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סדר  נזיקין | מסכת שבועות ל"ג- ל"ט
פרשת שמות | י"ג- י"ט בטבת  )31 לדצמבר- 6 לינואר(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

בּוַעת ָהֵעדּות ף ל"ג: ׁשְ ּדַ

ְרָאה  ַבר ֶאת ַהּמַ ְמעֹון ׁשָ ָּיִנים: "ׁשִ ְפֵני ַהּדַ ְמעֹון ְלִדין ְוָטַען ּבִ ַבע ֶאת ׁשִ ְראּוֵבן ּתָ
ְמעֹון ְוהּוא ָטַען: "לֹא ָהָיה ְולֹא ִנְבָרא". ָאַמר  י". ָקְראּו ְלׁשִ ּלִ ל ָהֶרֶכב ׁשֶ ׁשֶ
נּו  ר ּפָ ֲאׁשֶ ְרָאה"! ּכַ ְמעֹון ׁשֹוֵבר ֶאת ַהּמַ ָראּו ֶאת ׁשִ ְראּוֵבן: "ֵיׁש ִלי ֵעִדים ׁשֶ
ָלֵעִדים ֵהם ָאְמרּו: "ֲאַנְחנּו ֵמעֹוָלם לֹא ָרִאינּו ְמאּוָמה. ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ַעל 

ר". ָמה הּוא ְמַדּבֵ

ֵני ָהֵעִדים  רּות ִלְראּוֵבן ְלַחֵּיב ֶאת ׁשְ ֶזה ַהּתֹוָרה ֶהֱעִניָקה ֶאְפׁשָ ִמְקֶרה ּכָ ּבְ
ר ֵאינֹו  ׁשֵ ָבִרים ָאָדם ּכָ ַבע ַהּדְ ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָהִעיד. ִמּטֶ ַבע ׁשֶ ָ ְלִהיּשׁ
ה ְוֵהם ְיכֹוִלים ְלָהִעיד  ֲעׂשֶ ֶקר ְוִאם ָאֵכן ֵהם ָראּו ֶאת ַהּמַ ֶ ע ַלּשׁ ּבָ ִנׁשְ

בּוָעה. ְ ְנעּו ִמּשׁ ְמעֹון, ֵהם ָיִעידּו ְוִיּמָ ְלטֹוַבת ׁשִ
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ַנִים ֵעִדים י ׁשְ ף ל"ד: ַעל ּפִ ּדַ

ָרָאה ָאָדם רֹוֵדף ַאַחר ֲחֵברֹו ִמּתֹוְך  ַטח ׁשֶ ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ַרּבִ ּנָ ּתַ ה ּבַ ַמֲעׂשֶ
ְמעֹון  י ׁשִ ה ְוָהרֹוֵדף ִנְכַנס ַאֲחָריו. ָרץ ַרּבִ ְמִריָבה. ֶהָחֵבר ִנְמַלט ְלתֹוְך חּוְרּבָ
ָיָדיו ֶחֶרב נֹוֶטֶפת  ה ְוהּוא ָרָאה ֶאת ָהרֹוֵדף ַמֲחִזיק ּבְ ַטח ְלתֹוְך ַהחּוְרּבָ ן ׁשֶ ּבֶ
ה ָהֶרַגע הּוא ִנְרַצח ַעל ְיֵדי  ּזֶ רּור ׁשֶ לֹוַמר: ָהָיה ּבָ ל ָהרּוג. ּכְ ם, ַוֲחֵברֹו מּוּטָ ּדָ

ם. ֶחֶרב נֹוֶטֶפת ַהּדָ ֲאִפיּלּו ֶהֱחִזיק ּבַ ֲחֵברֹו, ׁשֶ

ה? ֲאָבל  ע,  ִמי ָהַרג אֹותֹו - ֲאִני אֹו ַאּתָ ַטח: "ָרׁשָ ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ה ַחָּיב  ַאּתָ ִדין ּתֹוָרה ְוִלְפסֹוק ׁשֶ ּפֹוט אֹוְתָך ּבְ ֵאיִני ָיכֹול ִלׁשְ ה ׁשֶ ָמה ֶאֱעׂשֶ
ַנִים ֵעִדים אֹו  י ׁשְ ָבִרים: 'ַעל ּפִ ֶפר ּדְ ּסֵ ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ּבְ ֵני ׁשֶ ִמיָתה, ִמּפְ
ר ְלַחֵּיב  י ֵעד ֶאָחד' - ִאי ֶאְפׁשָ ת לֹא יּוַמת ַעל ּפִ ה ֵעִדים יּוַמת ַהּמֵ לֹׁשָ ׁשְ

