
ַּדף ט': ָהָאמֹוָרא עּוָלא ְוַהְּתָמִרים ְּבָבֶבל

עּוָלא ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ָהָאמֹוָרִאים. ַּפַעם עּוָלא ִהִּגיַע ְלָבֶבל ְוָרָאה ֶׁשּמֹוְכִרים ַסל ָמֵלא 
ִּבְתָמִרים ִּבְמִחיר זֹול ְמאֹד, ְּבזּוז ֶאָחד ִּבְלָבד. ִהְתַּפֵּלא עּוָלא ְוָאַמר: "ַהְּתָמִרים ָּכאן 
זֹוִלים ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשִּנְמָצא ְּבָבֶבל ָיכֹול ִלְקנֹות ְּתָמִרים ְּבזֹול, ֶלֱאכֹול, ְוַאַחר 
ָּכְך ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ָּכל ַהּיֹום. ַמּדּוַע ֵאין ָּכל ְיהּוֵדי ָּבֶבל לֹוְמִדים ּתֹוָרה ָּכל ַהּיֹום?". ָאַכל 
עּוָלא ִמן ַהְּתָמִרים ּוַבַּלְיָלה ָּתַקף אֹותֹו ִקְלקּול ֵמַעִיים. הּוא ֹלא ָיַדע ֶׁשַהְּתָמִרים ַהָּללּו 

ּגֹוְרִמים ְלַבֲעיֹות ִעיּכּול ַּבֵּמַעִיים ְוָאסּור ֶלֱאכֹול ֵמֶהם ַהְרֵּבה.
ָאז ָאַמר עּוָלא: "ַעְכָׁשיו ֲאִני ִמְתַּפֵעל ִמְיהּוֵדי ָּבֶבל, ֶׁשֲאִפיּלּו ֶׁשֵהם סֹוְבִלים ֵמָהאֹוֶכל 

ֶׁשָּלֶהם, ְּבָכל זֹאת ֵהם ַמְמִׁשיִכים ַלֲעסֹוק ַּבּתֹוָרה".

ַּדף י': ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

ַּבַּדף ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית ָלַמְדנּו, ֶׁשִּבְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת )ִׂשְמַחת ּתֹוָרה(, ַמְתִחיִלים 
ִנים", ֶׁשַאֲחֵרי  יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם" ִּבְתִפיַלת ָהֲעִמיָדה. ַּגם ְּב"ִבְרַּכת ַהּׁשָ ְלַהְזִּכיר "ַמּׁשִ
"ְרָפֵאנּו" ָאנּו ְמַבְּקִׁשים "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה". ֲאָבל, ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, 

ֶׁש"ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה" ַמְתִחיִלים לֹוַמר ַרק ְּבז' ְּבֶחְׁשָון ְוֹלא ִּבְׁשִמיִני ֲעָצֶרת.

ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשעֹוֵלי ָהְרָגִלים ֶׁשָעלּו ִלירּוָׁשַלִים, ָהיּו ְצִריִכים ַלֲחזֹור ְלָבֵּתיֶהם, ְוִאם 
ַעם ִיְׂשָרֵאל ַיְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהֶּגֶׁשם ִמָּיד ַאֲחֵרי ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת, ֵהם ִיְהיּו ִמְסֵּכִנים, 
ִמְּפֵני ֶׁשְּבַדְרָּכם ָהֲארּוָּכה ַהַּבְיָתה, ֵיֵרד ֲעֵליֶהם ֶּגֶׁשם. ָלֵכן, ַרק ַמְזִּכיִרים ְּבִבְרַּכת "ְמַחֵּיה 
יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם", ַאְך ֵאין ְמַבְּקִׁשים  ַהֵּמִתים", ֶׁשַהָּקָּב"ה מֹוִריד ֶּגֶׁשם - "ַמּׁשִ

ַעַדִין "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה", ַעד ז' ְּבֶחְׁשָון, ֵעת עֹוֵלי ָהְרָגִלים ְּכָבר ָׁשבּו ְלֵביָתם.

