
ולב בנים על אבותם.״"והשיב לב אבות על בנים

ַּדף ב׳: ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע

"ְקִריַאת ְׁשַמע" - ִהיא ְקִריַאת ְּפסּוִקים ִמן ַהּתֹוָרה, ַהְּמכּוִּנים "ְקִריַאת ְׁשַמע" ַעל ֵׁשם 
ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ִּבְקִריַאת ְׁשַמע - "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ה' ֱאלֹוֵקינּו, ה' ֶאָחד". ָּכל ְיהּוִדי ָצִריְך 

ַחת ַּבּבֹוֶקר, ּוַפַעם ַאַחת ַּבָּלְיָלה. ִלְקרֹוא ְקִריַאת ְׁשַמע ַּפֲעַמִים ְּבָכל יֹום, ַּפַעם אַַ

ֲחָכִמים אֹוְמִרים ַּבִּמְׁשָנה, ֶׁשֶאת ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַהַּלְיָלה ִניָּתן ִלְקרֹוא ְּבָכל ַהַּלְיָלה, 
ָעה ֶׁשָּבּה ַהּכֹוָכִבים יֹוְצִאים ַעל ְּפֵני ָהָרִקיַע )=ֵצאת ַהּכֹוָכִבים(, ַעד אֹור  ֵהֵחל ִמן ַהּׁשָ
ַהּבֹוֶקר. אּוָלם, ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ָקְבעּו, ִּכי ֵיׁש ְלִהְזָּדֵרז ּוְלַהְסִפיק ִלְקרֹוא ְקִריַאת ְׁשַמע 
ַעד ֶאְמַצע ַהַּלְיָלה )=ֲחצֹות ַהַּלְיָלה(, ְּכֵדי ֶׁשֲאָנִׁשים ֹלא ִיְּדחּו ֶאת ִקּיּום ַהִמְצָוה, ּוְלַבּסֹוף 

ֵיָרְדמּו ְוִיְׁשְּכחּו ִלְקרֹוא ְקִריַאת ְׁשַמע.

ַּדף ג׳: ִּכיּנֹורֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֲחִסיָדא, ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות ָהָיה ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 
ָקם ְּבָכל ַּלְיָלה ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ְוָעַסק ַּבּתֹוָרה.

ֵּכיַצד ָיַדע ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָמַתי ֲחצֹות ַהַּלְיָלה ְּבִדּיּוק? 
ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלך ָּתָלה ִּכיּנֹור ֵמַעל ִמיָּטתֹו, 
ּוְבַהִּגיַע ְׁשַעת ֲחצֹות, רּוַח ֶׁשָּנְׁשָבה ִמִּכיּוּון ָצפֹון ִנְעְנָעה 
ֶאת ֵמיְתֵרי ַהִּכיּנֹור, אֹו ָאז, ִהְׁשִמיַע ַהִּכיּנֹור קֹולֹות 
ַעת ֲחצֹות ַהַּלְיָלה ִהִּגיָעה. ְנִגיָנה, ְוָדִוד ַהֶּמֶלך ָיַדע ֶׁשּׁשְ

ַּדף ד': ִּבְרַּכת ַהְּגאּוָלה

ִּבְרַּכת ַהְּגאּוָלה, ִהיא ִּבְרַּכת "ָּברּוְך ַאָּתה ה', ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל", ֲאֶׁשר ָּבּה ְמָבְרִכים ֶאת ַהָּקָּב"ה 
ֶׁשָּגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים.

ְלַאַחר ֶׁשְּיהּוִדי קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְתִפיַּלת ַׁשֲחִרית ּוִבְתִפיַּלת ַעְרִבית, הּוא ְמָבֵרך 
"ָּברּוך ַאָּתה ה'' ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל", ּוְלַאַחר ִמֵּכן הּוא ִמְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה, ְוַהְּגָמָרא 
קֹוַבַעת, ִּכי ָאסּור ְלַהְפִריד )ְלַדֵּבר( ֵּבין ִּבְרַּכת ָּגַאל ִיְשָרֵאל ְלֵבין ְּתִפיַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 

- ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה.

