
ַּדף ס"ז: ַמר עּוְקָבא

ַמר עּוְקָבא ָהָיה ִמְּבֵני דֹוָרם ֶׁשל ַרב ּוְׁשמּוֵאל, ָהָיה ָאמֹוָרא 
ְוָחָכם ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה, ְוַגם רֹאׁש ַהּגֹוָלה. הּוא ָהָיה ֶּבן ִעירֹו ֶׁשל 
ַרב, ָהִעיר ַּכְפִרי, ּוְבִעיר זֹו ָהָיה לֹו ֵּבית ִּדין ָחׁשּוב ֶׁשּכֹוַח 
ַהְכָרָעתֹו ָהָיה ָגדֹול ְּבֵעיֵני ַחְכֵמי ָּבֶבל, ּוְפָעִמים ַרּבֹות הּוא 
ִהְכִריַע ְּבִדּיּוִנים ֵּבין ְׁשֵני ְּגדֹוִלים ֲאֵחִרים, ְּכגֹון ְׁשמּוֵאל ְוַקְרָנא.

ַמר עּוְקָבא ָעַמד ְּבֶקֶׁשר ָהדּוק ִעם ַהְּנִׂשיאּות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ְוִעם ֲחָכֶמיָה, ְוָהָיה ְמַקֵּבל ֵמַחְכֵמי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַהְחָלטֹות 

ִנים ְוַתָּקַנת ַהּמֹוֲעדֹות. ְּבִעְנְיֵני ִעיּבּור ַהּׁשָ

ַּדף ס"ח: ַמר עּוְקָבא וִמְצַות ַהְּצָדָקה

ַמר עּוְקָבא נֹוַדע ְמאֹוד ְּבִמְצַות ַהְּצָדָקה ֶׁשִּקֵּים, ּוְבִעיָּקר ְּב"ַמָּתן ַּבֵּסֶתר". הּוא ִּפיֵּזר 
ָממֹון ַרב ִלְצָדָקה ְוָתִמיד ָּדַאג ֶׁשֶהָעִני ֹלא ֵיַדע ִמִּמי ִקיֵּבל ֶאת ַהְּצָדָקה. ְלָעִני ֶאָחד הּוא 
ָהָיה ַמְחִּביא ֶאת ַהֶּכֶסף ִמַּתַחת ַהֶּדֶלת ּוִמְתַחֵּבא, ַּפַעם ַאַחת ִחיָּכה ֶהָעִני ְּכֵדי ִלְראֹות 
ִמי ַמֲעִניק לֹו ֶּכֶסף, ְוַכֲאֶׁשר ֶהָעִני ָּפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת, ִהְתִחיל ַמר עּוְקָבא ָלרּוץ ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ְיַזֶהה אֹותֹו ֶהָעִני. ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו הּוא ִּביֵּקׁש ֶׁשָּיִביאּו ְלָפָניו ֶאת ִסְפֵרי ַהֶחְׁשּבֹונֹות ֶׁשּלֹו 
ּוָמָצא ֶׁשִּביֵמי ַחָּייו הּוא ָנַתן ִלְצָדָקה ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ִּדיְנֵרי ָזָהב, ַאְך הּוא ֹלא ָהָיה ְמרּוֶּצה 

ְוִציּוָה ִמָּיד ָלֵתת ַמֲחִצית ִמָּממֹונֹו ִלְצָדָקה.

ָוִרים ַּדף ס"ט: עֹורֹות ַהּשְׁ

ְּבַדף ֶזה ְמַסֵּפר ַהַּתְלמּוד ִסיּפּור ֶׁשִהְתַרֵחׁש ָּבִעיר ''ַּגְלִחי'' ֶׁשְּבֶאֶרץ ְסדֹום.

