
ָּבת ַּדף נ"א: ַהְטָמַנת ִסיר  ַּבּׁשַ

ַרב ַנֲחָמן הֹוָרה ֲהָלכֹות ְלַעְבּדֹו ֶׁשְׁשמֹו ָהָיה  ְּדרֹו, ֲהָלָכה ַאַחת נֹוַגַעת ְל"ִאּסּור ַהְטָמָנה" 
ָּבת. ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֻמָּתר ְלַהְטִמין ִסיר ַחם, ַלֲעטֹף אֹותֹו ִּבְׂשִמיכֹות ּוְבָכִרים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשמֹר  ַּבּשַׁ
ָּבת ַעְצָמּה ָאְסרּו ֲחָכִמים ְלַהְטִמין ִסיר, ֶׁשָּמא ַיְרִּגיׁש  ַעל ֻחּמֹו ַעד ְזַמן ַהְּסֻעָּדה. ֲאָבל, ַּבּׁשַ
ַּבַעל ַהִּסיר ֶׁשַהִּסיר ֵאינֹו ַחם ַּדּיֹו, ּוִמּתֹוְך ִעּסּוקֹו ְּבַהְטָמַנת ַהִּסיר ְּכֵדי ִלְׁשמֹר ַעל ֻחּמֹו, 
ָּבת ַעל ָהֵאׁש, ַחס ְוָחִליָלה.  ַרב ַנְחָמן ָאַמר ְלַעְבּדֹו, ֶׁשֲחָכִמים ָאְסרּו  הּוא ְיַחֵּמם אֹותֹו ַּבּשַׁ

אי ַלֲעׂשֹות זֹאת.  ְלַהְטִמין ִסיר ַחם, ֲאָבל, ִאם הּוא רֹוֶצה ְלַהְטִמין ִסיר ַקר, הּוא ַרּׁשַ

ַּדף נ"ב: ְׁשִביַתת ְּבֶהְמּתֹו

 ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה : "ֹלא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה, ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך". 
ָּבת. ֶּפֶרק "ַּבֶּמה ְבֵהָמה" עֹוֵסק ַּבֲהָלָכה  ַעל ַּבַעל ַהְּבֵהָמה ִלְדאֹג, ֶׁשִהיא ֹלא ַתֲעבֹד ַּבּׁשַ
ָּבת. ְלָמָׁשל, ָאסּור ָלֵתת  זֹו, ּוְבֶפֶרק ֶזה ָּכתּוב, ֵאלּו ְדָבִרים ֻמָּתר ִלְבֵהָמה ַלֲעׂשֹות ַּבּׁשַ
ָּבת. ֲאָבל, ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשֻּמָּתר ָלֵתת ְלַבַעל ַחִּיים  א ַּבּׁשַ ִלְבֵהָמה ָלֵׂשאת ָעֶליה ַמּׂשָ
ָּבת ִעם ֲחָבִלים אֹו ִמְתָקִנים, ֶׁשּשֹׁוְמִרים ָעָליו ֶׁשֹּלא ִיְבַרח ִמן ַהְּבָעִלים ֶׁשּלֹו.  ָלֶלֶכת ַּבּׁשַ
ָּבת, ִּכי ֶזה  ֲאָבל, ִאם ֵיׁש ָעָליו ֶחֶבל רֹוֵפף, ֶׁשָעלּול ִלּפֹל, ָאסּור ָלֵתת לֹו ָלֶלֶכת ָּכְך ַּבּׁשַ

ָּבת. א, ַוֲהֵרי ַעל ַּבַעל ַהְּבֵהָמה ִלְדאֹג, ֶׁשִהיא ֹלא ַתֲעבֹד ַּבּׁשַ ֶנְחָׁשב ְּכַמּׂשָ

 | על המפה

הר הרצל
הר הרצל נמצא במערב ירושלים. הוא 
נקרא על שם בנימין זאב הרצל, שנקבר 
שם על פי בקשתו בשנת 1949. בהמשך 
הוקמו במקום בית קברות אזרחי, בית 
הקברות הצבאי הראשי וחלקת גדולי 
האומה, בה קבורים נשיאים וראשי 
ממשלות, וכן היכל הזיכרון הממלכתי 
לחללי ישראל. כמו כן נמצאים במקום 
מוזיאון הרצל, מדרשת הר הרצל וגן 
האומות, שנטע על ידי ראשי מדינות 
שביקרו בארץ. מדי שנה, בערב יום 
טקס  הרצל  בהר  נערך  העצמאות, 
הדלקת המשואות הפותח את אירועי 

יום העצמאות.

