
ַּדף כ"א: ַהִּנִּסים ַהְּגדֹוִלים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ַאַחד ַהִּנִּסים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ְּבֶלֶחם ַהָּפִנים.

ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים ָהיּו ְמִניִחים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַעל 
ׁשּוְלַחן ַהָּזָהב ֶׁשַּבֵהיָכל, ְוהּוא ָהָיה מּוָנח ַעל ַהּשּׁוְלָחן 

ָּבת ַהָּבָאה. ְּבֶמֶׁשְך ִׁשְבָעה ָיִמים, ַעד ַהּׁשַ

בּוַע ַהֶּלֶחם ֹלא ִהְתַקְלֵקל, ֶאָּלא ִנְׁשַאר ָטִרי.  ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ
הּוא ֲאִפיּלּו ִנְׁשַאר ַחם, ְּכִאיּלּו ַעְכָׁשיו ָיָצא ִמן ַהַּתּנּור.

ָהָאמֹוָרא ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ֶׁשַּבַחִּגים, ֵעת ִהִּגיעּו 
ִלירּוָׁשַלִים ְיהּוִדים ַרִּבים ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעִלָּיה 
ָלֶרֶגל, ָהיּו ַהּכֹוֲהִנים ְמִריִמים ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים ָּגבֹוַּה 
ָּגבֹוַּה, ְּכֵדי ֶׁשָּכל ָהעֹוְמִדים ַּבֲחַצר ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ִיְראּו ֶאת ַהֵּנס ַהָּגדֹול. ֵהם ֵהִרימּו ֶאת ַהֶּלֶחם ְוכּוָּלם 
ָראּו ֶׁשעֹוִלים ִמֶּמּנּו ֵאִדים ַחִּמים, ֲאִפיּלּו ֶׁשָּיָצא ִמן 

ַהַּתּנּור ִלְפֵני ָׁשבּוַע ָיִמים.

ְּכֶׁשַהּכֹוֲהִנים ֵהִרימּו ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים ֵהם ָאְמרּו ְלעֹוֵלי ָהֶרֶגל: ְראּו ַּכָּמה ַהָּקָּב"ה אֹוֵהב 
אֹוָתנּו. הּוא עֹוֶׂשה ָלנּו ִנִּסים ָּכֵאֶּלה, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ָלנּו ֶׁשהּוא ָחֵפץ ָּבנּו.

ַּדף כ"ב: ַּפִיס ֵּבין ַהּכֹוֲהִנים

ַהּכֹוֲהִנים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש חּוְּלקּו ְלִמְׁשָמרֹות, ְוָכל ִמְׁשָמר ָעַבד ָׁשבּוַע. ָּכל ִמְׁשָמר חּוַּלק 
ְל"ָבֵּתי ָאב", ְוָכל "ֵּבית ָאב" ָעַבד יֹום ֶאָחד ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע.

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשָהיּו עֹוִׂשים ַהְגָרָלה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה ַיֲעבֹוד ָּכל ּכֹוֵהן. 
ְלָמָׁשל, ָּכל ּכֹוֵהן ֶׁשָרָצה ַלֲעׂשֹות ֲעבֹוָדה ְמסּוֶּיֶמת, ָהָיה עֹוֵמד ַּבַּמְעָּגל ִעם ַהּכֹוֲהִנים 
ֶׁשָרצּו ַלֲעׂשֹות ֶאת אֹוָתּה ֲעבֹוָדה, ְוַהּכֹוֵהן ֶׁשְּממּוֶּנה ַעל ַהַהְגָרָלה, ָהָיה עֹוֵרְך ֶאת 

ַהַהְגָרָלה ְוָכְך ָהיּו ּבֹוֲחִרים ִמי ְיַבֵּצַע ֶאת ָהֲעבֹוָדה.

