תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר זרעים | ַמ ֶּסכֶ ת ְּב ָרכֹותַּ ,ד ִּפים ט"ז-כ"ב
פרשת וארא | כ"ב -כ"ח בטבת ( 19-25לינואר)

ּפֹועלִ ים
ַּדף ט"זִּ :ב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ֶׁשל ַה ֲ
ּפֹועלִ ים ֶׁש ִּסיּכְ מּו ִעם ַּב ַעל ַה ַּב ִית ֶׁש ַּי ַע ְבדּו ֶא ְצלֹו ּכָ ל ַהּיֹוםֵ ,אינָ ם ְצ ִריכִ ים לְ ָב ֵרְך ֶאת ּכָ ל
ֲ
יהם לְ ַדלֵ ג ַעל ֵחלֶ ק ִמן ַה ְּב ָרכֹותִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִאם ֵהם
ַה ְּב ָרכֹות ֶׁשל ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹוןֶ ,אּלָ א ֲעלֵ ֶ
ְי ָב ְרכּו ֶאת ּכָ ל ַה ְּב ָרכֹות ֶׁשל ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹוןַּ ,ב ַעל ַה ַּב ִית ֶׁשּלָ ֶהם ַי ְפ ִסיד ּכֶ ֶסףִּ ,בגְ לַ ל ֶׁש ַּב ְּז ַמן
ֶׁש ֵהם ְמ ָב ְרכִ ים ֶאת ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹוןֵ ,אינָ ם ְיכֹולִ ים לַ ֲעבֹוד ִּב ְׁש ִבילֹו.
ּתּוּקנּו ַעל ְי ֵדי ֲח ָכ ִמיםַ ,אְך ֶאת
ּפֹוע ִלים ְמ ַד ְּל ִּגים? ַעל ַה ְּב ָרכֹות ֶׁש ְ
ַעל ֵאּלּו ְּב ָרכֹות ַה ֲ
ּפֹועלִ ים ָה ֵאּלּו ְמ ַס ְּי ִמים לֶ ֱאכֹול,
יהם לְ ָב ֵרְך .לָ כֵ ן ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ֲ
ּתֹורהֲ ,עלֵ ֶ
ַה ְּב ָרכֹות ֶׁש ֵהן ִמן ַה ָ
ֹלקינּו ֶמ ֶלְך
"ּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ֵהם ְמ ָב ְר ִכים ֶאת ַה ְּב ָר ָכה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ִּב ְר ַּכת ַה ָּמזֹוןָ :
אֹומ ִרים עֹוד ְּב ָרכָ ה ַא ַחת ֶׁש ֵּיׁש ָּבּה ִקיּצּור ֶׁשל
ָהעֹולָ םַ ,ה ָּזן ֶאת ָהעֹולָ םְ ,"...ו ַא ַחר ּכָ ְך ֵהם ְ
"נֹודה לְ ָך" ְו ֶׁשל ִּב ְרּכַ ת ַ"ר ֵחם נָ א"ֶ .י ֶתר ַעל ּכָ ך ֵהם ֹלא ְמ ָב ְרכִ ים.
ִּב ְרּכַ ת ֶ

