תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר טהרות | ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדהַּ ,ד ִּפים ס'-ס"ו
פרשת מקץ | כ"ד -ל' בכסלו ( 22-28לדצמבר)
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר טהרות,
מסכת נידה ,דף ס"א

חג חנוכה שמח!

"אמר רבי מאיר :מעשה בשקמה של כפר
סבא שהיו מחזיקין בה טומאה ובדקו ולא
מצאו ,לימים נשבה בו הרוח ועקרתו ונמצא
גולגולת של מת תחובה לו בעיקרו"
עובדא – מעשה
כוותיה – כמותו
הסבר :רבי מאיר מספר על עץ שקמה שהיה בכפר
סבא שהיה נחשב בחזקת טומאה ,ולא מצאו
מתחתיו מת עד שנעקר ברוח וגילו שם גולגולת.

ַּדף ס'ַ :רב ֵׁש ֶׁשת
מֹורא ְּב ָב ֶבלְּ ,ב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ְּב ָמקֹום ֶׁשּנִ ְק ָרא ִׁשלְ ִחי ַעל יַ ד נְ ַהר ַה ִח ֶיּד ֶקל.
ַרב ֵׁש ֶׁשת ָהיָ ה ָא ָ
יס ָּדא.
מֹור ֵאי ָּב ֶבלַ ,ו ֲח ֵב ָריו ָהיּו ַרב נַ ְח ָמן ְו ַרב ִח ְ
יׁשי לְ ָא ָ
יׁ-שלִ ִ
ַרב ֵׁש ֶׁשת ָה ָיה ֶּבן ַהּדֹור ַה ֵּשׁנִ ְ
הּודה.
ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַרב ֵׁש ֶׁשת ָהיּו ַר ָּבאַ ,רב ַע ְמ ָרםְ ,ו ַרב הּונָ א ַּבר ְי ָ
יּוח ֶסת אֹו לְ ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשל ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים .הּוא ָע ַבד
ַרב ֵׁש ֶׁשת ֹלא נֹולַ ד לְ ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְמ ֶ
פּור ָסם
ּומ ְ
ּומ ֲע ָמדֹו ָרכַ ׁש ְּב ָע ָמל ַרבַ .רב ֵׁש ֶׁשת ָהיָ ה ִעיּוֵר ְ
ּתֹורה ַ
ּכְ ַס ַּבל ְו ֶאת ּגְ דּוּלָ תֹו ַּב ָ
ַּב ֲח ִסידּותֹו ְּבכָ ְך ֶׁשֹּלא ָהלַ ְך ַא ְר ַּבע ַאּמֹות לְ ֹלא ְּת ִפיּלִ ין.

ַּדף ס"אִ :מי ָהיָ ה עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן?
מֹואב ְועֹוג ָהיּו ַא ִחיםְ ,וכַ ֲא ֶׁשר ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ָּבאּו
ַה ַּתלְ מּוד ְּב ַדף ֶזה ְמ ַס ֵּפר ֶׁש ִּסיחֹון ֶמלֶ ְך ָ
ִּבגְ בּול ֶא ֶרץ ִסיחֹון ְועֹוגְּ ,ב ַד ְרּכָ ם לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ,מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָּפ ַחד ֵמעֹוג ְוֹלא ִמ ִּסיחֹוןֶ .את
ִסיחֹון הּוא ָה ַרג ִמ ָּידֲ ,א ָבל ֵמעֹוג הּוא ָּפ ַחד ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ָזכָ ה לְ ַׁש ֵּמׁש ֶאת ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו.
קּופת ַה ַּמּבּולּ .כַ ֲא ֶׁשר ֵה ֵחּלּו לָ ֶר ֶדת
מּופלָ ג ְּב ָׁשנִ ים ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ָה ָיה ַחי ּכְ ָבר ִּב ְת ַ
עֹוג ָה ָיה ְ
יּפס ַעל סּוּלָ מֹות ְונִ ְׁש ַּבע
יבהִ ,ט ֵ
יע עֹוג ֶאל ַה ֵּת ָ
רֹות ִחים ְוכָ ל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ֵמתּוִ ,הּגִ ַ
ַמ ִים ְ
(על ִּפי ִמ ְד ָר ִׁשים) .נ ַֹח ָי ַדע ֶׁש ֵּמי
לְ נ ַֹח ֶׁש ִאם הּוא ַי ִּציל אֹותֹו הּוא ִי ְה ֶיה ַע ְבּדֹו לְ עֹולָ ם ַ
רֹוצה ֶׁשהּוא ִיּנָ ֵצל.
ימן ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ֶ
רֹות ִחים ְוהּוא ֵה ִבין ֶׁש ִאם עֹוג ֲע ַד ִין ֹלא ֵמתִ ,ס ָ
ַה ַּמּבּול ְ
יבהַּ ,ד ְרּכֹו הּוא ֶה ֱע ִביר ָמזֹון לְ עֹוג ְוכָ ְך נִ ְּצלּו ַח ָּייו ֶׁשל עֹוג.
דֹופן ַה ֵּת ָ
נ ַֹח ָּפ ַער ַחּלֹון ְּב ֶ

