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סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ַּת ֲענִ יתַּ ,דף ב' -ח'
פרשת וישלח | י' -ט"ז בכסלו ( 14-20לנובמבר)

ַמ ֶּסכֶ ת תענית
ּות ִפיּלָ ה ַעל ַהּגְ ָׁש ִמים
"ּת ֲענִ ית" ְ
ַּדף ב'ַ :מ ֶּסכֶ ת ַ
עֹוס ֶקת ְּב ִענְ ְינֵ י גְ ָׁש ִמיםָ .מ ַתי ַמ ְת ִחילִ ים לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַעל ַהּגְ ָׁש ִמים,
"ּת ֲענִ ית" ֶ
ַמ ֶּסכֶ ת ַ
ֵאיּלּו ְּת ִפיּלֹות ִמ ְת ַּפלְ לִ ים ִאם ֵיׁש ֲע ִצ ַירת ּגְ ָׁש ִמיםְ ,ו ֵאיּלּו ַּת ֲענִ ּיֹות ִמ ְת ַעּנִ יםּ .כְ מֹו כֵ ן,
ּכֹוהנִ ים ַּב ַּת ֲענִ ּיֹות ְוגַ ם ַעל צֹומֹות ִׁש ְב ָעה
"ּת ֲענִ ית" ַעל ִּדינֵ י ִּב ְרּכַ ת ֲ
לֹומ ִדים ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַ
ְ
ימ ַתי
"מ ֵא ָ
ׁשֹואלֶ תֵ :
ָע ָׂשר ְּב ַתּמּוז ְו ִת ְׁש ָעה ְּב ָאבַ .ה ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ַמ ֶּסכֶ ת ַּת ֲענִ ית ֶ
"מ ִּשׁיב
אֹומ ִרים ִּב ְת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה ַ
לֹומרֵ ,מ ֵאיזֶ ה ַּת ֲא ִריְך ְ
ַמזְ ּכִ ִירים ּגְ בּורֹות ּגְ ָׁש ִמים?"ּ .כְ ַ
ּדּוע ַה ַּתּנָ א ֵאינֹו ְמלַ ֵּמד ְּת ִחיּלָ ה ֶׁש ָּצ ִריְך ִּבכְ לָ ל
ׁשֹואלַ :מ ַ
ּומֹוריד ַהּגֶ ֶׁשם"ַ .ה ַּתלְ מּוד ֵ
רּוח ִ
ָה ַ
אֹומ ִרים?
ּומֹוריד ַהּגֶ ֶׁשם" ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך יִ ְׁש ַאל ִמ ָּמ ַתי ְ
רּוח ִ
"מ ִּשׁיב ָה ַ
לֹומר ַ
ַ
ׁשּובת ַה ַּתלְ מּוד ִהיא ֶׁשּכְ ָבר ְּב ַמ ֶּסכֶ ת רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה לָ ַמ ְדנּוֶׁ ,ש ְּב ַחג ַהּסּוּכֹות ַה ָּק ָּב"ה ָּדן
ְּת ַ
ּוב ֵאיּלּו ֲא ָרצֹותְ ,והּכֹל ְמ ִבינִ ים ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַׁש ֵּב ַח ֶאת ַה ָּק ָּב"ה
ּכַ ָּמה גְ ָׁש ִמים ֵי ְרדּו ַה ָּשׁנָ ה ְ
ַעל ְי ִר ַידת ַהּגְ ָׁש ִמיםְ ,ו ַרק ָצ ִריְך לְ ָב ֵרר ִמ ָּמ ַתי ַמ ְזּכִ ִירים זֹאת ַּב ְּת ִפיּלָ ה.

