
ַּדף כ"ב: ִמי ָיכֹול ְלָהִעיד ַעל ַה"ּמֹוָלד"?

ִּלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ְמאֹוד, ָּכל ְיהּוִדי ֶׁשָּבא ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין ְוֵהִעיד: "ָרִאיִתי ֶאת ַהּמֹוָלד 
ֶהָחָדׁש", ִקיְּבלּו ֶאת ְּדָבָריו. ֲאָבל, ַאַחר ָּכְך ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא ְלַקֵּבל ֵעדּות, ַרק ֵמָאָדם 
ֶׁשּיֹוְדִעים ֶׁשהּוא ֶנֱאָמן. ַמּדּוַע ִּתיְּקנּו ָּכְך? ִמְּפֵני ֶׁשְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָהיּו ֲאָנִׁשים ְרָׁשִעים 
ֶׁשִּנְקְראּו "ַּבְיּתֹוִסים". ַהַּבְיּתֹוִסים ִׁשיְּלמּו ֶּכֶסף ִלְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשֵּיְלכּו ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין 
ִויַׁשְּקרּו ָלֶהם ֶׁשָראּו ֶאת מֹוַלד ַהְּלָבָנה, ְוָכְך ֵּבית ִּדין ַיְכִריז ְּבָטעּות "ַהּיֹום רֹאׁש חֹוֶדׁש", 

ֲאִפיּלּו ֶׁשֶּבֱאֶמת ֹלא ָחל רֹאׁש חֹוֶדׁש.

ֵאיְך ִהְתַּגְּלָתה ַהַּתְרִמית? ִמְּפֵני ֶׁשַאַחד ָהֵעִדים ֶׁשֵהם ָׂשְכרּו, ָהָיה ְיהּוִדי טֹוב ְוָכֵׁשר, 
ְוהּוא ָרַמז ַלַּסְנֶהְדִרין ֶׁשהּוא ִּבְכָלל ֹלא ֵמִעיד ַעל "מֹוָלד" ֶׁשהּוא ָרָאה, ֶאָּלא ִׁשיְּלמּו לֹו 
ֶּכֶסף ְּכֵדי ֶׁשְּיַׁשֵּקר אֹוָתם. ֵמָאז ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים: ֹלא ְמַקְּבִלים ֵעדּות ַעל ְרִאַּית ַהּמֹוָלד, 

ַרק ֵמָאָדם ֶׁשּיֹוְדִעים ֶׁשהּוא ֶנֱאָמן.

רֹות ַעל רֹאׁש חֹוֶדׁש ַּדף כ"ג: ַהַּמּשּׂואֹות ַהְּמַבּׂשְ

ֵּכיַצד ָיְדעּו ָּכל ַהְּיהּוִדים ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות 
ֶׁשָחל רֹאׁש חֹוֶדׁש? 

ַהִּמְׁשָנה ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשַּבַּלְיָלה ָהיּו עֹוִלים 
ְלַהר ַהֵּזיִתים ּוַמְדִליִקים ּבֹו "ַמּשּׂואֹות" 
ָהָאָדם ֶׁשֶהֱחִזיק  ְּגדֹוִלים.  ַלִּפיִדים   -
ַּבַּמּשּׂואֹות, ָהָיה ֵמִניף אֹוָתם ָקִדיָמה, 
ָאחֹוָרה, ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה, ַעד ֶׁשָרָאה 
ֶׁשִּמיֶׁשהּו עֹוֵמד ָּבָהר ֵמָרחֹוק ְוַגם הּוא 

ֵמִניף ַמּשּׂוָאה, הּוא ֵהִבין ֶׁשָראּו אֹותֹו ְוֵהִבינּו ֶׁשַהּיֹום רֹאׁש חֹוֶדׁש.

ָּכְך ָהיּו ְמִניִפים ַמּשּׂואֹות ֵמַהר ְלַהר, ַעד ֶׁשַּגם ַהְּיהּוִדים ֶׁשִהְתּגֹוְררּו ְּבָבֶבל ָיְדעּו ֶׁשַהּיֹום 
רֹאׁש חֹוֶדׁש ְוָכל ֶאָחד ִהְדִליק ַמּשּׂוָאה ַעל ַּגג ֵּביתֹו. ַהִּמְׁשָנה ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשִהְדִליקּו 

ַמּשּׂואֹות ַרּבֹות ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשָּכל ָּבֶבל ִנְרֲאָתה ִּכְמדּוָרה ַאַחת ְּגדֹוָלה.

