
ַּף כ"ו: "ּתְפֹוס לָׁשֹון ִראׁשֹון" ד

ל, הוּא אַָמר:  ֵּן. לְָמׁשָ סּוֵֹתר אֶת עַצְמוֹ וְאֵין יֹוְדעִים לְַמה הְִתכַּו פָּט ׁשֶ בֶּן אָָדם אַָמר ִמׁשְ
לִָמים". ִּיׁש לְקֹוְרבַּן עֹולָה וּלְקֹוְרבַּן ׁשְ "אֶת הַבְּהֵָמה הַזֹּו ֲאנִי ַמְקד

 ּ יו אֵינֶנּו נֵי סוּגֵי קוְֹרבָּנוֹת, וְעַכְׁשָ לִָמים הֵם ׁשְ קּוְֹרבַּן עֹולָה וְקוְֹרבַּן ׁשְ ּ יֹוְדעִים ׁשֶ אָנו
לֹּו,  פָּט ׁשֶ ׁשְ ל הַּמִ ּוֹ. אִם נְִתיַחֵס לֵַחלֶק הִָראׁשֹון ׁשֶ יֹוְדעִים ַמה לַּעֲׂשוֹת בַּבְּהֵָמה הַז
יׁש לְקֹוְרבַּן  ִּ ּוֹ אֲנִי ַמְקד ּוֹ ּתִהְיֶה קֹוְרבַּן עֹולָה, כִּי הוּא אַָמר "אֶת הַבְּהֵָמה הַז הַבְּהֵָמה הַז
לֹּו, הַבְּהֵָמה  פָּט ׁשֶ ׁשְ ל הַּמִ נִי ׁשֶ ֵ לִָמים". אֲבָל אִם נְִתיַחֵס לֵַחלֶק הַּשׁ עֹולָה וּלְקוְֹרבַּן ׁשְ
יׁש  ִּ ֹּו אֲנִי ַמְקד לִָמים, ׁשֶהֲֵרי הוּא אַָמר "אֶת הַבְּהֵָמה הַז ּוֹ צְִריכָה לִהְיוֹת קֹוְרבַּן ׁשְ הַז
ַּעַת  ּ נִלְַמד אֶת ד לִָמים". יֵׁש ַמְחלֹוֶקת ּתַנָּאִים בַּדָּבָר וְאָנו לְקוְֹרבַּן עֹולָה וּלְקֹוְרבַּן ׁשְ
הַסּוֹבְִרים: "ּתְפֹוס לָׁשֹון ִראׁשֹון". ּתַנָּאִים אֵלֶּה סוֹבְִרים כִּי יֵׁש לְִתפּוֹס, לְהֲַחזִיק, 
ּ הַדָּבָר הִָראׁשוֹן ׁשֶהוּא  לָּנו ְקֶרה ׁשֶ בַּלָּׁשוֹן הִָראׁשוֹן ׁשֶאַָמר הָאָָדם. וְלָכֵן, ֵמאַחַר ׁשֶבַּּמִ

לִָמים. אַָמר זֶה "עֹולָה", הַבְּהֵָמה הַזֹּו ּתִהְיֶה עֹולָה וְלֹא קוְֹרבַּן ׁשְ

ינֵי נְָדִרים ִּ ַּף כ"ז: אֹונֶס וד ד

עַ כִּי הוּא ִקיבֵּל ֵספֶר  ּ חֲבִֵרים טוֹבִים. פַּעַם אַחַת חֲנוֹךְ סִיפֵּר לִיהוֹׁשֻ עַ הָיו חֲנוֹךְ וִיהוֹׁשֻ
עַ: "הַאִם ּתוּכַל לְהַׁשְאִיל לִי אֶת  בְַּמּתָנָה וְנֱֶהנָה ְמאֹוד לְִקרֹוא אוֹתוֹ. אַָמר לֹו יְהֹוׁשֻ
ּ יִָמים וְׁשָבוּעוֹת וֲַחנוֹךְ לֹא הֵבִיא  יב ֲחנוֹךְ. חָלְפו ׁשָה", הֵׁשִ הַסֵּפֶר לְִקִריאָה?". "בְּבַקָּ
י". "אֹוי, אֲנִי ִמצְַטעֵר". כָּל פַּעַם הָיָה לוֹ ֵתרוּץ אֵַחר,  י". "לֹא זָכְַרּתִ כְַחּתִ אֶת הַסֵּפֶר. "ׁשָ
עַ וְאַָמר: "אִם ּתוֹךְ ׁשָעָה לֹא ָתבִיא לִי  אֲבָל אֶת הַסֵּפֶר הוּא לֹא הֵבִיא. הְִתַרגֵּז יְהֹוׁשֻ

