
1

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ק"ה- קי"א
פרשת וירא | ט'-ט"ו בחשון )29 לאוקטובר- 4 לנובמבר(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

talmudisraeli.co.il

באתר חדשהתחדשנו

התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

"ה ּבָ ל ַהּקָ ֲעסֹו ׁשֶ ף ק"ה: ּכַ ּדַ

ּלֹו ִיְתַקְּימּו, הּוא  ָללֹות ׁשֶ ַהּקְ ִאם הּוא רֹוֶצה ׁשֶ ע ָיַדע ׁשֶ ְלָעם ָהָרׁשָ ּבִ
ר הּוא  ֲאׁשֶ ְבָיכֹול. ּכַ "ה ּכֹוֵעס, ּכִ ּבָ ּבֹו ַהּקָ אֹותֹו ֶרַגע ׁשֶ ל ּבְ ָצִריְך ְלַקּלֵ
ָניו ּוְבאֹותֹו ְזָמן הּוא לֹא  "ה ִריֵחם ַעל ּבָ ּבָ ָרֵאל ַהּקָ ל ֶאת ִיׂשְ ה ְלַקּלֵ ִניּסָ

ְלָעם.  ל ּבִ חּול ִקְלָלתֹו ׁשֶ ּלֹא ּתָ ֵדי ׁשֶ ָלל, ּכְ ַעס ּכְ ּכָ

ל  ה ׁשֶ ְרּבֹוֶלת ָהֲאדּוּמָ נֹו ִסיָמן: ַהּכַ "ה ּכֹוֵעס ֶיׁשְ ּבָ ר ַהּקָ ֲאׁשֶ ּכַ ֲחַז"ל אֹוְמִרים ׁשֶ
ְרְנגֹול הֹוֶפֶכת ְלֶצַבע ָלָבן. ַהּתַ

ׁש  יּקֵ ַע ּבִ י ְיהֹוׁשֻ יֵער אֹותֹו ַרּבֹות, ְוַרּבִ ּצִ ע ׁשֶ ֵכן  ָרׁשָ ן ֵלִוי ָהָיה ׁשָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ּלְ
תֹו  רֹו ְלִמיּטָ ְרְנגֹול ּוְקׁשָ ַע ּתַ י ְיהֹוׁשֻ "ה ּכֹוֵעס. ָנַטל ַרּבִ ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ל אֹותֹו ּכְ ְלַקּלֵ
ע.  ֵכן ָהָרׁשָ ָ ל ֶאת ַהּשׁ ְרּבֹוְלּתֹו ִלְלָבָנה, אֹו-ָאז ְיַקּלֵ ֲהפֹוְך ּכַ ה ָמַתי ּתַ ְוִחיּכָ
ר הּוא ִהְתעֹוֵרר, ָאַמר:  ֲאׁשֶ ַע. ּכַ י ְיהֹוׁשֻ ם ַרּבִ ָעה ִנְרּדַ ָ יָעה ַהּשׁ ִהּגִ ׁשֶ ַרם, ּכְ ּבְ

ֵאָרֵדם. לּו ׁשֶ ְלּגְ ַמִים ּגִ ָ ְך ּוִמן ַהּשׁ ְרֶאה ֵאין ָראּוי ִלְנהֹוג ּכָ ּנִ ּכַ
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"ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל יֹום - וכמה זעמו ? רגע, שנאמר: 
ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו. איבעית אימא: ' ֵלְך 
ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹר ְּדָלְתָך ַּבֲעֶדָך ֲחִבי ִכְמַעט 

ֶרַגע ַעד ַיֲעָבר ָזַעם" 

הסבר: התלמוד לומד מהפסוקים שהקב"ה זועם 
כביכול בכל יום, אולם זעמו נמשך רק רגע קצר 
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ל ַרב ְיהּוָדה ף ק"ו: ֵלב ָטהֹור ׁשֶ ּדַ

