תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדה דפים י"א-י"ז
פרשת לך לך | שבת פרשת לך לך ה'-י"א בחשון ( 3-9לנובמבר)

ֹלקת"
"ס ָתם וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמ ֲח ֶ
ַּדף י"אְ :
ְּב ַדף ֶזה ַמ ְזּכִ יר ַהתלמוד ּכְ לָ ל ֶׁש ִּק ְּבלּו ִמּדֹור לְ דֹור לְ גַ ֵּבי ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות ֶׁש ָע ַרְך ַרבי יהודה
ֹלקתֵ ,אין ֲהלָ כָ ה ּכִ ְס ָתם".
"ס ָתם וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמ ֲח ֶ
הנשיאְ :
ֹלקת ָּב ִענְ ָיןֲ ,ה ֵרי
תּובה ָּבּה ֲה ָל ָכה ְ'ס ָתם' ְּב ִלי ְל ַה ְז ִּכיר ֶׁש ֵּיׁש ַמ ֲח ֶ
"ס ָתם" ִ -מ ְׁשנָ ה ֶׁש ְּכ ָ
ְ
ַה ֲהלָ כָ ה ּכְ ִמ ְׁשנָ ה זֹו.
ֹלקת ַּתּנָ ִאים
ֹלקת" ֲ -א ָבל ִאם ַא ַחר ּכָ ְך ּכָ ַתב ַרּבי יהודה הנשיא ֶׁש ֵּיׁש ַמ ֲח ֶ
"וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמ ֲח ֶ
ֹלקת זֹו,
יע ְּב ַמ ֲח ֶ
יע לַ ּדֹורֹות ַה ָּב ִאים ֶׁשהּוא ֹלא ִהכְ ִר ַ
הֹוד ַ
אֹותּה ֲהלָ כָ ה ,הוא ִה ְתּכַ ּוֵן לְ ִ
ְּב ָ
יע ֲהלָ כָ ה ּכְ ִפי ֶׁשּנִ כְ ַּתב ַּב ַה ְת ָחלָ ה.
יח ֶׁשהּוא ִהכְ ִר ַ
ְו ֵאין לְ ַהּנִ ַ
"ס ָתם"?
ּדּוע ַּב ְּת ִחּלָ ה ּכָ ַתב ַרּבי יהודה הנשיא ֶאת ַה ֲהלָ כָ ה ְ
ִאם ּכָ ְךַ ,מ ַ
הר ְׁש ָּב"ם ַמ ְס ִּביר ֶׁש ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנִ כְ ְּת ָבה ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְס ָתםָ ,ח ַזר ּבֹו ַרּבי יהודה הנשיא ְו ֶה ְחלִ יט
ַ
יע ַּב ֲהלָ כָ ה זֹוַ ,אְך ֶאת ַה ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשּכְ ָבר ּכָ ַתב הּוא ֹלא ָמ ַחק.
ֶׁשֹּלא לְ ַהכְ ִר ַ

סֹודנִ י
ַּדף י"בָ :
ּומ ָּתן ִהלְ כָ ִתי ֵּבין ָר ָבא לְ ַרב ָּפ ָּפאְּ ,ב ַמ ֲהלָ כֹו ָק ָרא ָר ָבא לְ ַרב ָּפ ָּפא:
ּשא ַ
ַהתלמוד ְמ ִביא ַמ ָ ׂ
ּדּוע הּוא ּכִ ּנָ ה אֹותֹו ּכָ ְך?
ּומ ַ
"סֹודנִ י"ַ .מה ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ֵׁשם זֶ הַ ,
ָ
"ּסֹודנִ י" הּוא ּכִ ּנּוי ֶׁשל ַּתלְ ִמיד ָחכָ םְ ,והּוא ְמכֻ ּנֶ ה ּכָ ְך ַעל ֵׁשם ַה ָּפסּוק
ַר ִׁש"י ַמ ְס ִּביר ֶׁש ָ
בּת ִהּלִ ים" :סֹוד ה' לִ ֵיר ָאיו"ִ ,מּלְ ׁשֹון סֹודְּ .ב ַמ ֶּסכֶ ת ְּב ָרכֹות ַמ ְס ִּביר ַר ִׁש"י ֵּפרּוׁש ׁשֹונֶ ה:
ְ
ּומי ֶׁש ָּמכַ ר
"סּודנָ א"ִ ,
ְ
ּומקֹום יִ ּצּור ַה ֵּשׁכָ ר נִ ְק ָרא
ַרב ָּפ ָּפא ָה ָיה מֹוכֵ ר ֵׁשכָ ר לְ ַפ ְרנָ ָסתֹוְ ,
"סּודנָ א"? זֹאת ַמ ְס ִּביר ַהתלמוד ְּב ַמ ֶּסכֶ ת
ְ
ּדּוע יִ ּצּור ֵׁשכָ ר ְמכֻ ּנֶ ה
ּומ ַ
"סֹודנִ י"ַ .
ָ
ֵׁשכָ ר נִ ְק ָרא
עֹוסק ְּב ֵׁשכַ ר ְּת ָמ ִרים
ּומהּו ַהּסֹוד ַהּנָ ֶאה? ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵ
"ּסּודנָ א" ִמּלְ ׁשֹון סֹוד נָ ֶאהַ .
"ּפ ָס ִחים"ֶׁ ,ש ְ
ְ
ִמ ְת ַע ֵּשׁר ְו ָיכֹול לְ ַחּלֵ ק ְצ ָד ָקה ְולַ ֲעׂשֹות ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים.