לִּי!".  לֹּא תוּכַל לֵיהָנוֹת ִמן הָאוֹפַנַּיִם ׁשֶ אֶת הַסֵּפֶר, אֲנִי נֹוֵדר ׁשֶ

ְדָרכָה,  אָז הוּא נְִתַקל בְַּמהֲמוָֹרה בַּּמִ ֲחנוֹךְ ָרץ לְבֵיתֹו לְהָבִיא אֶת הַסֵּפֶר אֶלָּא ׁשֶ
ּתַטַח אַפַּיִם אְַרצָה וְַקְרסוּלֹו הְִתעַקֵּם. כַּּמוּבָן ׁשֶהוּא לֹא הָיָה ְמסוּגָּל לְהָבִיא אֶת  הִׁשְ
עַ? ּתַּמֵׁש בָּאוֹפַנַּיִם ׁשֶל יְהוֹׁשֻ הַסֵּפֶר לְחֲנוֹךְ בְּתוֹךְ ׁשָעָה. הַאִם ֵמעַּתָה אָסוּר לְחֲנוֹךְ לְהִׁשְ

ַּאי  וַּד הוּא נֶאֱנַס. הִָראׁשֹונִים ַמסְבִּיִרים ׁשֶ ּמוּּתָר לֹו, ִמפְּנֵי ׁשֶ נָה אֹוֶמֶרת ׁשֶ ׁשְ הַּמִ
ֵּן ׁשֶַרק אִם חֲנוֹךְ יוּכַל לְהָבִיא  נַָּדר הְִתכַּו כָּזֶה, וּבְׁשָעָה ׁשֶ ֵּן לְִמְקֶרה ׁשֶ עַ לֹא הְִתכַּו יְהוֹׁשֻ

ּתַּמֵׁש בָּאוֹפַנַּיִם. אֶת הַסֵּפֶר וְלֹא יָבִיא - אָז לֹא יוּכַל לְהִׁשְ

ְּבִָרים"  בַּלֵּב - אֵינָם ד ְּבִָרים ׁשֶ ַּף כ"ח: "ד ד

ּיָּם,  ל, אָָדם ָמכַר חֵפֶץ ְמסו ַקיָּם כְּלָל ְמפוְּרסָם: "דְּבִָרים ׁשֶבַּלֵּב אֵינָם דְּבִָרים". לְָמׁשָ
לִּי ָחׁשַבְּתִי ׁשֶבִּכְלָל אֵינֶנִּי רֹוצֶה  וְאַחַר כָּךְ אַָמר: "לֹא הְִתכַּוַּנְּתִי בֶּאֱֶמת. בַּלֵּב ׁשֶ
 ּ לּוֹ. אָנו ֶאָָדם חֹוׁשֵב בְּלִיבֹּו - נִׁשְאָר בַּלֵּב ׁשֶ יבִים לֹו, כִּי ַמה ּשׁ לְִמכֹּור" - אֵין ַמְקׁשִ

ה. "דְּבִָרים ׁשֶבַּלֵּב - אֵינָם דְּבִָרים". עָׂשָ ֶ אַָמר אוֹ לְַמה ּשׁ ֶ ִמְתיַחֲסִים ַרק לְַמה ּשׁ