ֶבל. הּוא ָהָיה  ל ֲאמֹוָרֵאי ּבָ ִני ׁשֶ ֵ ן ַהּדֹור ַהּשׁ ָבֶבל ְוהּוא ּבֶ ַרב ְיהּוָדה ַחי ּבְ
מּוֵאל. דֹוֵלי ָהֲאמֹוָרִאים, ַרב ּוׁשְ ַנִים ִמּגְ ל ׁשְ ְלִמיָדם ׁשֶ ּתַ

ְפַטר  ּנִ ׁשֶ ְך, ּכְ יַבת סּוָרא, ֵאֶצל ַרב. ַאַחר ּכָ יׁשִ ה הּוא ָלַמד ּתֹוָרה ּבִ ְתִחיּלָ ּבִ
ָבֶבל ְוַאַחר  ִעיר הֹוֶצל ּבְ ָהְיָתה ּבָ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ קּוָפה ְקָצָרה ּבַ ָהה ּתְ ַרב, הּוא ׁשָ

ָעא. ְנַהְרּדְ מּוֵאל, ּבִ ל ׁשְ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ ד ּבַ ְך ָעַבר ִלְלמֹוֹ ּכָ

ַרב ְיהּוָדה יֹוִריד  ָכְך ׁשֶ י ָהָיה ּבְ ִמים ּדַ ׁשָ ֵעת ֲעִציַרת ּגְ ּבְ ר ׁשֶ ַדף ֶזה ְמסּוּפָ ּבְ
ֶאת ַנֲעלֹו ֵמֶרֶגל ַאַחת )ֵהם ָהיּו 
ֵעת  נֹוֲהִגים ַלְחלֹוץ ַנֲעַלִים ּבְ
ֲעִציַרת  ַעל  ֲעִנית  ּתַ ְבעּו  ּקָ ׁשֶ
י  ִמים, ּכִ ׁשָ ִמים )ּוְכָבר ָיְרדּו ּגְ ׁשָ ּגְ

ַמִים(. ָ ּשׁ יבּוהּו ּבַ ְך ֶהְחׁשִ ל ּכָ ּכָ

ֵני  ׁשְ ּכִ ַחי  ׁשֶ ָרָבא,  ָאַמר  ְך  ּכָ
דֹורֹות ְלַאַחר ַרב ְיהּוָדה: ֲאַנְחנּו, 
ְיכֹוִלים  ְיהּוָדה,  ַרב  ת  ְלעּוּמַ
ל  ּלֵ ִלְפָעִמים ְלִהְתַעּנֹות ּוְלִהְתּפַ
ַמַעת,  ה ִנׁשְ ִפיּלָ ְולֹא ָתִמיד ַהּתְ
ִליּמּוד ַהּתֹוָרה ֲאַנְחנּו  ּבְ ַוֲאִפיּלּו ׁשֶ
י  ֲעִדיִפים ֵמַרב ְיהּוָדה, ַאְך ְלַאְנׁשֵ
ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים ָהָיה ֵלב ָטהֹור 
ַמִים ּוְלִפיָכְך  ָ ּשׁ ּבַ יֹוֵתר ַלֲאִביֶהם ׁשֶ
ָתם ִמָּיד. ִפיּלָ ְמָעה ּתְ ִמיד ִנׁשְ ּתָ

מבצע "זעם האל"
באולימפיאדה שהתקיימה במינכן 
 11 נרצחו   )1972 ( בשנת תשל"ב 
ספורטאים ישראלים בידי מחבלים 
מארגון "ספטמבר השחור". בתגובה 
"זעם  מבצע  על  ישראל  החליטה 
האל", שמטרתו היתה להרוג את 
לטבח.  אחראים  שהיו  המחבלים 
האחריות למבצע הוטלה על המוסד 
בראשות צבי זמיר. ראש המוסד הגיש 
המלצות לחיסול לוועדת שרים מיוחדת 
שהחליטה אם לאשר אותן. המוסד 
הקים צוות שעסק באיתורם של אנשי 
"ספטמבר השחור" ובהתנקשות בחייהם. 
מתנקשי המוסד החלו לחסל בכירים 
בארגון בבירות שונות ברחבי אירופה, מה 
שזעזע את המחבלים וגרם להם לרדת 
למחתרת. המוסד גם השתמש בלוחמה 
פסיכולוגית, ובמקרים מסוימים פרסם 
בעיתונות מודעות אבל על המיועדים 
לחיסול כמה ימים לפני ההתנקשות. 
המבצע נמשך מספר שנים, ובמהלכו 
חוסלו לפחות שמונה מחבלים בכירים. 