"ּד ָׁשף וְ יָ ֵתיב"
ַּדף י"גֵּ :בית ַהּכְ נֶ ֶסת ְ
"ּד ָׁשף
הּודה ָעלּו ַעל ּגַ ג ֵּבית ּכְ נֶ ֶסת ֶׁש ְּשׁמֹו הּוא ְ
מּואל ְו ַתלְ ִמידֹו ַרב יְ ָ
ַהתלמוד ְמ ַס ֶּפר ֶׁש ְּשׁ ֵ
יהם ִי ְר ַאת ה' ּגְ דֹולָ ה ִמ ְּפנֵ י ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת.
ּוב ָׁש ָעה ֶׁש ָע ְמדּו ַעל ַהּגַ ג ָה ְי ָתה ֲעלֵ ֶ
וְ יָ ֵתיב"ְ ,
תּותא ִּד ְׁשכִ ינָ ה" ַּ -פ ַחד ַה ְּשׁכִ ינָ ה.
"ּב ֲע ָ
ַהתלמוד ְמכַ נה זֹאת ִ
ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ְ"ּד ָׁשף ְו ָי ֵתיב" ֹלא ָה ָיה ֵּבית ּכְ נֶ ֶסת ָרגִ ילְּ .ב ַמ ֶּסכֶ ת ְמגִ ּלָ ה ְמ ֻס ָּפר ֶׁש ְּב ֵבית
סֹוב ִבים ְס ִביב ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסתַ .ר ִׁש"י
ּומלְ ֲאכֵ י ַה ָּשׁ ֵרת ָהיּו ְ
ּכְ נֶ ֶסת ֶזה ָׁש ְר ָתה ַה ְּשׁכִ ינָ ה ְּב ָב ֶבלַ ,
הּודה גָ לָ ה ֵמ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל לְ ָב ֶבל ,הּוא ֵה ִביא ִעּמֹו
ֵמ ִביא ֵּפרּוׁש ּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר ְיכָ נְ ָיה ֶמלֶ ְך ְי ָ
"ׁשף" -
קֹור ִאים לֹו ָ
ּובנָ ה ֵמ ֶהם ֶאת ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ַה ֶּזה .לָ כֵ ן ְ
ּומ ֲע ָפ ָרּהָ ,
רּוׁשלַ ִים ֵ
ֵמ ַא ְבנֵ י ְי ָ
ירּוׁשלַ יִ ם "וְ יָ ֵתיב"  -וְ ִה ְתיַ ֵּשׁבְּ ,ב ָב ֶבלְּ .ב ֵס ֶפר ֶה ָערּוְך ַאף נֶ ֱא ַמר ּכִ י הּוא נִ ְבנָ ה
ּובא ִמ ָ
נֶ ֱע ַקר ָ
ֵמ ַא ְבנֵ י ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.