| על המפה
קיבוץ לוחמי הגטאות
קיבוץ לוחמי הגטאות יושב בגליל המערבי.
הוא נקרא בתחילה "אשר" ,ולאחר מכן שונה
שמו על פי דרישת מקימי היישוב ,שהיו
קבוצה של ניצולי שואה ולוחמי גטאות
ששרדו ועלו לארץ .היישוב הוקם בשנת
 ,1949ונחנך יום לפני יום השנה השישי למרד
גטו ורשה בטקס גדול וחגיגי בו השתתפו
גם נציגי ממשלת פולין .בין מקימי היישוב
היו יצחק צוקרמן וצביה לובטקין ,ממנהיגי
המרד .בקיבוץ נבנה בית לוחמי הגטאות,
המשמש כמוזיאון לתולדות השואה .כיום
גרים ביישוב כ 660-איש.

יעית
ַּדף ס"בְ :קדּו ַּשׁת ְׁש ִב ִ
יעית.
יּטה ָחלָ ה ְקדּו ַּשׁת ְׁש ִב ִ
ּתֹורה נִ כְ ָּתב ֶׁש ַעל יְ בּול ֶׁשּגָ ֵדל ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְׁשנַ ת ַה ְּשׁ ִמ ָ
ַּב ָ
יעית ָאסּור לִ גְ רֹום לָ ֶהם ֶה ְפ ֵסדָ ,אסּור לִ ְסחֹור ָּב ֶהם
דֹוׁשים ִּב ְקדּו ַּשׁת ְׁש ִב ִ
ֵּפרֹות ֶׁש ְּק ִ
יע ַה ְּז ַמן ֶׁשּסּוג ַה ֵּפרֹות ַהּלָ לּו ּכְ ָבר ּכָ לָ ה ִמן ַה ָּשׂ ֶדהֵ ,יׁש לְ ַב ֵער
לְ ַמ ְּטרֹות ֶר ַוחְ ,וכַ ֲא ֶׁשר ַמּגִ ַ
אֹותם ַּב ַּב ִית.
אֹותם ְו ָאסּור לְ ַה ְׁש ִאיר ָ
ָ
יעית מֹונָ ה ַה ִּמ ְׁשנָ ה
ּוב ַמ ֶּסכֶ ת ְׁש ִב ִ
נֹוהגֶ ת ְּבכָ ל סּוגֵ י ַהּגִ יּדּולִ יםְ ,
יעית ֵאינָ ּה ֶ
ְקדּו ַּשׁת ְׁש ִב ִ
יּדּולים ֶׁש ְּמ ַׁש ְּמ ִׁשים ְל ַמ ֲא ַכל ַּב ֲע ֵלי ַח ִּיים
יּדּולים ֶׁש ְּמ ַׁש ְּמ ִׁשים ְל ַמ ֲא ַכל ְּבנֵ י ָא ָדם ְו ִג ִ
ִג ִ
יעיתַ .ה ָּב ָר ְי ָתא ְמלַ ֶּמ ֶדת
דֹוׁשים ִּב ְקדּו ַּשׁת ְׁש ִב ִ
יעהֶׁ ,ש ֵהם ְק ִ
ְוגִ יּדּולִ ים ֶׁש ְּמ ַׁש ְּמ ִׁשים לִ ְצ ִב ָ
יעית ָחלָ ה גַ ם ַעל ִמינֵ י ּגִ יּדּולִ ים ַה ְמ ַׁש ְּמ ִׁשים לְ כִ יּבּוס ְּבגָ ִדים.
ֶׁש ְּקדּו ַּשׁת ְׁש ִב ִ
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בית לוחמי הגטאות
()Wikipedia, Oyoyoy