ַּדף י"א: ִמיּדֹות ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ

ְּבָׁשָעה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְלֲחמּו ַבֲעָמֵלק, ָעָלה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו  ִעם ַאֲהרֹן 
ַהּכֵֹהן ְוִעם חּור ְלרֹאׁש ַהִּגְבָעה, ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה, ֶׁשְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְיַנְּצחּו ַּבִּמְלָחָמה. ְּכֶׁשֵהִרים ֶאת ָיָדיו - ִהְסַּתְּכלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכַלֵּפי 

ַמִים, ְוָאז ִניְּצחּו ַבִּמְלָחָמה. ְּכֶׁשהֹוִריד ֶאת ָיָדיו - ִהְפִסידּו  ַמְעָלה ְוִנְזְּכרּו ַבֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ
ב ַעל ֶאֶבן ְוַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְוחּור ִסְּיעּו לֹו  ַּבִּמְלָחָמה. ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִהְתַיּׁשֵ
ְלַהֲחִזיק ֶאת ָיָדיו מּוָּנפֹות ֶאל-ָעל. ַמּדּוַע הּוא ָיַׁשב ַּדְוָקא ַעל ֶאֶבן ְוֹלא ַעל ָּכִרית? ְּבַדף 
ֶזה לֹוְמִדים, ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר: "ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְלָחִמים ְוִנְמָצִאים ְּבָצָרה. ָלֵכן ֶאְׁשַּתֵּתף 
ְּבַצֲעָרם. ֵאֵׁשב ַעל ֶאֶבן ְוֹלא ַעל ֵחֶפץ נֹוַח, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶׁשֲאִני ִמְׁשַּתֵּתף ַּבַּצַער ֶׁשָּלֶהם". 
ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר, ֶׁשָאָדם ֶׁשִאְכַּפת לֹו ִמַּצַער ַהִּציּבּור, ְוהּוא ִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲעָרם, זֹוֶכה ִלְראֹות 

ְּבֶנָחַמת ַהִּציּבּור, ֵּכיַצד ַהִּציּבּור נֹוָׁשע ִמן ַהָּצָרה.

ַּדף י"ב: ַּתֲעִנּיֹות ִציּבּור

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל, ַהְּגָׁשִמים ַמְתִחיִלים ָלֶרֶדת ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבחֹוֶדׁש ֶחְׁשָון. ְּבַדף ֶזה ַהַּתְלמּוד 
ְמַלְּמֵדנּו ֶׁשִאם ִהִּגיַע חֹוֶדׁש ִּכְסֵלו ַוֲעַדִין ֹלא ָיְרדּו ְגָׁשִמים, ֵּבית ִּדין קֹוֵבַע ֶׁשַהִּציּבּור 
י, ְוׁשּוב ְּביֹום ֵׁשִני ַהָּבא. ַּבָיִמים  ָצִריְך ְלִהְתַעּנֹות ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים- ְּביֹום ֵׁשִני, ְּביֹום ֲחִמיּׁשִ
ַהָּללּו ָהיּו ִמְתַּפְלִלים ֶׁשֵּיְרדּו ְגָׁשִמים. ְּבַתֲעִנּיֹות ֵאּלּו, מּוָּתר ָהָיה ֶלֱאכֹול ַּבַּלְיָלה, ְוַהּצֹום 
ִהְתִחיל ַרק ִעם ַהְתָחַלת ַהּיֹום. ִאם ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתַעּנּו ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ֲעַדִין ֹלא ָיְרדּו ְגָׁשִמים 
ַחס ְוָחִליָלה, ֵּבית ִּדין ּגֹוֵזר ָׁשלֹוׁש ַּתֲעִנּיֹות ֲחמּורֹות יֹוֵתר - ָצִמים ָּכל ַהַּלְיָלה ְוָכל ַהּיֹום, 
ְּכמֹו ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ְוַגם ֵאין עֹוִׂשים ְמָלאָכה, ֵאין ִמְתַרֲחִצים ַוֲאִפיּלּו ֵאין נֹוֲעִלים 
ַנֲעָלִים. ַאַּבֵיי ָאַמר, ֶׁשְּבַתֲעִנּיֹות ֵאֶּלה ָהיּו ָכל ַהְּיהּוִדים ִמְתַאְּסִפים ְּבָבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות 
ּובֹוְדִקים ּוְמָבְרִרים ִאם ְּבֵני ָהִעיר ִמְתַנֲהִגים ְּבצּוָרה טֹוָבה, אֹו אּוַלי ֵיׁש ִהְתַנֲהגּות 
ֶׁשֵאיָנּה ְראּוָיה, ּוִמי ֶׁשָהָיה ָצִריְך - ִּביֵּקׁש ְסִליָחה ֵמֲחֵברֹו. ֵמֶאְמַצע ַהּיֹום ָהיּו קֹוְרִאים 

