תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר טהרות | מסכת נידה ל"ב -ל"ח
פרשת תולדות | כ"ו בחשון -ב' בכסלו ( 24-30לנובמבר)

ַּדף ל"בַ :ה ַּמּכָ ה וְ ַה ֶּשׁ ֶמן
אּובן נָ גַ ע ְּב ֶׁש ֶרץ ֵמת ְולָ כֵ ן הּוא נִ ְט ָמא.
קּופה ֶׁש ָּבּה ֲע ַד ִין ִה ְצלִ יחּו לִ ְׁשמֹור ַעל ָט ֳה ָרהְ ,ר ֵ
ַּב ְּת ָ
רּומהּ ,כִ י ֵהם ָהיּו ּכ ֲֹהנִ ים
אֹופן לֶ ֱאכֹול ְּת ָ
ָא ִביו ִה ְזּכִ יר לֹו ּכִ י ְּבעֹודֹו ָט ֵמא ָאסּור לֹו ְּבׁשּום ֶ
רּומה ִמ ַּב ֲעלֵ י ָׂשדֹות.
יּבלּו ְּת ָ
ְו ִק ְ
שּב ַדק אֹותֹו ָא ַמר ֶׁש ִאם
רֹופא ָ
יּבל ַמּכָ ה ְּב ַרגְ לֹוָ .ה ֵ
אּובן ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ְו ִק ֵ
ְּבאֹותֹו יֹום נָ ַפל ְר ֵ
רֹוצים לְ ָה ֵקל ַעל ַהּכְ ֵא ִביםֵ ,הם ְיכֹולִ ים לָ סּוְך ְּב ֶׁש ֶמן ֶאת ְמקֹום ַה ַּמּכָ ה.
ֵהם ִ
רּומה
אּובן לְ ָא ִביוְּ :ב ִדּיּוק ַהּיֹום ֵה ִביאּו לָ נּו ֶׁש ֶמן ֶׁשל ְּת ָ
רֹופא ָא ַמר ְר ֵ
ּכְ ֶׁש ָּי ְצאּו ִמ ֵּבית ָה ֵ
ְונּוכַ ל לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ֶׁש ֶמן ֶזה ּכְ ֵדי לָ סּוְך ֶאת ְמקֹום ַה ַּמּכָ הָ .א ַמר לֹו ָא ִביו :לִ ְפנֵ י כֵ ן ָעלֶ יָך
אֹומנָ ם ֵאינְ ָך אֹוכֵ ל ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמןֲ ,א ָבל ִּסיכָ ה ִהיא ּכְ מֹו ְׁש ִתּיָ ה וְ לָ כֵ ן
ּטּומ ָאהְ .
יּט ֵהר ִמן ַה ְ
לְ ִה ַ
רּומה.
ָאסּור לְ כ ֵֹהן ָט ֵמא לָ סּוְך ֶאת ַע ְצמֹו ְּב ֶׁש ֶמן ֶׁשל ְּת ָ

מּואל
ַּדף ל"גַ :רב ָּפ ָּפא ַורב ְׁש ֵ
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפר ֶׁש ַרב ָּפ ָּפא ִה ְז ַּד ֵּמן לְ ָמקֹום ְּב ֵׁשם ַּתּו ָָאְךְ ,והּוא ָׁש ַאל ֶאת ְּבנֵ י ַה ָּמקֹום:
תֹורה".
"ה ִאם ֵיׁש ֵּבינֵ יכֶ ם ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ָצ ִעיר? ִאם ּכֵ ן ְ -רצֹונִ י לָ לֶ כֶ ת ּולְ ַד ֵּבר ִאיּתֹו ְּב ִד ְב ֵרי ָ
ַ
לֹומד ִמ ְׁשנָ יֹות
מּואלְ ,והּוא ֵ
ּוׁשמֹו הּוא ַרב ְׁש ֵ
ּשה זְ ֵקנָ ה" :יֵ ׁש ּכָ אן ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ְ
ָא ְמ ָרה לֹו ִאי ָ ׁ
יפה ָה ִאי ָּשׁה ַה ְּז ֵקנָ ה"ְ :י ִהי ָרצֹון ֶׁש ִּת ְה ֶיה ּכְ מֹותֹו"ָ .א ַמר ַרב ָּפ ָּפא לְ ַע ְצמֹו:
הֹוס ָ
ּוב ַר ְיתֹות"ִ .
ְ
אֹוהבֹות אֹותֹו".
ימן ֶׁשהּוא ְי ֵרא ָׁש ַמ ִים ֶׁש ַה ְּב ִרּיֹות ֲ
אֹותי ֶׁש ֶא ְה ֶיה ּכְ מֹותֹוִ ,ס ָ
"אם ְמ ָב ְרכִ ים ִ
ִ