ַּדף י"זְּ :ת ִפיּלָ ה ְּפ ָר ִטית ַא ֲח ֵרי ַה ְּת ִפיּלָ ה
ּוב ָרכָ ה" .לְ ַא ַחר
טֹובה ְ
"ׂשים ָׁשלֹום ָ
ַה ְּב ָרכָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשל ְּת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידהִ ,היא ִּב ְרּכַ ת ִ
ׁשּובים לֹוְ ,והּוא ָיכֹול
מּוּתר לְ כָ ל ֶא ָחד לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַעל ַה ְּד ָב ִרים ֶש ֲח ִ
"ׂשים ָׁשלֹום"ָ ,
ִּב ְרּכַ ת ִ
ּבֹוחר.
לְ ַהּגִ יד ֶאת ַה ְּת ִפיּלָ ה ֶׁשּלֹו ַּב ִּמיּלִ ים ֶׁשהּוא ֵ
יפים ְּב ַע ְצ ָמם ְל ַא ַחר ִּב ְר ַּכת
מֹוס ִ
מֹור ִאים ָהיּו ִ
ַה ַּת ְלמּוד ֵמ ִביא ְּת ִפיּלֹות ֲא ָחדֹות ֶׁש ָה ָא ָ
"ׁש ַּבת ְמ ָב ְרכִ ים" לִ ְק ַראת
"ׂשים ָׁשלֹום"ַ .רב ִה ְת ַּפּלֵ ל ֶאת ַה ְּת ִפיּלָ ה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ְּב ַ
ִ
חֹודׁש ֶה ָח ָדׁש" :יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ֶׁש ִּת ֶּתן לָ נּו ַחּיִ ים ֲארּוּכִ יםַ ,חּיִ ים ֶׁשל ָׁשלֹום"ְ .ו ִאיּלּו
ַה ֶ
ֹלקי נְ צֹור לְ ׁשֹונִ י
"א ַ
"ׂשים ָׁשלֹום" ֶאת ְּת ִפיּלַ ת ֱ
הֹוסיף לְ ַא ַחר ִּב ְרּכַ ת ִ
ַמר ְּב ֵריה ְּד ָר ִבינָ א ִ
"ׂשים ָׁשלֹום".
אֹומ ִרים לְ ַא ַחר ִּב ְרּכַ ת ִ
אֹותּה ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ְ
ֵמ ָרע"ָ ,
אֹותּה לְ ֵׁשם ָׁש ָמיִ ם.
ּתֹורה ,יִ זְ ּכּו לִ לְ מֹוד ָ
ּלֹומ ִדים ֶאת ַה ָ
ַרב ַס ְפ ָרא ִה ְת ַּפּלֵ ל ּגַ ם ַעל ּכָ ְךֶׁ ,שּכָ ל ַה ְ

דף י"חִ :צ ְדקּותֹו ֶׁשל ְּבנָ יָ הּו ֶּבן יְ הֹויָ ָדע
הֹוי ָדע ָה ָיה רֹאׁש ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
ְּבנָ ָיהּו ֶּבן ְי ָ
קּופתֹו ֶׁשל ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך.
ִּב ְת ָ
הֹוי ָדע ְּב ֵׁשם
קֹורא ִל ְבנָ ָיהּו ֶּבן ְי ָ
ַהּנָ ִביא ֵ
"מ ַּק ְב ְצ ֵאל"ַ ,ו ֲח ַז"ל ִה ְס ִּבירּוּ ,כִ י הּוא ּכּוּנָ ה
ִ
ּתֹורה.
יּבץ ְּפ ָע ִלים ַל ָ
ָּכְך ְל ִפי ֶׁשהּוא ִק ֵ
הּודים
לֹומר ,הּוא ָּפ ַעל ְו ָט ַרח ְּכ ֵדי ֶש ְּי ִ
ְּכ ַ
ּתֹורה.
ַר ִּבים יִ ְתּכַ ּנְ סּו ְב ַצּו ְָתא ְויִ לְ ְמדּו ֶאת ַה ָ

raeli.co.i

talmudis

l

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר זרעים,
מסכת ברכות ,דף ט"ז

"דכתיב :כאהלים נטיו כגנות עלי נהר כאהלים
נטע וגו' ,לומר לך :מה נחלים מעלין את האדם
מטומאה לטהרה – אף אהלים מעלין את האדם
מכף חובה לכף זכות"
דכיא  -טהור
מסאבא  -טמא
הסבר :בפסוק מופיעים אוהלים ונחלים זה לצד
זה ,כדי לדרוש ולומר ,שכשם שאדם הטובל בנחל
עולה מטומאה לטהרה  -כך מי שנכנס לאוהלה
של תורה ,לבית המדרש ,ולומד שם ,עולה מכף
חובה לכף זכות.

