
ַּדף י"ח: ַהִּתינֹוק ְוַהָּבֵצק

ְּבִמְקֶרה ֶׁשִּתינֹוק ִנְמָצא ְלַיד ַקֲעַרת ָּבֵצק ָטהֹור, ּוְבָיָדיו ֶׁשל ַהִּתינֹוק ֶיְׁשָנּה ֲחִתיַכת ָּבֵצק, 
ּוָברּור ָלנּו ֶׁשהּוא ָנַגע ַּבָּבֵצק ֶׁשַּבְּקָעָרה ּוִמֶּמּנּו הּוא ָלַקח ֶאת ַהָּבֵצק ֶׁשִּנְמָצא ְּבָיָדיו.

ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ַהָּבֵצק ֶׁשַּבְּקָעָרה ָטֵמא ִמְּפֵני ֶׁשִּתינֹוקֹות נֹוְגִעים ְּבָכל ָּדָבר ְּבִלי ַלְחׁשֹוב 
ַּפֲעַמִים, ּוֵמַאַחר ֶׁשַּדְרּכֹו ֶׁשל ִּתינֹוק ִלְנּגֹוַע ְּבָכל ָּדָבר, ֶאְפָׁשר ְלַהִּניַח ֶׁשהּוא ָנַגע ִּבְדַבר-ָמה 
ָטֵמא, ְוָכֵעת הּוא ִטיֵּמא ֶאת ַהָּבֵצק. ְוִאיּלּו ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ַהָּבֵצק ָטהֹור, ִמְּפֵני ֶׁשָאנּו ְמָצְרִפים 
ַיַחד ְׁשֵּתי ְסָברֹות ְלַטֵהר ֶאת ַהָּבֵצק: א. ֵיׁש ִּתינֹוקֹות ֶׁשֵאיָנם נֹוְגִעים ִּבְדָבִרים ְטֵמִאים. ב. ֵיׁש 
ֲחָזָקה ֶׁשַעד ּכֹה ַהָּבֵצק ָהָיה ָטהֹור. ֵצרּוָפן ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהְּסָברֹות ַיַחד ּגֹוֵרם ֶׁשַהָּבֵצק נֹוָתר ָטהֹור.

ַּדף י"ט: ָּכל ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו

ְּבַדף ֶזה ֵמִביא ַהַּתְלמּוד ֶאת ַהֲהָלָכה ַהְידּוָעה: "ָּכל ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו ֵמִביא ְּגאּוָּלה 
ָלעֹוָלם". ְּכלֹוַמר, ַּכֲאֶׁשר אֹוְמִרים ְּדַבר ֲהָלָכה, ְּדַבר ּתֹוָרה, אֹו ְׁשמּוָעה טֹוָבה, ֵיׁש ְלַצֵּין ִמִּמי 
ָׁשְמעּו אֹוָתם. ָחׁשּוב ָלַדַעת ֶׁשַּכֲאֶׁשר אֹוְמִרים ֲהָלָכה ְּבֵׁשם ַרב ֶׁשָּפַסק ֲהָלָכה זֹו, ֵיׁש ְלַהְקִּפיד 
לֹוַמר ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ָהַרב ְוֹלא ְלַהְחִליפֹו ְּבַרב ַאֵחר, ָּכְך ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי. ַמּדּוַע ָּכל 
ָּכְך ָחׁשּוב ַהָּדָבר? ַמְסִּביר ַהָּנִצי"ב ִּכי ְּפָעִמים ַרּבֹות לֹוְמִדים ִמְּפַסק ֲהָלָכה ְמסּוָּים ָהעֹוֵסק 
ְּבנֹוֵׂשא ְמסּוָּים, ֶמה ָהְיָתה ַדְעּתֹו ֶׁשל אֹותֹו ַרב ַּגם ַעל ִעְנָין ַאֵחר. ִאם ַהֲהָלָכה ִנְמְסָרה ְּבָטעּות 

ִּבְׁשמֹו, ֲעלּולֹות ְלִהְתַרֵחׁש ָטעּוּיֹות ׁשֹונֹות, ֶׁשֲהֵרי הּוא ֹלא ָּפַסק ֲהָלָכה זֹו ְּכָלל.

