
דף נ"א: ִּבְרכֹות ַהִּקיּדּוׁש

ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים ְלִבְרַּכת ַהִּקיּדּוׁש ְּבֵליל ַׁשָּבת: א. "ָּברּוְך… ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן". 
ָּבת". ַהִּמְׁשָנה ְמִביָאה ֶאת ַּדַעת ֵּבית ַׁשַּמאי, ִּכי ְּתִחיָּלה  ב. "ָּברּוְך ַאָּתה ה'… ְמַקֵּדׁש ַהּׁשַ
ָּבת", ְוַאַחר ָּכְך "ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן". ֵהם ַמְסִּביִרים, ֶׁשִאם ֹלא  ֵיׁש ְלָבֵרְך "ָּברּוְך… ְמַקֵּדׁש ַהּׁשַ

ָּבת. ָהְיָתה ַׁשָּבת ֹלא ָהיּו ְמַקְּדִׁשים, ְוָלֵכן, ָראּוי ְלָבֵרְך ְּתִחיָּלה ֶאת ַהּׁשַ

ֵּבית ִהֵּלל חֹוְלִקים ֲעֵליֶהם ְוסֹוְבִרים, ִּכי ְּתִחיָּלה ְמָבְרִכים "ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן", ְּכִפי ֶׁשָאֵכן 
נֹוֲהִגים. ֵּבית ִהֵּלל ַמְסִּביִרים, ֶׁשְּבִלי ַיִין ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּדש, ְלִפיָכְך הּוא קֹוֵדם ִלְבָרָכה. 
בּוַע  ְּכמֹו ֵכן, ִּבְרַּכת "ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן" ַּתִּדיָרּה, ְוִאיּלּו ִּבְרַּכת ַהִּקיּדּוׁש ֶנֱאֶמֶרת ַּפַעם ַּבּׁשָ

ִּבְלָבד, ּוְכָבר ִנְכָּתב: "ָּתִדיר ְוֶׁשֵאינֹו ָתִדיר - ָּתִדיר קֹוֵדם".

ַּדף נ"ב: ִקיּדּוׁש ְוַהְבָּדָלה ו"ַמִים ַאֲחרֹוִנים"

ְלַאַחר ִּבְרַּכת ַהִּקיּדּוׁש ְּבֵליל ַׁשָּבת, ּוִבְרַּכת ַהַהְבָּדָלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ֵיׁש ִלְטעֹום ִמן ַהָּיִין.

תּו  ִקיּדּוׁש ְוַהְבָּדָלה ִניָּתן ַלֲעׂשֹות ַאְך ְוַרק ַעל ּכֹוס ַיִין ֶׁשֹּלא ָׁשתּו ִמֶּמָּנה. ָלֵכן, ְלַאַחר ֶׁשּׁשָ
ִמּכֹוס ַהִּקיּדּוׁש אֹו ִמּכֹוס ַהַהְבָּדָלה, ִאי ֶאְפָׁשר ָלׁשּוב ּוְלַקֵּדׁש ָּבּה אֹו ְלַהְבִּדיל ָעֶליָה.

ַמִים ַאֲחרֹוִנים: ִלְפֵני ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵיׁש ִליּטֹול ֶאת ַהָּיַדִים ְּבָמִים. ַמִים ֵאֶלה ְמכּוִנים "ַמִים 
ַאֲחרֹוִנים" ִמְּפֵני ֶׁשִּלְפֵני ָהאֹוֶכל נֹוְטִלים ָיַדִים ַּפַעם ַאַחת, ְוַהְּנִטיָלה ִעם ִסּיּום ָהאֹוֶכל 

ִהיא ַהְּנִטיָלה ָהַאֲחרֹוָנה.

