
ַּדף כ"ג: "ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו"

ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ָאנּו אֹוְמִרים ֶאת ַהָּפסּוק "ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו" - ֶׁשְּכֶׁשַעם 
ִיְׂשָרֵאל נֹוֵהג ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה, ַהָּקָּב"ה נֹוֵתן ֶּגֶׁשם ַּבְּזָמן.

ַמה ֵּפירּוׁש ָלֵתת ֶּגֶׁשם ַּבְּזַמן? ֶזה ְזַמן ֶׁשַהּכֹל ַמֲעִדיִפים ֶׁשַהֶּגֶׁשם ֵיֵרד ְּבָׁשעֹות ֶׁשֲאָנִׁשים 
ֵאיָנם ְמַהְּלִכים ָּבְרחֹובֹות ְוָכְך הּוא ֹלא ַיְפִריַע. ְלָמָׁשל, ַּפַעם, ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַּבַּלְיָלה ּוְבֵליל 

ַׁשָּבת, ִאיׁש ֹלא ָהָיה ִנְמָצא ָּבְרחֹוב, ְוַהֵּלילֹות ַהָּללּו ֵהם ְזַמן ֶנְהָּדר ִליִריַדת ְּגָׁשִמים.

ִני, ַחי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶׁשַטח, ֶׁשָהָיה  ים ָׁשָנה ִלְפֵני חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ ְּכֵמָאה ַוֲחִמיּׁשִ
ְגדֹול ַהּדֹור ְוִהְנִהיג ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות. ִמְּפֵני ָּכְך ַהָּקָּב"ה ֵהיִטיב 
ִעם אֹותֹו ַהּדֹור ֶׁשָיַרד ֶּגֶׁשם ַרק ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַּבַּלְיָלה ּוְבֵליל ַׁשָּבת, ּוִבְׂשדֹוֵתיֶהם ָצְמחּו 

ַגְרִעיֵני ִחיָּטה ְּבגֹוֶדל ֲעָנק, ּוֵפירֹוֵתיֶהם ָהיּו ְגדֹוִלים ּוְמׁשּוָּבִחים.

ַּדף כ"ד: ַהְּמַלֵּמד ַהַּצִּדיק

ַּפַעם ַאַחת ָׁשָהה ָהָאמֹוָרא "ַרב" ְּבִעיר ֶׁשָהְיָתה ָּבּה 
ֲעִציַרת ְּגָׁשִמים ְוהּוא ָגַזר ַּתֲעִנית ִציּבּור ּוְבָכל זֹאת 
ֹלא ָיְרדּו ְגָׁשִמים. ְוִהֵּנה, ְּכֶׁשֵהֵחל ַהָּקָהל ְלִהְתַּפֵּלל 
ֶׁשֵּיְרדּו ְגָׁשִמים, ִניַּגׁש ֶאָחד ִמְּבֵני ָהִעיר ִלְהיֹות ַחָּזן 
ב  יב ָהרּוַח", ִמָּיד ֵהֵחָּלה ְלַנּׁשֵ ּוְכֶׁשהּוא ָאַמר "ַמּׁשִ
רּוַח, ּוְכֶׁשָאַמר "מֹוִריד ַהֶּגֶׁשם", ֵהֵחל ָלֶרֶדת ֶּגֶׁשם. 
ַאַחר ַהְּתִפיָּלה ִניַּגׁש "ַרב" ְלאֹותֹו ְיהּוִדי ּוִביֵּקׁש 

ְלָבֵרר ֵאילּו ַמֲעִׂשים טֹוִבים הּוא עֹוֶׂשה, ֶׁשַהָּקָּב"ה ׁשֹוֵמַע ֶאת ְּתִפיָּלתֹו ִמָּיד. ִסיֵּפר 
ַהְּיהּוִדי: ֲאִני ְמַלֵּמד ּתֹוָרה ִליָלִדים ְקַטִּנים, ְולֹוְמִדים ֶאְצִלי ַּגם ְיָלִדים ֶׁשל הֹוִרים ֲעִנִּיים 
ֶׁשֵאין ָלֶהם ֶּכֶסף ְלַׁשֵּלם ִלי ַמְׂשּכֹוֶרת. ֲאָבל ֲאִני ְמַלֵּמד אֹוָתם ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשֲאִני ְמַלֵּמד 

ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁשל ַההֹוִרים ָהֲעִׁשיִרים ֶׁשְּמַׁשְּלִמים ִלי ַמְׂשּכֹוֶרת.

