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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ַּת ֲענִ יתַּ ,דף כ"ג -כ"ט
פרשת ויגש | א' -ז' בטבת ( 5-11לדצמבר)

ַּדף כ"ג" :וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצכֶ ם ְּב ִעּתֹו"
אֹומ ִרים ֶאת ַה ָּפסּוק "וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצכֶ ם ְּב ִעּתֹו" ֶׁ -שּכְ ֶׁש ַעם
יאת ְׁש ַמע ָאנּו ְ
ִּב ְק ִר ַ
נֹותן ּגֶ ֶׁשם ַּבּזְ ָמן.
ּתֹורהַ ,ה ָּק ָּב"ה ֵ
נֹוהג ְּב ֶד ֶרְך ַה ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
יפים ֶׁש ַהּגֶ ֶׁשם יֵ ֵרד ְּב ָׁשעֹות ֶׁש ֲאנָ ִׁשים
ַמה ֵּפירּוׁש לָ ֵתת ּגֶ ֶׁשם ַּבּזְ ַמן? זֶ ה זְ ַמן ֶׁש ַהּכֹל ַמ ֲע ִד ִ
ּובלֵ יל
יׁשי ַּבּלַ יְ לָ ה ְ
יע .לְ ָמ ָׁשלַּ ,פ ַעםְּ ,ביֹום ְׁשלִ ִ
ֵאינָ ם ְמ ַהּלְ כִ ים ָּב ְרחֹובֹות ְוכָ ְך הּוא ֹלא יַ ְפ ִר ַ
ַׁש ָּבתִ ,איׁש ֹלא ָה ָיה נִ ְמ ָצא ָּב ְרחֹובְ ,ו ַהּלֵ ילֹות ַהּלָ לּו ֵהם ְז ַמן נֶ ְה ָּדר לִ ִיר ַידת ּגְ ָׁש ִמים.
חּור ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ יַ ,חי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ֶׁש ַטחֶׁ ,ש ָהיָ ה
ּכְ ֵמ ָאה וַ ֲח ִמי ִּשׁים ָׁשנָ ה לִ ְפנֵ י ְ
יטיב
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹותִ .מ ְּפנֵ י ּכָ ְך ַה ָּק ָּב"ה ֵה ִ
גְ דֹול ַהּדֹור וְ ִהנְ ִהיג ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶד ֶרְך ַה ָ
יהם ָצ ְמחּו
דֹות ֶ
ּוב ְׂש ֵ
ּובלֵ יל ַׁש ָּבתִ ,
יׁשי ַּבּלַ ְילָ ה ְ
ִעם אֹותֹו ַהּדֹור ֶׁש ָי ַרד ּגֶ ֶׁשם ַרק ְּביֹום ְׁשלִ ִ
ׁשּוּב ִחים.
ּומ ָ
יהם ָהיּו גְ דֹולִ ים ְ
ירֹות ֶ
ּופ ֵ
גֹודל ֲענָ קֵ ,
יּטה ְּב ֶ
גַ ְר ִעינֵ י ִח ָ

