
ַּדף ב': ַמֶּסֶכת "ַּתֲעִנית" ּוְתִפיָּלה ַעל ַהְּגָׁשִמים

ַמֶּסֶכת "ַּתֲעִנית" עֹוֶסֶקת ְּבִעְנְיֵני ְגָׁשִמים. ָמַתי ַמְתִחיִלים ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהְּגָׁשִמים, 
ֵאיּלּו ְּתִפיּלֹות ִמְתַּפְלִלים ִאם ֵיׁש ֲעִציַרת ְּגָׁשִמים, ְוֵאיּלּו ַּתֲעִנּיֹות ִמְתַעִּנים. ְּכמֹו ֵכן, 
לֹוְמִדים ְּבַמֶּסֶכת "ַּתֲעִנית" ַעל ִּדיֵני ִּבְרַּכת ּכֹוֲהִנים ַּבַּתֲעִנּיֹות ְוַגם ַעל צֹומֹות ִׁשְבָעה 
ָעָׂשר ְּבַתּמּוז ְוִתְׁשָעה ְּבָאב. ַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית ׁשֹוֶאֶלת: "ֵמֵאיָמַתי 
יב  ַמְזִּכיִרים ְּגבּורֹות ְּגָׁשִמים?". ְּכלֹוַמר, ֵמֵאיֶזה ַּתֲאִריְך אֹוְמִרים ִּבְתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה "ַמּׁשִ
ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם". ַהַּתְלמּוד ׁשֹוֵאל: ַמּדּוַע ַהַּתָּנא ֵאינֹו ְמַלֵּמד ְּתִחיָּלה ֶׁשָּצִריְך ִּבְכָלל 

יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם", ְוַאַחר ָּכְך ִיְׁשַאל ִמָּמַתי אֹוְמִרים? לֹוַמר "ַמּׁשִ

ָנה ָלַמְדנּו, ֶׁשְּבַחג ַהּסּוּכֹות ַהָּקָּב"ה ָּדן  ְּתׁשּוַבת ַהַּתְלמּוד ִהיא ֶׁשְּכָבר ְּבַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה ּוְבֵאיּלּו ֲאָרצֹות, ְוהּכֹל ְמִביִנים ֶׁשָּצִריְך ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהָּקָּב"ה  ַּכָּמה ְגָׁשִמים ֵיְרדּו ַהּׁשָ

ַעל ְיִריַדת ַהְּגָׁשִמים, ְוַרק ָצִריְך ְלָבֵרר ִמָּמַתי ַמְזִּכיִרים זֹאת ַּבְּתִפיָּלה.

יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם" ַּדף ג': ִמי ֶׁשָּטָעה ְוֹלא ָאַמר "ַמּׁשִ

יב  ַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַמֶּסֶכת "ַּתֲעִנית" ׁשֹוֶאֶלת: ִמָּמַתי ַמְתִחיִלים לֹוַמר "ַמּׁשִ
ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם" ִּבְתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה? ֶיְׁשָנן ֵּדעֹות ֲאָחדֹות ֶׁשל ַּתָּנִאים, ְוַלֲהָלָכה 
יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם" ַהֵחל ִמְּתִפיַּלת  ִנְפַסק ְּכַדַעת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֶׁשאֹוְמִרים "ַמּׁשִ
מּוָסף ֶׁשל ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת )ִׂשְמַחת ּתֹוָרה(. ַמה ּקֹוֶרה ִאם ָאָדם ִהְתַּפֵּלל ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה 
יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם"? הּוא ַחָּיב ַלֲחזֹור ּוְלִהְתַּפֵּלל.  ְוִהְתַּבְלֵּבל ְוָׁשַכח לֹוַמר "ַמּׁשִ
)ִאם ָאַמר "מֹוִריד ַהַּטל" ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲחזֹור(. ֲאָבל, ִאם ָאָדם ָאַמר ַרק "מֹוִריד ַהֶּגֶׁשם", 
יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם", הוא ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲחזֹור ַעל ַהְּתִפיָּלה, ִּכי  ְוָׁשַכח לֹוַמר "ַמּׁשִ

ָהרּוחֹות ַקָּימֹות ָּתִמיד ָּבעֹוָלם, ִּכי ַאף ַּפַעם ַהָּקָּב"ה ֵאינֹו עֹוֵצר אֹוָתן.