ַהְּמַלֵּמד הֹוִסיף ְוִסיֵּפר, ִּכי ִאם הּוא ַמְבִחין ֶׁשְּלַאַחד ַהְיָלִדים ֵאין ֵחֶׁשק ִלְלמֹוד ְּבאֹותֹו 
יֹום, הּוא ַמְבִטיַח לֹו ַמָּתָנה ְּפָרס - ָּדג! ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵחֶׁשק ִלְלמֹוד ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה.

ָאַמר ַרב: "ָּכֶזה ְיהּוִדי ַצִּדיק - ַּגם ְמַלֵּמד ּתֹוָרה ְּבִחיָּנם ְלַיְלֵדי ָהֲעִנִּיים, ְוַגם נֹוֵתן ְּפָרִסים 
ִמַּכְסּפֹו ְּכֵדי ֶׁשִּיְלְמדּו תֹוָרה - ְּבַוַּדאי ֶׁשַהָּקָּב"ה ׁשֹוֵמַע ִלְתִפיָּלתֹו".

ַּדף כ"ה: ַהִּניִּסים ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא

ַהַּתָּנא ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא ָהָיה ַצִּדיק ּכֹה ָגדֹול, ֶׁשַהָּקָּב"ה 
ָאַהב אֹותֹו ְוִקֵים ֶאת ָּכל ַּבָקׁשֹוָתיו.

ָּבת ָרָאה ַרִּבי ֲחִניָנא ֶׁשִּבּתֹו  ַּפַעם ַאַחת, ַאֲחֵרי ְּכִניַסת ַהּׁשַ
ֲעצּוָבה, ִמְּפֵני ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשֵהִכיָנה ֵנרֹות ַׁשָּבת, ִהיא ָמְזָגה 
ְּבָטעּות חֹוֶמץ ִּבְמקֹום ֶׁשֶמן ְלתֹוְך ַהְּכִלי ֶׁשּבֹו ַמְדִליִקים 

ֶאת ַהֵּנר, ְוִהיא ָיְדָעה ֶׁשעֹוד ְמַעט  ִּתְכֶּבה ָהֵאׁש.

ֶמן  ָאַמר ָלּה ַרִּבי ֲחִניָנא: "ִּבִּתי, ַאל ֵּתָעֵצִבי. ִמי ָאַמר ַלּׁשֶ
ם! הּוא ַגם ָיכֹול ְלהֹורֹות ַלחֹוֶמץ ֶׁשִּיְבַער".  ֶׁשִּיְבַער? ַהּׁשֵ

ְוָאֵכן, ַהָּקָּב"ה ָעָׂשה ֵנס ּוְבאֹוָתּה ַׁשָּבת ָּדְלקּו ֵנרֹות ַהחֹוֶמץ ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ַאֲחֵרי 
ֶׁשִהְדִליקּו ֵמֶהם ֵאׁש ְלֵנר ַהְבָּדָלה.

ַּפַעם ָּבָאה ְׁשֵכָנה ְלַרִּבי ֲחִניָנא ְוָאְמָרה ֶׁשִהיא ֲעצּוָבה, ִמְּפֵני ֶׁשָּבְנָתה ַּבִית, ַאְך ַהקֹורֹות 
ֶׁשִהִּניחּו ַהַּבָּנִאים ַעל ַּגג ַהַּבִית ֵאיָנן ֲארּוּכֹות ַמְסִּפיק, ְונֹוַתר חֹור ְּבַגג ַהַּבִית. ַרִּבי ֲחִניָנא 

ֵּבֵרְך אֹוָתּה: "ִיְתָאְרכּו קֹורֹות ֵּביֵתְך". ְוָאֵכן, ַהּקֹורֹות ֶׁשל ַהַּבִית "ָצְמחּו" ְוִהְתָאְרכּו.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 425

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת תענית, דף כ״ג

הסבר: חוני המעגל שאל את האיש שנטע חרובים, האם 
פשוט לו שיחיה עוד שבעים שנה וייהנה מפירותיהם? 
אמר לו האיש: כשם שאני מצאתי בעולם חרובים 

שנטעו אבותיי, כך אני שותל עבור ילדיי.