ַאַחד ַהחּוִּקים ָקַבע ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ׁשֹור ַחָּיב ִלְרעֹות ֶאת ַּבֲהמֹות ַאְנֵׁשי ָּכל ָהִעיר ְּבֶמֶׁשְך 
יֹום ֶאָחד, ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו ְׁשָוִרים ַחָּיב ִלְרעֹות ֶאת ְּבֵהמֹות ַאְנֵׁשי ָּכל ָהִעיר ְּבֶמֶׁשְך יֹוַמִים. 
ַהַּמָּטָרה ֶׁשָּלֶהם ָהְיָתה ִלְפּגֹוַע ָּבֲעִנִּיים ּוְלַחֵּזק ֶאת ָהֲעִׁשיִרים, ֲאָבל ֵהם ָעׂשּו ַעְצָמם ְּכַאְנֵׁשי 
חֹוק ֶׁשּשֹׁוְמִרים ַעל ַהחֹוק ְוָלֵכן ֵהם ִיְּצרּו ַמֲעֶרֶכת ְמעּוּוֶתת ֶׁשל חּוִּקים ֶׁשְּמָׁשְרִתים ֶאת 
ַהַּמָּטרֹות ֶׁשָּלֶהם. יֹום ֶאָחד ִהִּגיַע ָיתֹום ָלִעיר, ְוַכּמּוָבן ִהְכִריחּו אֹותֹו ִלְרעֹות ֶאת ָּכל 
ָוִרים ְוָאַמר ְלַאְנֵׁשי ָהִעיר: ֶאת ָהעֹורֹות ֶׁשל  ַהְּבֵהמֹות. ָהַלְך ַהָּיתֹום ְוָׁשַחט ֶאת ָּכל ַהּׁשְ
ָוִרים ְנַחֵּלק ָּכְך: ִמי ֶׁשָהָיה לֹו ׁשֹור ֶאָחד - ִיַּקח עֹור ֶאָחד, ּוִמי ֶׁשֹּלא ָהָיה לֹו ׁשֹור -  ַהּׁשְ

ִיַּקח ְׁשֵני עֹורֹות... ָאְמרּו לֹו ַאְנֵׁשי ָהִעיר: ַמּדּוַע ַאָּתה אֹוֵמר ָּכְך?

ֵהִׁשיב ָלֶהם: ְּכֵׁשם ֶׁשֶהְחַלְטֶּתם ֶׁשִּמי ֶׁשֵאין לֹו ְׁשָוִרים ָצִריְך ִלְרעֹות יֹוַמִים, ָּכְך ֲעֵליֶכם 
ְלַהְחִליט ֶׁשִּמי ֶׁשֵאין לֹו ְׁשָוִרים ְיַקֵּבל ְׁשֵני עֹורֹות...

ֶ

מדינת ישראל
משרד החינוך

אירוע של פעם

בשבע וחצי שנים
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מן התלמוד
סדר טהרות, 

מסכת נידה, דף ע"ג

הסבר: המסכת מסתיימת באמירה לפיה כל מי 
שמקפיד ללמוד הלכות בכל יום, מובטח לו שיזכה 

להיות בן העולם הבא.

שכיחי – מצויים
חזיא – רואה

"תנא דבי אליהו: כל השונה הלכות בכל יום 
מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר הליכות 

עולם לו - אל תקרי הליכות אלא הלכות"

בס"ד

סדר טהרות | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַּדִּפים ס"ז-ע"ג, פרשת ויגש | א'- ז' בטבת )29 לדצמבר- 4 לינואר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

)Wikipedia ,מראה כללי של בית שערים )בן הטבע

בית שערים
המושב בית שערים שנוסד ב 1926 נקרא 
על שם בית שערים הקדומה, מקום מושב 

הסנהדרין מימי המשנה והתלמוד.
רבי יהודה הנשיא שהיה הסמכות הרוחנית 
המובילה בעולם היהודי במאה ה-2 וה-3,  
העביר את בית מדרשו ואת הסנהדרין, 
המוסד הרוחני העליון באותה תקופה, 
לבית-שערים שנודעה כמרכז תורה גדול.

