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דַּ ף ח'ֶ :ע ֶשׂ ר ִמ ְצווֹ ת נִ ְצ ַטּוּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ָמ ָרה
ְ ּב ֵצאת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
אוֹת ּה ְּתק ָּופה
ש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִם ֵהם ֲע ַדיִן ל ֹא ִק ְ ּ
יבלּו ֶאת ַה ּת ָוֹרהּ ְ .ב ָ
נוֹחּ ְ .ב ַדף זֶ ה ְמלַ ֵּמד ַה ַּתלְ מּוד:
ֵהם ָהיּו ַח ִּיָבים לִ ׁ ְשמוֹר ַרק ֶאת ׁ ֶש ַבע ִמ ְצווֹת ְ ּבנֵ י ַ
"ע ֶשׂ ר ִמ ְצווֹת נִ ְצ ַטּוּו יִ ְשׂ ָר ֵאל בְּ ָמ ָרה"ַ .א ֲח ֵרי ׁ ֶש ֵהם ְיָצאּו ִמ ִ ּצדּ וֹ ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל יַם
ֶ
"מ ָרה" ׁ ָוְשם ַה ָ ּקבָּ "ה ְ ּכ ָבר ִציּוָ ה
סּוף ׁ ֶש ִ ּנ ְק ַרע לִ ׁ ְשנַ יִםֵ ,הם ִה ִ ּגיעּו לְ ָמקוֹם ְ ּב ׁ ֵשם ָ
יכים לְ ַקבֵּ ל ַעל
ָ
אוֹתן ָהיּו ְצ ִר ִ
נוֹחָ ,
אוֹתם ֶע ֶשׂ ר ִמ ְצווֹתֶ ׁ .ש ַבע ִמ ְצווֹת בְּ נֵ י ַ
ַע ְצ ָמם ֵמ ָח ָד ׁש ְ ּכ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְעוֹד ׁ ָש ׁ
לוֹש ִמ ְצווֹת :א .דִּ ינֵ י ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ַה ּת ָוֹרה.
יוֹד ִעים זֹאת? ְ ּב ֵס ֶפר ׁ ְשמוֹת
וָאם .גְ ׁ .ש ִמ ַירת ׁ ַשבָּ תִ .מ ַ ּניִן ְ
בִ .מ ְצוַ ת ִ ּכיבּ ּוד ָאב ֵ
נֶ ֱא ַמר ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ָהיּו ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
"שם ָ ׂ
ּומ ׁ ְש ּ ָפט" ָ ׁ -שם נִ ְצ ַטּוִינּו
שם לוֹ חֹק ִ
ש ָר ֵאל ְ ּב ָמ ָרה ׁ ָ
יוֹד ִעים ׁ ֶש ְ ּב ָמ ָרה נִ ְצ ַטּוִינּו ַעל ִּכיבּ ּוד ָאב ֵוָאם ַוְעל
ַעל ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ַה ּת ָוֹרהִּ .ומ ַ ּניִן ְ
ׁ
ׂ
יברוֹת ,נֶ ֱא ַמר:
ׁ ְש ִמ ַירת ׁ ַש ָ ּבת? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּב ַמ ֲע ַמד ַהר ִסינַ יְּ ,כ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמרּו ֲע ֶש ֶרת ַהדִּ ְ ּ
ָ
"שמוֹר ֶאת יוֹם ַה ּׁ ַש ָ ּבת… ַּכ ֵ ּבד ֶאת ָא ִב ָיך ֶוְאת ִא ֶּמ ָך ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ִצּוְ ָך ה' ֱאל ֶֹהיך".
ָׁ
אשוֹ נָ ה לְ ַעם יִ ְ ׂ
ֵהיכָ ן הּוא ִציּוָה? ֲה ֵרי ָּכ ֵעת נֶ ֱא ָמרוֹת ַה ִּמ ְצווֹת ַ ּב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
ש ָר ֵאל?
ִמ ָ ּכאן ָאנּו לְ ֵמ ִדים ׁ ֶש ּׁ ְש ֵּתי ִמ ְצווֹת ֵאלּ ּו ְ ּכ ָבר נֶ ֶא ְמרּו לְ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל בְּ ָמ ָרה.

