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למוד הישראלי

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ַּת ֲענִ יתַּ ,דף ט"ז -כ"ב
פרשת מקץ | כ"ד -ל' בכסלו ( 28לנובמבר 4 -לדצמבר)

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת תענית ,דף ט״ו

אמר רבי זירא :מריש כי הוה חזינא להו לרבנן דיהבי אפר
מקלה על גבי תיבה  -מזדעזע לי כוליה גופאי.

חג חנוכה
שמח!
ַּדף ט"זֵ :א ֶפר ַעל ָהרֹאׁש
יחים ֵא ֶפר ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפרֶׁ ,שּכְ ֶׁש ָהיּו ִמ ְת ַּפלְ לִ ים ְּת ִפיּלֹות ַּב ַּת ֲענִ ּיֹותָ ,היּו ְמנִ ִ
יחים ֵא ֶפר ַעל ָהרֹאׁש ּכְ ֵדי
ּדּוע ָעׂשּו כֵ ן? יֵ ׁש ַמ ְס ִּב ִיריםֶׁ ,ש ְּמנִ ִ
ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ַה ִּמ ְת ַּפלְ לִ יםַ .מ ַ
לְ ַהזְ ּכִ יר ֶאת ַהּזְ כּות ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוֶׁ ,ש ָר ָצה לַ ֲעקֹוד ֶאת ִי ְצ ָחק ְּבנֹו ְולִ ְׂשרֹוף
אֹותֹו ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחַ ,עד ֶׁש ִּי ְה ֶיה ֵא ֶפרּ ,כִ י ּכָ ְך ָא ַמר לֹו ַה ָּק ָּב"הֹ .לא ַרק ַעל ָהרֹאׁש ֵהנִ יחּו
ּקֹודׁשַ .ה ַּתלְ מּוד ַמ ְס ִּביר ֶׁש ָעׂשּו כֵ ןִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּכְ ֶׁש ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל
ֵא ֶפרֶ ,אּלָ א גַ ם ַעל ֲארֹון ַה ֶ
ּקֹודׁש.
יחים ֵא ֶפר ַעל ֲארֹון ַה ֶ
רּויים ְּב ַצ ַערּ ,גַ ם ַה ָּק ָּב"הּ ,כִ ְב ָיכֹולִ ,מ ְצ ַט ֵער ִע ָּמם ְולָ כֵ ן ְמנִ ִ
ְׁש ִ

ּכֹוהן לְ ִה ְס ַּת ֵּפר?
ַּדף י"זָ :מ ַתי ָצ ִריְך ֵ
ּתֹורה ּכָ תּובֶׁ ,ש ָאסּור לָ ֶהם
ּכֹוהנִ ים ֶׁש ָע ְבדּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֶׁ ,ש ַּב ָ
ָאנּו ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ַה ֲ
אֹופן ֶׁש ִּת ְה ֶיינָ ה ּגְ דֹולֹות ִמ ַּדיָ .מ ֵהן ְׂש ָערֹות ּגְ דֹולֹות? אֹו
ֹאׁשם ְּב ֶ
לְ גַ ֵּדל ֶאת ַׂש ֲערֹות ר ָ
ּכֹוהן
אֹותנּוֶׁ ,ש ֵ
יהם לְ ִה ְס ַּת ֵּפר? ַה ַּתלְ מּוד ְמלַ ֵּמד ָ
ְּב ִמיּלִ ים ֲא ֵחרֹות ּ -כָ ל ּכַ ָּמה ְז ַמן ֲעלֵ ֶ
יֹוד ִעים זֹאת?
יכן ְ
לֹוׁשים יֹוםֵ .מ ֵה ָ
עֹובד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,צ ִריְך לְ ִה ְס ַּת ֵּפר ּכָ לְׁ ...ש ִ
ָה ֵ
"ּופ ַרע ֹלא
ּכֹוהנִ יםֶ :
סּוקיםְּ .ב ֵס ֶפר יְ ֶחזְ ֵקאל נֶ ֱא ַמר ּכָ ְך ַעל ַה ֲ
ַעל ְי ֵדי ְּד ָר ָׁשה ֵּבין ְׁשנֵ י ְּפ ִ
"ּפ ַרע" ֵׂ -ש ָער ּגָ דֹולֹ" ,לא ְי ַׁשּלֵ חּו" ֹ -לא ְיגַ ְּדלּוְ .ל ַג ֵּבי נָ ִזיר ָּכתּוב
לֹומרֶ ,
ְי ַׁשּלֵ חּו"ּ .כְ ַ
"קדֹׁש ִי ְה ֶיהּ ,גַ ֵּדל ֶּפ ַרע ְׂש ַער רֹאׁשֹו" .הּוא ָצ ִריְך לְ גַ ֵּדל ֶאת
(ּב ִּמ ְד ָּברֶּ ,פ ֶרק ו')ָ :
ּתֹורה ַ
ַּב ָ
יֹוד ִעים,
לֹוׁשים יֹוםִ .אם ּכָ ְךָ ,אנּו ְ
רֹותיו? ְׁש ִ
רֹותיוּ .כַ ָּמה ְז ַמן ָצ ִריְך נָ ִזיר לְ גַ ֵּדל ַׂש ֲע ָ
ַׂש ֲע ָ
ּכֹוהנִ ים ְצ ִריכִ ים
"ּפ ַרע" .לָ כֵ ן ַה ֲ
לֹוׁשים יֹוםֲ ,ה ֵרי הּוא ְמגַ ֵּדל ֶ
ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵאינֹו ִמ ְס ַּת ֵּפר ְׁש ִ
"ּופ ַרע ֹלא יְ ַׁשּלֵ חּו".
ּכֹוהנִ ים ֶ
לֹוׁשים יֹוםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ּכָ תּוב ַּב ָּפסּוק ַעל ַה ֲ
לְ ִה ְס ַּת ֵּפר ַא ַחת לִ ְׁש ִ

