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לֹוח ָמנֹות?
ַּדף ז'ֵ :איְך ְמ ַקּיְ ִמים ִמ ְצוַ ת ִמ ְׁש ַ
ּפּורים) ְי ֵמי ִמ ְׁש ֶּתה ְו ִׂש ְמ ָחה,
(את ְי ֵמי ַה ִ
אֹותם ֶ
ַּב ָּפסּוק "לַ ֲעׂשֹות ָ
ּומ ָּתנֹות לָ ֶא ְביֹונִ ים"ּ ,כְ תּובֹות ְׁשלֹוׁש
לֹוח ָמנֹות ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּו ַ
ּומ ְׁש ַ
ִ
ּפּורים.
ַה ִּמ ְצֹות ֶׁשל יֹום ַה ִ
יֹוד ִעים זֹאת? ִמ ְּפנֵ י
ֹלֹוח לְ ָפחֹות ְׁשנֵ י ִּד ְב ֵרי ַמ ֲאכָ ל לְ ָח ֵברִ .מּנַ ִין ְ
לֹוח ָמנֹותָ :צ ִריְך לִ ְׁש ַ
ִמ ְׁש ַ
"מנֹות" ִהיא לְ ׁשֹון ַר ִּביםּ ,כִ י ַהּיָ ִחיד
לֹוח ָמנֹות ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּו"ַ .ה ִּמיּלָ ה ָ
"מ ְׁש ַ
ֶׁש ְּב ָפסּוק זֶ ה ּכָ תּובִ :
ֹלֹוח ְׁש ֵּתי ָמנֹות .לְ ִמי? "לְ ֵר ֵעהּו""ֵ ,ר ֵעהּו"  -לְ ׁשֹון
יֹוד ִעים ֶׁש ָּצ ִריְך לִ ְׁש ַ
"מנָ ה"ִ .מּכָ אן ְ
הּוא ָ
ּובכָ ְך ְמ ַק ְּי ִמים ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוה.
ֹלֹוח ְׁש ֵּתי ָמנֹות לְ ָא ָדם ֶא ָחדְ ,
ָי ִחידִ .מּכָ אן לָ ְמדּוֶׁ ,ש ָּצ ִריְך לִ ְׁש ַ
"ּומ ָּתנֹות לָ ֶא ְביֹונִ ים",
תּובה ַּב ָּפסּוקַ :
ַמ ָּתנֹות לָ ֶא ְביֹונִ יםִ :מ ְצ ַות ַמ ָּתנֹות לָ ֶא ְביֹונִ ים ּכְ ָ
לֹומר ,לָ ֵתת ְׁש ֵּתי ַמ ָּתנֹות; ַמ ָּתנָ ה  -לְ ֶא ְביֹוןַ ,מ ָּתנָ ה  -לְ ֶא ְביֹון.
ּכְ ַ
עֹורכִ ים ַּבּיֹום ְוֹלא
ּפּורים ְ
עּוּדת ִ
לֹומ ִדים ִמ ָּפסּוק ֶזהֶ .את ְס ַ
נֹוסף ְ
ּפּוריםָּ :ד ָבר ָ
עּוּדת ִ
ְס ַ
ַּבּלַ ְילָ הּ ,כִ י ּכָ תּוב ְ"י ֵמי ִמ ְׁש ֶּתה".

