תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף נ"ד -ס'
שבת פר' יתרו | י"ד-כ' בשבט ( 20-26לינואר)

ַּדף נ"דַ :רב
ּוב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ִה ְזּכִ ירּו
יֹוחנָ ן ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ְולָ ְמדּוְ ,
ַּפ ַעם ָי ְׁשבּו ֵריׁש לָ ִקיׁש ְו ַר ִּבי ָ
ֲהלָ כֹות ִּב ְׁשמֹו ֶׁשל ַרב.
ִמי ָהיָ ה ַרב?
ּוׁשמֹו ָהיָ ה ַרב ַא ָּבא ַּבר ֵאיבֹוּ .כִ יּנּו אֹותֹו ַ"רב" ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָהיָ ה ַר ָּבם ֶׁשל ּכָ ל
ַרב נֹולַ ד ְּב ָב ֶבל ְ
הּודה ַהּנָ ִׂשיאָ ,ה ָיה דֹודֹו ֶׁשל ַרב,
ּמּוב ָהק ֶׁשל ַר ִּבי ְי ָ
ְּבנֵ י ַהּגֹולָ הַ .ר ִּבי ִח ָּיאַּ ,תלְ ִמידֹו ַה ְ
הּודה ַהּנָ ִׂשיא.
ְוכַ ֲא ֶׁשר ַר ִּבי ִח ָּיא ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ָעלָ ה ַרב ִאיּתֹו ְו ִהכְ נִ יסֹו לְ ֵבית ַר ִּבי ְי ָ
יּבל
הּודה ַהּנָ ִׂשיא ִה ְת ַעּלָ ה ַרבַ ,עד ֶׁש ָר ָצה לַ ֲחזֹור לְ ָב ֶבל מֹולַ ְדּתֹוְ ,ו ִק ֵ
יבתֹו ֶׁשל ַר ִּבי יְ ָ
יׁש ָ
ִּב ִ
קּופהָׁ ,שב ַרב לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל
הּודה ַהּנָ ִׂשיא ְס ִמיכָ ה לָ דּון ּולְ הֹורֹות .לְ ַא ַחר ְּת ָ
ֵמ ַר ִּבי ְי ָ
יבתֹו ֶׁשל ְּבנֹוַ ,ר ָּבן
יׁש ָ
הּודה ַהּנָ ִׂשיאְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך ִה ְמ ִׁשיְך לִ לְ מֹוד ִּב ִ
ְולָ ַמד עֹוד ִמ ִּפי ַר ִּבי ְי ָ
יאל ַהּנָ ִׂשיאְ ,וׁשּוב ָח ַזר לְ ָב ֶבל.
ּגַ ְמלִ ֵ