ַּפַעם ַאַחת, ָהיּו ְרָׁשִעים ֶׁשִהְדִליקּו ַמּשּׂואֹות ְּבַהר ַהֵּזיִתים, ֲאִפיּלּו ֶׁשֹּלא ָהָיה רֹאׁש 
חֹוֶדׁש, ְּכֵדי ְלַהְטעֹות ֶאת ַהְּיהּוִדים, ּוֶבֱאֶמת ֵהם ָּגְרמּו ְלָטעּות ְּגדֹוָלה ְּבֶקֶרב ַעם 
ִליִחים ְמיּוָחִדים ִמַּטַעם ֵּבית ַהִּדין ֵיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל ּוֵמָאז ֶהְחִליטּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשּׁשְ

ְלָכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ִמְתּגֹוְרִרים ְיהּוִדים ְויֹוִדיעּו ָלֶהם ֶׁשִהְכִריזּו ַעל רֹאׁש חֹוֶדׁש.

ַּדף כ"ד: ֵּבית ַהְּכֶנֶסת "ָׁשף ְוָיֵתיב"

ָהָאמֹוָרִאים ַרב ּוְׁשמּוֵאל ִהְתַּפְללּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָהַעִּתיק ָּבִעיר ְנַהְרְּדָעא.

ְּבתֹוְך ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהָיה ֶּפֶסל ַּבּצּוָרה ֶׁשל ַהֶּמֶלְך. ֵאיְך מּוָּתר ְלַהְׁשִאיר ֶּפֶסל ְּבֵבית 
ַהְּכֶנֶסת? ִמְּפֵני ֶׁשְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֵיׁש ֲאָנִׁשים ַרִּבים, ְוִאיׁש ֹלא ַיֲחׁשֹוד ֶׁשְּיהּוִדים ַרִּבים 
ֶהְחִליטּו ְלַהֲעִמיד ֶּפֶסל ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוָיִבינּו ֶׁשּזֹו ַרק צּוָרה ֶׁשל ַהֶּמֶלְך )ַאְנַּדְרָטה(, 
ֹלא ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהֶּזה ַּגם ָהָיה ֵׁשם ְמיּוָחד ְמאֹוד. ְׁשמֹו ָהָיה "ָׁשף ְוָיֵתיב".

ַמּדּוַע הּוא ּכּוָּנה ָּכְך? ִלְפֵני חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִראׁשֹון, ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנַּצאר ֶמֶלְך ָּבֶבל 
ֶאת ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְלָבֶבל, ְוַיַחד ִעּמֹו ָּגלּו רֹוב ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ּוְנִביִאים ֲאָחִדים. 
ִלְפֵני ֶׁשָּיְצאּו ַלָּגלּות, ֵהם ָלְקחּו ִאיָּתם ֲאָבִנים ְוָעָפר ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְבַהִּגיָעם ְלָבֶבל, 

ִהְׁשַּתְּמׁשּו ֶּבָעָפר ּוָבֲאָבִנים ַהָּללּו ְּכֵדי ִלְבנֹות ֵּבית ְּכֶנֶסת ָּבִעיר ְנַהְרְּדָעא.

ָלֵכן ִּכיּנּוהּו "ָׁשף ְוָיֵתיב". "ָׁשף" - ָנַסע )ָמׁש(. "ָיֵתיב" - ָיַׁשב. ְּכלֹוַמר, ַאֲחֵרי חּוְרַּבן ֵּבית 
ָבה ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ֶזה. ִכיָנה ָנְסָעה, ָזָזה ִמירּוָׁשַלִים, ְוִהְתַיּׁשְ ַהִּמְקָּדׁש, ַהּׁשְ

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 420

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ראש השנה, דף כ"ב

הסבר: רב כהנא אמר שלא רק אדם גדול כמו עולא 
נאמן להעיד על כך שבית דין קידשו את החודש, אלא 
כל אדם נאמן על כך, משום שבדבר שהאמת לגביו 

עתידה להתגלות - אנשים לא ישקרו.