ּ לַָקחַת אֶת  ָרצו ים ׁשֶ ּ אֲנָׁשִ ְקֶרה הַבָּא: ַמעֲׂשֶה בְּאָָדם ׁשֶבָּאו בְַּדף זֶה לוְֹמִדים אֶת הַּמִ
לִּי, אֶלָּא ׁשֶל הַּמֶלֶךְ", וּכְֵדי  כָּל ְרכוּׁשוֹ. אַָמר לָהֶם בַּעַל הַבַּיִת: "הַנְּכָסִים הָאֵלֶּה אֵינָם ׁשֶ
לֹּא אֵיהָנֶה ִמכָּל הַפֵּירוֹת ׁשֶבָּעֹולָם". בַּלֵּב  לְׁשַכְנְעָם אַָמר: "אִם זֶה לֹא נָכוֹן, אֲנִי נֹוֵדר ׁשֶ
ּוֹם,  ֵּן, ׁשֶהַנֶֶּדר הַזֶּה יִהְיֶה ַרק הַי ֶקט, הוּא חָׁשַב לְעַצְמֹו: "אֲנִי ִמְתכַּו ֶקט, בְּׁשֶ לּוֹ, בְּׁשֶ ׁשֶ
ֶהוּא חָׁשַב  ּ. הַאִם ַמה ּשׁ ים, וְהָלְכו ּ כָּךְ הָאֲנָׁשִ ְמעו ָמחָר כְּבָר אוּכַל לֶאֱכֹול פֵּירוֹת". ׁשָ
ּ יֹוְדעִים אֶת הָאֱֶמת,  ִּים? ׁשֶהֲֵרי אָנו בְּלִיבּוֹ יַעֲזוֹר, אוֹ ׁשֶאָסוּר לוֹ לֶאֱכוֹל פֵּירוֹת כָּל הַחַי
יָּכִים לוֹ, וְהוּא הֲֵרי נַָדר ׁשֶלֹּא יֹאכַל. אְָמנָם הוּא חָׁשַב  ּ בֶּאֱֶמת אָכֵן ׁשַ ׁשֶהַנְּכָסִים הַלָּלו
נָּכוֹן  ּ ׁשֶ בַּלֵּב: "ַרק לְיוֹם אֶחָד", אֲבָל "דְּבִָרים ׁשֶבַּלֵּב אֵינָם דְּבִָרים". הַּתַלְמוּד ְמלַּמְֵדנו
ֶהוּא  ׁשֶבְֶּדֶרךְ כְּלָל "דְּבִָרים ׁשֶבַּלֵּב אֵינָם דְּבִָרים", אֶלָּא ׁשֶבְִּמְקֶרה זֶה, ִמְתיַחֲסִים לְַמה ּשׁ

לֹּו. חָׁשַב בַּלֵּב, ִמפְּנֵי ׁשֶהוּא הָיָה אָנוּס כְֵּדי לְהַצִּיל אֶת הַּמָמֹון ׁשֶ

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר נשים, מסכת נדרים, דף כ״ז

הסבר: אדם אחד יצא לדרך, נתן גט לאשתו ואמר לה שאם 
לא יחזור עד שלושים יום - יחול הגט והיא תהיה מגורשת. 
הוא חזר ביום השלושים, אבל לא מצא מעבורת לעבור בה 
את הנהר. אמר לאנשים שם: "ראו שבאתי! ראו שבאתי!". 
אמר שמואל: זה עדיין לא נחשב שהוא חזר הביתה, והגט חל.

אי לא אתינא - אם לא אבוא
פסקיה מעברא - הפסיקה אותו המעבורת

חזו דאתאי - ראו שבאתי

ההוא דאמר להו: אי לא אתינא מכאן עד תלתין יומין, 
ליהוי גיטא. אתא ופסקיה מעברא. אמר להו: חזו דאתאי, 

חזו דאתאי! ואמר שמואל: לא שמיה מתייא.
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה  

קיבוץ גן שמואל

גן שמואל הוא קיבוץ שנמצא ממזרח לחדרה. ראשיתו 
הייתה בפרדס אתרוגים שנטע בשנת 1895 יעקב 
הינדין, גיסו של הרב שמואל מוהליבר, ונקרא "גן 
שמואל" על שם הרב שמואל מוהליבר. הפרדס ננטש 
משום שהגידולים לא עלו יפה, והוא נמסר לידי הקרן 
הקיימת. בשנת 1913 התיישבה במקום קבוצת חלוצים, 
ועם הגידול במספר החברים הפך היישוב לקיבוץ, 
שהצטרף ב-1935 לתנועת הקיבוץ הארצי. חברי 
הקיבוץ עסקו בעיקר בפרדסנות, ופירות ההדר שגידלו 
זכו לשבחים רבים. כיום גרים ביישוב קרוב ל-1,000 
תושבים, העוסקים בין 
היתר בפרדסנות, גידול 
בקר, עופות ודגים, וגידולי 

שלחין.

"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. 

חגיגות ביכורים בקיבוץ גן 
שמואל. צילם יעקב רוזנר 1945 

)Wikipedia(

סדר נשים | ַמסֶּכֶת נְָדִרים כ"ו- ל"ב
פרשת תולדות | כ"ו חשון- ב' כסלו )20-26 לנובמבר(



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו ששם 

המשפחה הזה מלווה את המשפחה 

כבר מאות שנים, והיה בעצם הזהות 

המשפחתית ושם המשפחה של 

כל הסבים הגדולים של ירון, שם 

שהם שמרו עליו במסירות ובקנאות. 

