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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת רֹאׁש ַה ָּשׁנָ הַּ ,דף ח' -י"ד
פרשת וירא | י"א -י"ז בחשון ( 17-23לאוקטובר)

ַּדף ח' :א' ְּב ִת ְׁש ֵרי  -רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה
ְּבא' ְּב ִת ְׁש ֵרי ָחל רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ,יֹום ַה ִּדין ֶׁשל ּכָ ל ָהעֹולָ ם.
רֹוע ַּב ָּשׂדֹותֵ .מ ֵא ֶיזה ַת ֲא ִריְך
יּטה ְו ָאסּור לַ ֲחרֹוׁש ְולִ ְז ַ
יעית ִהיא ְׁשנַ ת ְׁש ִמ ָ
ּכָ ל ָׁשנָ ה ְׁש ִב ִ
נֹוס ֶפת,
סֹופ ִרים ָׁשנָ ה ֶ
עֹוברְ ,
סֹופ ִרים ֶאת ַה ָּשׁנִ ים? ֵמא' ְּב ִת ְׁש ֵריְּ .בּכָ ל א' ְּב ִת ְׁש ֵרי ֶׁש ֵ
ְ
ּיֹובל ַמ ְת ִחילָ ה ְּברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה.
יעיתּ .גַ ם ְׁשנַ ת ַה ֵ
יעים לַ ָּשׁנָ ה ַה ְּשׁ ִב ִ
ַעד ֶׁש ַּמּגִ ִ
יעים לַ ָּשׁנָ ה ַה ֲח ִמי ִּשׁים
ּתֹורה ְמ ַצּוָה לִ ְסּפֹור ֲח ִמי ִּשׁים ָׁשנִ יםּ .כְ ֶׁש ַּמּגִ ִ
ּיֹובל? ַה ָ
ַמ ִהי ְׁשנַ ת ַה ֵ
יּפּורים ֶׁשל
נֹוסף לְ כָ ְךְּ ,ביֹום ַהּכִ ִ
ּוב ָ
יּטהְ ,
זֹור ִעיםּ ,כְ מֹו ִּב ְׁשנַ ת ַה ְּשׁ ִמ ָ
חֹור ִׁשים ְו ֵאין ְ
 ֵאין ְיהם.
הּוד ִּיים ָח ְזרּו לְ ָב ֵּת ֶ
ֹׁופר ְּב ֵבית ִּדיןְ ,וכָ ל ָה ֲע ָב ִדים ַה ְּי ִ
תֹוק ִעים ַּבּש ָ
ּיֹובלָ ,היּו ְ
ְׁשנַ ת ַה ֵ

יּפּוריםַׁ ,ש ָּבת ויֹום טֹוב
ּתֹוס ֶפת יֹום ַהּכִ ִ
ַּדף ט'ֶ :
יסתֹו.
יּפּורים ְמ ַעט לִ ְפנֵ י ּכְ נִ ָ
ְקדּו ַּשׁת יֹום ַהּכִ ִ
ּוב ֶע ֶרב יֹום טֹובְ ,ולָ כֵ ןָ ,צ ִריְך לְ ִה ָיּז ֵהר ֹלא לַ ֲעׂשֹות
נֹוהגֶ ת ּגַ ם ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ְ
ִּמ ְצוָ ה זֹו ֶ
יעת ַה ַח ָּמה.
ְמלָ אכָ הּ ,כְ ָבר לִ ְפנֵ י ְׁש ִק ַ
"ּתֹוס ֶפת" ַהּזֹו?
ֶ
הֹוסיף ֶאת ַה
ּכַ ָּמה זְ ַמן לִ ְפנֵ י ַׁש ָּבת וְ יֹום טֹוב ָצ ִריְך לְ ִ
"ּתֹוס ֶפת"
ֶ
ּכֹותבֶׁ ,ש ַּב ַּתלְ מּוד ֵאין ּכָ תּוב ּכַ ָּמה ְז ַמן ְצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות ַה
רּורה" ֵ
"ּמ ְׁשנָ ה ְּב ָ
ַה ִ
יֹותר ִמ ְּשׁלֹוׁש ֶע ְׂש ֵרה ַדּקֹות.
הֹוסיף ֵ
ַהּזֹוַ ,אְך ָּברּור ֶׁש ֵאין ָצ ִריְך לְ ִ

