
ַּדף כ"ט: ָיָדיו ֶׁשל מֶֹׁשה ְּבִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק

ְלַאַחר ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים, ֵהם ָהיּו ְּבִמְדַּבר ִסיַני ַאְרָּבִעים ָׁשָנה. ְּבַאַחת 
מֹו "ְרִפיִדים", ּובֹו ֵהם ִהְתַרּפּו ְקָצת ִמִּליּמּוד ַהּתֹוָרה.  ַהְּפָעִמים ֵהם ִהִּגיעּו ְלָמקֹום ֶׁשּׁשְ
ִמָּיד ִהִּגיַע ֲעָמֵלק ּוִביֵּקׁש ְלִהיָּלֵחם ְּבִיְׂשָרֵאל. ַּבּתֹוָרה ֶנֱאַמר, ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ע"ה ָעָלה 
ְלרֹאׁש ַהִּגְבָעה ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל, ּוְכֶׁשָהָיה ֵמִרים ֶאת ָיָדיו ְלַמְעָלה - ִיְׂשָרֵאל ִניְּצחּו ֶאת 
ֲעָמֵלק, ַאְך ְּכֶׁשהֹוִריד ֶאת ָיָדיו, ָהיּו ֲעָמֵלק ְמַנְּצִחים ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ֵאיְך ֲהָרַמת 
ַהָּיַדִים ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו  ָּגְרָמה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ְיַנַּצח? ַהִּמְׁשָנה ַמְסִּביָרה, ֶׁשְּכֶׁשּמֶֹׁשה 
ַרֵּבנּו ֵהִרים ֶאת ָיָדיו ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, ִהְסַּתְּכלּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוִנְזְּכרּו ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוִמָּיד 

ִקיְּבלּו ֲעֵליֶהם ְלַקֵּים ֶאת ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ּוִבְזכּות ָּכְך ִניְּצחּו ֶאת ֲעָמֵלק.

ַּדף ל': ַהּכֹוֲהִנים ֹלא ָיְדעּו ַמה ַּלֲעׂשֹות

ַּבְּתקּוָפה ָּבּה ָהיּו ֵּבית ִּדין ְמַקְּדִׁשים ֶאת ַהחֹוֶדׁש, ֵהם ָהיּו ַמְכִריִזים: "ַהּיֹום רֹאׁש 
חֹוֶדׁש", ְוָכְך ָהיּו ִנְקָּבִעים ָראֵׁשי ֶהחֹוָדִׁשים ְוַהַחִּגים. ַהִּמְׁשָנה ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשַּפַעם ַאַחת 
ָקָרה, ֶׁשִחיּכּו ְלֵעִדים ֶׁשָּיבֹואּו ְלָהִעיד ֶׁשָראּו ֶאת ַהְּלָבָנה, ַאְך ִאיׁש ֹלא ִהִּגיַע. ְוִהֵּנה, 
ַהּכֹוֲהִנים ְּכָבר ִהְקִריבּו ֶאת קֹוְרַּבן ַהָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים, ּוְלֶפַתע ִהִּגיעּו ֵעִדים 
ּוֵבית ִּדין ִהְכִריזּו: "ַהּיֹום רֹאׁש חֹוֶדׁש". נֹוְצָרה ְּבָעָיה, ִמְּפֵני ֶׁשְּבֵעת ַהְקָרַבת קֹוְרָּבן 
ְּברֹאׁש חֹוֶדׁש, ָהיּו ַהְּלִוִּיים ָׁשִרים ֶּפֶרק ְּתִהִּלים ְמיּוָחד ְלרֹאׁש חֹוֶדׁש, ֲאָבל ַהּיֹום ְּכָבר 
ִהְקִריבּו ֶאת קֹוְרַּבן ַהָּתִמיד, ְוָׁשרּו ִׁשיר ֶׁשל יֹום חֹול. ָלֵכן ָקְבעּו ֲחָכִמים, ֶׁשֵאין ְמַקְּבִלים 
ֵעִדים ַאֲחֵרי ְזַמן ַהְקָרַבת קֹוְרַּבן ַהָּתִמיד, ְוָכְך יֹוְדִעים ַהּכֹוֲהִנים ֶׁשַהּיֹום ְּכָבר ֹלא ִיְקְּבעּו 

ֶׁשרֹאׁש חֹוֶדׁש, ְוֵהם ְיכֹוִלים ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים.

