
ַּדף ל': ֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְּבָאב ְוִתְׁשָעה ְּבָאב

ְּבֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְּבָאב אֹוְכִלים ְסעּוָּדה ַאֲחרֹוָנה ִלְפֵני ַהּצֹום. ְסעּוָּדה זֹו ְמכּוָּנה "ְסעּוָּדה 
ַמְפֶסֶקת", ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַהְּסעּוָּדה ֶׁשַאֲחֶריָה ַמְפִסיִקים ֶלֱאכֹול. ַהְּסעּוָּדה ַהַּמְפֶסֶקת 
ְצִריָכה ִלְהיֹות ְסעּוָּדה ְּפׁשּוָטה ְוֹלא ְמפֹוֶאֶרת. ֵאין ׁשֹוִתים ַיִין, ֵאין אֹוְכִלים ָּבָׂשר, 
ַוֲאִפיּלּו ֵאין אֹוְכִלים ְׁשֵני ַתְבִׁשיִלים ִּבְסעּוָּדה זֹו. ְּבָיֵמינּו נֹוֲהִגים, ֶׁשְּכָבר ַּבָּיִמים 
ֶׁשִּלְפֵני ִתְׁשָעה ְּבָאב ֵאין ׁשֹוִתים ַיִין ְוֵאין אֹוְכִלים ָּבָׂשר. ַּתֲעִנית ִּתְׁשָעה ְּבָאב ּדֹוָמה 
ְליֹום ַהִּכיּפּוִרים ְּבָכְך ֶׁשְּכָבר ֵמַהַּלְיָלה ַמְפִסיִקים ֶלֱאכֹול, ְוֵאין נֹוֲעִלים ַנֲעֵלי עֹור ְוֵאין 
ִמְתַרֲחִצים. ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב ָאסּור ִלְלמֹוד ִּדְבֵרי תֹוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשּיֹום ִּתְׁשָעה ְּבָאב הּוא יֹום 
ֵאֶבל ְוַעְצבּות, ְוִליּמּוד ַהּתֹוָרה ְמַׂשֵּמַח ּוַמְרִנין. ֲאָבל, מּוָּתר ִלְלמֹוד ְּדָבִרים ֲעצּוִבים, 
ְּכגֹון, ְמִגיַּלת ֵאיָכה, ּוְפָרִקים ְמסּוָּיִמים ְּבֵסֶפר ִיְרְמָיהּו, ֶׁשָּבֶהם ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו ִהְתַנֵּבא 
ַעל ַהָּגלּות ַהָּמָרה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ָאְמרּו ֲחָכִמים: ָּכל ַהִּמְתַאֵּבל ַעל ְירּוָׁשַלִים, מּוְבָטח 

לֹו ֶׁשָעִתיד הּוא ִלְראֹות ְּבִׂשְמָחָתּה ְּבֵעת ִּבְנַין ְירּוָׁשַלִים ֶלָעִתיד ָלבֹוא.

ַּדף ל"א: ֵנס ְקבּוַרת ֲהרּוֵגי ֵּביָתר

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשּיֹום ַהִּכיּפּוִרים ְויֹום ט"ּו ְּבָאב ֶנֱחָׁשִבים ַּכָּיִמים ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר 
ֶׁשָהיּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל. יֹום ַהִּכיּפּוִרים - ִמְּפֵני ֶׁשְּביֹום ֶזה ִנְמָחִלים ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְּבֵני 
ִנִּיים ֶׁשֲעֵליֶהם ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות. ַאְך ַמה  ִיְׂשָרֵאל, ּוְביֹום ֶזה ַּגם ִניְּתנּו ַהּלּוחֹות ַהּׁשְ

ְּמיּוָחד ְּביֹום ט"ּו ְּבָאב, ֶׁשהּוא ְמַׂשֵּמַח ָּכל ָּכְך?