ַּדף נ"הַ :ה ְׁש ָּפ ַעת ַה ַּפ ַחד ַעל ַה ְּב ֵה ָמה
אֹותּה לִ ְט ֵר ָפה.
הֹופכִ ים ָ
מּומים ׁשֹונִ ים ַּב ְּב ֵה ָמה ַה ְ
לֹומ ִדים ַעל ִ
ְּב ַדף ֶזה ְ
יע ַעל ַהּגּוףֲ :חכָ ִמים
ֶא ָחד ַה ְּד ָב ִרים ֶׁשּנִ לְ ָמ ִדים ּכָ אן הּוא ַעד ּכַ ָּמה יְ כֹולִ ים ְרגָ ׁשֹות לְ ַה ְׁש ִּפ ַ
ּוב ָהלָ ה ֲחזָ ִקים ,יָ כֹול ַה ָּד ָבר לִ גְ רֹום לְ ּכָ ְך ֶׁש ָה ֵר ָאה
יׁשה ַּפ ַחד ֶ
אֹומ ִרים ֶׁש ִאם ְּב ֵה ָמה ַמ ְרּגִ ָ
ְ
סּורה ָּב ֲאכִ ילָ הֶ .אּלָ א ֶׁש ֵּיׁש ֶה ְב ֵּדלִ ים ֵּבין
אֹותּה לִ ְט ֵר ָפה ָה ֲא ָ
הֹופְך ָ
ֶׁשּלָ ּה ִּת ְצ ַט ֵּמקָ ,מה ֶׁש ֵ
סּוגֵ י ַה ַּפ ַחד ַהּשֹׁונִ יםִ .אם ַה ְּב ֵה ָמה נִ ְב ֲהלָ ה ִּב ֵידי ָׁש ַמ ִים ,לְ ָמ ָׁשל ִמּקֹולֹות ָּב ָרד ְו ָר ַעם,
אֹותּהּ ,ולְ ַד ַעת ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ִהיא ֵאינָ ּה נֶ ֱא ֶס ֶרת ְּב ֲאכִ ילָ ה; ֲא ָבל ִאם ְּבנֵ י ָא ָדם ִה ְפ ִחידּו ָ
ֵּבן ֶאלְ ָע ָזר ּגַ ם ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים ֲא ֵח ִרים ,לְ ָמ ָׁשל ִאם נִ ְב ֲהלָ ה ִמּקֹול ְׁש ָאגַ ת ַא ְר ֵיה ֲ -ה ֵרי ִהיא
יֹותר.
יע ֵ
ּומ ְׁש ִּפ ַ
ְּט ֵר ָפה .זֹאת ִמּשּׁום ֶׁש ַּפ ַחד ּכָ ֶזה הּוא ָח ָזק ַ

ַּדף נ"וִ :מ ְק ִרים ׁשֹונִ ים ֶׁשל ְט ֵרפֹות
יחה,
רֹואים ְׁש ֵּתי ְּב ֵהמֹות נֹוגְ חֹות זֹו ֶאת זֹו ֵ -אין לַ ֲחׁשֹוׁש ֶׁש ָּמא ֵהן נִ ְהיּו ְט ֵר ָפה ֵמ ַהּנְ גִ ָ
ִאם ִ
עֹוצ ַמת ַהּנְ גִ יחֹותֵ ,יׁש לַ ֲחׁשֹוׁש ֶׁש ָּמא ֵהן
ּכִ י ֵהן ְרגִ ילֹות לְ כָ ְךֲ .א ָבל ִאם ֵהן נָ ְפלּו לָ ָא ֶרץ ֵמ ְ
עֹוׂשה
יּבל ַמּכָ ה ֶׁש ָ
חֹוׁש ִׁשים ֶׁש ָּמא ִק ֵ
ְט ֵר ָפהַ .אּוָז ֶׁשּנָ ַפל ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמ ִים ְונֶ ְח ַּבט ֵמ ֶהםְ ,
ּבֹוד ִקים אֹותֹו? ִמ ְס ַּתּכְ לִ ים ָעלָ יו ּכְ ֶׁשהּוא ָׁשט ַּב ַּמ ִיםִ ,אם הּוא ָׁשט
אֹותֹו ְט ֵר ָפהֵ .איְך ְ
יֹוד ִעים ֶׁשהּוא ָּב ִריא.
נֶ גֶ ד ַה ֶּז ֶרםְּ ,ב ַמ ֲעלֵ ה ַהּנָ ָהר ְ -
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l
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף ס'

"אמר לה :לכי ומשול ביום ובלילה .אמרה ליה:
מאי רבותיה ,דשרגא בטיהרא מאי אהני?"
שרגא – נר
טיהרא – צהריים

אהני – מועיל

הסבר :המדרש מתאר שהלבנה הצטערה על כך
שהקב"ה הקטין אותה לעומת השמש .ה' אמר
לה שיש לה יתרון בכך שהיא נראית גם ביום
וגם בלילה ,אולם הלבנה לא קיבלה זאת בטענה
שאורה אינו מורגש במשך היום ,כמו נר בצהריים
שאין בו תועלת.