מן ההיסטוריה
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מתולדותיו
אלוף צבי זמיר
)נולד תרפ"ה- 1925(

אלוף צבי זמיר הוא איש ביטחון בכיר 
לשעבר, שכיהן כאלוף פיקוד דרום 
וכראש המוסד. זמיר נולד בפולין, עלה 
לארץ עם משפחתו כתינוק וגדל בתל 
אביב. זמיר שירת בפלמ"ח, ובמלחמת 
העצמאות והיה אחראי על אבטחת 
השיירות לירושלים. לאחר מכן התקדם 
בסולם הדרגות בצה"ל והתמנה לאלוף 
פיקוד דרום. בשנת תשכ"ח )1968( 
התמנה זמיר לראש לראש המוסד 
ושימש בתפקיד כשש שנים. במהלך 
שירותו היה אחראי על מבצע "זעם 
האל" ומבצע "אביב נעורים". זמן קצר 
לפני פרוץ מלחמת יום כיפור הגיע לידי 
זמיר מידע לפיו עומדת לפרוץ מלחמה, 
הוא דיווח על כך לממשלה אך אזהרתו 
לא נלקחה ברצינות. לאחר פרישתו כיהן 
זמיר כמנכ"ל "סולל בונה" ובתי הזיקוק 
לנפט, ולקח חלק בפעילות ציבורית 

ופוליטית. 

)shay aloni Pikiwiki Israel( צבי זמיר

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ק"ז- ק"ט

יָתא? ף ק"ח: ָמה ָאְכָלה ַהִזיּקִ ּדַ

יַצד  ָנה. ּכֵ ֵעֶרְך ׁשָ ָבה ּבְ ּתֵ הּו ּבַ נֹוַח ּוָבָניו ׁשָ
ל ַחָּיה ְוַחָּיה? ֶהֱאִכילּו ּכָ

ִנים ַרּבֹות ַאֲחֵרי  ָ ּשׁ ר ׁשֶ ְלמּוד ְמַסּפֵ ַהּתַ
ם,  ָבה, ׁשֵ ֵאי ַהּתֵ ר ֶאָחד ִמּבָ ּבּול ִסיּפֵ ַהּמַ
דֹול ָהָיה ָלנּו  "ָאֵכן ַצַער ּגָ ל נֹוַח, ׁשֶ נֹו ׁשֶ ּבְ
ֲעֵלי ַהַחִּיים, ֵיׁש ַחּיֹות  ל ּבַ ְלַהֲאִכיל ֶאת ּכָ
ְיָלה,  ּלַ אֹוְכלֹות ּבַ ּיֹום ְוֵיׁש ַחּיֹות ׁשֶ אֹוְכלֹות ּבַ ׁשֶ
ּיֹום ְולֹא  ּלֹא ָהְיָתה ָלנּו ְמנּוָחה לֹא ּבַ ְך ׁשֶ ּכָ
ן נֹוַח, "לֹא  ם ּבֶ ר ׁשֵ א", ְמַסּפֵ ְיָלה". "ַאּבָ ּלַ ּבַ
ְקֵראת  ִרָּיה ַהּנִ ָהָיה יֹוֵדַע ָמה אֹוֶכֶלת ּבְ
ַעם  ּפַ יָתא" - ִמין עֹוף ָקָטן, ַעד ׁשֶ "ִזיּקִ

יָתא  א ִריּמֹון ּוִמן ָהִריּמֹון ָנְפָלה ּתֹוַלַעת, ִמָּיד ָאְכָלה ַהִזיּקִ ַאַחת ָחַתְך ַאּבָ
ֲאָכָלּה הּוא ּתֹוָלִעים. ֵמאֹותֹו יֹום ְוֵאיֵלְך  ּמַ ְך נֹוַדע ׁשֶ ֶאת ַהּתֹוַלַעת, ּכָ
ַּיְתִליַע, ְוָהָיה ַמֲאִכיָלּה ִמן ַהּתֹוָלִעים". ַמִים ַעד ׁשֶ ין ּבְ יַח סּוּבִ א ַמּנִ ָהָיה ַאּבָ

