
ִמיָּטה ַּדף ט"ו: ַהְּתֵאִנים של ְׁשַנת ַהּׁשְ

ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ָצַעדו ַּגְמִליֵאל ְוָאִביו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשָהָיה ִמחּוץ ָלִעיר. ֵהם ָעְברּו 
ֶדֶרְך ָׂשדֹות ּוַפְרְּדִסים ֶׁשָּבֶהם ֵּפרֹות ֵריָחִנִּיים, ֲאָבל ֵהם, ַּכּמּוָבן, ֹלא ָקְטפּו ְלַעְצָמם ֵּפרֹות, 
ִּכי ַהַּפְרֵּדס ֵאינֹו ֶׁשָּלֶהם. ְוִהֵּנה, ֵהם ָעְברּו ְלַיד ַּפְרֵּדס ֶׁשּבֹו ָּגַדל סּוג ְמסּוָּים ֶׁשל ֲעֵצי 
ְתֵאִנים, ְוַגְמִליֵאל ִנְבַהל ְּכֶׁשָרָאה ֶאת ָאִביו מֹוִׁשיט ֶאת ַהָּיד ְוקֹוֵטף ְּתֵאִנים ֲאָחדֹות.

ָאַמר ַּגְמִליֵאל: "ַאָּבא, ֲהמּוָּתר ָלַקַחת?".

ִמיָּטה ֵהם ֶהְפֵקר, ְוָכל ִאיׁש  ֵהִׁשיב לֹו ָאִביו: "ֲהֵרי ַוַּדאי יֹוֵדַע ַאָּתה, ִּכי ֵּפרֹות ְׁשַנת ַהּׁשְ
אי ִלְקטֹוף ְלַעְצמֹו ֵּפרֹות ְוֶלֱאכֹול ְּכַאּוַת ַנְפׁשֹו". ַרּׁשַ

ִמיָּטה ָהְיָתה ִלְפֵני  ַנִים ְלַהֵּלְך, ּוְלֶפַתע ִנְזַּכר ַּגְמִליֵאל, ֲהֵרי ְׁשַנת ַהּׁשְ ִהְמִׁשיכּו ַהּׁשְ
ְׁשָנַתִים, ְוָׁשַאל: "ַאָּבא, ֵאיְך ָאַמְרָּת 
ִמיָּטה  ֶׁשּמּוָּתר ִלְקטֹוף? ֵהן ְׁשַנת ַהּׁשְ

ָחְלָפה ֶזה ִמְּכָבר?"

ֲאָבל   , ְּבִני  "ָנכֹון  ָאִביו:  ֵהִׁשיב 
ַּבַּתְלמּוד ָאנּו ְלֵמִדים ֶׁשַּלְּתֵאִנים 
ַהָּללּו לֹוֵקַח ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ִלְגּדֹול. 
ִהְתִחילּו  ָחְנטּו,  ַהָּללּו,  ַהְּתֵאִנים 
ְוָלֵכן  ִמיָּטה,  ַהּׁשְ ִּבְׁשַנת  ִלְצמֹוַח 

ֵהם ֶהְפֵקר.

ַּדף ט"ז: ֶּפַסח, ָׁשבּועֹות ְוסּוּכֹות

ָנה, ֵיׁש ָיִמים נֹוָסִפים ֶׁשָּבֶהם  ַּבִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ֶנֱאַמר, ִּכי ְּבנֹוָסף ְלרֹאׁש ַהּׁשָ
ַהָּקָּב"ה יֹוֵׁשב ְוָדן ַעל ְּדָבִרים ֲאָחִדים.

ְּבַחג ַהֶּפַסח ַהָּקָּב"ה ָּדן ֶאת ַהְּתבּוָאה, ַהִאם ִּתְהֶיה טֹוָבה אֹו ָרָעה; ַהִאם ִּתְצַמח ְתבּוָאה 
עֹוִרים,  ַרָּבה אֹו ְמַעט. ָלֵכן ַהָּקָּב"ה ִציּוָה ְלַהְקִריב ְּבֶפַסח ֶאת "ִמְנַחת ָהעֹוֶמר" ִמּׂשְ
בּועֹות ָּדן ַהָּקָּב"ה ֶאת ֵּפרֹות ָהִאיָלן,  ְּכֵדי ֶׁשִּבְזכּות ַהִּמְצָוה ִּתְתָּבֵרְך ַהְּתבּוָאה. ְּבַחג ַהּׁשָ

ַּכָּמה ֵּפרֹות ִיְגְּדלּו, ְוִאם ִיְהיּו ְמתּוִּקים אֹו ָמִרים.

