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בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת סנהדרין ,דף ס"ג
"ויחל נ ַֹח איש האדמה ויטע כרם  -אמר רב חסדא
אמר רב עוקבא ,ואמרי לה מר עוקבא אמר רבי זכאי:
אמר לו הקב"ה לנח :נח ,לא היה לך ללמוד מאדם
הראשון ,שלא גרם לו אלא יין?"

דַּ ף ע'ִ :הלְ כוֹ ת יַ יִ ן
לוֹמ ִדים ֲהלָ כוֹ ת ֲא ָחדוֹ ת ַה ְ ּק ׁשּורוֹ ת לְ יַ יִ ן.
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
ַה ֲהלָ כָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה עוֹ ֶס ֶקת בְּ ֵבן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרהֶ ׁ ,ש ֶא ָחד ִמ ִּמנְ ָהגָ יו הּוא
ׁ ְש ִתּיַ ת יַ יִ ןֲ .הלָ כָ ה נוֹ ֶס ֶפת ִמ ְתיַ ֶח ֶסת לְ ֶא ָחד ִמדִּ ינֵ י ִּת ׁ ְש ָעה בְּ ָאבּ ְ :ב ֶע ֶרב
ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ַא ַחר ַה ָ ּצ ֳה ַריִם אוֹ כְ לִ ים ְסעּודָּ ה ַא ֲחרוֹ נָ ה לִ ְפנֵ י ַה ּצוֹםְ .סעּודָּ ה
"סעּודָּ ה ַמ ְפ ֶס ֶקת"ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא ַה ְּסעּודָּ ה ׁ ֶש ַא ֲח ֶר ָיה ַמ ְפ ִס ִיקים
זוֹ ְמכ ָ ּּונה ְ
לֶ ֱאכוֹ לּ ַ .ב ְּסעּודָּ ה ַה ַּמ ְפ ֶס ֶקת ֵאין ׁשוֹ ִתים יַ יִ ןֵ ,אין אוֹ כְ לִ ים ָ ּב ָ ׂ
שרֲ ,וַא ִפילּ ּו ֵאין
אוֹ כְ לִ ים ׁ ְשנֵ י ַּת ְב ׁ ִשילִ ים ִ ּב ְסעּודָּ ה זוֹ ֵ .אין אוֹ כְ לִ ים ַ ּגם דָּ גִ ים ְמב ּׁ ָּושלִ ים וְגַ ם
ַּת ּפ ֵּוחי ֲא ָד ָמה ְמב ּׁ ָּושלִ ים ,לְ ָמ ׁ ָשל .נוֹ ַהג זֶ ה ִהינּ וֹ ֵחלֶ ק ִמן ָה ֲא ֵבלּות ַעל
ח ְּור ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
ְ ּביָ ֵמינּו נוֹ ֲהגִ ים ׁ ֶש ְּכ ָבר ַ ּבּיָ ִמים ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ֵאין ׁשוֹ ִתים יַ יִ ן וְ ֵאין
אוֹ כְ לִ ים ָ ּב ָ ׂ
שרָּ ,כל ֶא ָחד לְ ִפי ִמנְ ַהג ְמקוֹ מוֹ .
מּוב ָטח לוֹ ׁ ֶש ָע ִתיד הּוא
רּושלַ יִ םְ ,
ָא ְמרּו ֲחכָ ִמיםּ ָ :כל ַה ִּמ ְת ַאבֵּ ל ַעל יְ ׁ ָ
רּושלַ יִ ם לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א.
לִ ְראוֹ ת בְּ ִשׂ ְמ ָח ָת ּה בְּ ֵעת בִּ נְ יַ ן יְ ׁ ָ