המצבה על קברו של בנימין זאב הרצל 
)Wikipedia(

יום הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל

ולנפגעי פעולות האיבה

יום העצמאות 
ה 72 למדינת 

ישראל!

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 341

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שבת, דף נ"ה

הסבר: התלמוד דן בשאלה ממתי נגמרה זכות 
אבות של עם ישראל. לדעת רב היא תמה בימי 

הנביא הושע בן בארי.

ריש גלותא – ראש הגלות
שתא – שנה

"מאימתי תמה זכות אבות? אמר רב: 
מימות הושע בן בארי"

בס"ד

סדר זרעים | ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדִּפים נ"א- נ"ז
פרשת אחרי מות- קדושים

ב'-ח' באייר )26 לאפריל- 2 למאי(

talmudisraeli.c
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

אחרת.סבא הם ילכו לבקר בהזדמנות בסיפורים בבית אבות. את לבלות את יום העצמאות העצמאות בדרך שלהם ולא רוצים ללכת לחגוג את יום הזה מיליון פעם, ושהם כבר סיפר להם את הסיפור חלק מהנכדים אמרו שסבא מצד אחד:

מצד שני:

חלק מהנכדים אמרו שסבא 

כבר זקן, ומי יודע כמה פעמים 

הוא עוד יזכה לספר את הסיפור 

שלו, ושללכת לבית האבות 

לשמוע אותו אפילו אם הם כבר 

שמעו את הסיפור שלו הרבה 

פעמים זה יותר חשוב מעוד 

מסיבת יום עצמאות.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –

הסבא הזקן יוסף, כבר בן 95, והוא נמצא כרגע בבית אבות. סבא יוסף 
עוד לחם במלחמת השחרור והוא מרבה לספר על תקופת הקמת 
המדינה. לקראת יום העצמאות ביקשו ילדיו של יוסף מילדיהם, 
שהם  הנכדים שלו , שיבואו ביום העצמאות לבית האבות כי סבא 

רוצה לספר את סיפור המלחמה שוב. הבקשה עוררה דיון סוער.

המסמך המכריז על הקמת מדינת ישראל. א.  
נכתב על ידי מרדכי בעהם ושלום צבי דוידוביץ'. ב.  
הוקרא על ידי בן גוריון בתאריך ה' באייר תש"ח. ג.  

חתומים עליו 37 אנשים. ד.  

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
המשוריינים לירושלים

במהלך מלחמת העצמאות עמדה ירושלים 
במרכזם של קרבות רבים. הערבים השתלטו על 
הדרכים המרכזיות המובילות לחלקה היהודי של 
העיר, ומנעו מעבר של שיירות לוחמים, מזון 
ואספקה. ניסיונות רבים נעשו לפרוץ את המצור 
באמצעות שיירות משוריינים ולהשתלט על 
הדרכים, והכוחות היהודים ספגו אבידות קשות 
במהלך קרבות אלה. שער הגיא, המכונה בערבית 
באב-אל-ואד, היה אחד הפתחים דרכו ניסו 
הלוחמים להגיע לירושלים. כיום ניצבים לאורכו 
משוריינים רבים שנפגעו במהלך ניסיונות אלה, 

ומשמשים כאנדרטה לזכרם של הנופלים.

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

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

עירוב תבשילין
תקנת חכמים שמטרתה  להתיר לבשל אוכל 

מיום טוב שחל ביום שישי לשבת
כשיום טוב חל ביום שישי, מדין תורה מותר 
להכין מיום טוב לצורך שבת - לבשל ולאפות. 
אך חכמים החמירו וקבעו שניתן לבשל  רק אם 
עשו "עירוב תבשילין".  המשמעות של "עירוב" 
היא, ערבוב וצירוף של האוכל שהוכן מערב יום 
טוב ליום טוב יחד עם האוכל שמיועד לשבת. 
הלכה למעשה:בערב יום טוב  מניחים פת 
)לחם, פיתה או מצה( ותבשיל )דג, בשר או 
ביצה קשה( המיועדים לאכילה בשבת. מברכים 
ברכה, ואומרים את נוסח העירוב שתקנו חכמים. 
אין לאכול את הפת והתבשיל לפני שבת, אלא 

באחת מסעודת השבת. 
מקורות: משנה ביצה ב, א. קיצור שולחן ערוך מקור 

חיים פרק צ״ד.