איניש דעלמא - אדם מהעולם, איש רגיל
מילתא דעבידא לאגלויי - דבר שעתיד להתגלות

"אמר רב כהנא: לא מיבעיא עולא דגברא רבה הוא 
דמהימן, אלא אפילו איניש דעלמא נמי מהימן. מאי טעמא 

- כל מילתא דעבידא לאגלויי, לא משקרי בה אינשי" 

בס"ד

ָנה, ַּדף כ"ב- כ"ח סדר מועד | ַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהּׁשָ
פרשת תולדות | כ"ה בחשון- ב' בכסלו )31 לאוקטובר- 6 לנובמבר( 
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 

מעבר המיתלה בסיני
מעבר המיתלה נמצא במערב חצי האי סיני. 
הוא עובר בין שני הרים ממזרח למערב 
ואורכו 32 קילומטרים. בעבר הרחוק הוא 
היה חלק מדרך קדומה שחצתה את מדבר 
סיני, וחשיבותו נובעת מכך שהוא אחד משני 
מעברים שמאפשרים תנועה מדרום תעלת 
סואץ אל חצי האי סיני. במהלך מלחמת 
סיני הוצנח גדוד 890 של הצנחנים בפיקודו 
של רפאל איתן בפתחו המזרחי של המעבר, 
בצניחה המבצעית הגדולה ביותר בתולדות 
בצירוף  זה,  כוח  צה"ל. 
הכוחות האחרים של חטיבת 
הצנחנים שחברו אליו, ניהלו 
במקום קרב קשה מול הצבא 
המצרי, והצליחו להשתלט על 
העמדות המצריות השולטות 

ועל המעבר כולו.

"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. 

מעבר המיתלה בסיני )Wikipedia, קרלוס הגדול(



מצד שני:
משפחת לוי טענה שברגע 

שהתאריך שעל החלב עבר, 

והפירות התחילו להעלות ריח 

רע, לא הייתה להם ברירה אלא 

לזרוק את האוכל, והם לא היו 

חייבים לשמור אוכל שכזה 

במקרר שלהם.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

משפחת כהן תכננה לנסוע לחופשה משפחתית לעשרה ימים. היא 
ביקשה מבני משפחת לוי, אם אפשר, לשים אצלם במקרר מוצרי 
חלב, פירות וירקות עד שהם יחזרו מהחופשה. לאחר כמה ימים גב' 
לוי ראתה שהתאריך שעל החלב הסתיים והוא עלול להחמיץ, וגם 
הפירות החלו להעלות ריח לא נעים במקרר, והיא החליטה לזרוק את 
הכל לפח, כדי שזה לא יסריח ולא יקלקל לה את מה שיש לה במקרר. 
כאשר משפחת כהן חזרה מהחופשה ובני המשפחה ראו שגב' לוי 

זרקה את הכל התפתח בין המשפחות ויכוח.

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

קדושת שביעית
פירות שגדלו בשנת השמיטה נחשבים קדושים 
בקדושת שביעית. אסור לאבדם או להשתמש 
בהם לדברים אחרים מלבד אכילה ושתייה, וגם 
בשאריות שלהם יש קדושה, ולכן נוהגים להשליך 
אותן לפח מיוחד כדי שלא יתערבבו עם שאר 
האשפה. כמו כן, אין לעשות סחורה בפירות אלה.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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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

מבצע מכבש - מלחמת קדש
מבצע מכבש היה המבצע הצבאי שפתח את 
מלחמת סיני. במהלך המבצע, שהתקיים ב-29 
באוקטובר 1956, המריאו 16 מטוסי תובלה מסוג 
דקוטה מבסיס חיל האוויר בתל נוף, בליווי מטוסי 
אוראגן ומטאור, והצניחו 395 צנחנים מגדוד 890 
בפתח מעבר המיתלה שבסיני. ההצנחה הסתיימה 
בשעה 2:00, והיתה הצניחה המבצעית הגדולה 
ביותר בתולדות מלחמות ישראל. בטיסה לקחה 
חלק יעל רום, הטייסת הראשונה בחיל האוויר 
הישראלי, וכן הנווטת הראשונה בתיה אורני 
והאלחוטנית אהליה צמחוני. הגדוד התמקם 
באיזור הצניחה ומאוחר יותר הצטרף לשאר 

כוחות החטיבה ולקח חלק בלחימה בסיני.

