תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדהַּ ,ד ִּפים י"ח-כ"ד
שבת פרשת וירא | י"ב -י"ח בחשון ( 10-16לנובמבר)

ַּדף י"חַ :ה ִּתינֹוק וְ ַה ָּב ֵצק
ּוב ָי ָדיו ֶׁשל ַה ִּתינֹוק ֶי ְׁשנָ ּה ֲח ִתיכַ ת ָּב ֵצק,
ְּב ִמ ְק ֶרה ֶׁש ִּתינֹוק נִ ְמ ָצא לְ ַיד ַק ֲע ַרת ָּב ֵצק ָטהֹורְ ,
ּומ ֶּמּנּו הּוא לָ ַקח ֶאת ַה ָּב ֵצק ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְּב ָי ָדיו.
ּוברּור לָ נּו ֶׁשהּוא נָ גַ ע ַּב ָּב ֵצק ֶׁש ַּב ְּק ָע ָרה ִ
ָ
אֹומ ִריםַ :ה ָּב ֵצק ֶׁש ַּב ְּק ָע ָרה ָט ֵמא ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִּתינֹוקֹות נֹוגְ ִעים ְּבכָ ל ָּד ָבר ְּבלִ י לַ ְחׁשֹוב
ֲחכָ ִמים ְ
ר-מה
יח ֶׁשהּוא נָ גַ ע ִּב ְד ַב ָ
ּגֹוע ְּבכָ ל ָּד ָברֶ ,א ְפ ָׁשר לְ ַהּנִ ַ
ּומ ַא ַחר ֶׁש ַּד ְרּכֹו ֶׁשל ִּתינֹוק לִ נְ ַ
ַּפ ֲע ַמ ִיםֵ ,
אֹומרַ :ה ָּב ֵצק ָטהֹורִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָאנּו ְמ ָצ ְר ִפים
יּמא ֶאת ַה ָּב ֵצקְ .ו ִאיּלּו ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
ָט ֵמאְ ,וכָ ֵעת הּוא ִט ֵ
ַי ַחד ְׁש ֵּתי ְס ָברֹות לְ ַט ֵהר ֶאת ַה ָּב ֵצק :אֵ .יׁש ִּתינֹוקֹות ֶׁש ֵאינָ ם נֹוגְ ִעים ִּב ְד ָב ִרים ְט ֵמ ִאים .בֵ .יׁש
נֹותר ָטהֹור.
ּגֹורם ֶׁש ַה ָּב ֵצק ָ
רּופן ֶׁשל ְׁש ֵּתי ַה ְּס ָברֹות ַי ַחד ֵ
ֲח ָז ָקה ֶׁש ַעד ּכֹה ַה ָּב ֵצק ָה ָיה ָטהֹורֵ .צ ָ