ַּדף כ"דַ :ה ְּמלַ ֵּמד ַה ַּצ ִּדיק
מֹורא ַ"רב" ְּב ִעיר ֶׁש ָהיְ ָתה ָּבּה
ַּפ ַעם ַא ַחת ָׁש ָהה ָה ָא ָ
ּובכָ ל זֹאת
ֲע ִצ ַירת ּגְ ָׁש ִמים ְוהּוא גָ זַ ר ַּת ֲענִ ית ִציּבּור ְ
ֹלא יָ ְרדּו גְ ָׁש ִמיםְ .ו ִהּנֵ הּ ,כְ ֶׁש ֵה ֵחל ַה ָּק ָהל לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
ֶׁשּיֵ ְרדּו גְ ָׁש ִמים ,נִ יּגַ ׁש ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ָה ִעיר לִ ְהיֹות ַחּזָ ן
רּוח"ִ ,מ ָּיד ֵה ֵחּלָ ה לְ נַ ֵּשׁב
"מ ִּשׁיב ָה ַ
ּוכְ ֶׁשהּוא ָא ַמר ַ
"מֹוריד ַהּגֶ ֶׁשם"ֵ ,ה ֵחל לָ ֶר ֶדת ּגֶ ֶׁשם.
רּוחּ ,וכְ ֶׁש ָא ַמר ִ
ַ
יּקׁש
ּוב ֵ
הּודי ִ
ַא ַחר ַה ְּת ִפיּלָ ה נִ יּגַ ׁש ַ"רב" לְ אֹותֹו ְי ִ
יּפר
ׁשֹומ ַע ֶאת ְּת ִפיּלָ תֹו ִמ ָּידִ .ס ֵ
ֵ
עֹוׂשהֶׁ ,ש ַה ָּק ָּב"ה
טֹובים הּוא ֶ
לְ ָב ֵרר ֵאילּו ַמ ֲע ִׂשים ִ
הֹורים ֲענִ ּיִ ים
לֹומ ִדים ֶא ְצלִ י ּגַ ם יְ לָ ִדים ֶׁשל ִ
ּתֹורה לִ ילָ ִדים ְק ַטּנִ ים ,וְ ְ
הּודיֲ :אנִ י ְמלַ ֵּמד ָ
ַה ְּי ִ
אֹותם ְּב ִדּיּוק ּכְ ִפי ֶׁש ֲאנִ י ְמלַ ֵּמד
ּכֹורתֲ .א ָבל ֲאנִ י ְמלַ ֵּמד ָ
ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ּכֶ ֶסף לְ ַׁשּלֵ ם לִ י ַמ ְׂש ֶ
ּכֹורת.
הֹורים ָה ֲע ִׁש ִירים ֶׁש ְּמ ַׁשּלְ ִמים לִ י ַמ ְׂש ֶ
ֶאת ַהיְ לָ ִדים ֶׁשל ַה ִ
יּפרּ ,כִ י ִאם הּוא ַמ ְב ִחין ֶׁשּלְ ַא ַחד ַה ְילָ ִדים ֵאין ֵח ֶׁשק לִ לְ מֹוד ְּבאֹותֹו
הֹוסיף ְו ִס ֵ
ַה ְּמלַ ֵּמד ִ
דֹוׁשה.
ּתֹורה ַה ְּק ָ
יח לֹו ַמ ָּתנָ ה ְּפ ָרס ָּ -דג! ּכְ ֵדי ֶׁש ִּי ְה ֶיה לֹו ֵח ֶׁשק לִ לְ מֹוד ַּב ָ
יֹום ,הּוא ַמ ְב ִט ַ
נֹותן ְּפ ָר ִסים
ּתֹורה ְּב ִחיּנָ ם לְ ַילְ ֵדי ָה ֲענִ ִּייםְ ,וגַ ם ֵ
הּודי ַצ ִּדיק ּ -גַ ם ְמלַ ֵּמד ָ
ָא ַמר ַרבּ" :כָ ֶזה ְי ִ
ׁשֹומ ַע לִ ְת ִפיּלָ תֹו".
ֵ
תֹורה ְּ -ב ַו ַּדאי ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה
ִמּכַ ְסּפֹו ּכְ ֵדי ֶׁש ִּילְ ְמדּו ָ