ֵאיְך ָעְרכּו ֶאת ַהַהְגָרָלה? ַהּכֹוֵהן ַהְּממּוֶּנה ַעל ַהַהְגָרָלה ָנַטל ֶאת ַהִּמְצֶנֶפת ֵמרֹאׁשֹו 
ֶׁשל ַאַחד ַהּכֹוֲהִנים ֶׁשָעְמדּו ַבַּמְעָּגל, ְוהּוא ֶהְחִליט ֶׁשהּוא סֹוֵפר ַעד ִמְסָּפר ְמסּוָּים, 
ְלָמָׁשל, ִמְסַּפר ֶׁשַבע, ְוִהְתִחיל ִלְסּפֹור: ַאַחת, ְׁשַּתִים, ְוָכְך ַעד ֶׁשִהִּגיַע ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע, 

ִביִעי ָזָכה ָבֲעבֹוָדה. ְוַהּכֹוֵהן ַהּׁשְ

ֹּלא ָסְפרּו ֶאת ַהּכֹוֲהִנים ַעְצָמם, ִּכי ֲהֵרי ָאסּור ִלְסּפֹור ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ָּכל ּכֹוֵהן 
ֵהִרים ֶאת ֶאְצָּבעֹו, ְוַהּכֹוֵהן ַהְּממּוֶּנה ָסַפר ֶאת ֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם.

ַּדף כ"ג: ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים

ֶמׁש ִניָּתן ִלְלמֹוד ֵּכיַצד ִמְתַנֲהִגים ֲאָנִׁשים ַּבֲעֵלי ִמיּדֹות טֹובֹות. ֵמִהְתַנֲהגּוָתּה ֶׁשל ַהּׁשֶ

ֶמׁש ְוֶאת ַהָּיֵרַח ְּבאֹותֹו גֹוֶדל  ַּכֲאֶׁשר ַהָּקָּב"ה ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם, הּוא ָעָׂשה ֶאת ַהּׁשֶ
ְּבִדּיּוק. ָּבא ַהָּיֵרַח ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה ְוָאַמר: ֹלא טֹוב ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵני ְמאֹורֹות ְּבאֹותֹו גֹוֶדל. 
ֶמׁש ָׁשְמָעה ֶאת  ֵאר ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר. ַהּׁשֶ ֶמׁש ְוהּוא ִיּׁשָ ַהָּיֵרַח ָרָצה ֶׁשַּיְקִטינּו ֶאת ַהּׁשֶ

ִּדְבֵרי ַהָּיֵרַח, ִהיא ָׁשְתָקה.

ֵני ְמאֹורֹות ִיְהיּו ְּבאֹותֹו  ָאַמר ַהָּקָּב"ה ַלָּיֵרַח: ָאֵכן צֹוְדִקים ְּדָבֶריָך, ֵאין ֶזה ָראּוי ֶׁשּׁשְ
ֵאר ְּגדֹוָלה. ֶמׁש ִּתיּׁשָ גֹוֶדל, ָלֵכן ַאְקִטין אֹוְתָך. ַאָּתה ִתְהֶיה ָקָטן יֹוֵתר ְוַהּׁשֶ

ֶמׁש ֶנֶעְלָבה, ַאְך ָׁשְתָקה ּוְלַבּסֹוף ִהְרִויָחה, ָּכְך ַּגם ָאָדם  ִמָּכאן לֹוְמִדים, ֶׁשְּכִפי ֶׁשַהּׁשֶ
ֶׁשֶּנֱעָלב ְוׁשֹוֵתק, ֹלא ַיְפִסיד ִמָּכְך, הּוא ַרק ַיְרִויַח.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 394

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת יומא, דף כ"ב

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.

מעיקרא - מתחילה
חשיבא - חשובה

דקאתו - שבאו

"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"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יֹוָמא כ"א- כ"ז
פרשת בהר- בחוקותי | כ'- כ"ו באייר )2-8 למאי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה
קיבוץ לוחמי הגטאות

בגליל  נמצא  לוחמי הגטאות  קיבוץ 
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 1949, ונחנך 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.