ַּדף י' :רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ְּבא' ְּב ִת ְׁש ֵרי
ּובּיֹום ַה ִּשׁי ִּשׁי נִ ְב ָרא ָא ָדם ָה ִראׁשֹון.
ה' ָּב ָרא ֶאת ָהעֹולָ ם ְּב ֶמ ֶׁשְך ִׁשי ָּשׁה ָי ִמים ַ
אֹומרֶׁ ,שאֹותֹו יֹום ִׁשי ִּשׁי ָהיָ ה א' ְּב ִת ְׁש ֵרי ,הּוא יֹום רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ֶׁשּנִ ְק ַּבע
יעזֶ ר ֵ
ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יהם.
ׁשֹופט ֶאת ּכָ ל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ְו ֶאת ַמ ֲע ֵׂש ֶ
לִ ְהיֹות יֹום ַה ִּדיןֶׁ ,שּבֹו ַה ָּק ָּב"ה ָּדן ְו ֵ
ּדּוע ַּדוְ ָקא רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה נִ ְק ַּבע לִ ְהיֹות יֹום ַה ִּדין? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּבא' ְּב ִת ְׁש ֵרי ָא ָדם ָה ִראׁשֹון
ַמ ַ
ׁשּובה ְו ַה ָּק ָּב"ה ָמ ַחל לֹו ַעל ֶח ְטאֹו.
ּובאֹותֹו יֹום הּוא ָׁשב ִּב ְת ָ
ָח ָטא וְ ָאכַ ל ֵמ ֵעץ ַה ַּד ַעתְ ,
ִמ ְּפנֵ י ּכָ ְך ָק ַבע ַה ָּק ָּב"הֶׁ ,ש ְּבכָ ל ַהּדֹורֹות ִי ְה ֶיה רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה יֹום ַה ִּדיןּ ,בֹו ְּבנֵ י ָה ָא ָדם
קֹוב ַע ַה ָּק ָּב"ה ַמה ִּי ְק ֶרה ִעם ּכָ ל ָא ָדם ַּב ָּשׁנָ ה
ּשנָ ה ֵ
ַי ַע ְמדּו לַ ִּמ ְׁש ָּפט לְ ָפנָ יוְּ .ברֹאׁש ַה ָ ׁ
ַה ָּב ָאהְּ .ברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ָק ַבע ַה ָּק ָּב"הֶׁ ,ש ֲא ִפיּלּו ֶׁש ָּשׂ ָרה ִא ֵּמנּו ִהיא ֲע ָק ָרה ֶׁש ֵאינָ ּה ְיכֹולָ ה
קֹור ִאים
לָ לֶ ֶדתְּ ,בכָ ל זֹאת ִיּוָלֵ ד לָ ּה ֵּבןֲ ,הֹלא הּוא ִי ְצ ָחק ָא ִבינּו ע"ה .לָ כֵ ן ְּברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ְ
ּש ָרה ָילְ ָדה ֵּבן.
סּוקים ִמ ָּפ ָר ַׁשת ַו ֵּי ָרא"ַ ,וה' ָּפ ַקד ֶאת ָׂש ָרה"ֶׁ ,ש ָ ׂ
ְּפ ִ

