
ַּדף כ"ג: ַׂשִּקית ַהְּתִפיִלּין

ה, ְּכמֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְמזּוָזה ּוְתִפיִּלין, ֵהם ְקדֹוִׁשים. ַרב ִחְסָּדא מֹוִסיף,  ַּתְׁשִמיֵשי ְקדּוּׁשָ
ִּקית ֶׁשְּבתֹוָכּה ָׂשִמים ֶאת ַהְּתִפיִּלין  ֶׁשֹּלא ַרק ַהְּתִפיִּלין ְּבַעְצָמם ְקדֹוִׁשים, ֶאָּלא ַּגם ַהּׂשַ

- ְקדֹוָׁשה. ָלֵכן, ָאסּור ְלַהִּניַח ֶּכֶסף, אֹו ָכל ָּדָבר ַאֵחר, ְּבַׂשִּקית ַהְּתִפיִּלין.

ִּקית ֵאינֹו ִמְתַּכּוֵן ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְּבאֹוֶפן ָקבּוַע ְלצֹוֶרְך ַהְּתִפיִּלין,  אּוָלם, ִאם ַּבַעל ַהּׂשַ
ִּקית ַּגם ִלְצָרִכים ֲאֵחִרים. ַּגם ִאם ָאָדם  ֶאָּלא ַרק ִלְזַמן ָקָצר, מּוָּתר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבּׂשַ
ֵהִכין ַׂשִּקית ֲחָדָׁשה ַלְּתִפיִּלין ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְּבאֹוֶפן ָקבּוַע, ֶאָּלא ֶׁשֲעַדִין ֹלא ֵהֵחל 
ִּקית ִלְצָרִכים ֲאֵחִרים, ַעד  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְלצֹוֶרְך ַהְּתִפיִּלין, מּוָּתר לֹו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבּׂשַ

ֶׁשַּיְתִחיל ְלַהִּניַח ְּבתֹוָכּה ֶאת ַהְּתִפיִּלין.

ַּדף כ"ד: ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה

ֶנֱאַמר ַּבַּתְלמּוד, ִּכי ֵאין ְלִהְתַּפֵּלל ְּבקֹול ֶאת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה, ִמְּפֵני ֶׁשָהעֹוֶׂשה ֵכן ִנְרֶאה 
ְּכִאיּלּו ֵאינֹו ַמֲאִמין ֶׁשַהָּקָּב"ה ַמֲאִזין ַּגם ִלְתִפיָּלה ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ְּבָלַחׁש.

ִעם זֹאת, אֹוֵמר ַרב הּוָנא, ִּכי ַרק ַּכֲאֶׁשר ַהִּמְתַּפֵּלל ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֶׁשֶקט ּוְלַכּוֵן ָּכָראּוי, 
אי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבקֹול. ָעָליו ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַלַחׁש, ַאְך ִאם ָקֶׁשה לֹו ְלִהְתַרֵּכז ַּבְּתִפיָּלה, הּוא ַרּשַׁ

ָּכל זֹאת, ַּכֲאֶׁשר הּוא ִמְתַּפֵּלל ִּביִחידּות, ַאְך ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל ִעם ֲאָנִׁשים נֹוָסִפים 
אי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבקֹול ֶאת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה, ִמְּפֵני ֶׁשְּתִפיָּלתֹו ֲעלּוָלה  )=ְּבִציּבּור(, ֵאינֹו ַרּׁשַ

ְלַהְפִריַע ַלִּמְתַּפְּלִלים ָהֲאֵחִרים ְלִהְתַרֵּכז ִּבְתִפיָּלָתם ּוְלַכּוֵן ַּכהֹוֶגן.

ְּבסּוְגָיה זו ַּגם לֹוְמִדים, ִּכי ִּבְמקֹומֹות ְמטּוָּנִפים, ָאסּור ְלַהְרֵהר ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ְלִהְתַּפֵּלל 
אֹו ִלְקרֹוא ְקִריַאת ְׁשַמע. ַּגם ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ֵריַח ָרע, ֵאין ִלְקרֹוא ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶאָּלא 

ֵיׁש ְלִהְתַרֵחק ִמן ַהָּמקֹום, ְוָאז ִלְקרֹוא ְקִריַאת ְׁשַמע. 