אֹומרֹו
אֹומר ָּד ָבר ְּב ֵׁשם ְ
ַּדף י"טּ :כָ ל ָה ֵ
אֹומרֹו ֵמ ִביא ּגְ אּוּלָ ה
אֹומר ָּד ָבר ְּב ֵׁשם ְ
דּועהּ" :כָ ל ָה ֵ
ְּב ַדף ֶזה ֵמ ִביא ַה ַּתלְ מּוד ֶאת ַה ֲהלָ כָ ה ַה ְי ָ
טֹובהֵ ,יׁש לְ ַצ ֵּין ִמ ִּמי
מּועה ָ
ּתֹורה ,אֹו ְׁש ָ
אֹומ ִרים ְּד ַבר ֲהלָ כָ הְּ ,ד ַבר ָ
לֹומרּ ,כַ ֲא ֶׁשר ְ
לָ עֹולָ ם"ּ .כְ ַ
אֹומ ִרים ֲהלָ כָ ה ְּב ֵׁשם ַרב ֶׁש ָּפ ַסק ֲהלָ כָ ה זֹוֵ ,יׁש לְ ַה ְק ִּפיד
אֹותםָ .חׁשּוב לָ ַד ַעת ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ְ
ָׁש ְמעּו ָ
ּדּוע ּכָ ל
יֹוחאיַ .מ ַ
לֹומר ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ָה ַרב ְוֹלא לְ ַה ְחלִ יפֹו ְּב ַרב ַא ֵחרּ ,כָ ְך ָא ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
ַ
עֹוסק
סּוּים ָה ֵ
לֹומ ִדים ִמ ְּפ ַסק ֲהלָ כָ ה ְמ ָ
ּכָ ְך ָחׁשּוב ַה ָּד ָבר? ַמ ְס ִּביר ַהּנָ ִצי"ב ּכִ י ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ְ
סּוּיםֶ ,מה ָה ְי ָתה ַד ְעּתֹו ֶׁשל אֹותֹו ַרב ּגַ ם ַעל ִענְ ָין ַא ֵחרִ .אם ַה ֲהלָ כָ ה נִ ְמ ְס ָרה ְּב ָטעּות
נֹוׂשא ְמ ָ
ְּב ֵ
ִּב ְׁשמֹוֲ ,עלּולֹות לְ ִה ְת ַר ֵחׁש ָטעּוּיֹות ׁשֹונֹותֶׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא ֹלא ָּפ ַסק ֲהלָ כָ ה זֹו ּכְ לָ ל.

ַּדף כ'ַ :ר ִּבי יַ ּנַ אי
חֹורים
אֹותי ְּב ַתכְ ִריכִ ים ְׁש ִ
ּלִ ְפנֵ י ְּפ ִט ָירתֹו ָא ַמר ַר ִּבי יַ ּנַ אי לְ ָבנָ יו :לְ ַא ַחר ְּפ ִט ָיר ִתי ַאל ִּת ְק ְּברּו ִ
חֹורים ַאל ִּת ְק ְּברּונִ יּ ,כִ י ִאם ֶא ְזּכֶ ה לָ ֶׁש ֶבת ְּבגַ ן ֵע ֶדן
ְוֹלא ְּב ַתכְ ִריכִ ים לְ ָבנִ יםְּ .ב ַתכְ ִריכִ ים ְׁש ִ
חֹורים ּכְ ָא ֵבל ֵּבין ֲח ָתנִ יםִּ .ב ְבגָ ִדים לְ ָבנִ ים
בּוׁשים לָ ָבןֶ ,א ְה ֶיה ִּב ְבגָ ַדי ַה ְּשׁ ִ
יקים ַהּלְ ִ
ֵּבין ַה ַּצ ִּד ִ
דּוּמים.
יהּנֹום .לְ ִפיכָ ְך ִּת ְק ְּברּונִ י ִּב ְבגָ ִדים ֲא ִ
יע לַ ּגֵ ִ
ַאל ִּת ְק ְּברּונִ יֶׁ ,ש ָּמא ַחס ְו ָחלִ ילָ ה ַאּגִ ַ
מֹור ִאים ְו ָה ָיה ַּת ְל ִמידֹו
מֹורא ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ַּבּדֹור ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ָה ָא ָ
ַר ִּבי ַיּנַ אי ָה ָיה ָא ָ
יבה
יבה לְ ַיד ְצ ַפתְ ,ו ַה ְי ִׁש ָ
הּודה ַהּנָ ִׂשיאְ ,ו ַאף ָה ָיה ַד ָּין ְּב ֵבית ִּדינֹו .הּוא ָי ַסד ְי ִׁש ָ
ֶׁשל ַר ִּבי ְי ָ
ִה ְת ַק ְּי ָמה ּכַ ָּמה דֹורֹות ַא ֲח ָריו.
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
מסכת נידה ,דף י"ט

"וכמימי אדמה מבקעת בית
כרם ומיצף מים"
אוכמא – שחור
לאפוקי – להוציא
הסבר :התלמוד מדבר על דם שצבעו כמו אדמה
מבקעת בית כרם שצפים עליה מים.

