בס"ד

סדר קדשים | מסכת מנחות צ"ג -צ"ט
שבת פר' ויצא | ג'  -ט' בכסלו ( 11-17לנובמבר)

ַּדף צ"גָ :ק ְר ָּבן ֶׁשל יֶ לֶ ד
סֹומך ֶאת ָי ָדיו ַעל
ֵ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה נֶ ֱא ַמר ֶׁש ֶּילֶ ד ֶׁש ֵּמ ִביא ָק ְר ָּבן ֵאינֹו
רֹאׁש ַה ָּק ְר ָּבן.
ּתֹורה ַו ֲא ִפיּלּו ִאם הּוא
ֵא ֶיזה ֶי ֶלד ֵמ ִביא ָק ְר ָּבן? ֲה ֵרי ֶי ֶלד ֵאינֹו ַח ָּיב ְּב ִמ ְצוֹות ִמן ַה ָ
רֹוצה ְל ַה ְפ ִריׁש ָק ְר ָּבנֹות הּוא ֵאינֶ ּנּו ָיכֹול.
ֶ
דּוּבר ְּב ֶילֶ ד ֶׁש ָא ִביו נִ ְפ ָטר ְוהּוא ָי ַרׁש ָק ְר ָּבן ֵמ ָא ִביו.
ַה ְמ ָפ ְר ִׁשים ַמ ְס ִּב ִירים ֶׁש ִּי ָּת ֵכן ֶׁש ְּמ ָ
צֹורע,
דּוּבר ְּב ֶי ֶלד ֶׁש ָה ָיה ְמ ָ
ּיֹורׁש ְל ַה ְק ִריב ֶאת ַה ָּק ְר ָּבן ,אֹו ֶׁש ְמ ָ
ַּב ִּמ ְק ֶרה ֶזה ַעל ַה ֵ
צֹורע.
ּוב ִּמ ְק ֶרה ָּכ ֶזה ָא ִביו ָיכֹול ְל ַה ְק ִּדיׁש ֲעבּורֹו ָק ְר ָּבן ְמ ָ
ַ

מן התלמוד
סדר קדשים
מסכת ְמנָ חֹותַּ ,דף פ"ה

"אמר רבא :הקשה אדם קשה שהוא קשה
כברזל ,ומנו? רב ששת"
מנו – מיהו
פרזלא – ברזל
הסבר :רבא מביא קושיה שהקשה רב ששת ,ומכנה
אותו "אדם קשה כברזל" בגלל חכמתו וחריפותו.

ַּדף צ"דֲ :א ִפּיַ ת לֶ ֶחם ַה ָּפנִ ים
אֹופים ֶאת ֶל ֶחם ַה ָּפנִ ים ְּב ֵבית
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ַה ֶּפ ֶרק ְמ ָפ ֶר ֶטת ֵאיְך ָהיּו ִ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשְּ ,כ ִפי ַה ַּק ָּב ָלה ֶׁשּנִ ְמ ְס ָרה ִמּדֹור ְלדֹור ִמ ִּפי מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו.
ְּב ָׁשלֹוׁש ַּת ְבנִ ּיֹות ֶׁשל ָז ָהב ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ּכְ ֵדי לֶ ֱאפֹות ֶאת לֶ ֶחם ַה ָּפנִ ים.
ַּב ַּת ְבנִ ית ָה ִראׁשֹונָ ה ִהּנִ יחּו ֶאת ַה ָּב ֵצק.
ְּב ַת ְבנִ ית ַה ְּשׁנִ ָּיה ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ַה ַח ָּלה ְלתֹוְך ַה ַּתּנּור.
יסה ְלתֹוְך ַּת ְבנִ ית ִּכי ֶל ֶחם
הֹוציאּו ֶאת ַה ַח ָּלה ִמן ַה ַּתּנּור ָה ָיה ָצ ִריְך ְל ַה ְכנִ ָ
ְּכ ֶׁש ִ
ׁשֹומ ִרים אֹותֹו ְּבתֹוְך ַּת ְבנִ ית
ְ
יּוח ֶדת ְו ִאם ֹלא ָהיּו
צּורה ְמ ֶ
ַה ָּפנִ ים ָה ָיה ַרְך ְו ָעׂשּוי ְּב ָ
יׁשית.
ּפֹורר .לָ כֵ ן ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּב ַת ְבנִ ית ְׁשלִ ִ
יּדֹותיו הּוא ָה ָיה ָעלּול לְ ִה ְת ֵ
ימה לְ ִמ ָ
ֶׁש ַּמ ְת ִא ָ
ּוכ ָבר ֹלא
ֹלא ֶה ֱח ִזירּו אֹותֹו ַל ַּת ְבנִ ית ָה ִראׁשֹונָ ה ִּכי ְּב ַתּנּור ִה ְתנַ ְּפ ָחה ַה ַח ָּלה ְו ָג ְד ָלה ְ
נִ ְכנְ ָסה ַל ַּת ְבנִ ית ָה ִראׁשֹונָ ה.

