
ַּף ד': ָמַתי וְהַאִם דֹּוִחים אֶת הֲַחתוּנָּה? ד

רוֹבָיו ׁשֶהוּא  ן, וּלְפֶַתע נִפְטַר אֶחָד ִמקְּ ַמעֲׂשֶה בְּבָחוּר ׁשֶהְִתאֵָרס וְעַָמד לְהְִתחַּתֵ
ּ הַּתַלְמוּד ׁשֶבְִּמְקֶרה כָּזֶה  ים? אוֵֹמר לָנו צִָריךְ לָׁשֶבֶת עֲלֵיהֶם ׁשִבְעָה. ָמה עֹוׂשִ
ּ אֶת הֲַחתוּנָּה.  דּוֹחִים אֶת הֲַחתוּנָּה, כָּךְ ׁשֶהֶחָָתן יֵׁשֵב "ׁשִבְעָה" וְאַחַר כָּךְ יַעְַרכו

ל הֶחָָתן, אֵין לְִדחֹות אֶת הֲַחתוּנָּה, אֶלָּא ַמכְנִיסִים  ֲאבָל, אִם הַנִּפְָטר הוּא אָבִיו ׁשֶ
אֶת הַּמֵת לְחֶֶדר, עוְֹרכִים אֶת הֲַחתוּנָּה וְאַחַר כָּךְ עוְֹרכִים אֶת הַהַלְוָיָה. 

נְהָג ׁשֶאָבִיו ׁשֶל הֶָחָתן ֵמכִין אֶת  ַמדּוּעַ? ִמפְּנֵי ׁשֶבְִּתקוּפַת הַּתַלְמוּד הָיָה הַּמִ
ִבְעָה",  ּ אֶת הַחֲתוּנָּה עַד לְאַחַר הַ"ּשׁ ּ, ׁשֶאִם יְִדחו ׁשו ָּה לַחֲתוּנָּה, וַחֲכִָמים חָׁשְ הַסְּעוּד
ְמחַת  יָּכִין אוֹכֶל אֵַחר וְׂשִ ּ ִמּתְחִילָּה - יְִתַקלְֵקל, וְלֹא יִהְיֶה ִמי ׁשֶ הָאוֹכֶל ׁשֶהֵכִינו
ּ אֶת  ּ ֲחכִָמים, ּתְִחילָּה יַעְַרכו לֶֶמת. לָכֵן אְָמרו הֶָחָתן וְהַכַּלָּה לֹא ִתהְיֶה מוּׁשְ

הֲַחתוּנָּה וְאַחַר כָּךְ אֶת הַלְּוָיָה.

ַּף ה': הָאֹוזֶן וְהֶָאצְבָּעֹות ד

ּ יֹוְדעִים וּמוָּדעִים לְכָךְ ׁשֶצִָּריךְ לְהִיזָּהֵר ִמלִּׁשְמוֹעַ  אָנו
ּ בְַּדף זֶה - ַמדּוּעַ  ֵדנו ִּיבּוִּרים אֲסוִּרים. הַּתַלְמוּד ְמלַּמְ ד
צֶה  הַקָּ ל הַיַָּדיִם, כְּׁשֶ בָּ"ה בָָּרא אֶת הָאֶצְבָּעֹות ׁשֶ הַקָּ
ִּיבּוִּרים  ֹוֵמעַ ד אָָדם הַּשׁ ָּד? כְֵּדי ׁשֶ לָּהֶן צַר וְּמחוּד ׁשֶ
אָסוּר לִׁשְמֹועַ, יוּכַל לְִתחוֹב אֶת הָאֶצְבַּע  אֲסוִּרים, ׁשֶ
ַמע אֶת  לֹּא יִׁשְ לְתֹוךְ הָאֹוזֶן וְלֶאֱטֹום אֹוָתהּ, כָּךְ ׁשֶ
ִּיבּוִּרים הָאֲסוִּרים. גַּם בָּאֹוזֶן עַצְָמהּ הַקָּבָּ"ה בָָּרא  הַד
ְ, הַחֵלֶק הַָרךְ בְִּקצֵה הָאֹוזֶן, כְֵּדי ׁשֶגַּם אוֹתֹו  אֶת הַּתְנוּך
ִמיעַת  ְ נַע ִמּשׁ נִיּתָן יִהְיֶה לְִתחוֹב לְתוֹךְ הָאֹוזֶן וּלְהִיּמָ
דְּבִָרים אֲסוִּרים. לְכָל אֶצְבַּע יֵׁש ּתַפְִקיד ְמיוּחָד בְּבֵית 

