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מן התלמוד

ַּדף ל'ֶ :ע ֶרב ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב וְ ִת ְׁש ָעה ְּב ָאב
עּוּדה
"ס ָ
עּוּדה זֹו ְמכּוּנָ ה ְ
עּוּדה ַא ֲחרֹונָ ה לִ ְפנֵ י ַהּצֹוםְ .ס ָ
ְּב ֶע ֶרב ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב אֹוכְ לִ ים ְס ָ
עּוּדה ַה ַּמ ְפ ֶס ֶקת
יה ַמ ְפ ִס ִיקים לֶ ֱאכֹולַ .ה ְּס ָ
עּוּדה ֶׁש ַא ֲח ֶר ָ
ַמ ְפ ֶס ֶקת"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ַה ְּס ָ
ׁשֹותים ַי ִיןֵ ,אין אֹוכְ לִ ים ָּב ָׂשר,
ִ
פֹוא ֶרתֵ .אין
ׁשּוטה ְוֹלא ְמ ֶ
עּוּדה ְּפ ָ
ְצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות ְס ָ
נֹוה ִגיםֶׁ ,ש ְּכ ָבר ַּב ָּי ִמים
עּוּדה זֹוְּ .ב ָי ֵמינּו ֲ
ילים ִּב ְס ָ
אֹוכ ִלים ְׁשנֵ י ַת ְב ִׁש ִ
ַו ֲא ִפיּלּו ֵאין ְ
ּדֹומה
ׁשֹותים ַי ִין ְו ֵאין אֹוכְ לִ ים ָּב ָׂשרַּ .ת ֲענִ ית ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב ָ
ִ
ֶׁשּלִ ְפנֵ י ִת ְׁש ָעה ְּב ָאב ֵאין
נֹועלִ ים נַ ֲעלֵ י עֹור ְו ֵאין
יקים לֶ ֱאכֹולְ ,ו ֵאין ֲ
יּפּורים ְּבכָ ְך ֶׁשּכְ ָבר ֵמ ַהּלַ ְילָ ה ַמ ְפ ִס ִ
לְ יֹום ַהּכִ ִ
תֹורהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּיֹום ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב הּוא יֹום
ִמ ְת ַר ֲח ִציםְּ .ב ִת ְׁש ָעה ְּב ָאב ָאסּור לִ לְ מֹוד ִּד ְב ֵרי ָ
צּובים,
מּוּתר לִ לְ מֹוד ְּד ָב ִרים ֲע ִ
ּומ ְרנִ יןֲ .א ָבלָ ,
ּתֹורה ְמ ַׂש ֵּמ ַח ַ
ֵא ֶבל ְו ַע ְצבּותְ ,ולִ יּמּוד ַה ָ
סּוּי ִמים ְּב ֵס ֶפר ִי ְר ְמ ָיהּוֶׁ ,ש ָּב ֶהם ַהּנָ ִביא ִי ְר ְמ ָיהּו ִה ְתנַ ֵּבא
ּופ ָר ִקים ְמ ָ
ּכְ גֹוןְ ,מגִ יּלַ ת ֵאיכָ הְ ,
מּוב ָטח
רּוׁשלַ יִ םְ ,
ַעל ַהּגָ לּות ַה ָּמ ָרה ֶׁשל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלָ .א ְמרּו ֲחכָ ִמיםּ :כָ ל ַה ִּמ ְת ַא ֵּבל ַעל יְ ָ
רּוׁשלַ יִ ם לֶ ָע ִתיד לָ בֹוא.
לֹו ֶׁש ָע ִתיד הּוא לִ ְראֹות ְּב ִׂש ְמ ָח ָתּה ְּב ֵעת ִּבנְ יַ ן יְ ָ

