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ַּדף כ"אַ :הּנִ ִּסים ַהּגְ דֹולִ ים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת יומא ,דף כ"ב

ַא ַחד ַהּנִ ִּסים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ְּבלֶ ֶחם ַה ָּפנִ ים.
יחים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַעל
ֶאת לֶ ֶחם ַה ָּפנִ ים ָהיּו ְמנִ ִ
ׁשּולְ ַחן ַהּזָ ָהב ֶׁש ַּב ֵהיכָ ל ,וְ הּוא ָהיָ ה מּונָ ח ַעל ַהּשּׁולְ ָחן
ְּב ֶמ ֶׁשְך ִׁש ְב ָעה יָ ִמיםַ ,עד ַה ַּשׁ ָּבת ַה ָּב ָאה.
בּוע ַהּלֶ ֶחם ֹלא ִה ְת ַקלְ ֵקלֶ ,אּלָ א נִ ְׁש ַאר ָט ִרי.
ְּב ֶמ ֶׁשְך ַה ָּשׁ ַ
הּוא ֲא ִפיּלּו נִ ְׁש ַאר ַחםּ ,כְ ִאיּלּו ַעכְ ָׁשיו יָ ָצא ִמן ַה ַּתּנּור.
מֹורא ֵריׁש ָל ִקיׁש ָא ַמר ֶׁש ַּב ַח ִּגיםֵ ,עת ִה ִּגיעּו
ָה ָא ָ
הּודים ַר ִּבים ְּכ ֵדי ְל ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ֲע ִל ָּיה
ירּוׁש ַל ִים ְי ִ
ִל ָ
בֹוּה
ימים ֶאת לֶ ֶחם ַה ָּפנִ ים ּגָ ַ
ּכֹוהנִ ים ְמ ִר ִ
לָ ֶרגֶ לָ ,היּו ַה ֲ
עֹומ ִדים ַּב ֲח ַצר ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
בֹוּהְּ ,כ ֵדי ֶׁש ָּכל ָה ְ
ָּג ַ
ִי ְראּו ֶאת ַהּנֵ ס ַהּגָ דֹולֵ .הם ֵה ִרימּו ֶאת ַהּלֶ ֶחם ְוכּוּלָ ם
ָראּו ֶׁשעֹולִ ים ִמ ֶּמּנּו ֵא ִדים ַח ִּמיםֲ ,א ִפיּלּו ֶׁש ָּי ָצא ִמן
בּוע ָי ִמים.
ַה ַּתּנּור לִ ְפנֵ י ָׁש ַ
אֹוהב
ּכֹוהנִ ים ֵה ִרימּו ֶאת לֶ ֶחם ַה ָּפנִ ים ֵהם ָא ְמרּו לְ עֹולֵ י ָה ֶרגֶ לְ :ראּו ּכַ ָּמה ַה ָּק ָּב"ה ֵ
ּכְ ֶׁש ַה ֲ
עֹוׂשה לָ נּו נִ ִּסים ּכָ ֵאּלֶ הּ ,כְ ֵדי לְ ַה ְראֹות לָ נּו ֶׁשהּוא ָח ֵפץ ָּבנּו.
אֹותנּו .הּוא ֶ
ָ