ּדֹוסא
יּסים ֶׁשל ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ֶּבן ָ
ַּדף כ"הַ :הּנִ ִ
ּדֹוסא ָהיָ ה ַצ ִּדיק ּכֹה גָ דֹולֶׁ ,ש ַה ָּק ָּב"ה
ַה ַּתּנָ א ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ֶּבן ָ
ׁשֹותיו.
ָא ַהב אֹותֹו ְו ִק ֵים ֶאת ּכָ ל ַּב ָק ָ
יסת ַה ַּשׁ ָּבת ָר ָאה ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ֶׁש ִּבּתֹו
ַּפ ַעם ַא ַחתַ ,א ֲח ֵרי ּכְ נִ ַ
צּובהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ֵהכִ ינָ ה נֵ רֹות ַׁש ָּבתִ ,היא ָמ ְזגָ ה
ֲע ָ
יקים
חֹומץ ִּב ְמקֹום ֶׁש ֶמן לְ תֹוְך ַהּכְ לִ י ֶׁשּבֹו ַמ ְדלִ ִ
ְּב ָטעּות ֶ
ֶאת ַהּנֵ רְ ,ו ִהיא ָי ְד ָעה ֶׁשעֹוד ְמ ַעט ִּתכְ ֶּבה ָה ֵאׁש.
"ּב ִּתיַ ,אל ֵּת ָע ֵצ ִביִ .מי ָא ַמר לַ ֶּשׁ ֶמן
ָא ַמר לָ ּה ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אִ :
חֹומץ ֶׁשּיִ ְב ַער".
ֶׁשּיִ ְב ַער? ַה ֵּשׁם! הּוא גַ ם יָ כֹול לְ הֹורֹות לַ ֶ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבתַ ,א ֲח ֵרי
חֹומץ ַעד ָ
אֹותּה ַׁש ָּבת ָּדלְ קּו נֵ רֹות ַה ֶ
ּוב ָ
ְו ָאכֵ ןַ ,ה ָּק ָּב"ה ָע ָׂשה נֵ ס ְ
ֶׁש ִה ְדלִ יקּו ֵמ ֶהם ֵאׁש לְ נֵ ר ַה ְב ָּדלָ ה.
צּובהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָּבנְ ָתה ַּב ִיתַ ,אְך ַהקֹורֹות
ַּפ ַעם ָּב ָאה ְׁשכֵ נָ ה לְ ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ְו ָא ְמ ָרה ֶׁש ִהיא ֲע ָ
נֹותר חֹור ְּבגַ ג ַה ַּביִ תַ .ר ִּבי ֲחנִ ינָ א
ֶׁש ִהּנִ יחּו ַה ַּבּנָ ִאים ַעל ּגַ ג ַה ַּביִ ת ֵאינָ ן ֲארּוּכֹות ַמ ְס ִּפיקְ ,ו ַ
"צ ְמחּו" וְ ִה ְת ָא ְרכּו.
יתְך" .וְ ָאכֵ ןַ ,הּקֹורֹות ֶׁשל ַה ַּביִ ת ָ
אֹותּה" :יִ ְת ָא ְרכּו קֹורֹות ֵּב ֵ
ֵּב ֵרְך ָ
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בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת תענית ,דף כ״ג

אמר ליה :פשיטא לכך דחיית שבעין שנין? אמר
ליה :האי גברא עלמא בחרובא אשכחתיה ,כי היכי
דשתלי לי אבהתי  -שתלי נמי לבראי
פשיטא לך  -פשוט לך
אשכחתיה  -מצאתי
כי היכי  -כמו
הסבר :חוני המעגל שאל את האיש שנטע חרובים ,האם
פשוט לו שיחיה עוד שבעים שנה וייהנה מפירותיהם?
אמר לו האיש :כשם שאני מצאתי בעולם חרובים
שנטעו אבותיי ,כך אני שותל עבור ילדיי.

| על המפה
האקדמיה הישראלית למדעים
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים היא
מוסד אקדמי השוכן בירושלים ,ליד בניין
המועצה להשכלה גבוהה .היא נוסדה בשנת
 1961במטרה לרכז מדענים איכותיים מישראל,
לקדם פעילות מדעית ,לייעץ לממשלה בענייני
מדע ,ולייצג את המדע הישראלי במוסדות
וכנסים בינלאומיים .נשיא האקדמיה הראשון
היה מרטין בובר ,וסגנו היה אהרון קציר .כיום
חברים בה כ 100-מדענים מאוניברסיטאות
שונות בארץ ,שנבחרים על ידי אסיפה כללית
של חברי האקדמיה .אחד מיעדי האקדמיה הוא
פרסום כתבים מדעיים ,ועד היום היא הוציאה
לאור מעל 300
כותרים בכל
תחומי המדע.
פסל אלברט איינשטיין
בגן האקדמיה
()Wikipedia, Effib