יתר
בּורת ֲהרּוגֵ י ֵּב ָ
ַּדף ל"א :נֵ ס ְק ַ

יתר ָׁשנִ ים ֲא ָחדֹות
רֹומ ִאים ֶׁשּיִ ְק ְּברּו ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּנֶ ֶה ְרגּו ָּב ִעיר ֵּב ָ
ְּביֹום זֶ ה ִה ְסּכִ ימּו ָה ָ
בּורה,
מּוּטלִ ים ַעל ְּפנֵ י ַה ָּשׂ ֶדה ְוֹלא ִּב ְק ָ
לִ ְפנֵ י כֵ ןְּ .ב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ֲא ָחדֹות ָהיּו ַה ֲהרּוגִ ים ָ
הֹוסיף ְּב ִב ְרּכַ ת
יּקנּו ֲחכָ ִמים לְ ִ
אֹותםָׂ ,ש ְמחּו ּכָ ל ּכָ ְךַ ,עד ֶׁש ִּת ְ
יּתן ָה ָיה לִ ְקּבֹור ָ
ְוכַ ֲא ֶׁשר נִ ָ
יתרְּ .ב ֶמ ֶׁשְך ַה ָּשׁנִ ים
יטיב" .נֵ ס ּגָ דֹול נַ ֲע ָׂשה לַ ֲהרּוגֵ י ֵּב ָ
"ּב ְרּכַ ת ַהּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִ
ַה ָּמזֹון ֶאת ִ
"הּטֹוב" ֶׁ -ש ַהּגּופֹות
נֹותרּו ְׁשלֵ מֹותַ .על ּכָ ְך ְמ ָב ְרכִ ים ַ
ֶׁש ַהּגּופֹות ֶׁשּלָ ֶהם ֹלא נִ ְק ְּברּו ֵ -הן ְ
בּורה.
יע לִ ְק ָ
יטיב" ֶׁ -שּזָ כּו לְ ַהּגִ ַ
ֹלא נִ ְר ְקבּו" ,וְ ַה ֵּמ ִ

מסכמסיימים
מתת תענית
מסכ חילים
ת מגילה!

ַמ ֶּסכֶ ת ְמגִ יּלָ ה

ּפּורים.
יּקנּו לִ ְקרֹוא ֶאת ְמגִ יּלַ ת ֶא ְס ֵּתר ְּביֹום ַה ִ
ֲח ַז"ל ִּת ְ
מּוּקפֹות
הֹוׁש ַע ִּבן נּון ָהיּו ָ
קּופת יְ ֵמי ַחּיָ יו ֶׁשל יְ ֻ
ּפּורים? ֶּב ָע ִרים ֶׁש ִּב ְת ַ
ָמ ַתי ָחל יֹום ַה ִ
חֹומה
מּוּקפֹות ָ
קֹור ִאים ְּבט"ו ַּב ֲא ָדרֶּ .ב ָע ִרים ֶׁשֹּלא ָהיּו ָ
רּוׁשלַ יִ ם ,לְ ָמ ָׁשל ְ -
חֹומה ,יְ ָ
ָ
קֹור ִאים ֶאת ַה ְּמגִ יּלָ ה ְּבי"ד ַּב ֲא ָדר.
ְּביָ ָמיוְ ,
ּגֹור ִרים ִּבכְ ָפ ִרים ְק ַטּנִ יםְ ,יכֹולִ ים
לֹומ ִדיםֶׁ ,ש ֲחכָ ִמים הֹורּוּ ,כִ י ֲאנָ ִׁשים ַה ִּמ ְת ְ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ְ
ּפּוריםּ ,כִ י ֵהם ֹלא ָי ְדעּו לִ ְקרֹוא ֶאת ַה ְּמגִ יּלָ ה
לִ ְקרֹוא ֶאת ַה ְּמגִ יּלָ ה ָי ִמים ֲא ָח ִדים לִ ְפנֵ י ִ
סֹוע ֶאל ָה ִעיר ַהּגְ דֹולָ ה ּולְ ַב ֵּקׁש ֵמ ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ָה ִעיר ֶׁש ִּי ְק ָרא
ְּב ַע ְצ ָמםְ ,ו ָהיּו ְצ ִריכִ ים לִ נְ ַ
בּורם ֶאת ַה ְּמגִ יּלָ ה.
ֲע ָ
יע ֶאל ָה ִעיר ְּב ָי ִמים ֵׁשנִ י ַו ֲח ִמי ִּשׁי
ילים ְל ַה ִּג ַ
ָא ְמרּו ֲח ָכ ִמיםֵ :מ ַא ַחר ֶׁש ַה ַּכ ְפ ִר ִּיים ְר ִג ִ
מֹוע ֶאת ַה ְּמגִ יּלָ ה
יׁשי ,לְ ָמ ָׁשלֵ ,הם ְיכֹולִ ים לִ ְׁש ַ
ּפּורים ָחל ְּביֹום ְׁשלִ ִ
בּוע ,לָ כֵ ןִ ,אם ִ
ַּב ָּשׁ ַ
יׁשי.
נֹוס ֶפת ְּביֹום ְׁשלִ ִ
רֹוח ְולָ בֹוא ֶאל ָה ִעיר ַּפ ַעם ֶ
ְּביֹום ֵׁשנִ יּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ִי ְצ ָט ְרכּו לִ ְט ַ
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אין ,מהווה הוו ,ולא הוו ידעי הי באמצע תיבה והי
בסוף תיבה ,ואתו צופים ותקינו פתוחים באמצע
תיבה וסתומין בסוף תיבה.
אין  -כן
לא הוו ידעי  -לא היו יודעים
הסבר :התלמוד מלמד בקטע זה שאותיות פתוחות
וסתומות היו קיימות מלכתחילה בעברית ,אבל בתחילה
לא ידעו אילו באמצע מילה ואילו בסופה ,והנביאים
תיקנו שהאותיות הפתוחות יהיו באמצע המילים
והסתומות בסופן.

