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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ַּת ֲענִ יתַּ ,דף ט'-ט"ו
פרשת וישב | י"ז -כ"ג בכסלו ( 21-27לנובמבר)

מֹורא עּולָ א וְ ַה ְּת ָמ ִרים ְּב ָב ֶבל
ַּדף ט'ָ :ה ָא ָ
יע לְ ָב ֶבל ְו ָר ָאה ֶׁשּמֹוכְ ִרים ַסל ָמלֵ א
מֹור ִאיםַּ .פ ַעם עּולָ א ִהּגִ ַ
עּולָ א ָה ָיה ִמּגְ דֹולֵ י ָה ָא ָ
"ה ְּת ָמ ִרים ּכָ אן
ִּב ְת ָמ ִרים ִּב ְמ ִחיר זֹול ְמאֹדְּ ,בזּוז ֶא ָחד ִּבלְ ָבדִ .ה ְת ַּפּלֵ א עּולָ א ְו ָא ַמרַ :
זֹולִ ים ּכָ ל ּכָ ְךַ ,עד ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְּב ָב ֶבל ָיכֹול לִ ְקנֹות ְּת ָמ ִרים ְּבזֹול ,לֶ ֱאכֹולְ ,ו ַא ַחר
ּתֹורה ּכָ ל ַהּיֹום?"ָ .אכַ ל
לֹומ ִדים ָ
הּודי ָּב ֶבל ְ
ּדּוע ֵאין ּכָ ל ְי ֵ
ּתֹורה ּכָ ל ַהּיֹוםַ .מ ַ
ּכָ ְך לִ לְ מֹוד ָ
ּובּלַ ְילָ ה ָּת ַקף אֹותֹו ִקלְ קּול ֵמ ַע ִיים .הּוא ֹלא ָי ַדע ֶׁש ַה ְּת ָמ ִרים ַהּלָ לּו
עּולָ א ִמן ַה ְּת ָמ ִרים ַ
ּגֹור ִמים לְ ַב ֲעיֹות ִעיּכּול ַּב ֵּמ ַע ִיים ְו ָאסּור לֶ ֱאכֹול ֵמ ֶהם ַה ְר ֵּבה.
ְ
סֹובלִ ים ֵמ ָהאֹוכֶ ל
הּודי ָּב ֶבלֶׁ ,ש ֲא ִפיּלּו ֶׁש ֵהם ְ
"עכְ ָׁשיו ֲאנִ י ִמ ְת ַּפ ֵעל ִמ ְי ֵ
ָאז ָא ַמר עּולָ אַ :
ּתֹורה".
ֶׁשּלָ ֶהםְּ ,בכָ ל זֹאת ֵהם ַמ ְמ ִׁשיכִ ים לַ ֲעסֹוק ַּב ָ