פשיטא לך - פשוט לך
אשכחתיה - מצאתי

כי היכי - כמו

אמר ליה: פשיטא לכך דחיית שבעין שנין? אמר 
ליה: האי גברא עלמא בחרובא אשכחתיה, כי היכי 

דשתלי לי אבהתי - שתלי נמי לבראי

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית, ַּדף כ"ג- כ"ט
פרשת ויגש | א'- ז' בטבת )5-11 לדצמבר(
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
האקדמיה הישראלית למדעים

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים היא 
מוסד אקדמי השוכן בירושלים, ליד בניין 
המועצה להשכלה גבוהה. היא נוסדה בשנת 
1961 במטרה לרכז מדענים איכותיים מישראל, 
לקדם פעילות מדעית, לייעץ לממשלה בענייני 
מדע, ולייצג את המדע הישראלי במוסדות 
וכנסים בינלאומיים. נשיא האקדמיה הראשון 
היה מרטין בובר, וסגנו היה אהרון קציר. כיום 
חברים בה כ-100 מדענים מאוניברסיטאות 
שונות בארץ, שנבחרים על ידי אסיפה כללית 
של חברי האקדמיה. אחד מיעדי האקדמיה הוא 
פרסום כתבים מדעיים, ועד היום היא הוציאה 
 300 מעל  לאור 
בכל  כותרים 

תחומי המדע.

"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. 

פסל אלברט איינשטיין 
בגן האקדמיה 

)Wikipedia, Effib(



מצד שני:
חלק מבני המשפחה טענו 

שעם כל הכבוד לגאונות שלו, 

הוא עדיין צעיר ועליו ללמוד 

במערכת רשמית ובאופן מסודר 

את כל המקצועות שלומדים 

בתיכון, כדי שיהיה לו בסיס 

לחיים. אם הוא ירצה אח"כ 

באוניברסיטה להעמיק ולחקור 

נושא מסוים - זה יהיה מצוין, 

אבל רק אז, ולא בגיל התיכון.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

אברהם בן ה-16 היה ילד מיוחד. חכם וסקרן מאוד, ויש חברים בכיתה 
בתיכון שאפילו הדביקו לו את הכינוי "איינשטיין". יום אחד אברהם הודיע 
להוריו כי הוא לא רוצה להמשיך ללמוד בתיכון, כי חלק מהלימודים 
משעממים אותו, וכי הוא רוצה לחקור, להתפתח להעמיק ולהגיע לרמה 
גבוהה רק בדברים שמעניינים אותו, והוא יעשה זאת בדרך שלו, ולא 

בדרך שהמורים רוצים שילמד. 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

קידוש החודש ועיבור השנה
קידוש החודש הוא קביעת היום בו חל ראש 
חודש, שהייתה נעשית בעבר בידי בית הדין על 
פי עדים שראו את מולד הירח. על פי העדים 
היה נקבע האם לקדש את החודש ביום 30 של 
החודש הקודם או אחריו. עיבור השנה הוא 
הוספת חודש אדר נוסף, "אדר שני", כדי לוודא 
שחג הפסח יצא בתקופת האביב ולא בחורף. כיום 
נקבעים ראשי החודשים והשנים המעוברות לפי 

לוח קבוע מראש.

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

תורת היחסות
תורת היחסות היא תיאוריה פיזיקלית שפיתח 
אלברט איינשטיין, שחוללה מהפכה בהבנת 
המציאות ומושגי היסוד של הפיזיקה. היא 
מורכבת מתורת היחסות הפרטית, אותה פרסם 
איינשטיין בשנת 1905, ומתורת היחסות הכללית, 
אותה פרסם ב-1915. עד אז הייתה מקובלת 
המכניקה של ניוטון כבסיס לפיזיקה, אולם 
איינשטיין הראה שהיא אינה מדויקת. אחד 
מהעקרונות החשובים של תורת היחסות הוא 
הנוסחה הידועה E=mc2 לפיה ניתן להמיר חומר 
לאנרגיה. גילוי זה איפשר את פיתוח פצצת האטום 
והשימוש באנרגיה גרעינית. כיום משמשת תורת 

היחסות כבסיס לכל לימודי הפיזיקה.

יש לאפשר לו.ובמחקר בדרך הגאונית שלו - התיכון ולהתקדם בלימודים מרגיש שהוא רוצה לעזוב את כדי שיתפתח ויגדל. אם הוא שכזה ללמוד בדרך אחרת ולכן צריך לאפשר לנער מיוחד וחכם מאוד מאוד שאברהם הוא באמת נער חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין עם נשיאי האקדמיה 
למדעים לשעבר )מארק ניימן, לשכת העיתונות הממשלתית(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1 .
אלברט איינשטיין.

2 .
פרס נובל לפיזיקה בשנת 1921.

3 .
איינשטיין פיתח את "תורת היחסות".

4 .
נשיא מדינת ישראל.
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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 היא הדמות בציור?

