
ַּדף ט"ז: ֵאֶפר ַעל ָהרֹאׁש

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר, ֶׁשְּכֶׁשָהיּו ִמְתַּפְלִלים ְּתִפיּלֹות ַּבַּתֲעִנּיֹות, ָהיּו ְמִניִחים ֵאֶפר ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל 
ָּכל ֶאָחד ֵמַהִּמְתַּפְלִלים. ַמּדּוַע ָעׂשּו ֵכן? ֵיׁש ַמְסִּביִרים, ֶׁשְּמִניִחים ֵאֶפר ַעל ָהרֹאׁש ְּכֵדי 
ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשָרָצה ַלֲעקֹוד ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ְוִלְׂשרֹוף 
אֹותֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ֵאֶפר, ִּכי ָּכְך ָאַמר לֹו ַהָּקָּב"ה. ֹלא ַרק ַעל ָהרֹאׁש ֵהִניחּו 
ֵאֶפר, ֶאָּלא ַגם ַעל ֲארֹון ַהּקֹוֶדׁש. ַהַּתְלמּוד ַמְסִּביר ֶׁשָעׂשּו ֵכן, ִמְּפֵני ֶׁשְּכֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְׁשרּוִיים ְּבַצַער, ַּגם ַהָּקָּב"ה, ִּכְבָיכֹול, ִמְצַטֵער ִעָּמם ְוָלֵכן ְמִניִחים ֵאֶפר ַעל ֲארֹון ַהּקֹוֶדׁש.

ַּדף י"ז: ָמַתי ָצִריְך ּכֹוֵהן ְלִהְסַּתֵּפר?

ָאנּו ְמַדְּבִרים ַעל ַהּכֹוֲהִנים ֶׁשָעְבדּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשַּבּתֹוָרה  ָּכתּוב, ֶׁשָאסּור ָלֶהם 
ְלַגֵּדל ֶאת ַׂשֲערֹות רֹאָׁשם ְּבאֹוֶפן ֶׁשִּתְהֶייָנה ְּגדֹולֹות ִמַּדי. ָמֵהן ְׂשָערֹות ְּגדֹולֹות? אֹו 
ְּבִמיִּלים ֲאֵחרֹות - ָּכל ַּכָּמה ְזַמן ֲעֵליֶהם ְלִהְסַּתֵּפר? ַהַּתְלמּוד ְמַלֵּמד אֹוָתנּו, ֶׁשּכֹוֵהן 
ָהעֹוֵבד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּפר ָּכל... ְׁשלֹוִׁשים יֹום. ֵמֵהיָכן יֹוְדִעים זֹאת? 
ַעל ְיֵדי ְּדָרָׁשה ֵּבין ְׁשֵני ְּפסּוִקים. ְּבֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל ֶנֱאַמר ָּכְך ַעל ַהּכֹוֲהִנים: "ּוֶפַרע ֹלא 
ְיַׁשֵּלחּו". ְּכלֹוַמר, "ֶּפַרע" - ֵׂשָער ָּגדֹול, "ֹלא ְיַׁשֵּלחּו" - ֹלא ְיַגְּדלּו. ְלַגֵּבי ָנִזיר ָּכתּוב 
ַּבּתֹוָרה )ַּבִּמְדָּבר, ֶּפֶרק ו'(: "ָקדֹׁש ִיְהֶיה, ַּגֵּדל ֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו". הּוא ָצִריְך ְלַגֵּדל ֶאת 
ַׂשֲערֹוָתיו. ַּכָּמה ְזַמן ָצִריְך ָנִזיר ְלַגֵּדל ַׂשֲערֹוָתיו? ְׁשלֹוִׁשים יֹום. ִאם ָּכְך, ָאנּו יֹוְדִעים, 
ֶׁשִּמי ֶׁשֵאינֹו ִמְסַּתֵּפר ְׁשלֹוִׁשים יֹום, ֲהֵרי הּוא ְמַגֵּדל "ֶּפַרע". ָלֵכן ַהּכֹוֲהִנים ְצִריִכים 
ְלִהְסַּתֵּפר ַאַחת ִלְׁשלֹוִׁשים יֹום, ֶׁשֲהֵרי ָּכתּוב ַּבָּפסּוק ַעל ַהּכֹוֲהִנים "ּוֶפַרע ֹלא ְיַׁשֵּלחּו".