דַּ ף ט'ַ :הכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל ֵמ ֶא ָחיו
ְ ּב ַא ַחת ַה ֲהלָ כוֹ ת ׁ ֶש ּמוֹ ָרה ַה ּתוֹ ָרה לַ כּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹלִ ,היא ְמכַ ָ ּנה אוֹ תוֹ ְ ּב ּ ָפ ָר ׁ ַשת
ֱאמֹר" :וְ ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל ֵמ ֶא ָחיו"ַ .מה ַּכּוָנַ ת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהּוא ָ ּגדוֹ ל ֵמ ֶא ָחיו?
דָּ ְר ׁשּו ֲחזַ "ל ׁ ֶשּיֵ ׁש לִ ְבחוֹ ר כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל מ ְּוב ָחר ִמן ָה ֲא ֵח ִרים ,נָ ֶאהָ ,חזָ קָ ,חכָ ם
יפים לִ ְדרוֹ ׁש ֵמ ַה ּ ָפסּוק ׁ ֶש ִאם ָ ּב ֲחרּו כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ֵאין לוֹ
מוֹס ִ
וְ ָע ׁ ִשירֲ .א ֵח ִרים ִ
"א ָחיו" ֶ -יֶתר ָה ָעם  -לָ ֵתת לוֹ ֶּכ ֶסף ִמ ּׁ ֶש ָ ּל ֶהם ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיִ ְהיֶה ָע ׁ ִשיר.
ֶּכ ֶסףַ ,על ֶ
יוֹמא ְמס ּ ָּופר ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָ ּב ֲחרּו לְ כ ֵֹהן ָ ּגדוֹל כּ ֵֹהן ְ ּב ׁ ֵשם
ַ ּב ּת ֶוֹס ְפ ָּתא ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ָ
ּ ִפנְ ָחסֶ ׁ ,ש ָע ַסק לְ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ַ ּב ֲח ִצ ַיבת ֲא ָבנִ יםְּ .כ ׁ ֶש ָ ּבאּו ַה ִ ּגזְ ָ ּב ִרים ַוְה ַ ּג ָ ּב ִאים
לְ ַב ּ ֵ ׂ
ילאּו
שר לוֹ ׁ ֶשהּוא נִ ְב ַחר לְ כ ֵֹהן ָ ּגדוֹלָ ,מ ְצאּו אוֹתוֹ ְ ּב ֶא ְמ ַצע ֲח ִצ ָיבה ִּומ ְּ
ְ ּבזָ ָהב ֶאת ֶה ָחלָ ל ׁ ֶשהּוא ָח ַצב ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּיִהיֶה ָע ׁ ִשיר.

"דרש רבה :מאי דכתיב'ָ :אח נִ ְפ ָׁשע ִמ ִּק ְריַת עֹז ִּומ ְדיָנִ ים
ּכִ ְב ִר ַיח ַא ְרמֹון'? ָ'אח נִ ְפ ָׁשע ִמ ִּק ְריַת עֹז  -זה לוט שפירש
'ּומ ְדיָנִ ים ּכִ ְב ִר ַיח ַא ְרמֹון'  -שהטיל מדיינים בין
מאברהםִ ,
ּומֹוא ִבי ִּב ְק ַהל ה'"
ישראל לעמון ,שנאמר 'ֹלא ָיבֹא ַעּמֹונִ י ָ
אידי ואידי – זה וזה
לא שנא – לא שונה ,אין הבדל

הסבר :רבה דורש את הפסוק במשלי על לוט שעזב
את אברהם אבינו ,ובעקבות זאת גרם לכך שתהיה
איבה בין ישראל לבין עמון ,העם שיצא מלוט.

על המפה
ארמון הנציב
ארמון הנציב נמצא על פסגת רכס
ג'בל מוכאבר ,מדרום מזרח לעיר
העתיקה בירושלים .הארמון נבנה
בתקופת המנדט הבריטי כדי לשמש
כמקום מגוריו וכלשכתו של הנציב
העליון הבריטי .המבנה המפואר נחנך
בשנת תרצ"ג ( ,)1933והתגוררו בו ארבעה
נציבים עד מלחמת העצמאות .במהלך
מלחמת העצמאות ,לאחר שעזבו הבריטים
את הארץ ,שימש המבנה כמטה ארגון
הצלב האדום ,וקרבות קשים התחוללו
בסביבתו .לאחר מלחמת העצמאות
עבר ארמון הנציב לידי האו"ם .במלחמת
ששת הימים כבשו הירדנים את מתחם
הארמון ,ולאחר מכן הוא נכבש על ידי
צה"ל .לאחר המלחמה הסכימה ישראל
לאפשר לאו"ם לחזור ולהשתמש במבנה,
בתנאי שיהיה ברור שהוא נמצא בבעלות
ישראלית .כיום משמש ארמון הנציב כמטה
ארגון הפיקוח על הפסקת אש של האומות
המאוחדות (.)UNTSO