ּומֹוריד ַהּגֶ ֶׁשם"
רּוח ִ
"מ ִּשׁיב ָה ַ
ַּדף ג'ִ :מי ֶׁש ָּט ָעה וְ ֹלא ָא ַמר ַ
"מ ִּשׁיב
לֹומר ַ
ׁשֹואלֶ תִ :מ ָּמ ַתי ַמ ְת ִחילִ ים ַ
ֶ
"ּת ֲענִ ית"
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ַמ ֶּסכֶ ת ַ
ּומֹוריד ַהּגֶ ֶׁשם" ִּב ְת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה? ֶי ְׁשנָ ן ֵּדעֹות ֲא ָחדֹות ֶׁשל ַּתּנָ ִאים ,וְ לַ ֲהלָ כָ ה
רּוח ִ
ָה ַ
ּומֹוריד ַהּגֶ ֶׁשם" ַה ֵחל ִמ ְּת ִפיּלַ ת
ִ
רּוח
"מ ִּשׁיב ָה ַ
אֹומ ִרים ַ
הֹוׁש ַעֶׁ ,ש ְ
נִ ְפ ַסק ּכְ ַד ַעת ַר ִּבי יְ ֻ
ּקֹורה ִאם ָא ָדם ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה
ּתֹורה)ַ .מה ֶ
(ׂש ְמ ַחת ָ
מּוסף ֶׁשל ְׁש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ִ
ָ
ּומֹוריד ַהּגֶ ֶׁשם"? הּוא ַח ָּיב לַ ֲחזֹור ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל.
ִ
רּוח
"מ ִּשׁיב ָה ַ
לֹומר ַ
ְו ִה ְת ַּבלְ ֵּבל ְו ָׁשכַ ח ַ
"מֹוריד ַהּגֶ ֶׁשם",
"מֹוריד ַה ַּטל" ֵאינֹו ָצ ִריְך לַ ֲחזֹור)ֲ .א ָבלִ ,אם ָא ָדם ָא ַמר ַרק ִ
(אם ָא ַמר ִ
ִ
ּומֹוריד ַהּגֶ ֶׁשם" ,הוא ֵאינֹו ָצ ִריְך לַ ֲחזֹור ַעל ַה ְּת ִפיּלָ הּ ,כִ י
ִ
רּוח
"מ ִּשׁיב ָה ַ
לֹומר ַ
ְו ָׁשכַ ח ַ
אֹותן.
עֹוצר ָ
ָהרּוחֹות ַק ָּימֹות ָּת ִמיד ָּבעֹולָ םּ ,כִ י ַאף ַּפ ַעם ַה ָּק ָּב"ה ֵאינֹו ֵ

ּתֹורה
ַּדף ד'ַ :ה ְצלָ ָחה ְּבלִ יּמּוד ַה ָ
יּוחד ֶׁשּטֹוב
לֹומ ִדים ְד ָב ִרים ַר ִּבים ַעל ַהּגֶ ֶׁשם ,לְ ָמ ָׁשל ֶׁש ֵּיׁש ּגֶ ֶׁשם ְמ ָ
ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַּת ֲענִ ית ְ
יפים
לַ ְּז ָר ִעים ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ָּב ֲא ָד ָמה ַו ֲע ַד ִין ֹלא ָצ ְמחּוַ .הּגֶ ֶׁשם ַה ֶּזה הּוא גֶ ֶׁשם ַּד ִּקיקַ ,ז ְר ִז ִ
אֹומרֶׁ ,ש ֵּמ ַה ְּז ָר ִעים ַהּלָ לּו ֶא ְפ ָׁשר
ֶׁשל ִטיּפֹות ְז ִעירֹותְ ,והּוא טֹוב לַ ְּז ָר ִעים ַהּלָ לּוָ .ר ָבא ֵ
ּתֹורהָ :ק ֶׁשה לַ ֶּז ַרע לָ ֵצאת ִמן ָה ֲא ָד ָמה ,הּוא ּכֹה ָק ָטן ָו ַרְךְ ,והּוא ָצ ִריְך
לִ לְ מֹוד לְ גַ ֵּבי ַה ָ
חּוצהֲ ,א ָבלָּ ,ב ֶרגַ ע ֶׁש ָּי ָצא ֵמ ָה ֲא ָד ָמהּ ,כְ ָבר ָּפחֹות
לִ ְמצֹוא ֶּפ ַתחַּ ,ד ְרּכֹו יּוכַ ל לָ ֵצאת ַה ָ
ּתֹורה  -לִ ְפ ָע ִמים
לֹומד ָ
תּוחּ .כָ ְך ּגַ ם ּכְ ֶׁש ָא ָדם ֵ
ָק ֶׁשה לֹו ְוהּוא גָ ֵדל ִּב ְמ ִהירּות ָּב ֲא ִויר ַה ָּפ ַ
ַּב ַה ְת ָחלָ ה ָק ֶׁשה לֹו ְמאֹוד .הּוא ֵאינֹו ֵמ ִבין ְו ֵאינֹו ִמ ְת ַרּגֵ ל ּכָ ל ּכָ ְךּ ,כְ ִאיּלּו ֵיׁש ֲא ָבנִ ים
ּתֹורה,
מֹוח ְולִ גְ ּדֹול לְ ַתלְ ִמיד ָחכָ םֲ .א ָבלַ ,ה ַּמ ְת ִמיד ְו ָע ֵמל ַּב ָ
יעים לֹו לִ ְצ ַ
ְו ָע ָפר ֶׁש ַּמ ְפ ִר ִ
יֹותר ַקל לֹו.
ּתֹורהַ ,ה ְר ֵּבה ֵ
מֹוח ְולִ גְ ּדֹול ַּב ָ
ּומ ְת ִחיל לִ ְצ ַ
ַ