ַּדף ד': ַהְצָלָחה ְּבִליּמּוד ַהּתֹוָרה

ְּבַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית לֹוְמִדים ְדָבִרים ַרִּבים ַעל ַהֶּגֶׁשם, ְלָמָׁשל ֶׁשֵּיׁש ֶּגֶׁשם ְמיּוָחד ֶׁשּטֹוב 
ַלְּזָרִעים ֶׁשִּנְמָצִאים ָּבֲאָדָמה ַוֲעַדִין ֹלא ָצְמחּו. ַהֶּגֶׁשם ַהֶּזה הּוא ֶגֶׁשם ַּדִּקיק, ַזְרִזיִפים 
ֶׁשל ִטיּפֹות ְזִעירֹות, ְוהּוא טֹוב ַלְּזָרִעים ַהָּללּו. ָרָבא אֹוֵמר, ֶׁשֵּמַהְּזָרִעים ַהָּללּו ֶאְפָׁשר 
ִלְלמֹוד ְלַגֵּבי ַהּתֹוָרה: ָקֶׁשה ַלֶּזַרע ָלֵצאת ִמן ָהֲאָדָמה, הּוא ּכֹה ָקָטן ָוַרְך, ְוהּוא ָצִריְך 
ִלְמצֹוא ֶּפַתח, ַּדְרּכֹו יּוַכל ָלֵצאת ַהחּוָצה, ֲאָבל, ָּבֶרַגע ֶׁשָּיָצא ֵמָהֲאָדָמה, ְּכָבר ָּפחֹות 
ָקֶׁשה לֹו ְוהּוא ָגֵדל ִּבְמִהירּות ָּבֲאִויר ַהָּפתּוַח. ָּכְך ַּגם ְּכֶׁשָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה - ִלְפָעִמים 
ַּבַהְתָחָלה ָקֶׁשה לֹו ְמאֹוד. הּוא ֵאינֹו ֵמִבין ְוֵאינֹו ִמְתַרֵּגל ָּכל ָּכְך, ְּכִאיּלּו ֵיׁש ֲאָבִנים 
ְוָעָפר ֶׁשַּמְפִריִעים לֹו ִלְצמֹוַח ְוִלְגּדֹול ְלַתְלִמיד ָחָכם. ֲאָבל, ַהַּמְתִמיד ְוָעֵמל ַּבּתֹוָרה, 

ּוַמְתִחיל ִלְצמֹוַח ְוִלְגּדֹול ַּבּתֹוָרה, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ַקל לֹו. 

ַּדף ה': ְנבּוָאתֹו ֶׁשל יֹוֵאל 

ִּביֵמי ְיהֹוָרם ֶּבן ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ָרָעב ָּכֵבד 
ָּבָאֶרץ. ֹלא ָיְרדּו ְגָׁשִמים ִּבְכָלל ְוָׂשְרָרה ַּבּצֹוֶרת ְמֵלָאה, 
ֶדה, ֶנֶאְכָלה  ּוְמַעט ַהְּתבּוָאה ֶׁשְּבָכל זֹאת ָצְמָחה ַבּׂשָ
ַעל ְיֵדי ָהַאְרֶּבה. ַּבָּיִמים ָהֵהם ָהָיה ָנִביא ְּבֵׁשם יֹוֵאל 
ְוהּוא ִהְתַנֵּבא ֶׁשַהָּקָּב"ה ְיַרֵחם ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ָהָרָעב 

ָעִתיד ְלִהיָּפֵסק, ְוַהָּקָּב"ה ִיֵּתן ְּבָרָכה ְמיּוֶחֶדת ִּבְגַלל ָּכל ְׁשנֹות ָהָרָעב ֶׁשָהיּו. ְוָאֵכן, אֹוָתּה 
ֶדה ְוִזְרעּו  ָׁשָנה ֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת ְּגָׁשִמים ְּבחֹוֶדׁש ִניָסן ְוָאַמר ַהָּנִביא ָלֲאָנִׁשים: "ְצאּו ַלּׂשָ

ֶאת ְמַעט ַהְּזָרִעים ֶׁשעֹוד נֹוְתרּו ָלֶכם".
המשך בעמוד 	 <

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת תענית, דף ג'

הסבר: רב יהודה אומר שהרוח שבאה אחרי הגשם 
- מועילה כמו הגשם עצמו, וכן העננים, ואילו שמש 

שזורחת אחרי הגשם מועילה כשני גשמים.

זיקא - רוח
עיבא - ענן

שימשא - שמש

ואמר רב יהודה: זיקא דבתר מיטרא כמיטרא, עיבא דבתר 
מיטרא כמיטרא, שימשא דבתר מיטרא כתרי מטרי.

