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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר טהרות | ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדהַּ ,ד ִּפים ס"ז-ע"ג ,פרשת ויגש | א' -ז' בטבת ( 29לדצמבר 4 -לינואר)

ונתחזק"
"חזק חזק ימים את הש"ס!
מסי

talmudis

אי
רוע של
בשבע וחצי פעם
שנים

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר טהרות,
מסכת נידה ,דף ע"ג

"תנא דבי אליהו :כל השונה הלכות בכל יום
מובטח לו שהוא בן העולם הבא ,שנאמר הליכות
עולם לו  -אל תקרי הליכות אלא הלכות"
שכיחי – מצויים
חזיא – רואה

עּוק ָבא
ַּדף ס"זַ :מר ְ
מֹורא
מּואלָ ,היָ ה ָא ָ
ּוׁש ֵ
דֹורם ֶׁשל ַרב ְ
עּוק ָבא ָהיָ ה ִמ ְּבנֵ י ָ
ַמר ְ
ּתֹורה ,וְ גַ ם רֹאׁש ַהּגֹולָ ה .הּוא ָה ָיה ֶּבן ִעירֹו ֶׁשל
וְ ָחכָ ם ּגָ דֹול ַּב ָ
ּכֹוח
ּוב ִעיר זֹו ָה ָיה לֹו ֵּבית ִּדין ָחׁשּוב ֶׁש ַ
ַרבָ ,ה ִעיר ַּכ ְפ ִריְ ,
ּופ ָע ִמים ַרּבֹות הּוא
ַהכְ ָר ָעתֹו ָה ָיה גָ דֹול ְּב ֵעינֵ י ַחכְ ֵמי ָּב ֶבלְ ,
מּואל ְו ַק ְרנָ א.
יע ְּב ִדּיּונִ ים ֵּבין ְׁשנֵ י ּגְ דֹולִ ים ֲא ֵח ִריםּ ,כְ גֹון ְׁש ֵ
ִהכְ ִר ַ
עּוק ָבא ָע ַמד ְּב ֶק ֶׁשר ָהדּוק ִעם ַהּנְ ִׂשיאּות ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
ַמר ְ
יהְ ,ו ָהיָ ה ְמ ַק ֵּבל ֵמ ַחכְ ֵמי ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ַה ְחלָ טֹות
ְו ִעם ֲחכָ ֶמ ָ
ּמֹועדֹות.
ְּב ִענְ ְינֵ י ִעיּבּור ַה ָּשׁנִ ים ְו ַת ָּקנַ ת ַה ֲ

ומ ְצוַ ת ַה ְּצ ָד ָקה
עּוק ָבא ִ
ַּדף ס"חַ :מר ְ
"מ ָּתן ַּב ֵּס ֶתר" .הּוא ִּפ ֵיּזר
יּקר ְּב ַ
ּוב ִע ָ
נֹודע ְמאֹוד ְּב ִמ ְצ ַות ַה ְּצ ָד ָקה ֶׁש ִּק ֵּיםְ ,
עּוק ָבא ַ
ַמר ְ
יּבל ֶאת ַה ְּצ ָד ָקה .לְ ָענִ י ֶא ָחד הּוא
ָממֹון ַרב לִ ְצ ָד ָקה וְ ָת ִמיד ָּד ַאג ֶׁש ֶה ָענִ י ֹלא יֵ ַדע ִמ ִּמי ִק ֵ
ּומ ְת ַח ֵּבאַּ ,פ ַעם ַא ַחת ִחיּכָ ה ֶה ָענִ י ּכְ ֵדי לִ ְראֹות
ָה ָיה ַמ ְח ִּביא ֶאת ַהּכֶ ֶסף ִמ ַּת ַחת ַה ֶּדלֶ ת ִ
עּוק ָבא לָ רּוץ ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא
ִמי ַמ ֲענִ יק לֹו ּכֶ ֶסףְ ,וכַ ֲא ֶׁשר ֶה ָענִ י ָּפ ַתח ֶאת ַה ֶּדלֶ תִ ,ה ְת ִחיל ַמר ְ
יּקׁש ֶׁש ָּי ִביאּו לְ ָפנָ יו ֶאת ִס ְפ ֵרי ַה ֶח ְׁשּבֹונֹות ֶׁשּלֹו
ְי ַז ֶהה אֹותֹו ֶה ָענִ י .לִ ְפנֵ י ְּפ ִט ָירתֹו הּוא ִּב ֵ
רּוּצה
ימי ַח ָּייו הּוא נָ ַתן לִ ְצ ָד ָקה ִׁש ְב ַעת ֲאלָ ִפים ִּדינְ ֵרי ָז ָהבַ ,אְך הּוא ֹלא ָה ָיה ְמ ֶ
ּומ ָצא ֶׁש ִּב ֵ
ָ
ְו ִציּוָה ִמ ָּיד לָ ֵתת ַמ ֲח ִצית ִמ ָּממֹונֹו לִ ְצ ָד ָקה.