בין השרידים נוספים נמצא בית כנסת בעל 
עמודים, שפנה לכיוון ירושלים, ובית קברות 
המורכב ממערכות קברים תת-קרקעיות 
במערכות מסועפות מהמפוארות שהתגלו 
בישראל, בעלות כתובות וסמלי תשמישי 
קדושה יהודיים השופכים אור על חיי 
היישוב היהודי בארץ ישראל בימי המשנה 
והתלמוד. חכמי המשנה במקום ורבי יהודה 
הנשיא עורך המשנה נקברו בבית שערים.

שביל הסנהדרין בצפון הארץ עובר אף הוא 
שערים,  בבית 
ממשיך  וממנו 
אל ציפורי, אושא 
ומקומות נוספים 

על השביל.

 | על המפה 

מסיימים את הש"ס!"חזק חזק ונתחזק"

צפו בסרטון:
התלמוד הישראלי 

בשביל הסנהדרין



4 דקות

רכב לא חוסמים - נקודה.מהר וכל עיכוב גורם לו לצער? זה אדם חולה שזקוק לנסוע יהיה לו טלפון להתקשר? אולי מאוד וזה יעכב אותו? אולי לא אולי בדיוק בעל הרכב ימהר טלפון. זה לא מקובל ולא ראוי, אחר אפילו אם הוא ישאיר מספר בשום פנים ואופן לחסום רכב חלק מהילדים טענו שאסור לו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מהילדים אמרו שאם 

משאירים טלפון ומגיעים 

תוך שתיים-שלוש דקות זה 

לא נורא. הצפיפות בחניונים 

ידועה, והרבה אנשים נוהגים 

כך שאם הם נאלצים לחסום 

הם משאירים מספר, מגיעים 

במהירות אם צריך, ולא קורה 

שום נזק משמעותי לאף אחד. 

כך חיים ביחד אנשים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

אדון כהן הגיע עם ילדיו ברכב לקניון, שם חיפש חנייה במשך 
דקות ארוכות. לאחר שהסתובב שוב ושוב בחניון ולא מצא חנייה, 
אמר אדון כהן לילדיו שהוא יחסום רכב אחר, וישאיר את מספר 
הטלפון שלו על שמשת הרכב, כך שאם בעל הרכב בדיוק ירצה 
לצאת, הוא יתקשר אל אדון כהן, ואז הוא יזדרז ויזיז את האוטו 
שלו כדי לאפשר לרכב החסום לנסוע. הרעיון הזה גרם לילדי 

משפחת כהן לוויכוח רציני.

א. נולד ברומניה בשנת תרמ"ז-1887,   א. 
ונפטר בפולין בז' במרחשוון תרצ"ד-1933.

היה נשיא אגודת ישראל בפולין, מייסד וראש ישבת חכמי  ב. 
לובלין, וציר בפרלמנט הפולני.

יזם וייסד את מפעל הדף היומי באלול תרפ"ג-1923. ג. 
הלחין שירים חסידיים רבים. ד. 

הרב מאיר שפירא מלובלין.

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
ישיבת חכמי לובלין

ישיבת חכמי לובלין )יח"ל( הוקמה על ידי הרב מאיר 
שפירא זצ"ל, כדי להוות מקום משמעותי ללימוד 

תורה ולגידול דור של תלמידי חכמים. 

הישיבה הוקמה בעיר לובלין שבפולין שהייתה עיר 
יהודית חשובה במשך מאות שנים, גדולי ישראל רבים 
פעלו בה וקיימו בה עולם גדול של תורה. הנחת אבן 
הפינה לישיבה התקיימה בל"ג בעומר תרפ"ד )1924(, 
אולם פתיחת הלימודים בישיבה בפועל הייתה רק 

שש שנים לאחר מכן - בכ"ח בסיון תר"צ )1930(.

בבניין הישיבה המפואר בן שש הקומות למדו כ-400 
תלמידים בשיטת לימוד ייחודית שייסד רבי מאיר 
שפירא. בישיבה, שהיו בה למעלה ממאה חדרים, 
אולמות, כיתות לימוד, מגורים, מקווה וכדו', הייתה 
ספריה גדולה שמנתה כ-22,000 ספרים, וכן דגם גדול 

של בית המקדש.