ַּדף ל"א: ִׁשיר ֶׁשל יֹום

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָׁשרּו ַהְּלִוִּיים "ִׁשיר ֶׁשל יֹום" ְּבֵעת ַהְקָרַבת קֹוְרַּבן ַהָּתִמיד.
ְּביֹום ִראׁשֹון ָׁשרּו ֶאת ֶּפֶרק כ"ד ִּבְתִהיִּלים, ּבֹו ֶנֱאַמר: "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ֵּתֵבל 

ְויֹוְׁשֵבי ָבּה", ִּכי ְּביֹום ִראׁשֹון ֵהֵחָּלה ְּבִריַאת ָהעֹוָלם. 
ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ִזְמרּו ֶאת ִמְזמֹור פ"ב, ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶרֶמז ְלָכְך ֶׁשַהָּקָּב"ה ֵהִכין ֶאת ָהָאֶרץ 
ִלְבֵני ָהָאָדם, ֶׁשֲהֵרי ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ָאַמר ַהָּקָּב"ה, ֶׁשָּכל ַהַּמִים ַעל ַּכּדּור ָהָאֶרץ ִיְתַרְּכזּו 

ְּבָמקֹום ֶאָחד ְוָכְך ִנְהְיָתה ַיָּבָׁשה.
ְּביֹום ְרִביִעי אֹוְמִרים ֶּפֶרק צ"ד, ּבֹו ֶנֱאַמר "ֵא-ל ְנָקמֹות ה'", ִמְּפֵני ֶׁשַהָּקָּב"ה ִיְנקֹום 

ֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ֶׁשִּנְבְראּו ְביֹום ְרִביִעי.  ְּבעֹוְבֵדי ָהֱאִליִלים ֶׁשָעְבדּו ֶאת ַהּׁשֶ
י ָׁשרּו ֶּפֶרק צ"ג, ּבֹו ֶנֱאַמר "ה' ָמָלְך", ִּכי ְּביֹום ֶזה ַהָּקָּב"ה, ֶמֶלְך ַמְלֵכי  ְּביֹום ִׁשיּׁשִ

ַהְּמָלִכים, ִסֵּים ִלְברֹוא ֶאת ָהעֹוָלם.
ָּבת". ָּבת אֹוְמִרים "ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהּׁשַ ְּבּׁשַ

ַּדף ל"ב: ַמְלכּוּיֹות, ִזיְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות

ָנה ָאנּו אֹוְמִרים ְּפסּוִקים ָהעֹוְסִקים ִּבְׁשלֹוָׁשה נֹוְׂשִאים: ִּבְתִפיַּלת מּוָסף ֶׁשל רֹאׁש ַהּׁשָ
נֹוֵׂשא א' - ַמְלכּוּיֹות: ְּפסּוִקים ֶׁשָּבֶהם ִנְכַּתב ַעל ָּכְך ֶׁשַהָּקָּב"ה הּוא ֶמֶלְך.

נֹוֵׂשא ב' - ִזיְכרֹונֹות: ְּפסּוִקים ָּבֶהם ִנְכְּתבּו ְּדָבִרים ֶׁשַהָּקָּב"ה זֹוֵכר, ְלָמָׁשל, ְּכֶׁשַעם 
ִיְׂשָרֵאל ְּבָצָרה, ַהָּקָּב"ה זֹוֵכר ֶׁשהּוא ָּכַרת ְּבִרית ִעם ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב.

