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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר זרעים | ַמ ֶּסכֶ ת ְּב ָרכֹותַּ ,ד ִּפים ט'-ט"ו
פרשת שמות | ט"ו -כ"א בטבת ( 12-18לינואר)

ַּדף ט'ִ :מ ְצוָ ה לִ ְראֹות ְמלָ כִ ים
ַּפ ַעם ַא ַחת נֶ ֱאלַ ץ ַר ִּבי ֵז ָירא לִ ְקנֹות ֲה ַד ִּסים ּכְ ֵדי לְ כַ ֵּבד ֶאת ַה ֶּמלֶ ְךּ ,כְ ִפי ֶׁש ָה ָיה ַה ִּמנְ ָהג ַּב ָּי ִמים
הֹוציא ולְ ַה ְפ ִסיד ּכֶ ֶסף ַעבּור ְקנִ ַיית ַה ַה ַד ִסים.
ָה ֵהםִ .ה ְצ ָט ֵער ַר ִּבי ֵז ָירא ַעל ֶׁש ָה ָיה ָעלָ יו לְ ִ
יֹוסי ֶּבן ֶאלְ ָי ִקים ָׁש ַמע ֶאת ְּד ָב ָריו ְו ָא ַמר לֹוּ ,כִ י ֵאינֹו ָצ ִריְך לְ ִה ְצ ָט ֵערִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא
ַר ִּבי ִ
יחים אֹותֹו ,הּוא ַע ְצמֹו ָה ָיה ָצ ִריְך לְ ַׁשּלֵ ם ּכֶ ֶסף
ִק ֵּים ִמ ְצ ָוהּ ,כִ י ֲא ִפיּלּו ִאם ֹלא ָהיּו ַמכְ ִר ִ
ּכְ ֵדי ֶׁש ִּי ְּתנּו לֹו לִ ְראֹות ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך.
ּגֹויםּ ,כְ ֵדי
יֹוחנָ ן ָא ַמרֶׁ ,ש ִּמ ְצוָ ה לִ ְראֹות ֶאת ְּפנֵ י ַה ְּמלָ כִ יםֲ ,א ִפילּו ְמלָ כִ ים ִ
ּדּוע? ּכִ י ַר ִּבי ָ
ַמ ַ
ֶׁשּלְ ָע ִתיד לָ בֹואּ ,כְ ֶׁשּנִ ְזּכֶ ה לַ ּגְ אּוּלָ ה ַה ְּשׁלֵ ָמה ,נִ ּוָכַ ח ּכִ י ּכְ בֹוד ַמלְ כּות ִי ְׂש ָר ֵאל ּגָ דֹול ָו ָרב
ִמן ַהּכָ בֹוד ֶׁש ָּזכּו לֹו ַמלְ כֵ י אּוּמֹות ָהעֹולָ ם.

raeli.co.i

talmudis
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר זרעים,
מסכת ברכות ,דף י'

"הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו
קא מצערו ליה טובא"
שבבותיה – שכונתו
טובא – הרבה
הסבר :בשכונתו של רבי מאיר היו בריונים שהיו
מצערים אותו מאוד.

