תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר טהרות | מסכת נידה כ"ה -ל"א
פרשת חיי שרה | י"ט -כ"ה בחשון ( 17-23לנובמבר)

אֹומרֹו
אֹומר ָּד ָבר ְּב ֵׁשם ְ
ַּדף כ"הָ :ה ֵ
יבי ַּבר ַא ַּב ֵּיי הּוא ֶׁש ָּמ ַסר
יֹוחנָ ןְ ,ו ַרב ֵּב ַ
עֹוסק ְּב ִענְ ָין ִהלְ כָ ִתי ֶׁש ָא ַמר ַר ִּבי ָ
ַה ַּתלְ מּוד ְּב ַדף ֶזה ֵ
יֹוחנָ ןָ .א ַמר ַעל ּכָ ְך ַר ִּבי זְ ֵע ָירא" :זָ כָ ה ָבּה ַרב
יֹוׁש ֵבי ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶאת ַה ֲהלָ כָ ה ְּב ֵׁשם ַר ִּבי ָ
לְ ְ
אֹותּה ִּב ְׁשמֹו.
ֹאמרּו ָ
יֹוחנָ ן ֶׁשּי ְ
מּועה ַהּזֹו ֶׁשל ַר ִּבי ָ
יבי זָ כָ ה ַב ְּשׁ ָ
לֹומרַ :רב ֵּב ַ
יבי ִּב ְׁש ַמ ְע ֵּתיּה"ּ ,כְ ַ
ֵּב ַ
ּתֹורהּ ,כַ ֲא ֶׁשר הּוא ָא ַמר
יֹוחנָ ן ְולָ ַמ ְדנּו ִמ ֶּמּנּו ָ
יבי ְו ָאנֹוכִ י ָי ַׁש ְבנּו ַי ַחד ֵא ֶצל ַר ִּבי ָ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַרב ֵּב ַ
מּועה זֹו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁשְ ,והּוא ָזכָ ה
לֹומר ְׁש ָ
אֹותי ַ
יבי ִה ְק ִּדים ִ
ִענְ ָין ִהלְ כָ ִתי ֶזהַ ,אְך ַרב ֵּב ַ
מֹוס ִרים
ֶׁש ֵּמ ַע ָּתה ַעד עֹולָ ם ֵּת ָא ֵמר ַה ֲהלָ כָ ה ַהּזֹו ִּב ְׁשמֹו ְּבכָ ל ָּב ֵּתי ַה ִּמ ְד ָרׁשֹותֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָת ִמיד ְ
יֹוחנָ ן".
יבי ַּבר ַא ַּבּיֵ י ָא ַמר ַר ִּבי ָ
"א ַמר ַרב ֵּב ַ
ְּב ֵׁשם ִמי ָׁש ְמעּו ֶאת ַה ֲהלָ כָ הּ ,כָ ְך ְּב ִמ ְק ֶרה ֶזהָ :