אם ירון יחליף את השם המשפחה 

זו תהיה פגיעה בדורות הקודמים 

ובמסורת והזהות המשפחתית.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

שם המשפחה של ירון בן ה-17 הוא ארוך מאוד, והוא בעצם מילה 
לועזית ארוכה, שהמקור שלה הוא בגלות. ירון ממש לא מתחבר לשם 
המשפחה הזה שלו. הוא ממש מתבייש בשם המשפחה הזה, וחושב שזו 
סתם מילה בשפה זרה ללא שום משמעות וללא שום קשר ליהדות או 
לישראל. ירון הודיע להוריו שכאשר הוא יגיע לגיל 18 הוא יבחר לו שם 
משפחה אחר, ישראלי, עם משמעות וסמליות, שם שיבטא את החיים 
העכשוויים בישראל. דבריו אלו של ירון עוררו ויכוח משפחתי סוער.

ו...מה
דעתכם? 

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו 
 talmudisraeli@medison.co.il ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים

בְִּתיָה )בת פרעה(

בת פרעה היא זו שמצאה את משה התינוק בתיבה 
ביאור, חמלה עליו וגידלה אותו כבנה בארמון פרעה. 
בתורה לא מוזכר שמה, אולם בספר דברי הימים 
מוזכרת בְִּתיָה בַּת פְַּרעֹה, ולפי המדרש זהו שמה 

של בת פרעה שהצילה את משה.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
הצטרפו למאות אלפי לומדי 

הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 
אצלכם בקהילה

כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 
עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 

הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- קהילת אלוני שילה- קרני שומרון, מממ קיץ תשפב

בס"ד

חברותא

"חיבת ציון"
תנועת "חיבת ציון" היא שם כללי לאגודות 
שונות שקמו במזרח אירופה בסוף המאה ה-19, 
שהמשותף להן הוא השאיפה לעלייה והתיישבות 
של יהודים בארץ ישראל. באותה תקופה היה 
מצבם של היהודים בגלות קשה, תנועות תחיה 
לאומיות הופיעו בקרב עמים שונים, ובעקבות זאת 
האמינו יהודים רבים שהפתרון למצוקתם הוא רק 
בשיבה לארץ. בין הוגי הדעות של תנועת חיבת 
ציון היו משה לייב לילינבלום, יהודה לייב פינסקר 
והרב שמואל מוהליבר. בתחילה קמו עשרות 
אגודות נפרדות של חובבי ציון ללא קשר ביניהן, 

מצד אחד:ובהמשך התאגדו תחת הנהגה מרכזית.
להחליף.משפחה וזה בהחלט לגיטימי איתו. אין שום קדושה בשם ירגיש מחובר אליו ושמח מבטא את הזהות שלו, ושהוא שם משפחה אחר שמבחינתו שזו זכותו של ירון לבחור לו חלק מבני המשפחה טענו 

 | מן ההסטוריה

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם אבינו

/ שרה

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י 

במצרים

2448

מתן תורה

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

4260

495
חתימת 
התלמוד

3828

חורבן
ביהמ“ק ה-2

3930

רבי יהודה 
הנשיא

3880

רבי 
עקיבא

הלל הזקן

3728 3408

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

-560
אסתר
המלכה

דבורה 
הנביאה

7 דקות

)Wikipedia( 1890 ,אספת חובבי ציון באודסה



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
הרב שמואל מוהליבר זצ"ל.

2 .

הרב מוהליבר פעל להקמת מזכרת בתיה, וקיבוץ גן  שמואל נקרא על שמו.
3 .

הכינוס הראשון של תנועת "חיבת ציון" אותה ייסד.
4 .

הברון רוטשילד, אותו רתם הרב מוהליבר להקים את  מזכרת בתיה.

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: 

מיהו הרב שבציור?

מה הקשר בין השלטים שבחלון - מזכרת בתיה וגן שמואל - לציור?

מהו האירוע המצויר כאן?

מי היא הדמות שבציור על הקיר ואיך היא קשורה לכאן?

