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מדינת ישראל
משרד החינוך
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הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ְּפ ָס ִחים ק"ו -קי"ב
פרשת ויקהל -פקודי | כ"ג -כ"ט באדר ( 7-13למרץ)

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת פסחים ,דף ק״ז

יּדּוׁשא ַר ָּבה"
"ק ָ
ַּדף ק"וִ :
ַּב ִּקיּדּוׁש ְּבלֵ יל ַׁש ָּבת ְמ ָב ְרכִ ים ְׁש ֵּתי ְב ָרכֹות:
"ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן".
אִּ .ב ְרּכַ ת ֵ
"מ ַק ֵּדׁש ַה ַּשׁ ָּבת".
בִּ .ב ְרּכַ ת ְ
"ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן".
ּבֹוקר ְמ ָב ְרכִ ים ְּב ָרכָ ה ַא ַחתֵ :
ַּב ִּקיּדּוׁש ֶׁשל יֹום ַׁש ָּבת ַּב ֶ
יּבדּו אֹותֹו לְ ַק ֵּדׁש
ּבֹוקר ּכִ ְ
ּוב ַׁש ָּבת ַּב ֶ
חֹוזא" ְ
"מ ָ
יע ַרב ַא ִּשׁי לְ ִעיר ְּב ֵׁשם ְ
ַּפ ַעם ַא ַחת ִהּגִ ַ
יּדּוׁשא ַר ָּבה" ַעל ַה ָּי ִיןָ .ח ַׁשב ַרב ַא ִּשׁי לְ ַע ְצמֹו ,אּולַ י הּוא ִמ ְתּכַ ּוֵן ֶׁש ַה ִּקיּדּוׁש "ּגָ דֹול",
"ק ָ
ִ
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן
ּבֹוקר ֵהם ְמ ָב ְרכִ ים ְׁש ֵּתי ְּב ָרכֹות? ֶמה ָע ָׂשה ַרב ַא ִּשׁי? הּוא ֵּב ֵרְך ֵ
ּכִ י גַ ם ַּב ֶ
ּומ ָּיד
ְו ִה ְמ ִּתין ִק ְמ ָעאְ ,ו ָר ָאה ֶׁש ַא ַחד ָה ֲאנָ ִׁשים ַמ ְת ִחיל לִ ְׁשּתֹות ֵמ ַה ַּי ִין ֶׁש ָה ָיה לְ ָידֹוִ ,
ּומ ָּיד הּוא ָׁש ָתה גַ ם ּכֵ ן ִמן ַה ָּי ִין.
נֹוהגִ ים לְ ָב ֵרְך ְׁש ֵּתי ְב ָרכֹותִ ,
ֵה ִבין ַרב ַא ִּשׁי ֶׁש ֵהם ֹלא ֲ

ַּדף ק"זֲ :ח ַמר ְמ ִדינָ ה
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבתּ ,כְ ֶׁש ָרצּו ַל ֲעׂשֹות
ּוב ָ
ימרְ ,
מֹורא ְּב ֵׁשם ֲא ֵמ ַ
ַּפ ַעם ַא ַחת ִה ְת ָא ַרח ָּב ִעיר ָא ָ
ימר ֵׁשכָ רַ .ה ֵּשׁכָ ר הּוא ַמ ְׁש ֶקה ֶׁש ֵהכִ ינּו ִמ ְּת ָמ ִרים.
ַה ְב ָּדלָ הֹ ,לא ָמ ְצאּו ַי ִיןָ ,אז ֵה ִביאּו לַ ֲא ֵמ ַ
ימר ֹלא ִה ְסּכִ ים לְ ַה ְב ִּדיל ָעלָ יו ,הּוא ָר ָצה ַרק ַי ִין.
ַאְך ֲא ֵמ ַ
ימר ְּב ִעיר ַהּזֹוְ ,ו ַה ַּפ ַעם ַהּזֹו הּוא ּכְ ָבר ִה ְסּכִ ים
ָע ְב ָרה ָׁשנָ ה ְׁשלֵ ָמהְ ,וׁשּוב ִה ְת ָא ַרח ֲא ֵמ ַ
ּדּוע ַה ָּשׁנָ ה ַא ָּתה ַמ ְסּכִ ים
"מה ּנִ ְׁש ַּתּנְ ָתה ַה ָּשׁנָ ה ַהּזֹו? ַמ ַ
לְ ַה ְב ִּדיל ַעל ַה ֵּשׁכָ רָׁ .ש ֲאלּו אֹותֹוַ :
"ח ַמר ְמ ִדינָ ה",
ימר ָענָ הִּ :בגְ לַ ל ֶׁש ַעכְ ָׁשיו ֲאנִ י ֵמ ִבין ֶׁש ַה ֵּשׁכָ ר הּוא ֲ
לְ ַה ְב ִּדיל ַעל ַה ֵּשׁכָ ר?"ֲ .א ֵמ ַ
לֹומרַ ,ה ַּמ ְׁש ֶקה ָה ִע ָיּק ִרי ַּב ְּמ ִדינָ ה ַהּזֹו .וְ ַעל ַה ַּמ ְׁש ֶקה ָה ִע ָיּק ִריֶ ,א ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ַה ְב ָּדלָ ה.
ּכְ ַ

