
ַּדף מ"ב: ָּפָרה ֲאדּוָּמה 

ָאָדם ֶׁשִּנְטָמא ִמֵּמת -  ָצִריְך ְלַהּזֹות )ְלַהִּתיז( 
ָעָליו ַמִים ֶׁשל ֵאֶפר ֶׁשל ָּפָרה ֲאדּוָּמה, ְוָכְך הּוא 

ִנְהָיה ָטהֹור.

אם ְּבֶרֶפת ְמסּוֶּיֶמת נֹוְלָדה ֶעְגָלה ֲאדּוָּמה, 
ִתיָּפַצע,  ִּבְזִהירּות, ֶׁשֹּלא  ְמַגְּדִלים אֹוָתּה 
ָחִליָלה, ְוִתְהֶיה ַּבֲעַלת מּום. ִנְזָהִרים ַּגם ֶׁשֹּלא 

ַלֲעבֹוד ָּבּה ָּכל ֲעבֹוָדה, ִּכי ֶזה ִיְפסֹול אֹוָתּה.

ִאם ָהיּו רֹוִצים ָלַקַחת ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה 
ְלַהר ַהֵּזיִתים, ָׁשם ָהיּו ׁשֹוֲחִטים אֹוָתּה - ֲאָבל ַהָּפָרה ַעְקָׁשִנית, ְוֵאיָנּה מּוָכָנה ָלזּוז 

ְּבׁשּום אֹוֶפן - ָמה עֹוִׂשים?

ִלְכאֹוָרה ֶאְפָׁשר ְלַהִּציב ְלָפֶניָה ָּפָרה ַאֶחֶרת, ְלָמָׁשל, ָּפָרה ְּבֶצַבע ָׁשחֹור, ּוְכֶׁשַהָּפָרה 
חֹוָרה הֹוֶלֶכת, ִהיא ֵתֵלְך ַאֲחֶריָה, אּוָלם ֲחָכִמים ֹלא ִהִּתירּו  ָהֲאדּוָּמה ִּתְרֶאה ֶׁשַהָּפָרה ַהּׁשְ
זֹאת. ֵהם ָחְׁשׁשּו ִּכי ֲאָנִׁשים ִיְראּו ֶׁשְּלִמְצַות ָּפָרה ֲאדּוָּמה לוְקִחים ַּגם ָּפָרה ְׁשחֹוָרה, 

ְוֵהם ַיְחְׁשבּו ֶׁשֹּלא ָצִריְך ָּפָרה ֲאדּוָּמה ַּדְוָקא.

ַּדף מ"ג: ִמְצַות ַהְקָטַרת ַהְּקטֹוֶרת

ַּבִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה, לֹוְמִדים ַעל ִמְצַות ַהְקָטַרת ַהְּקטֹוֶרת.

ַהְּקטֹוֶרת ִהיא ְּבָׂשִמים ֶׁשִּנְטֲחנּו ֵהיֵטב, ְוָׂשְרפּו אֹוָתם ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

ֶאת ַהְּקטֹוֶרת ִהְקִטירּו ַפֲעַמִים ְּבָכל יֹום. ַּפַעם ַאַחת ַּבּבֹוֶקר ּוַפַעם ַאַחת ָּבֶעֶרב, ַעל 
"ִמְזַּבח ַהָּזָהב", ֶׁשָהָיה ְּבתֹוְך ַהֵהיָכל ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ַמְקִטיִרים ְקטֹוֶרת נֹוֶסֶפת, ְּבתֹוְך קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים.

ִנָּיה  ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ָנַטל ְּבָיד ַאַחת ַמְחָּתה )ְּכמֹו ָיֶעה( ּוָבּה ֶּגָחִלים ּבֹוֲערֹות, ּוַבָּיד ַהּׁשְ
ֶהֱחִזיק ְּכִלי ִעם ְקטֹוֶרת, ְוִנְכַנס ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים.

ְּבקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ֹלא ָהָיה ִמְזֵּבַח, ָלֵכן הּוא ֵהִניַח ֶאת ַהַּמְחָּתה ִעם ַהֶּגָחִלים ַעל 
ַהַּקְרַקע, ְוָנַטל ֶאת ַהְּקטֹוֶרת ְוִהִּניָחּה ַעל ַהֶּגָחִלים.