דַּ ף ע"אִ :עיר ַה ִּנידַּ ַחת
יה ֵה ֵחלּ ּו לַ ֲעבוֹ ד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
הּודיםֶ ׁ ,ש ּתוֹ ׁ ָש ֶב ָ
ִעיר ַה ִּנידַּ ַחת ִהיא ִעיר ׁ ֶשל יְ ִ
עוֹסקוֹ ת ְ ּב ִעיר ַה ִ ּנידַּ ַחת ,וְ ַה ּסּוגְ יָ ה
ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ַּמ ֶּסכֶ ת יֵ ׁש סּוגְ יוֹ ת ֲא ָחדוֹ ת ָה ְ
"שלָ ל" ָ -ה ְר ׁ
כּוש ׁ ֶשל ִעיר
ְ ּב ַדף זֶ ה ִמ ְתיַ ֶח ֶסת לִ ְפ ָרט ְמסּוּיָ םֶ :את ָ ּכל ַה ּׁ ָ
ַה ִּנידַּ ַחת  -אוֹ ְס ִפים לְ ַר ֲח ַבת ָה ִעיר וְ שׂ וֹ ְר ִפים בָּ ֵא ׁשְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ַה ּתוֹ ָרה:
"וְאת ָּכל ׁ ְשלָ לָ ּה ִּת ְקבּ ֹץ ֶאל ּתוֹ ְך ְרח ָֹב ּה וְ ָ ׂ
ש ַר ְפ ָּת ָב ֵא ׁש"ֲ .א ָבל יֶ ׁ ְשנָ ּה ְ ּב ָעיָ ה:
ֶ
ַמה ּיַ ֲעשּׂו ַ ּב ְּמזּוזוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ִפ ְת ֵחי ַה ָ ּב ִּתים? ֲה ֵרי ָאסּור לִ ְ ׂ
שרוֹף ְמזּוזָ ה.
אוֹמר ׁ ֶש ִאם ָּכל ִעיר ׁ ֶשּיֵ ׁש
ַ ּב ַּתלְ מּוד ְ
יעזֶ ר ֵ
לוֹמ ִדים ִחידּ ּׁוש ָ ּגדוֹ לַ :ר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
נוֹ
ׂ
ׁ
ׁ
ב
ים
ה
ין
ָ ּב ּה ְמזּוזָ ה ֵא
ה
ָ ּ ּ דִּ ינֵ י ִעיר ַה ִ ּנידַּ ַחתֵ ,מ ַא ַחר ֶש ִאי ֶא ְפ ָשר לִ ְשרוֹף
ֲ גִ
ְ
ּוע ַה ּתוֹ ָרה ִציּוְ ָתה לִ ְשׂ רוֹ ף ֶאת
ֶאת ִּכ ְת ֵבי ַה ּק ֶוֹד ׁש ׁ ֶש ָ ּב ּה ִ -אם ָּכךַ ,מדּ ַ
ִעיר ַה ִּנידַּ ַחתִ ,אם לְ עוֹ לָ ם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר יִ ְהיֶ ה לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַהדְּ ָב ִרים? ָענָ ה
ַעל ָּכ ְך ָוְא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר :דְּ ָב ִרים ַה ָ ּללּו נִ כְ ְּתבּו ַ ּב ּת ָוֹרה ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיְ ַק ְ ּבלּו ָ ׂ
שכָ ר
ימּוד ַה ּתוֹ ָרה.
ַעל לִ ּ
אוֹמ ִריםָ :אכֵ ן ֵאין שׂוֹ ְר ִפים ֶאת ַה ְּמזּוזוֹ ת ֲא ָבל ֶאת
יֵ ׁש ַּת ָ ּנ ִאים ׁ ֶשחוֹ לְ ִקים וְ ְ
יעה לִ נְ הוֹ ג ָ ּב ִעיר ְּכ ִעיר ַה ִ ּנידַּ ַחת.
יֶ ֶתר ָה ְרכ ּׁוש שׂוֹ ְר ִפיםֵ ,וְאין ְמנִ ָ
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חמרא – יין
עסיק – עוסק

הסבר :הדבר הראשון שעשה נ ַֹח אחרי המבול
הוא לעבוד את האדמה ולנטוע כרם .אמרו חכמים
שעל כך הוכיח אותו הקב"ה ,ואמר לו שהיה עליו
ללמוד מאדם הראשון שהיין הוא מסוכן ועלול
להחטיא את האדם .זאת משום שלדעת אותם
חכמים העץ שאכל ממנו אדם הראשון היה גפן.