"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

תורת היחסות

מתפלפלים

תורת היחסות היא תיאוריה פיזיקלית שפיתח
אלברט איינשטיין ,שחוללה מהפכה בהבנת
המציאות ומושגי היסוד של הפיזיקה .היא
מורכבת מתורת היחסות הפרטית ,אותה פרסם
איינשטיין בשנת  ,1905ומתורת היחסות הכללית,
אותה פרסם ב .1915-עד אז הייתה מקובלת
המכניקה של ניוטון כבסיס לפיזיקה ,אולם
איינשטיין הראה שהיא אינה מדויקת .אחד
מהעקרונות החשובים של תורת היחסות הוא
הנוסחה הידועה  E=mc2לפיה ניתן להמיר חומר
לאנרגיה .גילוי זה איפשר את פיתוח פצצת האטום
והשימוש באנרגיה גרעינית .כיום משמשת תורת
היחסות כבסיס לכל לימודי הפיזיקה.

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
אברהם בן ה 16-היה ילד מיוחד .חכם וסקרן מאוד ,ויש חברים בכיתה
בתיכון שאפילו הדביקו לו את הכינוי "איינשטיין" .יום אחד אברהם הודיע
להוריו כי הוא לא רוצה להמשיך ללמוד בתיכון ,כי חלק מהלימודים
משעממים אותו ,וכי הוא רוצה לחקור ,להתפתח להעמיק ולהגיע לרמה
גבוהה רק בדברים שמעניינים אותו ,והוא יעשה זאת בדרך שלו ,ולא
בדרך שהמורים רוצים שילמד .הדבר עורר דיון משפחתי סוער.

מצד שני:

צד אחד:

מ משפחה טענו
ה
חלק מבני הוא באמת נער
ם
שאברה ם מאוד מאוד
מיוחד וחכ
לאפשר לנער
יך
ולכן צר ד בדרך אחרת
שכזה ללמו
יגדל .אם הוא
ו
כדי שיתפתח צה לעזוב את
גיש שהוא רו
מר
דם בלימודים
ק
התיכון ולהת הגאונית שלו -
קר בדרך
ובמח ש לאפשר לו.
י

חלק
מבני המשפחה טענו
שעם
כל
הכבוד לגאונות שלו,
הוא
עד
יין
צע
יר ועליו ללמוד
במ
ער
כת
ר
שמ
ית
ובאופן מסודר
את
כל
בת המקצועות שלומדים
יכון,
כ
די
ש
יה
יה
לו
בס
יס
לחיים.
אם הוא ירצה אח"כ
באוניבר
סי
טה
לה
עמיק ולחקור
נושא מ
אבל סוים  -זה יהיה מצוין,
רק
אז ,ולא בגיל התיכון.

ו...מה
דעתכם?
נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין עם נשיאי האקדמיה
למדעים לשעבר (מארק ניימן ,לשכת העיתונות הממשלתית)

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?

קידוש החודש ועיבור השנה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

קידוש החודש הוא קביעת היום בו חל ראש
חודש ,שהייתה נעשית בעבר בידי בית הדין על
פי עדים שראו את מולד הירח .על פי העדים
היה נקבע האם לקדש את החודש ביום  30של
החודש הקודם או אחריו .עיבור השנה הוא
הוספת חודש אדר נוסף" ,אדר שני" ,כדי לוודא
שחג הפסח יצא בתקופת האביב ולא בחורף .כיום
נקבעים ראשי החודשים והשנים המעוברות לפי
לוח קבוע מראש.
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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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חתימת
התלמוד

בס"ד

 7דקות

לברט איינשטיין.
1 .א
שנת .1921
2 .פרס נובל לפיזיקה ב רת היחסות".
תו
"
את
תח
פי
שטיין
3 .אייניא מדינת ישראל.
4 .נש

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי היא הדמות בציור?
 2איזה פרס חשוב היא קיבלה ובאיזו שנה?
 3מה הקשר בין המילים "הכל יחסי" לדמות?
 4איזה תפקיד הוצע לה והיא סירבה לקבל?
 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 .פיזיקאי יהודי שנולד בגרמניה.
2 .נחשב לאחד מגדולי המדענים בכל הזמנים.
3 .פיתח את תורת היחסות.
4 .הציעו לו להיות נשיא מדינת ישראל ,אך הוא סירב.

