
ט״ו בשבט שמח!
ַּדף ל"ז: ִּבְרַּכת ֲחֵמֶׁשת ִמיֵני ָדָגן

ה ִמיִנים ֶׁשל ָּדָגן: א. ִחיִּטים. ב. ְׂשעֹוִרים. ג. ּכּוְּסִמין. ד. ִׁשיפֹון. ה. ִׁשיּבֹוֶלת  ַקָּיִמים ֲחִמיּׁשָ
ׁשּוָעל. ַעל ַמֲאָכל ֶׁשְּמעֹוָרב ּבֹו ָדָגן, ְמָבְרִכים "ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות" ִלְפֵני ֲאִכיָלתֹו, ּוִבְרַּכת 
"ַעל ַהִּמְחָיה" ְלַאַחר ֲאִכיָלתֹו. זֹאת, ַּכֲאֶׁשר ַה"ָּדָגן" נֹוַעד ְלַהְׂשִּביַע ֶאת ָהָאָדם ָהאֹוֵכל 
ֶאת ַהַּמֲאָכל. ַאְך ִאם ֵעְרבּו ָּדָגן ָּבאֹוֶכל, ְּכֵדי ֶׁשְּיַגֵּבׁש ֶאת ָהאֹוֶכל )ַהָּדָגן הּוא ְכמֹו ֶּדֶבק, 
ֶׁשָהאֹוֶכל ֹלא ִיְתּפֹוֵרר(, ֵאין ְמָבְרִכים ַעל ַהָּדָגן, ֶאָּלא ַעל ַהַּמֲאָכל ִּבְלָבד. ְלָמָׁשל, ַעל 
ְקִציצֹות ָּבָׂשר ֶׁשֵעְרבּו ָבֶהן ֶקַמח ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְתּפֹוֵרְרָנה, ְמָבְרִכים "ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו".

ַּדף ל"ח: ְּבָרָכה ַעל אֹוֶכל 

אֹוֶכל ְמרּוָּסק יֹוֵרד ִמַּדְרָּגתֹו ְוַגם ִּבְרָכתֹו ִמְׁשַּתָּנה. ְלָמָׁשל, ַעל ֶרֶסק ַּתּפּוַח ֵעץ, ְמָבְרִכים 
"ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו", ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשִריְּסקּו ֶאת ַהַּתּפּוַח ֵּבְרכּו ָעָליו "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ".

אֹוֶכל ִנְקָרא ְמרּוָּסק ִמְּזַמן ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְבִחין ְּבצּוָרתֹו ַהְּמקֹוִרית, ְוָאז הּוא יֹוֵרד ִמַּדְרָּגתֹו.

ְּדַבׁש ֶׁשל ְּתָמִרים, ֵאינֹו ָחׁשּוב ָּכל ָּכְך, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ָעָליו "ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו" ְּכמֹו 
ַעל ָּכל ְּפִרי ֶׁשִהְתַרֵּסק. אּוָלם, ִאם ְּתָמִרים ִנְמֲעכּו ֵהם נֹוְתרּו ְּבַדְרָּגָתם, ּוְמָבְרִכים ֲעֵליֶהם 
ִלים  ִלים: ְיָרקֹות ֶׁשְרִגיִלים ֶלֱאכֹול אֹוָתם ַרק ְלַאַחר ֶׁשְּמַבּׁשְ "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ". ְיָרקֹות ְמבּוּׁשָ
אֹוָתם, ִאם ָאָדם רֹוֶצה ֶלֱאכֹול אֹוָתם ִלְפֵני ִּביּשּׁוָלם, ְלָמָׁשל, ָהאֹוֵכל ַּתּפּוַח ֲאָדָמה ֶׁשֵאינֹו 

ל, ְמָבֵרְך "ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו", ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ֶּדֶרְך ְּבֵני ָאָדם ְלאֹוְכלֹו ְּבצּוָרה זֹו. ְמבּוּׁשָ

ַּדף ל"ט: ַעל ֵאיֶזה ֶלֶחם ְלָבֵרְך?

