.co.il

talmudisraeli
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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר זרעים | ַמ ֶּסכֶ ת ְּב ָרכֹותַּ ,ד ִּפים מ"ד -נ'
פרשת משפטים | כ"א -כ"ז בשבט ( 16-22לפברואר)

ַּדף מ"דְּ :ב ָרכָ ה ַעל ַמ ֲאכָ לִ ים ׁשֹונִ ים
רֹוצה לֶ ֱאכֹול ַמ ֲאכָ לִ ים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ִמ ֶּק ַמח ֶׁשל ֲח ֵמ ֶׁשת ִמינֵ י ָדגָ ןְ ,מ ָב ֵרְך לִ ְפנֵ י ָה ֲאכִ ילָ ה
ָה ֶ
(ּפ ָרט לְ לֶ ֶחם ֶׁש ִּב ְרכָ תֹו ְּב ָרכָ ה ִּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמּה) .לְ ַא ַחר ָה ֲאכִ ילָ ה יֵ ׁש
"ּבֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות"ְ ,
ֵ
נּובת ַה ָּשׂ ֶדה ְו ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה…
"ּברּוְך ַא ָּתה ה'… ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה וְ ַעל ַהּכַ לְ ּכָ לָ ה ְו ַעל ְּת ַ
לְ ָב ֵרְך ָ
ּמּובןֶׁ ,ש ָעלָ יו
נֹודה לְ ָך ַעל ָה ָא ֶרץ ְו ַעל ַה ִּמ ְח ָיה ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ַעל ָה ָא ֶרץ ְו ַעל ַה ִּמ ְח ָיה"ּ .כַ ָ
ְו ֶ
"ׁשיעּור"ֵ ,אינֹו
"ׁשיעּור" (ּכַ ּמּות ֶׁש ְּמ ַח ֶּי ֶבת ְּב ָרכָ ה ַא ֲחרֹונָ ה)ַ ,אְך ִאם ֵאינֹו אֹוכֵ ל ִ
לֶ ֱאכֹול ִ
"ּב ְרּכַ ת ֵמ ֵעין ָׁשלֹוׁש".
ְמ ָב ֵרְך ְּב ָרכָ ה ַא ֲחרֹונָ הְּ .ב ָרכָ ה זֹו ְמכּונָ ה ִ
"ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֵעץ"ּ ,ולְ ַא ַחר ֲאכִ ילָ ָתם
ָא ָדם ָהאֹוכֵ ל ֵּפרֹות ִמ ִּשׁ ְב ַעת ַה ִּמינִ יםְ ,מ ָב ֵרְך ְּת ִחילָ ה ֵ
נּובת ַה ָּשׂ ֶדה…"ְ ,והּוא ְמ ַס ֵּים ֶאת
"ּברּוְך ַא ָּתה ה'… ַעל ָה ֵעץ ְו ַעל ְּפ ִרי ָה ֵעץ ְו ַעל ְּת ַ
ְמ ָב ֵרְך ָ
"ּברּוְך ַא ָּתה ה'' ַעל ָה ָא ֶרץ ְו ַעל ַה ֵּפרֹות".
ַה ְּב ָרכָ הָ :

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר זרעים,
מסכת ברכות ,דף מ"ד

"אמר רב אחא בריה דרב עוירא אמר רב אשי:
באוכלי פירות גינוסר שנו"
אפותיה – מצחו
דודבא – זבוב
הסבר :התלמוד מדבר על פירות גינוסר שהיו
כל כך מתוקים עד שהיו אוכלים אותם יחד עם
מאכלים מלוחים כדי להפיג את מתיקותם היתרה.

ּנֹוסח
ַעל ֲאכִ ילַ ת ֵּפרֹות ִמ ִּשׁ ְב ַעת ַה ִּמינִ ים ֶׁשּגָ ְדלּו ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,מ ַס ְּי ִמים ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ַּב ַ
יה".
רֹות ָ
"ּברּוְך ַא ָּתה ה'ַ ,על ָה ָא ֶרץ ְו ַעל ֵּפ ֶ
ַה ָּבאָ :