ּומ ָטר לִ ְב ָרכָ ה ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה
ַּדף י' :וְ ֵתן ַטל ָ
ּתֹורה)ַ ,מ ְת ִחילִ ים
(ׂש ְמ ַחת ָ
ַּב ַּדף ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ַמ ֶּסכֶ ת ַּת ֲענִ ית לָ ַמ ְדנּוֶׁ ,ש ִּב ְׁש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ִ
"ב ְרּכַ ת ַה ָּשׁנִ ים"ֶׁ ,ש ַא ֲח ֵרי
ּומֹוריד ַהּגֶ ֶׁשם" ִּב ְת ִפילַ ת ָה ֲע ִמ ָידהּ .גַ ם ְּב ִ
רּוח ִ
"מ ִּשׁיב ָה ַ
לְ ַהזְ ּכִ יר ַ
אֹומ ֶרת,
ּומ ָטר לִ ְב ָרכָ ה ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה"ֲ .א ָבלַ ,ה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
ְ"ר ָפ ֵאנּו" ָאנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים "וְ ֵתן ַטל ָ
לֹומר ַרק ְּבז' ְּב ֶח ְׁשוָ ן וְ ֹלא ִּב ְׁש ִמינִ י ֲע ָצ ֶרת.
ּומ ָטר לִ ְב ָרכָ ה" ַמ ְת ִחילִ ים ַ
ֶׁש"וְ ֵתן ַטל ָ
יהםְ ,ו ִאם
ירּוׁשלַ ִיםָ ,היּו ְצ ִריכִ ים לַ ֲחזֹור לְ ָב ֵּת ֶ
ָ
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁשעֹולֵ י ָה ְרגָ לִ ים ֶׁש ָעלּו לִ
ַמ ַ
ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ַי ְת ִחיל לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַעל ַהּגֶ ֶׁשם ִמ ָּיד ַא ֲח ֵרי ְׁש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרתֵ ,הם ִי ְהיּו ִמ ְסּכֵ נִ ים,
"מ ַח ֵּיה
יהם ּגֶ ֶׁשם .לָ כֵ ןַ ,רק ַמזְ ּכִ ִירים ְּב ִב ְרּכַ ת ְ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ַד ְרּכָ ם ָה ֲארּוּכָ ה ַה ַּב ְי ָתהֵ ,י ֵרד ֲעלֵ ֶ
ּומֹוריד ַהּגֶ ֶׁשם"ַ ,אְך ֵאין ְמ ַב ְּק ִׁשים
ִ
רּוח
"מ ִּשׁיב ָה ַ
מֹוריד ּגֶ ֶׁשם ַ -
ַה ֵּמ ִתים"ֶׁ ,ש ַה ָּק ָּב"ה ִ
יתם.
ּומ ָטר לִ ְב ָרכָ ה"ַ ,עד ז' ְּב ֶח ְׁש ָוןֵ ,עת עֹולֵ י ָה ְרגָ לִ ים ּכְ ָבר ָׁשבּו לְ ֵב ָ
ַע ַד ִין ְ"ו ֵתן ַטל ָ

ַּדף י"אִ :מיּדֹות וְ ֶד ֶרְך ֶא ֶרץ
ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל נִ לְ ֲחמּו ַב ֲע ָמלֵ קָ ,עלָ ה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ִעם ַא ֲהרֹן
ַהּכ ֵֹהן ְו ִעם חּור לְ רֹאׁש ַהּגִ ְב ָעהּ ,כְ ֵדי לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל לִ ְפנֵ י ַה ָּק ָּב"הֶׁ ,ש ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל יְ נַ ְּצחּו ַּב ִּמלְ ָח ָמהּ .כְ ֶׁש ֵה ִרים ֶאת יָ ָדיו ִ -ה ְס ַּתּכְ לּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ לַ ֵּפי
הֹוריד ֶאת יָ ָדיו ִ -ה ְפ ִסידּו
יּצחּו ַב ִּמלְ ָח ָמהּ .כְ ֶׁש ִ
יהם ֶׁש ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ,וְ ָאז נִ ְ
ַמ ְעלָ ה וְ נִ זְ ּכְ רּו ַב ֲא ִב ֶ
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרתֶׁ ,שּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ִה ְת ַי ֵּשׁב ַעל ֶא ֶבן ְו ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן ְוחּור ִס ְּיעּו לֹו
ַּב ִּמלְ ָח ָמהַ .ה ָ
ּדּוע הּוא יָ ַׁשב ַּדוְ ָקא ַעל ֶא ֶבן וְ ֹלא ַעל ּכָ ִרית? ְּב ַדף
ל-עלַ .מ ַ
לְ ַה ֲח ִזיק ֶאת ָי ָדיו מּוּנָ פֹות ֶא ָ
"ּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל נִ לְ ָח ִמים ְונִ ְמ ָצ ִאים ְּב ָצ ָרה .לָ כֵ ן ֶא ְׁש ַּת ֵּתף
לֹומ ִדיםֶׁ ,שּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָא ַמרְ :
ֶזה ְ
נֹוחּ ,כְ ֵדי לְ ַה ְראֹות ֶׁש ֲאנִ י ִמ ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ַּצ ַער ֶׁשּלָ ֶהם".
ְּב ַצ ֲע ָרםֵ .א ֵׁשב ַעל ֶא ֶבן ְוֹלא ַעל ֵח ֶפץ ַ
אֹומרֶׁ ,ש ָא ָדם ֶׁש ִאכְ ַּפת לֹו ִמ ַּצ ַער ַה ִּציּבּורְ ,והּוא ִמ ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ַצ ֲע ָרם ,זֹוכֶ ה לִ ְראֹות
ַה ַּתלְ מּוד ֵ
נֹוׁשע ִמן ַה ָּצ ָרה.
יצד ַה ִּציּבּור ָ
ְּבנֶ ָח ַמת ַה ִּציּבּורּ ,כֵ ַ