ארמון הנציב סמוך לבנייתו ()Wikipedia
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שה ְת ָא ְרכָ ה
דַּ ף י'ַ :ה ַה ְפלָ גָ ה ִ
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ִה ְפלִ יגּו ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ַוְר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִב ְס ִפינָ ה לְ חּוץ לָ ָא ֶרץַ .ר ָ ּבן
ַ ּג ְמלִ ֵיאל ֵה ִביא ִע ּמ ֹו ּ ַפת לֶ ֶחם ו ְַר ִ ּבי יְהו ׁ ֹֻש ַע ֵה ִביא ִע ּמ ֹו ַ ּגם ס ֹולֶ תֶ ׁ ,ש ַּמ ֲחזִ ָיקה
ַמ ֲע ָמד זְ ָמן ַרב יו ֵֹתר ִמ ּ ַפתַ .ה ַה ְפלָ גָ ה ִה ְת ָא ְרכָ ה יו ֵֹתר ִמ ְּכ ִפי ַה ָ ּצפּויַ ,ה ֶ ּל ֶחם
ׁ ֶשל ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ָאזַ ל ,ו ְַר ִ ּבי
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ָחלַ ק ִע ּמוֹ ַ ּב ּסוֹ לֶ ת
ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ָרה.
יאל ֶאת
ׁ ָש ַאל ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵ
את
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעַ :ה ִאם ֵה ֵב ָ
ַ ּגם סוֹ לֶ ת ִּכי ַיָד ְע ָּת ֵמר ׁ
ֹאש
ל-כ ְך ַ ּבדֶּ ֶר ְך?
ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַע ֵּכב ָּכ ָּ
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע :יֵ ׁש
כּ וֹ כָ ב ֶא ָחד ׁ ֶשזּוֹ ֵהר ּ ַפ ַעם
ּוכ ׁ ֶשהּוא
ְ ּב ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ְ
יע הּוא ְמ ַבלְ ֵ ּבל ֶאת
מוֹ ִפ ַ
ַה ַּס ּ ָפ נִ ים וְ ֵה ם טוֹ ִע ים
ַ ּב ִּכיּוּוןָ .ח ׁ ַש ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ַהכּ וֹ כָ ב
יע ְּכ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנּו ַמ ְפלִ יגִ ים
יוֹפ ַ
ִ
יתי אוֹ כֶ ל
וְ לָ כֵ ן ֵה ֵב ִ
אתי ִא ִּ
ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּמר לִ זְ ָמן ַרב.

מן ההיסטוריה
ארמון הנציב במלחמת
ששת הימים
במהלך מלחמת ששת הימים
השתלטה פלוגה של הלגיון הירדני
על מפקדת משקיפי האו"ם ב"ארמון
הנציב" ,והחיילים הירדנים ירו ממנה
לכיוון מערב ירושלים .כוח בפיקודו
של סא"ל אשר דרייזין ,מפקד גדוד
 ,161התארגן להתקפת נגד .בשעה
 15:00החלה ההתקפה כשבראשה שני
טנקים ,ובעקבותיהם שבעה זחל"מים
של הסיירת ושני טנקים נוספים .הכוח
הירדני שתפס את הארמון נסוג ממנו.
בסריקה בארמון נמצאו משקיפי
האו"ם ומשפחותיהם ,והם פונו אל
ירושלים המערבית .פלוגת ב' ניהלה
קרב קשה עם חיילי הלגיון הירדני
שהתבצרו בחורשה .בשעה 15:40
הושלם כיבוש מתחם ארמון הנציב,
ודגל ישראל הונף מאליו במקום דגל
האו"ם .בקרב נהרגו  4לוחמי צה"ל
ו 25-מחיילי הלגיון הירדני.

