
ַּדף נ"ח: ְּבָרכֹות ְמיּוָחדֹות

ָהרֹוֶאה ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְיהּוִדים ַהִּמְתַּכְּנִסים ַיַחד, ְמָבֵרְך: "ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵקינּו 
ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲחַכם ָהָרִזים". ְּכלֹוַמר, ַהָּקָּב"ה יֹוֵדַע ֶאת ָּכל ָהָרִזים, ֶאת ַהּסֹודֹות ְוֶאת 

ַהַּמֲחָׁשבֹות ֶׁשל ּכּוָּלם.

ָהרֹוֶאה ָחָכם ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ְמָבֵרְך: "ָּברּוְך… ֶׁשָחַלק ֵמחֹוְכָמתֹו ִליֵרָאיו".

ָהרֹוֶאה ּגֹוי ְמלּוָּמד ָּגדֹול ְּבחֹוְכמֹות ָהעֹוָלם, ְמָבֵרְך: "ָּברּוְך… ֶׁשָּנַתן ֵמחֹוְכָמתֹו ְלָבָׂשר ָוָדם".

ַּכֲאֶׁשר רֹוִאים ֶמֶלְך ְיהּוִדי, ְמָבְרִכים: "ָּברּוְך… ֶׁשָחַלק ִמְּכבֹודֹו ִליֵרָאיו". ָהרֹוֶאה ֶמֶלְך ּגֹוי 
ְמָבֵרְך: "ָּברּוְך… ֶׁשָּנַתן ִמְּכבֹודֹו ְלָבָׂשר ָוָדם".

ַּדף נ"ט: ִּבְרַּכת ַהַחָּמה וִּבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָינּו

ָנה ִהיא חֹוֶזֶרת  ַמִים, ּוִמֵדי ּׁשָ ֶמׁש ַהּזֹוַרַחת ְּבָכל ּבֹוֶקר ְוׁשֹוַקַעת ָּבֶעֶרב, סֹוֶבֶבת ַּבּׁשָ ַהּׁשֶ
ַלְּנקּוָּדה ֶׁשָּבּה ִהְתִחיָלה ְלָהִאיר ְּבֵעת ְּבִריַאת ָהעֹוָלם. ֲאָבל ַּפַעם ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוֶנה 
ָעה  ָׁשִנים ִהיא ַמִּגיָעה ְלָמקֹום ֶזה, ְּבִדּיּוק ִּבְתִחיַּלת יֹום ְרִביִעי ֶׁשּבֹו ִנְבְרָאה ְוַגם ַבּׁשָ
ֶמׁש ְּבָׁשָעה זֹו, ְמָבֵרְך "ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ֶׁשָּבּה ִנְבְרָאה. ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּׁשֶ

עֹוֶׂשה ַמֲעֵׂשה ְבֵּראִשׁית". 

ִּבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָינּו: ָאָדם ַהּשֹׁוֵמַע ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה ֶׁשְּמַׂשַּמַחת ֶאת ִליּבֹו, ְמָבֵרְך ֶאת ה': "ָּברּוְך… 
ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה". ִאם ַהְּבׂשֹוָרה ַהּזֹו טֹוָבה ַּגם לֹו ְוַגם ַלֲאֵחִרים, ְמָבֵרְך: 
רּו לֹו ִּכי נֹוַלד לֹו  "ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב". ָלֵכן ָאָדם ֶׁשִּביּׂשְ

ֵּבן, ְמָבֵרְך "ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב", ֶׁשֲהֵרי ַגם הּוא ָׂשֵמַח ְוַגם ִאְׁשּתֹו.

