תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדהַּ ,ד ִּפים ד'-י'
שבת פרשת נח כ"ח בתשרי -ד' בחשון ( 27לאוקטובר 2-לנובמבר)

ׁשּוּפע
ַּדף ד'ַ :ה ַּמ ָּדף ַה ְמ ָ
חּוּבר לַ ִּקירַ ,אְך ַה ַּמ ָּדף
קּופת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ו ָה ָיה ְּב ֵביתֹו ַמ ָּדף ְמ ָ
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ָא ָדם ֶׁש ַחי ִּב ְת ַ
הֹורהּ ,ולְ ַמ ָּטהַ ,על
יח ַעל ַה ַּמ ָּדף ּכִ יּכַ ר לֶ ֶחם ְט ָ
ׁשּוּפעַּ .ב ַעל ַה ַּב ִית ִהּנִ ַ
ֹלא ָה ָיה ָי ָׁשר ֶאּלָ א ְמ ָ
ַה ַּק ְר ַקעָ ,ה ָיה מּוּנָ ח ֶּבגֶ ד ָט ֵמא.
ַא ֲח ֵרי ַּכ ָּמה ָׁשעֹות ָר ָאה ַּב ַעל ַה ַּב ִית
הֹורה מּוּנַ ַחת ַעל ַה ִר ְצ ָּפה
ֶׁש ַהּכִ יּכָ ר ַה ְּט ָ
חֹוׁשׁש
ֵ
ְל ַיד ַה ֶּב ֶגד ַה ָּט ֵמאָּ .כ ֵעת הּוא
ֶׁש ָּמא ַהּכִ יּכָ ר ְט ֵמ ָאהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּיָ כֹול לִ ְהיֹות
ׁשּוּפעְ ,ו ִאם
ֶׁש ִהיא נָ ְפ ָלה ֵמ ַה ַּמ ָּדף ַה ְמ ָ
ּכֵ ן ְּ -ב ַו ַּדאי ִהיא נָ ְפלָ ה ַעל ַה ֶּבגֶ ד ַה ָּט ֵמא
ּומ ָּשׁם ִה ְתּגַ לְ ּגְ לָ ה ִמחּוץ לַ ֶּבגֶ ד.
ִ
ַה ִאם ַהּכִ יּכָ ר ְט ֵמ ָאה?
הֹורהִ ,מ ְּפנֵ י
ַּב ָּב ָר ְי ָתא נֶ ֱא ָמר ֶׁש ַהּכִ יּכָ ר ְט ָ
אֹומ ִרים ֶׁש ִּי ָּת ֵכן ֶׁשּנִ ְכנַ ס ָא ָדם
ְ
ֶׁש ָאנּו
הֹוריד ֶאת ַהּכִ יּכָ ר
ָטהֹור לַ ַּביִ ת ְוהּוא זֶ ה ֶׁש ִ
אֹותּה ַעל ַה ִר ְצ ָּפהְ ,ו ִהיא ֵמעֹולָ ם
יח ָ
ְו ִהּנִ ַ
טּוח
ֹלא נָ גְ ָעה ַּב ֶּבגֶ דַ .רק ִאם ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ָּב ַ
ֶׁש ֶאל ַה ֶח ֶדר ֹלא נִ כְ נַ ס ִאיׁש ָטהֹורַ ,הּכִ יּכָ ר
ְט ֵמ ָאהּ ,כִ י ְּב ַו ַּדאי ִהיא נָ ְפלָ ה ִמן ַה ַּמ ָּדף
ְונָ גְ ָעה ַּב ֶּבגֶ ד ַה ָּט ֵמא.