טּוריָ ינֹוס"
ַּדף י"ח" :יֹום ְ
טּור ָיינֹוס".
עֹוׂשים יֹום טֹוב ְּבי"ב ַּב ֲא ָדרְ ,ו ָק ְראּו לֹו "יֹום ְ
שּפ ַעם ָהיּו ִ
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפר ַ
ְּביֹום זֶ ה ֹלא ָצמּו וְ לָ כֵ ן הּוא נִ ְק ָרא "יֹום טֹוב"ָ .ה ֶר ַקע לְ ִענְ ָין ַה ֶּזה ָה ָיה ֶׁשלִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹות,
רֹומ ִאים ָׁשלְ טּו ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלּ .גִ יּלּו יֹום ֶא ָחד ֶׁש ַה ַּבת ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך נִ ְר ְצ ָחה לְ ַיד ָה ִעיר
ּכְ ֶׁש ָה ָ
טּוחים ֶׁש ֶא ָחד
רֹומ ִאים לַ ֲהרֹוג ֶאת ּכָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּגָ ִרים ְּבֹלֹודּ ,כִ י ָהיּו ְּב ִ
לֹודִ .מּיָ ד ֶה ְחלִ יטּו ָה ָ
ּגֹוררּו ְׁשנֵ י ַא ִחים ַצ ִּד ִיקים ,וְ ֵהם ָּבאּו ֶאל ַה ַּשׂר
ֵמ ֶהם ָר ַצח ֶאת ַּבת ַה ֶּמלֶ ְךָּ .ב ִעיר ֹלֹוד ִה ְת ְ
"אל ַּת ֲהרֹוג ֶאת ּכּוּלָ םֲ .אנַ ְחנּו ָר ַצ ְחנּו ֶאת ַּבת ַה ֶּמלֶ ְך"ְּ .בכָ ְך ֵהם ִּב ְיּקׁשּו
טּוריָ ינֹוס וְ ָא ְמרּו לֹוַ :
ְ
הּודיםֶׁ ,שֹּלא יַ ַה ְרגּום ,לַ ְמרֹות ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת ֵהם ֹלא ָה ְרגּו ֶאת ַּבת ַה ֶּמלֶ ְך.
לְ ַה ִּציל ֶאת ּכָ ל ַהּיְ ִ
אֹותנּו ַא ָּתה
רֹומ ִאיּ"ַ :דע לְ ָךֶׁ ,ש ִאם ַּת ֲהרֹוג ָ
אֹותםָ ,א ְמרּו ָה ַא ִחים לַ ַּשׂר ָה ָ
לִ ְפנֵ י ֶׁש ָה ְרגּו ָ
אֹותםִ .מ ָּיד ַא ַחר ּכָ ְךִ ,הּגִ יעּו ְׁשנֵ י
יהם ְו ָה ַרג ָ
יענֵ ׁש ַעל ּכָ ְך"ַ .אְך הּוא ֹלא ָׁש ַמע לְ ִד ְב ֵר ֶ
ֵת ָ
רֹומ ִאיםִ ,היּכּו ְּב ַאלָ ה ַעל רֹאׁשֹו ְוהּוא ֵמת ַּב ָּמקֹום .לְ ֶרגֶ ל ַה ִּשׂ ְמ ָחה ַהּגְ דֹולָ ה
ָׂש ִרים ָ
יּצלּוָ ,ק ְבעּו ֲחכָ ִמים ֶׁש ַּי ֲעׂשּו יֹום טֹוב ְּבי"ב ַּב ֲא ָדרַ .א ֲח ֵרי ָׁשנִ ים
הּודי ָה ִעיר ֹלֹוד נִ ְ
ֶׁשּכָ ל ְי ֵ
יּטלּו ֶאת ַהּיֹום-טֹוב.
ַרּבֹות ֵא ְר ָעה ָצ ָרה לְ ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ְּביֹום ֶזהְ ,ולָ כֵ ן ִּב ְ
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מריש  -מתחילה
כי הוא חזינא  -כשהייתי רואה
כוליה גופאי  -כל גופי
הסבר :רבי זירא אמר שבתחילה ,כאשר היה רואה
את החכמים מניחים אפר מקלה על גבי ארון הקודש
בתענית ציבור ,היה מזדעזע כל גופו מרוב חרדה.