דף נ"ג: יֹוַנת ָזָהב

ַּפַעם ַאַחת, ָהַלְך ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה ַּבֶּדֶרְך ְּבִלְוַית ַשָּיָרה. ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך ִנְזַּכר, ִּכי ִלְפֵני 
ֵכן ָאַכל ְוָׁשַכח ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ָהֱאֶמת ִהיא, ֶׁשהּוא ָרָצה ַלֲחזֹור ַלָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָאַכל 
ָיָרה ְלַהְמִּתין לֹו ַעד ֶׁשֵּיֵלְך, ְיָבֵרְך  ְּכֵדי ְלָבֵרְך ָׁשם, ַאְך הּוא ָיַדע, ִּכי ִאם יֹאַמר ִלְבֵני ַהּׁשַ
ְוָיׁשּוב, ֵהם ֹלא ַיְסִּכימּו. ְלִפיָכְך, ֵמַאַחר ֶׁשִּקּיּום ַהִּמְצוֹות ָהָיה ָחׁשּוב ָּכל ָּכְך ְּבֵעיָניו, ְּכמֹו 
ָזָהב, ָזָהב ַרב, ָאַמר ָלֶהם: "ֲאִני ַחָּיב ַלֲחזֹור, ַחּכּו ִלי, ָׁשַכְחִּתי ָׁשם ָזָהב!" ֶׁשֲהֵרי ַהִּמְצוֹות 
ָׁשוֹות יֹוֵתר ִמָּזָהב. ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשֵהם ָאֵכן ִהְסִּכימּו. ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה ָחַזר ַלָּמקֹום 
ֶׁשּבֹו ָאַכל, ְּכֵדי ְלָבֵרְך, ְוַכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ָׁשָּמה ּוֵבַרְך, ַנֲעָׂשה לֹו ֵנס - הּוא ָמָצא ַּתְכִׁשיט ָזָהב 
ָּגדֹול ְּבצּוַרת יֹוָנה. ַמּדּוַע ָׁשַלח לֹו ַהָּקָּב"ה צּוַרת יֹוָנה ַּדְוָקא? ִמְּפֵני ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמָׁשל 
ְליֹוָנה. ְּכִפי ֶׁשַהּיֹוָנה ִנְמֶלֶטת ֵמאֹוְיֶביָה ְּבֶאְמָצעּות ְּכָנֶפיָה ִּבְלָבד, ֶׁשֵהן נֹוְׂשאֹות אֹוָתּה 
ָּגבֹוַּה ֵמַעל ָהאֹוְיִבים, ָּכְך ַּגם ַרק ַהִּמְצוֹות ֶׁשַהְּיהּוִדים ְמַקְּיִמים ְמִגּנֹות ֲעֵליֶהם ֵמאֹוְיֵביֶהם.

 | על המפה

קושטא-קונסטנטינופול
קונסטנטינופול היא עיר גדולה בטורקיה, 
שנקראת היום איסטנבול. היא נוסדה במאה 
השביעית לפנה"ס, ונקראה בתחילה ביזנטיון. 
בשנת 324 העביר הקיסר קונסטנטינוס את 
בירת האימפריה הרומאית מרומא לביזנטיון, 
ושינה את שם העיר לקונסטנטינופוליס, על 
שמו. היהודים כינו את העיר קושטנדינא, 
או בקיצור קושטא. בשנת 1453 כבשו 
הטורקים העות'מאנים את העיר ושינו את 
שמו לאיסטנבול. במקום התקיימה קהילה 
יהודית גדולה וחשובה, ורבים ממגורשי 
ספרד ופורטוגל מצאו בה מקלט. בין יהודי 
העיר היו עשירים רבים שכיהנו במשרות 
חשובות בממלכה. רוב יהודי איסטנבול עלו 

לארץ לאחר הקמת המדינה.

)Wikipedia( ציור של העיר קונסטנטינופול

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר זרעים, 

מסכת ברכות, דף נ"ד

הסבר: ארבעה אנשים שהיו בסכנה ויצאו ממנה 
צריכים להביא קורבן תודה ולברך ברכת הגומל 

על הצלתם.

פותיה – רוחבה
קטליה – הרג אותו

"אמר רב יהודה אמר רב: ארבעה צריכין להודות 
- יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה 

ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא" 

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ַּדִּפים נ"א-נ"ז
פרשת תרומה | כ"ח בשבט- ד' באדר )23-29 לפברואר(

דף נ"ד: ִּבְרַּכת ַהּגֹוֵמל

ֶהָחׁש ֶׁשָהֲאָדָמה ָזָעה ַתְחָּתיו - ְרִעיַדת ֲאָדָמה, אֹו ַהּשֹׁוֵמַע ַרַעם, ְמָבֵרְך ִמָּיד "ָּברּוְך ַאָּתה 
ה'… ֶׁשּכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם". ַהּבֹוֶנה ַּבִית ָחָדׁש, אֹו ַהּקֹוֶנה ֵּכִלים ֲחָדִׁשים ְוָׂשֵמַח 

ָּבֶהם, ְמָבֵרְך "ָּברּוְך ַאָּתה ה'… ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה".

ַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים ְצִריִכים ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת "ַהּגֹוֵמל": א. ִמי ֶׁשִהְפִליג ַּבָּים, ְּבַהִּגיעֹו 
ַלַּיָּבָׁשה ְמָבֵרְך "ַהּגֹוֵמל". ב. ִמי ֶׁשָהַלְך ַּבִּמְדָּבר, ְּבַהִּגיעֹו ִלְמקֹום ִיּשּׁוב ְמָבֵרְך 
"ַהּגֹוֵמל". ג. ִמי ֶׁשָהָיה חֹוֶלה ְוִהְתַרֵּפא, ְמָבֵרְך "ַהּגֹוֵמל". ד. ִמי ֶׁשָהָיה ָּכלּוא ְּבֵבית 

ַהּסַֹהר ְוׁשּוְחַרר, ְמָבֵרְך "ַהּגֹוֵמל" ִעם ִׁשְחרּורֹו.

ֶאת ִּבְרַּכת "ַהּגֹוֵמל" ֵיׁש ְלָבֵרְך ְּבִציּבּור ְּבַמֲעַמד ֲעָׂשָרה. ַהְמָבֵרְך אֹוֵמר: "ָּברּוְך ַאָּתה 
ה'… ַהּגֹוֵמל ְלַחָּיִבים טֹובֹות, ֶׁשְּגָמַלִני )ָּכל( טֹוב", ְוַהִּציּבּור עֹוֶנה: "ִמי ֶׁשְּגָמְלָך 

)ָּכל( טֹוב, הּוא ִיְגָמְלָך ָּכל טֹוב ֶסָלה".

סרקו את 
הברקוד 

וצפו 
בסרטון

talmudisraeli.c
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

באיכות החיים שלהם.שעדיין ישנים, ופוגע מאוד להם מאוד, מעיר את הילדים לחמש שניות זה מפריע מופעלת אפילו אם זה רק פעם וכל יום כשהאזעקה השכנים טוענים שכל מצד אחד:

מצד שני:

חיים טוען שמדובר בסך הכל 

בחמש שניות שעוברות מהר, 

ושאין ברירה כי כך האזעקות 

המשוכללות עובדות היום, 

וזו הדרך היחידה שלו להגן 

על החנות מפני פריצות.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

לחיים יש הרבה שנים חנות מכולת שכונתית קטנה. לפני מספר 
שבועות הוא התקין במכולת מערכת אזעקה משוכללת. הבעיה היא 
שכל פעם שמפעילים אותה בסוף יום העבודה או כאשר מנתקים 
אותה בתחילת יום העבודה מוקדם בבוקר - היא מפעילה אזעקה 
למשך 5 שניות ואז מפסיקה. הדבר יצר ויכוח קשה בין חיים לשכנים.

א. היהודים קראו לה חנה, והנוצרים - ביאטריס.
ב. גדלה בפורטוגל במשפחת אנוסים שנמלטו מספרד.

ג. בהמשך עברה לאיטליה וחזרה בגלוי ליהדותה.
ד. הייתה אחת הנשים העשירות באירופה וסייעה רבות ליהודים.