ַּדף כ': ַרִּבי ַיַּנאי 

ִּלְפֵני ְּפִטיָרתֹו ָאַמר ַרִּבי ַיַּנאי ְלָבָניו:  ְלַאַחר ְּפִטיָרִתי ַאל ִּתְקְּברּו אֹוִתי ְּבַתְכִריִכים ְׁשחֹוִרים 
ְוֹלא ְּבַתְכִריִכים ְלָבִנים. ְּבַתְכִריִכים ְׁשחֹוִרים ַאל ִּתְקְּברּוִני, ִּכי ִאם ֶאְזֶּכה ָלֶׁשֶבת ְּבַגן ֵעֶדן 
חֹוִרים ְּכָאֵבל ֵּבין ֲחָתִנים. ִּבְבָגִדים ְלָבִנים  ֵּבין ַהַּצִּדיִקים ַהְּלבּוִׁשים ָלָבן, ֶאְהֶיה ִּבְבָגַדי ַהּׁשְ

ַאל ִּתְקְּברּוִני, ֶׁשָּמא ַחס ְוָחִליָלה ַאִּגיַע ַלֵּגיִהּנֹום. ְלִפיָכְך ִּתְקְּברּוִני ִּבְבָגִדים ֲאדּוִּמים.

ַרִּבי ַיַּנאי ָהָיה ָאמֹוָרא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּבּדֹור ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָהָאמֹוָרִאים ְוָהָיה ַּתְלִמידֹו 
ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, ְוַאף ָהָיה ַדָּין ְּבֵבית ִּדינֹו. הּוא ָיַסד ְיִׁשיָבה ְלַיד ְצַפת, ְוַהְיִׁשיָבה 

ִהְתַקְּיָמה ַּכָּמה דֹורֹות ַאֲחָריו.

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר קדשים,

מסכת נידה,  דף י"ט

הסבר: התלמוד מדבר על דם שצבעו כמו אדמה 
מבקעת בית כרם שצפים עליה מים.

אוכמא – שחור
לאפוקי – להוציא

"וכמימי אדמה מבקעת בית 
כרם ומיצף מים"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַּדִּפים י"ח-כ"ד
שבת פרשת וירא | י"ב- י"ח בחשון )10-16 לנובמבר(
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4 דקות

לעזור לה אבל בזמן אחר.חשבון עתידה. היא מוכנה בדיוק עכשיו כשזה על חושבת שהיא צריכה לעזור ויפגע בעתיד שלה. היא לא ולהוציא ציון נמוך יותר, זה יגרום לה להצליח פחות תקדיש זמן ללימוד עם ורד נעה טענה שאם היא מצד אחד:

מצד שני:

אימא שלה טענה שערך 

העזרה לחברה חשוב יותר 

מההישג האישי, ואפילו 

אם היא תצליח פחות ולא 

תתקבל לכל המקומות 

שהיא רוצה, בכל זאת 

היא חייבת לעזור לורד, 

שמתקשה בלימוד.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

נעה התכוננה למבחן החשוב באנגלית שאמור לקבוע את הציון 
הסופי, את העתיד שלה ולאן היא תוכל להתקבל. בדיוק באותו 
זמן אימא שלה ביקשה ממנה ללמוד עם ורד חברתה לכיתה, 
שמתקשה מאוד באנגלית, ולא מצליחה להגיע לציונים טובים. 

הדבר עורר ויכוח בין האימא לנעה.

נולדה בעיר צנעא שבתימן. א. 
בגיל 11 התחתנה עם בן דודה שהיה לרב מפורסם. ב. 
הקימה מפעלי חסד רבים שסייעו לאלפי אנשים. ג. 

על פעילויותיה הרבות זכתה ב 26   ד. 
תעודות הוקרה ובפרס ישראל.