דף כ"ה: ְּתִפיַּלת "ָוִתיִקין"

ְמכּוִּנים  ִמְצוֹות  ָהאֹוֲהִבים  ֲאָנִׁשים 
"ָוִתיִקין". ָהֲאָנִׁשים ַהָּללּו ָקִמים ַהְׁשֵּכם 
ַּבּבֹוֶקר, ְּכֵדי ִלְקרֹוא ְקִריַאת ְׁשַמע מּוְקָּדם, 
ִּכי ֵהם אֹוֲהִבים ְמאֹוד ְלַקֵּים ִמְצוֹות, ּוִמָּיד 
ְּתִפיַּלת  ִמְתַּפְּלִלים ֶאת  ָּכְך ֵהם  ַאַחר 
ָהֲעִמיָדה, ֶׁשאֹוָתּה ִניָּתן ְלִהְתַּפֵּלל ֵהֵחל 

ֶמׁש עֹוָלה. ֵמָהֵנץ ַהַחָּמה, ַּכֲאֶׁשר ַהּׁשֶ

דף כ"ו: ְּתִפיַּלת ַּתְׁשלּוִמין

ָּכל ְיהּוִדי ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל ָׁשלֹוׁש ְּתִפיּלֹות ְּבָכל יֹום. ַּבּבֹוֶקר - ְּתִפיַּלת ַׁשֲחִרית. ַּבָּצֳהַרִים 
- ְּתִפיַּלת ִמְנָחה. ָּבֶעֶרב - ְּתִפיַּלת ַעְרִבית.

ַמה ַּיֲעֶׂשה ְיהּוִדי ֶׁשִהְפִסיד ֶאת ַאַחת ַהְּתִפיּלֹות? הּוא ָיכֹול ְלַהְׁשִלים אֹוָתּה ַּבְּתִפיָּלה 
ַהָּבָאה. ְלָמָׁשל, ִמי ֶׁשֹּלא ִהְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ִיְתַּפֵּלל ַּפֲעַמִים 
ֶאת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשל ִמְנָחה, ּוִמי ֶׁשֹּלא ִהְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשל ִמְנָחה, 
ִיְתַּפֵּלל ַּפֲעַמִים ֶאת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשל ַעְרִבית. ְּתִפיָּלה זּו ִנְקֵראת "ְּתִפיַּלת ַּתְׁשלּוִמין", 
אי ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפיַּלת  ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַמְׁשִליָמה ֶאת ַהְּתִפיָּלה ַהֲחֵסָרה. ֹלא ָכל ָאָדם ַרּׁשַ
אי ְלַהְׁשִליָמּה ַּבְּתִפיָּלה  ַּתְׁשלּוִמין. ַרק ִמי ֶׁשִהְפִסיד ֶאת ַהְּתִפיָּלה ֶׁשֹּלא ְבַאְׁשָמתֹו, ַרּׁשַ
ַהָּבָאה. ַאְך ָאָדם ֶׁשֹּלא ִהְתַּפֵּלל ְּבָזדֹון ִהְפִסיד ֶאת ַהִּמְצָוה, ְּכִפי ֶׁשָאַמר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך 

ִּבְמִגיַּלת קֶֹהֶלת: "ְמֻעּוָת ֹלא יּוַכל ִלְתקֹן".

)Wikipedia,idobi( קיבוץ להבות חביבה

 | על המפה
קיבוץ להבות חביבה

קיבוץ להבות חביבה נמצא במועצה 
האזורית מנשה. הוא הוקם בשנת 1949 
חברי השומר הצעיר שעלו  ידי  על 
מצ'כוסלובקיה, ונקרא על שם חביבה 
רייק, אחת מצנחני היישוב שנהרגה 
באירופה במהלך פעילותה שם. בתחילה 
הוקם הקיבוץ במקום בו עומד היום 
מושב שדה יצחק, ומאוחר יותר הועבר 
גרים במקום  כיום  הנוכחי.  למקומו 
כ-1,000 תושבים, המתפרנסים בעיקר 

מחקלאות.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 328

מן התלמוד
סדר זרעים, 

מסכת ברכות, דף כ"ח

הסבר: לפני פטירתו של רבן יוחנן בן זכאי הורה 
לתלמידיו להוציא את הכלים מהבית כדי שלא 
ייטמאו בטומאת מת, ולהכין כיסא לכבוד חזקיהו 

מלך יהודה, שבא מהעולם העליון ללוות אותו.