ַּבּתֹוָרה ְוַאַחר ָּכְך ִהְתַּפְללּו ּוִביְּקׁשּו ַרֲחִמים ֵמַהָּקָּב"ה.

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת תענית, דף ט'

הסבר: בתגובה ללימוד מתוך הכתובים, תמה רבי יוחנן 
- האם יש רעיון שמופיע בכתובים ולא רמוז בתורה? 

חיפש ומצא שגם הרעיון הזה אכן נרמז בתורה.

יתיב - ישב
קא מתמה - היה תמה

רמיזי - רמוז

יתיב רבי יוחנן וקא מתמה, אמר: מי איכא מידי דכתיבי 
בכתובי דלא רמיזי באורייתא? 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית, ַּדף ט'-ט"ו
פרשת וישב | י"ז- כ"ג בכסלו )21-27 לנובמבר( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
הקהילה היהודית בעיר ויטבסק-בלארוס
ויטבסק היא עיר מרכזית בבלארוס שליד 
רוסיה, שנקראת על שם נהר הוויטבה. בעיר 
הייתה קהילה יהודית גדולה, שגדלה במיוחד 
בעקבות הגעת יהודים שגורשו ממוסקבה 
ב-1891. בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה 
ה-20 כמחצית מ-65 אלף תושבי העיר היו 
יהודים, ופעלו בה כשישים בתי כנסת. בין 
תושבי העיר הידועים היו האדמו"ר רבי מנחם 
מנדל מוויטבסק, וראש המוסד איסר הראל. 
במהלך השואה נכלאו יהודי ויטבסק בגטו, 
ממנו הועברו לעבודות כפייה, וכ-16-18 אלף 
מתוכם נרצחו. הקהילה היהודית בוויטבסק לא 
התאוששה אחרי 
וכיום  השואה, 
נותרו בה תושבים 

יהודים מעטים.

"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. 

קברו של האדמור רבי מנחם מנדל מוויטבסק בבית 
)~Wikipedia, Ori( הקברות בטבריה



מצד שני:

האחריות על חינוכו והתנהגותו 

של דני היא על כתפיהם של 

ההורים שלו והמורים שלו. זה 

לא התפקיד של יוני, שהוא 

בסך הכל חבר בן 15. לכן יוני לא 

צריך לדווח ו'להלשין' על דני, זה 

התפקיד של ההורים והמורים 

שלו שישימו עין על הילדים 

והתלמידים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

יוני בן ה-15 לומד ביחד בכיתה עם חברו הטוב דני. בזמן האחרון יוני 
שם לב שדני עייף מאוד, נרדם בשיעורים, מתנהג בעצבנות לא כפי 
שהתנהג תמיד, ובכלל משהו השתנה בו. יוני החל לחשוד שדני מסתובב 
בלילות עם כל מיני טיפוסים מפוקפקים, ואולי אף נגרר לשתיית 
אלכוהול ודברים מסוכנים אחרים, וזו הסיבה לשינוי בהתנהגותו. יוני 
ניסה לדבר על זה עם דני, אך דני אמר לו שהכל בסדר וזה לא עניינו 
של יוני מה שהוא עושה בזמנו החופשי. יוני התלבט מה עליו לעשות.

