
ַּדף ל"ה: ֶהָעִני ְוֶהָעִׁשיר ֶׁשָּלְמדּו תֹוָרה ִּבְמִסירּות

ִמְצַות ִליּמּוד ּתֹוָרה ָחָלה ַּגם ַעל ָאָדם ָעִני ֶׁשֵאין לֹו ֶּכֶסף 
ְוַגם ַעל ָאָדם ָעִׁשיר ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּכֶסף. ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ַעל 
ְׁשֵני ַתָּנִאים: ָהֶאָחד ָעִני ָמרּוד ְוָהַאֵחר ָעִׁשיר מּוְפָלג, 
ֶׁשָעְמלּו ְּבִליּמּוד ַהּתֹוָרה. ִהֵּלל ַהָּזֵקן ָהָיה ָעִני ָמרּוד, ּוְבָכל 
יֹום, ְלַאַחר ֶׁשָעַבד ְוִהְרִויַח ַמְטֵּבַע ֶאָחד, ָהָיה הֹוֵלְך ְלֵבית 
ַהִּמְדָרׁש ּוְמַׁשֵּלם ַלּשֹׁוֵמר ֶׁשָעַמד ַּבֶּפַתח ֲחִצי ַמְטֵּבַע, 

ּוָבעֹוֶדף ֶׁשִּקיֵּבל, ָקָנה ֶלֶחם ְלַאְנֵׁשי ֵּביתֹו. ָּכְך, ַלְמרֹות ֶׁשִהֵּלל ַהָּזֵקן ָהָיה ָעִני ּכֹה ָמרּוד, ַעד 
ֶׁשְּבקֹוִׁשי נֹוַתר לֹו ֶּכֶסף ִלְקנֹות ֶלֶחם, הּוא ְּבָכל זֹאת ָעַמל ַּבּתֹוָרה ְוָהָיה ַלַּתָּנא "ִהֵּלל". ָהָיה 
ה ֲעָנִקית, ֲהמֹון ֲעָירֹות  ַתָּנא נֹוָסף, ְּבֵׁשם ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַחְרסֹום, ֶׁשָאִביו הֹוִריׁש לֹו ְירּוּׁשָ
ַוֲהמֹון אֹוִנּיֹות. הּוא ָהָיה ָאמּור ִלְהיֹות ָטרּוד ְמאֹוד ְּבַכְסּפֹו, ְוִעם זֹאת הּוא ָּבַחר ַלֲעסֹוק 
ְּבִליּמּוד ּתֹוָרה, ָהָיה נֹוֵדד ִמֵּבית ִמְדָרׁש ֶאָחד ְלֵבית ִמְדָרׁש ַאֵחר, ְּכֵדי ִלְׁשמֹוַע ְוִלְלמֹוד 

עֹוד ְועֹוד ִּדְבֵרי תֹוָרה, ֶׁשֲהֵרי "טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף".

ַּדף ל"ו: ִמְצַות ְסִמיָכה

ָאָדם ֶׁשֵּמִביא קֹוְרָּבן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ָצִריְך ְלַקֵּים ּבֹו ִמְצַות "ְסִמיָכה". ֶאת ַה"ְּסִמיָכה" 
עֹוִׂשים ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמִניִחים ֶאת ַהָּיַדִים ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהּקֹוְרָּבן, ִלְפֵני ֶׁשּשֹׁוֲחִטים אֹותֹו, 
ְוִנְׁשָעִנים ָעָליו. ַהִּמיָּלה "ְסִמיָכה" ִהיא ִמְּלׁשֹון, סֹוֵמְך, ִנְׁשָען. ְּבָׁשָעה ֶׁשַּבַעל ַהּקֹוְרָּבן 
עֹוֶׂשה "ְסִמיָכה", ִאם ַהּקֹוְרָּבן הּוא קֹוְרַּבן "ַחָּטאת", אֹו קֹוְרַּבן "ָאָׁשם" אֹו קֹוְרַּבן "עֹוָלה", 
הּוא ִמְתַוֶּדה ַעל ֲחָטָאיו, ַעל ָהֲעֵברֹות ֶׁשָעָׂשה. ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָהָיה ַהּכֹוֵהן סֹוֵמְך ֶאת 
ָיָדיו ַעל רֹאׁש ַהּקֹוְרָּבן ְואֹוֵמר: "ָחָטאִתי. ָעִויִתי. ָּפַׁשְעִּתי... ָאָּנא ה'! ַּכֶּפר ָנא ַלֲחָטִאים, 
ְוַלֲעוֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים...", ּוְבָכְך הּוא ָהָיה ִמְתַוֶּדה. ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין "ֵחְטא", "ָעוֹון" 
ָו"ֶּפַׁשע"? "ֵחְטא" זה ֲעֵבָרה ְּבׁשֹוֵגג. "ָעוֹון", ֶזה ֲעֵבָרה ְּבֵמִזיד, ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא 
ִהְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ֵיֶצר ָהָרע. "ֶּפַׁשע", ֶזה ֲעֵבָרה ֶׁשָעָׂשה ְּבַכּוָָנה, ְּכֵדי ְלַזְלֵזל ַּבּתֹוָרה. 