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית, ַּדף ב'- ח'
פרשת וישלח | י'- ט"ז בכסלו )14-20 לנובמבר( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"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 youtube פעיל הכולל סרטונים, תוכניות 
קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל 

הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

ַמֶּסֶכת תענית 

מרד גטו ורשה
לאחר שכבשו הנאצים את פולין, ריכזו את 
היהודים שבתוכה בגטאות. הגדול מביניהם היה 
גטו ורשה, בו נדחקו מאות אלפי יהודים בתנאים 
קשים, רעב וצפיפות. כאשר התברר שהיהודים 
שנשלחים מהגטו נלקחים למחנות השמדה, 
החליטו רבים מהתושבים למרוד. שני ארגוני 
התנגדות יהודים קמו בגטו: אי"ל - ארגון יהודי 
לוחם, ואצ"י - ארגון צבאי יהודי. כאשר נכנסו 
הנאצים לגטו על מנת להשלים את השילוחים, 
תקפו אותם המורדים. למרות כוחותיהם הדלים, 
הצליחו להחזיק מעמד כנגד הנאצים ארבעה 
שבועות ולהסב להם אבידות רציניות, עד 
ששרפו הללו את הגטו וחיסלו אותו. מרד 
גטו ורשה הפך 
לגבורה  לסמל 
והתקוממות כנגד 

כל הסיכויים.

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia( 	9		 מורדי הגטו מובלים על ידי חיילים, מאי



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שהן עדיין 

צעירות מאד בגיל, ובמסגרת ההתנדבות 

הן עלולות להיחשף לאנשים ומצבים 

קשים שישפיעו על נפשן ועלולים 

להשפיע עליהם לטווח הארוך לא 

לחיוב ואף להיות משהו טראומטי 

עבורן. לכם אולי עדיף שבגיל הזה 

יתנדבו לדברים שאין בהם חולים 

ופצועים ומראות קשים, וב"ה עוד כמה 

שנים כשהן תהיינה בוגרות יותר אז הן 

תוכלנה להתנדב גם עם חולים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

יעל ודבורה הן  אחיות תאומות בנות  7	. הן אמרו להורים שהן רוצות 
ללכת להתנדב מדי שבוע בחדר מיון בבית חולים,  כדי לעזור לפצועים 
ולחולים שמגיעים לשם, חלקם במצב קשה. ההורים מצד אחד שמחו 
מאד על שהבנות שלהם רוצות לעשות חסד ולעזור לחולים , אך מצד 
שני הם חששו שמא החשיפה של הבנות למראות הקשים בחדר מיון 

בפרט ובבית החולים בכלל  אולי תזיק להם.

הדבר עורר דיון משפחתי סוער.

ו...מה 
דעתכם?

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

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

הגר, היתום והאלמנה
הגר, היתום והאלמנה מוזכרים בתורה פעמים 
רבות בהקשר של המצווה לחמול עליהם ולעשות 
עמם חסד. שלושתם נמצאים במצב פגיע פיזית 
ונפשית, משום שהגר עזב את עמו ואת ארצו 
ואילו ליתום ולאלמנה אין אב ובעל שידאג להם 
ויתמוך בהם. לכן התורה מצווה לסייע להם ככל 

הניתן ומזהירה מלצער אותם.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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ביהמ“ק ה-2

 רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי? 
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר 

שיעור שבועי עם חומר איכותי? 

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.

בס"ד

חברותא

להערכה על כך.מצווה גדולה והן ראויות חולים הזקוקים לעזרה. זו ולעשות חסד עם אנשים , מעוניינות להתנדב שבמקום לבזבז את הזמן לאחיות המקסימות, טענו שכל הכבוד חלק מבני המשפחה מצד אחד:

 | על המפה 

בית העלמין בסנהדריה ירושלים
בית העלמין סנהדריה נמצא בצפון ירושלים. 
בעקבות מלחמת העצמאות נעשה מסוכן לקבור 
מתים בהר הזיתים, והחברה קדישא של ירושלים 
החלה לקבור אותם בחלקה ליד שכונת סנהדריה, 
למרות התנגדות התושבים השכנים. הנקברים 
הראשונים במקום היו 		 מתוך 58 קורבנות הפיגוע 
שביצעו בריטים עריקים ברחוב בן יהודה. לאחר 
מלחמת ששת הימים, כאשר לא ניתן היה עוד 
לקבור בהר הזיתים, הפכה החלקה לבית קברות 
קבוע. לאחר פתיחת בית הקברות הצבאי בהר 
הרצל ב-	95	 הועברו אליו החיילים שנקברו 
בסנהדריה. כיום נותרו בבית העלמין רק מקומות 
פנויים מעטים. במקום קבורים רבנים וגדולי ישראל 
רבים, ביניהם הרב אריה לוין, הרב משולם ראטה, 

הרב שאול ישראלי, הרב עובדיה יוסף ועוד.