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

"מוסר"
"מוסר" הוא כינויו של יהודי המלשין לשלטונות 
הנוכרים על יהודים אחרים ובכך מוביל למאסרם, 
להחרמת ממונם או לסיכון חייהם. מדובר במעשה 
חמור של בגידה בעם ישראל וסכנת נפשות, ולכן 
במקרים מסוימים מתירה ההלכה לעצור את 
המוסר בכל דרך אפשרית ואפילו לפגוע בו אם 
צריך חלילה כדי למנוע ממנו להלשין על יהודים.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

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

חטיפת אייכמן בארגנטינה
אדולף אייכמן היה מבכירי השלטון הנאצי. לאחר 
מלחמת העולם השנייה הוא נמלט מגרמניה 
והתיישב בארגנטינה תחת זהות בדויה. ידיעות 
על מיקומו הגיעו לידי איסר הראל, הממונה 
על שירותי הביטחון של ישראל, והוא החליט 
להוציא אל הפועל מבצע לחטיפת אייכמן 
והבאתו לארץ למשפט. בראש המבצע עמד איש 
המוסד רפי איתן. אנשי המוסד לכדו את אייכמן 
ליד ביתו, העלו אותו לרכב ולקחו אותו לדירת 
מסתור, שם נחקר ולאחר מכן הוטס לארץ. 
מבצע זה נחשב לאחד המבצעים המורכבים 
והנועזים ביותר של המוסד, בשל המרחק הגדול 
מישראל והצורך בחשאיות לכל אורכו. בארץ 

הועמד אייכמן לדין והוצא להורג.

בזמן האחרון.הוא עושה ומה קרה לו שיעקבו אחריו ויראו מה ולהורים של דני, כדי כך למורים בבית הספר יוני האחריות לדווח על דני, ולכן אולי מוטלת על יוני הוא חבר טוב של מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

אדולף אייכמן 
במשפטו )1961(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1 . איסר הראל.
2 .

ראש השב"כ וראש המוסד.
3 .

הפושע הנאצי אדולף אייכמן.
4 .

המבצע לחטיפת הפושע הנאצי אייכמן התנהל  בבואנוס איירס ארגנטינה בשנת 1960.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

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 הציור?
מה היו תפקידיו?

מי גר בבית ברחוב גריבלדי?
איך השלט "בואנוס איירס 1960" קשור לאיש שבציור?

היה ראש השב"כ הראשון וראש המוסד השני.. 1
עיצב את דמותם של שירותי המודיעין בישראל.. 2
היה אחראי להשגת ידיעות מודיעיניות חשובות שהעלו את . 3

יוקרתה של ישראל.
הוביל ללכידתם של מרגלים שונים.. 4
ניהל את מבצע חטיפתו של אדולף אייכמן והבאתו לארץ.. 5

2
1

3

4

איסר הראל



ַּדף י"ג: ְּתִפיַּלת "ֲעֵננּו"

ְּבָיִמים ֶׁשָּבֶהם ֵיׁש ַּתֲעִנית ִציּבּור מֹוִסיִפים ְּתִפיָּלה ְמיּוֶחֶדת ִלְתִפיַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה - 
ְּתִפיַּלת "ֲעֵננּו". ְּתִפיָּלה זֹו ְמכּוָּנה ְּתִפיַּלת "ֲעֵננּו", ִמְּפֵני ֶׁשַהִּמיָּלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהְּתִפיָּלה 
ם ֶאֹלֵקינּו ְּביֹום צֹום ַּתֲעִניֵתנּו, ִּכי  ִהיא "ֲעֵננּו". ִּבְתִפיַּלת ֲעֵננּו ְמַבְּקִׁשים: "ֲעֵננּו ַהּׁשֵ

ְּבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנְחנּו…".