נֹוֵׂשא ג' - ׁשֹוָפרֹות: ְּפסּוִקים ֶׁשָּבֶהם מּוְזָּכר ׁשֹוָפר, ַהְּפסּוִקים ֶׁשל ַמֲעַמד ַהר ִסיַני, 
ְלָמָׁשל, ּבֹו ָתְקעּו ַּבּשֹׁוָפר ְּכֶׁשַהָּקָּב"ה ִהְתַּגָּלה, ְוֵכן ְּפסּוִקים ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם, ִּכי ֶלָעִתיד 

ָלבֹוא, ְּכֶׁשַהָּקָּב"ה ִיְגַאל אֹוָתנּו ִמן ַהָּגלּות, "ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול".
ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו ַּבְּתִפיָּלה, לֹוַמר ֲעָׂשָרה ְּפסּוִקים ַעל ַמְלכּוּיֹות, ֲעָׂשָרה ְּפסּוִקים ַעל 
ִזיְכרֹונֹות, ַוֲעָׂשָרה ְּפסּוִקים ַעל ׁשֹוָפרֹות. ֲחַז"ל ָלְמדּו זֹאת ִמֶּפֶרק ק"נ ִּבְתִהִּלים, 
ּבֹו ַמְזִּכיר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְלׁשֹון ַהֵּלל ַלָּקָּב"ה: "ַהְללּו ָי-ּה. ַהְללּו ֵא-ל 

ְּבָקְדׁשֹו, ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו" ְוֵכן ָהְלָאה. 

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ראש השנה, דף ל׳

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.

קל אוניה - קול אוזנו
קל תקועיא - קול התקיעה

"כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר: כי מסיים שליחא 
דציבורא תקיעה ביבנה, לא שמע איניש קל אוניה מקל 

תקועיא דיחידאי". 

בס"ד

ָנה, ַּדף כ"ט- ל"ה סדר מועד | ַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהּׁשָ
פרשת ויצא | ג'-ט בכסלו )7-13 לנובמבר( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"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. 

אות הנשיא למתנדב
אות הנשיא למתנדב מוענק מדי שנה לאנשים 
או ארגונים שמצטיינים בתרומתם לחברה. 
הוא הוענק לראשונה בשנת תשל"ה. ועדה בת 
13 משתתפים 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 2014 היה אחד ממקבלי 
הפרס הרב אברהם ישעיהו הבר, מייסד עמותת 
"מתנת חיים". בנימוקי ועדת הפרס נכתב כי הוא 
מקדיש לילות כימים לשינוי התפיסה הרווחת 
תרומות  לגבי 
איברים מן החי, 
ובכך מעניק חיים 
חולי  למאות 
כליות בישראל.

 | מן ההסטוריה

מפגש לכינון הוועדה לאות הנשיא למתנדב אפריל 2017 
)מארק ניימן, לשכת העיתונות הממשלתית(



מצד שני:
יש הרבה מאוד אנשים 

שסובלים מכאבים ועוד בעיות 

רפואיות קשות, ואיכות החיים 

שלהם ממש ירודה. עדיף 

אולי להמציא תרופות שיקלו 

על הסבל להרבה הרבה מאד 

אנשים, מאשר להציל רק חיי 

בודדים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

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.

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

 תרומת כליה אלטרואיסטית - 
ללא קבלת תמורה

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. 

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
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

מעט אנשים ייהנו מהן.המצילות חיים גם אם רק מלא. לכן עדיף לפתח תרופות מישראל כאילו הציל עולם נפשות, וכל המציל נפש זה הכי חשוב, וממש הצלת תרופות שמצילות חיים ממש מצד אחד:

 | על המפה 

הר המנוחות בירושלים
הר המנוחות הוא בית קברות בירושלים, שנמצא על 
גבעת הר המנוחות, מצפון מערב לגבעת שאול. בית 
הקברות נפתח בשנת 1951, כאשר 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 
בית  נחנך   2019
התת- העלמין 

קרקעי, שכולל 24 
ם  י ר ב ק ף  ל א
בעומק האדמה. 
כיום קבורים בהר 
המנוחות למעלה 
ממאה אלף איש.