ַּדף מ"ד: הַּמְלָאִכים וַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול עֹוֵבד ַּבֵהיָכל ּוְבקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול עֹוֵבד ְּבקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים, ָאסּור ְלַאף ָאָדם ְלִהיָּכֵנס ֲאִפיּלּו 
ַלֵהיָכל ֶׁשִּלְפֵני קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים. יֹוְדִעים זֹאת ִמן ַהָּפסּוק ְּבַוִּיְקָרא: "ְוָכל ָאָדם ֹלא 

ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד", ְּכֶׁשַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ִנְכָנס ְלָׁשם ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים.

ְמַעְנֵין ְלַגּלֹות, ֶׁשֹּלא ַרק ִלְבֵני ָאָדם ָאסּור ְלִהיָּכֵנס, ֶאָּלא ֲאִפיּלּו ַלַּמְלָאִכים ָאסּור.

ִאם ִּתְׁשֲאלּו - ֲהֵרי ַמְלָאִכים ֵאיָנם ְּבֵני ָאָדם, ּוַבָּפסּוק ֶנֱאַמר "ְוָכל ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל 
מֹוֵעד" - ַרק ְּבֵני ָאָדם, ֹלא ַמְלָאִכים?

עֹוֶנה ַעל ָּכְך ַהַּתְלמּוד ֶׁשַּגם ַהַּמְלָאִכים ִנְקָרִאים ָאָדם, ִּכי ַהָּנִביא ְיֶחְזֵקאל ָרָאה ַּפַעם 
ַמְלָאִכים ְּבֶחְזיֹון ְנבּוָאה, ְוָהיּו ָלֶהם ָּפִנים ֶׁשל ָאָדם.

ָלֵכן ָאְמָרה ַהּתֹוָרה "ְוָכל ָאָדם", ָּכל ִמי ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְקרֹוא לֹו ָאָדם, ַּגם ְּבֵני ָאָדם, ְוַגם 
ַמְלָאִכים ֶׁשִּנְקָרִאים "ָאָדם" )ַעל ִּפי ַּתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי יֹוָמא(.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 397

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת יומא, דף מ"ג

הסבר: אמר רבי אסי: כאשר עסקו רבי יוחנן וריש 
לקיש בפרשת פרה אדומה, לא הצליחו לפרש 
אותה בשלמותה, אלא רק מעט, כמו העפר 
המועט שמעלה השועל ברגליו בשדה חרוש.

תעלא - שועל
בי כרבא - שדה חרוש

"אמר רבי אסי: כי הוו בה רבי יוחנן וריש לקיש 
בפרה, לא מסקי מינה אלא כמאי דמסיק תעלא 

מבי כרבא".

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יֹוָמא מ"ב-מ"ח
פרשת בהעלותך | י"ב- י"ח בסיון )23-29 למאי( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה

חבל הארץ גליציה
גליציה היא חבל ארץ במזרח ומרכז 
אירופה. במאה ה-14 היא הייתה שייכת 
לחלק  הפכה  מכן  ולאחר  לפולין, 
מהאימפריה האוסטרית. בעקבות מלחמת 
העולם השנייה היא חולקה בין אוקראינה 
לפולין. העיר המרכזית במחוז במזרח 
גליציה היא לבוב, המכונה גם למברג, 
והעיר המרכזית במערב גליציה הייתה 
קרקוב. יהודים התיישבו בגליציה במאה 
ה-11, והקהילה גדלה עד שמנתה קרוב 
ל-10% מהאוכלוסייה. היהודים ישבו 
והיו בעיקר בעלי  בעיירות ובכפרים 
מלאכה. רבים מיהודי גליציה השתייכו 
לחסידויות כמו בעלז, צאנז, קומרנא 
ורוז'ין, וכמו כן הייתה פעילה שם תנועת 
נרצחו  גליציה  יהודי  רוב  ההשכלה. 

בשואה.