לטענתם, עכשיו נגרם להם נזק.וירקות אפילו אם אינם טריים. התפוגה שלו, וגם לאכול פירות איכפת לשתות חלב שעבר זמן רשותה לכך. לבני המשפחה לא את האוכל מבלי לבקש את היה למשפחת לוי לזרוק משפחת כהן טענה שאסור מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

דקוטה של חיל האוויר הישראלי. מוזיאון חצרים
)Wikipedia, MathKnight(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1 . יעל רום.
2 .

היא הייתה הטייסת הראשונה שעברה  קורס טיס בחיל האוויר הישראלי.
3 . טייסת הפילים.
4 .

כחלק ממבצע קדש-מבצע מכבש, צנחנים  צנחו לאזור מעבר המיתלה בסיני.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים
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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 האישה בתא הטייס?

במה היא הייתה ראשונה?

איך נקראה הטייסת אליה השתייכה?

מה קרה במעבר המיתלה ב-1956?

הטייסת הראשונה שעברה קורס טיס בחיל האוויר הישראלי.. 1
הטייסת הראשונה שהטיסה מטוסים בחברה אזרחית - . 2

ארקיע.
3 ..DC-3 הטיסה מטוס תובלה מסוג דקוטה
שירתה ב"טייסת הפילים" והשתתפה במבצע קדש, בו . 4

הצניחה צנחנים בקרבות במעבר המיתלה סיני.

2

1

3

4

יעל רום



ָנה ֵאין תֹוְקִעים ְּבֶקֶרן ֶׁשל ׁשֹור? ַּדף כ"ו: ָלָּמה ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים עֹוֵמד ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ַּבָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש ְּביֹוֵתר, ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוַמְקִריב ֶאת 
ָנה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכֶׁשהּוא  ַהּקֹוְרָּבנֹות ֶׁשל יֹום ַהִּכיּפּוִרים. ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול עֹוֵבד ְּבָכל ַהּׁשָ
ָלבּוׁש ְׁשמֹוָנה ְּבָגִדים, ֵחֶלק ֵמֶהם ֲעׂשּוִּיים ָזָהב. ַאְך ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְכַנס 

ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים, הּוא ָלַבׁש ַאְרָּבָעה ִּבְגֵדי ָלָבן, ֶׁשֵאין ָּבֶהם ָזָהב ְּכָלל.

ַמּדּוַע ִציּוְָתה ָּכְך ַהּתֹוָרה? ַהְּגָמָרא ַמְסִּביָרה, ֶׁשַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ֲהֵרי ִנְכַנס ַלֲעבֹוד ְּבקֹוֶדׁש 
ַהּקֹוָדִׁשים ְּכֵדי ֶׁשַהָּקָּב"ה ִיְסַלח ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאין ָראּוי ֶׁשְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִיְהֶיה ָלבּוׁש ִּבְגֵדי 
ָנה ֵאין תֹוְקִעים ַּבּשֹׁוָפר ֶהָעׂשּוי  ָזָהב, ֶׁשַּמְזִּכיִרים ֶאת ֵחְטא ֵעֶגל ַהָּזָהב. ָלֵכן, ַּגם ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ִמֶּקֶרן ֶׁשל ׁשֹור אֹו ָּפָרה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַהְזִּכיר ֶאת ֵחְטא ָהֵעֶגל, ֶׁשהּוא ְּבָנם ֶׁשל ַהׁשֹור ְוַהָּפָרה.