ַּדף ה'ִׁ :ש ְחזּור
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ָא ָדם ֶׁש ִה ְת ַע ֵּטף ְּב ַטּלִ ית לְ ַיד ֶׁש ֶרץ ֵמתָ ,ט ֵמאַ .א ֲח ֵרי ֶׁשהּוא ִה ְת ַע ֵּטף ַּב ַּטּלִ ית
הּוא ֹלא ָי ַדע ִאם ַּב ָּשׁ ָעה ֶׁש ִה ְת ַע ֵּטף נָ גְ ָעה ַה ַּטּלִ ית ַּב ֶּשׁ ֶרץ ְונִ ְט ְמ ָאה ַה ַּטּלִ יתֲ .חכָ ִמים
אֹומ ִריםִ :אם ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ ּבֹוׁש ֶאת ַה ַּטּלִ ית ְּבאֹותֹו ָמקֹום ְּבלִ י ֶׁש ִהיא ִּתיּגַ ע ַּב ֶּשׁ ֶרץֲ ,ה ֵרי
ְ
טּומ ָאה ָטהֹור.
סּוּי ִמים ְס ֵפק ְ
ּוב ִמ ְק ִרים ְמ ָ
טּומ ָאהְ ,
לָ נּו ְס ֵפק ְ
יעָ :ה ָבה נְ ַב ֵּקׁש ֵמאֹותֹו ָא ָדם לְ ִה ְת ַע ֵּטף ׁשּוב ְּב ַטּלִ יתֹו ְּב ִדּיּוק
יאל ִה ִּצ ַ
ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵ
ּובאֹותֹו ָמקֹוםְ ,ונִ ְר ֶאה ִאם ָאכֵ ן ַה ַּטּלִ ית נֹוגַ ַעת ַּב ֶּשׁ ֶרץִ .אם ֵאינָ ּה נֹוגַ ַעת
צּורה ְ
אֹותּה ָ
ְּב ָ
ּקֹוד ֶמת ִהיא ֹלא נָ גְ ָעה.
 ֶא ְפ ָׁשר לִ ְסמֹוְך ַעל ּכָ ְך ֶׁשּגַ ם ַּב ַּפ ַעם ַה ֶיקה ַהּזֹוּ ,כִ י ִי ָּתכֵ ן ֶׁש ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה נָ גְ ָעה
ָא ְמרּו לֹו ֲחכָ ִמיםִ :אי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְסמֹוְך ַעל ַה ְּב ִד ָ
ַטּלִ יתֹו ַּב ֶּשׁ ֶרץַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ִהיא ֹלא נָ גְ ָעה ַּב ַּפ ַעם ַה ְּשׁנִ ָּיה.

חּור ָּבן
ַּדף ו'ֵ :א ֶפר ָּפ ָרה ַא ֲח ֵרי ַה ְ
חּור ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
מּוב ִאים ַּב ַּתלְ מּוד ֵעדּוּיֹות ַעל ַהּדֹורֹות ָה ִראׁשֹונִ ים ֶׁשּלְ ַא ַחר ְ
ְּב ַדף ֶזה ָ
יֹותר ַעל ְז ִהירּות ִמּסּוגֵ י
סּוּפר ּכִ י ָהיּו ַמ ְק ִּפ ִידים ְּב ֵ
קּופת ַה ַּתּנָ ִאיםֶׁ ,ש ָּב ֶהן ְמ ָ
ַה ֵּשׁנִ י ,סֹוף ְּת ַ
טּומ ַאת ֶׁש ֶרץ ָועֹודּ ,כְ ֵדי ֶׁש ֵהם יּוכְ לּו לֶ ֱאכֹול
טּומ ַאת ֵמתְ ,
ּטּומאֹות ַהּשֹׁונֹותּ ,כְ גֹוןְ ,
ַה ְ
רּומה.
ְּת ָ
דּוּמה ּכְ ֵדי לְ ַט ֵהר
יצד ֵהם ִה ְצלִ יחּו לְ ַה ְק ִּפיד ַעל ָט ֳה ָרה? ְּב ַו ַּדאי ָה ָיה ְּב ָי ָדם ֵא ֶפר ָּפ ָרה ֲא ָ
ּכֵ ַ
מֹור ִאים ֶה ֱח ִזיקּו
ּכֹותב ִּכי ַּגם ָה ָא ָ
"מ ְׁשנֶ ה ַל ֶּמ ֶלְך" ֵ
ֶאת ִמי ֶׁשּנִ ְט ָמא ִמ ֵּמתְ .ו ָא ֵכןַּ ,ב ַעל ִ
יתי
יֹותרֲ :אנִ י זֹוכֵ ר ֶׁש ָר ִא ִ
מֹוסיף ֵעדּות ְמ ַענְ ֶינֶ ת ְּב ֵ
דּוּמהְ ,והּוא ִ
ׁשּותם ֵא ֶפר ָּפ ָרה ֲא ָ
ִּב ְר ָ
דּוּמה.
יּתם ֵא ֶפר ָּפ ָרה ֲא ָ
הּודים לְ ָב ֶבלֵ ,הם לָ ְקחּו ִא ָ
ֶׁשּכָ תּוב ְּב ֵס ֶפר ּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר ּגָ לּו ַה ְּי ִ
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
מסכת מידות דף ח'

