
חג סוכות שמח!

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף כ"ו: ַמֶּסֶכת ָּתִמיד

ַמֶּסֶכת ָּתִמיד עֹוֶסֶקת ְּבִסְדֵרי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוַהֶּפֶרק ָהִראׁשֹון ֶׁשָּלּה הּוא: "ִּבְׁשלֹוָׁשה 
ְמקֹומֹות". ִּבְׁשלֹוָׁשה ְמקֹומֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש הּוְּצָבה ְׁשִמיָרה ֶׁשל ּכֲֹהִנים. ְּכמֹו ֵכן, 

ָׁשְמרּו ְלִוִּיים ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ְמקֹומֹות נֹוָסִפים ְסִביב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.
ַמּדּוַע הּוְּצָבה ְׁשִמיָרה זֹו?

ִמיָרה נֹוֲעָדה ִלְכבֹודֹו ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ֵיׁש ַמְסִּביִרים ֶׁשַהּׁשְ
ִמיָרה נֹוֲעָדה ֶׁשֹּלא ַיִּסיחּו ֶאת ַהַּדַעת ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ֵיׁש ַמְסִּביִרים ִּכי ַהּׁשְ

ֶהְסֵּבר נֹוָסף: ַלּשֹׁוְמִרים ָהָיה ַּתְפִקיד ִלְמנֹוַע ְּכִניַסת ְטֵמִאים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

גיליון 313

ַּדף כ"ז: ֵהיָכן ִהִּניחּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהְּבָגִדים?

ִאים ִלְלּבֹוׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהְּכהּוָּנה ִּבְׁשָנָתם,  ַהּכֲֹהִנים ֶׁשָּיְׁשנּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ֹלא ָהיּו ַרּׁשָ
ֶאָּלא ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת ֶׁשָהָיה ֲעֵליֶהם ְלָהִסיר ֶאת ִּבְגֵדי ַהְּכהּוָּנה ְוִלְלּבֹוׁש ְּבָגִדים ֲאֵחִרים, 
ְוֶאת ִּבְגֵדי ַהְּכהּוָּנה ֵהם ִהִּניחּו "ַּתַחת ָראֵׁשיֶהם". ָאנּו ְרִגיִלים ְלָהִבין ֶׁש"ַּתַחת ָראֵׁשיֶהם" 
ַהַּכּוָָנה ֶׁשִהִּניחּו ֶאת ַהְּבָגִדים ִמַּתַחת ָלרֹאׁש, ְּכמֹו ָּכִרית, ַאְך ַּבַּתְלמּוד ַקָּים ִּדּיּון ִנְרָחב 
ְּבִעְנָין ֶזה, ְוֵיׁש ִׁשיטֹות ֶׁשּסֹוְברֹות ֶׁשָאסּור ָהָיה ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ָּכְך ָּבַאְבֵנט, ְוֵאין ַּכּוַָנת 

ַהִּמְׁשָנה ֶאָּלא ֶׁשִהִּניחּו אֹותֹו ָסמּוְך ָלרֹאׁש ַאְך ֹלא ִמַּתַחת ָלרֹאׁש.

ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשָהַאְבֵנט ָעׂשּוי ִמֶּצֶמר ּוִפְׁשִּתים. ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ֵהם ַׁשַעְטֵנז ֶׁשָאסּור 
ִלְלּבֹוׁש. ְּבָכל זֹאת ַלּכֲֹהִנים ָאַמר ה' ִלְלּבֹוׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהְּכהּוָּנה, ּכֹוֵלל ָהַאְבֵנט, ּוִבְׁשַעת 
ֲעבֹוָדָתם ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָּבֵטל ִאיּסּור ַׁשַעְטֵנז. ַאְך ַּבַּלְיָלה, ַּכֲאֶׁשר ֵאיָנם עֹוְבִדים ְּבֵבית 

ַעְטֵנז ִמַּתַחת ְלרֹאָׁשם ְּכָכִרית. ַהִּמְקָּדׁש, ֵאין ָלֶהם ָּכל ֶהֵּתר ְלַהִּניַח ֶאת ַהּׁשַ

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ָּתִמיד , ַּדף ל״ב

הסבר: התלמוד מספר שאלכסנדר מוקדון הגיע 
למחוז שכל תושביו היו נשים. כשרצה להילחם 
בהן אמרו לו שאם יהרוג אותן יאמרו עליו שאין 
זו גבורה להרוג נשים, ואם הן תהרוגנה אותו 
ילעגו לו על כך שנשים הרגו אותו, ולכן לא כדאי 

לו להילחם בהן.