ֶלֶחם ָּפרּוס ְוֶלֶחם ָׁשֵלם: ַהִּמְתּכֹוֵנן 
ִלְסעֹוד, ְוֵיׁש ְלָפָניו ְׁשֵני ְלָחִמים, ֶלֶחם 
ֶאָחד ָׁשֵלם ְוַהֶּלֶחם ָהַאֵחר ָּפרּוס, ְיָבֵרְך 
ֵלם, ִּכי הּוא ָחׁשּוב  ַעל ַהֶּלֶחם ַהּׁשָ
יֹוֵתר. הּוא ַהִּדין ְּבָכל ַמֲאָכל, ָּתִמיד 

ֵלם. ֵיׁש ְלָבֵרְך ַעל ַהַּמֲאָכל ַהּׁשָ

ֶלֶחם ִחיִּטים ְוֶלֶחם ְׂשעֹוִרים: ִאם ֵיׁש 
ְלָפָניו ֶלֶחם ִחיִּטים ְוֶלֶחם ְׂשעֹוִרים, 
ְיָבֵרְך ַעל ַהֶּלֶחם ֶהָעׂשּוי ִמן ַהִחיִּטים, 
ֹעֹוִרים ְּבֵסֶדר  ִּכי ַהִחיִּטים קֹוְדמֹות ַלּׂשְ

ֹעֹוָרה. ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים - ַּכָּכתּוב: "ֶאֶרץ ִחיָּטה ּוְׂשעֹוָרה", ַהִחיָּטה קֹוֶדֶמת ַלּׂשְ

 | על המפה
קובנה-ליטא

קובנה היא העיר השנייה בגודלה בליטא. 
יהודים התיישבו בה בתחילת המאה ה-18, 
והקהילה היהודית במקום גדלה בקצב 
מהיר, עד שמנתה לפני השואה כ-40,000 
איש, שהיוו כרבע מאוכלוסיית העיר. 
החיים היהודים בקובנה שגשגו, ופעלו 
בה ארגונים יהודיים רבים, בתי כנסת, בתי 
ספר ועוד. בתחילת מלחמת העולם השנייה 
נכבשה קובנה בידי הרוסים, ויהודים רבים 
נעצרו, נרצחו או הוגלו לסיביר. לאחר 
מכן כבשו הנאצים את העיר והעבירו את 
היהודים לגטו, שבהמשך הפך למחנה 
ריכוז, ורק כ-2,000 איש מהתושבים שרדו. 

אנדרטה לזכר יהודי קובנה והסביבה שנספו בשואה, 
)Wikipedia,David Shay( בית הקברות בחולון

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 330

מן התלמוד
סדר זרעים, 

מסכת ברכות, דף מ"ג

הסבר: רב דורש מהפסוק שלעתיד לבוא יהיה ריח 
טוב מבחורי ישראל כמו מעצי הלבנון.

עידנא – זמן
גילדא – עור

"ואמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: עתידים 
בחורי ישראל שיתנו ריח טוב כלבנון, שנאמר 
ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון".

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ַּדִּפים ל"ז- מ"ג
פרשת יתרו | י"ד- כ' בשבט )9-15 לפברואר(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

הפרס והכסף שלו.זכותו, כי בסופו של דבר זה הכרטיסים ולקבל כסף - זו אלא מעדיף למכור את ללכת להופעה ולמסעדה רוצה. ואם הוא לא רוצה הפרס שקיבל מה שהוא של שמואל לעשות עם חלק מהחברים אמרו שזכותו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מהחברים טענו שזה פרס 

אישי לשמואל ולאשתו עת 

הצטיינותו בעבודה, ואם הוא לא 

מעוניין ללכת להופעה ולמסעדה, 

אז הוא בעצם מוותר על הפרס 

ומחזיר אותו לעבודה, אבל אין לו 

זכות למכור את הפרס למישהו 

אחר ולקבל כסף בתמורה. לא זאת 

הייתה כוונת נותני הפרס.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

עבור הצטיינותו בעבודה, קיבל שמואל מהעבודה שלו כרטיסים 
להופעה של זמר ולארוחה זוגית במסעדה. שמואל העדיף לא ללכת 
להופעה ולמסעדה, אלא למכור את הכרטיסים הללו תמורת כסף, 

ולעשות בכסף משהו אחר. הדבר עורר ויכוח בין חבריו לעבודה.

א. היה דיפלומט יפני.
כיהן בתפקיד קונסול יפן בליטא. ב. 

בתקופת השואה, הנפיק ויזות יציאה ליפן לאלפי יהודים,   ג. 
ובכך הציל את חייהם.

על מעשיו זכה לתואר חסיד אומות העולם. ד. 