ּכֹוהנִ ים
ַּדף כ"בַּ :פיִ ס ֵּבין ַה ֲ
בּועּ .כָ ל ִמ ְׁש ָמר חּוּלַ ק
ּכֹוהנִ ים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש חּוּלְ קּו לְ ִמ ְׁש ָמרֹות ,וְ כָ ל ִמ ְׁש ָמר ָע ַבד ָׁש ַ
ַה ֲ
בּוע.
"ּבית ָאב" ָע ַבד יֹום ֶא ָחד ְּבאֹותֹו ָׁש ַ
"ב ֵּתי ָאב" ,וְ כָ ל ֵ
לְ ָ
ּכֹוהן.
בֹודה ַי ֲעבֹוד ּכָ ל ֵ
עֹוׂשים ַהגְ ָרלָ ה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵ ,איזֹו ֲע ָ
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ָהיּו ִ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
ּכֹוהנִ ים
עֹומד ַּב ַּמ ְעּגָ ל ִעם ַה ֲ
סּוּי ֶמתָ ,ה ָיה ֵ
בֹודה ְמ ֶ
ּכֹוהן ֶׁש ָר ָצה לַ ֲעׂשֹות ֲע ָ
לְ ָמ ָׁשלּ ,כָ ל ֵ
עֹורְך ֶאת
ּכֹוהן ֶׁש ְּממּוּנֶ ה ַעל ַה ַהגְ ָרלָ הָ ,ה ָיה ֵ
בֹודהְ ,ו ַה ֵ
אֹותּה ֲע ָ
ֶׁש ָרצּו ַל ֲעׂשֹות ֶאת ָ
בֹודה.
ּבֹוח ִרים ִמי יְ ַב ֵּצ ַע ֶאת ָה ֲע ָ
ַה ַהגְ ָרלָ ה וְ כָ ְך ָהיּו ֲ
ּכֹוהן ַה ְּממּוּנֶ ה ַעל ַה ַהגְ ָרלָ ה נָ ַטל ֶאת ַה ִּמ ְצנֶ ֶפת ֵמרֹאׁשֹו
ֵאיְך ָע ְרכּו ֶאת ַה ַהגְ ָרלָ ה? ַה ֵ
סּוּים,
סֹופר ַעד ִמ ְס ָּפר ְמ ָ
ּכֹוהנִ ים ֶׁש ָע ְמדּו ַב ַּמ ְעּגָ לְ ,והּוא ֶה ְחלִ יט ֶׁשהּוא ֵ
ֶׁשל ַא ַחד ַה ֲ
יע לַ ִּמ ְס ָּפר ֶׁש ַבע,
לְ ָמ ָׁשלִ ,מ ְס ַּפר ֶׁש ַבעְ ,ו ִה ְת ִחיל לִ ְסּפֹורַ :א ַחתְׁ ,ש ַּת ִיםְ ,וכָ ְך ַעד ֶׁש ִהּגִ ַ
בֹודה.
יעי ָזכָ ה ָב ֲע ָ
ּכֹוהן ַה ְּשׁ ִב ִ
ְו ַה ֵ
ּכֹוהן
ּכֹוהנִ ים ַע ְצ ָמםּ ,כִ י ֲה ֵרי ָאסּור לִ ְסּפֹור ֶאת ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאלֶ ,אּלָ א ּכָ ל ֵ
ֹּלא ָס ְפרּו ֶאת ַה ֲ
יהם.
עֹות ֶ
ּכֹוהן ַה ְּממּוּנֶ ה ָס ַפר ֶאת ֶא ְצ ְּב ֵ
ֵה ִרים ֶאת ֶא ְצ ָּבעֹוְ ,ו ַה ֵ

ַּדף כ"גַ :הּנֶ ֱעלָ ִבים וְ ֵאינָ ם עֹולְ ִבים

"והא מעיקרא מאי טעמא לא תקינו לה רבנן
פייסא? מעיקרא סבור :כיוון דעבודת לילה היא
לא חשיבא להו ,ולא אתו .כיוון דחזו דקאתו ואתו
לידי סכנה ,תקינו לה פייסא"
מעיקרא  -מתחילה
חשיבא  -חשובה
דקאתו  -שבאו

הסבר :התלמוד שואל ,מדוע בהתחלה לא תיקנו
פיס לעבודת תרומת הדשן ,ורק מאוחר יותר
עשו זאת? ומשיב ,שבתחילה חשבו שמכיוון
שעושים אותה בלילה ,הכוהנים לא ירצו לקום
לעשות אותה אם יעשו הגרלה; אבל כאשר ראו
שהכוהנים כן באים ,ועלולים לבוא לידי סכנה
כשירוצו על הכבש ,תיקנו פיס מי יעשה אותה.

| על המפה
קיבוץ לוחמי הגטאות
קיבוץ לוחמי הגטאות נמצא בגליל
המערבי .הוא נקרא בתחילה "אשר",
ולאחר מכן שונה שמו על פי דרישת
מקימי היישוב ,שהיו קבוצה של ניצולי
שואה ולוחמי גטאות ששרדו ועלו לארץ.
היישוב הוקם בשנת  ,1949ונחנך יום
לפני יום השנה השישי למרד גטו ורשה
בטקס גדול וחגיגי בו השתתפו גם נציגי
ממשלת פולין .בין מקימי היישוב היו
יצחק צוקרמן וצביה לובטקין ,ממנהיגי
המרד .בקיבוץ נבנה בית לוחמי הגטאות,
המשמש כמוזיאון לתולדות השואה .כיום
גרים ביישוב כ 660-איש.