"והתנן :הורד והכופר והלטוס והקטף יש להן
שביעית ולדמיהן שביעית ,יש להן ביעור
ולדמיהן ביעור"
להדדי – אחד לשני
כוותיה – כמותו
הסבר :התלמוד מביא משנה שמונה כמה סוגי
פרחים ובשמים שחלים עליהם דיני שביעית.

בס"ד

א

חברות
| מן ההסטוריה
הקמת מוסד שלווה
ארגון שלווה הוקם בשנת  1990על ידי קלמן ומלכי
סמואלס .בנם השני של בני הזוג ,יוסי ,קיבל בילדותו
חיסון פגום שגרם לו ללקות בעיוורון ,חרשות ומוגבלות
תנועה .הוא נסגר בתוך עצמו ואי אפשר היה לתקשר
איתו .בני הזוג נדרו שאם יצליחו לחלץ אותו מכלא
השתיקה ,יקדישו את חייהם לסיוע לילדים ומשפחות
בעלי מוגבלויות .בעקבות זאת הקימו בשנת  1990את
ארגון שלווה ,הפועל כיום מהמרכז החדש בשכונת
בית וגן .זהו אחד המרכזים הגדולים והמובילים בעולם
לטיפול בבעלי מוגבלויות .המרכז מפעיל תוכניות
שונות לסיוע לילדים ונוער בכל הגילאים ,ומממן
מחקרים העשויים לעזור בטיפול במקרים אלה.

 7דקות

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –
יואב בן ה 17-חסך במשך הזמן קצת כסף מכל מיני עבודות שעבד,
והוא סיפר להורים שכל שבוע הוא שולח טופס לוטו ב,₪ 25-
בתקווה שאולי יזכה בסכום גדול .ההורים לא יודעים כיצד להגיב
למה שיואב סיפר להם :האם להתנגד ,לתמוך או לשתוק?

ההורים חו מצד שני:

צד אחד:

מ הוא חסך ועבד
ש
זה כסף וסכום של 25
לו,
בשבי ע זה לא סכום
 ₪לשבו
כותו של יואב
די ,וז
גדול מ בכסף שלו מה
לעשות ה ,כולל לשלוח
שהוא רוצ
טו .אם זה מה
טפסי לו
אותו  -שיעשה
שמשמח
את זה.

לוגו אגודת שלוהWikipedia ,
המרכז הלאומי שלוה אשר
פתח את שעריו בספטמבר
Talb1983, Wikipedia , 16

| על המפה

ששים שיו
להימורים .הם שמ אב יתמכר
התמכרות מתחיל עו שתמיד
ה
קטנים ואחר הי בסכומים
עו
לס
א ברת
ל כומים גדו
לי
ם
ו
אי
א
היגמ
פשר
לו מו ל מזה ,חו
ץ
מ
ז
ה
ש
צא
ממש
שהוא חן בעיניה
ם
ש
א
ת
ה
כסף
מרווי
שהוא יו ח ואומנם
הוא שלו,
צי
א
או
תו ע
הגרלות לו ל דבר כמו
טו.

ו...מה
דעתכם?