| על המפה

יֹותר
ּטֹובים ְּב ֵ
יּפּורים ְויֹום ט"ּו ְּב ָאב נֶ ֱח ָׁש ִבים ּכַ ָּי ִמים ַה ִ
אֹומ ֶרתֶׁ ,שּיֹום ַהּכִ ִ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
יהם ֶׁשל ְּבנֵ י
וֹונֹות ֶ
ֵ
יּפּורים ִ -מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּביֹום ֶזה נִ ְמ ָחלִ ים ֲע
ֶׁש ָהיּו לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .יֹום ַהּכִ ִ
יהם ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹותַ .אְך ַמה
יּתנּו ַהּלּוחֹות ַה ְּשׁנִ ִּיים ֶׁש ֲעלֵ ֶ
ּוביֹום ֶזה ּגַ ם נִ ְ
ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,
יּוחד ְּביֹום ט"ּו ְּב ָאבֶׁ ,שהּוא ְמ ַׂש ֵּמ ַח ּכָ ל ּכָ ְך?
ְּמ ָ

ַּדף ב'ַ :מ ֶּסכֶ ת ְמגִ יּלָ ה

סדר מועד,
מסכת מגילה ,דף ג׳

חירבת דוראן-רחובות
העיר רחובות הוקמה כמושבה בשנת ,1890
על אדמות דוראן שנרכשו בידי יהושע חנקין.
היא נקראה על שם הבאר שחפר יצחק אבינו,
עליה נאמר "כי עתה הרחיב ה' לנו" .תושביה
הראשונים היו עולים מפולין שהשתייכו
לקבוצת "מנוחה ונחלה" .בסביבות היישוב
ניטעו פרדסים רבים ,שבעקבותיהם כונתה
רחובות "עיר ההדרים" ,וגם בסמלה מופיעים
תפוזים .רבים מהתושבים עבדו בפרדסים ובבתי
האריזה .בשנת  1907התיישבו ברחובות עולים
מתימן ובנו בה שכונות חדשות .בשנת 1950
הגיע מספר התושבים ברחובות ל 18,000-והיא
הוכרזה כעיר .כיום גרים בה למעלה מ147,000-
תושבים .ברחובות גם נמצא מכון וייצמן למדע
והפקולטה לחקלאות של האונ' העברית.
תצלום של רחוב יעקב
במושבה רחובות 1893
(Wikipedia, The Education
program of the National
)Library of Israel

