
ָנה  ַּדף ח': א' ְּבִתְׁשֵרי - רֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה, יֹום ַהִּדין ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלם. ְּבא' ְּבִתְׁשֵרי ָחל רֹאׁש ַהּׁשָ

דֹות. ֵמֵאיֶזה ַתֲאִריְך  ָּכל ָׁשָנה ְׁשִביִעית ִהיא ְׁשַנת ְׁשִמיָּטה ְוָאסּור ַלֲחרֹוׁש ְוִלְזרֹוַע ַּבּׂשָ
ִנים? ֵמא' ְּבִתְׁשֵרי. ְּבָּכל א' ְּבִתְׁשֵרי ֶׁשעֹוֵבר, סֹוְפִרים ָׁשָנה נֹוֶסֶפת,  סֹוְפִרים ֶאת ַהּׁשָ

ָנה. ִביִעית. ַּגם ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַמְתִחיָלה ְּברֹאׁש ַהּׁשָ ָנה ַהּׁשְ ַעד ֶׁשַּמִּגיִעים ַלּׁשָ

ים  ָנה ַהֲחִמיּׁשִ ים ָׁשִנים. ְּכֶׁשַּמִּגיִעים ַלּׁשָ ַמִהי ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל? ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה ִלְסּפֹור ֲחִמיּׁשִ
ִמיָּטה, ּוְבנֹוָסף ְלָכְך, ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ֶׁשל  - ֵאין חֹוְרִׁשים ְוֵאין זֹוְרִעים, ְּכמֹו ִּבְׁשַנת ַהּׁשְ
ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל, ָהיּו תֹוְקִעים ַּבּשֹׁוָפר ְּבֵבית ִּדין, ְוָכל ָהֲעָבִדים ַהְּיהּוִדִּיים ָחְזרּו ְלָבֵּתיֶהם.

ַּדף ט': ּתֹוֶסֶפת יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ַׁשָּבת ויֹום טֹוב

ת יֹום ַהִּכיּפּוִרים ְמַעט ִלְפֵני ְּכִניָסתֹו. ְקדּוּׁשַ

ִּמְצָוה זֹו נֹוֶהֶגת ַּגם ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ּוְבֶעֶרב יֹום טֹוב, ְוָלֵכן, ָצִריְך ְלִהיָּזֵהר ֹלא ַלֲעׂשֹות 
ְמָלאָכה, ְּכָבר ִלְפֵני ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה.

ַּכָּמה ְזַמן ִלְפֵני ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ָצִריְך ְלהֹוִסיף ֶאת ַה"ּתֹוֶסֶפת" ַהּזֹו? 

ַה"ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה" ּכֹוֵתב, ֶׁשַּבַּתְלמּוד ֵאין ָּכתּוב ַּכָּמה ְזַמן ְצִריָכה ִלְהיֹות ַה"ּתֹוֶסֶפת" 
לֹוׁש ֶעְׂשֵרה ַדּקֹות. ַהּזֹו, ַאְך ָּברּור ֶׁשֵאין ָצִריְך ְלהֹוִסיף יֹוֵתר ִמּׁשְ

ָנה ְּבא' ְּבִתְׁשֵרי ַּדף י': רֹאׁש ַהּׁשָ

י ִנְבָרא ָאָדם  ָהִראׁשֹון. יּׁשִ ה ָיִמים ּוַבּיֹום ַהּׁשִ ה' ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ְּבֶמֶׁשְך ִׁשיּׁשָ

ָנה ֶׁשִּנְקַּבע  י ָהָיה א' ְּבִתְׁשֵרי, הּוא יֹום רֹאׁש ַהּׁשָ ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֶׁשאֹותֹו יֹום ִׁשיּׁשִ
ִלְהיֹות יֹום ַהִּדין, ֶׁשּבֹו ַהָּקָּב"ה ָּדן ְוׁשֹוֵפט ֶאת ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם ְוֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם.

