
ַּדף ט"ז: ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשל ַהּפֹוֲעִלים

ּפֹוֲעִלים ֶׁשִּסיְּכמּו ִעם ַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשַּיַעְבדּו ֶאְצלֹו ָּכל ַהּיֹום, ֵאיָנם ְצִריִכים ְלָבֵרְך ֶאת ָּכל 
ַהְּבָרכֹות ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ֶאָּלא ֲעֵליֶהם ְלַדֵלג ַעל ֵחֶלק ִמן ַהְּבָרכֹות, ִמְּפֵני ֶׁשִאם ֵהם 
ְיָבְרכּו ֶאת ָּכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשָּלֶהם ַיְפִסיד ֶּכֶסף, ִּבְגַלל ֶׁשַּבְּזַמן 

ֶׁשֵהם ְמָבְרִכים ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעבֹוד ִּבְׁשִבילֹו.

ַעל ֵאּלּו ְּבָרכֹות ַהּפֹוֲעִלים ְמַדְּלִּגים? ַעל ַהְּבָרכֹות ֶׁשּתּוְּקנּו ַעל ְיֵדי ֲחָכִמים, ַאְך ֶאת 
ַהְּבָרכֹות ֶׁשֵהן ִמן ַהּתֹוָרה, ֲעֵליֶהם ְלָבֵרְך. ָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ַהּפֹוֲעִלים ָהֵאּלּו ְמַסְּיִמים ֶלֱאכֹול, 
ֵהם ְמָבְרִכים ֶאת ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון: "ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם, ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם...", ְוַאַחר ָּכְך ֵהם אֹוְמִרים עֹוד ְּבָרָכה ַאַחת ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִקיּצּור ֶׁשל 

ִּבְרַּכת "נֹוֶדה ְלָך" ְוֶׁשל ִּבְרַּכת "ַרֵחם ָנא". ֶיֶתר ַעל ָּכך ֵהם ֹלא ְמָבְרִכים.

ַּדף י"ז: ְּתִפיָּלה ְּפָרִטית ַאֲחֵרי ַהְּתִפיָּלה

ַהְּבָרָכה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה, ִהיא ִּבְרַּכת "ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה". ְלַאַחר 
ִּבְרַּכת "ִׂשים ָׁשלֹום", מּוָּתר ְלָכל ֶאָחד ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהְּדָבִרים ֶשֲחׁשּוִבים לֹו, ְוהּוא ָיכֹול 

ְלַהִּגיד ֶאת ַהְּתִפיָּלה ֶׁשּלֹו ַּבִּמיִּלים ֶׁשהּוא ּבֹוֵחר.

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ְּתִפיּלֹות ֲאָחדֹות ֶׁשָהָאמֹוָרִאים ָהיּו מֹוִסיִפים ְּבַעְצָמם ְלַאַחר ִּבְרַּכת 
"ִׂשים ָׁשלֹום". ַרב ִהְתַּפֵּלל ֶאת ַהְּתִפיָּלה ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְתַּפְּלִלים ְּב"ַׁשַּבת ְמָבְרִכים" ִלְקַראת 
ַהחֹוֶדׁש ֶהָחָדׁש: "ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ֶׁשִּתֶּתן ָלנּו ַחִּיים ֲארּוִּכים, ַחִּיים ֶׁשל ָׁשלֹום". ְוִאיּלּו 
ַמר ְּבֵריה ְּדָרִביָנא הֹוִסיף ְלַאַחר ִּבְרַּכת "ִׂשים ָׁשלֹום" ֶאת ְּתִפיַּלת "ֱאֹלַקי ְנצֹור ְלׁשֹוִני 

ֵמָרע", אֹוָתּה ַּגם ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ְלַאַחר ִּבְרַּכת "ִׂשים ָׁשלֹום".

ַרב ַסְפָרא ִהְתַּפֵּלל ַּגם ַעל ָּכְך, ֶׁשָּכל ַהּלֹוְמִדים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִיְזּכּו ִלְלמֹוד אֹוָתּה ְלֵׁשם ָׁשָמִים.

דף י"ח: ִצְדקּותֹו ֶׁשל ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע

ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ָהָיה רֹאׁש ַהַּסְנֶהְדִרין 
ִּבְתקּוָפתֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך.