מגדל העירייה בקרקוב
)Wikipedia, Ingo Mehling(



4 דקות

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שאם 

בזכות מורה פרטי דני כן מצליח 

בסוף אז צריך לעזור לו עכשיו 

כדי שלא יכשל וכדי לחזק את 

הביטחון העצמי, וב"ה עוד יבואו 

ימים ושנים שבהם הוא גם ילמד 

להתאמץ ולהשתדל. כרגע אם 

זה מה שעוזר לו אז צריך לעזור 

לו באופן הזה של מורה פרטי.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

דני בן ה 14 לא מתאמץ בלימודים, לא מתכונן למבחנים, ולא מבצע 
את המטלות הנדרשות. כל פעם שמתקרב תאריך של מבחן חשוב דני 
מבקש מההורים שישלמו למורה פרטי, כדי שזה יעזור לו לעבור את 
המבחנים.  ההתנהגות הזו של דני עוררה ויכוח במשפחה האם לשלם 

עבור מורה פרטי או לא.

 נולדה בקרקוב בשנת תרמ"ג-1883. נפטרה. 1
ונקברה בקרקוב בגיל 52 בשנת תרצ"ה-1935.

הייתה מחנכת, סופרת, מחזאית, ומייסדת רשת  החינוך  . 2
"בית יעקב" לחינוך חרדי לבנות.

פרסמה ספרים רבים - סיפורים, ספרי ילדים, מחזות, . 3
מאמרים בנושאי חינוך והדרכה דתית.

ייסדה את הסתדרות "בנות אגודת ישראל", תנועת בת . 4

של "אגודת ישראל" שיועדה לנשים.. 5

  | 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

מצוות עשה שהזמן גרמן
מצוות עשה שהזמן גרמן הן מצוות שמקיימים 
רק בזמנים מסוימים, כמו אכילת מצה בפסח, 
ישיבה בסוכה, הנחת תפילין ביום ולא בלילה, 
וכדומה. בדרך כלל נשים פטורות ממצוות עשה 
של הזמן גרמן, אבל ישנם מקרים יוצאי דופן 

בהם הן חייבות.

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

שרה שנירר

 הקמת רשת החינוך
ובתי הספר לבנות 'בית יעקב'.

בתחילת המאה ה-20 היה מצבן החינוכי של בנות 
יהודיות רבות בכי רע. העוני והדלות מצד אחד, 
ורוחות של השכלה, רפורמה ותרבויות זרות 
מצד שני, היכו קשות בחינוכן של בנות ישראל, 
גרמו להתבוללות, לנטישת הדת ולאובדן הזהות 
היהודית. על רקע זה יזמה שרה שנירר, מחנכת 
חרדית מהעיר קרקוב בפולין, הקמת מוסדות 
חינוך לבנות בגילאי הנערות והבחרות כדי 
שהן תקבלנה כלים לחיים, חינוך יהודי, מסגרת 
חברתית ודמויות חינוכיות שתשפענה עליהן, 
ובמקביל גם תרכושנה מקצוע לחיים. בשנת 
תרע"ח-1918 נפתחה הכיתה הראשונה לבנות 
בגילאי 13-14. במשך השנים עקב הצורך הגובר 
והולך התרחבה רשת החינוך בית יעקב, ועם 
פרוץ השואה היו בפולין ובליטא קרוב לשלוש 
מאות בתי ספר "בית יעקב", בהן למדו כ-25,000 
תלמידות. עם חורבן יהדות אירופה בתקופת 
השואה חרבו גם כל בתי הספר של הרשת 
באירופה. לאחר השואה, הוקמו מחדש ברחבי 
העולם בתי ספר חרדים לבנות, וכולם נושאים 
את השם "בית יעקב", על שם הפסוק: 'ֵּבית 

ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ה''.

מצד אחד:
להתאמץ ולהשתדל לבד.טובים, ולא ילמד אותו זה לא יקנה לו הרגלי למידה הפרטי הוא יצליח במבחנים, להצליח, וגם אם בזכות המורה להתאמץ ולא להשתדל מורה פרטי, הוא יתרגל לא שמשלמים לו תמיד עבור טענו שאם דני יתרגל לכך חלק מבני המשפחה 

 | מן ההסטוריה

כיתת הבוגרות השנייה של "בית יעקב", 1934 , לודז' 
)Wikipedia(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
המחנכת הרבנית שרה שנירר.