יסן
חֹודׁש נִ ָ
ַּדף י"אֶ :
יסןַ ,הּיֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ַחג
יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו נֹולַ ד ְּבט"ו ְּבנִ ָ
יבה
ּוׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה הּוא נִ ְפ ַטר ְּב ֵׂש ָ
ַה ֶּפ ַסחְ ,ו ַא ֲח ֵרי ֵמ ָאה ְ
יסן.
טֹובה ְּבאֹותֹו יֹום ְּב ִדּיּוקְּ ,בט"ו ְּבנִ ָ
ָ
חֹודׁש
יסן? ֶע ֶׂשר ַה ַּמּכֹות ֶׁש ֵה ִביא ַה ָּק ָּב"ה ַעל ַה ִּמ ְצ ִריםִ ,ה ְת ִחילּו ְּב ֶ
ָמה עֹוד ֵא ַרע ְּבנִ ָ
דּותם
יסןָ ,י ְצאּו ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַר ִים ְו ִה ְׁש ַּת ְח ְררּו ֵמ ַע ְב ָ
חֹודׁש נִ ָ
ִא ָּירְ ,ו ָׁשנָ ה ַא ַחר ּכָ ְךְּ ,ב ֶ
יּוחד; ֲהֹלא הּוא לֵ יל ַה ֵּס ֶדר .לַ ְילָ ה ֶזה נִ ְק ָרא
יסן ֵיׁש ּגַ ם לַ ְילָ ה ְמ ָ
חֹודׁש נִ ָ
ֶׁשל ַה ִּמ ְצ ִריםְּ .ב ֶ
יע ַהּלַ ְילָ ה ַה ֶּזה
יּמּורים"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ָי ַׁשב ְו ָׁש ַמרִ ,חיּכָ הָ ,מ ַתי ּכְ ָבר ַיּגִ ַ
גַ ם "לֵ יל ִׁש ִ
יֹוציא ֶאת ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַר ִים ְוכָ ְך ְי ַק ֵּים ֶאת ַה ְב ָט ָחתֹו לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ,
ֶׁשּבֹו הּוא ִ
יּוח ֶדת ָּבעֹולָ ם,
ֶׁש ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ֹלא ִי ָּשׁ ֲארּו ְּב ִמ ְצ ַר ִים לְ עֹולָ םַּ .בּלַ ְילָ ה ַה ֶּזה ֵיׁש ְׁש ִמ ָירה ְמ ֶ
"ּב ְרּכַ ת ָה ִאילָ נֹות".
יּוח ֶדתִ ,
יסן ֵיׁש ּגַ ם ְּב ָרכָ ה ְמ ֶ
חֹודׁש נִ ָ
יקיםְּ .ב ֶ
צֹורְך לְ ַפ ֵחד ִמ ַּמ ִּז ִ
ְו ֵאין ֶ
"ּברּוְךֶׁ ...שֹּלא ִח ַּסר ְּבעֹולָ מֹו כְ לּום
רֹואה ִאילַ ן ֵּפרֹות ְמלַ ְבלֵ בְ ,מ ָב ֵרְך ָ
יסן ֶ
חֹודׁש נִ ָ
ִמי ֶׁש ְּב ֶ
טֹובים וְ ִאילָ נֹות טֹובֹות לֵ ָהנֹות ָּב ֶהם ְּבנֵ י ָא ָדם".
ּוב ָרא בֹו ְּב ִרּיֹות ִ
ָ
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בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד

סדר מועד,
מסכת ראש השנה ,דף י״ד

לעולם הלכה כדברי בית הלל ,והרוצה לעשות כדברי בית
שמאי עושה ,כדברי בית הלל עושה .מקולי בית שמאי
ומקולי בית הלל  -רשע .מחומרי בית שמאי ומחומרי בית
הלל  -עליו הכתוב אומר (קהלת ב' ,י"ד) והכסיל בחשך
הולך .אלא אי כבית שמאי בקוליהון ובחומריהון ,אי כבית
הלל בקוליהון ובחומריהון.
בקוליהון  -בקולות שלהם
( -בדברים שהם מקלים בהם)
בחומריהן  -בחומרות שלהם
( -בדברים שהם מחמירים בהם)
הסבר :לפני שנפסקה הלכה כבית הלל ,יכול היה
כל אדם לנהוג או כבית שמאי או כבית הלל ,ובלבד
שיעשה כמותם בכל הדברים ,הן להקל והן להחמיר.
מי שנוהג כשניהם להקל הוא רשע ,ואילו מי שמחמיר
כשניהם הוא כסיל.