עם הגעת הנאצים לעיר לובלין בשנת ת"ש )1940(, 
השמידו הנאצים את ציוד הישיבה, ושרפו בשריפה 
פומבית גדולה בכיכר השוק בלובלין את כל ספרי 
הישיבה במשך 20 שעות. בכך בא הקץ על ישיבת 

חכמי לובלין המפוארת.
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ו...מה 
דעתכם?

 אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

בס"ד

חברותא

)Wikipedia, Krzysztof Schabowicz( בניין ישיבת חכמי לובלין



3 דקות

מפעל הדף היומי.

  | מי אני?

7 דקות

1 .
בנין ישיבת חכמי לובלין.

2 .
הרב מאיר שפירא מלובלין זצ"ל.

3 .

הרב מחזיק את הדף היומי אותו הוא ייסד, ואת  התווים לשיר "עוצו עצה ותופר" אותו הוא הלחין.
4 .

דגל מדינת פולין, שהישיבה נמצאת בתחומה.
5 .

"לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם".
6 .

כ"ח בסיון תר"צ )1930(.
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מהו הבניין המופיע בציור?

מי הדמות המופיעה בחזית הבניין?
מהם הדברים שהדמות מחזיקה ביד ואיך הם קשורים אליה?

דגל של איזו מדינה תלוי על הבניין ואיך הוא קשור לציור?
מה הפסוק שנבחר להיות כתוב על פתח הבניין?

מתי החלו הלימודים בבניין הזה?

נוסד בכינוס אגודת ישראל בפולין בט' באלול תרפ"ג )1923( א.  
על ידי רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל.  

הרעיון היה שכל יום ילמדו כולם את אותו הדף מהתלמוד, מתוך 2,711 דפי  ב.  
התלמוד, ואחת לשבע וחצי שנים לערך יסיימו כולם יחד את לימוד הש"ס

עד היום התקיימו והסתיימו כבר 12 מחזורי לימוד שלמים. המחזור הנוכחי ה-13  ג.  
יסתיים ב"ה בז' טבת תש"פ )2020(.
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ַּדף ע"ב: מּוְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא

ַּבַּדף ַהָּבא ִמְסַּתֶּיֶמת ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַהחֹוֶתֶמת ָּבִאְמָרה: "ָּתָנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו, ָּכל ַהּשֹׁוֶנה 
ֲהָלכֹות ְּבָכל יֹום מּוְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא".

ִמיהּו "ָּתָנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו"? ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֵאין ֶזה ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ֶאָּלא ַּתָּנא ֶׁשָהַרְמַּב"ם 
ַמְזִּכירֹו ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלֵסֶדר ְזָרִעים.

ֵיׁש אֹוְמִרים )ִחיָד"א( ִּכי הּוא ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו.
ַהֲחַת"ם סֹוֵפר  ָאַמר, ִּכי ַהַהְבָטָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ְלִמי ֶׁשּשֹׁוֶנה ֲהָלכֹות, ִהיא ִמְּפֵני 
ִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאָּלא ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה ַוֲהָלָכה. ִמי ֶׁשהֹוֶגה ְּבתֹוַרת ה'  ֶׁשֵאין ַהּׁשְ
ר,  ֲעָרה ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמאּוּשָׁ ָמצּוי ָתִמיד ְּבִׂשְמָחה, ֵאינֹו ְמַדְקֵּדק ִעם ֲאֵחִרים ְּכחּוט ַהּׂשַ

ְוָלֵכן מּוְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא, ִּכי הּוא ַחי ְּבָׁשלֹום ִעם ּכּוָּלם.

"ס!! ְּבַדף ֶזה ִמְסַּתֶּיֶמת ַמֶּסֶכת ִניָּדה ְוַגם ִמְסַּתֵּים ָּכל ַהּׁשַ

"ס, הּוא אֹוֵמר:  ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי זֹוֶכה ְלַסֵּים ֶּפֶרק ְּגָמָרא, ַמֶּסֶכת, ְוַקל ָוחֹוֶמר ֶאת ָּכל ַהּׁשַ
"ַהְדָרן ֲעָלְך ֶּפֶרק ְּפלֹוִני" אֹו "ַהְדָרן ֲעָלְך ַמֶּסֶכת ְּפלֹוִנית", ְוַכּדֹוֶמה.