איזה פרס חשוב היא קיבלה ובאיזו שנה?
מה הקשר בין המילים "הכל יחסי" לדמות?
איזה תפקיד הוצע לה והיא סירבה לקבל?

פיזיקאי יהודי שנולד בגרמניה.. 1
נחשב לאחד מגדולי המדענים בכל הזמנים.. 2
פיתח את תורת היחסות.. 3
הציעו לו להיות נשיא מדינת ישראל, אך הוא סירב.. 4

2
1

3

4

אלברט איינשטיין



ַּדף כ"ז: ַאְנֵׁשי ַה"ַּמֲעָמד"

ַמה ֵהם "ַמֲעָמדֹות"? ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ַמְקִריב קֹוְרָּבן, הּוא ָּבא ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְועֹוֵמד ָׁשם ְּבָׁשָעה 
ָּיְך  ֶׁשַּמְקִריִבים ֶאת קֹוְרָּבנֹו. ִמי ַיֲעמֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכֶׁשַּמְקִריִבים ֶאת קֹוְרַּבן ַהָּתִמיד ֶׁשּׁשַ
ְלָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל? ַהִאם ָּכל יֹום ָיבֹואּו ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַלֲעמֹוד ְלַיד ַהּקֹוְרָּבן? ִאי 
ֶאְפָׁשר! ָלֵכן ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים, ֶׁשְּבָכל ָׁשבּוַע ְקבּוָצה ֶׁשל ּכֹוֲהִנים, ְלִוִּיים ְוִיְׂשְרֵאִלים, ַיַעְמדּו ְּבֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש ִּבְׁשַעת ַהְקָרַבת קֹוְרַּבן ַהָּתִמיד ְוֵהם ְּכמֹו ְנִציִגים ֶׁשל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ַהְּקבּוצֹות ַהָּללּו 
ּכּוּנּו "ַאְנֵׁשי ַמֲעָמד", ִּכי ֵהם ָעְמדּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְלַיד ַהּקֹוְרָּבן. ַאְנֵׁשי ַהַּמֲעָמד ָהיּו ָצִמים ְּברֹוב 
בּוַע, ּוְבָכל יֹום ָהיּו קֹוְרִאים ַּבּתֹוָרה. ְּביֹום ִראׁשֹון, ָהיּו קֹוְרִאים ֶאת ַהְּפסּוִקים ְּבָפָרַׁשת  ְיֵמי ַהּׁשָ
ְּבֵראִׁשית ַהְמַסְּפִרים ַמה ָּבָרא ה' ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון. ְּביֹום ֵׁשִני, ָקְראּו ַעל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ְּביֹום ֵׁשִני. 
בּוַע. ַגם ֶּבָעִרים ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָהיּו ִמְתַאְּסִפים ֲאָנִׁשים  ָּכְך ָהיּו נֹוֲהִגים ְּבָכל יֹום ִמיֵמי ַהּׁשָ
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִמְתַעִּנים ּוִמְתַּפְלִלים ֶׁשַהּקֹוְרָּבנֹות ִיְתַקְּבלּו ְּבָרצֹון, ְוַגם ֵהם ּכּוּנּו "ַאְנֵׁשי ַמֲעָמד".

ַּדף כ"ח: "ְּבֵני סּוְלַמאי"

ם ֶׁשָּלּה ָהָיה "ְּבֵני סּוְלַמאי".  ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ִמְׁשָּפָחה ֶׁשַהּׁשֵ
ִני, ְּכֶׁשַהְיָוִנים  ַמּדּוַע ּכּונּו "ְּבֵני סּוְלַמאי"? ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ָׁשְלטּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵהם ָּגְזרּו ֶׁשֹּלא ָיִביאּו ֵעִצים ַלִּמְזֵּבַח, ְּכֵדי 
ְלַהְבִעיר ֵאׁש ְלַהְקָרַבת ַהּקֹוְרָּבנֹות. ְּכֵדי ִלְׁשמֹור ֶׁשַהְּיהּוִדים ֹלא 