| מן ההסטוריה
הכרזת העצמאות של מדינת ישראל
הכרזת העצמאות של מדינת ישראל נערכה
ביום שישי ,ה' באייר תש"ח ,בבית דיזנגוף
שבתל אביב .ההחלטה להכריז את המדינה
התקבלה תוך לבטים רבים בשל החשש מפני
מתקפה של מדינות ערב .תאריך ההכרזה נקבע
למועד פקיעת המנדט הבריטי בארץ ,שהיה
בשבת ,אבל היא הוקדמה ליום שישי כדי למנוע
חילול שבת .לאחר שירת התקווה ,הקריא דוד
בן גוריון את נוסח מגילת העצמאות ,והכריז על
הקמת מדינת ישראל .לאחר מכן מונתה מנהלת
העם לתפקיד הממשלה הזמנית ,שבן גוריון
עמד בראשה .בתגובה להכרזת העצמאות פלשו
צבאות ערב לארץ ופרצה מלחמת העצמאות.

הכרזת העצמאות
על מדינת ישראל
(אוסף התצלומים
הלאומי,
)KLUGER ZOLTAN

"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.
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| על המפה

מתפלפלים

שדה בוקר

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

שדה בוקר הוא קיבוץ בנגב .הוא הוקם ב1952-
כחווה לגידול בקר ,וחברי הקבוצה שגרו בו עסקו
בחקלאות ופיתוח הנגב .ב 1955-הפך היישוב
לקיבוץ באופן רשמי .בשנת  1953התיישב בשדה
בוקר דוד בן גוריון ,לאחר שהתפטר בפעם
הראשונה מראשות הממשלה ,והקיבוץ נעשה
מזוהה עם דמותו .גם את שנותיו האחרונות עשה
בן גוריון בצריף שבקיבוץ ,שהפך למוזיאון ונקרא
על שמו .כיום חיים במקום כ 450-תושבים ,והוא
נחשב לאחד הקיבוצים המעטים השומרים עדיין
על אורח החיים הקיבוצי המסורתי .תיירים רבים
מגיעים למקום לבקר בצריפו של בן גוריון.