ָנה ִנְקַּבע ִלְהיֹות יֹום ַהִּדין? ִמְּפֵני ֶׁשְּבא' ְּבִתְׁשֵרי ָאָדם ָהִראׁשֹון  ַמּדּוַע ַּדְוָקא רֹאׁש ַהּׁשָ
ָחָטא ְוָאַכל ֵמֵעץ ַהַּדַעת, ּוְבאֹותֹו יֹום הּוא ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְוַהָּקָּב"ה ָמַחל לֹו ַעל ֶחְטאֹו. 
ָנה יֹום ַהִּדין, ּבֹו ְּבֵני ָהָאָדם  ִמְּפֵני ָּכְך ָקַבע ַהָּקָּב"ה, ֶׁשְּבָכל ַהּדֹורֹות ִיְהֶיה רֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה  ָנה קֹוֵבַע ַהָּקָּב"ה ַמה ִּיְקֶרה ִעם ָּכל ָאָדם ַּבּׁשָ ַיַעְמדּו ַלִּמְׁשָּפט ְלָפָניו. ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ָרה ִאֵּמנּו ִהיא ֲעָקָרה ֶׁשֵאיָנּה ְיכֹוָלה  ָנה ָקַבע ַהָּקָּב"ה, ֶׁשֲאִפיּלּו ֶׁשּׂשָ ַהָּבָאה. ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה קֹוְרִאים  ָלֶלֶדת, ְּבָכל זֹאת ִיּוֵָלד ָלּה ֵּבן, ֲהֹלא הּוא ִיְצָחק ָאִבינּו ע"ה. ָלֵכן ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ָרה ָיְלָדה ֵּבן. ְּפסּוִקים ִמָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא, "ַוה' ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה", ֶׁשּׂשָ

ַּדף י"א: חֹוֶדׁש ִניָסן

ִיְצָחק ָאִבינּו נֹוַלד ְּבט"ו ְּבִניָסן, ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג 
ַהֶּפַסח, ְוַאֲחֵרי ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה הּוא ִנְפַטר ְּבֵׂשיָבה 

טֹוָבה ְּבאֹותֹו יֹום ְּבִדּיּוק, ְּבט"ו ְּבִניָסן.

ָמה עֹוד ֵאַרע ְּבִניָסן? ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקָּב"ה ַעל ַהִּמְצִרים, ִהְתִחילּו ְּבחֹוֶדׁש 
ִאָּיר, ְוָׁשָנה ַאַחר ָּכְך, ְּבחֹוֶדׁש ִניָסן, ָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ְוִהְׁשַּתְחְררּו ֵמַעְבדּוָתם 
ֶׁשל ַהִּמְצִרים. ְּבחֹוֶדׁש ִניָסן ֵיׁש ַּגם ַלְיָלה ְמיּוָחד; ֲהֹלא הּוא ֵליל ַהֵּסֶדר. ַלְיָלה ֶזה ִנְקָרא 
ַגם "ֵליל ִׁשיּמּוִרים", ִמְּפֵני ֶׁשַהָּקָּב"ה ָיַׁשב ְוָׁשַמר, ִחיָּכה, ָמַתי ְּכָבר ַיִּגיַע ַהַּלְיָלה ַהֶּזה 
ֶׁשּבֹו הּוא יֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ְוָכְך ְיַקֵּים ֶאת ַהְבָטָחתֹו ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו , 
ֲארּו ְּבִמְצַרִים ְלעֹוָלם. ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ֵיׁש ְׁשִמיָרה ְמיּוֶחֶדת ָּבעֹוָלם,  ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ִיּׁשָ
ְוֵאין צֹוֶרְך ְלַפֵחד ִמַּמִּזיִקים. ְּבחֹוֶדׁש ִניָסן ֵיׁש ַּגם ְּבָרָכה ְמיּוֶחֶדת, "ִּבְרַּכת ָהִאיָלנֹות". 
ִמי ֶׁשְּבחֹוֶדׁש ִניָסן רֹוֶאה ִאיַלן ֵּפרֹות ְמַלְבֵלב, ְמָבֵרְך "ָּברּוְך... ֶׁשֹּלא ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְכלּום 

ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹוִבים ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵלָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם".