ַּדף י'ֲ :הלָ כֹות ְּת ִפיּלָ ה
יע ֶזר ֶּבן ַי ֲעקֹב:
יֹוסי ְּב ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר ֲהלָ כֹות ֲא ָחדֹות ֵמ ֵאת ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ַר ִּבי ִ
בֹוּהּ ,כְ ִד ְב ֵרי ַה ָּפסּוק
ֲהלָ כָ ה ִראׁשֹונָ הַ :על ַה ִּמ ְת ַּפּלֵ ל לַ ֲעמֹוד ְּב ָמקֹום נָ מּוְך ְוֹלא ְּב ָמקֹום ּגָ ַ
אתי ֵאלֶ יָך ה'ִ ,ה ְת ַּפּלַ לְ ִּתי ֵאלָ יָך.
אתיָך ה'" ִ -מ ָּמקֹום ָעמֹוק ָק ָר ִ
"מ ַּמ ֲע ַמ ִקים ְק ָר ִ
ִּב ְּת ִהיּלִ יםִ :
אֹותן
ֲהלָ כָ ה ְׁשנִ ּיָ הִּ :ב ְׁש ַעת ְּת ִפיּלַ ת ַה ַע ִמ ָידהָ ,צ ִריְך לְ ַי ֵּשׁר ֶאת ְׁש ֵּתי ָה ַרגְ לַ ִים ּולְ ַה ְצ ִמיד ָ
ּדֹומה
אֹותן זֹו לְ זֹוֶ ,
ּומ ְצ ִמיד ָ
אֹומר ֶׁש ַה ְּמ ַי ֵּשׁר ֶאת ְׁשנֵ י ַרגְ לָ יו ַּב ְּת ִפיּלָ ה ַ
זֹו לְ זֹוַ .ה ַּתלְ מּוד ֵ
לֹומרָ ,ה ַר ְג ַל ִים
יהם ֶרגֶ ל ְי ָׁש ָרה"ְּ .כ ַ
יהם נֶ ֱא ַמר ְּב ֵס ֶפר ְי ֶח ְז ֵקאל ְ"ו ַרגְ לֵ ֶ
ַל ַּמ ְל ָא ִכים ֶש ֲע ֵל ֶ
ֶׁשּלָ ֶהם ְצמּודֹות ַי ַחדְ ,ו ֵהן נִ ְראֹות ּכְ ֶרגֶ ל ַא ַחת.
יׁשיתָ :אסּור לֶ ֱאכֹול לִ ְפנֵ י ְּת ִפיּלַ ת ַׁש ֲח ִרית.
ֲהלָ כָ ה ְׁשלִ ִ

ּתֹורה לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפיּלָ ה
ַּדף י"אִּ :ב ְרכֹות ַה ָ
ּתֹורה ָצ ִריְך לְ ָב ֵרְך
ּלֹומ ִדים ָ
מּואלֶׁ ,שּלִ ְפנֵ י ֶׁש ְ
הּודה ְּב ֵׁשם ְׁש ֵ
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ֶאת ִּד ְב ֵרי ַרב ְי ָ
ֹלקינּו...
תֹורה .וְ ַה ֲע ֶרב נָ א ה' ֱא ֵ
"ּברּוְך ַא ָּתה ה' ...וְ ִצּוָנּו לַ ֲעסֹק ְּב ִד ְב ֵרי ָ
ּתֹורהָ :
ֶאת ִּב ְרכֹות ַה ָ
ּתֹורה.
ּתֹורה"ְ ,ו ֵאין לִ לְ מֹוד ְּבלִ י לְ ָב ֵרְך ִּב ְרכֹות ַה ָ
נֹותן ַה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה ה'ֵ ...
ִאם ְּבכָ ל זֹאת ָק ָרהֶׁ ,ש ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּת ִפיּלַ ת ַׁש ֲח ִריתְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך נִ ְזּכָ ר ֶׁשהּוא ָׁשכַ ח לְ ָב ֵרְך ֶאת
יאת ְׁש ַמע
ּתֹורהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ִב ְרכֹות ְק ִר ַ
ּתֹורה ,הּוא ֵאינֹו ָצ ִריְך לְ ָב ֵרְך ֶאת ִּב ְרכֹות ַה ָ
ִּב ְרכֹות ַה ָ
יאת ְׁש ַמע,
"א ֲה ַבת עֹולָ ם"ַ ,ה ְּב ָרכָ ה ֶׁש ְמ ָב ְרכִ ים לִ ְפנֵ י ְק ִר ַ
"א ֲה ָבה ַר ָּבה" ַ -
ֵּב ַרך ֶאת ִּב ְרּכַ ת ַ
ּתֹורה ּולְ ָה ִבין
ּומ ַא ַחר ֶש ִּב ְב ָרכָ ה זּו ֲאנַ ְחנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים ֵמ ַה ָּק ָּב"ה ֶׁש ַּי ֲעזֹור לָ נּו לִ לְ מֹוד ֶאת ַה ָ
ֵ
ּתֹורה.
אֹותּה ֲ -ה ֵרי ִהיא ּכְ מֹו ִּב ְרכֹות ַה ָ
ָ

| על המפה
רחוב יפו בירושלים
רחוב יפו הוא רחוב מרכזי בירושלים.
הוא מתחיל בשער יפו שבעיר העתיקה,
וחוצה את העיר ממזרח למערב.
ראשיתו של הרחוב הייתה בדרך יפו,
שהובילה בתקופה העות'מאנית מיפו
לירושלים .כאשר גדלה העיר והתפתחה
נבנו לצדי הרחוב השכונות החדשות
שמחוץ לחומות .עם השנים נבנו
לאורכו בית החולים העירוני ,בית חולים
שערי צדק ,בית הספר אליאנס ועוד.
לאורך הרחוב ניתן למצוא את כיכר צה"ל,
כיכר ספרא ,כיכר ציון ,כיכר הדווידקה,
צומת יפו-המלך ג'ורג' והתחנה המרכזית
החדשה.