ִמיצָה" הִכְנִיס הַכּוֹהֵן ִראׁשֹונָה  ן. אֶת הַ"קְּ ּ אֶת הַחֹוׁשֶ ׁש: בַּ"זֶֶּרת" ָמְדדו ָּ ְקד הַּמִ
כָּן וְאֶת כֵּלָיו. בָּ"אֶצְבַּע"  ׁשְ ּ אֶת בִּנְיַן הַּמִ נְחָה ׁשֶהֵכִין. בָּ"אַּמָה" ָמְדדו לְתוֹךְ הַּמִ
ֶמן  ּ ׁשֶ נְָּתנו ּ בְּכָךְ ׁשֶ ׁשו ּתַּמְ ָּל" הִׁשְ זְבֵּחַ. בָּ"ֲאגוּד ַּם קוְֹרבַּן חַּטָאת עַל הַּמִ ּ ד נְָתנו

וְָדם עַל אֲגוָּדלָיו ׁשֶל הַּמְצוָֹרע.

יהּ" ַּף ו': "פְִּסיק ֵריׁשֵ ד

ָרצָה  יהּ". ַמעֲׂשֶה בְּאָָדם ׁשֶ נֹו כְּלָל ּתַלְמוִּדי ָחׁשוּב הַנְִּקָרא "פְִּסיק ֵריׁשֵ יֶׁשְ
יֵּׁש עֵרוּב(, וְאָז ׂשָם לֵב,  לִגְרוֹר סַפְסָל בְּׁשַבָּת ִמבֵּיתֹו אֶל בֵּית ֲחבֵרֹו )בְָּמקוֹם ׁשֶ
הוּא יִגְרֹור אֶת הַסַּפְסָל  ְ, כְּׁשֶ ֶדה, וְאִם כָּך ֶֶּרךְ ׂשָ כִּי עָלָיו לִגְרוֹר אֶת הַסַּפְסָל ד
הוּא בְּעֶצֶם יֲַחרֹוׁש בֲָּאָדָמה. ֲהמוּּתָר לַעֲׂשֹות כָּךְ? ֲהֵרי בְּׁשַבַּת אָסוּר לֲַחרֹוׁש. 

ְמעֹון ַמּתִיר ִמפְּנֵי  נָּאִים. ַרבִּי יְהוָּדה אֹוֵסר, וַרבִּי ׁשִ ּ הַּתַ אֵלָה זֹו נְֶחלְקו בִּׁשְ
ֵּן כְּלָל לֲַחרוֹׁש, הוּא ַרק רוֹצֶה לְהַעֲבִיר אֶת הַסַּפְסָל.  ׁשֶאַבְׁשָלוֹם אֵינֹו ִמְתכַּו

ְמעוֹן לְהַעֲבִיר אֶת הַסַּפְסָל.  לֹּא בְּכָל ִמְקֶרה ַמּתִיר ַרבִּי ׁשִ בְַּדף זֶה לוְֹמִדים, ׁשֶ
ְרַקע ּתְִתבַּצַּע ֲחִריׁשָה - מוּּתָר, אַךְ  ַרק אִם לֹא בָּטוּחַ ׁשֶבִּגְִריָרתוֹ עַל פְּנֵי הַקַּ

ְרַקע - אָסוּר.  ַּאי הַסַּפְסָל יֲַחרֹוץ אֶת הַקַּ אִם בְּוַד

יהּ". כְּלוַֹמר, הַאִם יִּתָכֵן ׁשֶאִם נְַחּתוֹךְ אֶת רֹאׁשֹו  כְּלָל זֶה ְמכוּנֶּה "פְּסִיק ֵריׁשֵ
ַּאי  ַּאי ׁשֶהוּא יָמוּת. כָּךְ בְּכָל ִמְקֶרה ׁשֶבֹּו בְּוַד ׁשֶל בַּעַל חַיִּים, הוּא לֹא יָמוּת?! וַד
ַּאי ּתֵיחֵָרׁש  יְִתבַּצַּע הָאִיסּוּר - אָסוּר לַעֲׂשוֹת אוֹתוֹ. לָכֵן, אִם בִּגְִריַרת הַסַּפְסָל וַד

ְמעוֹן מֹוֶדה ׁשֶאָסוּר לִגְרוֹר אוֹתוֹ. ְרַקע, גַּם ַרבִּי ׁשִ הַקַּ

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת כתובות, דף ה'

הסבר: הגמרא מבארת את דברי ר' אלעזר, ששאל מדוע 
אצבעותיו של אדם דומות ליתדות. היא מסבירה שהשאלה 
היא לא למה הן מחולקות זו מזו, שהרי לכל אחת יש 
תפקיד משלה, אלא מדוע הן צרות וארוכות כיתדות? 
והתשובה היא, כדי שאפשר יהיה לסתום באמצעותן 

את האוזניים וכך להימנע משמיעת דברים לא טובים.

