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דֹול ֵמֶאָחיו ף ט': ַהּכֵֹהן ַהּגָ ּדַ

ת  ָרׁשַ ּפָ ה אֹותֹו ּבְ דֹול, ִהיא ְמַכּנָ ּמֹוָרה ַהּתֹוָרה ַלּכֵֹהן ַהּגָ ַאַחת ַהֲהָלכֹות ׁשֶ ּבְ
דֹול ֵמֶאָחיו? הּוא ּגָ ָּוַנת ַהּתֹוָרה ׁשֶ דֹול ֵמֶאָחיו". ַמה ּכַ ֱאֹמר: "ְוַהּכֵֹהן ַהּגָ

דֹול מּוְבָחר ִמן ָהֲאֵחִרים, ָנֶאה, ָחָזק, ָחָכם  ֵּיׁש ִלְבחֹור ּכֵֹהן ּגָ ְרׁשּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּדָ
ֵאין לֹו  דֹול ׁשֶ ֲחרּו ּכֵֹהן ּגָ ִאם ּבָ סּוק ׁשֶ יר. ֲאֵחִרים מֹוִסיִפים ִלְדרֹוׁש ֵמַהּפָ ְוָעׁשִ
יר. ִּיְהֶיה ָעׁשִ ֵדי ׁשֶ ֶהם ּכְ ּלָ ֶ ֶסף ִמּשׁ ֶסף, ַעל "ֶאָחיו" - ֶיֶתר ָהָעם - ָלֵתת לֹו ּכֶ ּכֶ

ם  ׁשֵ דֹול ּכֵֹהן ּבְ ֲחרּו ְלכֵֹהן ּגָ ַעם ַאַחת ּבָ ּפַ ר ׁשֶ ֶכת יֹוָמא ְמסּוּפָ ַמּסֶ א ּבְ ּתֹוֶסְפּתָ ּבַ
ִאים  ּבָ ִרים ְוַהּגַ ְזּבָ אּו ַהּגִ ּבָ ׁשֶ ֲחִציַבת ֲאָבִנים. ּכְ ָעַסק ְלַפְרָנָסתֹו ּבַ ְנָחס, ׁשֶ ּפִ
אּו  ֶאְמַצע ֲחִציָבה ּוִמיּלְ דֹול, ָמְצאּו אֹותֹו ּבְ הּוא ִנְבַחר ְלֹכֵהן ּגָ ר לֹו ׁשֶ ְלַבּשֵׂ

יר. ִּיְהֶיה ָעׁשִ ֵדי ׁשֶ הּוא ָחַצב ּכְ ָזָהב ֶאת ֶהָחָלל ׁשֶ ּבְ
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"דרש רבה: מאי דכתיב: 'ָאח ִנְפָׁשע ִמִּקְרַית עֹז ּוִמְדָיִנים 
ִּכְבִריַח ַאְרמֹון'? 'ָאח ִנְפָׁשע ִמִּקְרַית עֹז - זה לוט שפירש 
מאברהם, 'ּוִמְדָיִנים ִּכְבִריַח ַאְרמֹון' - שהטיל מדיינים בין 
ישראל לעמון, שנאמר 'ֹלא ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ה'" 

על המפה
ארמון הנציב

ארמון הנציב נמצא על פסגת רכס 
לעיר  מזרח  מוכאבר, מדרום  ג'בל 
נבנה  העתיקה בירושלים. הארמון 
בתקופת המנדט הבריטי כדי לשמש 
כמקום מגוריו וכלשכתו של הנציב 
העליון הבריטי. המבנה המפואר נחנך 
בשנת תרצ"ג )1933(, והתגוררו 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 