הֹוׁשע ֶּבן לֵ וִ י
ַּדף י"דַ :ר ִּבי יְ ֻ
מֹור ִאים ,וְ ָהיָ ה
מֹורא ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ַּבּדֹור ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ָה ָא ָ
הֹוׁשע ֶּבן לֵ ִוי ָה ָיה ָא ָ
ַר ִּבי ְי ֻ
יֹוחנָ ןַ ,ר ִּבי
הּודה ֶּבן ְּפ ָדיָ הֵּ .בין ַּתלְ ִמ ָידיו ָהיּו ַר ִּבי ָ
ַּתלְ ִמ ָידם ֶׁשל ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַה ַּק ָּפר וְ ַר ִּבי יְ ָ
יח ֵידי ַה ְּסגֻ ּלָ ה ְּבכָ ל
ּומ ִ
ֶאלְ ָעזָ ר וְ ַר ִּבי ִחּיָ א ַּבר ַא ָּבאֲ .חזַ "ל ְמ ַס ְּפ ִרים ּכִ י הּוא ָהיָ ה ָח ִסיד ֻמ ְפלָ ג ִ
ַהּדֹורֹות ֶׁשֹּלא ֵמת ֶאּלָ א ָזכָ ה לְ ִהּכָ נֵ ס ַחי לְ גַ ן ֵע ֶדןֹ .לא זֹו ִּבלְ ַבדֶ ,אּלָ א ֶׁש ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַח ָּייו הּוא
מֹורא,
יחַ .אף ַעל ִּפי ֶׁש ָה ָיה ָא ָ
ָזכָ ה לְ גִ ּלּוי ֵאלִ ָּיהּו ְּפ ָע ִמים ַרּבֹותְ ,ו ַאף ָזכָ ה לְ ַד ֵּבר ִעם ַה ָּמ ִׁש ַ
חֹות ֶמת ֶאת ִׁש ָּשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ הְ ,ו ִהיא:
ִא ְמ ָרה ַא ַחת ֶׁשּלֹו נִ כְ נְ ָסה לַ ִּמ ְׁשנָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ַה ֶ
"ע ִתיד ַה ָּק ָּב"ה לְ ַהנְ ִחיל לְ כָ ל ַצ ִּדיק וְ ַצ ִּדיק ְׁשֹלׁש ֵמאֹות וַ ֲע ָׂש ָרה עֹולָ מֹות."...
ָ
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
מסכת נידה ,דף י״ג

"כתיב הכא :תחת כל עץ רענן ,וכתיב התם:
על ההרים הרמים ותחת כל עץ רענן"
מנסבא – מתחתנת
אזלא – הולכת
הסבר :התלמוד מביא פסוק שעוסק בחומרת
עבודה זרה ,שעובדיה היו נוהגים לעבוד על כל
הר גבוה ומתחת כל עץ רענן.

בס"ד

א

חברות
| מן ההסטוריה
הקמת ועד הלשון העברית
ועד הלשון העברית הוקם בשנת תר"ן ( )1890על ידי
אגודת שפה ברורה של אליעזר בן יהודה .מטרתו
היתה להרחיב את השימוש בעברית בארץ וליצור
מילים חדשות כדי להחיות את השפה ,שעד אז
שימשה בעיקר ללימוד תורה ותפילות ולא כשפה
מדוברת .בין חברי הועד היו הרב חיים הירשנזון,
דוד ילין וזאב יעבץ .הוועד התפרק אחרי שנה,
אך הוקם מחדש ב 1904-בידי המורים העבריים,
ופעל כדי לקבוע כללים אחידים בהגיה ובדקדוק
בעברית .לאחר הקמת המדינה פעל הוועד להקמת
האקדמיה ללשון
העברית ,הפועלת
עד היום.

 7דקות

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
משפחת כהן התכוננה לעשות מנגל על האש בחצר ביתה ולהנות
מערב משפחתי כייפי .לאחר שהם התחילו בהכנות והבעירו את
הגחלים דפקו על דלתם בני משפחת לוי המתגוררים בסמוך ודרשו
מהם להפסיק כי העשן מהמנגל מגיע עד ביתם ומפריע להם מאד,
ומקשה על הילדים לנשום .בין המשפחות התנהל ויכוח.

מצד אחד:

חת כהן טענה
משפ לעשות מנגל
תר לה
שמו שלה ,והיא לא
בחצר אן העשן מגיע
ל
אחראית הוא גורם .זו לא
ש
ולמה ה .אם לאחרים
בעיה של
אז שיסגרו את
זה מפריע
החלונות.