הרבנית ברכה קאפח

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
יהודי העיר צנעא בתימן

קהילה יהודית גדולה התקיימה בעיר צנעא 
שבתימן כבר במאה הרביעית לספירה, ויתכן שעוד 
קודם, ונמשכה עד לאחר הקמת מדינת ישראל. 
רוב היהודים בקהילה היו אומנים ובעלי מלאכה 
או שעסקו במסחר. היחס של השלטונות כלפיהם 
היה הוגן לרוב, אך מדי פעם גזרו עליהם גזירות. 
בשנת 1679 גורשו היהודים מהעיר, ולאחר מספר 
שנים הורשו לשוב אליה, אך נאלצו להתגורר ברובע 
משלהם שנקרא קאע אל-יהוד. במאות ה-19 וה-20 
מנו היהודים כ-20% מאוכלוסיית העיר. רבים מהם 
עלו לארץ במסגרת עליית "אעלה בתמר", והשאר 

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

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

הרבנית ברכה
והרב יוסף קאפח זצ"ל

יש לי מושג | גמילות חסדים !
גמילות חסדים היא מצווה כללית ביהדות, שכוללת 
סוגים שונים של עשיית חסד והטבה עם הזולת, 
כמו ביקור חולים, הכנסת כלה, לוויית המת, ועוד. 
חז"ל אמרו שגמילות חסדים אחד משלושת 
הדברים שעליהם העולם עומד, וקבעו שהיא 
גדולה יותר מצדקה, שכן צדקה נעשית רק בממונו 
של האדם ורק עם העניים, ואילו גמילות חסדים 

נעשית בגופו ועם כל אדם.

בס"ד

חברותא

שכונת נחלת אחים בירושלים
נחלת אחים היא שכונה במרכז העיר החדשה 
בירושלים. היא נוסדה בשנת 1924 בידי יהודים שעלו 
מתימן, ונקראה כך בשל שאיפתם לחיי אחווה במקום. 
רחובות השכונה נקראו ברובם על שם ערים בישראל. 
רוב התושבים בשכונה היו בתחילה אורפלים - יהודים 
יוצאי העיר אורפה שבטורקיה, תימנים ועולים 
מכורדיסטאן. כיום גרים בה גם יהודים מארצות 
המערב. בין תושביה הידועים של השכונה היו הרב 
יוסף קאפח ואשתו הרבנית ברכה, הרב שאר ישוב 
כהן ואחותו הרבנית 

צפיה גורן.

 | על המפה 



3 דקות

הרב יוסף קאפח

  | מי אני?

7 דקות

1  .
הרבנית ברכה קאפח.

2  . בעיר צנעא בתימן.
3  . הרב יוסף קאפח.
4  .

פרס ישראל, על מפעלי חסד רבים שהקימה למען נזקקים.
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1969
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אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האישה במרכז הציור?

היכן היא נולדה?

מי היה בעלה?

איזה פרס חשוב היא קיבלה ומה היה מפעל חייה?

היה מגדולי הרבנים של העדה התימנית בארץ. א. 
תרגם, ערך ופירש את כתבי הרמב"ם ועשרות ספרים נוספים. ב. 

היה דיין בבית הדין הגדול וחבר במועצת הרבנות הראשית לישראל. ג. 
זכה בפרס ישראל לספרות תורנית, ובפרסים נוספים על מפעלי התורני. ד. 
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ַּדף כ"ג: ַהְנָהַגת ַרִּבי ֵזיָרא

ַרִּבי ִיְרְמָיה נֹוַלד ְּבָבֶבל, ּוִבְצִעירּותֹו ָעָלה ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמִּפי ַרִּבי ֵזיָרא, 
ַקד ַעל ַהּתֹוָרה ְוָעַמל ָּבּה,  ַרִּבי ַאָּבהּו ְוַרִּבי ִחָּיא ַּבר ַאָּבא. ְלַאַחר ָׁשִנים ֲארּוּכֹות ֶׁשּׁשָ
ִהְתַּגֵּדל ְוִנְהָיה רֹאׁש ְיִׁשיַבת ְטֶבְרָיה ְוַגם ְּבָבֶבל ָׁשְמעּו ַעל רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ַהָּדגּול, 
ַעד ֶׁשַהַּתְלמּוד קֹוֵבַע ִּכי ְּבָכל ָמקֹום ַּבַּתְלמּוד ַהָּבְבִלי ֶׁשּמּוֵבאת ּבֹו ֲהָלָכה ֶׁשֶּנֶאְמָרה 

ְּב"ַמֲעָרָבא" - ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל - ַהַּכּוָָנה ַלֲהָלָכה ֶׁשָאַמר ַרִּבי ִיְרְמָיה.