דֹוקים"
"צ ִ
ַּדף ל"דְ :
ִּב ְז ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ י ָה ָיה ַק ָּיםָ ,היּו ִמ ְׁש ָּפחֹות ֲא ָחדֹות ְּב ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנִ ְק ְראּו
"אנַ ְחנּו
סֹורת יִ ְׂש ָר ֵאלֵ .הם ָא ְמרּוֲ :
רּוח ָמ ֶ
ּתֹורה וְ ֶאת ַ
דֹוקים" ִסיּלְ פּו ֶאת ַה ָ
"ּצ ִ
דֹוקים"ַ .ה ְ
"צ ִ
ְ
ּתֹורהֲ ,א ָבל ֹלא ֶאת ַמה ֶּשּׁמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
סּוקים ֶׁש ַּב ָ
מּוכָ נִ ים לְ ַק ֵּים ַרק ֶאת ַמה ֶּשּׁכָ תּוב ַּב ְּפ ִ
סּוקים ְו ִעּוְתֹו
יּבׁשּו ֶאת ַמ ְׁש ָמעּות ַה ְּפ ִ
ָא ַמר ְּב ַעל ֶּפה לִ ְבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל" ,לִ ְפ ָע ִמים ֵהם ַאף ִׁש ְ
ֶאת ַה ֲהלָ כָ ה.

הּודה ַּבר יְ ֶחזְ ֵקאל
ַּדף ל"הַ :רב יְ ָ
מֹור ֵאי ָּב ֶבל ַּבּדֹור
הּודה ַּבר ְי ֶח ְז ֵקאלֶׁ ,ש ָה ָיה ִמּגְ דֹולֵ י ָא ָ
יס ַק ְר ָּתא הּוא ַרב ְי ָ
הּודה ִמ ִּד ְ
ַרב ְי ָ
ּנֹוד ַעתֶׁ ,ש ִה ְת ַקּיְ ָמה ּכְ ָׁ 800-שנָ ה.
יתא ַה ַ
ּפּומ ְּב ִד ָ
יבת ְ
ּומיַ ְּס ָדּה ֶׁשל יְ ִׁש ַ
מֹור ִאים ְ
ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל ָה ָא ָ
מֹור ִאיםְ ,ו ֶאת ְׁשנֵ י
הּודהָ ,ה ָיה ִמּגְ דֹולֵ י ַהּדֹור ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ָה ָא ָ
ַרב ְי ֶח ְז ֵקאלָ ,א ִביו ֶׁשל ַרב ְי ָ
מּואלּ .כָ ְך ָה ָיה
ּוׁש ֵ
ּתֹורה ֵא ֶצל ְׁשנֵ י גְ דֹולֵ י ַהּדֹורַ :רב ְ
יהּודה ,הּוא ָׁשלַ ח לִ לְ מֹוד ָ
ָּבנָ יוָ ,ר ִמי ִו ָ
סּוראַּ .ב ַּתלְ מּוד
יבתֹו ְּב ָ
יּסד ַרב ֶאת ְי ִׁש ָ
הּודה ֵמ ִראׁשֹונֵ י ַה ַּתלְ ִמ ִידים ֶׁשל ַרבּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִי ֵ
ַרב ְי ָ
הּודה ְּב ֵׁשם ַרּבֹו ַרב .לְ ַא ַחר ְּפ ִט ַירת ַרב ָע ַבר
זּורים ֵמאֹות ַמ ֲא ָמ ִרים ֶׁש ָּמ ַסר ַרב ְי ָ
ַה ָּב ְבלִ י ְּפ ִ
מֹוסר ֵמאֹות ֲהלָ כֹותַ .א ֲח ֵרי
מּואל ִּבנְ ַה ְר ְּד ָעאְ ,וגַ ם ִּב ְׁשמֹו הּוא ֵ
הּודה לִ לְ מֹוד ֵא ֶצל ְׁש ֵ
ַרב ְי ָ
יתא.
ּפּומ ְּב ִד ָ
יבתֹו ְ
הּודה ֶאת ְי ִׁש ָ
מּואלָ ,י ַסד ַרב ְי ָ
ְּפ ִט ַירת ְׁש ֵ
ּומ ְת ַק ֵּשׁט
נֹודע ִּב ְת ִפיּלָ תֹו .לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפיּלָ ה ָה ָיה ְמ ַס ֵּדר ֶאת ְּד ָב ָריו לַ ָּק ָּב"ה ִ
הּודה ַ
ַרב ְי ָ
יּוח ֶדת ַעד ּכְ ֵדי ּכָ ְך ֶׁשּלְ ָמ ָׁשל ְּת ִפיּלָ תֹו ַעל ַהּגְ ָׁש ִמים
ִּב ְבגָ ִדים נָ ִאיםְ ,ו ָה ָיה ִמ ְת ַּפּלֵ ל ְּבכַ ָּונָ ה ְמ ֶ
ָה ְי ָתה נַ ֲענֵ ית ִמ ָּיד.
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר טהרות,
מסכת נידה ,דף ל"ו