מחוזא – מחוז
קטילנא – נהרוג

"מטא לההוא מחוזא דכוליה נשי, בעי למיעבד 
קרבא בהדייהו. אמרו ליה: אי קטלת לן יאמרו נשי 
קטל, אי קטילנא לך יאמרו מלכא דקטלוהו נשי"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת תמיד, ַּדִּפים כ"ו- ל"ב
שבת חול המועד סוכות | י"ד- כ' בתשרי )13-19 לאוקטובר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף כ"ח: ַאֲהַבת ַהּתֹוָכחֹות

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ִמִּדְבֵרי ֲחַז"ל ַעל ַמֲעָלתֹו ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ְלַתֵּקן ֶאת ְּדָרָכיו.

"ַרִּבי אֹוֵמר: ֵאיזֹו ִהיא ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁשָיבֹור לֹו ָהָאָדם? ֶיֱאַהב ֶאת ַהּתֹוָכחֹות".

ְּכלֹוַמר: ַרִּבי ַמְמִליץ ָלָאָדם, ֶׁשִאם ָאָדם ֶהָחֵפץ ְּבטֹוָבתֹו מֹוִכיַח אֹותֹו ּוְמַנֶּסה ְלהֹורֹות 
לֹו ֵאיְך ְלַתֵּקן ֶאת ְּדָרָכיו, ָעָליו ֶלֱאהֹוב אֹותֹו ְוִלְׁשמֹוַע ֶאת ְּדָבָריו, ּוִבְזכּותֹו ָּבָאה ַנַחת 

רּוַח ָלעֹוָלם, ְוטֹוָבה ּוְבָרָכה, ְוָהָרָעה ִמְסַּתֶּלֶקת ִמן ָהעֹוָלם.

ַעל ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ַהּמֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו ְלֵׁשם ָׁשַמִים ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְּבנֹו ֶׁשל ַנֲחָמִני, 
ְּבֵׁשם ַרִּבי יֹוָנָתן: ָּכל ִמי ֶׁשּמֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו ְלֵׁשם ָׁשַמִים זֹוֶכה ִלְׁשּכֹון ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל 

ַמִים חּוט ֶׁשל ֶחֶסד ְוֵחן. ַהָּקָּב"ה ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ּומֹוְׁשִכים ָעָליו ִמּׁשָ

מסיימים
מסכת מעילה

בשעה טובה ומתחילים

מסכת תמיד

ַמֶּסֶכת ָּתִמיד



4 דקות

אחרים.לקנות אוכל וצרכים בסיסיים כשר ופשוט ובשאר הכסף בהחלט יכול להסתפק באתרוג שעולה מאות שקלים. הוא הזה אוכל ולא אתרוג מהודר ונדבה צריך לקנות בכסף עני כמוהו שחי מכספי צדקה חלק מהאנשים אמרו שאדם מצד אחד:

מצד שני:

חלק מהאנשים אמרו שאם 

זה כל כך חשוב לו ומשמח 

אותו לקנות אתרוג מהודר, 

אז זה חלק מהצדקה. ולכן 

גם אם זה לא אוכל בכל זאת 

הם צריכים לעזור לו ולשמח 

אותו בדבר שעבורו הוא 

חשוב אפילו יותר מאוכל.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

בשכונה נהג להסתובב שנים רבות קבצן עני ולבקש נדבה לקנות 
אוכל. אנשים טובים נהגו לתת לו צדקה כדי שיהיה לו מה לאכול.

לקראת סוכות הוא אמר לאנשים בבית הכנסת שהוא מבקש מהם 
כסף כי הוא רוצה לקנות אתרוג מאוד מאוד מהודר שעולה מאות 

שקלים. בין האנשים התנהל ויכוח.