ָך ְוַיֲעִניׁש אֹוְתָך". ַרע ִמּמְ "ה ִיּפָ ּבָ י ֵעד ֶאָחד, ָלֵכן ַהּקָ ָאָדם ִמיָתה ַעל ּפִ

יׁש ֶאת  ָחׁש ִהּכִ ּנָ ַטח, ַעד ׁשֶ ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ם ַרּבִ ָ ָאְמרּו ֲחַז"ל: לֹא ָזז ִמּשׁ
ָהרֹוֵצַח ְוהּוא ֵמת.

על המפה
גבעת בנימין

גבעת בנימין הייתה העיר הראשית 
של שבט בנימין, ונקראה גם "גבעה" 
ומאוחר יותר "גבעת שאול". מיקומה 
ל ֶאל פּול שבצפון  מזוהה כיום בֵתּ
ירושלים, בין השכונות פסגת זאב, 
שועפט ובית חנינא. התל מתנשא 
לגובה 840 מטר מעל פני הים ומהווה 
נקודת תצפית נוחה על האזור. בחפירות 
הארכיאולוגיות שנערכו במקום נמצאו 
יישוב  זמן:  שרידים ממספר שכבות 
מראשית המאה ה-12 לפנה"ס, המזוהה 
עם העיר גבעת בנימין; יישוב מאמצע 
המאה ה-11 לפנה"ס, שזוהה עם עירו 
המקראית של שאול; מבנים מן המאה 
ה-9 לפנה"ס מתקופת ממלכת יהודה, 
ביניהם מגדל תצפית וחומה חיצונית; 
וכן יישוב מימי בית שני שנהרס בידי 
הרומאים עם חורבן המקדש בשנת 70 

לספירה.

גבע. 
תחריט משנת 1880
)Wikipedia(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"כל שמות האמורים בגבעת בנימין, רבי אליעזר 
אומר חול, רבי יהושע אומר קודש" 
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 הקרב בתל אל פול 
במלחמת ששת הימים

ממערך  חלק  היה  פול  אל  תל 
הביצורים של הלגיון הירדני שהקיף 
את ירושלים. לפני המלחמה החל חוסיין 
מלך ירדן לבנות ארמון על פסגת התל. 
לקראת המלחמה נפסקה בניית הארמון 
והצבא הירדני הפך את האזור למחנה 
מבוצר. גדוד 95, בפיקודו של סא"ל צבי 
דהב, קיבל משימה להגיע לבית חנינא, 
פרץ דרך עמק הארזים תוך כדי לחימה 
והגיע בלילה לנבי סמואל. הוא החל לנוע 
לכיוון בית חנינא תוך חילופי אש כבדים 
עם כוחות שריון ירדניים שהתמקמו על 
הפסגות באזור. הכוח נתקל בטנקים 
ירדנים שהתחבאו בין המבנים בתל אל 
פול. לאחר קרב שריון בשריון בטווח 
1,000 מטרים, נפגעו 3 טנקים ירדנים 

והיתר נסוגו, וכך נכבש התל. 

מן ההיסטוריה

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת שבועות ל"ה- ל"ו

ף ל"ו: ַמּדּוַע ָאסּור ִלְבנֹות ֶאת ְיִריחֹו? ּדַ

ִים ֵמֶהן: ּתַ ן ׁשְ ַנ"ְך. ְלַהּלָ ּתַ ֶאְמרּו ּבַ ּנֶ בּועֹות ׁשֹונֹות ׁשֶ רֹות ׁשְ ְלמּוד מּוְזּכָ ּתַ ּבַ

ֶרק ו'(: "ָארּור ָהִאיׁש  ַע ּפֶ ָרֵאל )ְיהֹוׁשֻ ֵני ִיׂשְ יַע ֶאת ּבְ ּבִ ן נּון ִהׁשְ ַע ּבִ ְיהֹוׁשֻ
"ם  ר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ֶאת ְיִריחֹו". ָהַרְמּבַ ִלְפֵני ה' ֲאׁשֶ
ל ַהּדֹורֹות יּוְכלּו ִלְראֹות ֶאת  ּכָ ֵדי ׁשֶ ְך, ּכְ יָעם ּכָ ּבִ ַע ִהׁשְ ְּיהֹוׁשֻ יר ׁשֶ ַמְסּבִ
ְקָעה  ָ ּשׁ תֹוְך ָהֲאָדָמה, ְלַאַחר ׁשֶ קּוָעה ּבְ ְ ל חֹוַמת ָהִעיר ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ס ַהּגָ ַהּנֵ
קֹום  ֹוָפרֹות. ִאם ִיְבנּו ֶאת ַהּמָ ּשׁ ְדַבר ה' ְוָתְקעּו ּבַ ָרֵאל ְסָבבּוָה ּכִ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ּכְ

