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בס"ד

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מדינת ישראל
משרד החינוך

יֹומא י"ד -כ'
סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ָ
פרשת אמור | י"ג -י"ט באייר ( 25לאפריל 1 -למאי)

"ג בעו
מ
ר
ש
ל
מח
דּוּמה
ַּדף י"דָּ :פ ָרה ֲא ָ
יֹותר ָּבעֹולָ ם,
ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ָה ָיה ָה ִאיׁש ֶה ָחכָ ם ְּב ֵ
יח לְ ָה ִבין ֶאת ַה ַּט ַעם
ּובכָ ל זֹאתֲ ,א ִפיּלּו הוא ֹלא ִה ְצלִ ַ
ְ
ּתֹורהֶ -את ַה ַּט ַעם ֶׁשל ִּדין ָּפ ָרה
ֶׁשל ִּדין ֶא ָחד ֵמ ַה ָ
ׁשֹוח ִטיםַ ,א ַחר ּכָ ְך
ֲ
דּוּמה
דּוּמהֶ .את ַה ָּפ ָרה ָה ֲא ָ
ֲא ָ
ּנֹותר ֵמ ַה ְּשׂ ֵר ָפה ְמ ַע ְר ְּב ִבים
ׂשֹור ִפיםְ ,ו ֶאת ָה ֵא ֶפר ֶׁש ַ
ְ
"מי ַח ָּטאת" ּוכְ ֶׁש ַּמ ִּזים
ַּב ַּמ ִיםַ .ה ַּמ ִים ַהּלָ לּו ְמכּוּנִ ים ֵ
אֹותם ַעל ָא ָדם ָט ֵמא  -הּוא נִ ְהיֶ ה ָטהֹורְּ .בכָ ל זֹאתִ ,אם ָא ָדם ָטהֹור נָ גַ ע ַּב ַּמ ִים ָה ֵאּלֶ ה,
ָ
הּוא נִ ְט ָמאֵ .איְך ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִביןֶׁ ,ש ָּט ֵמא ֶׁש ַה ַּמיִ ם נֹוגְ ִעים ּבֹו  -נִ ְהיָ ה ָטהֹורְ ,ו ָטהֹור ֶׁשּנֹוגֵ ַע
יח לְ ָה ִבין.
ַּב ַּמ ִים  -נִ ְה ָיה ָט ֵמא? ֶאת זֹאת ֲא ִפיּלּו ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ֶה ָחכָ ם ָּב ָא ָדם ֹלא ִה ְצלִ ַ