דונה חנה גרציה

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
גירוש ספרד

עד המאה ה-12 חיו יהודי ספרד תחת השלטון 
המוסלמי, ונהנו מחופש, השכלה ושגשוג כלכלי. 
אולם כאשר כבשו הנוצרים את ספרד מידי 
המוסלמים, הלך יחסם של השלטונות ליהודים 
ונעשה גרוע יותר. בשנת 1492 חתמו המלך 
פרדיננד השני והמלכה איזבלה, ביוזמתו של 
ראש האינקוויזיציה טורקמדה, על צו האוסר 
על יהודים להמשיך לשבת בספרד, ודרש מהם 
להתנצר או לעזוב את הארץ. יהודים רבים בחרו 
להתנצר, לפחות למראית עין, אך רבים אחרים 
נשארו נאמנים לאמונתם ועזבו את ספרד לארצות 
אחרות. מספרם המשוער של המגורשים מוערך 
בין 40,000 ל-160,000. מגורשי ספרד סבלו רבות 
מהמסע ותלאות הדרכים, 
ורבים מהם מתו, נפלו 
בשבי, נשדדו או נרצחו. 
גירוש ספרד, שהתרחש 
באב,  לתשעה  בסמוך 
נחשב לאחד האסונות 
הגדולים שפקדו את עם 

ישראל במהלך הגלות. 
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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

תחנון 
תפילה הכוללת וידוי ובקשת סליחה על חטאי 

היחיד בתוך כלל ישראל.
ברוב ימות השנה אומרים סדר תחנון לאחר תפילת 
העמידה בתפילת שחרית, וגם לאחר תפילת 
העמידה בתפילת מנחה. תפילת תחנון כוללת 
שלושה חלקים: 1( נוסח וידוי, מסודר בהזכרת 
מעשי חטא עיקריים בסדר א"ב. 2( הזכרת י"ג 
מידות של רחמים  )שמות לד, ו-ז(. 3( נפילת 
אפיים, באמירת מזמור תהילים )ו, ב-יא(. בימי 
שני וחמישי מוסיפים לומר עוד תחנונים וי"ג 
מידות ולקט פסוקי תחנונים מהתנ"ך. בשבת, 

בימי מועד וימי שמחה, אין אומרים תחנון.

)Wikipedia( 1492 צו הגירוש משנת

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

בס"ד

חברותא



3 דקות

האינקוויזיציה הפורטוגלית

  | מי אני?

7 דקות

1  .
דונה חנה גרציה נשיא.

2  .

דונה גרציה קנתה שטחים גדולים של העיר על מנת להתגורר 
שם.

3  .

בשנת1556 , בעיר אנקונה שבמחוז מארֶקה בצפון-מזרח איטליה, 
גזר האפיפיור להעלות על המוקד קבוצה של אנוסים פורטוגלים 
באשמת חזרה ליהדות. בתגובה ארגנה גרציה את חרם אנקונה -  הטלת חרם מסחרי של יהודים על נמל אנקונה

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 האישה בציור?

איך העיר טבריה קשורה אליה?
מהו חרם אוקונה?

מוסד קתולי שהוקם ב-1536 לבקשת מלך פורטוגל. א.  
אנשיו היו אחראיים על רדיפת מומרים ואנוסים   ב. 

שלא פעלו בהתאם לדרישות הנצרות.
כמו כן, היה בסמכותם לצנזר ספרים, להאשים אנשים בכישוף ועוד. ג. 

למעלה מ-1,000 אנשים הועלו על המוקד בידיהם. ד. 

2
1

3



ַּדף נ"ו: ֲחלֹומֹות ַהַּלְיָלה

ָאַמר ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָאַמר ַרִּבי יֹוָנָתן: ְּבֶדֶרְך ְּכָלל, ַהחֹוֵלם ַּבַּלְיָלה, חֹוֵלם ַעל 
ְּדָבִרים ֶׁשהּוא ִהְרֵהר ָּבֶהם ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום. ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשֵּקיַסר רֹוִמי ָׁשַאל ֶאת 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה: "אֹוְמִרים ֶׁשַאֶּתם ַהְּיהּוִדים ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים; ֱאמֹור ָנא ִלי, 
ָמה ֶאֱחלֹום ַהַּלְיָלה?". ָאַמר לֹו: "ַאָּתה ַתֲחלֹום ֶׁשאֹוְיֶביָך ַמֲעִביִדים אֹוְתָך ַּבָּפֶרְך, 
ְמַבִּזים אֹוְתָך ּוַמְׁשִּפיִלים אֹוְתָך". ָּכל ַהּיֹום ִהְרֵהר ַהֵּקיָסר ַּבְּדָבִרים ֶׁשָאַמר לֹו ַרִּבי 
ְיהֹוֻׁשַע. ַּבַּלְיָלה ָעָלה ַהֵּקיָסר ַעל ְיצּועֹו, ּוֶבֱאֶמת הּוא ָחַלם ֲחלֹומֹות ְזָוָעה, ֶׁשאֹוְיָביו 

ִמְתַעְלִלים ּבֹו ּוַמְכִליִמים אֹותֹו.