ַּדף ס"ט :עֹורֹות ַה ְּשׁוָ ִרים
ְּב ַדף ֶזה ְמ ַס ֵּפר ַה ַּתלְ מּוד ִסיּפּור ֶׁש ִה ְת ַר ֵחׁש ָּב ִעיר ''ּגַ לְ ִחי'' ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ ְסדֹום.
חּוּקים ָק ַבע ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵּיׁש לֹו ׁשֹור ַח ָּיב לִ ְרעֹות ֶאת ַּב ֲהמֹות ַאנְ ֵׁשי ּכָ ל ָה ִעיר ְּב ֶמ ֶׁשְך
ַא ַחד ַה ִ
יֹומ ִים.
ּומי ֶׁש ֵאין לֹו ְׁש ָו ִרים ַח ָּיב לִ ְרעֹות ֶאת ְּב ֵהמֹות ַאנְ ֵׁשי ּכָ ל ָה ִעיר ְּב ֶמ ֶׁשְך ַ
יֹום ֶא ָחדִ ,
ּגֹוע ָּב ֲענִ ּיִ ים ּולְ ַחּזֵ ק ֶאת ָה ֲע ִׁש ִיריםֲ ,א ָבל ֵהם ָעׂשּו ַע ְצ ָמם ּכְ ַאנְ ֵׁשי
ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשּלָ ֶהם ָהיְ ָתה לִ ְפ ַ
חּוּקים ֶׁש ְּמ ָׁש ְר ִתים ֶאת
עּוּותת ֶׁשל ִ
ֹׁומ ִרים ַעל ַהחֹוק ְולָ כֵ ן ֵהם ִי ְּצרּו ַמ ֲע ֶרכֶ ת ְמ ֶ ֶ
חֹוק ֶׁשּש ְ
ּמּובן ִהכְ ִריחּו אֹותֹו לִ ְרעֹות ֶאת ּכָ ל
יע ָיתֹום לָ ִעירְ ,וכַ ָ
ַה ַּמ ָּטרֹות ֶׁשּלָ ֶהם .יֹום ֶא ָחד ִהּגִ ַ
ּש ָו ִרים ְו ָא ַמר לְ ַאנְ ֵׁשי ָה ִעירֶ :את ָהעֹורֹות ֶׁשל
ַה ְּב ֵהמֹותָ .הלַ ְך ַה ָּיתֹום ְו ָׁש ַחט ֶאת ּכָ ל ַה ְ ׁ
ּומי ֶׁשֹּלא ָה ָיה לֹו ׁשֹור -
ַה ְּשׁ ָו ִרים נְ ַחּלֵ ק ּכָ ְךִ :מי ֶׁש ָה ָיה לֹו ׁשֹור ֶא ָחד ִ -י ַּקח עֹור ֶא ָחדִ ,
אֹומר ּכָ ְך?
ּדּוע ַא ָּתה ֵ
ִי ַּקח ְׁשנֵ י עֹורֹותָ ...א ְמרּו לֹו ַאנְ ֵׁשי ָה ִעירַ :מ ַ
יֹומיִ םּ ,כָ ְך ֲעלֵ יכֶ ם
ֵה ִׁשיב לָ ֶהםּ :כְ ֵׁשם ֶׁש ֶה ְחלַ ְט ֶּתם ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵאין לֹו ְׁשוָ ִרים ָצ ִריְך לִ ְרעֹות ַ
לְ ַה ְחלִ יט ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵאין לֹו ְׁשוָ ִרים יְ ַק ֵּבל ְׁשנֵ י עֹורֹות...
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הסבר :המסכת מסתיימת באמירה לפיה כל מי
שמקפיד ללמוד הלכות בכל יום ,מובטח לו שיזכה
להיות בן העולם הבא.