ַּדף ק"חֲ :ה ֵס ָבה ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר
צּורה
אֹוכ ִלים ְּב ֵליל ַה ֵּס ֶדר ַח ָּי ִבים ֶל ֱאכֹול ְּב ָ
ֲח ָכ ִמים ָק ְבעּו ִּכי ֵח ֶלק ֵמ ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים ֶׁש ְ
צּורה
ׁשּוח ָר ִריםָ .
יּוח ֶדתֶׁ ,ש ַּמ ְר ָאה ַעל ּכָ ְךֶׁ ,ש ֲאנַ ְחנּו ּכְ ָבר ֹלא ֲע ָב ִדיםֶ ,אּלָ א ֲאנָ ִׁשים ְמ ְ
ְמ ֶ
ּנֹוטים ַעל ַצד ְׂשמֹאלּ ,כְ מֹו ֶׁש ָהיּו אֹוכְ לִ ים
"ה ֵס ָבה"ֶׁ ,ש ָּצ ִריְך לֶ ֱאכֹול ְׁשעּונִ ים ּכְ ֶׁש ִ
זֹו ִהיא ֲ
ׁשּובים.
ַּפ ַעם ָה ֲע ִׁש ִירים וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ֲח ִ
ַמה ָּצ ִריְך לֶ ֱאכֹול ַּב ֲה ֵס ָבה?
אֶ .את ַה ַּמ ָּצה ֶׁש ָּבּה ְמ ַק ְּי ִמים ֶאת ִמ ְצ ַות ֲאכִ ילַ ת ַמ ָּצה.
ֹׁותים ֶאת ַא ְר ַּב ַעת ַהּכֹוסֹות ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדרְ ,מ ֵס ִבים ַעל ַצד ְׂשמֹאל.
בּ .גַ ם ְּב ָׁש ָעה ֶׁשּש ִ

"ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ,שנאמר:
נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים"
מיני תרגימא – מטעמים
רבותיה – גדולתו

הסבר :התלמוד דורש מהפסוק שכדי להגיע
לתוצאות הרצויות יש להשתדל להכין את
הדברים מראש ,כמו שדה שצריך לחרוש היטב
כדי שלא יגדלו בו קוצים.

| על המפה
יבנה
יבנה היא עיר הנמצאת במישור החוף
הדרומי .היא נזכרת כבר בתנ"ך בשם
יבנאל ,כאחת מהערים בנחלת שבט
יהודה .בתקופת המשנה התפרסמה יבנה
בזכות חכמיה ,לאחר שרבן יוחנן בן זכאי
ביקש וקיבל רשות מהרומאים להעביר
אליה את המרכז הרוחני והתורני של העם,
בעקבות חורבן ירושלים .הסנהדרין ישבה
ביבנה כשבעים שנה ,כשבראשה רבן
יוחנן בן זכאי ואחריו רבן גמליאל דיבנה,
והחכמים תיקנו תקנות רבות לחיזוק
התורה בעם ישראל .בימי הביניים נכבשה
יבנה בידי המוסלמים והצלבנים .היישוב
היהודי במקום התחדש לאחר הקמת
המדינה ,בתחילה כמועצה מקומית בשם
כפר יבנה ,ולאחר מכן כעיר המונה היום
קרוב ל 50,000-תושבים.