יֹואל
בּואתֹו ֶׁשל ֵ
ַּדף ה' :נְ ָ
הֹורם ֶּבן ַא ְח ָאב ֶמלֶ ְך ִי ְׂש ָר ֵאל ָה ָיה ָר ָעב ּכָ ֵבד
ימי ְי ָ
ִּב ֵ
ּצֹורת ְמלֵ ָאה,
ָּב ָא ֶרץֹ .לא יָ ְרדּו גְ ָׁש ִמים ִּבכְ לָ ל ְו ָׂש ְר ָרה ַּב ֶ
בּואה ֶׁש ְּבכָ ל זֹאת ָצ ְמ ָחה ַב ָּשׂ ֶדה ,נֶ ֶאכְ לָ ה
ּומ ַעט ַה ְּת ָ
ְ
יֹואל
ַעל ְי ֵדי ָה ַא ְר ֶּבהַּ .בּיָ ִמים ָה ֵהם ָהיָ ה נָ ִביא ְּב ֵׁשם ֵ
וְ הּוא ִה ְתנַ ֵּבא ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה יְ ַר ֵחם ַעל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,ה ָר ָעב
אֹותּה
יּוח ֶדת ִּבגְ לַ ל ּכָ ל ְׁשנֹות ָה ָר ָעב ֶׁש ָהיּוְ .ו ָאכֵ ןָ ,
יּפ ֵסק ,וְ ַה ָּק ָּב"ה יִ ֵּתן ְּב ָרכָ ה ְמ ֶ
ָע ִתיד לְ ִה ָ
"צאּו לַ ָּשׂ ֶדה ְו ִז ְרעּו
יסן ְו ָא ַמר ַהּנָ ִביא לָ ֲאנָ ִׁשיםְ :
חֹודׁש נִ ָ
ָׁשנָ ה ֵה ֵחּלּו לָ ֶר ֶדת ּגְ ָׁש ִמים ְּב ֶ
נֹותרּו לָ כֶ ם".
ֶאת ְמ ַעט ַה ְּז ָר ִעים ֶׁשעֹוד ְ
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מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת תענית ,דף ג'

ואמר רב יהודה :זיקא דבתר מיטרא כמיטרא ,עיבא דבתר
מיטרא כמיטרא ,שימשא דבתר מיטרא כתרי מטרי.
זיקא  -רוח
עיבא  -ענן
שימשא  -שמש
הסבר :רב יהודה אומר שהרוח שבאה אחרי הגשם
 מועילה כמו הגשם עצמו ,וכן העננים ,ואילו שמששזורחת אחרי הגשם מועילה כשני גשמים.