ַּדף י"בַּ :ת ֲענִ ּיֹות ִציּבּור
חֹודׁש ֶח ְׁש ָוןְּ .ב ַדף זֶ ה ַה ַּתלְ מּוד
ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ לַ ,הּגְ ָׁש ִמים ַמ ְת ִחילִ ים לָ ֶר ֶדת ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶ
קֹוב ַע ֶׁש ַה ִּציּבּור
חֹודׁש ּכִ ְסלֵ ו ַו ֲע ַד ִין ֹלא ָי ְרדּו גְ ָׁש ִמיםֵּ ,בית ִּדין ֵ
יע ֶ
ְמלַ ְּמ ֵדנּו ֶׁש ִאם ִהּגִ ַ
ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַעּנֹות ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמיםְּ -ביֹום ֵׁשנִ יְּ ,ביֹום ֲח ִמי ִּשׁיְ ,וׁשּוב ְּביֹום ֵׁשנִ י ַה ָּבאַּ .ב ָי ִמים
מּוּתר ָה ָיה לֶ ֱאכֹול ַּבּלַ ְילָ הְ ,ו ַהּצֹום
ַהּלָ לּו ָהיּו ִמ ְת ַּפלְ לִ ים ֶׁש ֵּי ְרדּו גְ ָׁש ִמיםְּ .ב ַת ֲענִ ּיֹות ֵאּלּוָ ,
ִה ְת ִחיל ַרק ִעם ַה ְת ָחלַ ת ַהּיֹוםִ .אם ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִה ְת ַעּנּו ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמים ֲע ַדיִ ן ֹלא יָ ְרדּו גְ ָׁש ִמים
יֹותר ָ -צ ִמים ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה וְ כָ ל ַהּיֹום,
ַחס וְ ָחלִ ילָ הֵּ ,בית ִּדין ּגֹוזֵ ר ָׁשלֹוׁש ַּת ֲענִ ּיֹות ֲחמּורֹות ֵ
נֹועלִ ים
עֹוׂשים ְמלָ אכָ הֵ ,אין ִמ ְת ַר ֲח ִצים וַ ֲא ִפיּלּו ֵאין ֲ
יּפּורים ,וְ גַ ם ֵאין ִ
ּכְ מֹו ְּביֹום ַהּכִ ִ
הּודים ִמ ְת ַא ְּס ִפים ְּב ָב ֵּתי ַהּכְ נֵ ִסּיֹות
נַ ֲעלָ יִ םַ .א ַּב ֵיי ָא ַמרֶׁ ,ש ְּב ַת ֲענִ ּיֹות ֵאּלֶ ה ָהיּו כָ ל ַה ְּי ִ
טֹובה ,אֹו אּולַ י ֵיׁש ִה ְתנַ ֲהגּות
צּורה ָ
ּומ ָב ְר ִרים ִאם ְּבנֵ י ָה ִעיר ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ְּב ָ
ּובֹוד ִקים ְ
ְ
קֹור ִאים
יחה ֵמ ֲח ֵברֹוֵ .מ ֶא ְמ ַצע ַהּיֹום ָהיּו ְ
יּקׁש ְסלִ ָ
ּומי ֶׁש ָה ָיה ָצ ִריְך ִּ -ב ֵ
אּויהִ ,
ֶׁש ֵאינָ ּה ְר ָ
יּקׁשּו ַר ֲח ִמים ֵמ ַה ָּק ָּב"ה.
ּוב ְ
ּתֹורה ְו ַא ַחר ּכָ ְך ִה ְת ַּפלְ לּו ִ
ַּב ָ
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בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת תענית ,דף ט'