ַּדף ל"ז: ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה

ַּבִּמְׁשָנה לֹוְמִדים, ֶׁשְּכֶׁשֲחָכֵמינּו ִהְזִּכירּו ֲאָנִׁשים ְמסּוָּיִמים, נֹוֲהִגים ָהיּו לֹוַמר ֲעֵליֶהם "ֵזֶכר 
ַצִּדיק ִלְבָרָכה", ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ָעׂשּו ַמֲעִׂשים טֹוִבים. ֶאָחד ֵמָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ָהָיה ְיהֹוֻׁשַע 

ִני. ֶמה ָעָׂשה ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ַּגְמָלא? יֵּמׁש ְּככֹוֵהן ָּגדֹול ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ ֶּבן ַּגְמָלא ֶׁשּׁשִ

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָהיּו עֹוְרִכים ַהְגָרָלה ַעל ְׁשֵני ְׂשִעיִרים, ִמי ִיְהֶיה קֹוְרַּבן ַחָּטאת, ּוִמי 
ְיׁשּוַּלח ַלֲעָזאֵזל. ֶאת ִּפְתֵקי ַהַהְגָרָלה ִהִּניחּו ְּבתֹוְך קּוְפָסה ֲעׂשּוָּיה ֵמֵעץ ְּברֹוׁש. ְיהֹוֻׁשַע 
ֶּבן ַּגְמָלא ָרָצה ְלַכֵּבד ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוֶאת יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ְוהּוא ָתַרם קּוְפָסה ְמיּוֶחֶדת, 
ֲעׂשּוָּיה ִמָּזָהב ָטהֹור. ָאְמרּו ֲחָכִמים - ָאָדם ֶׁשְּמַיֵּקר ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ָראּוי ְלַׁשְּבחֹו ְולֹוַמר 
ָעָליו "ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה". ָהָיה ַגם ּכֹוֵהן ָּגדֹול ְּבֵׁשם "ֶּבן ְקִטין", ֶׁשִהְתִקין ְׁשֵנים ָעָׂשר 
ְּבָרִזים ַּבִּכּיֹור ּבֹו ָהיּו ַהּכֹוֲהִנים רֹוֲחִצים ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם ִלְפֵני ֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש. 
הּוא ָעָׂשה זֹאת ְּכֵדי ֶׁשּכֹוֲהִנים ַרִּבים יּוְכלּו ִלְרחֹוץ ְּבַבת ַאַחת, ְוַגם הּוא הּוְזַּכר ְלֶׁשָבח.

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת יומא, דף ל"ה

הסבר: התלמוד שואל, מדוע המשנה מציינת 
שמחיר בגדי הכוהן הגדול הגיע ל-30 מנה, 
הרי זה ברור ממה שנאמר שבבוקר לבש של 
18 מנה ובין הערביים של 12 מנה? ומשיבה, 
שזה כדי ללמד שהמחיר הכולל של הבגדים 
לא יהיה פחות מ-30, אבל אם מפחית מאלה 

ומוסיף על אלה - זה בסדר.

בציר - פחות
טפי - מוסיף

מניינא - מניין

"בשחר היה לובש פלוסין של שמונה עשר וכו'. 
ותנא מניינא אתא לאשמועינן? הא קא משמע 
לן, דבציר מהני לא נעביד, הא אי בציר מהני 

וטפי אהני לית לן בה".