מתולדותיו
נ ַֹח וולפובסקי
(תרנ"ה-תשמ"ז)1895-1987 ,
נ ַֹח וולפובסקי ז"ל נולד ברוסיה ושירת
בצבא הרוסי .הוא היה הקצין הזקן ביותר
בצה"ל כאשר כיהן כקצין גינון ראשי,
ובמסגרת תפקידו נטע יותר ממיליון
עצים בישראל .בשנת תרפ"ב ()1922
הצליח לברוח מרוסיה ועלה לארץ יחד עם
קבוצת חיילים יהודים .נח התיישב בחדרה
ועבד בפרדסים .במלחמת העולם השנייה
שירת בצבא הבריטי ,ולאחר מכן עזר
לפליטות יהודיות להגיע לארץ .במלחמת
העצמאות הוא פיקד על סוללת מרגמות
בבאר שבע .בגיל  55הוא התגייס שוב
לצה"ל ,וכיהן בתפקיד שהומצא עבורו
– "קצין גינון ראשי" ,רכש אלפי שתילים
ונטע אותם בבסיסים ברחבי הארץ.
בעיקר השקיע בטיפוח חוות הגדנ"ע
באר אורה ,שם
היה ידוע בכינוי
"סבא נח" .בשנת
תשמ"ד ()1984
הוענק לו אות
הנשיא למתנדב.
נח וולפובסקי ז"ל
נפטר בגיל .92
נח וולפובסקי
(https.he.wikipedia.org.w.index.
)php.curid1192207
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"בא ַ ּב ַּמ ְח ֶּת ֶרת"
דַּ ף ע"בּ ָ :
"הבָּ א
ְּכ ָבר ָע ַס ְקנּו ַ ּב ְּכלָ ל ַה ּק ֵוֹב ַעַ :
לְ ָה ְר ְג ָך ַה ׁ ְש ֵ ּכם לְ ָה ְרגוֹ "ּ ְ .ב ַדף זֶ ה
יכן לְ ֵמ ִדים ְּכלָ ל זֶ ה ִמן
לוֹמ ִדים ֵה ָ
ְ
ַה ּת ָוֹרהְּ .ובכֵ ן ָּכ ְך נֶ ֱא ַמר ַ ּב ּת ָוֹרה ְ ּב ִדינוֹ
ׁ ֶשל "בָּ א בַּ ַּמ ְח ֶּת ֶרת"ּ ָ .בא ַ ּב ַּמ ְח ֶּת ֶרת
הּוא ַ ּג ָ ּנב ׁ ֶשחו ֵֹתר  -חו ֵֹפרִ ,מנְ ָה ָרה ְּכ ֵדי
לְ ִה ָּיכנֵ ס לַ ַ ּביִת וְלִ גְ נוֹב ,ו ְַה ּתו ָֹרה ַמ ִּת ָירה
ְ
ְ
יבה לְ כָ ך ִהיא ׁ ֶש ַעל ּ ִפי ַה ּת ָוֹרה ְ ּב ֶד ֶרך ְּכלָ ל
לְ ַב ַעל ַה ַ ּביִת לַ ֲהרוֹג אוֹתוַֹ .ה ִּס ָ ּ
ַה ַ ּג ָ ּנב ְמ ַתכְ נֵ ן ׁ ֶש ִאם ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת ְיַר ִ ּג ׁיש בּ וֹ וִינַ ֶּסה לְ ַע ֵּכב ַ ּב ֲעדוֹ ,הּוא ֲיַהרוֹג
ֶאת ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִתִ .מ ּ ְפנֵ י ֶא ְפ ׁ ָשרּות זוֹ ,דַּ י לִ ְקבּ ַוֹע ׁ ֶש ַה ַ ּג ָ ּנב ָ ּבא לַ ֲהרוֹג ֶאת ַ ּב ַעל
"הבָּ א לְ ָה ְרגְ ָך ַה ׁ ְש ֵ ּכם לְ ָה ְרגוֹ "
אוֹמ ֶרת ֵאפוֹא ַה ּת ָוֹרה לְ ַב ַעל ַה ַ ּביִתַ :
ַה ַ ּביִתֶ .
ָ
–
מּותר לְ ך לְ ַה ְקדִּ ים וְ לַ ֲהרוֹ ג ֶאת ַה ַ ּג ָּנב .אּולָ ם ִאם ָ ּברּור לְ ַב ַעל ַה ַ ּביִת
ָּ
רוֹאה
ׁ ֶש ַה ַ ּג ָ ּנב לְ עוֹ לָ ם ל ֹא ֲיַהרוֹג אוֹתוָֹ ,אסּור לוֹ לַ ֲהרוֹג ֶאת ַה ַ ּג ָ ּנבְּ .כגוֹן ֵ ּבן ׁ ֶש ֶ
חוֹתר לְ ֵביתוֹ לִ גְ נוֹב ,ל ֹא ֲיַהרוֹג ֶאת ָא ִביוִּ ,כי ֵאין ָּכל ָס ֵפק ׁ ֶש ֵאין לָ ָאב
ׁ ֶש ָא ִביו ֵ
יוֹתר ִמ ָּכל דָּ ָבר ַא ֵחר.
ַּכּוָנָ ה לַ ֲהרוֹג ֶאת ְ ּבנוִֹּ ,כי ַא ֲה ַבת ָאב לְ ֵבן ֲחזָ ָקה ֵ