| על המפה
שכונת רוממה בירושלים
רוממה היא שכונה במערב ירושלים.
היא נבנתה בשנת  1921בתור שכונת
פאר עבור יהודים אמידים שרצו לגור
הרחק משאון העיר ,ונקראה רוממה בשל
גובהה ,על פי הפסוק "ימין ה' רוממה,
ימין ה' עושה חיל" .בתי השכונה תוכננו
באופן פרטי ,ורחובותיה נקראו על שם
עיתונים עבריים .תושבי השכונה סבלו
רבות מהתקפות מצד הערבים תושבי
הכפרים הסמוכים ,ורק לאחר הקמת
המדינה היא החלה לפרוח ולגדול .אזור
תעשייה מורחב הוקם בצפונה ,ובתיה
המקוריים נבלעו בתוך הבנייה החדשה.
כיום גרים בה כ 30,000-תושבים.

הֹוי ָדע ָה ָיה ַת ְל ִמיד ָח ָכם ּכֹה
ְּבנָ ָיהּו ֶּבן ְי ָ
ּתֹורהַ ,עד ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָעלָ יו,
מּופלָ ג ְוגָ דֹול ַּב ָ
ְ
קּופת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹון
ּכִ י ְּבכָ ל ְּת ַ
ּובית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ יֹ ,לא ָה ָיה ַת ְל ִמיד
ֵ
ָחכָ ם ּכָ מֹוהּו.
ּתֹורה
עֹוסק ַּב ָ
ְּבנָ יָ הּו ֶּבן יְ הֹויָ ָדע ָהיָ ה ָע ֵמל ְו ֵ
חֹורףּ ,כְ ֶׁש ַפ ַעם ַא ַחת
ְּבכָ ל ּכֹוחֹוַ ,ו ֲא ִפיּלּו ַּב ֶ
יָ ַרד ֶׁשלֶ ג ַרב ְו ָהיָ ה ַקר ְמאֹודֹ ,לא ִה ְת ַח ֵּשׁב
ְּבנָ יָ הּו ֶּבן יְ הֹויָ ָדע ַּבּקֹורֶ ,אּלָ א יָ ַׁשב ּכָ ל ַהּיֹום
יפ ָרא ְּד ֵבי ַרב",
"ס ְ
ְולָ ַמד ְּב ַה ְת ָמ ָדה ֶאת ּכָ ל ִ
חּוּמׁש ַו ִּי ְק ָרא.
קֹובץ ֶׁשל ְּד ָרׁשֹות ֲח ַז"ל ַעל ָ
ֶׁשהּוא ֶ
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בית חפץ -בית טיפוסי לשכונת רוממה
( ,Wikipediaשכונת רוממה)

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

השגת סרטיפיקט -
רישיון עלייה לארץ ישראל

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
רוני בן הארבע עשרה רצה לקנות כרטיס למשחק כדורסל .אמרו
לו שביציע המחיר הוא  ₪ 50ולמטה באולם קרוב יותר למגרש
המחיר הוא  .₪ 100רוני קנה כרטיס ביציע ב ₪ 50-והלך למשחק.
במחצית המשחק הוא ראה שהוא יכול להיכנס ולשבת ליד המגרש
בלי שיבחינו בו ,וממילא היו שם הרבה מקומות ריקים .דני התלבט
האם מותר לו לעשות כן.

בשנת  1922פרסם וינסטון צ'רצ'יל ,שר
המושבות הבריטי ,את הספר הלבן הראשון,
בו נקבע שעליית יהודים לארץ ישראל
תוגבל למספר שלדעת הבריטים לא יפגע
בתושבים המקומיים .לשם כך הונפקו רישיונות
עלייה מיוחדים ,שנקראו "סרטיפיקטים".
הבריטים קבעו את מכסת האנשים שיוכלו
לעלות לארץ ,ואת התנאים שלפיהם יינתנו
הרישיונות ,בהתאם ליכולתם הכלכלית של
העולים .יהודים רבים עשו השתדלויות על
מנת להשיג סרטיפיקט לעלייה לארץ ,ובין
היתר רווחה תופעה של נישואים מדומים בין
רווקים לרווקות ,מכיוון שניתן היה להשתמש
בסרטיפיקט אחד לשני בני הזוג.