אליעזר בן יהודה עובד
על המילון העברי,
Wikipedia

שוק עושי הכותנה ,הרובע המוסלמי בעיר
העתיקה בירושלים
שוק עושי הכותנה נמצא ברובע המוסלמי שבעיר
העתיקה בירושלים .הוא הוקם במאה ה 14-בידי
האמיר תנכיז על הריסות שוק צלבני ,ולא השתנה
הרבה מאז .זהו אזור מקורה באורך כמאה מטרים,
שמשני צידיו שערים מפוארים .יש בו שתי קומות,
קומת הקרקע מכילה  50חנויות והקומה השניה דירות
מגורים .גרם מדרגות שנמצא בשוק מוביל לשער
מוכרי הכותנה בהר הבית .שמו של השוק ניתן לו בשל
היותה של ירושלים מרכז לתעשיית הכותנה שגדלה
בנחל איילון ,אך יהודי ירושלים נהגו לכנות אותו
"החנויות".

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
 4דקות

| מי אני?

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

שוק העיר
העתיקה
בירושלים,
Ester Inbar
,Wikipedia

0

-3760
בריאת
העולם

ד.

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

מכנים אותו 'מחיה השפה העברית'.
שם משפחתו המקורי היה פרלמן.
דיבר עם ילדיו רק בעברית ,דבר שנחשב לחידוש
ולמעשה די חריג.
חידש מאות מילים בשפה העברית ,ביניהן
מדרכה,מברשת,גלידה ,רכבת ועוד.
2934

שלמה
המלך

3340

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

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

יהודה
עזר בן
אלי

א.
ב.
ג.

1948

ת לוי ט
העשן מהמנ ענה שאם
ג
ביתם ומפרי ל מגיע עד
ע
ל
ה
ם
ומ
הריח
פריע להם
ל
נ
שו
ם,
ש
הרי
מ
ש
פחת
לכבות את כהן צריכה
ה
מ
ולא להמשי נגל מיד
ךל
הא עשות על
ש.

ו...מה
דעתכם?

| על המפה

2238

משפח מצד שני:

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

 1מי האיש בציור?

אליעזר בן יהודה.
1.1
ת.
ברי
הע
ועוד מילים רבות.
פה
2.2מחיה הש
ת ,מדרכה
ש
בר
מ
ת,
3.3גלידה ,רכב
4.4עיתון הצבי.

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

 2מה היה כינויו?
 3אילו מילים חידש בשפה העברית?
 4איזה עיתון ייסד וערך?

 3דקות

א.
ב.
ג.
ד.

הייתי אחד העיתונים הראשונים בשפה העברית.
ייסד אותי אליעזר בן יהודה.
רצו לקרוא לי "האור" ,אבל לא קיבלו רישיון לשם זה.
בתחילה הופעתי פעם בשבוע ,ובהמשך הפכתי לעיתון היומי הראשון בארץ.
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בס"ד

דבר תורה
אם היו מבקשים מאיתנו לצייר את אברהם
אבינו -איך היינו מדמיינים ומציירים אותו?
ככל הנראה ,רובנו היינו בוחרים בציור הרגיל
והמקובל מגן הילדים -יושב בפתח האוהל
הניצב במדבר ,כשזקנו הלבן והארוך מתבדר
ברוח החמה והצחיחה .ציור זה הוא ככל הנראה
נכון ,אך בפרשתנו מתגלה אברהם אבינו עם
תכונות וכשרונות אחרים ,אשר גם אותם חשוב
לזכור ולציין .במרכזה של הפרשה -יוצא אברהם
ללוחמת קומנדו עם כוח מיוחד שמנה 318
לוחמים ,וזאת בכדי לשחרר את בן דודו לוט
שנלקח כבן ערובה במלחמת המלכים .אברהם
מנצח בקרב ,משחרר את בן דודו ,ובכך מזכיר
לכולנו שצדקותם וגדולתם של אבותינו לא
פגמה במאומה בגבורתם ועוצמתם.