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יֹוָמא ל"ה- מ"א
פרשת נשא | ה'- י"א בסיון )16-22 למאי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה

העיירה מז'יבוז' באוקראינה
מז'יבוז' היא עיירה באוקראינה הידועה 
בעיקר כמקום לידתו של הבעל שם 
טוב, ממנו התפשטה תנועת החסידות. 
אזור פודוליה, בו היא נמצאת, היה שייך 
בתחילה לליטאים ולאחר מכן לפולנים. 
יהודים התיישבו במז'יבוז' כבר במאה 
ה-15, השתלבו בכלכלה ובמסחר, והקהילה 
היהודית הלכה וגדלה. בית כנסת גדול 
הוקם על גבעה ליד המצודה והאזור 
שמסביבו הפך לאזור חנויות ומסחר יהודי. 
מלבד הבעל שם טוב גרו בעיירה גם רבי 
נחמן מברסלב ור' יואל סירקיש בעל ה"בית 
חדש". קהילת מז'יבוז' הושמדה בשואה, 
וכיום עולים יהודים רבים למקום לפקוד 
את קברו של הבעש"ט ואת בית מדרשו.

מבצר מזיבוז באוקראינה
)Wikipedia, Håkan Henriksson(



4 דקות

מצד שני:
חלק מבני המשפחה טענו 

שהיום אין למנהג הזה שום 

תכלית. זה סתם פוגע באנשים 

ומציק להם. למנהג היום אין 

שום משמעות וערך, הוא פוגע 

באווירת החג, זה לא איזה 

מנהג קדוש או הלכה, ולכן 

צריך להפסיק אותו ולהפסיק 

להטריד ולהרטיב אנשים סתם.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

באחת השכונות נהגו ילדים ובני נוער לשפוך ולהשפריץ מים על 
האנשים בחג השבועות. המקור לכך היה מנהג שבו עדות מסוימות 

קראו לשבועות "חג המים", ונהגו לשפוך בו מים על "חתני המים".

אבא של דני קרא לו לפני החג ואמר לו שהוא אוסר עליו להשתתף 
השנה במנהג הזה של שפיכת המים, והגיע הזמן להפסיק עם זה.

הדבר עורר דיון משפחתי סוער.

שמו הוא ישראל בן אליעזר, אבל הוא ידוע יותר . 1
בכינויו.

התייתם בגיל צעיר, ובילה  זמן רב בשנות ילדותו . 2
בחיק הטבע.

מאוחר יותר עסק ברפואה באמצעות צמחים, . 3
מרקחות, שמות קדושים וכדו'.

ייסד את תנועת החסידות.. 	

  | 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

תיקון ליל שבועות
תיקון ליל שבועות הוא סדר לימוד שנוהגים 
ללמוד בחלק מהקהילות במהלך ליל שבועות. 
הוא מכיל קטעים נבחרים מהתורה, משנה, 
זוהר ועוד. מקורו של המנהג הוא בספר הזוהר, 
ומשמעות המילה "תיקון" היא "קישוט", כלומר 
שמקשטים את הכלה-התורה לקראת ה"חתונה" 

עם עם ישראל בחג השבועות.

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

רי ישראל הבעל שם טוב 
- הבעש"ט

תנועת החסידות
תנועת החסידות נוסדה על ידי הבעל שם 
טוב במאה ה-18, והתפשטה מהירות בקהילות 
היהודיות ברחבי אירופה. החסידות הייתה 
רוחם  את  לרומם  שבאה  רוחנית  תנועה 
של היהודים, לחזק את עבודת ה' ולהעניק 
משמעות לחיים. ממשיך דרכו של הבעל שם 
טוב היה המגיד ממזריטש, שבין תלמידיו היו 
רבי אלימלך מליז'נסק, רבי זושא מאניפולי, רבי 
שניאור זלמן מלאדי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב 
ואחרים, שייסדו קהילות חסידיות בעלות 
מאפיינים שונים. החסידות שמה דגש על 
דמותו של הצדיק, או האדמו"ר, שמוריד את 
השפע האלוקי לעולם ובאמצעותו מתקרבים 
החסידים לה'. השפעתה של החסידות על 
העולם היהודי הייתה גדולה, וחסידויות רבות 

פועלות ומשפיעות עד היום.

היה חלק מאווירת החג.המנהג או המסורת. זה תמיד בסוף, וחשוב לשמור על שפיכת מים, המים מתייבשים להפסיק אותו. זה בסך הכל ודורות נוהגים אותו, ולא צריך שכבר הרבה-הרבה שנים שזה בסך הכל מנהג חביב, חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

בית המדרש המושחזר של הבעל שם טוב
)Wikipedia, Nahoumsabban(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
רבי ישראל הבעל שם טוב.