יצד ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ֲאנָ ִׁשים ַּב ֲעלֵ י ִמיּדֹות טֹובֹות.
יּתן לִ לְ מֹוד ּכֵ ַ
גּותּה ֶׁשל ַה ֶּשׁ ֶמׁש נִ ָ
ֵמ ִה ְתנַ ֲה ָ
גֹודל
עֹולם ,הּוא ָע ָׂשה ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמׁש ְו ֶאת ַה ָּי ֵר ַח ְּבאֹותֹו ֶ
ַּכ ֲא ֶׁשר ַה ָּק ָּב"ה ָּב ָרא ֶאת ָה ָ
גֹודל.
ְּב ִדּיּוקָּ .בא ַה ָּי ֵר ַח ִל ְפנֵ י ַה ָּק ָּב"ה ְו ָא ַמרֹ :לא טֹוב ֶׁש ִּי ְהיּו ְׁשנֵ י ְמאֹורֹות ְּבאֹותֹו ֶ
יֹותרַ .ה ֶּשׁ ֶמׁש ָׁש ְמ ָעה ֶאת
ּש ֵאר ַה ָּגדֹול ְּב ֵ
ַה ָּי ֵר ַח ָר ָצה ֶׁש ַּי ְק ִטינּו ֶאת ַה ֶּשׁ ֶמׁש ְוהּוא ִי ָ ׁ
ִּד ְב ֵרי ַה ָּי ֵר ַחִ ,היא ָׁש ְת ָקה.
צֹוד ִקים ְּד ָב ֶריָךֵ ,אין ֶזה ָראּוי ֶׁש ְּשׁנֵ י ְמאֹורֹות ִי ְהיּו ְּבאֹותֹו
ָא ַמר ַה ָּק ָּב"ה לַ ָּי ֵר ַחָ :אכֵ ן ְ
יֹותר ְו ַה ֶּשׁ ֶמׁש ִּתי ָּשׁ ֵאר ּגְ דֹולָ ה.
אֹותָךַ .א ָּתה ִת ְה ֶיה ָק ָטן ֵ
גֹודל ,לָ כֵ ן ַא ְק ִטין ְ
ֶ
יחהּ ,כָ ְך ּגַ ם ָא ָדם
לֹומ ִדיםֶׁ ,שּכְ ִפי ֶׁש ַה ֶּשׁ ֶמׁש נֶ ֶעלְ ָבהַ ,אְך ָׁש ְת ָקה ּולְ ַבּסֹוף ִה ְרוִ ָ
ִמּכָ אן ְ
יח.
ׁשֹותקֹ ,לא יַ ְפ ִסיד ִמּכָ ְך ,הּוא ַרק יַ ְרוִ ַ
ֵ
ֶׁשּנֶ ֱעלָ ב וְ
גיליון 394

בניין מוזיאון לוחמי הגיטאות בקבוץ לוחמי
הגיטאות ובחזיתו התיאטרון בו מתקיים טקס
פתיחת אירועי יום השואה מידי שנה בישראל
( ,Wikipedaמיכאלי)
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חברות

| מן ההסטוריה
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ארגון אי"ל-הארגון היהודי הלוחם
הארגון היהודי הלוחם (אי"ל) הוקם בגטו
ורשה בשנת  ,1942לאחר שנודע ליהודים שם
שהנאצים מתכוונים לרצוח את כולם .מטרתו
הייתה להילחם בנאצים ,ובראשו עמדו מרדכי
אנילביץ' וסגנו יצחק צוקרמן .הארגון לקח את
הפיקוד על הגטו והורה ליהודים לא לשתף
פעולה עם הוראות השלטון .כאשר התכוונו
הגרמנים לחסל את הגטו ,פתחו אנשי הארגון
במרד גטו וורשה ,ותקפו אותם בכלי הנשק
שעמדו לרשותם .הם הצליחו לגרום לגרמנים
אבידות ולהילחם במשך זמן ממושך .רובם
נהרגו לבסוף ,וכמה עשרות הצליחו להימלט.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
דני ויוסי חזרו מקניות בשוק וידיהם היו עמוסות בסלים .באמצע הדרך
הביתה ,יוסי רצה קצת לנוח ,ומכיוון שהכביש היה רטוב ומלוכלך ,הוא
רצה להניח את הסלים שהחזיק על גג אחת המכוניות שחנו ברחוב .דני
התנגד ואמר לו שאסור לו לעשות את זה ללא ידיעת והסכמת הבעלים.