דַּ ף י"אַ :ה ֶּמלֶ ְך ִצ ְד ִקּיָ הּו ָ ׁ -שלוֹ ם
ַה ַּתלְ מּוד מוֹ נֶ ה ַּכ ָּמה ִמן ַה ְּמלָ כִ ים ׁ ֶש ִּכ ֲיהנּו ְ ּב ׁ ִשלְ ֵהי ְּתק ַּופת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ָה ִר ׁ
"שלוֹ ם",
אשוֹ ןָ ,ה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ָהיָ ה ִצ ְד ִקּיָ הּו ַה ֶּמלֶ ְךֶ ׁ ,ש ִּכינּ ּו אוֹ תוֹ ַ ּגם ׁ ָ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהּוא ָהיָ ה מ ׁ ְּושלָ ם ְ ּב ַמ ֲע ָ ׂ
שיו לִ ְפנֵ י ה'.
ְ
לּוכה בְּ גִ יל
ֵח ְטא ֶא ָחד בִּ לְ ַבד ָח ָטא ִצ ְד ִקּיָ הּו ַה ֶּמלֶ ך :הּוא ָעלָ ה לִ ְמ ָ
אצר
ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ַחת ,וְ הּוא נִ ׁ ְש ַ ּבע לִ נְ בּוכַ ְדנֶ אצַּ ר ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְמרוֹ ד בּ וֹ  .נְ בּוכַ ְדנֶ ַ ּ
ָהיָ ה ֶמלֶ ְך ָ ּב ֶבל ,וְ יַ ַחד ִעם ַה ָּמ ִדים ָחלַ ק ֶאת ַמ ְמלַ כְ ָּתם ׁ ֶשל ַא ּׁשּור
ׁ ֶש ִה ְתמוֹ ְט ָטהֵ .חלֶ ק ִמן ָה ֲא ָרצוֹ ת ׁ ֶש ָהיּו ַּת ַחת ַא ּׁשּור ָע ְברּו לַ ָּמ ִדים וְ ֵחלֶ ק
אצרּ ֵ ,בינֵ ֶיהן ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
ַא ֵחר ָע ַבר לִ נְ בּוכַ ְדנֶ ַ ּ
אצר .י ְִר ְמ ָיהּו ַה ָ ּנ ִביא ִהזְ ִהיר
לְ ַא ַחר זְ ַמ ָ
ן-מה ָר ָצה ִצ ְד ִקּיָ הּו לִ ְמרוֹד ִ ּבנְ בּוכַ ְדנֶ ַ ּ
ְ
אוֹ תוֹ ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲע ֶ ׂ
אצר לְ ֶא ֶרץ
שה ֵּכןַ ,אך הּוא ל ֹא ׁ ָש ַמע לוֹ ָ .אז ָעלָ ה נְ בּוכַ ְדנֶ ַ ּ
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלֶ ,ה ֱח ִריב ֶאת יְ ר ׁ ָּושלַ יִ ם ֶוְאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ,וְ ִהגְ לָ ה לְ ָב ֶבל ֶאת רוֹ ב
ּתוֹ ׁ ָש ֵבי ֶא ֶרץ יְ ה ָּודהָ .היָ ה זֶ ה ִ ּב ׁ ְשנַ ת ג' של"ט ְ ׁ -שלוֹ ׁ ֶשת ֲאלָ ִפים ׁ ְּושלוֹ ׁש
ֵמאוֹ ת ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים וְ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנָ ה לִ ְב ִר ַיאת ָהעוֹ לָ ם.

