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ַּדף ז'ִ :ציץ ַהּזָ ָהב וְ ַה ְּת ִפיּלִ ין

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
יֹומא ,דף י'
מסכת ָ

יהם ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ָּק ָּב"ה.
לֹובׁש וְ יֵ ׁש ֲעלֵ ֶ
ּיֵ ׁש ְׁשנֵ י ֲח ָפ ִצים ֶׁש ָא ָדם ֵ
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול לָ ַבׁש ַעל ִמ ְצחֹו
ּכֹוהן ַהּגָ דֹולַ .ה ֵ
ִציץ ַהּזָ ָהבָ :ה ֶא ָחד הּוא ִציץ ַה ָּז ָהב ֶׁשל ַה ֵ
ִציץ ִמ ָּז ָהבְ ,ו ַעל ִציץ ַה ָּז ָהב ָה ָיה ּכָ תּוב ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ָּק ָּב"ה.
ְּת ִפיּלִ יןַ :ה ֵּשׁנִ י הּוא ַה ְּת ִפיּלִ יןְּ .בתֹוְך ַה ְּת ִפיּלִ ין ֵיׁש ַא ְר ַּבע ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֶׁש ָּב ֶהן ּכָ תּוב ְׁשמֹו
ּלֹוב ִׁשים
יצד ָצ ִריְך לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ְ
לֹומ ִדים ּכֵ ַ
ֶׁשל ַה ָּק ָּב"ה ְּ 21פ ָע ִמיםִ .מ ִּציץ ַה ָּז ָהב ְ
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ָה ָיה נִ ְז ַהר ְמאֹוד לִ ְׁשמֹור ַעל ְקדּו ַּשׁת ַה ִּציץ ְּב ָׁש ָעה
ְּת ִפיּלִ יןּ .כְ ֵׁשם ֶׁש ַה ֵ
לֹובׁש ְּת ִפיּלִ ין הּוא ָצ ִריְך
הּודי ֵ
ֶׁשּנָ ָׂשא ֶאת ַה ִּציץ ַה ָּקדֹוׁש ַעל ִמ ְצחֹוּ ,כָ ְך ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ְּי ִ
לִ נְ הֹוג ִּב ְר ִצינּותֹ ,לא לִ ְׂשחֹוק ְולִ נְ הֹוג ְּב ַקּלּות רֹאׁשֶ ,אּלָ א לְ כַ ֵּבד ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ָּק ָּב"ה.