ּכֹור ִעים ִּב ְת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה
ַּדף י"בּ :כָ ְך ְ
ּכֹור ִעים ְּפ ָע ִמים ֲא ָחדֹות ַּב ְּת ִפיּלָ הִּ .ב ְת ִחילַ ת ַה ְּב ָרכָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה,
ִּב ְת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה ָאנּו ְ
נֹוס ִפים ִּב ְת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה.
סֹופהְ ,וגַ ם ִּב ְמקֹומֹות ָ
"ּברּוְך ַא ָּתה ה'"ָ ,אנּו ָק ִדים ְוגַ ם ְּב ָ
ָ
"ּברּוְך ַא ָּתה
אֹומ ִרים ָ
לֹומ ִדים ֶאת ִּד ְב ֵרי ַר ָּבא ַּבר ִחינְ נָ א ַס ָּבא ְּב ֵׁשם ַרבּ ,כִ י ּכַ ֲא ֶׁשר ְ
ַּב ַּתלְ מּוד ְ
אֹומ ִרים ֶאת ֵׁשם ה' יֵ ׁש לָ קּום ּולְ ִה ְתיַ ֵּשׁר ,לְ ִהזְ ַּד ֵּקף.
"ּברּוְך" ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ְ
רֹוע ַּב ִּמיּלָ ה ָ
ה'" ,יֵ ׁש לִ כְ ַ
ּכֹור ַע ְּב ַבת ַא ַחתִּ ,ב ְמ ִהירּותַ ,אְך ּכַ ֲא ֶׁשר ָה ָיה ִמ ְז ַּד ֵּקף הּוא ָע ָׂשה זֹאת
ַרב ֵׁש ֶׁשת ָה ָיה ֵ
ְּבנַ ַחתְּ .ת ִחיּלָ ה הּוא ָז ַקף ֶאת רֹאׁשֹוְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך ֶאת ּגּופֹו ,זאת ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא ַי ְח ְׁשבּו ֶׁשהּוא
רֹוע לִ ְפנֵ י ַה ָּק ָּב"ה ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
אֹוהב לִ כְ ַ
רֹועֶ ,אּלָ א ֵי ְדעּו ֶׁשהּוא ֵ
ִמ ְז ַּד ֵּקף ּכִ י ָק ֶׁשה לֹו לִ כְ ַ
ֵאלָ יוּ ,ולְ ִפיכָ ך הּוא ִמ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ְּב ִה ְז ַּד ְקפּותֹו.
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פסי הרכבת הקלה ברחוב יפו2011 ,
()Wikipedia, Navot Miller
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| מן ההסטוריה

מתפלפלים

הקמת בית חולים שערי צדק בירושלים
בית החולים "שערי צדק" בירושלים הוקם
בשנת  1902בידי ד"ר משה וולך .הוא נבנה
ברחוב יפו ליד שכונת שערי צדק ,ונקרא על
שמה ,אולם היה ידוע בתור "בית חולים וולך"
או "בית החולים האמסטרדמי" .היה זה בית
החולים הראשון בו הייתה מחלקה לבידוד
חולים מדבקים ,והונהגו בו חיסונים לתושבי
ירושלים .כאשר נוסד בית החולים נקבע שהוא
יתנהל על פי ההלכה ,ועל כך מקפידים עד
היום .בשנת  1980עבר בית החולים לקמפוס
חדש שנבנה בשכונת בית וגן ,והפך ממוסד
קטן למרכז רפואי רב תחומי.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
משפחת לוי תכננה הרבה זמן מסיבת יום הולדת גדולה לכבוד
אם המשפחה ,דליה ,בהגיעה לגיל שמונים .רינה ,אחת הבנות של
דליה הייתה אחות בבית חולים ,ובדיוק כשהיא תכננה לצאת מבית
החולים למסיבה הגדולה של אימא שלה ,הגיעו למחלקה כמה
חולים חדשים ,והאחיות ביקשו מדליה אם היא יכולה להישאר
עוד קצת לעזור להן לטפל בחולים החדשים .הבעיה היא שאם
היא תישאר היא תפספס את ההסעה שלה ליישוב בו היא גרה,
ולא תוכל להגיע למסיבה של אימא שלה שהיא כל כך חיכתה לה.
רינה התלבטה מאוד.
מ
צ
ד שני:
יש א
ד אחד:
ב חיות אחרו
ת
שי
כו
מצ א חייבת לטפל
חולים ,ויום הולדת לות לטפל
הי
היא אחות ו זמן ובכל מצב
שלה זה אירוע מאו  80לאימא
ל
ו
ד
בחולים בכ חשבון דברים
היא מאוד מאוד רוצ משמעותי
ל
הע
ה
ב
גם אם ז ריאות החולים
ה .אז גם אם הטי להשתתף
אחרים .ב
עם כל הכבוד
ייקח מעט יותר זמן,פול בחולים
ל.
כ
ל
ש
הי
קודמת לדת – החולים
מותר לה לנסוע ל א חושבת
הו
ליום
יו
ם
לאימא שלה.
של אימא ש ההולדת
קודמים
לה.