ָיִביאּו ֵעִצים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶהֱעִמידּו ַהְיָוִנים ׁשֹוְמִרים ַּבְּדָרִכים ַהּמֹוִבילֹות ִלירּוָׁשָלִים. ָהיּו 
ְּבֵני ִמְׁשָּפָחה ֶׁשָעׂשּו ַתְחּבּוָלה. ֵהם ָלְקחּו ֵעִצים ְוִהְרִּכיבּו ֵמֶהם סּוָּלמֹות, ְוֵהֵחּלּו ָלֶלֶכת ְלִכיּוּון 
ְירּוָׁשַלִים. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַלַּמְחסֹום ֶׁשל ַהּשֹׁוְמִרים, ָהיּו ַהּשֹׁוְמִרים ׁשֹוֲאִלים: "ְלָאן ַאֶּתם הֹוְלִכים 
ִעם ָהֵעִצים?". ָאְמרּו ַהְּיהּוִדים: "ַאֶּתם ֹלא רֹוִאים ֶׁשֶאלּו סּוָּלמֹות? ָאנּו הֹוְלִכים ְלהֹוִריד 
ּגֹוָזִלים ֵמָהֵעִצים". ַהּשֹׁוְמִרים ִהִּניחּו ָלֶהם ְלַהְמִׁשיְך ַּבֶּדֶרְך, ְוָאז ֵהם ֵּפְרקּו ֶאת ַהּסּוָּלמֹות 
ְוֵהִביאּו ֶאת ָהֵעִצים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָכְך ָהיּו ֵדי ֵעִצים ְלַהְקִריב קֹוְרָּבנֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. 

ִלְבֵני ִמְׁשָּפָחה זֹו ָקְראּו "ְּבֵני סּוְלַמאי", ַעל ֵׁשם ַהּסּוָּלם.

ָתה ַיִין ֹלא ְיָבֵרְך ִּבְרַּכת ּכֹוֲהִנים ַּדף כ"ו: ּכֹוֵהן ֶׁשּׁשָ

ִמְצַות "ִּבְרַּכת ּכֹוֲהִנים" ְמכּוָּנה "ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים", ִמְּפֵני ֶׁשַהּכֹוֲהִנים נֹוְׂשִאים )ְמִריִמים( ֶאת ַּכּפֹות 
ְיֵדיֶהם ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם ְמָבְרִכים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ְֶּאֶרץ ִיְׂשָרֵאל נֹוֲהִגים ַהּכֹוֲהִנים ְלָבֵרְך ֶאת ְּבֵני 
ָנה ַהּכֹוֲהִנים ֵאיָנם נֹוְׂשִאים ֶאת  ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִפיַּלת ַׁשֲחִרית ּוִבְתִפיַּלת מּוָסף. ְּבָכל ְימֹות ַהּׁשָ
ָתה ַיִין, ֵאינֹו  ַּכֵּפיֶהם ִּבְתִפיַּלת ִמְנָחה )חּוץ מִמְנָחה ֶׁשל ַּתֲעִנית(. ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשּכֹוֵהן ֶׁשּׁשָ
א ַּכָּפיו ִּבְתִפיַּלת ִמְנָחה,  אי ְלָבֵרְך "ִּבְרַּכת ּכֹוֲהִנים", ְלִפיָכְך ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים ֶׁשַאף ּכֹוֵהן ֹלא ִיּׂשָ ַרּׁשַ
אי ְלָבֵרְך "ִּבְרַּכת  ָתה ַיִין ֵאינֹו ַרּׁשַ ֶׁשָּמא ָׁשָתה ַיִין ַּבֲארּוַחת ַהָּצֳהָרִים. ִמַּנִין יֹוְדִעים ֶׁשּכֹוֵהן ֶׁשּׁשָ
ּכֹוֲהִנים"? ִּמָּיד ַאַחר ֶׁשִּמְסַּתְּיִמים ַהְּפסּוִקים ָּבֶהם ִנְכְּתבּו ִהְלכֹות ַהָּנִזיר, ּכֹוֶתֶבת ַהּתֹוָרה ֶאת 
ִמְצַות ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים. ַמּדּוַע ָּכְתָבה אֹוָתם ַהּתֹוָרה ֶזה ְלַצד ֶזה? ְּכֵדי ִלְרמֹוז ָלנּו, ֶׁשְּכִפי ֶׁשָּנִזיר 
אי ִלְׁשּתֹות ַיִין, ָּכְך ָהרֹוֶצה ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ּכֹוֲהִנים, ָאסּור לֹו ִלְׁשּתֹות ָיִין. ְּדָרָׁשה זֹו ְמכּוָּנה  ֵאינֹו ַרּׁשַ

ֵני ְּפסּוִקים ְסמּוִכים ֶזה ָלֶזה, ִנְמָצִאים ֶזה ְלַצד ֶזה. "ְסמּוִכים", ֶׁשּלֹוְמִדים ְּדָרָׁשה ִמָּכְך ֶׁשּׁשְ