בס"ד

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים

| מן ההסטוריה

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

ארגון אי"ל-הארגון היהודי הלוחם

יום אחד הגיעה אימא של מנחם לקחת אותו מהגן .כשהיא עמדה
מחוץ לדלת היא שמעה את הגננת צועקת בקול רם מאוד על
הילדים במשך מספר דקות ואף מאיימת על חלק מהם שתעניש
אותם .האימא שעמדה בחוץ נבהלה מאוד מהדרך שבה הגננת
צועקת ומאיימת על הילדים והיא התלבטה מה לעשות והאם
לספר את זה בוואטסאפ לאימהות האחרות של הילדים בגן.

הארגון היהודי הלוחם (אי"ל) הוקם בגטו ורשה
בשנת  ,1942לאחר שנודע ליהודים שם שהנאצים
מתכוונים לרצוח את כולם .מטרתו הייתה להילחם
בנאצים ,ובראשו עמדו מרדכי אנילביץ' וסגנו יצחק
צוקרמן .הארגון לקח את הפיקוד על הגטו והורה
ליהודים לא לשתף פעולה עם הוראות השלטון.
כאשר התכוונו הגרמנים לחסל את הגטו ,פתחו
אנשי הארגון במרד גטו וורשה ,ותקפו אותם בכלי
הנשק שעמדו לרשותם .הם הצליחו לגרום לגרמנים
אבידות ולהילחם במשך זמן ממושך .רובם נהרגו
לבסוף ,וכמה עשרות הצליחו להימלט.

מצד אחד:

אם הגנ מצד שני:

לא יודעת מה
רי
היא ה ם ,ולמה הגננת
ד
היה קו
זה היה משהו
צעקה ,והאם
או שתמיד היא
מי
חד פע ם היא תפרסם
א
ו
צועקת.
ייש את הגננת
את זה היא תב
ע משמעותית
בים ותפג
בר בשמה הטוב.

נת באמ
באופן לא ראוי ת מתנהגת
כדאי שההורי אל הילדים
ם
ושיגבירו את הפי יידעו מזה
קו
ח
מה שהיא עושה בג עליה ועל
ן,
ינקטו בצעדים כא ואולי אף
ל
ה
ו
על
אחרים
מנת שלא
ע
ק
הילדי תצ על
ם כך.

ו...מה
דעתכם?
האנדרטה לזכר מרד גטו ורשה ,מעשה ידי הפסל נתן
רפפורט .האנדרטה מוצבת במקום שבו עמד גטו ורשה
()Wikipedia

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 | מעטים מול רבים

 4דקות

| מי אני?

"מעטים מול רבים" הוא מושג המתאר את מלחמתם
של המכבים נגד היוונים ,שהובילה לניצחון אותו
חוגגים בחג החנוכה .למרות שהצבא היווני היה
גדול ומיומן בהרבה מצבא המכבים ,הצליחו המכבים
בחסדי ה' לגבור עליו ולשחרר את ארץ ישראל
משלטון היוונים .מעשי הגבורה הללו העניקו
השראה ליהודים לאורך הדורות להילחם על קיומם
ואמונתם גם מול אויבים גדולים וחזקים.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

נולדה בפולין ב .1914-מדריכה בתנועות הנוער
"דרור" ו"החלוץ" ,וממקימי קיבוץ לוחמי הגטאות.
הייתה ממובילי מרד גטו וורשה.
נשארה בחיים אחרי המרד ועלתה לארץ.
על שמה נקרא היישוב מעלה צביה.
נכדתה ,רוני ,היא האישה הראשונה שסיימה את קורס
הטיס של חיל האוויר הישראלי במגמת קרב.

בטקין
ביה לו
צ

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

 1מי האישה בציור?

