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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת רֹאׁש ַה ָּשׁנָ הַּ ,דף כ"ט -ל"ה
פרשת ויצא | ג'-ט בכסלו ( 7-13לנובמבר)

ַּדף כ"ט :יָ ָדיו ֶׁשל מ ֶֹׁשה ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ֲע ָמלֵ ק
ְל ַא ַחר ֶׁש ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ָי ְצאּו ִמ ִּמ ְצ ַר ִיםֵ ,הם ָהיּו ְּב ִמ ְד ַּבר ִסינַ י ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ הְּ .ב ַא ַחת
ּתֹורה.
ַה ְּפ ָע ִמים ֵהם ִהּגִ יעּו לְ ָמקֹום ֶׁש ְּשׁמֹו ְ"ר ִפ ִידים"ּ ,ובֹו ֵהם ִה ְת ַרּפּו ְק ָצת ִמּלִ יּמּוד ַה ָ
ּתֹורה נֶ ֱא ַמרֶׁ ,שּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ע"ה ָעלָ ה
יּקׁש לְ ִהיּלָ ֵחם ְּב ִי ְׂש ָר ֵאלַּ .ב ָ
ּוב ֵ
יע ֲע ָמלֵ ק ִ
ִמ ָּיד ִהּגִ ַ
יּצחּו ֶאת
לְ רֹאׁש ַהּגִ ְב ָעה ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַּפּלֵ לּ ,וכְ ֶׁש ָה ָיה ֵמ ִרים ֶאת ָי ָדיו לְ ַמ ְעלָ ה ִ -י ְׂש ָר ֵאל נִ ְ
הֹוריד ֶאת ָי ָדיוָ ,היּו ֲע ָמ ֵלק ְמנַ ְּצ ִחים ֶאת ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלֵ .איְך ֲה ָר ַמת
ֲע ָמ ֵלקַ ,אְך ְּכ ֶׁש ִ
ַה ָּי ַד ִים ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ּגָ ְר ָמה ֶׁש ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל ְינַ ַּצח? ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַמ ְס ִּב ָירהֶׁ ,שּכְ ֶׁשּמ ֶֹׁשה
ּומּיָ ד
ַר ֵּבנּו ֵה ִרים ֶאת יָ ָדיו ּכְ לַ ֵּפי ַמ ְעלָ הִ ,ה ְס ַּתּכְ לּו ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וְ נִ זְ ּכְ רּו ַּב ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִ
יּצחּו ֶאת ֲע ָמלֵ ק.
ּובזְ כּות ּכָ ְך נִ ְ
ּתֹורה ִ
יהם לְ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצֹות ַה ָ
יּבלּו ֲעלֵ ֶ
ִק ְ