ַמּדּוַע? ִּכי ַּבְּתִפיָּלה ָאנּו עֹוְמִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקָּב"ה. ֵּכיַצד ִמְתַנֵהג ָאָדם 
ְּבעֹוְמדֹו ִלְפֵני ֶמֶלְך? הּוא ְמַׁשֵּבַח ֶאת ַהֶּמֶלְך ּוִמְתָקֵרב ֶאל ַהֶּמֶלְך, ּוְלַאַחר ִמֵּכן הּוא ְמַבֵּקׁש 
ִמֶּמּנּו ַּבָּקׁשֹות ׁשֹונֹות. ַּגם ָאנּו, ְמַׁשְּבִחים ֶאת ַהָּקָּב"ה, ֶׁשְּגָאָלנּו ִמִּמְצַרִים, ּוִמָּיד ְלַאַחר 

ִמֵּכן ִמְתַּפְלִלים ְּתִפיַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ּוָבּה ָאנּו ְמַבְקִׁשים ֶאת ַּבָּקשֹוֵתינּו. 

מפגישים דורות מחברים עולמות
מתחילים מחזור חדש - מסכת ברכות

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר זרעים, 

מסכת ברכות, דף ב'

הסבר: התלמוד לומד מהפסוקים המתארים את 
המלאכה והמשמר בתקופת עזרא ונחמיה, שצאת 

הכוכבים הוא זמן תחילת הלילה.

רמשא - ערב
צפרא - בוקר

"ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, 
שנאמר ואנחנו עושים במלאכה וחצים מחזיקים 

ברמחים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, 
ואומר והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה"

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ַּדִּפים ב'-ח'  פרשת ויחי | ח'- י"ד בטבת )5-11 לינואר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות

גם אתם יכולים!!!

להצטרף לעשרות אלפי לומדים ברחבי 
העולם, ולחווית לימוד המחבבת ומנגישה 
את לימוד התלמוד, מגבירה אהבת תורה 
ומעצימה את התא המשפחתי והקהילתי.

לפתיחת מוקד לימוד של "התלמוד הישראלי" 
בקהילה או בבית הספר פנו

לענבל הלל- רכזת הפרויקט 03-9205225
inbalh@medison.co.il

❏

קהילת יד בנימין

בית המדרש הגלילי ביה"ס 'שבט סופר', חצור הגלילית



4 דקות

האוגרים לאן שהם ייסעו.צריכים לקחת איתם את הם רוצים לנסוע - הם ותשגיח עליהם. ואם עכשיו תטפל באוגרים כמו שצריך למשפחת פרץ שהיא משפחת לוי התחייבה מצד אחד:

מצד שני:

הם לא הבטיחו שהם ייקחו 

איתם את האוגרים לכל מקום. 

הם ישאירו מספיק אוכל ומים 

לאוגרים לכל השבת, וזה 

מספיק אחראי ומספיק בסדר. 

כך גם אמרו להם אנשים אחרים 

שיש להם אוגרים שהם עושים 

כשהם נוסעים לשבת.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

משפחת פרץ נסעה לחו"ל לטיול של שבועיים, וביקשה מהשכנים 
שלהם משפחת לוי לשמור להם על זוג האוגרים, להשגיח עליהם, 
לטפל בהם ולהאכיל אותם. משפחת לוי הסכימה בשמחה. לאחר 
שבוע משפחת לוי רצתה בעצמה לנסוע לשבת להתארח אצל 
משפחה שלה ביישוב אחר, והתלבטה מה לעשות עם האוגרים 
- האם היא חייבת לקחת אותם איתה ,או שהיא יכולה להשאיר 

אותם בבית עם מספיק אוכל ומים?