ַּדף כ"ז: ִלְתקֹוַע ְּבׁשֹוָפר ּוַבֲחצֹוְצרֹות

ָנה ְׁשלֹוָׁשה ּכֹוֲהִנים  ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ָעְמדּו ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ְּבַהר ַהַּבִית. ַהּכֹוֵהן ָהֶאְמָצִעי ָאַחז ַּבּשֹׁוָפר ּוְׁשֵני ַהּכֹוֲהִנים ֶׁשְּלִצָּדיו 
ָאֲחזּו ַּבֲחצֹוְצרֹות. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְזַמן ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר, ָהיּו ְׁשלֹוְׁשָּתם 
ּתֹוְקִעים, ֲאָבל ַהּכֹוֵהן ָהֶאְמָצִעי ֶׁשָּתַקע ַּבּשֹׁוָפר, ֶהֱאִריְך ִלְתקֹוַע 
ְוַהְּתִקיָעה ֶׁשל ַהֲחצֹוְצרֹות ָהְיָתה ְקָצָרה יֹוֵתר ִמְּתִקיַעת ַהּשֹׁוָפר, ִּכי 
ָנה ִהיא ִלְתקֹוַע ַּבּשֹׁוָפר ְוֹלא ַּבֲחצֹוְצרֹות.  ִעיַּקר ַהִּמְצָוה ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ַמּדּוַע ֶּבֱאֶמת ָּתְקעּו ַּגם ַּבֲחצֹוְצרֹות? ֲחַז"ל ָלְמדּו זֹאת ִמן ַהָּפסּוק ִּבְתִהיִּלים )ֶּפֶרק צ"ח, 
ָּפסּוק ו'( "ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר, ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ה'". ַרִּבי ֲחַלְפָּתא ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ָּבִעיר 
ָנה ַּגם ַּבֲחצֹוְצרֹות ְּכִפי ֶׁשָּנֲהגּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַאְך  ִציּפֹוִרי, הֹוָרה ִלְתקֹוַע ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ֲחָכִמים ָאְמרּו ֶׁשֵאין ַלֲעׂשֹות ָּכְך, ִּכי ַרק ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ּתֹוְקִעים ַּגם ַּבֲחצֹוְצרֹות, ִמְּפֵני 
ֶׁשַּבָּפסּוק ָּכתּוב: "ַּבֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר, ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ה'". ַרק ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ה', 

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש - ּתֹוְקִעים ַּבֲחצֹוְצרֹות.

ַּדף כ"ה: ַרָּבן ַּגְמִליֵאל וַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע

יֹום ֶאָחד ִהִּגיעּו ְׁשֵני ֵעִדים ְוָאְמרּו ְלַחְבֵרי ַהַּסְנֶהְדִרין: "ָרִאינּו ֶאֶמׁש ֶאת ַהָּיֵרַח". ָעַמד 
ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ֶׁשָהָיה רֹאׁש ַהַּסְנֶהְדִרין, ְוִהְכִריז: "ַהּיֹום רֹאׁש חֹוֶדׁש ִּתְׁשֵרי".

ֲאָבל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָאַמר: "ָהֵעִדים ַהָּללּו ַׁשְקָרִנים, ְוַרָּבן ַּגְמִליֵאל ִקיֵּדׁש ֶאת ַהחֹוֶדׁש ְּבָטעּות".

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָחַׁשׁש, ֶׁשעֹוד ְמַעט ִּתְהֶיה ַמֲחלֹוֶקת ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל. ֵחֶלק ַיִּגידּו "ַהּיֹום רֹאׁש 
חֹוֶדׁש ִּתְׁשֵרי", ֵחֶלק יֹאְמרּו, "ֹלא ָנכֹון, עֹוד ֹלא ָהָיה רֹאׁש חֹוֶדׁש" ּוַמה ִּיְהֶיה? ָּכל ֶאָחד 
ָנה ָמַתי ֶׁשהּוא רֹוֶצה? ִמָּיד ִציּוָה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַעל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, "ֲאִני  ַיֲעֶׂשה רֹאׁש ַהּׁשָ
ְמַצּוֶה ָעֶליָך ָלבֹוא ֵאַלי ִעם ַאְרַנק ַהֶּכֶסף ֶׁשְּלָך, ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשְּלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשְּלָך ָחל יֹום 
ַהִּכיּפּוִרים!". ָׁשַמע ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְלִדְבֵרי ַהָּנִׂשיא ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוָעָׂשה ָּכְך, ְוַרָּבן ַּגְמִליֵאל 
ְנָׁשקֹו ְברֹאׁשֹו ְוָאַמר לֹו: "ּבֹוא ְבָׁשלֹום ַרִּבי ְוַתְלִמיִדי". "ַרִּבי" - ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ָגדֹול ְּבחֹוְכָמה, 

ְו"ַתְלִמיִדי" - ִמְּפֵני ֶׁשִהְתַנֵהג ְּכַתְלִמיד ֶׁשִּצֵּית ְלִדְבֵרי ַרָּבן ַּגְמִליֵאל.