ַּדף כ"ד: ַרִּבי ִחָּיא ו"ּתֹוֶסְפָּתא"

ַרִּבי ִחָּיא ַחי ַּבּדֹור ֶׁשֵּבין ַהַּתָּנִאים ְלֵבין ָהָאמֹוָרִאים. הּוא נֹוַלד ְּבָבֶבל ְוָלַמד ָּבּה ּתֹוָרה 
ְוַאַחר ָּכְך ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִמִּפי ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא. ְּבבֹואֹו ְלֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל הּוא ִהְתּגֹוֵרר ִּבְטֶבְרָיה, ְוָהָיה הֹוֵלְך ִלְלמֹד ּתֹוָרה ְּבִציּפֹוִרי, ָּבּה ִהְתּגֹוֵרר ַרִּבי 
ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא. ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ֶהֱעִריְך ְּביֹוֵתר ֶאת ַרִּבי ִחָּיא ְוִכיָּנהּו "ָאָדם ָּגדֹול 

ְוָקדֹוׁש", ְוַאף ָנַתן לֹו ְרׁשּות ָלדּון ּוְלהֹורֹות.

ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי אֹוַׁשְעָיא ַּתְלִמידֹו ָאְספּו ְּבַרְיתֹות ׁשֹונֹות ֶׁשַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ֹלא 
ִהְכִניס ַּבִּמְׁשָניֹות, ְוֶאת ַהְּבַרְיתֹות ַהָּללּו ֵהם ָעְרכּו ַיַחד ְלֵסֶפר ֶׁשְּמכּוֶּנה "ּתֹוֶסְפָּתא", 

ִמְּלׁשֹון ּתֹוֶסֶפת ַעל ַהִּמְׁשָניֹות.

רֹוִני" ַּדף כ"א: "ַהַּיִין ַהּׁשָ

רֹוִני". ַהַּתְלמּוד ַמְזִּכיר ֶאת ַה"ַּיִין ַהּׁשָ

רֹון הּוא ָמחֹוז ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְלאֹוֶרְך חֹוף ַהָּים ַהִּתיכֹון, ַהָּידּוַע ְּבַאְדָמתֹו ַהְּדֵׁשָנה  ַהּׁשָ
רֹון. ֵיׁש ַיִין ֶׁשּדֹוֶמה  רֹוִני" הּוא ַיִין ֶׁשּיּוַצר ֵמֲעָנִבים ֶׁשָּגְדלּו ַּבּׁשָ ְוַהּטֹוָבה, ְוַה"ַיִין ַהּׁשָ

רֹוִני ְוהּוא "ַיִין ַהַּכְרִמִּלי", ֶׁשּיּוַּצר ֵמֲעָנִבים ֶׁשָּגְדלּו ְּבֵאזֹור ַהר ַהַּכְרֶמל. ַלַּיִין ַהּׁשָ

ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר ֶׁשִאם רֹוִצים ִלְראֹות ֵהיֵטב ֶאת ַהֶּצַבע ַהְמדּוָּיק ֶׁשל ַהַּיִין, ָצִריְך 
ְלַהְכִניס אֹותֹו ְל"כֹוס ְטֶבְרָיא ָּפׁשּוט". "ּכֹוס ְטֶבְרָיה" - ּכֹוס ְזכּוִכית ֶׁשְּמיּוֶּצֶרת ָּבִעיר 
ְטֶבְרָיה; "ָּפׁשּוט" - ֶׁשָּדְפנֹוֶתיָה ַּדּקֹות ְוֵאיָנן ָעבֹות. ִמְּפֵני ֶׁשַהְּדָפנֹות ַּדּקֹות ְמאֹוד 

ּוְׁשקּופֹות, ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֶאת ֶצַבע ַהַּיִין ִּבְמדּוָּיק.