פיזיקאי יהודי שנולד בגרמניה. א. 
נחשב לאחד מגדולי המדענים בכל הזמנים. ב. 

פיתח את תורת היחסות. ג. 
הציעו לו להיות נשיא מדינת ישראל, אך הוא סירב. ד. 

אלברט איינשטיין

  | מי אני?
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הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים 
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

יש לי מושג  !
עדים זוממים

עדים זוממים הם עדים המעידים עדות שקר כנגד 
אדם מסוים במטרה לגרום לכך שייענש שלא 
כדין. אם מתברר שעדותם היא אכן שקרית, הם 
נענשים בעונש שרצו לגרום לאיש שנגדו העידו.

)Wikipedia ,תצפית על קמפוס הטכניון )הטכניון בחיפה

 | על המפה
הטכניון בחיפה

הטכניון הוא אוניברסיטת מחקר הנמצאת בחיפה. 
הוא נפתח רשמית בשנת 1925, שבועיים לפני 
האוניברסיטה העברית, ובכך היה לאוניברסיטה 
הראשונה שפעלה בארץ. לאורך השנים הוא גדל 
והתרחב. הפקולטות בטכניון עוסקות בעיקר 
בהנדסה ובמדעים מדויקים, ולזכותו נרשמו 
הישגים מדעיים חשובים. ממנו יצאו שני זוכי 
פרס נובל הישראלים הראשונים במדעים, ויותר 
מ-70% ממייסדי תעשיות ההיי-טק בישראל 

וממנהליהן הם בוגרי הטכניון.

בס"ד

חברותא



3 דקות

פרס נובל לפיזיקה

  | מי אני?

7 דקות

1 .
אלברט איינשטיין.

2 .
פרס נובל לפיזיקה בשנת 1921.

3 .
איינשטיין פיתח את 'תורת היחסות'.

4 .
נשיא מדינת ישראל.
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510
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תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות בציור?

איזה פרס חשוב היא קיבלה ובאיזו שנה?

מה הקשר בין המילים 'הכל יחסי' לדמות?

איזה תפקיד הוצע לה והיא סרבה לקבל?

הפרס היוקרתי ביותר בתחום הפיזיקה. א. 
עד כה זכו בו 209 אנשים. ב. 

ג.  55 מכלל הזוכים - יותר מרבע - היו יהודים.
הפרס כולל סכום של 8 מיליון קרונה שוודית. ד. 
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3



ולב בנים על אבותם.״"והשיב לב אבות על בנים

ַּדף ז': ּכֹוָחּה ֶׁשל ְּתִפיַּלת ִציּבּור

ַרִּבי ִיְצָחק ָׁשַאל ֶאת ַרב ַנֲחָמן: ַמּדּוַע ֹלא ָּבאָת 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל?

ַרב ַנֲחָמן ָעָנה: "ֲאִני חֹוֶלה ְוֵאין ִלי ּכֹוַח".

ָׁשַאל אֹותֹו ַרִּבי ִיְצָחק: "ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ֶזה ֹלא 
ֶתֶאסֹוף ִּתְׁשָעה ֲאָנִׁשים ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ִעְּמָך ְּבֵביְתָך?"

ַרב ַנֲחָמן ָעָנה: "ַּגם ָּדָבר ֶזה הּוא ִטְרָחה ֲעבּוִרי".

ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְצָחק: ִאם ֵּכן, ְלָפחֹות ִהְתַּפֵּלל 
ְּבֵביְתָך ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּבּה ִמְתַּפְּלִלים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת!