ַּדף צ"ה :לֶ ֶחם ַה ָּפנִ ים
"ל ֶחם ַה ָּפנִ ים":
ול ֲא ִפ ָּיה ֶׁשל ֶ
ַה ִּמיּדֹות ַה ָּללּו ָהיּו ְקׁשּורֹות ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַ
אֹורְך ָּכל ַח ָּלה ֶׁשל ֶל ֶחם ַה ָּפנִ ים.
ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים ֶ
רֹוחב ַה ַח ָּלה.
ֲח ִמי ָּשׁה ְט ָפ ִחים ַ
ּגֹובּה ַה ַח ָּלה.
ֶׁש ַבע ֶא ְצ ָּבעֹות ַ

ַּדף צ"וֵ :איְך ָאכַ ל ָּדוִ ד לֶ ֶחם ָקדֹוׁש?
סּוּפר ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ָּד ִוד ָּב ַרח ִמ ְּפנֵ י ָׁשאּול ַה ֶּמ ֶלְך ,הּוא נִ ְכנַ ס ְלנֹוב
מּואל ְמ ָ
ְּב ֵס ֶפר ְׁש ֵ
יּל ֵחם.
יּקׁש ֶׁש ִּי ְּתנּו לֹו ֶל ֶחם ְו ֶח ֶרבֶ .ל ֶחם ְּכ ֵדי ֶל ֱאכֹול ְו ֶח ֶרב ְּכ ֵדי ְל ִה ָ
ּוב ֵ
ִעיר ַהּכ ֲֹהנִ ים ִ
ַהּכ ֲֹהנִ ים נָ ְתנּו ְל ָד ִוד ֶל ֶחם ַה ָּפנִ ים ִּכי ֹלא ָה ָיה ָל ֶהם ֶל ֶחם ַא ֵחר.
יצד נָ ְתנּו לְ ָד ִוד
ּלֶ ֶחם ַה ָּפנִ ים ָקדֹוׁש ְו ַרק ַהּכ ֲֹהנִ ים ַר ַּשׁ ִאים לֶ ֱאכֹול ִמ ֶּמּנּוִ ,אם ּכֵ ן ּכֵ ַ
לֶ ֱאכֹול ִמּלֶ ֶחם ַה ָּפנִ יםֲ ,ה ֵרי ָּד ִוד ֵאינֹו ּכ ֵֹהן?
בּולמּוס ֵמרֹוב
חֹולה ְּב ְ
אֹותּה ָׁש ָעה ָה ָיה ָּד ִוד ַה ֶּמ ֶלְך ֶ
אֹומר ֶׁש ְּב ָ
ַה ַּת ְלמּוד ְּב ַדף ֶזה ֵ
אֹותּה
לּולה ִל ְגרֹום ְל ָמ ֶות ְו ֶא ְפ ָׁשר ְל ַר ֵּפא ָ
ּבּולמּוס ִהיא ַמ ֲח ָלה ְז ַמּנִ ית ֶׁש ֲע ָ
ָר ָעבְ .
ַעל ְי ֵדי ַמ ֲא ָכלְּ .ב ִמ ְק ֶרה ָּכ ֶזה ֵיׁש ְל ַה ֲא ִכיל אֹותֹו ְּב ָכל ָּד ָבר ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְּב ָסמּוְךַ ,ו ֲא ִפיּלּו
ילה.
ִאם הּוא ָאסּור ַּב ֲא ִכ ָ
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| מן ההסטוריה
ארגון האצ"ל
ארגון האצ"ל (ארגון צבאי לאומי) הוקם
בשנת  ,1931על ידי אנשים בעיקר מתנועת
הנוער בית"ר ,שפרשו מארגון ההגנה ,מכיוון
שהם רצו לפעול באופן אחר וחזק יותר מול
השלטון הבריטי ומול היישוב הערבי בארץ
ישראל .מייסדו ומנהיגו היה זאב ז'בוטינסקי.
המנון הארגון היה "חיילים אלמונים" שכתב
אברהם שטרן (יאיר) .במהלך שנות השלטון
הבריטי בארץ ישראל פעל ארגון האצ"ל
מספר פעולות מחתרתיות נועזות כנגד
מטרות ערביות ובריטיות ,פעולות שנועדו
לפגוע בשלטון הבריטי ,לגרום לו לעזוב את
הארץ ,ולהקים מדינה יהודית.
מפקד האצ"ל באותן שנות מאבק היה
מנחם בגין ,שלימים יהיה ראש הממשלה
השישי של מדינת ישראל.
עם הקמת המדינה וצה"ל ,פורק ארגון
האצ"ל ,ואנשיו השתלבו כחיילים ומפקדים
בצה"ל ,ובמקביל
לכך הקימו יוצאי
האצ"ל את תנועת
החירות.
לוחמי האצ"ל בשעת
שיעור נשק בשכונת
התקוה
( ,Wikipediaמכון
ז'בוטינסקי בישראל)