דַּ ף ע"ג" :ל ֹא ַת ֲעמוֹ ד ַעל דַּ ם ֵר ֶע ָך"
ַה ּת ָוֹרה ַמזְ ִה ָירה ָּכל יְ ה ִּודי" :ל ֹא ַת ֲעמוֹ ד ַעל דַּ ם
רוֹאה לְ ֶפ ַתע
ֵר ֶע ָך"ָ .מה ַה ַּכּוָנָ ה? לְ ָמ ׁ ָשל ָא ָדם ֶ
ְקב ַּוצת ׁש ְוֹד ִדים ִמ ְתנַ ּ ֶפלֶ ת ַעל ֲח ֵברוֹ וְ הּוא ְ ּב ַס ָּכנָ ה,
רוֹאה ָא ָדם
אוֹ ׁ ֶש ַחּיָה ָר ָעה ּת ֶוֹק ֶפת אוֹתוֹ ,אוֹ ׁ ֶשהּוא ֶ
ְ ּב ַס ָּכנַ ת ְט ִב ָיעה ָ -אסּור לַ ֲעמוֹ ד ַעל ְמקוֹ מוֹ ְס ָתם,
יש ֵפ ְך ,וְ לָ כֵ ן ָעלָ יו
ׁ ֶש ֲה ֵרי ָחלִ ילָ ה דַּ ם ֵר ֵעהּו ָעלּול לְ ִה ּׁ ָ
אוֹמר ׁ ֶש ִחּיּוב זֶ ה
לְ ַמ ֵהר לְ ָה ִח ׁיש לוֹ ֶעזְ ָרהָ .ה ַר ְמ ַ ּב"ם ֵ
נוֹס ִפים .ל ֹא ַרק ְ ּב ֵעת ַס ָּכנַ ת נְ ָפ ׁשוֹת
כּ וֹ לֵ ל דְּ ָב ִרים ָ
סרקו ברקוד זה
ָאסּור לַ ֲעמוֹד ִמן ַה ַ ּצדֶ ,א ָ ּלא ֲא ִפילּ ּו ִאם ַקּיֶ ֶמת
לצפייה בסרטון
הּודי יְ ַאבֵּ ד ֶאת ָממוֹ נוֹ ַ ,חּיָ ִבים לְ ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל
ַס ָ ּכנָ ה ׁ ֶשּיְ ִ
על סוגיה זו
רוֹאים ְ ׂ
ש ֵר ָפה ְ ּב ַביִת ׁ ֶשל יְ ה ִּודי,
לְ ַהצִּ ילוֹ  .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם ִ
ַח ִּיָבים לְ נַ ּסוֹת לְ כַ בּ ָוֹת ּה ,אוֹ לְ ִה ְת ַק ּׁ ֵשר לִ ְמכַ ֵ ּבי ָה ֵא ׁש.
רוֹאים ֵס ֶפר ׁ ֶשל ָח ֵבר מ ָ ּּונח לְ יָד ַחלּ וֹן ּ ָפת ַּוח
ִאם ִ
עוֹמד לָ ֶר ֶדת ֶ ּג ׁ ֶשםׁ ,יֵש לִ ְסגּוֹר ֶאת ַה ַחלּ וֹן ְּכ ֵדי
ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ֵ
ׁ ֶש ַה ֵּס ֶפר ל ֹא י ְִת ַקלְ ֵקל ,וְכַ ּיו ֵֹצא ַ ּבדָּ ָבר .הו ִֹס ָיפה ַה ּתו ָֹרה
ְ ּבסוֹף ַה ִּמ ְצוָה ָוְא ְמ ָרה" :ל ֹא ַת ֲעמוֹד ַעל דַּ ם ֵר ֶע ָך ֲאנִ י ה'"  -ה' ַמ ְב ִט ַיח ָ ׂ
שכָ ר
טוֹב לְ ִמי ׁ ֶש ַּמ ִ ּציל ֶאת ֲח ֵברוְֹ ,והּוא י ִֵּתן ע ֹונֶ ׁש לְ ִמי ׁ ֶשעו ֵֹמד ִמן ַה ַ ּצד ו ְֵאינ ֹו ַמ ִ ּציל.

