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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר זרעים | ַמ ֶּסכֶ ת ְּב ָרכֹותַּ ,ד ִּפים ל' -ל"ו
פרשת בשלח | ז' -י"ג בשבט ( 2-8לפברואר)

דף ל'ְּ :ת ִפיּלַ ת ַה ֶּד ֶרְך
"ּת ִפיּלַ ת ַה ֶּד ֶרְך"" :יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ה'...
יֹוצא לַ ֶּד ֶרְךָ ,עלָ יו לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּת ִחיּלָ ה ְ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ֵ
ֶׁשּתֹולִ יכֵ נּו לְ ָׁשלֹום וְ ַת ְצ ִע ֵידנּו לְ ָׁשלֹוםּ ,"...כְ ֵדי לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֶׁשֹּלא ִיּנָ ֵזק ַּב ֶּד ֶרְך.
לֹומר
ּפֹוס ֵקי ַה ֲהלָ כָ ה ָמ ַתי ֵיׁש ַ
ֹלא כָ ל ֶּד ֶרְך ְמ ַח ֶּי ֶבת ְּת ִפיּלָ הְ ,ו ֶי ְׁשנָ ן ֵּדעֹות ׁשֹונֹות ֵּבין ְ
יֹותר ְו ִהיא ִמחּוץ לָ ִעיר
יעה ֲארּוּכָ ה ֵ
צֹורְךָּ .ברּור ֶׁשּכְ כָ ל ֶׁש ַהּנְ ִס ָ
ּומ ַתי ֵאין ֶ
ְּת ִפיּלַ ת ַה ֶּד ֶרְך ָ
יֹותר ֶאת ֲא ִמ ַירת ְּת ִפיּלַ ת ַה ֶּד ֶרְך.
מֹוׁשב ַה ָּד ָבר ְמ ַח ֵּיב ֵ
ּוב ִריחּוק ִמ ְּמקֹום ַ
ְ
יּקנּו ֶאת ְּת ִפיּלַ ת ַה ֶּד ֶרְך ִּבלְ ׁשֹון ַר ִּבים:
נֹוסח ַה ְּת ִפיּלָ ה נַ ְב ִחיןּ ,כִ י ֲחכָ ִמים ִּת ְ
ִאם נִ ְתּבֹונֵ ן ְּב ַ
"ׁשּתֹולִ יכֵ נּו לְ ָׁשלֹום ,וְ ַת ְצ ִע ֵידנּו לְ ָׁשלֹום".
ֶ
לֹומר ְּת ִפיּלַ ת ַה ֶּד ֶרְך ִּבלְ ׁשֹון ַר ִּביםּ ,כְ ֵדי ֶׁש ְּזכּות ָה ַר ִּבים ַההֹולְ כִ ים ַּב ְּד ָרכִ ים
יּקנּו ַ
ֲחכָ ִמים ִּת ְ
רֹומיםּ ,כִ י ְזכּות ָה ַר ִּבים ּגְ דֹולָ ה ְמאֹוד.
ּות ִפיּלָ תֹו ִּתי ָּשׁ ַמע ַּב ְּמ ִ
ַּת ֲעמֹוד לַ הֹולֵ ְך ַה ָּי ִחיד ְ

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר זרעים,
מסכת ברכות ,דף ל'

"אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא :מאי קראה
 כמגדל דוד צוארך בנוי לתלפיות ,תל שכלפיות פונים בו"
איתימא – אם תאמר
קראה – פסוק
הסבר :רבי אבין או רבי אבינא לומד מהפסוק
שכל מי שמתפלל צריך לכוון את פניו לירושלים,
שמכונה תלפיות משום שהיא תל שכל הפיות
פונים לעברו.