יתיב רבי יוחנן וקא מתמה ,אמר :מי איכא מידי דכתיבי
בכתובי דלא רמיזי באורייתא?
יתיב  -ישב
קא מתמה  -היה תמה
רמיזי  -רמוז
הסבר :בתגובה ללימוד מתוך הכתובים ,תמה רבי יוחנן
 האם יש רעיון שמופיע בכתובים ולא רמוז בתורה?חיפש ומצא שגם הרעיון הזה אכן נרמז בתורה.

| על המפה
הקהילה היהודית בעיר ויטבסק-בלארוס
ויטבסק היא עיר מרכזית בבלארוס שליד
רוסיה ,שנקראת על שם נהר הוויטבה .בעיר
הייתה קהילה יהודית גדולה ,שגדלה במיוחד
בעקבות הגעת יהודים שגורשו ממוסקבה
ב .1891-בסוף המאה ה 19-ובתחילת המאה
ה 20-כמחצית מ 65-אלף תושבי העיר היו
יהודים ,ופעלו בה כשישים בתי כנסת .בין
תושבי העיר הידועים היו האדמו"ר רבי מנחם
מנדל מוויטבסק ,וראש המוסד איסר הראל.
במהלך השואה נכלאו יהודי ויטבסק בגטו,
ממנו הועברו לעבודות כפייה ,וכ 16-18-אלף
מתוכם נרצחו .הקהילה היהודית בוויטבסק לא
התאוששה אחרי
השואה ,וכיום
נותרו בה תושבים
יהודים מעטים.
קברו של האדמור רבי מנחם מנדל מוויטבסק בבית
הקברות בטבריה ()~Wikipedia, Ori

"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

א

חברות

| מן ההסטוריה

 7דקות

חטיפת אייכמן בארגנטינה

מתפלפלים

אדולף אייכמן היה מבכירי השלטון הנאצי .לאחר
מלחמת העולם השנייה הוא נמלט מגרמניה
והתיישב בארגנטינה תחת זהות בדויה .ידיעות
על מיקומו הגיעו לידי איסר הראל ,הממונה
על שירותי הביטחון של ישראל ,והוא החליט
להוציא אל הפועל מבצע לחטיפת אייכמן
והבאתו לארץ למשפט .בראש המבצע עמד איש
המוסד רפי איתן .אנשי המוסד לכדו את אייכמן
ליד ביתו ,העלו אותו לרכב ולקחו אותו לדירת
מסתור ,שם נחקר ולאחר מכן הוטס לארץ.
מבצע זה נחשב לאחד המבצעים המורכבים
והנועזים ביותר של המוסד ,בשל המרחק הגדול
מישראל והצורך בחשאיות לכל אורכו .בארץ
הועמד אייכמן לדין והוצא להורג.

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
יוני בן ה 15-לומד ביחד בכיתה עם חברו הטוב דני .בזמן האחרון יוני
שם לב שדני עייף מאוד ,נרדם בשיעורים ,מתנהג בעצבנות לא כפי
שהתנהג תמיד ,ובכלל משהו השתנה בו .יוני החל לחשוד שדני מסתובב
בלילות עם כל מיני טיפוסים מפוקפקים ,ואולי אף נגרר לשתיית
אלכוהול ודברים מסוכנים אחרים ,וזו הסיבה לשינוי בהתנהגותו .יוני
ניסה לדבר על זה עם דני ,אך דני אמר לו שהכל בסדר וזה לא עניינו
של יוני מה שהוא עושה בזמנו החופשי .יוני התלבט מה עליו לעשות.

מצד שני:

מצד אחד:

האחריות
על חינוכו והתנהגותו
של דני
ה
יא
על כתפיהם של
ההורים
ש
לו
ו
המ
ורים שלו .זה
לא הת
פקיד של יוני ,שהוא
בסך הכל
ח
בר בן  .15לכן יוני לא
צריך לדו
וח
ו'ל
הלשין' על דני ,זה
התפק
יד
של
הה
ור
ים והמורים
שלו שי
שימו עין על הילדים
וה
תלמידים.

חבר טוב של
א
יוני הו לי מוטלת על
דני ,ולכן או
יות לדווח על
חר
יוני הא ם בבית הספר
מורי
כך ל ם של דני ,כדי
ולהורי חריו ויראו מה
א
שיעקבו ה ומה קרה לו
א עוש
הו בזמן האחרון.