בס"ד

א

חברות
| מן ההסטוריה
יהודי העיר צנעא בתימן

 7דקות

קהילה יהודית גדולה התקיימה בעיר צנעא
שבתימן כבר במאה הרביעית לספירה ,ויתכן שעוד
קודם ,ונמשכה עד לאחר הקמת מדינת ישראל.
רוב היהודים בקהילה היו אומנים ובעלי מלאכה
או שעסקו במסחר .היחס של השלטונות כלפיהם
היה הוגן לרוב ,אך מדי פעם גזרו עליהם גזירות.
בשנת  1679גורשו היהודים מהעיר ,ולאחר מספר
שנים הורשו לשוב אליה ,אך נאלצו להתגורר ברובע
משלהם שנקרא קאע אל-יהוד .במאות ה 19-וה20-
מנו היהודים כ 20%-מאוכלוסיית העיר .רבים מהם
עלו לארץ במסגרת עליית "אעלה בתמר" ,והשאר
עלו אחרי הקמת המדינה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
נעה התכוננה למבחן החשוב באנגלית שאמור לקבוע את הציון
הסופי ,את העתיד שלה ולאן היא תוכל להתקבל .בדיוק באותו
זמן אימא שלה ביקשה ממנה ללמוד עם ורד חברתה לכיתה,
שמתקשה מאוד באנגלית ,ולא מצליחה להגיע לציונים טובים.
הדבר עורר ויכוח בין האימא לנעה.

מצד אחד:

אימא מצד שני:
שלה טע

ענה שאם היא
נעה ט לימוד עם ורד
מן ל
תקדיש ז להצליח פחות
לה
זה יגרום ציון נמוך יותר,
ולהוציא שלה .היא לא
ויפגע בעתיד
צריכה לעזור
חושבת שהיא
שיו כשזה על
כ
בדיוק ע דה .היא מוכנה
חשבון עתי
בל בזמן אחר.
לעזור לה א

| על המפה
שכונת נחלת אחים בירושלים
נחלת אחים היא שכונה במרכז העיר החדשה
בירושלים .היא נוסדה בשנת  1924בידי יהודים שעלו
מתימן ,ונקראה כך בשל שאיפתם לחיי אחווה במקום.
רחובות השכונה נקראו ברובם על שם ערים בישראל.
רוב התושבים בשכונה היו בתחילה אורפלים  -יהודים
יוצאי העיר אורפה שבטורקיה ,תימנים ועולים
מכורדיסטאן .כיום גרים בה גם יהודים מארצות
המערב .בין תושביה הידועים של השכונה היו הרב
יוסף קאפח ואשתו הרבנית ברכה ,הרב שאר ישוב
כהן ואחותו הרבנית
צפיה גורן.

העזרה לחבר נה שערך
ה
מההישג האי חשוב יותר
ש
י,
ו
א
פי
אם
לו
היא תצלי
ח
פ
חו
ת
ו
ת
לא
תקבל לכל
שהיא רוצ המקומות
היא חייבת ה ,בכל זאת
ל
שמתקש עזור לורד,
ה
ב
לי
מו
ד.

ו...מה
דעתכם?

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

הרבנית ברכה
והרב יוסף קאפח זצ"ל

! יש לי מושג | גמילות חסדים

 4דקות

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

א.
ב.
ג.
ד.

נולדה בעיר צנעא שבתימן.
בגיל  11התחתנה עם בן דודה שהיה לרב מפורסם.
הקימה מפעלי חסד רבים שסייעו לאלפי אנשים.
על פעילויותיה הרבות זכתה ב 26
תעודות הוקרה ובפרס ישראל.

קאפח
ברכה
רבנית
ה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

גמילות חסדים היא מצווה כללית ביהדות ,שכוללת
סוגים שונים של עשיית חסד והטבה עם הזולת,
כמו ביקור חולים ,הכנסת כלה ,לוויית המת ,ועוד.
חז"ל אמרו שגמילות חסדים אחד משלושת
הדברים שעליהם העולם עומד ,וקבעו שהיא
גדולה יותר מצדקה ,שכן צדקה נעשית רק בממונו
של האדם ורק עם העניים ,ואילו גמילות חסדים
נעשית בגופו ועם כל אדם.

| מי אני?