| מן ההסטוריה
עליות יהודי מרוקו לארץ ישראל
לאחר השואה באירופה ,החמיר מאוד
מצבה של יהדות מרוקו העתיקה
והמפוארת ,הגדולה מבין הקהילות
היהודיות בצפון אפריקה .היהודים
במרוקו סבלו מהתקפות ופרעות של
קנאים אנטישמיים ,ממקרי רצח ואלימות
 וכל אלו הובילו לגלי עלייה של יהודימרוקו לארץ ישראל .מיד לאחר הקמת
המדינה בשנת  1948ועד שנת  1951עלו
ארצה קרוב ל 30,000-יהודים .בין השנים
 1952ועד  1960עלו קרוב ל100,000-
יהודים ,ובעשר השנים בין  1961עד
 1971הצטרפו אליהם עוד כ130,000-
עולים .במשך השנים בהן נאסרה על ידי
שלטונות מרוקו עליית היהודים ארצה,
המשיכו ועלו יהודים בדרכים מחתרתיות
באמצעות המחתרת היהודית במרוקו,
שהעבירה אותם ארצה דרך צרפת וספרד.
אסון הספינה "אגוז" ב 1960-היה חלק
ממבצע הברחת מעפילים ממרוקו לארץ
ישראל.
עולים חדשים
ממרוקו בשנת
,Wikipedia ,1954
פריץ כהן

גיליון 275

בס"ד

א

חברות
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 3דקות

דבר תורה

מתפלפלים

גדולתו של מנהיג נמדדת בין היתר
בתחושת השליחות שלו ובחיבור שלו
אל הציבור אליו הוא שייך .בפרשתנו
קורא משה לבנו הראשון "ּגֵ ְרׁשֹם" על
יתי ְּב ֶא ֶרץ נָ כְ ִרּיָ ה".
שם כך שּ" :גֵ ר ָהיִ ִ

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
ילדי משפחת כהן קנו כרטיסים במחיר לא זול ,והלכו להופעה של זמר
מפורסם שהם אוהבים .בסך הכל הם די נהנו מההופעה ,אלא שלאחר ההופעה
התברר להם שהזמר בעצם לא ממש שר ,אלא הוא רק עשה תנועות עם
השפתיים ,ובעצם מה שהם שמעו זה "פלייבק"  -דהיינו הקלטה של השירים
שהושמעה ברמקולים.

רבי מאיר שמחה מדווינסק ,בפירושו
ה"משך חכמה" ,מסביר שניתן ללמוד
מכך על מעלתו של משה ועל גדולתו
של מנהיג .משה כמעט ולא היה גר
במצרים ובוודאי שלא נשתעבד שם,
במרבית השנים הוא שהה בכלל בבית
חותנו במדין.

חלק מהילדים הרגישו מרומים .הם רצו לשמוע את הזמר עצמו ולא את
ההקלטה של השירים שלו .הדבר עורר דיון משפחתי סוער.

אחד:

מצד טענו שהם
דים
חלק מהיל רימו אותם.
ש
מרגישים בור הופעה
ם שילמו ע
ששר בקולו
ה
חיה של זמר שרק עושה
ולא עבור זמר פתיים אבל
ש
"כאילו" עם ה שר אלא זו
צם הוא לא
בע
הקלטה.

למרות כל זאת ,הוא הרגיש כל כך מחובר
לעם שלו ,לעם ישראל ,עד שהוא קרא
לבנו על שם השעבוד הנורא שהיה לעם
ישראל במצרים .הוא חש בקרבו את
הצער והסבל של בני ישראל והרגיש
כאילו הוא ממש היה משועבד בעצמו,
יתי
ועל כן קרא לבנו גרשם ,ואמרּ" :גֵ ר ָהיִ ִ
ְּב ֶא ֶרץ נָ כְ ִר ָּיה".