דף ל"אְּ :ת ִפיּלָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחה
לֹומר ִּב ְת ִפּלַ ת
יּקנּו ֲחכָ ִמים ַ
מֹוח ְּב ִׂש ְמ ַחת ִמ ְצוָ ה ,לְ ִפיכָ ְך ִּת ְ
הּודי ִמ ְת ַּפּלֵ לָ ,עלָ יו לִ ְׂש ַ
ּכַ ֲא ֶׁשר יְ ִ
לֹומר ֶאת ְּת ִפּלַ ת
יּקנּו ַ
ּוב ְת ִפּלַ ת ִמנְ ָחה ִּת ְ
ּוב ְת ִפּלַ ת ַׁש ֲח ִרית ֶאת ּגְ אּוּלַ ת ִמ ְצ ַר ִיםִ ,
ַע ְר ִבית ִ
יעה
ּמֹופ ָ
סּוקים ֵאּלֶ ה ֵיׁש ִּד ְב ֵרי ֶׁש ַבח ְו ִׂש ְמ ָחהּ .כְ מֹו כֵ ןִ ,מ ְּת ִפיּלַ ת ַחּנָ ה ַה ִ
"א ְׁש ֵרי"ּ ,כִ י ִּב ְפ ִ
ַ
לֹומ ִדים ֲהלָ כֹות ַרּבֹות ֶׁשל ַה ְּת ִפיּלָ ה.
מּואלְ ,
ִּב ְת ִחיּלַ ת ֵס ֶפר ְׁש ֵ
ְּת ִפיּלָ ה ְּבלַ ַחׁשֵ :יׁש לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּבלַ ַחׁש ֶאת ְּת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידהּ ,כְ ִפי ֶׁש ַחּנָ ה ִה ְת ַּפּלְ לָ ה ְבלַ ַחׁש.
יפים ְו ִה ְׁש ַּתּכֵ רָ ,אסּור לֹו לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל.
ִׁשיּכֹור ָאסּור לְ ִה ְת ַּפּלֵ לָ :א ָדם ֶׁש ָּשׁ ָתה ַמ ְׁש ָקאֹות ֲח ִר ִ
ּדּוע ַא ְּת
יּכֹורהְ ,והּוא גָ ַער ָּבּהַ ,מ ַ
לֹומ ִדים ִמּכָ ְךֶׁ ,ש ֵעלִ י ַהּכ ֵֹהן ָח ַׁשב ְּב ָטעּות ֶׁש ַחּנָ ה ִׁש ָ
זֹאת ְ
יּכֹורהַ ,ו ֲה ֵרי ֶזה ָאסּורּ ,כִ י ֵאין לַ ֲעמֹוד ּכָ ְך לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך.
ִמ ְת ַּפּלֶ לֶ ת ּכְ ֶׁש ַא ְּת ִׁש ָ

ַּדף ל"בִּ :דיּבּור ִעם ַה ֶּמלֶ ְך
הּודי
הּודי ַּב ֶּד ֶרְך ְונֶ ֱע ַמד ְל ִה ְת ַּפ ֵּללָ .ע ַבר ַּב ָּמקֹום ַׂשר ּגֹוי ְו ָא ַמר ַל ְּי ִ
ַּפ ַעם ַא ַחתָ ,ה ַלְך ְי ִ
הּודי ִס ֵּים לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ,הּוא
"ׁשלֹום"ַ ,אְך הּוא ֹלא ָענָ ה לֹוַ .ה ַּשׂר ִה ְת ַרּגֵ ז ְוכָ ַעסְ ,וכַ ֲא ֶׁשר ַה ְּי ִ
ָ
אֹותָך!".
יתי ָיכֹול לַ ֲהרֹוג ְ
ית ּלִ י? ֵהן ָה ִי ִ
ּדּוע ֹלא ָענִ ָ
"מ ַ
ּגָ ַער ּבֹוַ :

| על המפה
בית אורי צבי גרינברג בירושלים
בית אצ"ג ,או בית אורי צבי גרינברג,
נמצא בירושלים ברחוב יפו ,ומשמש
כמרכז לתרבות ,שירה וקידום יצירה.
הוא נוסד כ 15-שנה לאחר פטירתו של
אורי צבי גרינברג ,מתוך מטרה להנציח
את זכרו ולהמשיך את מורשת השירה
שלו .במקום מתקיימים אירועים שונים,
ביניהם ערבי שירה ,סדנאות יצירה,
השקות ספרים ,ימי עיון לקהלים שונים
ועוד .כמו כן הוא מקדם תוכניות לקידום
יוצרים ויצירה ברחבי הארץ