ּנּורי ָּבנֹות"
"ּת ֵ
ַּדף כ"וַ :
יהםֶׁ ,שּנַ ֲעׂשּו ּכְ ֵדי ֶׁשּיְ לָ דֹות ְק ַטּנֹות
יּדֹות ֶ
יּוח ִדיםְ ,ק ַטּנִ ים ְּב ִמ ֵ
ּנּורים ְמ ָ
קּופת ַה ַּתלְ מּוד ָהיּו ַּת ִ
ִּב ְת ַ
יּמׁשּו
ּנּורים ַה ְּק ַטּנִ ים ֶׁש ִּשׁ ְ
ּנּורי ָּבנֹות"ְ .מ ַענְ ֵין לְ גַ ּלֹות ּכִ י ַה ַּת ִ
"ּת ֵ
ְּת ַׂש ֵח ְקנָ ה ָּב ֶהםֵ .הם נִ ְק ְראּו ַ
אֹופים ָּב ֶהם עּוּגִ ּיֹות ְק ַטּנֹות.
יּת ִּיים לְ כָ ל ָּד ָברְ ,ו ָהיּו ִ
ּנּורים ֲא ִמ ִ
ּכְ ִמ ְׂש ָחק לִ ילָ דֹות ָהיּו ַּת ִ
ּנּורים ֶׁשל ַה ְי ָלדֹות ַה ְּק ַטּנֹות,
יֹוד ִעים זֹאת? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָּכתּוב ַּב ַּת ְלמּוד ֶׁש ַה ַּת ִ
ֵאיְך ָאנּו ְ
ּנּורים ְרגִ ילִ ים,
סּוּיםִ .מּכָ אן ָאנּו ְמ ִבינִ ים ֶׁש ָהיּו ֵאּלּו ַּת ִ
גֹודל ְמ ָ
טּומ ָאה ִאם ֵהם ְּב ֶ
ְמ ַק ְּבלִ ים ְ
ְו ַרק ָהיּו ְק ַטּנִ ים ּכְ ֵדי ֶׁש ַּי ְת ִאימּו לִ ילָ דֹות ְק ַטּנֹות.

ַּדף כ"זֹ :לא ַה ַּביְ ָׁשן לָ ֵמד
ּתֹורה ִמ ִּפי ַרב ַה ְמנּונָ אּ .כַ ֲא ֶׁשר
ַּפ ַעם ַא ַחת ָי ַׁשב ַרב ָּפ ָּפא ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ִעם ֲח ֵב ָריו ְולָ ַמד ָ
סּוּי ֶמת ַעל ִּד ְב ֵרי
ּתֹוס ֶפת ְמ ֶ
סּוּי ֶמתָ ,א ַמר ַה ַּתלְ ִמיד ַרב ָּפ ָּפא ֶ
ָא ַמר ַרב ַה ְמנּונָ א ֲהלָ כָ ה ְמ ֶ
רּורה ְּב ֵעינֵ י ַה ַּתלְ ִמ ִידיםַ ,עד ֶׁש ֵהם
ּוב ָ
ׁשּוטה ְ
ּתֹוס ֶפת ַהּזֹו ָה ְי ָתה ְּפ ָ
ַרּבֹו ַרב ַה ְמנּונָ אַ .ה ֶ
אֹותּהָ .א ַמר לָ ֶהם ַרב ָּפ ָּפאֵ :אינֶ ּנִ י ִמ ְצ ַט ֵער ַעל
לֹומר ָ
ּדּוע הּוא ָה ָיה ָצ ִריְך ַ
יחכּו ָעלָ יו ַמ ַ
ּגִ ֲ
ּתֹורה
ּלֹומד ָ
רֹוצה לִ ְהיֹות ַּתלְ ִמיד ָחכָ םַ .ה ֵ
ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ֶאת ְּד ָב ַריּ ,כִ י ּכָ ְך ָצ ִריְך לִ נְ הֹוג ִמי ֶׁש ֶ
יֹוסיף
ֹאמר לְ ַרּבֹו ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשעֹולִ ים ְּב ַמ ֲח ַׁש ְבּתֹו ּתֹוְך ּכְ ֵדי ַהּלִ יּמּודּ ,כִ י ַרּבֹו ִ
לִ ְפנֵ י ַרּבֹו ,י ַ
ּתֹורה ,סֹופֹו
ּומי ֶׁשּמּוכָ ן לְ ִה ְת ַּב ֵּיׁש ּכְ ֵדי לִ לְ מֹוד ֶאת ַה ָ
הֹוסיף ַעל ְּד ָב ָריוִ ,
לְ ַה ְחּכִ ים אֹותֹו ּולְ ִ
ׁשֹותק ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ִמ ְת ַּב ֵּיׁש  -סֹופֹו ֶׁש ִּת ְה ֶיה לֹו
ּיֹוׁשב ְו ֵ
לִ ְזּכֹות לְ כָ בֹוד ַרב .אּולָ םִ ,מי ֶׁש ֵ
ּוב ֲהלָ כָ ה ְוהּוא ֹלא ֵי ַדע לְ ָה ִׁשיב.
ּתֹורה ַ
יֹותרּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִי ְׁש ֲאלּוהּו ְׁש ֵאלֹות ַּב ָ
ּבּוׁשה גְ דֹולָ ה ֵ
ָ
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר טהרות,
מסכת נידה ,דף ל'

"ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם
ועד סופו ,שנאמר בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך
חושך"
נהורא – אור
טיהרא – צהריים

הסבר :התלמוד מתאר את התינוק בבטן אמו
בתקופת ההיריון ,שכביכול יש מעליו נר שמאפשר
לו לראות מסוף העולם ועד סופו.

בס"ד

א

חברות
| מן ההסטוריה
פרס נובל לשלום לאלי ויזל
אלי ויזל היה סופר ועיתונאי ,ניצול
שואה ,שהקדיש את חייו להנצחת זכר
השואה וסיוע ליהודים במצוקה בכל
העולם .מלבד זאת היה פעיל זכויות
אדם ופעל בנוגע לסכסוכים אלימים
רבים בעולם ,ביניהם האפרטהייד
בדרום אפריקה ,מאבק הכורדים ,אלי ויזל (Wikipedia,
הטיהור האתני ביוגוסלביה ועוד)David Shankbone .
הוא עמד בראש הוועדה הנשיאותית לזכר השואה
בארה"ב ,ועל פעילותו בה זכה בשנת  1986בפרס נובל
לשלום .ועדת הפרס כתבה עליו כי הוא "שליח לאנושות,
שבמאבקו להשלים עם חווייתו האישית של השפלה
מוחלטת בשילוב עם עבודתו המעשית למען השלום,
העביר מסר רב עוצמה של שלום ,כפרה וכבוד אנושי".
בנוסף לכך זכה בעיטורים האזרחיים הגבוהים ביותר
בארה"ב ,מדליית החירות הנשיאותית ומדליית הזהב
של הקונגרס.

| על המפה | העיר סיגט ברומניה
סיגט היא עיר במחוז מרמורש שבטרנסילבניה ,בצפון
רומניה .העיר הוקמה במאה ה ,11-ולאורך ההיסטוריה
עברה כמה פעמים בין שליטת רומניה להונגריה .במאה
ה 18-התיישבה קהילה יהודית במקום ,והחל מ1834-
כיהנו כרבני הקהילה אדמו"רי חסידות סיגט ממשפחת
טייטלבוים .בתחילת מלחמת העולם השנייה גרו בסיגט
כ 10,000-יהודים .פליטים רבים הגיעו לעיר ,ותושבי
הקהילה ניסו לסייע להם .ב 1944-פלשו
הנאצים להונגריה ,ויהודי סיגט נכלאו בגטו,
ממנו נשלחו למחנה ההשמדה באושוויץ
בארבעה משלוחים .הסופר אלי ויזל היה
תושב סיגט ,ועד היום ביתו בעיר משמש
כמוזיאון המספר את סיפורם של יהודי סיגט.

 7דקות

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
לבניין אחד שיש בו כמה קומות ,פרצו גנבים לאחת הדירות וגנבו
את כל מה שהיה בבית .בתגובה דרשה משפחת כהן מוועד הבית
לשים מצלמות בכניסה לבניין ובכל קומה ,ולהחליף את דלת
הכניסה לבית בדלת משוכללת עם קוד ומצלמות ,אפילו אם זה
יעלה הרבה כסף לכל דייר .חלק מהשכנים הסכימו וחלק התנגדו.

צד אחד:

מ מהשכנים שזו
לק
אמרו ח סך הכל פריצה
ב
הייתה ה אחרי הרבה
אחת לדיר
צריך להיכנס
א
שנים ,ול צריך לפקוח עין
ה.
להיסטרי ה מספיק .לא
יותר טוב וז
א כל כך הרבה
צי
צריך להו למות והחלפת
כסף על מצ
דלתות.