ֶרץ ַּדף כ"ב: טּוְמַאת ַהּׁשֶ

ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, ַּבְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה ִהְצִליחּו 
ִלְׁשמֹור ַעל ָטֳהָרה ְוֹלא ִלְהיֹות ְטֵמִאים. ֶיֶלד 
ִנְכַנס ַלַּבִית ְּבִריָצה, ְּכֶׁשהּוא עֹוֵלז ְוָׂשֵמַח 
ּוַמֲחִזיק ְּבָיָדיו ֶׁשֶרץ ֵמת. ֲאחֹותֹו ַהְּגדֹוָלה 
ְוָקְרָאה ְלֶעְברֹו: "ִהיָּזֵהר! ַאָּתה  ִנְזֲעָקה 
ֶרץ ַהֵּמת! ְּכַדאי ֶׁשֵּתֵצא  ִנְטֵמאָת ִמן ַהּׁשֶ
ֶרץ ֹלא ִיַּגע ְּבׁשּום ָּדָבר  ִמן ַהַּבִית ְּכֵדי ֶׁשַהּשֶׁ

ָטהֹור".

ָהָאב ִהְתּבֹוֵנן ְּבתֹוְך ַהּקּוְפָסא ְוָאַמר: "ֵאין 
ֶרץ ַהֶּזה, הּוא ֵאינֹו  ׁשּום ְּבָעָיה ִעם ַהּׁשֶ

ְמַטֵּמא".

- "ָלָּמה ַאָּבא?" ָׁשֲאלּו ְׁשֵני ַהְיָלִדים ְּבַצְוָּתא, 
ְוהּוא ֵהִׁשיב: "ֶׁשֶרץ ֶׁשִהְתַיֵּבׁש ְלַגְמֵרי - ֵאינֹו 

ְמַטֵּמא!"

בס"ד

מהי "ּתֹוֶסְפָּתא"? ומי ערך וכתב אותה?  .1

ְּבָכל ָמקֹום ַּבַּתְלמּוד ַהָּבְבִלי ֶׁשּמּוֵבאת    .2
ּבֹו ֲהָלָכה ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּב"ַמֲעָרָבא" - ְּבֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל- למי הכוונה?

היכן ומתי חי ַרִּבי ִחָּיא? ומי היה רבו?  .3

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ִניָּדה, ַדִּּפים כ״א - כ״ד

???שאלות השבוע

דבר תורה
לאחר גירושם של הגר וישמעאל אל המדבר, 
הם מוצאים את עצמם מבולבלים וללא מים. 
הגר משליכה את ישמעאל ובוכה, עד שמלאך 
האלוקים מגיע ואומר לה כי נשמע קולה. 
באותו רגע חלה התפנית: "ויפקח אלוקים את 
עיניה ותרא באר מים". באר המים ממנה שתתה 
הגר וניצלה - הייתה שם כל הזמן. הקב"ה 
לא הוריד לה טל מן השמים וגם לא ברא 
באר חדשה, כל שהוא עשה היה "לפקוח את 
עיניה" כדי שתוכל לראות. לעיתים כשאנחנו 
בעת משבר או צער, חושינו נאטמים ואנחנו 
מפסיקים לראות מה שסביבנו. לפעמים 
הפתרון כבר נמצא מעבר לפינה וכל מה שצריך 
לעשות הוא לא לשקוע בדכדוך הקיים, אלא 
לפתוח עיניים ולגלות את האופק החדש, שכבר 

קיים, וממתין שנגיע אליו.

מי אני!
)תשובה: תוספתא(

אם תלכו לאימא של אימא,
ובמקום הבית שלה תשימו פה,

ובתחילתה תוסיפו תו אחד,
תקבלו ספר שכתבו תלמידיו של הנשיא.

מהו?

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, 
talmudhagrala@medison.co.il למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.

*בפיקוח רואה חשבון