לֹוׁשה ֶׁש ָאכְ לּו
דף מ"הְׁ :ש ָ
לֹוׁשה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָּס ֲעדּו יַ ַחד וְ ָאכְ לּו לֶ ֶחםְ ,צ ִריכִ ים לְ זַ ֵּמן.
ְׁש ָ
"ּברּוְך
אֹומר לַ ֲח ֵב ָריו "נְ ָב ֵרְך ֶׁש ָאכַ לְ נּו ִמ ֶּשּׁלֹו"ְ ,ו ֵהם עֹונִ ים ָ
ּסֹוע ִדים ְמ ַז ֵּמן ְו ֵ
ֶא ָחד ִמן ַה ֲ
ּובטּובֹו ָחיִ ינּו".
ֶׁש ָאכַ לְ נּו ִמ ֶּשּׁלֹו ְ
ּסֹוע ִדים עֹונִ ים לֹו "יְ ִהי ֵׁשם
ּבֹותי נְ ָב ֵרְך"ְ ,ו ַה ֲ
אֹומר ַ"ר ַ
נֹוהגִ ים ֶׁש ַה ְמ ַז ֵּמן ַמ ְק ִּדים וְ ֵ
(ּכַ ּיֹום ֲ
ה' ְמב ָֹרְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם").
לֹומרּ" ,כִ י
אלֹוקינּו"ּ .כְ ַ
ֵ
גֹודל לֵ
ּתֹורה ֵיׁש ֶר ֶמז לַ ִּזיּמּוןֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר "ּכִ י ֵׁשם ה' ֶא ְק ָראָ ,הבּו ֶ
ַּב ָ
ֹׁומ ִעים אֹותֹו
אלֹוקינּו"ַ ,הּש ְ
ֵ
גֹודל לֵ
"הבּו ֶ
קֹורא ְּב ֵׁשם ה'ֲ ,א ַזיָ ,
ֵׁשם ה' ֶא ְק ָרא"ּ ,כְ ֶׁש ַה ְמ ַז ֵּמן ֵ
יׁש ְּבחּו ֶאת ה'.
ַי ֲענּו ִו ַ
בֹורְך ְׁשמֹו ָּת ִמיד לְ עֹולָ ם ָו ֶעד".
ּומ ָ
"ּברּוְך ְ
ׁשֹומ ַע ֲאנָ ִׁשים ְמ ַז ְּמנִ ים ,עֹונֶ ה ָ
ָא ָדם ֶׁשֹּלא ָאכַ לְ ,ו ֵ

ַּדף מ"וָּ :ברּוְך ַא ָּתה ה'
אֹותּה
"ברּוְך"ֵ ,הם ּגַ ם ִּת ְיּקנּו לְ ַסּיֵ ם ָ
ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ לּ ,כָ ל ְּב ָרכָ ה ֶׁש ֲחכָ ִמים ִּת ְיּקנּו ֶׁש ִּת ָּפ ַתח ְּב ָ
ֹלקינּו
"ברּוְך… ֱא ֵ
"ברּוְך" .לְ ָמ ָׁשלַ ,ה ְּב ָרכָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ְּת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידהַ ,מ ְת ִחילָ ה ְּב ָ
ְּב ָ
"ברּוְך… ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם".
ּומ ְס ַּת ֶּי ֶמת ְּב ָ
בֹותינּו" ִ
אלֹוקי ֲא ֵ
ֵ
ֵו

| על המפה
אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת בר-אילן היא אחת
האוניברסיטאות הגדולות בארץ.
האוניברסיטה הוקמה ביוזמתו של פרופ'
פינחס חורגין ואנשי אקדמיה דתיים,
במטרה לשלב בין המסורת היהודית
למחקר האקדמי .האוניברסיטה הוקמה
בשנת  ,1955ונקראה על שם הרב מאיר
בר-אילן .באוניברסיטה שמים דגש על
לימודי יהדות ,מחשבת ישראל ותחומים
דומים ,וקיימות מסגרות לסטודנטים
המשלבות בין לימודים אקדמאיים
ללימודים תורניים .כיום לומדים בה
כ 19,000-סטודנטים ,וקיימות בה
פקולטות שונות ומכוני מחקר מגוונים.

