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בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת יומא ,דף כ"ח

יום ירושלים שמח
יבה ָה ִראׁשֹונָ ה ָּבעֹולָ ם
ַּדף כ"חַ :היְ ִׁש ָ
ימי ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפרֶׁ ,ש ִּמ ֵ
יבה.
יׁש ָ
ַאף ַּפ ַעם ֹלא ִה ְפ ִסיקּו לִ לְ מֹוד ִּב ִ
יּמד ָּבּה
יבה ְולִ ֵ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָּפ ַתח ְי ִׁש ָ
בֹודה
ּכֹותב ְּב ִהלְ כֹות ֲע ָ
ּתֹורהָ .ה ַר ְמ ַּב"ם ֵ
ָ
ָז ָרה ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ָּבאּו לִ ְׁשאֹול ֶאת
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֵאיְך ָצ ִריְך לְ ִה ְתנַ ֵהג ְו ָהיּו
ֲא ָל ִפים ְּור ָבבֹות ֶׁש ָּל ְמדּו ִמ ֶּמּנּו ַעל
ָה ֱאמּונָ ה ַּבה'ּ .כָ ְך נָ ֲהגּו ּגַ ם ִי ְצ ָחק ָא ִבינּו
ְו ַא ַחר ָּכְך ַי ֲעקֹב ָא ִבינּוַ .י ֲעקֹב ָא ִבינּו
יּמד ֶאת
ִה ְת ַא ֵּמץ ּכָ ל ּכָ ְך ְּבלִ יּמּודֹוַ ,עד ֶׁש ְּב ִז ְקנּותֹו ָהיּו ֵעינָ יו ַחּלָ ׁשֹותַ .י ֲעקֹב ָא ִבינּו לִ ֵ
יבה.
ּכָ ל ָּבנָ יו ֶאת ַה ִּמ ְצוֹותְ ,והּוא ִמיּנָ ה ֶאת לֵ ִוי לִ ְהיֹות רֹאׁש ְי ִׁש ָ
יהםָ ,ה ְי ָתה לָ ֶהם
ּנֹוראֹות ֶׁש ָע ְברּו ֲעלֵ ֶ
ּגַ ם ּכְ ֶׁש ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ָי ְרדּו לְ ִמ ְצ ַר ִיםְּ ,בתֹוְך ַה ָּצרֹות ַה ָ
תֹורה.
יבה ָּבּה לָ ְמדּו ָ
ְי ִׁש ָ

"א-לִ י! ֵא-לִ י! לָ ָּמה ֲעזַ ְב ָּתנִ י?"
ַּדף כ"טֵ :
ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ּכָ ה ִה ְתּכֹונְ נָ ה לָ לֶ כֶ ת ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ְׁש ֵורֹוׁשִ ,היא ָי ְד ָעה ֶׁשהּוא ָעלּול לַ ֲהרֹוג
חּוּקים ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ָק ְבעּוֶׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לָ בֹוא ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ְּבֹלא ַה ְז ָמנָ ה ֵמרֹאׁש.
אֹותּהּ ,כִ י ַה ִ
ָ
הּודים ִמ ָּמ ֶותָ .הלְ כָ ה ֶא ְס ֵּתר
ְּבכָ ל זֹאת ָהלְ כָ ה ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ּכָ הּ ,כְ ֵדי לְ נַ ּסֹות לְ ַה ִּציל ֶאת ַהּיְ ִ
יּתּה
יׁשה ֶׁש ַה' נִ ְמ ָצא ִא ָ
יּבּה לַ ה'ֶׁ ,ש ַּי ֲע ֶׂשה נֵ סְ ,וכָ ל ַה ֶּד ֶרְך ִהיא ִה ְרּגִ ָ
עֹומק לִ ָ
ְו ִה ְת ַּפלְ לָ ה ֵמ ֶ
"ּבית ַה ְּצלָ ִמים"ּ ,בֹו ָהיּו ַה ְּפ ָסלִ ים ֶׁשל
יהִּ .פ ְתאֹוםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִהיא ָע ְב ָרה לְ ַיד ֵ
ׁשֹומר ָעלֶ ָ
ְו ֵ
"א-לִ י! ֵא-לִ י! לָ ָּמה
יׁשה ֶׁש ֵאין לָ ּה ְׁש ִמ ָירה ֵמה'ִ .מ ָּיד ִה ְת ַּפלְ לָ ה ֶא ְס ֵּתרֵ :
ֲא ַח ְׁש ֵורֹוׁש ִה ְרּגִ ָ
ֲע ַז ְב ָּתנִ י?"ֶ .את ְּת ִפיּלָ ָתּה ֶׁשל ֶא ְס ֵּתרִ ,הכְ נִ יס ָּד ִוד ַה ֶּמלֶ ְך ַּב ְּת ִהּלִ ים ִּב ְת ִחיּלַ ת ֶּפ ֶרק כ"ב,
"א-לִ י! ֵא-לִ י! לָ ָּמה ֲע ַז ְב ָּתנִ י?".
יע ַה ָּפסּוק ֵ
מֹופ ַ
ּבֹו ִ