ו...מה
דעתכם?

המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים
()Wikipedia, zeevveez

! יש לי מושג

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
ניתן לשלוח למייל talmudisraeli.medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים

אשת חיל
"אשת חיל" הוא הפרק האחרון בספר משלי,
המתאר את תכונותיה ומעלותיה של האישה
הטובה המטפלת בכל ענייני ביתה .נוהגים לשיר
אותו בערב שבת לפני הסעודה כהוקרה לאישה.

 4דקות

| מי אני?

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ב.
ג.
ד.

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

מאיר
זלמה
אחות
ה

א.

הייתה האחות הראשית בבית החולים
"שערי צדק" בירושלים יותר מחמישים שנה.
הקימה את בית הספר לאחיות בבית החולים "שערי צדק".
קומתה הייתה נמוכה ,אך לבה היה גדול.
המשיכה לעבוד עד אחרי גיל  .80נפטרה בגיל .100

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
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

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

ועסטער זלמה.
1.1האחות זלמה מאיר .כינויה שוולים 'שערי צדק'.
2.2ד"ר משה וולך מייסד בית החחולים שערי צדק.
חיות בבית
לא
פר
הס
ית
ב
3.3את וב יפו בירושלים.
4.4ברח

 1מי זו האחות המצוירת במרכז הציור ומה היה כינויה?
 2מי זה האיש המזוקן בצד שמאל של הציור ומה היה תפקידו?
 3מה הקימה האחות שבציור?
 4באיזה רחוב ובאיזו עיר שכן בית החולים הזה?

| מי אני?

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

ד"ר

למד רפואה בברלין ועלה לירושלים.
הקים את בית החולים שערי צדק.
היה מסור לחולים ,ביקר אותם בבתיהם ותרם להם מכספו.
קיבל את התואר אזרח כבוד של ירושלים.
עבד במשך שנים רבות עם האחות זלמה מאיר

ה וולך
מש

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

 3דקות

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

1500

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
בשעה שהקב"ה מתגלה אל משה ובוחר בו
להיות המנהיג שמוציא את ישראל ממצרים
 משה מסרב בטענה שהוא כבד פה ולשון.לכאורה ,טענתו של משה נכונה היא  -שהרי
מנהיג הוא אדם שצריך לדבר בצורה נלהבת
וסוחפת ,וכיצד ניתן להסביר שלהנהגת עם
ישראל ולמסירת התורה נבחר מנהיג שדיבורו
לקוי ומגומגם?
הר"ן בדרשותיו מביא טעם נפלא ומסביר
שישנם אנשים כאלו היודעים לדבר בלשון
כה נעימה ומתוקה ,עד כי אפילו הדברים
הפשוטים והרדודים ביותר יישמעו באוזני
שומעיהם כדברים גדולים וחשובים.
על כן בוחר הקב"ה דווקא במנהיג שדיבורו
לקוי  -כדי שלא יתלו את גדולתה ומתיקותה
של התורה מצד מי שמסר ונתן אותה ,כי אם
בשל התוכן העצמי שלה.

מה המושג?

מצאו במפגש מילה שבניקוד שונה יכולה
להתאים לכל אחת מההגדרות הבאות:
הזמן שבסוף היום.
האיש שקיבל על עצמו ערבות.
עשה שיהיה לנו נעים.
ֵ

(תשובה :הערב)

שאלות השבוע ???

