.co.il

talmudisraeli

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר זרעים | ַמ ֶּסכֶ ת ְּב ָרכֹותַּ ,ד ִּפים נ"ח -ס"ד
פרשת תצוה | ה'-י"א באדר ( 1-7למרץ)

יּוחדֹות
ַּדף נ"חְּ :ב ָרכֹות ְמ ָ
ֹלקינּו
"ּברּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
הּודים ַה ִּמ ְת ַּכּנְ ִסים ַי ַחדְ ,מ ָב ֵרְךָ :
רֹואה ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאלֶ ף ְי ִ
ָה ֶ
יֹוד ַע ֶאת ָּכל ָה ָר ִזיםֶ ,את ַהּסֹודֹות ְו ֶאת
לֹומרַ ,ה ָּק ָּב"ה ֵ
עֹולםֲ ,ח ַכם ָה ָר ִזים"ְּ .כ ַ
ֶמ ֶלְך ָה ָ
ַה ַּמ ֲח ָׁשבֹות ֶׁשל ּכּוּלָ ם.
"ּברּוְך… ֶׁש ָחלַ ק ֵמחֹוכְ ָמתֹו לִ ֵיר ָאיו".
ּתֹורה ְמ ָב ֵרְךָ :
רֹואה ָחכָ ם ּגָ דֹול ַּב ָ
ָה ֶ
"ּברּוְך… ֶׁשּנָ ַתן ֵמחֹוכְ ָמתֹו לְ ָב ָׂשר ָו ָדם".
לּוּמד ּגָ דֹול ְּבחֹוכְ מֹות ָהעֹולָ םְ ,מ ָב ֵרְךָ :
רֹואה ּגֹוי ְמ ָ
ָה ֶ
רֹואה ֶמלֶ ְך ּגֹוי
"ּברּוְך… ֶׁש ָחלַ ק ִמּכְ בֹודֹו לִ ֵיר ָאיו"ָ .ה ֶ
הּודיְ ,מ ָב ְרכִ יםָ :
רֹואים ֶמלֶ ְך יְ ִ
ּכַ ֲא ֶׁשר ִ
"ּברּוְך… ֶׁשּנָ ַתן ִמּכְ בֹודֹו לְ ָב ָׂשר ָו ָדם".
ְמ ָב ֵרְךָ :

וּב ְרּכַ ת ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו
ַּדף נ"טִּ :ב ְרּכַ ת ַה ַח ָּמה ִ
חֹוז ֶרת
ּומ ֵדי ָּשׁנָ ה ִהיא ֶ
סֹוב ֶבת ַּב ָּשׁ ַמ ִיםִ ,
ׁשֹוק ַעת ָּב ֶע ֶרבֶ ,
ּבֹוקר ְו ַ
ּזֹור ַחת ְּבכָ ל ֶ
ַה ֶּשׁ ֶמׁש ַה ַ
ּוׁשמֹונֶ ה
עֹולםֲ .א ָבל ַּפ ַעם ְּב ֶע ְׂש ִרים ְ
יאת ָה ָ
ילה ְל ָה ִאיר ְּב ֵעת ְּב ִר ַ
קּוּדה ֶׁש ָּבּה ִה ְת ִח ָ
ַלּנְ ָ
יעי ֶׁשּבֹו נִ ְב ְר ָאה ְו ַגם ַב ָּשׁ ָעה
יּלת יֹום ְר ִב ִ
יעה ְל ָמקֹום ֶזהְּ ,ב ִדּיּוק ִּב ְת ִח ַ
ָׁשנִ ים ִהיא ַמ ִּג ָ
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
"ּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
רֹואה ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמׁש ְּב ָׁש ָעה זֹוְ ,מ ָב ֵרְך ָ
ֶׁש ָּבּה נִ ְב ְר ָאהָ .ה ֶ
אשׁית".
עֹוׂשה ַמ ֲע ֵׂשה ְב ֵּר ִ
ֶ
"ּברּוְך…
טֹובה ֶׁש ְּמ ַׂש ַּמ ַחת ֶאת לִ יּבֹוְ ,מ ָב ֵרְך ֶאת ה'ָ :
ׂשֹורה ָ
ֹׁומ ַע ְּב ָ
ִּב ְרּכַ ת ֶׁש ֶה ֱחיָ נּוָ :א ָדם ַהּש ֵ
טֹובה ּגַ ם לֹו ְוגַ ם לַ ֲא ֵח ִריםְ ,מ ָב ֵרְך:
ׂשֹורה ַהּזֹו ָ
יענּו לַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה"ִ .אם ַה ְּב ָ
ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָ
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םַ ,הּטֹוב ְו ַה ֵּמ ִטיב" .לָ כֵ ן ָא ָדם ֶׁש ִּבי ְּשׂרּו לֹו ּכִ י נֹולַ ד לֹו
"ּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ָ
"הּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִטיב"ֶׁ ,ש ֲה ֵרי גַ ם הּוא ָׂש ֵמ ַח ְוגַ ם ִא ְׁשּתֹו.
ֵּבןְ ,מ ָב ֵרְך ַ