מניא – כלים
מלכא – מלך

"בשעת פטירתו אמר להם: פנו כלים 
מפני הטומאה, והכינו כיסא לחזקיהו 

מלך יהודה שבא" 

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ַּדִּפים כ"ג- כ"ט
פרשת בא | כ"ט בטבת- ו' בשבט )26 לינואר- 1 לפברואר(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

לבעל החנות.לכמות גדולה ולהפסד לחנות יטעם קצת זה יצטבר שהרי אם כל אחד שנכנס מפורשת מבעל החנות, פיצוחים בלי לקבל רשות לו שזה ממש גזל לטעום חלק מבני המשפחה אמרו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שזה 

מקובל לטעום פיצוחים בכמות 

קטנה לפני הקנייה לוודא שהם 

טריים וטעימים, ובעלי חנות 

הפיצוחים יודע מזה, ומתיר 

לעשות זאת והוא לקוח את זה 

בחשבון, ולכן זה לא גזל אלא 

חלק רגיל מהתנהלות של חנות 

פיצוחים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

דני  בן ה-16 נוהג בכל יום שישי לקנות כמה סוגי פיצוחים לכבוד 
שבת. באחת מסעודות השבת הוא סיפר לבני המשפחה כי לפני 
שהוא קונה הוא נוהג לטעום קצת מהפיצוחים כדי לוודא שהם 
טריים וטעימים. את הטעימה הזו הוא עושה בלי לבקש רשות 

מבעל חנות הפיצוחים. הדבר עורר דיון במשפחה.

א. נולדה בשם מרתה, ושינתה אותו לחביבה.
ב. הייתה אחת מצנחני היישוב במלחמת העולם השנייה.
ג. נשלחה לסלובקיה כדי לסייע לפליטים היהודים שם.

ד. נתפסה בידי הנאצים והוצאה להורג.

חביבה רייק

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
מבצע אמסטרדם

"מבצע אמסטרדם" היה שם הקוד של משימה 
בסלובקיה, אליה נשלחו ארבעה מצנחני היישוב 
במלחמת העולם השנייה - חביבה רייק, חיים 
חרמש, צבי בן יעקב ורפאל רייס. שלושת הגברים 
הוצנחו בסלובקיה, וחביבה רייק הונחתה במטוס. 
הם הגיעו לעיר באנסקה ביסטריצה, יצרו קשר 
עם המנהיגות היהודית במקום והחלו לסייע 
לאלפי הפליטים הרבים שהגיעו לאזור. את 
הכספים גייסו באמצעות הלוואות בשם הסוכנות 
היהודית. הם דאגו לפליטים למזון, קורת גג 
ותעסוקה, הכינו תוכנית בריחה למקרה הצורך, 
וסייעו לבריטים בחילוץ טייסים שנפלו במקום 
ובהשגת מידע מודיעיני. 
כאשר תקפו הגרמנים, 
המשלחת  חברי  ארגנו 
את פינוי היהודים מהעיר. 
רייק, רייס ובן יעקב נתפסו 
ונהרגו, ואילו חיים חרמש 

ניצל וחזר לארץ.
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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

דברי חולין בשבת
עקרון הלכתי שחכמים קבעו והוא האיסור לדבר 
בשבת בענייני חולין או דברי בטלה שאין להם 
חשיבות לשבת, מפני כבוד השבת. חכמים נסמכו 
על הפסוק בספר ישעיהו: "אם תשיב משבת 
רגלך עשות חפציך ביום קודשי וקראת לשבת 
ענג לקדוש ה' מכובד וכבדתו מעשות דרכיך 
ממצוא חפצך ודבר דבר". חכמים דרשו בפסוק: 
"ודבר דבר - שלא יהא דיבורך של שבת כדבורך 
של חול". הלכה למעשה: א. אסור לדבר לשם 
הכנה מקודש לחול. ב. אסור לדבר בענייני עבודה 

ועסקים של ימי החול. 

אתר הנצחה ללוחמי החופש במלחמת העולם השנייה בסלובקיה, 
)Wikipedia( ביניהם חביבה רייק ורפאל רייס

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

בס"ד

חברותא

של מושג 



3 דקות

חיים חרמש, צבי בן יעקב, רפאל רייס

  | מי אני?

7 דקות

1 . חביבה רייק.
2 .

המבצע שבו השתתפה לסיוע ליהודים באירופה נקרא  מבצע אמסטרדם והוא התבצע ב-1944. 
3 .

דגל סלובקיה. המדינה בה נולדה חביבה ובה גם צנחה.
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות בציור?

מה הקשר בין מה שכתוב על המצנח לבין הדמות?

דגל של איזו מדינה מצויר מאחור ומדוע?

היינו שלושה מצנחני היישוב. א. 
השתתפנו במבצע סלובקיה. ב. 

עזרנו לפליטים היהודים ולחיילים בריטים ואמריקאים. ג. 
שניים מאיתנו נהרגו, ורק אחד שרד וחזר לארץ. ד. 