"מ ַחּיֵ ה ַה ֵּמ ִתים"ַ ,ה ְּב ָרכָ ה ַה ְּשׁנִ ּיָ ה ֶׁשל ְּת ִפּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידהֵ ,אינָ ּה ַמ ְת ִחילָ ה
נָ ִׂשים לֵ בּ ,כִ י ִּב ְרּכַ ת ְ
ּדּוע?
"א ָּתה גִ יּבֹור"ַ .מ ַ
"ברּוְך" ֶאּלָ א ַמ ְת ִחילָ ה ַּב ִּמיּלִ ים ַ
ְּב ָ
לֹומרּ ,כַ ֲא ֶׁשר
"ברּוְך"ּ .כְ ַ
ּפֹות ִחים ְּב ָ
"ב ָרכָ ה ַה ְּסמּוכָ ה לַ ֲח ֶב ְר ָּתּה" ֵאין ְ
ַהּגְ ָמ ָרא ַמ ְס ִּב ָירהּ ,כִ י ִּב ְ
"ּברּוְך" ֶׁשל ַה ְּב ָרכָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה נֶ ְח ֶׁש ֶבת
ְּב ָרכֹות ֲא ָחדֹות נֶ ֱא ָמרֹות יַ ַחד ּכִ ְת ִפיּלָ ה ַא ַחתַ ,ה ָ
"ּברּוְך"
"ּברּוְך" ֶׁשל ַה ְּב ָרכָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ,הּוא ַה ָ
"ּברּוְך" ֶׁשל ּכָ ל ַה ְּב ָרכֹותְ .וגַ ם ְּב ִענְ ָינֵ ינּו ַה ָ
ּכַ ָ
ֶׁשל ּכָ ל ִּב ְרכֹות ְּת ִפּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה.
"ּברּוְך ַא ָּתה ה'… ֶׁש ַהּכֹל נִ ְה ָיה
"ברּוְך" .לְ ָמ ָׁשלִּ ,ב ְרּכַ ת ָ
ִּב ְרכֹות ָה ֲאכִ ילָ ה ֵאינָ ן ִמ ְס ַּת ְּימֹות ְּב ָ
"ברּוְך"ְ ,ל ָמ ָׁשלִּ ,ב ְר ַּכת ַא ְר ַּב ַעת
ִּב ְד ָברֹו"ְּ .כמֹו ֵכןִּ ,ב ְרכֹות ַה ִמ ְצוֹות ֵאינָ ן ִמ ְס ַּת ְּימֹות ְּב ָ
"ברּוְך".
"ּברּוְך ַא ָּתה ה'… ַעל נְ ִטילַ ת לּולָ ב"ֵ ,אינָ ּה ִמ ְס ַּת ֶּי ֶמת ְּב ָ
ַה ִּמינִ יםָ ,
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אוניברסיטת בר-אילן
(אוניברסיטת בר-אילן)Wikipedia ,

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

הקונגרסים הציוניים
הקונגרסים הציוניים היו כנסים שבהם התאספו
נציגי התנועות הציוניות מרחבי העולם ,ובהם
התקבלו החלטות לגבי הפעילות הציונית .את
הקונגרס הציוני הראשון יזם הרצל ,והוא התכנס
בבאזל בשנת  .1897בחמש הפעמים הראשונות
התכנס הקונגרס מדי שנה ,ולאחר מכן פעם
בשנתיים ,בתחילה בבאזל ולאחר מכן בלונדון,
האג ,וינה ומקומות אחרים .להחלטות הקונגרסים
היו השלכות משמעותיות לגבי אופייה ,מטרותיה
ופעילותה של הציונות ,והתגלעו ויכוחים סביב
שאלות כמו הצעת ההתיישבות באוגנדה ,ציונות
מדינית מול מעשית והיחס לתוכנית החלוקה22 .
קונגרסים ציוניים התכנסו עד הקמת המדינה,
ולאחר מכן
פחתה מאוד
השפעתם.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
דני ויואב בני ה 14-השתתפו ביחד בחוג אלקטרוניקה ,ולכל אחד
היה בכיתה תא פתוח עם הציוד שלו .באחת הפעמים יואב לא
הגיע ודני ,שבאותה פעם בדיוק שכח את המברג שלו בבית ,היה
זקוק למברג לצורך הברגה קטנה ופשוטה .הוא זכר שבתא הפתוח
של יואב יש מברג ,והוא התלבט האם מותר לו לקחת ולהשתמש
במברג של יואב בלי רשות.