ַּדף ל' :נְ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם
נֹוטלִ ים ָי ָד ִיםִּ .י ָּתכֵ ן ִמ ְק ֶרה ֶׁש ִּב ְׁש ִביל ַּפת לֶ ֶחם ַא ַחת ְצ ִריכִ ים
לִ ְפנֵ י ֶׁשאֹוכְ לִ ים לֶ ֶחם ְ -
לִ יּטֹול ָי ַד ִים ַּפ ֲע ַמ ִים .לְ ָמ ָׁשלֶ ,ילֶ ד ֶא ָחד נָ ַטל ֶאת ָי ָדיוְ ,ו ִה ְת ִחיל לֶ ֱאכֹולְ .ו ִהּנֵ הְּ ,ב ֶא ְמ ַצע
יּבד ֶאת
יע ֲח ֵברֹו ַהּטֹוב אֹותֹו הּוא ֹלא ָּפגַ ׁש ְז ַמן ַרבָ .קם ַה ֶּילֶ ד ִמ ְּמקֹומֹוּ ,כִ ֵ
עּוּדה ִהּגִ ַ
ַה ְּס ָ
יּברּוַ ,עד ֶׁשהּוא נִ ְזּכַ ר
יּברּו ְו ִד ְ
אֹור ַחָ ,י ָצא ִעּמֹו ִמחּוץ לַ ַּב ִית ְו ֵהם ִה ְת ִחילּו לְ ַד ֵּברִּ .ד ְ
ָה ֵ
עּוּדה ְו ָר ָצה לַ ֲחזֹור לֶ ֱאכֹול.
ֶׁשהּוא ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ְּס ָ
יחים ּכָ ל
ַעל ִּפי ַה ַּתלְ מּוד ַהּיֶ לֶ ד ָצ ִריְך לִ יּטֹול ׁשּוב ֶאת יָ ָדיוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּבנֵ י ָא ָדם ֵאינָ ם ַמ ְׁשּגִ ִ
ַה ְּז ַמן ֵהיכָ ן ַה ָּי ַד ִים ֶׁשּלָ ֶהם נֹוגְ עֹותְ ,ו ָיכֹול לִ ְהיֹותֶׁ ,ש ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָה ָיה ִעם ֲח ֵברֹו ,הּוא ֹלא ָׂשם
אֹומר,
יּמן ק"ע ֵ
רּורה" ְּב ִס ָ
"ּמ ְׁשנָ ה ְּב ָ
יהם ָי ַד ִיםַ .ה ִ
לֵ ב ְונָ גַ ע ִּב ְמקֹומֹות ֶׁש ְּצ ִריכִ ים לִ יּטֹול ֲעלֵ ֶ
ֶׁש ִאם ַהּיֶ לֶ ד יַ ֲחזִ יק ּכָ ל ַהּזְ ַמן ְּביָ דֹו ַּפת לֶ ֶחם ,הּוא ֹלא ָצ ִריְך לִ יּטֹול ׁשּוב ֶאת יָ ָדיוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּכָ ְך
יהם ָי ָד ִים.
עּוּדה ְוֹלא ִיּגַ ע ִּב ְמקֹומֹות ֶׁש ְּצ ִריכִ ים לִ יּטֹול ֲעלֵ ֶ
הּוא ִי ְזּכֹור ֶׁשהּוא ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ְּס ָ
גיליון 395