בס"ד

1. מי חילק דגים בתור פרס לילדים?
2. מה אסור לכהן לעשות אחרי 

ששתה יין?
3. איך הצליחו להגניב עצים לבית 

המקדש?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת תענית, דפים כ״ו - כ״ט

???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
אחת השאלות הקשות שעולה בפרשתנו 
היא - מה גרם ליוסף להימנע מלגלות 
לאביו שהוא חי במצרים? מדוע הוא לא 
שלח לו באופן מיידי כי האחים מכרו 
אותו למצרים וכי הוא המשנה למלך? 
תשובות רבות נכתבו על דבר זה, ובתוכן 
החיים  "אור  של  החשובה  תשובתו 
הקדוש", המלמדת רבות על חשיבות 
הזהירות מהלבנת פני חברו. מסביר "אור 
החיים", שיוסף לא רצה לבייש את אחיו 
מול אביו, כמו שאמרו חז"ל, "מוטב לאדם 
שיפיל עצמו לכבשן האש ואל יביש פני 
חברו ברבים". יוסף חשב שאם יעקב אביו 
יידע על מזימתם של האחים - הדבר עלול 
לפגוע בשלומם של שבטי ישראל, ולכן 
העדיף יוסף לשמור את הדברים לעצמו 
ולא לפעול באופן אקטיבי ולגלות לאביו 

כיצד התגלגל למצרים.

ַּדף כ"ט: יֹום ִּתְׁשָעה ְּבָאב - יֹום ֶׁשל ְּבִכָּיה ְלדֹורֹות

ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב ָקרּו ָצרֹות ַרּבֹות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל. ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב ִנְגַזר ַעל ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָהיּו ַבִּמְדָּבר, 
ֶׁשֹּלא ִיָּכְנסּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשָּימּות ָּכל ַהּדֹור ֶׁשָּיָצא ִמִּמְצָרִים. ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב ַּגם ֶנְחְרבּו 
ִני. ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ָחַרב ִּבְׁשַנת ג' ֲאָלִפים  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ִני ָחַרב ִּבְׁשַנת ג' ֲאָלִפים תתכ"ח, ִּביֵמי ַרָּבן  של"ח, ִּביֵמי ַהֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו, ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי. ְּבִתְׁשָעה ְבָאב ַּגם ָּכְבׁשּו ָהרֹוָמִאים ֶאת ָהִעיר ֵּביָּתר ְוָהְרגּו ֶאת ּתֹוָׁשֶביָה. ֵגירּוׁש 
ְיהּוֵדי ְסָפַרד, ֶׁשֵאַרע ִלְפֵני ַּכֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשִנים, ֵאַרע ְּבִתְׁשָעה ְבָאב. ִלְפֵני ַהֵּגירּוׁש, ָּפְרָחה 
ֶרת ְּביֹוֵתר ֶׁשל ְיהּוִדים. ָהיּו ְיהּוִדים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים,  ַיֲהדּות ְסָפַרד ְוָהְיָתה ַהָּגלּות ַהְּמאּוּׁשֶ
מּוְפָלִגים ְּבָחְכָמה ְוָהיּו ַגם ְיהּוִדים ֲעִׁשיִרים ְוָׂשִרים ַּבֲחַצר ַהַּמְלכּות. ַאְך ִּפְתאֹום ֶהְחִליט ַהֶּמֶלְך 
ָהָרָׁשע ֶפְרִּדיַנְנד ְוַהַּמְלָּכה ָהְרָׁשָעה ִאיַזֶּבָלה, ֶׁשְּיהּוִדי ֶׁשֹּלא ַיְסִּכים ְלִהְתַנֵּצר - ְיגֹוַרׁש ִמְּסָפַרד. 

ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב ָעְזבּו ַהְּיהּוִדים ֶאת ֶאֶרץ ְסָפַרד, ְורּוָּבם ֵמתּו ַּבָּצרֹות ּוַבְּתָלאֹות.

)תשובות: 1. אליהו, 2. אלישע, 3. 
יהושע, 4. חזקיהו(

למדנו על הניסים שנעשו לרבי חנינא 
בן דוסא. לאילו אישים בתנ"ך נעשו 

הניסים הבאים?

אש ירדה מהשמים על הקורבן שלו.. 1

הצבא שבא לתפוס אותו הוכה . 2
בסנוורים.

הירדן נבקע לו לשניים.. 3

השמש חזרה לאחור עבורו עשר . 4
מעלות.