ּמֹוקד
ַּדף ט"ו :לִ ְׁשּכַ ת ֵּבית ַה ֵ
ַה ַּתלְ מּוד ְמלַ ְּמ ֵדנּו ַעל ַהּלְ ָׁשכֹות ֶׁש ָהיּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ .הּלְ ָׁשכֹות ֵהם ֲח ָד ִריםֶׁ ,ש ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו
ּמֹוקד".
ָּב ֶהם לִ ְצ ָרכִ ים ׁשֹונִ ים ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ .א ַחת ַהּלְ ָׁשכֹות נִ ְק ְר ָאה "לִ ְׁשּכַ ת ֵּבית ַה ֵ
חּוּמּה
ּכֹוהנִ ים ָהיּו ִמ ְת ַח ְּמ ִמים לְ ָ
"מֹוקד" הּוא ֵאׁשְּ .בלִ ְׁשּכָ ה זֹו ָי ְק ָדה ָת ִמיד ֵאׁשְ ,ו ַה ֲ
ֵ
ּכֹוהנִ ים ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְת ַח ֵּמם? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָע ְבדּו
ּדּוע ָהיּו ַה ֲ
ֶׁשל ָה ֵאׁשַ .מ ַ
אֹו-אזָ ,היּו נִ כְ נָ ִסים
ָ
ּכֹוהנִ ים ְי ֵח ִפיםְ ,ולִ ְפ ָע ִמים ָהיּו ִמ ְת ָק ְר ִריםּ ,כִ י ָהלְ כּו לְ ֹלא נַ ֲעלַ ִים.
ַה ֲ
ּמֹוקד.
ּומ ְת ַח ְּמ ִמים ְּבלִ ְׁשּכַ ת ֵּבית ַה ֵ
ִ
ּוב ַא ַחד ַה ֲח ָד ִרים ַה ָּללּוָּ ,גנְ זּו ֶאת
ּמֹוקד ָהיּו ֲח ָד ִרים ְק ַטּנִ יםְ ,
ְּב ִפיּנֹות ִל ְׁש ַּכת ֵּבית ַה ֵ
ימי ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ַה ֵּשׁנֵ יַ .ה ְי ָונִ ים ִה ְק ִריבּו ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח
ַא ְבנֵ י ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ֶׁש ַה ְי ָונִ ים ִחיּלְ לּו ִּב ֵ
(חג ַה ֲחנּוּכָ ה),
יּצחּו ֶאת ַה ְי ָונִ ים ַ
בֹודה ָז ָרהְ ,ולָ כֵ ןַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ַה ַח ְׁשמֹונָ ִאים נִ ְ
קֹור ָּבנֹות לַ ֲע ָ
ְ
ּובנּו ִמ ְז ֵּב ַח ָח ָדׁש.
ֵהם ּגָ נְ זּו ֶאת ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ַה ָּי ָׁשן ָ

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת יומא ,דף י"ט

דאמר רב הונא בריה דרב יהושע :הני כהני -
שלוחי דרחמנא נינהו .דאי אמרת שלוחי דידן
נינהו  -מי איכא מידי דאנן לא מצינן למעבד
ושלוחי דידן מצו עבדי?
שלוחי  -שליחים
מצינן  -יכולים
דידן  -שלנו

הסבר :רב הונא ,בנו של רב יהושע ,אמר
שהכוהנים הם שליחיו של הקדוש ברוך הוא,
כי אילו היו שליחים של עם ישראל  -איך היו
יכולים לעשות דברים שישראלים לא יכולים
לעשות ,כמו להקריב קורבנות?

| על המפה
מירון
מירון הוא מושב דתי בגליל העליון,
שנקרא על שם העיר הקדומה מירון
ששכנה בסמוך בתקופת המשנה .הוא
הוקם בשנת  1949על חורבות כפר ערבי
שנכבש במלחמת העצמאות .מייסדי
המושב היו חיילים שהשתתפו בשחרורו,
ועולים מרומניה והונגריה .כיום גרים
ביישוב כ 1,000-תושבים ,המתפרנסים
בעיקר מחקלאות ותיירות .בחלקו הדרומי
של המושב נמצא קבר רבי שמעון בר
יוחאי ,אליו מגיעים מבקרים רבים לאורך
השנה ובפרט בל"ג בעומר .כמו כן ,ישנם
קברי תנאים ואמוראים נוספים בסביבת
המושב ,וכן חורבה של בית כנסת עתיק.