ְּביֹום ֶזה ִהְסִּכימּו ָהרֹוָמִאים ֶׁשִּיְקְּברּו ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֶּנֶהְרגּו ָּבִעיר ֵּביָתר ָׁשִנים ֲאָחדֹות 
ֶדה ְוֹלא ִּבְקבּוָרה,  ִלְפֵני ֵכן. ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ֲאָחדֹות ָהיּו ַהֲהרּוִגים מּוָּטִלים ַעל ְּפֵני ַהּׂשָ
ְוַכֲאֶׁשר ִניָּתן ָהָיה ִלְקּבֹור אֹוָתם, ָׂשְמחּו ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשִּתיְּקנּו ֲחָכִמים ְלהֹוִסיף ְּבִבְרַּכת 
ִנים  ַהָּמזֹון ֶאת "ִּבְרַּכת ַהּטֹוב ְוַהֵּמיִטיב". ֵנס ָּגדֹול ַנֲעָׂשה ַלֲהרּוֵגי ֵּביָתר. ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ
ֶׁשַהּגּופֹות ֶׁשָּלֶהם ֹלא ִנְקְּברּו - ֵהן נֹוְתרּו ְׁשֵלמֹות. ַעל ָּכְך ְמָבְרִכים "ַהּטֹוב" - ֶׁשַהּגּופֹות 

ֹלא ִנְרְקבּו, "ְוַהֵּמיִטיב" - ֶׁשָּזכּו ְלַהִּגיַע ִלְקבּוָרה.

ַּדף ב': ַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה

ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו ִלְקרֹוא ֶאת ְמִגיַּלת ֶאְסֵּתר ְּביֹום ַהּפּוִרים. 

ָמַתי ָחל יֹום ַהּפּוִרים? ֶּבָעִרים ֶׁשִּבְתקּוַפת ְיֵמי ַחָּייו ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ָהיּו מּוָּקפֹות 
חֹוָמה, ְירּוָׁשַלִים, ְלָמָׁשל - קֹוְרִאים ְּבט"ו ַּבֲאָדר. ֶּבָעִרים ֶׁשֹּלא ָהיּו מּוָּקפֹות חֹוָמה 

ְּבָיָמיו, קֹוְרִאים ֶאת ַהְּמִגיָּלה ְּבי"ד ַּבֲאָדר.

ַּבִּמְׁשָנה לֹוְמִדים, ֶׁשֲחָכִמים הֹורּו, ִּכי ֲאָנִׁשים ַהִּמְתּגֹוְרִרים ִּבְכָפִרים ְקַטִּנים, ְיכֹוִלים 
ִלְקרֹוא ֶאת ַהְּמִגיָּלה ָיִמים ֲאָחִדים ִלְפֵני ּפּוִרים, ִּכי ֵהם ֹלא ָיְדעּו ִלְקרֹוא ֶאת ַהְּמִגיָּלה 
ְּבַעְצָמם, ְוָהיּו ְצִריִכים ִלְנסֹוַע ֶאל ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ּוְלַבֵּקׁש ֵמֶאָחד ִמְּבֵני ָהִעיר ֶׁשִּיְקָרא 

ֲעבּוָרם ֶאת ַהְּמִגיָּלה.

י  ָאְמרּו ֲחָכִמים: ֵמַאַחר ֶׁשַהַּכְפִרִּיים ְרִגיִלים ְלַהִּגיַע ֶאל ָהִעיר ְּבָיִמים ֵׁשִני ַוֲחִמיּׁשִ
בּוַע, ָלֵכן, ִאם ּפּוִרים ָחל ְּביֹום ְׁשִליִׁשי, ְלָמָׁשל, ֵהם ְיכֹוִלים ִלְׁשמֹוַע ֶאת ַהְּמִגיָּלה  ַּבּׁשָ

ְּביֹום ֵׁשִני, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְצָטְרכּו ִלְטרֹוַח ְוָלבֹוא ֶאל ָהִעיר ַּפַעם נֹוֶסֶפת ְּביֹום ְׁשִליִׁשי.
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת מגילה, דף ג׳

הסבר: התלמוד מלמד בקטע זה שאותיות פתוחות 
וסתומות היו קיימות מלכתחילה בעברית, אבל בתחילה 
לא ידעו אילו באמצע מילה ואילו בסופה, והנביאים 
תיקנו שהאותיות הפתוחות יהיו באמצע המילים 

והסתומות בסופן.

אין - כן
לא הוו ידעי - לא היו יודעים

אין, מהווה הוו, ולא הוו ידעי הי באמצע תיבה והי 
בסוף תיבה, ואתו צופים ותקינו פתוחים באמצע 

תיבה וסתומין בסוף תיבה.