עֹוׂשה
טֹובה הּוא ֶ
עֹוׂשה  -לְ ָ
ַּדף ס'ּ :כָ ל ַמה ֶּשׁה' ֶ
עֹוׂשה".
טֹובה הּוא ֶ
עֹוׂשה  -לְ ָ
ּשה' ֶ
לֹומרּ" :כָ ל ַמה ֶ ׁ
יבאָ :א ָדם ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַרּגֵ ל ַ
ָא ַמר ַר ִּבי ֲע ִק ָ
יּפׂש
יע לִ ְמקֹום ִיּשּׁובִ ,ח ֵ
יבא ַּב ֶּד ֶרְך ְו ִעּמֹו ֲחמֹורַּ ,ת ְרנְ גֹול ָונֵ ר .הּוא ִהּגִ ַ
ַּפ ַעםָ ,הלַ ְך ַר ִּבי ֲע ִק ָ
נֹות ָרה לֹו ְּב ֵר ָרה ְו ָהלַ ְך לָ לּון ִמחּוץ
ָמקֹום לָ לּוןַ ,אְך ִאיׁש ֹלא ִה ְסּכִ ים לְ ַהכְ נִ יסֹו לְ ֵביתֹוֹ .לא ְ
עֹוׂשה.
טֹובה הּוא ֶ
עֹוׂשה  -לְ ָ
לָ ִעיר .הּוא ֹלא ִה ְת ָר ֵעםֶ ,אּלָ א ָא ַמרּ :כָ ל ַמה ֶּשׁה' ֶ
יּב ָתה ֶאת ַהּנֵ רָּ .בא
רּוח נָ ְׁש ָבה ְוכִ ְ
מּוז ִריםַ .
לְ ֶפ ַתעְּ ,ב ֶא ְמ ַצע ַהּלַ ְילָ הִ ,ה ְת ַר ֲחׁשּו ְד ָב ִרים ָ
יבא
נֹותר ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ּנֹורא ִמּכֹלָּ ,בא ַא ְר ֵיה ְו ָט ַרף ֶאת ַה ֲחמֹורַ .
ָחתּול ְו ָט ַרף ֶאת ַה ַּת ְרנְ גֹולְ ,ו ַה ָ
עֹוׂשה  -לְ טֹוב הּוא.
חֹוׁשְךַ ,ו ֲע ַד ִין ָא ַמרּ :כָ ל ַמה ֶּשׁה' ֶ
ְּבֹלא כְ לּוםַּ ,ב ֶ

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר זרעים,
מסכת ברכות ,דף נ"ח

"והנצח  -זו מפלתה של רומי ,וכן הוא אומר :ויז
נצחם על בגדי" וגו'.
ניסא – נס
איתעביד – נעשה
הסבר :התלמוד דורש את המילים בפסוק "לך ה'
הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד" ,כאשר
המילה "הנצח" מרמזת על מפלתה של מלכות
רומא הרשעה.