בשכונה בה גרים שחר ואיתן בני ה ,17-היו בחודשים האחרונים מקרים
רבים של גניבת מכוניות ופריצות לבתים ,ונגרם נזק רב לאנשים .למרות
הפניות למשטרה התופעה נמשכה .שחר ואיתן החליטו לארגן קבוצת
נערים מתנדבים בגילם ,שתסתובב במשמרות בלילות בשכונה ,תנסה
להרתיע ,להבריח או אפילו לתפוס את הגנבים ,ובכך להחזיר את
הביטחון לתושבי השכונה .הדבר עורר דיון סוער בשכונה.

מצד שני:

מצד אחד:

חלק
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תושבים אמרו
מה
חלק הכבוד לנערים
שכל לוקחים יוזמה,
הללו ש לילות ,מגלים
םב
מתנדבי ובה ,ופועלים
ט
אזרחות טחון והשקט
להחזרת הבי
מוכת הגניבות
לשכונה
והפריצות.

ו...מה
דעתכם?
הצריף המחודש בשדה בוקר (אוסף התצלומים הלאומי,
)Amos Ben Gershom

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

של מושג

רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי?

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

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

אתחלתא דגאולה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

אתחלתא דגאולה הוא מושג המופיע בגמרא,
ומשמעותו היא התחלת הגאולה ,התקופה
שמקדימה את הגאולה השלמה .רבים מגדולי
ישראל הגדירו את תקופתנו כאתחלתא דגאולה,
בעקבות התגשמות הנבואות על יישוב הארץ,
חזרת העצמאות לישראל וקיבוץ הגלויות .ביום
העצמאות נוהגים לברך שכשם שזכינו לאתחלתא
דגאולה  -כך נזכה לגאולה השלמה.
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בס"ד

 7דקות

מאות וקורא אותה.
1 .דוד בן גוריון.
לת העצ
מגי
את
יד
ב
יק
2 .הוא מחז
דיזנגוף בתל אביב.
3 .בית
שי ,ה' באייר תש"ח.
4 .יום שי

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי האיש העומד במרכז הציור?
 2מה הוא מחזיק ביד ומה הוא קורא?
 3באיזה מקום התקיים האירוע שבציור?
 4באיזה תאריך התקיים האירוע שבציור?
 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?
1 .ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של ישראל.
2 .ממנהיגי תנועת העבודה.
3 .הכריז על הקמת מדינת ישראל.
4 .השפיע על עיצוב דמותה של המדינה בתחומים רבים.
5 .התגורר בקיבוץ שדה בוקר.
6 .שדה התעופה של ישראל קרוי על שמו.
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2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
כשהרעב גובר בארץ ישראל ,מבין יעקב
שהוא חייב לשלוח את בניו בשנית למצרים.
הוא אומר להם שייקחו "מזמרת הארץ...
והורידו לאיש" .מהי אותה "זמרת הארץ"
שביקש יעקב שיורידו למצרים?
ע"פ תרגום אונקלוס הכוונה הייתה ל"שבח
הארץ" ,והיינו לפירות טובים הגדלים בארץ
ישראל ,וכך גם משמע ברש"י שכתב שלשון
"זימרה" בא מכך 'שהכל מזמרים עליו
כשהוא בא לעולם' .לעומת זאת ,רבי נחמן
מברסלב ביאר את הביטוי 'זמרת הארץ'
מלשון שיר וזימרה ,והבין שמדובר בניגון
מיוחד ששלח יעקב עם עשרת בניו ,מתוך
אמונה בכוחו של השיר כיכול לרכך ליבו
של כל אחד" :דע ,כי יעקב אבינו...שלח
עמהם ניגון של ארץ ישראל וזה סוד 'קחו
מזמרת הארץ בכליכם' בחינת זמר וניגון".

חידה!

למדנו בעלון על טוריינוס .מתחו קו בין
האישים הרומאים הבאים לבין תיאוריהם:
 .1אדריאנוס

א .הקיסר שדיכא את
המרד הגדול

 .2אספסיינוס

ב .קיסר שהיה חבר טוב
של רבי יהודה הנשיא

 .3טוריינוס

ג .כבש את ירושלים
והחריב את המקדש.

 .4אנטונינוס

ד .הוציא להורג את
הרוגי לוד

 .5טיטוס

ה .הקיסר שדיכא את
מרד בר כוכבא

(תשובות-1 :ה-2 ,א,
-3ד-4 ,ב-5 ,ג)

שאלות השבוע ???