ּכֹוהנִ ים ֹלא יָ ְדעּו ַמה ּלַ ֲעׂשֹות
ַּדף ל'ַ :ה ֲ
"הּיֹום רֹאׁש
חֹודׁשֵ ,הם ָהיּו ַמ ְכ ִר ִיזיםַ :
קּופה ָּבּה ָהיּו ֵּבית ִּדין ְמ ַק ְּד ִׁשים ֶאת ַה ֶ
ַּב ְּת ָ
חֹוד ִׁשים ְו ַה ַחּגִ יםַ .ה ִּמ ְׁשנָ ה ְמ ַס ֶּפ ֶרתֶׁ ,ש ַּפ ַעם ַא ַחת
אׁשי ֶה ָ
חֹודׁש"ְ ,וכָ ְך ָהיּו נִ ְק ָּב ִעים ָר ֵ
ֶ
יעְ .ו ִהּנֵ ה,
ָק ָרהֶׁ ,ש ִחיּכּו לְ ֵע ִדים ֶׁש ָּיבֹואּו לְ ָה ִעיד ֶׁש ָראּו ֶאת ַהּלְ ָבנָ הַ ,אְך ִאיׁש ֹלא ִהּגִ ַ
קֹור ַּבן ַה ָּת ִמיד ֶׁשל ֵּבין ָה ַע ְר ַּב ִיםּ ,ולְ ֶפ ַתע ִהּגִ יעּו ֵע ִדים
ּכֹוהנִ ים ּכְ ָבר ִה ְק ִריבּו ֶאת ְ
ַה ֲ
קֹור ָּבן
נֹוצ ָרה ְּב ָע ָיהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ֵעת ַה ְק ָר ַבת ְ
חֹודׁש"ְ .
"הּיֹום רֹאׁש ֶ
ּובית ִּדין ִהכְ ִריזּוַ :
ֵ
חֹודׁשֲ ,א ָבל ַהּיֹום ּכְ ָבר
יּוחד לְ רֹאׁש ֶ
חֹודׁשָ ,היּו ַהּלְ וִ ּיִ ים ָׁש ִרים ֶּפ ֶרק ְּת ִהּלִ ים ְמ ָ
ְּברֹאׁש ֶ
קֹור ַּבן ַה ָּת ִמיד ,וְ ָׁשרּו ִׁשיר ֶׁשל יֹום חֹול .לָ כֵ ן ָק ְבעּו ֲחכָ ִמיםֶׁ ,ש ֵאין ְמ ַק ְּבלִ ים
ִה ְק ִריבּו ֶאת ְ
ּכֹוהנִ ים ֶׁש ַהּיֹום ּכְ ָבר ֹלא ִי ְק ְּבעּו
יֹוד ִעים ַה ֲ
קֹור ַּבן ַה ָּת ִמידְ ,וכָ ְך ְ
ֵע ִדים ַא ֲח ֵרי זְ ַמן ַה ְק ָר ַבת ְ
קֹור ַּבן ָּת ִמיד ֶׁשל ֵּבין ָה ַע ְר ַּב ִים.
חֹודׁשְ ,ו ֵהם ְיכֹולִ ים לְ ַה ְק ִריב ְ
ֶׁשרֹאׁש ֶ

ַּדף ל"אִׁ :שיר ֶׁשל יֹום
קֹור ַּבן ַה ָּת ִמיד.
"ׁשיר ֶׁשל יֹום" ְּב ֵעת ַה ְק ָר ַבת ְ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָׁשרּו ַהּלְ ִו ִּיים ִ
לֹואּהֵּ ,ת ֵבל
ּומ ָ
"לה' ָה ָא ֶרץ ְ
יּליםּ ,בֹו נֶ ֱא ַמרַ :
ְּביֹום ִראׁשֹון ָׁשרּו ֶאת ֶּפ ֶרק כ"ד ִּב ְת ִה ִ
יאת ָהעֹולָ ם.
יֹוׁש ֵבי ָבּה"ּ ,כִ י ְּביֹום ִראׁשֹון ֵה ֵחּלָ ה ְּב ִר ַ
ְו ְ
יׁשי ִז ְמרּו ֶאת ִמ ְזמֹור פ"בֶׁ ,ש ֵּיׁש ּבֹו ֶר ֶמז לְ כָ ְך ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ֵהכִ ין ֶאת ָה ָא ֶרץ
ְּביֹום ְׁשלִ ִ
יׁשי ָא ַמר ַה ָּק ָּב"הֶׁ ,שּכָ ל ַה ַּמ ִים ַעל ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ ִי ְת ַרּכְ זּו
לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ְּביֹום ְׁשלִ ִ
ְּב ָמקֹום ֶא ָחד ְוכָ ְך נִ ְה ְי ָתה ַי ָּב ָׁשה.
"א-ל נְ ָקמֹות ה'"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ִינְ קֹום
אֹומ ִרים ֶּפ ֶרק צ"דּ ,בֹו נֶ ֱא ַמר ֵ
יעי ְ
ְּביֹום ְר ִב ִ
יעי.
עֹוב ֵדי ָה ֱאלִ ילִ ים ֶׁש ָע ְבדּו ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמׁש ְו ַה ָּי ֵר ַח ֶׁשּנִ ְב ְראּו ְביֹום ְר ִב ִ
ְּב ְ
ְּביֹום ִׁשי ִּשׁי ָׁשרּו ֶּפ ֶרק צ"גּ ,בֹו נֶ ֱא ַמר "ה' ָמ ָלְך"ִּ ,כי ְּביֹום ֶזה ַה ָּק ָּב"הֶ ,מ ֶלְך ַמ ְל ֵכי
ַה ְּמלָ כִ יםִ ,ס ֵּים לִ ְברֹוא ֶאת ָהעֹולָ ם.
"מ ְזמֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּשׁ ָּבת".
אֹומ ִרים ִ
ְּב ַּשׁ ָּבת ְ