בס"ד

א

חברות

 7דקות

 3דקות

מתפלפלים

דבר תורה

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

כשנולד ללאה בנה הרביעי ,היא אמרה:
"הפעם אודה את ה'" ולכן קראה לו
יהודה .מדוע דווקא הפעם הודתה לאה,
ולא בבנים הקודמים שנולדו לה?

אדון כהן ,שהייתה לו דירה בבעלותו בבניין משותף ,החליט להשכיר
אותה לאגודה לשיקום האסיר ,כדי שזו תשכן בדירה אסירים הנמצאים
בתהליכי שיקום אחרונים לקראת שחרורם מהכלא.

לאה ידעה שעתידים לצאת מיעקב
בעלה שנים עשר שבטים 12 :בנים.
בחישוב פשוט היא חישבה שלכל אחת
מ 4-נשותיו של יעקב יוולדו  3ילדים,
וכך נגיע ל.12-

דיירים רבים בבניין הביעו התנגדות לכך וכעסו מאוד על אדון כהן על
כך שהוא משכיר את דירתו לאסירים.

טוען מצד שני:

אחד:

מצד אנחנו לא
טענו הדיירים :גורו בבניין
םי
רוצים שאסירי אותנו ,זה
חיד
שלנו .זה מפ ד את ערך
כן ,זה יורי
מסו
כל הכבוד
הדירות ,ועם שלנו הוא
ין
לשיקום  -הבני בו אסירים.
קום לשכן
לא מ

עכשיו כשנולד בנה הרביעי ,הבינה לאה
שהיא זכתה ליותר בנים ממה שהייתה
ראויה .על כן היא אמרה "הפעם" ,עכשיו
כשקיבלתי יותר מהראוי לי  -כשקיבלתי
בן רביעי  -אני מודה לה' שעשה איתי
חסד מעבר למה שמגיע לי.
חכמינו למדו ודרשו כי הודאתה של
לאה הייתה הפעם הראשונה בה הודה
אדם לקב"ה באופן כל כך גלוי ,עד כדי
כך שהיא קראה לבן שלה יהודה.