קֹור ַּבן נְ ָד ָבה
קֹור ַּבן נֶ ֶדר וְ ְ
ַּדף ח'ְ :
ׁשּובה ִהיא ֶׁש ֶּזה ָּתלּוי ְּב ֵאיזֹו
קֹור ַּבן "נְ ָד ָבה"? ַה ְּת ָ
קֹור ַּבן "נֶ ֶדר" לְ ֵבין ְ
ַמה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ְ
יע ַעל ְּב ֵה ָמה
אּובן ַמ ְצ ִּב ַ
קֹור ַּבן לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ .אם ְר ֵ
לָ ׁשֹון ָא ַמר ָה ָא ָדם ֶׁשהּוא ָי ִביא ְ
קֹור ַּבן" ,הּוא ֶּב ֱא ֶמת ַח ָּיב לַ ֲעׂשֹות ּכָ ְךֲ .א ָבלִ ,אם ֵמ ָתה ַה ְּב ֵה ָמה ,אֹו
"ּב ֵה ָמה זֹו ְ -
אֹומרְ :
ְו ֵ
קֹור ַּבן ַא ֵחר,
יבּהֵ ,אין הּוא ַח ָּיב לְ ָה ִביא ְ
נִ גְ נְ ָבה ,אֹו ֶׁש ֵא ַרע ָּבּה מּום ְו ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִר ָ
אֹותּה ּכְ ָבר ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִביאְּ .ב ֵה ָמה זֹו נִ ְק ֵראת
ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ִה ְת ַח ֵּיב לְ ָה ִביא ְּב ֵה ָמה זֹוְ ,ו ָ
"אנִ י ִמ ְת ַחּיֵ ב לְ ָה ִביא ְּב ֵה ָמה לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש",
אֹומרֲ :
אּובן ֵ
"קֹור ַּבן נְ ָד ָבה"ֲ .א ָבלִ ,אם ְר ֵ
ְ
אֹומר ֵאיזֹו ְּב ֵה ָמהֶ ,אּלָ א ִמ ְת ַח ֵּיבֶׁ ,ש ְּב ֵה ָמה ּכָ ל ֶׁש ִהיא הּוא ָי ִביא לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
ְו ֵאינֹו ֵ
קֹור ַּבן ּולְ ֶפ ַתע ִהיא ֵמ ָתהָ ,עלָ יו לְ ָה ִביא
יבּה ּכְ ְ
ֲא ַזיּ ,גַ ם ִאם ַא ַחר ּכָ ְך נָ ַטל ְּב ֵה ָמה ּכְ ֵדי לְ ַה ְק ִר ָ
קֹור ַּבן זֶ ה ְמכּוּנֶ ה "נֶ ֶדר".
קֹור ַּבןְ .
קֹור ַּבן ַא ֵחרּ ,כִ י הּוא ָצ ִריְך לְ ַקּיֵ ם ֶאת נִ ְדרֹוֶׁ ,ש ָעלָ יו לְ ָה ִביא ְ
ְ

ּתֹורה לַ ָּשׂ ָפה ַהיְ וָ נִ ית
ַּדף ט'ַּ :ת ְרּגּום ַה ָ
ּוׁשנַ יִ ם ֵמ ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,וכְ ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ ַא ְרמֹונֹו ,הּוא
ַּתלְ ַמי ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ָריִ ם ָק ָרא לְ ִׁש ְב ִעים ְ
ּתֹורה לַ ָּשׂ ָפה
הֹורה לָ ֶהם לְ ַת ְרּגֵ ם ֶאת ַה ָ
ִציּוָה לְ ַהכְ נִ יס ֶאת ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם לְ ֶח ֶדר נִ ְפ ָרד וְ ָ
ּתֹודדּו ַי ַחד
יחם ְּב ֶח ֶדר ֶא ָחד? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָח ַׁשׁשֶׁ ,ש ָּמא ִי ְס ְ
ּדּוע ִה ְפ ִר ָידם וְ ֹלא ִהּנִ ָ
ַהיְ וָ נִ יתַ .מ ַ
אֹותם ִמ ֶּמּנּוֲ .א ָבל ּכְ ֶׁשּכָ ל
סּוקים ֹלא לְ ַת ְרּגֵ ם נָ כֹוןּ ,כִ י ִי ְרצּו לְ ַה ְס ִּתיר ָ
ְו ַי ְחלִ יטּו ֵאלֶ ה ְּפ ִ
ֶא ָחד ֵמ ֶהם נִ ְמ ָצא ְב ֶח ֶדר ַא ֵחר ,הּוא ְי ַפ ֵחד ֹלא לְ ַת ְרּגֵ ם נָ כֹוןּ ,כִ י ַה ֶּמלֶ ְך ִי ְר ֶאה ֶׁש ַהּכֹל
צּורה ֹלא נְ כֹונָ ה ְו ַי ֲענִ יׁש אֹותֹוֲ .א ָבל ַה ָּק ָּב"ה נָ ַתן ֵע ָצה ְּבלֵ ב
ִּת ְרּגְ מּו נָ כֹון ְוהּוא ִת ְרּגֵ ם ְּב ָ
אֹותם.
סּוקיםּ ,כְ ֵדי ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך ֹלא ָי ִבין ָ
אֹותם ְּפ ִ
ּכָ ל ַה ֲחכָ ִמיםְ ,וכּוּלָ ם ִׁשיּנּו ְּב ִדּיּוק ֶאת ָ
ֹלֹוׁשה
חֹוׁשְך לְ ֶמ ֶׁשְך ְׁש ָ
ּתֹורה לִ יוָ נִ ית ,נִ ְהיָ ה ָבעֹולָ ם ֶ
ּתּורּגְ ָמה ַה ָ
ֲחזַ "ל ְמ ַס ְּפ ִריםֶׁ ,שּכְ ֶׁש ְ
יּתן לְ ָה ִבין ֶאת ּכָ ל חֹוכְ ָמ ָתּה.
ּקֹודׁש נִ ָ
תּובה ִּבלְ ׁשֹון ַה ֶ
ּתֹורה ּכְ ָ
יָ ִמיםּ ,כִ י ַרק כְ ֶׁש ַה ָ