מכנים אותי "המשורר הלאומי". א. 
למדתי בישיבת וולוז'ין, ועל תקופת הלימודים  ב. 

בה כתבתי שיר ידוע: "המתמיד".
התרבות היהודית ושמירת השבת הציבורית היו  ג. 

חשובים לי.
בין שירי הילדים המוכרים שלי: "קן לציפור",  ד. 

חיים נחמן ביאליק"נדנדה", "הפרח לפרפר".

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
ישיבת וולוז'ין

ישיבת וולוז'ין נוסדה בידי ר' חיים מוולוז'ין, 
תלמידו הגדול של הגר"א, בשנת תקס"ב )1802(. 
שמה הרשמי היה "ישיבת עץ חיים", והיא זכתה 
לכינוי אם הישיבות. בישיבה למדו תורה ברמה 
גבוהה והתקיימו בה משמרות לימוד סביב השעון 
24 שעות ביממה. הרבה תלמידי חכמים בולטים 
למדו בישיבת וולוז'ין, ביניהם ר' שמואל סלנט, 
ר' שמעון שקאפ, ר' חיים מבריסק, הראי"ה קוק 
ועוד רבים. בתקופה בה כיהן הנצי"ב כראש 
הישיבה, פעלו בה אגודות סתרים של חיבת ציון. 
הישיבה נסגרה בשנת תרנ"ב )1892( בעקבות 
לחצי השלטונות לצמצם בלימוד התורה ולהכניס 

במקומו לימודי חול.
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ו...מה 
דעתכם?

 אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

יש לי מושג | ניסוך המים  !
במהלך חג הסוכות היו מנסכים מים על גבי 
המזבח בבית המקדש, בנוסף ליין שהיו מנסכים 
עם הקורבנות כמו בכל השנה. מצוות ניסוך 
המים אינה כתובה בתורה, וחכמים למדו אותה 
מהתורה שבעל פה. את המים היו מביאים בכלי 
זהב ממעיין השילוח בתהלוכה גדולה, והכהן היה 
שופך אותם לספלים שעל גבי המזבח, משם היו 
זורמים ונבלעים באדמה. לכבוד מצווה זו התקיימה 

במקדש בחג הסוכות שמחת בית השואבה.

7 דקות

בס"ד

חברותא

 מבנה ישיבת
וולוזין כיום, חיים 7, 

Wikipedia

מעיין הגיחון נמצא ליד ירושלים ונובע מנחל קדרון. 
הוא נקרא כך משום שהמים מגיחים ממנו בפעימות 
קצובות. המעיין מוזכר כבר בתנ"ך: שלמה נמשח 
עליו למלך, והמלך חזקיהו חפר מנהרה שהובילה 
את מימיו לתוך ירושלים אל בריכת השילוח. בחג 
הסוכות היו שואבים מים מהגיחון ומנסכים אותם 

על גבי המזבח בשמחת בית השואבה.

 | על המפה | מעיין הגיחון



3 דקות

ספר האגדה

  | מי אני?

7 דקות

1  .
חיים נחמן ביאליק.

2  .
ביאליק למד בישיבת וולוז'ין.

3  . המשורר הלאומי.
4  . ספר האגדה.
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1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות במרכז הציור?

מה הקשר בין השלט וולוז'ין בחלון לדמות?

מה היה כינוייה של הדמות?

איזה ספר שקשור לתלמוד היא ערכה?

אני ספר שמכיל לקט של אגדות חז"ל. א. 
ערכו אותי חיים נחמן ביאליק ויהושע רבניצקי.  ב. 

האגדות שבי לקוחות ממקורות שונים ומסודרות לפי נושאים. ג. 
כמו כן, הן כתובות בעברית בשפה ברורה. ד. 

2
1

4

3



ַּדף ל"א: ְׁשֵאלֹוָתיו ֶׁשל ַאֶלְּכַסְנֶדר מֹוְקּדֹון

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשַאֶלְּכַסְנֶדר מֹוְקּדֹון, ַהָּידּוַע ַּגם ְּבִכיּנּוי ַאֶלְּכַסְנֶדר ַהָּגדֹול, ָׁשַאל 
ֶעֶׂשר ְׁשֵאלֹות ֶאת "ִזְקֵני ַהֶּנֶגב". ֵּבין ַהְּדָבִרים הּוא ָׁשַאל אֹוָתם: ִמי ִנְקָרא ִּגיּבֹור?