"אמר רב ספרא :צלותיה דאברהם מכי משחרי
כותלי .אמר רב יוסף :אנן מאברהם ניקום ונגמר?
אמר רבא :תנא גמר מאברהם ,ואנן לא גמרינן
מיניה?"
צלותיה  -תפילתו
משחרי  -משחירים
גמרינן  -לומדים

הסבר :רב ספרא אמר שאברהם אבינו היה
מתפלל מנחה כאשר השמש נטתה מעט מאמצע
השמים ,והטילה צל על צדי הכתלים .אמר רב
יוסף :האם מאברהם אבינו ,שהיה לפני מתן
תורה ,נלמד הלכה? אמר רבא :התנא במשנה
למד הלכה מאברהם ,ואנחנו לא נלמד ממנו?

| על המפה
העיר העתיקה בירושלים
העיר העתיקה בירושלים היא האזור
העתיק של העיר .היא נבנתה בתקופה
הכנענית ,ודוד המלך הפך אותה לבירתו.
בתחומה נמצא הר הבית ,עליו עמדו בית
המקדש הראשון והשני .העיר העתיקה
מחולקת לארבעה רבעים  -היהודי,
המוסלמי ,הארמני והנוצרי ,ושמונה
שערים נמצאים בחומותיה .היא נבנתה
ונהרסה לסירוגין במשך אלפיים שנה,
ונמצאים בה שרידים של מבנים רבים
מתקופות קדומות .במלחמת העצמאות
השתלטו הירדנים על העיר ,אולם היא
שוחררה מחדש בידי ישראל במלחמת
ששת הימים .כיום גרים בעיר העתיקה
כ 39,000-תושבים ,מתוכם כ 3,000-יהודים.

העיר העתיקה בירושלים ( ,Wikipediaאני)

בס"ד

א

חברות
| מן ההסטוריה
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מלחמת ששת הימים
מלחמת ששת הימים התנהלה בין ישראל
למצרים ,סוריה וירדן מכ"ו אייר עד ב' סיון
תשכ"ז ( .)1967לאחר תקופת המתנה מתוחה,
בה איימו מדינות ערב להשמיד את ישראל,
נפתחה המלחמה בהתקפת פתע של חיל האוויר
הישראלי שהצליחה להשמיד את רוב חילות
האוויר של האויב .בכך זכתה ישראל ליתרון
משמעותי ,ובמהלך המלחמה הביסה את צבאות
ערב וכבשה את יהודה ,שומרון ,רצועת עזה,
ירושלים המזרחית ,רמת הגולן וסיני ,כשהיא
מגדילה בכך את שטחה פי שלוש .הניצחון
הגדול ושחרורם של חלקים נרחבים מארץ
ישראל עוררו תחושת התלהבות גדולה בישראל.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
אימא שלחה את יעל בת ה 15-לעשות קניות בסופר .יעל סיימה את
הקניות ,לקחה עגלה מהסופר והביאה את המצרכים הביתה .לאחר מכן
 ,לפני שהחזירה את העגלה לסופר ,לקחה יעל את העגלה והעבירה
בה כל מיני חבילות ושקיות עם בגדים מהבית שלה לכמה חברות,
ומהבית של החברות לבית שלה ,ורק לאחר שעה ולאחר שסיימה את
הכל החזירה את העגלה לסופר .ההתנהגות הזו של יעל עוררה דיון
משפחתי סוער.
מצד שני:
י
על
טענה
שהיא לא גרמה לשום
מצד אחד:
נזק לאף א
חד.
בת
חי
לה
מבני המשפחה
היא לקחה
את העג
חלק מותר היה ליעל
לה ברשות ,וזה שהיא
ש
הע
בי
רה
כ
טענו ש בעגלה של
מה חבילות ושקיות
מ
להשת
לח
בר
ות
ש
לצורך העברת
לה ובחזרה ,זה לא
ק
צר
ר
יך
הסופר
לה
פר
יע
ל
קנתה הביתה.
אף אחד .העובדה
המצרכים ש
שה
עג
לה
חז
רה
ל
ש אחר בעגלה
סופר קצת יותר
כל שימו
מאוחר אינה מ
ור ולא לשם כך
הווה בעיה ולא נגרם
ש
ום
אס
נז
ק,
ממי
הוא מאפשר לקחת
לא יש לסופר מספיק
הסופר
ע
גל
ות עבור כל הקונים.
עגלות.

ו...מה
דעתכם?