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית, ַּדף ל'- ַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה, ַּדף ו'
פרשת ויחי | ח'-י"ד בטבת )12-18 לדצמבר( 

 | על המפה 
חירבת דוראן-רחובות

העיר רחובות הוקמה כמושבה בשנת 1890, 
על אדמות דוראן שנרכשו בידי יהושע חנקין. 
היא נקראה על שם הבאר שחפר יצחק אבינו, 
עליה נאמר "כי עתה הרחיב ה' לנו". תושביה 
הראשונים היו עולים מפולין שהשתייכו 
לקבוצת "מנוחה ונחלה". בסביבות היישוב 
ניטעו פרדסים רבים, שבעקבותיהם כונתה 
רחובות "עיר ההדרים", וגם בסמלה מופיעים 
תפוזים. רבים מהתושבים עבדו בפרדסים ובבתי 
האריזה. בשנת 1907 התיישבו ברחובות עולים 
מתימן ובנו בה שכונות חדשות. בשנת 1950 
הגיע מספר התושבים ברחובות ל-18,000 והיא 
הוכרזה כעיר. כיום גרים בה למעלה מ-147,000 
תושבים. ברחובות גם נמצא מכון וייצמן למדע 

והפקולטה לחקלאות של האונ' העברית. 

"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. 

תצלום של רחוב יעקב 
במושבה רחובות 1893 

 Wikipedia, The Education(
 program of the National

)Library of Israel

מסיימים
מסכת תענית

מתחילים
מסכת מגילה!

ַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה

מדינת ישראל
משרד החינוך

בס"ד



בס"ד

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שזה לא 

צעד נכון. עדיף מקום עבודה גם עם 

משכורת נמוכה יותר בארץ, מאשר 

לחיות בחו"ל ללא המשפחה , רחוק 

מהחברים, ומי יודע לאן הוא יתגלגל, 

את מי הוא יפגוש, ואיך זה ישפיע על 

זהותו ואמונתו, ובכלל- הרבה כמוהו 

התחילו כך ונשארו לגור כל חייהם 

בחו"ל, רחוקים מהמשפחה והחברים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

דביר בן 25. לאחר השירות הצבאי טייל קצת בעולם, וסיים ללמוד 
תואר ראשון. לאחר שניסה להתקבל ללא הצלחה לכמה מקומות 
עבודה, או כאלו שהציעו לו שכר נמוך , הוא התייאש מלמצוא עבודה 
בארץ. דביר אמר להוריו שהוא החליט לנסוע לחו"ל- ולחפש עבודה 
במקומות אחרים, כדי להתקדם ולקבל שכר גבוה יותר מאשר בארץ. 
הוא לא יודע איפה הוא ימצא עבודה וכמה שנים הוא יחיה בחו"ל, 
אבל הוא רוצה לנסות.  דבריו אלו של דביר עוררו 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
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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.

פרעות "סופות בנגב"
ה"סופות בנגב" הוא כינויין של פרעות שערכו 
הגויים ביהודי רוסיה בשנים 1881-1882. הן נקראו 
כך על שם הפסוק בישעיהו: "...ְכּסּופֹות ַבֶּנֶּגב ַלֲחֹלף 
ִמִמְּדָבּר ָבּא ֵמֶאֶרץ נֹוָרָאה". הפרעות פרצו בעקבות 
רצח הצאר אלכסנדר השני בידי מהפכנים, 
שהעיתונות האנטישמית טענה שהם יהודים. 
הן החלו בפסח באוקראינה והתפשטו לאזורים 
נוספים, וכללו פוגרומים, הרס, שריפה, שוד 
ואלימות. לאחר סיום הפרעות הטילו השלטונות 
גזירות קשות על היהודים, שהגבילו את תחום 
מחייתם ואת אפשרויות המסחר שלהם. לסופות 
בנגב הייתה השפעה חזקה על העם היהודי, 
ובעקבותיהם הבינו רבים שאת הפתרון למצבם 
של היהודים ניתן למצוא רק בארץ ישראל ולא 

בהשתלבות בחברת הגויים.

יחזור ארצה.שיהיה, ולאחר כמה שנים הוא עצמו ועל זהותו בכל מקום בטוחים שדביר ישמור על לו לחפש את מזלו בחו"ל. הם צריך לכבד את רצונו ולאפשר שלו, ואם זה מה שהוא רוצה שהם תומכים בו ובשאיפות חלק מבני המשפחה אמרו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

גאולת אדמות
גאולת אדמות הוא מושג המתאר רכישת אדמות 
בארץ ישראל מידי גויים על ידי יהודים. מקור 
המושג הוא בכך שפעולה זו נחשבת ל"גאולה", 
כלומר השבת האדמות לבעליהן המקוריים, שהם 
היהודים. גאולת הקרקע הייתה אחת הפעולות 
המרכזיות של המתיישבים בארץ ישראל ואפשרה 

את הקמת ההתיישבות ומדינת ישראל.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

חברותא



בס"ד

3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  . יהושע חנקין.
2  .