יֶכם ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ף ק"ז: ׂשְ ּדַ

ֶלְך  לֹֹמה ַהּמֶ ָנה ׁשְ ָנה ְלַאַחר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבָ מֹוִנים ׁשָ ע ֵמאֹות ּוׁשְ ַאְרּבַ
ְמקֹומֹות  ן ּבִ ּכָ ׁשְ ׁש ָהִראׁשֹון, ַעד ָאז ָהָיה ַהּמִ ְקּדָ ית ַהּמִ ַלִים ֶאת ּבֵ ירּוׁשָ ּבִ
ִרית ְלֵבית  א ְלַהְכִניס ֶאת ֲארֹון ַהּבְ ֶלְך ּבָ לֹֹמה ַהּמֶ ְ ּשׁ ֵעת ׁשֶ ׁשֹוִנים. ּבְ
ר ָהָיה ְלַהְכִניס  ׁש ֶזה ָלֶזה ְוִאי ֶאְפׁשָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֲעֵרי ּבֵ ְבקּו ׁשַ ׁש ּדָ ְקּדָ ַהּמִ

ֶאת ָהָארֹון.

ה,  ִפיּלָ ל ּתְ ע ְלׁשֹונֹות ׁשֶ ִרים ְוַאְרּבַ ל ֶעׂשְ ּלֵ ֶלְך ְוִהְתּפַ לֹֹמה ַהּמֶ ָעַמד ׁשְ
ם  ֶלְך ּגַ לֹֹמה ַהּמֶ ׁש. ׁשְ ְקּדָ ֲעֵרי ַהּמִ חּו ׁשַ ּוְמאּוָמה לֹא ָעַזר, ֲעַדִין לֹא ִנְפּתְ
אּו  ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ים: "ׂשְ ִהּלִ סּוִקים ִמּתְ ל ָאז ֶאת ַהּפְ ּלֵ ִהְתּפַ
בֹוד ה' ִעּזּוז ְוִגּבֹור ה'  בֹוד. ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ ּפִ
ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך  אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה. ׂשְ ּגִ
"ה  ּבָ ל ִלְפֵני ַהּקָ ּלֵ ִהְתּפַ ָעִרים, ַוֲעַדִין לֹא ַנֲעָנה, ַעד ׁשֶ ְ ְתחּו ַהּשׁ ִּיּפָ בֹוד", ׁשֶ ַהּכָ

ָעִרים. ְ חּו ַהּשׁ ֶלְך. ִמָּיד ֵאַרע ֵנס ְוִנְפּתְ ִוד ַהּמֶ ֲעמֹוד לֹו ְזכּות ָאִביו, ּדָ ּתַ ׁשֶ

ם זֹו ף ק"ט: ַנחּום ִאיׁש ּגַ ּדַ

מֹו, ָהיּו מֹוִסיִפים  ָאְמרּו ֶאת ׁשְ ִאים ָקְראּו ַנחּום, ּוְכׁשֶ ּנָ ְלַאַחד ַהּתַ
ְך?  יּנּוהּו ּכָ ם זֹו". ַמּדּוַע ּכִ ם זֹו", ְוַהּכֹל ָקְראּו לֹו "ַנחּום ִאיׁש ּגַ "ִאיׁש ּגַ
י ֶהֱאִמין  ם זֹו ְלטֹוָבה", ּכִ ֵאַרע לֹו, ָהָיה אֹוֵמר "ּגַ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ַעל ּכָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ָבִרים  ם ּדְ י ּגַ ה ֶזה ְלטֹוָבֵתנּו, ּכִ הּוא עֹוׂשֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ "ה ּוָבַטח ּבֹו, ׁשֶ ּבָ ַהּקָ ּבְ