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

א.

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

ב.
ג.
ד.

נולד בעיירה סיגט שבטרנסילבניה.
חלק מחבל מרמרוש ברומניה.
עבר את מאורעות השואה באושוויץ ובמחנות נוספים.
כתב ספרים רבים על השואה ועסק בהנצחתה,
וכן כתב ספרים על תנועת החסידות.
זכה בפרס נובל לשלום על פעילותו למען זכויות אדם.
לי ויזל
א

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

הרמב"ם ניסח שלושה עשר עיקרי אמונה בהם נדרש
להאמין כל יהודי .עיקרים אלה כוללים את האמונה
במציאות ה' וייחודו ,בתורה מן השמיים ,בשכר ועונש
ובגאולה העתידה .הפיוט "יגדל אלוקים חי וישתבח"
מפרט את העיקרים.
0

 4דקות

| מי אני?

! יש לי מושג | י"ג עיקרים

1948

ק מהשכני
של היום זה מסו ם שבמצב
את הבניין ללא כן להשאיר
דלתות חדשו הגנה של
ת
משוכללות .ה ומצלמות
בי
ט
לכל ,אפילו שזו ה חון קודם
יי
ת
אחת ,מי יודע מה ה רק פעם
לקרות ,וזה שוו עוד עלול
ה כל כסף.

ו...מה
דעתכם?

אנדרטה לזכר יהודי סיגט שנספו בשואה ,בבית הקברות בחולון
()Wikipedia, David Shay

2238

אמרו חל מצד שני:

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

1 .1אלי ויזל.
מן
בז
זל
וי
יה
ה
בו
2 .2בעיר סיגט ברומניה .אושוויץ-בירקנאו'
מחנה ההשמדה '
3 .3זהו
סק
צל.
עו
ני
לה'
שם
לי
ומ
'ה
מה,
פר
המלחלק מספרים רבים אותם כתב -הסתנועת החסידות.
הנשמה' עוסק ב
4 .4אלו ח
הט
בל
'
פר
הס
ו
שואה,
בבפרס נובל לשלום.
5 .5

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי האיש בציור?
 2היכן הוא נולד?
 3מה הקשר בין המחנה מאחור לאיש?
 4מהם הספרים המונחים על השולחן?
 5באיזה פרס חשוב זכה?

 7דקות

 3דקות

| מי אני?

4260

לי ויזל
א
ל
ש
לילה"
פר "ה
הס

ב.
ג.
ג.
ד.

אני ספרו הראשון של אלי ויזל.
בעברית שמי הוא ההיפך מהיום .ביידיש ,משמעות שמי היא "והעולם שתק".
אני מספר על קורותיו של אלי ויזל בזמן השואה.
תורגמתי ל 35-שפות.

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

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
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בס"ד

דבר תורה
בתחילת הפרשה מספרת התורה על פטירתה
של שרה אמנו ,ולקראת סופה מסופר על
הבאתה של רבקה ,אשת יצחק ,לאוהל של
שרה אמו .על דברים אלו דורשים חז"ל
את הפסוק בקהלת שאומר" :וזרח השמש
ובא השמש" ,ושואלים :וכי אין אנו יודעים
שהשמש זורחת ולאחר מכן שוקעת?
על כך באה התשובה" :עד שלא השקיע
הקב"ה שמשה של שרה  -הזריח שמשה של
רבקה" .יש כלל בעולם שאומר שכל שקיעה
היא למעשה תחילת הזריחה של השלב הבא.
לעיתים קשה לראות בשמש השוקעת את
תחילתו של היום הבא ,השקיעה מביאה
איתה חושך וחוסר ודאות ,אך עלינו לזכור
תמיד שללא ירידתו של יום זה לא נוכל לקום
לאופק חדש  -לזריחה חדשה.