ַּדף י"ח: "יֹום טּוְרָיינֹוס"

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר שַּפַעם ָהיּו עֹוִׂשים יֹום טֹוב ְּבי"ב ַּבֲאָדר, ְוָקְראּו לֹו "יֹום טּוְרָיינֹוס". 
ְּביֹום ֶזה ֹלא ָצמּו ְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא "יֹום טֹוב". ָהֶרַקע ְלִעְנָין ַהֶּזה ָהָיה ֶׁשִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, 
ְּכֶׁשָהרֹוָמִאים ָׁשְלטּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ִּגיּלּו יֹום ֶאָחד ֶׁשַהַּבת ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ִנְרְצָחה ְלַיד ָהִעיר 
לֹוד. ִמָּיד ֶהְחִליטּו ָהרֹוָמִאים ַלֲהרֹוג ֶאת ָּכל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּגִרים ְּבֹלֹוד, ִּכי ָהיּו ְּבטּוִחים ֶׁשֶאָחד 
ר  ֵמֶהם ָרַצח ֶאת ַּבת ַהֶּמֶלְך. ָּבִעיר ֹלֹוד ִהְתּגֹוְררּו ְׁשֵני ַאִחים ַצִּדיִקים, ְוֵהם ָּבאּו ֶאל ַהּשַׂ
טּוְרָיינֹוס ְוָאְמרּו לֹו: "ַאל ַּתֲהרֹוג ֶאת ּכּוָּלם. ֲאַנְחנּו ָרַצְחנּו ֶאת ַּבת ַהֶּמֶלְך". ְּבָכְך ֵהם ִּביְּקׁשּו 

ְלַהִּציל ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים, ֶׁשֹּלא ַיַהְרגּום, ַלְמרֹות ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵהם ֹלא ָהְרגּו ֶאת ַּבת ַהֶּמֶלְך.
ר ָהרֹוָמִאי: "ַּדע ְלָך, ֶׁשִאם ַּתֲהרֹוג אֹוָתנּו ַאָּתה  ִלְפֵני ֶׁשָהְרגּו אֹוָתם, ָאְמרּו ָהַאִחים ַלּׂשַ
ֵתיָעֵנׁש ַעל ָּכְך". ַאְך הּוא ֹלא ָׁשַמע ְלִדְבֵריֶהם ְוָהַרג אֹוָתם. ִמָּיד ַאַחר ָּכְך, ִהִּגיעּו ְׁשֵני 
ְמָחה ַהְּגדֹוָלה  ָׂשִרים רֹוָמִאים, ִהיּכּו ְּבַאָלה ַעל רֹאׁשֹו ְוהּוא ֵמת ַּבָּמקֹום. ְלֶרֶגל ַהּׂשִ
ֶׁשָּכל ְיהּוֵדי ָהִעיר ֹלֹוד ִניְּצלּו, ָקְבעּו ֲחָכִמים ֶׁשַּיֲעׂשּו יֹום טֹוב ְּבי"ב ַּבֲאָדר. ַאֲחֵרי ָׁשִנים 

ַרּבֹות ֵאְרָעה ָצָרה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ֶזה, ְוָלֵכן ִּביְּטלּו ֶאת ַהּיֹום-טֹוב.

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת תענית, דף ט״ו

הסבר: רבי זירא אמר שבתחילה, כאשר היה רואה 
את החכמים מניחים אפר מקלה על גבי ארון הקודש 

בתענית ציבור, היה מזדעזע כל גופו מרוב חרדה.

מריש - מתחילה
כי הוא חזינא - כשהייתי רואה

כוליה גופאי - כל גופי

אמר רבי זירא: מריש כי הוה חזינא להו לרבנן דיהבי אפר 
מקלה על גבי תיבה - מזדעזע לי כוליה גופאי. 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית, ַּדף ט"ז- כ"ב
פרשת מקץ | כ"ד- ל' בכסלו )28 לנובמבר- 4 לדצמבר( 

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. 

חג חנוכה 
שמח!