| מן ההסטוריה
מרד גטו ורשה
לאחר שכבשו הנאצים את פולין ,ריכזו את
היהודים שבתוכה בגטאות .הגדול מביניהם היה
גטו ורשה ,בו נדחקו מאות אלפי יהודים בתנאים
קשים ,רעב וצפיפות .כאשר התברר שהיהודים
שנשלחים מהגטו נלקחים למחנות השמדה,
החליטו רבים מהתושבים למרוד .שני ארגוני
התנגדות יהודים קמו בגטו :אי"ל  -ארגון יהודי
לוחם ,ואצ"י  -ארגון צבאי יהודי .כאשר נכנסו
הנאצים לגטו על מנת להשלים את השילוחים,
תקפו אותם המורדים .למרות כוחותיהם הדלים,
הצליחו להחזיק מעמד כנגד הנאצים ארבעה
שבועות ולהסב להם אבידות רציניות ,עד
ששרפו הללו את הגטו וחיסלו אותו .מרד
גטו ורשה הפך
לסמל לגבורה
והתקוממות כנגד
כל הסיכויים.
מורדי הגטו מובלים על ידי חיילים ,מאי )Wikipedia( 1943

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי ,קהילתי וחברתי
ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך חיזוק
והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל :שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי,
עלונים שבועיים ,עלונים ייחודיים לחגים ,דף פייסבוק
פעיל ,ערוץ  youtubeפעיל הכולל סרטונים ,תוכניות
קיץ ,ועוד .מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל
הארץ ואף בעולם.
תלמוד ישראלי  -מפגישים דורות,
מחברים עולמות.

בס"ד
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חברות

| על המפה

 7דקות

בית העלמין בסנהדריה ירושלים

מתפלפלים

בית העלמין סנהדריה נמצא בצפון ירושלים.
בעקבות מלחמת העצמאות נעשה מסוכן לקבור
מתים בהר הזיתים ,והחברה קדישא של ירושלים
החלה לקבור אותם בחלקה ליד שכונת סנהדריה,
למרות התנגדות התושבים השכנים .הנקברים
הראשונים במקום היו  42מתוך  58קורבנות הפיגוע
שביצעו בריטים עריקים ברחוב בן יהודה .לאחר
מלחמת ששת הימים ,כאשר לא ניתן היה עוד
לקבור בהר הזיתים ,הפכה החלקה לבית קברות
קבוע .לאחר פתיחת בית הקברות הצבאי בהר
הרצל ב 1951-הועברו אליו החיילים שנקברו
בסנהדריה .כיום נותרו בבית העלמין רק מקומות
פנויים מעטים .במקום קבורים רבנים וגדולי ישראל
רבים ,ביניהם הרב אריה לוין ,הרב משולם ראטה,
הרב שאול ישראלי ,הרב עובדיה יוסף ועוד.

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
יעל ודבורה הן אחיות תאומות בנות  .17הן אמרו להורים שהן רוצות
ללכת להתנדב מדי שבוע בחדר מיון בבית חולים ,כדי לעזור לפצועים
ולחולים שמגיעים לשם ,חלקם במצב קשה .ההורים מצד אחד שמחו
מאד על שהבנות שלהם רוצות לעשות חסד ולעזור לחולים  ,אך מצד
שני הם חששו שמא החשיפה של הבנות למראות הקשים בחדר מיון
בפרט ובבית החולים בכלל אולי תזיק להם.
הדבר עורר דיון משפחתי סוער.

מצד שני:

חלק מבני המשפ
חה טענו שהן עדיין
צעירות מאד בגיל ,ו
במסגרת ההתנדבות
הן עלולות להיח
קשים שיש שף לאנשים ומצבים
פי
עו
על
נפשן ועלולים
להשפיע עלי
הם
ל
טו
וח
הארוך לא
לחיוב ואף ל
עבורן .ל היות משהו טראומטי
כם
או
לי עדיף שבגיל הזה
יתנדבו לד
בר
ים
ש
אין בהם חולים
ופצועים ומראות ק
שים ,וב"ה עוד כמה
שנים כשהן תהיי
נה בוגרות יותר אז הן
תוכלנה
תנ
לה דב גם עם חולים.

מצד אחד:

בני המשפחה
קמ
חל נו שכל הכבוד
טע המקסימות,
לאחיות בזבז את הזמן
םל
שבמקו יינות להתנדב
 ,מעונ ד עם אנשים
ס
ולעשות ח קים לעזרה .זו
קו
חולים הז ה והן ראויות
מצווה גדול
ערכה על כך.
לה

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

חלקה בבית הקברות סנהדריה ( ,Wikipediaדניאל צבי)

רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי?

של מושג

להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר
שיעור שבועי עם חומר איכותי?