| על המפה
עמק חרוד
עמק חרוד נמצא בצפון הארץ ,ממזרח
לעמק יזרעאל .הוא נקרא על שם מעיין
חרוד הנמצא ליד הגלבוע ,שמוזכר בספר
שופטים .בתקופת בית ראשון עמדה
העיר יזרעאל בין עמק חרוד לעמק
יזרעאל ,ושימשה כבירת ממלכת ישראל.
ההתיישבות החדשה בעמק החלה בשנות
ה 20-של המאה העשרים ,כאשר יהושע
חנקין קנה את האדמות שעליהן הוקמו
היישובים עין חרוד ,כפר יחזקאל ,גבע ,תל
יוסף ,בית אלפא ,חפציבה ובית השיטה.
האזור היה בתחילה מלא בביצות ,אולם
הללו נוקזו לתוך ערוץ נחל חרוד והפכו
לשטחי חקלאות פוריים .לאחר הקמת
המדינה הוקמו באזור היישובים קיבוץ
יזרעאל ,גדעונה ומעלה גלבוע.

דּוד-צ ָבא ִה ְתנַ ֵּפל ַעל ָה ִעיר ְו ָל ַקח ֶאת ָּכל
ָ
ַּכ ֲעבֹר ְז ַמן ָמה נִ ְׁש ְמעּו ְר ָע ִׁשים ֲח ָז ִקיםְּ .ג
טֹובה הּוא.
עֹוׂשה לְ ָ
רֹואים ֶׁשּכָ ל ַמה ֶּשׁ ַה ָּק ָּב"ה ֶ
יבאִ ,הּנֵ הִ ,
יה ַּב ֶּשׁ ִביָ .א ַמר ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ֲאנָ ֶׁש ָ
יתי נִ ְׁש ָּבה ִע ָּמ ֶהםִ .איּלּו ָה ָיה ַהּנֵ ר ּדֹולֵ ק,
אֹותי ָ -ה ִי ִ
ימים לְ ָא ֵר ַח ִ
ֵהן ִאיּלּו ָהיּו ֲהלָ לּו ַמ ְסּכִ ִ
אֹוי ִבים
נֹוערָ ,היּו ָה ְ
אֹותיִ .איּלּו ָה ָיה ַה ַּת ְרנְ גֹול ְמ ַק ְר ֵקר ְו ַה ֲחמֹור ָה ָיה ֵ
רֹואים ִ
אֹוי ִבים ִ
ָהיּו ָה ְ
עֹוׂשה.
טֹובה הּוא ֶ
עֹוׂשה לְ ָ
אֹותי ּ -כָ ל ַמה ֶּשׁ ַה ָּק ָּב"ה ֶ
ְמגַ ּלִ ים ִ

עמק חרוד מצולם מהגלבוע (אלי שני)Wikipedia ,
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| מן ההסטוריה

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים

השיר "ונתנה תוקף"
בקיבוץ בית השיטה

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

( ,Wikipediaי.ש ).יאיר רוזנבלום

מצד אחד:

אוהבת היונים
השכנה כותה להאכיל
ז
טוענת שזו הנית מזה כמו
יונים ,וכי היא נ
חר מגדל כלב
א
שמישהו לא באחריותה
או חתול ,וזה
עושות בבתים
נים
מה שהיו שכל אחד ידאג
רים.
אח שה בבית שלו.
לנע

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

חזרת הש"ץ (שליח ציבור)
חזרת שליח-ציבור על תפילת העמידה כאשר
מתפללים תפילה בציבור של עשרה אנשים
(לפחות).

 4דקות

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

א .להקה שהוקמה בשנת הקמת המדינה ,ופועלת עד היום.
ב .נקראת על שם קבוצת גבע ,ממנה באו מייסדי הלהקה.
ג .מוכרת בעיקר בשל שירי המולדת וההתיישבות העובדת שלה.
ד .בין שיריה הידועים :ים השיבולים ,אור וירושלים,
החיטה צומחת שוב.
ה .זכתה לפרס ישראל.
ת הגב

0

| מי אני?