רבי סעדיה
גאון

רש״י

אלברט

איינשטיין

4260

4650

4800

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
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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
אחת השאלות הקשות שעולה בפרשתנו
היא  -מה גרם ליוסף להימנע מלגלות
לאביו שהוא חי במצרים? מדוע הוא לא
שלח לו באופן מיידי כי האחים מכרו
אותו למצרים וכי הוא המשנה למלך?
תשובות רבות נכתבו על דבר זה ,ובתוכן
תשובתו החשובה של "אור החיים
הקדוש" ,המלמדת רבות על חשיבות
הזהירות מהלבנת פני חברו .מסביר "אור
החיים" ,שיוסף לא רצה לבייש את אחיו
מול אביו ,כמו שאמרו חז"ל" ,מוטב לאדם
שיפיל עצמו לכבשן האש ואל יביש פני
חברו ברבים" .יוסף חשב שאם יעקב אביו
יידע על מזימתם של האחים  -הדבר עלול
לפגוע בשלומם של שבטי ישראל ,ולכן
העדיף יוסף לשמור את הדברים לעצמו
ולא לפעול באופן אקטיבי ולגלות לאביו
כיצד התגלגל למצרים.

חידה!

למדנו על הניסים שנעשו לרבי חנינא
בן דוסא .לאילו אישים בתנ"ך נעשו
הניסים הבאים?
1 .אש ירדה מהשמים על הקורבן שלו.
2 .הצבא שבא לתפוס אותו הוכה
בסנוורים.
3 .הירדן נבקע לו לשניים.
4 .השמש חזרה לאחור עבורו עשר
מעלות.
תשובות .1 :אליהו .2 ,אלישע.3 ,
(
יהושע .4 ,חזקיהו)

שאלות השבוע ???

 .1מי חילק דגים בתור פרס לילדים?
 .2מה אסור לכהן לעשות אחרי
ששתה יין?
 .3איך הצליחו להגניב עצים לבית
המקדש?

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 כ״ו  -כ״ט

ּכֹוהנִ ים
ּכֹוהן ֶׁש ָּשׁ ָתה יַ יִ ן ֹלא יְ ָב ֵרְך ִּב ְרּכַ ת ֲ
ַּדף כ"וֵ :
ימים) ֶאת ּכַ ּפֹות
(מ ִר ִ
נֹוׂש ִאים ְ
ּכֹוהנִ ים ְ
יאת ּכַ ַּפ ִים"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ֲ
ּכֹוהנִ ים" ְמכּוּנָ ה "נְ ִׂש ַ
"ּב ְרּכַ ת ֲ
ִמ ְצ ַות ִ
ּכֹוהנִ ים לְ ָב ֵרְך ֶאת ְּבנֵ י
נֹוהגִ ים ַה ֲ
יהם ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ֵהם ְמ ָב ְרכִ ים ֶאת ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאלְֶ ּ .א ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ֲ
ְי ֵד ֶ
נֹוׂש ִאים ֶאת
ּכֹוהנִ ים ֵאינָ ם ְ
מּוסףְּ .בכָ ל ְימֹות ַה ָּשׁנָ ה ַה ֲ
ּוב ְת ִפיּלַ ת ָ
ִי ְׂש ָר ֵאל ִּב ְת ִפיּלַ ת ַׁש ֲח ִרית ִ
ּכֹוהן ֶׁש ָּשׁ ָתה ַי ִיןֵ ,אינֹו
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵ
ממנְ ָחה ֶׁשל ַּת ֲענִ ית)ַ .מ ַ
יהם ִּב ְת ִפיּלַ ת ִמנְ ָחה (חּוץ ִ
ּכַ ֵּפ ֶ
ּכֹוהן ֹלא ִי ָּשׂא ּכַ ָּפיו ִּב ְת ִפיּלַ ת ִמנְ ָחה,
יּקנּו ֲחכָ ִמים ֶׁש ַאף ֵ
ּכֹוהנִ ים" ,לְ ִפיכָ ְך ִּת ְ
"ּב ְרּכַ ת ֲ
ַר ַּשׁאי לְ ָב ֵרְך ִ
"ּב ְרּכַ ת
ּכֹוהן ֶׁש ָּשׁ ָתה יַ יִ ן ֵאינֹו ַר ַּשׁאי לְ ָב ֵרְך ִ
יֹוד ִעים ֶׁש ֵ
רּוחת ַה ָּצ ֳה ָר ִיםִ .מּנַ יִ ן ְ
ֶׁש ָּמא ָׁש ָתה ַי ִין ַּב ֲא ַ
ּתֹורה ֶאת
ּכֹות ֶבת ַה ָ
סּוקים ָּב ֶהם נִ כְ ְּתבּו ִהלְ כֹות ַהּנָ ִזירֶ ,
ּכֹוהנִ ים"? ִּמ ָּיד ַא ַחר ֶׁש ִּמ ְס ַּת ְּי ִמים ַה ְּפ ִ
ֲ
ּתֹורה זֶ ה לְ ַצד זֶ ה? ּכְ ֵדי לִ ְרמֹוז לָ נּוֶׁ ,שּכְ ִפי ֶׁשּנָ זִ יר
אֹותם ַה ָ
ּדּוע ּכָ ְת ָבה ָ
יאת ּכַ ַּפ ִיםַ .מ ַ
ִמ ְצ ַות נְ ִׂש ַ
ּכֹוהנִ יםָ ,אסּור לֹו לִ ְׁשּתֹות יָ יִ ןְּ .ד ָר ָׁשה זֹו ְמכּוּנָ ה
רֹוצה לְ ָב ֵרְך ִּב ְרּכַ ת ֲ
ֵאינֹו ַר ַּשׁאי לִ ְׁשּתֹות יַ יִ ןּ ,כָ ְך ָה ֶ
סּוקים ְסמּוכִ ים ֶזה לָ ֶזה ,נִ ְמ ָצ ִאים ֶזה לְ ַצד ֶזה.
ּלֹומ ִדים ְּד ָר ָׁשה ִמּכָ ְך ֶׁש ְּשׁנֵ י ְּפ ִ
"סמּוכִ ים"ֶׁ ,ש ְ
ְ