ס. ּנֵ ָבר לֹא יּוְכלּו ְלַהְבִחין ּבַ ּכְ

ְך  ֶל ּמֶ ַה הּו  ָּי ִק ְד ִצ
ִגיל  לּוָכה ּבְ ָעָלה ַלּמְ
ִרים ְוַאַחת ְוהּוא  ֶעׂשְ
ר  ע ִלְנבּוַכְדֶנאּצַ ּבַ ִנׁשְ
ּלֹא ִיְמרֹוד ּבֹו. ְלַאַחר  ׁשֶ
ּוַמְנִהיֵגי  ְדִקָּיהּו  ּצִ ׁשֶ
ַלח  ָהָעם ָחְטאּו ַלה', ׁשָ
ה' ֶאת ַחָּיֵלי ָהאֹוֵיב ְוֵהם 
חּוִרים ּוְזֵקִנים  ָהְרגּו ּבַ
ית  ְדדּו ֶאת אֹוְצרֹות ּבֵ ׁשָ

ֵלָטה  ֵאִרית ַהּפְ ֶלְך ְוֵהִביאּו ֶאת ַהּכֹל ְלָבֶבל. ֶאת ׁשְ ה' ְוֶאת אֹוְצרֹות ַהּמֶ
ׁש ָהִראׁשֹון . ְקּדָ ית ַהּמִ ְך ָחַרב ּבֵ אנדרטה לזכרם של שמונת ֵהם ִהְגלּו ְלָבֶבל ִלְהיֹות ָלֶהם ַלֲעָבִדים. ּכָ

חיילי חטיבת השריון במילואים 
)Wikipedia, Eddau(

ם ה' ת ׁשֵ ַ ף ל"ה: ְקדּוּשׁ ּדַ

ׁשּום אֹוֶפן  ָאסּור ּבְ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ּבְ
"ה.  ּבָ ל ַהּקָ מֹוָתיו ׁשֶ ְ ִלְמחֹוק ֶאת ֶאָחד ִמּשׁ
ְמקֹומֹות  תּוִבים ּבִ "ה ּכְ ּבָ ל ַהּקָ מֹוָתיו ׁשֶ ׁשְ
ים, ִסיּדּוִרים,  ׁשִ ׁשֹוִנים: ִסְפֵרי תֹוָרה, חּוּמָ
רֹוכֹות ַוֲאִפיּלּו ֵיׁש ְמקֹומֹות  ם ַעל ּפָ ְוִלְפָעִמים ּגַ
"ה ַעל  ּבָ ל ַהּקָ ם ׁשֶ ֶהם נֹוֲהִגים ִלְכּתֹוב ׁשֵ ּבָ ׁשֶ
ֲאלּו  בֹות ִמְנָהג ֶזה ִנׁשְ ִעּקְ ֶנֶסת. ּבְ ית ַהּכְ ִקיר ּבֵ
ר ְלַסֵּיד ֶאת  ַהּפֹוְסִקים ַהִאם ְוֵכיַצד ֶאְפׁשָ
ָכְך ִאיּסּור. ֶנֶסת ֵמָחָדׁש, ְוַהִאם ֵאין ּבְ ית ַהּכְ ּבֵ

י ֵיׁש ַהּסֹוְבִרים  ְלמּוד ּכִ ּתַ עֹוד לֹוְמִדים ּבַ
ם ה' ַעְצמֹו  ׁשֵ ם ה' ֵאיָנּה ַרק ּבְ ת ׁשֵ ַ דּוּשׁ ּקְ ׁשֶ
ִלין", ְוָכְך ִנְפַסק ַלֲהָלָכה. ְטּפָ "ּנִ ם ּבַ א ּגַ ֶאּלָ