מי
אני

חלק מ מצד שני:

הילדים
זה בעצם מש אמרו :מה
נ
שבאנו ,ראינו ה? העיקר
א
ת
ה
ז
הב
מר על
ומ מה ,נהנינו
מ
ה
שי
ה
רים
הו
פ
עה ,ומה
לנו אם זה הו זה משנה
שזו הייתה א ששר או
הקלטה?

ו...מה
דעתכם?

 4דקות

| מי אני?

א .נשכרה בשנת  1960על ידי המוסד לצורך העלאת יהודי מרוקו לארץ ישראל.
ב .הפעילו אותה אנשי המחתרת היהודית במרוקו.
ג .בפעם ה 13-שבה הבריחה מעפילים ,בכ"ג שבט תשכ"א 10 ,לינואר  ,1961בדרך לגיבלרטר –
טבעה ועליה  44אנשים ,מחציתם ילדים.
ספינה "אגוז"
ה

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-

-422

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

רלטר.
יב
אגוז.
רכה לג ו.
ע
ב
ו.
ט
ק
יתה בד ם
ספינה רו
1 .1ההדגל של מממרוקו והיוילדים .כוגולז התרחש רת
רים
2 .2
אה
הא
ל השכ ל.
א
ר
ש
3 .3היא ינצשים  -מבוגשל הספינו אחראים לעארץ י
 444 .4א הטביעה מוסד הי מרוקו
שים מ
שי ה
רוע
נ
א
ה
5 .5אבי ,1961-ואהנברחת
פינה ו
הס

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי הספינה המצוירת כאן?
 2דגל של איזו מדינה מתנוסס בציור?
 3מנין היא יצאה ולאן היא שטה?
 4כמה אנשים נמצאים עליה ומה עלה בגורלם?
 5איך המספר  1961והמילה "המוסד" קשורים לציור?

 7דקות

| מי אני?
נקרא גם מבצע "איילת השחר".
התקיים בחשאי בשנת .1992
התרחש בעקבות פניית ראשי ממשלות ישראל לחסן מלך מרוקו.
הסתיים בחלקת המעפילים בהר הרצל בירושלים.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

פינה
ת חללי הסשלים
בירו
לא
ע
ם
ת
ר
מבצע להה וקבו
ה ז ארצ
אגו

א.
ב.
ג.
ד.

 3דקות

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

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

חידת גימטריה

 .1החליפו את המספרים באותיות לפי
הגימטריה כדי לגלות את שמו של מישהו
שמופיע במפגש:

6 ,2 ,10 ,1    200 ,2   1,2,1    2 ,200

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דפים נ"ז -ס'

צֹומת ַהּגִ ִידין
ַּדף נ"זֶ :
יֹוצא ִמ ֶּמּנּו
ּובסֹוף ַה ְּשׁ ִריר ֵ
מּוּקפֹות ִּב ְׁש ִר ִיריםְ ,
"ּגִ יד" הּוא ִסיב ָח ָזקָ .ה ֲע ָצמֹות ָ
יתר ָח ָזקְ ,והּוא ִמ ְת ַח ֵּבר לַ ֲחלָ ִקים ֲא ֵח ִרים ַּבּגּוף.
ַה ִּסיבֶׁ ,שהּוא ּכְ מֹו ֵמ ָ
"צֹומת ַהּגִ ִידים"
עֹוב ִרים ּגִ ִידים ַר ִּביםְּ .בעֹוףְּ ,ב ֶ
"צֹומת ַהּגִ ִידים" הּוא ַה ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ְ
ֶ
לֹוׁשה גִ ִידים.
צֹומת ֶׁשל ְׁש ָ
ֶׁשּנִ ְמ ָצא ָּב ֶרגֶ ל ,יֶ ְׁשנָ ם ִׁשי ָּשׁה ָע ָׂשר ּגִ ִידיםִּ .ב ְב ֵה ָמה יֵ ׁש ֶ

 .2מה היה כינויו הידוע של אותו אדם?