יּברּו ַּב ָּשׂ ָפה ַהיְ וָ נִ ית?
ַּדף ח'ָ :מ ַתי ִּד ְ
הּודים ֶׁשּגָ רּו ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,גַ ם ַּב ָּשׂ ָפה ַהיְ ָונִ ית.
יּברּו ַהּיְ ִ
קּופת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ יִּ ,ד ְ
ִּב ְת ַ
לווטי".
ּכֹוהנִ ים ַהּגְ דֹולִ יםּ ,כּוּנָ ה "לִ ְׁשּכַ ת ְּב ֵ
יּוחד ֶׁשל ַה ֲ
ַה ַּת ְלמּוד ְמ ַס ֵּפר ֶׁש ַה ֶח ֶדר ַה ְּמ ָ
ּכֹוהן
ׁשּוביםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ֵ
ּופרּוׁש ַה ָּד ָבר ,לִ ְׁשּכַ ת ַה ָּשׂ ִרים ַה ֲח ִ
לווטי" ִהיא ִמּלָ ה ִּב ָיונִ יתֵ ,
"ּב ֵ
ְ
ּכֹוהן
יֹותר ִמ ָּשׂ ִריםַ .א ַחר ּכָ ְך ִה ְת ִחילּו לִ ְקרֹוא לַ ּלִ ְׁשּכָ ה ֶׁשל ַה ֵ
ַהגָ דֹולָ ,חׁשּוב הּוא ְמאֹודֵ ,
רּוׁשּהַ ,הּלִ ְׁשּכָ ה ֶׁשל
"ּפ ְר ֶה ְד ִרין" ִהיא ִמיּלָ ה ְי ָונִ יתֶׁ ,ש ֵּפ ָ
ַהּגָ דֹול "לִ ְׁשּכַ ת ַּפ ְר ֶה ְד ִרין"ּ .גַ ם ַ
ְּפ ִק ֵידי ַה ֶּמלֶ ְךֶׁ ,שּגָ בּו ַמס ֲעבּור ַה ֶּמלֶ ְך.
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש?
ַמה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין לִ ְׁשּכַ ת ְּפ ִק ֵידי ַה ַּמס לְ ֵבין לִ ְׁשּכָ תֹו ֶׁשל ַה ֵ
הֹורס ֶאת ַה ֶח ֶדר ַה ָּי ָׁשן ּובֹונֶ ה ֶח ֶדר
ּכֹוהן ּגָ דֹול ָח ָדׁשָ ,ה ָיה ֵ
ַה ַּתלְ מּוד ַמ ְס ִּבירֶׁ ,שּכָ ל ֵ
"ּפ ְר ֶה ְד ִרין"ּ ,כִ י גַ ם ַה ְּפ ִק ִידים ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ָהיּו ִמ ְת ַחּלְ ִפים ּכָ ל
ָח ָדׁשְ ,ולָ כֵ ן ָק ְראּו לְ ֶח ֶדר ַ
ָׁשנָ הּ ,וכְ ֵׁשם ֶׁש ֵהם ִמ ְת ַחּלְ ִפים ַמ ֵהרּ ,גַ ם ַהּלִ ְׁשּכָ ה ַהּזֹוָ ,ה ְי ָתה נִ ְבנֵ ית ּכָ ל ַּפ ַעם ֵמ ָח ָדׁש.

ּתֹור ָתא
יֹוחנָ ן ֶּבן ְ
ַּדף ט'ַ :ר ִּבי ָ
ּתֹור ָתא.
יֹוחנָ ן ֵּבן ְ
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ֶאת ְּד ָב ָריו ֶׁשל ַה ַּתּנָ א ַר ִּבי ָ
ּדּוע
רּוׁשּה ָּפ ָרהַ .מ ַ
"ּתֹור ָתא" ַּב ָּשׂ ָפה ָה ֲא ַר ִּמית ֵּפ ָ
ְ
ַה ִּמיּלָ ה
הּודי ֶׁש ָהיְ ָתה
ָק ְראּו לְ ַתּנָ א ְּב ֵׁשם ּכָ זֶ ה? ַה ִּמ ְד ָרׁש ְמ ַס ֵּפר ַעל יְ ִ
אֹותּה
חֹורׁש ַּב ָּשׂ ֶדה .לְ ָי ִמים הּוא ָמכַ ר ָ
לֹו ָּפ ָרה ָּבּה ָה ָיה ֵ
יע יֹום ַׁש ַּבתְ ,ו ַה ָּפ ָרה ֵמ ֲאנָ ה ְּבכֹל
בּועְ .ו ִהּנֵ הִ ,הּגִ ַ
לְ נֹוכְ ִרי ְו ַהּנֹוכְ ִרי ָח ַרׁש ָּבּה ּכָ ל ְימֹות ַה ָּשׁ ַ
אֹותּה ַמּכֹות נִ ְמ ָרצֹותְ ,ו ִהיא ֵ -אינָ ּה מּוכָ נָ ה לַ ֲעבֹודִ .ה ְת ַרּגֵ ז
ּתֹוקף לַ ֲחרֹוֹׁש .הּוא ִהיּכָ ה ָ
ֶ
הּודי
אֹותּה ֲח ָז ָרה! ָהלַ ְך ַה ְּי ִ
הּודיֵ :איזֹו ָּפ ָרה ַע ְצלָ נִ ית ָמכַ ְר ָּת לִ י? ַקח ָ
ַהּנֹוכְ ִרי ְו ָא ַמר לַ ְּי ִ
קֹודׁש.
"ּפ ָרהָּ ,פ ָרה! ְּכ ֶׁש ָה ִיית ֶׁש ִּלי נַ ְח ְּת ְּב ַׁש ַּבת ֶ
דֹולה ֶׁשל ָּפ ָרתֹוָ :
אֹוזנָ ּה ַה ְּג ָ
ְו ָל ַחׁש ְּב ְ
צּווה ַעל ְׁש ִמ ַירת ַה ַּשׁ ָּבתָ ,אּנָ אֲ ,ע ִׂשי ֶאת
אֹותְך לְ גֹוי ,הּוא ֵאינֹו ְמ ֶ
ֲא ָבל ַעכְ ָׁשיוָ ,מכַ ְר ִּתי ָ
ְמלַ אכְ ֵּתְךָׁ .ש ְמ ָעה ַה ָּפ ָרהְ ,ו ֵה ֵחּלָ ה לַ ֲחרֹוׁשָ .ר ָאה זֹאת ַהּנֹוכְ ִריִ ,ה ְת ַרּגֵ ׁש ְמאֹוד ְו ָא ַמרִ :אם
ּתֹורה ַעד
יׁשה ְרצֹון ה'ֵ ,איְך ֲאנִ י ֹלא ֶא ְזּכֶ ה לְ כָ ְך? ָהלַ ְך וְ ִה ְתּגַ ּיֵ ר וְ ָע ַמל ַּב ָ
ֲא ִפיּלּו ַה ָּפ ָרה ַמ ְרּגִ ָ
ּתֹור ָתאֵּ ,בן ַה ָּפ ָרהַ ,על ֵׁשם ַה ָּפ ָרה ֶׁש ִּבגְ לָ לָ ּה ִה ְתּגַ ּיֵ ר.
יֹוחנָ ן ֵּבן ְ
ֶׁש ָהיָ ה לְ ַתּנָ א ָקדֹוׁש ,וְ ָק ְראּו לֹו ָ