.)UNTSO( המאוחדות

)Wikipedia( ארמון הנציב סמוך לבנייתו

ָמָרה ָרֵאל ּבְ ר ִמְצוֹות ִנְצַטּוּו ִיׂשְ ף ח': ֶעׂשֶ ּדַ

קּוָפה  אֹוָתּה ּתְ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה. ּבְ ְצַרִים ֵהם ֲעַדִין לֹא ִקיּבְ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ֵצאת ּבְ ּבְ
ְלמּוד:  ד ַהּתַ ַדף ֶזה ְמַלּמֵ ֵני נֹוַח. ּבְ ַבע ִמְצוֹות ּבְ מֹור ַרק ֶאת ׁשֶ ֵהם ָהיּו ַחָּיִבים ִלׁשְ
ל ַים  ִני ׁשֶ ֵ ּדֹו ַהּשׁ ֵהם ָיְצאּו ִמּצִ ָמָרה". ַאֲחֵרי ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ר ִמְצוֹות ִנְצַטּוּו ִיׂשְ "ֶעׂשֶ
ָבר ִציָּוה  "ה ּכְ ּבָ ם ַהּקָ ם "ָמָרה" ְוׁשָ ׁשֵ יעּו ְלָמקֹום ּבְ ַנִים, ֵהם ִהּגִ ְקַרע ִלׁשְ ּנִ סּוף ׁשֶ
ל ַעל  ֵני נֹוַח, אֹוָתן ָהיּו ְצִריִכים ְלַקּבֵ ַבע ִמְצוֹות ּבְ ר ִמְצוֹות. ׁשֶ אֹוָתם ֶעׂשֶ
ֵטי ַהּתֹוָרה.  ּפְ יֵני ִמׁשְ לֹוׁש ִמְצוֹות: א. ּדִ ָרֵאל, ְועֹוד ׁשָ ַעם ִיׂשְ ַעְצָמם ֵמָחָדׁש ּכְ
מֹות  ֵסֶפר ׁשְ ִין יֹוְדִעים זֹאת? ּבְ ת. ִמּנַ ּבָ ִמיַרת ׁשַ יּבּוד ָאב ָוֵאם. ג. ׁשְ ב. ִמְצַות ּכִ
ם ִנְצַטִּוינּו  ט" - ׁשָ ּפָ ם לֹו חֹק ּוִמׁשְ ם ׂשָ ָמָרה "ׁשָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ָהיּו ּבְ ׁשֶ ּכְ ֶנֱאַמר ׁשֶ
יּבּוד ָאב ָוֵאם ְוַעל  ָמָרה ִנְצַטִּוינּו ַעל ּכִ ּבְ ִין יֹוְדִעים ׁשֶ ֵטי ַהּתֹוָרה. ּוִמּנַ ּפְ ַעל ִמׁשְ
רֹות, ֶנֱאַמר:  יּבְ ֶרת ַהּדִ ֶאְמרּו ֲעׂשֶ ּנֶ ׁשֶ ַמֲעַמד ַהר ִסיַני, ּכְ ּבְ ֵני ׁשֶ ת? ִמּפְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ׁשְ
ר ִצְּוָך ה' ֱאלֶֹהיָך".  ֲאׁשֶ ָך ּכַ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ת… ּכַ ּבָ ַ מֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ "ׁשָ
ָרֵאל?  ַעם ָהִראׁשֹוָנה ְלַעם ִיׂשְ ּפַ ְצוֹות ּבַ ֵעת ֶנֱאָמרֹות ַהּמִ ֵהיָכן הּוא ִציָּוה? ֲהֵרי ּכָ

ָמָרה. ָרֵאל ּבְ ָבר ֶנֶאְמרּו ְלַעם ִיׂשְ י ִמְצוֹות ֵאּלּו ּכְ ּתֵ ְ ּשׁ אן ָאנּו ְלֵמִדים ׁשֶ ִמּכָ
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ארמון הנציב במלחמת 
ששת הימים