ה' עֹוֶׂשה - ְלטֹוָבה הּוא עֹוֶׂשה ַּדף ס': ָּכל ַמה ּׁשֶ

ה' עֹוֶׂשה - ְלטֹוָבה הּוא עֹוֶׂשה". ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא: ָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַרֵּגל לֹוַמר: "ָּכל ַמה ּׁשֶ

ַּפַעם, ָהַלְך ַרִּבי ֲעִקיָבא ַּבֶּדֶרְך ְוִעּמֹו ֲחמֹור, ַּתְרְנגֹול ָוֵנר. הּוא ִהִּגיַע ִלְמקֹום ִיּשּׁוב, ִחיֵּפׂש 
ָמקֹום ָללּון, ַאְך ִאיׁש ֹלא ִהְסִּכים ְלַהְכִניסֹו ְלֵביתֹו. ֹלא נֹוְתָרה לֹו ְּבֵרָרה ְוָהַלְך ָללּון ִמחּוץ 

ה' עֹוֶׂשה - ְלטֹוָבה הּוא עֹוֶׂשה. ָלִעיר. הּוא ֹלא ִהְתָרֵעם, ֶאָּלא ָאַמר: ָּכל ַמה ּׁשֶ

ְלֶפַתע, ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה, ִהְתַרֲחׁשּו ְדָבִרים מּוָזִרים. רּוַח ָנְׁשָבה ְוִכיְּבָתה ֶאת ַהֵּנר. ָּבא 
ָחתּול ְוָטַרף ֶאת ַהַּתְרְנגֹול, ְוַהּנֹוָרא ִמּכֹל, ָּבא ַאְרֵיה ְוָטַרף ֶאת ַהֲחמֹור. נֹוַתר ַרִּבי ֲעִקיָבא 

ה' עֹוֶׂשה - ְלטֹוב הּוא. ְּבֹלא ְכלּום, ַּבחֹוֶׁשְך, ַוֲעַדִין ָאַמר: ָּכל ַמה ּׁשֶ

ַּכֲעבֹר ְזַמן ָמה ִנְׁשְמעּו ְרָעִׁשים ֲחָזִקים. ְּגדּוד-ָצָבא ִהְתַנֵּפל ַעל ָהִעיר ְוָלַקח ֶאת ָּכל 
ַהָּקָּב"ה עֹוֶׂשה ְלטֹוָבה הּוא.  ִבי. ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ִהֵּנה, רֹוִאים ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ ֲאָנֶׁשיָה ַּבּׁשֶ
ֵהן ִאיּלּו ָהיּו ֲהָללּו ַמְסִּכיִמים ְלָאֵרַח אֹוִתי - ָהִייִתי ִנְׁשָּבה ִעָּמֶהם. ִאיּלּו ָהָיה ַהֵּנר ּדֹוֵלק, 
ָהיּו ָהאֹוְיִבים רֹוִאים אֹוִתי. ִאיּלּו ָהָיה ַהַּתְרְנגֹול ְמַקְרֵקר ְוַהֲחמֹור ָהָיה נֹוֵער, ָהיּו ָהאֹוְיִבים 

ַהָּקָּב"ה עֹוֶׂשה ְלטֹוָבה הּוא עֹוֶׂשה. ְמַגִּלים אֹוִתי - ָּכל ַמה ּׁשֶ

 | על המפה

עמק חרוד
עמק חרוד נמצא בצפון הארץ, ממזרח 
לעמק יזרעאל. הוא נקרא על שם מעיין 
חרוד הנמצא ליד הגלבוע, שמוזכר בספר 
שופטים. בתקופת בית ראשון עמדה 
העיר יזרעאל בין עמק חרוד לעמק 
יזרעאל, ושימשה כבירת ממלכת ישראל. 
ההתיישבות החדשה בעמק החלה בשנות 
ה-20 של המאה העשרים, כאשר יהושע 
חנקין קנה את האדמות שעליהן הוקמו 
היישובים עין חרוד, כפר יחזקאל, גבע, תל 
יוסף, בית אלפא, חפציבה ובית השיטה. 
האזור היה בתחילה מלא בביצות, אולם 
הללו נוקזו לתוך ערוץ נחל חרוד והפכו 
לשטחי חקלאות פוריים. לאחר הקמת 
המדינה הוקמו באזור היישובים קיבוץ 

יזרעאל, גדעונה ומעלה גלבוע.