מי אני!
אני ביטוי שמורכב משתי מילים.
הראשונה היא ההפך ממלחמה.
השנייה היא ההפך מ"שכח".
בשינוי אותיות ,אני מרכז שלו.
מי אני?

שובה :שלום זכר)
(ת

שאלות השבוע ???

ּנּורי ָּבנֹות" והאם הם היו
"ּת ֵ
 .1מה היו ַ
מקבלים טומאה?
 .2מה ההסבר שנותן התלמוד לפסוק:
"אֹודָך ה' ּכִ י ָאנַ ְפ ָּת ִּבי"?
ְ
"ׁשלֹום זָ כָ ר"
 .3מהו ַא ַחד ַה ֶה ְס ֵּב ִרים לַ ֲע ִריכַ ת ְ
ְּבלֵ יל ַׁש ָּבת ָה ִראׁשֹון לְ הּוּלֶ ֶדת ַה ִּתינֹוק?
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 טהרות | ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדהַ ,ד ִּּפים כ״ח  -ל״א

טּומ ַאת ֵמת ַּב ֶח ֶדר
ַּדף כ"חְ :
ּכָ ל ִמי ֶׁשּנִ ְמ ָצא ִעם ֵמת ִמ ַּת ַחת אֹותֹו ּגַ ג  -נִ ְט ָמאּ .גַ ם ִאם ֵיׁש ֵמת ְּבתֹוְך ֶח ֶדרִ ,מי
עֹומד ִמ ַּת ַחת ַל ַּמ ְׁשקֹוף ֶׁשל אֹותֹו ַה ֶח ֶדר נִ ְט ָמאֲ .א ָבלִ ,אם ַה ֶּד ֶלת ֶׁשל ַה ֶח ֶדר
ֶׁש ֵ
ּטּומ ָאה ְו ֵאינָ ּה ְמ ַא ְפ ֶׁש ֶרת ָלּה ָל ֵצאת ִמ ֶּמּנּו
חֹוצ ֶצת ִּב ְפנֵ י ַה ְ
גּורהֲ ,ה ֵרי ַה ֶּד ֶלת ֶ
ְס ָ
גּורה ֹ -לא ִי ְה ֶיה ָט ֵמא.
חּוצהְ ,ולָ כֵ ן ִמי ֶׁש ַּי ֲעמֹוד ִמ ַּת ַחת לַ ַּמ ְׁשקֹוף ּכְ ֶׁש ַה ֶּדלֶ ת ְס ָ
ַה ָ
יּקנּו ֶׁש ִּמי ֶׁש ַּי ֲעמֹוד ַּת ַחת ַה ַּמ ְׁשקֹוף ֶׁשל ַה ֶּדלֶ ת
ּתֹורה ,אולם ֲח ַז"ל ִּת ְ
ּכָ ְך הּוא ִמ ִּדין ַה ָ
הֹוציא ֶאת ַה ֵּמתֲ ,ה ֵרי הּוא ָט ֵמא ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָע ַמד ִמ ַּת ַחת
ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה ִמ ְתּכַ ּוְנִ ים לְ ִ
גּורה.
לַ ַּמ ְׁשקֹוף ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ַה ֶּדלֶ ת ָה ְי ָתה ְס ָ