זה לכאורה מצד שני:

מצד אחד:

מ
לא
צב של "זה
חסר" .הרי הוא לא נהנה וזה
גו
ש
ז
ל
ל
אף א
מקום
חד ולא מ
אחד ,אז למי זה מ פריע לאף
פרי
משנה אם הוא יישב ע ולמה זה
ה
ל
מגרש ולא במקום מטה ליד
ע
ש
ל
פי הכרטיס? למה לו למעלה
ש
ל
ממקום טוב יו א ייהנה
תר?

ם  ,₪ 50ועליו
הוא שיל
מקום המיועד
לשבת ב
שכזה ,כלומר
לכרטיס ה .אין לו זכות
על
ביציע למ קום שהכרטיס
לשבת במ  ,₪גם אם לא
לה 100
שלו ע ם שם אנשים.
יושבי

ו...מה
דעתכם?
תעודת נישואים פיקטיבית שניתנה לזוג רווקים לצורך השגת
סרטיפיקט לעלייה לארץ (ארכיון עין השופט)Wikipedia ,

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

! יש לי מושג
"קנאת סופרים תרבה חכמה"
"קנאת סופרים תרבה חוכמה" הוא ביטוי המופיע
במסכת "בבא בתרא" .כוונתו היא שכאשר יש
תחרות בין לומדי התורה ,מביא הדבר לריבוי
החוכמה ,משום שכל אחד משתדל ללמוד
וללמד יותר מחברו.

| מי אני?

0

-3760
בריאת
העולם

1948

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

סופרת ,משוררת ומחנכת.
כתבה ספרים ושירים רבים לילדים המתארים את החיים היהודיים.
חינכה את תלמידיה לאהבת התורה והארץ.
בין ספריה :שלום לך אורחת,
“על אבות לילדים ,נחמד מכל ימים.
ליצור
א
ה
ק
רת רב
הסופ

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

א.
ב.
ג.
ד.

2238

 4דקות

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

1.1רבקה אליצור.
נכת.
2.2סופרת משוררת ומח לך אורחת ועוד.
אבות ובנים ,שלום
3.3על

 1מי הדמות שבציור?
 2במה היא עסקה?
 3אילו ספרים בין היתר היא כתבה?

| מי אני?

 3דקות

א .אחד הספרים הידועים של הסופרת רבקה אליצור.
ב .יצא לאור בשנת תשכ"ו (.)1966
ג .מכיל סיפורים ושירים על שבתות וחגים.
ת"
ח
ר
ו
א
ום לך
ר "של
הספ

ד .את האיורים בספר ציירה בינה גבירץ.

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

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ
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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
בתחילת הפרשה אומר הקב"ה למשה" :וגם
אני שמעתי את נאקת בני ישראל ...ואזכור את
בריתי" .יש לשאול ולהבין מה הכוונה בדבריו
של הקב"ה " -וגם אני"  -וכי יש בשמיים
מישהו נוסף ששמע את צעקת בני ישראל
עד שהקב"ה מרבה ואומר" :וגם אני שמעתי"?
על כך מסביר החת"ם סופר  -שמה שהוביל
לתהליך הגאולה ממצרים היה שקודם כל בני
ישראל ראו ושמעו זה לצרתו של זה .הם ראו
ושמעו את הקושי של חבריהם והשתדלו כל
אחד לעזור לחברו בסבל הנורא אותו הוא
עבר .כשראה הקב"ה שבני ישראל שומעים
ורואים זה את זה ,הוא אמר למשה" :וגם אני
שמעתי" -בני ישראל שמעו אחד את השני
ולכן גם אני שומע אותם ,ובשל כך מוציאם
מעבדות לחירות.

מה המושג?

איזו מהברכות בתפילת העמידה פותחת
במילים שהן שמותיהם של בן ושתי בנות?