חנקין קנה את האדמות עליהן הוקמו  הערים חדרה ורחובות.
3  .

חנקין נקבר בעין חרוד.
4  . כפר יהושע.
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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

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

איך הוא קשור לרחובות וחדרה?
איך השלט עין חרוד קשור אליו?
איזה יישוב בארץ נקרא על שמו?

כונה "גואל אדמות העמק". . 1
עסק ברכישת קרקעות בארץ ישראל ובמיוחד בעמק יזרעאל. . 2
עלה לארץ בגיל 16 בעקבות פרעות "הסופות בנגב".. 3
בעשרים שנות חייו האחרונות רכש קרקעות בהיקף של . 4

כ-600,000 דונם.
קברו נמצא בתוך גן לאומי מעיין חרוד, ועל שמו נקרא . 5

היישוב "כפר יהושע".

2
1

3

4

יהושע חנקין



ַּדף ד': "ִּמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמא"

ָּנִׁשים ְּפטּורֹות ִמ"ִּמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמא". ְּכלֹוַמר, ֵיׁש ִמְצוֹות ֶׁשָּצִריְך ְלַקֵּים ָּתִמיד, 
ְלָמָׁשל ִמְצַות ְצָדָקה, ְוֵיׁש ִמְצוֹות ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים אֹוָתן ָּתִמיד. ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע 
ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ְלָמָׁשל, ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ַרק ִּבְתִחיַּלת ַהּיֹום, ּוִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית, 
ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ַרק ַּבָּלְיָלה. את ִמְצַות ְקִריַאת ְמִגיַּלת ֶאְסֵּתר ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ַרק ְּבפּוִרים, 
ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ָנִׁשים ַחָּיבֹות ְּבִמְצָוה זֹו? ַהַּתְלמּוד עֹוֶנה ְואֹוֵמר: "ֶׁשַאף ֵהן ָהיּו ְּבאֹותֹו 
ַהֵּנס" ְוָלֵכן ַּגם ַהָּנִׁשים ַחָּיבֹות ְּבִמְצָוה זֹו.  ָהַרְׁשַּב"ם ַמְסִּביר, ֶׁשִעיַּקר ֵנס ּפּוִרים ָהָיה ַעל 
ה, ֲהֹלא ִהיא ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה. ַרִׁש"י ּוַבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ְמָפְרִׁשים ְּבאֹוֶפן ַאֵחר: ֵהן  ְיֵדי ִאיּׁשָ
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָּגַזר ַלֲהרֹוג ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּבְמִגיַּלת ֶאְסֵּתר "ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן 

ַטף ְוָנִׁשים", ָלֵכן, ַהֵּנס ֶׁשל ּפּוִרים ַׁשָּיְך ַּגם ָלֶהן.

ַּדף ה': ָמַתי קֹוְרִאים ֶאת ַהְּמִגיָּלה ָּבִעיר ְטֶבְרָיה?