יקֹומן
חֹוט ִפים ֶאת ָה ֲא ִפ ָ
ּדּוע ְ
ַּדף ק"טַ :מ ַ
יקֹומן
ימים ֶאת ָה ֲא ִפ ָ
נֹוהגֹותֶׁ ,ש ְּב ֵליל ַה ֵּס ֶדר ַה ְי ָל ִדים ַמ ֲע ִל ִ
ֵיׁש ִמ ְׁש ָּפחֹות ַרּבֹות ֶׁש ֲ
יחים לָ ֶהם ַמ ָּתנֹות.
יאים אֹותֹוַ ,עד ֶׁש ַה ְּמבּוּגָ ִרים ַמ ְב ִט ִ
ּומ ְח ִּב ִ
ַ
אֹומרֶׁ ,ש ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר
יע ֶזר ֵ
לֹומ ִדיםֶׁ ,ש ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ַמה ְמקֹור ַה ִּמנְ ָהג ַה ֶּזה? ְּב ַדף ֶזה ְ
"חֹוט ִפים" ֶאת ַה ַּמּצֹות.
ְ
יע ֶזר? ֵיׁש ַה ַּמ ְס ִּב ִיריםֶׁ ,ש ַהּכַ ּוָנָ ה ִהיאֶׁ ,ש ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדרִ ,מ ְז ָּד ְר ִזים ְו ֵאין
ַמה ּכַ ּוָנַ ת ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יע לַ ֲאכִ ילַ ת ַמ ָּצה לִ ְפנֵ י ֶׁש ַהיְ לָ ִדים יֵ ָר ְדמּו.
ְמ ַחּכִ יםּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיַ ְס ִּפיקּו לְ ַהּגִ ַ
חֹוט ִפים ַמּצֹות ֶא ָחד ֵמ ַה ֵּשׁנִ י,
ּכֹותבֶׁ ,שּכַ ּוָנַ ת ַהּגְ ָמ ָרא ִהיאֶׁ ,ש ְּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר ְ
ֲא ָבל ָה ַר ְמ ַּב"ם ֵ
ּכְ ֵדי ֶׁש ַהיְ לָ ִדים יִ ְת ַּפּלְ אּו וְ יִ ָּשׁ ֲארּו ֵע ִרים ֵמרֹוב ַס ְק ָרנּות.
יקֹומן.
חֹוט ִפים ֶאת ָה ֲא ִפ ָ
יֵ ׁש ַמ ְס ִּב ִיריםֶׁ ,ש ִּבגְ לַ ל ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ַּב"םִ ,ה ְת ִחיל ַה ִּמנְ ָהג ֶׁש ַהיְ לָ ִדים ְ
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מבט לכיוון דרום ממגדל המים ביבנה,
(עיריית יבנה)Wikipedia ,

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה

 7דקות

המצור על ירושלים בימי בית שני

מתפלפלים

בזמן המצור על ירושלים ביקש רבן יוחנן בן זכאי
מאחיינו אבא סיקרא שידאג להוציא אותו מירושלים.
ריב"ז עשה עצמו כמת וכך הוציאו אותו .כשנפגש עם
הנציב הרומאי אספסיאנוס אמר לו ריב"ז :שלום עליך
אדוני המלך! אמר לו הנציב :מתחייב אתה עכשיו שתי
הריגות ,אחת על שקראת לי מלך ואיני מלך ,והשנייה
מדוע לא באת אלי עד עכשיו? ענה לו ריב"ז :אמנם
אינך מלך ,אבל ודאי תהיה מלך ,וזה שלא באתי לבקרך
היה מפני שהרשעים שבעיר לא הניחו לי לצאת .ענה
לו הנציב :מי שיש לו חבית של דבש ונחש כרוך עליה
מה יעשה? ישבור את החבית כדי להבריח את הנחש
ממנה ,כך גם אתם ,היה עליכם לשרוף את חומת העיר
כדי להוציא ממנה את הרשעים .תוך כדי דיבורם הגיע
שליח מרומי והודיע כי המלך מת והנציב ממונה להיות
מלך במקומו .הנציב לא הצליח לנעול את נעליו ,וריב"ז
אמר לו שזה על שם הפסוק במשלי "שמועה טובה
תדשן עצם" .אמר לו המלך :אני צריך לחזור לרומא
לשבת על כיסא המלוכה ואשלח לכאן נציב אחר,
לכן בקש ממני בקשה אחת עכשיו ואני אקיים אותה.
ביקש ממנו לקיים את העיר יבנה וחכמיה ,לא להרוג
את משפחתו של רבן גמליאל כדי שלא תכלה שושלת
בית דוד ולשלוח רופאים לרפא את רבי צדוק שלא היה
יכול לבלוע אוכל מחמת
התעניות שהתענה( .על
פי מסכת גיטין ,דף נ"ו)