ַּגם ְׁשבֹור ַמְלָּכא, ֶמֶלְך ָּפַרס, ָׁשַאל ֶאת ְׁשמּוֵאל: "ָמה ֶאֱחלֹום ַהָּלְיָלה?". ָאַמר לֹו 
ְׁשמּוֵאל: "ָחלֹום ַּתֲחלֹום ֶׁשאֹוְיֶביָך ָהרֹוָמִאים ִיְׁשּבּוָך ִויַאְּלצּוָך ִלְטחֹון ַּגְרִעיֵני ְתָמִרים 
ְּבֵרַחִיים ֶׁשל ָזָהב". ָּכל ַהּיֹום ָחַׁשב ְׁשבֹור ַמְלָּכא ַעל ַהְּדָבִרים, ְוָאֵכן ַּבַּלְיָלה ְּפָקדּוהּו 

ֲחלֹומֹות ְּבָעָתה ֵאּלּו.

ַּדף נ"ז: ְּבָרכֹות ְּבֵעת ִּביּקּור ְּבָבֶבל

ַהַּבְבִלִּיים ֶהֱחִריבּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון. ַּבַּתְלמּוד לֹוְמִדים ֶאת ִּדְבֵרי ַרב 
ַהְמנּוָנא, ִּכי ַהַּמִּגיַע ְלָבֶבל ָצִריְך ְלָבֵרְך ָחֵמׁש ְּבָרכֹות. ֵּבין ַהְּבָרכֹות ִנְמֵנית ְּבָרָכה ַעל 
ְרִאַּית ָהִעיר ָּבֶבל, ִּביַרת ְמִדיַנת ָּבֶבל. ָהרֹוֶאה ֶאת ָהִעיר ָּבֶבל ָהַעִּתיָקה ְמָבֵרְך "ָּברּוְך 
ֶׁשֶהֱחִריב ָּבֶבל ָהְרָׁשָעה". ִמְּפֵני ֶׁשַּפַעם, ָהְיָתה ָּבֶבל ַמְמָלָכה ַאִּדיָרה, ְוַאֲחֵרי ֶׁשַהָּקָּב"ה 

ֶהֱעִניׁש אֹוָתם, ָהִעיר ֶנְחְרָבה.

ָהרֹוֶאה ֶאת ֵּביתֹו ֶהָחֵרב ֶׁשל ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְמָבֵרְך: "ָּברּוְך ֶׁשֶהֱחִריב ֵּביתֹו ֶׁשל 
ְנבּוַכְדֶנַּצר ָהָרָׁשע".

ָהרֹוֶאה ֶאת ּגֹוב ָהֲאָריֹות ֵאָליו הּוְׁשַלְך ָּדִניֵאל, ְוַהָּקָּב"ה ָׁשַמר ָעָליו ִמְּפֵני ָהֲאָריֹות 
ַהּטֹוְרִפים, ְמָבֵרְך "ָּברּוְך ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה".

ַּגם ָהרֹוֶאה ֶאת ִּכְבַׁשן ָהֵאׁש ֵאָליו הּוְׁשְלכּו ֲחַנְנָיה, ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה, ְוַהָּקָּב"ה ִחְּלָצם 
ִמֶּמּנּו, ְמָבֵרְך ְּבָרָכה זֹו.

ָהרֹוֶאה ָׂשדֹות ְּבָבֶבל ֶׁשֵאיָנם ְראּוִיים ִלְזִריָעה ִּכי ַהָּקָּב"ה ֶהֱעִניׁש אֹוָתם, ְמָבֵרְך "ָּברּוְך 
אֹוֵמר ְועֹוֶׂשה, ּגֹוֵזר ּוְמַקֵּים".