אמר רבינא :היינו דאמרי אינשי :טבא חדא
פילפלתא חריפתא ממלי צני קרי
טבא  -טוב | צני  -סל
קרי – דלעות
הסבר :רבינא הביא אמרה ידועה ,לפיה טוב פלפל חריף
אחד מסל מלא דלעות ,כלומר עדיף פירוש אחד מחודד
מהרבה פירושים לא מוצלחים.

| על המפה
רמת הגולן
רמת הגולן היא אזור בצפון מזרח הארץ.
שטחה הוא כ 1,800-קמ"ר ויש בה נחלים
רבים .היא נקראת על שם העיר גולן הנזכרת
בתורה בנחלת שבט מנשה .בני ישראל כבשו
אותה מידי סיחון מלך חשבון ,והתיישבות
היהודית באזור התקיימה גם בתקופת בית שני
 ניתן למצוא שרידים של יישובים ובתי כנסתמאותה תקופה .עם הקמת המדינה נכללה רמת
הגולן בשטחה של סוריה ,מה שאפשר לסורים
להפגיז את היישובים היהודים הסמוכים לגבול
ולנסות להשתלט על מקורות המים .במלחמת
ששת הימים כבשה את ישראל את רמת הגולן,
ומאז הוקמו בה  33יישובים יהודים בהם חיים
כ 25-אלף יהודים .בשנת  1981הועבר בכנסת
חוק רמת הגולן,
שבפועל סיפח
אותה למדינת
ישראל.
בית הכנסת העתיק
בקצרין (Wikipedia,
)Hagit Baldar

ּוב ֵּתי ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ַּדף י'ַ :ה ִּמ ְׁשּכָ נֹות ָ
ּוב ֵּתי ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁש ָהיּו לְ ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ַעד ֵּבית
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ָת ֵאר ֶאת ּכָ ל ַה ִּמ ְׁשּכָ נֹות ָ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹון.
ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ַּב ִּמ ְד ָּברַּ :ב ָּשׁנָ ה ַה ְּשׁנִ ָּיה ַא ֲח ֵרי ֶׁש ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ָי ְצאּו ִמ ִּמ ְצ ַר ִיםֵ ,ה ִקים מ ֶֹׁשה
ֹלֹוׁשים ְו ֵת ַׁשע ָׁשנִ יםַ ,עד
ַר ֵּבנּו ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ְּב ִמ ְד ַּבר ִסינַ יַ .ה ִּמ ְׁשּכָ ן ָה ָיה ַּב ִּמ ְד ָּבר ְׁש ִ
ֶׁשּנִ כְ נְ סּו לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל.
ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ַּבּגִ לְ ּגָ לְּ :ב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ֵה ִקימּו ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ָּב ִעיר ּגִ לְ ּגָ לְ ,ו ָׁשם ָה ָיה ַא ְר ַּבע
אֹותּה ֵּבין ַה ְּשׁ ָב ִטים.
ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנִ יםַ ,עד ֶׁשּגָ ְמרּו לִ כְ ּבֹוׁש ֶאת ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ּולְ ַחּלֵ ק ָ
ִמ ְׁשּכַ ן ִׁשיֹלה :לְ ַא ַחר ֶׁשּגָ ְמרּו לְ ַחּלֵ ק ֶאת ָה ָא ֶרץֵ ,ה ִקימּו ִמ ְׁשּכָ ן ְּב ִׁשיֹלהִ .מ ְׁשּכַ ן ִׁשיֹלה
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"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