הימים  ששת  מלחמת  במהלך 
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 
161, התארגן להתקפת נגד. בשעה 
15:00 החלה ההתקפה כשבראשה שני 
טנקים, ובעקבותיהם שבעה זחל"מים 
של הסיירת ושני טנקים נוספים. הכוח 
הירדני שתפס את הארמון נסוג ממנו. 
משקיפי  נמצאו  בארמון  בסריקה 
אל  פונו  והם  ומשפחותיהם,  האו"ם 
ירושלים המערבית. פלוגת ב' ניהלה 
קרב קשה עם חיילי הלגיון הירדני 
 15:40 שהתבצרו בחורשה. בשעה 
הושלם כיבוש מתחם ארמון הנציב, 
ודגל ישראל הונף מאליו במקום דגל 
האו"ם. בקרב נהרגו 4 לוחמי צה"ל 

ו-25 מחיילי הלגיון הירדני.

מן ההיסטוריה

אנדרטה בטיילת ארמון הנציב לנופלים מחטיבת 
ירושלים בקרבות באזור במלחמת העצמאות 
)Wikipedia, Avi1111( ובמלחמת ששת הימים

בס"ד

סדר  נזיקין | מסכת הוריות י'- י"א

לֹום ֶלְך ִצְדִקָּיהּו - ׁשָ ף י"א: ַהּמֶ ּדַ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ קּוַפת ּבֵ ְלֵהי ּתְ ׁשִ יֲהנּו ּבְ ּכִ ָלִכים ׁשֶ ה ִמן ַהּמְ ּמָ ְלמּוד מֹוֶנה ּכַ ַהּתַ
לֹום",  ם "ׁשָ יּנּו אֹותֹו ּגַ ּכִ ֶלְך, ׁשֶ ֶהם ָהָיה ִצְדִקָּיהּו ַהּמֶ ּבָ ָהִראׁשֹון, ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

יו ִלְפֵני ה'.  ַמֲעׂשָ ָלם ּבְ הּוא ָהָיה מּוׁשְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ִגיל  ֶלְך: הּוא ָעָלה ִלְמלּוָכה ּבְ ְלַבד ָחָטא ִצְדִקָּיהּו ַהּמֶ ֵחְטא ֶאָחד ּבִ
ר  ּלֹא ִיְמרֹוד ּבֹו. ְנבּוַכְדֶנאּצַ ר ׁשֶ ע ִלְנבּוַכְדֶנאּצַ ּבַ ִרים ְוַאַחת, ְוהּוא ִנׁשְ ֶעׂשְ
ּור  ל ַאּשׁ ם ׁשֶ ִדים ָחַלק ֶאת ַמְמַלְכּתָ ֶבל, ְוַיַחד ִעם ַהּמָ ָהָיה ֶמֶלְך ּבָ
ִדים ְוֵחֶלק  ּור ָעְברּו ַלּמָ ַחת ַאּשׁ ָהיּו ּתַ ִהְתמֹוְטָטה. ֵחֶלק ִמן ָהֲאָרצֹות ׁשֶ ׁשֶ

ָרֵאל. יֵניֶהן ֶאֶרץ ִיׂשְ ר, ּבֵ ַאֵחר ָעַבר ִלְנבּוַכְדֶנאּצַ

ִביא ִהְזִהיר  ר. ִיְרְמָיהּו ַהּנָ ְנבּוַכְדֶנאּצַ ְלַאַחר ְזַמן-ָמה ָרָצה ִצְדִקָּיהּו ִלְמרֹוד ּבִ
ר ְלֶאֶרץ  ַמע לֹו. ָאז ָעָלה ְנבּוַכְדֶנאּצַ ן, ַאְך הּוא לֹא ׁשָ ה ּכֵ ּלֹא ַיֲעׂשֶ אֹותֹו ׁשֶ
ׁש, ְוִהְגָלה ְלָבֶבל ֶאת רֹוב  ְקּדָ ית ַהּמִ ַלִים ְוֶאת ּבֵ ָרֵאל, ֶהֱחִריב ֶאת ְירּוׁשָ ִיׂשְ
לֹוׁש  ת ֲאָלִפים ּוׁשְ לֹוׁשֶ ַנת ג' של"ט - ׁשְ ׁשְ ֵבי ֶאֶרץ ְיהּוָדה. ָהָיה ֶזה ּבִ ּתֹוׁשָ