ַּדף ט"זַ :ה ִּמזְ ֵּב ַח ַה ִחיּצֹון
ְׁשנֵ י ִמזְ ְּבחֹות ָהיּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ .ה ֶא ָחד  -הּוא ִמזְ ַּבח ַהּזָ ָהב ֶׁש ָהיָ ה ְּבתֹוְך ַה ֵהיכָ ל ,וְ ַה ֵּשׁנִ י
ָהיָ ה ִמזְ ֵּב ַח ֶׁשּנִ ְבנָ ה ָּב ֲעזָ ָרהָ .ה ֲעזָ ָרה ִהיא ֲח ַצר ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ לָ כֵ ן ַה ִּמזְ ֵּב ַח ֶׁשּנִ ְבנָ ה ָּב ֲעזָ ָרה
"ּמזְ ֵּב ַח ַה ִחיּצֹון"ּ ,כִ י הּוא ָהיָ ה ִמחּוץ לְ ֵהיכַ ל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ּכּוּנָ ה ַה ִ
ּכֹותב ְּב ֵס ֶפר ַה ָּי"ד ַה ֲח ָז ָקהִ ,הלְ כֹות ֵּבית ַה ְּב ִח ָירהּ ,כִ י ַה ִּמ ְז ֵּב ַח נִ ְבנָ ה ַעל ְי ֵדי
ָה ַר ְמ ַּב"ם ֵ
ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְךְּ ,ב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹוןַּ ,ב ָּמקֹום ּבֹו ָּבנּו ַק ִין ָו ֶה ֶבל ִמ ְז ֵּב ַח ְוגַ ם ָא ָדם
קֹור ָּבנֹותַ .על ָמקֹום ֶזה ּגַ ם ָּבנָ ה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָעלָ יו ַה ָּשׁלֹום
ָה ִראׁשֹון ִה ְק ִריב ָעלָ יו ְ
נֹוח".
יבת ַ
"ּת ַ
נֹוח ֶאת ֵ
ּוב ָמקֹום ֶזה ָּבנָ ה ַ
ֶאת ַה ִּמ ְז ֵּב ַח לַ ֲע ֵק ַדת ִי ְצ ָחקְ ,
מֹוסיףֶׁ ,ש ָא ָדם ָה ִראׁשֹון נִ ְב ָרא ֵמ ֶה ָע ָפר ֶׁש ִּב ְמקֹום ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
ָה ַר ְמ ַּב"ם ִ
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בית הכנסת מושב מירון ()Wikipedia, Ariel Palmon

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה

 7דקות

הילולת ל"ג בעומר
מדי שנה מתקיימת בל"ג בעומר הילולת רבי
שמעון בר יוחאי ליד קברו במירון .עלייה
לקברי הצדיקים במירון מוזכרת כבר במאה
ה ,11-והעלייה לקבר רשב"י מופיעה לראשונה
בכתבי ר' חיים ויטאל במאה ה .16-לפי המסורת
נחשב ל"ג בעומר ליום פטירתו של רשב"י ,בו
גילה לתלמידיו את סודות הקבלה ,ולכן חוגגים
ביום זה לכבודו .במשך הזמן התפתחו המנהגים
הקשורים להילולה ,כמו הדלקת מדורות ונרות,
סעודות ותספורת "חלאקה" לילדים .כיום
הילולת רשב"י היא אחד האירועים ההמוניים
הגדולים ביותר ,ומאות אלפי אנשים מגיעים
למירון ומשתתפים בה מדי שנה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
לקראת ל"ג בעומר חיפשו הילדים עצים וקרשים למדורה .בשכונה
בה הם גרים כבר ניצב במשך תחושה ארוכה מאוד בית ישן ודי מוזנח,
שבכלל לא ברור אם מישהו בכלל גר בו .בחצר הבית יש ערימות גדולות
של חפצים ישנים ,רהיטים שבורים ,קרשים וכדומה .הילדים בשכונה
התלבטו האם מותר להם להיכנס לחצר ולקחת משם עצים למדורה.

צד אחד:

מצד שני:

מ היטים הישנים
הקרשים והר
זו כבר תקופה
רוקים בחצר ה
ז
בכלל לא ברור
אוד ,ו
ארוכה מ בית הזה ,והאם
מי בעלי ה
לכן אין בעיה
הוא מטפל בו.
ולקחת משם
להיכנס לחצר
היטים ישנים.
קרשים ור

זו עדיין
חצר של מישהו אחר,
בין האם
ה
וא
גר
בה או לאו ,וכל
זמן ש
אין
ר
ש
ות
מפורשת מבעל
החצר
להיכנס לחצרו ,אז עם
כל הכב
וד לחפצים הזרוקים
ולקרש
ים שבחצר  -אין זכות
לאף א
חד
להיכנס לחצר ,גם אם
ה
יא
מא
וד מוזנחת.