ַהָּנִביא קֹוֵרא ִלְבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ְּבֵׁשם 
"ִמַּקְבְצֵאל", ַוֲחַז"ל ִהְסִּבירּו, ִּכי הּוא ּכּוָּנה 
ָּכְך ְלִפי ֶׁשהּוא ִקיֵּבץ ְּפָעִלים ַלּתֹוָרה. 
ְּכלֹוַמר, הּוא ָּפַעל ְוָטַרח ְּכֵדי ֶשְּיהּוִדים 
ַרִּבים ִיְתַּכְּנסּו ְבַצּוְָתא ְוִיְלְמדּו ֶאת ַהּתֹוָרה.

ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ָהָיה ַתְלִמיד ָחָכם ּכֹה 
מּוְפָלג ְוָגדֹול ַּבּתֹוָרה, ַעד ֶׁשֶּנֱאַמר ָעָליו, 
ִּכי ְּבָכל ְּתקּוַפת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון 
ִני, ֹלא ָהָיה ַתְלִמיד  ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ

ָחָכם ָּכמֹוהּו.

ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ָהָיה ָעֵמל ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה 
ְּבָכל ּכֹוחֹו, ַוֲאִפיּלּו ַּבחֹוֶרף, ְּכֶׁשַפַעם ַאַחת 
ב  ָיַרד ֶׁשֶלג ַרב ְוָהָיה ַקר ְמאֹוד, ֹלא ִהְתַחּׁשֵ
ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ַּבּקֹור, ֶאָּלא ָיַׁשב ָּכל ַהּיֹום 
ְוָלַמד ְּבַהְתָמָדה ֶאת ָּכל "ִסיְפָרא ְּדֵבי ַרב", 

ֶׁשהּוא קֹוֶבץ ֶׁשל ְּדָרׁשֹות ֲחַז"ל ַעל חּוָּמׁש ַוִּיְקָרא.

בית חפץ- בית טיפוסי לשכונת רוממה
)Wikipedia, שכונת רוממה(

 | על המפה
שכונת רוממה בירושלים

רוממה היא שכונה במערב ירושלים. 
היא נבנתה בשנת 1921 בתור 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.

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר זרעים, 

מסכת ברכות, דף ט"ז

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.

דכיא - טהור
מסאבא - טמא

"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" 

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ַּדִּפים ט"ז-כ"ב
פרשת וארא | כ"ב- כ"ח בטבת )19-25 לינואר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

יושבים שם אנשים.שלו עלה 100 ₪, גם אם לא לשבת במקום שהכרטיס ביציע למעלה. אין לו זכות לכרטיס שכזה, כלומר לשבת במקום המיועד הוא שילם 50 ₪, ועליו מצד אחד:

מצד שני:

זה לכאורה מצב של "זה נהנה וזה 

לא חסר". הרי הוא לא גוזל מקום 

של אף אחד ולא מפריע לאף 

אחד, אז למי זה מפריע ולמה זה 

משנה אם הוא יישב למטה ליד 

המגרש ולא במקום שלו למעלה 

על פי הכרטיס? למה שלא ייהנה 

ממקום טוב יותר?

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

רוני בן הארבע עשרה רצה לקנות כרטיס למשחק כדורסל. אמרו 
לו שביציע המחיר הוא 50 ₪ ולמטה באולם קרוב יותר למגרש 
המחיר הוא 100 ₪. רוני 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.

סופרת, משוררת ומחנכת. א. 
כתבה ספרים ושירים רבים לילדים המתארים את החיים היהודיים. ב. 

חינכה את תלמידיה לאהבת התורה והארץ. ג. 
בין ספריה: שלום לך אורחת,   ד. 

“על אבות לילדים, נחמד מכל ימים.

הסופרת רבקה אליצור

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
השגת סרטיפיקט - 

רישיון עלייה לארץ ישראל
שר  צ'רצ'יל,  וינסטון  פרסם   1922 בשנת 
המושבות הבריטי, את הספר הלבן הראשון, 
ישראל  לארץ  יהודים  שעליית  נקבע  בו 
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.

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
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  !
"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.

תעודת נישואים פיקטיבית שניתנה לזוג רווקים לצורך השגת 
)Wikipedia ,סרטיפיקט לעלייה לארץ )ארכיון עין השופט

בס"ד

חברותא



3 דקות

הספר "שלום לך אורחת"

  | מי אני?

7 דקות

1 . רבקה אליצור.
2 .

סופרת משוררת ומחנכת.
3 .

על אבות ובנים, שלום לך אורחת ועוד.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות שבציור?

במה היא עסקה?

אילו ספרים בין היתר היא כתבה?

א. אחד הספרים הידועים של הסופרת רבקה אליצור.

ב. יצא לאור בשנת תשכ"ו )1966(.