"ּמ ֲע ָמד"
ַּדף כ"זַ :אנְ ֵׁשי ַה ַ
עֹומד ָׁשם ְּב ָׁש ָעה
קֹור ָּבן ,הּוא ָּבא לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ֵ
"מ ֲע ָמדֹות"? ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ַמ ְק ִריב ְ
ַמה ֵהם ַ
קֹור ַּבן ַה ָּת ִמיד ֶׁש ַּשׁ ָּיְך
יבים ֶאת ְ
קֹור ָּבנֹוִ .מי ַי ֲעמֹוד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּכְ ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
יבים ֶאת ְ
ֶׁש ַּמ ְק ִר ִ
ּקֹור ָּבן? ִאי
לְ כָ ל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל? ַה ִאם ּכָ ל יֹום ָיבֹואּו ּכָ ל ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש לַ ֲעמֹוד לְ ַיד ַה ְ
ּכֹוהנִ ים ,לְ ִו ִּיים ְו ִי ְׂש ְר ֵאלִ יםַ ,י ַע ְמדּו ְּב ֵבית
בּוצה ֶׁשל ֲ
בּוע ְק ָ
יּקנּו ֲחכָ ִמיםֶׁ ,ש ְּבכָ ל ָׁש ַ
ֶא ְפ ָׁשר! לָ כֵ ן ִּת ְ
קֹור ַּבן ַה ָּת ִמיד ְו ֵהם ּכְ מֹו נְ ִציגִ ים ֶׁשל ּכָ ל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלַ .ה ְּקבּוצֹות ַהּלָ לּו
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְׁש ַעת ַה ְק ָר ַבת ְ
ּקֹור ָּבןַ .אנְ ֵׁשי ַה ַּמ ֲע ָמד ָהיּו ָצ ִמים ְּברֹוב
"אנְ ֵׁשי ַמ ֲע ָמד"ּ ,כִ י ֵהם ָע ְמדּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש לְ ַיד ַה ְ
ּכּוּנּו ַ
סּוקים ְּב ָפ ָר ַׁשת
קֹור ִאים ֶאת ַה ְּפ ִ
ּתֹורהְּ .ביֹום ִראׁשֹוןָ ,היּו ְ
קֹור ִאים ַּב ָ
ּובכָ ל יֹום ָהיּו ְ
בּועְ ,
יְ ֵמי ַה ָּשׁ ַ
יאת ָהעֹולָ ם ְּביֹום ֵׁשנִ י.
אׁשית ַה ְמ ַס ְּפ ִרים ַמה ָּב ָרא ה' ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹוןְּ .ביֹום ֵׁשנִ יָ ,ק ְראּו ַעל ְּב ִר ַ
ְּב ֵר ִ
בּוע .גַ ם ֶּב ָע ִרים ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלָ ,היּו ִמ ְת ַא ְּס ִפים ֲאנָ ִׁשים
ימי ַה ָּשׁ ַ
נֹוהגִ ים ְּבכָ ל יֹום ִמ ֵ
ּכָ ְך ָהיּו ֲ
"אנְ ֵׁשי ַמ ֲע ָמד".
ּקֹור ָּבנֹות ִי ְת ַק ְּבלּו ְּב ָרצֹוןְ ,וגַ ם ֵהם ּכּוּנּו ַ
ּומ ְת ַּפלְ לִ ים ֶׁש ַה ְ
לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסתִ ,מ ְת ַעּנִ ים ִ