ְּבַחג ַהּסּוּכֹות ַהָּקָּב"ה ָּדן ֶאת ַהַּמִים, ַּכָּמה ַמִים ֵיְרדּו ָלעֹוָלם ְּבָׁשָנה זֹו ּוְבֵאילּו ְמקֹומֹות. 
ָלֵכן ִציּוָה ה' ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ִניּסּוְך ַהַּמִים ְּבַחג ַהּסּוּכֹות, ְּכֵדי ֶׁשִּבְזכּות ִמְצָוה זֹו 

ִנְזֶּכה ִלְגָׁשִמים.

ַּדף י"ז: ִמיּדֹות ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשַּפַעם ָחָלה ְמאֹוד ַרב הּוָנא, ְּבנֹו ֶׁשל ַרב ְיהֹוֻׁשַע. ָהַלְך ַרב ַּפָּפא ְלַבֵּקר 
ֶאת ַהחֹוֶלה ַרב הּוָנא, ְוהּוא ָרָאה ֶׁשַהחֹוֶלה ְּכָבר ִנְרֶאה ְּכמֹו ֵמת. ָאַמר ַרב ַּפָּפא ִלְבֵני 

ַהִּמְׁשָּפָחה: "ָהִכינּו ַתְכִריִכים ְלַרב הּוָנא, ְּכֵדי ִלְקּבֹור אֹותֹו ָבֶהם".

ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ִהְבִריא ַרב הּוָנא, ְוַרב ַּפָּפא ִהְתַּבֵּיׁש ִמֶּמּנּו, ִּכי הּוא ָאַמר ֶׁשָּיִכינּו לֹו 
ַתְכִריִכים ְּכֵדי ִלְקּבֹור אֹותֹו.

ַאַחר ָּכְך ִסיֵּפר ַרב הּוָנא, ֶׁשֶּבֱאֶמת ָאֵכן ִהִּגיַע ְזַמּנֹו ְלִהיָּפֵטר ִמן ָהעֹוָלם, ֲאָבל ַהָּקָּב"ה 
ָאַמר, ֶׁשִּמְּפֵני ֶׁשַרב הּוָנא ַמֲעִביר ַעל ִמיּדֹוָתיו ְוֵאינֹו ַמְקִּפיד ַעל ֵאֶּלה ֶׁשְּמַצֲעִרים 
אֹותֹו ְוֵאינֹו נֹוֵהג ִאיָּתם ְּבחּוְמָרה ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשַּמִּגיַע ָלֶהם, ְלִפיָכְך, ַּגם ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל 

ַמְעָלה ֹלא ַיְקִּפידּו ִאיּתֹו ְוִיְּתנּו לֹו ִלְחיֹות ָׁשִנים נֹוָספֹות.

ִמָּכאן ָלַמְדנּו, ֶׁשַהָּקָּב"ה ֵאינֹו נֹוֵהג ְּבִמיַּדת ַהִּדין ְלִמי ֶׁשַּמֲעִביר ַעל ִמיּדֹוָתיו, ֶאָּלא 
נֹוֵהג ִעּמֹו ְּבִמיַּדת ָהַרֲחִמים.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 419

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ראש השנה, דף ט״ז

הסבר: כאשר דנים בשמים את בני האדם בראש השנה, 
דנים קודם את המלך ואחר כך את שאר העם. הסיבה 
לכך היא או משום שאין זו דרך ארץ שהמלך יחכה 
בחוץ, או משום שכדאי לדון אותו לפני שירבה הכעס 

על חטאי בני עמו.

אורח ארעא - דרך ארץ
אבראי - בחוץ

דליפוש - שיתרבה

ואמר רב חסדא: מלך וציבור - מלך נכנס תחילה לדין, 
שנאמר לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל. מאי 
טעמא? איבעית אימא לאו אורח ארעא למיתב מלכא 

אבראי, ואיבעית אימא מקמי דליפוש חרון אף.