אחד:

מצד שימוש פשוט
לב
מדובר בסך הכ לא גורם שום
זה
וקטן במברג .מקובל שחבר
נזק ,וזה דבר די
ל חבר אחר גם
תמש בציוד ש
מש
באופן מפורש,
לבקש רשות
בלי
ע לו ולא גורם
ם זה לא מפרי
א
נזק לציוד.

זה הת מצד שני:
א הפר

טי
ולאף אחד של יואב,
ין
ר
לקחת מש א שות
םד
רשות מפור ברים ללא
ש
ת,
ג
ם
אם
מדו
בר בסך ה
כ
ל
ב
מ
ב
רג.

ו...מה
דעתכם?

צירי הקונגרס הציוני הראשון ()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

תפילת העמידה של תפילת שחרית שמתפללים
בדיוק בזמן תחילת הזריחה ("הנץ החמה").

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

א .השתתף בקונגרסים הציוניים והיה מראשי
הפועל המזרחי וממייסדי אוניברסיטת בר אילן.
ב .היה עורך דין בוורשה וסייע להצלת
אלפי פליטים יהודים במהלך השואה.
ג .היה בין החותמים על מגילת העצמאות.
ד .הקים וניהל את המכון לחקר המשפט העברי.

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

רח ור

0

1948

2238

| מי אני?

הפטיג

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

הזמן בו מתחילים להתפלל תפילת שחרית
הוא תחילת הבוקר .המתפללים קוראים את
קריאת שמע סמוך להנץ החמה ,ומתפללים את
תפילת העמידה מיד בהנץ החמה ,ובכך מקבלים
מורא שמים עם זריחת השמש .זמן הנץ החמה
משתנה במהלך השנה לפי חישוב מדויק של זמן
הזריחה בהתאם לכל מקום ,ומתפרסם בחלק
מלוחות השנה" .ותיקין" הוא תואר לאותם זריזים
שמשכימים להתפלל לתפילה זו.

 4דקות

ד"ר ז

תפילת ותיקין

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

ודים מפולין.
זרח ורהפטיג ,מסייע להצלת יההעברתם לשנגחאי.
1 .1ד"ר
בה ול
שי
הי
ורי
בח
לת
דאג להצ
2 .2הוא ברסיטת בר אילן.
3 .3אוני
4 .4פרס ישראל.

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי האיש השמאלי בציור ומה הוא עושה?
 2איך ישיבת מיר בשנגחאי קשורה אליו?
 3איזו אוניברסיטה הוא היה ממייסדיה?
 4באיזה פרס חשוב זכה?

 7דקות

| מי אני?

 3דקות

מגיל

רבי סעדיה
גאון

רש״י

ת העצ

4260

4650

4800

4900

5258

5260

מאות

א .המסמך המכונן והחשוב המכריז על הקמת מדינת ישראל.
ב .הטיוטה הראשונה שלו נכתבה ע"י מרדכי בעהם
ושלום צבי דוידוביץ' ,ועברה שינויים רבים.
ג 37 .אנשים חתמו עליו.
ד .הקראת המסמך והחתימה עליו נעשו בתאריך ה' באייר תש"ח.

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

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
אחת מן המצוות שבפרשת משפטים היא
המצווה לעזור ליהודי שצריך לעזרתנו" :כי
תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו ...עזוב
תעזב עמו" .מצווה גדולה היא לסייע לאדם
הנתון במשבר ובעת צרה ,אולם חז"ל למדו
מהמילה "עמו" שהמצווה היא לעזור לו רק
אם גם הוא משתדל ועושה את המאמץ מצדו
כדי לקום מהנפילה אליה הוא נפל.
לא מדובר כאן בעניין טכני ,כי אם בעיקרון
חשוב ביותר שנכון לכל תהליך של שיקום
ועזרה לאדם באשר הוא .מטרת העזרה היא
לא רק להקים אותו מנפילתו העכשווית,
כי אם לסייע לו לחזור למסלול חיים רגיל
ונורמלי בו הוא לא יצטרך יותר לעזרת זולתו.
על כן  -כשמרימים אדם שנפל צריך לוודא
שגם הוא נרתם ועושה כל שבידו  -ורק כך
נסייע לו להצליח להתמיד בעמידתו לאורך
זמן ,בזכות כוחו ועוצמתו.

חידה!

אם תזהו את הרביעית
שבאה אחרי בנו של דויד
תמצאו בה עבר הווה ועתיד
שמברכים אותנו בטוב תמיד.