2  .

הפסוק מדבר על "בית יעקב", ושרה שנירר הקימה את  רשת החינוך לבנות "בית יעקב".
3  .

אלו ספרי שירים וסיפורים אותם היא כתבה.
4  .

"בית יעקב" בעיר קרקוב בפולין הוקם בשנת תרע"ט - 1918.
5  .

אחת עוסקת בתפירה והשנייה לומדת, אלו היו בין היתר  המקצועות אותן למדו הבנות ב"בית יעקב".

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

העיר קרקוב

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האישה שבציור?

מה הקשר בין הפסוק הרשום מאחוריה לבינה?

מהם הספרים המונחים על שולחנה?

מתי והיכן הוקם המוסד שבו היא נמצאת?

מה עושות הבנות היושבות מולה?

 הייתה עיר יהודית חשובה שישבו וכיהנו בה ברבנות  גדולי ישראל . 1
במשך שנים רבות, בהם הרמ"א, התוספות יום טוב, ורבים אחרים.

לפני השואה התגוררו בשטחה כ-60,000 יהודים.. 2

בעיר הזו נולדה ונפטרה מייסדת רשת החינוך החרדית לבנות "בית יעקב".. 3

2

1

3

4

5



ַּדף מ"ז: ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ִקְמִחית

ָהָיה ּכֹוֵהן ָּגדֹול ְּבֵׁשם ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ִקְמִחית. ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ִקְמִחית 
ִהְתִחיל ַלֲעבֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְלֶפַתע הֹוִדיעּו לֹו, ִּכי ַהֶּמֶלְך ֶׁשל ַהּגֹוִים ָצִריְך ְלַדֵּבר ִאיּתֹו 
ְּבְדִחיפּות. ַעְכָׁשיו. ָיָצא ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶאל ַהֶּמֶלְך, ִּכי ְלגֹוי ָאסּור ְלִהיָּכֵנס 
ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוֵהם ִּדיְּברּו, אּוָלם ִּבְזַמן ֶׁשִּדיְּברּו ִניַּתז רֹוק ִמִּפיו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַעל ַהְּבָגִדים 
ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ִקְמִחית. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ִקְמִחית ִהְצַטֵער ְמאֹוד, ִּכי ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו, 
ֶׁשרֹוק ֶׁשל נֹוְכִרי ְמַטֵּמא, ְוַעְכָׁשיו הּוא ְּכָבר ֹלא ָיכֹול ְלַהְמִׁשיְך ַלֲעבֹוד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִּכי 

הּוא ָטֵמא. ֹלא ָהְיָתה ְּבֵרָרה, ּוִמיּנּו ֶאת ָאִחיו, ֶׁשִּיְהֶיה ּכֹוֵהן ָּגדֹול ִּבְמקֹומֹו.

ְּלִקְמִחית, ִאיּמֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל, ָהיּו ִׁשְבָעה ָּבִנים, ְוכּוָּלם ָהיּו ּכֹוֲהִנים ְּגדֹוִלים. ִהיא 
ָזְכָתה ְלָכְך ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ִהְקִּפיָדה ְמאֹוד ִלְהיֹות ְצנּוָעה.

ַּדף מ"ח: ֵּתיקֹו

"ֵּתיקֹו" ִהיא ִמיָּלה ֲאָרִמית ֶׁשַּתְרּגּוָמּה הּוא "ַּתֲעמֹוד". 
ִלְפָעִמים ַהְּגָמָרא ְמִביָאה ְׁשֵאָלה, אֹו ָסֵפק, ֶׁשֵאין יֹוְדִעים 
ֵאָלה  ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ָעֶליָה, ְוַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת "ֵּתיקֹו" - ַהּׁשְ
ִנְׁשֲאָרה ַלֲעמֹוד.  ֵאין ְּתׁשּוָבה. ַמְמִּתיִנים ְלֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 