ֵהיָכן אֹוְמִרים ֶאת ְּתִפיַּלת "ֲעֵננּו"? ַאֲחֵרי ַהִּמיִּלים "ּוִמְּלָפֶניָך ַמְלֵּכנּו, ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו" 
ֶׁשְּבִבְרַּכת "ְׁשַמע קֹוֵלנּו".

ִּבְזַמֵנּנּו נֹוֲהִגים ְּבֵני ַאְׁשְּכַנז לֹוַמר ְּתִפיַּלת ֲעֵננּו ַרק ִּבְתִפיַּלת ַהִּמְנָחה ֶׁשל ַּתֲעִנית ִציּבּור 
ּוְבֵני ֲעדֹות ַהִּמְזָרח אֹוְמִרים ְּבָכל ַהְּתִפיּלֹות. ַרק ִמי ֶׁשָּצם אֹוֵמר ְּתִפיַּלת "ֲעֵננּו", ַאְך 

ְיָלִדים, אֹו ָאָדם חֹוֶלה ֶׁשֵאינֹו ָצם, ֵאיָנם אֹוְמִרים ֲעֵננּו.

ַּדף י"ד: ַוֲהֵרעֹוֶתם ַּבֲחצֹוְצרֹות

ֵיׁש ִמְצָוה ְמיּוֶחֶדת ִמן ַהּתֹוָרה, ֶׁשִאם ָּבָאה ָצָרה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ָצִריְך ִלְתקֹוַע ַּבֲחצֹוְצרֹות: 
"ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם, ַוֲהֵרעֶֹתם ַּבֲחצְֹצרֹות. ְוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני 

ה' ֱאלֹוֵקיֶכם, ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכם".

ַּכּוַָנת ַהּתֹוָרה ִהיא, ֶׁשִאם ָיבֹואּו ּגֹוִים ְלִהיָּלֵחם ָּבנּו, ָנִריַע ַּבֲחצֹוְצרֹות ְוָכְך ִיְזּכֹור אֹוָתנּו 
ַהָּקָּב"ה ְוַיֲעזֹור ָלנּו.

ֵאיְך ַהֲחצֹוְצרֹות ַיְזִּכירּו אֹוָתנּו ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה?

ָהַרְמַּב"ם ַמְסִּביר ֶׁשַהְּתִפיָּלה ְוַהְּתִקיָעה ַּבֲחצֹוְצרֹות ַמְזִּכירֹות ְלכּוָּלם, ֶׁשַהָּצָרה ֹלא 
ָּבָאה "ְסָתם", ֶאָּלא ָּבָאה ְלַהְזִּכיר ֶׁשָּצִריְך ַלֲחזֹור ִּבְתׁשּוָבה ְוַלֲחׁשֹוב ֵאילּו ְדָבִרים ָצִריְך 
ְלַתֵּקן. ָּכל ִאיׁש ְמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלִהְׁשַּתֵּפר ּוְלִהְתַנֵהג ָּבאֹוֶפן ּוַבֶּדֶרְך ֶׁשָּבּה ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא רֹוֶצה, ּוְכֶׁשַהָּקָּב"ה רֹוֶאה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל חֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה, הּוא עֹוֵזר ָלֶהם 

ּומֹוִׁשיַע אֹוָתם ֵמַהָּצרֹות.

בס"ד

מתי מתחילים לבקש גשמים   .1
בתפילה?