דַּ ף ע"ד :יֵ ָה ֵרג וְ ַאל יַ ֲעבוֹ ר
לַ ְמרוֹת ׁ ֶש ּ ִפ ּ
צוֹר ְך ַה ָ ּצלַ ת נְ ָפ ׁשוֹת
יק ַ
ּוח נֶ ֶפ ׁש דּ וֹ ֶחה ֶאת ָ ּכל ַה ּתוֹ ָרהּ ,ולְ ֶ
מ ָּּותר ָוְצ ִר ְיך לְ ָמ ׁ ָשל לְ ַהזְ ִמין ַא ְמבּ ּולַ נְ ס ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת ,אוֹ ַמ ִּת ִירים לְ חוֹ לֶ ה ְמס ָּּוכן
לֶ ֱאכוֹל ַ ּגם ְ ּביוֹם ַה ִּכ ּיפ ִּורים ,וְכַ דּ ו ֶֹמהּ ְ ,בכָ ל זֹאת י ׁ ְֶשנָ ן ׁ ָש ׁ
לוֹש ֲע ֵברוֹת ֲחמּורוֹת

2

מן ההיסטוריה
ייסוד חוות הגדנ"ע באר
אורה
מפקד הגדנ"ע עקיבא עצמון תכנן
להקים "מדינת נוער" בנגב ,ורצה לעשות
זאת סביב הבאר שקדחו חיל ההנדסה
כדי לספק מים לאילת .הוא שיתף
בתוכניתו את דוד בן גוריון ויגאל ידין,
אך היא לא יצאה אל הפועל .בסופו של
דבר ,בשנת תש"י ( )1950הגיעו אל
"באר הנדסה" אנשי הסגל הראשונים
של החווה לעתיד ,שהייתה בשלבים
מתקדמים של הקמה ,והשלימו את
הקמתה בסיוע חיל ההנדסה .כשבוע
לאחר מכן הוטס לחווה מחזור ראשון
של גדנ"עים .במסדר הפתיחה של
המחזור הראשון ,הוחלף שמה של
החווה באופן רשמי לשם שהוצע על
ידי ועדת השמות הממשלתית – באר
אורה .על הנטיעות והנוי בחווה היה
ממונה רב סרן נח וולפובסקי" ,סבא
נח" ,שהתגורר שם שנים רבות.
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ּוש ִפיכּות
ׁ ֶש ֲעלֵ ֶ
יהן נֶ ֱא ַמר "יֵ ָה ֵרג וְ ַאל יַ ֲעבוֹ ר"ֲ :עבוֹ ָדה זָ ָרהּ ִ ,גילּ ּוי ֲע ָריוֹ ת ׁ ְ
"ע ֵ ׂ
שה ַא ַחת ִמן ָה ֲע ֵברוֹת ַה ָ ּללּו ,וְ ל ֹא
אוֹמ ִרים לִ יה ִּודי ֲ
דָּ ִמים .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם ְ
ְ
ְ
"ש ַעת
נַ ֲהרֹג ְ
אוֹת ָך" ָ -אסּור לְ ַה ְס ִּכיםָּ .כך ַהדִּ ין ְ ּב ֶד ֶרך ְּכלָ לֲ ,א ָבל בִּ ׁ ְ
"ש ַעת ַה ּׁ ְש ָמד"? ְּכ ׁ ֶשּיֵ ׁש ְּתק ָּופה ׁ ֶשנּ וֹ כְ ִרים
ַה ּׁ ְש ָמד" ַהדִּ ין ׁשוֹ נֶ הַ .מ ִהי ׁ ְ
אוֹ ְמ ִרים לִ יה ִּודים לַ ֲעשׂוֹ ת ֲע ֵב ָרהִּ ,כי ֵהם ִמ ְת ַּכּוְנִ ים לַ ֲעקוֹ ר ֵמ ֶהם ֶאת
ַה ּתוֹ ָרהּ ְ .ב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה ִאם ֵהם מוֹ ִרים לִ יה ִּודי לַ ֲעבוֹ ר ֲע ֵב ָרה ָעלָ יו לְ ָס ֵרב
ֲוַא ִפילּ ּו יַ ַה ְרגּו אוֹ תוֹ  .יְ ה ִּודי ׁ ֶש ִּקּיֵ ם ֲהלָ כָ ה זוֹ ָּומ ַסר ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ְ ,מ ַקּיֵ ם ִמ ְצוָ ה
"קידּ ּׁוש ַה ּׁ ֵשם" ּו ְ ׂ
שכָ רוֹ ָ ּגדוֹ לּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך ַהדּ וֹ רוֹ תַ ,ר ִ ּבים
ְ ּגדוֹ לָ ה ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶשל ִ
ֵמ ֲאבוֹ ֵתינּו ִקּיְ מּו ִמ ְצוָ ה זוֹ וְ ל ֹא נִ ְר ְּתעּו לָ מּות ַעל ִקידּ ּׁוש ַה ּׁ ֵשםֵ ,הם ְּובנֵ י
בוֹדה זָ ָרה אוֹ לְ ָה ִמיר ֶאת דָּ ָתםֲ .אנָ ׁ ִשים
ֵב ָיתםִּ ,ובלְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא לַ ֲעבוֹד ֲע ָ
"קדוֹ ׁ ִשים".
ֵא ֶ ּלה ְמכ ִ ּּונים ְ