| על המפה
בית שערים
המושב בית שערים שנוסד ב  1926נקרא
על שם בית שערים הקדומה ,מקום מושב
הסנהדרין מימי המשנה והתלמוד.
רבי יהודה הנשיא שהיה הסמכות הרוחנית
המובילה בעולם היהודי במאה ה 2-וה,3-
העביר את בית מדרשו ואת הסנהדרין,
המוסד הרוחני העליון באותה תקופה,
לבית-שערים שנודעה כמרכז תורה גדול.
בין השרידים נוספים נמצא בית כנסת בעל
עמודים ,שפנה לכיוון ירושלים ,ובית קברות
המורכב ממערכות קברים תת-קרקעיות
במערכות מסועפות מהמפוארות שהתגלו
בישראל ,בעלות כתובות וסמלי תשמישי
קדושה יהודיים השופכים אור על חיי
היישוב היהודי בארץ ישראל בימי המשנה
והתלמוד .חכמי המשנה במקום ורבי יהודה
הנשיא עורך המשנה נקברו בבית שערים.
שביל הסנהדרין בצפון הארץ עובר אף הוא
בבית שערים,
וממנו ממשיך
אל ציפורי ,אושא
ומקומות נוספים
על השביל.
מראה כללי של בית שערים (בן הטבע)Wikipedia ,

צפו בסרטון:
התלמוד הישראלי
בשביל הסנהדרין

בס"ד

| מן ההסטוריה

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים

ישיבת חכמי לובלין

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

ישיבת חכמי לובלין (יח"ל) הוקמה על ידי הרב מאיר
שפירא זצ"ל ,כדי להוות מקום משמעותי ללימוד
תורה ולגידול דור של תלמידי חכמים.
הישיבה הוקמה בעיר לובלין שבפולין שהייתה עיר
יהודית חשובה במשך מאות שנים ,גדולי ישראל רבים
פעלו בה וקיימו בה עולם גדול של תורה .הנחת אבן
הפינה לישיבה התקיימה בל"ג בעומר תרפ"ד (,)1924
אולם פתיחת הלימודים בישיבה בפועל הייתה רק
שש שנים לאחר מכן  -בכ"ח בסיון תר"צ (.)1930
בבניין הישיבה המפואר בן שש הקומות למדו כ400-
תלמידים בשיטת לימוד ייחודית שייסד רבי מאיר
שפירא .בישיבה ,שהיו בה למעלה ממאה חדרים,
אולמות ,כיתות לימוד ,מגורים ,מקווה וכדו' ,הייתה
ספריה גדולה שמנתה כ 22,000-ספרים ,וכן דגם גדול
של בית המקדש.
עם הגעת הנאצים לעיר לובלין בשנת ת"ש (,)1940
השמידו הנאצים את ציוד הישיבה ,ושרפו בשריפה
פומבית גדולה בכיכר השוק בלובלין את כל ספרי
הישיבה במשך  20שעות .בכך בא הקץ על ישיבת
חכמי לובלין המפוארת.

אדון כהן הגיע עם ילדיו ברכב לקניון ,שם חיפש חנייה במשך
דקות ארוכות .לאחר שהסתובב שוב ושוב בחניון ולא מצא חנייה,
אמר אדון כהן לילדיו שהוא יחסום רכב אחר ,וישאיר את מספר
הטלפון שלו על שמשת הרכב ,כך שאם בעל הרכב בדיוק ירצה
לצאת ,הוא יתקשר אל אדון כהן ,ואז הוא יזדרז ויזיז את האוטו
שלו כדי לאפשר לרכב החסום לנסוע .הרעיון הזה גרם לילדי
משפחת כהן לוויכוח רציני.