בס"ד

ָנה, ַּדף ט"ו- כ"א סדר מועד | ַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהּׁשָ
פרשת חיי-שרה | י"ח- כ"ד בחשון )24-30 לאוקטובר( 

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 

רחוב יפו בירושלים 
רחוב יפו הוא רחוב מרכזי בירושלים. הוא 
מתחיל בשער יפו שבעיר העתיקה, וחוצה 
של  ראשיתו  למערב.  ממזרח  העיר  את 
הרחוב הייתה בדרך יפו, שהובילה בתקופה 
העות'מאנית מיפו לירושלים. כאשר גדלה 
העיר והתפתחה נבנו לצדי הרחוב השכונות 
החדשות שמחוץ לחומות. עם השנים נבנו 
לאורכו בית החולים העירוני, בית חולים 
ועוד.  אליאנס  הספר  בית  צדק,   שערי 
לאורך הרחוב ניתן למצוא את כיכר צה"ל, כיכר 
ספרא, כיכר ציון, 
הדוידקה,  כיכר 
צומת יפו-המלך 
והתחנה  ג'ורג' 
המרכזית החדשה.

"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. 

)Wikipedia,Ranbar( רחוב יפו בירושלים



מצד שני:
חלק מבני המשפחה טענו 

שריקי היא נערה מאוד מאוד 

רגישה ועדינה, והמראות שהיא 

עלולה להיחשף אליהם במד"א, 

עלולים לפגוע בה ולהזיק לה 

מאוד. עדיף שהיא תתנדב 

במקומות שאין בהם מראות של 

תאונות, פצועים, דם ואולי אף 

דברים גרועים יותר. שתתנדב 

לעבוד עם נוער או עם ילדים, 

ולא עם פצועים ומראות קשים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

ריקי היא נערה רגישה מאוד, בת 16, שאוהבת להתנדב ולעזור. לפני 
מספר ימים היא הודיעה להורים שלה שהיא החליטה להתנדב במד"א, 
ולעשות תורנויות בערבים באמבולנס של מד"א, או איפה שיצטרכו 

אותה. הדבר עורר דיון משפחתי.

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

פיקוח נפש
פיקוח נפש הוא מצב שבו אדם נמצא בסכנת 
נפשות. מקור הביטוי הוא במקרה של אדם 
שנפלה עליו מפולת, שצריך "לפקח" )לפנות"( 
אותה כדי לחלץ אותו. לפי ההלכה כל המצוות 
נדחות מפני פיקוח נפש, ומותר לעבור עליהן כדי 
להציל חיים, מלבד שלוש העבירות החמורות - 

עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
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חורבן
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רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא
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חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

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 בית חולים שערי צדק בירושלים
בית החולים "שערי צדק" בירושלים הוקם בשנת 
1902 בידי ד"ר משה וולך. הוא נבנה ברחוב יפו 
ליד שכונת שערי צדק, ונקרא על שמה, אולם 
היה ידוע בתור "בית חולים וולך" או "בית החולים 
האמסטרדמי". היה זה בית החולים הראשון בו 
הייתה מחלקה לבידוד חולים מדבקים, והונהגו 
בו חיסונים לתושבי ירושלים. כאשר נוסד בית 
החולים נקבע שהוא יתנהל על פי ההלכה, ועל 
כך מקפידים עד היום. בשנת 1980 עבר בית 
החולים לקמפוס חדש שנבנה בשכונת "בית 
וגן", והפך ממוסד קטן למרכז רפואי רב תחומי. 

בדרך הזו.להתנדב ולעזור לזולת את רצונה, ולאפשר לה להתנדב - אז צריך לכבד זה המקום שבו היא רוצה אם היא מרגישה שמד"א לה להתנדב ולעזור לכולם. מאוד ואמרו שזה מתאים חלק מבני המשפחה שמחו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

תמונה משנות ה-30 של אמבולנס, בחזית בניין שערי צדק 
הישן )Wikipedia, ערן צירמן(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
האחות זלמה מאיר. כינויה "שוועסטער 

זלמה".
2  .

ד"ר משה וולך, מייסד בית החולים "שערי 
צדק".

3  .
את בית הספר לאחיות בבית החולים "שערי 

צדק".
4  .