תקיפת הכור הגרעיני בעירק

מתפלפלים

ב 7-ביוני  1981הפציץ חיל האוויר הישראלי את
הכור הגרעיני בעיראק ,במבצע שנקרא מבצע
אופרה או מבצע תמוז .סדאם חוסיין ,נשיא עיראק,
איים על ישראל ושאף להצטייד בנשק גרעיני כדי
לתקוף אותה .בתגובה החליטה ישראל להפציץ
את הכור הגרעיני בעיראק ולמנוע ממנה להשיג
נשק כזה .ההחלטה התקבלה לאחר ניסיונות
שונים לעצור את עיראק בדרכים דיפלומטיות,
שנכשלו .את התקיפה ביצעו שמונה מטוסי
 F-16ושישה מטוסי  .F-15הפעולה הושלמה
בהצלחה ,הכור הגרעיני הושמד וכל המטוסים
חזרו בשלום .כתוצאה מכך איבדה עיראק את
יכולתה הגרעינית ,מה שהוביל מאוחר יותר
לתבוסתה במלחמת המפרץ.

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
משפחת כהן נסעה לכמה שנים לארצות הברית ,במסגרת העבודה
של אבי המשפחה .כשהגיעו לארצות הברית ,ולפני ההליכה לבתי
הספר ביקשו ארבעת ילדי משפחת כהן ,בגילאי  11עד  ,18מהוריהם,
להשתמש שם בשמות אמריקאיים ,ולא בשמות הישראליים שלהם .הם
טענו שכך יקל עליהם להשתלב בחברה .יעקב ביקש שיקראו לו ג'קי,
יוסף ביקש שיקראו לו ג'ו ,שושנה ביקשה שיקראו לה רוזלין ,ודבורה
ביקשה שיקראו לה דבי .בקשתם עוררה דיון סוער במשפחה המורחבת.

מצד שני:

מצד אחד:
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מבני המשפחה
חלק שאם זה יעזור
טענו שתלב בחברה
לה
להם קאית מסביב,
רי
האמ עיה שבתקופת
אז אין ב
ת יקראו להם
חו
השלי מריקאיים ולא
בשמות הא
ם .זה רק עניין
שראליי
הי כני של נוחות.
ט

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
מסלול הטיסה וביצוע התקיפה על הכור (,Wikipedia
נחמיה ג מוויקיפדיה העברית)

רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי?
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר
שיעור שבועי עם חומר איכותי?

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

שד"ר  -שלוחא דרבנן

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

שד"ר ,או שלוחא דרבנן ,הוא כינוים של יהודים
שיצאו לגייס תרומות כספיות בארצות הגולה
לטובת תושבי ארץ ישראל .מוסד זה החל כבר בעת
העתיקה ,ובזכותו התאפשר קיומם של היהודים
בארץ .בין השד"רים היו תלמידי חכמים ידועים,
כמו החיד"א ,ר' יעקב מאיר ור' שמואל סלנט.
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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

חירות.
היג
1 .מנחם בגין .לה ,מפקד האצ"ל ,ראש בית"ר ,מנית על רמת הגולן.
2 .ראש הממש
הריבונות הישראל
חוק
3 .הוא יישם את חקיקת שלום עם מצרים.
חתם על הסכם ה
4 .הוא

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי האיש במרכז הציור?
 2ציינו חלק מתפקידיו הציבוריים.
 3איך רמת הגולן קשורה אליו?
 4איך הוא קשור למצרים?