עטרון

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

אנשי כנסת הגדולה תקנו ששליח הציבור יחזור
על תפילת העמידה .המטרה הראשונה לתקנה
זו הייתה כדי להוציא ידי חובת התפילה גם את
אלו שאינם יודעים להתפלל את תפילת העמידה
הנאמרת בלחש .כיום חזרת הש"ץ נחשבת כתפילה
משותפת של כלל המתפללים .חזרת הש"ץ
נאמרת רק בתפילות היום :שחרית ,מוסף ,מנחה
ונעילה ,אך לא בתפילת ערבית .על השומעים
להקשיב היטב לתפילת שליח הציבור ולענות:
"ברוך הוא וברוך שמו" ,ו"אמן".

1948

השכני
גורמות לסב ם שהיונים
באיכות החיים ל ,לפגיעה
ואף
יוצרות לכלוך ו בבריאות,
לשכנה אין ז רעש ,ולכן
הגעת יונים לב כות לעודד
ניין
השכנים הא על חשבון
ח
רים.

ו...מה
דעתכם?

של מושג

2238

טוענים מצד שני:

להק

"ונתנה תוקף" הוא פיוט קדום מימי הביניים,
הנאמר בחזרת הש"ץ של תפילת מוסף בראש
השנה ויום כיפור ,ומיוחס לרבי אמנון ממגנצא.
במלחמת יום כיפור נהרגו  11מבני קיבוץ בית
השיטה ,והאסון גרם לרבים מתושבי הקיבוץ
לשנות את יחסם ליום כיפור ולהתחבר אליו
מחדש כיום זיכרון .בתחילת שנות ה 90-הלחין
יאיר רוזנבלום לחן חדש לפיוט "ונתנה תוקף",
כמחווה לקיבוץ בית השיטה ,ואת השיר ביצע
חנוך אלבלק .הלחן החדש זכה להצלחה רבה,
וביטא שילוב בין המסורת היהודית לתרבות
הישראלית המודרנית.
כיום שרים אותו חזנים
ובעלי תפילה רבים
בתפילות הימים הנוראים.

אחת הדיירות בבניין רב קומות אוהבת יונים .היא נוהגת להניח להן
זרעונים ,פירורי לחם וכו' כדי שיבואו למרפסת ביתה .היא נהנית
להתבונן בהם ואף ללטף אותן .הבעיה היא שהיונים הללו מהוות
מטרד לשכנים אחרים בבניין שלא אוהבים יונים .הם טוענים שהיונים
עושות רעש ,משאירות לכלוך רב ,נכנסות לתוך ביתם ומפיצות
מחלות ,ולכן הם מבקשים מהשכנה להפסיק להניח אוכל ליונים
ולדאוג לגירושן מהסביבה.

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-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

| מי אני?

 7דקות

 3דקות

4260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

חנו

א.
ב.
ג.
ד.

סולן להקת הגבעטרון.
נולד בירושלים והצטרף כנער לקיבוץ בית השיטה.
שירת כמדריך צניחה במשך שנים רבות.
התפרסם בביצוע השיר "ונתנה תוקף" בלחן של יאיר רוזנבלום.

ך אלב

לק ז"ל

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

1.1להקת הגבעטרון.שביצע את השיר
2.חנוך אלבלק ז"ל
2
"ונתנה תוקף".
3.3לקיבוץ גבע.
ים
חי
על
מפ
על
4.בפרס ישראל
 4ותרומה למדינה

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי הלהקה בציור?
 2מיהו האיש העומד בצד שמאל ,ואיך הוא קשור למילים "ונתנה תוקף"?
 3לאיזה מקום קשור שמה של הלהקה?
 4באיזה פרס חשוב זכתה הלהקה?