| על המפה | כפר פינס
היישוב כפר פינס הוקם בשנת תרצ"ג ()1933
בידי עולים ממרכז אירופה ,על אדמות
שהקצתה לכך הקרן הקיימת .בשנים הראשונות
סבלו המתיישבים מקדחת ,כמו שאר תושבי
האזור ,וכן מטענות של הבדואים על בעלות
הקרקע .בשנת  1936הונחה ביישוב אבן פינה
לבית כנסת ובית ספר .האדמו"ר החלוץ ,רבי
ישעיהו שפירא ,התיישב בכפר פינס בשנת
 .1942עשרות משקים של עולים חדשים
הצטרפו למושב בשנות החמישים ,ובשנת
 1960הוקמה אולפנת כפר פינס ,המכונה "אם
האולפנות" .כיום
גרים ביישוב
למעלה מאלף
תושבים.
בתים בכפר פינס
()Wikipedia, Amirki

"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  youtubeפעיל הכולל סרטונים ,תוכניות
קיץ ,ועוד .מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל
הארץ ואף בעולם.
תלמוד ישראלי  -מפגישים דורות,
מחברים עולמות.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים

| מן ההסטוריה

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
דני בן  21והשתחרר עכשיו מהצבא .הוא הודיע להוריו ולאחיו כי הוא
וכמה חברים מהצבא החליטו לחיות כמו החלוצים של פעם  -הם רוצים
למצוא איזה מקום מרוחק ומבודד בגליל ,בשומרון או בנגב ,לחיות
באוהלים ,לקנות עיזים וכבשים ,להיות רועי צאן ,להקים חוות סוסים
ולחיות חיים טבעיים ופשוטים .הדברים הללו עוררו דיון סוער במשפחה.

הקמת "הפועל המזרחי"
"הפועל המזרחי" הייתה תנועה פוליטית
ציונית-דתית ,שקמה בעקבות חילוקי דעות
אידיאולוגיים עם תנועת המזרחי .מייסדי
התנועה היו שמואל חיים לנדוי ,נתן גרדי
ושלמה זלמן שרגאי ,ומנהיגה היה חיים משה
שפירא .הפועל המזרחי קמה בשנת  ,1922ובניגוד
לתנועת המזרחי שהתמקדה בציונות המדינית,
שמה דגש על פעילות חלוצית ותרבותית ברוח
"תורה ועבודה" .שמואל חיים לנדוי קרא להקמת
התנועה "המרד הקדוש" .ל"הפועל המזרחי"
הצטרפו פועלים דתיים שעבדו בעבודות כפיים
שונות בארץ ישראל ,ולא השתלבו בתנועות
הפוליטיות האחרות .בשנת  1956התאחדה
הפועל המזרחי עם המזרחי.

מצד שני:

מצד אחד:

חלק מבני
כל הכבוד המשפחה טענו שעם
לד
ני,
החיים זה לא 'סרט
של פעם'.
קודם כל עליו ללמוד
מקצוע ,להתפ
רנס ,לבסס את חייו
ולהתפתח מק
כשיתחתן ו צועית .רק אחר כך,
יה
יה
מבוגר יותר ,יחליט
עם אשתו
הי
כן
לג
ור
ואיך לחיות,
אבל עכשיו
זו החלטה לא נכונה
ולא בשלה לג
יל הזה .לדעתם דני
'חי ב
ט'
ו
סר עושה טעות.

בני המשפחה
מ
חלק דני הוא בוגר
אמרו ש
ואם זה חלום
ראי,
ואח לחיות כך ,וזו
חייו שלו – אז יש
ה
הבחיר תה .זכותו של
לכבד או
להחליט היכן
כל אחד היה אורח חייו.
יגור ומה י

ו...מה
דעתכם?
אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי
היא תתפרסם אצלנו בעלון .ניתן לשלוח למייל talmudisraeli@medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים
חקלאי תנועת הפועל המזרחי עובדים בכפר הטמפלרים
וילהלמה (אוסף התצלומים הלאומי)KLUGER ZOLTAN ,

רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי?
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר
שיעור שבועי עם חומר איכותי?