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
כפיר בן ה  11מבקש כבר הרבה זמן מההורים לקנות כלב ,ולהביא
אותו הבייתה .הוא אומר שהוא חולם על זה כבר הרבה זמן ,זה
ישמח אותו מאד ,והוא מבטיח לטפל בו  ,להוציא אותו לטיול
בחוץ ,ולעשות כל מה שצריך .הדבר עורר דיון משפחתי סוער.

מצד

שני:
ה
הורים חוששים
הכ
ש לב יעשה
רעש ו
לכלוך ,ומכיוון
שלילדים אין
ניסיון
בטיפול בכלב
בסוף כל העול
יפו
ל עליהם ,הטי
כסף ,זמן וכוח ו פול יגזול מהם
יגרום
נפ
להם לעוגמת
ש ,ובסוף הם יר
צו
הכ
להחזיר את
לב
ד
בר
ש
יגרום לצ
לכן הם מעדיפים ער גדול יותר,
ל
א להתחיל עם
הע
ניין הזה בכלל.

מצד אחד:

אחיו הקטנים
וגם
כפיר ה ,שקד ובארי,
יותר -נוו
מאד כלב ,והם
צים
רו חים לעשות כל
מבטי
יך כדי לטפל בו
מה שצר
לו .הם אומרים
וג
ולדא מח אותם מאד
שזה יש
מאד.

ו...מה
דעתכם?
(ותודה למשפחת נוביק מקרני שומרון
ששלחו לנו את הסיפור ושיתפו אותנו בדילמה)
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

דגם ירושלים בשלהי
בית שני ,במבט מדרום
()Wikipedia, MichaelTyler

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

 4דקות

| מי אני?

דינא דמלכותא דינא

1.חייתי  120שנה בתקופת חורבן בית המקדש השני.

"דינא דמלכותא דינא" הוא כלל הלכתי שקבע האמורא
שמואל .משמעותו היא שלמלך ולשלטון יש סמכות
לקבוע חוקים ,להטיל מיסים ,להחרים נכסים וכדומה,
אין בכך משום גזל ,והאזרחים צריכים לציית לכך .כמו
כן ,השלטון יכול לקבוע תקנות הקשורות למסחר,
בעלות וקניין ויש להן תוקף מחייב.

2.הייתי תלמידם של הלל ושמאי.
3.בימי החורבן ביקשתי מהאחיין שלי אבא סיקרא להוציא
אותי בארון מתים מירושלים כדי לפגוש את אספסיאנוס
מנהיג הרומאים.
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רבן יו

4.בפגישה עם אספסיאנוס ביקשתי להקים מרכז יהודי רוחני
חדש ביבנה.
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
כדי לענות על השאלות יש לעיין בגמרא במסכת גיטין דף נ"ו
 1מיהם האנשים בציור? מה האירוע ומתי הוא התרחש?
 2מה מסמל הנחש הכרוך על החבית?
 7דקות
 3מדוע האיש על הכיסא נועל רק נעל אחת?
 4מה אוחז ביד האיש מאחורי הכיסא?
 5איך השלט "יבנה" קשור לכאן?