ברחוב יפו בירושלים.
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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 זו האחות המצוירת במרכז הציור ומה היה כינויה?

מי זה האיש המזוקן בצד שמאל של הציור ומה היה תפקידו?

מה הקימה האחות שבציור?

באיזה רחוב ובאיזו עיר שכן בית החולים הזה?

למד רפואה בברלין ועלה לירושלים.. 1
הקים את בית החולים "שערי צדק".. 2
היה מסור לחולים, ביקר אותם בבתיהם ותרם להם מכספו.. 3
קיבל את התואר אזרח כבוד של ירושלים.. 4
עבד במשך שנים רבות עם האחות זלמה מאיר. 	

2

1

3

4

ד"ר משה וולך



ַּדף י"ט: ְמִגיַּלת ַּתֲעִנית

ִני, ִחיְּברּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְמִגיָּלה, ָּבּה ֵהם  ֵמָאה ָׁשָנה ְּבֶעֶרְך ִלְפֵני חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ָּכְתבּו ֶאת ָּכל ַהָּיִמים ֶׁשָּבֶהם ָהיּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ִנִּסים ְוֵהם ִנְגֲאלּו ִמָּצרֹות ׁשֹונֹות. ַחְכֵמי 
ִיְׂשָרֵאל ִּתיְּקנּו, ֶׁשַּבָּיִמים ַהָּללּו ִיְנֲהגּו יֹום טֹוב ְּבָכל ָׁשָנה ְוָאסּור ְלִהְתַעּנֹות ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה. 
ַאֲחֵרי ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִּביְּטלּו ֲחָכִמים ֶאת "ְמִגיַּלת ַּתֲעִנית", ְוַהָּיִמים ֶׁשְרׁשּוִמים ָּבּה 
ְּכָבר ֵאיָנם ָיִמים טֹוִבים, ַאְך ֵהם ִהְׁשִאירּו ְׁשֵני ַתֲאִריִכים - ֲחנּוָּכה ּופּוִרים, ָּבֶהם ָאנּו מֹוִדים 
ּוְמַהְלִלים ַלה' ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו. ֶאָחד ֵמאֹוָתם ָיִמים ֶׁשָהָיה 
ָּכתּוב ִּבְמִגיַּלת ַּתֲעִנית – ָהָיה יֹום כ"ח ְּבֵטֵבת. ָמה ֵאַרע ְּביֹום ֶזה? ָהרֹוָמִאים ָהְרָׁשִעים ָּגְזרּו, 
ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ִיְלְמדּו תֹוָרה, ֹלא ַיַעְרכּו ְּבִרית ִמיָלה ְוֹלא ִיְׁשְמרּו ַׁשָּבת. ָהְלכּו ַהֲחָכִמים 
ְוִהְפִּגינּו ָבְרחֹוב: "ֵהן ּכּוָּלנּו ְּבֵני אֹותֹו ָאב ָוֵאם )=ֶצֱאָצִאים ֶׁשל ִיְצָחק ְוִרְבָקה, ַההֹוִרים ֶׁשל 
ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו(, ּוַמּדּוַע ַּדְוָקא ָעֵלינּו ַאֶּתם ּגֹוְזִרים ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ָּכֵאֶּלה?". ָׁשַמע ַהֶּמֶלְך ֶאת 

ַצֲעקֹוֵתיֶהם ְוהּוא ִּביֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה.

ַּדף כ': ִמי ַמְחִליט ָמַתי רֹאׁש חֹוֶדׁש?

ַהּיֹום ֵיׁש ָלנּו לּוַח ָׁשָנה, ֶׁשָּקַבע ָהָאמֹוָרא ִהֵּלל, ּובֹו ְמסּוָּדִרים 
ָראֵׁשי ֶהחֹוָדִׁשים ְוַהַחִּגים, ְּבִדּיּוק ְּבֵאיֶזה יֹום ָיחּולּו. ַּפַעם, 
ְּכֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ָהיּו ַהַּסְנֶהְדִרין יֹוְׁשִבים, ָהיּו ֵהם קֹוְבִעים ֶאת 
רֹאׁש חֹוֶדׁש ְּבָכל חֹוֶדׁש. ֵּכיַצד? ִּבְתִחיַּלת ַהחֹוֶדׁש ַהָּיֵרַח ָקָטן 
ְמאֹוד, ּוִמֵּדי יֹום הּוא ָגֵדל ְוהֹוֵלְך, ַעד ֶׁשְּבֶאְמַצע ַהחֹוֶדׁש הּוא 