2

אנדרטה בטיילת ארמון הנציב לנופלים מחטיבת
ירושלים בקרבות באזור במלחמת העצמאות
ובמלחמת ששת הימים ()Wikipedia, Avi1111
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דַּ ף י"בִ :שׂ ְמ ַחת ַה ּתוֹ ָרה
מוֹרא ָר ָבא ִה ְס ַּת ּ ֵפק ִ ּב ׁ ְש ֵאלָ ה ְ ּב ִענְ יָנִ ים ִהלְ כָ ִתּיִים ְסבּוכִ ים ,וְ הּוא ל ֹא ַיָדע
ָה ֲא ָ
ָמה ַה ַהכְ ָר ָעה ִ ּב ׁ ְש ֵאלָ ה זוַֹ ּ .פ ַעם ּ ָפגַ ׁש ַרב ּ ָפ ָפא ֶאת הּונָ אּ ְ ,בנוֹ ׁ ֶשל ַרב נַ ְח ָמן
וְש ַטח ְ ּב ָפנָ יו ֶאת ַה ָּס ֵפק ,וְ הּונָ א ָא ַמר לוֹ ׁ ֶש ַ ּק ֶּיֶמת דְּ ָר ׁ ָשה ׁ ֶשל ֲחזַ "ל ִמ ֶּמ ָ ּנה
ָׁ
ׁיֵש ְּת ׁש ָּובה לִ ׁ ְש ֵאלָ ה זוַֹ .רב ּ ָפ ָפא ִה ְת ַר ֵ ּג ׁש ָ ּכל ָ ּכ ְך ֵמרוֹ ב ִשׂ ְמ ַחת ַה ּתוֹ ָרה,
ׁ ֶשהּוא ָקם וְ ֶה ֱענִ יק נְ ׁ ִש ָיקה לְ הּונָ א בְּ ר ׁ
ֹאשוֹ  ,וְ ַאף לָ ַקח אוֹ תוֹ ָח ָתן לְ ִב ּתוֹ .
יָפהּ ִ :בזְ ָקנוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרוֹן ָהיּו ׁ ְש ֵּתי ִּט ּיפוֹת ְמנַ ְצנְ צוֹת
ְ ּב ַדף זֶ ה ַ ּגם ְמס ּ ָּופר ִס ּיפּור ֶ
הפּיוֹתְ ׁ .ש ֵּתי ַה ִּט ּיפוֹת ַה ָ ּללּו ִה ִ ּגיעּו לִ זְ ָקנוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרוֹן
יְפ ִ
ְּכמוֹ ׁ ְש ֵּתי ַמ ְר ָ ּגלִ ּיוֹת ֵ
ְּכ ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנּו ָמ ׁ ַשח אוֹתוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַה ִּמ ׁ ְש ָחה לִ ְהיוֹת כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹלָ .ח ׁ ַש ׁש מ ׁ ֶֹשה
ַר ֵ ּבנּוַ :ה ִאם ָחלִ ילָ ה ָמ ַעלְ ִּתי ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן ַה ָ ּק ׁ
דוֹשֶ ׁ ,ש ִ ּנ ׁ ְש ּ ַפ ְך לִ י ִמ ֶּמנּּו ַעל זְ ָקנוֹ ׁ ֶשל
ְ
ַא ֲהרוֹן? ַא ְך ַה ָ ּק ָ ּב"ה ָא ַמר לוֹ ׁ ֶשהּוא ל ֹא ָצ ִריך לַ ֲח ׁש ׁוֹשִּ ,כי הּוא ׁ ָש ַמר ַעל ׁ ֶש ֶמן
ַה ִּמ ׁ ְש ָחה ְּכ ִפי ַה ֲהלָ כָ הּ ַ .בז ַּוֹהר ַה ָ ּק ׁ
רוֹמזוֹת
דוֹש ָּכתּוב ׁ ֶש ּׁ ְש ֵּתי ַה ִּט ּיפוֹת ַה ָ ּללּו ְ
לַ ּת ָוֹרה ׁ ֶש ִ ּבכְ ָתב וְלַ ּת ָוֹרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה.