קצינים מחיל האוויר הישראלי ליד מטוס מצרי שהושמד
בסיני ( ,Wikipediaיחזקאל רחמים)

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

הכותל הקטן

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

| מי אני?
1 .נולד בפולין ושם משפחתו המקורי היה גורונצ'יק.
2 .היה הרב הצבאי הראשי הראשון בצה"ל ,הרב
הראשי לתל אביב והרב הראשי לישראל.
3 .במלחמת ששת הימים השתתף בשחרור הר הבית,
קבר רחל ומערת המכפלה.
4 .את ספרו הראשון כתב בגיל  16וזכה להסכמת
הרב קוק.

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-

ן
ר
ו
ג
ה
למ
הרב שזצ"ל

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

"הכותל הקטן" הוא חלק מהכותל המערבי
של הר הבית ,והוא בעצם ההמשך של הכותל
המערבי לכיוון צפון" .הכותל הקטן" נמצא 175
מ' צפונית לרחבת הכותל המערבי ,קרוב יותר
למקום בו עמד קודש הקודשים .יש בו שער
ברזל שדרכו ניתן לראות את הר הבית .מכיוון
שהוא המקום הקרוב ביותר להר הבית  -רבים
נוהגים להתפלל בכותל הקטן .השם "הכותל
הקטן" ניתן לו כי הכותל המערבי המוכר לנו הוא
הכותל הגדול ,ואילו החלק החשוף של הכותל
הזה קטן יותר ולכן הוא נקרא "הכותל הקטן".
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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:

גורן .
שי לתל אביב .הרב
1 .הרב שלמה לצה"ל .הרב הרא
הרב הראשי
 2 .ראשי לישראל.
ה"ח באייר תשכ"ז.
רת המכפלה .אל
3 .כ
4 .הכותל המערבי .קבר רחל ומע ראשון במלחמת
הרב גורן
יע
הג
לו
המקומות הל
ששת הימים.

 7דקות

 1מי הדמות היושבת בג'יפ עם ספר תורה ושופר?
 2באילו תפקידים רבניים היא שימשה?
 3באיזה תאריך התרחש האירוע המצויר כאן?
 4אילו מקומות מצוירים כאן וכיצד הם קשורים לדמות?
 3דקות

| מי אני?

מער

רבי סעדיה
גאון

רש״י

ת המ

4260

4650

4800

4900

5258

5260

כפלה

1 .אני נמצאת בעיר חברון.
2 .אברהם אבינו קנה אותי מעפרון החתי.
3 .קבורים בי האבות והאמהות.
4 .שוחררתי במלחמת ששת הימים ומאז יהודים רבים
באים להתפלל בי.

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
ספר במדבר הוא ספר "הדרך" ,בו מתואר
המסע הארוך של בני ישראל לקראת הגעתם
אל הארץ המיוחלת .ההליכה במדבר קשה,
גם פיזית וגם מנטלית ,והיא מביאה עמה
מחלוקות וחטאים רבים .דבר זה טבעי
ואופייני ל"הליכה בדרך" ,שכן הסכנות
שאורבות בה גדולות ורבות ,ועל כן תיקנו
חכמים תפילה מיוחדת" :תפילת הדרך".
היה ניתן לחשוב שאם כן ,אולי עדיף כלל לא
לצאת לדרך .אם הסכנה אורבת בכל פינה,
אם הדרך מרבה את הקשיים והמחלוקות,
אולי עדיף שלא לזוז.
אולם ,הליכת אבותינו במדבר מהווה סמל
ומופת לכך ,שגם כשידוע שהדרך קשה,
הרי שרק היא תוביל אותנו בסופו של דבר
אל פסגת ההר.