חלק מ מצד שני:
הילדים א

אחד:

מצד ענו שאסור לו
םט
חלק מהילדי פן לחסום רכב
בשום פנים ואו ישאיר מספר
הוא
אחר אפילו אם קובל ולא ראוי,
אמ
טלפון .זה ל על הרכב ימהר
אולי בדיוק ב אותו? אולי לא
ב
מאוד וזה יעכ התקשר? אולי
היה לו טלפון ל
י
שזקוק לנסוע
זה אדם חולה ורם לו לצער?
כוב ג
מהר וכל עי סמים  -נקודה.
רכב לא חו

משאירים טל מרו שאם
פ
תוך שתיים-ש ון ומגיעים
לו
ש
לא נור
דקות זה
ידוע א .הצפיפו
ת
ב
ח
נ
יו
ני
ה,
ם
והרבה אנ
כך שאם הם נאל שים נוהגים
הם משאירים מ צים לחסום
ספ
במהירות אם צרי ר ,מגיעים
ך,
ו
ל
א
שום נז
קורה
כ ק משמעו
תי
ל
א
ף
א
חד.
ך חיים בי
חד אנשים.

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?
א.
ב.

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ג.
ד.

0

-3760
בריאת
העולם

1948

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

א .נולד ברומניה בשנת תרמ"ז,1887-
ונפטר בפולין בז' במרחשוון תרצ"ד.1933-
היה נשיא אגודת ישראל בפולין ,מייסד וראש ישבת חכמי
לובלין ,וציר בפרלמנט הפולני.
יזם וייסד את מפעל הדף היומי באלול תרפ"ג.1923-
הלחין שירים חסידיים רבים.

ובלין.
מל
א
ר
י
יר שפ
רב מא
ה

בניין ישיבת חכמי לובלין ()Wikipedia, Krzysztof Schabowicz

2238

 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

שיבת חכמי לובלין.
1.1בנין י
"ל.
הרב מאיר שפירא מלובלין זצ הוא ייסד ,ואת
 2.2הרב מחזיק את הדף היומי אותו אותו הוא הלחין.
3.3
ופר"
התווים לשיר "עוצו עצה ות נמצאת בתחומה.
הישיבה
4.4דגל מדינת פולין ,ש את ה' אלמדכם".
לי יר
עו
שמ
ים
בנ
"5.5לכו בסיון תר"צ (.)1930
6.6כ"ח

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מהו הבניין המופיע בציור?
 2מי הדמות המופיעה בחזית הבניין?
 3מהם הדברים שהדמות מחזיקה ביד ואיך הם קשורים אליה?
 4דגל של איזו מדינה תלוי על הבניין ואיך הוא קשור לציור?
 5מה הפסוק שנבחר להיות כתוב על פתח הבניין?
 6מתי החלו הלימודים בבניין הזה?

 7דקות

| מי אני?
א .נוסד בכינוס אגודת ישראל בפולין בט' באלול תרפ"ג ()1923
על ידי רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל.
ב .הרעיון היה שכל יום ילמדו כולם את אותו הדף מהתלמוד ,מתוך  2,711דפי
התלמוד ,ואחת לשבע וחצי שנים לערך יסיימו כולם יחד את לימוד הש"ס
ג .עד היום התקיימו והסתיימו כבר  12מחזורי לימוד שלמים .המחזור הנוכחי ה13-
יסתיים ב"ה בז' טבת תש"פ (.)2020