חלקה בבית הקברות סנהדריה )Wikipedia, דניאל צבי(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

	 . שמחה הולצברג.
	 .

מבקר חיילים פצועים בבית החולים ומחלק להם 
מתנות.

	 . אבי הפצועים.
	 .

הרב אריה לוין זצ"ל. אבי האסירים. היה רבו של  שמחה הולצברג, וממנו למד את תורת החסד.
5 . פרס ישראל.
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סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 
מי האיש במרכז הציור?

מה הוא עושה?
מה היה הכינוי שלו?

מי הרבן שתמונתו על הקיר ואיך הוא קשור לאיש במרכז הציור?
באיזה פרס הוא זכה?

היה ידוע בכינוי "אבי הפצועים".. 	
איבד את משפחתו בשואה והשתתף במרד גטו ורשה.. 	
נהג לבקר אנשים שאושפזו בבתי חולים לחולי נפש.. 	
לאחר מלחמת ששת הימים, הקדיש את זמנו לסיוע לנכי . 	

צה"ל, אלמנות ויתומים, וזכה על כך בפרס ישראל.
פעל רבות להנצחת השואה.. 5
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שמחה הולצברג - אבי הפצועים



ַּדף ו': ַמּדּוַע ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון ְמכּוֶּנה "יֹוֶרה"?

ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון ֶׁשּיֹוֵרד ְמכּוֶּנה "יֹוֶרה", ְוַהַּתְלמּוד נֹוֵתן ְלָכְך ִמְסַּפר ֶהְסֵּבִרים: 

א. ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון מֹוֶרה ָלֲאָנִׁשים ֶׁשָּצִריְך ְלַזֵּפת ֶאת ַהַּגּגֹות ְוִלְסּתֹום ֶאת ַהחֹוִרים 
ִלְקַראת ַהחֹוֶרף, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּכֵנס ֶּגֶׁשם ְלתֹוְך ֵּביָתם, ְוָלֵכן ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון ִנְקָרא יֹוֶרה. 

ב. ַהֶּגֶׁשם ַמְרֶוה ֶאת ָהֲאָדָמה ְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא יֹוֶרה. 

ג. ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון הּוא ְּכמֹו מֹוֶרה ַהְמַלֵּמד ֶאת ַּתְלִמידֹו ְּבַנַחת, ְוֹלא ְּבַכַעס. ָּכְך ַהֶּגֶׁשם 
ָהִראׁשֹון יֹוֵרד ְּבַנַחת, ְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא יֹוֶרה.

ד. ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון יֹוֵרד ָיָׁשר ְּכמֹו ֵחץ ֶׁשּנֹוֶרה ִמֶּקֶׁשת, ֶׁשָעף ָיָׁשר, ְוֵאינֹו הֹוֵלְך ַלְּצָדִדים. 
ָלֵכן ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון ִנְקָרא יֹוֶרה.

ַּדף ז': חֹוְכָמה ְמפֹוֶאֶרת ִּבְכִלי ְמכֹוָער

ַהַּתָּנא ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָהָיה ָחָכם ְּביֹוֵתר, ְוַהּכֹל ִהְׁשּתֹוְקקּו ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו, ֲאָבל, הּוא ֹלא ָהָיה 
ַּבַעל ַמְרֶאה ָיֶפה. ַּפַעם ַאַחת ָרֲאָתה אֹותֹו ַּבת ַהֵּקיָסר ֶׁשל רֹוִמי ְוִהיא ָלֲעָגה לֹו ְוָאְמָרה: 
"חֹוְכָמה ָּכל ָּכְך ְמפֹוֶאֶרת ַהִּנְמֵצאת ִּבְכִלי ְמכֹוָער". ִהיא ִהְתַּכּוְָנה ֶׁשהּוא ָחָכם ְמאֹוד, 
ַאְך ְמכֹוָער. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָרָצה ְלַהְסִּביר ָלּה ַמּדּוַע ַהָּקָּב"ה ָעָׂשה ָּכְך ְוהּוא ָׁשַאל אֹוָתּה: 
"ַהִאם ָאִביְך ַהֶּמֶלְך ְמַאְכֵסן ֶאת ַהַּיִין ְּבָחִבּיֹות ָחֶרס?". ָעְנָתה ַהַּבת: "ַוַּדאי", ָאַמר ַרִּבי 
ְיהֹוֻׁשַע: "ֵאיְך ִיָּתֵכן, ֶׁשֶאת ַהַּיִין ֶהָחׁשּוב ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ְמִניִחים ְּבָחִבּיֹות ֶחֶרס ְּפׁשּוטֹות 