ּוׁשלֵ ִמים ְו ֵאינָ ם
ּבֹוד ִקים ַה ִאם ַהּגִ ִידים ַּת ִּקינִ ים ְ
ֹׁוח ִטים ְּב ֵה ָמה ָועֹוףְ ,
לְ ַא ַחר ֶׁשּש ֲ
רּועיםּ ,כְ ֵדי לְ ַו ֵּדא ֶׁש ָהעֹוף ּכָ ֵׁשר לְ ַמ ֲאכָ ל.
נּוּת ִקיםֲ ,חתּוכִ ים אֹו ְק ִ
ְמ ָ

יקה ִמּתֹולָ ִעים
ַּדף נ"חְּ :ב ִד ָ
(תשובות .1 :רב אבא בר איבו .2 .רב)

!

יש לי מושג | ספר הזוהר

ספר הזוהר ,או הזוהר הקדוש ,הוא ספר היסוד
של תורת הקבלה .הספר מיוחס לרבי שמעון
בר יוחאי ולתלמידיו ,והוא פורסם על ידי רבי
משה די ליאון שחי בספרד במאה ה .13-הספר
כתוב בארמית וחכמים הגבילו את הלימוד בו רק
למי שלמד קודם את החלקים הנגלים שבתורה.

שאלות השבוע ???
א .מנין לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ִמ ְת ַאּוֶה
יקים?
לִ ְת ִפיּלָ ָתם ֶׁשל ַצ ִּד ִ

בִ .מּנַ יִ ן לָ נּו ִמן ַה ֲהלָ כָ ה ֶׁש ָּצ ִריְך לִ ְבּדֹוק ֶאת
ַהיְ ָרקֹות וְ ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ִמּתֹולָ ִעים?
ג .כיצד עלול הפחד להשפיע על
הבהמה ועל דיני הכשרות שלה?
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

ִמּנַ ִין לָ נּו ִמן ַה ֲהלָ כָ ה ֶׁש ָּצ ִריְך
יֹוד ִעים
לִ ְבּדֹוק ַהיְ ָרקֹות? ִמּנַ יִ ן ְ
ֶׁש ָּצ ִריְך לִ ְבּדֹוק ֶאת ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים
ּתֹול ִעים? ָה ַר ְׁש ָּב"א ַ(ר ִּבי
ִמ ָ
ְׁשֹלמֹה ֵּבן ַא ֶּד ֶרת) ֵה ִׁשיב
רֹוו ַחת ְּב ִי ְׂש ָר ֵאל,
ֶׁשּזֹו ֲהלָ כָ ה ַ
ֶׁשּכָ ל ָּד ָבר ֶׁש ָה ַר ַחׁש ָמצּוי
ּבֹוָ ,אסּור לְ אֹוכְ לֹו ְולִ ְׁשּתֹותֹו
פֹורׁש
יכן ְמ ָ
ַעד ֶׁש ִּי ְבּדֹוקֵ .ה ָ
צּויים
ַּב ַּתלְ מּוד ֶׁש ַּמ ֲאכָ ל ֶׁש ְּמ ִ
ּתֹול ִעים אֹו ֲח ָר ִקים ָאסּור ֶל ֱאכֹול אֹותֹו? ְּב ַדף ֶזה נֶ ֱא ַמר ֶׁש ָאסּור ֶל ֱאכֹול
ּבֹו ָ
סּוּיםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּתֹולָ ִעים ְמצּויֹות ָּב ֶהם.
ְּת ָמ ִרים ֶׁש ָּב ִאים ִמ ָּמקֹום ְמ ָ