צד אחד:

מ כך שהוא מניח
יוסי טען שב
ל גג הרכב הוא
כמה שקיות ע
נזק לרכב ,והוא
לא גורם שום
שום שריטה,
פיד לא לעשות
יק
מבין מה הבעיה
א
ולכן הוא ל מה דברים על
בכלל להניח כ
זה ללא רשות
הרכב ,גם אם
גג
דיעת הבעלים.
וללא י

מצד שני:

דני
טען שהמכונית היא
ר
כו
שו
של
מישהו אחר,
ו
אי
אפ
שר
לע
שות שימוש
בר
כו
ש
ל
לא
ה
סכ
מת הבעלים.
העובדה
שלא ייגרם שום נזק
למכ
ונית ,עדיין לא מתירה
ליוסי
ל
הניח סלים או שקיות
על
המכונית.

ו...מה
דעתכם?
אתר ההנצחה על תל החורבות שנותר מהבונקר במילא 18
()Wikipedia, Magister

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?

הלכה למשה מסיני

1 .נולדה בפולין ב .1914-מדריכה בתנועות הנוער "דרור"
ו"החלוץ" ,וממקימי קיבוץ לוחמי הגטאות.

בריאת
העולם

ומנשה

4 .על שמה נקרא היישוב מעלה צביה.
5 .נכדתה ,רוני ,היא האישה הראשונה שסיימה את קורס
הטיס של חיל האוויר הישראלי במגמת קרב.

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-

צבי

-3760

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים

3 .נשארה בחיים אחרי המרד ועלתה לארץ.

ה לוב

0

1948

2 .הייתה ממובילי מרד גטו ורשה.

טקין

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

הלכה למשה מסיני הוא מושג בו משתמשים
בתלמוד כדי לציין הלכה שאין לה מקור בתורה
שבכתב ,אלא היא עברה במסורת דרך התורה
שבעל פה .דוגמאות להלכה למשה מסיני
הן צורתן וצבען של התפילין ,ודיני הדפנות
בסוכה .הרמב"ם כתב שכל דבר שהוא הלכה
למשה מסיני ,אין עליו מחלוקת בין החכמים.

2238

 4דקות

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:

1צביה לובטקין.
2 .מרד גטו ורשה.
כמדריכה.
.
שה
ימ
ש
הן
שב
3 .תנועות הנוער
4 .מעלה צביה.

 7דקות

 1מי האישה בציור?
 2באיזה אירוע היא משתתפת?
 3מהם השמות "דרור" ו"החלוץ" מאחור?
 4איזה יישוב נקרא על שמה?
 3דקות

| מי אני?

י

צחק (

1 .ממקימי ארגון אי"ל.
2 .לאחר מותו של מרדכי אנילביץ' ,מונה למפקד הארגון.
3 .לחם במרד גטו ורשה.
4 .היה נשוי לצביה לובטקין.
5 .היה אחד העדים במשפט אייכמן.

אנטק

קרמן
) צו

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 בהר עוסקת במצוות רבות הקשורות
לצדקה ולחברה תקינה.
התורה בחוכמתה מלמדת כי הרציונל מאחורי
התנהלות ישרה ואכפתית ,כזאת שרואה
את האחר ,נובעת בשל היות כל בני ישראל
משפחה אחת גדולה .כך היא חוזרת ומדגישה
את הקירבה "המשפחתית" שיש בין כל בני
ישראל ,ואומרת" :וכי ימוך אחיך"" ,לא תונו
איש את אחיו" ,ועוד .כשם שטבעי ופשוט
לאדם להתנהג בישרות ובהתחשבות עם
אחיו ,כך נכון וראוי לנו להתנהג עם בני עמנו.
בדרך זו הולך הרמב"ם בהלכות מתנות עניים,
העוסקות במצוות הצדקה ,וכותב" :כל ישראל
והנלוה עליהם כאחים הם .שנאמר בנים
אתם לה' אלוקיכם .ואם לא ירחם האח על
האח  -מי ירחם עליו?."...