)Wikipedia, Adiel lo( שרידי משוריינים בשער הגיא

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

בס"ד

מגילת העצמאות

חברותא

7 דקות



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1 .

מעמד הכרזת המדינה.
	 .

ה' באייר תש"ח.
3 .

האנשים בחוץ רוקדים משחה לשמע הבשורה  על הקמת המדינה.
4 .

דוד בן גוריון עומד, ולימינו הרב יהודה מיימון 
שברך את ברכת שהחיינו.
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 70 שנה
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70
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ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי
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החדשה
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ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

ארגון יד לבנים

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מה האירוע המצויר כאן?

באיזה תאריך הוא התקיים והיכן?
מה עושים האנשים בחוץ ולמה?

מי האיש העומד בציור ומי יושב לימינו עם הסידור ביד?

ארגון להנצחת חללי צה"ל. א. 
נוסד ב-1948 בידי מרים שפירא ואימהות שכולות נוספות. ב. 

מפעיל 70 מרכזים ביישובים שונים, שכל אחד מהם מנציח את חללי אותו יישוב. ג. 
עוסק בפעילויות למשפחות שכולות וקידום זכויותיהן. ד. 

שותף להקמת היכל הזיכרון הלאומי בהר הרצל. ה. 

2
1
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4



ַּדף נ"ו: ְּגדֹוֵלי ָהֻאָּמה

מּוֵאל ַהָּנִביא ָּדַאג ָּכל ָּכְך ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֶׁשָהָיה ִמְתַהֵּלְך ְּבָכל  ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא: ּׁשְ
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל פֹוֵגׁש ֲאָנִׁשים, ּוְמַלֵּמד ּתֹוָרה ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשָרָצה, ְועֹוֶנה ְתׁשּובֹות ַּבֲהָלָכה 

ְלָכל ַהּשֹׁוֲאִלים. 
יֹאִׁשָּיהּו ַהֶּמֶלְך: ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָאַמר ֶׁשַרִּבי יֹוָנָתן ָאַמר: יֹאִׁשָּיהּו ַהֶּמֶלְך ָהָיה ַצִּדיק 
ָּגדֹול ְמאֹד. הּוא ִהְתַמָּנה ְלֶמֶלְך וֲאָנִׁשים ֶׁשִהְתַוְּכחּו ֵביֵניֶהם ַעל ֶּכֶסף, ָּבאּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
ְוהּוא ָאַמר ִמי צֹוֵדק. ַאַחר ָּכְך ָּגַדל יֹאִׁשָּיהּו ְוַכֲאֶׁשר ָמְלאּו לֹו ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים, 
הּוא ָהַפְך ְלַתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול ְוֵהֵחל ַלֲחׁשֹׁש, ֶׁשָּמא ֵאיָנם ְנכֹוִנים ִדיֵני ַהּתֹוָרה ֶׁשָּפַסק 
ִנים "ַאָּתה ַחָּיב ְלַׁשֵּלם  ְּכֶׁשָהָיה ֶיֶלד. ֶמה ָעָׂשה ? הּוא ָבַדק ְלִמי ָּפַסק ָאַמר ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ

ֶּכֶסף ֶלָחֵבר ֶׁשְּלָך", ְוהּוא ִׁשֵּלם ִמַּכְסּפֹו ְלָכל ָהֲאָנִׁשים ַהָּללּו, ִּכי אּוַלי הּוא ֹלא ָצַדק. 