בית הקפה החברתי המיוחד במרכז שלווה
"קפה שלווה" הוא בית קפה חברתי שהוקם במסגרת
ארגון שלווה ,כשהוא חורט על דגלו את ערכי
הסובלנות וקבלת האחר .זהו בית קפה שמספק
תעסוקה לצעירים הלוקחים חלק בפעילות של
שלווה ,ומאפשר להם להשתלב בעבודה .הוא מעוצב
באופן שיגביר את המודעות לצרכיהם של אנשים
בעלי מוגבלויות .האוכל במקום מוכן ברמה גבוהה
תוך שיתוף עם מוסדות קולינריים מובילים.

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
ניתן לשלוח למייל talmudisraeli.medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים

! יש לי מושג
אנשים עם צרכים מיוחדים

 4דקות

| מי אנחנו?

אנשים עם צרכים מיוחדים הם אלה הסובלים
מלקויות ומוגבלויות שונות ,החל באוטיזם ,לקויות
התפתחותיות ,קוגניטיביות ומוטוריות ,וכלה בלקויות
למידה ובהפרעות קשב וריכוז .ארגונים רבים פועלים
להגדלת המודעות לצרכיהם של אנשים אלה ,וליצירת
מסגרות ואפשרויות שתאפשרנה להם להתקדם
ולהשתלב בחברה בצורה מוצלחת.

א.
ב.
ג.
ד.

הם נולדו בקנדה ,שם הכירו והתחתנו.
בנם השני יוסי לקה בעיוורון ,חרשות ,ומוגבלות בתנועה.
הם נדרו שאם הם יצליחו לגרום ליוסי לצאת מהשתיקה הם
יקדישו את חייהם לעזרה למשפחות במצב דומה.
כאשר נמצאה הדרך לתקשר עם יוסי ,הם החליטו קיים את
הנדר ולהקים את ארגון 'שלווה' לאנשים עם צרכים מיוחדים.
מן ומלכי סמואלס
קל

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

חדים.
שלווה בירושלים.
מיו
ים
רכ
צ
עם
1 .1מוסד
עד לאוכלוסיה
2 .2זהו מוסד ייחודי המיו סד מוסד שלווה.
חדים.
מיי
מיו
ים
רכ
צ
עם
3 .3מר קלמן סמואלס ,ועסקים בני נוער
קפה חברתי בו מ
4 .4בית

 1מה המוסד המצויר בציור?
 2מה המיוחד במוסד הזה?
 3מי הדמות עם הזקן בציור ואיך היא קשורה למקום?
 4מהו בית הקפה בציור ומה המיוחד בו?

 3דקות

| מי אנחנו?

ד.
4260

שלווה
להקת

א.
ב.
ג.

אנחנו להקה של  8מוזיקאים.
לכולנו מוגבלויות וצרכים מיוחדים שונים.
אנחנו מופיעים במקומות רבים בארץ ובעולם ,וגורמים להתרגשות רבה
בהופעות שלנו.
סירבנו להשתתף באירוויזיון כי לא רצינו לחלל שבת.
4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך
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 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
בני דורו של נוח חטאו חטאים גדולים ועל
כן נענשו "מידה כנגד מידה" במבול האיום.

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדהַ ,ד ִּּפים ז׳  -י׳

מה הקשר בין עונש "המבול" לבין חטאיהם
של האנשים? מדוע זו "מידה כנגד מידה"?

טּומ ַאת ּכֵ לִ ים
ַּדף ז'ְ :

ניתן לומר ,שחטאיהם העיקריים של דור
המבול היו בגזל ובעריות  -שני חטאים שכל
אחד בתחומו מסמל את שבירת הגבולות
ופריצתם .הגזל מבטא שאין גבול בין הרכוש
שלי לשלך ,וחטא העריות גם הוא מבטא
פגיעה בגבולות הגיזרה של המשפחה.
בדיוק כנגד זה  -מידה כנגד מידה  -השיב
להם ה' במים רבים ללא גבול ,מים שיורדים
ללא הפסק ומגבלה ,ובכך לימדם שלכל
דבר בעולם מוכרח שיהיה תחום והגבלה,
אחרת יהיה הרס וחורבן ,כדוגמת המבול.