סדר זרעים | ַמ ֶּסכֶ ת ברכותַ ,ד ִּּפים י״ט  -כ״ב

"ׁש ַע ְטנֵ ז" וְ ֲה ָׁש ַבת ֲא ֵב ָדה
ַּדף י"טַ :
ּומ ִּפ ְׁש ִּתיםְ ,ו ָאסּור לִ לְ ּבֹוׁש אֹותֹוּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב
"ׁש ַע ְטנֵ ז" הּוא ֶּבגֶ ד ֶׁש ָעׂשּוי ִמ ֶּצ ֶמר ִ
ַ
ּופ ְׁש ִּתים יַ ְח ָּדיו".
ּתֹורה ְּב ֵס ֶפר ְּד ָב ִריםֹ" :לא ִתלְ ַּבׁש ַׁש ַע ְטנֵ זֶ ,צ ֶמר ִ
ַּב ָ
"ׁש ַע ְטנֵ ז" ,הּוא ַח ָּיב לִ ְפׁשֹוט
לֹובׁש ֶּבגֶ ד ַ
הּודי ְמגַ ּלֶ ה ֶׁשהּוא ֵ
ַעל ִּפי ַה ַּתלְ מּודִ ,אם ְי ִ
אֹותֹו ִמּיָ דֲ ,א ִפיּלּו ִאם הּוא ִמ ְת ַּבּיֵ ׁש ְמאֹודְ ,והּוא יִ ָּשׁ ֵאר ְּבלִ י אֹותֹו ֶּבגֶ ד ִּב ְהיֹותֹו ָּב ְרחֹוב,
יּוחד
עּוּמת זֹאתְּ ,ב ִמ ְצ ַות ֲה ָׁש ַבת ֲא ֵב ָדה ֵיׁש ָּפסּוק ְמ ָ
ִמ ְּפנֵ י ֲח ִׁשיבּות ִקּיּום ַה ִּמ ְצ ָוה .לְ ַ
ּמֹוצא ֶאת ָה ֲא ֵב ָדה ִמ ְת ַּב ֵּיׁש לְ ַט ֵּפל ָּבּה ,הּוא ָּפטּור ִמן ַה ִּמ ְצ ָוהּ .כַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם
ֶׁש ִאם ַה ֵ
ּול ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ֲה ָׁש ַבת ֲא ֵב ָדהֲ .א ָבלִ ,אם ָא ָדם
מֹוצא ֵח ֶפץ ֶׁשּנֶ ֱא ַבדָ ,ע ָליו ְל ָה ִרימֹו ְ
ֵ
מֹוצא ֲא ֵב ָדה ְוהּוא ִמ ְת ַּב ֵּיׁש לְ ַט ֵּפל ָּבּה ,הוא ָּפטּור ִמ ִּטיּפּול ָּבּה .לְ ָמ ָׁשלַ ,רב
כּוּבד ֵ
ְמ ָ
ּומֹוצא ֶּכ ֶבׂש ֶׁשּנֶ ֱא ַבדֵ ,אינֹו ַח ָּיב ָל ַק ַחת ֶאת ַה ֶּכ ֶבׂש
ֵ
הֹולְך ָּב ְרחֹוב
ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ֶׁש ֵ
ל-ח ִּיים ָּב ְרחֹובְ ,וגַ ם
הֹוביל ַּב ַע ַ
יאהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ִמ ְת ַּב ֵּיׁש לְ ִ
ֵאלָ יו ּולְ ַהכְ ִריז ַעל ַה ְּמ ִצ ָ
לֹוק ַח אֹותֹו ְּב ַע ְצמֹו.
ִאם ָה ָיה ֶזה ַהּכֶ ֶבׂש ֶׁשּלֹו ,הּוא ֹלא ָה ָיה ֵ