אמר רב :עתידה פרס שתיפול ביד רומי .אמרו
ליה רב כהנא ורב אסי לרב :בנויי ביד סתורי?!
אמר להו :אין ,גזירת מלך היא .איכא דאמרי אמר
להו :אינהו נמי הא קא סתרי בי כנישתא.
בנויי  -בונים
סתורי  -סותרים
בי כנישתא  -בית כנסת

הסבר :רב אמר שמלכות פרס עתידה ליפול
בידי הרומאים .התפלאו על כך רב כהנא ורב
אסי :האם הפרסים שבנו את המקדש ייפלו
בידי הרומאים שהחריבו אותו?! השיב להם
רב שזו גזירה מאת ה' ,או לדעה אחרת :שגם
הפרסים הרי הורסים בתי כנסיות.

| על המפה
שכונת מלחה-מנחת בירושלים
שכונת מלחה נמצאת בדרום מערב
ירושלים .היא נקראת גם מנחת ,על
שם היישוב המקראי ששכן בקרבת
מקום .עד למלחמת העצמאות הייתה
מלחה כפר ערבי שבו התחוללו קרבות
קשים .לאחר שתושביו נמלטו ממנו הוא
סופח לירושלים והתיישבו בו עולים
מכורדיסטאן ,תוניס ומרוקו .בתחילה
נחשבה השכונה לנחשלת ומסוכנת
מבחינה ביטחונית בשל קרבתה לקו הגבול
הירדני ,אולם לאחר מלחמת ששת הימים
השתפר המצב .בשנות ה 90-עברה השכונה
תנופת פיתוח והוקמו בה בתים חדשים,
אצטדיון טדי ,גן טכנולוגי וקניון ירושלים.
בשנת  2005הוקמה במלחה תחנת הרכבת
הראשית של ירושלים.