"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

 7דקות

מתפלפלים

| מן ההסטוריה

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

פרעות "סופות בנגב"
ה"סופות בנגב" הוא כינויין של פרעות שערכו
הגויים ביהודי רוסיה בשנים  .1881-1882הן נקראו
כך על שם הפסוק בישעיהו..." :כְ ּסּופֹות ַבּנֶ ּגֶ ב לַ ֲחֹלף
נֹור ָאה" .הפרעות פרצו בעקבות
ִמ ִמ ְּד ָבּר ָבּא ֵמ ֶא ֶרץ ָ
רצח הצאר אלכסנדר השני בידי מהפכנים,
שהעיתונות האנטישמית טענה שהם יהודים.
הן החלו בפסח באוקראינה והתפשטו לאזורים
נוספים ,וכללו פוגרומים ,הרס ,שריפה ,שוד
ואלימות .לאחר סיום הפרעות הטילו השלטונות
גזירות קשות על היהודים ,שהגבילו את תחום
מחייתם ואת אפשרויות המסחר שלהם .לסופות
בנגב הייתה השפעה חזקה על העם היהודי,
ובעקבותיהם הבינו רבים שאת הפתרון למצבם
של היהודים ניתן למצוא רק בארץ ישראל ולא
בהשתלבות בחברת הגויים.

דביר בן  .25לאחר השירות הצבאי טייל קצת בעולם ,וסיים ללמוד
תואר ראשון .לאחר שניסה להתקבל ללא הצלחה לכמה מקומות
עבודה ,או כאלו שהציעו לו שכר נמוך  ,הוא התייאש מלמצוא עבודה
בארץ .דביר אמר להוריו שהוא החליט לנסוע לחו"ל -ולחפש עבודה
במקומות אחרים ,כדי להתקדם ולקבל שכר גבוה יותר מאשר בארץ.
הוא לא יודע איפה הוא ימצא עבודה וכמה שנים הוא יחיה בחו"ל,
אבל הוא רוצה לנסות .דבריו אלו של דביר עוררו דיון משפחתי סוער.

מצד שני:

צד אחד:

מ משפחה אמרו
ה
חלק מבני בו ובשאיפות
שהם תומכים
ה שהוא רוצה
מ
שלו ,ואם זה צונו ולאפשר
יך לכבד את ר
צר
מזלו בחו"ל .הם
ת
לו לחפש א דביר ישמור על
בטוחים ש תו בכל מקום
הו
עצמו ועל ז מה שנים הוא
היה ,ולאחר כ
שי
יחזור ארצה.

חלק מבני המ
שפחה טענו שזה לא
צעד נכון .עדיף
מקום עבודה גם עם
משכורת נמו
לחיות בחו כה יותר בארץ ,מאשר
"ל ל
מהחברים ,ו לא המשפחה  ,רחוק
מי
יו
דע
לאן הוא יתגלגל,
את מי הוא י
פגו
ש,
וא
יך
זה ישפיע על
זהותו ואמונתו,
ובכלל -הרבה כמוהו
התחילו כך ונ
שארו לגור כל חייהם
בחו"ל ,רחוקים
מ
המשפחה והחברים.

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

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?

גאולת אדמות

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

גאולת אדמות הוא מושג המתאר רכישת אדמות
בארץ ישראל מידי גויים על ידי יהודים .מקור
המושג הוא בכך שפעולה זו נחשבת ל"גאולה",
כלומר השבת האדמות לבעליהן המקוריים ,שהם
היהודים .גאולת הקרקע הייתה אחת הפעולות
המרכזיות של המתיישבים בארץ ישראל ואפשרה
את הקמת ההתיישבות ומדינת ישראל.
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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

1 .יהושע חנקין.
דמות עליהן הוקמו
הא
את
2 .חנקין קנה
בות.
חו
ור
רה
הערים חד
חרוד.
עין
ב
3 .חנקין נקבר
4 .כפר יהושע.

