
ַּדף ז': ִציץ ַהָּזָהב ְוַהְּתִפיִּלין

ֵּיׁש ְׁשֵני ֲחָפִצים ֶׁשָאָדם לֹוֵבׁש ְוֵיׁש ֲעֵליֶהם ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה.

ִציץ ַהָּזָהב: ָהֶאָחד הּוא ִציץ ַהָּזָהב ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול. ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ָלַבׁש ַעל ִמְצחֹו 
ִציץ ִמָּזָהב, ְוַעל ִציץ ַהָּזָהב ָהָיה ָּכתּוב ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה.

ִני הּוא ַהְּתִפיִּלין. ְּבתֹוְך ַהְּתִפיִּלין ֵיׁש ַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות ֶׁשָּבֶהן ָּכתּוב ְׁשמֹו  ְּתִפיִּלין: ַהּׁשֵ
ֶׁשל ַהָּקָּב"ה 21 ְּפָעִמים. ִמִּציץ ַהָּזָהב לֹוְמִדים ֵּכיַצד ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ְּבָׁשָעה ֶׁשּלֹוְבִׁשים 
ת ַהִּציץ ְּבָׁשָעה  ְּתִפיִּלין. ְּכֵׁשם ֶׁשַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ָהָיה ִנְזַהר ְמאֹוד ִלְׁשמֹור ַעל ְקדּוּׁשַ
ֶׁשָּנָׂשא ֶאת ַהִּציץ ַהָּקדֹוׁש ַעל ִמְצחֹו, ָּכְך ְּבָׁשָעה ֶׁשְּיהּוִדי לֹוֵבׁש ְּתִפיִּלין הּוא ָצִריְך 
ִלְנהֹוג ִּבְרִצינּות, ֹלא ִלְׂשחֹוק ְוִלְנהֹוג ְּבַקּלּות רֹאׁש, ֶאָּלא ְלַכֵּבד ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה.

ָפה ַהְיָוִנית? ַּדף ח': ָמַתי ִּדיְּברּו ַּבּׂשָ

ָפה ַהְיָוִנית. ִני, ִּדיְּברּו ַהְּיהּוִדים ֶׁשָּגרּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַּגם ַּבּׂשָ ִּבְתקּוַפת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשַהֶחֶדר ַהְּמיּוָחד ֶׁשל ַהּכֹוֲהִנים ַהְּגדֹוִלים, ּכּוָּנה "ִלְׁשַּכת ְּבלווֵטי". 
ִרים ַהֲחׁשּוִבים, ֶׁשֲהֵרי ַהּכֹוֵהן  "ְּבלווֵטי" ִהיא ִמָּלה ִּביָוִנית, ּוֵפרּוׁש ַהָּדָבר, ִלְׁשַּכת ַהּׂשָ
ִרים. ַאַחר ָּכְך ִהְתִחילּו ִלְקרֹוא ַלִּלְׁשָּכה ֶׁשל ַהּכֹוֵהן  ַהָגדֹול, ָחׁשּוב הּוא ְמאֹוד, יֹוֵתר ִמּׂשָ
ַהָּגדֹול "ִלְׁשַּכת ַּפְרֶהְדִרין". ַּגם "ַּפְרֶהְדִרין" ִהיא ִמיָּלה ְיָוִנית, ֶׁשֵּפרּוָׁשּה, ַהִּלְׁשָּכה ֶׁשל 

ְּפִקיֵדי ַהֶּמֶלְך, ֶׁשָּגבּו ַמס ֲעבּור ַהֶּמֶלְך.

ַמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ִלְׁשַּכת ְּפִקיֵדי ַהַּמס ְלֵבין ִלְׁשָּכתֹו ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש?

ַהַּתְלמּוד ַמְסִּביר, ֶׁשָּכל ּכֹוֵהן ָּגדֹול ָחָדׁש, ָהָיה הֹוֵרס ֶאת ַהֶחֶדר ַהָּיָׁשן ּובֹוֶנה ֶחֶדר 
ָחָדׁש, ְוָלֵכן ָקְראּו ְלֶחֶדר "ַּפְרֶהְדִרין", ִּכי ַגם ַהְּפִקיִדים ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ָהיּו ִמְתַחְּלִפים ָּכל 
ָׁשָנה, ּוְכֵׁשם ֶׁשֵהם ִמְתַחְּלִפים ַמֵהר, ַּגם ַהִּלְׁשָּכה ַהּזֹו, ָהְיָתה ִנְבֵנית ָּכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש.