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת יומאַ ,ד ִּּפים ל"א -ל"ד

ּכֹוהן ַהּגָ דֹול
בֹודת ַה ֵ
ַּדף ל"אֲ :ע ַ
טֹובל
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ִה ְת ִחיל ֶאת ֲעבֹודֹות ַהּיֹום ,הּוא ָהיָ ה ֵ
יּפּורים  -לִ ְפנֵ י ֶׁש ַה ֵ
בֹוקר יֹום ַהּכִ ִ
ְּב ֶ
(מפּוּנָ ק)ֶׁ ,ש ָּק ֶׁשה
יס ְטנִ יס" ְ
"א ְ
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ָהיָ ה זָ ֵקן ,אֹו ִאם ָהיָ ה ִ
ּומה ָעׂשּו ִאם ַה ֵ
ַּב ִּמ ְקוֶ הֶ .
יחים ֲח ִתיכֹות
יּפּורים ָהיּו ַמ ְר ִּת ִ
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ְּב ֶע ֶרב יֹום ַהּכִ ִ
לֹו לְ ִהיּכָ נֵ ס לְ ַמיִ ם ָק ִרים? ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
ּלֹוהטֹות
אֹותן לְ תֹוְך ֵמי ַה ִּמ ְק ֶוהְ ,ו ַה ֲח ִתיכֹות ַה ֲ
יּפּורים ָהיּו ְמ ִטילִ ים ָ
בֹוקר יֹום ַהּכִ ִ
ּוב ֶ
ַּב ְרזֶ לְ ,
יס ְטנִ יסִ ,מ ַּמ ִים ָק ִרים.
ּכֹוהן ַהּגָ דֹולַ ,ה ָּז ֵקן אֹו ָה ִא ְ
יּממּו ֶאת ַה ַּמ ִיםְ .וכָ ְך ֹלא ָס ַבל ַה ֵ
ִח ְ
"א ְר ָּב ִעים ְס ָאה".
ַמהּו ִׁשיעּור ַה ִּמ ְקוֶ ה ּ -כַ ָּמה ַמיִ ם ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיּו ַב ִּמ ְקוֶ ה? ַה ִּשׁיעּור הּוא ַ
אֹומ ֶרת
ּתֹורה ֶ
"א ְר ָּב ִעים ְס ָאה" ַמ ִים ְּב ִדּיּוק ֵהם ִמ ְק ֶוה ּכָ ֵׁשר? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ָ
יֹוד ִעים ֶׁש ַ
ִמּנַ ִין ְ
"ּב ָׂשרֹו ַּב ַּמיִ ם"ָ .א ְמרּו ֲחכָ ִמיםָ ,צ ִריְך ּכַ ּמּות ַמ ִים ּכָ זֹו ֶׁש ְּב ַּפ ַעם ַא ַחת
ֶׁש ַה ָּט ֵמא ִי ְר ַחץ ֶאת ְ
"א ְר ָּב ִעים ְס ָאה".
ּכָ ל ּגֹופֹו ֶׁשל ָא ָדם ְמבּוּגָ ר ִמ ְתּכַ ֶּסה ְב ַמ ִיםְ ,ו ַהּכַ ּמּות ַהּזֹו ִהיא ַ

ּכֹוהן ַהּגָ דֹול
ַּדף ל"בִּ :בגְ ֵדי ַהּלָ ָבן ֶׁשל ַה ֵ
ׂשּוים
"ּבגְ ֵדי זָ ָהב"ּ ,כִ י ֵחלֶ ק ֵמ ֶהם ֲע ִ
עֹובד ִּב ְׁשמֹונָ ה ִּבגְ ֵדי ּכְ הּוּנָ ה ַה ְמכּוּנִ ים ִ
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ֵ
ַה ֵ
יּוחדֹות ֶׁשל
יּפּוריםְּ ,ב ֵחלֶ ק ֵמ ָה ֲעבֹודֹות ַה ְּמ ָ
חֹוׁשן ְו ַה ִּציץֲ .א ָבלְּ ,ביֹום ַהּכִ ִ
ִמּזָ ָהב ,לְ ָמ ָׁשלַ ,ה ֶ
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת ְּב ָפ ָר ַׁשת ַא ֲח ֵרי מֹות.
"ּבגְ ֵדי לָ ָבן"ּ .כָ ְך ַה ָ
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ִ
יּפּורים ,לָ ַבׁש ַה ֵ
יֹום ַהּכִ ִ

חידה!