ַּדף כ"טַ :רב זְ ִביד
ַה ַּתלְ מּוד ְּב ַדף ֶזה ֵמ ִביא ְׁש ֵאלָ ה ֶׁש ִה ְק ָׁשה ַרב ְז ִבידְ ,ו ָאנּו נְ נַ ֵּצל ִה ְז ַּד ְּמנּות זֹו ּכְ ֵדי
לָ ַד ַעת ֶׁש ָהיּו ַא ְר ָּב ָעה ַ"רב זְ ִביד".
יׁשי
אַ .רב זְ ִביד ָה ִראׁשֹוןֶׁ ,ש ָה ָיה ַּתלְ ִמידֹו ֶׁשל ַרב נַ ְח ָמן ַּבר ַי ֲעקֹבֶּ ,בן ַהּדֹור ַה ְּשׁלִ ִ
מֹור ֵאי ָּב ֶבל.
לְ ָא ָ
מֹור ֵאי ָּב ֶבל.
יׁשי לְ ָא ָ
יעי ְו ַה ֲח ִמ ִ
בַ .רב זְ ִביד ַה ֵּשׁנִ יַּ ,תלְ ִמידֹו ֶׁשל ָר ָבאֶּ ,בן ַהּדֹור ָה ְר ִב ִ
יתא.
ּפּומ ְּב ִד ָ
יבת ְ
ְּב ִאּגֶ ֶרת ַרב ְׁש ִר ָירא ּגָ אֹון ּכָ תּוב ּכִ י הּוא ָה ָיה ָׁשנִ ים ֲא ָחדֹות רֹאׁש ְי ִׁש ַ
מֹורא ַּב ְּבלִ י,
גַ .רב זְ ִביד ִמּנְ ַה ְר ְּד ָעאֶׁ ,ש ַחי ְּבאֹותֹו ּדֹור ֶׁשל ַרב ְז ִביד ַה ֵּשׁנִ י .הּוא ָה ָיה ָא ָ
ימי,
יבת נְ ַה ְר ְּד ָעאֲ ,ח ֵברֹו ֶׁשל ַרב ִּד ִ
מֹור ֵאי ָּב ֶבלְ ,ו ָה ָיה ֵמ ַחכְ ֵמי ְי ִׁש ַ
יעי לְ ָא ָ
ֶּבן ַהּדֹור ָה ְר ִב ִ
ימר ְו ַרב ּכַ ֲהנָ א ִמּפּום נַ ֲה ָרא.
ְו ַר ָּבם ֶׁשל ֲא ֵמ ָ
ּשמֹו ַרב ְז ִביד.
יעי ֶׁש ְ ׁ
אֹוׁש ְעיָ א ,הּוא ָה ַרב ָה ְר ִב ִ
דַ .רב זְ ִביד ַּבר ַ

ַּדף ל'ְׁ :שלֹום זָ כָ ר
ּומ ַׁשּכֵ ַח
סֹוטרֹו ַעל ִּפיו ְ
אֹומר ַה ַּתלְ מּוד ּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר ִּתינֹוק נֹולָ ד ָּבא ַמלְ ָאְך ְו ְ
ְּב ַדף ֶזה ֵ
ּתֹורה ֶׁשהּוא לָ ַמד לִ ְפנֵ י ֶׁשהּוא נֹולָ דִּ .ד ְב ֵרי ַה ַּתלְ מּוד ַהּלָ לּו ֵהם ַא ַחד
ִמ ֶּמּנּו ֶאת ּכָ ל ַה ָ
הּוּל ֶדת ַה ִּתינֹוקַ .א ַחד
"ׁשלֹום ָזכָ ר" ְּב ֵליל ַׁש ָּבת ָה ִראׁשֹון ְל ֶ
יכת ְ
ַה ֶה ְס ֵּב ִרים ַל ֲע ִר ַ
דּועים לְ ַה ְס ִּביר ִמנְ ָהג ֶזה הּוא ֶׁש ָּב ִאים לְ נַ ֵחם ֶאת ַה ִּתינֹוק ַעל ָה ֲא ֵב ָדה
ַה ְּט ָע ִמים ַה ְי ִ
ּתֹורה
יּבד ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָּי ָצא לַ ֲא ִויר ָהעֹולָ םִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ָׁשכַ ח ֶאת ּכָ ל ַה ָ
ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁש ִא ֵ
"ׁשלֹום ָזכָ ר" ְּבלֵ יל ַׁש ָּבת ִּבלְ ַבדַ ,אְך
ּכּוּלָ ּהְ ,ו ֵאין ַצ ַער ּגָ דֹול ִמ ֶּזהַ .הּיֹום נָ הּוג לַ ֲערֹוְך ְ
ֶּב ָע ָבר נָ ֲהגּו ְּב ֵליל ַׁש ָּבת ָל ֶל ֶכת ְל ֵבית ַה ִּתינֹוקִ ,ל ְטעֹום ֵּפרֹות ְו ִק ְטנִ ּיֹות ְו ִל ְקרֹוא
ּבֹוקר ַא ֲח ֵרי ַה ְּת ִפיּלָ ה,
"ּבן זָ כָ ר"ּ ,ולְ ָמ ֳח ָרתְּ ,ב ַׁש ָּבת ַּב ֶ
ירּוע ֶזה ּכּוּנָ ה ֵ
יאת ְׁש ַמעֵ .א ַ
ְק ִר ַ
"ׁשלֹום זָ כָ ר".
ירּוע ֶזה ּכּוּנָ ה ְ
"קיּדּוׁש" ְּב ֵבית ַה ִּתינֹוקְ ,ו ֵא ַ
עֹוׂשים ִ
ָהיּו ִ