בניין מוזיאון לוחמי הגיטאות בקבוץ לוחמי 
הגיטאות ובחזיתו התיאטרון בו מתקיים טקס 
פתיחת אירועי יום השואה מידי שנה בישראל 

)Wikipeda, מיכאלי(



4 דקות

מצד שני:
דני טען שהמכונית היא 

רכושו של מישהו אחר, 

ואי אפשר לעשות שימוש 

ברכוש ללא הסכמת הבעלים. 

העובדה שלא ייגרם שום נזק 

למכונית, עדיין לא מתירה 

ליוסי להניח סלים או שקיות 

על המכונית.

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.

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

הייתה ממובילי מרד גטו ורשה.. 	

נשארה בחיים אחרי המרד ועלתה לארץ.. 	

על שמה נקרא היישוב מעלה צביה.. 4

נכדתה, רוני, היא האישה הראשונה שסיימה את קורס . 	
הטיס של חיל האוויר הישראלי במגמת קרב.

  | 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

הלכה למשה מסיני
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.

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

צביה לובטקין

ארגון אי"ל-הארגון היהודי הלוחם
הארגון היהודי הלוחם )אי"ל( הוקם בגטו 
ורשה בשנת 	194, לאחר 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.

וללא ידיעת הבעלים.גג הרכב, גם אם זה ללא רשות בכלל להניח כמה דברים על ולכן הוא לא מבין מה הבעיה יקפיד לא לעשות שום שריטה, לא גורם שום נזק לרכב, והוא כמה שקיות על גג הרכב הוא יוסי טען שבכך שהוא מניח מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

אתר ההנצחה על תל החורבות שנותר מהבונקר במילא 18 
)Wikipedia, Magister(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  . צביה לובטקין.
	  . מרד גטו ורשה.
	  .

תנועות הנוער שבהן שימשה כמדריכה.
4  . מעלה צביה.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
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

יצחק )אנטק( צוקרמן

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האישה בציור?

באיזה אירוע היא משתתפת?

מהם השמות "דרור" ו"החלוץ" מאחור?

איזה יישוב נקרא על שמה?

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

2

1

3

4



ַּדף כ"ו: ַהְקָטַרת ַהְּקטֹוֶרת

ַאַחת ֵמֲעבֹודֹות ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהְיָתה ַהְקָטַרת ַהְּקטֹוֶרת.

ַמִהי ַהְּקטֹוֶרת ְוֵכיַצד ִהְקִטירּו אֹוָתּה? ַהְּקטֹוֶרת ֶנֶעְׂשָתה ִמ"ַּסְמָמִנים" ׁשֹוִנים. ַה"ַּסְמָמִנים" 
ֵהם ְּבָׂשִמים ֶׁשִּנְטֲחנּו. ְּבָכל יֹום ָהיּו ַמְקִטיִרים ֶאת ַהְּקטֹוֶרת ַּפֲעַמִים, ַּבּבֹוֶקר ּוָבֶעֶרב. 
ּכֹוֵהן ָהָיה נֹוֵטל ְקטֹוֶרת, ַמְכִניס אֹוָתּה ַלֵהיָכל ְּבתֹוְך ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוַמְקִטיר )ַמְבִעיר( 
אֹוָתּה ַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב. ָּכל ּכֹוֵהן ִהְקִטיר ְקטֹוֶרת ַּפַעם ַאַחת ִּבְלָבד ְּבָכל ְיֵמי ַחָּייו, ִמְּפֵני 
ר. ַּכּמּוָבן, ֶׁשָּכל  ֶׁשְּסגּוָּלה ְמיּוֶחֶדת ָהְיָתה ַּבְּקטֹוֶרת, ֶׁשִּמי ֶׁשִהְקִטיר אֹוָתּה ִהְתַעּׁשֵ
ַהּכֹוֲהִנים ָרצּו ְלַהְקִטיר ְקטֹוֶרת, ְוָלֵכן, ְּבָכל ַּפַעם ָעְרכּו ַהְגָרָלה ֵּבין ַהּכֹוֲהִנים ֶׁשֲעַדִין ֹלא 
ָזכּו ְלַהְקִטיר ִּביֵמי ַחֵּייֶהם, ְוַהּכֹוֵהן ֶׁשָּזָכה ַּבַהְגָרָלה, ִהְקִטיר ֶאת ַהְּקטֹוֶרת ְּבאֹותֹו יֹום.