ו...מה
דעתכם?
ריקודים בחצר קבר הרשב"י ,בוקר ל"ג בעומר תשע"ו
()Wikipedia, Netanel h( )2016

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

| מי אני?

תנאים ואמוראים

0

-3760
בריאת
העולם

1948

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

1 .מגדולי הפוסקים האשכנזים.
2 .חי בפולין במאה ה .16-שימש כרב הראשי לעיר קרקוב.
3 .החל לכתוב חיבור הלכתי שכולל את כל ההלכות המעשיות,
אבל הפסיק כאשר ראה שה"שולחן ערוך" כבר עשה זאת.
4 .את פירושיו כתב במקום זאת כהגהות על ה"שולחן ערוך",
שנקראות "המפה".
ליש
ר
ס
י
א
רבי משהרמ"א.
-ה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

תנאים הוא כינויים של חכמי המשנה .משמעות
המילה היא מלשון "לשנות" ,כלומר לשנן בעל
פה את התורה .תקופת התנאים הסתיימה
בסביבות שנת  200לספירה ,עם מותו של רבי
יהודה הנשיא עורך המשנה .אמוראים הוא
כינויים של חכמי הגמרא ,שבאו אחרי התנאים.
תקופת האמוראים הסתיימה בסביבות שנת
 500לספירה ,עם מותם של רבינא ורב אשי.

2238

 4דקות

5 .חיבר ל"ג ספרים ,ונפטר בל"ג בעומר.

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-

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:

וחאי ואלעזר בנו.
1רבי שמעון בר י
.
2 .בפתח המערה אליה ברחו .הילד בהגיעו לגיל
רת את שער ראש
3 .היא מספ
 - 3חלאקה.
בל"ג בעומר ,יום
מדורות שמדליקים
את ה
 4 .ההילולה לרשב"י.

 7דקות

 1מיהן שתי הדמויות בציור?
 2היכן הן יושבות?
 3מה עושה דמות מחוץ למערה לבנה?
 4מה מסמלות אבוקות האש בציור?

 3דקות

| מי אני?
1 .הספר המרכזי של תורת הקבלה.
2 .מיוחס לתנא רבי שמעון בר יוחאי.

ברזני

4 .כתוב בארמית ומסודר לפי פרשיות השבוע.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

משה

3 .התפרסם במאה ה 13-בידי ר' משה די ליאון.

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
מספר ציוויים מיוחדים יש לכוהנים שבעם
ישראל ,ואחד מהם הוא האיסור להיטמא למת.
מה בא לבטא איסור זה ומדוע דווקא הכהנים
מצווים עליו? הרבה מן האמונות והתפיסות
הדתיות המצויות בעולם רואות את שיאה של
עבודת הא-ל כבריחה ,סלידה וניתוק מהחיים
עלי אדמות .הדבר מתבטא בהתנזרות מן החיים
והחברה ,בידוד ,סיגוף ודברים נוספים שכל
עניינם הוא הניתוק מעולם ומהחיים.
לעומת זאת ,תפיסת העולם הישראלית מדגישה
דווקא את קדושתם של החיים ואת החשיבות
לקדשם ולרוממם .על כן ,אנשי הקודש של עם
ישראל  -הכוהנים ,מצווים להבדל מן המוות,
וזאת בכדי לסמל כי עם ישראל מאמין בקדושתם
של החיים עצמם ולא בבריחה ובבידול מהם.