"ַהְדָרן" ַהְינּו: ֲחָזָרה, ְוַכּוַָנת ַהְּדָבִרים ִהיא ֶׁשַהְּמַסֵּים אֹוֵמר ִּכי הּוא ב"ה ַיֲחזֹור ַעל 
ַּתְלמּודֹו. זֹו ַהִּסיָּבה ֶׁשאֹוְמִרים "ֲחַזק" ְּבִסּיּום חּוָּמׁש ֶׁשל ְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ְוַהַּכּוָָנה 
ִהיא ֶׁשָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִסֵּים ֶאת ַהחּוָּמׁש, ִיְתַחֵּזק ַלֲחזֹור ָעָליו ְוֹלא ִיְסַּתֵּפק 

ְּבָכְך ֶׁשִּסֵּים אֹותֹו ַּפַעם ַאַחת.

ַּדף ע"א: ֵאיְך זֹוִכים ְלחֹוְכַמת ַהּתֹוָרה?

ָׁשֲאלּו ַאְנֵׁשי ַאֶלְּכַסְנְּדִרָּיה ֶאת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשע:
ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ְוִיְהֶיה ָחָכם ְּבחֹוְכַמת ַהּתֹוָרה?

ֵהִׁשיב ָלֶהם: ַיְרֶּבה ָלֶׁשֶבת ִלְפֵני ַהֲחָכִמים ְּכֵדי ִלְלמֹוד ֵמֶהם ּתֹוָרה, ִויַמֵעט ְּבִמְסָחר.
ָאְמרּו לֹו ַאְנֵׁשי ַאֶלְּכַסְנְּדִרָּיה: ֲאָבל ֲאָנִׁשים ַרִּבים ָעׂשּו ָּכְך, ְוֹלא ִנְהיּו ֲחָכִמים.

ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ְיהֹוֻׁשע: ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְהיֹות ָחָכם ְּבחֹוְכַמת ַהּתֹוָרה ְיַבֵּקׁש ַרֲחִמים 
ֵמַהָּקָּב"ה, ֶׁשַהחֹוְכָמה ִהיא ֶׁשּלֹו.

ָאַמר ַעל ָּכְך ַרִּבי ִחָּיא ָמָׁשל ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבָּבָרְיָתא: ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָעָׂשה ְסעּוָּדה ַלֲעָבָדיו, 
ּוְלאֹוֲהָביו הּוא ִׁשיֵּגר ָמנֹות. ְּכלֹוַמר: ָהֲעָבִדים ִקיְּבלּו ֶאת ָהאֹוֶכל ִמיֵדי ַהֶּמְלָצִרים, 
ַאְך ֲאָנִׁשים ֶׁשַהֶּמֶלְך ָאַהב ִקיְּבלּו ֶאת ָהאֹוֶכל ְיִׁשירֹות ִמֶּמּנּו. ָּכְך ַּגם חֹוְכַמת ַהּתֹוָרה 

ִניֶּתֶנת ְיִׁשירֹות ֵמה', ְוָלֵכן ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל ַלה' ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלַקֵּבל ֶאת ַהחֹוְכָמה.

ַּדף ע': ְׁשֵאלֹות ַאְנֵׁשי ַאֶלְּכַסְנְּדִרָּיה

ַּפַעם ִּביֵּקר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשע ָּבִעיר ַאֶלְּכַסְנְּדִרָּיה ְוֵהם ָׁשֲאלּו אֹותֹו ְׁשֵאלֹות ׁשֹונֹות. ַּכָּמה 
ֵאלֹות ַהָּללּו ָהיּו "ִּדְבֵרי ּבּורּות", ְּכִפי ֶׁשַּמְגִּדיר ַהַּתְלמּוד. ֵמַהּׁשְ

ְׁשֵאָלה ַאַחת ָהְיָתה: ֲהֵרי ִאְׁשּתֹו ֶׁשל לֹוט ֶנֶהְפָכה ִלְנִציב ֶמַלח ַּכֲאֶׁשר ִהיא ֵהֵסָּבה ֶאת 
רֹאָׁשּה ְלָאחֹור ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ְסדֹום ַהֲהפּוָכה - ַהִאם ִהיא ְמַטֵּמאת ְּכֵמת?