ָנה ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם. ע ׁשָ ים ְוֵתׁשַ לֹוׁשִ ֵמאֹות ׁשְ

ף י': ַהַהְפָלָגה שִהְתָאְרָכה ּדַ

ן  ַע ִבְסִפיָנה ְלחּוץ ָלָאֶרץ. ַרּבָ י ְיהֹוׁשֻ ְמִליֵאל ְוַרּבִ ן ּגַ ַעם ַאַחת ִהְפִליגּו ַרּבָ ּפַ
ֲחִזיָקה  ּמַ ם סֹוֶלת, ׁשֶ ַע ֵהִביא ִעּמֹו ּגַ י ְיהֹוׁשֻ ת ֶלֶחם ְוַרּבִ ְמִליֵאל ֵהִביא ִעּמֹו ּפַ ּגַ
ֶחם  פּוי, ַהּלֶ ִפי ַהּצָ ת. ַהַהְפָלָגה ִהְתָאְרָכה יֹוֵתר ִמּכְ ַמֲעָמד ְזָמן ַרב יֹוֵתר ִמּפַ

י  ְמִליֵאל ָאַזל, ְוַרּבִ ן ּגַ ל ַרּבָ ׁשֶ
ּסֹוֶלת  ַע ָחַלק ִעּמֹו ּבַ ְיהֹוׁשֻ

ָרה. ּמְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ

ְמִליֵאל ֶאת  ּגַ ן  ַרּבָ ַאל  ׁשָ
ַע: ַהִאם ֵהֵבאָת  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ
י ָיַדְעּתָ ֵמֹראׁש  ם סֹוֶלת ּכִ ּגַ
ֶרְך? ּדֶ ְך ּבַ ל-ּכָ ב ּכָ ְתַעּכֵ ּנִ ׁשֶ

ַע: ֵיׁש  י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ַעם  ּזֹוֵהר ּפַ ּכֹוָכב ֶאָחד ׁשֶ
הּוא  ּוְכׁשֶ ָנה  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ּבְ
ל ֶאת  מֹוִפיַע הּוא ְמַבְלּבֵ
טֹוִעים  ְוֵהם  ִנים  ּפָ ַהּסַ
ַהּכֹוָכב  י ׁשֶ ּתִ ׁשְ יּוּון. ָחׁשַ ּכִ ּבַ
ֲאַנְחנּו ַמְפִליִגים  ׁשֶ יֹוִפיַע ּכְ
י אֹוֶכל  ְוָלֵכן ֵהֵבאִתי ִאיּתִ

ר ִלְזָמן ַרב. ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
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ף י"ג: ִסְדֵרי ְקִדימּוּיֹות ּדַ