ֵאָלה. ָזכּור ַלּטֹוב, ֶׁשַּיֲעֶנה ְתׁשּוָבה ְוִיְפּתֹור ֶאת ַהּׁשְ

ְּבַדף ֶזה ַהְּגָמָרא ְמִביָאה ְׁשֵאלֹות ׁשֹונֹות ֶׁשֲחָכִמים ֹלא ָיְדעּו 
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ֲעֵליֶהן. ְלָמָׁשל, ְּכֶׁשָאָדם ֵמִביא ִמְנָחה ֶׁשל סֹוֶלת ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַמְקִריִבים 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֵחֶלק ִמן ַהִּמְנָחה - "קֹוֶמץ ַהִּמְנָחה". ִלְפֵני ֶׁשַּמְקִריִבים ֶאת "קֹוֶמץ ַהִּמְנָחה" 
י  ָצִריְך ְלַהִּניַח אֹותֹו ְּבתֹוְך "ְּכִלי ָׁשֵרת", ְּכִלי ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ָהַאמֹוָרא ַמר ַּבר ַרב ַאּׁשִ
ִהְסַּתֵּפק, ַמה ַהִּדין ִאם ַהּכֹוֵהן ָטָעה ְוָהַפְך ְּכִלי ָׁשֵרת ְוָאז ִהִּניַח ָעָליו ֶאת "קֹוֶמץ ַהִּמְנָחה", 
ֵרת? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא  ַהִאם ַהּקֹוֶמץ ָּכֶׁשר, אֹו ֶׁשָּמא ָצִריְך ְלַהִּניַח אֹותֹו ַדְוָקא ְּבתֹוְך ְּכִלי ַהּׁשָ

- ֵּתיקֹו. ָהָאמֹוָרִאים ֹלא ָיְדעּו ַמה ַהְּתׁשּוָבה.

ַּדף מ"ו: "ֵאׁש ַהַּמֲעָרָכה"

"ֵאׁש ַהַּמֲעָרָכה" ִהיא ָהֵאׁש ֶׁשָּדְלָקה ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ְוֵיׁש ִמְצָוה ֶׁשִהיא ִתְבַער ָּתִמיד, ְוָאסּור 
ְלַכּבֹות אֹוָתּה. ַּבִּמְׁשָּכן ָהָיה ִמְזֵּבַח ָעׂשּוי ִמְּנחֹוֶׁשת, ְוַכֲאֶׁשר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ָּבָנה ֶאת ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון, הּוא ָּבָנה ִּבְמקֹומֹו ִמְזֵּבַח ֵמֲאָבִנים. ַּבָּבַרְיָתא  ְמסּוָּפר, ִּכי ְּכֶׁשּמֶֹׁשה 
ַמִים ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ְוָהֵאׁש ַהּזֹו ִנְׁשֲאָרה ָתִמיד. ַּגם  ַרֵּבנּו  ֵהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן, ָיְרָדה ֵאׁש ִמּׁשָ
ְּכֶׁשֵּפְרקּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוָנְסעּו ְלָמקֹום ַאֵחר, ִהִּניחּו ִמְכֶסה ַעל ָהֵאׁש, ְּכֵדי ִלְׁשמֹור ָעֶליָה 
ַּבֶּדֶרְך. ָהֵאׁש ִנְׁשֲאָרה ַעל ַהִּמְזֵּבַח 486 ָׁשִנים, ְוַכֲאֶׁשר ִנְבָנה ַהִּמְזֵּבַח ֶהָחָדׁש ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
ה. ָהִראׁשֹון, ָעְבָרה ָהֵאׁש ֵאָליו ְוִהיא ִנְׁשֲאָרה ָעָליו ַעד ְּתקּוָפתֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ָהָרָׁשע ְמַנּׁשֶ

בס"ד

1. מי נקראים "אדם" ואינם בני אדם?

2. מה עשו עם האש שעל מזבח הנחושת 
בזמן המסעות?

3. מאיזו ארץ הביא שלמה המלך זהב?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יומא, ַדִּּפים מ״ה - מ״ח

???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: שמואל, ירמיהו, אלישע, מלאכי(

חידה!