ָׁשַאל אֹותֹו ַרב ַנֲחָמן, ַמּדּוַע ַאָּתה אֹוֵמר ֵּכן? ָעָנה לֹו ַרִּבי ִיְצָחק, ִּכי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר 
יֹוַחאי ָאַמר, ֶׁשֲאִפילּו ִמי ֶׁשֶּנֱאַלץ ְלִהְתַּפֵּלל ִּביִחידּות ְוֹלא ְּבִמְנָין, ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל 
ַּבָׁשָעה ָּבּה ִמְתַּפְּלִלים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִּכי אֹוָתּה ָׁשָעה ִהיא ֵעת ָרצֹון, ֶׁשַהָּקָּב"ה ְמַקֵּבל 

ֶאת ַהְּתִפיָּלה ְּכֶׁשָּכל ַהִּציּבּור ִמְתַּפֵּלל ָיַחד.

ַּדף ח': ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ֶאת ִּדְבֵרי ַרב הּוָנא ַּבר ְיהּוָדה 
ְּבֵׁשם ַרב ַאִּמי, ֶׁשַעל ָּכל ְיהּוִדי ִלְקֹרא ְבָכל 
בּוע ֶׁשִּיְקְראּו ְבַׁשָּבת  ָׁשבּוַע ֶאת ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. "ְׁשַנִים ִמְקָרא" - ֵיׁש ִלְקרֹוא ֶאת 
ַהָּפָרָׁשה ַּפֲעַמִים, ְו"ֶאָחד ַּתְרּגּום" - ְּבנֹוָסף ְלָכְך 
ֵיׁש ִלְקרֹוא ַּפַעם ַאַחת ֶאת ַּתְרּגּום אּוְנְקלּוס, 
ָפה ָהֲאַרִּמית. ֶׁשהּוא ַּתְרּגּום ֶׁשל ַהְּפסּוִקים ַלּׂשָ

ַּדף ו': ָמַתי ָצִריך ָלרּוץ?

ַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ֵיֵלך ְלַאט ּוְבַנַחת, ְוֹלא ָירּוץ אֹו ֵיֵלך ַמֵהר, ִמְּפֵני ֶׁשִאם הּוא 
ָרץ ֲהֵרי ֶזה ִנְרָאה ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָחֵפץ ָּכל ָּכְך ִלְהיֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ְלעּוַמת זאֹת, ְּכֶשהֹוְלִכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִמְצָוה ָלרּוץ ֶאל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבַׁשַּבת ָאסּור ָלרּוץ ִּבְכָלל, ַהֵרי ֶׁשַעל ָאָדם הֹוֵלך ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ִמְצָוה 
ָלרּוץ ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ִליּמּוד ַהּתֹוָרה.

ַּדף ה': 400 ָחִבּיֹות ַהַּיִין ֶשִהְתַקְלְקלו

ַּפַעם ַאַחת, ִנְגַרם ֶהְפֵסד ַּכְסִּפי ָּגדֹול ְלַאמֹוָרא ַרב הּוָנא, ְלַאַחר ֶשַאְרַּבע ֵמאֹות ָחִביֹות 
ֶׁשל ַיִין ֶׁשָהיּו לֹו ִהְתַקְלְקלּו ְוֶהְחִמיצּו.  ַּכֲאֶׁשר נֹוַדע ַהָּדָבר ַלֲחֵבָריו ַהֲחָכִמים, ֵהם 
ַמִים, ָעָליו ִלְבדֹוק אּוַלי ָעָׂשה ְּדַבר ָמה ֶׁשֵאינֹו  ָאְמרּו לֹו, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ֶנֱעַנש ִמּׁשָ
טֹוב. "ָׁשַמְענּו - ֵהם ָאְמרּו לֹו - ֶשָהָיה ְלָך ּפֹוֵעל, ָאִריס, ֶשֶהֱעַסְקָּת ַּבְּכָרִמים ֶׁשְּלָך, 

ְוֹלא ִׁשיַּלְמָּת ֹלו ֶאת ָּכל ַהַּמִּגיַע ֹלו?"