"אמר ליה :אנא איסי בן יהודה דהוא איסי בן
גור אריה דהוא איסי בן גמליאל דהוא איסי
בן מהללאל"
פרזלא – ברזל
נחשא – נחושת
הסבר :החכם איסי בן יהודה כונה בשמות רבים,
ביניהם איסי בן גור אריה ,איסי בן גמליאל ואיסי
בן מהללאל.

בס"ד

א

חברות
| מן ההסטוריה
הקמת חיל האוויר הישראלי
חיל האוויר הישראלי החל את דרכו בתור "שירות
האוויר" של ההגנה ,ובמהלך מלחמת העצמאות
הוחלף שמו באופן בלתי רשמי ל"חיל האוויר".
בתחילת מלחמת העצמאות כלל החיל רק מטוסי
סיור קלים ,ורק לאחר פלישת צבאות ערב הצליח
להשיג מטוסי קרב חמושים ,שפעילותם הראשונה
הייתה הפצצת הכוחות המצריים .בהמשך המלחמה
התחזק חיל האוויר ,השיג עליונות אווירית על פני
צבאות האויב ואף הפציץ את בירותיהם ,עד שלקראת
סוף המלחמה שלט באופן בלעדי בשמי הארץ.
מפקד החיל הראשון היה יהושע אייזיק (אשל).
בדצמבר  1948עבר מטה
חיל האוויר לקריה בתל
אביב.
חניכי קורס טיס מס'  ,2קורס
הטיס הראשון שהתנהל כולו
בישראל ()Wikipedia

 7דקות

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
משפחת כהן מתגוררת בבית בעיר ,ולבית יש חצר קטנה .לפני זמן
מה החליטה משפחת כהן לגדל בחצר שניים-שלושה תרנגולים.
הבעיה החלה כאשר השכם בבוקר החלו התרנגולים לקרוא בקול
גדול ,דבר שגרם לשכנים רבים ,לילדים ולתינוקות להתעורר מוקדם
מאוד מהרעש .כתוצאה מכך החל ויכוח בין משפחת כהן לשכנים.

טענו מצד שני:
השכנים

צד אחד:

מ טענה שכשם
כהן
משפחת נים שיש להם
שיש שכ ם ,או חתולים
בחי
כלבים שנו כך מותר שיהיו
שמייללים ,ם שמקרקרים
תרנגולי
להם קוראים בקול.
ו

לא מושב חק כי כאן זה
לא
והחתולים לא נו י ,והכלבים
ב
חי
ם
ב
ומעי
לילה
הת רים את כו
ל
ם,
ל
עו
מת
רנגולים ש
כשעוד חשוך ב עושים זאת
חוץ ,ו
לכולם לישון ,ולכן זה מפריע
א
ל
סור גם
גדל תרנגו
לים בעיר.

| על המפה | בסיס חיל האוויר בחצור
בסיס חיל האוויר חצור ממוקם ליד הקיבוץ חצור
אשדוד .שמו הרשמי הוא כנף  .4שדה התעופה
שבמקום הוקם בשנת  1942בידי הבריטים ונקרא
 .RAF Qastinaב 1948-פינו הבריטים את המקום
וכוחות ההגנה השתלטו עליו .הוא שימש את חיל
האוויר במלחמת העצמאות ,נסגר לאחריה ונפתח
מחדש ב ,1951-כשהוא משמש כבסיסם של כלי טיס
רבים .במלחמת ששת הימים מילא הבסיס תפקיד
חשוב בפעילותו של חיל האוויר .בעיקר פעלו בו
טייסת "( 101טייסת הקרב הראשונה") וטייסת
"( 105טייסת העקרב") ,המורכבות
ממטוסי  ,F-16וטייסת "( 420טייסת
מאמני קרב") המפעילה סימולטורים
לאימון טייסים.