מֹו  ה ַאַחת ִעם ׁשְ ִתיָבה ְלִמיּלָ ּכְ ִהְצָטְרפּו ּבַ ִלין"? אֹוִתּיֹות ׁשֶ ַמֵהם "ִנְטּפָ
ם  ֵ ל: "ֱאלֹוֵקיֶכם". ָהאֹוִתּיֹות ַהּסֹוִפּיֹות ֵאיָנן ֵחֶלק ִמּשׁ "ה. ְלָמׁשָ ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ
מֹוהּו ְוַגם  ה ַאַחת ֵהן ְקדֹוׁשֹות ּכָ ֵהן צֹוְרפּו ְלִמיּלָ "ֱאלֹוִקים", ַאְך ֵמַאַחר ׁשֶ

אֹוָתן ָאסּור ִלְמחֹוק.
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דֹון" יּקָ בּוַעת ַהּפִ ף ל"ח: "ׁשְ ּדַ

דֹון". יּקָ בּוַעת ַהּפִ "ׁשְ ֶרק ֶזה עֹוֵסק ּבִ ּפֶ

י ֵהיֵטב ַעל ַהֵחֶפץ,  ַמְרּתִ ִהְפִקיד ֶאְצלֹו ֵחֶפץ: "ׁשָ ִאם ׁשֹוֵמר אֹוֵמר ְלָאָדם ׁשֶ
י ָחָזק  ְנּתִ ִבים ְוָגְנבּו אֹותֹו. ֲאִני ִמְצַטֵער, ָיׁשַ ּנָ יעּו ּגַ ְיָלה ִהּגִ ַכת ַהּלַ ֶחׁשְ ַאְך ּבְ
ֹוֵמר  ּשׁ ֵני ׁשֶ ם ְלָך ָעָליו ִמּפְ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ ְכָלל, ַוֲאִני ּפָ י אֹוָתם ּבִ ַמְעּתִ ְולֹא ׁשָ
לּום,  ׁשְ טּור ִמּתַ ֹוֵמר ּפָ ע". ָאֵכן ַהּשׁ ׁשַ ן הּוא ּפָ א ִאם ּכֵ ם ֵאינֹו ַחָּיב ֶאּלָ ִחיּנָ

ֲעָנתֹו ֱאֶמת. ּטַ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ַבע ּבְ ָ ָעָליו ְלִהיּשׁ ַאְך ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ׁשֶ

דֹון". יּקָ בּוַעת ַהּפִ ה "ׁשְ בּוָעה זֹו ְמכּוּנָ ׁשְ

ֶקר,  ֶ ע ַלּשׁ ּבַ ע ְוָגַנב ֶאת ַהֵחֶפץ ְלַעְצמֹו, ּוְבָכל ֹזאת הּוא ִנׁשְ ׁשַ ֹוֵמר ּפָ ִאם ַהּשׁ
ְתׁשּוָבה ָעָליו ְלַהֲחִזיר ִמָּיד ֶאת ַהֵחֶפץ  ׁש ַלֲחזֹור ּבִ ר הּוא ְמַבּקֵ ֲאׁשֶ ּכַ

ָרה: ּפָ ְפִקיד, ּוְבנֹוָסף ְלָכְך ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת לֹו ֵסֶדר ּכַ ַלּמַ

ית ֵמֵעֶרְך ַהֵחֶפץ. ל ֲחִמיׁשִ ְפִקיד ּתֹוֶסֶפת ׁשֶ ם ַלּמַ ּלֵ א. ְלׁשַ

ֶקר. בּוַעת ׁשֶ ע ׁשְ ּבַ ׁשְ ּנִ ָרה ַעל ׁשֶ ם ְלַכּפָ ן ָאׁשָ ב. ְלָהִביא ָקְרּבַ

מתולדותיו
עוזי נרקיס 

תרפ"ה-תשנ"ח 1925-1997(

פיקוד  אלוף  היה  ז"ל  נרקיס  עוזי 
המרכז במלחמת ששת הימים. נרקיס 
נולד בירושלים, וזיכרון הילדות הראשון 
שלו היה הסתתרותו במרתף בגיל 4 בזמן 
מאורעות תרפ"ט – זיכרון שלדבריו עיצב 
את חייו. עוזי נרקיס התגייס לפלמ"ח 
והשתתף בפיצוץ גשר אלנבי ב"ליל 
הגשרים". במלחמת העצמאות פיקד 
על גוש עציון והוביל כוח שניסה לפרוץ 
לעזרת הנצורים בירושלים העתיקה, 
אך נאלץ לסגת. במלחמת ששת הימים 
שימש כאלוף פיקוד המרכז, וניצל את 
התקפת הירדנים כדי לפעול לכיבוש 
ירושלים. ותחת פיקודו כבשו הצנחנים 
של מוטה גור את העיר העתיקה, שחררו 
את הר הבית ואיחדו את ירושלים. לאחר 

מצה"ל  פרישתו 
ל  " כ כמנ ן  ה י כ
העלייה  מחלקת 
בסוכנות היהודית, 
ם  י ד י ק פ ת ב ו

נוספים. 