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

הגר ,היתום והאלמנה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

הגר ,היתום והאלמנה מוזכרים בתורה פעמים
רבות בהקשר של המצווה לחמול עליהם ולעשות
עמם חסד .שלושתם נמצאים במצב פגיע פיזית
ונפשית ,משום שהגר עזב את עמו ואת ארצו
ואילו ליתום ולאלמנה אין אב ובעל שידאג להם
ויתמוך בהם .לכן התורה מצווה לסייע להם ככל
הניתן ומזהירה מלצער אותם.
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יש לנו פתרון בשבילכם! 'התלמוד הישראלי' -סוגיות מהדף היומי בעברית
פשוטה להבנה ,שאפשר ללמוד עם הילדים .כל קהילה שתצטרף,
תקבל את העלון השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח
הבית! לרישום סרקו את הקוד.
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי האיש במרכז הציור?
 2מה הוא עושה?
 3מה היה הכינוי שלו?
 4מי הרבן שתמונתו על הקיר ואיך הוא קשור לאיש במרכז הציור?
 5באיזה פרס הוא זכה?
 7דקות

שמחה הולצברג.
ולים ומחלק להם
1.
ים בבית הח
וע
פצ
ים
יל
חי
2.מבקר
מתנות.
היה רבו של
3.אבי הפצועים.
ים.
סיר
4.הרב אריה לוין זצ"ל .אבי הא את תורת החסד.
וממנו למד
רג,
צב
שמחה הול
5.פרס ישראל.

 3דקות

סרקו את הבר-קוד ,היכנסו לערוץ היו-טיוב של
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של
סרטים בנושאים שונים ומגוונים ,מרתקים ומעניינים

| מי אני?

הולצברג  -א

בי הפצועים

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

שמחה

1.היה ידוע בכינוי "אבי הפצועים".
2.איבד את משפחתו בשואה והשתתף במרד גטו ורשה.
3.נהג לבקר אנשים שאושפזו בבתי חולים לחולי נפש.
4.לאחר מלחמת ששת הימים ,הקדיש את זמנו לסיוע לנכי
צה"ל ,אלמנות ויתומים ,וזכה על כך בפרס ישראל.
5.פעל רבות להנצחת השואה.
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 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
מה קרה שם במפגש בין יעקב לעשיו שמנע
מעשיו להרוג את יעקב? הלוא כל השנים
זכר עשיו את "גניבת הברכה" ועכשיו סוף
סוף נפלה בידו ההזדמנות לנקום בו?
המגיד מדובנא מסביר שממש רגע לפני
שבא עשיו להרוג את יעקב  -מזכיר לו
יעקב את דברי אמם רבקה " -למה אשכל
גם שניכם ביום אחד".
עשיו הבין את הרמז וידע שאם יהרוג היום
את יעקב כנראה שזה גם סופו ,ובשל כך
נמנע מלהורגו.
ובאמת ,מסופר במדרש ,שביום קבורתו של
יעקב ,רגע לפני הכניסה למערת המכפלה,
קופץ עשיו ומנסה למנוע את קבורתו.
חושים בנו של דן מתרגז וחובט בראשו של
עשיו והורגו .וכך מתקיימת נבואתה של
רבקה  -ושניהם הובאו לקבורה באותו היום.