ַדף ֶזה  רּוּיֹות. ּבְ י ֶאְפׁשָ ּתֵ ין ׁשְ ֶהם ָצִריְך ִלְבחֹור ּבֵ ּבָ ִלְפָעִמים ֵיׁש ִמְקִרים ׁשֶ
ֵני ֲעִנִּיים,  ָנם ׁשְ ֵאּלּו. ִאם ֶיׁשְ ה ִמְקִרים ּכָ ַכּמָ ָמָרא ּבְ ָנה ְוַהּגְ ׁשְ עֹוְסקֹות ַהּמִ
ָגִדים. ָאנּו  ֵדי ִלְקנֹות אֹוֶכל אֹו ֲעבּור ּבְ ֵניֶהם ְזקּוִקים ְלֶכֶסף ּכְ ְ ּשׁ ה, ׁשֶ ָ ִאיׁש ְוִאיּשׁ
ֶסף ַרק ֲעבּור  ה ִאם ֵיׁש ָלנּו ּכֶ ֲעׂשֶ ֵניֶהם, ֲאָבל ַמה ּנַ רֹוִצים ְמאֹוד ַלֲעזֹור ִלׁשְ
ֶסף  ֵּיׁש ָלֵתת ֶאת ַהּכֶ "ם ּפֹוֵסק ׁשֶ ֶסף? ָהַרְמּבַ ן ֶאת ַהּכֶ ֶאָחד ֵמֶהם, ְלִמי ִניּתֵ
ץ ְנָדָבה,  ים ּוְלַקּבֵ ּתִ ְתֵחי ַהּבָ ר ַעל ּפִ ת ְלַחּזֵ ֶּיׁשֶ ִהיא ִמְתּבַ ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ ָ ָלִאיּשׁ
ָנה ִסְדֵרי ְקִדימּוּיֹות  ׁשְ ְך מֹוָנה ַהּמִ ֵּיׁש. ּכָ ִאיׁש ִמְתּבַ ִפי ׁשֶ ה יֹוֵתר ִמּכְ ַהְרּבֵ
ְלִמיד  ֵאינֹו ּתַ דֹול ׁשֶ ְלִמיד ָחָכם קֹוֵדם ֲאִפיּלּו ְלכֵֹהן ּגָ ּתַ ׁשֹונֹות, ְוִהיא אֹוֶמֶרת ׁשֶ
ְלמּוד  ֶלְך. ַהּתַ ְלִמיד ָחָכם ְמיּוָחד יֹוֵתר ִמּמֶ ּתַ ֵני ׁשֶ ָחָכם, ַוֲאִפיּלּו ְלֶמֶלְך, ִמּפְ
ָרֵאל ָיכֹול ִלְהיֹות ֶמֶלְך  ל ֶאָחד ִמִּיׂשְ ֶלְך ֵמת - ּכָ ְך: ִאם ּמֶ ַמְמִחיׁש זֹאת ּכָ
ּנֹוַתר. א ֶאת ֶהָחָלל ׁשֶ ְּיַמּלֵ ְלִמיד ָחָכם ִנְפַטר, ֵאין ִמי ׁשֶ ּתַ ׁשֶ ְמקֹומֹו. ְוִאיּלּו ּכְ ּבִ
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ל ַרב יֹוֵסף ף י"ד: ַעְנְוָתנּותֹו  ׁשֶ ּדַ

ְלמּוד  ֶכת הֹוָריֹות, ַהחֹוֶתֶמת ֶאת ֵסֶדר ְנִזיִקין. ַהּתַ ֶּיֶמת ַמּסֶ ַדף ֶזה ִמְסּתַ ּבְ
ל ַרב יֹוֵסף.  ה ָיֶפה ַעל ַעְנְוָתנּותֹו ַהּמּוְפֶלֶגת ׁשֶ ר ַמֲעׂשֶ ְמַסּפֵ

ְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים  טּו ּתַ יָבה, ְוִהְתַלּבְ ֶבל ָהיּו ְצִריִכים ִלְבחֹור רֹאׁש ְיׁשִ יַבת ּבָ ִליׁשִ
ָראׁשּות  ה ּבְ יָבה אֹו ְלַהֲעִמיד ֶאת ַרּבָ ָראׁשּות ַהְיׁשִ ִאם ְלַהֲעִמיד ֶאת ַרב יֹוֵסף ּבְ
ָבר, ְוֵהם ִהְכִריעּו  ּדָ ַּיְכִריעּו ּבַ ָרֵאל ׁשֶ ֶבל ְלַחְכֵמי ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵני ּבָ ְלחּו ּבְ יָבה. ׁשָ ַהְיׁשִ
ה ַרב  ַעְנְוָתנּותֹו ָהַרּבָ י ֵכן ּבְ יָבה. ַאף ַעל ּפִ ָראׁשּות ַהְיׁשִ ַרב יֹוֵסף ַיֲעמֹוד ּבְ ׁשֶ
ִים  ּתַ ִרים ּוׁשְ ה.  ֶעׂשְ ה ָלּה ַרּבָ ָרה ְוָלֵכן ִהְתַמּנָ ׂשְ יֹוֵסף ֵסֵרב ְלִהְתַמּנֹות ַלּמִ
ה ַרב יֹוֵסף  ה ִהְתַמּנָ ְפַטר ַרּבָ ּנִ יָבה, וְלַאַחר ׁשֶ ה רֹאׁש ְיׁשִ ִנים ָהָיה ַרּבָ ׁשָ
ְלִמיֵדי  ָעה ּתַ ין ַאְרּבָ טּו ּבֵ ְפַטר ַרב יֹוֵסף ִהְתַלּבְ ּנִ ַאַחר ׁשֶ יָבה. ּלְ ְלָראׁשּות ַהְיׁשִ
ֹּיאַמר  י ֵמֶהם ׁשֶ ּמִ יָבה, ְוֶהְחִליטּו ׁשֶ ה ְלָראׁשּות ַהְיׁשִ ֲחָכִמים ִמי ֵמֶהם ְימּוּנֶ
ֵּיי,  יָבה. ַאּבַ ה ְלָראׁשּות ַהְיׁשִ ר ְלַהְפִריְך אֹותֹו - ְימּוּנֶ ִאי ֶאְפׁשָ ַבר ֲהָלָכה ׁשֶ ּדְ
ֵאין ָעָליו  ַבר ֲהָלָכה ׁשֶ ְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים, ָאַמר ּדְ ַעת ּתַ ָהָיה ֶאָחד ֵמַאְרּבַ ׁשֶ

יָבה. ְרָכה, ּוִמיּנּוהּו ְלֹראׁש ַהְיׁשִ ּפִ

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.
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תעודת זהות - תלמוד ישראלי

ְמַחת ַהּתֹוָרה ף י"ב: ׂשִ ּדַ

ִעְנָיִנים ִהְלָכִתִּיים ְסבּוִכים, ְוהּוא לֹא ָיַדע  ֵאָלה ּבְ ׁשְ ק ּבִ ּפֵ ָהֲאמֹוָרא  ָרָבא ִהְסּתַ
ל ַרב ַנְחָמן  נֹו ׁשֶ ָפא ֶאת הּוָנא, ּבְ ַגׁש ַרב ּפָ ַעם ּפָ ֵאָלה זֹו. ּפַ ׁשְ ָמה ַהַהְכָרָעה ּבִ
ה  ּנָ ל ֲחַז"ל ִמּמֶ ה ׁשֶ ָרׁשָ ֶּיֶמת ּדְ ּקַ ֵפק, ְוהּוָנא ָאַמר לֹו ׁשֶ ָפָניו ֶאת ַהּסָ ַטח ּבְ ְוׁשָ
ְמַחת ַהּתֹוָרה,  ְך ֵמרֹוב ׂשִ ל ּכָ ׁש ּכָ ָפא ִהְתַרּגֵ ֵאָלה זֹו. ַרב ּפָ ׁשּוָבה ִלׁשְ ֵיׁש ּתְ
רֹאׁשֹו, ְוַאף ָלַקח אֹותֹו ָחָתן ְלִבּתֹו. יָקה ְלהּוָנא ּבְ הּוא ָקם ְוֶהֱעִניק ְנׁשִ ׁשֶ