ּובאֹותֹו
ּות ַד ֵּבר ִעם ַמ ְל ְּכָךְ ,
"אדֹונִ י ַה ַּשׂר! ָּת ֵאר ְלָך ֶׁש ַא ָּתה ַת ֲעמֹוד ְ
הּודיֲ :
ָענָ ה לֹו ַה ְּי ִ
"ׁשלֹום"ַ .ה ִאם ַּת ְפ ִסיק לְ ַד ֵּבר ִעם ַה ֶּמלֶ ְך ְו ַת ֲענֶ ה ַעל
אֹותָך ְּב ִב ְרּכַ ת ָ
ְז ַמן ָח ֵבר ֶׁשּלְ ָך ְי ָב ֵרְך ְ
ִּב ְרּכַ ת ַה ָּשׁלֹום ֶׁשל ֶה ָח ֵבר ֶׁשּלְ ָך!?
 ַו ַּדאי ֶׁשֹּלא ָ -ענָ ה ַה ָּשׂר.ית ֶׁש ַא ְפ ִסיק
הּודי ַ -ה ָּק ָּב"ה הּוא ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ יםֵ ,איְך ָר ִצ ָ
ֲאדֹונִ י ַה ַּשׂר! ָ -א ַמר ַה ְּי ִ
הּודי לְ ָׁשלֹום.
ּופ ַטר ֶאת ַה ְּי ִ
לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֵאלָ יו ּכְ ֵדי לַ ֲענֹות לְ ָך? ַה ַּשׂר ִה ְת ַּפ ֵּיס ָ
אירוע שירה בבית אורי צבי
()Wikipedia, Galjerusalem
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| מן ההסטוריה

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים

מאורעות תרפ"ט

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

מאורעות תרפ"ט היו סדרת אירועים אלימים
והתפרעויות שחוללו הערבים בארץ במהלך חודש
אב תרפ"ט .הם החלו בירושלים ,שם האשים
המופתי חאג' אמין אל חוסייני את היהודים בניסיון
להשתלט על הר הבית ,ובעקבות זאת פרצו תגרות
אלימות במקום .הפרעות התפשטו ליישובים
אחרים בארץ ,ובמהלכן תקפו המוני פורעים
ערבים את היהודים ,רצחו ובזזו 133 .יהודים
נרצחו בפרעות 339 ,נפצעו ,ויישובים וקהילות
רבים ננטשו ונחרבו .בין היתר נטבחו באכזריות
 67יהודים תושבי חברון.
השלטונות הבריטים לא
פעלו מספיק לדיכוי
ההתפרעויות .לאחר
שוך המהומות הוקמה
ועדת חקירה ,ואחריה
פרסמו הבריטים את
הספר הלבן ,שהגביל
עליית יהודים לארץ.

יואב עשה קניות בסופר השכונתי ,ובסיומם לקח לביתו את מה
שקנה בעגלה של הסופר .לאחר שסיים לשים את הקניות בבית,
רצה לקחת את העגלה ולהשתמש בה כדי להוריד מהבית לאוטו
כמה חפצים כבדים ,ואח"כ להחזיר את העגלה למקומה בסופר.
הדבר עורר דיון משפחתי.

מצד אחד:

בני המשפחה
קמ
חל לו שאסור לו
רו
אמ ת זאת ,מכיוון
לעשו
תר להשתמש
מו
ש לה של הסופר
עג
ב לצורך מוצרים
רק פר ולא לצרכים
מהסו
פרטיים.

חלק מבני המשמצד שני:

פחה
אמרו שא
הכל מוריד
מהבית במשך כמה דקות ם הוא בסך
כ
השוטפ לאוטו ,וזה לא פוג מה דברים
ב
ע
אז ת של הסופר ולא ע בודה
מק
אין
יודעי בכך בעיה .גם מנה לקל כלום,
לי
ם
ה
ש
מ
סו
די
פר
דברים פרטיים פעם אנשי
ם
מו
בי
לי
ם
בעג
לא גור
לות שלה
מבחינ ם נזק ולא מפריע ם ,ואם זה
ל
ע
ם
בו
ז
ת הח
דה אז
לק מהשי
רו
ת
ו
ז
ה
בסדר.

ו...מה
דעתכם?

מודעת אבל בעיתון דבר מאורעות תרפ״ט
(דבר -עיתון דבר)Wikipedia ,

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

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

קדיש
תפילה שמשמעותה העיקרית היא שבח ובקשה
לה' שיתגדל ויתקדש שמו הגדול עלינו.

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

א .נחשב לאחד מגדולי המשוררים העבריים.
ב .בשירתו תיאר מעין חזיונות נבואיים ,ואף חזה מראש את השואה.
ג .שם משפחתו העברי היה טור מלכא.
ד .ושפע מאד ממאורעות תרפ"ט והתייחס אליהם בשיריו.
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3408
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| מי אני?