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת תענית ,דפים ו׳  -ח׳

ּנֹורא ָאכַ ל ּכָ ל ֶא ָחד ּכָ ל ַמה ֶּשׁהּוא ָמ ָצא! ַהּגְ ָמ ָרא
ֵמ ֵאיפֹה ִי ְהיּו לָ ֶהם ְז ָר ִעים? ֲה ֵרי ָּב ָר ָעב ַה ָ
ּוב ְּמ ִחילֹות
חֹורים ַ
בּואה ֶׁש ָא ְספּו נְ ָמלִ ים ְו ַעכְ ָּב ִרים ַּב ִ
ְמ ַס ֶּפ ֶרתֶׁ ,ש ַה ָּק ָּב"ה ִּגיּלָ ה לָ ֶהם ְּת ָ
בּואה
בּוע ִים ָצ ְמ ָחה ַה ְּת ָ
ְו ֵהם ָז ְרעּו ֶאת ַה ְּז ָר ִעים ַהלָ לּוְ ,ו ֵא ַרע נֵ ס ּגָ דֹולֶׁ ,שּתֹוְך ָּפחֹות ִמ ְּשׁ ַ
בּואה ּגָ ְדלָ ה ַמ ֵהר ּכָ ל ּכָ ְךַ ,עד ֶׁש ַה ְּשׁ ָו ִרים ֶׁש ָּמ ְׁשכּו ֶאת ַה ַּמ ֲח ֵר ָׁשהָ ,היּו
ְו ִה ְב ִׁשילָ הַ .ה ְּת ָ
חֹורה לְ ַא ַחר ֶׁשּגָ ְמרּו לַ ֲחרֹוׁשּ ,כְ ָבר ֵה ֵחּלּו
ּתֹובבּו ָא ָ
חֹור ִׁשים ֶּתלֶ ם ֶא ָחד ַּב ָּשׂ ֶדה ּוכְ ֶׁש ִה ְס ְ
ְ
בּואה.
מֹוח ַּב ֶּתלֶ ם ָה ִראׁשֹוןּ ,בֹו ָז ְרעּו ַרק לִ ְפנֵ י ְרגָ ִעים ֲא ָח ִדים ֶאת ַה ְּת ָ
בּואה לִ ְצ ַ
גִ ְבעֹולֵ י ְת ָ

"יֹורה"?
ּדּוע ַהּגֶ ֶׁשם ָה ִראׁשֹון ְמכּוּנֶ ה ֶ
ַּדף ו'ַ :מ ַ
נֹותן לְ כָ ְך ִמ ְס ַּפר ֶה ְס ֵּב ִרים:
"יֹורה" ,וְ ַה ַּתלְ מּוד ֵ
ּיֹורד ְמכּוּנֶ ה ֶ
ַהּגֶ ֶׁשם ָה ִראׁשֹון ֶׁש ֵ
חֹורים
מֹורה לָ ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַז ֵּפת ֶאת ַהּגַ ּגֹות ְולִ ְסּתֹום ֶאת ַה ִ
אַ .הּגֶ ֶׁשם ָה ִראׁשֹון ֶ
יֹורה.
יתםְ ,ולָ כֵ ן ַהּגֶ ֶׁשם ָה ִראׁשֹון נִ ְק ָרא ֶ
חֹורףּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ִיּכָ נֵ ס ּגֶ ֶׁשם לְ תֹוְך ֵּב ָ
לִ ְק ַראת ַה ֶ
יֹורה.
בַ .הּגֶ ֶׁשם ַמ ְרוֶ ה ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ְולָ כֵ ן הּוא נִ ְק ָרא ֶ
מֹורה ַה ְמלַ ֵּמד ֶאת ַּתלְ ִמידֹו ְּבנַ ַחתְ ,וֹלא ְּבכַ ַעסּ .כָ ְך ַהּגֶ ֶׁשם
גַ .הּגֶ ֶׁשם ָה ִראׁשֹון הּוא ּכְ מֹו ֶ
יֹורה.
יֹורד ְּבנַ ַחתְ ,ולָ כֵ ן הּוא נִ ְק ָרא ֶ
ָה ִראׁשֹון ֵ
ּנֹורה ִמ ֶּק ֶׁשתֶׁ ,ש ָעף ָי ָׁשרְ ,ו ֵאינֹו הֹולֵ ְך לַ ְּצ ָד ִדים.
יֹורד ָי ָׁשר ּכְ מֹו ֵחץ ֶׁש ֶ
דַ .הּגֶ ֶׁשם ָה ִראׁשֹון ֵ
יֹורה.
לָ כֵ ן ַהּגֶ ֶׁשם ָה ִראׁשֹון נִ ְק ָרא ֶ

חידה!