ַּדף כ"ז: ְׁשִחיַטת ַהּקֹוְרָּבן

ֲעבֹוַדת ַהּקֹוְרָּבנֹות ּכֹוֶלֶלת ֲחָלִקים ַרִּבים ֶׁשַרק ּכֹוֲהִנים ַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות, ַאְך ֶאת ְׁשִחיַטת 
אי ְלַבֵּצַע ַּגם ִיְׂשָרֵאל. ִמַּנִין יֹוְדִעים זֹאת? ִּכי ַּבָּפסּוק ּבֹו ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת  ַהּקֹוְרָּבן ַרּׁשַ
ֶׁשָּצִריְך ִלְׁשחֹוט ֶאת ַהּקֹוְרָּבן, ֹלא ָּכתּוב ֶׁשּכֹוֲהִנים ְצִריִכים ִלְׁשחֹוט אֹותֹו. ִהֵּנה ַהָּפסּוק: 
"ְוָׁשַחט ֶאת ֶּבן ַהָּבָקר, ְוִהְקִריבּו ְבֵּני ַאֲהרֹן ַהּכֹוֲהִנים ֶאת ַהָּדם", ְּדַהְינּו ַרק ַעל ַקָּבַלת 
ַהָּדם ְוַהְקָרָבתֹו )ְזִריָקתֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח(, ַהּתֹוָרה ַמְדִּגיָׁשה ֶׁשָּצִריְך ּכֹוֲהִנים, ֲאָבל ְּכֶׁשִהיא 
ּכֹוֶתֶבת "ְוָׁשַחט ֶאת ֶּבן ַהָּבָקר", ִהיא ֵאיֶנָּנה ַמְדִּגיָׁשה ֶׁשָּצִריְך ֶׁשּכֹוֵהן ִיְׁשַחט. ִמָּכאן 

אי ִלְׁשחֹוט. ָיְדעּו ֲחָכִמים, ִּכי ַגם ִיְׂשָרֵאל ַרּׁשַ

ַּבְּתקּוָפה ֶׁשעֹוד ֹלא ִנְבָנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָהָיה ִמְׁשָּכן ְּבִׁשיֹלה, ָקָרה ֶׁשַּפַעם ִחיְּפׂשּו ּכֹוֵהן 
ִלְׁשחֹוט קֹוְרָּבן, ְוֹלא ָמְצאּו. ְוִהֵּנה, ִהִּגיַע ֶיֶלד ֶּבן ָׁשלֹוׁש ְּבֵׁשם ְׁשמּוֵאל ְוָאַמר: "ֹלא ָצִריְך 
ּכֹוֵהן ְּכֵדי ִלְׁשחֹוט!" ְוהּוא ָאַמר ֶאת ַהְּדָרָׁשה ַהּזֹו ִמן ַהָּפסּוק. ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ִהְמִׁשיְך ַלֲעמֹול 

ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ּוְכֶׁשָּגַדל ָהָיה ִל"ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא" )ַעל ִּפי ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות(.

ַּדף כ"ה: "ִמְצֶנֶפת" ְו'"ִמְגָּבעֹות"

ָּכל ַהּכֹוֲהִנים ֶׁשָעְבדּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָחְבׁשּו ּכֹוַבע ַעל ָהרֹאׁש. ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְוַגם ַהּכֹוֲהִנים 
ָהֲאֵחִרים. ֶאת ַהּכֹוַבע ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול, ְמַכָּנה ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ְׁשמֹות  "ִמְצֶנֶפת", ְוִאיּלּו 

ֶאת ַהּכֹוָבִעים ֶׁשל ֶיֶתר ַהּכֹוֲהִנים, ְמַכָּנה ַהּתֹוָרה "ִמְגָּבעֹות" .