באיזו תפילה אומרים "עננו"?  .2
מה לומדים מאנשי נינוה לעניין   .3

התענית?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת תענית, דפים י״ג - ט״ו

???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
על הפסוק הראשון בפרשתנו "וישב יעקב", 
דורשים חז"ל, שבשל שהגיע למצב בו הוא 
מבקש לשבת בשלווה, קפץ עליו כל הסיפור 
הקשה של מכירת יוסף. וכל כך למה? מה רע 
בבקשת השלווה שביקש יעקב? האדם מכונה 
בנביא "מהלך", שכן תפקידו של האדם להיות 
בתנועה מתמדת, בהתקדמות, בעשייה. 
כשאדם מגיע לתחושה של שלמות, שכבר 
אין בידו מה לעשות או לתקן - יש בכך צער 
והתנגדות לעצם תפקידו של האדם כמהלך. 
דבר זה מתבטא, ע"פ המהר"ל מפראג, 
גם בשמו של ה"אדם"- מלשון "אדמה"- 
שכל הזמן מולידה ומצמיחה. בקשתו של 
יעקב "לישב בשלווה" נוגדת את תפיסת 
ההתקדמות הבלתי פוסקת של האדם, ולכן 
מיד קפץ עליו עניין חדש שאילץ אותו 

"לקום" ולצאת ממקומו.

ַּדף ט"ו: הֹוָצַאת ֲארֹון ַהּקֹוֶדׁש ָלְרחֹוב ָהָראִׁשי

ֲעִציַרת  ָחִליָלה  ֵיׁש  ִאם 
ְּגָׁשִמים, ֵּבית ִּדין ּגֹוְזִרים 
ֵׁשׁש ַּתֲעִנּיֹות ַעל ַהִּציּבּור. 
ִאם ֲעַדִין ֹלא ָיְרדּו ְגָׁשִמים, 
ָהיּו גֹוְזִרים ֶׁשַבע ַּתֲעִנּיֹות 

נֹוָספֹות.

ִּביֵמי  ָעׂשּו  ְּבִדּיּוק  ַמה 
ַּתֲעִנית ֵאֶּלה?

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשִּניְּגׁשּו 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוהֹוִציאּו ֶאת 
ֲארֹון ַהּקֹוֶדׁש ִעם ִסְפֵרי 
ַהּתֹוָרה ָלְרחֹוב ָהָראִׁשי, 

אֹו-ָאז ֶנֱעַמד ַּתְלִמיד ָחָכם ָזֵקן ִלְפֵני ַהִּציּבּור ְוָדַרׁש ִּדְבֵרי מּוָסר ְוִהְתעֹוְררּות ְוכֹה ָאַמר: 
ם ְוהּוא ָרָצה ַלֲהפֹוְך אֹוָתם ִעם ָהִעיר  "ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַאְנֵׁשי ִניְנֵוה ֶׁשָחְטאּו ַלּׁשֵ
ֶׁשָּלֶהם ַיַחד, ָלְבׁשּו ַׂשק, ִהְתַעּנּו ְוָׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה ְוַהָּקָּב"ה ָסַלח ָלֶהם, ִמְּפֵני ֶׁשָחְזרּו 

ִּבְתׁשּוָבה ְוָעׂשּו ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֹלא ִמְּפֵני ַהַּתֲעִנית ְוֹלא ִמְּפֵני ֶׁשָּלְבׁשּו ַׂשק.

ַּגם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְזּכֹור ֶׁשֹּלא ַמְסִּפיק ְלִהְתַעּנֹות ְוֹלא ֶלֱאכֹול ְוֹלא ִלְׁשּתֹות, ֶאָּלא ָעֵלינּו 
ַלֲחזֹור ִּבְתׁשּוָבה". ָּכְך ָהָיה אֹוֵמר ַהַּתְלִמיד ָחָכם ַהָּזֵקן, ְוָכל ֶאָחד ִהְׁשַּתֵּדל ְוִהְתַאֵּמץ 

ַלֲחזֹור ִּבְתׁשּוָבה ּוְלַהְרּבֹות ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים.

זהו את המילים הבאות שמורכבות 
מאותיות דומות:

1. הבן של הנכד

2. אביו של יהושע

3. עיר גדולה שאנשיה היו חוטאים

4. הנביא שנשלח לעיר זאת

5. אחד משמותיו של המשיח

)תשובות: נין, נון, 
נינוה, יונה, ינון(