4900

5258

5260

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
בפרשתנו מצווה התורה על הדלקת המנורה:
"וי ְקחּו ֵאלֶ יָך ֶש ֶׁמן זַ יִ ת ָזְך" .רבותינו מנו תכונות
ִ
רבות שיש בעץ הזית ,ודווקא שתיים מרכזיות
מהן נראות כסותרות זו את זו :מצד אחד ,אמרו
חכמים כי הזית עלול לגרום לשכחה ,ומצד השני
הם אמרו ששמן הזית מועיל לזיכרון (הוריות,
יג') .כיצד ייתכן שאותו מאכל יכול לגרום לשני
דברים הפוכים זה מזה? נראה לומר שיש הבדל
גדול בין הזית לבין השמן היוצא ממנו :אכילת
הזית איננה דורשת הכנה מוקדמת ,הזית מוכן
לאכילה מיד ,ללא מאמץ או יגיעה .לעומת זאת,
הכנת שמן הזית דורשת עמל ומאמץ רב לכל
אורך תהליך הפקתו .לפי זה ניתן להסביר את
הסתירה ולומר  -שדבר שבא אל האדם בקלות,
מבלי שהוא עמל והשקיע בו  -יכול גם ללכת
ולהיעלם ממנו מיד ,לכן הזית כפי שהוא מסמל
את השכחה .אולם מה שהאדם טרח ועמל רבות
כדי להשיגו  -יישאר בקרבו לאורך זמן ,ועל כן
שמן הזית שהופק ביגיעה מסמל את הזיכרון
הנשאר לאורך זמן.

מי האיש?
שמי נקרא גם מהסוף להתחלה
ובשמי הנוסף אני לא קרה
מברכים עלי כמו על ברקים
אבל רק פעמיים-שלוש בכל החיים.

(תשובה :שמש)

שאלות השבוע ???

א .מתי אומרים לאדם "לֵ ְך לְ ָׁשלֹום" ומתי
אֹומ ִרים לֹו "לֵ ְך ְּב ָׁשלֹום"?
ְ
ב .פעם בכמה שנים מברכים את ברכת
אשׁית"?
"עֹוׂשה ַמ ֲע ֵׂשה ְב ֵּר ִ
ֶ
טֹובה
ׂשֹורה ָ
ֹׁומ ַע ְּב ָ
ג .מה מברך ָא ָדם ַהּש ֵ
ֶׁש ְּמ ַׂש ַּמ ַחת ֶאת לִ יּבֹו?
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 ס״א  -ס״ד

ַּדף ס"אְ :מ ַׁשל ַה ָּדגִ ים
יבא ֹלא ִצ ֵּית לַ ּגְ ֵז ָרה,
ּתֹורהַ .ר ִּבי ֲע ִק ָ
הּודים ֹלא ַי ַע ְסקּו ַב ָ
ַּפ ַעם ּגָ ְז ָרה ַה ַּמלְ כּות ּגְ ֵז ָרה ֶׁש ְּי ִ
ּתֹורה לַ ַּתלְ ִמ ִידים ְּבלִ י ָּפ ַחד.
הֹוסיף לְ לַ ֵּמד ָ
ֶאּלָ א ִ
ּפֹוחד ֵמ ַה ַּמלְ כּות? ָא ַמר לֹו ַר ִּבי
הּודה ְו ָא ַמר לֹוַ :ה ִאם ֵאינְ ָך ֵ
ָּפגַ ׁש אֹותֹו ַּפּפּוס ֶּבן ְי ָ
ׁשּועל ְל ַיד נָ ָהר ְו ָר ָאה ֶאת ַה ָּד ִגים ָׁש ִטים
ָ
יבאֶ :א ְמׁשֹול ְלָך ָמ ָׁשלַּ .פ ַעם ָה ַלְך
ֲע ִק ָ
ּבֹור ִחים? ָא ְמרּו לֹוֵ :מ ָה ְר ָׁשתֹות
ִּב ְמ ִהירּות ,נָ ִעים לְ ֹלא ֶה ֶרףָ .א ַמר לָ ֶהםִ :מ ְּפנֵ י ָמה ַא ֶּתם ְ
ּׁועלּ :בֹואּוָּ ,דגִ ים ְי ָק ִריםֲ ,עלּו לַ ַּי ָּב ָׁשה
אֹותנּוָ .א ַמר ַהּש ָ
ֶׁשל ַה ַּד ָּיגִ ים ֶׁש ְּמנַ ִּסים לָ צּוד ָ
יּפ ִׁשיתִ .אם ַּב ַּמ ִים
ְונִ ְח ֶיה ָי ַחדָ .א ְמרּו לֹו ַה ָּדגִ יםַ :ה ַה ָּצ ָעה ֶׁשּלְ ָך ֵאינָ ּה נְ בֹונָ הַ ,ו ֲא ִפיּלּו ִט ְ
ּפֹוח ִדיםְּ ,ב ַו ַּדאי ֶׁשּנִ ְפ ַחד לִ ְחיֹות ִמחּוץ לַ ַּמ ִיםֶׁ ,שּכֵ ןָּ ,דג ִמחּוץ לַ ַּמ ִים ֵמת.
ֲאנַ ְחנּו ֲ
ּתֹורה ִהיא ּכְ מֹו ַמ ִים,
הּודיַ ,ה ָ
הּודהִּ :ב ְׁש ִביל ַה ְּי ִ
יבא ְו ָא ַמר לְ ַפּפּוס ֶּבן ְי ָ
ִס ֵּים ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ּתֹורה?
ִהיא ַה ַח ִּיים ֶׁשּלֹוֵ .איְך ִּבכְ לָ ל ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ֲעלֹות ַעל ַה ַּד ַעת לְ ַה ְפ ִסיק לִ לְ מֹוד ָ