ּקֹוד ִׁשים?
קֹודׁש ַה ָ
עֹוׂשים ְּב ֶ
ּתֹורה לַ ֲעבֹוד ַּד ְו ָקא ְּב ִבגְ ֵדי לָ ָבן ֶאת ָה ֲעבֹודֹות ֶׁש ִ
ּדּוע ְמ ַצּוָה ַה ָ
ַמ ַ
ּדֹומה לְ ַמלְ ָאְך ְּב ָׁש ָעה ֶׁשהּוא
ּכֹוהן ּגָ דֹול ֶ
יֹומא נֶ ֱא ַמרּ ,כִ י ַה ֵ
רּוׁשלְ ִמי ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ָ
ְּב ַתלְ מּוד ְי ַ
מֹוסיף
ּקֹוד ִׁשיםְ ,ולָ כֵ ן הּוא לָ בּוׁש ְּב ִבגְ ֵדי לָ ָבןְּ .ב ַמ ֶּס ֶכת רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ִ
קֹודׁש ַה ָ
עֹובד ְּב ֶ
ֵ
קֹודׁש
"ּבגְ ֵדי ָז ָהב" ּכְ ֶׁשהּוא נִ כְ נַ ס לְ ֶ
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ֹלא לָ ַבׁש ִ
נֹוסףֶׁ ,ש ַה ֵ
ַה ַּתלְ מּוד ֶה ְס ֵּבר ָ
ּקֹוד ִׁשים לְ כַ ֵּפר ַעל ֲעֹונֹות ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ ֵדי ֹלא לְ ַהזְ ּכִ יר ֶאת ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לֶׁ ,ש ָהיָ ה ִמּזָ ָהב.
ַה ָ

החליפו כל אות באות שלפניה בא"ב כדי
למצוא כלל הלכתי שמופיע בעלון:
בכס

  נפגכשכס

פם

  ונקזזא

"אין ַמ ֲע ִב ִירים ַעל ַה ִּמ ְצוֹות"
ַּדף ל"גֵ :
"אין ַמ ֲע ִב ִירין ַעל ַה ִּמ ְצוֹות".
יע ּכְ לָ ל ָחׁשּוב ְמאֹודֵ :
מֹופ ַ
ְּב ַדף זֶ ה ַּב ַּתלְ מּוד ִ

מצוות)
על ה
ין
ר
בי
ע
ה :אין מ
(תשוב

שאלות השבוע ???

 .1מתי צריך ליטול ידיים באמצע הסעודה,
אפילו שכבר נטלו קודם?
 .2איזה חטא מזכירים בגדי הכוהן הגדול?
 .3איזו לשכה נקראה על שם מכשף?
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

קֹוב ַעֶׁ ,ש ִאם ָא ָדם נִ ְמ ָצא ְּב ָמקֹום ּבֹו הּוא יָ כֹול לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוָ ה
ַמה ַהּכַ ּוָנָ ה? ַהּכְ לָ ל ַהּזֶ ה ֵ
ּכֹוהנִ ים
סּוּי ֶמתָ ,אסּור לֹו לַ ֲעזֹוב ֶאת ַה ָּמקֹום ּכְ ֵדי לְ ַק ֵּים ִמ ְצ ָוה ַא ֶח ֶרתְ .ל ָמ ָׁשלַ ,ה ֲ
ְמ ֶ
ֶׁשּנִ כְ נְ סּו לַ ֵהיכָ ל ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ ,ה ְת ָק ְרבּו ְת ִחיּלָ ה לְ ִמ ְז ַּבח ַה ָּז ָהבְ ,ולָ כֵ ן ֵהם ִק ְּימּו ֶאת
ִמ ְצ ַות ִ"ּדיּשּׁון ַה ִּמ ְז ֵּב ַח"  -לְ נַ ּקֹות ֶאת ָה ֵא ֶפר ְו ֶאת ַהּגֶ ָחלִ יםַ .רק ַא ַחר ּכָ ְך ֵהם ִה ְמ ִׁשיכּו
נֹורה ֶׁש ִה ְדלִ יקּו ֶא ְתמֹול,
נֹורה"  -לְ נַ ּקֹות ֶאת נֵ רֹות ַה ְּמ ָ
"ה ָט ַבת ַה ְּמ ָ
לְ ַק ֵּים ֶאת ִמ ְצ ַות ֲ
"אין ַמ ֲע ִב ִירים ַעל ַה ִּמ ְצוֹות"ּ .גַ ם ְּב ָׁש ָעה
יֹותר ֵמ ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,ו ֵ
נֹורה ָע ְמ ָדה ָרחֹוק ֵ
ּכִ י ַה ְּמ ָ
יחים
"אין ַמ ֲע ִב ִירין ַעל ַה ִּמ ְצוֹות" ְּ -ת ִחיּלָ ה ַמּנִ ִ
ּלֹוב ִׁשים ְּת ִפיּלִ ין ְמ ַקּיְ ִמים ֶאת ַהּכְ לָ ל ֵ
ֶׁש ְ
יּלין ְּבתֹוְך
יּלין ֶׁשל רֹאׁשָ .ל ֵכןָ ,צ ִריְך ְל ַס ֵּדר ֶאת ַה ְּת ִפ ִ
יּלין ֶׁשל ָיד ְו ַא ַחר ָּכְך ְּת ִפ ִ
ְּת ִפ ִ
יסים ֶאת ַה ָּיד לְ תֹוְך ַה ִּתיקַ ,ה ָּיד ִּת ְפגַ ע ְּת ִחיּלָ ה ַּב ְּת ִפיּלִ ין ֶׁשל ָיד,
ַה ִּתיק ּכָ ְך ֶׁשּכְ ֶׁש ַּמכְ נִ ִ
יחים ִראׁשֹונִ ים.
אֹותם ַמּנִ ִ
ּכִ י ָ