2  .
הקים את תנועת החסידות שהפיצה את  עבודת ה' מתוך שמחה.

3  .
נפטר ב-ו' בסיון ונקבר בעיירה מז'יבוז' 

באוקראינה.
	  .

הספר "שבחי הבעש"ט" מתאר את דמותו  ותורתו של הבעל שם טוב.
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1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

רבי נחמן מברסלב

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות במרכז הציור )שרואים את הגב שלה(?

מה עשתה אותה דמות ואיך זה קשור לפסוק על השלט?

מתי היא נפטרה והיכן היא קבורה?

מהו הספר המונח על גזע העת בציור?

לאימו קראו פייגה. לסבתו קראו אדל. היה נינו של הבעל שם טוב.. 1

דיבר הרבה על חשיבות השמחה, הפשטות והתמימות בעבודת ה'.. 2

התורות שלו נמצאות בספר ליקוטי מוהר"ן .. 3

קבור בעיר אומן באוקראינה, ורבים מחסידיו עולים לקברו במיוחד בראש השנה.. 	

2

1

3

4



ַּדף מ': ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים

ָּכְך ָהָיה ֵחֶלק ִמֵּסֶדר ָהֲעבֹוָדה ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים: ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשָּלַבׁש ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ֶאת 
ַאְרַּבַעת ִּבְגֵדי ַהָּלָבן, הּוא ָהָיה סֹוֵמְך )ִנְׁשָען ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו( ַעל ָּפר ֶׁשָהָיה קֹוְרַּבן ַחָּטאת ֶׁשּלֹו, 
ּוִבְׁשַעת ַהְּסִמיָכה, ִהְתַוָּדה ַעל ֲעוֹונֹוָתיו ְוַעל ֲעוֹונֹות ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו. ַאַחר ָּכְך ָעַרְך ֶאת ַהּגֹוָרל, 
ֵאיֶזה ָׂשִעיר ִיְהֶיה קֹוְרַּבן ַחָּטאת ְוֵאיֶזה ָׂשִעיר ֵיֵלְך ַלֲעָזאֵזל. ְלַאַחר ִמֵּכן, ׁשּוב ָסַמְך ַהּכֹוֵהן 
ֶאת ָיָדיו ַעל רֹאׁש ַהָּפר, ְוַהַּפַעם ָהָיה ִמְתַוֶּדה ַעל ֲעוֹונֹות ָּכל ַהּכֹוֲהִנים, ְוָאז ָׁשַחט ֶאת ַהָּפר. 
ַחט ֶאת ַהָּפר, ִנְכַנס ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים, ְוִהְקִטיר ֶאת ַהְּקטֹוֶרת.  ַאֲחֵרי ֶׁשּׁשָ
ְלַאַחר ִמֵּכן ָיָצא ַהּכֹוֵהן ִמּקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים, ָנַטל ִמַּדם ַהָּפר אֹותֹו הּוא ָׁשַחט ִלְפֵני ֵכן, ְוָחַזר 
ֵני ִצֵּדי ֲארֹון ָהֵעדּות(  ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ְוִהיָּזה )ִהִּתיז( ִמֶּמּנּו ֵּבין ַהַּבִּדים )ַהְּקָרִׁשים ֶׁשִּמּׁשְ
ִעיר ֶׁשִּנְבַחר ַּבּגֹוָרל  ֶׁשל ָהָארֹון. ַאַחר ָּכְך ָיָצא ַהּכֹוֵהן ִמּקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים, ָׁשַחט ֶאת ַהּׂשָ
ִלְהיֹות קֹוְרַּבן ַחָּטאת, ְוׁשּוב ִנְכַנס ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים, ְּכֵדי ְלַהּזֹות ִמָּדמֹו ֵּבין ַּבֵּדי ָהָארֹון. 