ַּדף ט': ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ּתֹוְרָתא

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ַהַּתָּנא ַרִּבי יֹוָחָנן ֵּבן ּתֹוְרָתא. 
ָפה ָהֲאַרִּמית ֵּפרּוָׁשּה ָּפָרה. ַמּדּוַע  ַהִּמיָּלה "ּתֹוְרָתא" ַּבּׂשָ
ָקְראּו ְלַתָּנא ְּבֵׁשם ָּכֶזה? ַהִּמְדָרׁש ְמַסֵּפר ַעל ְיהּוִדי ֶׁשָהְיָתה 
ֶדה. ְלָיִמים הּוא ָמַכר אֹוָתּה  לֹו ָּפָרה ָּבּה ָהָיה חֹוֵרׁש ַּבּׂשָ

בּוַע. ְוִהֵּנה, ִהִּגיַע יֹום ַׁשַּבת, ְוַהָּפָרה ֵמֲאָנה ְּבכֹל  ְלנֹוְכִרי ְוַהּנֹוְכִרי ָחַרׁש ָּבּה ָּכל ְימֹות ַהּׁשָ
ּתֹוֶקף ַלֲחרֹוֹׁש. הּוא ִהיָּכה אֹוָתּה ַמּכֹות ִנְמָרצֹות, ְוִהיא - ֵאיָנּה מּוָכָנה ַלֲעבֹוד. ִהְתַרֵּגז 
ַהּנֹוְכִרי ְוָאַמר ַלְּיהּוִדי: ֵאיזֹו ָּפָרה ַעְצָלִנית ָמַכְרָּת ִלי? ַקח אֹוָתּה ֲחָזָרה! ָהַלְך ַהְּיהּוִדי 
ְוָלַחׁש ְּבאֹוְזָנּה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ָּפָרתֹו: "ָּפָרה, ָּפָרה! ְּכֶׁשָהִיית ֶׁשִּלי ַנְחְּת ְּבַׁשַּבת קֹוֶדׁש. 
ָּבת, ָאָּנא, ֲעִׂשי ֶאת  ֲאָבל ַעְכָׁשיו, ָמַכְרִּתי אֹוָתְך ְלגֹוי, הּוא ֵאינֹו ְמצּוֶוה ַעל ְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ְמַלאְכֵּתְך. ָׁשְמָעה ַהָּפָרה, ְוֵהֵחָּלה ַלֲחרֹוׁש. ָרָאה זֹאת ַהּנֹוְכִרי, ִהְתַרֵּגׁש ְמאֹוד ְוָאַמר: ִאם 
ֲאִפיּלּו ַהָּפָרה ַמְרִּגיָׁשה ְרצֹון ה', ֵאיְך ֲאִני ֹלא ֶאְזֶּכה ְלָכְך? ָהַלְך ְוִהְתַּגֵּיר ְוָעַמל ַּבּתֹוָרה ַעד 
ֶׁשָהָיה ְלַתָּנא ָקדֹוׁש, ְוָקְראּו לֹו יֹוָחָנן ֵּבן ּתֹוְרָתא, ֵּבן ַהָּפָרה, ַעל ֵׁשם ַהָּפָרה ֶׁשִּבְגָלָלּה ִהְתַּגֵּיר.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 392

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת יֹוָמא, דף י'

הסבר: רב אמר שמלכות פרס עתידה ליפול 
בידי הרומאים. התפלאו על כך רב כהנא ורב 
אסי: האם הפרסים שבנו את המקדש ייפלו 
בידי הרומאים שהחריבו אותו?! השיב להם 
רב שזו גזירה מאת ה', או לדעה אחרת: שגם 

הפרסים הרי הורסים בתי כנסיות.

בנויי - בונים
סתורי - סותרים

בי כנישתא - בית כנסת

אמר רב: עתידה פרס שתיפול ביד רומי. אמרו 
ליה רב כהנא ורב אסי לרב: בנויי ביד סתורי?! 

אמר להו: אין, גזירת מלך היא. איכא דאמרי אמר 
להו: אינהו נמי הא קא סתרי בי כנישתא.