ׁשֹופרֹות
ָ
ַּדף ל"בַ :מלְ כּוּיֹות ,זִ יכְ רֹונֹות וְ
נֹוׂש ִאים:
לֹוׁשה ְ
עֹוס ִקים ִּב ְׁש ָ
סּוקים ָה ְ
אֹומ ִרים ְּפ ִ
מּוסף ֶׁשל רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ָאנּו ְ
ִּב ְת ִפיּלַ ת ָ
סּוקים ֶׁש ָּב ֶהם נִ כְ ַּתב ַעל ּכָ ְך ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה הּוא ֶמלֶ ְך.
נֹוׂשא א' ַ -מלְ כּוּיֹותְּ :פ ִ
ֵ
סּוקים ָּב ֶהם נִ כְ ְּתבּו ְּד ָב ִרים ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה זֹוכֵ ר ,לְ ָמ ָׁשלּ ,כְ ֶׁש ַעם
נֹוׂשא ב' ִ -זיכְ רֹונֹותְּ :פ ִ
ֵ
ִי ְׂש ָר ֵאל ְּב ָצ ָרהַ ,ה ָּק ָּב"ה זֹוכֵ ר ֶׁשהּוא ּכָ ַרת ְּב ִרית ִעם ַא ְב ָר ָהםִ ,י ְצ ָחק ְו ַי ֲעקֹב.
סּוקים ֶׁשל ַמ ֲע ַמד ַהר ִסינַ י,
ׁשֹופרַ ,ה ְּפ ִ
ָ
מּוזּכָ ר
סּוקים ֶׁש ָּב ֶהם ְ
ׁשֹופרֹותְּ :פ ִ
נֹוׂשא ג' ָ -
ֵ
סּוקים ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָּב ֶהםּ ,כִ י לֶ ָע ִתיד
ֹׁופר ּכְ ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ִה ְתּגַ ּלָ הְ ,וכֵ ן ְּפ ִ
לְ ָמ ָׁשלּ ,בֹו ָת ְקעּו ַּבּש ָ
ׁשֹופר ּגָ דֹול".
אֹותנּו ִמן ַהּגָ לּות"ִ ,י ָּת ַקע ְּב ָ
לָ בֹואּ ,כְ ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ִיגְ ַאל ָ
סּוקים ַעל
סּוקים ַעל ַמלְ כּוּיֹותֲ ,ע ָׂש ָרה ְּפ ִ
לֹומר ֲע ָׂש ָרה ְּפ ִ
יּקנּו ַּב ְּת ִפיּלָ הַ ,
ֲח ַז"ל ִּת ְ
ׁשֹופרֹותֲ .ח ַז"ל לָ ְמדּו זֹאת ִמ ֶּפ ֶרק ק"נ ִּב ְת ִהּלִ ים,
ָ
סּוקים ַעל
ִזיכְ רֹונֹותַ ,ו ֲע ָׂש ָרה ְּפ ִ
"הלְ לּו ָיּ-הַ .הלְ לּו ֵא-ל
ּבֹו ַמ ְזּכִ יר ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך ע"ה ֶע ֶׂשר ְּפ ָע ִמים לְ ׁשֹון ַהּלֵ ל לַ ָּק ָּב"הַ :
יע ֻעּזֹו" ְוכֵ ן ָהלְ ָאה.
ְּב ָק ְדׁשֹוַ ,הלְ לּוהּו ִּב ְר ִק ַ
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בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד

סדר מועד,
מסכת ראש השנה ,דף ל׳

"כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר :כי מסיים שליחא
דציבורא תקיעה ביבנה ,לא שמע איניש קל אוניה מקל
תקועיא דיחידאי".
קל אוניה  -קול אוזנו
קל תקועיא  -קול התקיעה
הסבר :רב יצחק בר יוסף אמר שלאחר ששליח הציבור
היה תוקע ביבנה בראש השנה ,היו כל המתפללים
מוציאים שופרות ותוקעים בעצמם ,עד שאי אפשר
היה לשמוע דבר מקול הרעש הגדול.