היה ממייסדי תנועת "חיבת ציון", ומאבות הציונות הדתית.. 1

דיבר על כך שהגאולה תבוא בשלבים ובדרך הטבע.. 2

היה הרב של ביאליסטוק בפולין.. 3

הקים מרכז בשם "מרכז רוחני", או בקיצור "מזרח"י".. 4

עצמותיו הועלו לארץ ונטמנו ביישוב מזכרת בתיה שהיה מיוזמי הקמתו.. 5

2

1

3

4

הרב שמואל מוהליבר זצ"ל

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

4260

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין



בס"ד

1. האם חייבים ללכת עם כיפה?

2. מתי לא עושים ברית מילה בשבת?

3. כמה שנים חי אברהם אבינו?

סדר מועד | ַמסֶּכֶת נְָדִרים, דף כ״ט - ל״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

באמצע הפרשה מסופר על הבארות שחפרו 
יצחק ועבדיו, ועל מחלוקות ומלחמות שניטשו 
בעקבות כך בינם לבין רעי גרר.  לבאר הראשון 
קראו עשק - על שם ששם רבו והתעסקו 
איתו, ולבאר השנייה קראו שטנה על שם 
הכעס והמלחמה שהתנהלו שם. דווקא על 
הבאר השלישית שחפר יצחק לא התנהלה 
שום מלחמה או מריבה ולכן הוא קרא שמה 
רחבות - "כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ". 
ה"כלי יקר" מבאר, בהתאם לכלל "מעשה אבות 
סימן לבנים", שהבארות שכאן הם כנגד בתי 
המקדש שהם מקור המים הרוחני של עם 
ישראל. כנגד בתי המקדש הראשון והשני 
ניהלו הגויים מלחמה ומריבה עם ישראל עד 
אשר הם נחרבו. אולם ביהמ"ק השלישי שיבנה 
במהרה בימינו - יהיה כמו הבאר השלישית - 
מתוך הרחבה וקיום תמידי ונצחי לעולמי עד.

ַּף ל"ב: חֹוכְַמת הַגִּיַמְטִריָּאֹות ד

ּ הָאֲמוָֹראִים עַל פִּי חוֹכְַמת הַגִּיַמְטִריָּא. ְָּרׁשו ד ְָּרׁשוֹת ׁשֶ בְַּדף זֶה עוֵֹסק הַּתַלְמוּד בַּד
הּ "ְמִדיָדה".  פֵּירוּׁשָ ַמהִי חֹוכְַמת הַגִּיַמְטִריָּא? "גִּיַמְטִריָּא" הִיא ִמילָּה בִּלְׁשֹון יְוָנִית, ׁשֶ
לֶת  ֲהֵרי כָּל אֹות ְמסַּמֶ ּוֹת וְּמצְָרפִים אוָֹתן לְִמְספִָּרים, ׁשֶ ְבִים אֶת הָאוִֹתי כְּלוַֹמר, מֹוְדִדים וְּמחַּשׁ

ל, הָאוֹת א' = 1, הָאוֹת ל' = 30 וְהָאוֹת ר' = 200. ִמְספָּר אֵַחר. לְָמׁשָ
בָּ"ה ַמנְהִיג אֶת הָעֹולָם. לוֹׁש לַָדעַת ׁשֶהַקָּ ּ זָכָה בְּגִיל ׁשָ הַּתַלְמוּד אוֵֹמר ׁשֶאַבְָרהָם אָבִינו

ַמע אַבְָרהָם בְּקֹולִי". הַּמִילָּה "עֵֶקב" בְּגִיַמְטִריָּא  זֹאת ִמנַּיִן? כִּי כָּתוּב בַּפָּסוּק "עֵֶקב אֲׁשֶר ׁשָ
בָּ"ה  ַמר עַל ִמצְווֹת הַקָּ ּ ׁשָ 172: ע - 70, ק - 100, ב - 2 = 172. ִמכָּאן לוְֹמִדים ׁשֶאַבְָרהָם אָבִינו
ּ יֹוְדעִים ׁשֶבְּגִיל 3 הוּא  נִים, אָנו ּ ע"ה חַי 175 ׁשָ נִים. ֵמאַחַר ׁשֶאַבְָרהָם אָבִינו בְֶּמׁשֶךְ 172 ׁשָ