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

| מי אני?

סמל בסיס חצור ()Wikipedia, Dedidadon

א.
ב.
ג.

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

עבודה זרה פירושה פולחן וסגידה לכוח אחר כלשהו
מלבד ה' ,כמו אלילים ,כוכבים ,כוחות הטבע וכדומה.
זוהי אחת העבירות החמורות ביותר בתורה.
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

ד.

נולדה בסופיה שבבולגריה.
שירתה בצבא כחובשת צבאית בחיל האוויר
קיבלה את עיטור המופת על חילוץ טייס ונווט ממטוס
שהתרסק.
במלחמת ששת הימים קראו לה "המלאך בלבן",
על פעילותה בטיפול בפצועים.
רדיטי
סתר א
א

! יש לי מושג | עבודה זרה

 4דקות

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 בציור ומה היא עושה?

בוער.
ה
וס
מט
מה
ים
יס
צת את הטי
1 .1אסתר ארדיטי מחל חצור בשנת .1954
ויר ב
או
ה
יל
ח
יס
2 .2בבסוס מסוג מוסקיטו.
ים במלחמת ששת
.3 .3מט
פצוע
ב
פל
לט
עה
סיי
4 .4אסתא ארדיטי נוי 'המלאך בלבן'.
הימים וזכתה לכי

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

 2היכן התרחש האירוע הזה ומתי
 3מה היה סוג המטוס שעלה בלהבות?
 4למי קראו 'המלאך בלבן' ומדוע?

 3דקות
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אני העיטור השלישי הכי חשוב בצה"ל.
עיצב אותי האמן דן ריזינגר.
מעניקים אותי על מעשי אומץ שראויים לשמש מופת.
עד כה העניקו אותי  602פעמים.
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שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
כיצד אדם עיוור יכול לזהות מי עומד מולו
בכדי לוודא שבאמת לו מגיע הדבר אותו
הוא רוצה לתת? יצחק אבינו ,שלא ראה
בסוף ימיו ,רצה לוודא שהברכה אותה הוא
מחלק מגיעה אל מקומה הנכון .הוא גייס את
כל חושיו למשימה עד שמגיעה ההכרעה
דווקא ממקום אחר .תחילה הוא פונה אל
יעקב בשאלה" :מה זה מהרת למצא בני?" -
ובכך שומע ש"הקול קול יעקב" .לאחר מכן
הוא מבקש" :גשה נא ואמשך בני"  -ומגלה
כי "הידים ידי עשיו" .בשלב הבא הוא מבקש
לטעום" :הגשה לי ואכלה מציד בני" ,ומזהה
מאכלים הדומים במאוד למאכלים אותם
הוא רגיל לאכול מצידו של עשיו ,ולבסוף
הוא מבקש להריח" :גשה נא ...וירח את ריח
בגדיו" .חושיו של יצחק תעתעו בו ,יש צדדים
לכאן ולכאן ,אולם דווקא ברגע זה הגיע אות
משמים" :ראה ריח בני כריח השדה אשר
ברכו ה'"  -ריח גן עדן נכנס עם יעקב והוא
שגרם ליצחק להבין כי הברכה אכן שייכת לו.

מי אנחנו?

אם היו מחליפים את האות השנייה והשלישית
שלנו זו בזו ,היינו צודקים!
אם היו משנים את האות השלישית שלנו,
היינו צדיקים!
אם היו מוחקים את האות הראשונה שלנו,
היינו מקלות מחודדים!
אבל בגלל שלא עשו לנו את כל זה ,אנחנו
פשוט טועים!
מי אנחנו?
(תשובה :צדוקים)

שאלות השבוע ???