ִנְרֶאה ְּכמֹו ַּכּדּור. ַאַחר ָּכְך הּוא ׁשּוב ָקֵטן ְוהֹוֵלְך, ַעד ֶׁשהּוא ֶנֱעָלם ַלֲחלּוִטין. ְּכֶׁשַהָּיֵרַח 
מֹוִפיַע ַּפַעם נֹוֶסֶפת, ְורֹוִאים אֹותֹו ׁשּוב, ֶזה ִסיָּמן ֶׁשִהְתִחיל חֹוֶדׁש ָחָדׁש. ֵעִדים ָהיּו ָּבִאים 
ַלַּסְנֶהְדִרין, ּוְמִעיִדים ֶׁשָראּו ֶאת ַהָּיֵרַח ּוֵבית ִּדין ָהיּו ַמְכִריִזים ֶׁשַהּיֹום רֹאׁש חֹוֶדׁש. ַהָּיֵרַח 
ֶהָחָדׁש ִנְקָרא "מֹוָלד", ִמְּפֵני ֶׁשהּוא "נֹוַלד" ֵמָחָדׁש. הּוא ֲהֵרי ֶנֱעַלם ֵמֵעיֵנינּו, ְוָחַזר ְונֹוַלד.

ַּדף י"ח: ִּבְזכּות ּתֹוָרה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים 

ָהְייָתה ִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ּכֹוֲהִנים ִּבירּוָׁשַלִים, ֶׁשּכּוְּנָתה "ִמְׁשַּפַחת ַרָּבן יֹוָחָנן", ֲאִפיּלּו ֶׁשֵהם 
ֹלא ָהיּו ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו ִּבְכָלל. ַמּדּוַע ּכּוּנּו ָּכְך? ִּלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ְמאֹוד, ַחי ֵעִלי 
ַהּכֹוֵהן. הּוא ַחי עֹוד ִלְפֵני ֲהָקַמת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון, ְוִׁשיֵּמׁש ּכֹוֵהן ָּגדֹול ְּבִמְׁשַּכן 
ִׁשיֹלה. ֵעִלי ַהּכֹוֵהן ָהָיה ַצִּדיק ָּגדֹול ּוִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור, ֲאָבל ָּבָניו חֹוְפִני ּוִפיְנָחס ֹלא ָנֲהגּו 
ַּכהֹוֶגן, ּוִמְּפֵני ָּכְך ָּגַזר ַהָּקָּב"ה ֶׁשָּכל ַהֶּצֱאָצִאים ֶׁשָּלֶהם ִיָּפְטרּו ֵמָהעֹוָלם ְּכֶׁשֵהם ְצִעיִרים, 
וַאף ֶאָחד ֹלא ִיְהֶיה ָזֵקן. ִּבְתקּוַפת ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ִהְתּגֹוְרָרה ִּבירּוָׁשַלִים ִמְׁשָּפָחה 
ֶׁשל ּכֹוֲהִנים, ֶׁשַהָּבִנים ֶׁשָּלֶהם ָהיּו ִנְפָטִרים ְּבִגיל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה. ָהְלכּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה 
ְלַרִּבי יֹוָחָנן, ּוְׁשֵאלּוהּו: "ַמה ַּנֲעֶׂשה?". ָאַמר ָלֶהם: "ַּכִּנְרֶאה ַאֶּתם ִמִּמְׁשַּפַחת ֵעִלי ַהּכֵֹהן. 
ְלכּו ְוִעְסקּו ַּבּתֹוָרה, ְוָכְך ִּתיָּנְצלּו ִמן ָהעֹוֶנׁש". ָּכְך ָהָיה. ֵהם ָעְסקּו ַּבּתֹוָרה ְוֹלא ִנְפְטרּו 

ְצִעיִרים, ּוֵמָאז ָקְראּו ָלֶהם "ִמְׁשַּפַחת ַרָּבן יֹוָחָנן".