"ּבנֵ י סּולְ ַמאי"
ַּדף כ"חְ :
"ּבנֵ י סּולְ ַמאי".
לֹומ ִדים ַעל ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ַה ֵּשׁם ֶׁשּלָ ּה ָהיָ ה ְ
ְּב ַדף זֶ ה ְ
"ּבנֵ י סּולְ ַמאי"? ִּבזְ ַמן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ יּ ,כְ ֶׁש ַהיְ ָונִ ים
ּדּוע ּכּונּו ְ
ַמ ַ
ָׁשלְ טּו ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ֵהם ּגָ ְזרּו ֶׁשֹּלא ָי ִביאּו ֵע ִצים לַ ִּמ ְז ֵּב ַחּ ,כְ ֵדי
הּודים ֹלא
ּקֹור ָּבנֹותּ .כְ ֵדי לִ ְׁשמֹור ֶׁש ַהּיְ ִ
לְ ַה ְב ִעיר ֵאׁש לְ ַה ְק ָר ַבת ַה ְ
ירּוׁשלָ ִיםָ .היּו
ָ
ּמֹובילֹות לִ
ׁשֹומ ִרים ַּב ְּד ָרכִ ים ַה ִ
ְ
ָי ִביאּו ֵע ִצים לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֶ ,ה ֱע ִמידּו ַה ְי ָונִ ים
ְּבנֵ י ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ָעׂשּו ַת ְחּבּולָ הֵ .הם לָ ְקחּו ֵע ִצים וְ ִה ְרּכִ יבּו ֵמ ֶהם סּוּלָ מֹות ,וְ ֵה ֵחּלּו לָ לֶ כֶ ת לְ כִ יּוּון
ׁשֹואלִ ים" :לְ ָאן ַא ֶּתם הֹולְ כִ ים
ֲ
ֹׁומ ִרים
ֹׁומ ִריםָ ,היּו ַהּש ְ
רּוׁשלַ יִ םּ .כְ ֶׁש ִהּגִ יעּו לַ ַּמ ְחסֹום ֶׁשל ַהּש ְ
יְ ָ
הֹוריד
רֹואים ֶׁש ֶאלּו סּוּלָ מֹות? ָאנּו הֹולְ כִ ים לְ ִ
"א ֶּתם ֹלא ִ
הּודיםַ :
ִעם ָה ֵע ִצים?"ָ .א ְמרּו ַה ְּי ִ
ֹׁומ ִרים ִהּנִ יחּו לָ ֶהם לְ ַה ְמ ִׁשיְך ַּב ֶּד ֶרְךְ ,ו ָאז ֵהם ֵּפ ְרקּו ֶאת ַהּסּוּלָ מֹות
ּגֹוזָ לִ ים ֵמ ָה ֵע ִצים"ַ .הּש ְ
קֹור ָּבנֹות ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ְו ֵה ִביאּו ֶאת ָה ֵע ִצים לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,וכָ ְך ָהיּו ֵדי ֵע ִצים לְ ַה ְק ִריב ְ
"ּבנֵ י סּולְ ַמאי"ַ ,על ֵׁשם ַהּסּוּלָ ם.
לִ ְבנֵ י ִמ ְׁש ָּפ ָחה זֹו ָק ְראּו ְ