ַּדף י'ַ :מלְ כּות ָּפ ַרס
חּור ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹוןּ ,גָ לּו ִי ְׁש ָר ֵאל לְ ָב ֶבלְ ,ו ַא ֲח ֵרי ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ הָ ,עלּו
לְ ַא ַחר ְ
הּודים לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ּכְ ֵדי לִ ְבנֹות ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ .מי נָ ַתן לָ ֶהם ְרׁשּות?
ֵחלֶ ק ִמן ַה ְּי ִ
הּודים ּכֶ ֶסף ַרב ּכְ ֵדי
ּכֹורׁש ֶמלֶ ְך ָּפ ַרס .הּוא ֹלא ַרק נָ ַתן ְרׁשּותֶ ,אּלָ א הּוא גַ ם ָמ ַסר לַ ְּי ִ
ֶ
ּכֹורׁש ֶמלֶ ְך ָּפ ַרס נָ ַתן ִמּכַ ְסּפֹו
אֹומרֶׁ ,ש ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֶ
ֶׁש ִּי ְבנּו ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ .ה ַּתלְ מּוד ֵ
יבה ָּב ֵּתי כְ נֵ ִסּיֹות ַר ִּבים.
יענֵ ׁש ַעל ּכָ ְך ֶׁש ֶה ֱח ִר ָ
לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְּ ,בכָ ֹל זֹאתַ ,מלְ כּות ָּפ ַרס ֵּת ָ
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| מן ההסטוריה

מתפלפלים

אסירי המחתרות
אסירי המחתרות היו לוחמים חברי המחתרות
אצ"ל ולח"י שנפלו בידי השלטונות הבריטים
בארץ ונעצרו .חלקם הוחזקו בבתי כלא בארץ,
ואחרים הוגלו למחנות מעצר בקפריסין
ובאפריקה .מספר פעמים הצליחו קבוצות של
אסירים לברוח ,באמצעות פעולות של חבריהם
מבחוץ והתקפות על הכלא ,כמו בכלא עכו
ובעתלית ,או על ידי חפירת מנהרות שדרכן
נמלטו ,כמו בלטרון ובבית הסוהר המרכזי
בירושלים .שנים עשר מתוך אסירי המחתרות
נידונו למוות והוצאו להורג בידי הבריטים ,או
שלחו יד בנפשם כדי להימנע מתלייה ,והם
מכונים עולי הגרדום או הרוגי מלכות.

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
דני הלומד בכיתה ו' ,ביקש יום אחד מחברו יוסי שילווה לו עשרה
שקלים .כאשר יוסי פתח את הארנק ,הציץ דני וראה שם להפתעתו
שטרות רבים של  ,₪ 200בערך  .₪ 2,000דני התפלא מאוד מהיכן יש
ליוסי כל כך הרבה כסף בארנק ,והתחיל לחשוב האם הוא צריך לספר על
זה למישהו :להורים של יוסי ,להורים שלו ,או אולי למורה או למנהל.

מצד אחד:

מצד שני:

זר מאוד שיש
אה מו
זה נר כזה סכום גדול
ליוסי לי מקור הכסף
בארנק ,ואו
וב וכשר ,ולכן
הזה איננו ט
הודיע למישהו
ל
כדאי דוק את העניין.
מבוגר שיב

יכול
להיות שהכל בסדר,
וזה
או
כ
סף
ש
לו,
או כסף
ש
ההורים שלו נתנו לו
כדי
ש
יקנה משהו ,וזה לא
ר
אוי
לח
ש
וד סתם כך ביוסי
ו
לע
ש
ות
מ
זה סיפור של
חטטנות.

ו...מה
דעתכם?
חדר הנצחה לעולי הגרדום במוזיאון אסירי המחתרות -
ירושלים ( ,Wikipediaתמר הירדני -צילמתי)

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

של מושג

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

 4דקות

ייהרג ואל יעבור

בריאת
העולם

ומנשה

3 .נפלתי בידי הבריטים ,שדנו אותי למוות.
4 .נהרגתי יחד עם משה ברזני בתא הכלא שלנו.

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

מאי

-3760

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים

2 .במהלך התקפה על תחנת הרכבת בירושלים נפצעתי קשה.
ר פיינ

0

1948

2238

1 .הייתי חבר באצ"ל ,ואחד מעולי הגרדום.