סדר זרעים | ַמ ֶּסכֶ ת ברכותַ ,ד ִּּפים מ״ז  -נ׳

ַּדף מ"זָ :א ֵמן
"א ֵמן" .אֱ .א ֶמת .בַ .הלְ ַואי .גֱ .א ֶמת
רּוׁשים יֵ ׁש לְ ָ
לֹוׁשה ֵפ ִ
"א ֵמן"? ְׁש ָ
ַמה ֵּפרּוׁש ַה ִּמיּלָ ה ָ
אֹומר,
ּבֹורא ָהעֹולָ םָ ,העֹונֶ ה ָא ֵמן ֵ
ְו ַהלְ ַואיִּ .ב ְב ָרכָ ה ֶׁש ָּבּה ְמ ָב ְרכִ ים ֶאת ַה ָּק ָּב"ה ֶׁשהּוא ֵ
בּורתֹו ָמלֵ א עֹולָ ם",
"ּברּוְך… ֶׁשּכֹוחֹו ּוגְ ָ
ּבֹורא ָהעֹולָ ם" .לְ ָמ ָׁשלַ ,על ִּב ְרּכַ ת ָ
"א ֶמתַ ,ה ָּק ָּב"ה ֵ
ֱ
"הלְ ַואיֶׁ ,ש ַה ַּב ָּק ָׁשה
"א ֵמן" ַ -
"א ֶמת"ִּ .ב ְב ָרכָ ה ֶׁש ָּבּה ְמ ַב ְק ִׁשים ַּב ָּק ָׁשה ,עֹונִ ים ָ
"א ֵמן" ֱ -
עֹונִ ים ָ
"א ֵמן" ֱ -א ֶמת ְו ַהלְ ַואי,
ּוב ָּק ָׁשה ,עֹונִ ים ָ
ִּת ְת ַק ֵּים"ִּ .ב ְב ָרכֹות ֶׁש ָּב ֶהן ְמ ַׁשּלְ ִבים ֶׁש ַבח לַ ָּק ָּב"ה ַ
ֱא ֶמת ֶׁש ַה ְּשׁ ָב ִחים ֶשל ַה ָּק ָּב"ה נְ כֹונִ יםְ ,ו ַהלְ ַואי ֶׁש ַה ַּב ָּק ָׁשה ִת ְת ַק ֵּים.
תֹומה".
"א ֵמן ְי ָ
טּופה" אֹו ָ
"א ֵמן ְק ָ
טּופה"ָ ,
"א ֵמן ֲח ָ
אֹומ ֶרת ֶׁש ֵאין לַ ֲענֹות ָ
ַהּגְ ָמ ָרא ֶ
טּופה"  -אְ .א ֵמן ִּב ְמקֹום ָא ֵמן .בֲ .ענִ ַּית ָא ֵמן לִ ְפנֵ י ִסּיּום ַה ְּב ָרכָ ה.
"א ֵמן ֲח ָ
ָ
(האֹות ָה ַא ֲחרֹונָ ה נִ ְבלְ ָעה ְב ִדיּבּורֹו ְונִ ְק ְט ָפה).
טּופה" ָ -א ֵמ ִּב ְמקֹום ָא ֵמן ָ
"א ֵמן ְק ָ
ָ
הּוי-מה (ֹלא ִמ ָּיד) לְ ַא ַחר ִסּיּום ַה ְּב ָרכָ ה.
ָ
תֹומה" ֲ -ענִ ַּית ָא ֵמן ְּב ִׁש
"א ֵמן יְ ָ
ָ