דַּ ף י"גִ :ס ְד ֵרי ְק ִדימּוּיוֹ ת
לִ ְפ ָע ִמים יֵ ׁש ִמ ְק ִרים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ָצ ִר ְ
יך לִ ְבחוֹ ר ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֶא ְפ ׁ ָשרּוּיוֹ תּ ְ .ב ַדף זֶ ה
יֶשנָ ם ׁ ְשנֵ י ֲענִ ּיִים,
ְ
עוֹסקוֹ ת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה וְ ַה ְ ּג ָמ ָרא ְ ּבכַ ָּמה ִמ ְק ִרים ָּכ ֵאלּ ּוִ .אם ׁ ְ
ישהֶ ׁ ,ש ּׁ ְשנֵ ֶיהם זְ ק ִּוקים לְ כֶ ֶסף ְּכ ֵדי לִ ְקנוֹת אוֹ כֶ ל אוֹ ֲעבּור ְ ּבגָ ִדיםָ .אנּו
ִא ׁיש ִוְא ּׁ ָ
רוֹצים ְמאוֹד לַ ֲעזוֹר לִ ׁ ְשנֵ ֶיהםֲ ,א ָבל ַמה ַ ּנ ֲע ֶ ׂ
שה ִאם ׁיֵש לָ נּו ֶּכ ֶסף ַרק ֲעבּור
ִ
וֹסק ׁ ֶשּיֵ ׁש לָ ֵתת ֶאת ַה ֶ ּכ ֶסף
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,לְ ִמי נִ ֵּיתן ֶאת ַה ֶּכ ֶסף? ָה ַר ְמבַּ "ם ּפ ֵ
ישהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא ִמ ְתבַּ ּיֶ ׁ ֶשת לְ ַח ֵּזר ַעל ּ ִפ ְת ֵחי ַהבָּ ִּתים ּולְ ַקבֵּ ץ נְ ָד ָבה,
לָ ִא ּׁ ָ
ְ
ַה ְרבֵּ ה יוֹ ֵתר ִמ ְ ּכ ִפי ׁ ֶש ִא ׁיש ִמ ְתבַּ ּיֵ ׁשָּ .כך מוֹ נָ ה ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ִס ְד ֵרי ְק ִדימּוּיוֹת
קוֹדם ֲא ִפילּ ּו לְ כ ֵֹהן ָ ּגדוֹל ׁ ֶש ֵאינוֹ ַּתלְ ִמיד
ׁשוֹנוֹתִ ,וְהיא ֶ
אוֹמ ֶרת ׁ ֶש ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ֵ
יוֹתר ִמ ֶּמלֶ ְךַ .ה ַּתלְ מּוד
ָחכָ םֲ ,וַא ִפילּ ּו לְ ֶמלֶ ְךִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ְמי ָּוחד ֵ
ַמ ְמ ִח ׁיש זֹאת ָּכ ְךִ :אם ֶּמלֶ ְך ֵמת ָּ -כל ֶא ָחד ִמּיִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל יָכוֹל לִ ְהיוֹת ֶמלֶ ְך
נּוֹתר.
ִ ּב ְמקוֹמוִֹ .וְאילּ ּו ְּכ ׁ ֶש ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם נִ ְפ ַטרֵ ,אין ִמי ׁ ֶש ַּיְמ ֵ ּלא ֶאת ֶה ָחלָ ל ׁ ֶש ַ