 .1על מה מניחים אפר בתענית ציבור?
 .2מי היה טוריינוס ומה היה סופו?
 .3האם ממשיכים בתענית ציבור אם
ירדו גשמים באמצע היום?
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

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת תענית ,דפים י״ט  -כ״ב

ַּדף י"טַ :ה ַת ֲענִ ית וְ ַהּגֶ ֶׁשם
ּובית ִּדין ֶה ְחלִ יט ֶׁש ֵאין ְּב ֵר ָרהַ ,ח ָּי ִבים לִ גְ זֹור ַּת ֲענִ ית
ּצֹורת ָק ָׁשהֵ ,
ַמה ַה ִּדין ִאם ֵיׁש ַּב ֶ
"מ ָחר ,יֹום ֵׁשנִ י,
הּופצּו ָּב ְרחֹובֹותָ :
רּוּזים ְ
יּוח ֶדתּ ,כְ ִ
הֹוד ָעה ְמ ֶ
הֹוציא ָ
ִציּבּור? ֵּבית ַה ִּדין ִ
ַּת ֲענִ ית ִציּבּור ִמ ְּפנֵ י ֲע ִצ ַירת ּגְ ָׁש ִמים"ְ .ו ִהּנֵ הְּ ,ביֹום ִראׁשֹון ַּבּלַ ְילָ הֵ ,ה ֵחּלּו לָ ֶר ֶדת ּגִ ְׁש ֵמי
ּומאּו ָּשׁ ִריםַ .מה ִעם ַּת ֲענִ ית ַה ִּציּבּור ֶׁש ָּק ְבעּו לְ ָמ ָחר? האם ְמ ַב ְּטלִ ים
ְּב ָרכָ הְ ,וכּוּלָ ם ְׂש ֵמ ִחים ְ
אֹומר ּ -כֵ ן! ַה ָּצ ָרה ִה ְת ַּב ְּטלָ הָ ,אז ּגַ ם ַה ַּת ֲענִ ית ִמ ְת ַּב ֶּטלֶ תֲ .א ִפיּלּו ִאם
יעזֶ ר ֵ
אֹותּה? ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ָ
בֹוקר ַה ַּת ֲענִ ית ַ -מ ְפ ִס ִיקים לְ ִה ְת ַעּנֹותַ .רק ִאם ִה ְת ִחילּו לְ ִה ְת ַעּנֹות ,וְ ַא ַחר
יָ ַרד ּגֶ ֶׁשם ְּב ֶ
ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ֵה ֵחל לָ ֶר ֶדת ּגֶ ֶׁשםָ ,אז ּכְ ָבר ְמ ַסּיְ ִמים ֶאת ַה ַּת ֲענִ ית ַעד סֹוף ַהּיֹום.