ג. מכיל סיפורים ושירים על שבתות וחגים.

ד. את האיורים בספר ציירה בינה גבירץ.
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ַּדף כ"א: ַהּטֹוֶעה ַּבְּתִפיָּלה

ַמה ַיֲּעֶׂשה ָאָדם ֶׁשִהְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה, ּוְבֶאְמַצע ַהְּתִפיָּלה ִנְזַּכר 
ֶׁשהּוא ְּכָבר ִהְתַּפֵּלל? ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ֶאת ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל, ִּכי ַיְפִסיק ִמָּיד ִמְּתִפיָּלתֹו, 

ַוֲאִפיּלּו עֹוֵמד ְּבֶאְמַצע ְּבָרָכה, ֶׁשֲהֵרי ַהְּתִפיָּלה ֶׁשּלֹו ְמיּוֶּתֶרת.

ַמה ַיֲּעֶׂשה ָאָדם ֶׁשָּטָעה ְּבַׁשַּבת, ְוַתַחת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשל ַׁשָּבת, ִהְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל 
ֶאת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשל יֹום חֹול - ַהִאם ַיְפִסיק ְּבֶאְמַצע ַהְּבָרָכה ֶשעֹוֵמד ָּבּה?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשֹּלא ַיְפִסיק ְּבֶאְמַצע ַהְּבָרָכה, ֶאָּלא ְיַסֵּים אֹוָתּה ְוַאַחר ָּכְך ַיְתִחיל 
ָּבת. ְלָמָׁשל, ִאם הּוא ִנְזַּכר ֶׁשַהּיֹום ַׁשָּבת ְּבֶאְמַצע ִּבְרַּכת  ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפיַּלת ַהּׁשַ
"ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך", ֹלא ַיֲעצֹור ִמָּיד, ֶאָּלא ְיַסֵּים ֶאת ַהְּבָרָכה, "ָּברּוְך ַאָּתה ה', 

ָּבת. ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה", ְוָאז ִיְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפיַּלת ַהּׁשַ

ַּדף כ"ב: ּתֹוָרה ּוְתִפיָּלה ְּבָכבֹוד

ַהַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה עֹוֵסק ְּבנֹוְׂשִאים ׁשֹוִנים, ֵּביֵניֶהם ַהּנֹוְׂשִאים ַהָּבִאים:
א. ַּכֲאֶׁשר ָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה, הּוא ָצִריְך ִלְהיֹות ְרִציִני ְוֹלא ְלִהְתַנֵהג ְּבַקּלּות רֹאׁש, 
ְּכִפי ֶׁשָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ָעַמד ְלַמְרְּגלֹות ַהר ִסיַני ִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתֹוָרה, ְּבֵאיָמה ּוִבְרָעָדה.

ב. ֵיׁש ִמְצוֹות ֶׁשְּמַקְּיִמים אֹוָתן ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְלַבד, ְּכמֹו, ִמְצַות ְׁשִמיָּטה, ִמְצַות 
ָמן הּוא "ִמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ָּבָאֶרץ", ִמְּפֵני ֶׁשִחּיּוָבן ָּתלּוי  ְּתרּוָמה ְועֹוד ִמְצוֹות, ֶׁשּׁשְ

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
ַהַּתָּנִאים ֶנְחְלקּו, ִאם ִמְצַות ֵראִׁשית ַהֵּגז ִהיא ִמְצָוה ַהְּתלּוָיה ָּבָאֶרץ, ּוְמַקְּיִמים אֹוָתּה 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְלַבד, אֹו ֶׁשְּמחּוָּיִבים ְלַקְּיָמּה ַּגם ְּבחּוץ ָלָאֶרץ. ִמְצַות ֵראִׁשית ַהֵּגז 

קֹוַבַעת, ִּכי ְיהּוִדי ַהּגֹוֵזז ֶאת ֶצֶמר ְּכָבָׂשיו, ָצִריְך ָלֵתת ַלּכֵֹהן ֵחֶלק ִמן ַהֶצֶמר.
ג. ָאסּור ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָמקֹום ְמטּוָּנף ֶׁשֵאינֹו ָנִקי, ָאָדם ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּבָמקֹום ָּכֶזה, ְּתִפיָּלתֹו 

ֵאיָנּה ֶנְחֶׁשֶבת ְוָעָליו ְלִהְתַּפֵּלל ַּפַעם נֹוָסֶפת.