| מן ההסטוריה
אות הנשיא למתנדב
אות הנשיא למתנדב מוענק מדי שנה לאנשים
או ארגונים שמצטיינים בתרומתם לחברה.
הוא הוענק לראשונה בשנת תשל"ה .ועדה בת
 13משתתפים בוחרת את המועמדים ,ולאחר
אישורו של הנשיא הוא מעניק להם את הפרס
בטקס המתקיים בגינת משכן הנשיא ,בנוכחות
כ 1,000-מוזמנים .מדי שנה מקבלים את הפרס
כ 12-זוכים .בשנת  2014היה אחד ממקבלי
הפרס הרב אברהם ישעיהו הבר ,מייסד עמותת
"מתנת חיים" .בנימוקי ועדת הפרס נכתב כי הוא
מקדיש לילות כימים לשינוי התפיסה הרווחת
לגבי תרומות
איברים מן החי,
ובכך מעניק חיים
למאות חולי
כליות בישראל.
מפגש לכינון הוועדה לאות הנשיא למתנדב אפריל 2017
(מארק ניימן ,לשכת העיתונות הממשלתית)

"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

| על המפה

מתפלפלים

הר המנוחות בירושלים

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

הר המנוחות הוא בית קברות בירושלים ,שנמצא על
גבעת הר המנוחות ,מצפון מערב לגבעת שאול .בית
הקברות נפתח בשנת  ,1951כאשר בעקבות הכיבוש
הירדני לא ניתן היה להמשיך לקבור מתים בהר
הזיתים .בהר המנוחות פעלו ארבע חברות קדישא:
קהילת ירושלים ,אשכנזית פרושית ,אשכנזית
חסידית וספרדית .בתחילה הייתה תוכנית להקים
במקום פנתיאון לגדולי האומה ,אולם היא לא יצאה
לפועל .בסמוך לכניסה נמצאת חלקת הרבנים ,בה
קבורים רבים מגדולי הדורות האחרונים .בשנת
 2019נחנך בית
העלמין התת-
קרקעי ,שכולל 24
אלף קברים
בעומק האדמה.
כיום קבורים בהר
המנוחות למעלה
ממאה אלף איש.

ישי הוא ילד פיקח וסקרן ,שחוגג בר מצווה בפרשת ויצא ,בה מסופר
על חלומות .החלום הגדול של ישי זה שכשהוא יהיה גדול להמציא
ולפתח תרופות שיצילו אנשים ,וירפאו חולים רבים ממחלות קשות.
הוא שוחח עם ההורים שלו ,ומתוך הנחה שתקציב פיתוח וייצור
התרופות הוא יקר מאוד ומוגבל  -ישי התלבט איזה סוג של תרופות
כדאי ונכון להמציא לפתח  -כאלו שממש מצילות חיים אבל רק מעט
חולים ייהנו מהן ,או כאלו שרק משפרות את איכות החולים ומקלות
על הסבל שלהם ,אבל הרבה יותר חולים יכולים להנות מהן.

מצד שני:

אחד:

מצד ת חיים ממש
צילו
תרופות שמ וממש הצלת
ה הכי חשוב,
ז
המציל נפש
ל
נפשות ,וכ לו הציל עולם
מישראל כאי פתח תרופות
דיף ל
מלא .לכן ע יים גם אם רק
תח
המצילו שים ייהנו מהן.
מעט אנ

יש
הרבה מאוד אנשים
שסו
בל
ים
מכ
אבים ועוד בעיות
רפו
אי
ות
ק
שו
ת,
ואיכות החיים
של
אולי הם ממש ירודה .עדיף
לה
מציא תרופות שיקלו
על הס
בל
ל
הרבה הרבה מאד
אנשי
ם,
מא
שר
ל
הציל רק חיי
בודדים.

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

הר המנוחות ממעוף הציפור (נויקלן ,ויקיפדיה)

רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי?

של מושג

להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר
שיעור שבועי עם חומר איכותי?

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

תרומת כליה אלטרואיסטית -
ללא קבלת תמורה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

תרומת כליה אלטרואיסטית היא תרומת כליה
מאדם חי לאדם אחר שאינו קרוב משפחתו,
שנעשית מתוך מניעים אלטרואיסטים ,כלומר
רצון להיטיב ללא תשלום או קבלת רווח .תרומה
זו אפשרית משום שניתן להמשיך לחיות ולתפקד
כרגיל גם עם כליה אחת.