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְׁשָקִלים דף כ"א- ַמֶּסֶכת יֹוָמא ז'- י"ג
פרשת אחרי מות-קדושים | ו'- י"ב באייר )18-24 לאפריל(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף י': ַמְלכּות ָּפַרס

ְלַאַחר חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון, ָּגלּו ִיְׁשָרֵאל ְלָבֶבל, ְוַאֲחֵרי ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ָעלּו 
ֵחֶלק ִמן ַהְּיהּוִדים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ִמי ָנַתן ָלֶהם ְרׁשּות? 
ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס. הּוא ֹלא ַרק ָנַתן ְרׁשּות, ֶאָּלא הּוא ַגם ָמַסר ַלְּיהּוִדים ֶּכֶסף ַרב ְּכֵדי 
ֶׁשִּיְבנּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ָנַתן ִמַּכְסּפֹו 
ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּבָכֹל זֹאת, ַמְלכּות ָּפַרס ֵּתיָעֵנׁש ַעל ָּכְך ֶׁשֶהֱחִריָבה ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ַרִּבים.

 | על המפה
שכונת מלחה-מנחת בירושלים

מערב  בדרום  נמצאת  מלחה  שכונת 
ירושלים. היא נקראת גם מנחת, על 
היישוב המקראי ששכן בקרבת  שם 
מקום. עד למלחמת העצמאות הייתה 
מלחה כפר ערבי שבו התחוללו קרבות 
קשים. לאחר שתושביו נמלטו ממנו הוא 
סופח לירושלים והתיישבו בו עולים 
מכורדיסטאן, תוניס ומרוקו. בתחילה 
ומסוכנת  לנחשלת  נחשבה השכונה 
מבחינה ביטחונית בשל קרבתה לקו הגבול 
הירדני, אולם לאחר מלחמת ששת הימים 
השתפר המצב. בשנות ה-90 עברה השכונה 
תנופת פיתוח והוקמו בה בתים חדשים, 
אצטדיון טדי, גן טכנולוגי וקניון ירושלים. 
בשנת 2005 הוקמה במלחה תחנת הרכבת 

הראשית של ירושלים.

)Wikipedia, Neta( שכונת מלחה- ירושלים



4 דקות

מצד שני:
יכול להיות שהכל בסדר, 

וזה או כסף שלו, או כסף 

שההורים שלו נתנו לו 

כדי שיקנה משהו, וזה לא 

ראוי לחשוד סתם כך ביוסי 

ולעשות מזה סיפור של 

חטטנות.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

דני הלומד בכיתה ו', ביקש יום אחד מחברו יוסי שילווה לו עשרה 
שקלים. כאשר יוסי פתח את הארנק, הציץ דני וראה שם  להפתעתו 
שטרות רבים של 200 ₪, בערך 2,000 ₪. דני התפלא מאוד מהיכן יש 
ליוסי כל כך הרבה כסף בארנק, והתחיל לחשוב האם הוא צריך לספר על 
זה למישהו: להורים של יוסי, להורים שלו, או אולי למורה או למנהל.

הייתי חבר באצ"ל, ואחד מעולי הגרדום.. 1

במהלך התקפה על תחנת הרכבת בירושלים נפצעתי קשה.. 2

נפלתי בידי הבריטים, שדנו אותי למוות.. 	

נהרגתי יחד עם משה ברזני בתא הכלא שלנו.. 	

  | מי אני?

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

7 דקות

ייהרג ואל יעבור
ייהרג ואל יעבור הוא דין שחל על שלוש 
עבירות חמורות - עבודה זרה, גילוי עריות 
ושפיכות דמים. בניגוד לכל העבירות שבתורה, 
שמותר לעבור עליהן במקרה של פיקוח נפש 
כדי להינצל ממוות, על העבירות הללו אסור 
לעבור אפילו כדי להציל חיים, ומוטב למות 

ולא לעשות אותן.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -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

בס"ד

חברותא

מאיר פיינשטיין

אסירי המחתרות
אסירי המחתרות היו לוחמים חברי המחתרות 
אצ"ל ולח"י שנפלו בידי השלטונות הבריטים 
בארץ ונעצרו. חלקם הוחזקו בבתי כלא בארץ, 
ואחרים הוגלו למחנות מעצר בקפריסין 
ובאפריקה. מספר פעמים הצליחו קבוצות של 
אסירים לברוח, באמצעות פעולות של חבריהם 
מבחוץ והתקפות על הכלא, כמו בכלא עכו 
ובעתלית, או על ידי חפירת מנהרות שדרכן 
נמלטו, כמו בלטרון ובבית הסוהר המרכזי 
בירושלים. שנים עשר מתוך אסירי המחתרות 
נידונו למוות והוצאו להורג בידי הבריטים, או 
שלחו יד בנפשם כדי להימנע מתלייה, והם 

מכונים עולי הגרדום או הרוגי מלכות.

מבוגר שיבדוק את העניין.כדאי להודיע למישהו הזה איננו טוב וכשר, ולכן בארנק, ואולי מקור הכסף ליוסי כזה סכום גדול זה נראה מוזר מאוד שיש מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

חדר הנצחה לעולי הגרדום במוזיאון אסירי המחתרות - 
ירושלים )Wikipedia, תמר הירדני- צילמתי(
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בס"ד

משה ברזני

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האנשים בציור והיכן הם נמצאים?