ִעיר ִּבְמקֹומֹות נֹוָסִפים. ְלַאַחר ִמֵּכן, ִהיָּזה ִמַּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהּׂשָ

ַּדף מ"א: "ּתֹוַרת ּכֹוֲהִנים" - "ִסיְפָרא"

רֹוב ַהְּדָבִרים ַהְּכתּוִבים ְּב"תֹוַרת ּכֹוֲהִנים", ֵהם ְלִפי ִׁשיַּטת ַרִּבי ְיהּוָדה, ֶׁשָהָיה ַתְלִמידֹו ֶׁשל 
ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַמִהי "ּתֹוַרת ּכֹוֲהִנים"? ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, ָעַרְך ֶאת ַהִּמְׁשָניֹות. הּוא ְוַתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים נֹוָסִפים, ָאְספּו ֲהָלכֹות ַרּבֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ִמִּפי ַהַּתָּנִאים ְוַרּבֹוֵתיֶהם, ְוָעְרכּו ֵמֶהן ֶאת 
ַהִּמְׁשָניֹות, ְּכֵדי ֶׁשִּיְלְמדּו ֵמֶהן ֲהָלכֹות. ָהיּו ִדְבֵרי ַתָּנִאים ֶׁשֹּלא ִנְכְנסּו ַבִּמְׁשָניֹות, ְוֵהם ְמכּוִּנים 
"ְּבַרְיתֹות". ַהִּמיָּלה "ְּבַרְיָתא" ִהיא "ִחיּצֹוִנית", ְּכלֹוַמר, ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִנְׁשֲארּו ַּבחּוץ, ִמחּוץ 
ַלִּמְׁשָניֹות. ְּב"ּתֹוַרת ּכֹוֲהִנים" ֵיׁש ְּבַרְיתֹות ִעם ְּדָרׁשֹות ֲחַז"ל ַעל ַהְּפסּוִקים ֶׁשל ֵסֶפר "ַוִּיְקָרא" 
ָלֵכן ִהיא ְמכּוָּנה "ּתֹוַרת ּכֹוֲהִנים", ִּכי רֹוב ֵסֶפר "ַוִּיְקָרא" עֹוֵסק ְּבִדיֵני ַהּקֹוְרָּבנֹות ּוְבִדיֵני 
ם "ִסיְפָרא", ְּכלֹוַמר, "ַהֵּסֶפר" ַהָּידּוַע. ַהּכֹוֲהִנים. ַהְּגָמָרא ְמַכָּנה ֶאת "ּתֹוַרת ּכֹוֲהִנים" ַּגם ַּבּשֵׁ

ַּדף ל"ט: ַהחּוט ָהָאדֹום ֶׁשָהַפְך ְלָלָבן

ָנה, ָעלּו ֵחֶלק  ְּכֶׁשֶּנֱחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון, ָּגלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָבֶבל, ְוַאֲחֵרי ִׁשְבִעים ּׁשָ
ִני. ִמי ָהיּו ַהּכֹוֲהִנים ַהְּגדֹוִלים  ֵמַהְּיהּוִדים ְּבָראׁשּות ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ּוָבנּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ִני? ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ָהִראׁשֹון ָהָיה ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ְּבַעְצמֹו, ֶׁשָהָיה ַגם ּכֹוֵהן  ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ָנה. ַּבְּתקּוָפה  ְוַגם ָנִביא. ַאֲחָריו ָהָיה "ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק", ֶׁשָהָיה ּכֹוֵהן ָּגדֹול ְּבֶמֶׁשְך ַאְרָּבִעים ּׁשָ
ָּבּה ָהָיה ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ּכֹוֵהן ָּגדֹול, ָהיּו ִנִּסים מּוְפָלִאים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ַאַחד ַהִּנִּסים ָהָיה 
ִעיר ֶׁשִּנְׁשַלח ַלֲעָזאֵזל. ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָהיּו ְמַׁשְּלִחים ְׂשִעיר ִעִּזים ְלָמקֹום ֶׁשְׁשמֹו ֲעָזאֵזל,  ַּבּׂשָ
ִעיר ַהֶּזה, ָקְׁשרּו  ְודֹוֲחִפים אֹותֹו ֵמרֹאׁש ָהָהר, ְלַכָּפָרה ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהּׂשָ
חּוט ָׁשִני )ֶצֶמר ָאדֹום(. ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר, ֶׁשִּבְתקּוַפת ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ַנֲעָׂשה ֵנס, ֶׁשַהחּוט 

ָהָאדֹום ֶנְהַּפְך  ְלֶצַבע ָלָבן ְּכֵדי ְלַהְראֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשַהָּקָּב"ה ָסַלח ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם.

בס"ד

1. איך נקרא סוג העבירות החמור ביותר?

2. מי היה הכוהן הגדול השני בבית שני?