ְוֹלא ְּבָחִבּיֹות ָזָהב?". 

ָׁשְמָעה ַהַּבת ֶאת ְּדָבָריו ְוהֹוְרָתה ִלְמָׁשְרֵתי ַהֶּמֶלְך ְלַהֲעִביר ֶאת ַהַּיִין ְלָחִבּיֹות ָזָהב. ַמה 
ָּקָרה ַלַּיִין? הּוא ֶהְחִמיץ, ַּכּמּוָבן, ִמְּפֵני ֶׁשַּיִין ַמְחִמיץ ְּכֶׁשהּוא ִנְמָצא ְּבתֹוְך ָזָהב.

ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע: ַעְכָׁשיו ְמִביָנה ַּבת ַהֶּמֶלְך, ֶׁשְּלָכל ָּדָבר ֵיׁש ֶאת ַהָּמקֹום ַהַּמְתִאים ֶׁשּבֹו 
ָצִריְך ַלֲהִניחֹו. ֶאת ַהַּיִין ְמִניִחים ִּבְכִלי ֶחֶרס, ְוִאיּלּו ִלי ַהָּקָּב"ה ָנַתן חֹוְכָמה ְגדֹוָלה ְוַרָּבה, 

ִמְּפֵני ֶׁשֲאִני ְמכֹוָער ְוֵאיִני ַּבַעל ַּגֲאָוה.

הּוא ָמָצא! ַהְּגָמָרא  ֵמֵאיפֹה ִיְהיּו ָלֶהם ְזָרִעים? ֲהֵרי ָּבָרָעב ַהּנֹוָרא ָאַכל ָּכל ֶאָחד ָּכל ַמה ּׁשֶ
ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשַהָּקָּב"ה ִּגיָּלה ָלֶהם ְּתבּוָאה ֶׁשָאְספּו ְנָמִלים ְוַעְכָּבִרים ַּבחֹוִרים ּוַבְּמִחילֹות 
בּוַעִים ָצְמָחה ַהְּתבּוָאה  ְוֵהם ָזְרעּו ֶאת ַהְּזָרִעים ַהָללּו, ְוֵאַרע ֵנס ָּגדֹול, ֶׁשּתֹוְך ָּפחֹות ִמּׁשְ
ָוִרים ֶׁשָּמְׁשכּו ֶאת ַהַּמֲחֵרָׁשה, ָהיּו  ְוִהְבִׁשיָלה. ַהְּתבּוָאה ָּגְדָלה ַמֵהר ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשַהּׁשְ
ֶדה ּוְכֶׁשִהְסּתֹוְבבּו ָאחֹוָרה ְלַאַחר ֶׁשָּגְמרּו ַלֲחרֹוׁש, ְּכָבר ֵהֵחּלּו  חֹוְרִׁשים ֶּתֶלם ֶאָחד ַּבּׂשָ
ִגְבעֹוֵלי ְתבּוָאה ִלְצמֹוַח ַּבֶּתֶלם ָהִראׁשֹון, ּבֹו ָזְרעּו ַרק ִלְפֵני ְרָגִעים ֲאָחִדים ֶאת ַהְּתבּוָאה.

בס"ד

מה צריך לעשות מי שאמר בתפילה   .1
רק "מוריד הגשם" ולא משיב הרוח?

מה ניבא הנביא יואל?  .2
מה עלול לקרות אם מבטיחים צדקה   .3

לעניים ולא נותנים?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת תענית, דפים ו׳ - ח׳

???שאלות השבוע

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,  
למייל talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את 

מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!

דבר תורה
מה קרה שם במפגש בין יעקב לעשיו שמנע 
מעשיו להרוג את יעקב? הלוא כל השנים 
זכר עשיו את "גניבת הברכה" ועכשיו סוף 

סוף נפלה בידו ההזדמנות לנקום בו?