 7דקות

 3דקות

| מי אני?
1 .ראש הממשלה השישי של ישראל.
2 .היה מפקד האצ"ל ומייסד תנועת החירות.
3 .היה ראש הממשלה הראשון מטעם הליכוד.
4 .חתם על הסכם השלום עם מצרים.
5 .יזם את תקיפת הכור הגרעיני בעירק ואת מבצע שלום הגליל.
6 .יזם את חוק החלת הריבונות הישראלית על רמת הגולן.

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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2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
כשהתורה מפרטת את כל שבעים הנפשות
שירדו למצרים היא מסיימת ואומרת:
"ויוסף היה במצרים".
והלוא הדבר ברור הוא ,הרי יוסף היה שם
הרבה לפני שכל בני יעקב ירדו לשם .מה
התורה רוצה ללמדנו במילים אלו?
אומר רש"י" :להודיעך צדקתו של יוסף.
הוא יוסף הרועה צאן אחיו .הוא יוסף שהיה
במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקתו".
הגדולה האמיתית בה נמדד האדם היא
האם הוא נשאר נאמן לערכיו ,לאמונתו
ולדעותיו ,בכל מקום בו הוא נמצא ומול
כל חברה אליה הוא משתייך.
יוסף היה יוסף ונשאר יוסף בכל מקום .אותו
יוסף כפי שהיה כשנזרק לבור הוא היוסף
שהופיע כיושב על ראש כיסא המלכות
במצרים ,וזו גדולתו  -שתמיד הוא נשאר
אותו אדם" :ויוסף  -היה במצרים".

חידה!

למדנו על תרגום התורה ליוונית .הרבה
מילים ביוונית נכנסו לשפה העברית .נסו
לזהות ולהקיף את המילים שמקורן ביוונית
מתוך הרשימה הבאה:
שעון ,סנהדרין ,מרכבה ,אוכלוסייה,
מסתורין ,גלידה ,מסילה ,פטרוזיליה,
שרפרף ,פרקליט ,משטרה ,מעטפה ,סנדל,
אנדרטה ,משרד.

לוסייה,
אוכ
דרין,
סנה
לים
המי
ובה:
(תש
ורין ,פטרוזיליה ,פרקליט ,סנדל
מסת
ואנדרטה  -מקורן ביוונית)

שאלות השבוע ???

 .1מה קרה כשתרגמו את התורה ליוונית?
 .2היכן עמד המשכן הכי הרבה זמן?
 .3מדוע נגזרה גזירת המן על היהודים?
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 מגילה ,דפים י׳  -י״ג

נִ ְבנָ ה ִמ ִּקירֹות ֲא ָבנִ יםַ ,אְך ֹלא ָה ָיה לֹו ַגג ֲא ָבנִ ים ֶא ָּלא ָּפ ְרסּו ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ֶאת ַה ְי ִריעֹות
ֶׁש ָע ָׂשה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לַ ִּמ ְׁשּכָ ן ֶׁש ַּב ִּמ ְד ָּברִ .מ ְׁשּכַ ן ִׁשיֹלה ָהיָ ה ַקּיָ ם ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ִׁשי ִּשׁים
וָ ֵת ַׁשע ָׁשנִ יםַ ,עד ֶׁשּנֶ ֱח ַרב ַּב ֲעֹונֹות ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.
נֹוסף ָּב ִעיר נֹובִ ,מ ֶּמּנָ ה הּוא ָע ַבר לְ גִ ְבעֹוןִ .מ ְׁשּכָ ן ֶזה
נֹוסףַ :א ַחר ּכָ ְך ֵה ִקימּו ִמ ְׁשּכָ ן ָ
ִמ ְׁשּכָ ן ָ
ָה ָיה ַק ָּים ֲח ִמי ִּשׁים ָו ֶׁש ַבע ָׁשנִ יםַ ,עד ְי ֵמי ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך.
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹוןַ :א ַחר ּכָ ְך ֵה ִקים ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹון ָּב ִעיר
יאת ִמ ְצ ָריִ ם.
ּוׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה ַא ֲח ֵרי יְ ִצ ַ
רּוׁשלַ ִיםָ .היָ ה זֶ ה ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ְ
ְי ָ