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

נֹורה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַּדף כ"דַ :ה ְדלָ ַקת ַה ְּמ ָ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִה ְדלִ יקּו ְבכָ ל יֹום ֵאׁש ְּב ִׁש ְב ַעת ַהּנֵ רֹות
נֹורהַ .ה"ּנֵ רֹות" ֵהם ָּב ִזיכִ ים (ּכְ מֹו ּכֹוסֹות) ֶׁש ִהּנִ יחּו
ֶׁש ַּב ְּמ ָ
נֹורה.
ְּברֹאׁש ַה ָּקנִ ים ֶׁש ַּב ְּמ ָ
נֹורה ְּבכָ ל יֹום .אִ .הּנִ יחּו
ַא ְר ַּבע ֲעבֹודֹות נִ ְפ ָרדֹות ָעׂשּו ַב ְּמ ָ
נֹורה .בִ .הּנִ יחּו
ֶאת ִׁש ְב ַעת ַה"ּנֵ רֹות" ַעל ִׁש ְב ַעת ְקנֵ י ַה ְּמ ָ
ְּפ ִתיּלֹות ְּבתֹוְך ַה"ּנֵ רֹות" .גָ .י ְצקּו ֶׁש ֶמן לְ תֹוְך ַה"ּנֵ רֹות".
דַ .א ַחר ּכָ ְך ִה ְדלִ יקּו ֶאת ַה ְּפ ִתיּלֹותֶ .את ְׁשלֹוׁש ָה ֲעבֹודֹות ָה ִראׁשֹונֹות ַר ָּשׁ ִאים לְ ַב ֵּצ ַע
יעית ֶׁש ִהיא ַה ְדלָ ַקת ַהּנֵ רֹות ,לְ ַד ַעת ָה ַר ְמ ַּב"ם
בֹודה ָה ְר ִב ִ
ּכֹוהנִ יםֲ .א ָבלֶ ,את ָה ֲע ָ
ַרק ַה ֲ
ּכֹוהן).
הּודי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ָיכֹול לַ ֲעׂשֹות ּגַ ם ִי ְׂש ָר ֵאל ְ(י ִ

'"מגְ ָּבעֹות"
"מ ְצנֶ ֶפת" וְ ִ
ַּדף כ"הִ :
ּכֹוהנִ ים
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ְוגַ ם ַה ֲ
ּכֹובע ַעל ָהרֹאׁשַ .ה ֵ
ּכֹוהנִ ים ֶׁש ָע ְבדּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָח ְבׁשּו ַ
ּכָ ל ַה ֲ
"מ ְצנֶ ֶפת"ְ ,ו ִאיּלּו
ּתֹורה ְּב ֵס ֶפר ְׁשמֹות ִ
ּכֹוהן ַהּגָ דֹולְ ,מכַ ּנָ ה ַה ָ
ּכֹובע ֶׁשל ַה ֵ
ָה ֲא ֵח ִריםֶ .את ַה ַ
"מגְ ָּבעֹות" .
ּתֹורה ִ
ּכֹוהנִ יםְ ,מכַ ּנָ ה ַה ָ
ּכֹוב ִעים ֶׁשל ֶי ֶתר ַה ֲ
ֶאת ַה ָ

חידה!