בָּ"ה, כִּי 175 פָּחוֹת 172 = 3. הִכִּיר אֶת הַקָּ

ּדף ל"א: ִמצְוַת בְִּרית ִמילָה

 .ּ ִמצְוַת בְִּרית ִמילָה ֲחׁשוּבָה בְּיוֵֹתר, בְּכָךְ ַמכְנִיסִים אֶת הַיֶּלֶד בִּבְִריתֹו ׁשֶל אַבְָרהָם אָבִינו
גַּם  ְ, הִיא - ׁשֶ ּמִצְוַת בְִּרית ִמילָה ֲחׁשוּבָה כָּל כָּך ְ, ׁשֶ הַּתַלְמוּד ַמסְבִּיר ׁשֶאַחַת הַהוֹכָחוֹת לְכָך
ִמינִי לְהוּלְַּדּתֹו ָחל בְּׁשַבַּת, ָמלִים  ְ הַיֹּום הַּשׁ בְּׁשַבַּת עוְֹרכִים בְִּרית ִמילָה. כְּלוַֹמר, ּתִינֹּוק ׁשֶ
יבוָּתהּ הַגְּדֹולָה ׁשֶל  ּ לְֵמִדים עַל ֲחׁשִ ָּם. ִמכָּאן אָנו אֹותֹו, אַף עַל פִּי ׁשֶבְּׁשַבַּת אָסוּר לְהֹוצִיא ד
ִמצְוַת בְִּרית ִמילָה. ָמַתי מוּּתָר לָמוּל בְּׁשַבַּת? כַּאֲׁשֶר זוֹהִי "ִמילָה בִּזְַמנָּהּ". ִמילָה בִּזְַמנָּהּ 
ינּוֹק. אֲבָל,  ִמינִי לְהוּלֶֶּדת הַּתִ ְ ּוֹם הַּשׁ נְִּקבַּע בַּּתוָֹרה, כְּלוַֹמר בַּי הִיא ִמילָה הַּמְִתַקיֶֶּמת בַּזְַּמן ׁשֶ
ינּוֹק ׁשֶהָיְָתה לֹו צַהֶבֶת, וְלָכֵן הַּמוֹהֵל אַָמר ׁשֶאִי  ל, ּתִ אִם הַּמִילָה נֶעֱֶרכֶת "לֹא בִּזְַמנָּהּ", לְָמׁשָ
ִמינִי, אֶלָּא יֵׁש לְחַכּוֹת עֹוד יִָמים אֲחִָדים - אֲַחֵרי ׁשֶהוּא ַמבְִריא,  ְ ּוֹם הַּשׁ אֶפְׁשָר לָמוּל אוֹתֹו בַּי
ּ אִם בְּׁשַבַּת הוּא כְּבָר הָיָה בִָּריא, כִּי ַרק ִמילָה בִּזְַמנָּהּ ָמלִים  אֵין ָמלִים אוֹתֹו בְּׁשַבַּת, אֲפִילּו

לֹּא בִּזְַמנָּהּ. בְּׁשַבַּת, וְלֹא ִמילָה ׁשֶ

ַּף ל': כִּיפָּה  ד

ּ מֹׁשֶה אִיסְֶרלִיׁש, הֲלֹא הוּא הְָרָמ"א,  בְַּדף זֶה לוְֹמִדים עַל ִמנְהַג הַיְּהוִּדים לַחֲבוֹׁש כִּיפָּה. ַרבֵּנו
ּי  כִינָה, לָלֶכֶת בְּגִילּו ְ כִינָה, כִּי אֵין זֶה כָּבֹוד לַּשׁ ְ ַמסְבִּיר כִּי צִָריךְ לַחֲבוֹׁש כִּיפָּה ִמפְּנֵי כְּבֹוד הַּשׁ
ַמיִם,  ַּף קנ"ו( אוֵֹמר, ׁשֶחֲבִיׁשַת כִּיפָּה הִיא ְסגוּלָּה לְיְִראַת ׁשָ רֹאׁש. הַּתַלְמוּד בְַּמסֶּכֶת ׁשַבָּת )ד
ַמיִם. ּ לְיְִראַת ׁשָ יִּזְכּו ּ כִּיפָּה עַל רֹאׁשָם, כְֵּדי ׁשֶ גַּם יְלִָדים ְקַטנִּים יַחְבְּׁשו וְלָכֵן חשוב לְהְַקפִּיד ׁשֶ