רינברג
צבי ג

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

תפילת ה"קדיש" נפתחת במלים" :יִ ְתגַ ַּדּל וְ יִ ְת ַק ַדּׁש
ְש ֵׁמּה ַר ָבּא ְב ָּעלְ ָמא" ,ומשמעותו היא :יתגדל ויתקדש
שמו הגדול בעולם .לאחר כל פסקה בקדיש ,הציבור
עונה "אמן" .יש כמה סוגי קדיש :א" .חצי קדיש"
ו"קדיש שלם" ,הנאמרים במהלך התפילות ע"י
החזן .ב" .קדיש דרבנן" הנאמר אחרי לימוד או אזכור
במהלך התפילה של מאמר מדברי חכמים .ג" .קדיש
יתום" שיתום אומר בציבור במהלך שנת אבל ובימי
זיכרון ,כדי לזכות את נשמת קרובו הנפטר.

 4דקות
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| מי אני?

של העיתון "דבר".
אורי צבי גרינברג.
ביומון הראשון
1.1
תב
כ
רג
נב
גרי
אל על ספרות יפה.
צבי
2.2אורי  19זכה בפרס ישר
מטעם תנועת חרות
3.3ב57-
כחבר כנסת
הן
כי
רג
נב
גרי
אורי צבי
 4.4כנסת הראשונה.
ב

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי הדמות בציור?
 2איך הדמות קשורה לעיתון "דבר" שמונח על שולחנה?
 3באיזה פרס חשוב היא זכתה?
 4באיזה תפקיד ציבורי היא כיהנה?

 7דקות

 3דקות

א .ספר שירים שכתב אורי צבי גרינברג.
ב .כותרת המשנה שלו היא "ספר האיליות והכוח".
ג .השירים שבספר עוסקים בעיקר בקינות על השואה ובהתמודדות איתה.
ד .על שיריו זכה גרינברג בפרס ביאליק.
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1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
זמן לא רב אחרי הנס האדיר של קריעת ים סוף
מגיע משבר קשה .בני ישראל צמאים למים
ומתחילים להתלונן על כך שהמים היחידים
שבפניהם הם מרים .משה צועק אל ה' ומקבל
תשובה" :ויצעק אל ה' ,ויורהו ה' עץ וישלך אל
המים וימתקו המים" .לעיתים כשאנו מגיעים
למקום חדש או משנים מהדרך אליה התרגלנו
 יש מרירות וקושי סביב ההסתגלות לדברהחדש .זיכרון העבר של מקום הנוחות אליו
הורגלנו עלול להביא אותנו להתלונן ולהישבר.
הקב"ה מלמד את משה עצה כיצד להתגבר על
קשיים המגיעים בתחילת דרך חדשה" :ויורהו
ה' עץ" -מלשון עצה .ומהי העצה? "וישלך אל
המים" -כלומר ,תקפוץ ותשליך את עצמך בבת
אחת לתוך המים ,אל תנסה להתרגל בהדרגה
אלא קפוץ בבת אחת .ואם תעשה כן " -וימתקו
המים"  -תגלה שהכל בסדר ,שאתה מסוגל
ויכול גם אל המים הקרים שלפני רגע חשבת
שלעולם לא תוכל להיכנס אליהם.

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

מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת
ַּדף ל"גַ :ה ְב ָּדלָ ה ְּב ָ
לֹומרַ ,מ ְב ִּדילִ ים ֵּבין ַה ַּשׁ ָּבת לְ ֵבין יְ מֹות
קֹודׁש לְ חֹולּ .כְ ַ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ַמ ְב ִּדילִ ים ֵּבין ֶ
ְּב ָ
אֹומ ִרים ִּב ְת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה ֶׁשל ְּת ִפיּלַ ת
ַהחֹולַ .ק ָּימֹות ְׁש ֵּתי ַה ְב ָּדלֹותֶ .את ָה ִראׁשֹונָ ה ְ
אֹומ ִרים ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ים ַעל ַהּכֹוס,
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבתְ ,ו ֶאת ַה ַה ְב ָּדלָ ה ַה ְּשׁנִ ָּיה ְ
ַע ְר ִבית ְּב ָ
יקים נֵ ר.
ּומ ְדלִ ִ
יחים ְּב ָׂש ִמים ַ
ְוגַ ם ְמ ִר ִ
"ה ְב ָּדלָ ה" ִּב ְת ִפיּלַ ת ַע ְר ִביתֵ ,אינֹו ָצ ִריְך לַ ֲחזֹור ַעל ּכָ ל ַה ְּת ִפיּלָ ה,
לֹומר ַ
ִמי ֶׁש ָּשׁכַ ח ַ
ֹאמר ֶאת ַה ַה ְב ָּדלָ ה ַה ְּשׁנִ ָּיה.
ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּלְ ַא ַחר ִמּכֵ ן הּוא י ַ
לֹומר ַה ְב ָּדלָ ה ַּב ְּת ִפיּלָ הְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך ָאכַ ל לִ ְפנֵ י ֶׁש ִה ְב ִּדיל ַעל ַהּכֹוס,
אּולָ םִ ,אם ָׁשכַ ח ַ
ּוב ֵרְך ַעל ַהּנֵ ר ְו ַעל ַה ְּב ָׂש ִמים ָ -צ ִריְך לַ ֲחזֹור ַעל ְּת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה ֶׁשל ַע ְר ִבית.
ֵ