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 418

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ראש השנה, דף י״ד

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.

 בקוליהון - בקולות שלהם
)- בדברים שהם מקלים בהם(

 בחומריהן - בחומרות שלהם
)- בדברים שהם מחמירים בהם(

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.

בס"ד

ָנה, ַּדף ח'- י"ד סדר מועד | ַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהּׁשָ
פרשת וירא | י"א- י"ז בחשון )17-23 לאוקטובר(

talmudisraeli.c
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה | כפר פינס
היישוב כפר פינס הוקם בשנת תרצ"ג )		9	( 
אירופה, על אדמות  עולים ממרכז  בידי 
שהקצתה לכך הקרן הקיימת. בשנים הראשונות 
סבלו המתיישבים מקדחת, כמו שאר תושבי 
האזור, וכן מטענות של הבדואים על בעלות 
הקרקע. בשנת 6	9	 הונחה ביישוב אבן פינה 
לבית כנסת ובית ספר. האדמו"ר החלוץ, רבי 
ישעיהו שפירא, התיישב בכפר פינס בשנת 
		9	. עשרות משקים של עולים חדשים 
הצטרפו למושב בשנות החמישים, ובשנת 
960	 הוקמה אולפנת כפר פינס, המכונה "אם 
האולפנות". כיום 
ביישוב  גרים 
מאלף  למעלה 

תושבים.

"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. 

בתים בכפר פינס 
)Wikipedia, Amirki(



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שעם 

כל הכבוד לדני, החיים זה לא 'סרט 

של פעם'. קודם כל עליו ללמוד 

מקצוע, להתפרנס, לבסס את חייו 

ולהתפתח מקצועית. רק אחר כך, 

כשיתחתן ויהיה מבוגר יותר, יחליט 

עם אשתו היכן לגור ואיך לחיות, 

אבל עכשיו זו החלטה לא נכונה 

ולא בשלה לגיל הזה. לדעתם דני 

'חי בסרט' ועושה טעות.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

דני בן 		 והשתחרר 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.

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

7 דקות

אדמו"ר
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". 

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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רבי הלל הזקן
עקיבא
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-352
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ביהמ“ק ה-2

 רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי? 
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר 

שיעור שבועי עם חומר איכותי? 

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.

בס"ד

חברותא

הקמת "הפועל המזרחי"
פוליטית  תנועה  הייתה  המזרחי"  "הפועל 
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 		9	, ובניגוד 
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 956	 התאחדה 

הפועל המזרחי עם המזרחי.

יגור ומה יהיה אורח חייו.כל אחד להחליט היכן לכבד אותה. זכותו של הבחירה שלו – אז יש חייו לחיות כך, וזו ואחראי, ואם זה חלום אמרו שדני הוא בוגר חלק מבני המשפחה מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

חקלאי תנועת הפועל המזרחי עובדים בכפר הטמפלרים 
)KLUGER ZOLTAN  ,וילהלמה )אוסף  התצלומים הלאומי



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

	  .
הרב ישעיהו שפירא, כונה - האדמו"ר החלוץ.

	  .
הרב אברהם יצחק הכהן קוק שהיה רבו.

	  . בכפר פינס.
	  . "ארץ חפץ".
5  . בנק זרובבל.
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1939
שואה
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 1947
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495
חתימת 
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רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

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: 

מי האיש הרוכב על הסוס ומה היה כינויו?
מי הדמות בתמונה על השולחן ואיך היא קשורה לדמות?

היכן התגוררה הדמות?
איזה ספר היא כתבה?

באיזה בנק היא עבדה?

היה אדמו"ר בפולין.. 	
עסק רבות בחינוך ילדים וכתב ספרים בנושא.. 	
נספה בשואה.. 	
לאחר השואה נמצאו דרשותיו טמונות בתוך כד והוצאו . 	