ו...מה
דעתכם?
אדולף אייכמן
במשפטו ()1961

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

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

"מוסר"

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

"מוסר" הוא כינויו של יהודי המלשין לשלטונות
הנוכרים על יהודים אחרים ובכך מוביל למאסרם,
להחרמת ממונם או לסיכון חייהם .מדובר במעשה
חמור של בגידה בעם ישראל וסכנת נפשות ,ולכן
במקרים מסוימים מתירה ההלכה לעצור את
המוסר בכל דרך אפשרית ואפילו לפגוע בו אם
צריך חלילה כדי למנוע ממנו להלשין על יהודים.
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בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

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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הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

 7דקות

אל.
1.איסר הר "כ וראש המוסד.
2.ראש השב
3.הפושע הנאצי אדולף אייכמן .צי אייכמן התנהל
נא
ה
שע
4.המבצע לחטיפת הפוטינה בשנת .1960
אנוס איירס ארגנ
בבו

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי האיש הציור?
 2מה היו תפקידיו?
 3מי גר בבית ברחוב גריבלדי?
 4איך השלט "בואנוס איירס  "1960קשור לאיש שבציור?
 3דקות

| מי אני?
1.היה ראש השב"כ הראשון וראש המוסד השני.
2.עיצב את דמותם של שירותי המודיעין בישראל.
3.היה אחראי להשגת ידיעות מודיעיניות חשובות שהעלו את
יוקרתה של ישראל.
4.הוביל ללכידתם של מרגלים שונים.
5.ניהל את מבצע חטיפתו של אדולף אייכמן והבאתו לארץ.

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

איסר הראל

4260

4650

4800
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4900
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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
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1948
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1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
על הפסוק הראשון בפרשתנו "וישב יעקב",
דורשים חז"ל ,שבשל שהגיע למצב בו הוא
מבקש לשבת בשלווה ,קפץ עליו כל הסיפור
הקשה של מכירת יוסף .וכל כך למה? מה רע
בבקשת השלווה שביקש יעקב? האדם מכונה
בנביא "מהלך" ,שכן תפקידו של האדם להיות
בתנועה מתמדת ,בהתקדמות ,בעשייה.
כשאדם מגיע לתחושה של שלמות ,שכבר
אין בידו מה לעשות או לתקן  -יש בכך צער
והתנגדות לעצם תפקידו של האדם כמהלך.
דבר זה מתבטא ,ע"פ המהר"ל מפראג,
גם בשמו של ה"אדם" -מלשון "אדמה"-
שכל הזמן מולידה ומצמיחה .בקשתו של
יעקב "לישב בשלווה" נוגדת את תפיסת
ההתקדמות הבלתי פוסקת של האדם ,ולכן
מיד קפץ עליו עניין חדש שאילץ אותו
"לקום" ולצאת ממקומו.

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת תענית ,דפים י״ג  -ט״ו

"ענֵ נּו"
ַּדף י"גְּ :ת ִפיּלַ ת ֲ
יּוח ֶדת לִ ְת ִפיּלַ ת ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה -
יפים ְּת ִפיּלָ ה ְמ ֶ
מֹוס ִ
ְּב ָי ִמים ֶׁש ָּב ֶהם ֵיׁש ַּת ֲענִ ית ִציּבּור ִ
"ענֵ נּו"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ִּמיּלָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ַה ְּת ִפיּלָ ה
"ענֵ נּו"ְּ .ת ִפיּלָ ה זֹו ְמכּוּנָ ה ְּת ִפיּלַ ת ֲ
ְּת ִפיּלַ ת ֲ
יתנּוִּ ,כי
ֹלקינּו ְּביֹום צֹום ַּת ֲענִ ֵ
"ענֵ נּו ַה ֵּשׁם ֶא ֵ
יּלת ֲענֵ נּו ְמ ַב ְּק ִׁשיםֲ :
"ענֵ נּו"ִּ .ב ְת ִפ ַ
ִהיא ֲ
ְּב ָצ ָרה גְ דֹולָ ה ֲאנָ ְחנּו…".
יבנּו"
יקם ַאל ְּת ִׁש ֵ
"ּומּלְ ָפנֶ יָך ַמלְ ּכֵ נּוֵ ,ר ָ
"ענֵ נּו"? ַא ֲח ֵרי ַה ִּמיּלִ ים ִ
אֹומ ִרים ֶאת ְּת ִפיּלַ ת ֲ
ֵהיכָ ן ְ
"ׁש ַמע קֹולֵ נּו".
ֶׁש ְּב ִב ְרּכַ ת ְ
לֹומר ְּת ִפיּלַ ת ֲענֵ נּו ַרק ִּב ְת ִפיּלַ ת ַה ִּמנְ ָחה ֶׁשל ַּת ֲענִ ית ִציּבּור
נֹוהגִ ים ְּבנֵ י ַא ְׁשּכְ נַ ז ַ
ִּב ְז ַמנֵ ּנּו ֲ
"ענֵ נּו"ַ ,אְך
אֹומר ְּת ִפיּלַ ת ֲ
אֹומ ִרים ְּבכָ ל ַה ְּת ִפיּלֹותַ .רק ִמי ֶׁש ָּצם ֵ
ּובנֵ י ֲעדֹות ַה ִּמ ְז ָרח ְ
ְ
אֹומ ִרים ֲענֵ נּו.
ְילָ ִדים ,אֹו ָא ָדם חֹולֶ ה ֶׁש ֵאינֹו ָצםֵ ,אינָ ם ְ