אדון
להשכיר א כהן :זכותי
ת
ה
למי שאני רוצ דירה שלי
ה,
אני חושב שזו וחוץ מזה
מ
צ
וו
לשק
ה גדולה
ם אסירים
כ
די
לחיים רגילים ו שישובו
שהבית שלי י אני שמח
הי
הם יוכלו ל ה מקום בו
ש
ה תקם.

ו...מה
דעתכם?

ואנחנו עם ישראל ,קרויים יהודים  -על
שמו של יהודה ,שבשמו טמונה מעלתה
וחשיבותה של אמירת התודה.

 4דקות

| מי אני?
א .נולדתי ברוסיה בשנת תרע"ג ( )1913והייתי
פעיל ציוני בתנועת בית"ר.

מי
אני

ב .בשנות המאבק בשלטון הבריטי בארץ ישראל
הייתי מפקד ארגון האצ"ל.
ג .הייתי ראש הממשלה השישי של מדינת
ישראל ,יו"ר תנועת החירות ,שר בממשלות
ישראל ,וחתן פרס נובל לשלום בשנת .1978
מנחם בגין

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

2448

אפרים
ומנשה

2448

2883

 -1311מתן תורה בצלאל
יציאת
מצרים

דוד
המלך

שלמה
המלך

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-586

חורבן ביהמ“ק
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

"ל לכלא עכו.
של לוחמי האצ
1 .1הפריצה
עכו ,בהם
לא
בכ
ים
4.5
וא
2 .2ב .47-אסירים רבים שהיו כל סירים ערבים.
3נמלטו
 180אכו
ע
לא
וכ
ל,
רא
 27 .3אסירי אצ"ל ולח"י ואז בארץ יש
גליה ששלטה
4 .4דגל אנ
טתה.
לי
היה תחת שארגון האצ"ל.
5 .הסמל של
5

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מה האירוע המצויר כאן?
 2מתי הוא התקיים?
 3מה היו תוצאותיו?
 4דגל של איזו מדינה מצויר בציור ואיך הוא קשור לאירוע?
 5איזה סמל מצויר על הקיר?

| מי אנחנו?

 3דקות

היינו  9לוחמי האצ"ל ו 3-לוחמי הלח"י שהוצאנו להורג על ידי הבריטים.
פעלנו נגד השלטון הבריטי בארץ ישראל ולמען הקמת מדינה יהודית.
שניים מאיתנו (פיינשטיין וברזאני) בחרו להתאבד בכלא ולא לתת לבריטים להוציאם להורג.
בהר הרצל בירושלים יש חלקה על שמנו.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

לי הגרדום
עו

א.
ב.
ג.
ד.

 7דקות

5727
ה'תשכ"ז

התשכ"ט

5778
ה'תשע"ח
70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

מלחמת
ששת הימים

1969

הרב
אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

בס"ד

שאלון אמריקאי

סדר קודשיםַ ,מ ֶּס כֶ ת ְמ נָ חֹות ,דפים צ״ז -צ״ט

 .1מה זה בולמוס?
א .שם של חייל יווני.
ב .כפר בגליל.
ג .סוג של שור.
ד .מחלה של רעב חזק.
 .2העיר עכו נמצאת....
א .בין קרית שמונה למטולה.
ב .בין חיפה לנהריה.
ג .בין הרצליה לכפר סבא.
ד .בין חדרה לגדרה.
 .3שושן היא עיר הבירה של...
ד .בבל.
ג .הר הבית.
ב .פריז.
א .פרס.
 .4מה היו המידות של לחם הפנים?
ב .שתיים ,ארבע ,שש.
א .עשר ,תשע ,שמונה.
ד .עשר ,חמש ,שבע.
ג .שלוש ,שבע ,עשר.
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יש לי מושג | תפילת נדבה

תפילת נדבה היא תפילת שמונה עשרה שאפשר
להתפלל בנוסף לשלוש התפילות הקבועות – שחרית,
מנחה וערבית .מותר להתפלל תפילת נדבה רק אם
המתפלל בטוח שיוכל לכוון בה כוונות חדשות שלא
כיוון בתפילות הרגילות .בימינו נוהגים להתפלל
תפילת נדבה רק במקרים בהם האדם מסתפק אם
התפלל את התפילה הרגילה ,או אם יצא בה ידי חובה.