יּבה לְ כָ ְך
ּתֹוספֹות ַמ ְס ִּב ִיריםֶׁ ,ש ַה ִּס ָ
ּכֹוב ִעים ְּב ֵׁשם ֵז ֶהה? ַּב ֲעלֵ י ַה ָ
ּדּוע ֹלא ּכּוּנּו ְׁשנֵ י ַה ָ
ַמ ַ
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ָהיָ ה ַצר,
ּכֹובע ֶׁשל ַה ֵ
צּור ָתםַ .ה ַ
ּכֹוב ִעים ָהיּו ׁשֹונִ ים ְּב ָ
ִהיאִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּשׁנֵ י ַה ָ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא לָ ַבׁש ְּת ִפיּלִ ין ּכָ ל ָה ֵעת ,וְ גַ ם לָ ַבׁש ַעל ִמ ְצחֹו ֶאת ִציץ ַהּזָ ָהב ,לָ כֵ ן ָעׂשּו לֹו
ּכֹובע
ּכֹובע ֹלא יָ ַרד ַעל ַה ֵּמ ַצח ,וְ נִ ְׁש ַאר ָמקֹום לַ ְּת ִפיּלִ ין וְ לַ ִּציץֲ .א ָבל ַה ַ
ּכֹובע ַצר וְ כָ ְך ַה ַ
ַ
יֹותר ֵמ ָהרֹאׁשּ ,כִ י ֵהם
יּסה ֵחלֶ ק ּגָ דֹול ֵ
יֹותר וְ הּוא ּכִ ָ
ּכֹוהנִ ים ָה ֲא ֵח ִרים ָהיָ ה ָר ָחב ֵ
ֶׁשל ַה ֲ
"מגְ ָּבעֹות",
ּכֹוהנִ ים ִ
ּכֹוב ִעים ָה ְר ָח ִבים ֶׁשל ַה ֲ
לָ ְבׁשּו ַרק ְּת ִפיּלִ יןְּ ,בלִ י ִציץ זָ ָהב .לָ כֵ ןּ ,כּוּנּו ַה ָ
"מ ְצנָ ֶפת".
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ּכּוּנָ ה ִ
ּכֹובע ַה ַּצר ֶׁשל ַה ֵ
ְו ַה ַ

מצאו מילה שמתאימה לשתי המילים בכל
צמד מילים שלפניכם (לדוגמא :מזבח\
עגל  -הזהב)

.1
 .2הכוהן\שבת
 .3כף\עולי
 .4חודש\בית
משרד\לחם

טֹורת
ַּדף כ"וַ :ה ְק ָט ַרת ַה ְּק ֶ
טֹורת.
ַא ַחת ֵמ ֲעבֹודֹות ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיְ ָתה ַה ְק ָט ַרת ַה ְּק ֶ

גל ,אב)
ל ,הר
דו
ג
ה
הפנים,
שובות:
(ת

שאלות השבוע ???

 .1מדוע כובעו של הכוהן הגדול היה שונה
משל שאר הכוהנים?
 .2האם רק כוהנים יכולים להדליק את
מנורת המקדש?
 .3איזו הלכה הורה שמואל הנביא כשהיה
בן שלוש?
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

"ּס ְמ ָמנִ ים"
"ּס ְמ ָמנִ ים" ׁשֹונִ יםַ .ה ַ
טֹורת נֶ ֶע ְׂש ָתה ִמ ַ
אֹותּה? ַה ְּק ֶ
יצד ִה ְק ִטירּו ָ
טֹורת ְוכֵ ַ
ַמ ִהי ַה ְּק ֶ
ּוב ֶע ֶרב.
ּבֹוקר ָ
טֹורת ַּפ ֲע ַמיִ םַּ ,ב ֶ
ֵהם ְּב ָׂש ִמים ֶׁשּנִ ְט ֲחנּוְּ .בכָ ל יֹום ָהיּו ַמ ְק ִט ִירים ֶאת ַה ְּק ֶ
(מ ְב ִעיר)
ּומ ְק ִטיר ַ
אֹותּה לַ ֵהיכָ ל ְּבתֹוְך ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ,
טֹורתַ ,מכְ נִ יס ָ
נֹוטל ְק ֶ
ּכֹוהן ָהיָ ה ֵ
ֵ
טֹורת ַּפ ַעם ַא ַחת ִּבלְ ָבד ְּבכָ ל ְי ֵמי ַח ָּייוִ ,מ ְּפנֵ י
ּכֹוהן ִה ְק ִטיר ְק ֶ
אֹותּה ַעל ִמזְ ַּבח ַהּזָ ָהבּ .כָ ל ֵ
ָ
ּמּובןֶׁ ,ש ָּכל
אֹותּה ִה ְת ַע ֵּשׁרַּ .כ ָ
טֹורתֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ִה ְק ִטיר ָ
יּוח ֶדת ָה ְי ָתה ַּב ְּק ֶ
גּוּלה ְמ ֶ
ֶׁש ְּס ָ
ּכֹוהנִ ים ֶׁש ֲע ַד ִין ֹלא
טֹורתְ ,ולָ כֵ ןְּ ,בכָ ל ַּפ ַעם ָע ְרכּו ַהגְ ָרלָ ה ֵּבין ַה ֲ
ּכֹוהנִ ים ָרצּו לְ ַה ְק ִטיר ְק ֶ
ַה ֲ
טֹורת ְּבאֹותֹו יֹום.
ּכֹוהן ֶׁש ָּזכָ ה ַּב ַהגְ ָרלָ הִ ,ה ְק ִטיר ֶאת ַה ְּק ֶ
יהםְ ,ו ַה ֵ
ימי ַח ֵּי ֶ
ָזכּו לְ ַה ְק ִטיר ִּב ֵ