ּדֹואג לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ַּדף י"אַ :ה ָּק ָּב"ה ֵ
ּתֹורהֶׁ ,ש ִאם ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ַי ְח ְטאּו ְו ַי ַע ְברּו ֲע ֵברֹות
אֹומ ֶרת ַה ָ
חּוּקֹותי ַ(ו ִּי ְק ָרא) ֶ
ַ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּב
ּכֹות ֶבתֶׁ ,ש ַּגם ָאז ַה ָּק ָּב"ה ִי ְׁש ַלח
ּתֹורה ֶ
ּגֹוים אֹו ֶׁש ֵּי ְצאּו ַל ָּגלּותַ .ה ָ
יהם ַה ִ
 ִי ְׁש ְלטּו ֲע ֵל ֶיחים ִל ְׁשמֹור ַעל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלָּ .כְך ְמ ַס ֵּפר ַה ַּת ְלמּודֶׁ ,שּכְ ֶׁש ָהיּו ְבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ְּבגָ לּות
ְׁש ִל ִ
ׁשּובים ֵא ֶצל ַה ֶּמ ֶלְך
יׁש ֵאל ַו ֲע ַז ְר ָיהֶׁ ,ש ָהיּו ֲח ִ
ָּב ֶבלָׁ ,שלַ ח ַה ָּק ָּב"ה ֶאת ָּדנִ ֵּיאלֲ ,חנַ נְ ָיהִ ,מ ָ
ימי ֲא ַח ְׁש ֵורֹוׁש ְו ָה ָמן ָה ָר ָׁשעָׁ ,שלַ ח
הּודיםִּ .ב ֵ
יטיב ִעם ַה ְּי ִ
אּצרְ ,ו ָל ֵכן ַה ֶּמ ֶלְך ֵה ִ
בּוכ ְדנֶ ַ
נְ ַ
ימי ַמלְ כּות
הּודיםִּ .ב ֵ
יּצלּו ַה ְּי ִ
כּותם נִ ְ
ּוב ְז ָ
ַה ָּק ָּב"ה ֶאת ָמ ְר ְּדכַ י ַה ַּצ ִּדיק וְ ֶאת ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ּכָ הִ ,
יּצחּו ֶאת ַה ְי ָונִ ים ְו ַעל ָי ָדם
ּובנָ יו ֶׁשּנִ ְ
יָ וָ ןַ ,ה ָּק ָּב"ה ָׁשלַ ח ֶאת ִׁש ְמעֹון ַה ַּצ ִּדיק וְ ֶאת ַח ְׁשמֹונָ אי ָ
חּור ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ י ָׁשלְ טּו ַה ַּפ ְר ִס ִּיים ַעל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל.
נַ ֲע ָׂשה נֵ ס ֲחנּוּכָ הַ .א ֲח ֵרי ְ
הּודה ַהּנָ ִׂשיא ְמ ַס ֵּדר ַה ִּמ ְׁשנָ ה,
קּופהֶ ,ה ֱע ִמיד ַה ָּק ָּב"ה ֶאת ַ"ר ִּבי"ֲ ,הֹלא הּוא ַר ִּבי יְ ָ
אֹותּה ְּת ָ
ְּב ָ
ְו ֶאת ַחכְ ֵמי ַהּדֹורֹותֶׁ ,ש ָּפ ֲעלּו ַּב ֲח ַצר ַה ַּמלְ כּותֶׁ ,שֹּלא ִיגְ ְזרּו גְ ֵזרֹות ָרעֹות ַעל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל.