שטיין

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ייהרג ואל יעבור הוא דין שחל על שלוש
עבירות חמורות  -עבודה זרה ,גילוי עריות
ושפיכות דמים .בניגוד לכל העבירות שבתורה,
שמותר לעבור עליהן במקרה של פיקוח נפש
כדי להינצל ממוות ,על העבירות הללו אסור
לעבור אפילו כדי להציל חיים ,ומוטב למות
ולא לעשות אותן.

| מי אני?

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

ים.
של
רו
בי
לי
אנג
יינשטיין .בכלא ה
שה ברזני ומאיר פ
1 .מ
כדי שאנגלים לא
2 .לאצ"ל וללח"י .לשים קץ לחייהם
3השניים בוחרים
.
רג.
הו
ל
תם
או
או
יוצי ייר תש"ז21.4.47 .
4 .ב' בא

 7דקות

 1מי האנשים בציור והיכן הם נמצאים?
 2לאיזה ארגונים הם היו שייכים?
 3מה האירוע המצויר כאן?
 4באיזה תאריך התרחש האירוע?

| מי אני?

 3דקות

1 .הייתי חבר בלח"י ,ואחד מעולי הגרדום.
2 .השתתפתי בפיצוץ הרכבת ליד כפר מלחה.
משה

3 .הבריטים תפסו אותי כשרימון ברשותי ,ודנו
אותי למוות.

ברזני

4 .נהרגתי יחד עם מאיר פיינשטיין.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

1500

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
פרשת אחרי מות מספרת על עבודת הכוהן ביום
הכיפורים ,שבחלקה המרכזי עומד הכוהן הגדול בין שני
שעירי עיזים ומטיל גורל מי מהם ילך לה' ומי לעזאזל.
מה העניין בהטלת הגורל סביב בחירת השעירים?
מדוע דווקא כך הם נבחרים? הרב סולוביצ'יק מסביר
כי הגורל מסמל את אחת הטענות עליהן נשענת
בקשת הסליחה שלנו ביום הכיפורים .אנו באים לפני
ה' ואומרים כי המעשים שלנו לא תמיד נבעו רק
משליטתנו ,ולפעמים היו כוחות שהשפיעו עלינו
והסיתו אותנו מרצונותינו האמיתיים והעצמיים .כשם
שהגורל הוא מעבר לשליטתו והחלטתו של האדם,
כך גם אנחנו לעיתים הוסתנו על ידי כוחות שאינם
רצוננו האמיתי .בדרך הזו אנו מבקשים סליחה ולא
מסירים אחריות .אנו מודים בחטאים אך מתנצלים
על כך שלא עשינו את מה שבאמת נשמתנו רצתה.

חידה!