תרגום: מאי טעמא - מה הטעם
למילתיה עבידא - עשויה לדבר שלה

והיינו דאמר ר' אלעזר: מפני מה אצבעותיו של אדם דומות 
ליתידות? מאי טעמא?! אילימא משום דמחלקן, כל חדא 

וחדא למילתיה עבידא, דאמר מר: זו זרת, זו קמיצה, זו אמה, זו 
אצבע, זה גודל! אלא מה טעם משופות כיתידות? שאם ישמע 

אדם דבר שאינו הגון, יניח אצבעותיו באוזניו.

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת כְּתוּבֹּות ד'-י'
פרשת פנחס | י"א- י"ז בתמוז )10-16 ליולי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
חומות העיר העתיקה בירושלים

ירושלים הייתה מאז הקמתה עיר מוקפת חומות, 
שנועדו להגן עליה מפני התקפות. לאורך ההיסטוריה 
חרבו חומות ירושלים ונבנו מחדש פעמים רבות. 
חומות חדשות נבנו עם התרחבותה של העיר. החומות 
המקיפות את העיר העתיקה כיום אינן החומות 
שהובקעו בי"ז בתמוז על ידי הרומאים, אלא נבנו 
במאה ה-16 על ידי הסולטאן סולימאן המפואר. אורכן 
הוא כארבעה וחצי קילומטרים, גובהן כעשרה מטרים, 
והן מקיפות אזור של כקילומטר רבוע. בחומות קבועים 
שמונה שערים, שאחד 
)שער  סתום  מהם 
חומות  הרחמים(. 
אלה משמשות כיום 
כאתר תיירות וכסמל 

לירושלים העתיקה. 

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי וחברתי 
ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך חיזוק והעצמת 

הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי, 
עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, דף פייסבוק פעיל, 
ערוץ youtube פעיל הכולל סרטונים, תוכניות קיץ,  ועוד. 
מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל הארץ ואף בעולם. 

תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  
מחברים עולמות. 

חומות ירושלים העתיקה כפי שנראות כיום )Wikipedia, איתן פרמן(.



מצד שני:

חלק מהמתפללים טענו שזו כפיות 

טובה לתאר עכשיו את ירושלים 

בתיאורים של חורבן, שריפה ואבל, 

בשעה שבחסדי ה' ירושלים היא 

העיר הגדולה בישראל. חיים בה 

מאות אלפי יהודים, היא בנויה 

לתפארת, משגשגת ויש בה 

מוסדות שלטון ותורה רבים. לכן, 

לטענתם, יש לעדכן את התפילות 

והתיאורים בהתאמה למצב הנוכחי 

של ירושלים ולא למה שהייתה 

לפני 2,000 שנה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

בתקופת ימי בין המיצרים, בין י"ז בתמוז לט' באב, יש בפיוטים השונים, 
בסליחות ובתפילות המיוחדות – אזכורים של ירושלים כשהיא אבלה 
מבלי יושב, חרבה, שרופה באש, וכן הלאה תיאורים דומים. הדבר הזה 

עורר ויכוח סוער בבית הכנסת.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

הצומות על חורבן הבית
בלוח השנה ישנם ארבעה ימים בהם צמים זכר 
לאירועים הקשורים לחורבן המקדש: עשרה בטבת, 
י"ז בתמוז, תשעה באב וצום גדליה. צומות אלה 
מוזכרים כבר בדברי הנביאים אחרי חורבן בית 
שני, ומתוכם תשעה באב הוא החמור ביותר, כי זהו 
תאריך חורבן המקדש עצמו. לעתיד לבוא, כאשר 
ייבנה המקדש, יהפכו תאריכים אלה לימי שמחה.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
הצטרפו למאות אלפי לומדי 

הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 
אצלכם בקהילה

כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 
עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 

הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- בית ספר 'נתיב זבולון', מודיעין.