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי הוא האיש במרכז הציור?
 2איך הוא קשור לרחובות וחדרה?
 3איך השלט עין חרוד קשור אליו?
 4איזה יישוב בארץ נקרא על שמו?

 7דקות

 3דקות

| מי אני?
1 .כונה "גואל אדמות העמק".
2 .עסק ברכישת קרקעות בארץ ישראל ובמיוחד בעמק יזרעאל.
3 .עלה לארץ בגיל  16בעקבות פרעות "הסופות בנגב".
4 .בעשרים שנות חייו האחרונות רכש קרקעות בהיקף של
כ 600,000-דונם.
5 .קברו נמצא בתוך גן לאומי מעיין חרוד ,ועל שמו נקרא
היישוב "כפר יהושע".

סרקו את הבר-קוד ,היכנסו לערוץ היו-טיוב של
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של
סרטים בנושאים שונים ומגוונים ,מרתקים ומעניינים
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שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת מגילה ,דפים ג׳  -ו׳

בפרשתנו מניח יעקב את ידו על שני בניו של
יוסף  -מנשה ואפרים  -ומברך אותם בברכה
המפורסמת" :המלאך הגואל ."...ברכה זו נחשבת
לאחד מנכסי צאן הברזל שבעולם היהודי ,וכל
אב ואם מברכים את ילדיהם בברכת בני יוסף -
"ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה ."...מדוע זכו
דווקא אפרים ומנשה לברכה מיוחדת כזאת ,בה
מברכים הורי ישראל את ילדיהם בכל הדורות?
מצע גידולם של אפרים ומנשה היה שונה
מאוד מהמקום בו גדלו שאר השבטים וילדיהם.
יוסף התחתן במצרים ושם הוליד את ילדיו .הם
גדלו בסביבה זרה מכל הבחינות ולכן העובדה
שנשארו נאמנים לעמם ולזהותם הוא סיפור
הצלחה מיוחד במינו .אפרים ומנשה מהווים
מודל לילדים שהמשיכו ללכת בדרכי הוריהם,
למרות הסביבה השונה והקשה ,ועל כן דווקא
בברכתם אנו מברכים את ילדינו ,שיעמדו גם הם
אל מול כל קושי ואתגר ,וילכו בדרכי האבות.

חידה!

למדנו במסכת מגילה על ערים מוקפות
חומה .זהו את שמות הערים בארץ
שאותיותיהם התבלבלו:
הריסקי
דול