במסכת תענית אנו לומדים על גשמים
ובצורת .זהו את האירועים הבאים בתנ"ך:
1.עצר את הגשמים למשך שלוש שנים
2.כלכל את כל ארץ מצרים ברעב של
שבע שנים

כֹוער
פֹוא ֶרת ִּבכְ לִ י ְמ ָ
ַּדף ז' :חֹוכְ ָמה ְמ ֶ
ׂשֹוח ַח ִעּמֹוֲ ,א ָבל ,הּוא ֹלא ָה ָיה
ּתֹוקקּו לְ ֵ
יֹותרְ ,ו ַהּכֹל ִה ְׁש ְ
הֹוׁש ַע ָה ָיה ָחכָ ם ְּב ֵ
ַה ַּתּנָ א ַר ִּבי ְי ֻ
רֹומי ְו ִהיא לָ ֲעגָ ה לֹו ְו ָא ְמ ָרה:
יסר ֶׁשל ִ
ַּב ַעל ַמ ְר ֶאה ָי ֶפהַּ .פ ַעם ַא ַחת ָר ֲא ָתה אֹותֹו ַּבת ַה ֵּק ָ
כֹוער"ִ .היא ִה ְתּכַ ּוְנָ ה ֶׁשהּוא ָחכָ ם ְמאֹוד,
פֹוא ֶרת ַהּנִ ְמ ֵצאת ִּבכְ לִ י ְמ ָ
"חֹוכְ ָמה ּכָ ל ּכָ ְך ְמ ֶ
אֹותּה:
ּדּוע ַה ָּק ָּב"ה ָע ָׂשה ּכָ ְך ְוהּוא ָׁש ַאל ָ
הֹוׁש ַע ָר ָצה לְ ַה ְס ִּביר לָ ּה ַמ ַ
כֹוערַ .ר ִּבי ְי ֻ
ַאְך ְמ ָ
"ה ִאם ָא ִביְך ַה ֶּמלֶ ְך ְמ ַאכְ ֵסן ֶאת ַה ַּי ִין ְּב ָח ִבּיֹות ָח ֶרס?"ָ .ענְ ָתה ַה ַּבת"ַ :ו ַּדאי"ָ ,א ַמר ַר ִּבי
ַ
יחים ְּב ָח ִבּיֹות ֶח ֶרס ְּפׁשּוטֹות
"איְך ִי ָּתכֵ ןֶׁ ,ש ֶאת ַה ַּי ִין ֶה ָחׁשּוב ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְךְ ,מנִ ִ
הֹוׁש ַעֵ :
ְי ֻ
ְוֹלא ְּב ָח ִבּיֹות ָז ָהב?".

3.צבא אויב ששקע בנחל ובבוץ בעקבות
גשם פתאומי

הֹור ָתה לִ ְמ ָׁש ְר ֵתי ַה ֶּמלֶ ְך לְ ַה ֲע ִביר ֶאת ַהּיַ יִ ן לְ ָח ִבּיֹות זָ ָהבַ .מה
ָׁש ְמ ָעה ַה ַּבת ֶאת ְּד ָב ָריו וְ ְ
ּמּובןִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּיַ יִ ן ַמ ְח ִמיץ ּכְ ֶׁשהּוא נִ ְמ ָצא ְּבתֹוְך זָ ָהב.
ָּק ָרה לַ ּיַ יִ ן? הּוא ֶה ְח ִמיץּ ,כַ ָ

4.גרם לגשם לרדת בקיץ כדי להראות
לעם ישראל שחטאו

הֹוׁש ַעַ :עכְ ָׁשיו ְמ ִבינָ ה ַּבת ַה ֶּמלֶ ְךֶׁ ,שּלְ כָ ל ָּד ָבר יֵ ׁש ֶאת ַה ָּמקֹום ַה ַּמ ְת ִאים ֶׁשּבֹו
ָא ַמר ַר ִּבי יְ ֻ
יחים ִּבכְ לִ י ֶח ֶרס ,וְ ִאיּלּו לִ י ַה ָּק ָּב"ה נָ ַתן חֹוכְ ָמה גְ דֹולָ ה וְ ַר ָּבה,
ָצ ִריְך לַ ֲהנִ יחֹוֶ .את ַהּיַ יִ ן ְמנִ ִ
כֹוער וְ ֵאינִ י ַּב ַעל ּגַ ֲאוָ ה.
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֲאנִ י ְמ ָ

(תשובות .1 :אליהו .2 ,יוסף,
 .3צבא סיסרא .4 ,שמואל)

שאלות השבוע ???

