
ַּדף מ"ד: ְּבָרָכה ַעל ַמֲאָכִלים ׁשֹוִנים

ָהרֹוֶצה ֶלֱאכֹול ַמֲאָכִלים ֶׁשַּנֲעׂשּו ִמֶּקַמח ֶׁשל ֲחֵמֶׁשת ִמיֵני ָדָגן, ְמָבֵרְך ִלְפֵני ָהֲאִכיָלה 
"ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות", )ְּפָרט ְלֶלֶחם ֶׁשִּבְרָכתֹו ְּבָרָכה ִּבְפֵני ַעְצָמּה(. ְלַאַחר ָהֲאִכיָלה ֵיׁש 
ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה…  ְלָבֵרְך "ָּברּוְך ַאָּתה ה'… ַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה ְוַעל ְּתנּוַבת ַהּׂשָ
ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִּמְחָיה ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִּמְחָיה". ַּכּמּוָבן, ֶׁשָעָליו 
ֶלֱאכֹול "ִׁשיעּור" )ַּכּמּות ֶׁשְּמַחֶּיֶבת ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה(, ַאְך ִאם ֵאינֹו אֹוֵכל "ִׁשיעּור", ֵאינֹו 

ְמָבֵרְך ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה. ְּבָרָכה זֹו ְמכּוָנה "ִּבְרַּכת ֵמֵעין ָׁשלֹוׁש".

ְבַעת ַהִּמיִנים, ְמָבֵרְך ְּתִחיָלה "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ", ּוְלַאַחר ֲאִכיָלָתם  ָאָדם ָהאֹוֵכל ֵּפרֹות ִמּׁשִ
ֶדה…", ְוהּוא ְמַסֵּים  ֶאת  ְמָבֵרְך "ָּברּוְך ַאָּתה ה'… ַעל ָהֵעץ ְוַעל ְּפִרי ָהֵעץ ְוַעל ְּתנּוַבת ַהּׂשָ

ַהְּבָרָכה: "ָּברּוְך ַאָּתה ה'' ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהֵּפרֹות".

ְבַעת ַהִּמיִנים ֶׁשָּגְדלּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְמַסְּיִמים ֶאת ַהְּבָרָכה ַּבּנֹוַסח  ַעל ֲאִכיַלת ֵּפרֹות ִמּׁשִ
ַהָּבא: "ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ֵּפרֹוֶתיָה".

דף מ"ה: ְׁשלֹוָׁשה ֶׁשָאְכלּו

ְׁשלֹוָׁשה ֲאָנִׁשים ֶׁשָּסֲעדּו ַיַחד ְוָאְכלּו ֶלֶחם, ְצִריִכים ְלַזֵּמן.

ּלֹו", ְוֵהם עֹוִנים "ָּברּוְך  ֶאָחד ִמן ַהּסֹוֲעִדים ְמַזֵּמן ְואֹוֵמר ַלֲחֵבָריו "ְנָבֵרְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמּׁשֶ
ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו". ֶׁשָאַכְלנּו ִמּׁשֶ

)ַּכּיֹום נֹוֲהִגים ֶׁשַהְמַזֵּמן ַמְקִּדים ְואֹוֵמר "ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך", ְוַהּסֹוֲעִדים עֹוִנים לֹו "ְיִהי ֵׁשם 
ה' ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם"(.

ַּבּתֹוָרה ֵיׁש ֶרֶמז ַלִּזיּמּון, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא, ָהבּו גֹוֶדל ֵלאלֹוֵקינּו". ְּכלֹוַמר, "ִּכי 
ֵׁשם ה' ֶאְקָרא", ְּכֶׁשַהְמַזֵּמן קֹוֵרא ְּבֵׁשם ה', ֲאַזי, "ָהבּו גֹוֶדל ֵלאלֹוֵקינּו", ַהּשֹׁוְמִעים אֹותֹו 

ַיֲענּו ִויַׁשְּבחּו ֶאת ה'.