ַּדף כ'ִ :מ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ֶׁש ַהּזְ ַמן ּגְ ָר ָמא
לֹומרֵ ,יׁש ִמ ְצוֹות
"מ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ֶׁש ַהּזְ ַמן ּגְ ָר ָמא"ּ .כְ ַ
ְּבסּוגְ ָיה זֹו ִמ ְת ַּב ֵאר מּו ָּשׂג ָח ָדׁשִ :
יּתן לְ ַק ֵּים ַּבּיֹום
אֹותן .לְ ָמ ָׁשלִ ,מ ְצ ַות ְצ ָד ָקהֶ .את ַה ִּמ ְצ ָוה ַהּזֹו נִ ָ
ֶׁש ָּת ִמיד ָצ ִריְך לְ ַק ֵּים ָ
עּומת זֹאתֵ ,יׁש ִמ ְצוֹות ֶׁשֹּלא ָת ִמיד ֶא ְפ ָׁשר
ּובכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ָענִ י ְמ ַב ֵּקׁש ְצ ָד ָקה .לְ ַ
ּובּלַ ְילָ הְ ,
ַ
יאת ְׁש ַמע ,לְ ָמ ָׁשלִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּים ּכָ ל ַהּיֹוםִ .מי ֶׁש ִה ְפ ִסיד
אֹותןֶ .את ִמ ְצ ַות ְק ִר ַ
לְ ַק ֵּים ָ
קּומָך")ֵ ,אינֹו ָיכֹול לְ ַק ֵּים ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוה ַּב ָּצ ֳה ָר ִים.
("ּוב ֶ
ּבֹוקר ְ
יאת ְׁש ַמע ַּב ֶ
ְוֹלא ָק ָרא ְק ִר ַ

ּטֹועה ַּב ְּת ִפיּלָ ה
ַּדף כ"אַ :ה ֶ
ּוב ֶא ְמ ַצע ַה ְּת ִפיּלָ ה נִ זְ ּכַ ר
ַמה יַ ֲּע ֶׂשה ָא ָדם ֶׁש ִה ְת ִחיל לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֶאת ְּת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידהְ ,
מּואלּ ,כִ י ַי ְפ ִסיק ִמ ָּיד ִמ ְּת ִפיּלָ תֹו,
ֶׁשהּוא ּכְ ָבר ִה ְת ַּפּלֵ ל? ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ֶאת ִּד ְב ֵרי ְׁש ֵ
יּוּת ֶרת.
עֹומד ְּב ֶא ְמ ַצע ְּב ָרכָ הֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ְּת ִפיּלָ ה ֶׁשּלֹו ְמ ֶ
ַו ֲא ִפיּלּו ֵ
(תשובה :שים שלום טובה וברכה)

שאלות השבוע ???

פֹועלִ ים ֶׁש ִּסיּכְ מּו ִעם ַּב ַעל ַה ַּביִ ת
 .1מדוע ֲ
ֶׁשּיַ ַע ְבדּו ֶא ְצלֹו ּכָ ל ַהּיֹוםֵ ,אינָ ם ְצ ִריכִ ים
לְ ָב ֵרְך ֶאת ּכָ ל ַה ְּב ָרכֹות ֶׁשל ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון?
"מ ַּק ְב ְצ ֵאל"? מדוע קראו לו
 .2למי קראו ִ
כך? ומה היה תפקידו?
"מ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ֶׁש ַהּזְ ַמן
 .3מה פירוש הביטוי ִ
ּגְ ָר ָמא"?
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