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

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

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

בר זצ"ל.
1 .הרב אברהם ישעיהו ההמסייעת לתרומת
תת "מתנת חיים"
2 .עמו
לה.
כליות לאלו הזקוקים יה והשני הוא זה
חד הוא תורם הכל
3 .הא
בל את הכליה.
שקי הנשיא למתנדב.
4 .אות

 1מי האיש במרכז הציור?
 2איזו עמותה הוא הקים ומה היא עושה?
 3מיהם שני האנשים שלצידו?

 7דקות

 4באיזה פרס זכו האיש והעמותה שהקים?
 3דקות

| מי אני?
1 .מייסד עמותת "מתנת חיים".
2 .הקים את העמותה בעקבות השתלת כליה שקיבל בעצמו.
3 .קיבל את אות הנשיא למתנדב ואות מגן שר הבריאות.
4 .למעלה מ 1,000-איש תרמו כליות בזכות פעילותו.
5 .נפטר מנגיף הקורונה בחודש ניסן תש"פ ונטמן בהר המנוחות
בירושלים.

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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 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
בהגדה של פסח אנו אומרים בהקשר
לפרשתנו ש"לבן ביקש לעקור את הכל".

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ראש השנה ,דפים ל״ג  -ל״ה

מה משמעותו של ביטוי זה?
לבן הוא סמל לצורת הפעולה של הרוע
הגדול ביותר .בתחילה הוא מתגלה כטוב,
חביב ונחמד ,הוא מכניס את יעקב לביתו
ונותן לו מקום מבטחים .ואולם ,מתחת לפני
השטח הוא כולו חושב על עצמו ופועל
בתחבולות מתוך אינטרסים אישיים.
לבן משתמש ביעקב ,מחייב אותו לעבוד
אצלו  20שנה ,מתעשר על חשבונו ,ואז
זורק אותו כאילו הוא לא קיים ואין לו חלק
בהצלחות" :הבנות בנותי ...הצאן צאני וכל
אשר אתה רואה לי הוא".
לבן מתייחס אל יעקב כרכוש ,ככלי ,כאילו
הוא לא אדם .במבטו של לבן  -יעקב הוא
חפץ ,ללא זכויות וללא עצמאות ,ובעצם
הוא עוקר את כל קיומו.

חידה!

לפניכם ברכה מיוחדת הכתובה בכתב
סתרים .החליפו כל אות באות שלפניה
בא"ב כדי לפענח אותה:
כגשלל ו זכתנשל
כבש ו צסכז במכל זכטזסל
כתב ו צסכז במכל זכתנ מל תמזנ

ֹׁופר ֶׁשּנִ ְׁש ַאר ַעל ָה ֵעץ
ַּדף ל"גַ :הּש ָ
ּתֹוׁש ָביו ִה ְת ַא ְּספּו ְּברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ִל ְת ִפ ָּלה
ָ
ַמ ֲע ֶׂשה ִּב ְכ ָפר ָק ָטןֶׁ ,ש ָּכל
ׁשּובה ִמ ְצ ַות
יּבר ָה ַרב ְו ִה ְס ִּבירּ ,כַ ָּמה ֲח ָ
ׁשֹופר .לִ ְפנֵ י ַה ְּת ִקיעֹות ִּד ֵ
יעת ָ
ּולְ ִקּיּום ִמ ְצ ַות ְּת ִק ַ
ׁשֹופרֶׁ ,שּמֹונַ ַעת ֵמ ַה ָּשׂ ָטן לְ ַק ְט ֵרג ַעל ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ִהיא ַמ ְזּכִ ָירה לִ ְפנֵ י ַה ָּק ָּב"ה
יעת ָ
ְּת ִק ַ
ֶאת ַה ְּזכּות ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ע"הֶׁ ,ש ָע ַקד ֶאת ִי ְצ ָחק ְּבנֹו ַעל ּגַ ֵּבי ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
ּתֹוק ַע
ַה ָּק ָהל ִה ְת ַרּגֵ ׁש ּכָ ל ּכָ ְךְ ,ו ַהּכֹל ִה ְתּכֹונְ נּו לְ ַק ֵּים ֶאת ַה ִּמ ְצ ָוהְ ,ו ִהּנֵ ה ,לְ ֶפ ַתע ַּב ַעל ַה ֵ
ֹׁופר ֶׁשּלִ י ,לְ ִפיכָ ְך
"ּפ ַח ְד ִּתי ֶׁש ְּילָ ִדים ְי ַׂש ֲחקּו ַּבּש ָ
ָּת ַפס ֶאת רֹאׁשֹו ִּב ְׁש ֵּתי ָי ָדיו ְו ָז ַעק ָמ ָרהָ :
בֹוּה ,לְ יַ ד ֵּבית
אתי אֹותֹו ַעל ָה ֵעץ ַהּגָ ַ
ֶה ְח ֵּב ִ
ּכּוּלם ִה ְס ַּת ְּכלּו ְל ֵע ֶבר ָה ַרב,
ַה ְּכנֶ ֶסת"ָ .
"חכָ ִמים ִּת ְיּקנּו
ֶׁש ָא ַמר ְּב ָפנִ ים ְר ִצינִ ּיֹותֲ :
הֹוריד ֵמ ָה ֵעץ
ּוביֹום טֹוב ָאסּור לְ ִ
ֶׁש ַּב ַּשׁ ָּבת ְ
אֹומר
ֲח ָפ ִצים ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ָעלָ יו ,וְ ַה ַּתלְ מּוד ֵ
הֹוריד ֵמ ָה ֵעץ ּכְ ֵדי
ׁשֹופר ָאסּור לְ ִ
ֶׁש ֲא ִפיּלּו ָ
לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ִּמ ְצוָ הָ ,ה ִע ָיּקר ֹלא לַ ֲעבֹור ַעל
ִאיּסּור ֲחכָ ִמים".