ּפּורים?
ּדּוע ֵא ַרע נֵ ס ִ
ַּדף י"בַ :מ ַ
נֹור ָאה ַעל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ֵּי ָה ְרגּו ִּב ֵידי ָה ָמן ָה ָר ָׁשע,
ִּב ְמגִ יּלַ ת ֶא ְס ֵּתר נֶ ֱא ַמרּ ,כִ י נִ גְ ְז ָרה גְ ֵז ָרה ָ
יחם ַעל ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ָע ָׂשה ָל ֶהם נֵ ס ָּגדֹולָּ .שׁ ֲאלּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים ֶאת ַר ִּבי
ַאְך ַה ָּק ָּב"ה ִר ֵ
ּדּוע ִּבכְ לָ ל נִ גְ ְז ָרה גְ ֵז ָרה ּכֹה ָק ָׁשה ַעל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל?"ָ .א ַמר לָ ֶהם
"מ ַ
יֹוחאיַ :
ִׁש ְמעֹון ַּבר ָ
הּודים ִה ְׁש ַּת ְּתפּו
"מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּי ִ
"א ְמרּו ַא ֶּתם"ֵ .ה ִׁשיבּו ַה ַּתלְ ִמ ִידיםִ :
יֹוחאיִ :
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ָ
הּודים ֶׁשּגָ רּו
יֹוחאי"ַ :רק ַה ְּי ִ
עּוּדה ֶׁש ָע ַרְך ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ְׁש ֵורֹוׁש"ָׁ .ש ַאל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ָ
ַּב ְּס ָ
"מ ְּפנֵ י
הּודים?"ְ .והּוא ִה ְס ִּבירִ :
עּוּדה ,לָ ָּמה לִ גְ זֹור ַעל ּכָ ל ַה ְּי ִ
ׁשּוׁשן ִה ְׁש ַּת ְּתפּו ַּב ְּס ָ
ָ
ָּב ִעיר
הּודים לַ ֶּפ ֶסלּ ,כִ י ֵהם ָּפ ֲחדּו ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך
אּצר ָה ָר ָׁשעִ ,ה ְׁש ַּת ֲחוּו ְי ִ
קּופת ַה ֶּמלֶ ְך נְ בּוכַ ְדנֶ ַ
ֶׁש ִּב ְת ַ
אֹותםְ ,ולָ כֵ ן נִ גְ ְז ָרה ַהּגְ ֵז ָרהּ ,כִ י ָאסּור לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות לַ ֶּפ ֶסל"ִ .ה ְת ַּפּלְ אּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים
ַי ֲהרֹוג ָ
יֹוחאיּ" :כְ מֹו
ּדּוע ַה ָּק ָּב"ה לְ ַבּסֹוף ָע ָׂשה לָ ֶהם נֵ ס?"ֵ .ה ִׁשיב ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ָ
"אז ַמ ַ
ְו ָׁש ֲאלּוָ :
בֹודה זָ ָרה ֶּב ֱא ֶמתֵ ,הם ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַרק
הּודים ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֶּפ ֶסלֹ ,לא ִה ְתּכַ ּוְנּו לַ ֲעבֹוד ֲע ָ
ֶׁש ַהּיְ ִ
ּכִ י ָּפ ֲחדּו ֵמ ַה ֶּמלֶ ְךּ ,כָ ְך ַה ָּק ָּב"ה "ּכְ ִאיּלּו" ָע ָׂשה גְ זֵ ָרה ָר ָעהֲ ,א ָבל לְ ַמ ֲע ֶׂשה ִהיא ֹלא ִה ְת ַקּיְ ָמה.