ַּדף ל"דּ :כְ ִריעֹות ִּב ְת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה
יּלת ַה ְּב ָר ָכה ָה ִראׁשֹונָ ה.
ּכֹור ִעים ְּב ַא ְר ָּב ָעה ְמקֹומֹות .אִּ .ב ְת ִח ַ
ִּב ְת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידהְ ,
מֹודים -
"מֹודים" .דְּ .בסֹוף ִּב ְרּכַ ת ִ
ִ
בְּ .בסֹוף ַה ְּב ָרכָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה .גִּ .ב ְת ִחיּלַ ת ִּב ְרּכַ ת
רֹוע ִּב ְמקֹומֹות
"ּברּוְך ַא ָּתהַ ...הּטֹוב ִׁש ְמָך ּולְ ָך נָ ֶאה לְ הֹודֹות"ַ .ה ִּמ ְת ַּפּלֵ ל ֵאינֹו ַר ַּשׁאי לִ כְ ַ
ְּב ָ
נֹוס ִפיםּ ,כִ י ִאם ַּב ְּמקֹומֹות ַהּלָ לּוֲ ,א ֶׁשר נִ ְק ְּבעּו ַעל ְי ֵדי ֲחכָ ִמים.
ָ

חידה!

ּכֹור ַע ִּב ְת ִחיּלַ ת ּכָ ל ְּב ָרכָ ה ֶׁש ִּב ְת ִפיּלַ ת
ּכָ ל ָה ָאמּור הּוא ְּב ִמ ְת ַּפּלֵ ל ָרגִ יל ,אּולָ ם ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ֵ
יעה.
ָה ֲע ִמ ָידהְ ,ו ִאיּלּו ַה ֶּמלֶ ְך ִמ ְת ַּפּלֵ ל ֶאת ּכָ ל ַה ְּת ִפיּלָ ה ִּבכְ ִר ָ

יהודי רגיל עושה זאת לפחות  12פעמים ביום,
לובש החושן  -לפחות  54פעמים,
וחובש הכתר  -רק שלוש .במה מדובר?

ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא לְ כָ ְך ְר ָא ָיה ִמ ִּד ְב ֵרי ַהּנָ ִביא ְּב ֵס ֶפר ְמלָ כִ יםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ִס ֵּים
יעתו,
לֹומר ,הּוא ָקם ִמּכְ ִר ָ
"קם ִמּלִ ְפנֵ י ִמ ְז ַּבח ה'ִ ,מּכְ ר ַֹע ַעל ִּב ְרּכָ יו"ּ .כְ ַ
לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ,הּוא ָ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ּכָ ַרע ּכָ ל ַה ְּת ִפיּלָ ה.
יֹותר ֵמ ָא ָדם ָרגִ יל? ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּכְ כָ ל ֶׁש ָא ָדם
ּכֹור ִעים ַּב ְּת ִפּלָ ה ֵ
ּומלֶ ְך ְ
ּדּוע ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ֶ
ַמ ַ
יֹותר לִ ְפנֵ י ַה ָּק ָּב"ה.
יע ֶאת ַע ְצמֹו ֵ
יֹותרָ ,עלָ יו לְ ַהכְ נִ ַ
ָחׁשּוב ֵ

(תשובה :כריעה בתפילת עמידה .יהודי רגיל כורע  4פעמים בכל
תפילה ,כהן גדול בתחילת כל ברכה ,והמלך רק בתחילת כל תפילה)

שאלות השבוע ???