ַּדף מ"חִ :מי ִת ֵיּקן ֶאת ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון?
נֹוסח
יּקן ֶאת ַ
ּתֹורהִ .מי ִת ֵ
ָׁשלֹוׁש ַה ְּב ָרכֹות ָה ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ֵהן ִמן ַה ָ
הֹוריד ָל ֶהם ָמן
בֹותינּו ָהיּו ַב ִּמ ְד ָּבר ְו ַה ָּק ָּב"ה ִ
ַה ְּב ָרכֹות? ָא ַמר ַרב נַ ֲח ָמןַּ :כ ֲא ֶׁשר ֲא ֵ
"ּברּוְך… ַה ָּזן ֶאת ָהעֹולָ ם".
נֹוסח ַה ְּב ָרכָ ה ָה ִראׁשֹונָ הָ :
יּקן מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶאת ַ
ֵמ ַה ָּשׁ ַמ ִיםִּ ,ת ֵ
נֹוסח ִּב ְרּכַ ת
הֹוׁש ַע ִּבן נּון ֶאת ַ
יּקן יְ ֻ
לְ ַא ַחר ֶׁש ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל נִ כְ נְ סּו לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלִּ ,ת ֵ
ּנֹוּסח ֶׁשל ַמ ֲח ִצית ַה ְּב ָרכָ ה
יּקן ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ֶאת ַה ַ
"נֹודה ּלְ ָך"ּ .כַ ֲעבֹור ָׁשנִ ים ַרּבֹותִּ ,ת ֵ
ֶ
יחָך"ַ .עד ּכָ אןּ .כַ ֲא ֶׁשר
ֹלקינּו… ַעל ַמלְ כּות ֵּבית ָּד ִוד ְמ ִׁש ֶ
יׁשית"ַ :ר ֵחם נָ א ה' ֱא ֵ
ַה ְּשׁלִ ִ
הֹוסיף לְ ִב ְרּכַ ת ַ"ר ֵחם" ֶאת ַה ַּמ ֲח ִצית
ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ְּבנֹוָּ ,בנָ ה ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,הּוא ִ
רּוׁשלָ ִיםָ .א ֵמן".
ַה ְּשׁנִ ָּיה "ְ -ו ַעל ַה ַּב ִית ַהּגָ דֹול ְו ַה ָּקדֹוׁש… ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ּבֹונֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו ְי ָ
יעית:
הֹוסיפּו ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ָה ְר ִב ִ
יּסים ׁשֹונִ ים ,וַ ֲחכָ ִמים ִ
ַא ֲח ֵרי ָׁשנִ ים ַרּבֹותֵ ,א ְרעּו נִ ִ
יטיב לָ נּו".
"ּברּוְך… הּוא ֵה ִטיב ,הּוא ֵמ ִטיב ,הּוא ֵי ִ
ָ

חֹודׁש
ַּדף מ"טָ :ט ָעה ִּב ְת ִפיּלַ ת רֹאׁש ֶ
(תשובה" :הוא הטיב הוא מטיב הוא יטיב לנו",
בברכת הטוב והמטיב ,הרביעית ברכת המזון)

שאלות השבוע ???

חֹודׁש
אַ .מה ִּדינֹו ֶׁשל ַה ִּמ ְת ַּפּלֵ ל ְּברֹאׁש ֶ
ּולְ ַא ַחר ֶׁש ִּסּיֵ ם לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל נִ זְ ּכַ ר ֶׁש ָּשׁכַ ח
לֹומר ְּת ִפיּלַ ת "יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹוא"?
ַ
"א ֵמן"?
בַ .מה ֵּפרּוׁש ַה ִּמיּלָ ה ָ

נֹוסח ַה ְּב ָרכֹות ֶׁשל ִּב ְרּכַ ת
גִ .מי ִת ֵיּקן ֶאת ַ
ַה ָּמזֹון?
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