ַמּדּוַע ֹלא ּכּוּנּו ְׁשֵני ַהּכֹוָבִעים ְּבֵׁשם ֵזֶהה? ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ַמְסִּביִרים, ֶׁשַהִּסיָּבה ְלָכְך 
ֵני ַהּכֹוָבִעים ָהיּו ׁשֹוִנים ְּבצּוָרָתם. ַהּכֹוַבע ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ָהָיה ַצר,  ִהיא, ִמְּפֵני ֶׁשּׁשְ
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָלַבׁש ְּתִפיִּלין ָּכל ָהֵעת, ְוַגם ָלַבׁש ַעל ִמְצחֹו ֶאת ִציץ ַהָּזָהב, ָלֵכן ָעׂשּו לֹו 
ּכֹוַבע ַצר ְוָכְך ַהּכֹוַבע ֹלא ָיַרד ַעל ַהֵּמַצח, ְוִנְׁשַאר ָמקֹום ַלְּתִפיִּלין ְוַלִּציץ. ֲאָבל ַהּכֹוַבע 
ֶׁשל ַהּכֹוֲהִנים ָהֲאֵחִרים ָהָיה ָרָחב יֹוֵתר ְוהּוא ִּכיָּסה ֵחֶלק ָּגדֹול יֹוֵתר ֵמָהרֹאׁש, ִּכי ֵהם 
ָלְבׁשּו ַרק ְּתִפיִּלין, ְּבִלי ִציץ ָזָהב. ָלֵכן, ּכּוּנּו ַהּכֹוָבִעים ָהְרָחִבים ֶׁשל ַהּכֹוֲהִנים "ִמְגָּבעֹות", 

ְוַהּכֹוַבע ַהַּצר ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ּכּוָּנה "ִמְצָנֶפת".

בס"ד

1. מדוע כובעו של הכוהן הגדול היה שונה 
משל שאר הכוהנים?

2. האם רק כוהנים יכולים להדליק את 
מנורת המקדש?

3. איזו הלכה הורה שמואל הנביא כשהיה 
בן שלוש?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יומא, ַדִּּפים כ״ד - כ״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

)תשובות: הפנים, הגדול, הרגל, אב(

חידה!

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?...".

ַּדף כ"ד: ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְדִליקּו ְבָכל יֹום ֵאׁש ְּבִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות 
ֶׁשַּבְּמנֹוָרה. ַה"ֵּנרֹות" ֵהם ָּבִזיִכים )ְּכמֹו ּכֹוסֹות( ֶׁשִהִּניחּו 

ְּברֹאׁש ַהָּקִנים ֶׁשַּבְּמנֹוָרה.

ַאְרַּבע ֲעבֹודֹות ִנְפָרדֹות ָעׂשּו ַבְּמנֹוָרה ְּבָכל יֹום. א. ִהִּניחּו 
ֶאת ִׁשְבַעת ַה"ֵּנרֹות" ַעל ִׁשְבַעת ְקֵני ַהְּמנֹוָרה. ב. ִהִּניחּו 
ְּפִתיּלֹות ְּבתֹוְך ַה"ֵּנרֹות". ג. ָיְצקּו ֶׁשֶמן ְלתֹוְך ַה"ֵּנרֹות". 

ִאים ְלַבֵּצַע  ד. ַאַחר ָּכְך ִהְדִליקּו ֶאת ַהְּפִתיּלֹות. ֶאת ְׁשלֹוׁש ָהֲעבֹודֹות ָהִראׁשֹונֹות ַרּׁשָ
ַרק ַהּכֹוֲהִנים. ֲאָבל, ֶאת ָהֲעבֹוָדה ָהְרִביִעית ֶׁשִהיא ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות, ְלַדַעת ָהַרְמַּב"ם 

ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַּגם ִיְׂשָרֵאל )ְיהּוִדי ֶׁשֵאינֹו ּכֹוֵהן(.

מצאו מילה שמתאימה לשתי המילים בכל 
צמד מילים שלפניכם )לדוגמא: מזבח\

עגל - הזהב(
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.3

.4

משרד\לחם 

הכוהן\שבת 

כף\עולי 

חודש\בית