ַּדף כ'ַ :רְך ּכַ ָּקנֶ ה ָוק ֶׁשה ּכָ ָא ֶרז
יֹוחאי" :לְ עֹולָ ם
ָא ַמר ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּבנֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ָ
ִי ְה ֶיה ָא ָדם ַרְך ּכַ ָּקנֶ ה ְו ַאל ִי ְה ֶיה ָק ֶׁשה ּכָ ָא ֶרז"ַ .מה ַּכּוָנַ ת
לֹומרֶׁ ,ש ָא ָדם ָצ ִריְך לִ ְהיֹות
ְּד ָב ָריו? ַר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ִמ ְתּכַ ּוֵן ַ
נֹוח ִעם ַה ְּב ִרּיֹות ,וְ ֹלא לְ ִה ְתּגָ אֹותָ .צ ִריְך לִ ְהיֹות ּכְ מֹו
וַ ְּת ָרןַ ,
נֹוׁש ֶבת הּוא
רּוח ֶ
ְקנֵ ה סּוףֶׁ ,שהּוא ֵעץ ַרְך ְונָ מּוְךּ ,וכְ ֶׁש ָה ַ
ּכֹופףְ ,ו ֵאינֹו נִ ְׁש ָאר ַל ֲעמֹוד ְּב ָגאֹוןָּ .כְך ָא ָדם ֵאינֹו
ִמ ְת ֵ
ָצ ִריְך לְ ַה ְק ִּפיד ְולַ ֲעמֹוד ַעל ֶׁשּלֹו ְּבכָ ל ָּד ָברַ .עם יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְמ ָׁשל לִ ְקנֵ י סּוףְ .קנֵ ה סּוף
רּוח
נֹוׁש ֶבת ַ
ֶׁש ְּמ ַק ְּצ ִרים אֹותֹוּ ,גָ ֵדל ׁשּוב ָוׁשּובּ ,כָ ל עֹוד ֹלא ָע ְקרּו אֹותֹו ֵמ ָה ֲא ָד ָמהִ .אם ֶ
ּכֹופף ְו ַא ַחר ּכָ ְך
רּוחַ ,אְך ֵאינֹו נֶ ֱע ָקר ְו ֵאינֹו נִ ְׁש ָּברֶ ,אּלָ א ִמ ְת ֵ
ֲח ָז ָקה ,הּוא ָא ְמנָ ם נָ ע ָונָ ד ָּב ַ
סֹובל ָצרֹות ַרּבֹותֲ ,א ָבל ַאף ַּפ ַעם ֵאינֹו נִ ְׁש ַּבר ,ב"ה
חֹוזר לַ ֲעמֹודּ .כָ ְך ּגַ ם ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלֵ ,
ֵ
חֹוז ִרים לַ ֲעמֹוד.
הּודים ְ
ַּבּסֹוף ָּת ִמיד ַה ְּי ִ

ַּדף כ"א :נַ חּום ִאיׁש ּגַ ם זֹו
לְ ַא ַחד ַה ַּתּנָ ִאים ָק ְראּו נַ חּוםְ ,ו ַהּכֹל ָק ְראּו לֹו "נַ חּום ִאיׁש ּגַ ם זֹו".
טֹובה"ּ ,כִ י ֶה ֱא ִמין
אֹומר "ּגַ ם זֹו לְ ָ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַעל ּכָ ל ָּד ָבר ֶׁש ֵא ַרע לֹוָ ,היָ ה ֵ
טֹוב ֵתנּוְ ,ולָ כֵ ןּ ,גַ ם
עֹוׂשה ֶזה לְ ָ
ֶ
ּוב ַטח ּבֹוֶׁ ,שּכָ ל ַמה ֶּשׁהּוא
ַּב ָּק ָּב"ה ָ
טֹוב ֵתנּוְ .מ ַס ֵּפר ַה ַּתלְ מּוד,
נֹועדּו לְ ָ
טֹובים ֵהם ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהם ֲ
ְּד ָב ִרים ֶׁשּנִ ְר ִאים ָר ִעיםֶּ ,ב ֱא ֶמת ִ
לֹומים ַמ ָּתנָ ה לַ ֶּמלֶ ְךַ ,אְך ְּב ַד ְרּכֹו
ֶׁש ַּפ ַעם ַא ַחת ָׁשלְ חּו ֶאת נַ חּום ִאיׁש ּגַ ם זֹו לָ ֵתת ַא ְרּגַ ז ַי ֲה ִ
רֹוקן.
קֹומם ָע ָפרּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ַי ְרּגִ יׁש ֶׁש ָה ַא ְרּגָ ז ִה ְת ֵ
לֹומים ְו ִהכְ נִ יסּו ִּב ְמ ָ
גֹויים ֶאת ַה ַּי ֲה ִ
ּגָ נְ בּו ִ
הּודים ֵה ִביאּו לֹו ָע ָפר ,הּוא ִה ְת ַרּגֵ ז וְ ָר ָצה
ָּבא נַ חּום לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְךּ ,וכְ ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך ּגִ יּלָ ה ֶׁש ַהּיְ ִ
טֹובה"ָ .אז ִה ְת ַח ֵּפׂש ֵאלִ ָּיהּו ַהּנָ ִביא לְ ֶע ֶבד
לַ ֲהרֹוג ֶאת ּכּוּלָ ם ,וְ נַ חּום ֲע ַדיִ ן ָא ַמרּ" :גַ ם זֹו לְ ָ
ּזֹור ִקים
יּוחד ּכְ מֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוֶׁ ,ש ְ
"אדֹונִ י ,אּולַ י ֶזה ָע ָפר ְמ ָ
ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ְו ָא ַמר לֹוֲ :
אֹותֹו ַּב ִּמלְ ָח ָמה ְוהּוא נֶ ְה ָּפְך לְ ִח ִּצים?"ֶּ .ב ֱא ֶמת ָּב ְדקּו ֶאת ֶה ָע ָפרְ ,ונַ ֲע ָׂשה נֵ ס ְוהּוא נִ ְה ָיה
טֹובהּ ,כִ י
לֹומים ָה ְי ָתה לְ ָ
לְ ִח ִּציםַ .ה ֶּמלֶ ְך ָׂש ַמח ְמאֹוד ְו ַהּכֹל ֵה ִבינּו ֶׁש ַהּגְ נֵ ָבה ֶׁשל ַה ַּי ֲה ִ
הּודים.
אֹוהב ֶאת ַה ְּי ִ
לֹומיםְ ,וכָ ֵעת הּוא ֵ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ַּב ַּי ֲה ִ
יּוחדֵ ,
ַה ֶּמלֶ ְך ָׂש ַמח ַּבּנֶ ֶׁשק ַה ְּמ ָ