 3דקות

היומי.
ל הדף
מפע

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

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
כחלק מניהול משבר "הרעב" במצרים ,קונה
יוסף את כל הרכוש המצרי ומלאים אותו
לטובת המלכות" :ותהי הארץ לפרעה".
התורה מאריכה לתאר את "הלאמת הרכוש"
המצרי  -וצריך להבין מדוע הדבר כה חשוב
שיש בכלל לציינו? התלמוד במסכת סנהדרין
מספר שבתקופת אלכסנדר מוקדון הגיעו
המצרים ותבעו את כל הרכוש אותו לקחו
היהודים בצאתם ממצרים .יהודי בשם גביהה
בן פסיסא השיב למצרים שקודם כל יחזירו
את כל שכר העבודה שעבדו להם אבותינו
בכל שנות השעבוד ,ואחרי כן יהיה מה לדבר
על הרכוש .המצרים הבינו וברחו.
מסביר ה"משך חכמה"  -שאילולא היה יוסף
"מלאים" את הרכוש המצרי ומשייך אותו
לפרעה  -הרי שטענתו של בן פסיסא לא
הייתה שווה כלום  -שכן מה הקשר בין החוב
של המלכות המצרית ,ששעבדה את בני
ישראל ,לבין הרכוש שלקחו ישראל מהמצרים
הפרטיים?
לכן הדגישה התורה שיוסף קנה והלאים את
כל הרכוש המצרי בכדי שנוכל בבוא העת
לטעון ולומר שהרכוש אותו לקחו ישראל
היה הרכוש של אותה מלכות רשעה שחייבת
לישראל פי כמה וכמה.

שאלות השבוע ???

.1

.2
.3
.4

עּוק ָבא ,ועל איזו מצווה הוא
מי היה ַמר ְ
הקפיד במיוחד?
הֹוׁשע ֵ -איְך
מה הייתה עצתו של ַר ִּבי יְ ֻ
ּתֹורה?
זֹוכִ ים לְ חֹוכְ ַמת ַה ָ
"ּתנָ א ְד ֵבי ֵאלִ ּיָ הּו"?
ִמיהּו ָ
"ה ְד ָרן" ,ולמה הכוונה
מה פירוש המילה ַ
כשאומרים אותה בסיום מסכת?

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 ע׳  -ע״ג

ַּדף ע'ְׁ :ש ֵאלֹות ַאנְ ֵׁשי ַאלֶ ּכְ ַסנְ ְּד ִרּיָ ה
הֹוׁשע ָּב ִעיר ַאלֶ ּכְ ַסנְ ְּד ִר ָּיה ְו ֵהם ָׁש ֲאלּו אֹותֹו ְׁש ֵאלֹות ׁשֹונֹותּ .כַ ָּמה
יּקר ַר ִּבי ְי ֻ
ַּפ ַעם ִּב ֵ
ֵמ ַה ְּשׁ ֵאלֹות ַהּלָ לּו ָהיּו ִ"ּד ְב ֵרי ּבּורּות"ּ ,כְ ִפי ֶׁש ַּמגְ ִּדיר ַה ַּתלְ מּוד.
ְׁש ֵאלָ ה ַא ַחת ָה ְי ָתהֲ :ה ֵרי ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל לֹוט נֶ ֶה ְפכָ ה לִ נְ ִציב ֶמלַ ח ּכַ ֲא ֶׁשר ִהיא ֵה ֵס ָּבה ֶאת
ֹאׁשּה לְ ָאחֹור לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ַעל ְסדֹום ַה ֲהפּוכָ ה ַ -ה ִאם ִהיא ְמ ַט ֵּמאת ּכְ ֵמת?
ר ָ
לֹומרֵ :מ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְהיְ ָתה
הֹוׁשעֵ :מת ְמ ַט ֵּמא ְו ֵאין נְ ִציב ֶמלַ ח ְמ ַט ֵּמאּ .כְ ַ
ֵה ִׁשיב לָ ֶהם ַר ִּבי יְ ֻ
לְ ֶמלַ חִ ,היא ָה ְפכָ ה לְ ַמ ֶּשׁהּו ַא ֵחר ְו ֵאינָ ּה ְמ ַט ֵּמאת.
יׁשע ֶה ֱח ָיה ַ -ה ִאם הּוא ְמ ַט ֵּמא
ְׁש ֵאלָ ה ְׁשנִ ָּיה ָה ְי ָתהֶּ :בן ָה ִא ָּשׁה ַהּשּׁונַ ִּמית ֶׁש ֱאלִ ָ
יׁשע ֶה ֱח ָיה אֹותֹו?
טּומ ַאת ֵמת ּגַ ם לְ ַא ַחר ֶׁש ֱאלִ ָ
ְּב ְ
ֵה ִׁשיב לָ ֶהםֵ :מת ְמ ַט ֵּמא ְו ֵאין ָא ָדם ַחי ְמ ַט ֵּמא.