)Wikipedia ,עמק חרוד מצולם מהגלבוע )אלי שני

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר זרעים, 

מסכת ברכות, דף נ"ח

הסבר: התלמוד דורש את המילים בפסוק "לך ה' 
הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד", כאשר 
המילה "הנצח" מרמזת על מפלתה של מלכות 

רומא הרשעה.

ניסא – נס
איתעביד – נעשה

"והנצח - זו מפלתה של רומי, וכן הוא אומר: ויז 
נצחם על בגדי" וגו'.

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות, ַּדִּפים נ"ח- ס"ד
פרשת תצוה | ה'-י"א באדר )1-7 למרץ(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

לנעשה בבית שלו.אחרים. שכל אחד ידאג מה שהיונים עושות בבתים או חתול, וזה לא באחריותה שמישהו אחר מגדל כלב יונים, וכי היא נהנית מזה כמו טוענת שזו זכותה להאכיל השכנה אוהבת היונים מצד אחד:

מצד שני:

טוענים השכנים שהיונים 

גורמות לסבל, לפגיעה 

באיכות החיים ואף בבריאות, 

יוצרות לכלוך ורעש, ולכן 

לשכנה אין זכות לעודד 

הגעת יונים לבניין על חשבון 

השכנים האחרים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

אחת הדיירות בבניין רב קומות אוהבת יונים. היא נוהגת להניח להן 
זרעונים, פירורי לחם וכו' כדי שיבואו למרפסת ביתה. היא נהנית 
להתבונן בהם ואף ללטף אותן. הבעיה היא שהיונים הללו מהוות 
מטרד לשכנים אחרים בבניין שלא אוהבים יונים. הם טוענים שהיונים 
עושות רעש, משאירות לכלוך רב, נכנסות לתוך ביתם ומפיצות 
מחלות, ולכן הם מבקשים מהשכנה להפסיק להניח אוכל ליונים 

ולדאוג לגירושן מהסביבה.

א. להקה שהוקמה בשנת הקמת המדינה, ופועלת עד היום.
נקראת על שם קבוצת גבע, ממנה באו מייסדי הלהקה. ב. 

מוכרת בעיקר בשל שירי המולדת וההתיישבות העובדת שלה. ג. 
בין שיריה הידועים: ים השיבולים, אור וירושלים,   ד. 

החיטה צומחת שוב.
זכתה לפרס ישראל. להקת הגבעטרוןה. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
 השיר "ונתנה תוקף"
בקיבוץ בית השיטה

"ונתנה תוקף" הוא פיוט קדום מימי הביניים, 
הנאמר בחזרת הש"ץ של תפילת מוסף בראש 
השנה ויום כיפור, ומיוחס לרבי אמנון ממגנצא. 
במלחמת יום כיפור נהרגו 11 מבני קיבוץ בית 
השיטה, והאסון גרם לרבים מתושבי הקיבוץ 
לשנות את יחסם ליום כיפור ולהתחבר אליו 
מחדש כיום זיכרון. בתחילת שנות ה-90 הלחין 
יאיר רוזנבלום לחן חדש לפיוט "ונתנה תוקף", 
כמחווה לקיבוץ בית השיטה, ואת השיר ביצע 
חנוך אלבלק. הלחן החדש זכה להצלחה רבה, 
וביטא שילוב בין המסורת היהודית לתרבות 
הישראלית המודרנית. 
כיום שרים אותו חזנים 
רבים  תפילה  ובעלי 
בתפילות הימים הנוראים.
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רבי יהודה 
הנשיא
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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

חזרת הש"ץ )שליח ציבור(
חזרת שליח-ציבור על תפילת העמידה כאשר 
מתפללים תפילה בציבור של עשרה אנשים 

)לפחות(.