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

 1מי האישה במרכז הציור?

בנית ברכה קאפח.
הר
 1 .1עיר צנעא בתימן.
2 .2ב
ים.
קק
נז
ען
פח.
למ
קא
מה
סף
חסד רבים שהקי
3 .3הרב יושראל ,על מפעלי
4 .4פרס י

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

 2היכן היא נולדה?
 3מי היה בעלה?
 4איזה פרס חשוב היא קיבלה ומה היה מפעל חייה?

 3דקות

א.
ב.
ג.
ד.

היה מגדולי הרבנים של העדה התימנית בארץ.
תרגם ,ערך ופירש את כתבי הרמב"ם ועשרות ספרים נוספים.
היה דיין בבית הדין הגדול וחבר במועצת הרבנות הראשית לישראל.
זכה בפרס ישראל לספרות תורנית ,ובפרסים נוספים על מפעלי התורני.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

קאפח
ב יוסף
הר
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5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

1500

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
לאחר גירושם של הגר וישמעאל אל המדבר,
הם מוצאים את עצמם מבולבלים וללא מים.
הגר משליכה את ישמעאל ובוכה ,עד שמלאך
האלוקים מגיע ואומר לה כי נשמע קולה.
באותו רגע חלה התפנית" :ויפקח אלוקים את
עיניה ותרא באר מים" .באר המים ממנה שתתה
הגר וניצלה  -הייתה שם כל הזמן .הקב"ה
לא הוריד לה טל מן השמים וגם לא ברא
באר חדשה ,כל שהוא עשה היה "לפקוח את
עיניה" כדי שתוכל לראות .לעיתים כשאנחנו
בעת משבר או צער ,חושינו נאטמים ואנחנו
מפסיקים לראות מה שסביבנו .לפעמים
הפתרון כבר נמצא מעבר לפינה וכל מה שצריך
לעשות הוא לא לשקוע בדכדוך הקיים ,אלא
לפתוח עיניים ולגלות את האופק החדש ,שכבר
קיים ,וממתין שנגיע אליו.

מי אני!

אם תלכו לאימא של אימא,
ובמקום הבית שלה תשימו פה,
ובתחילתה תוסיפו תו אחד,
תקבלו ספר שכתבו תלמידיו של הנשיא.
מהו?

שובה :תוספתא)
(ת

שאלות השבוע ???

"ּתֹוס ְפ ָּתא"? ומי ערך וכתב אותה?
ֶ
 .1מהי
ּמּובאת
ְּ .2בכָ ל ָמקֹום ַּב ַּתלְ מּוד ַה ָּב ְבלִ י ֶׁש ֵ
"מ ֲע ָר ָבא" ְּ -ב ֶא ֶרץ
ּבֹו ֲהלָ כָ ה ֶׁשּנֶ ֶא ְמ ָרה ְּב ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל -למי הכוונה?
 .3היכן ומתי חי ַר ִּבי ִחּיָ א? ומי היה רבו?
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