הכרזת העצמאות של מדינת ישראל
הכרזת העצמאות של מדינת ישראל נערכה 
ביום שישי, ה' באייר תש"ח, בבית דיזנגוף 
שבתל אביב. ההחלטה להכריז את המדינה 
התקבלה תוך לבטים רבים בשל החשש מפני 
מתקפה של מדינות ערב. תאריך ההכרזה נקבע 
למועד פקיעת המנדט הבריטי בארץ, שהיה 
בשבת, אבל היא הוקדמה ליום שישי כדי למנוע 
חילול שבת. לאחר שירת התקווה, הקריא דוד 
בן גוריון את נוסח מגילת העצמאות, והכריז על 
הקמת מדינת ישראל. לאחר מכן מונתה מנהלת 
העם לתפקיד הממשלה הזמנית, שבן גוריון 
עמד בראשה. בתגובה להכרזת העצמאות פלשו 
צבאות ערב לארץ ופרצה מלחמת העצמאות.

 | מן ההסטוריה

הכרזת העצמאות 
על מדינת ישראל 
)אוסף התצלומים 

הלאומי,
)KLUGER ZOLTAN



מצד שני:
חלק מהתושבים אמרו שזה 

מסוכן מאוד לנערים להסתובב 

בלילה. הם עלולים להיתקל 

בעבריינים מקצוענים שלא ירחמו 

עליהם ויפגעו בהם. חוץ מזה, עם 

כל הכבוד לנערים הטובים על 

הרצון הטוב - זה לא תפקידם, 

אין להם את הידע והכלים 

לתפוס עבריינים. זה תפקידה של 

המשטרה ולא של נערים צעירים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

בשכונה בה גרים שחר ואיתן בני ה-17, היו בחודשים האחרונים מקרים 
רבים של גניבת מכוניות ופריצות לבתים, ונגרם נזק רב לאנשים. למרות 
הפניות למשטרה התופעה נמשכה. שחר ואיתן החליטו לארגן קבוצת 
נערים מתנדבים בגילם, שתסתובב במשמרות בלילות בשכונה, תנסה 
להרתיע, להבריח או אפילו לתפוס את הגנבים, ובכך להחזיר את 

הביטחון לתושבי השכונה. הדבר עורר דיון סוער בשכונה.

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

אתחלתא דגאולה
אתחלתא דגאולה הוא מושג המופיע בגמרא, 
ומשמעותו היא התחלת הגאולה, התקופה 
שמקדימה את הגאולה השלמה. רבים מגדולי 
ישראל הגדירו את תקופתנו כאתחלתא דגאולה, 
בעקבות התגשמות הנבואות על יישוב הארץ, 
חזרת העצמאות לישראל וקיבוץ הגלויות. ביום 
העצמאות נוהגים לברך שכשם שזכינו לאתחלתא 

דגאולה - כך נזכה לגאולה השלמה.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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 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

והפריצות.לשכונה מוכת הגניבות להחזרת הביטחון והשקט אזרחות טובה, ופועלים מתנדבים בלילות, מגלים הללו שלוקחים יוזמה, שכל הכבוד לנערים חלק מהתושבים אמרו מצד אחד:

 | על המפה 
שדה בוקר

שדה בוקר הוא קיבוץ בנגב. הוא הוקם ב-1952 
כחווה לגידול בקר, וחברי הקבוצה שגרו בו עסקו 
בחקלאות ופיתוח הנגב. ב-1955 הפך היישוב 
לקיבוץ באופן רשמי. בשנת 1953 התיישב בשדה 
בוקר דוד בן גוריון, לאחר שהתפטר בפעם 
הראשונה מראשות הממשלה, והקיבוץ נעשה 
מזוהה עם דמותו. גם את שנותיו האחרונות עשה 
בן גוריון בצריף שבקיבוץ, שהפך למוזיאון ונקרא 
על שמו. כיום חיים במקום כ-450 תושבים, והוא 
נחשב לאחד הקיבוצים המעטים השומרים עדיין 
על אורח החיים הקיבוצי המסורתי. תיירים רבים 

מגיעים למקום לבקר בצריפו של בן גוריון.

הצריף המחודש בשדה בוקר )אוסף התצלומים הלאומי, 
)Amos Ben Gershom



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1 . דוד בן גוריון.
2 .