קֹור ִאים ֶאת ַה ְּמגִ יּלָ ה ְּבט"ו ַּב ֲא ָדר.
הֹוׁש ַע ִּבן נּוןְ ,
ימי ְי ֻ
חֹומה ִּב ֵ
מּוּקפֹות ָ
ֶּב ָע ִרים ֶׁש ָהיּו ָ
ִּבלְ ׁשֹון ַה ַּתלְ מּודְ ,מכּוּנֹות ָע ִרים ֵאּלּו "ּכְ ַרּכִ ים"ַ .ה ַּת ְלמּוד ֵמ ִביא ְּב ַר ְי ָתא ָּבּה נֶ ֱא ַמרִּ ,כי
ֲאנָ ִׁשים ַה ָּג ִרים ְּב ָב ִּתים אֹו ִּב ְׁשכּונֹות ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ְּב ָסמּוְך ל"ּכְ ַרְך"ְ ,ו ַגם ֲאנָ ִׁשים ַה ָּג ִרים
יתם
קֹור ִאים ֶאת ַה ְּמגִ יּלָ ה ְּבט"ו ַּב ֲא ָדרּ ,גַ ם ִאם ֵּב ָ
רֹואים ֶאת ַהּכְ ַרְךֲ ,ה ֵרי ֵהם ְ
ְּב ָמקֹום ִמ ֶּמּנּו ִ
הֹוׁש ַע ִּבן נּון.
ימי ְי ֻ
חֹומה ִּב ֵ
מּוּקף ָ
נִ ְמ ָצא ְּב ָמקֹום ֶׁשֹּלא ָה ָיה ָ
קֹורא ְבט"ו וְ גַ ם ִמי
ּדּוע ְצ ִריכָ ה ַה ְּב ַריְ ָתא לִ כְ ּתֹוב ְׁשנֵ י ְד ָב ִריםּ ,גַ ם ֶׁש ִּמי ֶׁשּגָ ר ָסמּוְך לַ ּכְ ַרְך ֵ
ַמ ַ
רֹואה אֹותֹו
קֹורא ְּבט"ו? ֲה ֵרי ִמי ֶׁשּגָ ר ָסמּוְך לַ ּכְ ַרְךּ ,כְ ָבר ֶ
רֹואים ֶאת ַהּכְ ַרְךֵ ,
ֶׁשּגָ ר ְּב ָמקֹום ֶׁש ִ
רֹואים ֶאת ַהּכְ ַרְך,
ִמ ֵּמילָ א! ַה ַּתלְ מּוד עֹונֶ ה ֶׁש ִאם ָהיָ ה ּכָ תּוב ַּב ְב ַריְ ָתא ֶׁש ַרק ְּב ָמקֹום ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ִ
רֹואים ֶאת
בּוריםֶׁ ,ש ִאם יֵ ׁש ּכְ ָפר ָק ָטן ָּב ֵע ֶמק ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ֵאין ִ
קֹור ִאים ְּבט"ו ַּב ֲא ָדרָ ,היִ ינּו ְס ִ
ְ
יתא,
אֹותם .לָ כֵ ן ָא ְמ ָרה ַה ְּב ַריְ ָ
רֹואים ָ
ַהּכְ ַרְך ֹ -לא יִ ְק ְראּו ְּבנֵ י ַהּכְ ָפר ִעם ְּבנֵ י ַהּכְ ַרְךּ ,כִ י ֵאינָ ם ִ
קֹור ִאים ְּבט"ו ַּב ֲא ָדר.
רֹואים ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַהּכְ ַרְךְ ,
"סמּוְך" לַ ּכְ ַרְךּ ,גַ ם ִאם ֵאין ִ
ּכִ י ְּב ָמקֹום ֶׁשהּוא ָ

"ּמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ֶׁש ַהּזְ ַמן ּגְ ָר ָמא"
ַּדף ד'ִ :
לֹומרֵ ,יׁש ִמ ְצוֹות ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַק ֵּים ָּת ִמיד,
"ּמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ֶׁש ַהּזְ ַמן ּגְ ָר ָמא"ּ .כְ ַ
ּנָ ִׁשים ְּפטּורֹות ִמ ִ
יאת ְׁש ַמע
אֹותן ָּת ִמידִ .מ ְצ ַות ְק ִר ַ
לְ ָמ ָׁשל ִמ ְצ ַות ְצ ָד ָקהְ ,ו ֵיׁש ִמ ְצוֹות ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּים ָ
יאת ְׁש ַמע ֶׁשל ַע ְר ִבית,
ּומ ְצ ַות ְק ִר ַ
ֶׁשל ַׁש ֲח ִרית ,לְ ָמ ָׁשלֶ ,א ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּים ַרק ִּב ְת ִחיּלַ ת ַהּיֹוםִ ,
פּורים,
יאת ְמגִ יּלַ ת ֶא ְס ֵּתר ֶא ְפ ָׁשר לְ ַקּיֵ ם ַרק ְּב ִ
ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּים ַרק ַּבּלָ ְילָ ה .את ִמ ְצוַ ת ְק ִר ַ
"ׁש ַאף ֵהן ָהיּו ְּבאֹותֹו
אֹומרֶ :
ּדּוע נָ ִׁשים ַח ָּיבֹות ְּב ִמ ְצ ָוה זֹו? ַה ַּת ְלמּוד עֹונֶ ה ְו ֵ
ִאם ּכֵ ןַ ,מ ַ
ּפּורים ָהיָ ה ַעל
ַהּנֵ ס" ְולָ כֵ ן ּגַ ם ַהּנָ ִׁשים ַח ָּיבֹות ְּב ִמ ְצ ָוה זֹוָ .ה ַר ְׁש ַּב"ם ַמ ְס ִּבירֶׁ ,ש ִע ַיּקר נֵ ס ִ
אֹופן ַא ֵחרֵ :הן
ּתֹוספֹות ְמ ָפ ְר ִׁשים ְּב ֶ
ּוב ֲעלֵ י ַה ָ
יְ ֵדי ִאי ָּשׁהֲ ,הֹלא ִהיא ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ּכָ הַ .ר ִׁש"י ַ
"מּנַ ַער ְו ַעד ָז ֵקן
הּודיםּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ִּב ְמגִ יּלַ ת ֶא ְס ֵּתר ִ
ֲא ַח ְׁש ֵורֹוׁש ּגָ ַזר לַ ֲהרֹוג ֶאת ּכָ ל ַה ְּי ִ
ּפּורים ַׁש ָּיְך ּגַ ם לָ ֶהן.
ַטף וְ נָ ִׁשים" ,לָ כֵ ןַ ,הּנֵ ס ֶׁשל ִ