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדהַ ,ד ִּּפים כ״א  -כ״ד

"הּיַ יִ ן ַה ָּשׁרֹונִ י"
ַּדף כ"אַ :
ַה ַּתלְ מּוד ַמ ְזּכִ יר ֶאת ַה"ּיַ יִ ן ַה ָּשׁרֹונִ י".
דּוע ְּב ַא ְד ָמתֹו ַה ְּד ֵׁשנָ ה
אֹורְך חֹוף ַה ָּים ַה ִּתיכֹוןַ ,ה ָּי ַ
ַה ָּשׁרֹון הּוא ָמחֹוז ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ,לְ ֶ
ּדֹומה
ּיּוצר ֵמ ֲענָ ִבים ֶׁשּגָ ְדלּו ַּב ָּשׁרֹוןֵ .יׁש ַי ִין ֶׁש ֶ
ּטֹובהְ ,ו ַה ַ"י ִין ַה ָּשׁרֹונִ י" הּוא ַי ִין ֶׁש ַ
ְו ַה ָ
ּיּוּצר ֵמ ֲענָ ִבים ֶׁשּגָ ְדלּו ְּב ֵאזֹור ַהר ַהּכַ ְר ֶמל.
לַ ַּי ִין ַה ָּשׁרֹונִ י ְוהּוא "יַ יִ ן ַהּכַ ְר ִמּלִ י"ֶׁ ,ש ַ
דּוּיק ֶׁשל ַה ַּי ִיןָ ,צ ִריְך
יטב ֶאת ַה ֶּצ ַבע ַה ְמ ָ
רֹוצים לִ ְראֹות ֵה ֵ
אֹומר ֶׁש ִאם ִ
ַה ַּתלְ מּוד ֵ
יּוּצ ֶרת ָּב ִעיר
לְ ַהכְ נִ יס אֹותֹו לְ "כֹוס ְט ֶב ְריָ א ָּפׁשּוט"ּ" .כֹוס ְט ֶב ְר ָיה" ּ -כֹוס ְזכּוכִ ית ֶׁש ְּמ ֶ
יה ַּדּקֹות ְו ֵאינָ ן ָעבֹותִ .מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ְּד ָפנֹות ַּדּקֹות ְמאֹוד
נֹות ָ
"ּפׁשּוט" ֶׁ -ש ָּד ְפ ֶ
ְט ֶב ְר ָיה; ָ
דּוּיק.
ּוׁשקּופֹותֶ ,א ְפ ָׁשר לִ ְראֹות ֶאת ֶצ ַבע ַה ַּי ִין ִּב ְמ ָ
ְ

טּומ ַאת ַה ֶּשׁ ֶרץ
ַּדף כ"בְ :
קּופה ֶׁש ָּבּה ִה ְצלִ יחּו
לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹותַּ ,ב ְּת ָ
לִ ְׁשמֹור ַעל ָט ֳה ָרה ְוֹלא לִ ְהיֹות ְט ֵמ ִאים .יֶ לֶ ד
יצהּ ,כְ ֶׁשהּוא עֹולֵ ז ְו ָׂש ֵמ ַח
נִ כְ נַ ס לַ ַּב ִית ְּב ִר ָ
ּומ ֲח ִזיק ְּב ָי ָדיו ֶׁש ֶרץ ֵמתֲ .אחֹותֹו ַהּגְ דֹולָ ה
ַ
"ה ָיּז ֵהר! ַא ָּתה
נִ ְז ֲע ָקה ְו ָק ְר ָאה ְל ֶע ְברֹוִ :
את ִמן ַה ֶּשׁ ֶרץ ַה ֵּמת! ְּכ ַדאי ֶׁש ֵּת ֵצא
נִ ְט ֵמ ָ
ִמן ַה ַּב ִית ּכְ ֵדי ֶׁש ַה ֶּשׁ ֶרץ ֹלא ִיּגַ ע ְּבׁשּום ָּד ָבר
ָטהֹור".
"אין
ּקּופ ָסא ְו ָא ַמרֵ :
ָה ָאב ִה ְתּבֹונֵ ן ְּבתֹוְך ַה ְ
ׁשּום ְּב ָע ָיה ִעם ַה ֶּשׁ ֶרץ ַה ֶּזה ,הּוא ֵאינֹו
ְמ ַט ֵּמא".
 "לָ ָּמה ַא ָּבא?" ָׁש ֲאלּו ְׁשנֵ י ַהיְ לָ ִדים ְּב ַצ ְו ָּתא,"ׁש ֶרץ ֶׁש ִה ְתיַ ֵּבׁש לְ גַ ְמ ֵרי ֵ -אינֹו
ְוהּוא ֵה ִׁשיבֶ :
ְמ ַט ֵּמא!"