בס"ד

חברותא

המצור על ירושלים במלחמת 
השחרור

במהלך מלחמת העצמאות עמדה ירושלים 
במרכזם של קרבות רבים. הערבים השתלטו 
על הדרכים המרכזיות המובילות לחלקה היהודי 
של העיר, ומנעו מעבר של שיירות לוחמים, מזון 
ואספקה. ניסיונות רבים נעשו לפרוץ את המצור 
באמצעות שיירות משוריינים ולהשתלט על 
הדרכים, והכוחות היהודיים ספגו אבדות קשות 
במהלך קרבות אלה. מבצע נחשון ומבצע הראל 
היו שניים מהמבצעים שבמהלכם הצליחו להעביר 
שיירות לירושלים. מאוחר יותר נסללה דרך גישה 
שכונתה "דרך בורמה", שהצליחה לפרוץ את 
המצור הירדני על ירושלים הערבית, ובמבצע 
שילוח הותקן צינור מים שהעביר מים לעיר מאזור 
חולדה. בזכות מאמצים אלה הצליחו תושבי 

ירושלים להחזיק מעמד במלחמה.

מצד אחד:
שנכתבו התיאורים הללו.קרו והשתנו בירושלים מאז במצב הזה, והרבה דברים שב"ה ירושלים ממש לא שהם ללא שינוי, למרות ולהמשיך לומר אותם כפי אזי יש לשמור על המסורת והתיאורים שמופיעים בסידור, שאם אלו התפילות חלק מהמתפללים אמרו 

 | מן ההסטוריה

הרס הרובע 
היהודית של העיר 

העתיקה, 1948 
)Wikipedia,הארכיון 
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3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .

שריפת התורה על ידי אפוסטומוס.
2 . י"ז בתמוז.
3 .

נפילת חומות ירושלים.
4 . י"ז בתמוז.

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב 
של התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם 
שלם של סרטים בנושאים שונים ומגוונים, 

מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

איזה אירוע מצויר כאן?

באיזה תאריך הוא מתרחש?

איזה אירוע נוסף מצויר ברקע התמונה?

באיזה תאריך מתרחש האירוע הנוסף?

אחד מארבעת הצומות על החורבן.. 1

חמישה אסונות קרו לעם ישראל בתאריך זה.. 2

היום בו הובקעו חומות ירושלים בבית שני.. 3

בו מתחילים ימי בין המיצרים.. 4

בתאריך הזה גם נשברו לוחות הברית.. 5

2

1

3

4

י"ז בתמוז
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בס"ד

למה שימש האגודל בבית המקדש?  .1

האם מותר לעשות בשבת מלאכה שבוודאי   .2
תגרום לאיסור, אם לא מתכוונים לאיסור?

מה מברכים בסעודות בהן משתתפים חתן   .3
וכלה?

סדר מועד | ַמסֶּכֶת כְּתוּבֹּות, דף ז׳ - י׳

???שאלות השבוע

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 

 talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!

דבר תורה
בנות צלפחד תובעות נחלה בארץ ישראל. תביעה 
זו היא למעשה בקשה ממונית של נדל"ן בארץ 
ישראל - ומדוע התורה מייחסת חשיבות כה רבה 
לסיפור זה ומאריכה לציינו, כשמדובר בבקשה 
חומרית? המדרש רואה את תביעתן של בנות 
צלפחד באור אחר. הוא רואה בבקשתן תיקון 
לחטאם של בני דור המדבר שמאסו בארץ חמדה 
בחטא המרגלים. דבר זה נלמד מסמיכות סיפורן 
של בנות צלפחד לפסוקים המדברים על כך שכל 
מתי המדבר פסקו מלמות אחרי העונש של חטא 
המרגלים. הגעת פרשיית בנות צלפחד- המלמדת 
על החיבה והציפיה לארץ - מתקנת את חטא 
המרגלים, ועל כך אומר המדרש: "אותו הדור היו 

הנשים גודרות מה שאנשים פורצים".