אנשי כנסת הגדולה תקנו ששליח הציבור יחזור 
על תפילת העמידה. המטרה הראשונה לתקנה 
זו הייתה כדי להוציא ידי חובת התפילה גם את 
אלו שאינם יודעים להתפלל את תפילת העמידה 
הנאמרת בלחש. כיום חזרת הש"ץ נחשבת כתפילה 
משותפת של כלל המתפללים. חזרת הש"ץ 
נאמרת רק בתפילות היום: שחרית, מוסף, מנחה 
ונעילה, אך לא בתפילת ערבית. על השומעים 
להקשיב היטב לתפילת שליח הציבור ולענות: 

"ברוך הוא וברוך שמו", ו"אמן".

)Wikipedia, י.ש.( יאיר רוזנבלום

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

בס"ד

חברותא



3 דקות

חנוך אלבלק ז"ל

  | מי אני?

7 דקות

1 . להקת הגבעטרון.
2 .

חנוך אלבלק ז"ל שביצע את השיר 
"ונתנה תוקף".

3 . לקיבוץ גבע.
4 .

בפרס ישראל על מפעל חיים  ותרומה למדינה
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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
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החדשה
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רבי יוסף 
קארו
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הרצל
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1939
שואה
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העצמאות
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רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים
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בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הלהקה בציור?

מיהו האיש העומד בצד שמאל, ואיך הוא קשור למילים "ונתנה תוקף"?
לאיזה מקום קשור שמה של הלהקה?

באיזה פרס חשוב זכתה הלהקה?

סולן להקת הגבעטרון. א. 
נולד בירושלים והצטרף כנער לקיבוץ בית השיטה. ב. 

שירת כמדריך צניחה במשך שנים רבות. ג. 
התפרסם בביצוע השיר "ונתנה תוקף" בלחן של יאיר רוזנבלום. ד. 
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ַּדף ס"ג: ִּכיּבּוד ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים

ַּכֲאֶׁשר ֵהִקימּו ֶאת ְיִׁשיַבת ַהֲחָכִמים ָּבִעיר ַיְבֶנה, ִהְתַאְּספּו ַהַּתָּנִאים  ַרִּבי ְיהּוָדה, ַרִּבי 
יֹוֵסי, ַרִּבי ְנֶחְמָיה ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי, ְוִהְרצּו ְדָרׁשֹות ִלְכבֹוד ָהֲאָנִׁשים 

ֶׁשְּמָאְרִחים ְּבֵביָתם ֶאת ַּתְלִמיֵדי ַהְיִׁשיָבה.

אי ְלִהְתַּגֵּיר ְוַלֲהפֹוְך ִליהּוִדי. ֲאַנְחנּו  ַרִּבי ְיהּוָדה ָּדַרׁש: ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה, ֶׁשִּמְצִרי ַרּׁשַ
יֹוְדִעים, ֶׁשַהִּמְצִרים ִעיּנּו ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ּוְבָכל זֹאת, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ֵאְרחּו ֶאת 
ָבִטים  ֶׁשָּבאּו ְלִמְצַרִים ִּבְׁשנֹות ָהָרָעב, ֵאין אֹוְסִרים ֲעֵליֶהם  ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְוֶאת ַהּׁשְ
ְלִהְצָטֵרף ָלָעם ַהְּיהּוִדי. ַהִּמְצִרים ֹלא ִקיְּבלּו ֶאת ַיֲעקֹב ָאִבינּו  ְוֶאת ָּבָניו ִמְּפֵני ֶׁשָרצּו 
ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים - ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה - ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשִּביְקׁשּו ְלָהִפיק 
הּוָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים. ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ְזכּות זֹו ָעְמָדה ָלֶהם  ּתֹוֶעֶלת ִמּׁשְ
ְלַהִּתיר ֶאת ִּגּיּוָרם. ּוְבֵכן, ַהְמָאֵרַח ַּתְלִמיד ָחָכם, ַמֲאִכיל אֹותֹו ּוַמְׁשֶקה אֹותֹו ְּכֵדי 

ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ְּבַוַּדאי ִיְזֶּכה ְלָׂשָכר ַרב ָּגדֹול ְוָעצּום.