1צביה לובטקין.
 .1רד גטו ורשה.
שימשה כמדריכה.
2 .2מ ועות הנו שהם
ער
3 .3תנ
4 .4מעלה צביה

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

 2באיזה אירוע היא משתתפת?
 3מהם השמות 'דרור ו'החלוץ' מאחור?
 4איזה יישוב נקרא על שמה?

| מי אני?
ממקימי ארגון אי"ל.
לאחר מותו של מרדכי אנילביץ' ,מונה למפקד הארגון.
לחם במרד גטו ורשה.
היה נשוי לצביה לובטקין.
היה אחד העדים במשפט אייכמן

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

מן
ר
ק
ו
צ
אנטק)
צחק (
י

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

 3דקות

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
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
לאחר שיוסף מאשים את אחיו בריגול וכולא
את שמעון ,חוזרים האחים אל יעקב אביהם
ומנסים לשכנעו לשלוח את בנימין הקטן
איתם אל יוסף.
יעקב מתנגד בתחילה ואומר" :יוסף איננו...
ואת בנימין תקחו ,עלי היו כלנה".
הגאון מווילנא ,מסביר על דרך הרמז,
שהמילה "עלי" בה משתמש יעקב  -רומזת
לשלושת הצרות הגדולות שהיו בחייו :עשיו,
לבן ,יוסף.
רגע לפני שברח מבית הוריו ,מבטיחה רבקה
ליעקב בנה שלא ידאג" :עלי קללתך בני".
יעקב יודע שאימא רבקה לקחה על עצמה את
שלוש הצרות" :עלי" ומהן הוא בטוח שיינצל.
אולם כעת כשבאים לבקש את בנימין  -זה
כבר סיכון חדש שעליו אימא לא נתנה את
ערובתה .לכן הוא משיב ואומר לבניו" :עלי
היו כלנה"  -כל הצרות שאימא לקחה כערבון
כבר היו כולן ,ולא נותר לי עוד במה להיתלות
בכדי שאוכל לשלוח את בנימין.

מה הקשר?

ִמצאו את המילה הקשורה לכל אחת
משלישיות המילים הללו:
 .1דגים ,זית ,תינוקות -
 .2ציונה ,קפה ,גלוי -
 .3אור ,המכבי ,הנשיא -
 .4ספר ,המקדש ,חולים -
(תשובות :שמן ,נס ,יהודה ,בית)

שאלות השבוע ???

בֹור ֵאי?
ִ .1מי ֵהם ַר ָּבנָ ן ְס ָ
 .2במה התבטאה בין היתר חסידותו
של רב ששת?
 .3מהם ששת סדרי המשנה?

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 ס"ג -ס"ו

ַּדף ס"גְׁ :שעֹות ַהיְ ָמ ָמה
לּוּקת
ּנֹוצרּו ֵמ ֲח ַ
ִּב ְתקּופֹות ָע ָברּוַ ,ה ָּשׁעֹות ַה ְי ִחידֹות ֶׁש ִהּכִ ירּו ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ָהיּו ָׁשעֹות ֶׁש ְ
לּוּקת ַהּלַ יְ לָ ה לִ ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ֲחלָ ִקיםֵ .מ ַא ַחר ֶׁש ַּב ַּקיִ ץ ַהּיָ ִמים
ַהּיֹום לִ ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ֲחלָ ִקים ַו ֲח ַ
יֹותר ִמ ְּשׁעֹות
חֹורף ַה ָּי ִמים ְק ָצ ִריםָ ,היּו ְׁשעֹות ַהּיֹום ֶׁשל ַה ַּק ִיץ ֲארּוּכֹות ֵ
ּוב ֶ
ֲארּוּכִ ים ַ
חֹורף ֲארּוּכִ ים ִמּלֵ ילֹות ַה ַּק ִיץ,
חֹורףּ .כָ ְך ּגַ ם לְ גַ ֵּבי ַהּלַ ְילָ הֵ ,מ ַא ַחר ֶׁשּלֵ ילֹות ַה ֶ
ַהּיֹום ֶׁשל ַה ֶ
יֹותר ִמ ְּשׁעֹות ַהּלַ ְילָ ה ֶׁשל ַה ַּק ִיץ.
חֹורף ֲארּוּכֹות ֵ
ָהיּו ְׁשעֹות ַהּלַ ְילָ ה ֶׁשל ַה ֶ
לְ ַא ַחר ַה ַּמ ֲע ָבר לַ ָּשׁעֹון ַה ֵּמכָ נִ יִ ,חיּלְ קּו ֶאת ַה ְי ָמ ָמה לְ ֶע ְׂש ִרים ְו ַא ְר ַּבע ָׁשעֹות ָׁשוֹות.

