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]מסכת תענית דף י"ט עמוד ב'[

ירוּשׁ ַליִ ם וְ לֹא ָהיָה ָל ֶהם ַמיִ ם ִל ְשׁתוֹתָ .ה ַל ְך
אַחת ָעלוּ ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ֶרגֶל ִל ָ
ַפּ ַעם ַ
אָמר לוַֹ " :ה ְלוֵינִ י ) ֵתּן ִלי ְבּ ַה ְלוָאָה(
גּוּריוֹן ֵא ֶצל אָדוֹן ֶא ָחדַ ,
ַק ִדּימוֹן ֵבּן ְ
נְ
אַתּן ֵל ְך ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ֵעינוֹת
ַאנִ י ֶ
ָלים ו ֲ
עוֹלי ְרג ִ
ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַמ ְעיָנוֹת ַמיִ ם ְל ֵ
נוֹתן ְל ָך ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ִכּ ָכּר ֶכּ ֶסף" .וְ ָק ַבע לוֹ
נוֹתן ְל ָך ֲה ֵרינִ י ֵ
ַמיִ ם .וְ ִאם ֵאינִ י ֵ
ָרדוּ ְגּ ָשׁ ִמים ְבּ ַשׁ ֲח ִריתָ ,שׁ ַלח לוַֹ " :שגֵּר ִלי אוֹ
יע ַה ְזּ ַמן וְ לֹא י ְ
ְז ַמןְ .כּיוֹן ֶשׁ ִה ִגּ ַ
ֲדיִ ן יֵשׁ ִלי ְז ַמןָ ,כּל ַהיּוֹם
ָד ָך"ָ .שׁ ַלח לוֹ" :ע ַ
ַמיִ ם אוֹ ָמעוֹת ) ֶכּ ֶסף( ֶשׁיֵּשׁ ִלי ְבּי ְ
כֻּלּוֹ ֶשׁ ִלּי הוּא"ַ .בּ ָצּ ֳה ַריִ ם ָשׁ ַלח לוַֹ " :שגֵּר ִלי אוֹ ַמיִ ם אוֹ ָמעוֹת ֶשׁיֵּשׁ ִלי
ֲדיִ ן יֵשׁ ִלי ְשׁהוּת ַבּיּוֹם"ַ .בּ ִמּנְ ָחה ָשׁ ַלח לוַֹ " :שגֵּר ִלי אוֹ
ָד ָך"ָ .שׁ ַלח לוֹ" :ע ַ
ְבּי ְ
ֲדיִ ן יֵשׁ ִלי ְשׁהוּת ְבּיוֹם"ִ .ל ְג ֵלג
ָד ָך"ָ .שׁ ַלח לוֹ" :ע ַ
ַמיִ ם אוֹ ָמעוֹת ֶשׁיֵּשׁ ִלי ְבּי ְ
ֵרדוּ ְגּ ָשׁ ִמים?!".
ָרדוּ וְ ַע ְכ ָשׁו י ְ
ֻלּהּ לֹא י ְ
אָמרָ " :כּל ַה ָשּׁנָה כּ ָ
ָע ָליו אוֹתוֹ אָדוֹןַ ,
נִ ְכנַס ְל ֵבית ַה ֶמּ ְר ָחץ ְבּ ִשׂ ְמ ָחהַ .עד ֶשׁ ָהאָדוֹן נִ ְכנַס ְבּ ִשׁ ְמ ָחתוֹ ְל ֵבית ַה ֶמּ ְר ָחץ,
אָמר
ַק ִדּימוֹן נִ ְכנַס ְל ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְכּ ֶשׁהוּא ָע ֶצב  .נִ ְת ַע ֵטּף וְ ָע ַמד ִבּ ְת ִפ ָלּהַ .
נְ
יתי וְ לֹא ִל ְכבוֹד
בוֹדי ָע ִשׂ ִ
ֶיך ֶשׁלֹּא ִל ְכ ִ
ָדוּע ְל ָפנ ָ
עוֹלם ,גָּלוּי וְ י ַ
ְל ָפנָיוִ " :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ָלים".