דַּ ף י"דַ :ענְ וְ ָתנּותוֹ ׁ ֶשל ַרב יוֹ ֵסף
חוֹת ֶמת ֶאת ֵס ֶדר נְ זִ ִיקיןַ .ה ַּתלְ מּוד
הוֹריוֹתַ ,ה ֶ
ְ ּב ַדף זֶ ה ִמ ְס ַּת ֶּיֶמת ַמ ֶּסכֶ ת ָ
ְמ ַס ּ ֵפר ַמ ֲע ֶ ׂ
יוֹסף.
יָפה ַעל ַענְ ָוְתנּותוֹ ַה ּמ ְּופלֶ גֶ ת ׁ ֶשל ַרב ֵ
שה ֶ
יש ַיבת ָ ּב ֶבל ָהיּו ְצ ִריכִ ים לִ ְבחוֹר ר ׁ
ֹאש י ׁ ְִש ָיבה ,ו ְִה ְתלַ ְ ּבטּו ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ֲחכָ ִמים
לִ ׁ ִ
ִאם לְ ַה ֲע ִמיד ֶאת ַרב יו ֵֹסף ְ ּב ָר ׁ
אשּות ַהי ׁ ְִש ָיבה א ֹו לְ ַה ֲע ִמיד ֶאת ַר ָ ּבה ְ ּב ָר ׁ
אשּות
ַהי ׁ ְִש ָיבהָ ׁ .שלְ חּו ְ ּבנֵ י ָ ּב ֶבל לְ ַחכְ ֵמי ֶא ֶרץ ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ׁ ֶשּיַכְ ִריעּו ַ ּבדָּ ָבר ,ו ְֵהם ִהכְ ִריעּו
יוֹסף ֲיַעמוֹד ְ ּב ָר ׁ
יְש ָיבהַ .אף ַעל ּ ִפי כֵ ן ְ ּב ַענְ ָוְתנּותוֹ ָה ַר ָ ּבה ַרב
ׁ ֶש ַרב ֵ
אשּות ַה ׁ ִ
יוֹסף ֵס ֵרב לְ ִה ְת ַמנּוֹת לַ ִּמ ְ ׂ
ּוש ַּתיִ ם
ֵ
ש ָרה וְלָ כֵ ן ִה ְת ַמ ָ ּנה לָ ּה ַר ָ ּבהֶ .ע ְשׂ ִרים ׁ ְ
ׁ ָשנִ ים ָהיָ ה ַרבָּ ה ר ׁ
יבה ,ולְ ַא ַחר ׁ ֶש ִּנ ְפ ַטר ַרבָּ ה ִה ְת ַמ ָּנה ַרב יוֹ ֵסף
ֹאש יְ ׁ ִש ָ
לְ ָר ׁ
אשּות ַהיְ ׁ ִש ָיבהְּ .ל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַטר ַרב יו ֵֹסף ִה ְתלַ ְ ּבטּו ֵ ּבין ַא ְר ָ ּב ָעה ַּתלְ ִמ ֵידי
ֲחכָ ִמים ִמי ֵמ ֶהם יְ מ ֶ ּּונה לְ ָר ׁ
ֹאמר
אשּות ַה ׁ ִ
יְש ָיבהֶ ,וְה ְחלִ יטּו ׁ ֶש ִּמי ֵמ ֶהם ׁ ֶשּי ַ
דְּ ַבר ֲהלָ כָ ה ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְפ ִר ְיך אוֹתוֹ  -יְ מ ֶ ּּונה לְ ָר ׁ
יְש ָיבהַ .א ַ ּבּיֵי,
אשּות ַה ׁ ִ
ׁ ֶש ָהיָה ֶא ָחד ֵמ ַא ְר ַ ּב ַעת ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ֲחכָ ִמיםָ ,א ַמר דְּ ַבר ֲהלָ כָ ה ׁ ֶש ֵאין ָעלָ יו
ּ ִפ ְרכָ הִּ ,ומינּּוהּו לְ ר ׁ
יְש ָיבה.
ֹאש ַה ׁ ִ

מתולדותיו
אשר דר (דרייזין)
(נולד תרצ"ב)1932 -
אשר דר (דרייזין) הוא קצין צה"ל
בדימוס בדרגת אלוף משנה ,בעל
עיטור העוז וצל"ש אלוף .בצעירותו
היה חבר באצ"ל ,ובמלחמת העצמאות
השתתף בקרבות ביפו ,אשדוד ויבנה.
בשנת תש"י ( )1950התגייס לצה"ל
ושירת בנח"ל ולאחר מכן כמפקד פלוגה
בגולני .במלחמת סיני הוביל את הפלוגה
לכיבוש מוצב  29תוך כיפוף הגדרות
וריצה בשדה מוקשים ,ועל כך הוענק
לו צל"ש אלוף פיקוד דרום .במלחמת
ששת הימים פיקד על הגדוד שלחם
בגזרת ארמון הנציב בירושלים ,ונפצע
פעמיים במהלך הקרבות .על לחימתו
באותה מלחמה זכה בעיטור העוז.
לאחר שחרורו מונה דר למנכ"ל מגן דוד
אדום ,ובשנים תשל"ח-
תשמ"ג ()1978-1983
כיהן בראשות המועצה
המקומית קריית אונו.

אלוף משנה אשר דר
()Wikipedia, MILNER MOSHE

תעודת זהות  -תלמוד ישראלי
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
עותקים ,דף פייסבוק  60 ,סרטונים
בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי
ב-
הילדים אסי וטוביה.
לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים :ענבל הלל רכזת פרויקטים
 | inbalh@medison.co.ilטל03-9250274 .
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שנה למדינת ישראל