ֵהם נֹוֲעדּו ְלטֹוָבֵתנּו. ֵני ׁשֶ ֱאֶמת טֹוִבים ֵהם ִמּפְ ְרִאים ָרִעים, ּבֶ ּנִ ׁשֶ

ָנה  ז ַיֲהלֹוִמים ַמּתָ ם זֹו ָלֵתת ַאְרּגַ ְלחּו ֶאת ַנחּום ִאיׁש ּגַ ַעם ַאַחת ׁשָ ּפַ
ֵדי  ְמקֹוָמם ָעָפר, ּכְ ְנבּו ּגֹוִיים ֶאת ַהַּיֲהלֹוִמים ְוִהְכִניסּו ּבִ ַדְרּכֹו ּגָ ֶלְך, ַאְך ּבְ ַלּמֶ
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ַמֲחלֹוֶקת ף ק"י: לֹא ְלַהֲחִזיק ּבְ ּדַ

ַמֲחלֹוֶקת קֹוַרח ַוֲעָדתֹו, ְוֵהם ָעׂשּו ַמֲחלֹוֶקת  פּו ּבְ ּתְ ּתַ ָתן ַוֲאִביָרם ִהׁשְ ּדָ
ָּיבֹואּו ֵאָליו ְוֵהם ֵסְרבּו.  נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ה ָקָרא ָלֶהם ֹמׁשֶ ִחיּלָ נּו. ּתְ ה ַרּבֵ ִעם ֹמׁשֶ
ָבר,  נּו ּדָ ה ַרּבֵ ה ָלֶהם ֹמׁשֶ ָעׂשָ לֹא ׁשֶ ֲחלֹוֶקת ּבְ ּמַ ְתחּו ּבַ ֵהם ּפָ ֲאִפיּלּו ׁשֶ
ְתׁשּוָבה  בֹודֹו ְוָלֶלֶכת ֲאֵליֶהם, אּוַלי ַיְחְזרּו ּבִ הּוא ֶהְחִליט ְלַהְמִעיט ִמּכְ

ֲחלֹוֶקת. ֵסק ַהּמַ ְוִתיּפָ

ל  ּדֵ ּתַ ָאָדם ַחָּיב ְלִהׁשְ ָבר ָלְמדּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּדָ סּוִקים ָהעֹוְסִקים ּבַ ִמן ַהּפְ
ִריָבה. ּמְ ם ּבַ הּוא לֹא ָאׁשֵ ִריָבה, ֲאִפיּלּו ׁשֶ ִקיט ֶאת ַהּמְ ץ ְלַהׁשְ ּוְלִהְתַאּמֵ

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין ק"ט - קי"א

ף קי"א: ָאֵמן! ּדַ

ַעל  לֹוְמִדים  ֶזה  ַדף  ּבְ
"ָאֵמן".  ֲעִנַּית  יבּות  ֲחׁשִ
ָרָכה אֹו  ֹוְמִעים ּבְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
יׁש עֹוִנים "ָאֵמן".  ַקּדִ
ה "ָאֵמן"  יּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ
ׁשֹון "ָנכֹון";  ָמָעּה ִמּלְ ַמׁשְ
כֹוִנים  ּנְ ים ׁשֶ ֲאִני ַמְסּכִ
ר  ַמ ָא ׁשֶ ם  י ִר ָב ּדְ ַה

ַהְמָבֵרְך.

ֶּיֶלד ְיהּוִדי עֹוֶנה  ֵעת ׁשֶ ּמֵ סּוק, ׁשֶ י ֵמִאיר ּדֹוֵרׁש ִמּפָ ַרּבִ ַדף ֶזה מּוָבא ׁשֶ ּבְ
ה ֵהם ֵאל  יּלָ ל ַהּמִ בֹות ׁשֶ י ַהּתֵ א. ָראׁשֵ ָבר ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ָאֵמן ּכְ

ם ְלָכְך. עֹוִנים ָאֵמן ְצִריִכים ְלַכֵּון ּגַ ׁשֶ ֶמֶלְך ֶנֱאָמן, ּוֶבֱאֶמת ּכְ

ָניו  ד ֶאת ּבָ ל ְלַלּמֵ ּדֵ ּתַ ל ָאב ִיׁשְ ּכָ ה אֹוֵמר ָהְרָמ"א ׁשֶ ָבִרים ֵאּלֶ ֵני ּדְ ִמּפְ
א. ָבר ִיְהֶיה ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ּכְ ֵדי ׁשֶ ים ַלֲענֹות ָאֵמן, ּכְ ַטּנִ ַהּקְ

ז  ָהַאְרּגָ יׁש ׁשֶ ּלֹא ַיְרּגִ ׁשֶ
ִהְתרֹוֵקן.