ּתֹורה?
ַּדף ע"אֵ :איְך זֹוכִ ים לְ חֹוכְ ַמת ַה ָ
הֹוׁשע:
ָׁש ֲאלּו ַאנְ ֵׁשי ַאלֶ ּכְ ַסנְ ְּד ִר ָּיה ֶאת ַר ִּבי ְי ֻ
ּתֹורה?
ַמה ַּי ֲע ֶׂשה ָא ָדם ְו ִי ְה ֶיה ָחכָ ם ְּבחֹוכְ ַמת ַה ָ
ימ ֵעט ְּב ִמ ְס ָחר.
ּתֹורהִ ,ו ַ
ֵה ִׁשיב לָ ֶהםַ :י ְר ֶּבה לָ ֶׁש ֶבת לִ ְפנֵ י ַה ֲחכָ ִמים ּכְ ֵדי לִ לְ מֹוד ֵמ ֶהם ָ
ָא ְמרּו לֹו ַאנְ ֵׁשי ַאלֶ ּכְ ַסנְ ְּד ִר ָּיהֲ :א ָבל ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ָעׂשּו ּכָ ְךְ ,וֹלא נִ ְהיּו ֲחכָ ִמים.
ּתֹורה ְי ַב ֵּקׁש ַר ֲח ִמים
רֹוצה לִ ְהיֹות ָחכָ ם ְּבחֹוכְ ַמת ַה ָ
הֹוׁשעִ :מי ֶׁש ֶ
ָא ַמר לָ ֶהם ַר ִּבי ְי ֻ
ֵמ ַה ָּק ָּב"הֶׁ ,ש ַהחֹוכְ ָמה ִהיא ֶׁשּלֹו.
עּוּדה לַ ֲע ָב ָדיו,
ָא ַמר ַעל ּכָ ְך ַר ִּבי ִח ָּיא ָמ ָׁשל ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַּב ָּב ָר ְי ָתאָ :מ ָׁשל לְ ֶמלֶ ְך ֶׁש ָע ָׂשה ְס ָ
יּבלּו ֶאת ָהאֹוכֶ ל ִמ ֵידי ַה ֶּמלְ ָצ ִרים,
לֹומרָ :ה ֲע ָב ִדים ִק ְ
אֹוה ָביו הּוא ִׁשיּגֵ ר ָמנֹותּ .כְ ַ
ּולְ ֲ
ּתֹורה
יּבלּו ֶאת ָהאֹוכֶ ל ְי ִׁשירֹות ִמ ֶּמּנּוּ .כָ ְך ּגַ ם חֹוכְ ַמת ַה ָ
ַאְך ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך ָא ַהב ִק ְ
יּתנֶ ת ְי ִׁשירֹות ֵמה'ְ ,ולָ כֵ ן ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל לַ ה' ּכְ ֵדי לִ ְזּכֹות לְ ַק ֵּבל ֶאת ַהחֹוכְ ָמה.
נִ ֶ