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

אדמו"ר

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

אדמו"ר הוא ראשי תיבות של "אדוננו מורנו
ורבנו" .כך מכונה הצדיק העומד בראש קהילה
חסידית ,שבדרך כלל נקרא על שם מקומו ,כמו
האדמו"ר מגור ,האדמו"ר מבעלז וכדומה .כינויים
אחרים למנהיג חסידי הם "הצדיק" ו"הרבי".
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יש לנו פתרון בשבילכם! 'התלמוד הישראלי' -סוגיות מהדף היומי בעברית
פשוטה להבנה ,שאפשר ללמוד עם הילדים .כל קהילה שתצטרף,
תקבל את העלון השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח
הבית! לרישום סרקו את הקוד.
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בס"ד

 3דקות

| מי אני?

1 .היה אדמו"ר בפולין.
2 .עסק רבות בחינוך ילדים וכתב ספרים בנושא.
3 .נספה בשואה.
4 .לאחר השואה נמצאו דרשותיו טמונות בתוך כד והוצאו
לאור.
5 .אחיו היה "האדמו"ר החלוץ".

האדמו"ר החלוץ.
הו שפירא ,כונה -
1 .הרב ישעי
וק שהיה רבו.
ק
הן
הכ
חק
יצ
2 .הרב אברהם
3 .בכפר פינס.
"4 .ארץ חפץ".
5 .בנק זרובבל.

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי האיש הרוכב על הסוס ומה היה כינויו?
 2מי הדמות בתמונה על השולחן ואיך היא קשורה לדמות?
 3היכן התגוררה הדמות?
 4איזה ספר היא כתבה?
 5באיזה בנק היא עבדה?

 7דקות

סרקו את הבר-קוד ,היכנסו לערוץ היו-טיוב של
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של
סרטים בנושאים שונים ומגוונים ,מרתקים ומעניינים
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שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
בבריחתם מסדום הנחרבת ,מביטה אשת לוט
לאחור ונענשת בכך שהיא קופאת במקומה
ונהפכת לנציב מלח.
מה כל כך רע בכך שהיא הסתכלה לאחור ,ומה
הקשר לעונש אותו קיבלה?
מבטה של אשת לוט לאחור הוא הסתכלות
על העבר ,על מה שהיה .אין ספק שלימוד
מטעויות הוא חשוב ,אך לעיתים ההסתבכות
עם מה שהיה עלולה להוביל לייאוש ,לאכזבה
ולהקפיא אותך במקום .צריך לדעת ללמוד
מן העבר אך באותו האופן חשוב גם לדעת
לשחררו .המבט לאחור ותחושת ההחמצה
עלולים למנוע מהאדם להבחין בהזדמנויות
הנפלאות שמתחדשות לפניו ,וכך הוא נשאר
במקום .לכן ,מבטה של אשת לוט לאחור
הקפיא אותה במקומה ומנע ממנה את
האפשרות להתקדם קדימה.