 .1א .מדוע ִּת ְיּקנּו ֲחכָ ִמים ֶאת ְּת ִפיּלַ ת
ַה ֶּד ֶרְך ִּבלְ ׁשֹון ַר ִּבים?
 .2אילו ֲהלָ כֹות הקשורות לתפילה
לֹומ ִדים ִמ ְּת ִפיּלַ ת ַחּנָ ה?
ְ
 .3אילו ּכְ ִריעֹות יש לעשות ִּב ְת ִפיּלַ ת
ָה ֲע ִמ ָידה?

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

דף ל"הְּ :ב ָרכָ ה לִ ְפנֵ י ָהאֹוכֶ ל
עֹולם ַה ֶּזה ְּבֹלא ְּב ָר ָכהָ ,ל ֵכןֵ ,יׁש ִל ְלמֹוד ֶאת ִה ְלכֹות
ִמ ֵּכ ָיון ֶׁש ָאסּור ֵל ָהנֹות ִמן ָה ָ
ְּב ָרכֹות ,לָ ַד ַעת ֵאיזֹו ְּב ָרכָ ה ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ּכָ ל סּוג ַמ ֲאכָ ל.
מּופק ִמן
"ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֵעץ"ְ .ו ִהּנֵ הַ ,ה ַּי ִין ָ
יּקנּו לְ ָב ֵרְך ַעל ֲאכִ ילַ ת ֵּפרֹות ָה ֵעץֵ ,
ֲח ַז"ל ִּת ְ
"ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֵעץ"ִ ,מ ְּפנֵ י
ּובכָ ל זֹאת ֵאין ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ַה ַּי ִין ֵ
ָה ֲענָ ִביםֶׁ ,ש ֵהם ְּפ ִרי ָה ֵעץְ ,
יֹותר.
"ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגָ ֶפן"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ַּי ִין ָחׁשּוב ְּב ֵ
יּוח ֶדתֵ ,
יּקנּו לֹו ְּב ָרכָ ה ְמ ֶ
ֶׁש ֲחכָ ִמים ִּת ְ
יּוח ֶדתַ .על ּכָ ל ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ַהּגְ ֵדלִ ים ִמן
יּקנּו לֹו ְּב ָרכָ ה ְמ ֶ
יֹותרְ ,ו ִת ְ
ּגַ ם ַהּלֶ ֶחם ָחׁשּוב ְּב ֵ
"ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה"ְ ,ו ִאיּלּו ַעל ַהּלֶ ֶחםֶׁ ,שּנַ ֲע ָׂשה ֵמ ִח ָּטה ַהּגְ ֵדלָ ה
ָה ֲא ָד ָמה ְמ ָב ְרכִ ים ֵ
ּמֹוציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ".
"ה ִ
ָּב ֲא ָד ָמהְ ,מ ָב ְרכִ ים ַ

ַּדף ל"וְּ :ב ָרכָ ה ַעל ֶׁש ֶמן זָ יִ ת
ֹׁותה ֶׁש ֶמן זָ יִ ת ֵאינֹו ְמ ָב ֵרְך
והּש ֶ
"ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֵעץ"ַ ,
ַעל ָּד ָבר ַהּגָ ֵדל ִמן ָה ֵעץ ְמ ָב ְרכִ ים ֵ
אּומה.
ְמ ָ
אֹותן ּכְ ֶׁשּנֶ ֱהנִ ים
"ּב ְרכֹות ַהּנֶ ֱהנִ ין"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ים ָ
ּדּוע? ִּב ְרכֹות ָה ֲאכִ ילָ ה ְמכּוּנֹות ִ
ַמ ַ
ׁשֹותה ֶׁש ֶמן ָז ִית לְ ָבדְּ ,בלִ י ַמ ֲאכָ ל ַא ֵחרַ ,ה ֶּשׁ ֶמן
ֶ
ִמן ָה ֲאכִ ילָ הִ .מּכֵ ָיון ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם
ֹׁותה ֵאינֹו נֶ ֱהנֶ ה ,לָ כֵ ן
יקה לַ ּגּוףְ ,ו ַהּש ֶ
ַמ ִּזיק לֹוּ ,כִ י ְׁש ִת ַּית ֶׁש ֶמן ָז ִית ִּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמּהַ ,מ ִּז ָ
ֹלא ְי ָב ֵרְך ִּב ְרּכַ ת ַהּנֶ ֱהנִ ין.
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