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת יומאַ ,ד ִּּפים י״ז  -כ׳

ּכֹוהנִ ים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַּדף י"זִ :מ ְׁש ָמרֹות ַה ֲ
ּכֹוהנִ ים ָרצּו ּכָ ל ַה ְּז ַמן לַ ֲעבֹוד
וה ֲ
יֹותר ָּבעֹולָ ם ַ
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש הּוא ַה ָּמקֹום ַה ָּקדֹוׁש ְּב ֵ
קֹור ָּבנֹות לַ ה' ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשּ ,כְ ֵדי לִ זְ ּכֹות ַּב ִּמ ְצ ָוה ַהּגְ דֹולָ ה ,לְ ַה ְק ִריב ְ
ּכֹוהנִ ים ָה ָיה ַזּכַ אי
רֹות-מ ְׁש ָמרֹותּ .כָ ל ִמ ְׁש ָמר ֶׁשל ֲ
ִ
ּכֹוהנִ ים ִחיּלְ קּו לְ ִמ ְׁש ָמ
ֶאת ַה ֲ
ּוב ַׁש ַּבת ִה ְת ַחּלְ פּו ַה ִּמ ְׁש ָמרֹות.
בּוע ָׁשלֵ ם ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,
לַ ֲעבֹוד ָׁש ַ
"א ִפיּלּו ֶׁש ֲאנִ י ֹלא ַׁש ָּיְך לַ ִּמ ְׁש ָמר
אֹומרֲ :
ּכֹוהן ָּבא לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְו ֵ
ּקֹורה ִאם ֵ
ַמה ֶ
ּכֹוהנִ ים ֶׁשל ַה ִּמ ְׁש ָמר ֶׁש ְּבאֹותֹו
רֹוצה לַ ֲעבֹוד"? ַה ֲ
בּוע ַה ֶּזהְּ ,בכָ ל זֹאת ֲאנִ י ֶ
ֶׁשל ַה ָּשׁ ַ
אֹותָךֲ ,א ָבל
יח ְתָךֲ .אנַ ְחנּו ְמ ִבינִ ים ְ
"אנּו ְמ ַב ְק ִׁשים ֶאת ְס ִל ָ
אֹומ ִרים לֹוָ :
בּוע ְ
ָׁש ַ
ּתֹורָך".
יע ְ
בּוע ַה ֶּזה ַׁש ָּיְך לָ נּוִ .מ ְצ ַט ֲע ִריםַ .ה ְמ ֵּתן ְּב ַס ְבלָ נּות ֶׁש ַּיּגִ ַ
ַה ָּשׁ ַ
יּוח ֶדתְּ .ב ָכל ַּפ ַעם
ּכֹוהנִ יםָ .ה ְי ָתה לֹו ְזכּות ְמ ֶ
ּכֹוהן ַה ָּגדֹול ׁשֹונֶ ה ִמ ָּכל ַה ֲ
ֲא ָבלַ ,ה ֵ
ֶׁש ָר ָצה ,הּוא ָּבא לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְו ָע ַבד ּבֹו.