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ראש השנה ,דפים י״ב  -י״ד

ַּדף י"ב :רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה לַ ַּמ ֲע ֵׂשר
רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה הּוא גַ ם "רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה לַ ַּמ ֲע ֵׂשר".
רּומה לַ ּכ ֵֹהן
ּומ ְע ְׂשרֹותִ .מּכָ ל ַה ֵּפרֹות ָצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ְּת ָ
ַמ ֲע ֵׂשרֵּ :יׁש ִמ ְצ ַות ְּתרּומֹות ַ
ּומ ֲע ֵׂשר לַ ּלֵ ִוי.
ַ
אֹותם
יׁשים ֵחלֶ ק ֵמ ַה ֵּפרֹות ְואֹוכְ לִ ים ָ
"מ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י" ַ -מ ְפ ִר ִ
יֵ ׁש ּגַ ם ַמ ֲע ֵׂשר ֶׁשּנִ ְק ָרא ַ
ירּוׁשלַ ִים.
ִּב ָ
אֹותם לַ ֲענִ ִּיים.
נֹותנִ ים ָ
יׁשים ֵחלֶ ק ֵמ ַה ֵּפרֹות ְו ְ
"מ ֲע ֵׂשר ָענִ י" ַ -מ ְפ ִר ִ
יֵ ׁש ּגַ ם ַ
ּוב ָּשׁנָ ה ַה ִּשׁי ִּשׁית
יּטה ַ
יׁשית ֶׁש ַא ֲח ֵרי ְׁשנַ ת ַה ְּשׁ ִמ ָ
ּשלִ ִ
יׁשים ַּב ָּשׁנָ ה ַה ְ ׁ
"מ ֲע ֵׂשר ָענִ י" ַמ ְפ ִר ִ
ַ
"מ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י".
יׁשים ַ
יּטהַּ .ב ָּשׁנִ ים ָה ֲא ֵחרֹות ַמ ְפ ִר ִ
ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַה ְּשׁ ִמ ָ
קֹוב ַע ָמ ַתי ַמ ְת ִחילָ ה ָׁשנָ ה ֲח ָד ָׁשה לְ גַ ֵּבי
יטבֶׁ ,שרֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ֵ
ַעכְ ָׁשיו ָאנּו ְמ ִבינִ ים ֵה ֵ
ַמ ְע ְׂשרֹותּ ,כְ ֵדי לָ ַד ַעת ִאם ָצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י אֹו ַמ ֲע ֵׂשר ָענִ י.

"איּסּור ָח ָדׁש"
ַּדף י"גִ :

חידה!

למדנו בעלון על שרה שהייתה עקרה ונפקדה
בראש השנה .זהו את הנשים הבאות בתנ"ך
שהיו גם הן עקרות ונפקדו:
1 .התפללה במשכן שה' ייתן לה בן ,והבטיחה
להקדיש אותו לעבודת ה'.
2 .נביא הבטיח לה בן ,וכאשר אותו ילד נפטר
 החזיר אותו לתחייה.3 .התפללה עם בעלה לבן ,וזכתה בתאומים.
4 .אמרה לבעלה שאם לא יהיו לה בנים ,תמות.
האישה
ה,
(תשובות :חנ ה ,רחל)
מית ,רבק
השונ

שאלות השבוע ???

 .1מה יש בשנת היובל שאין בשנת
שמיטה?
 .2איזו ברכה מברכים בחודש ניסן?
 .3מתי מותר לאכול מהתבואה החדשה?

ּש ֶדהַ ,עד ֶׁשּיַ ְק ִריבּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶאת
בּואה ַה ֲח ָד ָׁשה ֶׁשּגָ ְדלָ ה ַּב ָ ׂ
ֵאין לֶ ֱאכֹול ֵמ ַה ְּת ָ
עֹומר".
"מנְ ַחת ָה ֶ
ִ
בּואה ַה ֲח ָד ָׁשה.
"איּסּור ָח ָדׁש"ֶׁ ,ש ָאסּור לֶ ֱאכֹול ֵמ ַה ְּת ָ
ֶזה נִ ְק ָרא ִ
ּומ ָּיד ִעם
יסןִ ,
עֹומר" ִה ְק ִריבּו ַּבּיֹום ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשל ַחג ַה ֶּפ ַסחְּ ,בט"ז ְּבנִ ָ
"מנְ ַחת ָה ֶ
ֶאת ִ
בּואה ַה ֲח ָד ָׁשהַ .הּיֹוםֶׁ ,ש ֵאין
מּוּתר ָה ָיה ֶל ֱאכֹול ִמן ַה ְּת ָ
עֹומר" ָ
"מנְ ַחת ָה ֶ
ַה ְק ָר ַבת ִ
יסן.
בּואה ַה ֲח ָד ָׁשה ַרק ְּבסֹוף יֹום ט"ז ְּבנִ ָ
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ִמן ַה ְּת ָ
לָ נּו ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,
עֹומר ָהיְ ָתה ּכְ ֶׁש ֵהם נִ כְ נְ סּו ִעם
ַה ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְק ִריבּו ִמנְ ַחת ָה ֶ
ּוב ֶמ ֶׁשְך ֲח ִמי ָּשׁה
יסן ָּבאּו לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,
הֹוׁש ַע ִּבן נּון לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלְּ .ביֹום י' ְּבנִ ָ
יְ ֻ
יע
בּואה ֲח ָד ָׁשה ְועֹוד ֹלא ִהּגִ ַ
בּואהּ ,כִ י ִהיא ְת ָ
ָי ִמים ָה ָיה ָאסּור לָ ֶהם לֶ ֱאכֹול ִמן ַה ְּת ָ
ּוביֹום
ּנֹותר לָ ֶהםְ ,
עֹומר .לָ כֵ ןְּ ,ב ֶמ ֶׁשְך ֲח ִמי ָּשׁה ָי ִמים ָאכְ לּו ֵמ ַה ָּמן ֶׁש ַ
ְז ַמן ַה ְק ָר ַבת ָה ֶ
בּואת ָה ָא ֶרץ.
עֹומר ְו ָאכְ לּו ִמ ְּת ַ
יסן ִה ְק ִריבּו ִמנְ ַחת ָה ֶ
ט"ז ְּבנִ ָ