ָּבת ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ַּדף נ"ז: ַּתְכִׁשיט ַּבּׁשַ

בשבת ָאסּור ָלֵצאת ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ִעם ֵחֶפץ ּוְלַטְלֵטל אֹותֹו. ִאם ָּכְך, ֵּכיַצד ָאנּו יֹוְצִאים 
ִעם ַנֲעַלִים ִלְרׁשּות ָהַרִּבים? ֵאיְך חוגרים ֲחגֹוָרה? ַוֲהֵרי ְמַטְלְטִלים אֹוָתן? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא, 
ֶׁשֵאין ִאּסּור ְלַטְלֵטל ְּבָגִדים ְּבָׁשָעה ֶׁשּלֹוְבִׁשים אֹוָתם, ִּכי ָהָאָדם ָזקּוק ַלְּבָגִדים ֶׁשּלֹו ְוֵהם 
ט ָּבֶהם  ָּבת, ִמְּפֵני ֶׁשָהעֹוֵנד אֹוָתם ִמְתַקּׁשֵ ְטֵפִלים ֵאָליו. ַּגם ְּבַתְכִׁשיִטים ֻמָּתר ָלֵצאת ַּבּׁשַ

ִטים אֹותֹו. ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשהּוא נֹוֵׂשא אֹוָתם ְּכמֹו ִמְזָוָדה, ֶׁשֲהֵרי ֵהם ְמַקּׁשְ

ַּדף נ"ג: ַאָּיִלים "ְלבּוִבים"

ִּמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּבַעל-ַחִּיים, ָצִריְך ְלַהְׁשִּגיַח ֶׁשֹּלא ַיֲּעֶׂשה ְמָלאָכה 
ָּבת  ָּבת. ָלֵכן, ִאם הּוא רֹוֶאה ֶׁשְּבֶהְמּתֹו נֹוֵׂשאת ְּדָבִרים ַּבּׁשַ ַּבּׁשַ
ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ָעָליו ִלְמנַֹע זֹאת ִמָּיד.  ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, 
ֶׁשֵאיִלים ְיכֹוִלים ָלֵצאת ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ְּכֶׁשֵהם "ְלבּוִבים". 

ַמה ֶּזה "ְלבּוִבים"? עּוָלא אֹוֵמר, ֶׁש"ְּלבּוִבים" הּוא ִמְּלׁשֹון "ֵלב". ֶּבָעָבר ָנֲהגּו ָהרֹוִעים 
ְלַכּסֹות ֶאת ַהֵּלב )ֵּבית ֶהָחֶזה( ֶׁשל ָהֵאיִלים ְּבִכּסּוי ָעׂשּוי עֹור, ְּכֵדי ֶׁשַהְּזֵאִבים ֹלא 
ִיְטְרפּו אֹוָתם. ָהֵאיִלים נֹוֲהִגים ְלַהִּביט ָּכל ָהֵעת ְלָכל ַהִּכּוּוִנים, ְוַהְּזֵאִבים חֹוְׁשִבים 
ֶׁשֵהם רֹוִצים ְלִהָּלֵחם ָּבֶהם ּוְלִפיָכְך ֵהם ָּבִאים ִלְטרֹף אֹוָתם. ְּכֶׁשַהְּזֵאב טֹוֵרף, הּוא נֹוֵעץ 
ֶאת ַמְלְּתעֹוָתיו ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָהַאָּיל, ְוָלֵכן ִּכּסּו ֶאת ַהֵּלב ְּבָמֵגן עֹור. ֵמַאַחר ֶׁשַה"ְּלבּוִבים" 
א, ְּכִמְטָען, ִמְּפֵני ֶׁשֵאיִלים ְזקּוִקים ָלֶהם,  נֹוֲעדּו ְלָהֵגן ַעל ָהֵאיִלים, ֵהם ֵאיָנם ֶנְחָׁשִבים ְּכַמּׂשָ

ָּבת ִעם ַה"ְּלבּוִבים".  אי ְלַהִּניַח ָלֶהם ָלֵצאת ַּבּׁשַ ְוַהְּבָעִלים ֶׁשל ָהֵאיִלים ַרּׁשַ

ַּדף נ"ה: ִמְצַות ּתֹוָכָחה

ַהתלמוד ְמַסֶּפר ֶׁשָהיּו ֲאָנִׁשים ְמֻסָּיִמים ֶׁשָעְברּו ֲעֵברֹות. ָאַמר ַרִּבי ֵזיָרא ְלַרִּבי ִסימֹון, ֵלְך 
ְוהֹוַכח אֹוָתם ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם והְסֵּבר ָלֶהם ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ָּכְך. ָעָנה ַרִּבי ִסימֹון – 'ֲאִני חֹוֵׁשב 
ֶׁשֵהם ֹלא ְיַקְּבלּו ֶאת ְּדָבַרי, ְוֹלא ִתְהֶיה תֹוֶעֶלת ַלּתֹוָכָחה ֶׁשִּלי'. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֵזיָרא, ְּבָכל זֹאת 