ַרב הּוָנא ִהְסִּביר ָלֶהם, ֶׁשַהּפֹוֵעל ֶׁשּלֹו ָהָיה ָאָדם ֶשֵאינֹו ָהגּון, ּוְפָעִמים ַרּבֹות הּוא 
ָלַקח ֲעָנִבים ֵמַהֶּכֶרם ְּבִלי ְנִטיַלת ְרׁשּות. ְּבָכל זאֹת, ִהְסִּבירּו לֹו ַהֲחָכִמים, ִּכי ַאף ַעל 

ִּפי ֶׁשהּוא צֹוֵדק, ָהָיה ָעָליו ְלַוֵּתר ַלּפֹוֵעל ּוְלַׁשֵּלם ֹלו ֶאת ָּכל ַהַּמְׂשּכֹוֶרת ֶׁשּלֹו.

ַרב הּוָנא ִהְסִּכים ַלֲעשֹות ְּכִדְבֵריֶהם, הּוא ִויֵּתר ָלָאִריס ְוִׁשיֵּלם לֹו ֶאת ַמְׂשּכּוְרּתֹו, 
ְוַנֲעָׂשה לֹו ֵנס. ֵיׁש אֹוְמִרים, ִּכי ַהחֹוֶמץ ָׁשב ְוַנֲעָׂשה ַיִין, ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ִּכי ְמִחירֹו ֶׁשל 

ַהחֹוֶמץ ִהְתַיֵּקר ַעד ֶׁשְּמִחיר ַהחֹוֶמץ ּוְמִחיר ַהַיִּין ָהָיה ֵזֶהה.

בס"ד

באיזה מקרה מותר ואף מצווה לרוץ בשבת?  .1
מהי ִּבְרַּכת ַהְּגאּוָלה ומדוע ָאסּור ְלַהְפִריד   .2
וְלַדֵּבר ֵּביָנּה ְלֵבין ְּתִפיַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה - 

ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה?
ֵּכיַצד ָיַדע ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָמַתי ֲחצֹות ַהַּלְיָלה   .3

ְּבִדּיּוק?
מהי ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע וכמה פעמים ביום   .4

מקיימים אותה?

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ַדִּּפים ה׳ - ח׳

???שאלות השבוע

דבר תורה
כשמגיע ארונו של יעקב לקבורה במערת 
המכפלה, מתייצב עשיו אחיו בפתח המערה 
ומונע את הקבורה בטענה כי המקום שמור לו.

המדרש מתאר כי נפתלי "האיילה השלוחה" 
נשלח במהירות למצרים בכדי להביא את 
המסמך בו רשום כי חלקת הקבר של יעקב 
היא, אך הדבר לוקח זמן ובינתיים גופתו של 
יעקב ממתינה בצורה לא מכובדת לקבורתה. 
באותו רגע, קם "חושים" בנו של דן, שהיה 
כבד שמיעה ולא שמע או הבין מה מתרחש 
שם, והחל לצעוק: "מי הוא זה שמעכב את 
סבא יעקב מקבורה"? חושים שזיהה כי 
עשיו עומד בפתח המערה, נטל מקל וחבט 
בראשו של עשיו, שנערף והתגלגל אל המערה 
פנימה. מסע הקבורה מסתיים, וסבא יעקב 
ניצל מבושה וכלימה בזכותו של חושים כבד 
השמיעה. מדרש זה מלמדנו עד כמה אותם 
אלו המוגדרים לעיתים כ"מוגבלים" - דווקא 
הם אלו שרואים ותופסים את המציאות בצורה 
הנכונה ביותר ויודעים מה נכון לעשות ולפעול.

מה המושג?

)תשובה: שנים מקרא ואחד תרגום - ראשי תבות שמו"ת(

טובים השנים עם האחד
לקרוא אותם לפני כל שבת

ואם את ראשי התיבות שלהם תיקחו -
את אחד מחומשי התורה תקבלו.

על מה מדובר, ומה החומש?

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

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, 
talmudhagrala@medison.co.il למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.

*בפיקוח רואה חשבון