יּפּורים
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול לְ יֹום ַהּכִ ִ
ַּדף י"חֲ :הכָ נֹות ַה ֵ
ּכֹוהן ַה ָּגדֹול ֶאת
יּפּוריםִ ,ז ְקנֵ י ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ָל ְמדּו ִעם ַה ֵ
ַּב ָּי ִמים ֶׁש ִּל ְפנֵ י יֹום ַה ִּכ ִ
חּוּמׁש
יּפּוריםַ ,הּכְ תּובֹות ְּב ָפ ָר ַׁשת ַא ֲח ֵרי מֹות ְּב ַ
יּוחדֹות ֶׁשל יֹום ַהּכִ ִ
ַה ֲהלָ כֹות ַה ְּמ ָ
יקנֹור ֶׁש ְּב ֵבית
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול לְ ַיד ַׁש ַער נִ ָ
יּפּורים ָע ַמד ַה ֵ
ַו ִּי ְק ָראְּ .ב ֶע ֶרב יֹום ַהּכִ ִ
ּקֹור ָּבנֹות ֶׁשהּוא ָצ ִריְך לְ ַה ְק ִריב ְּביֹום
ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ו ֶה ֱע ִבירּו לְ ָפנָ יו ֶאת ּכָ ל סּוגֵ י ַה ְ
יצד
ּפּוריםֶ .ה ֱע ִבירּו לְ ָפנָ יו ָּפ ִריםֵ ,אלִ ים ּוכְ ָב ִׂשיםּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ ְתּבֹונֵ ן ָּב ֶהם וְ יִ זְ ּכֹור ּכֵ ַ
ַהּכִ ִ
טֹורת ְמלֹוא
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ְק ֶ
יּפּורים ַע ְצמֹו ,נָ ַטל ַה ֵ
אֹותםְּ .ביֹום ַהּכִ ִ
ָצ ִריְך לְ ַה ְק ִריב ָ
בֹודה
ּקֹוד ִׁשים ּכְ ֵדי לְ ַה ְק ִט ָירּהָ .ה ֲע ָ
קֹודׁש ַה ָ
(חֹופן  -זֹו ּכַ ף ַה ָּיד)ְ ,ונִ כְ נַ ס לְ ֶ
ֶ
חֹופנָ יו
ְ
יּפּוריםָ ,היּו
יֹותרְ ,ולָ כֵ ןְּ ,ב ֶע ֶרב יֹום ַהּכִ ִ
סּוּבכֶ ת ְו ָק ָׁשה ְּב ֵ
טֹורתְ ,מ ֶ
ֶׁשל ֲח ִפינַ ת ַה ְּק ֶ
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול לְ "לִ ְׁשּכַ ת ֵּבית ַא ְב ִטינַ ס"ָּ ,בּה ֵהכִ ינּו ֶאת
ּכֹוהנִ ים עֹולִ ים ִעם ַה ֵ
ִז ְקנֵ י ַה ֲ
טֹורת.
יצד לַ ֲחפֹון ֶאת ַה ְּק ֶ
ּומלַ ְּמ ִדים אֹותֹו ּכֵ ַ
טֹורתְ ,
ַה ְּק ֶ

חידה!
מצאו במפגש שני שמות דומים
ששניהם נשמעים כמו שמות יוונים
בשניהם אותו מספר אותיות
והראשונות והאחרונות בשניהם זהות,
אבל האחד מזכיר בוטנים
ואילו השני דומה לאגרופים.

טינס)
ב
א
אגריפס
תשובה:
(

.1
.2

ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ָהיָ ה ָצ ִריְך לְ ִהי ָּשׁ ַבע?
ּדּוע ַה ֵ
ַּדף י"טַ :מ ַ

שאלות השבוע ???

ּכֹוהן ַהּגָ דֹול
ַּדף כ' :קֹולֹו ֶה ָחזָ ק ֶׁשל ַה ֵ

 .1איזה אבנים היו גנוזות בלשכה בבית המקדש?
 .2היכן נברא אדם הראשון?
 .3מה השביעו את הכוהן הגדול בערב יום כיפור?
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

ּשנִ י ָהיָ ה ַקּיָ םָ ,היּו ִמ ְׁש ָּפחֹות ֲא ָחדֹות ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנִ ְק ְראּו
ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵ ׁ
סּוקים
"אנַ ְחנּו מּוכָ נִ ים לְ ַקּיֵ ם ַרק ֶאת ַמה ֶּשּׁכָ תּוב ַּב ְּפ ִ
דֹוקים" ָא ְמרּוֲ :
"ּצ ִ
דֹוקים"ַ .ה ְ
"צ ִ
ְ
ּתֹורהֲ ,א ָבל ֹלא ֶאת ַמה ֶּשּׁמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָא ַמר ְּב ַעל ֶּפה לִ ְבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל .לָ כֵ ןְּ ,ב ֶע ֶרב
ֶׁש ַּב ָ
ּקֹוד ִׁשים
קֹודׁש ַה ָ
"הי ָּשׁ ַבע ֶׁש ִּתיּכָ נֵ ס לְ ֶ
אֹומ ִרים לַ ּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹולִ :
יּפּורים ָהיּו ְ
יֹום ַהּכִ ִ
ְּב ִדּיּוק ּכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות לְ ִפי ַה ֲהלָ כֹות ֶׁשּנִ ְמ ְסרּו לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ְּב ַעל ֶּפה"ּ ,כִ י ָח ְׁשׁשּו
ּקֹוד ִׁשים ּכְ ִפי ֶׁש ָּצ ִריְך.
קֹודׁש ַה ָ
דֹוקיְ ,והּוא ֹלא ִינְ ַהג ְּב ֶ
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול הּוא ְצ ִ
ֶׁשאּולַ י ַה ֵ