מּוב ָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹולָ ם ַה ָּבא
ַּדף ע"בְ :
"ּתנָ א ְד ֵבי ֵאלִ ּיָ הּוּ ,כָ ל ַהּשֹׁונֶ ה
חֹות ֶמת ָּב ִא ְמ ָרהָ :
ַּב ַּדף ַה ָּבא ִמ ְס ַּת ֶּי ֶמת ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדהַ ,ה ֶ
מּוב ָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹולָ ם ַה ָּבא".
ֲהלָ כֹות ְּבכָ ל יֹום ְ
אֹומ ִרים ֶׁש ֵאין ֶזה ֵאלִ ָּיהּו ַהּנָ ִביאֶ ,אּלָ א ַּתּנָ א ֶׁש ָה ַר ְמ ַּב"ם
"ּתנָ א ְד ֵבי ֵאלִ ּיָ הּו"? ֵיׁש ְ
ִמיהּו ָ
ַמ ְזּכִ ירֹו ְּב ַה ְק ָּד ָמתֹו לְ ֵס ֶדר ְז ָר ִעים.
ּוב ַע ְצמֹו.
(ח ָיד"א) ּכִ י הּוא ֵאלִ ָּיהּו ַהּנָ ִביא ִּבכְ בֹודֹו ְ
אֹומ ִרים ִ
ֵיׁש ְ
סֹופר ָא ַמרּ ,כִ י ַה ַה ְב ָט ָחה לְ ַח ֵּיי ָהעֹולָ ם ַה ָּבא לְ ִמי ֶׁשּשֹׁונֶ ה ֲהלָ כֹותִ ,היא ִמ ְּפנֵ י
ַה ֲח ַת"ם ֵ
תֹורת ה'
ׁשֹורה ֶאּלָ א ִמּתֹוְך ִׂש ְמ ָחה ֶׁשל ִמ ְצ ָוה ַו ֲהלָ כָ הִ .מי ֶׁשהֹוגֶ ה ְּב ַ
ֶׁש ֵאין ַה ְּשׁכִ ינָ ה ָ
ָמצּוי ָת ִמיד ְּב ִׂש ְמ ָחהֵ ,אינֹו ְמ ַד ְק ֵּדק ִעם ֲא ֵח ִרים ּכְ חּוט ַה ַּשׂ ֲע ָרה ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ְמאּו ָּשׁר,
מּוב ָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹולָ ם ַה ָּבאּ ,כִ י הּוא ַחי ְּב ָׁשלֹום ִעם ּכּוּלָ ם.
ְולָ כֵ ן ְ

ַּדף ע"גִ :סּיּום ַה
ַ
מ
ֶ
ּס
כֶ
ת
וְ
כָ
ל ַה ַּשׁ"ס!
ְּב ַדף ֶזה ִמ ְס ַּת ֶּי ֶמת ַמ ֶּסכֶ ת נִ ָיּדה ְוגַ ם ִמ ְס ַּת ֵּים ּכָ ל ַה ַּשׁ"ס!!
אֹומר:
ּש"ס ,הּוא ֵ
חֹומר ֶאת ּכָ ל ַה ַ ׁ
הּודי זֹוכֶ ה לְ ַס ֵּים ֶּפ ֶרק ּגְ ָמ ָראַ ,מ ֶּסכֶ תְ ,ו ַקל ָו ֶ
ּכַ ֲא ֶׁשר ְי ִ
ּדֹומה.
"ה ְד ָרן ֲעלָ ְך ַמ ֶּסכֶ ת ְּפלֹונִ ית"ְ ,וכַ ֶ
"ה ְד ָרן ֲעלָ ְך ֶּפ ֶרק ְּפלֹונִ י" אֹו ַ
ַ
אֹומר ּכִ י הּוא ב"ה ַי ֲחזֹור ַעל
"ה ְד ָרן" ַהיְ נּוֲ :חזָ ָרהְ ,וכַ ּוָנַ ת ַה ְּד ָב ִרים ִהיא ֶׁש ַה ְּמ ַס ֵּים ֵ
ַ
ּתֹורהְ ,ו ַהּכַ ּוָנָ ה
יאת ַה ָ
חּוּמׁש ֶׁשל ְק ִר ַ
"חזַ ק" ְּב ִסּיּום ָ
אֹומ ִרים ֲ
יּבה ֶׁש ְ
ַּתלְ מּודֹו .זֹו ַה ִּס ָ
חּוּמׁשִ ,י ְת ַח ֵּזק לַ ֲחזֹור ָעלָ יו ְוֹלא ִי ְס ַּת ֵּפק
ּתֹורה ֲא ֶׁשר ִס ֵּים ֶאת ַה ָ
ִהיא ֶׁש ָהעֹולֶ ה לַ ָ
ְּבכָ ְך ֶׁש ִּס ֵּים אֹותֹו ַּפ ַעם ַא ַחת.
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

