו על כך חז"ל :מדוע משווה התורה את ה'
דווקא לנשר?

מבין השמות שנשארו ,איזה הוא שמו של
בעל חיים?

עונה על כך רש"י שהנשר מרחם על בניו ואינו
מכביד עליהם ,אלא מרחף מעליהם בעדינות ,וכך
גם נהג הקב"ה עם ישראל – לא התגלה בצורה
מכבידה ונתן להם מצוות קשות ,אלא נתן להם
תורה בצורה נעימה כדי שיוכלו לקבל ולשמור.

מיהו כינויו של סופר ידוע?
ומיהו אביו של אחד התנאים?
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