זְבֵַּח ל הַּמִ ַּף י': ַמעֲלֹוָתיו ׁשֶ ד

זְבֵּחַ. ּ ְמבִיאִים קוְֹרבָּנוֹת וַּמְקִריבִים אוָֹתם עַל הַּמִ ׁש הָיָה ַקיָּם, הָיו ָּ ְקד כְּׁשֶבֵּית הַּמִ

ָראֵל.  ּ עֲבוּר כָּל עַם יִׂשְ ּ "קֹוְרבְּנֹות צִיבּוּר", ׁשֶאוָֹתם הְִקִריבו חֵלֶק ֵמהַקּוְֹרבָּנוֹת הָיו
ּ בְּכָל בֹּוֶקר וּבְכָל עֶֶרב, הָיָה קוְֹרבַּן צִיבּוּר.  ל, קֹוְרבַּן הַּתִָמיד ׁשֶהְִקִריבו לְָמׁשָ
ל,  ּ יְהוִּדים לְעַצְָמם, לְָמׁשָ ּ "קֹוְרבְּנֹות יִָחיד", אוָֹתם הֵבִיאו קוְֹרבָּנוֹת אֲֵחִרים הָיו
ֵּב לְהָבִיא קוְֹרבַּן עֹולָה  ְתנַד הָעוֹבֵר עֲבֵָרה וְהְִתחַיֵּב לְהְַקִריב קוְֹרבַּן חַּטָאת, אֹו הַּמִ

לִָמים, כְֵּדי לְהְִתָקֵרב לִפְנֵי ה'. אֹו קוְֹרבַּן ׁשְ
ָראֵל. זְבֵּחַ גַָּרם אְַרבַּע טוֹבֹות לְעַם יִׂשְ הַּמִ בַּּתַלְמוּד מוּזְכָּר ׁשֶ

ָראֵל. גְּזֵרוֹת ָרעוֹת לֹא ָתבֹואנָה עַל עַם יִׂשְ א. ָמנַע ׁשֶ
ָראֵל. ב. הוּא כִּיפֵּר עַל הָעֲוֹונוֹת ׁשֶל עַם יִׁשְ
פַע ׁשֶל פְַּרנָסָה בָּעֹולָם. ג. בִּזְכוּתֹו הָיָה ׁשֶ

ַמיִם. ָ ד. הוּא גַָרם לְחַבֵּב אֶת עַם יִׂשְָראֵל עַל אֲבִיהֶם ׁשֶבַּּשׁ

)תשובות: 1. זרת )בשינוי 
סופה - זרש(, 2. קמיצה, 3. 
אגודל, 4. אמה, 5. אצבע(

ַּף ט': גֵּט על ּתְנַאי ד

ׁש ֵמהֶם לִכְּתוֹב גֵּט  ּ יוֹצְאִים לַּמִלְחָָמה, הוּא הָיָה ְמבַקֵּ י הָיו ַ לִפְנֵי ׁשֶבָּנָיו ׁשֶל יִּשׁ
ּוֹצְאִים לַּמִלְחָָמה אֵינָם חֹוזְִרים, אִיׁש  כְִּריתוּת לִנְׁשוֵֹתיהֶם, זֹאת ִמפְּנֵי ׁשֶלִפְעִָמים הַי
ּ, ִמפְּנֵי  אֵינוֹ יוֵֹדעַ ָמה אֵיַרע אִיּתָם, וְהֵם בְּחֶזְַקת נֶעֱָדִרים. אִי אֶפְׁשָר לְִקבּוֹעַ ׁשֶהֵם ֵמתו

ים ׁשֶלָּהֶם אָסוּר לְהְִתחַּתֵן וְהֵן "עֲגוּנֹות". ּ, וְלָכֵן לַנָּׁשִ ׁשֶאִיׁש לֹא ָראָה ׁשֶהֵם ֵמתו

לָּהֶם:  ים ׁשֶ ּ ּתְנַאי עִם הַנָּׁשִ י אֲבִי ָדוִד הוָֹרה לְבָנָיו לֵָתת גֵּט לִנְׁשוֵֹתיהֶם וְהֵם עָׂשו ַ יִּשׁ
ָה ְמגוֶֹרׁשֶת, אַךְ אִם בְּסוֹף הַּמִלְחָָמה הַבַּעַל לֹא יָׁשוּב לְבֵיתֹו  כָּעֵת עֲַדיִן אֵין הָאִיּשׁ
יו וְיְִתבֵָּרר ׁשֶהִיא הָיְָתה ְמגוֶֹרׁשֶת  נִּיּתַן עַכְׁשָ ּ הֵיכָן הוּא, אָז יָחוּל הַגֵּט ׁשֶ וְלֹא יְֵדעו

וְהִיא יְכֹולָה לְהְִתחַּתֵן עִם אָָדם אֵַחר וְלֹא ִתהְיֶה "עֲגוּנָה".