עֹוצ ִרים ֶאת ַהּגְ ָׁש ִמים?
יצד ְ
ַּדף כ"בּ :כֵ ַ
בּועַּ .ב ַה ְת ָחלָ ה
בּוע ְועֹוד ָׁש ַ
ּיֹורד ּגֶ ֶׁשם ְּבלִ י ַה ְפ ָס ָקה .לַ יְ לָ ה ,יֹום ,לַ יְ לָ ה ,יֹוםָׁ ,ש ַ
ַּת ֲארּו לָ כֶ ם ֶׁש ֵ
ֶזה נֶ ְח ָמדַ ,א ַחר ּכָ ְך ֶזה ּכְ ָבר ַמ ְרּגִ יזּ ,כִ י ַה ְּד ָרכִ ים ִמ ְת ַקלְ ְקלֹות ְו ִאי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעבֹור ִמ ָּמקֹום
לְ ָמקֹוםְ ,ו ָק ֶׁשה לִ ְקנֹות אֹוכֶ ל .יֵ ׁש ְמקֹומֹות ֶׁש ָּב ֶהם יְ ִר ַידת ּגְ ָׁש ִמים ַר ִּבים ִמ ַּדיְ ,מסּוּכֶ נֶ ת
ּיֹור ִדים ְּב ֶא ֶרץ ָּב ֶבלְ ,מ ַסּכְ נִ ים ַח ֵּיי ָא ָדםִ ,מ ְּפנֵ י
אֹומרֶׁ ,שּגְ ָׁש ִמים ַר ִּבים ֶׁש ְ
ַמ ָּמׁשַ .ה ַּתלְ מּוד ֵ
ּבֹועַ .מ ָּצב ֶזה
ֶׁש ֶא ֶרץ ָּב ֶבל נְ מּוכָ ה ְו ַה ַּמ ִים ָה ַר ִּבים ִמ ְצ ַט ְּב ִרים ָּבּה ַו ֲאנָ ִׁשים ֲעלּולִ ים לִ ְט ַ
ְמסּוּכָ ן ְמאֹודְ ,ו ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַעּנֹות ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל.
יֹורד ּגֶ ֶׁשם ֶׁש ְּמ ַסּכֵ ן ֶאת ַח ֵּיי ָה ֲאנָ ִׁשיםָ ,היּו
ִּב ְז ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ָיה ַק ָּיםִ ,אם ָה ָיה ֵ
"ּמ ֲע ָמד"ְּ :כ ֶׁש ַא ֶּתם ִמ ְת ַעּנִ ים ְו ָצ ִמיםָ ,אּנָ א ִה ְת ַּפ ְללּו
ּכֹוהנִ ים ְמ ַב ְּק ִׁשים ֵמ ַאנְ ֵׁשי ַה ַ
ַה ֲ
ֶׁש ַּי ְפ ִסיקּו ַהּגְ ָׁש ִמים.
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