ַּדף י"ד :רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה לָ ִאילָ נֹות
ּט"ּו ִּב ְׁש ָבט הּוא רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה לָ ִאילָ נֹות.
ּומ ָּיד ָהלַ ְך ֶאל ָה ַרב
אּובן ָק ַטף ֵּפרֹות ַר ִּבים ִ
ּפּוזיםְ .ר ֵ
אּובן ֵיׁש ַּפ ְר ֵּדס ּובֹו ֲע ֵצי ַת ִ
לִ ְר ֵ
ּפּוזים.
ּומ ְע ְׂשרֹות ִמן ַה ַּת ִ
ֶׁש ָּיבֹוא לְ ַה ְפ ִריׁש ְּתרּומֹות ַ
ּכֹוהןַ ,מ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון לַ ּלֵ ִויְ ,ו ַא ַחר
רּומה לַ ֵ
ּפּוזיםִ ,ה ְפ ִריׁש ְּת ָ
ָע ַמד ָה ַרב לְ ַיד ַא ְרּגְ ֵזי ַה ַּת ִ
"מ ַתי ָחנְ טּו ַה ַּתּפּוזִ ים? ָמ ַתי ֵהם ִה ְת ִחילּו לִ גְ ּדֹול?".
אּובןָ :
ּכָ ְך ָׁש ַאל ֶאת ְר ֵ
"מה ֶּזה ְמ ַׁשּנֶ ה?".
אּובןַ :
ָׁש ַאל ְר ֵ
ּקֹוד ֶמת
ּשנָ ה ַה ֶ
"אם ַה ַּתּפּוז ִה ְת ִחיל לִ גְ ּדֹול לִ ְפנֵ י ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ,הּוא ַׁש ָּיְך לַ ָ ׁ
ָענָ ה ָה ַרבִ :
"מ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י"ְ ,ו ִאם הּוא ָחנַ ט ַא ֲח ֵרי ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ,הּוא ַׁש ָּיְך לַ ָּשׁנָ ה
ְו ָצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ַ
"מ ֲע ֵׂשר ָענִ י".
ַהּזֹו ְו ָצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ַ
קֹוב ַע ֶאת ִמ ְס ַּפר ַה ָּשׁנִ ים לְ גַ ֵּבי ָה ִאילָ נֹותַ ,ה ִאם
"ה ַבנְ ִּתי .ט"ּו ִּב ְׁש ָבט ֵ
אּובןֵ :
ָא ַמר ְר ֵ
ֲאנַ ְחנּו ְּב ָׁשנָ ה ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י אֹו ְּב ָׁשנָ ה ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ַמ ֲע ֵׂשר ָענִ י".

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
למייל  talmudhagrala@medison.co.ilיש לציין את
מס' העלון עליו אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל 03-9250225 :פקס03-9265608 :

תלמוד ישראלי