המגיד מדובנא מסביר שממש רגע לפני 
שבא עשיו להרוג את יעקב - מזכיר לו 
יעקב את דברי אמם רבקה - "למה אשכל 

גם שניכם ביום אחד". 

עשיו הבין את הרמז וידע שאם יהרוג היום 
את יעקב כנראה שזה גם סופו, ובשל כך 

נמנע מלהורגו.

ובאמת, מסופר במדרש, שביום קבורתו של 
יעקב, רגע לפני הכניסה למערת המכפלה, 
קופץ עשיו ומנסה למנוע את קבורתו. 
חושים בנו של דן מתרגז וחובט בראשו של 
עשיו והורגו. וכך מתקיימת נבואתה של 
רבקה - ושניהם הובאו לקבורה באותו היום.

ַּדף ח': ַהַּמְבִטיַח ְצָדָקה - ַחָּיב ָלֵתת אֹוָתּה

הֹוֵלְך ָאָדם ָעִני ִמְסֵּכן ְואּוְמָלל ָּבְרחֹוב ּוְמַבֵּקׁש ֶּכֶסף ֵמָאָדם 
ֶאָחד, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְּבַמה ְּלַפְרֵנס ֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו. ָהָאָדם ַהֶּזה 
עֹוֵצר, ִמְסַּתֵּכל ַעל ֶהָעִני ְואֹוֵמר: "ְּבַוַּדאי ֶאֱעזֹור ְלָך. ֲאִני ַמְבִטיַח 
ֶׁשֶאֵּתן ְלָך 50 ֶׁשֶקל ְצָדָקה". ֲאָבל ֶּבֱאֶמת, ֵאינֹו ִמְתַּכּוֵן ָלֵתת 
לֹו ֶּכֶסף ְּכָלל. ֶהָעִני ַהִּמְסֵּכן ַמְתִחיל ִלְׂשמֹוַח. ִהֵּנה, עֹוד ָיִמים 
ֲאָחִדים הּוא ְיַקֵּבל ְמַעט ֶּכֶסף ְּכֵדי ִלְקנֹות אֹוֶכל ִלְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו. 
ֲאָבל, ָעְברּו יֹום, יֹוַמִים, ְׁשֹלֹוָׁשה, ָׁשבּוַע ָיִמים, ְוַהֶּכֶסף ֹלא ִהִּגיַע. 
ֶהָעִני ְמאּוְכָזב ְמאֹוד, ָעצּוב ְוִנְדֶּכה.  ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר, ֶׁשֲאָנִׁשים 
ַמִים,  ֶׁשִּמְתַנֲהִגים ָּכְך, ּגֹוְרִמים ֶׁשַהָּקָּב"ה עֹוֵצר ֶאת ַהֶּגֶׁשם ֵמַהּׁשָ
ִּכי ַהָּקָּב"ה ֵאינֹו אֹוֵהב ֶׁשִּמְתַנֲהִגים ָּכְך ִעם ָהֲעִנִּיים ְוהּוא עֹוֶׂשה 

ִרים, ֲאָבל ַּבּסֹוף...  ֶׁשִּיְהיּו ֲעָנִנים ְורּוחֹות, ְּכִאּלּו עֹוד ְמַעט יֹוֵרד ֶּגֶׁשם, ְוַהּכֹל ְׂשֵמִחים ּוְמאּוּׁשָ
ֵאין יֹוֵרד ְמאּוָמה. ְּכמֹו ֶׁשָעׂשּו ְלאֹותֹו ָעִני ִמְסֵּכן, ָּכְך ַהָּקָּב"ה עֹוֶׂשה ִעם ַהֶּגֶׁשם. ָלֵכן ָצִריְך 

ְלַהְקִּפיד, ֶׁשְּכֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשִּמְתַּכּוְִנים ָלֵתת ְצָדָקה, ְלִהְתַּכּוֵן ֶּבֱאֶמת.

במסכת תענית אנו לומדים על גשמים 
ובצורת. זהו את האירועים הבאים בתנ"ך:

עצר את הגשמים למשך שלוש שנים. 	

כלכל את כל ארץ מצרים ברעב של . 	
שבע שנים

צבא אויב ששקע בנחל ובבוץ בעקבות . 	
גשם פתאומי

גרם לגשם לרדת בקיץ כדי להראות . 	
לעם ישראל שחטאו

)תשובות: 1. אליהו, 2. יוסף, 
3. צבא סיסרא, 4. שמואל(