הר המנוחות ממעוף הציפור )נויקלן, ויקיפדיה(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
הרב אברהם ישעיהו הבר זצ"ל.

2  .
עמותת "מתנת חיים" המסייעת לתרומת  כליות לאלו הזקוקים לה.

3  .
האחד הוא תורם הכליה והשני הוא זה  שקיבל את הכליה.

4  .
אות הנשיא למתנדב.

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

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 במרכז הציור?

איזו עמותה הוא הקים ומה היא עושה?

מיהם שני האנשים שלצידו?

באיזה פרס זכו האיש והעמותה שהקים?

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

בירושלים.

2

1

3

4

הרב אברהם ישעיהו הבר זצ"ל



ַּדף ל"ג: ַהּשֹׁוָפר ֶׁשִּנְׁשַאר ַעל ָהֵעץ

ָנה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְתִפָּלה  ַמֲעֶׂשה ִּבְכָפר ָקָטן, ֶׁשָּכל ּתֹוָׁשָביו ִהְתַאְּספּו ְּברֹאׁש ַהּשָׁ
ּוְלִקּיּום ִמְצַות ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר. ִלְפֵני ַהְּתִקיעֹות ִּדיֵּבר ָהַרב ְוִהְסִּביר, ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ִמְצַות 
ָטן ְלַקְטֵרג ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוִהיא ַמְזִּכיָרה ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה  ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר, ֶׁשּמֹוַנַעת ֵמַהּׂשָ

ֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ע"ה, ֶׁשָעַקד ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח.

ַהָּקָהל ִהְתַרֵּגׁש ָּכל ָּכְך, ְוַהּכֹל ִהְתּכֹוְננּו ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה, ְוִהֵּנה, ְלֶפַתע ַּבַעל ַהּתֹוֵקַע 
ָּתַפס ֶאת רֹאׁשֹו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו ְוָזַעק ָמָרה: "ָּפַחְדִּתי ֶׁשְּיָלִדים ְיַׂשֲחקּו ַּבּשֹׁוָפר ֶׁשִּלי, ְלִפיָכְך 

ֶהְחֵּבאִתי אֹותֹו ַעל ָהֵעץ ַהָּגבֹוַּה, ְלַיד ֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת". ּכּוָּלם ִהְסַּתְּכלּו ְלֵעֶבר ָהַרב, 
ֶׁשָאַמר ְּבָפִנים ְרִציִנּיֹות: "ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו 
ָּבת ּוְביֹום טֹוב ָאסּור ְלהֹוִריד ֵמָהֵעץ  ֶׁשַּבּׁשַ
ֲחָפִצים ֶׁשִּנְמָצִאים ָעָליו, ְוַהַּתְלמּוד אֹוֵמר 
ֶׁשֲאִפיּלּו ׁשֹוָפר ָאסּור ְלהֹוִריד ֵמָהֵעץ ְּכֵדי 
ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה, ָהִעיָּקר ֹלא ַלֲעבֹור ַעל 

ִאיּסּור ֲחָכִמים".

ַּדף ל"ד: תשר"ת תש"ת תר"ת 

ָנה הּוא: ְּתִקיָעה. ְּתרּוָעה.  ֲחָכִמים ָלְמדּו ִמְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה ֶׁשֵּסֶדר ַהְּתִקיעֹות ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ִנים ָהָיה ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבָּגלּות, ָסַבל ָצרֹות ַרּבֹות, ְוָׁשְכחּו ֵאיְך  ְּתִקיָעה. אּוָלם, ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ
ְמַבְּצִעים "ְּתרּוָעה". ָּדָבר ֶאָחד ָיְדעּו, ֶׁש"ְּתרּוָעה" ִהיא ְּכמֹו קֹול ֶׁשל ֶּבִכי, ֲאָבל ֹלא ָיְדעּו 
ְּבִדּיּוק ֵאיֶזה ֶּבִכי, ִּכי ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשַּמְׁשִמיִעים ְּגִניחֹות ֲארּוּכֹות ְּכֶׁשֵהם ּבֹוִכים, ְוֵיׁש ָּכֵאֶּלה 

ֶׁשַּמְׁשִמיִעים ְּגִניחֹות ְקָצרֹות ְּכֶׁשֵהם ּבֹוִכים.