ַּדף י"אִ :מ ְצוַ ת ְמזּוזָ ה
יֹוד ִעים ֶׁש ָּצ ִריְך
יכן ְ
ֵמ ֵה ָ
זּוזה ְּב ֶפ ַתח
ּבֹוע ְמ ָ
ִל ְק ַ
ַה ָּדלֶ ת?
יאת ְׁש ַמע
סּוקי ְק ִר ַ
ִּב ְפ ֵ
ָּכ תּובּ" :וכְ ַת ְב ָּת ם ַע ל
ּוב ְׁש ָע ֶריָך".
יתָך ִ
ְמזּוזֹות ֵּב ֶ
ּתֹורה
סּוקים ֵא ֶּלה ַה ָ
ִּב ְפ ִ
אֹותנּוִ ,ל ְכּתֹוב
ָ
ְמ ַצּוָה
ּתֹור ה
סּוק ים ִמ ן ַה ָ
ְּפ ִ
חֹומה ֶׁשל ִעיר
ּוב ְּשׁ ָע ִריםּ .גַ ם ַּב ַּשׁ ַער ֶׁשל ָ
אֹותם ַעל ֶּפ ַתח ַה ַּב ִית ַ
ּבֹוע ָ
ְולִ ְק ַ
זּוזהֲ ,א ָבל ָה ְי ָתה ִעיר ַא ַחת ְּב ֵׁשם
ּבֹוע ְמ ָ
הּודיםָ ,צ ִריְך לִ ְק ַ
יה ְי ִ
ּתֹוׁש ֶב ָ
ֶׁשרֹוב ָ
זּוזהִּ ,בגְ לַ ל ַה ַּסּכָ נָ ה.
יה ֹלא ָק ְבעּו ְמ ָ
חֹוזא'ֶׁ ,ש ִּב ְׁש ָע ֶר ָ
ְ'מ ָ
יֹוד ַע ַמה
"מי ֵ
הּודים ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ַה ֶּמלֶ ְך ַהּגֹוי ָעלּול לַ ֲחׁשֹובִ :
ֵאיזֹו ַסּכָ נָ ה? ַה ְּי ִ
רֹוצים לַ ֲעׂשֹות
קֹוב ִעים ְּב ַׁש ַער ָה ִעיר? אּולַ י ֵהם ִ
הּודים ּכָ ְתבּו ַּב ְּקלָ ף ֶׁש ֵהם ְ
ַהּיְ ִ
ּבֹוע ְמזּוזָ ה.
ּכִ יּשּׁוף ּולְ ַהּזִ יק לִ י? לָ כֵ ן ָא ְמרּו ֲחכָ ִמיםֶׁ ,ש ִּב ְמקֹום ַסּכָ נָ הֵ ,אין לִ ְק ַ
הּודי ֶאת ַה ְּמזּוזֹות ֶׁש ָהיּו ְּב ַׁש ֲע ֵרי
ַה ְּג ָמ ָרא ַּגם ְמ ַס ֶּפ ֶרתֶׁ ,ש ַּפ ַעם ָּב ַדק ְי ִ
רֹוצה
"ּב ַטח ַא ָּתה ֶ
רֹומ ִאי ְו ָא ַמר לֹוֶ :
ׁשֹוטר ָ
ֵ
יּפֹורי .לְ ֶפ ַתע ִה ְב ִחין ּבֹו
ָה ִעיר ִצ ִ
יע לְ ָך עֹונֶ ׁש"ְ ,והּוא
לְ כַ ֵּשׁף ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּגָ ִרים ָּב ִעיר ּולְ ַה ִּזיק לָ ֶהםַ .מּגִ ַ
ָקנַ ס אֹותֹו ְּב ֶאלֶ ף זּוז.

מתחו קו בין המילים לבין משמעותן:
בלווטי	 

יֹומאַ ,ד ִּּפים י״א  -י״ג
סדר מועד | ַמ ֶסּכֶ ת ָ

פקידי המלך

פרהדרין	 מלך פרס

ַּדף י"בִּ :בנְ יָ ִמין ֶּבן יַ ֲעקֹב ַה ַּצ ִּדיק

כורש	 פרה
מחוזא

עיר בבבל

תורתא

שרים חשובים
בים,
טי-שרים חשו לך פרס,
כורש-מ
וו
(תשובות :בל די המלך,
רה)
קי
פ
א-
ת
ר
פרהדרין-פ בבל ,תו
א-עיר ב
מחוז

שאלות השבוע ???