י  ִלְפֵנ ַנחּום  א  ּבָ
ֶלְך  ַהּמֶ ּוְכׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ
ַהְּיהּוִדים  ׁשֶ ה  יּלָ ּגִ
ֵהִביאּו לֹו ָעָפר, הּוא 
ז ְוָרָצה ַלֲהרֹוג  ִהְתַרּגֵ
ְוַנחּום  ַנחּום,  ֶאת 
ם זֹו  ֲעַדִין ָאַמר: "ּגַ
ׂש  ִהְתַחּפֵ ְלטֹוָבה". 

ֶלְך ְוָאַמר לֹו: "ֲאדֹוִני, אּוַלי ֶזהּו ָעָפר ְמיּוָחד  ל ַהּמֶ ִביא ְלֶעֶבד ׁשֶ ֵאִלָּיהּו ַהּנָ
ים?".  ְך ְלִחיּצִ ְלָחָמה ְוהּוא ֶנְהּפָ ּמִ ּזֹוְרִקים אֹותֹו ּבַ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ַמח  ֶלְך ׂשָ ים, ַהּמֶ ה ֵנס ְוהּוא ָהַפְך ְלִחיּצִ ְדקּו ֶאת ֶהָעָפר, ְוַנֲעׂשָ ֱאֶמת ּבָ ּבֶ
ה  י ַעּתָ ל ַהַּיֲהלֹוִמים ָהְיָתה ְלטֹוָבה, ּכִ ֵנָבה ׁשֶ ַהּגְ ְמאֹוד ְוַהּכֹל ֵהִבינּו ׁשֶ

ֶלְך ָאַהב ֶאת ַהְּיהּוִדים. ַהּמֶ

על המפה
רחבת הי"א

בסמוך  אביב,  בתל  ויצמן  ברחוב 
למרכז הרפואי על שם סוראסקי, 
 )1973 ( תשל"ג  בשנת  הוקמה 
"רחבת הי"א", לזכר י"א הספורטאים 
שנרצחו באולימפיאדה במינכן בידי 
מחבלים. ברחבה נמצא  גן ובו עומד 
הפסל "מלחמת בני אור בבני חושך" 
של הפסל אלי אילן. בהיקף הפסל 
כתובים שמות הנרצחים וסיפור האירוע 
בעברית ובאנגלית. במקום זה נערך טקס 
האזכרה ביום השנה לרצח הי"א )כ"ו 
באלול לפי הלוח העברי(. במקום זה גם 
נערך טקס זיכרון לפני כל אולימפיאדה 

בהשתתפות המשלחת הישראלית.

הפסל מלחמת בני אור בבני חושך בתל אביב, 
לזכר 11 הישראלים שנרצחו באולימפיאדת מינכן 

)Wikipedia, Avi1111(

תלמוד ישראלי- הדף היומי לילדים, 
מחבב ומנגיש את לימוד התלמוד, 

מגביר אהבת תורה ומעצים את 
התא המשפחתי והקהילתי. 

הפרוייקט כולל- שבעה כרכים המקיפים 
את כל דפי התלמוד עפ"י סדר הדף היומי, 
עלונים שבועיים המופצים בעשרות אלפי 

, 60 סרטונים  עותקים, דף פייסבוק 
ב-  בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי 

הילדים אסי וטוביה.

לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים: ענבל הלל רכזת פרויקטים 

inbalh@medison.co.il | טל.  03-9250274

תעודת זהות - תלמוד ישראלי
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חידת פירמידה
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2
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בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת סנהדרין ק"ה- קי"א

שאלת 
???השבוע

התשובות לשאלות נמצאות 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

*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.