שאלות השבוע ???

א .כיצד היו אופים את לֶ ֶחם ַה ָּפנִ ים?
ׁשּוׁשן ַה ִּב ָירה ַעל ַה ַׁש ַער ֶׁשל ַהר
ָ
ּדּוע ִצּיְ רּו ֶאת
בַ .מ ַ
ַה ַּביִ ת?
"ּבזְ ַמן
ג .מה פירוש המשפט המופיע בתלמודִ :
ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַקּיָ ם ִ -מזְ ֵּב ַח ְמכַ ֵּפר ַעל ָא ָדם,
וְ ַעכְ ָׁשו ֶׁש ֵאין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַקּיָ ם ׁ -שּולְ ָחנֹו ֶׁשל
ָא ָדם ְמכַ ֵּפר ָעלָ יו"?

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה
בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי
(לפי בחירתכם) .את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי
בשעות הצהריים למיילtalmudhagrala@medison.co.il :
ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף צ"זַ :הּשּׁולְ ָחן ְמכַ ֵּפר
"ּב ְז ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַק ָּים ִ -מ ְז ֵּב ַח ְמכַ ֵּפר ַעל
ַּב ַּת ְלמּוד נֶ ֱא ָמר ָּכְךִ :
ָא ָדםְ ,ו ַעכְ ָׁשו ֶׁש ֵאין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַק ָּים ׁ -שּולְ ָחנֹו ֶׁשל ָא ָדם ְמכַ ֵּפר
ּׁול ָחן ְמ ַכ ֵּפר ַעל ָה ָא ָדם?
ָעלָ יו"ָ .מה ַּכּוָנַ ת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ַהּש ְ
אֹור ִחים,
ּומ ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ַה ְכנָ ַסת ְ
ׁשּול ָחנֹו ְ
ְ
ִמי ֶׁש ַּמ ֲא ִכיל ָענִ י ַעל
ּׁול ָחן ִהיא ְּכ ַמ ֲע ַלת
לֹומרַ :מ ֲע ַלת ַהּש ְ
זֹוכה ְּב ָכְך ְל ַכ ֵּפר ַעל ַח ָּט ָאיוְּ .כ ַ
ֶ
אֹור ִחים
ׁשּול ָחן ֶא ְפ ָׁשר ְל ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ַה ְכנָ ַסת ְ
ַה ִּמ ְז ֵּב ַחִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ְ
עֹוסק
לֹומ ִדים ֵמ ַה ָּפסּוק ֶׁש ְּב ֵס ֶפר ְי ֶח ְז ֵקאל ָה ֵ
ֲענִ ִּייםֶ .את זֹאת ְ
ּובסֹוף ַה ָּפסּוק נֶ ֱא ַמר"ֶ :זה ַה ֻּשׁ ְל ָחן ֲא ֶׁשר
ְּב ִמ ְז ֵּב ַח ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,
ׁשּול ָחן ֵיׁש ַמ ְע ָלה ְּכמֹו ַל ִּמ ְז ֵּב ַח,
ִל ְפנֵ י ה'"ִ .מ ָּכאן ָל ְמדּו ֲח ַז"ל ֶׁש ְּל ְ
סּוּגל ְל ַכ ֵּפר ַעל ֲח ָט ִאים.
ְוהּוא ְמ ָ