בס"ד

מה דן הקב"ה בשבועות?   .1
בזכות מה ניצל רב הונא ממוות?   .2

על אילו חודשים העדים מחללים את    .3
השבת גם כשאין בית מקדש?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ראש השנה, דפים י״ח - כ״א

???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: לבנה, סהר, ירח,  המאור הקטן(

חידה!

דבר תורה
כשאליעזר מחפש לדעת מי הכלה הראויה 
ליצחק הוא מציב סימן ואומר שהאישה אשר 
תיתן לו מים ותוסיף להציע להשקות גם את 
גמליו, היא האישה המתאימה. מדוע דווקא 
סימן זה נבחר ע"י אליעזר? הרב וולבה מסביר 
את העניין ע"פ סיפור על אדם שהגיע לרב 
בערב פסח ושאל אותו האם ניתן לקיים את 
מצוות "4 כוסות" עם חלב, שכן אין לו כסף 
לקנות יין. מיד הוציא הרב מכיסו סכום גדול 
של כסף ונתן לו הרבה מעבר לבקבוקי יין. 
לאחר שהלך, שאלה אשת הרב את בעלה 
מדוע נתן לו סכום כה גדול הרי הוא שאל 

רק על ד' כוסות? 

ענה הרב שמי ששואל על כוסות של חלב, 
כנראה חסר לו הרבה מעבר לכך. גמילות 
חסדים אמיתית רואה הרבה מעבר לצורך 
הישיר שבא מול האדם. וכך רבקה אמנו גילתה 
את מידותיה הטובות במה שנתנה מעבר 

לבקשתו של אליעזר: "גם לגמליך אשאב".

ַּדף כ"א: ִחיּלּול ַׁשָּבת ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהחֹוֶדׁש

ָּבת ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ֶאת  ֲחָכִמים ָלְמדּו ִמְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה, ִּכי ִאם ֵיׁש צֹוֶרְך, מּוָּתר ְלַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ
ַהחֹוֶדׁש. ִאם ְיהּוִדי ִמְתּגֹוֵרר ָרחֹוק ִמירּוָׁשַלִים ְוִהֵּנה, הּוא ִהְצִליַח ִלְראֹות ֶאת ַה"ּמֹוָלד", 
ַהְּלָבָנה ַהֲחָדָׁשה. ִמָּיד ָעָליו ָלֶלֶכת ִלירּוָׁשַלִים, ֲאִפיּלּו ֶׁשְּבַׁשַּבת ָאסּור ָלֵצאת יֹוֵתר 
ֵמַאְלַּפִים ַאָּמה ִמחּוץ ָלִעיר. מּוָּתר ָהָיה לֹו ַּגם ִלְרּכֹוב ַעל ֲחמֹור, ִאם ָהָיה ְּבָכְך צֹוֶרְך, 

ְוִאם הּוא ָּפַחד ָלֵצאת ַלֶּדֶרְך ְלַבד, ָלַקח ִאיּתֹו ַמְקלֹות ַוֲאָנִׁשים ֶׁשְּיַלּוּו אֹותֹו.
ָּבת ְּכֵדי  ָאַמר ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי: ָּכל עֹוד ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, ֵיׁש צֹוֶרְך ְלַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ
ָלַדַעת ָמַתי רֹאׁש חֹוֶדׁש ּוָמַתי ָצִריְך ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן רֹאׁש חֹוֶדׁש. ֲאָבל ַאֲחֵרי ֶׁשְּכָבר ֹלא 
ָּבת ֶאָּלא ִלְפֵני חֹוֶדׁש ִניָסן ְוחֹוֶדׁש ִּתְׁשֵרי, ִּכי  ַמְקִריִבים קֹוְרָּבנֹות, ֵאין ְלַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ
ָּבת ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ָמַתי  ָּבחֹוָדִׁשים ָהֵאֶּלה ָחִלים ַהַחִּגים ְוָהֵעִדים ְצִריִכים ְלַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ

ְּבִדּיּוק ָחל רֹאׁש חֹוֶדׁש ִויַקְּימּו ֶאת ַהַחִּגים ִּבְזַמָּנם.

למדנו בעלון על מולד הירח. זהו את 
שמותיו השונים של הירח, שאותיותיהם 

התבלבלו:

1. הנבל

2. רהס

3. חרי

4. ראומה נטקה