ֵהִׁשיבּו לֹו ִּבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות: "ֵאיֶזהּו ִּגיּבֹור - ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו".
ָׁשַאל אֹוָתם: ִמי ִנְקָרא ָעִׁשיר?

ֵמַח ְּבֶחְלקֹו". ֵהִׁשיבּו לֹו ִּבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות: "ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר - ַהּׂשָ
ָׁשַאל אֹוָתם: ֵהיָכן ָעִדיף ָלגּור, ַּבָּים אֹו ַּבַּיָּבָׁשה? ִּכי ַהַּמְפִליִגים ַּבָּים ִמָּמקֹום 

ְלָמקֹום, ֵיׁש ָלֶהם יֹוֵתר ִהְזַּדְּמנּוּיֹות ִלְקנֹות ְסחֹוָרה ְוִלְמּכֹור אֹוָתּה.
ֶבת ַעד  ֵהִׁשיבּו לֹו: ַהַּיָּבָׁשה ֲעִדיָפה, ִּכי ָּכל ַהַּמְפִליִגים ַּבָּים ֵאין ַּדְעָּתם ְמיּוּׁשֶ

ֶׁשֵהם עֹוִלים ַלַּיָּבָׁשה.

ַּדף ל': ַהּקֹול ֶׁשִהִּגיַע ַעד ְיִריחֹו

ִליִׁשי, "ָאַמר ָלֶהם ַהְממּוֶּנה", ְמָתֵאר ֶאת ִסְדֵרי ֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  ַהֶּפֶרק ַהּׁשְ
ִמְּתִחיַּלת ַהּבֹוֶקר. ַהְממּוֶּנה ַעל ַהּכֲֹהִנים הֹוָרה ָלֶהם ַלֲעלֹות ְלָמקֹום ָּגבֹוַּה ְּבֵבית 
ַחר ְוֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב ֶאת קֹוְרַּבן ָּתִמיד ֶׁשל  ַהִּמְקָּדׁש, ְּכֵדי ִלְראֹות ִאם ִהִּגיַע ַהּׁשַ
ַׁשַחר. ַאַחר ָּכְך ָהיּו ּפֹוְתִחים ֶאת ַהֵהיָכל, ְוַהִּמְׁשָנה ְמַסֶּפֶרת ֶׁשְּפִתיַחת ַׁשַער 
ַער ֶׁשִּנְפַּתח ִנְׁשַמע ַעד ָהִעיר ְיִריחֹו.  ַהֵהיָכל ָהְיָתה ְמיּוֶחֶדת ְּבִמיָנּה, ִּכי קֹול ַהּׁשַ
ַער  ְיִריחֹו ְממּוֶּקֶמת ְּבֶמְרָחק ָעצּום ִמירּוָׁשַלִים, ִאם ֵּכן, ֵאיְך ִנְׁשְמָעה ְּפִתיַחת ַהּׁשַ

ַעד ְיִריחֹו? ֶיְׁשָנם ֶהְסֵּבִרים ֲאָחִדים ַּבְמָפְרִׁשים:
א. ַהּקֹול ָעַבר ְלִכיּוּון ְיִריחֹו ֶּדֶרְך ַהְּמָעָרה ֶׁשָּבּה ִהְׁשַּתֵּמׁש ִצְדִקָּיהּו ַהֶּמֶלְך ְּכֶׁשָּבַרח 

ִמירּוָׁשַלִים ְלַעְרבֹות ְיִריחֹו.
ב. ִמירּוָׁשַלִים ַעד ְיִריחֹו ֵאין ָהִרים ֶׁשעֹוְצִרים ֶאת ַהּקֹול.