ׁשֹוׁשן ַה ִּב ָירה ְּב ַהר ַה ַּביִ ת
ָ
ַּדף צ"חִ :צּיּור
יע ְל ֵבית
ִמי ֶׁש ָה ָיה ַמ ִּג ַ
ַה ִּמ ְק ָּד ׁש ַה ֵּשׁ נִ י ָה ָי ה
רֹוא ה ָּד ָב ר ְמ ַר ֵּת ק
ֶ
יֹות רַ :ע ל ַה ַּשׁ ַע ר
ְּב ֵ
ַה ִּמ ְז ָר ִחי ֶׁשל ַהר ַה ַּב ִית
ָה ָיה ָּבנּוי ֶח ֶדר ְו ָע ָליו
ׁשּוׁשן
ָ
ִצּיּור ֶׁשל ָה ִעיר
ּמּוּכ ֶרת
ַה ִּב ָירהָ ,ה ִעיר ַה ֶ
יּל ת
ָל נּו ָּכ ל ָּכ ְך ִמ ְּמ ִג ַ
ֶא ְס ֵּתר.
ׁשּוׁשן
ָ
ּדּוע ִצ ְּירּו ֶאת
ַמ ַ
ַה ִּב ָיר ה ַע ל ַה ַׁש ַע ר
ֶׁשל ַהר ַה ַּב ִית? ִמ ְּפנֵ י
ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁש ר ָע לּו ְּב נֵ י
ּגֹול ה,
ִי ְׂש ָר ֵא ל ִמ ן ַה ָ
יהם ַמ ְל ֵכי ָּפ ַרס
ִציּוּו ֲע ֵל ֶ
יהם ְו ִי ְז ְּכרּו
מֹורא ַמ ְלכּות ֲע ֵל ֶ
אֹומ ִרים ְּכ ֵדי ֶׁש ְּי ֵהא ָ
ֶׁש ַּי ֲעׂשּו ֵּכןֵ .יׁש ְ
אֹומ ִרים ֶׁש ַּמ ְל ֵכי ָּפ ַרס ִציּוּו
ֶׁש ָאסּור ָל ֶהם ִל ְמרֹוד ְּב ַמ ְל ֵכי ָּפ ַרסֵ .יׁש ְ
הּודים יֹודּו ָל ֶהם ָּת ִמיד ַעל ָּכְך ֶׁש ֵהם ִא ְפ ְׁשרּו ָל ֶהם
ֵּכן ְּכ ֵדי ֶׁש ַה ְּי ִ
ּגֹולה ְו ִל ְבנֹות ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ַל ֲעלֹות ִמן ַה ָ

ּתֹורה
ַּדף צ"טַּ :ד ְרכֵ י לִ יּמּוד ַה ָ
ּתֹורה ִהיא ַה ִּמ ְצ ָוה ְל ַׁשּנֵ ן,
ַא ַחת ַה ִּמ ְצוֹות ַה ְּקׁשּורֹות ְל ִליּמּוד ַה ָ
ַל ֲחזֹור ְו ִל ְזּכֹור ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשּנִ ְכ ָּתב ,נִ ְל ַמד ְונֶ ֱא ַמר.
אֹופן ּכָ ֶזה ֶׁשּלְ ַא ַחר ַהּלִ יּמּוד ַה ְּד ָב ִרים
ּתֹורה ְּב ֶ
ֹלא ַּדי ַרק לִ לְ מֹוד ֶאת ַה ָ
ּתֹורה ִׁשיּטֹות
עֹוס ִקים ְּב ִליּמּוד ַה ָ
נִ ְׁש ָּכ ִחיםָ .ל ֵכן ָי ְצרּו ַה ְּמ ַל ְּמ ִדים ְו ָה ְ
ּתֹורה ְּכגֹון ַעל ְי ֵדי נִ יּגּוןִׁ ,שינּון
ׁשֹונֹות ְּוד ָר ִכים ְמגּוּוָנֹות ְל ִליּמּוד ַה ָ
רּותאִ ,סיּכּום ִּב ְכ ָתב ְועֹוד ְּד ָר ִכיםְּ ,כ ֵדי ְלנַ ּסֹות
ְּב ַעל ֶּפהִ ,ליּמּוד ְּב ַח ְב ָ
ּתֹורה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ֹלא ִּתי ָׁשּ ַכחֵ ,א ָלא ִי ְז ְּכרּו
יּתן ֶׁש ַה ָ
יח ְּכ ָכל ַהּנִ ָ
ּול ַה ְב ִט ַ
ְ
אֹותּה ְו ָכְך ִהיא ַּת ֲעבֹור ִמּדֹור ְלדֹור.
ָ
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