ָאָדם ֶׁשֹּלא ָאַכל, ְוׁשֹוֵמַע ֲאָנִׁשים ְמַזְּמִנים, עֹוֶנה "ָּברּוְך ּוְמבֹוָרְך ְׁשמֹו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד".

ַּדף מ"ו: ָּברּוְך ַאָּתה ה'

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל, ָּכל ְּבָרָכה ֶׁשֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶׁשִּתָּפַתח ְּב"ָברּוְך", ֵהם ַּגם ִּתיְּקנּו ְלַסֵּים אֹוָתּה 
ְּב"ָברּוְך".  ְלָמָׁשל, ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה, ַמְתִחיָלה ְּב"ָברּוְך… ֱאֹלֵקינּו 

ֵואלֹוֵקי ֲאבֹוֵתינּו" ּוִמְסַּתֶּיֶמת ְּב"ָברּוְך… ָמֵגן ַאְבָרָהם".

ִנָּיה ֶׁשל ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה, ֵאיָנּה ַמְתִחיָלה  ָנִׂשים ֵלב, ִּכי ִּבְרַּכת "ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים", ַהְּבָרָכה ַהּׁשְ
ְּב"ָברּוְך" ֶאָּלא ַמְתִחיָלה ַּבִּמיִּלים "ַאָּתה ִגיּבֹור". ַמּדּוַע?

ַהְּגָמָרא ַמְסִּביָרה, ִּכי ִּב"ְבָרָכה ַהְּסמּוָכה ַלֲחֶבְרָּתּה" ֵאין ּפֹוְתִחים ְּב"ָברּוְך". ְּכלֹוַמר, ַּכֲאֶׁשר 
ְּבָרכֹות ֲאָחדֹות ֶנֱאָמרֹות ַיַחד ִּכְתִפיָּלה ַאַחת, ַה"ָּברּוְך" ֶׁשל ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ֶנְחֶׁשֶבת 
ַּכ"ָּברּוְך" ֶׁשל ָּכל ַהְּבָרכֹות. ְוַגם ְּבִעְנָיֵנינּו ַה"ָּברּוְך" ֶׁשל ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה, הּוא ַה"ָּברּוְך" 

ֶׁשל ָּכל ִּבְרכֹות ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה.

ִּבְרכֹות ָהֲאִכיָלה ֵאיָנן ִמְסַּתְּימֹות ְּב"ָברּוְך". ְלָמָׁשל, ִּבְרַּכת "ָּברּוְך ַאָּתה ה'… ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה 
ִּבְדָברֹו". ְּכמֹו ֵכן, ִּבְרכֹות ַהִמְצוֹות ֵאיָנן ִמְסַּתְּימֹות ְּב"ָברּוְך", ְלָמָׁשל, ִּבְרַּכת ַאְרַּבַעת 

ַהִּמיִנים, "ָּברּוְך ַאָּתה ה'… ַעל ְנִטיַלת לּוָלב", ֵאיָנּה ִמְסַּתֶּיֶמת ְּב"ָברּוְך".

 | על המפה

אוניברסיטת בר אילן
אחת  היא  בר-אילן   אוניברסיטת 
בארץ.  הגדולות  האוניברסיטאות 
האוניברסיטה הוקמה ביוזמתו של פרופ' 
פינחס חורגין ואנשי אקדמיה דתיים, 
במטרה לשלב בין המסורת היהודית 
למחקר האקדמי. האוניברסיטה הוקמה 
בשנת 1955, ונקראה על שם הרב מאיר 
בר-אילן. באוניברסיטה שמים דגש על 
לימודי יהדות, מחשבת ישראל ותחומים 
דומים, וקיימות מסגרות לסטודנטים 
לימודים אקדמאיים  בין  המשלבות 
ללימודים תורניים. כיום לומדים בה 
בה  וקיימות  סטודנטים,  כ-19,000 
פקולטות שונות ומכוני מחקר מגוונים.