 .1מה אין לעשות לפני תפילת שחרית?
 .2כיצד יש לכרוע ִּב ְת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה?
 .3מדוע ִּב ְׁש ַעת ְּת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה (שמונה
עשרה)ָ ,צ ִריְך לְ יַ ֵּשׁר ֶאת ְׁש ֵּתי ָה ַרגְ לַ יִ ם
אֹותן זֹו לְ זֹו?
ּולְ ַה ְצ ִמיד ָ
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

סדר זרעים | ַמ ֶּסכֶ ת ברכותַ ,ד ִּּפים י״ג  -ט״ו

"א ְב ָרם" ,יַ ֲעקֹב וְ יִ ְׂש ָר ֵאל
"א ְב ָר ָהם" וְ ַ
ַּדף י"גַ :
בֹותינּו ִה ְׁש ַּתּנּו.
יהם ֶׁשל ְׁשנַ ִים ֵמ ֲא ֵ
מֹות ֶ
ְׁש ֵ
"הא"ְ ,ו ַרק לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן
"א ְב ָרם"ְּ ,בלִ י ָהאֹות ֵ
ּכַ ֲא ֶׁשר נֹולַ ד ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוָ ,ק ְראּו לֹו ַ
"א ְב ָר ָהם".
ּומ ָאז הּוא נִ ְק ָרא ַ
"הא" לִ ְׁשמֹוֵ ,
הֹוסיף ַה ָּק ָּב"ה ֶאת ָהאֹות ֵ
ִ
ול ַא ַחר ֶׁשנִ ְל ַחם
יּלה ָק ְראּו לֹו ַי ֲעקֹבְ ,
ַּגם ְׁשמֹו ֶׁשל ַי ֲעקֹב ָא ִבינּו ִה ְׁש ַּתּנָ הַּ .ב ְּת ִח ָ
יּצח אֹותֹוַ ,ה ַּמלְ ָאְך ָא ַמר לֹוֶׁ ,ש ַה ָּק ָּב"ה ְי ַׁשּנֶ ה ֶאת
ַּב ַּמלְ ָאְך ֶׁש ָה ָיה ַה ַּשׂר ֶׁשל ֵע ָׂשו ְונִ ַ
ְׁשמֹו ִמ"יַ ֲעקֹב" לְ "יִ ְׂש ָר ֵאל".
הּוחלַ ף,
"א ְב ָר ָהם" ָא ִבינּו לְ ֵבין ַי ֲעקֹב ָא ִבינּוְׁ .שמֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְ
ֵיׁש ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ַ
"א ְב ָר ָהם"ְ ,ולָ כֵ ןֵ ,מ ָאז ְו ֵאילָ ך ֵאין לִ ְקרֹוא לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו
קֹור ִאים לֹו ַ
"א ְב ָרם" ְ
ִּב ְמקֹום ַ
"א ְב ָר ָהם" .אּולָ םְׁ ,שמֹו ֶׁשל ַי ֲעקֹב ָא ִבינּו ֹלא
יּתי הּוא ַ
"א ְב ָרם"ּ ,כִ י ְׁשמֹו ַהּנָ כֹון ְו ָה ֲא ִמ ִ
ַ
ּומאֹותֹו יֹום הּוא נִ ְק ָרא ּגַ ם ַי ֲעקֹב ְוגַ ם ִי ְׂש ָר ֵאל.
נֹוסף לֹו עֹוד ֵׁשםֵ ,
הּוחלַ ף ֶאּלָ א ָ
ְ