דַּ ף ע"הָ :צ ַר ַעת נַ ֲע ָמן ַשׂ ר ַהצָּ ָבא
ישעֵ ,א ַרע ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָמן ַ ׂ
שר ְצ ָבא
ִ ּב ְתק ַּופת ַה ָ ּנ ִביא ֱאלִ ׁ ָ
ֲא ָרם לָ ָקה ְ ּב ָצ ַר ַעת .לְ ֵא ׁ ֶשת נַ ֲע ָמן ָהי ְָתה ְמ ׁ ָש ֶר ֶתת,
יַלְ דָּ ה ְק ַט ָ ּנה ֵמ ֶא ֶרץ ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ,ו ְִהיא ָא ְמ ָרה לָ ּהָ " :יד ַּוע
לִ י ִּכי יֵ ׁש ָמזוֹ ר לַ ָ ּצ ַר ַעתִ .א ְמ ִרי לְ ַב ְעלֵ ְך ׁ ֶשּיִ ׁ ְשלַ ח
ישע ְוהּוא י ְַר ּ ֵפא אוֹת ֹו ִמ ָ ּצ ַר ְע ּתוֹ.
ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה לַ ָ ּנ ִביא ֱאלִ ׁ ָ
ֵא ׁ ֶשת נַ ֲע ָמן ָא ְמ ָרה ֶאת ַהדְּ ָב ִרים לְ ַב ְעלָ ּה ,וְ הּוא
ֶה ֱע ִביר ֶאת ַהדְּ ָב ִרים לְ ֶמלֶ ְך ֲא ָרםֶ .מלֶ ְך ֲא ָרם
ׁ ָשלַ ח ֶאת נַ ֲע ָמן לְ ֶמלֶ ְך ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִעם ִמכְ ַּתב ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה,
ישע הוֹ ָרה לְ נַ ֲע ָמן ׁ ֶשּיִ ְטבּ וֹ ל ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָע ִמים
ׁ ֶשּיְ ַצּוֶה ַעל ַה ָ ּנ ִביא לְ ַר ּ ְפאוֹ ֱ .אלִ ׁ ָ
ַ ּבּיַ ְרדֵּ ןִּ ,ומ ּׁ ֶש ָע ָ ׂ
יבל ַעל ַע ְצמוֹ נַ ֲע ָמן ׁ ֶשלּ ֹא
שה ָּכ ְך נִ ְת ַר ּ ֵפא ִמ ָ ּצ ַר ְע ּתוֵֹ .מ ָאז ִק ֵ ּ
ישעֶ ׁ :ש ַּכ ֲא ׁ ֶשר הּוא ְמלַ ּוֶה ֶאת
בוֹדה זָ ָרהֲ ,א ָבל הּוא ָא ַמר לֶ ֱאלִ ׁ ָ
לַ ֲעבוֹד ֲע ָ
ֲאדוֹ נוֹ לְ ֵבית ָה ֱאלִ יל ׁ ֶשלּ וֹ ֵ ,אין לוֹ ְ ּב ֵר ָרה וְ גַ ם הּוא יִ ְצ ָט ֵר ְך לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחווֹ ת
ישע נִ ְפ ַרד ִמ ֶּמנּ ּו ְ ּב ִב ְר ַּכת ׁ ָשלוֹ ם.
בוֹדה זָ ָרהַ ,א ֶח ֶרת יְ ב ַ ּ
לַ ֲע ָ
ּולע לוֹ ֱ ,וֶאלִ ׁ ָ
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ַמ ֲע ֶ ׂ
שה זֶ הְּ ,כ ֵדי לִ לְ מוֹד ִמ ֶּמנּּו ׁ ֶשנ ֹוכְ ִרי ֵאינ ֹו ְמצּוּוֶה לִ ְמסוֹר
יִמנַ ע
ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ַעל ִקידּ ּׁוש ה'ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֱאלִ ׁ ָ
ישע ל ֹא ָא ַמר לוֹ ׁ ֶש ְ ּבכָ ל זֹאת ָּ
ִמ ְּל ִה ׁ ְש ַּת ֲחווֹ ת.