אוניברסיטת בר-אילן
)Wikipedia ,אוניברסיטת בר-אילן(

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר זרעים, 

מסכת ברכות, דף מ"ד

הסבר: התלמוד מדבר על פירות גינוסר שהיו 
כל כך מתוקים עד שהיו אוכלים אותם יחד עם 
מאכלים מלוחים כדי להפיג את מתיקותם היתרה.

אפותיה – מצחו
דודבא – זבוב

"אמר רב אחא בריה דרב עוירא אמר רב אשי: 
באוכלי פירות גינוסר שנו" 

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ַּדִּפים מ"ד- נ'
פרשת משפטים | כ"א- כ"ז בשבט )16-22 לפברואר(

talmudisraeli.c
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

נזק לציוד. אם זה לא מפריע לו ולא גורם בלי לבקש רשות באופן מפורש, משתמש בציוד של חבר אחר גם נזק, וזה דבר די מקובל שחבר וקטן במברג. זה לא גורם שום מדובר בסך הכל בשימוש פשוט מצד אחד:

מצד שני:

זה התא הפרטי של יואב, 

ולאף אחד אין רשות 

לקחת משם דברים ללא 

רשות מפורשת, גם אם 

מדובר בסך הכל במברג.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

דני ויואב בני ה-14 השתתפו ביחד בחוג אלקטרוניקה, ולכל אחד 
היה בכיתה תא פתוח עם הציוד שלו. באחת הפעמים יואב לא 
הגיע ודני, שבאותה פעם בדיוק שכח את המברג שלו בבית, היה 
זקוק למברג לצורך הברגה קטנה ופשוטה. הוא זכר שבתא הפתוח 
של יואב יש מברג, והוא התלבט האם מותר לו לקחת ולהשתמש 

במברג של יואב בלי רשות.

 א. השתתף בקונגרסים הציוניים והיה מראשי 
הפועל המזרחי וממייסדי אוניברסיטת בר אילן.

 ב. היה עורך דין בוורשה וסייע להצלת 
אלפי פליטים יהודים במהלך השואה.

ג. היה בין החותמים על מגילת העצמאות.
ד. הקים וניהל את המכון לחקר המשפט העברי.

ד"ר זרח ורהפטיג

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הקונגרסים הציוניים

הקונגרסים הציוניים היו כנסים שבהם התאספו 
נציגי התנועות הציוניות מרחבי העולם, ובהם 
התקבלו החלטות לגבי הפעילות הציונית. את 
הקונגרס הציוני הראשון יזם הרצל, והוא התכנס 
בבאזל בשנת 1897. בחמש הפעמים הראשונות 
התכנס הקונגרס מדי שנה, ולאחר מכן פעם 
בשנתיים, בתחילה בבאזל ולאחר מכן בלונדון, 
האג, וינה ומקומות אחרים. להחלטות הקונגרסים 
היו השלכות משמעותיות לגבי אופייה, מטרותיה 
ופעילותה של הציונות, והתגלעו ויכוחים סביב 
שאלות כמו הצעת ההתיישבות באוגנדה, ציונות 
מדינית מול מעשית והיחס לתוכנית החלוקה. 22 
קונגרסים ציוניים התכנסו עד הקמת המדינה, 
מכן  ולאחר 
מאוד  פחתה 

השפעתם.

 -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

תפילת ותיקין
תפילת העמידה של תפילת שחרית שמתפללים  

בדיוק בזמן תחילת הזריחה )"הנץ החמה"(.

הזמן בו מתחילים להתפלל תפילת שחרית 
הוא תחילת הבוקר. המתפללים קוראים את 
קריאת שמע סמוך להנץ החמה, ומתפללים את 
תפילת העמידה מיד בהנץ החמה, ובכך מקבלים 
מורא שמים עם זריחת השמש. זמן הנץ החמה 
משתנה במהלך השנה לפי חישוב מדויק של זמן 
הזריחה בהתאם לכל מקום, ומתפרסם בחלק 
מלוחות השנה. "ותיקין" הוא תואר לאותם זריזים 

שמשכימים להתפלל לתפילה זו. 