)Wikipedia( עוזי נרקיס
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בּוָעה ְ ף ל"ט: חּוְמַרת ַהּשׁ ּדַ

ַעת  ׁשְ ָיָדיו ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבִ יִעים ָאָדם - ָעָליו ִליּטֹול ּבְ ּבִ ָּיִנים ַמׁשְ ר ַהּדַ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶפר  ּסֵ ׁשֶ ֶקר ּכְ ֶ ַבע ַלּשׁ ָ ְקָרִנים ִיְפֲחדּו ְלִהיּשׁ ַ ּשׁ ֵדי ׁשֶ ים ּכְ ְך עֹוׂשִ בּוָעה. ּכָ ְ ַהּשׁ
ע ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהֲחִזיק ֵסֶפר  ּבָ ׁשְ ּנִ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ָיָדם. אּוָלם ּתַ ּתֹוָרה ּבְ

ָיָדיו. ין ּבְ ִפיּלִ ַּיֲחִזיק ּתְ ָכְך ׁשֶ בֹודֹו, ְוַדי ּבְ ֵני ּכְ ּתֹוָרה, ִמּפְ

"ה  ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ ע ׁשֶ ין ְמַאְּיִמים ָעָליו: "ּדַ ית ּדִ ַבע ּבֵ ָ ָאָדם עֹוֵמד ְלִהיּשׁ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ְעַזע". ֹזאת,  ל ָהעֹוָלם ִהְזּדַ ֶקר, ּכָ ֶ ַבע ַלּשׁ ָ ָאסּור ְלִהיּשׁ ַהר ִסיַני ׁשֶ ָאַמר ּבְ
הּוא עֹוֵמד ַלֲעבֹור ַעל ִאיּסּור  ר, הּוא ָיִבין ׁשֶ ּקֵ ֵּון ְלׁשַ ִאם הּוא ִהְתּכַ ֵדי ׁשֶ ּכְ

יֹוֵתר ְוַיֲחזֹור ּבֹו. ָחמּור ּבְ

ָפא ף ל"ז: ַרב ּפָ ּדַ

ְלִמיָדם ַהּמּוְבָהק  ֶבל, ְוָהָיה ּתַ ל ֲאמֹוָרֵאי ּבָ י ׁשֶ ּדֹור ַהֲחִמיׁשִ ָפא ַחי ּבַ ַרב ּפָ
ֲעָיָרה  ר ָאִבין, ּבָ ם ֵאֶצל ַרב ִאיִדי ּבַ ֵּיי ְוָרָבא. הּוא ָלַמד ּתֹוָרה ּגַ ל ַאּבַ ׁשֶ

ֶקל. ַפת ַהִחיּדֶ ַעל ׂשְ הֹוְנִציֵבי ׁשֶ

מּוָכה ְלסּוָרא. ָפא ְלֶנֶרׁש, ַהּסְ ִטיַרת ָרָבא, ָעַבר ַרב ּפָ ְלַאַחר ּפְ

ר ִיְצָחק, ְזַקן ַהּדֹור, ָעְבָרה ַהְנָהַגת ַהּדֹור  ִטיַרת ַרב ַנְחָמן ּבַ ְלַאַחר ּפְ
ֵּיי ְוָרָבא. ָאז  ְלִמיֵדי ַאּבַ ָהיּו ּתַ ַע, ׁשֶ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ ָפא ּוְלַרב הּוָנא ּבְ ְלַרב ּפָ

דֹול. ז רּוָחִני ּגָ ָתה ֶנֶרׁש ֶמְרּכָ ֶנֶעׂשְ

ְלִמיִדים  יֹוֵתר ּוֵמאֹות ּתַ יַבת ֶנֶרׁש ְמפּוְרֶסֶמת ּבְ ָפא ָהְיָתה ְיׁשִ יֵמי ַרב ּפָ ּבִ
ָכר,  ֵ ַּית ַהּשׁ ַתֲעׂשִ יר מּוְפָלג, ֵמִעיּסּוק ּבְ ָפא ָהָיה ָעׁשִ ָנֲהרּו ֵאֶליָה. ַרב ּפָ

ְלִמיִדים ָהיּו ְסמּוִכים ַעל ׁשּוְלָחנֹו. ּוָמאַתִים ּתַ

י. א: ָרִביָנא ְוַרב ַאׁשִ דֹוֵלי ַהּדֹור ַהּבָ ֵני ּגְ ְלִמיָדיו ָהיּו ׁשְ ין ּתַ ּבֵ

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



4

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת שבועות ל"ג- ל"ט

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

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה 
בה יזכה בטאבלט איכותי או בסט ספרים של 

התלמוד הישראלי )לפי בחירתכם(.