קדש .רבן יוחנן בן
מי חורבן בית המ
בי
וס
אנ
סי
ספ
וא
זכאי
דבש ודרקון כרוך
1.רבן יוחנן בן את יבנה וחכמיה.
אילו חבית של
זכאי מבקש
"
–
ב"ז
לרי
וס
אנ
2.משל שאמר אספירין את החבית בשביל דרקון?" בה רגלו – "שמועה
עליה לא היו שוב
שהוא ימלוך התרח
וס
אנ
השנייה.
סי
ספ
לא
על
הודיע
הנ
את
3.כשריב"ז שן עצם" ,ולא יכול היה לנעול וס התמנה למלך.
טובה תד
שאספסיאנ
4.את האיגרת מרומא המודיעההקים ישיבה ביבנה.
מאספסיאנוס ל
5.ריב"ז מבקש

 3דקות

| מי אני?
1.תנא שחי בסוף תקופת בית שני.
 402.שנה לפני החורבן היה מתענה כל יום שהמקדש לא ייחרב.
3.מאכלו היחיד היה גרוגרות  -תאנים מיובשות.
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צדוק

4.רבן יוחנן בן זכאי ביקש מאספסיאנוס רופא שירפא אותו ,ושייתן
לו לצאת מחורבות ירושלים.
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שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
בצלאל ואהליאב היו בעלי המלאכה האחראיים על
בניית המשכן וכליו .כשהתורה מתארת את תכונותיהם
היא חוזרת ומדגישה כי הייתה להם "חוכמת לב".
מהי היא אותה "חוכמת לב"? והאם החוכמה איננה
נמצאת בכלל בראש? כל בני ישראל תרמו מרכושם
כדי לבנות את המשכן ,אמנם חלק מהאנשים תרמו
בשמחה ובלב רחב ,מתוך תחושת זכות להיות שותפים
בבניית המשכן ,וחלקם בלב כבד המיצר על הממון
אותו הם נתנו.
חוכמתם של בצלאל ואהליאב הייתה לדעת מה היה
בליבו של כל תורם שהביא מרכושו למשכן ,ולנתב
אותו על פי נדבת הלב למקום הראוי לו.
אלו שנתנו בשמחת הלב זכו שרכושם ישמש לבניית
הכלים החשובים והקדושים ביותר שבמשכן ,ואלו
שליבם היה צר  -נותב רכושם לחלקי המשכן
החשובים פחות.

חידה!

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת פסחיםַ ,ד ִּּפים ק"י -קי"ב

יּמּורים
ַּדף ק"י :לֵ יל ִׁש ִ
(ּפ ֶרק י"ב) ְמכַ ּנָ ה ֶאת לֵ יל ַה ֵּס ֶדר
ּתֹורה ְּב ָפ ָר ַׁשת ְׁשמֹות ֶ
ַה ָ
יּמּורים".
"לֵ יל ִׁש ִ
יּוחד ְו ָׁשמּורְ ,וֹלא ָצ ִריְך לְ ַפ ֵחד ִמּשּׁום ָּד ָברַ .הּגְ ָמ ָרא ַהּנִ לְ ֶמ ֶדת
ַהּלַ ְילָ ה ַה ֶּזה ְמ ָ
טּוח
יחֶׁ ,ש ַּבּלַ ְילָ ה ַה ֶּזה ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ָּב ַ
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ַה ָּק ָּב"ה ִה ְב ִט ַ
ּיֹומי ֶ
ַּב ַּדף ַה ִ
יּמּורים".
יקים וְ לָ כֵ ן לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ְמכּוּנֶ ה "לֵ יל ִׁש ִ
ְו ָׁשמּור ִמּכָ ל ַה ַּמ ִּז ִ