עוֹלי ְרג ִ
ֻיּן ְל ֵ
יתיֶ ,שׁ ִיּ ְהיוּ ַמ ִים ְמצ ִ
בוֹד ָך ָע ִשׂ ִ
יתי ֶא ָלּא ִל ְכ ְ
אָבּא ָע ִשׂ ִ
ֵבּית ָ
ָרדוּ ְגּ ָשׁ ִמים ַעד ֶשׁנִּ ְת ַמ ְלּאוּ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה
ִמיָּד נִ ְת ַק ְשרוּ ָשׁ ַמיִ ם ֶבּ ָע ִבים וְ י ְ
ָצא אָדוֹן ִמ ֵבּית
הוֹתירוּ ) ַהבּוֹרוֹת נִ ְת ַמ ְלּאוּ ַעד ַהסּוֹף(ַ .עד ֶשׁיּ ָ
ַמ ְעיָנוֹת ַמיִ ם וְ ִ
גּוּריוֹן י ָ
ַק ִדּימוֹן ֵבּן ְ
ַה ֶמּ ְר ָחץ ,נ ְ
אָמר לוֹ:
ָצא ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשְׁ .כּ ֶשׁ ָפּ ְגעוּ זֶה ַבּזֶּה ַ
ָת ָתּ
יוֹתר ִמ ָמּה ֶשׁנּ ַ
יוֹתר ֶשׁיֵּשׁ ִלי ְבּי ְ
" ַתּן ִלי ְדּ ֵמי ַמיִ ם ֵ
ַר ִתּי ְל ָך ַמיִ ם ֵ
ָד ָך" ) ֶה ֱחז ְ
עוֹלמוֹ ֶא ָלּא
רוּך הוּא ֶאת ָ
יוֹד ַע ֲאנִ י ֶשׁלֹּא ִה ְר ִעישׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
אָמר לוֵֹ " :
ִלי(ַ .
עוֹתיֶ ,שׁ ְכּ ָבר
אוֹציא ִמ ְמּ ָך ֶאת ָמ ָ
יך ֶשׁ ִ
ֲדיִ ן יֵשׁ ִלי ִפּ ְתחוֹן ֶפּה ָע ֶל ָ
יל ָךֶ ,א ָלּא ע ַ
ִבּ ְשׁ ִב ְ
ָרדוּ"ָ .חזַר וְ נִ ְכנַס ְל ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְת ַע ֵטּף
שׁוּתי י ְ
וּג ָשׁ ִמים ִבּ ְר ִ
ָשׁ ְק ָעה ַח ָמּה ְ
הוּבים
הוֹדע ֶשׁיֵּשׁ ְל ָך ֲא ִ
עוֹלםַ ,
אָמר ְל ָפנָיוִ " :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
וְ ָע ַמד ִבּ ְת ִפ ָלּה וְ ַ
ְבּ ָ
אָמר לוֹ ָהאָדוֹן:
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ַ
ָר ָחה ַה ַח ָמּהְ .בּ ָ
עוֹל ֶמ ָך"ִ .מיָּד נִ ְת ַפּ ְזרוּ ֶה ָע ִבים וְ ז ְ
עוֹתי".
אוֹציא ִמ ְמּ ָך ָמ ָ
יך ֶשׁ ִ
" ִאלּוּ לֹא נִ ְק ְד ָרה ַה ַח ָמּה ָהיָה ִלי ִפּ ְתחוֹן ֶפּה ָע ֶל ָ
ָתּנָא ,לֹא נ ְ
ַק ִדּימוֹן?
ַק ִדּימוֹן ְשׁמוֹ ֶא ָלּא בּוֹנֵי ְשׁמוֹ ,וְ ָל ָמּה נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ נ ְ
ְשׁנִ ְק ְד ָרה ַח ָמּה ַבּעֲבוּרוֹ.
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עבודה
 .1פרש את המשטים הבאים:
א" .נתקשרו שמים בעבים".
ב" .כשפגעו זה בזה".
ג" .יש לי פתחון פה עליך".
ד" .אילו לא נתקדרה החמה".
ה" .שנתקדרה חמה בעבורו".
" .2נקדימון נכנס לבית המקדש כשהוא עצוב ,נתעטף ועמד בתפילה ,אמר לפניו
)לפני הקב"ה( :ריבונו של עולם! גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא
לכבוד בית אבא עשיתי ,אלא לכבודך עשיתי":
א" .נתעטף ועמד בתפילה"  -פרש!
ב .האם מגיע לנקדימון שהקב"ה יענה לתפילתו? מדוע?
ג .מה מקור כוחה של תפילת נקדימון בן גוריון?
" .3אמר לו :יודע אני שלא הרעיש הקב"ה את עולמו אלא בשבילך ,אלא עדין
יש לי פתחון פה עליך שאוציא ממך את מעותיי ,שכבר שקעה חמה וגשמים
ברשותי ירדו".
א .מדוע עדין חושב הגוי שמגיע לו תשלום?
ב .כיצד נהג נקדימון?
 .4מהם שני הניסים שנעשו לנקדימון בן גוריון?
 .5מתי נעשו ניסים אלו?
 .6האם ללא תפילה היו נעשים ניסים אלו?
 .7יהודה וקסמן ,אביו של נחשון וקסמן הי"ד ,אמר לאחר שמחבלים רצחו את בנו
)חשון תשנ"ה(" :שאלו אותי :התפללו כל כך הרבה ולא קיבלו תשובה .אני
אומר ,כן קיבלתי תשובה .התשובה היתה לא! ולאבא מותר לענות גם לא".
לאור דברים אלה ,מה לדעתך כוחה של תפילה?
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