לֹומר
חֹודׁש ּולְ ַא ַחר ֶׁש ִּסּיֵ ם לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל נִ זְ ּכַ ר ֶׁש ָּשׁכַ ח ַ
ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ַה ִּמ ְת ַּפּלֵ ל ְּברֹאׁש ֶ
לֹומר "יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹוא" ְּב ִב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון -
ְּת ִפיּלַ ת "יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹוא"? ַעל ִּפי ַה ַּתלְ מּודַ ,הּשֹׁוכֵ ַח ַ
לֹומר "יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹוא" ִּב ְת ִפיּלַ ת ִמנְ ָחה אֹו ִב ְת ִפיּלַ ת
ֵאינֹו חֹוזֵ ר ַעל ַה ְּב ָרכָ ה ,וְ ִאיּלּו ַהּשֹׁוכֵ ַח ַ
חֹוזר ,לְ ִפי
(הּשֹׁוכֵ ַח ַ"י ֲעלֶ ה ְו ָיבֹוא" ִּב ְת ִפלַ ת ַע ְר ִביתֵ ,אינֹו ֵ
ַׁש ֲח ִרית  -יַ ֲחזֹור וְ יִ ְת ַּפּלֵ ל ַ
ּדּוע ַעל ְּת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה ָצ ִריְך לַ ֲחזֹור וְ ַעל
חֹודׁש ַּבּלַ ְילָ ה)ַ .מ ַ
ֶׁש ֵאין ְמ ַק ְּד ִׁשים ֶאת ַה ֶ
חֹובה.
ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ֵאין ָצ ִריְך לַ ֲחזֹור? ַהּגְ ָמ ָרא ַמ ְס ִּב ָירהֶׁ ,ש ְּת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה ִהיא ָ
חֹודׁש ִהיא ֵחלֶ ק ִמ ְּת ִפיּלַ ת ָה ֲע ִמ ָידה,
לְ ִפיכָ ְךֵ ,מ ַא ַחר ֶׁש ְּת ִפיּלַ ת ַ"י ֲעלֶ ה ְו ָיבֹוא" ְּברֹאׁש ֶ
חֹובת ַהּיֹום ְו ָעלָ יו לַ ֲחזֹור ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל.
אֹותּהֹ ,לא ִמיּלֵ א ֶאת ַ
ִמי ֶׁשֹּלא ִה ְת ַּפּלֵ ל ָ
לֹומר "יַ ֲעלֶ ה
ּסֹועד ָצ ִריְך ַ
עּוּדהַ ,רק ִמי ֶׁש ֵ
חֹודׁש ֵאין ִחּיּוב לַ ֲעׂשֹות ְס ָ
עּוּמת זֹאתְּ ,ברֹאׁש ֶ
לְ ַ
"חֹובה"
ָ
ְו ָיבֹוא" ְּב ִב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹוןִ .מ ֵּמילָ א"ַ ,י ֲעלֶ ה ְו ָיבֹוא" ֶׁשל ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹוןֵ ,אינֹו נֶ ְח ָׁשב ּכְ
חֹוזר.
לֹומר ַ"י ֲעלֶ ה ְו ָיבֹוא" ְּב ִב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹוןֵ ,אינֹו ֵ
חֹודׁשּ ,ולְ ִפיכָ ְךַ ,הּשֹׁוכֵ ַח ַ
ֶׁשל רֹאׁש ֶ

ַּדף נ' :לִ נְ הֹוג ַּבּלֶ ֶחם ְּבכָ בֹוד
יצד ֵיׁש לִ נְ הֹוג ַּבּלֶ ֶחם.
ֲחז"ל ְמ ַצ ְּינִ ים ַהנְ ָחיֹות ֲא ָחדֹותּ ,כֵ ַ
אֵ .אין לְ ַה ֲע ִביר ּכֹוס ְמלֵ ָאה ְּב ַמ ְׁש ֶקה ֵמ ַעל ַהּלֶ ֶחםֶׁ ,ש ָּמא ִי ָּשׁ ֵפְך ַה ַּמ ְׁש ֶקה ְו ַהּלֶ ֶחם
ֵי ָר ֵטב ְו ִי ָּמ ֵאס לַ ֲאכִ ילָ ה.
בֵ .אין לִ ְזרֹוק לֶ ֶחם ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום.
גֵ .אין לְ ַה ְׁש ִעין ַעל ַהּלֶ ֶחם ִס ִירים ֶׁש ֵּיׁש ָּב ֶהם אֹוכֶ לִ ,אם ָהאֹוכֶ ל ָעלּול לְ ִהי ָּשׁ ֵפְך ַעל
אֹו-אזַ ,הּלֶ ֶחם ֹלא ְי ֵהא ָראּוי לַ ֲאכִ ילָ ה.
ַהּלֶ ֶחםְ ,ו ָ
ֹלא לֶ ֶחם ִּבלְ ָבד ָאסּור לִ זְ רֹוקֶ ,אּלָ א גַ ם ּכָ ל ַמ ֲאכָ ל ֶׁש ִּמ ְת ַקלְ ֵקל ִּבזְ ִר ָיקתֹו .אּולָ םַ ,מ ֲאכָ לִ ים
מּוּתר לִ ְזרֹוק.
יּפה ָע ָבהָ ,
גֹוזיםֶׁ ,ש ֵהם ַּב ֲעלֵ י ְקלִ ָ
יק ָתםּ ,כְ גֹוןֱ ,א ִ
ֶׁש ֵאינָ ם ִמ ְת ַקלְ ְקלִ ים ִּב ְז ִר ָ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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