ַּדף קי"א :זְ ִהירּות ִּבכְ בֹוד ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים
לֹומ ִדים ֶׁשּיֵ ׁש לְ ִהיּזָ ֵהר ְולִ נְ הֹוג ְּבכָ בֹוד ַּב ַּמ ֲאכָ לִ ים ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה
ְּב ַדף זֶ ה ַּב ַּתלְ מּוד ְ
נָ ַתן לָ נּו.
יח ְּב ַסל וְ לִ ְתלֹות אֹותֹו ָּב ֲאוִ יר,
ַה ַּתלְ מּוד ְמלַ ְּמ ֵדנּו ֶׁש ֶאת ַהּלֶ ֶחם ָאסּור לְ ָהנִ ַ
צּורה
יח אֹותֹו ְּב ָ
ּצּורה זֹו ִהיא ֶד ֶרְך ֶׁשל ִּביּזָ יֹון לַ ּלֶ ֶחםֶ ,אּלָ א ָצ ִריְך לְ ַהּנִ ַ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָ
ּנֹוהג ַּבּלֶ ֶחם
אֹומרּ ,כִ י ִמי ֶׁש ֵ
כּוּב ֶדתַ .עד ּכְ ֵדי כָ ְך ָחמּור ַה ָּד ָברֶׁ ,ש ַה ַּתלְ מּוד ֵ
ְמ ֶ
ְּב ִב ָיּזיֹוןָ ,עלּול ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר לִ ְהיֹות ָענִ י ְו ֶא ְביֹון.

מצאו את המושג הבא המופיע בעלון לפי הרמזים:
• משמו של נשיא שכם ,הנזכר בחומש בראשית,
• הסירו את האות השלישית,
• ובמילה השנייה תמצאו את שמה
• של בת יעקב שבנו רצה לאישה.
אם צדקתם בניחוש,
תקבלו משקה שאפשר לעשות עליו קידוש.

(תשובה :חמר מדינה)

ַּדף קי"בּ :גִ יּבֹור ּכָ ֲא ִרי

שאלות השבוע ???

 .1על איזה משקה אפשר לעשות הבדלה חוץ מיין?
 .2האם את המרור צריך לאכול בהסבה?
 .3מה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך?
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  ,14:00למייל talmudhagrala@medison.
 co.ilיש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

יֹוסף ַקארֹו ְמ ַח ֵּבר ַה"ּשּׁולְ ָחן ָערּוְך" ְּב ֵחלֶ ק
ּכֹותב ַר ִּבי ֵ
ַה ֲהלָ כָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ֵ
לֹומר,
ּבֹוראֹו"ּ .כְ ַ
בֹודת ְ
ּבֹוקר לַ ֲע ַ
"אֹורח ַחּיִ ים" ִהיא" :יִ ְתּגַ ֵּבר ּכָ ֲא ִרי לַ ֲעמֹוד ַּב ֶ
ַ
עֹורר ְולָ קּום ִּב ְז ִריזּות ּכְ מֹו ַא ְר ֵיהּ ,כִ י ָצ ִריְך לָ לֶ כֶ ת לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
ּבֹוקר ֵיׁש לְ ִה ְת ֵ
ַּב ֶ
לִ ְפנֵ י ַה ָּק ָּב"ה.
יאה ֶאת ַמ ֲא ָמרֹו
יֹוסף ַקארֹו ִמן ַהּגְ ָמ ָרא ֶׁשּלָ נּוַ ,ה ְּמ ִב ָ
ֲהלָ כָ ה זֹו לָ ַמד ָמ ָרן ַר ִּבי ֵ
"הוֵ י ַעז ּכַ ּנָ ֵמר וְ ַקל ּכַ ּנֶ ֶׁשרָ ,רץ ּכַ ְּצ ִבי וְ גִ יּבֹור ּכָ ֲא ִרי,
ימאֱ :
הּודה ֵּבן ֵּת ָ
ֶׁשל ַר ִּבי ְי ָ
לַ ֲעׂשֹות ְרצֹון ָא ִביָך ֶׁש ַּב ָּשׁ ַמיִ ם".
לֹומרֶׁ ,ש ָא ָדם ָצ ִריְך לָ ַד ַעתֶׁ ,ש ֵּיׁש לֹו ּכֹוחֹות
ימא ִמ ְתּכַ ּוֵן ַ
הּודה ֵּבן ֵּת ָ
ַר ִּבי ְי ָ
ַר ִּבים לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַמה ֶּשׁה' ִציּוָה ָעלָ יוְ ,והּוא ְמסּוּגָ ל לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ּכְ מֹו ַא ְר ֵיה
ְולָ רּוץ ַמ ֵהר ּכְ מֹו ְצ ִביּ ,כְ ֵדי לְ ַק ֵּים ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות.

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