ַּדף ל"ד :תשר"ת תש"ת תר"ת
רּועה.
יעהְּ .ת ָ
ּתֹורה ֶׁש ֵּס ֶדר ַה ְּת ִקיעֹות ְּברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה הּואְּ :ת ִק ָ
סּוקי ַה ָ
ֲחכָ ִמים לָ ְמדּו ִמ ְּפ ֵ
ּשנִ ים ָהיָ ה ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבּגָ לּותָ ,ס ַבל ָצרֹות ַרּבֹות ,וְ ָׁשכְ חּו ֵאיְך
יעה .אּולָ םְּ ,ב ֶמ ֶׁשְך ַה ָ ׁ
ְּת ִק ָ
רּועה" ִהיא ּכְ מֹו קֹול ֶׁשל ֶּבכִ יֲ ,א ָבל ֹלא יָ ְדעּו
"ּת ָ
רּועה"ָּ .ד ָבר ֶא ָחד יָ ְדעּוֶׁ ,ש ְ
"ּת ָ
ְמ ַב ְּצ ִעים ְ
יעים ּגְ נִ יחֹות ֲארּוּכֹות ּכְ ֶׁש ֵהם ּבֹוכִ ים ,וְ יֵ ׁש ּכָ ֵאּלֶ ה
ְּב ִדּיּוק ֵאיזֶ ה ֶּבכִ יּ ,כִ י יֵ ׁש ּכָ ֵאּלֶ ה ֶׁש ַּמ ְׁש ִמ ִ
יעים ּגְ נִ יחֹות ְק ָצרֹות ּכְ ֶׁש ֵהם ּבֹוכִ ים.
ֶׁש ַּמ ְׁש ִמ ִ
רּועה".
"ּת ָ
"ׁש ָב ִרים" וְ גַ ם ְ
תֹוק ִעים ּגַ ם ְ
לָ כֵ ן ָאנּו ְ
יחה ְק ָצ ִרים.
רּועה" ִהיא ּכְ מֹו קֹולֹות ּגְ נִ ָ
"ּת ָ
יחה ֲארּוּכִ יםְ ,ו ַה ְ
ַה" ְּשׁ ָב ִרים" ֵהם ּכְ מֹו קֹולֹות ּגְ נִ ָ
ּתֹורה
יעהּ .כִ י אּולַ י ַה ָ
ְרּועהְּ .ת ִק ָ
יעהׁ .ש ְָב ִריםּ .ת ָ
ּתֹוק ִעים תשר"ת = ְּת ִק ָ
לָ כֵ ן ִּב ְת ִחיּלָ ה ְ
ִה ְתּכַ ּוְנָ ה ֶׁש ַּי ֲעׂשּו קֹולֹות ֶּבכִ י ֲארּוּכִ ים ְו ַא ַחר ּכָ ְך ְק ָצ ִרים.