מי אני!

חֹורי
לֹומרּ :כְ לִ י ֶׁש ַה ֵחלֶ ק ָה ֲא ִ
חֹורי ּכֵ לִ ים ֶׁשּנִ ְט ְמאּו ְּב ַמ ְׁש ִקין"ּ .כְ ַ
"א ֵ
נֶ ֱא ָמר ַּב ָּב ָר ְי ָתאֲ :
חֹורי נִ ְט ָמא?
ֶׁשּלֹוַ ,ה ִחיצֹונִ י ,נִ ְט ָמא ִמ ַּמ ְׁש ֶקה ָט ֵמאֵ .איְך יִ ָּתכֵ ן ֶׁש ַרק ַה ַּצד ָה ֲא ִ
"אב
טּומ ָאה ֶׁש ִהיא ְּב ַד ְרּגַ ת ַ
ּתֹורה ּכֵ לִ ים ֵאינָ ם נִ ְט ָמ ִאים ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ֵהם נָ גְ עּו ְּב ְ
ִמ ִּדין ָ
ּטּומ ָאה"ֲ .ח ַז"ל ּגָ ְזרּו ֶׁש ַּמ ְׁש ֶקה ְי ַט ֵּמא ּכְ לִ י ֲא ִפיּלּו ִאם ַה ַּמ ְׁש ֶקה הּוא ַרק ְּב ַד ְרּגַ ת
ַה ְ
ּטּומ ָאה"
ּטּומ ָאה"ּ .כְ ֵדי ֶׁש ִּי ְזּכְ רּו ֶׁש ַהּכְ לִ י ֶׁשּנָ גַ ע ְּב ַמ ְׁש ֶקה ֶׁשהּוא ִ"ראׁשֹון לַ ְ
ִ"ראׁשֹון לַ ְ
יּקנּו ֶׁש ַרק ַה ֵחלֶ ק ַה ִחיצֹונִ י ֶׁשל ַהּכְ לִ י ָט ֵמא,
ּתֹורהִּ ,ת ְ
ָט ֵמא ִמ ְּד ַר ָּבנָ ן ִּבלְ ַבד ְוֹלא ִמן ַה ָ
טּומ ָאה ִמ ְּד ַר ָּבנָ ן ִּבלְ ַבד.
דּוּבר ְּב ְ
ְו ַה ֶה ְב ֵּדל ַה ֶּזה ַי ְזּכִ יר ֶׁש ְּמ ָ
קֹוד ִׁשים
רּומה אֹו ָ
ּטּומ ָאה ַהּזֹו ִהיא ִמ ְּד ַר ָּבנָ ן ִּבלְ ַבד? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּת ָ
ּדּוע ָצ ִריְך לִ ְזּכֹור ֶׁש ַה ְ
ַמ ַ
טּומ ָאה ִמ ְּד ַר ָּבנָ ןֵ ,אינָ ם נִ ְׂש ָר ִפים.
טּומ ָאה  -נִ ְׂש ָר ִפיםַ ,אְך ִאם נָ גְ עּו ְּב ְ
ֶׁשּנָ גְ עּו ְּב ְ

הּודה ֶּבן ָּב ָבא
ַּדף ח'ֲ :הלָ כֹות ַר ִּבי יְ ָ
הּודה ֶּבן ָּב ָבא לִ ְפנֵ י ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ַהּגְ דֹולָ ה
מּובאת ֵעדּות ִהלְ כָ ִתית ֶׁש ָא ַמר ַר ִּבי יְ ָ
ַּב ָּב ָריְ ָתא ֵ
ֶׁש ְּבלִ ְׁשּכַ ת ַהּגָ ִזיתַּ ,בּיֹום ֶׁשּבֹו ִמיּנּו לְ נָ ִׂשיא ֶאת ַר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ֶּבן ֲע ַז ְר ָיהֵּ .בין ַה ְּד ָב ִרים
הּוא ֵה ִעיד ְׁש ֵּתי ֲהלָ כֹות:

אני חרק מעופף צבעוני ומקסים.