צ'יאונה )סמפו( סוג'יהארה

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הנפקת ויזות מעבר ליהודים

לאחר שכבשו הנאצים את ליטא במהלך מלחמת 
העולם השנייה, ניסו יהודים רבים להימלט משם. 
אחת הדרכים להימלט הייתה באמצעות אישורי 
מעבר פיקטיביים לאי קורסאו, אותם הנפיק 
הקונסול ההולנדי בקובנה, יאן זווארטנדיק. 
על סמך אותם אישורים, חילק הקונסול היפני 
צ'יאונה סוגיהארה אלפי ויזות לפליטים יהודים, 
שאיפשרו להם יציאה מרוסיה וליטא ומעבר 
ביפן. כל ויזה איפשרה ליהודים להימלט עם בני 
משפחתם, וחלקן נשלחו בחזרה לליטא על ידי 
היהודים שהגיעו ליפן כדי לסייע גם לאחרים 
לברוח. אלפי יהודים ניצלו בזכות פעילותם זו של 
זווארטדניק 
וסוגיהארה, 
שזכו בשל כך 
לתואר חסידי 
אומות העולם.
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 -1812
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01948

בספירה
מבריאת העולם
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 דוד
המלך
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-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

תפילת תשלומין
תפילה אותה משלים מי שלא התפלל תפילה אחת 
בזמנה מחמת אונס, ועליו להשלימה בתפילה 

הבאה הסמוכה לה.

חכמים קבעו חובה להשלים את תפילת העמידה, 
למי שלא התפלל מחמת אונס ועבר זמן התפילה. 
מי שלא התפלל שחרית בזמנה, חייב להשלים 
את התפילה בזמן תפילת מנחה. מי שלא התפלל 
תפילת מנחה, צריך להשלימה בתפילת ערבית. 
ומי שלא התפלל ערבית, צריך להשלימה בתפילת 
שחרית. ההשלמה לתפילה היא רק לתפילת 
העמידה, ולא לכל סדר התפילה הרגיל בזמנה.

המבנה בו ישבה הקונסוליה היפנית בקובנה
)Wikipedia,Bonio(

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

בס"ד

חברותא



3 דקות

תלמידי ישיבת מיר בליטא

  | מי אנחנו?

7 דקות

1 .

הדמות היא צ'יאונה )סמפו( סוג'יהארה, ולידו אשתו יוקיקו.
2 .

קונסול יפן בקובנה.
3 .

הם נמצאים בקובנה ומנפיקים ויזות מעבר ליהודים לצורך הצלתם.
4 .

זכתה לתואר "חסיד אומות העולם" מיד ושם.

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 בציור ומי יושבת לידו?

מה היה תפקידו הרשמי?
היכן הם נמצאים ומה הם עושים?

לאיזו הוקרה זכתה הדמות הזו?

למדנו באחת הישיבות הידועות והחשובות בליטא. א.  
ראש הישיבה שלנו היה הרב אליעזר יהודה פינקל. ב. 

במהלך השואה נמלטנו ליפן, ומשם לשנחאי שבסין. ג. 

לאחר השואה הקמנו את ישיבתנו מחדש בירושלים. ד. 

2
1

3

4



ַּדף מ"ב: ְּדָבִרים ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ִמָּיד

י ָאַמר ֶׁשַרב ָאַמר, ִּכי ֵיׁש ְׁשלֹוָׁשה ְדָבִרים ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹוָתם ִמָּיד  ַרב ִחָּייא ַּבר ַאּׁשִ
ְלַאַחר ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ַהֲהָכָנה ֲאֵליֶהם ְּבֹלא ְלַהְפִסיק ֵּביֵניֶהם.

א. "ֵּתֶכף ִלְסִמיָכה - ְׁשִחיָטה": ָאָדם ַהֵּמִביא קֹוְרָּבן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ָצִריְך ְּתִחיָלה 
ַלֲעׂשֹות "ְסִמיָכה", ִלְסמֹוְך ֶאת ָיָדיו ַעל ַהּקֹוְרָּבן. ִמָּיד ְלַאַחר ַהְּסִמיָכה ֵיׁש ִלְׁשחֹוט 

ִחיָטה. ֶאת ַהּקֹוְרָּבן, ִמְּבִלי ְלַהְפִסיק ֵּבין ַהְּסִמיָכה ְלֵבין ַהּׁשְ
ב. "ֵּתֶכף ִלְגאּוָּלה - ְּתִפיָּלה": ִלְפֵני ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה, ְמָבְרִכים "ָּברּוְך ַאָּתה ה', ָּגַאל 

ִיְׂשָרֵאל". ִמָּיד ַאַחר ָּכְך ֵיׁש ְלַהְתִחיל ֶאת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה, 
ְוֵאין ְלַהְמִּתין ֵּבין "ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל" ְלֵבין ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה.