צֹוצרֹות
עֹותם ַּב ֲח ְ
ַּדף י"ד :וַ ֲה ֵר ֶ
צֹוצרֹות:
קֹוע ַּב ֲח ְ
ּתֹורהֶׁ ,ש ִאם ָּב ָאה ָצ ָרה ַעל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,צ ִריְך לִ ְת ַ
יּוח ֶדת ִמן ַה ָ
יֵ ׁש ִמ ְצוָ ה ְמ ֶ
"וְ כִ י ָתבֹאּו ִמלְ ָח ָמה ְּב ַא ְר ְצכֶ ם ַעל ַה ַּצר ַהּצ ֵֹרר ֶא ְתכֶ ם ,וַ ֲה ֵרע ֶֹתם ַּב ֲחצ ְֹצרֹות .וְ נִ זְ ּכַ ְר ֶּתם לִ ְפנֵ י
נֹוׁש ְע ֶּתם ֵמאֹיְ ֵביכֶ ם".
לֹוקיכֶ ם ,וְ ַ
ה' ֱא ֵ

חידה!

זהו את המילים הבאות שמורכבות
מאותיות דומות:
 .1הבן של הנכד
 .2אביו של יהושע
 .3עיר גדולה שאנשיה היו חוטאים

אֹותנּו
צֹוצרֹות ְוכָ ְך ִי ְזּכֹור ָ
יע ַּב ֲח ְ
ּגֹוים לְ ִהיּלָ ֵחם ָּבנּו ,נָ ִר ַ
ּתֹורה ִהיאֶׁ ,ש ִאם ָיבֹואּו ִ
ּכַ ּוָנַ ת ַה ָ
ַה ָּק ָּב"ה ְו ַי ֲעזֹור לָ נּו.
אֹותנּו לִ ְפנֵ י ַה ָּק ָּב"ה?
צֹוצרֹות יַ זְ ּכִ ירּו ָ
ֵאיְך ַה ֲח ְ
כּוּלםֶׁ ,ש ַה ָּצ ָרה ֹלא
צֹוצרֹות ַמ ְז ִּכירֹות ְל ָ
יעה ַּב ֲח ְ
יּלה ְו ַה ְּת ִק ָ
ָה ַר ְמ ַּב"ם ַמ ְס ִּביר ֶׁש ַה ְּת ִפ ָ
ׁשּובה ְולַ ֲחׁשֹוב ֵאילּו ְד ָב ִרים ָצ ִריְך
"ס ָתם"ֶ ,אּלָ א ָּב ָאה לְ ַה ְזּכִ יר ֶׁש ָּצ ִריְך לַ ֲחזֹור ִּב ְת ָ
ָּב ָאה ְ
ּוב ֶּד ֶרְך ֶׁש ָּבּה ַה ָּקדֹוׁש
אֹופן ַ
ּול ִה ְתנַ ֵהג ָּב ֶ
ְל ַת ֵּקןָּ .כל ִאיׁש ְמ ַק ֵּבל ַעל ַע ְצמֹו ְל ִה ְׁש ַּת ֵּפר ְ
עֹוזר ָל ֶהם
ׁשּובה ,הּוא ֵ
חֹוזר ִּב ְת ָ
רֹואה ֶׁש ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ֵ
ּוכ ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ֶ
רֹוצהְ ,
ָּברּוְך הּוא ֶ
אֹותם ֵמ ַה ָּצרֹות.
יע ָ
ּומֹוׁש ַ
ִ