ה ַהְמיּוֶחֶדת  ג. ָהָיה ֶזה ֵנס ְמיּוָחד ֶׁשִּנְׁשַמע ַהּקֹול ַעד ְיִריחֹו, ְּכֵדי ְלַלֵּמד ַעל ַהְּקדּוּׁשָ
ֶׁשל ְיִריחֹו, ִּכי ִהיא ָהִעיר ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְכְּבָׁשה ַעל ְיֵדי ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל.

בס"ד

ַּדף כ"ט: ְּבֵאּלּו ֵעִצים ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַלִּמְזֵּבַח?

ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהִחיצֹון ָהיּו ַמַעְרכֹות ֵאׁש: "ַמֲעָרָכה ְגדֹוָלה" ֶׁשָעֶליָה הּוְקְטרּו ֵאיְבֵרי 
ַהָּתִמיד ְוֶיֶתר ַהּקֹוְרָּבנֹות. ַמֲעָרָכה ֲעבּור ַּגֲחֵלי ַהְּקטֹוֶרת ֶׁשהּוְקְטָרה ְּבָכל יֹום. 
ַמֲעָרָכה ֶׁשּנֹוֲעָדה ְלִקּיּום ֵאׁש ְקבּוָעה ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ּוַמֲעָרָכה ֶׁשָּבּה הּוְקְטרּו ֵאיְבֵרי 
קֹוְרָּבנֹות ֶׁשהּוְּנחּו ַּבּיֹום ַהּקֹוֵדם ַּבַּמֲעָרָכה ַהְּגדֹוָלה ְוֹלא ִנְׂשְרפּו ַּכהֹוֶגן. ְּביֹום 
ַהִּכיּפּוִרים הֹוִסיפּו ַמֲעָרָכה נֹוֶסֶפת ֲעבּור ַּגֲחֵלי ַהְּקטֹוֶרת ֶׁשל קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים. 
ְּבֵאילּו ֵעִצים ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַלַּמֲעָרכֹות? ְּבָכל סּוֵגי ָהֵעִצים חּוץ ֵמֲאֶׁשר ַּבֲעֵצי 

ַזִית ּוַבֲעֵצי ֶּגֶפן. ַמּדּוַע? ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ְׁשֵני ְטָעִמים:
א. סּוג ָהֵעִצים ָהֵאּלּו סֹוֵפג ַמִים ְוֵאיָנם ִמְתַיְּבִׁשים ְלַגְמֵרי ּוְלִפיָכְך ֵאיָנם ּבֹוֲעִרים 

ֵהיֵטב, ְוֵאין ֶזה ִלְכבֹוד ַהִּמְזֵּבַח. 
יּמּוׁש  ב. ֵמַאַחר ֶׁשְּלצֹוֶרְך ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֵעִצים ַרִּבים, ָאְסרּו ֶאת ַהּׁשִ

ַּבֲעֵצי ַזִית ּוַבֲעֵצי ֶּגֶפן, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּגֵרם ַמְחסֹור ְּבֶׁשֶמן ּוְבַיִין.

1. ְּבֵאּלּו ֵעִצים ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַלִּמְזֵּבַח?
ֵהיָכן ִהִּניחּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהְּבָגִדים?  .2

3. ְּבַמה עֹוֶסֶקת ַמֶּסֶכת ָּתִמיד?

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ָּתִמיד, ַדִּּפים כ״ט - ל״ב

???שאלות השבוע

דבר תורה 
הסוכות שאנו יושבים בהן בחג, הן זכר לענני הכבוד 
שעשה ה' לבני ישראל כאשר יצאו ממצרים. מטרתם 
של העננים הללו הייתה להגן עליהם ולהוביל אותם 
בדרך לארץ ישראל, כמו שכתוב בספר שמות: "ַוה' 
הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְבַּעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהֶדֶּרְך", ולכן חג 
הסוכות מסמל את הכניסה לארץ ישראל. האושפיזין, 
המתארחים בסוכה לאורך ימי החג, קשורים לקדושת 
ארץ ישראל. הראשון הוא אברהם אבינו, שה' הורה 
לו ללכת לארץ ישראל, ובכך גילה לו שיש ארץ 
מקודשת מכל הארצות. לאחר מכן הבטיח ה' לאברהם 
לתת לזרעו את הארץ הטובה הזו. גם ליצחק וליעקב 
הבטיח ה' את ירושת הארץ, ובזכות אותה ההבטחה 
לאבות יצאו בני ישראל ממצרים ובאו אליה. משה 
ואהרן הם אלה שהוציאו אותנו ממצרים והובילו 
אותנו לארץ ישראל, ויוסף חיבב את הארץ והשביע 
את בניו שיעלו את עצמותיו אליה כאשר יצאו 
ממצרים; ועיקר כיבוש הארץ בשלמות היה על ידי 
דוד המלך, שנלחם מלחמות ה' וזכה לכבוש את הארץ 
מיד אויבי ישראל. כל שבעת הצדיקים הללו קשורים 
לארץ ישראל, על ידם התגלתה קדושתה, ולכן הם 
נכנסים לסוכה כדי שבזכותם ובאמצעות הדבקות 