בֹודה"
"ס ֶדר ָה ֲע ָ
אֹומ ִרים ִעם ַה ַח ָּזן ֶאת ֵ
יּפּוריםָ ,אנּו ְ
מּוסף ֶׁשל יֹום ַהּכִ ִ
ִּב ְת ִפיּלַ ת ָ
ּכֹוהן ִמ ְת ַו ֶּדה
יּפּוריםֵּ .בין ַה ְּשׁ ָאר ָה ָיה ַה ֵ
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּביֹום ַהּכִ ִ
ֶׁשל ַה ֵ
יתיָּ ,פ ַׁש ְע ִּתי… ּכַ ֶּפר נָ א…"ַ .ה ַּתלְ מּוד
אתיָ ,ע ִו ִ
"אּנָ א ה'ָ ,ח ָט ִ
אֹומרָ :
ַעל ַה ֲח ָט ִאים ְו ֵ
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ִה ְת ַו ָּדה ְּבקֹול ּכֹה ָח ָזקַ ,עד ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָהיּו
ְמ ַס ֵּפרֶׁ ,ש ַּפ ַעם ַא ַחת ַה ֵ
נֹוסף
ירּוׁשלַ ִים .עֹוד ְמ ַס ֵּפר ַה ַּתלְ מּודַ ,על ָא ָדם ָ
ָּב ִעיר ְי ִריחֹוָׁ ,ש ְמעּו ֶאת קֹולֹו ִמ ָ
יֹותר.
ֶׁש ָה ָיה לֹו קֹול ָח ָזק ְּב ֵ
בֹוד ָתם
ּכֹוהנִ ים לַ ֲע ָ
"ע ְמדּו ֲ
ּבֹוקר ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִ
ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ָהיָ ה ַא ֲח ַראי לְ ַהכְ ִריז ְּבכָ ל ֶ
בֹודת ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ַהּלְ וִ ּיִ ים
ּכֹוהנִ ים ִמ ֵּדי יֹום ּכְ ֵדי לַ ֲעבֹוד ֶאת ֲע ַ
ּולְ וִ ּיִ ים לְ דּוכָ נָ ם"ּ .כָ ְך ָקמּו ַה ֲ
יּפס ָה ָיה ְּב ָמקֹום ָרחֹוק ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשּ ,ולְ ֶפ ַתע
ָקמּו לָ ִׁשירַּ .פ ַעם ַא ַחתַ ,ה ֶּמלֶ ְך ַאגְ ִר ַ
יּפס ִה ְת ַּפ ֵעל ּכָ ל
בֹוד ָתם"ַ .ה ֶּמלֶ ְך ַאגְ ִר ַ
ּכֹוהנִ ים לַ ֲע ָ
"ע ְמדּו ֲ
ָׁש ַמע קֹול ָעצּום ִמ ֶּמ ְר ָחקִ :
ּכָ ְך ִמּקֹולֹו ֶה ָח ָזקְ ,והּוא ָׁשלַ ח לֹו ַמ ָּתנֹות ַרּבֹות.

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