לאיזה ארגונים הם היו שייכים?

מה האירוע המצויר כאן?

באיזה תאריך התרחש האירוע?

הייתי חבר בלח"י, ואחד מעולי הגרדום.. 1

השתתפתי בפיצוץ הרכבת ליד כפר מלחה.. 2

הבריטים תפסו אותי כשרימון ברשותי, ודנו . 	
אותי למוות.

נהרגתי יחד עם מאיר פיינשטיין.. 	

2

1

3

4



ַּדף י"ב: ִּבְנָיִמין ֶּבן ַיֲעקֹב ַהַּצִּדיק

ִּלְפֵני ֶׁשַּיֲעקֹב ָאִבינּו  ִנְפַטר, הּוא ֵּבַרְך ֶאת ִּבְנָיִמין, ֶׁשַּבֵחֶלק ֶׁשּלֹו ְּבֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל, ִיָּבֶנה ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ֲאָבל, ִּבְנָיִמין ָיַדע ְּברּוַח ַהּקֹוֶדׁש, 
ֶׁשֵחֶלק ָקָטן ִמְּמקֹום ַהִּמְזֵּבַח ִיְהֶיה ַׁשָּיְך ְלֵׁשֶבט ְיהּוָדה, ְוָלֵכן ָּכל ַחָּייו 

ִהְצַטֵער, ֶׁשהּוא ֹלא ָזָכה ְלָכְך ֶׁשָּכל ַהִּמְזֵּבַח ִיְהֶיה ַּבֵחֶלק ֶׁשּלֹו.

הּוא ָיַדע ַעד ַּכָּמה ְגדֹוָלה ַוֲחׁשּוָבה ִהיא ַהְקָרַבת קֹוְרָּבנֹות, ְוהּוא ָרָצה 
ְמאֹוד ֶׁשַהְּזכּות ַהּזֹו ִּתְהֶיה ַּבֵחֶלק ֶׁשּלֹו.

ִּבְגַלל ֶׁשִּבְנָיִמין ּכֹה ִהְצַטֵער, ַהָּקָּב"ה ִזיָּכה אֹותֹו, ֶׁשְּמקֹום ָהָארֹון ְּבקֹוֶדׁש 
ַהּקֹוָדִׁשים ִיְהֶיה ַּבֵחֶלק ֶׁשּלֹו. ָּבָארֹון ָהיּו לּוחֹות ַהְּבִרית ְוֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשָּכַתב 

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו.

ַהַּתְלמּוד ְמַכֶּנה ֶאת ִּבְנָיִמין ַּבּתֹוַאר "ַהַּצִּדיק" - "ִּבְנָיִמין ַהַּצִּדיק". ִּבְנָיִמין 
הּוא ֶאָחד ֵמַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא ָחְטאּו ֲאִפיּלּו ֵחְטא ֶאָחד ָּכל ַחֵּייֶהם! 

)ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדף נ"ה(.

ַּדף י"ג: ְׁשֵני ּכֹוֲהִנים ְּגדֹוִלים

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ּכֹוֵהן ָּגדֹול ֶאָחד, אּוָלם ִלְפָעִמים ָקָרה ֶׁשָהיּו ְׁשֵני 
ּכֹוֲהִנים ְּגדֹוִלים.

ְלָמָׁשל, ִאם ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ִנְהָיה ָטֵמא ְּבֶאְמַצע יֹום ַהִּכיּפּוִרים, הּוא ִנְטָמא 
ְוָאסּור לֹו ְלַהְמִׁשיְך ַלֲעבֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִמָּיד ַחָּיִבים ְלַמּנֹות ּכֹוֵהן ָּגדֹול 
ַאֵחר ֶׁשַּיְמִׁשיְך ַלֲעבֹוד ִּבְמקֹומֹו, ִּכי ַרק ּכֹוֵהן ָּגדֹול ַמְקִריב ֶאת ַהּקֹוְרָּבנֹות 
ֶׁשל יֹום ַהִּכיּפּוִרים ְועֹוֵבד ֶאת ָהֲעבֹודֹות ֶׁשל יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ְוֹלא ּכֹוֵהן ָרִגיל.

ַּדף י"א: ִמְצַות ְמזּוָזה

ֵמֵהיָכן יֹוְדִעים ֶׁשָּצִריְך 
ְּבֶפַתח  ְמזּוָזה  ִלְקּבֹוַע 

ַהָּדֶלת?