)Wikipedia( צירי הקונגרס הציוני הראשון

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

בס"ד

חברותא



3 דקות

מגילת העצמאות

  | מי אני?

7 דקות

1  .

ד"ר זרח ורהפטיג, מסייע להצלת יהודים מפולין.
2  .

הוא דאג להצלת בחורי הישיבה ולהעברתם לשנגחאי.
3  .

אוניברסיטת בר אילן.
4  . פרס ישראל.

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
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי האיש השמאלי בציור ומה הוא עושה?

איך ישיבת מיר בשנגחאי קשורה אליו?
איזו אוניברסיטה הוא היה ממייסדיה?

באיזה פרס חשוב זכה?

המסמך המכונן והחשוב המכריז על הקמת מדינת ישראל. א.  
 ב. הטיוטה הראשונה שלו נכתבה ע"י מרדכי בעהם

ושלום צבי דוידוביץ', ועברה שינויים רבים.
37 אנשים חתמו עליו. ג.  

ד.  הקראת המסמך והחתימה עליו נעשו בתאריך ה' באייר תש"ח.
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ַּדף מ"ט: ָטָעה ִּבְתִפיַּלת רֹאׁש חֹוֶדׁש

ַכח לֹוַמר  ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ַהִּמְתַּפֵּלל ְּברֹאׁש חֹוֶדׁש ּוְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ְלִהְתַּפֵּלל ִנְזַּכר ֶׁשּׁשָ
ְּתִפיַּלת "ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא"? ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד, ַהּשֹׁוֵכַח לֹוַמר "ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא" ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון - 
ֵאינֹו חֹוֵזר ַעל ַהְּבָרָכה, ְוִאיּלּו ַהּשֹׁוֵכַח לֹוַמר "ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא" ִּבְתִפיַּלת ִמְנָחה אֹו ִבְתִפיַּלת 
ַׁשֲחִרית - ַיֲחזֹור ְוִיְתַּפֵּלל )ַהּשֹׁוֵכַח "ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא" ִּבְתִפַלת ַעְרִבית, ֵאינֹו חֹוֵזר, ְלִפי 
ֶׁשֵאין ְמַקְּדִׁשים ֶאת ַהחֹוֶדׁש ַּבַּלְיָלה(. ַמּדּוַע ַעל ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה ָצִריְך ַלֲחזֹור ְוַעל 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵאין ָצִריְך ַלֲחזֹור? ַהְּגָמָרא ַמְסִּביָרה, ֶׁשְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה ִהיא חֹוָבה. 
ְלִפיָכְך, ֵמַאַחר ֶׁשְּתִפיַּלת "ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא" ְּברֹאׁש חֹוֶדׁש ִהיא ֵחֶלק ִמְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה, 

ִמי ֶׁשֹּלא ִהְתַּפֵּלל אֹוָתּה, ֹלא ִמיֵּלא ֶאת חֹוַבת ַהּיֹום ְוָעָליו ַלֲחזֹור ּוְלִהְתַּפֵּלל.
ְלעּוַּמת זֹאת, ְּברֹאׁש חֹוֶדׁש ֵאין ִחּיּוב ַלֲעׂשֹות ְסעּוָּדה, ַרק ִמי ֶׁשּסֹוֵעד ָצִריְך לֹוַמר "ַיֲעֶלה 
ְוָיבֹוא" ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון. ִמֵּמיָלא, "ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא" ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ְּכ"חֹוָבה" 

ֶׁשל רֹאׁש חֹוֶדׁש, ּוְלִפיָכְך, ַהּשֹׁוֵכַח לֹוַמר "ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא" ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ֵאינֹו חֹוֵזר.