ַּדף י"ד :לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפיּלָ ה וְ לִ ְפנֵ י ַה ֵּשׁנָ ה
מּואל ָא ְמרּוֶׁ ,שּלִ ְפנֵ י ְּת ִפיּלַ ת ַׁש ֲח ִריתָ ,אסּור לְ ָא ָדם לָ לֶ כֶ ת לְ ַב ִית ֶׁשל ֶה ָח ֵבר
ּוׁש ֵ
ַרב ְ
"ׁשלֹום"ְ ,ו ַרק ִאם ָא ָדם ּפֹוגֵ ׁש ְּב ַא ְק ָראי ָּב ְרחֹוב ֶאת ֶה ָח ֵבר
ֶׁשּלֹו ּולְ ָב ֵרְך אֹותֹו ְּב ִב ְרּכַ ת ָ
מּוּתר לֹו לִ ְׁשאֹול אֹותֹו ַמה ְׁשלֹומֹוּ ,ולְ ָב ֵרְך אֹותֹו ְּב ִב ְרּכַ ת ָׁשלֹום.
ֶׁשּלֹו ָ
יהּודי לַ ֲעסֹוק ְּב ִענְ ָינִ ים
ִ
ַרב ִא ִידי ַּבר ָא ִבין ָא ַמר ֶׁש ַרב ִי ְצ ָחק ָא ַמרּ ,כִ י ִּבכְ לָ ל ָאסּור לִ
ּומ ַס ֵי ַע לֹו.
עֹוזר ְ
יֹוצא לַ ֶּד ֶרְךַ ,ה ָּק ָּב"ה ֵ
ֲא ֵח ִרים לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִפיּלָ הַ .ה ִּמ ְת ַּפּלֵ ל לִ ְפנֵ י ֶׁשהּוא ֵ
הּודי
יֹוחנָ ן ָא ַמרִּ ,כי ְי ִ
ַר ִּבי ָ
ּתֹורה לִ ְפנֵ י
ּלֹומד ַה ְר ֵּבה ָ
ֶׁש ֵ
הֹולְך ִליׁשֹוןֵ ,אינֹו
ֵ
ֶׁשהּוא
ָצ ִריְך ְל ַפ ֵחד ֶּפן ִּי ְהיּו לֹו
ֲח לֹומֹות ָר ִע ים ַּב ַּל ְי ָל ה.
הּוא ָּד ַרׁש זֹאת ִמן ַה ָּפסּוק
"ו ָׂש ֵב ַע ָילִ ין ַּבל
במ ְׁש ֵליְ :
ִ
לֹומ רִ ,מ י
ִי ָּפ ֵקד ָרע"ְּ .כ ַ
ֶׁשהֹולֵ ְך לִ יׁשֹון ּכְ ֶׁשהּוא ָׂש ֵב ַע
ּתֹורהֹ ,לא ִי ָּפ ֵקד
ִמ ִּד ְב ֵרי ָ
ְּב ֲחלֹומֹות ָר ִעים.

יאת ְׁש ַמע
קֹור ִאים ְק ִר ַ
ַּדף ט"וּ :כָ ְך ְ
יאת ְׁש ַמע ִּב ְׁשלֵ מּות,
יתא נֶ ֱא ַמרֶׁ ,ש ֵּיׁש לִ ְקרֹוא ְק ִר ַ
עֹוב ְד ָיהּ ,כִ י ַּב ְּב ַר ָ
אֹומר ַרב ַ
ְּב ַּדף ֶזה ֵ
קֹור ִאים
סּוּימֹות ֶׁש ִאם ְ
אּומה .לָ כֵ ןָ ,צ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ֶר ַוח ֵּבין ִמּלִ ים ְמ ָ
ְּבלִ י לְ ַה ְח ִסיר ְמ ָ
אֹותיֹות ֶׁשּלָ ֶהן.
אֹותן ִּב ְמ ִהירּותָ ,ק ֶׁשה לְ ַב ֵּטא ֶאת ּכָ ל ָה ִ
ָ
יהן.
ָר ָבא ֵמ ִביא דּוגְ ָמאֹות לְ ִמיּלִ ים ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריד ֵּבינֵ ֶ
ֹאמר ִּב ְמ ִהירּות
אֹומ ִרים" ,וְ ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה… ַעל לְ ָב ֶבָך"ִ .אם נ ַ
יאת ְׁש ַמע ְ
ִּב ְק ִר ַ
"על לְ ָב ֶבָך"ִ ,י ָּשׁ ַמע
"על לְ ָב ֶבָך"ֵ ,הן ִּת ָּשׁ ַמ ְענָ ה ּכְ ִמיּלָ ה ַא ַחתְ ,ו ַת ַחת ַ
ֶאת ַה ִּמיּלִ ים ַ
יאת
יּתן לִ ְקרֹוא ְק ִר ַ
"על"ּ ,ולְ ַה ְמ ִׁשיְך " -לְ ָב ֶבָך"ּ .כָ ְך נִ ָ
לֹומר ְּבנַ ַחת ַ
"עלְ ָב ֶבָך" ...לָ כֵ ן ָצ ִריְך ַ
ַ
רֹוצה.
ּתֹורה ָ
ְׁש ַמע ּכְ ִפי ֶׁש ַה ָ

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל 03-9250225 :פקס03-9265608 :

תלמוד ישראלי