2

1

3



ַּדף כ"ח: ְּתִפיַּלת "ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה"

ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשל יֹום חֹול ּכֹוֶלֶלת ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ְּבָרכֹות, ּוְבָכל זֹאת ִהיא ְמכּוָּנה 
ְּתִפיַּלת "ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה". ַמּדּוַע ֹלא ְּתִפיַּלת "ְתַּשׁע ֶעְשֵׂרה"? 

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ִּכי ַּבְּתִחיָּלה, ֵהִכיָלה ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשל יֹום חֹול ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 
ְּבָרכֹות ִּבְלַבד, ְוָלֵכן ּכּוְּנָתה 
ֶעְׂשֵרה".  "ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפיַּלת 
ְלַאַחר ְזַמן, הֹוִסיף ְׁשמּוֵאל 
ִמְּפֵני  ִּכיּנּוהּו,  )ָּכְך  ַהָּקָטן 
ֶׁשָהָיה ָעָניו ְוֹלא ַגֲאְוָתן( ֶאת 
ִּבְרַּכת "ְוַלַּמְלִׁשיִנים ַאל ְּתִהי 
ם "ְּתִפיַּלת ְׁשמֹוֶנה  ִתְקָוה". ַהּׁשֵ
ֶעְׂשֵרה" נֹוַתר, ֵאיפֹוא, עֹוד ִמן 
ַהָּיִמים ֶׁשָּבֶהם ָאֵכן ָהיּו ְׁשמֹוֶנה 
ֶעְׂשֵרה ְּבָרכֹות ִּבְלַבד ִּבְתִפיַּלת 

ָהֲעִמיָדה ֶׁשל יֹום חֹול.

ַּדף כ"ט: ָטעּוּיֹות ַּבְּתִפיָּלה

ָצִריְך ַלֲחזֹור: 

ִנים "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר  "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר": ַהִּמְתַּפֵּלל ַּבחֹוֶרף ְוָׁשַכח ְלַבֵּקש ְּבִבְרַּכת ַהּׁשָ
ִלְבָרָכה", ִאם ִנְזַּכר ִלְפֵני "ְׁשַמע קֹוֵלנּו", יֹאַמר "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר" ְּבִבְרַּכת "ְׁשַמע קֹוֵלנּו", 
ִלְפֵני "ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע"; ִאם ִנְזַּכר ַאֲחֵרי "ְׁשַמע קֹוֵלנּו", ָעָליו ַלֲחזֹור ְלִבְרַּכת "ָּבֵרְך 
ָעֵלינּו", ְוִאם ִנְזַּכר ַרק ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ֶאת ַהְּתִפיָּלה, ָעָליו ַלֲחזֹור ּוְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ָּכל 

ַהְּתִפיָּלה.

ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲחזֹור: 

ַאָּתה חֹוַנְנָּתנּו: ִּבְתִפיַּלת ַעְרִבית ֶׁשל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ָאנּו מֹוִסיִפים ֶאת ְּתִפיַּלת "ַאָּתה 
חֹוַנְנָּתנּו" ְּבתֹוְך ִּבְרַּכת "ַאָּתה חֹוֵנן". ְּתִפיַּלת "ַאָּתה חֹוַנְנָּתנּו" נֹוֲעָדה ֵּבין ַׁשָּבת ְליֹום 
חֹול, ְּכִפי ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ִּבְתִפיָּלה זּו: "ַוַּתְבֵּדל ה' ֱאֹלֵקינּו ֵּבין קֹוֶדׁש ְלחֹול... ֵּבין יֹום 
ִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה". ּוְבָכל זֹאת, ַהּשֹׁוֵכַח לֹוַמר "ַאָּתה חֹוַנְנָּתנּו", ֵאינֹו  ַהּׁשְ
ָצִריְך ַלֲחזֹור ַעל ָּכל ַהְּתִפיָּלה, ִמְּפֵני ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַיְבִּדיל ְּבֵביתֹו ַעל ַהּכֹוס, הּוא ַיְבִּדיל 

ֵּבין קֹוֶדׁש ְלחֹול ִּבְבָרָכה ְמיּוֶחֶדת )"ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֹוֶדׁש ְלחֹול"(.

