ֹלא ַת ֲעמֹוד
ַעל ַּדם ֵר ֶעָך
ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין
ַּדף ע"ג

מן התלמוד
ַה ּ ָפסּוק ַ ּב ּתו ָֹרה ְמ ַצּוֶה ַּומזְ ִהיר" :ל ֹא ַת ֲעמוֹד ַעל דַּ ם ֵר ֶע ָך".
ַמה ַה ַּכּוָנָ ה?
ַעל ָה ָא ָדם לְ ַה ִ ּג ׁיש ֶעזְ ָרה לְ ָא ָדם ַא ֵחר ַּכ ֲא ׁ ֶשר הּוא נִ ְמ ָצא ְ ּב ַמ ָ ּצב
ׁ ֶשל ָצ ָרה ְּומצ ָּוקה .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם ָא ָדם רו ֶֹאה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִּמ ְתנַ ּ ְפלִ ים ַעל
ָא ָדם ַא ֵחר א ֹו ַ ּב ַעל ַחּיִים ׁ ֶש ּתו ֵֹקף אוֹת ֹו א ֹו ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ְ ּב ַס ָּכנַ ת
ְט ִב ָיעה ּ ְ -בכָ ל ַה ִּמ ְק ִרים ַה ָ ּללּו ָצ ִר ְיך ִמי ׁ ֶשרו ֶֹאה זֹאת ְוי ֵׁש ִ ּביכוֹלְ ּת ֹו
לְ ַס ַּיֵע  -לְ ַה ִ ּג ׁיש ָּכל ֶעזְ ָרה ֶא ְפ ׁ ָש ִריתָ .אסּור ל ֹו לְ ִה ׁ ּ ָיש ֵאר ָא ִד ׁיש ְול ֹא
לַ ֲע ׂ
שוֹת ְּכלּוםִ .אם י ֲַע ֶ ׂ
שה ָּכ ְך זֶ ה נִ ְק ָרא "לַ ֲעמוֹד ַעל ַהדָּ ם.
ָה ַר ְמ ָ ּב"ם או ֵֹמר ַעל ָּכ ְך ׁ ֶש ִחּיּוב זֶ ה כּ וֹלֵ ל עוֹד דְּ ָב ִרים .ל ֹא ַרק ִ ּב ׁ ְש ַעת
ַס ָּכנַ ת נְ ָפ ׁשוֹת ָאסּור לַ ֲעמוֹד ִמן ַה ַ ּצד ֵאלָ א ַ ּגם ְ ּב ַמ ָ ּצב ׁ ֶשּיְ ה ִּודי ָעלּול
לְ ַא ֵ ּבד ֶאת ְממוֹנ ֹו ַח ִּיָבים לְ ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל לְ ַה ִ ּצילו ,א ֹו ִאם רו ִֹאים ְ ׂ
ש ֵר ָפה
ְ ּב ַביִת ׁ ֶשל ְיה ִּודי ַ -ח ִּיָבים לְ נַ ּסוֹת לְ כַ בּ ו ָֹת ּה ,לְ ַהזְ ִעיק ְמכַ ֵ ּבי ֵא ׁש וְכָ ל
ּ ְפעּולוֹת ַה ָ ּצלָ ה ֲא ֵחרוֹת ׁ ֶש ִ ּנ ְד ָר ׁשוֹת.

סיפור
מלכות רומא הרשעה גזרה גזירות קשות על עם ישראל .פעם
אחת הרגו הרומאים את רבי חנינא בן תרדיון ,מכיוון שלימד
תורה בניגוד לגזירה ,ולקחו בשבי את בתו .אשתו של רבי מאיר
היתה גם היא בתו של רבי חנינא ,והיא ביקשה מבעלה שילך
להציל את אחותה .הלך רבי מאיר והציע לשומר סכום כסף גדול
כדי שישחרר אותה .אמר השומר" :ומה אעשה כשיגלו זאת וירצו
להעניש אותי?" אמר לו רבי מאיר" :אמור "אלהא דמאיר ענני"
(אלוקיו של רבי מאיר ,ענה לי) ,ותינצל" .כדי להוכיח לשומר
את הדבר ,השליך רבי מאיר אבן לעבר כלבים מסוכנים שהיו
במקום ,וכאשר הם באו לטרוף אותו אמר "אלהא דמאיר ענני"
והכלבים הסתלקו .השתכנע השומר ונתן לרבי מאיר לקחת
משם את האישה .בעקבות זאת רדפו הרומאים אחרי רבי מאיר
והוא נאלץ לברוח ,אולם הוא היה מוכן לסכן את עצמו ובלבד
שיציל נפש אחת מישראל.

חידת גימטריה
לפניכם אמרה של חז"ל שכתובה בגימטריא .החליפו את
המספרים באותיות כדי לגלות את המסר החשוב!
400 ,8 ,1 - 300 ,80 ,50 - 30 ,10 ,90 ,40 ,5 - 30 ,20
6 ,30 ,10 ,1 ,20 - 30 ,1 ,200 ,300 ,10 ,40
1 ,30 ,40 - 40 ,30 ,6 ,70 - 30 ,10 ,90 ,5

הברקוד
ת
סרקו א בסרטון
וצפו
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ארוע  /מבצע יונתן
מבצע יונתן ,המכונה גם "מבצע אנטבה" ו"כדור הרעם" ,הוא שמה
של פעולה צבאית שביצע צה"ל באוגנדה ב 4-ביולי ( 1976תשל"ו),
כדי לשחרר  105נוסעים יהודים ,ישראלים ואנשי צוות מטוס אייר
פראנס ,שנחטפו על ידי טרוריסטים במהלך טיסתם מישראל
לצרפת .מבצע זה היה מסוכן ונועז במיוחד ,שכן החטופים הוחזקו
במדינה עוינת ורחוקה .הוא הוצא לפועל בשל סירובה של ישראל
להיענות לדרישות החוטפים ולשחרר אסירים ביטחוניים .לוחמי
סיירת מטכ"ל וצנחנים הונחתו באנטבה בחשאי ממטוסי תובלה,
והצליחו להשתלט על
שדה התעופה ,להרוג את
המחבלים ולהחזיר לארץ
את רוב בני הערובה.
במהלך המבצע נהרג
מפקד סיירת מטכ"ל ,יונתן
נתניהו ,ובעקבות זאת
קבלת החטופים בשדה עם שחרורם (אוסף
נקרא המבצע על שמו.
התצלומים הלאומי)MOSHE MILNER ,