לאור.
אחיו היה "האדמו"ר החלוץ".. 5

2
1

3
4
5

האדמו"ר קלונימוס קלמיש  שפירא זצ"ל מפיאסצנה



ָנה ַלַּמֲעֵׂשר ַּדף י"ב: רֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה ַלַּמֲעֵׂשר". ָנה הּוא ַגם "רֹאׁש ַהּׁשָ רֹאׁש ַהּׁשָ

ַמֲעֵׂשר: ֵּיׁש ִמְצַות ְּתרּומֹות ּוַמְעְׂשרֹות. ִמָּכל ַהֵּפרֹות ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ְּתרּוָמה ַלּכֵֹהן 
ּוַמֲעֵׂשר ַלֵּלִוי.

ֵיׁש ַּגם ַמֲעֵׂשר ֶׁשִּנְקָרא "ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני" - ַמְפִריִׁשים ֵחֶלק ֵמַהֵּפרֹות ְואֹוְכִלים אֹוָתם 
ִּבירּוָׁשַלִים.

ֵיׁש ַּגם "ַמֲעֵׂשר ָעִני" - ַמְפִריִׁשים ֵחֶלק ֵמַהֵּפרֹות ְונֹוְתִנים אֹוָתם ַלֲעִנִּיים.

ית  יּׁשִ ָנה ַהּׁשִ ִמיָּטה ּוַבּׁשָ ִליִׁשית ֶׁשַאֲחֵרי ְׁשַנת ַהּׁשְ ָנה ַהּׁשְ "ַמֲעֵׂשר ָעִני" ַמְפִריִׁשים ַּבּשָׁ
ִנים ָהֲאֵחרֹות ַמְפִריִׁשים "ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני". ִמיָּטה. ַּבּׁשָ ֶׁשַאֲחֵרי ַהּׁשְ

ָנה קֹוֵבַע ָמַתי ַמְתִחיָלה ָׁשָנה ֲחָדָׁשה ְלַגֵּבי  ַעְכָׁשיו ָאנּו ְמִביִנים ֵהיֵטב, ֶׁשרֹאׁש ַהּׁשָ
ַמְעְׂשרֹות, ְּכֵדי ָלַדַעת ִאם ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני אֹו ַמֲעֵׂשר ָעִני.

ַּדף י"ג: "ִאיּסּור ָחָדׁש"

ֶדה, ַעד ֶׁשַּיְקִריבּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶאת  ֵאין ֶלֱאכֹול ֵמַהְּתבּוָאה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשָּגְדָלה ַּבּׂשָ
"ִמְנַחת ָהעֹוֶמר".

ֶזה ִנְקָרא "ִאיּסּור ָחָדׁש", ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול ֵמַהְּתבּוָאה ַהֲחָדָׁשה. 

ִני ֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח, ְּבט"ז ְּבִניָסן, ּוִמָּיד ִעם  ֶאת "ִמְנַחת ָהעֹוֶמר" ִהְקִריבּו ַּבּיֹום ַהּׁשֵ
ַהְקָרַבת "ִמְנַחת ָהעֹוֶמר" מּוָּתר ָהָיה ֶלֱאכֹול ִמן ַהְּתבּוָאה ַהֲחָדָׁשה. ַהּיֹום, ֶׁשֵאין 

ָלנּו ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, מּוָּתר ֶלֱאכֹול ִמן ַהְּתבּוָאה ַהֲחָדָׁשה ַרק ְּבסֹוף יֹום ט"ז ְּבִניָסן.

ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהְקִריבּו ִמְנַחת ָהעֹוֶמר ָהְיָתה ְּכֶׁשֵהם ִנְכְנסּו ִעם 
ה  ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְּביֹום י' ְּבִניָסן ָּבאּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוְבֶמֶׁשְך ֲחִמיּׁשָ
ָיִמים ָהָיה ָאסּור ָלֶהם ֶלֱאכֹול ִמן ַהְּתבּוָאה, ִּכי ִהיא ְתבּוָאה ֲחָדָׁשה ְועֹוד ֹלא ִהִּגיַע 
ה ָיִמים ָאְכלּו ֵמַהָּמן ֶׁשּנֹוַתר ָלֶהם, ּוְביֹום  ְזַמן ַהְקָרַבת ָהעֹוֶמר. ָלֵכן, ְּבֶמֶׁשְך ֲחִמיּׁשָ

ט"ז ְּבִניָסן ִהְקִריבּו ִמְנַחת ָהעֹוֶמר ְוָאְכלּו ִמְּתבּוַאת ָהָאֶרץ.