בס"ד

איך התגלתה התרמית של הבייתוסים?  .1
ממה בנו את בית הכנסת בנהרדעא?  .2

במה תקעו במקדש בראש השנה, חוץ   .3
מבשופר?

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

???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: 1. מעמד הר סיני. 2. כיבוש  יריחו. 3. מלחמת גדעון. 4. שאול המלך(

חידה!

דבר תורה
בשעה שנכנס יעקב לקבל את הברכה 
מיצחק אומרים חז"ל שריח גן עדן נכנס 
עמו, ועל כן בחר יצחק לברך דווקא אותו 
- "ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'".

מה יש בחוש הריח שדווקא הוא זה שמוביל 
את יצחק לברך את יעקב?

חוש הריח הוא החוש שחודר ומזהה את 
פנימיותו של האדם. כשישעיהו הנביא רוצה 
לתאר את תכונתו המיוחדת של המשיח הוא 
אומר כי הדרך בה הוא יבחן את האנשים 
בעולם תהיה על ידי חוש הריח הפנימי - 
"והריחו ביראת ה'", ולא על פי מבט חיצוני 

- "ולא למראה עיניו ישפוט".

אנשים מיוחדים הם אלו שאינם מסתפקים 
או מעריכים דברים על פי מראה חיצוני 
בלבד. הם מצליחים לחדור לתוך עומקו של 
הדבר מבלי להתבלבל ממסיחים חיצוניים, 

ושופטים את האדם על פי פנימיותו. 

ַּדף כ"ח: ֵאיְך ְמַקְּיִמים ִמְצַות ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר?

ָנה, ָצִריְך ֶׁשַהּתֹוֵקַע ַּבּשֹׁוָפר  ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַהּתֹוָרה ִלְׁשמֹוַע קֹול ׁשֹוָפר ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ִיְתַּכּוֵן ְלהֹוִציא ֶאת ַהּשֹׁוְמִעים ְיֵדי חֹוָבָתם. ַאְך ִאם הּוא תֹוֵקַע ַּבּשֹׁוָפר ְוחֹוֵׁשב ְלַעְצמֹו, 
"ֵאיֶנִּני ְמעּוְנָין ֶׁשֵהם ְיַקְּימּו ֶאת ַהִּמְצָוה ַּבּשֹׁוָפר ֶׁשִּלי", ֵהם ֶּבֱאֶמת ֹלא ִקְּימּו ֶאת ַהִּמְצָוה.

ָנה  ִמי ֶׁשּשֹׁוֵמַע ֶאת קֹול ַהּשֹׁוָפר, ָצִריְך ְלִהְתַּכּוֵן ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה. ֲאָבל, ִאם ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ָאָדם ָׁשַמע ִּפְתאֹום ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר, ְוֹלא ִהְתַּכּוֵן ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה, הּוא ֶּבֱאֶמת ֹלא 
ָיָצא ְיֵדי חֹוַבת ַהִּמְצָוה. ּוָמה ְלַגֵּבי ָאָדם ֶׁשָּבֶרַגע ֶׁשִהְתִחילּו ִלְתקֹוַע ַּבּשֹׁוָפר, הּוא ָׁשַכח 
ַלֲחׁשֹוב ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה - ַהִאם הּוא ִקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא 
ֵּכן, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִהִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכֵדי ִלְׁשמֹוַע קֹול ׁשֹוָפר, ּוְלִפיָכך ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה, 

ֲאִפיּלּו ֶׁשְּבאֹותֹו ֶרַגע ָׁשַכח ְלִהְתַּכּוֵן ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה. 

זהו את השופרות הבאים שמוזכרים . 1
בתנ"ך:

נשמע שם קול שופר גדול וחזק מאוד. 2

חומות עיר קרסו בעקבות תקיעות שופר. 3

300 אנשים תקעו בשופרות והבהילו . 4
צבא שלם

4. תקע בשופר כדי להזעיק את העם . 	
להילחם בפלישתים