אֵּ .בית ִּדין ָס ְקלּו ַּת ְרנְ גֹול ֶׁש ָה ַרג ִּתינֹוק.

חלקו אותי לשני חצאים.

בְּ .ב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש נָ ְסכּו ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ַי ִין ֶּבן ַא ְר ָּב ִעים יֹום.

לפני החלק הראשון ,הוסיפו אות ראשונה,

ּתֹורה נֶ ֱא ַמר ֶׁשּשֹׁור ֶׁשּנָ גַ ח ָא ָדם ַו ֲה ָרגֹוִּ ,דינֹו ְס ִקילָ הַ .ר ִּבי
יּוחד ַּב ֲהלָ כֹות ֵאּלּו? ַּב ָ
ַמה ְּמ ָ
ּתֹורה ּכָ ְת ָבה
הּודה ֶּבן ָּב ָבא ֵה ִעיד ּכִ י ּכָ ְך ַה ִּדין ְּב ֶי ֶתר ַּב ֲעלֵ י ַה ַח ִּיים ֶׁש ָה ְרגּו ָא ָדםְ ,ו ַה ָ
ְי ָ
יֹותר.
"ׁשֹור" ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִּמ ְק ֶרה ֶזה הּוא ַה ָּמצּוי ְּב ֵ

קיבלתם דבר שמשמש לטהרה.

ּתֹורה ְמ ַצּוָה לְ ָה ִביא
הּודה ֶּבן ָּב ָבא ֶאת ַה ֲהלָ כָ ה ַה ָּב ָאהַ .ה ָ
לְ גַ ֵּבי ֵיין נְ ָסכִ ים ִח ֵיּדׁש ַר ִּבי ְי ָ
הּודה ֶּבן
"ׁשכָ ר"ַ ,י ִין ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּתּכֵ ר ִמ ֶּמּנּוֵ .ה ִעידֵ ,אפֹואַ ,ר ִּבי ְי ָ
לִ נְ ָסכִ ים ַי ִין ֶׁשהּוא ֵ
ְּב ֵת ָראֶׁ ,ש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש נָ ְסכּו ְּב ַי ִין ֶׁש ָה ָיה ֶּבן ַא ְר ָּב ִעים יֹום ּכְ ֵדי לְ לַ ֵּמד ֶׁש ֵּמ ַא ְר ָּב ִעים
יֹום ְו ֵאילָ ְך ַה ַּי ִין ּכְ ָבר ְמ ַׁשּכֵ ר.

ובסוף החלק השני  -אות חמישית בבקשה.
אם עניתם נכונה,
מהו?

שובה :אפר פרה)
(ת

שאלות השבוע ???

ִ .1מי ָהיָ ה ַרב ּגִ ֵיּדל? ֵהיכָ ן ַחי?
ּתֹורה?
ּומ ִּפי ִמי לָ ַמד ָ
ִ
יאל
לֹוקת ֵּבין ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵ
ַ .2מה ַה ַּמ ֲח ֶ
לַ ֲחכָ ִמים לְ גַ ֵּבי ָא ָדם ֶׁש ִה ְת ַע ֵּטף ְּב ַטּלִ ית לְ יַ ד
ֶׁש ֶרץ ֵמת?
יצד ִה ְצלִ יחּו ַהּדֹורֹות ָה ִראׁשֹונִ ים
ּ .3כֵ ַ
חּור ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ י,
ֶׁשּלְ ַא ַחר ְ
לְ ַה ְק ִּפיד ַעל ָט ֳה ָרה?