במידותיהם נבוא גם אנחנו אל הארץ. 

שמי מורכב משתי מילים
שמופיעות בהלל ובתהילים
מסביב לבמה איתי מקיפים

וביום השביעי לשמי "רבה" מוסיפים.
מי אני?

ַּדף ל"ב: ֶחֶבל ֵמֵעֶבר ְלָהֵרי ַהחֹוֶׁשְך

ַהַּתְלמּוד ַמְמִׁשיְך ְלַסֵּפר ֶאת ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעם ַאֶלְּכַסְנֶדר מֹוְקּדֹון. ַאֲחֵרי ֶׁשִּזְקֵני ַהֶּנֶגב 
ָמְצאּו ֵחן ְּבֵעיָניו, הּוא ִהְלִּביׁש אֹוָתם ְּבִבְגֵדי ַאְרָּגָמן, ָנַתן ָלֶהם ַּתְכִׁשיט ָזָהב ְוִהְתַיֵעץ 
ִעָּמם ָּבִעְנָין ַהָּבא: ְרצֹוִני ִלְכּבֹוׁש ֶאת ְמִדיַנת ַאְפִריִקי, ֵאיזֹו ֵעָצה ַאֶּתם ְיכֹוִלים ָלֵתת ִלי?
ָאְמרּו לֹו ַהְּזֵקִנים: ֵאיְנָך ָיכֹול ָלֶלֶכת ְלָׁשם, ִּכי ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִנְמָצא ַאֲחֵרי ָהִרים ֲחׁשּוִכים.

ָאַמר ָלֶהם ַהֶּמֶלְך: ִהְתַחַּיְבִּתי ְלַעְצִמי ָלֶלֶכת ְלָׁשם, ְוָלֵכן ִאְמרּו ִלי ְּבָכל זֹאת ֵּכיַצד 
ֶאֱעֶׂשה זֹאת. ָאְמרּו לֹו: ַקח ֲחמֹוִרים לּוִבִּיים, ֶׁשֵהם ֲחָזִקים, ִויכֹוִלים ָלֶלֶכת ַּגם 
ַּבחֹוֶׁשְך, ְוָתִביא ַהְרֵּבה ְסִליִלים ֶׁשל חּוט ִּפְׁשָּתן. 
ִלְפֵני ֶׁשֵּתֵצא ַלֶּדֶרְך ָקֶצה ֶאָחד ֶׁשל ַהחּוט ִּתְקׁשֹור 
הּו, ְלָמָׁשל ְלֶסַלע, ְוַתְמִׁשיְך ְלַגְלֵּגל ֶאת ַהְּסִליל  ְלַמּׁשֶ
ְלָכל אֹוֶרְך ַהֶּדֶרְך, ְוָכְך ַּכֲאֶׁשר ִּתְרֶצה ַלֲחזֹור, ֹלא 
ִּתְטֶעה ְּבַדְרְּכָך, ִּכי ִתְמׁשֹוְך ַּבחּוט ֶׁשָּמַתְחָּת ְּבַדְרְּכָך 

ָהלֹוְך, ְוֵתַדע ְלֵהיָכן ַלֲחזֹור.

מי אני!

)תשובה: הושענא(

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,

talmudhagrala@medison.co.il למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.

*בפיקוח רואה חשבון