ארי לָ ּה
ארי לָ ּה ַמאי ָק ֵ
ַּדף ס"דְּ :וד ָק ֵ
יהה:
יע ְּת ִמ ָ
מֹור ִאים ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּבֹו ּכְ ֵדי לְ ַה ִּב ַ
אֹומר ַה ַּתלְ מּוד ִמ ְׁש ָּפט ֶׁש ָה ָא ָ
ְּב ַדף ֶזה ֵ
מֹורא ֵה ִביא ָּב ָר ְי ָתא ְּכ ֵדי ְל ַה ְקׁשֹות ַעל ֲה ָל ָכה
ארי לָ ּה" ָ -א ָ
ארי לָ ּה ַמאי ָק ֵ
"ּוד ָק ֵ
ְ
סּוּי ֶמת ֶׁשּנֶ ֶא ְמ ָרה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁשַ ,ו ֲח ֵב ָריו ָׁש ֲאלּו ָעלָ יוַ :מה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ַה ָּב ָר ְי ָתא
ְמ ֶ
דּוּב ֶרת? ַר ִׁש"י ַמ ְס ִּביר ֶׁש ִּמ ְׁש ָּפט ֶזה ֵיׁש לִ ְקרֹוא ִּבלְ ׁשֹון
ֶׁש ֵה ִביא לְ ֵבין ַה ֲהלָ כָ ה ַה ְמ ֶ
ׁשּובה זֹו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁשֶ ,מה ָעלְ ָתה ַעל רּוחֹו?".
"מי ֶׁש ֵה ִׁשיב ְּת ָ
קּוׁש ָיהִ :
יהה ְו ְ
ְּת ִמ ָ
ארי" הּוא
"ּד ָק ֵ
קּופת ַהּגְ אֹונִ יםּ ,כִ י ְ
"ה ָערּוְך" ְּב ֵׁשם ּגָ אֹון ִמ ְּת ַ
ֵּפרּוׁש ַא ֵחר ּכָ ַתב ַּב ַעל ֶ
"ע ִין" ּוכְ ִאיּלּו
ארי" ִמ ְת ַחּלֶ ֶפת ָּבאֹות ַ
"אלֶ ף" ֶׁשל ְ"ּד ָק ֵ
ִמּלְ ׁשֹון ֵערּוב וְ ִע ְרּבּובָ .האֹות ָ
ּנֹוׂש ִאיםָ ,מה
לֹומרֶ :זה ֶׁש ִע ְר ֵּבב ֶאת ַה ְ
"ּוד ָק ָע ֵרי"ִ ,מ ְּלׁשֹון ֵערּויִ ,ע ְרּבּובְּ .כ ַ
ָּכתּוב ְ
ָר ָאה לְ ָע ְר ָבם?

בֹור ֵאי
ֶּפ ֶרק י' ַּדף ס"הַ :ר ָּבנָ ן ְס ָ
ארי לָ ּה".
ארי לָ ּה ַמאי ָק ֵ
"ּוד ָק ֵ
ּקֹודם לָ ַמ ְדנּו ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמ ְׁש ָּפט ְ
ַּב ַּמ ֲא ָמר ַה ֵ
ּכֹותב ֶׁשּכָ ל ָמקֹום ֶׁשּנִ ְזּכָ ר ַּב ַּתלְ מּוד ִמ ְׁש ָּפט ֶזה ,הּוא
"קיּצּור ּכְ לָ לֵ י ַה ַּתלְ מּוד" ֵ
ֵס ֶפר ִ
בֹור ֵאי.
ִמ ִּד ְב ֵרי ַר ָּבנָ ן ְס ָ
בֹור ֵאי?
ִמי ֵהם ַר ָּבנָ ן ְס ָ
ימת ַה ַּתלְ מּוד ַה ָּב ְבלִ י
קּופה ֶׁשּלְ ַא ַחר ֲח ִת ַ
בֹור ֵאי ֵהם ֲחכָ ִמים ֶׁש ָחיּו ָה ֵחל ִמן ַה ְּת ָ
ַר ָּבנָ ן ְס ָ
בֹור ֵאי" ַעל ֵׁשם ֶׁשֹּלא
"ס ָ
קּופת ַהּגְ אֹונִ יםֵ .הם ּכּוּנּו ְ
ַעל ְי ֵדי ַרב ַא ִׁשי ְו ָר ִבינָ אַ ,עד ְּת ַ
ּוט ָע ִמים.
הֹוסיפּו ָעלָ יו ִּדינִ ים ַו ֲהלָ כֹותּ ,כִ י ִאם ְס ָברֹות ְ
ּגָ ְרעּו ַּב ַּתלְ מּוד ְוֹלא ִ
נֹועד לְ ַׁש ְּב ָחם.
בֹור ֵאי" ַ
"ׁשלְ ֶׁשלֶ ת ַה ַּק ָּבלָ ה" ְמנַ ֵּמק ֶׁש ְּשׁ ָמם ַ"ר ָּבנָ ן ְס ָ
ְמ ַענְ יֵ ן לְ ַצּיֵ ן ּכִ י ַּב ֵּס ֶפר ַ
קּופ ָתם ִה ְתּגַ לְ ּגְ לּו ָצרֹות ָקׁשֹות לְ ִי ְׂש ָר ֵאל ַעד ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ָה ָיה לִ לְ מֹוד ְּב ַׁשלְ ָוה,
ִּב ְת ָ
בֹור ֵאי",
ּובכָ ל זֹאת ֵהם ִּפלְ ְּפלּו ִּב ְס ָברֹות לַ ֲה ָבנַ ת ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות ּולְ ִפיכָ ְך ּכּוּנּו ַ"ר ָּבנָ ן ְס ָ
ְ
יבם נִ ְט ְר ָפה ָה ָא ֶרץ.
אּומה לַ ְמרֹות ֶׁש ְּס ִב ָ
ֶׁש ָּס ְברּוָ ,י ְדעּו ְו ֵה ִבינּו ַהּכֹל ְוֹלא ָׁשכְ חּו ְמ ָ