קֹור ִאים ֶאת ַה ְּמגִ יּלָ ה ָּב ִעיר ְט ֶב ְריָ ה?
ַּדף ה'ָ :מ ַתי ְ

הבריט
נברוח
מירשולי
תשובות :קיסריה ,לוד ,טבריה,
(
חברון ,ירושלים ,עכו)

כוע

ַּדף ג'ָ :סמּוְך וְ נִ ְר ָאה

שאלות השבוע ???

 .1איך קשור יהושע בן נון לפורים?
 .2מדוע נשים חייבות בקריאת מגילה?
 .3איזו מצווה קיים רבי זירא כשלא היה לו
כוח ללמוד?
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

נֹוהג לִ ְקרֹוא
הּודה ַהּנָ ִׂשיאּ ,גָ ר ָּב ִעיר ְט ֶב ְריָ ה ,וְ ָהיָ ה ֵ
מֹורא ִחזְ ִקּיָ הֶׁ ,ש ָהיָ ה ְּבנֹו ֶׁשל ַר ִּבי יְ ָ
ָה ָא ָ
ּדּוע ָע ָׂשה ָּכְך? ֲה ֵרי ָה ִעיר ְט ֶב ְר ָיה
ֶאת ְמגִ יּלַ ת ֶא ְס ֵּתר ְּבי"ד ַּב ֲא ָדר ְוגַ ם ְּבט"ו ַּב ֲא ָדרַ .מ ַ
הֹוׁש ַע ִּבן נּוןְ ,ו ָצ ִריְך לִ ְקרֹוא ָּבּה ְּבט"ו ַּב ֲא ָדר ִּבלְ ָבד! ַה ַּתלְ מּוד
ימי ְי ֻ
חֹומה ִמ ֵ
מּוּק ֶפת ָ
ָה ְי ָתה ֶ
חֹומהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַּצד ֶא ָחד
מּוּק ֶפת ָ
ַמ ְס ִּביר ֶׁשהּוא ִה ְס ַּת ֵּפקִ ,אם ְט ֶב ְר ָיה נִ ְק ֵראת ִּבכְ לָ ל ִעיר ֶ
חֹומה
מּוּק ִפים ָ
ֹלֹוׁשה ְצ ָד ִדים ֶׁשל ָה ִעיר ָהיּו ָ
ֶׁשל ָה ִעיר נִ גְ ָמר ְּב ַים ּכִ ּנֶ ֶרתָ .א ְמנָ ם נָ כֹון ֶׁש ְּשׁ ָ
לֹומרֶׁ ,ש ְּבכָ ל זֹאת ָה ִעיר
חֹומהֵ .יׁש ָים .יִ ָּתכֵ ן ַ
יעי ֵאין ָ
הֹוׁש ַע ִּבן נּוןַ ,אְך ַּב ַּצד ָה ְר ִב ִ
ִמימֹות ְי ֻ
לֹומר,
יה ,וְ יִ ָּתכֵ ן ּגַ ם ַ
חֹומה"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָהאֹויְ ִבים ֵאינָ ם יְ כֹולִ ים לְ ִהיּכָ נֵ ס ֵאלֶ ָ
"מּוּק ֶפת ָ
ֶ
נִ ְק ֵראת
"מּוּק ֶפת
ֶ
יעי ֶׁשל יַ ם ּכִ ּנֶ ֶרתָ ,ה ִעיר ֵאינָ ּה נִ ְק ֵראת
חֹומה ַּב ַּצד ָה ְר ִב ִ
ֶׁש ֵּמ ַא ַחר ֶׁש ַּב ְּמ ִציאּות ֵאין ָ
חֹומה" .לָ כֵ ן ָק ָרא ִחזְ ִקּיָ ה ֶאת ַה ְּמגִ יּלָ ה ּגַ ם ְּבי"ד ַּב ֲא ָדר וְ גַ ם ְּבט"ו ַּב ֲא ָדר.
ָ