על המפה
באר אורה
באר אורה הוא יישוב קהילתי באזור
הערבה ,כ 20-ק"מ צפונית לאילת.
ההתיישבות הראשונית במקום היתה
של בסיס הגדנ"ע שנקרא באר
אורה ,בניגוד לשם הערבי של המקום,
שפירושו "באר חושך" .הבסיס פעל עד
ראשית שנות ה ,90-ולאחר מכן ננטש
ונהרס .בשנת תשמ"ט ( )1989החליטה
הממשלה להקים יישוב במקום הבסיס,
כדי לאכלס את הערבה ולקרב תושבים
מהמרכז לנגב .אבן הפינה ליישוב הונחה
בשנת תשס"א ( ,)2001ובשלב הראשון
נבנו בו  24בתים ומבני ציבור .כיום גרות
ביישוב כ 90-משפחות.

היישוב באר אורה -כיום (יעקב )Wikipedi,

דַּ ף ע"ו :דִּ ינוֹ ׁ ֶשל רוֹ ֵצ ַח
רוֹ ֵצ ַח ַחּיָ ב ְ ּב ִמ ַיתת ֵ ּבית דִּ ין ,ול ֹא ַרק רוֹ ֵצ ַח ׁ ֶש ְ ּבמוֹ ָיָדיו ָה ַרג ֶאת ֲח ֵברוֹ
ִמ ְת ַחּיֵ ב ִמ ָיתה ֶ -א ָ ּלא ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ִּמ ְק ֶרה ׁ ֶש ָא ָדם ָט ַבע ַ ּב ַּמיִ ם וְ יָ כוֹ ל לָ ֵצאת
הוֹציא ֶאת ָהר ׁ
ֹאש ֵמ ַה ַּמיִם,
ַהח ָּוצהַ ,א ְך ָ ּבא ִא ׁיש ַאכְ זָ ר ָּומנַ ע ֵמ ַה ּט ֵוֹב ַע לְ ִ
ַעד ׁ ֶשהּוא ָט ַבע ּ ַ -גם הּוא ַחּיָ ב ִמ ָיתה.
לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָה ִא ׁיש ָה ַא ְכזָ ר ל ֹא ִה ְכנִ יס ֶאת ַה ּטוֹ ֵב ַע לַ ַּמיִ םֶ ,א ָ ּלא ַרק ל ֹא
יתה.
נָ ַתן לוֹ לָ ֵצאת ֵמ ֶהם ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן הּוא ַחּיָ ב ִמ ָ
יכה ֶאת ֲח ֵבר ֹו ו ֲַה ָרגוֹּ ֵ ,בית דִּ ין ָצ ִר ְ
יך לִ ְבדּ וֹ ק ֶאת ְ ּכלִ י ָה ֶר ַצח,
ישהּו ִה ָּ
ִאם ִמ ׁ ֶ
ְ
ׁ ֶש ִאם ְ ּב ֶד ֶרך ְּכלָ ל ֵאין הּוא ָעלּול לְ ָה ִמית ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ִ ּנ ַיח ׁ ֶש ַה ִּמ ָיתה ָה ָיְתה
יכה אוֹ תוֹ
ְק ׁש ָּורה ְ ּב ָד ָבר ַא ַחר חּוץ ֵמ ַה ַּמ ָּכה .לָ כֵ ןִ ,אם לְ ָמ ׁ ָשל הּוא ִה ָּ
ְ ּב ֶא ֶבן וְ ִהיא ָהיְ ָתה ְק ַטנְ ַט ָ ּנה ּ -פוֹ ְט ִרים ֶאת ָהרוֹ ֵצ ַח ִמ ִּמ ָיתה.