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדהַ ,ד ִּּפים ט״ו  -י״ז

ּומ ַע ְׂשרֹות
וה ְפ ָר ַׁשת ְּתרּומֹות ַ
בּואה ַ
ַּדף ט"וְּ :ת ָ
בּוא ה
ּתֹור ה ְּת ָ
ָ
ִמ ִּד ין
ֵא ינָ ּה ַח ֶּי ֶב ת ְּב ַה ְפ ָר ַׁש ת
ּומ ַע ְׂשרֹות ַעד
ְּתרּומֹות ַ
ֶׁש ִהיא נִ ְכנֶ ֶסת ֶאל ַה ַּב ִית
אׁשיַ .עד
ֶּד ֶרְך ַה ֶּפ ַתח ָה ָר ִ
ָאז ֶא ְפ ָׁשר ֶל ֱאכֹל ִמ ֶּמּנָ ה
ְּב ִלי ְל ַה ְפ ִריׁש ְּתרּומֹות
ּומ ַע ְׂשרֹותֲ .ח ַז"ל ָּג ְזרּו
ַ
ֹאכלּו ִמ ֶּמּנָ ה ֶא ָּלא
ֶׁשֹּלא י ְ
ֲאכִ ילַ ת ֲע ַראי ְוֹלא ֲאכִ ילַ ת
ֶק ַבעֲ .אכִ ילָ ה ֶׁשל ְּב ֵהמֹות
בּועה.
ֻמגְ ֶּד ֶרת ָּת ִמיד ֲאכִ ילָ ה ֲא ָר ִעית ְוֹלא ֲאכִ ילָ ה ְק ָ

מי אני!

ַּדף ט"זֹ :לא לְ ִהּכָ נֵ ס ְּבלִ י ְרׁשּות

אם הייתם שומעים את שמי,
הייתם חושבים שמי שקורא לי הוא בני,
ואם הייתם שומעים את כינויי,
הייתם חושבים שמאפריקה מוצאי.
מי אני?
ויו היה "סודני")
ה :רב פפא ,שכינ
(תשוב

! יש לי מושג | עברית בעברית
"עברית בעברית" היא שיטה ללימוד עברית
שפיתח המחנך יצחק אפשטיין .עיקריה הם לימוד
עברית באופן של שפת אם ,בצורה שמשתפת
את כל החושים ,עוסקת בתחומי העניין של
הילד ומשלבת שירה ומשחק .עקרונות השיטה
התפרסמו בעיתון "השילוח" ב 1898-והפכו עם
הזמן לשיטת הלימוד המרכזית בארץ.

שאלות השבוע ???

הֹוׁשע ֶּבן לֵ וִ י ? מי היו
 .1מתי והיכן חי ַר ִּבי יְ ֻ
רבותיו ומי היו תלמידיו?
"ּד ָׁשף וְ יָ ֵתיב"?
 .2מה היה מיוחד בבית ַהּכְ נֶ ֶסת ְ
ֹלקת"?
"ס ָתם וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמ ֲח ֶ
 .3מה פירוש הביטוי ְ
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

"ּבן
ּמּוסי ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ ִמ ֵּס ֶפר ֶ
התלמוד ְמ ִביא נִ ֵ
ּומה ַה ֵּס ֶפר ֶׁשּכָ ַתב?
ִס ָירא"ִ .מי הּוא ֶּבן ִס ָירא ַ
אֹומ ִרים ּכִ י הּוא ְּבנֹו ֶׁשל ַהּנָ ִביא ִי ְר ְמ ָיהּו,
ֵיׁש ְ
ְוהּוא ּכָ ַתב ֵס ֶפר ְמ ָׁשלִ ים ּובֹו גַ ם ִּד ְב ֵרי ָחכְ ָמה
ּטּוטים
ְו ֵיׁש ִל ְפ ָע ִמים ֶׁש ַהתלמוד ַמ ְז ִּכיר ִצ ִ
ִמ ֵּס ֶפר ֶזהְּ .ב ָי ֵמינּו ָא ַבד ֵס ֶפר ֶּבן ִס ָירא ְו ֵאין
לָ נּו ֶאּלָ א ְק ָט ִעים ֲא ָח ִדים ֶׁש ַהּגְ ָמ ָרא ַמ ְזּכִ ָירה
ִמ ִּס ְפרֹוֵּ .בין ַהּיֶ ֶתר ּכָ תּוב ָׁשם ֶׁש ֵאין ָראּוי לְ ָא ָדם
הֹוד ָעהֶ ,אּלָ א
לְ ִהּכָ נֵ ס לְ ֵבית ֲח ֵברֹו ִּפ ְתאֹםְּ ,בלִ י ָ
יסתֹו.
יב ֵּקׁש ְרׁשּות לִ ְפנֵ י ּכְ נִ ָ
יע ִו ַ
יֹוד ַ
ִ
יסתֹו
יֹוחנָ ןֹ :לא ַרק ִּב ְכנִ ָ
הֹוסיף ַעל ָּכְך ַר ִּבי ָ
ִ
לְ ֵבית ֲח ֵברֹו ָעלָ יו לִ נְ הֹג ּכָ ְךֶ ,אּלָ א ּגַ ם ּכָ ל ָא ָדם
ְּב ָׁש ָעה ֶׁשהּוא נִ כְ נָ ס לְ ֵביתֹו ֶׁשּלֹוֹ ,לא ִיּכָ נֵ ס
אֹומּיּותָ .א ְמנָ ם הּוא ֹלא ָצ ִריְך ְל ַב ֵּקׁש
ְּב ִפ ְת ִ
הֹוד ָעה.
ְרׁשּות ֵמ ִאיׁש ּכְ ֵדי לְ ִהּכָ נֵ ס לְ ֵביתֹוַ ,אְך ֵאין זֹו ִמ ַּדת ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ לְ ִהּכָ נֵ ס ְּבֹלא ָ