ַּדף ס"בַ :ק ַּפנְ ְד ִרּיָ א ִ -קיּצּור ֶּד ֶרְך
כּוּב ֶדת .לְ ִפיכָ ְךֵ ,אין לְ ִהיּכָ נֵ ס ְב ַּמ ֵּקלְ ,ו ֶאת
צּורה ִּבלְ ִּתי ְמ ֶ
ֵאין לְ ִהיּכָ נֵ ס לְ ַהר ַה ַּב ִית ְּב ָ
יֹותר ָּבעֹולָ ם.
ַהּנַ ֲעלַ ִיים ָצ ִריְך לַ ֲחלֹוץ ,לִ כְ בֹוד ַה ָּמקֹום ַה ָּקדֹוׁש ְּב ֵ
"ק ַּפנְ ְד ִר ָּיא"
"ק ַּפנְ ְד ִר ָּיא" ְּב ַהר ַה ַּב ִיתַ .
ִמ ְּפנֵ י ּכְ בֹוד ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,גַ ם ָאסּור לַ ֲעׂשֹות ַ
"קיּצּור ֶּד ֶרְך"ָ .אסּור לַ ֲעבֹור ֶּד ֶרְך ַהר ַה ַּב ִית ּכְ ֵדי
ּגּומּה הּוא ִ
ִהיא ִמיּלָ ה ֲא ָר ִמית ֶׁש ַּת ְר ָ
לְ ַק ֵּצר ֶאת ַה ֶּד ֶרְךֶ ,אּלָ א ֵיׁש לְ ַה ִּקיף ֶאת ַהר ַה ַּב ִיתּ .גַ ם ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ָאסּור לַ ֲעׂשֹות
"ק ַּפנְ ְד ִר ָּיא"ִ .אם ֵיׁש ְׁשנֵ י ְּפ ָת ִחים לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסתֵ ,אין לְ ִהיּכָ נֵ ס ִמ ֶּפ ַתח ֶא ָחד ּכְ ֵדי לָ ֵצאת
ַ
ִמן ַה ֶּפ ַתח ַה ֵּשׁנִ י .אּולָ םָ ,א ָדם ֶׁשּנִ כְ נַ ס לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ִמ ֶּפ ַתח ֶא ָחד ְו ִה ְת ַּפּלֵ לַ ,ר ַּשׁאי
לָ ֵצאת ִמן ַה ֶּפ ַתח ַה ֵּשׁנִ יֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֹלא נִ כְ נַ ס ּכְ ֵדי לְ ַק ֵּצר ֶאת ַּד ְרּכֹוֶ ,אּלָ א ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל.