בס"ד

1. מה יש בשנת היובל שאין בשנת 
שמיטה?

2. איזו ברכה מברכים בחודש ניסן?
3. מתי מותר לאכול מהתבואה החדשה?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ראש השנה, דפים י״ב - י״ד

???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 אותו עלון עד השעה 14:00,  
למייל talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את 

מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות: חנה, האישה  השונמית, רבקה, רחל(

חידה!

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 
את  ממנה  ומנע  במקומה  אותה  הקפיא 

האפשרות להתקדם קדימה.

ָנה ָלִאיָלנֹות ַּדף י"ד: רֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה ָלִאיָלנֹות. ּט"ּו ִּבְׁשָבט הּוא רֹאׁש ַהּׁשָ

ִלְראּוֵבן ֵיׁש ַּפְרֵּדס ּובֹו ֲעֵצי ַתּפּוִזים. ְראּוֵבן ָקַטף ֵּפרֹות ַרִּבים ּוִמָּיד ָהַלְך ֶאל ָהַרב 
ֶׁשָּיבֹוא ְלַהְפִריׁש ְּתרּומֹות ּוַמְעְׂשרֹות ִמן ַהַּתּפּוִזים.

ָעַמד ָהַרב ְלַיד ַאְרְּגֵזי ַהַּתּפּוִזים, ִהְפִריׁש ְּתרּוָמה ַלּכֹוֵהן, ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ַלֵּלִוי, ְוַאַחר 
ָּכְך ָׁשַאל ֶאת ְראּוֵבן: "ָמַתי ָחְנטּו ַהַּתּפּוִזים? ָמַתי ֵהם ִהְתִחילּו ִלְגּדֹול?".

ָׁשַאל ְראּוֵבן: "ַמה ֶּזה ְמַׁשֶּנה?".

ָנה ַהּקֹוֶדֶמת  ָעָנה ָהַרב: "ִאם ַהַּתּפּוז ִהְתִחיל ִלְגּדֹול ִלְפֵני ט"ּו ִּבְׁשָבט, הּוא ַׁשָּיְך ַלּׁשָ
ָנה  ְוָצִריְך ְלַהְפִריׁש "ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני", ְוִאם הּוא ָחַנט ַאֲחֵרי ט"ּו ִּבְׁשָבט, הּוא ַׁשָּיְך ַלּׁשָ

ַהּזֹו ְוָצִריְך ְלַהְפִריׁש "ַמֲעֵׂשר ָעִני".

ִנים ְלַגֵּבי ָהִאיָלנֹות, ַהִאם  ָאַמר ְראּוֵבן: "ֵהַבְנִּתי. ט"ּו ִּבְׁשָבט קֹוֵבַע ֶאת ִמְסַּפר ַהּׁשָ
ֲאַנְחנּו ְּבָׁשָנה ֶׁשָּצִריְך ְלַהְפִריׁש ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני אֹו ְּבָׁשָנה ֶׁשָּצִריְך ְלַהְפִריׁש ַמֲעֵׂשר ָעִני".

למדנו בעלון על שרה שהייתה עקרה ונפקדה 
בראש השנה. זהו את הנשים הבאות בתנ"ך 

שהיו גם הן עקרות ונפקדו:

התפללה במשכן שה' ייתן לה בן, והבטיחה . 	
להקדיש אותו לעבודת ה'. 

נביא הבטיח לה בן, וכאשר אותו ילד נפטר . 	
- החזיר אותו לתחייה.

התפללה עם בעלה לבן, וזכתה בתאומים. . 	

אמרה לבעלה שאם לא יהיו לה בנים, תמות. . 	