יצה ִעם ַה ָּפסּוק
ַּדף י"זַ :ה ֵּב ָ
יהם לַ ְילָ ה
לּופים ֶׁש ָע ַבר ֲעלֵ ֶ
יצה ְק ִ
ְּב ַדף ֶזה נֶ ֱא ָמר ּכִ י ֵאין לֶ ֱאכֹל ׁשּוםָּ ,ב ָצל אֹו ֵּב ָ
לּופיםּ ,כִ י ֵיׁש ַסּכָ נָ ה ַּב ָּד ָבר.
ּכְ ֶׁש ֵהם ְק ִ
ּדּוע
לּופהַ ,מ ַ
יצה ְק ָ
ִּבכְ ָת ָביו ֶׁשל ַא ַחד ָה ִראׁשֹונִ ים נִ ְמ ָצא ּכָ תּובַ :מה ֶּשׁ ְּשׁ ַאלְ ֶּתם ַעל ֵּב ָ
יחהְ ,וכֵ ן ִמ ְּפנֵ י
אֹותּה ֲ -ה ֵרי ֶזה ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ָי ֵמינּו ַה ַּסּכָ נָ ה ֵאינָ ּה ְׁשכִ ָ
חֹוׁש ִׁשים לֶ ֱאכֹל ָ
ֹלא ְ
יצה ַמ ִּצילִ ים ִמן ַה ַּסּכָ נָ ה.
ֶׁשּכִ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש ֶׁש ַעל ַה ֵּב ָ
ּומה ֵהם
יצה ִה ְתּכַ ּוְנּו ַ
ָׁשנִ ים ַרּבֹות ֹלא ִה ְצלִ יחּו לְ ָה ִבין ַמה ּכַ ּוָנַ ת ַה ְּד ָב ִרים ,לְ ֵאיזֹו ֵּב ָ
יהַ ,עד ֶׁש ַר ִּבי ֵמ ִאיר ַׁש ִּפ ָירא ַז ַצ"ל ּגִ ּלָ ה ּכִ י ְּביֹום ַחג ַה ָּשׁבּועֹות
ּכִ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש ֶׁש ָעלֶ ָ
יה ִמּלִ ים
לּופה ְמ ֻב ֶּשׁלֶ ת ֶׁשּכְ תּובֹות ָעלֶ ָ
יצה ְק ָ
נָ ֲהגּו לִ לְ מֹד ִעם ַה ְּק ַטּנִ ים ְולָ ֵתת לָ ֶהם ֵּב ָ
יצהְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך
קֹורא ִעם ַה ָּק ָטן ֶאת ַה ָּפסּוק ֵמ ַעל ּגַ ֵּבי ַה ֵּב ָ
ֲא ָחדֹות ִמ ָּפסּוקָ .ה ַרב ָה ָיה ֵ
יצה.
ָה ָיה ַה ָּק ָטן אֹוכֵ ל ֶאת ַה ֵּב ָ
יצה ֶׁש ָה ְי ָתה ְמ ֻקּלֶ ֶפת ּכָ ל ַהּלַ ְילָ ה? ְו ַעל ּכָ ְך
מּובנֶ ת ַה ְּשׁ ֵאלָ הֵ :איְך ָאכְ לּו ֵּב ָ
ַעכְ ָׁשיו ֶ
יה ַמ ִּציל ֶאת ַה ָּק ָטן ִמן ַה ַּסּכָ נָ ה.
ָענּוַ :ה ָּפסּוק ֶׁשּכָ תּוב ָעלֶ ָ
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