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה
יזכה בפרס איכותי .את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי
שלאחר השבת של אותו עלון עד השעה ,14:00
למייל talmudhagrala@medison.co.il
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ט'ּ :גִ יּלּוי ֵאלִ ּיָ הּו
יֹוחנָ ן.
"ההּוא ַס ָּבא" ָׁש ַאל ְׁש ֵאלָ ה ֶאת ַר ִּבי ָ
ַּב ַּתלְ מּוד נֶ ֱא ָמר ֶׁש ַ
אֹומ ִרים ֶׁש ַהּכַ ּוָנָ ה לְ ֵאלִ ָּיהּו ַהּנָ ִביא ָזכּור לַ ּטֹוב.
"ההּוא ַס ָּבא"? ֵיׁש ְ
ִמי הּוא ַ
מֹורא ַרב ָענָ ן ֶׁש ֵאלִ ָּיהּו
ַה ְר ֵּבה ִמּגְ דֹולֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ָזכּו לִ לְ מֹוד ִעם ֵאלִ ָּיהּו ַהּנָ ִביאָּ ,ב ֶהם ָה ָא ָ
ּתֹורה
יּבץ ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ָ
תֹורהְ ,ו ַרב ָענָ ן ִק ֵ
ּומלַ ְּמדֹו ִּד ְב ֵרי ָ
ַהּנָ ִביא ָה ָיה ִמ ְתּגַ ּלֶ ה ֵאלָ יו ְ
"ּתנָ א ְּד ֵבי ֵאלִ ָּיהּו".
ַהּלָ לּו לְ ֵס ֶפר ַה ְמכּוּנֶ ה ָ
דּוע ַעל ַר ִּבי נָ ָתן ֶׁש ָּזכָ ה לְ גִ יּלּוי ֵאלִ ָּיהּו ַהּנָ ִביאַ .ר ִּבי נָ ָתן ִׁש ֵּמׁש
ְּבדֹורֹות ַה ַּתּנָ ִאים ָי ַ
הּודה
יאלֶׁ ,ש ָה ָיה ָא ִביו ֶׁשל ַר ִּבי ְי ָ
יבתֹו ֶׁשל ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יׁש ָ
ּכְ ַאב ֵּבית ִּדין ִּב ִ
הּודה ַהּנָ ִׂשיא נִ כְ ְּתבּו ַעל יְ ֵדי ַר ִּבי נָ ָתן.
ַהּנָ ִׂשיאֵ .חלֶ ק ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות ֶׁשּנֶ ֶע ְרכּו ַעל יְ ֵדי ַר ִּבי יְ ָ

ַּדף י'ַ :רב ּגִ ֵיּדל
ְּב ָכל ַר ֲח ֵבי ַה ַּת ְלמּוד ֶי ְׁשנָ ן ֲה ָלכֹות ַרּבֹות ֶׁש ָּמ ַסר ַרב ִּג ֵיּדל ְּב ֵׁשם ַרבִּ ,כי הּוא ָה ָיה
ַּתלְ ִמידֹו ֶׁשל ַרבֵ .חלֶ ק ִמן ַה ֲהלָ כֹות ֶׁש ָא ַמר ְּב ֵׁשם ַרב הּוא ָמ ַסר ְּב ֵׁשם ַרב ִח ָּיא ַּבר
יֹוסףֶׁ ,שּגַ ם הּוא ָה ָיה ַרּבֹו.
ֵ
ּתֹורה ִמ ִּפי
מֹורא ָּב ְבלִ יּ ,ולְ ַא ַחר ְּפ ִט ָירתֹו ֶׁשל ַרּבֹו ַרב הּוא ָהלַ ְך לִ לְ מֹוד ָ
ַרב ּגִ ֵיּדל ָה ָיה ָא ָ
ּתֹורה גַ ם
סּוּי ֶמת ְולָ ַמד ָ
קּופה ְמ ֶ
ַרב הּונָ א .לְ ָי ִמים הּוא ָעלָ ה ִמ ָּב ֶבל לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל לִ ְת ָ
יֹוחנָ ןְּ ,ב ֵבית ִמ ְד ָרׁשֹו ֶׁש ָּב ִעיר ְט ֶב ְר ָיה.
ִמ ִּפי ַר ִּבי ָ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל 03-9250225 :פקס03-9265608 :

תלמוד ישראלי