 .1מדוע ָאסּור לְ כ ֵֹהן ָט ֵמא לָ סּוְך ֶאת ַע ְצמֹו
רּומה?
ְּב ֶׁש ֶמן ֶׁשל ְּת ָ
דֹוקים" ומה היה חטאם?
ה"צ ִ
 .2מי היו ְ
ה"ח ִס ִידים ָה ִראׁשֹונִ ים" ומה היו
 .3מי היו ֲ
ההנהגות שלהם?
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 ל״ו  -ל״ח

ַּדף ל"וַ :רב ַא ִסי וְ ֵׁשילָ א ַּבר ֲא ִבינָ א
לֹוקת ִהלְ כָ ִתיתַּ .בּיֹום ֶׁשּבֹו
מֹור ִאים ַרב ַא ִסי ְו ֵׁשילָ א ַּבר ֲא ִבינָ א ָה ְי ָתה ַמ ֲח ֶ
ֵּבין ְׁשנֵ י ַה ָא ָ
"הכִ ינִ י לִ י ְּב ַב ָּק ָׁשה ֵצ ָידה לַ ֶּד ֶרְך"ְ ,והּוא
נִ ְפ ַטר ַרב ַא ִסיָ ,הלַ ְך ֵׁשילָ א ְו ָא ַמר לְ ִא ְׁשּתֹוָ :
לֹוק ַח ִאיּתֹו ֶאל ַה ֶּק ֶברּ ,כִ י ָי ַדע
ִה ְתּכַ ּוֵן לְ ַתכְ ִריכִ יםֶׁ ,ש ֵהם ַה ָּד ָבר ַה ְי ִח ִידי ֶׁש ַהּנִ ְפ ָטר ֵ
ילא ֶׁשהּוא ָע ִתיד ָלמּות ְּבאֹותֹו
ֵׁש ָ
יכים
ַהּיֹוםִ .א ְׁשּתֹו ֵה ִכינָ ה לֹו ַּת ְכ ִר ִ
ּכְ ַב ָּק ָׁשתֹוְ ,והּוא ָאכֵ ן נִ ְפ ַטר.
יקים נֶ ֶע ְרכּו
יהם ֶׁשל ְׁשנֵ י ַה ַּצ ִּד ִ
יֹות ֶ
ַהלְ ָו ֵ
יח
אֹותם ַהּיָ ִמים נָ ֲהגּו לְ ַהּנִ ַ
ְּבאֹותֹו זְ ַמןְּ .ב ָ
ָענָ ף ֶׁשל ֲה ַדס ַעל ִמיּטֹות ַהּנִ ְפ ָט ִרים,
יהם
ּוב ְׁש ַעת ַה ַהלְ ָו ָיה ֶׁשּנֶ ֶע ְרכָ ה לִ ְׁשנֵ ֶ
ִ
מּופלָ אַ :ה ֲה ַד ִּסים ָּפ ְרחּו
ִה ְת ַר ֵחׁש נֵ ס ְ
יּטה.
יּטה לְ ִמ ָ
ְו ָע ְברּו ֵמ ַע ְצ ָמם ִמ ִּמ ָ

יּפֹורין
ַּדף ל"זַ :ר ִּבי ֲחנִ ינָ א ְּד ִצ ִ
יּפֹורין,
ְׁשנֵ י ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ָהיּוָ ,ה ֶא ָחד ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ַּבר ָח ָמאְ ,ו ָה ַא ֵחרַ :ר ִּבי ֲחנִ ינָ א ְּד ִצ ִ
אֹומר
מּוז ָּכר ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ְל ֶׁש ַבח ָּגדֹולַ .ה ַת ְלמּוד ֵ
(ּפ ָס ִחים) ְ
רּוׁש ְל ִמי ְ
ְּב ַת ְלמּוד ְי ַ
לֹומר:
לֹוׁשה ֲאנָ ִׁשים ִהּנִ יחּו ּכִ ְת ָרם ָּבעֹולָ ם ַה ֶּזה ְו ָי ְרׁשּו ֶאת ַח ֵּיי ָהעֹולָ ם ַה ָּבאּ .כְ ַ
ֶׁש ְּשׁ ָ
יׁשהּו ַא ֵחר יִ ְהיֶ ה
טֹובת ַהּכְ לָ ל ָהיְ ָתה ֶׁש ִּמ ֶ
יּתרּו ֵמ ְרצֹונָ ם ַעל ִמ ְׂש ַרת ַהנְ ָהגָ ה ּכִ י ַ
ֵהם וִ ְ
מֹוסיף ֶׁש ַה ֲחכָ ִמים
ּומ ְּפנֵ י ֶׁש ָעׂשּו ּכָ ְך ,יָ ְרׁשּו ֶאת ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַה ָּבאַ .ה ַתלְ מּוד ִ
ַמנְ ִהיגִ ,
יּפֹורין ָע ָׂשה כֵ ן.
אֹומ ִרים ּכִ י ּגַ ם ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ְּד ִצ ִ
יס ְר ָיה ָהיּו ְ
ֶׁש ְּב ֵק ַ
אֹורע?
ֶמה ָהיָ ה ַה ְמ ָ
הּודים
ּתֹורה ִּב ְט ֶב ְר ָיהְ ,ו ִאיּלּו ַרב ֲחנִ ינָ א ָה ָיה ַמנְ ִהיג ַה ְּי ִ
ָא ִביו ַר ִּבי יֹונָ ה ָה ָיה ַמ ְר ִּביץ ָ
רֹוד ִפים ֵה ֵצ ָרה עֹוד ָועֹוד ֶאת
קּופת ַה ְּשׁ ַמדְ ,ו ָי ָדם ֶׁשל ָה ְ
יּפֹוריָ .ה ָיה ֶזה ִּב ְת ַ
ָּב ִעיר ִצ ִ
יּפֹורי.
ּנֹוסף ֶׁשל ַר ִּבי יֹונָ ה ,לַ ֲעקֹור לְ ִצ ִ
ּתֹורהְ ,ולָ כֵ ן נֶ ֱאלַ ץ ַר ִּבי ְמנָ אְּ ,בנֹו ַה ָ
לִ יּמּוד ַה ָ
יּפֹורי ֶה ְחלִ יט ֵמ ַע ְצמֹו ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א לְ ַה ְפ ִסיק לְ ַהנְ ִהיג ֶאת ַה ָּק ָהל,
יע לְ ִצ ִ
ּכְ ֶׁשהּוא ִהּגִ ַ
ּתֹורה ּכְ ַתלְ ִמיד.
ְוהּוא ָמ ַסר ֶאת ַה ַהנְ ָהגָ ה לְ ָא ִחיו ַר ִּבי ְמנָ אְ ,ו ַאף ָי ַׁשב לְ ָפנָ יו לִ לְ מֹוד ָ