ַּדף נ': ִלְנהֹוג ַּבֶּלֶחם ְּבָכבֹוד

ֲחז"ל ְמַצְּיִנים ַהְנָחיֹות ֲאָחדֹות, ֵּכיַצד ֵיׁש ִלְנהֹוג ַּבֶּלֶחם.
ֵפְך ַהַּמְׁשֶקה ְוַהֶּלֶחם  א. ֵאין ְלַהֲעִביר ּכֹוס ְמֵלָאה ְּבַמְׁשֶקה ֵמַעל ַהֶּלֶחם, ֶׁשָּמא ִיּׁשָ

ֵיָרֵטב ְוִיָּמֵאס ַלֲאִכיָלה.
ב. ֵאין ִלְזרֹוק ֶלֶחם ִמָּמקֹום ְלָמקֹום.

ֵפְך ַעל  ג. ֵאין ְלַהְׁשִעין ַעל ַהֶּלֶחם ִסיִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם אֹוֶכל, ִאם ָהאֹוֶכל ָעלּול ְלִהיּׁשָ
ַהֶּלֶחם, ְואֹו-ָאז, ַהֶּלֶחם ֹלא ְיֵהא ָראּוי ַלֲאִכיָלה.

ֹלא ֶלֶחם ִּבְלָבד ָאסּור ִלְזרֹוק, ֶאָּלא ַגם ָּכל ַמֲאָכל ֶׁשִּמְתַקְלֵקל ִּבְזִריָקתֹו. אּוָלם, ַמֲאָכִלים 
ֶׁשֵאיָנם ִמְתַקְלְקִלים ִּבְזִריָקָתם, ְּכגֹון, ֱאגֹוִזים, ֶׁשֵהם ַּבֲעֵלי ְקִליָּפה ָעָבה, מּוָּתר ִלְזרֹוק.

ַּדף מ"ח: ִמי ִתיֵּקן ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון?

ָׁשלֹוׁש ַהְּבָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵהן ִמן ַהּתֹוָרה. ִמי ִתיֵּקן ֶאת נֹוַסח 
ַהְּבָרכֹות? ָאַמר ַרב ַנֲחָמן: ַּכֲאֶׁשר ֲאבֹוֵתינּו ָהיּו ַבִּמְדָּבר ְוַהָּקָּב"ה הֹוִריד ָלֶהם ָמן 
ַמִים, ִּתיֵּקן מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶאת נֹוַסח ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה: "ָּברּוְך… ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם". ֵמַהּׁשָ

ְלַאַחר ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְכְנסּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִּתיֵּקן ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ֶאת נֹוַסח ִּבְרַּכת 
"נֹוֶדה ְּלָך". ַּכֲעבֹור ָׁשִנים ַרּבֹות, ִּתיֵּקן ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶאת ַהּנֹוַּסח ֶׁשל ַמֲחִצית ַהְּבָרָכה 
ִליִׁשית: "ַרֵחם ָנא ה' ֱאֹלֵקינּו… ַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָך". ַעד ָּכאן. ַּכֲאֶׁשר  ַהּׁשְ
ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ְּבנֹו, ָּבָנה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, הּוא הֹוִסיף ְלִבְרַּכת "ַרֵחם" ֶאת ַהַּמֲחִצית 
ִנָּיה - "ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש… ָּברּוְך ַאָּתה ה' ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִים. ָאֵמן". ַהּׁשְ

ַאֲחֵרי ָׁשִנים ַרּבֹות, ֵאְרעּו ִניִּסים ׁשֹוִנים, ַוֲחָכִמים הֹוִסיפּו ֶאת ַהְּבָרָכה ָהְרִביִעית: 
"ָּברּוְך… הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו".

בס"ד

ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ַהִּמְתַּפֵּלל ְּברֹאׁש חֹוֶדׁש  א. 
ַכח  ּוְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ְלִהְתַּפֵּלל ִנְזַּכר ֶׁשּׁשָ

לֹוַמר ְּתִפיַּלת "ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא"?

ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמיָּלה "ָאֵמן"? ב. 

ִמי ִתיֵּקן ֶאת נֹוַסח ַהְּבָרכֹות ֶׁשל ִּבְרַּכת  ג. 
ַהָּמזֹון?