ג. "ֵּתֶכף ִלְנִטיַלת ָיַדִים - ְּבָרָכה": ִמָּיד ַאַחר ֶׁשּנֹוְטִלים "ַמִים 
ַאֲחרֹוִנים" ְּבסֹוף ַהְּסעּוָּדה, ֵיׁש ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְוֹלא 

ְלַהְפִסיק ֵּביְנַּתִיים ְּבִדיּבּור אֹו ַּבֲאִכיָלה.

ַּדף מ"ג

ַרב ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִּכי ַהּיֹוֵצא ְלִגיּנֹות ּוְלַפְרְּדִסים ְּבחֹוֶדׁש ִניָסן, ְורֹוֶאה ִאיָלנֹות ּפֹוְרִחים 
ּוְמַלְבְלִבים, ְמָבֵרְך ֶאת ִּבְרַּכת ָהִאיָלנֹות: "ָּברּוְך ַאָּתה ה'… ֶׁשֹּלא ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום 

ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ְלִהְתָנאֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם".
ִּבְרַּכת ָהֵריַח: ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי ֵמִריַח ֵריַח טֹוב, הּוא ְמָבֵרך את ַהָּקָּב"ה. ֵיׁש סּוִגים ֲאָחִדים 
ֶׁשל ְּבָרכֹות ַעל ֵריַח טֹוב. ַהֵּמִריַח ֵעֶׂשב ֵריָחִני, ְמָבֵרְך "ָּברּוְך ַאָּתה ה'… ּבֹוֵרא ִעְׂשֵבי 
ְבָׂשִמים". ַהּנֹוֵטל ְלָיָדיו ָעָנף ֶׁשל ֵעץ ְּכֵדי ִלְׁשאֹוף ֵמֵריחֹו ַהּטֹוב, ְמָבֵרְך "ָּברּוְך ַאָּתה 
ה'… ּבֹוֵרא ֲעֵצי ְבָׂשִמים". ַהּנֹוֵטל ְלָיָדיו ְּפִרי ַּבַעל ִניחֹוַח ָנִעים ְּכֵדי ַלֲהִריחֹו, ְמָבֵרְך 
"ָּברּוְך ַאָּתה ה'… ַהּנֹוֵתן ֵריַח טֹוב ַּבֵּפרֹות". ַעל ֵריַח טֹוב ֶׁשל ֵחֶפץ ֶׁשֵאינֹו ָגֵדל ִמן 

ָהֲאָדָמה, ְמָבְרִכים "ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבָׂשִמים".

ַּדף מ"א: ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהְתָּבְרָכה ְּבִׁשְבָעה ִמיֵני ֵפרֹות ְמיּוָחִדים, ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים: א. ִחיִּטים. ב. 
ְׂשעֹוִרים. ג. ֲעָנִבים. ד. ְּתֵאִנים. ה. ִריּמֹוִנים. ו. ֵזיִתים. ז. ְּתָמִרים, ַּכֶּנֱאַמר ַּבָּפסּוק "ֶאֶרץ 
ִחיָּטה ּוְׂשעֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִריּמֹון, ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש" )"ְּדַבׁש" ֶׁשל ַהּתֹוָרה הּוא 
ְּתָמִרים(. ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים ֲחׁשּוִבים יֹוֵתר ִמָּכל ַהֵּפרֹות, ְוַגם ְּבתֹוְך ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים, 

ֵיׁש ֲחׁשּוִבים יֹוֵתר ַוֲחׁשּוִבים ָּפחֹות. ֵּכיַצד יֹוְדִעים ֵאיֶזה ִמין ָחׁשּוב יֹוֵתר?
ִאם ִנְקָרא ֶאת ַהָּפסּוק ַנְבִחין, ִּכי ִּבְתִחיַּלת ַהָּפסּוק ְוַגם ְּבֶאְמַצע ַהָּפסּוק ְּכתּוָבה 
ַהִּמיָּלה "ֶאֶרץ": "ֶאֶרץ ִחיָּטה ּוְׂשעֹוָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִריּמֹון, ֶאֶרץ ֵזית-ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש". 
ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ִּכי ְּפִרי ֶׁשָּקרֹוב יֹוֵתר ַלִּמיָּלה "ֶאֶרץ", ָחׁשּוב יֹוֵתר ִמְּפִרי ֶׁשָרחֹוק 
ִני  ִמן ַהִּמיָּלה "ֶאֶרץ". ָלֵכן, ֶהָחֵפץ ֶלֱאכֹול ְּתֵאָנה ְוָתָמר, ְיָבֵרְך ַעל ַהָּתָמר ִּכי הּוא ַהּׁשֵ