ּ חֲבִיׁשַת כִּיפָּה אֵינָהּ ַרק ִמנְהָג, אֶלָּא חוֹבָה, וְלָכֵן ָראוּי  לָלֶכֶת  נָה בְּרוָּרה" פּוֹסֵק, ׁשֶבְּיֵָמינו הַ"ּמִׁשְ
ַּאי בִּזְַמן הַּתְפִילָּה, אֹו אֲִמיַרת בְָּרכֹות, אֹו לִיּמוּד ּתֹוָרה. ךְ כָּל הַיֹּום, וּבְוַד עִם כִּיפָּה בְֶּמׁשֶ

ַּף כ"ט: הַכֶּבֶׂש וְהַגָּבִיעַ ד

ְּפִיקוֹת בְּבֵית  ּ יוֹם אֶחָד ד ְמעו ׁש הָיָה ַקיָּם, נִׁשְ ָּ ְקד נִים ַרבּוֹת ְמאֹוד, בִּזְַמן ׁשֶבֵּית הַּמִ לִפְנֵי ׁשָ
ּ לְדַבֵּר עִם בַּעַל הַבַּיִת. בַּעַל  ׁשו ּ בַּפֶַּתח וּבִיקְּ ים חֲׁשוּבִים עְָמדו נֵי אֲנָׁשִ פַּחַת אַהֲרֹונִי. ׁשְ ִמׁשְ
ּ ׁשֶהֵם אוְֹספִים צְָדָקה עֲבוּר מוֹסָד ְמסוּיָּם, וְכָל ִמי  הַבַּיִת הִכְנִיָסם פְּנִיָמה, וְהֵם הִסְבִּירו
ּתֵיעֵָרךְ בֵּין  ּתַּתֵף בַּהַגְָרלָה ׁשֶ ּתוֵֹרם צְָדָקה לַּמוֹסָד הַזֶּה, ְמַקבֵּל כְַּרִטיס הַגְָרלָה, וְהוּא ִמׁשְ ׁשֶ
לֵמוּת, וְלָכֵן,  כָּל הַּתוְֹרִמים.  בַּעַל הַבַּיִת הְִתַרגֵּׁש וְאַָמר: בְִּרצוֹנִי לְַקיֵּם אֶת ִמצְוַת הַצְָּדָקה בִּׁשְ
ׁש. לְאַחַר יִָמים אֲחִָדים, הְִתבַּּשֵׂר  ָּ ְקד יׁש אֶת הַזְּכִיָּה לְבֵית הַּמִ ִּ גַּם אִם אֶזְכֶּה בַּהַגְָרלָה, אֲנִי ַמְקד
נֵי פְָּרסִים - גַּם בְּכֶבֶׂש וְגַם בִּגְבִיעַ כֶֶּסף ְמפֹואָר. אָדוֹן אַהֲרֹונִי  אָדוֹן אַהֲרֹונִי ׁשֶהוּא זָכָה בִּׁשְ
ׁש ֵמהַגִּזְבָּר: "אֶּתֵן לְךָ כֶֶּסף בְּׁשוֹוִי  ׁש, וּבִיקֵּ ָּ ְקד הֵבִיא ִמיָּד אֶת הַכֶּבֶׂש וְאֶת הַגָּבִיעַ לְבֵית הַּמִ
יב:  ָָתם וְאֶקַּח אוָֹתם אֵלַי. אֶפְׁשָר?". הַגִּזְבָּר הֵׁשִ דוּּשׁ ֶּה אוָֹתם ִמקְּ הַכֶּבֶׂש וּבְׁשוֹוִי הַגָּבִיעַ, אֶפְד
ר. ַמדּוּעַ?  ּ, אַךְ אֶת הַכֶּבֶׂש - אִי אֶפְׁשָ ר לִפְדֹּות, ּתֵן כֶֶּסף כְּׁשֹווְיֹו וְַקבְּלֶנּו "אֶת הַגָּבִיעַ אֶפְׁשָ
ר לִפְדֹּות. ַת הַגּוּף" אִי אֶפְׁשָ הוּא ָראוּי לִהְיֹות קֹוְרבָּן, וְגוּפֹו נִהְיָה ָקדֹוׁש. "ְקדוּּשׁ ִמפְּנֵי ׁשֶ

)תשובות: רבי משה בן נחמן, רבי משה בן מימון,  רבנו תם, רבנו אשר, רבי יצחק )אלפסי(

הזכרנו את הרמ"א - רבי משה איסרליש. 
זהו את החכמים הידועים לפי ראשי התיבות 

שלהם:

1. רמב"ן

2. רמב"ם

3. ר"ת

4. רא"ש

5. רי"ף