ַּדף נ"ה: ְּבַצְלֵאל = ְּבֵצל ֵא-ל

ָאַמר ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנֲחָמִני ָאַמר ַרִּבי יֹוָנָתן: ַמּדּוַע "ְּבַצְלֵאל", ֶׁשָּבָנה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן 
ְוֶאת ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ִנְקָרא "ְּבַצְלֵאל"? ְּכֵדי ְלַרֵּמז ַעל חֹוְכָמתֹו. ַּכֲאֶׁשר ַהָּקָּב"ה ִציּוָה 
ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְלָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן, הּוא ָאַמר לֹו ִלְבנֹות ְּתִחיָּלה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוַאַחר 
ָּכְך ֶאת ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן, ָהָארֹון, ַהִּמְזֵּבַח, ָועֹוד, ְוִאיּלּו מֶֹׁשה ַרֵּבנּו  ִציּוָה ַעל ְּבַצְלֵאל 

ִלְבנֹות ְּבֵסֶדר ָהפּוְך, ֶאת ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ְּתִחיָּלה ְוַאַחר ָּכְך ֶאת ַהִּמְׁשָּכן.

ָׁשַאל ְּבַצְלֵאל: ֲהֵרי ְּבנֹוַהג ֶׁשָּבעֹוָלם, ְּתִחָּלה ּבֹוִנים ֶאת ַהַּבִית ְוַאַחר ָּכְך ְמִביִאים ֶאת 
ַהֲחָפִצים. ֵהן ֵאין ְמִניִחים ֲחָפִצים ּובֹוִנים ַּבִית ְסִביָבם! ָאַמר לֹו מֶֹׁשה ַרֵּבנּו : ַאָּתה 
צֹוֵדק, ֵאיְך ָיַדְעָּת ֶׁשַהָּקָּב"ה ֶּבֱאֶמת ָאַמר ִלְבנֹות ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְּתִחיָּלה ְוַאַחר ָּכְך ֶאת 
ַהֵּכִלים? ַהִאם ָהִייָת ְּבֵצל ֵא-ל, ַּתַחת ִצּלֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ִּכַבָיכֹול ְוָׁשַמְעָּת ֵּכיַצד ִציּוָה 

ָעַלי ִלְבנֹות ְּתִחָּלה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוַאַחר ָּכְך ֶאת ֵּכָליו? ְלִפיָכְך הּוא ִנְקָרא "ְּבַצְלֵאל".

בס"ד

במה חלוקים ֵּבית ַׁשַּמאי ובית ִהֵּלל  א. 
בעניין ִּבְרכֹות ַהִּקיּדּוׁש?

מיהם ַאְרָּבָעת הֲאָנִׁשים שְצִריִכים ְלָבֵרְך  ב. 
ִּבְרַּכת "ַהּגֹוֵמל"?

ַמּדּוַע "ְּבַצְלֵאל", ֶׁשָּבָנה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת  ג. 
ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ִנְקָרא "ְּבַצְלֵאל"?

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ברכות, ַדִּּפים נ״ה - נ״ז

???שאלות השבוע

דבר תורה
הכרובים שהיו במקום הקדוש ביותר במשכן, 
יכולים ללמד אותנו על פי הצורה בה הם נבנו, 
מהי דרך החיים הנכונה לכל אדם בישראל: 
"והיו הכרובים פורשי כנפיים למעלה... ופניהם 

איש אל אחיו".

אדם מישראל צריך שיהיו בו שתי תכונות: 

מצד אחד: "פורשי כנפיים למעלה"- שישאף 
למדרגות נעלות, ישתדל לעשות רצון שמים 
ולעבוד את בוראו. מצד שני: "ופניהם איש 
אל אחיו"- שמעופו אל על לא ימנע ממנו 
לראות את חברו, לעזור לו במצוקתו ולהתנהג 

בענייני העולם בצורה מכובדת ומוסרית.

זה הסמל אותם מסמלים הכרובים, זה סמלו 
של קודש הקודשים, וזה סמלו של עם 

ישראל: "טוב לשמיים וטוב לבריות".

מי האיש?
)תשובה: שבור מלכא, מלך פרס(

הוא לא היה שלם
ובלילות היה חולם

שלמרות שקיבל פרס
כבודו היה למרמס

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