/1997תשנ״ז

/1997תשנ״ז

אסון המסוקים

אסון המסוקים הוא תאונה אווירית שהתרחשה בליל  4בפברואר ,1997
כ"ח בשבט ה'תשנ"ז .שני מסוקי יסעור של חיל האוויר הישראלי התנגשו
מעל עמק החולה ,בעת שהובילו לוחמים מחטיבת הנח"ל ,חטיבת
גולני ,שריון ומיחידות נוספות למוצבי צה"ל ברצועת הביטחון ,דלעת
ובופור ,שבדרום לבנון .באירוע נהרגו כל  73החיילים שהיו במסוקים.
שמונה מתוכם היו אנשי הצוות שהטיסו את המסוקים .אחד המסוקים
התרסק בחצר של מבנה ששימש כצימר לנופשים במושב שאר ישוב,
ואילו השני התרסק בשדה פתוח ליד קיבוץ דפנה .הקופסה השחורה
של המסוקים לא נמצאה ,ולכן
לא ידועות הנסיבות המדויקות
שהובילו לאסון .אסון המסוקים
הוא אחד מתאונות המסוקים
הקטלניות ביותר בתולדות
התעופה בעולם ,והוא גרם
לזעזוע גדול בארץ.
אתר הנצחה לזכר אסון המסוקים
()Wikipedia, itzik Edri

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

א .מהן ֶע ֶשׂ ר ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶשנִ ְצ ַטּוּו יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְ ּב ָמ ָרה?
ְ
ב .במה ָח ָטא ִצ ְד ִקּיָ הּו ַה ֶּמלֶ ך?
ישה,
גִ .אם יֶ ׁ ְשנָ ם ׁ ְשנֵ י ֲענִ ּיִ יםִ ,א ׁיש וְ ִא ּׁ ָ
קּוקים לְ כֶ ֶסף ְ ּכ ֵדי לִ ְקנוֹ ת
יהם זְ ִ
ׁ ֶש ּׁ ְשנֵ ֶ
אוֹ כֶ ל אוֹ ֲעבּור ְ ּבגָ ִדים ,וְ יֵ ׁש לָ נּו ֶ ּכ ֶסף ַרק
יתן ֶאת ַה ֶ ּכ ֶסף?
ֲעבּור ֶא ָחד ֵמ ֶהם  -לְ ִמי נִ ֵּ

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
בשעות הצהריםtalmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

דבר תורה לשולחן שבת
לפעמים באות על אדם צרות ,מחלות ובעיות שבאותו הזמן נראות לו רעות
וקשות והוא אינו מבין את תכליתן ,ורק לאחר זמן במבט לאחור הוא מבין שגם
שהדברים הקשים הללו נועדו לטובה .כך מסבירים חז"ל את נגע הצרעת שאחז
"כי ָת ֹבאּו ֶאל ֶא ֶרץ ְ ּכנַ ַען ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י נ ֵֹתן לָ כֶ ם לַ ֲא ֻח ָּזה וְנָ ַת ִּתי נֶ גַ ע ָצ ַר ַעת
בביתּ ִ :
ְ ּב ֵבית ֶא ֶרץ ֲא ֻח ַּז ְתכֶ םָּ .ובא ֲא ׁ ֶשר לוֹ ַה ַ ּביִת וְ ִה ִ ּגיד לַ כּ ֵֹהן לֵ אמֹר ְ ּכנֶ גַ ע נִ ְר ָאה
לִ י ַ ּב ָ ּביִת" .לכאורה הנגע הזה הוא דבר רע שגורם לנזק ,אולם רש"י מסביר
שבזכות הנגע הזה ,והצורך לשבור את קירות הבית ,התגלו אוצרות גדולים
שהטמינו האמוריים בבתים ,וכך ישראל התברכו ברכוש הגדול שהתגלה .זה
"כנֶ גַ ע" .דהיינו ,בסופו של דבר זה לא ממש נגע
גם ההסבר של חז"ל למילהְּ :
"כנֶ גַ ע" -דבר שתחילתו רעה ,אולם בסופו יתברר שהיה לטובה.
מזיק ,אלא ְּ

מי אני?
 .1מרדתי במלך בבל

 .2פיקדתי על כיבוש ארמון הנציב

 .3היו לי שתי טיפות שמן בזקן

 .4אמרתי דבר הלכה שאי אפשר להפריך אותו

! יש לי מושג | י"ג מידות
בתורה מסופר שה' לימד את משה להכיר את מידות הרחמים שלו,
המתוארות בפסוק "ה' ה' אל רחום וחנון ,ארך אפים ורב חסד ואמת ,נוצר
חסד לאלפים ,נושא עוון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה" .כאשר מזכירים מידות
אלה בתפילה מעוררים את רחמיו של ה' ובכך מתבטלות הגזירות הקשות.
נוהגים לומר את י"ג מידות בתחנון ובמהלך אמירת הסליחות.
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