ִנָּיה, ְוִאיּלּו ַהְּתֵאָנה ִהיא ָהְרִביִעית ַאֲחֵרי ָה"ֶאֶרץ" ָהִראׁשֹוָנה. ַאֲחֵרי ָה"ֶאֶרץ" ַהּׁשְ

ַּדף מ': ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְועֹוד ְּבָרכֹות 

ַהֲאָכַלת ַּבַעל ַחִּיים: ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְּבֵׁשם ַרב, ֶׁשִּמי ֶׁשִּבְרׁשּותֹו ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ֵאינֹו 
אי ֶלֱאכֹול ִלְפֵני ֶׁשהּוא נֹוֵתן ָלֶהם ֶלֱאכֹול, ְוהּוא ּדֹוֵרׁש זֹאת ִמן ַהָּפסּוק ֶׁשִּבְקִריַאת  ַרּׁשַ
ְׁשַמע: "ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך, ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת" - ְּתִחיָּלה ַמְזִּכיִרים ֶאת 
ַמֲאַכל ַהְּבֵהמֹות - "ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך", ְוַאַחר ָּכְך מּוְזֶּכֶרת ֲאִכיַלת ָהָאָדם 

- "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת".
ְטִביַלת ְּפרּוַסת "ַהמֹוִציא" ְּבֶמַלח: ֶאת ַהְּפרּוָסה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשאֹוְכִלים ַאֲחֵרי ִּבְרַּכת 

"ַהּמֹוִציא", ֵיׁש ִלְטּבֹול ְּבֶמַלח, ְּכֵדי ֶׁשַהְּפרּוָסה ֶׁשֵּבְרכּו ָעֶליָה ִּתְהֶיה ְטִעיָמה.
ָטעּות ִּבְבָרָכה: ִמי ֶׁשָּטָעה ּוֵבַרְך "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ" ַעל ְּפִרי ֶׁשָּגֵדל ָּבֲאָדָמה, ֹלא ָיָצא 
ְיֵדי חֹוָבה. ְלָמָׁשל, ַהְמָבֵרְך "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ" ַעל ְמָלְפפֹון, ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה, ִּכי 

ַהְּמָלְפפֹון ֵאינֹו ָגֵדל ַעל ָהֵעץ.

בס"ד

מתי מברכים את ִּבְרַּכת ָהִאיָלנֹות, ומה   .1
נוסח הברכה?

אם יש לפניי ֶלֶחם ָּפרּוס ְוֶלֶחם ָׁשֵלם - ַעל   .2
ֵאיֶזה ֶלֶחם ְלָבֵרְך קודם?

מנין למדו חז"ל ֶׁשִּמי ֶׁשִּבְרׁשּותֹו ַּבֲעֵלי   .3
אי ֶלֱאכֹול ִלְפֵני ֶׁשהּוא נֹוֵתן  ַחִּיים, ֵאינֹו ַרּׁשַ

ָלֶהם ֶלֱאכֹול?

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ברכות, ַדִּּפים מ׳ - מ״ג

???שאלות השבוע

דבר תורה
משה רבנו נעזר בעצתו של חותנו יתרו ובונה 
מערכת משפט מדורגת, שהוא עומד בראשה. 

אולם - אם נדקדק בלשון הכתוב נגלה שיש 
שינוי קטן - שהוא גדול, המבדיל בין העצה 
המקורית של יתרו לבין יישומה בפועל 
אצל משה: יתרו מציע שבראש הפירמידה 
המשפטית יעמוד משה ואליו יגיעו הנושאים 
הגדולים: "כל הדבר הגדול יביאו אליך". משה 
נראה כמקבל את עצת יתרו אך משנה את 
הדברים וקובע: "את הדבר הקשה יביאון 
אל משה". מה ההבדל בין דבר "גדול" לדבר 
"קשה"? בשונה ממערכות משפט זרות שם 
חשיבות הנושא תלויה בגובה סכום התביעה 
אותה תובעים, הרי שמשה מעמיד סולם 
ערכים אחר וקובע שאפילו תביעה על סכום 
קטן תגיע אליו כל שפתרונה הוא מורכב 
וקשה. מטרת המשפט בישראל היא להוציא 
את צדקת ה' לאור, בין אם מדובר בפרוטה 

ובין אם מדובר ברבבות דינרי זהב.

חידה!

)תשובה: בורא עצי בשמים, ובורא עשבי בשמים - 
בראשונה האות צ' ובשנייה האותיות "שב"( 

עליכם למצוא שתי ברכות
שזו לזו הן לגמרי זהות

וביניהן רק הבדל קטן נחשב:
באחת יש צדיק, ובשנייה שב.

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