ַּדף ס"גּ :כִ יּבּוד ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
הּודהַ ,ר ִּבי
יבת ַה ֲחכָ ִמים ָּב ִעיר ַי ְבנֶ הִ ,ה ְת ַא ְּספּו ַה ַּתּנָ ִאים ַר ִּבי ְי ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר ֵה ִקימּו ֶאת ְי ִׁש ַ
יֹוסי ַהּגְ לִ ילִ יְ ,ו ִה ְרצּו ְד ָרׁשֹות לִ כְ בֹוד ָה ֲאנָ ִׁשים
יֹוסיַ ,ר ִּבי נְ ֶח ְמ ָיה ְו ַר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ֶּבן ַר ִּבי ֵ
ֵ
יבה.
יתם ֶאת ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ְי ִׁש ָ
ֶׁש ְּמ ָא ְר ִחים ְּב ֵב ָ
יהּודיֲ .אנַ ְחנּו
ִ
ּתֹורהֶׁ ,ש ִּמ ְצ ִרי ַר ַּשׁאי לְ ִה ְתּגַ ֵּיר ְולַ ֲהפֹוְך לִ
הּודה ָּד ַרׁשּ :כָ תּוב ַּב ָ
ַר ִּבי ְי ָ
ּובכָ ל זֹאתִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהם ֵא ְרחּו ֶאת
בֹותינּו ְּב ִמ ְצ ַר ִיםְ ,
יֹוד ִעיםֶׁ ,ש ַה ִּמ ְצ ִרים ִעיּנּו ֶאת ֲא ֵ
ְ
יהם
אֹוס ִרים ֲעלֵ ֶ
ַי ֲעקֹב ָא ִבינּו ְו ֶאת ַה ְּשׁ ָב ִטים ֶׁש ָּבאּו לְ ִמ ְצ ַר ִים ִּב ְׁשנֹות ָה ָר ָעבֵ ,אין ְ
יּבלּו ֶאת ַי ֲעקֹב ָא ִבינּו ְו ֶאת ָּבנָ יו ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָרצּו
הּודיַ .ה ִּמ ְצ ִרים ֹלא ִק ְ
לְ ִה ְצ ָט ֵרף לָ ָעם ַה ְּי ִ
יקׁשּו ְל ָה ִפיק
הּודה ֶ -א ָּלא ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִּב ְ
אֹור ִחים ָ -א ַמר ַר ִּבי ְי ָ
ְל ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ַה ְכנָ ַסת ְ
הּותם ֶׁשל ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַר ִיםַ .אף ַעל ִּפי כֵ ןְ ,זכּות זֹו ָע ְמ ָדה לָ ֶהם
ּתֹועלֶ ת ִמ ְּשׁ ָ
ֶ
ּומ ְׁש ֶקה אֹותֹו ּכְ ֵדי
ּובכֵ ןַ ,ה ְמ ָא ֵר ַח ַּתלְ ִמיד ָחכָ םַ ,מ ֲאכִ יל אֹותֹו ַ
ּיּורםְ .
לְ ַה ִּתיר ֶאת ּגִ ָ
אֹור ִחיםְּ ,ב ַו ַּדאי ִי ְזּכֶ ה לְ ָׂשכָ ר ַרב ּגָ דֹול ְו ָעצּום.
לְ ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ַהכְ נָ ַסת ְ

ַּדף ס"ד" :לֵ ְך לְ ָׁשלֹום"
אֹומ ִרים לֹו "לֵ ְך
עֹומד לָ ֵצאת לַ ֶּד ֶרְךְ ,
אֹומר ּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְפ ָר ִדים ֵמ ָא ָדם ָה ֵ
ַר ִּבי ָא ִבין ַהּלֵ ִוי ֵ
אֹומ ִרים לֹו "לֵ ְך ְּב ָׁשלֹום".
לְ ָׁשלֹום"ַ .רק ִּב ְׁש ַעת ַהלְ ָו ָיהּ ,כַ ֲא ֶׁשר נִ ְפ ָר ִדים ִמן ַהּנִ ְפ ָטרְ ,
ּתֹורה ִמ ָּיד לְ ַא ַחר
ּכְ מֹו כֵ ן ,הּוא ָא ַמרּ ,כִ י ָראּוי לְ ַק ֵּשׁר ֵּבין ַה ִּמ ְצוֹות ,לְ ָמ ָׁשל ,לִ לְ מֹוד ָ
עֹוׂשה ּכֵ ן ִי ְזּכֶ ה לְ ָׂשכָ ר ַרב לֶ ָע ִתיד לָ בֹוא.
ַה ְּת ִפיּלָ הְ ,ו ָה ֶ

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