הוא מחזיק ביד את מגילת העצמאות וקורא אותה.
3 .

בית דיזנגוף בתל אביב.
4 .

יום שישי, ה' באייר תש"ח.
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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 העומד במרכז הציור?

מה הוא מחזיק ביד ומה הוא קורא?
באיזה מקום התקיים האירוע שבציור?

באיזה תאריך התקיים האירוע שבציור?

ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של ישראל.. 1
ממנהיגי תנועת העבודה.. 2
הכריז על הקמת מדינת ישראל.. 3
השפיע על עיצוב דמותה של המדינה בתחומים רבים.. 4
התגורר בקיבוץ שדה בוקר.. 5
שדה התעופה של ישראל קרוי על שמו.. 	
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דוד בן גוריון



ַּדף כ': ַרְך ַּכָּקֶנה וָקֶׁשה ָּכָאֶרז

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי: "ְלעֹוָלם 
ִיְהֶיה ָאָדם ַרְך ַּכָּקֶנה ְוַאל ִיְהֶיה ָקֶׁשה ָּכָאֶרז". ַמה ַּכּוַָנת 
ְּדָבָריו? ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִמְתַּכּוֵן לֹוַמר, ֶׁשָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות 
ַוְּתָרן, נֹוַח ִעם ַהְּבִרּיֹות, ְוֹלא ְלִהְתָּגאֹות. ָצִריְך ִלְהיֹות ְּכמֹו 
ְקֵנה סּוף, ֶׁשהּוא ֵעץ ַרְך ְוָנמּוְך, ּוְכֶׁשָהרּוַח נֹוֶׁשֶבת הּוא 
ִמְתּכֹוֵפף, ְוֵאינֹו ִנְׁשָאר ַלֲעמֹוד ְּבָגאֹון. ָּכְך ָאָדם ֵאינֹו 

ָצִריְך ְלַהְקִּפיד ְוַלֲעמֹוד ַעל ֶׁשּלֹו ְּבָכל ָּדָבר. ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמָׁשל ִלְקֵני סּוף. ְקֵנה סּוף 
ֶׁשְּמַקְּצִרים אֹותֹו, ָּגֵדל ׁשּוב ָוׁשּוב, ָּכל עֹוד ֹלא ָעְקרּו אֹותֹו ֵמָהֲאָדָמה. ִאם נֹוֶׁשֶבת רּוַח 
ֲחָזָקה, הּוא ָאְמָנם ָנע ָוָנד ָּברּוַח, ַאְך ֵאינֹו ֶנֱעָקר ְוֵאינֹו ִנְׁשָּבר, ֶאָּלא ִמְתּכֹוֵפף ְוַאַחר ָּכְך 
חֹוֵזר ַלֲעמֹוד. ָּכְך ַּגם ַעם ִיְׂשָרֵאל, סֹוֵבל ָצרֹות ַרּבֹות, ֲאָבל ַאף ַּפַעם ֵאינֹו ִנְׁשַּבר, ב"ה 

ַּבּסֹוף ָּתִמיד ַהְּיהּוִדים חֹוְזִרים ַלֲעמֹוד.

ַּדף כ"א: ַנחּום ִאיׁש ַּגם זֹו

ְלַאַחד ַהַּתָּנִאים ָקְראּו ַנחּום, ְוַהּכֹל ָקְראּו לֹו "ַנחּום ִאיׁש ַּגם זֹו".  
ִמְּפֵני ֶׁשַעל ָּכל ָּדָבר ֶׁשֵאַרע לֹו, ָהָיה אֹוֵמר "ַּגם זֹו ְלטֹוָבה", ִּכי ֶהֱאִמין 
הּוא עֹוֶׂשה ֶזה ְלטֹוָבֵתנּו, ְוָלֵכן, ַּגם  ַּבָּקָּב"ה ּוָבַטח ּבֹו, ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ

ְּדָבִרים ֶׁשִּנְרִאים ָרִעים, ֶּבֱאֶמת טֹוִבים ֵהם ִמְּפֵני ֶׁשֵהם נֹוֲעדּו ְלטֹוָבֵתנּו. ְמַסֵּפר ַהַּתְלמּוד, 
ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָׁשְלחּו ֶאת ַנחּום ִאיׁש ַּגם זֹו ָלֵתת ַאְרַּגז ַיֲהלֹוִמים ַמָּתָנה ַלֶּמֶלְך, ַאְך ְּבַדְרּכֹו 
ָּגְנבּו גֹוִיים ֶאת ַהַּיֲהלֹוִמים ְוִהְכִניסּו ִּבְמקֹוָמם ָעָפר, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְרִּגיׁש ֶׁשָהַאְרָּגז ִהְתרֹוֵקן. 
ָּבא ַנחּום ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ּוְכֶׁשַהֶּמֶלְך ִּגיָּלה ֶׁשַהְּיהּוִדים ֵהִביאּו לֹו ָעָפר, הּוא ִהְתַרֵּגז ְוָרָצה 
ַלֲהרֹוג ֶאת ּכּוָּלם, ְוַנחּום ֲעַדִין ָאַמר: "ַּגם זֹו ְלטֹוָבה". ָאז ִהְתַחֵּפׂש ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְלֶעֶבד 
ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ְוָאַמר לֹו: "ֲאדֹוִני, אּוַלי ֶזה ָעָפר ְמיּוָחד ְּכמֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשּזֹוְרִקים 
אֹותֹו ַּבִּמְלָחָמה ְוהּוא ֶנְהָּפְך ְלִחִּצים?". ֶּבֱאֶמת ָּבְדקּו ֶאת ֶהָעָפר, ְוַנֲעָׂשה ֵנס ְוהּוא ִנְהָיה 
ְלִחִּצים. ַהֶּמֶלְך ָׂשַמח ְמאֹוד ְוַהּכֹל ֵהִבינּו ֶׁשַהְּגֵנָבה ֶׁשל ַהַּיֲהלֹוִמים ָהְיָתה ְלטֹוָבה, ִּכי 
ַהֶּמֶלְך ָׂשַמח ַּבֶּנֶׁשק ַהְּמיּוָחד, יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַּבַּיֲהלֹוִמים, ְוָכֵעת הּוא אֹוֵהב ֶאת ַהְּיהּוִדים.

ַּדף י"ט: ַהַתֲעִנית  ְוַהֶּגֶׁשם

ַמה ַהִּדין ִאם ֵיׁש ַּבּצֹוֶרת ָקָׁשה, ּוֵבית ִּדין ֶהְחִליט ֶׁשֵאין ְּבֵרָרה, ַחָּיִבים ִלְגזֹור ַּתֲעִנית 
ִציּבּור? ֵּבית ַהִּדין הֹוִציא הֹוָדָעה ְמיּוֶחֶדת, ְּכרּוִּזים הּוְפצּו ָּבְרחֹובֹות: "ָמָחר, יֹום ֵׁשִני, 
ַּתֲעִנית ִציּבּור ִמְּפֵני ֲעִציַרת ְּגָׁשִמים". ְוִהֵּנה, ְּביֹום ִראׁשֹון ַּבַּלְיָלה, ֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת ִּגְׁשֵמי 
ִרים. ַמה ִעם ַּתֲעִנית ַהִּציּבּור ֶׁשָּקְבעּו ְלָמָחר? האם ְמַבְּטִלים  ְּבָרָכה, ְוכּוָּלם ְׂשֵמִחים ּוְמאּוּׁשָ
אֹוָתּה? ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר - ֵּכן! ַהָּצָרה ִהְתַּבְּטָלה, ָאז ַּגם ַהַּתֲעִנית ִמְתַּבֶּטֶלת. ֲאִפיּלּו ִאם 
ָיַרד ֶּגֶׁשם ְּבבֹוֶקר ַהַּתֲעִנית - ַמְפִסיִקים ְלִהְתַעּנֹות. ַרק ִאם ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּנֹות, ְוַאַחר 

ַהָּצֳהַרִים ֵהֵחל ָלֶרֶדת ֶּגֶׁשם, ָאז ְּכָבר ְמַסְּיִמים ֶאת ַהַּתֲעִנית ַעד סֹוף ַהּיֹום.

בס"ד

1. על מה מניחים אפר בתענית ציבור?

2. מי היה טוריינוס ומה היה סופו?