יּפֹות ְמַנְצְנצֹות  י ּטִ ּתֵ ל ַאֲהרֹון ָהיּו ׁשְ ְזָקנֹו ׁשֶ ר ִסיּפּור ָיֶפה: ּבִ ם ְמסּוּפָ ַדף ֶזה ּגַ ּבְ
ל ַאֲהרֹון  יעּו ִלְזָקנֹו ׁשֶ לּו ִהּגִ יּפֹות ַהּלָ י ַהּטִ ּתֵ ִלּיֹות ְיֵפהִפּיֹות. ׁשְ י ַמְרּגָ ּתֵ מֹו ׁשְ ּכְ
ה  ׁש מֹׁשֶ דֹול. ָחׁשַ ָחה ִלְהיֹות ּכֵֹהן ּגָ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ח אֹותֹו ּבְ נּו ָמׁשַ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ל  ּנּו ַעל ְזָקנֹו ׁשֶ ְך ִלי ִמּמֶ ּפַ ׁשְ ּנִ דֹוׁש, ׁשֶ ֶמן ַהּקָ ֶ ּשׁ י ּבַ נּו: ַהִאם ָחִליָלה ָמַעְלּתִ ַרּבֵ
ֶמן  ַמר ַעל ׁשֶ י הּוא ׁשָ הּוא לֹא ָצִריְך ַלֲחׁשֹוׁש, ּכִ "ה ָאַמר לֹו ׁשֶ ּבָ ַאֲהרֹון? ַאְך ַהּקָ
לּו רֹוְמזֹות  יּפֹות ַהּלָ י ַהּטִ ּתֵ ְ ּשׁ תּוב ׁשֶ דֹוׁש ּכָ ּזֹוַהר ַהּקָ ִפי ַהֲהָלָכה. ּבַ ָחה ּכְ ׁשְ ַהּמִ

ה. ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְוַלּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ ַלּתֹוָרה ׁשֶ
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התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה
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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 
י ֶנַגע ָצַרַעת  ה ְוָנַתּתִ ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ַלֲאֻחּזָ ַנַען ֲאׁשֶ י ָתבֹאּו ֶאל ֶאֶרץ ּכְ בבית: "ּכִ
ֶנַגע ִנְרָאה  יד ַלּכֵֹהן ֵלאמֹר ּכְ ִית ְוִהּגִ ר לֹו ַהּבַ ְתֶכם. ּוָבא ֲאׁשֶ ֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחּזַ ּבְ
ִית". לכאורה הנגע הזה הוא דבר רע שגורם לנזק, אולם רש"י מסביר  ּבָ ִלי ּבַ
שבזכות הנגע הזה, והצורך לשבור את קירות הבית, התגלו אוצרות גדולים 
שהטמינו האמוריים בבתים, וכך ישראל התברכו ברכוש הגדול שהתגלה. זה 
ֶנַגע". דהיינו, בסופו של דבר זה לא ממש נגע  גם ההסבר של חז"ל למילה: "ּכְ

ֶנַגע"- דבר שתחילתו רעה, אולם בסופו יתברר שהיה לטובה. מזיק, אלא "ּכְ

ָרֵאל  ִנְצַטּוּו ִיׂשְ ר ִמְצוֹות ׁשֶ מהן ֶעׂשֶ א.  
ָמָרה? ּבְ

ֶלְך? במה ָחָטא ִצְדִקָּיהּו ַהּמֶ ב.  

ה,  ָ ֵני ֲעִנִּיים, ִאיׁש ְוִאיּשׁ ָנם ׁשְ ִאם ֶיׁשְ ג.  
ֵדי ִלְקנֹות  ֵניֶהם ְזקּוִקים ְלֶכֶסף ּכְ ְ ּשׁ ׁשֶ

ֶסף ַרק  ָגִדים, ְוֵיׁש ָלנּו ּכֶ אֹוֶכל אֹו ֲעבּור ּבְ
ֶסף? ן ֶאת ַהּכֶ ֲעבּור ֶאָחד ֵמֶהם - ְלִמי ִניּתֵ

דבר תורה לשולחן שבת

70

1997/תשנ״ז
אסון המסוקים

אסון המסוקים הוא תאונה אווירית שהתרחשה בליל 4 בפברואר 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 73 החיילים 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.

שנ״ז
ת

/1997

שנה למדינת ישראל

אתר הנצחה לזכר אסון המסוקים 
)Wikipedia, itzik Edri(

מי אני?

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.

יש לי מושג | י"ג מידות !

*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.

1. מרדתי במלך בבל 

2. פיקדתי על כיבוש ארמון הנציב 

3. היו לי שתי טיפות שמן בזקן 

4. אמרתי דבר הלכה שאי אפשר להפריך אותו 