ָעֶליָך ְלהֹוִכיַח אֹוָתם, ִּכי אּוַלי-אּוַלי ֵהם ִיְׁשְמעּו ְלָך ְוַיְפִסיקּו ַלֲעבֹר ֲעֵברֹות.
ֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת: ַאַחר ָּכְך ְמַסֶּפֶרת ַהְּגָמָרא, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָהִראׁשֹון ָעַבר ֲעֵבָרה ְוָאַכל 
ֵמֵעץ ַהַּדַעת ְלַאַחר ֶׁשַהָּקָּב"ה ִצּוָהּו ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ִמֶּמּנּו, ָּגַזר ַהָּקָּב"ה ֶׁשָּכל ָאָדם ֹלא ִיְחֶיה 
ְלעֹוָלם, ֶאָּלא ַּבּסֹוף ַהּכֹל ְצִריִכים ְלִהָּפֵרד ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ּוְלַהֲחִזיר ֶאת ִנְׁשָמָתם ְלבֹוֵרא עֹוָלם. 

בס"ד

מה למדו חז"ל מהפסוק "ֹלא ַתֲעֶׂשה ָכל  א. 
ְמָלאָכה, ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך 

ּוְבֶהְמֶּתָך"?
מהם ַאָּיִלים "ְלבּוִבים" ומה ההלכה לגביהם  ב. 

לגבי שבת?
מה עשה יֹאִׁשָּיהּו ַהֶּמֶלְך שחשש שמא פסק  ג. 

לא נכון בדיני ממונות ?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת שבת, ַדִּּפים נ״ד - נ״ז

???שאלות השבוע

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,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il

יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף נ"ד: משא ַהְּבֵהָמה

ָּבת ִעם ֶסֶרט ָיֶפה  ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשְּיהּוִדי ָצִריְך ִלְמנַֹע ִמן ַהְּבֵהָמה ֶׁשּלֹו ָלֵצאת ַּבּׁשַ
ִאית  ה ִעם ַּתְכִׁשיט ַרּׁשָ ֵּבין ַהַּקְרַנִים ֶׁשָּלּה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ֵאיָנּה ְזקּוָקה לֹו. ַרק ִאּׁשָ
ָּבת, ִּכי הּוא ֶנְחָׁשב ְּכמֹו ֶּבֶגד ֶׁשָּלּה, ֲאָבל ִלְבֵהמֹות ֵאין  ִמן ַהּתֹוָרה ָלֵצאת ִאּתֹו ַבּׁשַ

ַּתְכִׁשיִטים ְוָלֵכן ָאסּור ָלּה ָלֵׂשאת אֹותֹו ָעֶליָה.

)תשובות: שי, איש, יאוש,  אושיה, יאשיהו(
חידת פירמידה
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1. מתנה.
2. גבר.

3. תחושת ויתור ואובדן.

4. אדם מפורסם וחשוב.
5. מלך צדיק.

דבר תורה
אחד משיאיה של עבודת יום הכיפורים, היה 
הצבת שני שעירים זה כנגד זה והטלת גורל 
איזה מהם לה' ואיזה יוטל לתהום- לעזאזל. 
הללו  השעירים  ששני  הדגישו  חכמים 
צריכים להיות זהים- "מצוותן שיהיו שניהן 
שווין במראה ובקומה" )מסכת יומא(. מדוע היה 
כה חשוב שהשעירים יהיו דומים זה לזה ומה זה 
מסמל? הרב סולוביצ'יק מסביר שבמרכזו של 
יום הכיפורים אנו באים לפני הקב"ה ואומרים- 
שבדומה לשעירים העומדים כאן, כך גם אנו 
בכל יום עומדים מול שני יצרים. מן הצד האחד 
יצר הטוב, ומן הצד השני יצר הרע.  אולם, 
כשם שהשעירים שכאן דומים וזהים זה לזה 
כך גם לנו קשה מאוד להבדיל ולזהות איזה 
מהדברים שלפניניו הוא טוב ואיזה רע, וכך אנו 
מוציאים את עצמנו לא פעם חוטאים וטועים. 
הטעויות שלנו אינן נובעות מרצון למרוד או 
לפשוע, כי אם בשל טעות בזיהוי של דברים 

הנראים לעיתים כה דומים.