ּ לַּמִלְחָָמה  יָּצְאו כָּל הַחַיָּלִים ׁשֶ ָראֵל, הוּא הִנְהִיג ׁשֶ וִד בְּנֹו הְִתַמנָּה לְֶמלֶךְ יִׂשְ ָּ ד כְּׁשֶ
לָּהֶם. ים ׁשֶ ּ כָּזֶה גֵּט לַנָּׁשִ כְָּתבו

ָּה עִם ָחָתן וְכַלָּה ְמָחה בְִּמעֹונֹו" - בְִּסעוּד הַּשִׂ ַּף ח': "ׁשֶ ד

ים וְיוֵֹתר סוֹעֲִדים יַחַד, לְִקַראת  ְלֹוֹׁשָה אֲנָׁשִ ּשׁ כְּׁשֶ
בְִּרכַּת הַּמָזוֹן הֵם ְמַמנִּים אֶחָד ֵמהֶם לְזַּמֵן. הוּא 
ַמזְִמין אֶת כּוּלָּם לְבְִרכַּת הַּמָזוֹן וְאוֵֹמר לָהֶם: 
ים סֹועֲִדים  "ַרבֹּוַתי נְבֵָרךְ". אִם עֲׂשָָרה אֲנָׁשִ
יַחַד, מוֹסִיפִים "נְבֵָרךְ אֱלֵֹקינוּ". בְַּדף זֶה לוְֹמִדים, 
ּתַּתְפִים ָחָתן וְכַלָּה, אָז  ָּה ִמׁשְ אִם בַּסְּעוּד ׁשֶ
ּתֶה הְַמזַּמֵן מוֹסִיף: "נְבֵָרךְ  ׁשְ בְּׁשִבְעַת יְֵמי הַּמִ

ָּה,  ּתַּתְפִים בַּסְּעוּד ׁשְ ְמָחה בְִּמעֹונֹו", לִכְבֹוד הֶָחָתן וְהַכַּלָּה הַּמִ הַּשִׂ ּ ׁשֶ אֱלֵֹקינו
ְמָחה בְִּמעֹונֹו". הַּשִׂ ּ ׁשֶ ּתַּתְפִים עֹונִים: "בָּרוּךְ אֱלֵֹקינו ׁשְ וְהַּמִ

למדנו על חמש האצבעות. זהו אותן לפי 
הרמזים הבאים:

1. בשינוי סופה, תהפוך לאשתו של רשע - 

2. היא לא אוהבת להוציא כסף - 

3. כינויה הפוך לגודלה - 

4. נקראת באותו שם כמו חלק מהזרוע - 

5. אין לה שם מיוחד - 

יַּת ְמלָאכֹות בְּיֹום טֹוב ַּף ז': עֲׂשִ ד

ַבָּת, אָסוּר לַעֲׂשוָֹתהּ בְּיוֹם טוֹב.  בְּאוֹפֶן עְֶקרֹונִי, כָּל ְמלָאכָה ׁשֶאָסוּר לַעֲׂשוָֹתהּ בַּּשׁ
ּיָּמוֹת "לְצֹוֶרךְ אֹוכֶל נֶפֶׁש".  אַךְ בְּיוֹם טוֹב הַּתוָֹרה הִּתִיָרה לַעֲׂשוֹת ְמלָאכוֹת ְמסו
ים אוָֹתן כְֵּדי לֶאֱכֹול. לָכֵן, בְּיוֹם טוֹב מוּּתָר לִׁשְחוֹט בְּהֵָמה  עוֹׂשִ כְּלוַֹמר, ְמלָאכוֹת ׁשֶ
ל אוָֹתהּ. בֵּית הִלֵּל סֹובְִרים, כִּי ְמלָאכוֹת ׁשֶהוּּתַר לַעֲׂשוֹת אוָֹתן לְצוֶֹרךְ  ֵ וּלְבַּשׁ
ּמוּּתָר לְַטלְֵטל  אֲכִילָה, מוּּתָר לַעֲׂשוֹת אוָֹתן גַּם לְצוֶֹרךְ דְּבִָרים אֲחִֵרים. לָכֵן, ֵמאַחַר ׁשֶ
ְּבִָרים  אוֹכֶל ֵמְרׁשוּת הַָרבִּים לְִרׁשוּת הַיָּחִיד כְֵּדי לֶאֱכֹול אוֹתוֹ, מוּּתָר גַּם לְַטלְֵטל ד

אֲֵחִרים בְּיוֹם טוֹב, אִם צְִריכִים אוָֹתם לְיוֹם טוֹב.