ּלִ ְפנֵ י ֶׁש ַּי ֲעקֹב ָא ִבינּו נִ ְפ ַטר ,הּוא ֵּב ַרְך ֶאת ִּבנְ ָי ִמיןֶׁ ,ש ַּב ֵחלֶ ק ֶׁשּלֹו ְּב ֶא ֶרץ
ּקֹודׁש,
רּוח ַה ֶ
ִי ְׂש ָר ֵאלִ ,י ָּבנֶ ה ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֲ .א ָבלִּ ,בנְ ָי ִמין ָי ַדע ְּב ַ
הּודהְ ,ו ָל ֵכן ָּכל ַח ָּייו
ֶׁש ֵח ֶלק ָק ָטן ִמ ְּמקֹום ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ִי ְה ֶיה ַׁש ָּיְך ְל ֵׁש ֶבט ְי ָ
ִה ְצ ַט ֵערֶׁ ,שהּוא ֹלא ָזכָ ה לְ כָ ְך ֶׁשּכָ ל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ִי ְה ֶיה ַּב ֵחלֶ ק ֶׁשּלֹו.
קֹור ָּבנֹותְ ,והּוא ָר ָצה
ׁשּובה ִהיא ַה ְק ָר ַבת ְ
דֹולה ַו ֲח ָ
הּוא ָי ַדע ַעד ַּכ ָּמה ְג ָ
ְמאֹוד ֶׁש ַה ְּזכּות ַהּזֹו ִּת ְה ֶיה ַּב ֵחלֶ ק ֶׁשּלֹו.
קֹודׁש
ִּבגְ לַ ל ֶׁש ִּבנְ יָ ִמין ּכֹה ִה ְצ ַט ֵערַ ,ה ָּק ָּב"ה זִ יּכָ ה אֹותֹוֶׁ ,ש ְּמקֹום ָה ָארֹון ְּב ֶ
ּתֹורה ֶׁשּכָ ַתב
ּקֹוד ִׁשים יִ ְהיֶ ה ַּב ֵחלֶ ק ֶׁשּלֹוָּ .ב ָארֹון ָהיּו לּוחֹות ַה ְּב ִרית וְ ֵס ֶפר ַה ָ
ַה ָ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו.
"ּבנְ יָ ִמין ַה ַּצ ִּדיק"ִּ .בנְ ָי ִמין
"ה ַּצ ִּדיק" ִ -
ּתֹואר ַ
ַה ַּתלְ מּוד ְמכַ ּנֶ ה ֶאת ִּבנְ ָי ִמין ַּב ַ
יהם!
הּוא ֶא ָחד ֵמ ַא ְר ָּב ָעה ֲאנָ ִׁשים ֶׁשֹּלא ָח ְטאּו ֲא ִפיּלּו ֵח ְטא ֶא ָחד ּכָ ל ַח ֵּי ֶ
(על ִּפי ַה ַּתלְ מּוד ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבתַּ ,דף נ"ה).
ַ

 .1כמה פעמים כתוב שם ה' בתפילין?
 .2איזה תנא נקרא על שם פרה?
 .3מי מבני יעקב לא חטא מעולם?

ּכֹוהנִ ים ּגְ דֹולִ ים
ַּדף י"גְׁ :שנֵ י ֲ

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  ,14:00למייל talmudhagrala@medison.
 co.ilיש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

ּכֹוהן ּגָ דֹול ֶא ָחד ,אּולָ ם לִ ְפ ָע ִמים ָק ָרה ֶׁש ָהיּו ְׁשנֵ י
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ָיה ֵ
ּכֹוהנִ ים ּגְ דֹולִ ים.
ֲ
יּפּורים ,הּוא נִ ְט ָמא
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול נִ ְה ָיה ָט ֵמא ְּב ֶא ְמ ַצע יֹום ַהּכִ ִ
לְ ָמ ָׁשלִ ,אם ַה ֵ
ּכֹוהן ּגָ דֹול
ְו ָאסּור לֹו לְ ַה ְמ ִׁשיְך לַ ֲעבֹוד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ ,מ ָּיד ַח ָּי ִבים לְ ַמּנֹות ֵ
ּקֹור ָּבנֹות
ּכֹוהן ּגָ דֹול ַמ ְק ִריב ֶאת ַה ְ
ַא ֵחר ֶׁש ַּי ְמ ִׁשיְך לַ ֲעבֹוד ִּב ְמקֹומֹוּ ,כִ י ַרק ֵ
ּכֹוהן ָרגִ יל.
יּפּוריםְ ,וֹלא ֵ
עֹובד ֶאת ָה ֲעבֹודֹות ֶׁשל יֹום ַהּכִ ִ
יּפּורים ְו ֵ
ֶׁשל יֹום ַהּכִ ִ

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל 03-9250225 :פקס03-9265608 :

תלמוד ישראלי