 .1מה צריך לעשות מי שאמר בתפילה
רק "מוריד הגשם" ולא משיב הרוח?
 .2מה ניבא הנביא יואל?
 .3מה עלול לקרות אם מבטיחים צדקה
לעניים ולא נותנים?
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.ilיש לציין את
מס' העלון עליו אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

אֹותּה
יח ְצ ָד ָקה ַ -חּיָ ב לָ ֵתת ָ
ַּדף ח'ַ :ה ַּמ ְב ִט ַ
ּומ ַב ֵּקׁש ּכֶ ֶסף ֵמ ָא ָדם
אּומלָ ל ָּב ְרחֹוב ְ
הֹולֵ ְך ָא ָדם ָענִ י ִמ ְסּכֵ ן ְו ְ
ֶא ָחדּ ,כְ ֵדי ֶׁש ִּי ְה ֶיה לֹו ְּב ַמה ּלְ ַפ ְרנֵ ס ֶאת ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹוָ .ה ָא ָדם ַה ֶּזה
יח
"ּב ַו ַּדאי ֶא ֱעזֹור לְ ָךֲ .אנִ י ַמ ְב ִט ַ
אֹומרְ :
עֹוצרִ ,מ ְס ַּתּכֵ ל ַעל ֶה ָענִ י ְו ֵ
ֵ
ֶׁש ֶא ֵּתן לְ ָך ֶׁ 50ש ֶקל ְצ ָד ָקה"ֲ .א ָבל ֶּב ֱא ֶמתֵ ,אינֹו ִמ ְתּכַ ּוֵן לָ ֵתת
מֹוחִ .הּנֵ ה ,עֹוד ָי ִמים
לֹו ּכֶ ֶסף ּכְ לָ לֶ .ה ָענִ י ַה ִּמ ְסּכֵ ן ַמ ְת ִחיל לִ ְׂש ַ
ֲא ָח ִדים הּוא יְ ַק ֵּבל ְמ ַעט ּכֶ ֶסף ּכְ ֵדי לִ ְקנֹות אֹוכֶ ל לִ ְבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו.
יע.
בּוע יָ ִמיםְ ,ו ַהּכֶ ֶסף ֹלא ִהּגִ ַ
ֹלֹוׁשהָׁ ,ש ַ
יֹומיִ םְׁ ,ש ָ
ֲא ָבלָ ,ע ְברּו יֹוםַ ,
אֹומרֶׁ ,ש ֲאנָ ִׁשים
ֶה ָענִ י ְמאּוכְ ָזב ְמאֹודָ ,עצּוב ְונִ ְדּכֶ הַ .ה ַּתלְ מּוד ֵ
עֹוצר ֶאת ַהּגֶ ֶׁשם ֵמ ַה ָּשׁ ַמיִ ם,
ּגֹור ִמים ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ֵ
ֶׁש ִּמ ְתנַ ֲהגִ ים ּכָ ְךְ ,
עֹוׂשה
אֹוהב ֶׁש ִּמ ְתנַ ֲהגִ ים ּכָ ְך ִעם ָה ֲענִ ִּיים ְוהּוא ֶ
ּכִ י ַה ָּק ָּב"ה ֵאינֹו ֵ
ּומאּו ָּשׁ ִריםֲ ,א ָבל ַּבּסֹוף...
יֹורד ּגֶ ֶׁשםְ ,ו ַהּכֹל ְׂש ֵמ ִחים ְ
ֶׁשּיִ ְהיּו ֲענָ נִ ים ְורּוחֹותּ ,כְ ִאּלּו עֹוד ְמ ַעט ֵ
עֹוׂשה ִעם ַהּגֶ ֶׁשם .לָ כֵ ן ָצ ִריְך
אּומהּ .כְ מֹו ֶׁש ָעׂשּו לְ אֹותֹו ָענִ י ִמ ְסּכֵ ןּ ,כָ ְך ַה ָּק ָּב"ה ֶ
יֹורד ְמ ָ
ֵאין ֵ
אֹומ ִרים ֶׁש ִּמ ְתּכַ ּוְנִ ים לָ ֵתת ְצ ָד ָקה ,לְ ִה ְתּכַ ּוֵן ֶּב ֱא ֶמת.
לְ ַה ְק ִּפידֶׁ ,שּכְ ֶׁש ְ
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