ּקֹור ָּבן
יטת ַה ְ
ַּדף כ"זְׁ :ש ִח ַ
יטת
ּכֹוהנִ ים ַח ָּי ִבים לַ ֲעׂשֹותַ ,אְך ֶאת ְׁש ִח ַ
ּקֹור ָּבנֹות ּכֹולֶ לֶ ת ֲחלָ ִקים ַר ִּבים ֶׁש ַרק ֲ
בֹודת ַה ְ
ֲע ַ
אֹומ ֶרת
ּתֹורה ֶ
יֹוד ִעים זֹאת? ּכִ י ַּב ָּפסּוק ּבֹו ַה ָ
ּקֹור ָּבן ַר ַּשׁאי לְ ַב ֵּצ ַע ּגַ ם יִ ְׂש ָר ֵאלִ .מּנַ ִין ְ
ַה ְ
ּכֹוהנִ ים ְצ ִריכִ ים לִ ְׁשחֹוט אֹותֹוִ .הּנֵ ה ַה ָּפסּוק:
ּקֹור ָּבןֹ ,לא ּכָ תּוב ֶׁש ֲ
ֶׁש ָּצ ִריְך לִ ְׁשחֹוט ֶאת ַה ְ
ּכֹוהנִ ים ֶאת ַה ָּדם"ְּ ,ד ַה ְינּו ַרק ַעל ַק ָּבלַ ת
ְ"ו ָׁש ַחט ֶאת ֶּבן ַה ָּב ָקרְ ,ו ִה ְק ִריבּו ְבּנֵ י ַא ֲהרֹן ַה ֲ
ּכֹוהנִ יםֲ ,א ָבל ּכְ ֶׁש ִהיא
יׁשה ֶׁש ָּצ ִריְך ֲ
ּתֹורה ַמ ְדּגִ ָ
יקתֹו ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח)ַ ,ה ָ
ַה ָּדם ְו ַה ְק ָר ָבתֹו ְ(ז ִר ָ
ּכֹוהן ִי ְׁש ַחטִ .מּכָ אן
יׁשה ֶׁש ָּצ ִריְך ֶׁש ֵ
ּכֹות ֶבת ְ"ו ָׁש ַחט ֶאת ֶּבן ַה ָּב ָקר"ִ ,היא ֵאינֶ ּנָ ה ַמ ְדּגִ ָ
ֶ
ָי ְדעּו ֲחכָ ִמיםּ ,כִ י גַ ם ִי ְׂש ָר ֵאל ַר ַּשׁאי לִ ְׁשחֹוט.
ּכֹוהן
יּפׂשּו ֵ
קּופה ֶׁשעֹוד ֹלא נִ ְבנָ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ו ָה ָיה ִמ ְׁשּכָ ן ְּב ִׁשיֹלהָ ,ק ָרה ֶׁש ַּפ ַעם ִח ְ
ַּב ְּת ָ
מּואל ְו ָא ַמרֹ" :לא ָצ ִריְך
יע ֶילֶ ד ֶּבן ָׁשלֹוׁש ְּב ֵׁשם ְׁש ֵ
קֹור ָּבןְ ,וֹלא ָמ ְצאּוְ .ו ִהּנֵ הִ ,הּגִ ַ
לִ ְׁשחֹוט ְ
ּכֹוהן ּכְ ֵדי לִ ְׁשחֹוט!" ְוהּוא ָא ַמר ֶאת ַה ְּד ָר ָׁשה ַהּזֹו ִמן ַה ָּפסּוקַ .ה ֶּילֶ ד ַה ֶּזה ִה ְמ ִׁשיְך לַ ֲעמֹול
ֵ
(על ִּפי ַמ ֶּסכֶ ת ְּב ָרכֹות).
מּואל ַהּנָ ִביא" ַ
"ׁש ֵ
דֹוׁשהּ ,וכְ ֶׁשּגָ ַדל ָה ָיה לִ ְ
ּתֹורה ַה ְּק ָ
ַּב ָ
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