3. מה תרם בן קטין למקדש?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יומא, ַדִּּפים ל״ח - מ״א

???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: עזרא הסופר, שמעון הצדיק, יהושע 
בן גמלא, אלעזר בן חרסום, הלל הזקן

חידה!

דבר תורה
בפרשתנו מוזכרים הקורבנות שהביאו 
הנשיאים ביום חנוכת המשכן. קורבנו של 
כל נשיא היה זהה לחלוטין לשל חברו, ובכל 
זאת בוחרת התורה לחזור 12 פעמים על כל 
קורבן וקורבן. דבר זה מעלה תמיהה שכן 
ידוע שתורתנו משתדלת שלא להאריך 
במקום שאין צורך, ועל כן לא ברור מדוע 
היא שבה וכותבת כל נשיא בפני עצמו, 
במשך כמעט 90 פסוקים!? נרצה לומר, 
כי התורה רוצה להדגיש שהייחודיות 
והמיוחדות של כל אדם איננה תלויה או 
נראית דווקא במעשיו החיצוניים. אכן כל 
נשיא הביא קורבן זהה לשל חברו, אך התוכן 
והכוונה הפנימית היו שונים מנשיא לנשיא. 
לכן נכתב קורבנו של כל אחד בפני עצמו, 
דבר המבטא שהגוון והכוונה של כל אחד 

היה שונה בתכלית משל חברו.

ַּדף ל"ח: ַהְּדָלתֹות ֶׁשל ִניָקנֹור

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶהְחִליטּו ַּפַעם ְלַהֲחִליף ֶאת ָּכל ַהְּדָלתֹות, 
ּוְלַהְתִקין ִּבְמקֹוָמן ְּדָלתֹות ִמָּזָהב, ַּכָּיֶאה ְוָכָראּוי ְלֵבית 
ֵּתי ְדָלתֹות  ַהִּמְקָּדׁש. ֶהְחִליפּו ֶאת ָּכל ַהְּדָלתֹות, חּוץ ִמּׁשְ

ֶׁשָהיּו ֲעׂשּוּיֹות ֵמֵעץ ְּברֹוׁש ּוְמצּוּפֹות ִּבְנחֹוֶׁשת. ַמּדּוַע ֹלא ֶהְחִליפּו אֹוָתן? ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר 
ֶׁשָהִאיׁש ֶׁשָּתַרם אֹוָתן, ִהְתַאֵּמץ ְמאֹוד ְּכֵדי ִלְזּכֹות ַּבִּמְצָוה. ָלִאיׁש ַהֶּזה ָקְראּו ִניָקנֹור, 
ְוהּוא ָנַסע ִּבְמיּוָחד ְלחּוץ ָלָאֶרץ, ְּכֵדי ְלָהִביא ְּדָלתֹות ְמפֹוָארֹות.  ַּכֲאֶׁשר ָחַזר ַּבְּסִפיָנה, 
ִהְתחֹוְלָלה ְסָעָרה ְגדֹוָלה ַּבָּים, ְוַהַּסָּפִנים ִהְׁשִליכּו ֶדֶלת ַאַחת ַלָּים, ְּכֵדי ֶׁשַהְּסִפיָנה ֹלא 
ִתְטַּבע. ְּכֶׁשַהַּסָּפִנים ָרצּו ְלַהְׁשִליְך ֶאת ַהֶּדֶלת ַהּנֹוֶסֶפת, הּוא ִהְצַטֵער ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשִחיֵּבק 
ֶאת ַהֶּדֶלת ְוָאַמר: "ִאם ַאֶּתם רֹוִצים, ַהְׁשִליכּו אֹוִתי ַיַחד ִעם ַהֶּדֶלת!". ִמָּיד ַנֲעָׂשה ֵנס 
ְוַהְּסָעָרה ָׁשְכָכה. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָראּו ּכּוָּלם, ֶׁשַהֶּדֶלת ָהִראׁשֹוָנה, ֶׁשהּוְׁשְלָכה ַלָּים, 
ִהִּגיָעה ְּבֵנס ַגם ִהיא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ִּבְגַלל ֶׁשַּנֲעׂשּו ִנִּסים ַלְּדָלתֹות ַהָּללּו, ֹלא ֶהְחִליפּו אֹוָתן.

מתחו קו בין האישים הנזכרים במפגש 
לבין תאריהם:

עזרא                                       בן חרסום

שמעון                                     בן גמלא

יהושע                                     הזקן

אלעזר                                     הסופר

הלל                                         הצדיק