3

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ע' -ע"ו

70

 /1952תשי"ב

שנה למדינת ישראל

 /1952תשי"ב
דוד בן גוריון

דוד בן גוריון ( ,1886-1973תרמ"ז-תשל"ד) .ראש הממשלה ושר
הביטחון הראשון של מדינת ישראל .נולד בפולין ועלה לארץ בגיל
 20במסגרת העליה השניה .היה פעיל במפלגת פועלי ציון ,שמאוחר
יותר התאחדה עם מפלגות אחרות והפכה למפא"י ,שבן גוריון עמד
בראשה .בשנות ה 20-הפך לאחד
המנהיגים הבולטים של היישוב
היהודי בארץ .בשנת ( 1935תרצ"ה)
נבחר ליו"ר הסוכנות היהודית .פעל
רבות להשגת הכרה בינלאומית
בעצמאות ישראל ולהקמתו של
צה"ל .ב-ה' באייר תש"ח קרא בן
גוריון את מגילת העצמאות בטקס
ההכרזה על הקמת מדינת ישראל.
לאחר הקמת המדינה כיהן כראש
הממשלה ושר הביטחון במשך
מספר קדנציות ,ולאחר מכן פרש
ועבר לגור בקיבוץ שדה בוקר.
דוד בן-גוריון (הנס חיים פיין )Wikipedia,

איש צדיק היה
בזמן השואה היה האדמו"ר מצאנז-קלויזענבורג ,רבי יקותיאל יהודה
הלברשטאם זצ"ל ,אסיר במחנה עבודה יחד עם יהודים רבים.
ביום כיפור רצו הנאצים הרשעים להתעלל ביהודים ,העמידו אותם ברחבה
והציבו מולם סירים עם תבשילים חמים ,שריחם נעים ומגרה.
היו יהודים שלא עמדו בפיתוי ורצו לאכול ,אולם האדמו"ר חיזק את כולם
והורה להם לא להישבר ,ולשמור על קדושת היום .ואכן יהודים רבים הצליחו
להתאפק למרות הרעב החזק ,ולא נתנו לשונאיהם את הסיפוק שבהעברתם
על דתם.

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

"בא ַ ּב ַּמ ְח ֶּת ֶרת" ומה דינו?
 .1מי זה ָ ּ
 .2מה צריך לעשות כדי לקיים את
מצוות "ל ֹא ַת ֲעמוֹ ד ַעל דַּ ם ֵר ֶע ָך"?
"ש ַעת ַה ּׁ ְש ָמד"?
ַ .3מ ִהי ההגדרה של ׁ ְ
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

השלם את החסר
השלימו את החלקים החסרים בסיפור בהתאם
למה שלמדנו בעלון!
נח וולפובסקי ,הידוע בכינויו
הסתובב יום אחד בחוות הגדנ"ע
",
"באר
כשלפתע הבחין בגנב הפורץ לאחד הבתים.
הוא הבין שבעל הבית נמצא בסכנה,
ולכן עליו לעזור לו ,כפי שנאמר בתורה:
".
"
הוא מיהר אל הבית ,וכשהגיע לשם שמע קול
ירייה וראה את הגנב נופל מת .בעל הבית
אמר" :אמנם רצח הוא אחת משלוש העבירות
,
ו
החמורות ,יחד עם
",
שעליהן נאמר "
אבל במקרה זה הגנב התכוון לפגוע בי וסיכן
את חיי ,לכן היה לי מותר לירות בו ,שנאמר:
".
הבא להרגך -
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