ִּבְפסּוֵקי ְקִריַאת ְׁשַמע 
ַעל  "ּוְכַתְבָּתם  ָּכתּוב: 
ְמזּוזֹות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך". 
ִּבְפסּוִקים ֵאֶּלה ַהּתֹוָרה 
ִלְכּתֹוב  אֹוָתנּו,  ְמַצָּוה 
ַהּתֹוָרה  ִמן  ְּפסּוִקים 

ַער ֶׁשל חֹוָמה ֶׁשל ִעיר  ָעִרים. ַּגם ַּבּׁשַ ְוִלְקּבֹוַע אֹוָתם ַעל ֶּפַתח ַהַּבִית ּוַבּׁשְ
ֶׁשרֹוב ּתֹוָׁשֶביָה ְיהּוִדים, ָצִריְך ִלְקּבֹוַע ְמזּוָזה, ֲאָבל ָהְיָתה ִעיר ַאַחת ְּבֵׁשם 

'ְמחֹוָזא', ֶׁשִּבְׁשָעֶריָה ֹלא ָקְבעּו ְמזּוָזה, ִּבְגַלל ַהַּסָּכָנה.

ֵאיזֹו ַסָּכָנה? ַהְּיהּוִדים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשַהֶּמֶלְך ַהּגֹוי ָעלּול ַלֲחׁשֹוב: "ִמי יֹוֵדַע ַמה 
ַהְּיהּוִדים ָּכְתבּו ַּבְּקָלף ֶׁשֵהם קֹוְבִעים ְּבַׁשַער ָהִעיר? אּוַלי ֵהם רֹוִצים ַלֲעׂשֹות 
ִּכיּשּׁוף ּוְלַהִּזיק ִלי?  ָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים, ֶׁשִּבְמקֹום ַסָּכָנה, ֵאין ִלְקּבֹוַע ְמזּוָזה.

ַהְּגָמָרא ַּגם ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשַּפַעם ָּבַדק ְיהּוִדי ֶאת ַהְּמזּוזֹות ֶׁשָהיּו ְּבַׁשֲעֵרי 
ָהִעיר ִציּפֹוִרי. ְלֶפַתע ִהְבִחין ּבֹו ׁשֹוֵטר רֹוָמִאי ְוָאַמר לֹו: "ֶּבַטח ַאָּתה רֹוֶצה 
ף ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּגִרים ָּבִעיר ּוְלַהִּזיק ָלֶהם. ַמִּגיַע ְלָך עֹוֶנׁש", ְוהּוא  ְלַכּׁשֵ

ָקַנס אֹותֹו ְּבֶאֶלף זּוז.

בס"ד

כמה פעמים כתוב שם ה' בתפילין?   .1
איזה תנא נקרא על שם פרה?   .2

מי מבני יעקב לא חטא מעולם?   .3

סדר מועד | ַמֶסֶּכת יֹוָמא, ַדִּּפים י״א - י״ג
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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 
talmudhagrala@medison. אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל

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

)תשובות: בלווטי-שרים חשובים, 

פרהדרין-פקידי המלך, כורש-מלך פרס, 
מחוזא-עיר בבבל, תורתא-פרה(

חידה!

דבר תורה
פרשת אחרי מות מספרת על עבודת הכוהן ביום 
הכיפורים, שבחלקה המרכזי עומד הכוהן הגדול בין שני 
שעירי עיזים ומטיל גורל מי מהם ילך לה' ומי לעזאזל. 
מה העניין בהטלת הגורל סביב בחירת השעירים? 
מדוע דווקא כך הם נבחרים? הרב סולוביצ'יק מסביר 
כי הגורל מסמל את אחת הטענות עליהן נשענת 
בקשת הסליחה שלנו ביום הכיפורים. אנו באים לפני 
ה' ואומרים כי המעשים שלנו לא תמיד נבעו רק 
משליטתנו, ולפעמים היו כוחות שהשפיעו עלינו 
והסיתו אותנו מרצונותינו האמיתיים והעצמיים. כשם 
שהגורל הוא מעבר לשליטתו והחלטתו של האדם, 
כך גם אנחנו לעיתים הוסתנו על ידי כוחות שאינם 
רצוננו האמיתי. בדרך הזו אנו מבקשים סליחה ולא 
מסירים אחריות. אנו מודים בחטאים אך מתנצלים 
על כך שלא עשינו את מה שבאמת נשמתנו רצתה.

מתחו קו בין המילים לבין משמעותן:

בלווטי   פקידי המלך

פרהדרין  מלך פרס

כורש  פרה

עיר בבבל מחוזא 

שרים חשובים תורתא 