את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי 
talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו 
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.

בת פרעה נותנת לתינוק היהודי שנמצא על היאור את השם משה, 
ְרֹעה  ִבֵאהּו ְלַבת ּפַ ל ַהֶּיֶלד ַוּתְ ומסבירה גם מדוע קראה לו כך:  "ַוִּיְגּדַ

יִתהּו". ִים ְמׁשִ י ִמן ַהּמַ ה ַוּתֹאֶמר ּכִ מֹו ֹמׁשֶ ְקָרא ׁשְ ַוְיִהי ָלּה ְלֵבן ַוּתִ

שואלים על כך חז"ל ואומרים - שאם זו הסיבה וההסבר לשמו - הייתה 
צריכה לקרוא לו "משוי" ולא משה, שהרי משה הוא זה שנמשה מן 

התיבה, ולכן היה מתאים יותר לקרוא לו "משוי" .

עונה על כך הספורנו ואומר כי את השם משה נתנה לו בת פרעה לא 
על שם הפעולה שהיא עשתה, אלא על שם מה שיעשה משה כמנהיג. 
עליו יהיה למשות את העם מתוך מצרים ולמלט אותם מהצרה, ולכן 
נקרא שמו משה - שהוא יהיה זה שימשה את העם מצרותיו. וכך לשון 
הספורנו: "ותקרא שמו משה. ממלט ומושה את אחרים מצרה.. הטעם 
שקראתיו משה להורות שימלט את אחרים הוא, כי אמנם משיתיהו מן 
המים אחר שהיה מוטל בתוכם, וזה לא היה כי אם בגזירת עירין כדי 

שימלט הוא את אחרים...".

דֹון", מי נשבע אותה  יּקָ בּוַעת ַהּפִ מהי "ׁשְ  .1
ומתי?

ַטח  ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ מדוע לא יכול היה ַרּבִ  .2
ִדין ּתֹוָרה? ּפֹוט את הרוצח ּבְ ִלׁשְ

ְלִמיָדיו של  ין ּתַ דֹוֵלי ַהּדֹור ּבֵ ֵני ּגְ מי ָהיּו ׁשְ  .3
ָפא? ַרב ּפָ

דבר תורה לשולחן שבת

70

1972/תשל״ב
רצח הספורטאים באולימפיאדת מינכן

בשנת 1972 - תשל"ב התקיימה האולימפיאדה ה-20 במינכן שבגרמניה 
המערבית, ובה השתתפה משלחת ספורטאים ישראלית. קבוצת מחבלים 
ערבים מארגון ספטמבר השחור השתלטו בפעולה מתוכננת על חברי 
המשלחת, והחזיקו אותם כבני ערובה במגוריהם בכפר האולימפי 
במשך כ-19 שעות. שניים מחברי המשלחת נרצחו תוך כדי השתלטות 
המחבלים על הקבוצה, ותשעה נוספים נרצחו במהלך ניסיון חילוץ 
כושל של כוחות משטרת בוואריה בשדה תעופה סמוך לעיר, שבו נהרגו 
גם שוטר גרמני אחד וחמישה 
מתוך שמונת המחבלים. סך 
הכל נרצחו באירוע הטרור 11 
ספורטאים, מאמנים ושופטים 
ישראלים. הטבח זעזע קשות 
את הציבור בארץ, ובעקבותיו 
פתח המוסד במבצע "זעם האל" 
במהלכו חוסלו רוב האחראים 

לטבח.

של״ב
ת

/1972

שנה למדינת ישראל

לוח הזיכרון ליד בניין המשלחת הישראלית 
)Wikipedia, High Contrast(

מי אני?
השבעתי את ישראל לא לבנות את יריחו  .1

צדקיהו נשבע שלא ימרוד בי  .2

ראיתי נחש מכיש רוצח והורג אותו  .3

התעשרתי מתעשיית השיכר  .4

פיקדתי על הגדוד שכבש את תל אל פול  .5

הייתי אלוף פיקוד המרכז במלחמת   .6 
ששת הימים