ַּדף כ"גַ :הנְ ָהגַ ת ַר ִּבי זֵ ָירא
ּתֹורה ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּפי ַר ִּבי ֵז ָירא,
ּוב ְצ ִעירּותֹו ָעלָ ה לִ לְ מֹוד ָ
ַר ִּבי ִי ְר ְמ ָיה נֹולַ ד ְּב ָב ֶבלִ ,
ּתֹורה ְו ָע ַמל ָּבּה,
ַר ִּבי ַא ָּבהּו ְו ַר ִּבי ִח ָּיא ַּבר ַא ָּבא .לְ ַא ַחר ָׁשנִ ים ֲארּוּכֹות ֶׁש ָּשׁ ַקד ַעל ַה ָ
יבה ַה ָּדגּול,
יבת ְט ֶב ְר ָיה ְוגַ ם ְּב ָב ֶבל ָׁש ְמעּו ַעל רֹאׁש ַה ְי ִׁש ָ
ִה ְתּגַ ֵּדל ְונִ ְה ָיה רֹאׁש ְי ִׁש ַ
ּמּובאת ּבֹו ֲהלָ כָ ה ֶׁשּנֶ ֶא ְמ ָרה
קֹוב ַע ּכִ י ְּבכָ ל ָמקֹום ַּב ַּתלְ מּוד ַה ָּב ְבלִ י ֶׁש ֵ
ַעד ֶׁש ַה ַּתלְ מּוד ֵ
"מ ֲע ָר ָבא" ְּ -ב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ַ -הּכַ ּוָנָ ה לַ ֲהלָ כָ ה ֶׁש ָא ַמר ַר ִּבי ִי ְר ְמ ָיה.
ְּב ַ

ו"ּתֹוס ְפ ָּתא"
ֶ
ַּדף כ"דַ :ר ִּבי ִחּיָ א
ּתֹורה
מֹור ִאים .הּוא נֹולַ ד ְּב ָב ֶבל ְולָ ַמד ָּבּה ָ
ַר ִּבי ִחּיָ א ַחי ַּבּדֹור ֶׁש ֵּבין ַה ַּתּנָ ִאים לְ ֵבין ָה ָא ָ
הּודה ַהּנָ ִׂשיאְּ .בבֹואֹו לְ ֶא ֶרץ
ּתֹורה ִמ ִּפי ַר ִּבי יְ ָ
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל לִ לְ מֹוד ָ
ּגֹורר ַר ִּבי
יּפֹוריָּ ,בּה ִה ְת ֵ
ּתֹורה ְּב ִצ ִ
ּגֹורר ִּב ְט ֶב ְר ָיהְ ,ו ָה ָיה הֹולֵ ְך לִ לְ מֹד ָ
ִי ְׂש ָר ֵאל הּוא ִה ְת ֵ
"א ָדם ּגָ דֹול
יֹותר ֶאת ַר ִּבי ִח ָּיא ְוכִ יּנָ הּו ָ
הּודה ַהּנָ ִׂשיא ֶה ֱע ִריְך ְּב ֵ
הּודה ַהּנָ ִׂשיאַ .ר ִּבי ְי ָ
ְי ָ
ְו ָקדֹוׁש"ְ ,ו ַאף נָ ַתן לֹו ְרׁשּות לָ דּון ּולְ הֹורֹות.
הּודה ַהּנָ ִׂשיא ֹלא
אֹוׁש ְע ָיא ַּתלְ ִמידֹו ָא ְספּו ְּב ַר ְיתֹות ׁשֹונֹות ֶׁש ַר ִּבי ְי ָ
ַר ִּבי ִח ָּיא ְו ַר ִּבי ַ
"ּתֹוס ְפ ָּתא",
ֶ
ִהכְ נִ יס ַּב ִּמ ְׁשנָ יֹותְ ,ו ֶאת ַה ְּב ַר ְיתֹות ַהּלָ לּו ֵהם ָע ְרכּו ַי ַחד לְ ֵס ֶפר ֶׁש ְּמכּוּנֶ ה
ּתֹוס ֶפת ַעל ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות.
ִמּלְ ׁשֹון ֶ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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