ַמה יַ ֲּע ֶׂשה ָא ָדם ֶׁש ָּט ָעה ְּב ַׁש ַּבת ,וְ ַת ַחת ְּת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה ֶׁשל ַׁש ָּבתִ ,ה ְת ִחיל לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
עֹומד ָּבּה?
ֶאת ְּת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה ֶׁשל יֹום חֹול ַ -ה ִאם ַי ְפ ִסיק ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ְּב ָרכָ ה ֶש ֵ
אֹותּה ְו ַא ַחר ּכָ ְך ַי ְת ִחיל
ׁשּובה ִהיא ֶׁשֹּלא ַי ְפ ִסיק ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ְּב ָרכָ הֶ ,אּלָ א ְי ַס ֵּים ָ
ַה ְּת ָ
לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֶאת ְּת ִפיּלַ ת ַה ַּשׁ ָּבת .לְ ָמ ָׁשלִ ,אם הּוא נִ ְזּכַ ר ֶׁש ַהּיֹום ַׁש ָּבת ְּב ֶא ְמ ַצע ִּב ְרּכַ ת
"ּברּוְך ַא ָּתה ה',
תֹור ֶתָך"ֹ ,לא ַי ֲעצֹור ִמ ָּידֶ ,אּלָ א ְי ַס ֵּים ֶאת ַה ְּב ָרכָ הָ ,
יבנּו ָא ִבינּו לְ ָ
"ה ִׁש ֵ
ֲ
ׁשּובה"ְ ,ו ָאז ִי ְת ַּפּלֵ ל ֶאת ְּת ִפיּלַ ת ַה ַּשׁ ָּבת.
רֹוצה ִּב ְת ָ
ָה ֶ

ּות ִפיּלָ ה ְּבכָ בֹוד
ּתֹורה ְ
ַּדף כ"בָ :
ּנֹוׂש ִאים ַה ָּב ִאים:
יהם ַה ְ
נֹוׂש ִאים ׁשֹונִ יםֵּ ,בינֵ ֶ
עֹוסק ְּב ְ
ַה ַּתלְ מּוד ְּב ַדף ֶזה ֵ
ּתֹורה ,הּוא ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ְר ִצינִ י ְוֹלא לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּב ַקּלּות רֹאׁש,
לֹומד ָ
אּ .כַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ֵ
ּוב ְר ָע ָדה.
ימה ִ
ּתֹורהְּ ,ב ֵא ָ
ּכְ ִפי ֶׁשּכָ ל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ָע ַמד לְ ַמ ְרּגְ לֹות ַהר ִסינַ י ִּב ְׁש ַעת ַמ ַּתן ָ
יּטהִ ,מ ְצ ַות
אֹותן ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ִּבלְ ַבדּ ,כְ מֹוִ ,מ ְצ ַות ְׁש ִמ ָ
בֵ .יׁש ִמ ְצוֹות ֶׁש ְּמ ַק ְּי ִמים ָ
ּיּובן ָּתלּוי
"מ ְצוֹות ַה ְּתלּויֹות ָּב ָא ֶרץ"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִח ָ
רּומה ְועֹוד ִמ ְצוֹותֶׁ ,ש ְּשׁ ָמן הּוא ִ
ְּת ָ
ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל.
אֹותּה
ּומ ַק ְּי ִמים ָ
לּויה ָּב ָא ֶרץְ ,
אׁשית ַהּגֵ ז ִהיא ִמ ְצ ָוה ַה ְּת ָ
ַה ַּתּנָ ִאים נֶ ְחלְ קּוִ ,אם ִמ ְצ ַות ֵר ִ
אׁשית ַהּגֵ ז
חּוּי ִבים לְ ַק ְּי ָמּה ּגַ ם ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץִ .מ ְצ ַות ֵר ִ
ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ִּבלְ ַבד ,אֹו ֶׁש ְּמ ָ
ּגֹוזז ֶאת ֶצ ֶמר ּכְ ָב ָׂשיוָ ,צ ִריְך לָ ֵתת לַ ּכ ֵֹהן ֵחלֶ ק ִמן ַה ֶצ ֶמר.
הּודי ַה ֵ
קֹוב ַעתּ ,כִ י ְי ִ
ַ
גָ .אסּור לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּב ָמקֹום ְמטּוּנָ ף ֶׁש ֵאינֹו נָ ִקיָ ,א ָדם ֶׁש ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּב ָמקֹום ּכָ ֶזהְּ ,ת ִפיּלָ תֹו
נֹוס ֶפת.
ֵאינָ ּה נֶ ְח ֶׁש ֶבת ְו ָעלָ יו לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַּפ ַעם ָ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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Talmudisraeli@Medison.co.il
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