3. האם ממשיכים בתענית ציבור אם 
ירדו גשמים באמצע היום?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת תענית, דפים י״ט - כ״ב

???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
כשהרעב גובר בארץ ישראל, מבין יעקב 
שהוא חייב לשלוח את בניו בשנית למצרים. 
הוא אומר להם שייקחו "מזמרת הארץ... 
והורידו לאיש". מהי אותה "זמרת הארץ" 

שביקש יעקב שיורידו למצרים?

ע"פ תרגום אונקלוס הכוונה הייתה ל"שבח 
הארץ", והיינו לפירות טובים הגדלים בארץ 
ישראל, וכך גם משמע ברש"י שכתב שלשון 
"זימרה" בא מכך 'שהכל מזמרים עליו 
כשהוא בא לעולם'. לעומת זאת, רבי נחמן 
מברסלב ביאר את הביטוי 'זמרת הארץ' 
מלשון שיר וזימרה, והבין שמדובר בניגון 
מיוחד ששלח יעקב עם עשרת בניו, מתוך 
אמונה בכוחו של השיר כיכול לרכך ליבו 
של כל אחד: "דע, כי יעקב אבינו...שלח 
עמהם ניגון של ארץ ישראל וזה סוד 'קחו 

מזמרת הארץ בכליכם' בחינת זמר וניגון".

ַּדף כ"ב: ֵּכיַצד עֹוְצִרים ֶאת ַהְּגָׁשִמים?

ַּתֲארּו ָלֶכם ֶׁשּיֹוֵרד ֶּגֶׁשם ְּבִלי ַהְפָסָקה. ַלְיָלה, יֹום, ַלְיָלה, יֹום, ָׁשבּוַע ְועֹוד ָׁשבּוַע. ַּבַהְתָחָלה 
ֶזה ֶנְחָמד, ַאַחר ָּכְך ֶזה ְּכָבר ַמְרִּגיז, ִּכי ַהְּדָרִכים ִמְתַקְלְקלֹות ְוִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעבֹור ִמָּמקֹום 
ְלָמקֹום, ְוָקֶׁשה ִלְקנֹות אֹוֶכל. ֵיׁש ְמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ְיִריַדת ְּגָׁשִמים ַרִּבים ִמַּדי, ְמסּוֶּכֶנת 
ַמָּמׁש. ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר, ֶׁשְּגָׁשִמים ַרִּבים ֶׁשּיֹוְרִדים ְּבֶאֶרץ ָּבֶבל, ְמַסְּכִנים ַחֵּיי ָאָדם, ִמְּפֵני 
ֶׁשֶאֶרץ ָּבֶבל ְנמּוָכה ְוַהַּמִים ָהַרִּבים ִמְצַטְּבִרים ָּבּה ַוֲאָנִׁשים ֲעלּוִלים ִלְטּבֹוַע. ַמָּצב ֶזה 

ְמסּוָּכן ְמאֹוד, ְוָצִריְך ְלִהְתַעּנֹות ּוְלִהְתַּפֵּלל.

ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ִאם ָהָיה יֹוֵרד ֶּגֶׁשם ֶׁשְּמַסֵּכן ֶאת ַחֵּיי ָהֲאָנִׁשים, ָהיּו 
ַהּכֹוֲהִנים ְמַבְּקִׁשים ֵמַאְנֵׁשי ַה"ַּמֲעָמד": ְּכֶׁשַאֶּתם ִמְתַעִּנים ְוָצִמים, ָאָּנא ִהְתַּפְללּו 

ֶׁשַּיְפִסיקּו ַהְּגָׁשִמים.

)תשובות: 1-ה, 2-א, 
3-ד, 4-ב, 5-ג(

למדנו בעלון על טוריינוס. מתחו קו בין 
האישים הרומאים הבאים לבין תיאוריהם:

א. הקיסר שדיכא את 1. אדריאנוס
המרד הגדול

ב. קיסר שהיה חבר טוב 2. אספסיינוס
של רבי יהודה הנשיא

ג. כבש את ירושלים 3. טוריינוס
והחריב את המקדש.

ד. הוציא להורג את 4. אנטונינוס
הרוגי לוד

ה. הקיסר שדיכא את 5. טיטוס
מרד בר כוכבא