ַּדף ל"ד" :לִ ְׁשּכַ ת ֵּבית ַה ַּפ ְרוָ ה"
טֹובל ַּב ִּמ ְק ֶוה ֶׁש ָה ָיה ַעל ַהּגַ ג ֶׁשל ֶח ֶדר ֶׁשּכּוּנָ ה
ּכֹוהן ַהּגָ דֹול ֵ
יּפּורים ָה ָיה ַה ֵ
ְּביֹום ַהּכִ ִ
"לִ ְׁשּכַ ת ֵּבית ַה ַּפ ְרוָ ה".
יֹותרַּ .פ ַעם ַחי ְמכַ ֵּשׁף
"ּפ ְר ָוה"? ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפר ִסיּפּור ְמ ַר ֵּתק ְּב ֵ
ּדּוע ַהּלִ ְׁשּכָ ה ּכּוּנְ ָתה ַ
ַמ ַ
קֹודׁש
ּכֹוהן ַה ָּגדֹול ְּבתֹוְך ֶ
עֹוׂשה ַה ֵ
ֶ
"ּפ ְר ָוה"ֶׁ ,ש ָה ָיה ַס ְק ָרן ְמאֹוד ִל ְראֹות ָמה
ְּב ֵׁשם ַ
יּפּוריםִ .ה ְת ִחיל ַּפ ְר ָוה לַ ְחּפֹור ִמנְ ָה ָרה לְ יַ ד ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,והּוא ִתכְ נֵ ן
ּקֹוד ִׁשים ְּביֹום ַהּכִ ִ
ַה ָ
ּקֹוד ִׁשיםָׁ ,שם ָי ִציץ ִמּלְ ַמ ָּטה ְו ִי ְר ֶאה
קֹודׁש ַה ָ
לִ כְ רֹות ֶאת ַה ִּמנְ ָה ָרה ִמ ַּת ַחת לָ ֲא ָד ָמהַ ,עד ֶ
ּכֹוהנִ ים ִה ְרּגִ יׁשּו ֶׁשהּוא
ּכֹוהן ַהּגָ דֹולֲ .א ָבלּ ,תֹוְך ּכְ ֵדי ֶׁש ַה ְּמכַ ֵּשׁף ָח ַפר ָּב ֲא ָד ָמהַ ,ה ֲ
ֶאת ַה ֵ
חֹופרִ .מ ָּיד
חֹופר ְו ֵ
ּומ ְצאּו ֶאת ַּפ ְר ָוה ַה ְּמכַ ֵּשׁף ְּבתֹוְך ַה ִּמנְ ָה ָרה ֶׁשּלֹוֵ ,
יּפׂשּו ָ
חֹופרְ ,ו ֵהם ִח ְ
ֵ
הֹוציאּו אֹותֹו ִמ ָּשׁםְ ,ולַ ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָמ ְצאּו אֹותֹו ָק ְראּו ַּפ ְר ָוה .לָ כֵ ןַ ,הּלִ ְׁשּכָ ה ֶׁשּנִ ְבנְ ָתה
ִ
"ּבית ַה ַּפ ְר ָוה" .
ְּבאֹותֹו ָמקֹום ּכּוּנְ ָתה ֵ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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