ַּדף ס"ד: "ֵלְך ְלָׁשלֹום"

ַרִּבי ָאִבין ַהֵּלִוי אֹוֵמר ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְפָרִדים ֵמָאָדם ָהעֹוֵמד ָלֵצאת ַלֶּדֶרְך, אֹוְמִרים לֹו "ֵלְך 
ְלָׁשלֹום". ַרק ִּבְׁשַעת ַהְלָוָיה, ַּכֲאֶׁשר ִנְפָרִדים ִמן ַהִּנְפָטר, אֹוְמִרים לֹו "ֵלְך ְּבָׁשלֹום".

ר ֵּבין ַהִּמְצוֹות, ְלָמָׁשל, ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִמָּיד ְלַאַחר  ְּכמֹו ֵכן, הּוא ָאַמר, ִּכי ָראּוי ְלַקּׁשֵ
ַהְּתִפיָּלה, ְוָהעֹוֶׂשה ֵּכן ִיְזֶּכה ְלָׂשָכר ַרב ֶלָעִתיד ָלבֹוא.

ַּדף ס"ב: ַקַּפְנְדִרָּיא - ִקיּצּור ֶּדֶרְך

ֵאין ְלִהיָּכֵנס ְלַהר ַהַּבִית ְּבצּוָרה ִּבְלִּתי ְמכּוֶּבֶדת. ְלִפיָכְך, ֵאין ְלִהיָּכֵנס ְבַּמֵּקל, ְוֶאת 
ַהַּנֲעַלִיים ָצִריְך ַלֲחלֹוץ, ִלְכבֹוד ַהָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם.

ִמְּפֵני ְּכבֹוד ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ַגם ָאסּור ַלֲעׂשֹות "ַקַּפְנְדִרָּיא" ְּבַהר ַהַּבִית. "ַקַּפְנְדִרָּיא" 
ִהיא ִמיָּלה ֲאָרִמית ֶׁשַּתְרּגּוָמּה הּוא "ִקיּצּור ֶּדֶרְך". ָאסּור ַלֲעבֹור ֶּדֶרְך ַהר ַהַּבִית ְּכֵדי 
ְלַקֵּצר ֶאת ַהֶּדֶרְך, ֶאָּלא ֵיׁש ְלַהִּקיף ֶאת ַהר ַהַּבִית. ַּגם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָאסּור ַלֲעׂשֹות 
"ַקַּפְנְדִרָּיא". ִאם ֵיׁש ְׁשֵני ְּפָתִחים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֵאין ְלִהיָּכֵנס ִמֶּפַתח ֶאָחד ְּכֵדי ָלֵצאת 
אי  ִני. אּוָלם, ָאָדם ֶׁשִּנְכַנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִמֶּפַתח ֶאָחד ְוִהְתַּפֵּלל, ַרּׁשַ ִמן ַהֶּפַתח ַהּׁשֵ
ִני, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ִנְכַנס ְּכֵדי ְלַקֵּצר ֶאת ַּדְרּכֹו, ֶאָּלא ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל. ָלֵצאת ִמן ַהֶּפַתח ַהּׁשֵ

בס"ד

מתי אומרים לאדם "ֵלְך ְלָׁשלֹום" ומתי   א. 
אֹוְמִרים לֹו "ֵלְך ְּבָׁשלֹום"?

פעם בכמה שנים מברכים את ברכת  ב. 
"עֹוֶׂשה ַמֲעֵׂשה ְבֵּראִשׁית"?

מה מברך ָאָדם ַהּשֹׁוֵמַע ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה  ג. 
ֶׁשְּמַׂשַּמַחת ֶאת ִליּבֹו?