ֵהִׁשיב ָלֶהם ַרִּבי ְיהֹוֻׁשע: ֵמת ְמַטֵּמא ְוֵאין ְנִציב ֶמַלח ְמַטֵּמא. ְּכלֹוַמר: ֵמַאַחר ֶׁשִּנְהְיָתה 
הּו ַאֵחר ְוֵאיָנּה ְמַטֵּמאת. ְלֶמַלח, ִהיא ָהְפָכה ְלַמּׁשֶ

ה ַהּשּׁוַנִּמית ֶׁשֱאִליָׁשע ֶהֱחָיה - ַהִאם הּוא ְמַטֵּמא  ְׁשֵאָלה ְׁשִנָּיה ָהְיָתה: ֶּבן ָהִאּׁשָ
ְּבטּוְמַאת ֵמת ַּגם ְלַאַחר ֶׁשֱאִליָׁשע ֶהֱחָיה אֹותֹו?

ֵהִׁשיב ָלֶהם: ֵמת ְמַטֵּמא ְוֵאין ָאָדם ַחי ְמַטֵּמא.

בס"ד

מי היה ַמר עּוְקָבא, ועל איזו מצווה הוא   .1
הקפיד במיוחד?

מה הייתה עצתו של ַרִּבי ְיהֹוֻׁשע - ֵאיְך   .2
זֹוִכים ְלחֹוְכַמת ַהּתֹוָרה?

ִמיהּו "ָּתָנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו"?  .3

מה פירוש המילה "ַהְדָרן", ולמה הכוונה   .4
כשאומרים אותה בסיום מסכת?

סדר טהרות | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַדִּּפים ע׳ - ע״ג

???שאלות השבוע

דבר תורה
כחלק מניהול משבר "הרעב" במצרים, קונה 
יוסף את כל הרכוש המצרי ומלאים אותו 

לטובת המלכות: "ותהי הארץ לפרעה".

התורה מאריכה לתאר את "הלאמת הרכוש" 
המצרי - וצריך להבין מדוע הדבר כה חשוב 
שיש בכלל לציינו? התלמוד במסכת סנהדרין 
מספר שבתקופת אלכסנדר מוקדון הגיעו 
המצרים ותבעו את כל הרכוש אותו לקחו 
היהודים בצאתם ממצרים. יהודי בשם גביהה 
בן פסיסא השיב למצרים שקודם כל יחזירו 
את כל שכר העבודה שעבדו להם אבותינו 
בכל שנות השעבוד, ואחרי כן יהיה מה לדבר 

על הרכוש. המצרים הבינו וברחו. 

מסביר ה"משך חכמה" - שאילולא היה יוסף 
"מלאים" את הרכוש המצרי ומשייך אותו 
לפרעה - הרי שטענתו של בן פסיסא לא 
הייתה שווה כלום - שכן מה הקשר בין החוב 
המלכות המצרית, ששעבדה את בני  של 
ישראל, לבין הרכוש שלקחו ישראל מהמצרים 

הפרטיים? 

לכן הדגישה התורה שיוסף קנה והלאים את 
כל הרכוש המצרי בכדי שנוכל בבוא העת 
לטעון ולומר שהרכוש אותו לקחו ישראל 
היה הרכוש של אותה מלכות רשעה שחייבת 

לישראל פי כמה וכמה.

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

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, 
talmudhagrala@medison.co.il למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.

*בפיקוח רואה חשבון

"ס! ַּדף ע"ג: ִסּיּום ַהַמֶּסֶכת ְוָכל ַהּׁשַ

מסיימים את הש"ס!"חזק חזק ונתחזק"