דבר תורה
בנייתה של מנורת המשכן, המוזכרת 
בתחילת פרשתנו, הייתה מהמורכבות 
והמסובכות ביותר מכל כלי המשכן. 
המנורה הייתה מורכבת משבעה קנים, 
כפתורים ופרחים, אשר כולם היו חייבים 
להיעשות ממקשה אחת, ואפילו משה 

רבנו "נתקשה בעשייתה".

מה בא לבטא מבנה זה של המנורה? 
המנורה היא סמל לשני צדדים הקיימים 
בעם ישראל. מצד אחד יש לכל אחד 
מאיתנו צד פרטי השונה ונבדל מחברו, 
ומצד שני - כולנו מאוחדים וקשורים זה 
בזה. המנורה נעשתה ממקשה אחת, דבר 
המבטא את החיבור, הקישור והערבות של 
כל ישראל זה לזה, ומצד שני היא התפרטה 
מתוך כך לפרטי פרטים קטנים - כפתור, 
פרח, קנה וכן הלאה - דבר המבטא את 

הייחודיות והשונות של כל אחד.

ַּדף מ"ה: ִׁשְבָעה סּוִגים ֶׁשל ָזָהב

ָנה, ַהַּמְחָּתה )ַהַּמְחָּתה ִהיא ַּכף ְּגדֹוָלה(, ָּבּה ָלְקחּו ֶגָחִלים ִמן ַהִּמְזֵּבַח, ָהְיָתה  ְּבָכל ְימֹות ַהּׁשָ
ֲעׂשּוָּיה ֶּכֶסף, ַאְך ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבַמְחָּתה ֲעׂשּוָּיה ָזָהב.

ֵּיׁש ִׁשְבָעה סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל ָזָהב. ֵּיׁש ָזָהב ָרִגיל, ְסָתם ָזָהב. ֵיׁש ָזָהב טֹוב יֹוֵתר ֶׁשִּנְקָרא 
"ָזָהב טֹוב". ֵיׁש ַּגם "ְזַהב אֹוִפיר", ַהַּמִּגיַע ֵמֶאֶרץ אֹוִפיר, ְוהּוא ָזָהב ָחׁשּוב ְמאֹוד. ְּבֵסֶפר 
לֹום, ָׁשַלח אֹוִנּיֹות ְלֶאֶרץ אֹוִפיר ְּכֵדי ְלָהִביא  ֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ ְמָלִכים ְמסּוָּפר, ֶׁשּׁשְ
ִמֶּמָּנה ָזָהב. ֵיׁש עֹוד סּוג ֶׁשל ָזָהב ְמַעְנֵין ְמאֹוד, קֹוְרִאים לֹו "ָזָהב ָׁשחּוט". ַהָּזָהב ַהֶּזה 
ַרְך ְמאֹוד, ְוֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִמֶּמּנּו חּוִטים ְוִלְתּפֹור ִמֶּמּנּו ָּבֶגד. ַהָּזָהב ַהָּיָקר ְּביֹוֵתר ְמכּוֶּנה 
"ְזַהב ַּפְרַוִים". ִצְבעֹו ֶׁשל ָזָהב ֶזה הּוא ָאדֹום, ְודֹוֶמה ְלָדם ֶׁשל ָּפִרים, ְוָלֵכן הּוא ְמכּוֶּנה 
"ַּפְרַוִים". ַהַּמְחָּתה ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ָהְיָתה ֲעׂשּוָּיה ִמ"ְּזַהב ַּפְרַוִים". ַהּכֹוֵהן 

ָנַטל ָּבּה ֶאת ַהֶּגָחִלים ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים, ִהִּניָחּה ַעל ָהָאֶרץ ּוִפיֵּזר ְקטֹוֶרת ַעל ַהֶּגָחִלים.

בעלון מוזכר אליהו הנביא. זהו את 
הנביאים הבאים:

1. משח שני מלכים בישראל

2. היה בירושלים בזמן החורבן

3. היה ממשיכו של אליהו

4. הנביא האחרון בתנ"ך