ַּדף כ"ט :יֹום ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב  -יֹום ֶׁשל ְּבכִ ּיָ ה לְ דֹורֹות
בֹותינּו ֶׁש ָהיּו ַב ִּמ ְד ָּבר,
ְּב ִת ְׁש ָעה ְּב ָאב ָקרּו ָצרֹות ַרּבֹות לְ ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלְּ .ב ִת ְׁש ָעה ְּב ָאב נִ גְ ַזר ַעל ֲא ֵ
ֶׁשֹּלא יִ ּכָ נְ סּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,רק ַא ֲח ֵרי ֶׁשּיָ מּות ּכָ ל ַהּדֹור ֶׁשּיָ ָצא ִמ ִּמ ְצ ָריִ םְּ .ב ִת ְׁש ָעה ְּב ָאב ּגַ ם נֶ ְח ְרבּו
ּובית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ יֵּ .בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹון ָח ַרב ִּב ְׁשנַ ת ג' ֲאלָ ִפים
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹון ֵ
ימי ַר ָּבן
ּובית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ י ָח ַרב ִּב ְׁשנַ ת ג' ֲאלָ ִפים תתכ"חִּ ,ב ֵ
ימי ַה ֶּמלֶ ְך ִצ ְד ִק ָּיהּוֵ ,
של"חִּ ,ב ֵ
יה .גֵ ירּוׁש
ּתֹוׁש ֶב ָ
יּתר וְ ָה ְרגּו ֶאת ָ
רֹומ ִאים ֶאת ָה ִעיר ֵּב ָ
יֹוחנָ ן ֶּבן ַזּכַ איְּ .ב ִת ְׁש ָעה ְב ָאב ּגַ ם ּכָ ְבׁשּו ָה ָ
ָ
הּודי ְס ָפ ַרדֶׁ ,ש ֵא ַרע לִ ְפנֵ י ּכַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ָׁשנִ יםֵ ,א ַרע ְּב ִת ְׁש ָעה ְב ָאב .לִ ְפנֵ י ַהּגֵ ירּוׁשָּ ,פ ְר ָחה
יְ ֵ
הּודים ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים,
הּודיםָ .היּו ְי ִ
יֹותר ֶׁשל ְי ִ
ַי ֲהדּות ְס ָפ ַרד ְו ָה ְי ָתה ַהּגָ לּות ַה ְּמאּו ֶּשׁ ֶרת ְּב ֵ
הּודים ֲע ִׁש ִירים ְו ָׂש ִרים ַּב ֲח ַצר ַה ַּמלְ כּותַ .אְך ִּפ ְתאֹום ֶה ְחלִ יט ַה ֶּמלֶ ְך
מּופלָ גִ ים ְּב ָחכְ ָמה ְו ָהיּו גַ ם ְי ִ
ְ
גֹורׁש ִמ ְּס ָפ ַרד.
הּודי ֶׁשֹּלא ַי ְסּכִ ים לְ ִה ְתנַ ֵּצר ְ -י ַ
ָה ָר ָׁשע ֶפ ְר ִּדינַ נְ ד ְו ַה ַּמלְ ּכָ ה ָה ְר ָׁש ָעה ִא ַיז ֶּבלָ הֶׁ ,ש ְּי ִ
ּוב ְּתלָ אֹות.
רּוּבם ֵמתּו ַּב ָּצרֹות ַ
הּודים ֶאת ֶא ֶרץ ְס ָפ ַרד ,וְ ָ
ְּב ִת ְׁש ָעה ְּב ָאב ָעזְ בּו ַהּיְ ִ
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