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ברכות, ַדִּּפים מ״ז - נ׳

???שאלות השבוע

דבר תורה
אחת מן המצוות שבפרשת משפטים היא 
המצווה לעזור ליהודי שצריך לעזרתנו: "כי 
תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו... עזוב 
תעזב עמו". מצווה גדולה היא לסייע לאדם 
הנתון במשבר ובעת צרה, אולם חז"ל למדו 
מהמילה "עמו" שהמצווה היא לעזור לו רק 
אם גם הוא משתדל ועושה את המאמץ מצדו 

כדי לקום מהנפילה אליה הוא נפל.

לא מדובר כאן בעניין טכני, כי אם בעיקרון 
חשוב ביותר שנכון לכל תהליך של שיקום 
ועזרה לאדם באשר הוא. מטרת העזרה היא 
לא רק להקים אותו מנפילתו העכשווית, 
כי אם לסייע לו לחזור למסלול חיים רגיל 
ונורמלי בו הוא לא יצטרך יותר לעזרת זולתו. 

על כן - כשמרימים אדם שנפל צריך לוודא 
שגם הוא נרתם ועושה כל שבידו - ורק כך 
נסייע לו להצליח להתמיד בעמידתו לאורך 

זמן, בזכות כוחו ועוצמתו.

חידה!

)תשובה: "הוא הטיב הוא מטיב הוא יטיב לנו", 
בברכת הטוב והמטיב, הרביעית ברכת המזון(

אם תזהו את הרביעית
שבאה אחרי בנו של דויד

תמצאו בה עבר הווה ועתיד
שמברכים אותנו בטוב תמיד.

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

ַּדף מ"ז: ָאֵמן

ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמיָּלה "ָאֵמן"? ְׁשלֹוָׁשה ֵפרּוִׁשים ֵיׁש ְל"ָאֵמן". א. ֱאֶמת. ב. ַהְלַואי. ג. ֱאֶמת 
ְוַהְלַואי. ִּבְבָרָכה ֶׁשָּבּה ְמָבְרִכים ֶאת ַהָּקָּב"ה ֶׁשהּוא ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם, ָהעֹוֶנה ָאֵמן אֹוֵמר, 
"ֱאֶמת, ַהָּקָּב"ה ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם". ְלָמָׁשל, ַעל ִּבְרַּכת "ָּברּוְך… ֶׁשּכֹוחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם", 
עֹוִנים "ָאֵמן" - "ֱאֶמת". ִּבְבָרָכה ֶׁשָּבּה ְמַבְקִׁשים ַּבָּקָׁשה, עֹוִנים "ָאֵמן" - "ַהְלַואי, ֶׁשַהַּבָּקָׁשה 
ִּתְתַקֵּים". ִּבְבָרכֹות ֶׁשָּבֶהן ְמַׁשְּלִבים ֶׁשַבח ַלָּקָּב"ה ּוַבָּקָׁשה, עֹוִנים "ָאֵמן" - ֱאֶמת ְוַהְלַואי, 

ָבִחים ֶשל ַהָּקָּב"ה ְנכֹוִנים, ְוַהְלַואי ֶׁשַהַּבָּקָׁשה ִתְתַקֵּים. ֱאֶמת ֶׁשַהּׁשְ
ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשֵאין ַלֲענֹות "ָאֵמן ֲחטּוָפה", "ָאֵמן ְקטּוָפה" אֹו "ָאֵמן ְיתֹוָמה".

"ָאֵמן ֲחטּוָפה" - א. ְאֵמן ִּבְמקֹום ָאֵמן. ב. ֲעִנַּית ָאֵמן ִלְפֵני ִסּיּום ַהְּבָרָכה.
"ָאֵמן ְקטּוָפה" - ָאֵמ ִּבְמקֹום ָאֵמן )ָהאֹות ָהַאֲחרֹוָנה ִנְבְלָעה ְבִדיּבּורֹו ְוִנְקְטָפה(.

"ָאֵמן ְיתֹוָמה" - ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבִׁשהּוי-ָמה )ֹלא ִמָּיד( ְלַאַחר ִסּיּום ַהְּבָרָכה.