הפסוקים המתארים את אברהם מכניס את אורחיו לביתו, מתארים את 
ָרה ַוּיֹאֶמר ַמֲהִרי...    התנהלותו של אברהם כך: "ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל ׂשָ
ַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות  ן ֶאל ַהּנַ ָקר ַרְך ָוטֹוב ַוִּיּתֵ ן ּבָ ח ּבֶ ָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוִּיּקַ ְוֶאל ַהּבָ
אֹתֹו..". הרבה מהירות, ריצה וזריזות יש בתיאור הזה, עד שלרגע אנו שוכחים 
שמדובר על אדם בן מאה שרק עתה עבר ברית מילה... שאלו על כך חז"ל: 
מדוע היה על אברהם למהר ולרוץ כל כך? ומה היה קורה אם היה 
מקיים את המצווה קצת יותר בנחת ובאיטיות? וחוץ מזה, למה טרח 
בעצמו ולא לקח איזה עוזר או משרת שיעשה את העבודה עבורו? עונה 
על כך הרמב"ן ומציב רעיון עמוק בדבר קיום מצוות בכלל: "וטעם ואל 
הבקר רץ אברהם, להגיד רוב חשקו בנדיבות. כי האדם הגדול אשר היו 
בביתו שמונה עשר ושלש מאות איש שולף חרב והוא זקן מאוד וחלוש 
במילתו, הלך הוא בעצמו אל אהל שרה לזרז אותה בעשיית הלחם, 
ואחרי כן רץ אל מקום הבקר לבקר משם בן בקר רך וטוב לעשות 
לאורחיו, ולא עשה כל זה על יד אחד ממשרתיו העומדים לפניו". 
אפשר להכניס אורחים ולקיים מצוות  באופן רגיל – ואפשר לעשות זאת 
בחשק גדול ובנדיבות. אברהם אבינו רצה הראה בהתנהגותו דוגמא ומופת 
כיצד ניתן לקיים מצוות ולהכניס אורחים לא רק באופן רגיל - אלא מתוך 

מהירות, התלהבות ואהבת המצווה.

רּוׁש והמשמעות של  מה הּפֵ  .1
ה "ָאֵמן"?  יּלָ ַהּמִ

מה הייתה תכונתו של ַנחּום   .2
ם זֹו? ִאיׁש ּגַ

בזכות מה נפתחו בסוף שערי   .3
בית המקדש?

דבר תורה לשולחן שבת

1. האכיל את ה"זיקיתא" בתולעים
2. החיילים _____ במחנה
3. היה מכונה "איש גם זו"

4. הר גבוה בארץ
5. מידה טובה שמאפיינת את ישראל

70

1960/תש"ך
חטיפת אייכמן

אדולף אייכמן היה אחד מפושעי המלחמה הנאצים הבכירים, והיה 
אחראי לתכנון "הפתרון הסופי" ולרציחתם של המוני יהודים באירופה. 
לאחר המלחמה נמלט לארגנטינה וחי שם תחת השם הבדוי ריקרדו 

קלמנט. לאחר חיפושים רבים, הצליח "המוסד" 
לבסוף לאתר אותו ולאמת את זהותו. סוכני מוסד 
חטפו אותו ליד מקום מגוריו, לקחו אותו למקום 
מסתור, ולאחר מכן הביאו אותו לארץ במסגרת 
מבצע חשאי. בכ"ו אייר )23 במאי( הודיע ראש 
הממשלה בן גוריון בכנסת על לכידתו ומעצרו 
של אייכמן. אייכמן הועמד לדין בבית המשפט 
בירושלים, הואשם בפשעים נגד העם היהודי ונגד 

האנושות, נידון למוות והוצא להורג בתלייה.

ש״ך
ת

/1960

שנה למדינת ישראל

חטיפת אייכמן- תעודה שהנפיק הצלב האדום 
לאייכמן, ובאמצעותה נכנס לארגנטינה ב-1950 
)Wikipedia( תחת השם ריקרדו קלמנט