"אֹודָך ה' ּכִ י ָאנַ ְפ ָּת ִּבי"
ְ
ַּדף ל"א:
עֹוסק
"אֹודָך ה' ּכִ י ָאנַ ְפ ָּת ִּבי" ֵ
ְ
יׁש ְעיָ ה
ַה ָּפסּוק ִּב ַ
יּסּורים ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ֵמ ִביא ַעל
ְּב ִמ ְק ֶרה ֶׁשּבֹו ַה ִּי ִ
טֹובתֹוֶׁ ,ש ַעל ָי ָדם ִיּנָ ֵצל ִמ ָּצ ָרה
ָה ָא ָדם ֵהם ְל ָ
יֹותר .לְ ָמ ָׁשל ְׁ -שנֵ י ֲאנָ ִׁשים ֶה ְחלִ יטּו
גְ דֹולָ ה ֵ
יהם לַ ֲעלֹות ַעל ְס ִפינָ ה ּכְ ֵדי לְ ַה ְפלִ יג ַּב ָּים
ֵּבינֵ ֶ
לְ ֶא ֶרץ ַא ֶח ֶרת לְ ָצ ְרכֵ י ִמ ְס ָחר .לִ ְפנֵ י ֶׁש ֵהם ָעלּו
ֶאל ַה ְּס ִפינָ ה ,נִ נְ ַעץ קֹוץ ְּב ַרגְ לֹו ֶׁשל ֶא ָחד ֵמ ֶהם,
ְולָ כֵ ן הּוא ֹלא ָה ָיה ְמסּוּגָ ל לַ ֲעלֹות ִעם ֲח ֵברֹו לַ ְּס ִפינָ הַ ,ו ֲח ֵברֹו ִה ְפלִ יג לְ ַבד ַּב ָּים.
ִה ְצ ַט ֵער ְמאֹוד ָה ִאיׁש ֶׁש ַהּקֹוץ נִ ְד ַקר ִּב ְב ָׂשרֹוַ ,על ֶׁש ֶה ְח ִמיץ ֶאת ַה ִה ְז ַּד ְּמנּות לַ ֲעׂשֹות
יֹותרַ :ה ְּס ִפינָ ה ָט ְב ָעה.
יעה ְמ ַצ ֶע ֶרת ְּב ֵ
ֲע ָס ִקים .לְ ַא ַחר ְז ַמן ָמה הּוא ָׁש ַמע ְי ִד ָ
הֹודה לַ ה' ֶׁש ָּשׁלַ ח לֹו ֶאת
ְּבאֹותֹו ֶרגַ ע הּוא ִה ְצ ַט ֵער ְמאֹוד ַעל ְּפ ִט ַירת ֲח ֵברֹוְ ,והּוא ָ
ַהּקֹוץ ֶׁש ִה ִּציל אֹותֹו ִמּלַ ֲעלֹות לַ ְּס ִפינָ ה.
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