ָהָאמֹוָרא ִחְזִקָּיה, ֶׁשָהָיה ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, ָּגר ָּבִעיר ְטֶבְרָיה, ְוָהָיה נֹוֵהג ִלְקרֹוא 
ֶאת ְמִגיַּלת ֶאְסֵּתר ְּבי"ד ַּבֲאָדר ְוַגם ְּבט"ו ַּבֲאָדר. ַמּדּוַע ָעָׂשה ָּכְך? ֲהֵרי ָהִעיר ְטֶבְרָיה 
ָהְיָתה מּוֶּקֶפת חֹוָמה ִמיֵמי ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון, ְוָצִריְך ִלְקרֹוא ָּבּה ְּבט"ו ַּבֲאָדר ִּבְלָבד! ַהַּתְלמּוד 
ַמְסִּביר ֶׁשהּוא ִהְסַּתֵּפק, ִאם ְטֶבְרָיה ִנְקֵראת ִּבְכָלל ִעיר מּוֶּקֶפת חֹוָמה, ִמְּפֵני ֶׁשַּצד ֶאָחד 
ֹלֹוָׁשה ְצָדִדים ֶׁשל ָהִעיר ָהיּו מּוָּקִפים חֹוָמה  ֶׁשל ָהִעיר ִנְגָמר ְּבַים ִּכֶּנֶרת. ָאְמָנם ָנכֹון ֶׁשּׁשְ
ִמימֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון, ַאְך ַּבַּצד ָהְרִביִעי ֵאין חֹוָמה. ֵיׁש ָים. ִיָּתֵכן לֹוַמר, ֶׁשְּבָכל זֹאת ָהִעיר 
ִנְקֵראת "מּוֶּקֶפת חֹוָמה", ִמְּפֵני ֶׁשָהאֹוְיִבים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהיָּכֵנס ֵאֶליָה, ְוִיָּתֵכן ַּגם לֹוַמר, 
ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשַּבְּמִציאּות ֵאין חֹוָמה ַּבַּצד ָהְרִביִעי ֶׁשל ַים ִּכֶּנֶרת, ָהִעיר ֵאיָנּה ִנְקֵראת "מּוֶּקֶפת 

חֹוָמה". ָלֵכן ָקָרא ִחְזִקָּיה ֶאת ַהְּמִגיָּלה ַּגם ְּבי"ד ַּבֲאָדר ְוַגם ְּבט"ו ַּבֲאָדר.

ַּדף ג': ָסמּוְך ְוִנְרָאה

ֶּבָעִרים ֶׁשָהיּו מּוָּקפֹות חֹוָמה ִּביֵמי ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון, קֹוְרִאים ֶאת ַהְּמִגיָּלה ְּבט"ו ַּבֲאָדר. 
ִּבְלׁשֹון ַהַּתְלמּוד, ְמכּוּנֹות ָעִרים ֵאּלּו "ְּכַרִּכים". ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ְּבַרְיָתא ָּבּה ֶנֱאַמר, ִּכי 
ֲאָנִׁשים ַהָּגִרים ְּבָבִּתים אֹו ִּבְׁשכּונֹות ַהִּנְמָצִאים ְּבָסמּוְך ל"ְּכַרְך", ְוַגם ֲאָנִׁשים ַהָּגִרים 
ְּבָמקֹום ִמֶּמּנּו רֹוִאים ֶאת ַהְּכַרְך, ֲהֵרי ֵהם קֹוְרִאים ֶאת ַהְּמִגיָּלה ְּבט"ו ַּבֲאָדר, ַּגם ִאם ֵּביָתם 

ִנְמָצא ְּבָמקֹום ֶׁשֹּלא ָהָיה מּוָּקף חֹוָמה ִּביֵמי ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון.

ַמּדּוַע ְצִריָכה ַהְּבַרְיָתא ִלְכּתֹוב ְׁשֵני ְדָבִרים, ַּגם ֶׁשִּמי ֶׁשָּגר ָסמּוְך ַלְּכַרְך קֹוֵרא ְבט"ו ְוַגם ִמי 
ֶׁשָּגר ְּבָמקֹום ֶׁשרֹוִאים ֶאת ַהְּכַרְך, קֹוֵרא ְּבט"ו? ֲהֵרי ִמי ֶׁשָּגר ָסמּוְך ַלְּכַרְך, ְּכָבר רֹוֶאה אֹותֹו 
ִמֵּמיָלא! ַהַּתְלמּוד עֹוֶנה ֶׁשִאם ָהָיה ָּכתּוב ַּבְבַרְיָתא ֶׁשַרק ְּבָמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו רֹוִאים ֶאת ַהְּכַרְך, 
קֹוְרִאים ְּבט"ו ַּבֲאָדר, ָהִיינּו ְסבּוִרים, ֶׁשִאם ֵיׁש ְּכָפר ָקָטן ָּבֵעֶמק ֶׁשִּמֶּמּנּו ֵאין רֹוִאים ֶאת 
ַהְּכַרְך - ֹלא ִיְקְראּו ְּבֵני ַהְּכָפר ִעם ְּבֵני ַהְּכַרְך, ִּכי ֵאיָנם רֹוִאים אֹוָתם. ָלֵכן ָאְמָרה ַהְּבַרְייָתא, 
ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשהּוא "ָסמּוְך" ַלְּכַרְך, ַּגם ִאם ֵאין רֹוִאים ִמֶּמּנּו ֶאת ַהְּכַרְך, קֹוְרִאים ְּבט"ו ַּבֲאָדר.