ַּדף ל"חֲ :ח ִס ִידים ָה ִראׁשֹונִ ים
"ח ִס ִידים ָה ִראׁשֹונִ ים".
יקים ִמ ְּתקּופֹות ָע ָברּו ְּמכּוּנִ ים ֲ
ַצ ִּד ִ
מּוב ִאים ַהנְ ָהגֹות ׁשֹונֹות
ְּב ִד ְב ֵרי ֲח ַז"ל ָ
ֶׁשל ַה ֲח ִס ִידים ָה ִראׁשֹונִ יםְ .ל ָמ ָׁשל,
ׁשֹוהים
ִ
ַה ֲח ִס ִידים ָה ִראׁשֹונִ ים ָהיּו
ימה לִ ְפנֵ י ֶׁש ָע ְמדּו לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל.
ָׁש ָעה ְּת ִמ ָ
ַּב ָּשׁ ָעה ַהּזֹו ֵהם ִּפיּנּו ֶאת ַּד ְע ָּתם ִמּכָ ל
רֹוממּות ַה ָּק ָּב"ה.
יהם ְו ִה ְר ֲהרּו ְּב ְ
ִע ְס ֵק ֶ
כּוכּיֹות ְׁשבּורֹות,
ַּכ ֲא ֶׁשר ָהיּו ָל ֶהם ְז ִ
ֵהם נִ זְ ֲהרּו ְמאֹוד ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ֹלא יִ ָּפ ְצעּו
ֵמ ֶהןְ ,ולָ כֵ ן ֵהם ָהיּו הֹולְ כִ ים לַ ָּשׂדֹות
ּובּבֹור ָהיּו ַמ ְט ִמינִ ים ֶאת ַה ְּזכּוכִ ּיֹות.
לֹוׁשה ְט ָפ ִחיםַ ,
עֹומק ְׁש ָ
חֹופ ִרים ּבֹור ְּב ֶ
ֶׁשּלָ ֶהם ְו ְ
עֹומק ֶזהְ ,וגַ ם
יעה לְ ֶ
לֹוׁשה ְט ָפ ִחים? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ַּמ ֲח ֵר ָׁשה ֵאינָ ּה ַמּגִ ָ
עֹומק ְׁש ָ
ּדּוע ְּב ֶ
ַמ ַ
רֹומנָ ה נֶ ֶזק.
ּכַ ֲא ֶׁשר ַי ְח ְרׁשּו ֶאת ַה ָּשׂ ֶדה ַה ְּזכּוכִ ּיֹות ֹלא ַּת ֲעלֶ ינָ ה ַעל ְּפנֵ י ַה ַּק ְר ַקע ְו ִתגְ ְ

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