ַּדף כ': ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמא

ג ָחָדׁש: "ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמא". ְּכלֹוַמר, ֵיׁש ִמְצוֹות  ְּבסּוְגָיה זֹו ִמְתַּבֵאר מּוּׂשָ
ֶׁשָּתִמיד ָצִריְך ְלַקֵּים אֹוָתן. ְלָמָׁשל, ִמְצַות ְצָדָקה. ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹו ִניָּתן ְלַקֵּים ַּבּיֹום 
ּוַבַּלְיָלה, ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשָעִני ְמַבֵּקׁש ְצָדָקה. ְלעּוַמת זֹאת, ֵיׁש ִמְצוֹות ֶׁשֹּלא ָתִמיד ֶאְפָׁשר 
ְלַקֵּים אֹוָתן. ֶאת ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע, ְלָמָׁשל, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ָּכל ַהּיֹום. ִמי ֶׁשִהְפִסיד 

ְוֹלא ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ַּבּבֹוֶקר )"ּוְבקּוֶמָך"(, ֵאינֹו ָיכֹול ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ַּבָּצֳהָרִים.

ַּדף י"ט: "ַׁשַעְטֵנז" ְוֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה

"ַׁשַעְטֵנז" הּוא ֶּבֶגד ֶׁשָעׂשּוי ִמֶּצֶמר ּוִמִּפְׁשִּתים, ְוָאסּור ִלְלּבֹוׁש אֹותֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ַּבּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ְּדָבִרים: "ֹלא ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז, ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדיו".

ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד, ִאם ְיהּוִדי ְמַגֶּלה ֶׁשהּוא לֹוֵבׁש ֶּבֶגד "ַׁשַעְטֵנז", הּוא ַחָּיב ִלְפׁשֹוט 
ֵאר ְּבִלי אֹותֹו ֶּבֶגד ִּבְהיֹותֹו ָּבְרחֹוב,  אֹותֹו ִמָּיד, ֲאִפיּלּו ִאם הּוא ִמְתַּבֵּיׁש ְמאֹוד, ְוהּוא ִיּׁשָ
ִמְּפֵני ֲחִׁשיבּות ִקּיּום ַהִּמְצָוה. ְלעּוַּמת זֹאת, ְּבִמְצַות ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה ֵיׁש ָּפסּוק ְמיּוָחד 
ֶׁשִאם ַהּמֹוֵצא ֶאת ָהֲאֵבָדה ִמְתַּבֵּיׁש ְלַטֵּפל ָּבּה, הּוא ָּפטּור ִמן ַהִּמְצָוה. ַּכֲאֶׁשר ָאָדם 
מֹוֵצא ֵחֶפץ ֶׁשֶּנֱאַבד, ָעָליו ְלָהִרימֹו ּוְלַקֵּים ִמְצַות ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה. ֲאָבל, ִאם ָאָדם 
ְמכּוָּבד מֹוֵצא ֲאֵבָדה ְוהּוא ִמְתַּבֵּיׁש ְלַטֵּפל ָּבּה, הוא ָּפטּור ִמִּטיּפּול ָּבּה. ְלָמָׁשל, ַרב 
ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשהֹוֵלְך ָּבְרחֹוב ּומֹוֵצא ֶּכֶבׂש ֶׁשֶּנֱאַבד, ֵאינֹו ַחָּיב ָלַקַחת ֶאת ַהֶּכֶבׂש 
ֵאָליו ּוְלַהְכִריז ַעל ַהְּמִציָאה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִמְתַּבֵּיׁש ְלהֹוִביל ַּבַעל-ַחִּיים ָּבְרחֹוב, ְוַגם 

ִאם ָהָיה ֶזה ַהֶּכֶבׂש ֶׁשּלֹו, הּוא ֹלא ָהָיה לֹוֵקַח אֹותֹו ְּבַעְצמֹו.

בס"ד

מדוע פֹוֲעִלים ֶׁשִּסיְּכמּו ִעם ַּבַעל ַהַּבִית   .1
ֶׁשַּיַעְבדּו ֶאְצלֹו ָּכל ַהּיֹום, ֵאיָנם ְצִריִכים 

ְלָבֵרְך ֶאת ָּכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון?
למי קראו "ִמַּקְבְצֵאל"? מדוע קראו לו   .2

כך? ומה היה תפקידו?
מה פירוש הביטוי "ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזַמן   .3

ְּגָרָמא"?

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ברכות, ַדִּּפים י״ט - כ״ב

???שאלות השבוע

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?
)תשובה: שים שלום טובה וברכה(

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

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