מֹורא ַר ִּבי זֵ ָירא
ַּדף ו'ָ :ה ָא ָ
ּכֹוהנִ יםֲ ,א ָבל ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ַר ִּבי זֵ ָירא יֶ לֶ ד
מֹורא ַר ִּבי זֵ ָירא נֹולַ ד ְּב ֶא ֶרץ ָּב ֶבל לְ ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשל ֲ
ָה ָא ָ
הֹוריו נִ ְפ ְטרּו ּכְ ֶׁש ָהיָ ה
קּופה ֲארּוּכָ ה ָהיָ ה ַר ִּבי זֵ ָירא ִמ ְצ ַט ֵערֶׁ ,ש ָ
ָק ָטן ,נִ ְפ ְטרּו ָא ִביו וְ ִאּמֹוְּ .ת ָ
אֹותם ּולְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ּכִ יּבּוד ָאב וָ ֵאם.
ּכֹה ָצ ִעיר וְ הּוא ֹלא זָ כָ ה לְ כַ ֵּבד ָ
ּתֹורהַ ,עד ֶׁש ָּזכָ ה
ַה ֶּילֶ ד ַה ָּק ָטןֵ ,ז ָירא ,לָ ַמד ְּב ַה ְת ָמ ָדה ַר ָּבה ְו ָׁש ַקד ְּב ָע ָמל ַעל לִ יּמּוד ַה ָ
הּוס ַמְך
לִ ְהיֹות ַא ַחד ִמּגְ דֹולֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל .לְ ַא ַחר ָׁשנִ יםָ ,עלָ ה ַר ִּבי זֵ ָירא לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלָּ ,בּה ְ
ּתֹורה ָּב ִעיר ְט ֶב ְריָ ה וְ זָ כָ ה לַ ֲא ִריכּות
ּתֹואר ַ"ר ִּבי"ְּ .ב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ַרּבֹות לָ ַמד ָ
הֹור ָאה וְ כּוּנָ ה ַּב ַ
לְ ָ
מּופלֶ גֶ תּ .כְ ֶׁש ַר ִּבי ֵז ָירא ָה ָיה ַחּלָ ׁש ְוֹלא ָיכֹול ָה ָיה לִ לְ מֹוד ,הּוא נָ ַהג לָ ֶׁש ֶבת ְּב ֶפ ַתח
יָ ִמים ְ
יֹוצ ִאים ְונִ כְ נָ ִסיםְ ,ולִ ְזּכֹות
ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁשּ ,כְ ֵדי לָ קּום ִּב ְפנֵ י ַתלְ ִמ ֵידי ַה ֲחכָ ִמים ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ֵהם ְ
לְ ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ּכִ יּבּוד ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםֶׁ .שּכְ ֶׁשּנִ ְפ ַטר ַר ִּבי ֵז ָיראִ ,ה ְס ִּפידּוהּו ְּבקֹול ָעצּוב ַעל
ֶׁשּנִ ְפ ַטר ּגָ דֹול ְּב ִי ְׂש ָר ֵאל.
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