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ברכות, ַדִּּפים ס״א - ס״ד

???שאלות השבוע

דבר תורה
בפרשתנו מצווה התורה על הדלקת המנורה: 
"וִיְקחּו ֵאֶליָך ֶשֶׁמן ַזִית ָזְך". רבותינו מנו תכונות 
רבות שיש בעץ הזית, ודווקא שתיים מרכזיות 
מהן נראות כסותרות זו את זו: מצד אחד, אמרו 
חכמים כי הזית עלול לגרום לשכחה, ומצד השני 
הם אמרו ששמן הזית מועיל לזיכרון )הוריות, 
יג'(. כיצד ייתכן שאותו מאכל יכול לגרום לשני 
דברים הפוכים זה מזה? נראה לומר שיש הבדל 
גדול בין הזית לבין השמן היוצא ממנו: אכילת 
הזית איננה דורשת הכנה מוקדמת, הזית מוכן 
לאכילה מיד, ללא מאמץ או יגיעה. לעומת זאת, 
הכנת שמן הזית דורשת עמל ומאמץ רב לכל 
אורך תהליך הפקתו.  לפי זה ניתן להסביר את 
הסתירה ולומר - שדבר שבא אל האדם בקלות, 
מבלי שהוא עמל והשקיע בו - יכול גם ללכת 
ולהיעלם ממנו מיד, לכן הזית כפי שהוא מסמל 
את השכחה. אולם מה שהאדם טרח ועמל רבות 
כדי להשיגו - יישאר בקרבו לאורך זמן, ועל כן 
שמן הזית שהופק ביגיעה מסמל את הזיכרון 

הנשאר לאורך זמן.

מי האיש?

)תשובה: שמש(

שמי נקרא גם מהסוף להתחלה
ובשמי הנוסף אני לא קרה

מברכים עלי כמו על ברקים
אבל רק פעמיים-שלוש בכל החיים.

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 ס"א: ְמַׁשל ַהָּדִגים

ַּפַעם ָּגְזָרה ַהַּמְלכּות ְּגֵזָרה ֶׁשְּיהּוִדים ֹלא ַיַעְסקּו ַבּתֹוָרה. ַרִּבי ֲעִקיָבא ֹלא ִצֵּית ַלְּגֵזָרה, 
ֶאָּלא הֹוִסיף ְלַלֵּמד ּתֹוָרה ַלַּתְלִמיִדים ְּבִלי ָּפַחד.

ָּפַגׁש אֹותֹו ַּפּפּוס ֶּבן ְיהּוָדה ְוָאַמר לֹו: ַהִאם ֵאיְנָך ּפֹוֵחד ֵמַהַּמְלכּות? ָאַמר לֹו ַרִּבי 
ֲעִקיָבא: ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמָׁשל. ַּפַעם ָהַלְך ׁשּוָעל ְלַיד ָנָהר ְוָרָאה ֶאת ַהָּדִגים ָׁשִטים 
ִּבְמִהירּות, ָנִעים ְלֹלא ֶהֶרף. ָאַמר ָלֶהם: ִמְּפֵני ָמה ַאֶּתם ּבֹוְרִחים? ָאְמרּו לֹו: ֵמָהְרָׁשתֹות 
ֶׁשל ַהַּדָּיִגים ֶׁשְּמַנִּסים ָלצּוד אֹוָתנּו. ָאַמר ַהּשּׁוָעל: ּבֹואּו, ָּדִגים ְיָקִרים, ֲעלּו ַלַּיָּבָׁשה 
ְוִנְחֶיה ָיַחד. ָאְמרּו לֹו ַהָּדִגים: ַהַהָּצָעה ֶׁשְּלָך ֵאיָנּה ְנבֹוָנה, ַוֲאִפיּלּו ִטיְּפִׁשית. ִאם ַּבַּמִים 
ֲאַנְחנּו ּפֹוֲחִדים, ְּבַוַּדאי ֶׁשִּנְפַחד ִלְחיֹות ִמחּוץ ַלַּמִים, ֶׁשֵּכן, ָּדג ִמחּוץ ַלַּמִים ֵמת. 
ִסֵּים ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָאַמר ְלַפּפּוס ֶּבן ְיהּוָדה: ִּבְׁשִביל ַהְּיהּוִדי, ַהּתֹוָרה ִהיא ְּכמֹו ַמִים, 
ִהיא ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו. ֵאיְך ִּבְכָלל ֶאְפָׁשר ְלַהֲעלֹות ַעל ַהַּדַעת ְלַהְפִסיק ִלְלמֹוד ּתֹוָרה?