ַּדף כ"ז: ָּתִדיר ְוֶׁשֵאינֹו ָתִדיר

ַהַּתְלמּוד ְמַלְּמֵדנּו ְּכָלל ָחׁשּוב ְמאֹוד: "ָּתִדיר ְוֶׁשֵאינֹו ָתִדיר - ָּתִדיר קֹוֵדם". ְּבַׁשַּבת 
ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ְּתִפיַּלת ַׁשֲחִרית, ׁשֹוְמִעים ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ּוִמְתַּפְּלִלים ְּתִפיַּלת מּוָסף, 

סֹוֲעִדים ְסעּוַּדת ַׁשָּבת, ְוַאַחר ַהָּצֳהַרִים ִמְתַּפְּלִלים ְּתִפיַּלת ִמְנָחה.

ֵּכיַצד ִיְנַהג ְיהּוִדי ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפיַּלת מּוָסף ַעד ְׁשעֹות ַהָּצֳהָרִים? ָּכֵעת 
הּוא ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ַּגם ְּתִפיַּלת ִמְנָחה ְוַגם ְּתִפיַּלת מּוָסף, ֶאת ִמי ֵמֶהן ָעָליו ְלַהֲעִדיף? 

ַהִיְתַּפֵּלל ְּתִחיָּלה ְּתִפיַּלת מּוָסף אֹו ִיְתַּפֵּלל ְּתִחיָּלה ְּתִפיַּלת ִמְנָחה? 

ַהְּגָמָרא עֹוָנה, ִּכי ָעָליו ְלַהְקִּדים ֶאת ְּתִפיַּלת ַהִּמְנָחה ִלְתִפיַּלת ַהּמּוָסף, ִּכי "ָּתִדיר 
ְוֶׁשֵאינֹו ָתִדיר - ָּתִדיר קֹוֵדם". ְּכלֹוַמר, ָדָבר ָּתִדיר, ֶׁשעֹוִׂשים אֹותֹו ְּפָעִמים ַרּבֹות, 
קֹוֵדם ְלָדָבר ֶׁשֵאינֹו ָתִדיר, ֶׁשֵאין עֹוִׂשים אֹותֹו ְּפָעִמים ַרּבֹות. ֵמַאַחר ֶׁשֶאת ְּתִפיַּלת 
ִמְנָחה ִמְתַּפְּלִלים ָּכל יֹום, ֲהֵרי ֶׁשִהיא "ָּתִדיר", ְוִאיּלּו ֶאת ְּתִפיַּלת מּוָסף ִמְתַּפְּלִלים 
ַרק ְּבַׁשָּבת, ֲהֵרי ֶׁשִהיא "ֵאיָנּה ְּתִדיָרה", ְוָכֵעת ָאנּו ְּכָבר יֹוְדִעים: "ָּתִדיר ְוֶׁשֵאינֹו 

ָתִדיר - ָּתִדיר קֹוֵדם".

בס"ד

על אילו ָטעּוּיֹות ַּבְּתִפיָּלה ָצִריְך ַלֲחזֹור,   .1
ועל אילו ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲחזֹור?

מה פירוש הכלל "ָּתִדיר ְוֶׁשֵאינֹו ָתִדיר -   .2
ָּתִדיר קֹוֵדם", ומתי משתמשים בו?

מהי ְּתִפיַּלת ַּתְׁשלּוִמין, ומתי חל הכלל   .3
של "ְמֻעּוָת ֹלא יּוַכל ִלְתקֹן"?

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ברכות, ַדִּּפים כ״ז - כ״ט

???שאלות השבוע

דבר תורה
הקב"ה אומר למשה בתחילת הפרשה: "בא 
אל פרעה".  נראה לכאורה כי השימוש בפועל 
"בוא" אינו מתאים ולפחות לא מדויק, שהרי 
פרעה נמצא בארמונו הרחוק והיה נכון יותר 

לצוות את משה "שילך אל פרעה". 

מדוע נוקט הקב"ה בלשון "בוא" ולא בלשון 
"לך"? ניתן להשיב, שהקב"ה רצה להעביר 
למשה את המסר כי הוא לא לבד. ה' אומר 
למשה שגם בשעות הקשות שלו ושל עם 
ישראל הוא תמיד נמצא איתו. לכן הוא אומר 
לו "בוא"- כאב שאומר לבנו: בוא נלך יחדיו, 
נחזיק זה בידו של זה ונתגבר במשותף על 

כל הקשיים והפחדים. 

"גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי 
אתה עמדי".

מי האיש?
)תשובה: שמואל הקטן, שתיקן את ברכת 
"ולמלשינים אל תהי תקוה"(

מי האיש ובמה מדובר?	 

זה שנקרא על שם בנה של חנה.	 

קבע בבקשה ובתחינה שההולכים בדרך 	 
לא נכונה.

יתרחק מהם המנון המדינה.	 

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