מּואל
ַּדף נ"טְׁ :ש ֵ
ּובחֹוכְ ָמה.
ּתֹורה ְ
מּואל ָהיּו ַמנְ ִהיגֵ י ַהּגֹולָ ה ַּב ָ
ּוׁש ֵ
ַרב ְ
פּואה.
ּוב ְר ָ
רֹונֹומ ָיה ִ
ְ
מּומ ֶחה ְּב ַא ְס ְט
ּתֹורהָ ,ה ָיה גַ ם ְ
מּואלִ ,מּלְ ַבד ֶׁש ָה ָיה גָ דֹול ַּב ָ
ְׁש ֵ
לּוח ָׁשנָ הַּ ,ב ְּפ ָע ִמים
רֹונֹומיָ ה הּוא ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּכְ ֵדי לְ ָהכִ ין ַ
ְ
יעתֹו ְּבחֹוכְ ַמת ָה ַא ְס ְט
ִּב ִיד ָ
יע ָמ ַתי
הֹוד ַ
יע ּולְ ִ
יחי ֵּבית ַה ִּדין ֵמ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ֹלא ִה ְס ִּפיקּו לְ ַהּגִ ַ
ֶׁש ָּב ֶהם ְׁשלִ ֵ
הּודה ַהּנָ ִׂשיא.
יּפא ֶאת ַר ִּבי ְי ָ
פּואה ,הּוא ִר ֵ
מּומ ֶחה ִּב ְר ָ
חֹודׁשִּ .ב ְהיֹותֹו ְ
ָחל רֹאׁש ֶ
מּובאֶׁ ,ש ֲח ֵברֹו ַרב ָק ָרא ָעלָ יו ֶאת
ּוב ַּתלְ מּוד ְּב ַדף ֶזה ָ
מּואל ָה ָיה ִמּגְ דֹולֵ י ּדֹורֹוַ ,
ְׁש ֵ
יאלּ" :כָ ל ָרז לָ א ָאנֵ ס לָ ְך" ּ -כָ ל ַהּסֹודֹות ֹלא נִ ְס ָּת ִרים ִמ ְּמָך.
ַה ָּפסּוק ִמ ֵּס ֶפר ָּדנִ ֵ
ּתֹורה.
לֹומרֶׁ :שהּוא ָּב ִקי ְּבכָ ל ַה ָ
ּכְ ַ

ַּדף ס'ֵ :איְך ּגָ ְדלּו ַה ְּצ ָמ ִחים?
יח ַה ָּשׂ ֶדה ֶט ֶרם יִ ְהיֶ ה
יאת ָהעֹולָ ם" :וְ כֹל ִׂש ַ
אׁשית נֶ ֱא ַמר ַעל ְּב ִר ַ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּב ֵר ִ
ֹלקים ַעל ָה ָא ֶרץ,
ָב ָא ֶרץְ ,וכָ ל ֵע ֶׂשב ַה ָּשׂ ֶדה ֶט ֶרם ִי ְצ ָמחּ ,כִ י ֹלא ִה ְמ ִטיר ה' ֱא ִ
וְ ָא ָדם ַאיִ ן לַ ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה".
ַמה ְּב ִדּיּוק ִה ְת ַר ֵחׁש ָׁשם?
אֹומר ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמר ַה ָּק ָּב"ה ֶׁש ִּיגְ ְּדלּו ְצ ָמ ִחיםֵ ,הם ָי ְצאּו ִמן
ַה ַּתלְ מּוד ְּב ַדף ֶזה ֵ
גֹובּה ַה ַּק ְר ַקע ַאְך ֹלא ָצ ְמחּוַ ,עד ֶׁש ָּבא ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ַּבּיֹום
ָה ֲא ָד ָמה ְו ָע ְמדּו ְּב ַ
יּקׁש ַר ֲח ִמים ֶׁש ִּיגְ ְּדלּו ַה ְּצ ָמ ִחיםְ ,ו ָאז ָי ַרד ּגֶ ֶׁשם ְו ֵהם
ּוב ֵ
יאת ָהעֹולָ ם ִ
ַה ִּשׁי ִּשׁי לִ ְב ִר ַ
יקים.
ָצ ְמחּוִ .מּכָ אן לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ִמ ְת ַאּוֶה לִ ְת ִפּלָ ָתם ֶׁשל ַצ ִּד ִ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

תלמוד ישראלי