איך קשור יהושע בן נון לפורים?  .1
מדוע נשים חייבות בקריאת מגילה?  .2

איזו מצווה קיים רבי זירא כשלא היה לו   .3
כוח ללמוד?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת מגילה, דפים ג׳ - 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
בפרשתנו מניח יעקב את ידו על שני בניו של 
יוסף - מנשה ואפרים - ומברך אותם בברכה 
המפורסמת: "המלאך הגואל...". ברכה זו נחשבת 
לאחד מנכסי צאן הברזל שבעולם היהודי, וכל 
אב ואם מברכים את ילדיהם בברכת בני יוסף - 
"ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה...". מדוע זכו 
דווקא אפרים ומנשה לברכה מיוחדת כזאת, בה 
מברכים הורי ישראל את ילדיהם בכל הדורות?  
מצע גידולם של אפרים ומנשה היה שונה 
מאוד מהמקום בו גדלו שאר השבטים וילדיהם. 
יוסף התחתן במצרים ושם הוליד את ילדיו. הם 
גדלו בסביבה זרה מכל הבחינות ולכן העובדה 
שנשארו נאמנים לעמם ולזהותם הוא סיפור 
הצלחה מיוחד במינו. אפרים ומנשה מהווים 
מודל לילדים שהמשיכו ללכת בדרכי הוריהם, 
למרות הסביבה השונה והקשה, ועל כן דווקא 
בברכתם אנו מברכים את ילדינו, שיעמדו גם הם 
אל מול כל קושי ואתגר, וילכו בדרכי האבות.

ַּדף ו': ָהָאמֹוָרא ַרִּבי ֵזיָרא

ָהָאמֹוָרא ַרִּבי ֵזיָרא נֹוַלד ְּבֶאֶרץ ָּבֶבל ְלִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ּכֹוֲהִנים, ֲאָבל ְּכֶׁשָהָיה ַרִּבי ֵזיָרא ֶיֶלד 
ָקָטן, ִנְפְטרּו ָאִביו ְוִאּמֹו. ְּתקּוָפה ֲארּוָּכה ָהָיה ַרִּבי ֵזיָרא ִמְצַטֵער, ֶׁשהֹוָריו ִנְפְטרּו ְּכֶׁשָהָיה 

ּכֹה ָצִעיר ְוהּוא ֹלא ָזָכה ְלַכֵּבד אֹוָתם ּוְלַקֵּים ִמְצַות ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם.
ַהֶּיֶלד ַהָּקָטן, ֵזיָרא, ָלַמד ְּבַהְתָמָדה ַרָּבה ְוָׁשַקד ְּבָעָמל ַעל ִליּמּוד ַהּתֹוָרה, ַעד ֶׁשָּזָכה 
ִלְהיֹות ַאַחד ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל. ְלַאַחר ָׁשִנים, ָעָלה ַרִּבי ֵזיָרא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָּבּה הּוְסַמְך 
ְלהֹוָרָאה ְוכּוָּנה ַּבּתֹוַאר "ַרִּבי". ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות ָלַמד ּתֹוָרה ָּבִעיר ְטֶבְרָיה ְוָזָכה ַלֲאִריכּות 
ָיִמים מּוְפֶלֶגת. ְּכֶׁשַרִּבי ֵזיָרא ָהָיה ַחָּלׁש ְוֹלא ָיכֹול ָהָיה ִלְלמֹוד, הּוא ָנַהג ָלֶׁשֶבת ְּבֶפַתח 
ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְּכֵדי ָלקּום ִּבְפֵני ַתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם יֹוְצִאים ְוִנְכָנִסים, ְוִלְזּכֹות 
ְלַקֵּים ִמְצַות ִּכיּבּוד ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ֶׁשְּכֶׁשִּנְפַטר ַרִּבי ֵזיָרא, ִהְסִּפידּוהּו ְּבקֹול ָעצּוב ַעל 

ֶׁשִּנְפַטר ָּגדֹול ְּבִיְׂשָרֵאל.

)תשובות: קיסריה, לוד, טבריה, 
חברון, ירושלים, עכו(

למדנו במסכת מגילה על ערים מוקפות 
חומה. זהו את שמות הערים בארץ 

שאותיותיהם התבלבלו:

הריסקי

דול

הבריט

נברוח

מירשולי

כוע

בס"ד