ַּדף ס"וִ :מ ְׁשנָ ה ּוגְ ָמ ָרא
חֹות ֶמת ֶאת ַה ַּתלְ מּוד ַה ָּב ְבלִ י.
ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדה ִהיא ַה ֶ
מֹור ִאים ֲא ֶׁשר ָּדנּו ְּב ָב ֵּתי ַה ִּמ ְד ָרׁשֹות ְּב ִד ְב ֵרי
ַה ַּתלְ מּוד ַה ָּב ְבלִ י הּוא ּכִ יּנּוס ִּד ְב ֵרי ָה ָא ָ
הּודה ַהּנָ ִׂשיא וְ ַחכְ ֵמי דֹורֹוַ .ה ַּתלְ מּוד ַה ָּב ְבלִ י ּכֹולֵ ל
ַה ִּמ ְׁשנָ יֹותֶׁ ,שּנֶ ֶע ְרכּו ַעל יְ ֵדי ַר ִּבי יְ ָ
הּובאּו ַּבּגְ ָמ ָרא ִמ ְד ְר ֵׁשי
נֹוסף לְ כָ ְך ְ
ּוב ָ
עֹוס ֶקת ַה ִּמ ְׁשנָ הְ ,
ּנֹוׂש ִאים ֶׁש ָּב ֶהם ֶ
ֶאת ּכָ ל ַה ְ
ּול ַל ֵּמד ֶאת
הּובא ַּב ְּג ָמ ָרא ְּכ ֵדי ְל ַחּנֵ ְך ְ
ּומ ְד ְר ֵׁשי ַא ָּג ָדה ַר ִּביםֵ .ח ֶלק ָה ַא ָּג ָדה ָ
ֲה ָל ָכה ִ
גּותם.
יהם ְו ַעל ִה ְתנַ ֲה ָ
יהם ַהּנִ ְפלָ אֹות ֶׁשל ֲח ַז"לַ ,על ַח ֵּי ֶ
יּדֹות ֶ
ַהּדֹורֹות ַה ָּב ִאים ַעל ִמ ֵ
מֹועד ,נָ ִׁשים ,נְ זִ ִיקיןָ ,ק ָד ִׁשיםָ ,ט ֳהרֹות.
ִׁשי ָּשׁה ְס ָד ִרים יֵ ׁש ַּב ִּמ ְׁשנָ ה :זְ ָר ִעיםֵ ,
ַעל ַה ַּמ ֶּסכְ ּתֹות ֶׁשל ֵס ֶדר ָט ֳהרֹות ֹלא נֶ ֱע ַרְך ַה ַּתלְ מּוד ַה ָּב ְבלִ י ֶאּלָ א ַעל ַמ ֶּסכֶ ת ַא ַחת,
ִהיא ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדה.
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