אׁשי
ּקֹודׁש לָ ְרחֹוב ָה ָר ִ
הֹוצ ַאת ֲארֹון ַה ֶ
ַּדף ט"וָ :

 .4הנביא שנשלח לעיר זאת
 .5אחד משמותיו של המשיח
(תשובות :נין ,נון,
נינוה ,יונה ,ינון)

שאלות השבוע ???

 .1מתי מתחילים לבקש גשמים
בתפילה?
 .2באיזו תפילה אומרים "עננו"?
 .3מה לומדים מאנשי נינוה לעניין
התענית?

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

ילה ֲע ִצ ַירת
ִאם ֵיׁש ָח ִל ָ
ּגֹוז ִרים
ְּג ָׁש ִמיםֵּ ,בית ִּדין ְ
ֵׁשׁש ַּת ֲענִ ּיֹות ַעל ַה ִּציּבּור.
ִאם ֲע ַדיִ ן ֹלא יָ ְרדּו גְ ָׁש ִמים,
גֹוז ִרים ֶׁש ַבע ַּת ֲענִ ּיֹות
ָהיּו ְ
נֹוספֹות.
ָ
ימי
ַמה ְּב ִדּיּוק ָעׂשּו ִּב ֵ
ַּת ֲענִ ית ֵאּלֶ ה?
אֹומ ֶרתֶׁ ,שּנִ יּגְ ׁשּו
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
הֹוציאּו ֶאת
לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת וְ ִ
ּקֹודׁש ִעם ִס ְפ ֵרי
ֲארֹון ַה ֶ
אׁשי,
ּתֹורה לָ ְרחֹוב ָה ָר ִ
ַה ָ
עֹוררּות ְוכֹה ָא ַמר:
מּוסר וְ ִה ְת ְ
אֹו-אז נֶ ֱע ַמד ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם זָ ֵקן לִ ְפנֵ י ַה ִּציּבּור וְ ָד ַרׁש ִּד ְב ֵרי ָ
ָ
אֹותם ִעם ָה ִעיר
"א ֵחינּו ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאלַ ,אנְ ֵׁשי נִ ינְ ֵוה ֶׁש ָח ְטאּו לַ ֵּשׁם ְוהּוא ָר ָצה לַ ֲהפֹוְך ָ
ַ
ׁשּובה ְו ַה ָּק ָּב"ה ָס ַלח ָל ֶהםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָח ְזרּו
ֶׁש ָּל ֶהם ַי ַחדָ ,ל ְבׁשּו ַׂשקִ ,ה ְת ַעּנּו ְו ָׁשבּו ִּב ְת ָ
טֹוביםֹ ,לא ִמ ְּפנֵ י ַה ַּת ֲענִ ית ְוֹלא ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּלָ ְבׁשּו ַׂשק.
ׁשּובה ְו ָעׂשּו ַמ ֲע ִׂשים ִ
ִּב ְת ָ
ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לִ זְ ּכֹור ֶׁשֹּלא ַמ ְס ִּפיק לְ ִה ְת ַעּנֹות ְוֹלא לֶ ֱאכֹול ְוֹלא לִ ְׁשּתֹותֶ ,אּלָ א ָעלֵ ינּו
אֹומר ַה ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ַה ָּז ֵקןְ ,וכָ ל ֶא ָחד ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְו ִה ְת ַא ֵּמץ
ׁשּובה"ּ .כָ ְך ָה ָיה ֵ
לַ ֲחזֹור ִּב ְת ָ
טֹובים.
ׁשּובה ּולְ ַה ְרּבֹות ְּב ַמ ֲע ִׂשים ִ
לַ ֲחזֹור ִּב ְת ָ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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