קּותּה ֶׁשל ָר ֵחל ִא ֵּמנּו
ַּדף י"גִ :צ ְד ָ
"ה ָיּז ֵהר
יּקׁש לְ ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ָר ֵחל ִא ֵּמנּו ְ ,ו ָר ֵחל ָא ְמ ָרה לֹוִ :
יע ַי ֲעקֹב ָא ִבינּו לְ ָח ָרןִּ ,ב ֵ
ּכְ ֶׁש ִהּגִ ַ
יהן,
חֹותי לֵ ָאה"ּ .כְ ֵדי ֶׁשּלָ ָבן ֹלא יַ ֲחלִ יף ֵּבינֵ ֶ
ּובּסֹוף ִי ֵּתן לְ ָך ֶאת ֲא ִ
ֵמ ָא ִבי לָ ָבןֶׁ ,ש ַר ַּמאי הּואַ ,
ֹאמר לְ ַי ֲעקֹב ֶאת
יע ַה ֲחתּוּנָ ה ָר ֵחל ּת ַ
יּוח ִדיםּ ,וכְ ֶׁש ַּתּגִ ַ
יּמנִ ים ְמ ָ
ִסיּכְ מּו ַי ֲעקֹב ְו ָר ֵחל ִס ָ
ּוב ֱא ֶמת לָ ָבן ֶה ְחלִ יף ֶאת ָר ֵחל ְּבלֵ ָאהְ ,ו ָר ֵחל
יּמנִ ים וְ כָ ְך הּוא יֵ ַדע ֶׁש ִהיא ָר ֵחל וְ ֹלא לֵ ָאהֶ .
ַה ִּס ָ
אֹותּה ַמה
חֹותּה לֵ ָאה ִּת ְת ַּב ֵּיׁש ּכָ ל ּכָ ְךּ ,כְ ֶׁש ַּי ֲעקֹב ִי ְׁש ַאל ָ
ֵה ֵחּלָ ה לְ ִה ְצ ַט ֵערֶׁ ,שעֹוד ְמ ַעט ֲא ָ
יה ּכָ ל ּכָ ְך ,עד ֶׁש ָהלְ כָ ה ְוגִ יּלְ ָתה
יח ָמה ָעלֶ ָ
יּמנִ יםְ ,ו ִהיא ֹלא ֵת ַדע ַמה ּלַ ֲענֹות לֹוָ .ר ֵחל ִר ֲ
ַה ִּס ָ
יּקר ֶׁשֹּלא
ימה לְ ַו ֵּתר ְוֹלא לְ ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ַי ֲעקֹב ָא ִבינּוָ .ה ִע ָ
יּמןִ .היא ִה ְסּכִ ָ
לְ לֵ ָאה ֶאת ַה ִּס ָ
יח לָ ּה
אֹומ ִריםֶׁ ,ש ִּבזְ כּות ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּנֶ ֱא ָצל ֶׁשל ָר ֵחל ִא ֵּמנּוִ ,ה ְב ִט ַ
חֹותּהֲ .חזַ "ל ְ
ִת ְת ַּב ֵּיׁש ֲא ָ
יהֶ ,את ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ֵהם יִ ְהיּו ַּבּגָ לּותַ .על ּכָ ְך נֶ ֶא ְמרּו
ַה ָּק ָּב"ה ֶׁשהּוא יִ גְ ַאל ֶאת ָּבנֶ ָ
רּוריםָ .ר ֵחל ְמ ַבּכָ ה ַעל
פּור ָס ִמים ִ(י ְר ְמיָ הּו)" :קֹול ְּב ָר ָמה נִ ְׁש ָמע ,נְ ִהי ְּבכִ י ַת ְמ ִ
סּוקים ַה ְּמ ְ
ַה ְּפ ִ
יהּ ,כִ י ֵאינֶ ּנּו"ָ .ר ֵחל ּבֹוכָ ה ַעל ַה ָּבנִ ים ֶׁש ָהלְ כּו לַ ּגָ לּותְ ,ו ַה ָּק ָּב"ה
יהֵ .מ ֲאנָ ה לְ ִהּנָ ֵחם ַעל ָּבנֶ ָ
ָּבנֶ ָ
עֹונֶ ה לָ ּה ּ" :כֹה ָא ַמר ה'ִ ,מנְ ִעי קֹולֵ ְך ִמ ֶּבכִ י ְו ֵעינַ ִיְך ִמ ִּד ְמ ָעהּ ,כִ י ֵיׁש ָׂשכָ ר לִ ְפ ֻעּלָ ֵתְך ,נְ ֻאם
אֹויב"ִּ ,ב ְזכּות ְּפעּוּלַ ת ַה ֶח ֶסד ֶׁש ָע ִׂשיתָ ,א ִׁשיב ֶאת ָּבנַ ִיְך לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל.
ה'ְ ,ו ָׁשבּו ֵמ ֶא ֶרץ ֵ
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