ָלֵכן ָאנּו תֹוְקִעים ַּגם "ְׁשָבִרים" ְוַגם "ְּתרּוָעה".

ָבִרים" ֵהם ְּכמֹו קֹולֹות ְּגִניָחה ֲארּוִּכים, ְוַה"ְּתרּוָעה" ִהיא ְּכמֹו קֹולֹות ְּגִניָחה ְקָצִרים. ַה"ּׁשְ

ָלֵכן ִּבְתִחיָּלה ּתֹוְקִעים תשר"ת = ְּתִקיָעה. ׁשְָבִרים. ּתְרּוָעה. ְּתִקיָעה. ִּכי אּוַלי ַהּתֹוָרה 
ִהְתַּכּוְָנה ֶׁשַּיֲעׂשּו קֹולֹות ֶּבִכי ֲארּוִּכים ְוַאַחר ָּכְך ְקָצִרים.

ַאַחר ָּכְך ּתֹוְקִעים תש"ת = ְּתִקיָעה. ְׁשָבִרים. ּתְִקיָעה. ְוַאַחר ָּכְך תר"ת = ְּתִקיָעה. ְּתרּוָעה. 
ְּתִקיָעה. ָּכְך ֶׁשְּבַוַּדאי ֵנֵצא ְיֵדי חֹוָבה.

בס"ד

מדוע בשיר של יום רביעי אומרים "א-ל   .1
נקמות ה'"?

כמה פסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות   .2
אומרים בתפילת ראש השנה?

מי תיקן את ברכת כוהנים אחרי תפילת   .3
שחרית?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ראש השנה, דפים ל״ג - ל״ה

???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

חידה!

דבר תורה
בהגדה של פסח אנו אומרים בהקשר 

לפרשתנו ש"לבן ביקש לעקור את הכל". 

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 20 שנה, 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. 

ַּדף ל"ה: ִּבְרַּכת ּכֹוֲהִנים

ָנה, אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא ֲהָלָכה ְלַגֵּבי ִּבְרַּכת ּכֹוֲהִנים. ַּבַּדף ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהּׁשָ

ֵיׁש ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ַלּכֹוֲהִנים ְלָבֵרְך ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ִּבְרַּכת ּכֹוֲהִנים ֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר; 
ַהּתֹוָרה ַמְבִטיָחה, ֶׁשַהָּקָּב"ה ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ִמְׁשַּתֵּתף ְּבִבְרַּכת ַהּכֹוֲהִנים )ַּבִּמְדָּבר( - 

"ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם".

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ַהּכֹוֲהִנים ְמָבְרִכים ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ַאַחר ֶׁשִּסְּימּו ְלַהְקִריב ֶאת 
קֹוְרַּבן ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר, ָהיּו אֹוְמִרים ֶאת ַהְּפסּוִקים "ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְׁשְמֶרָך. ָיֵאר ה' ָּפָניו 
א ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום". ַאַחר ָּכְך ִּתיֵּקן ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ע"ה,  ֵאֶליָך, ִויֻחֶּנּךָ. ִיּׂשָ
ֶׁשַהּכֹוֲהִנים ְיָבְרכּו ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּגם ַאֲחֵרי ְּתִפיַּלת ַׁשֲחִרית, ֶׁשִהיא ְכֶנֶגד קֹוְרַּבן ַהָּתִמיד.

ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר, ֶׁשִּמי ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְתָּבֵרְך ִמִּפי ַהּכֹוֲהִנים ָצִריְך ַלֲעמֹד מּוָלם, מּול ַהָּפִנים 
ֶׁשָּלֶהם ְוֹלא ֵמֲאחֹוֵריֶהם.

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

)תשובה: ברכת כוהנים - יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו  אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום(

מסכת תענית!מתחיליםמסכת ראש השנהמסיימים