ה' וישמרך ,יאר ה' פניו
רכך
יב
הנים
(תשובה :ברכת כו
ה' פניו אליך וישם לך שלום)
אליך ויחונך ,ישא

שאלות השבוע ???

 .1מדוע בשיר של יום רביעי אומרים "א-ל
נקמות ה'"?
 .2כמה פסוקי מלכויות ,זיכרונות ושופרות
אומרים בתפילת ראש השנה?
 .3מי תיקן את ברכת כוהנים אחרי תפילת
שחרית?
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

רּועה.
יעהְּ .ת ָ
יעהְ .ו ַא ַחר ּכָ ְך תר"ת = ְּת ִק ָ
יעהְׁ .ש ָב ִריםּ .ת ְִק ָ
ּתֹוק ִעים תש"ת = ְּת ִק ָ
ַא ַחר ּכָ ְך ְ
חֹובה.
יעהּ .כָ ְך ֶׁש ְּב ַו ַּדאי נֵ ֵצא ְי ֵדי ָ
ְּת ִק ָ

ּכֹוהנִ ים
ַּדף ל"הִּ :ב ְרּכַ ת ֲ
ּכֹוהנִ ים.
אֹומ ֶרת ַהּגְ ָמ ָרא ֲהלָ כָ ה לְ גַ ֵּבי ִּב ְרּכַ ת ֲ
ַּב ַּדף ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשל ַמ ֶּסכֶ ת רֹאׁש ַה ָּשׁנָ הֶ ,
יֹותר;
ׁשּובה ְּב ֵ
ּכֹוהנִ ים ֲח ָ
ּכֹוהנִ ים לְ ָב ֵרְך ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלִּ .ב ְרּכַ ת ֲ
ּתֹורה לַ ֲ
יֵ ׁש ִמ ְצוָ ה ִמן ַה ָ
(ּב ִּמ ְד ָּבר) -
ּכֹוהנִ ים ַ
ּוב ַע ְצמֹו ִמ ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ִב ְרּכַ ת ַה ֲ
יחהֶׁ ,ש ַה ָּק ָּב"ה ִּבכְ בֹודֹו ְ
ּתֹורה ַמ ְב ִט ָ
ַה ָ
ְ"ו ָׂשמּו ֶאת ְׁש ִמי ַעל ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ,וַ ֲאנִ י ֲא ָב ְרכֵ ם".
ּכֹוהנִ ים ְמ ָב ְר ִכים ֶאת ַעם ִי ְׂש ָר ֵאלַ .א ַחר ֶׁש ִּס ְּימּו ְל ַה ְק ִריב ֶאת
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ַה ֲ
סּוקים ְ"י ָב ֶרכְ ָך ה' ְו ִי ְׁש ְמ ֶרָךָ .י ֵאר ה' ָּפנָ יו
אֹומ ִרים ֶאת ַה ְּפ ִ
קֹור ַּבן ָּת ִמיד ֶׁשל ַׁש ַחרָ ,היּו ְ
ְ
יּקן ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ע"ה,
ּשא ה' ָּפנָ יו ֵאלֶ יָך ְו ָי ֵׂשם לְ ָך ָׁשלֹום"ַ .א ַחר ּכָ ְך ִּת ֵ
יחּנֶ ּךִָ .י ָ ׂ
ֵאלֶ יָךִ ,ו ֻ
קֹור ַּבן ַה ָּת ִמיד.
ּכֹוהנִ ים יְ ָב ְרכּו ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ּגַ ם ַא ֲח ֵרי ְּת ִפיּלַ ת ַׁש ֲח ִריתֶׁ ,ש ִהיא כְ נֶ גֶ ד ְ
ֶׁש ַה ֲ
ּכֹוהנִ ים ָצ ִריְך לַ ֲעמֹד מּולָ ם ,מּול ַה ָּפנִ ים
רֹוצה לְ ִה ְת ָּב ֵרְך ִמ ִּפי ַה ֲ
אֹומרֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ֶ
ַה ַּתלְ מּוד ֵ
יהם.
חֹור ֶ
ֶׁשּלָ ֶהם ְוֹלא ֵמ ֲא ֵ

מים
מסייאש השנה
ר
מסכתמתחילים
ת תענית!
מסכ
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