
ַּדף כ"ח: ַהְיִׁשיָבה ָהִראׁשֹוָנה ָּבעֹוָלם

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר, ֶׁשִּמיֵמי ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ַאף ַּפַעם ֹלא ִהְפִסיקּו ִלְלמֹוד ִּביִׁשיָבה. 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָּפַתח ְיִׁשיָבה ְוִליֵּמד ָּבּה 
ּתֹוָרה. ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב ְּבִהְלכֹות ֲעבֹוָדה 
ָזָרה ֶׁשֲאָנִׁשים ַרִּבים ָּבאּו ִלְׁשאֹול ֶאת 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֵאיְך ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ְוָהיּו 
ַעל  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָּלְמדּו  ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים 
ָהֱאמּוָנה ַּבה'. ָּכְך ָנֲהגּו ַּגם ִיְצָחק ָאִבינּו 
ְוַאַחר ָּכְך ַיֲעֹקב ָאִבינּו. ַיֲעֹקב ָאִבינּו 

ִהְתַאֵּמץ ָּכל ָּכְך ְּבִליּמּודֹו, ַעד ֶׁשְּבִזְקנּותֹו ָהיּו ֵעיָניו ַחָּלׁשֹות. ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִליֵּמד ֶאת 
ָּכל ָּבָניו ֶאת ַהִּמְצוֹות, ְוהּוא ִמיָּנה ֶאת ֵלִוי ִלְהיֹות רֹאׁש ְיִׁשיָבה.

ַּגם ְּכֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְרדּו ְלִמְצַרִים, ְּבתֹוְך ַהָּצרֹות ַהּנֹוָראֹות ֶׁשָעְברּו ֲעֵליֶהם, ָהְיָתה ָלֶהם 
ְיִׁשיָבה ָּבּה ָלְמדּו תֹוָרה.

ַּדף כ"ט: "ֵא-ִלי! ֵא-ִלי! ָלָּמה ֲעַזְבָּתִני?"

ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִהְתּכֹוְנָנה ָלֶלֶכת ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִהיא ָיְדָעה ֶׁשהּוא ָעלּול ַלֲהרֹוג 
אֹוָתּה, ִּכי ַהחּוִּקים ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ָקְבעּו, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ְּבֹלא ַהְזָמָנה ֵמרֹאׁש.

ְּבָכל זֹאת ָהְלָכה ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ְּכֵדי ְלַנּסֹות ְלַהִּציל ֶאת ַהְּיהּוִדים ִמָּמֶות. ָהְלָכה ֶאְסֵּתר 
ְוִהְתַּפְלָלה ֵמעֹוֶמק ִליָּבּה ַלה', ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֵנס, ְוָכל ַהֶּדֶרְך ִהיא ִהְרִּגיָׁשה ֶׁשַה' ִנְמָצא ִאיָּתּה 
ְוׁשֹוֵמר ָעֶליָה. ִּפְתאֹום, ַּכֲאֶׁשר ִהיא ָעְבָרה ְלַיד "ֵּבית ַהְּצָלִמים", ּבֹו ָהיּו ַהְּפָסִלים ֶׁשל 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִהְרִּגיָׁשה ֶׁשֵאין ָלּה ְׁשִמיָרה ֵמה'. ִמָּיד ִהְתַּפְלָלה ֶאְסֵּתר: "ֵא-ִלי! ֵא-ִלי! ָלָּמה 
ֲעַזְבָּתִני?". ֶאת ְּתִפיָּלָתּה ֶׁשל ֶאְסֵּתר, ִהְכִניס ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ַּבְּתִהִּלים ִּבְתִחיַּלת ֶּפֶרק כ"ב, 

ּבֹו מֹוִפיַע  ַהָּפסּוק "ֵא-ִלי! ֵא-ִלי! ָלָּמה ֲעַזְבָּתִני?".

ַּדף ל': ְנִטיַלת ָיַדִים 

ִלְפֵני ֶׁשאֹוְכִלים ֶלֶחם - נֹוְטִלים ָיָדִים. ִּיָּתֵכן ִמְקֶרה ֶׁשִּבְׁשִביל ַּפת ֶלֶחם ַאַחת ְצִריִכים 
ִליּטֹול ָיַדִים ַּפֲעַמִים.  ְלָמָׁשל, ֶיֶלד ֶאָחד ָנַטל ֶאת ָיָדיו, ְוִהְתִחיל ֶלֱאכֹול. ְוִהֵּנה, ְּבֶאְמַצע 
ַהְּסעּוָּדה ִהִּגיַע ֲחֵברֹו ַהּטֹוב אֹותֹו הּוא ֹלא ָּפַגׁש ְזַמן ַרב. ָקם ַהֶּיֶלד ִמְּמקֹומֹו, ִּכיֵּבד ֶאת 
ָהאֹוֵרַח, ָיָצא ִעּמֹו ִמחּוץ ַלַּבִית ְוֵהם ִהְתִחילּו ְלַדֵּבר. ִּדיְּברּו ְוִדיְּברּו, ַעד ֶׁשהּוא ִנְזַּכר 

ֶׁשהּוא ְּבֶאְמַצע ַהְּסעּוָּדה ְוָרָצה ַלֲחזֹור ֶלֱאכֹול.

ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד ַהֶּיֶלד ָצִריְך ִליּטֹול ׁשּוב ֶאת ָיָדיו, ִמְּפֵני ֶׁשְּבֵני ָאָדם ֵאיָנם ַמְׁשִּגיִחים ָּכל 
ַהְּזַמן ֵהיָכן ַהָּיַדִים ֶׁשָּלֶהם נֹוְגעֹות, ְוָיכֹול ִלְהיֹות, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה ִעם ֲחֵברֹו, הּוא ֹלא ָׂשם 
ֵלב ְוָנַגע ִּבְמקֹומֹות ֶׁשְּצִריִכים ִליּטֹול ֲעֵליֶהם ָיַדִים. ַה"ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה" ְּבִסיָּמן ק"ע אֹוֵמר, 
ֶׁשִאם ַהֶּיֶלד ַיֲחִזיק ָּכל ַהְּזַמן ְּבָידֹו ַּפת ֶלֶחם, הּוא ֹלא ָצִריְך ִליּטֹול ׁשּוב ֶאת ָיָדיו, ִמְּפֵני ֶׁשָּכְך 
הּוא ִיְזּכֹור ֶׁשהּוא ְּבֶאְמַצע ַהְּסעּוָּדה ְוֹלא ִיַּגע ִּבְמקֹומֹות ֶׁשְּצִריִכים ִליּטֹול ֲעֵליֶהם ָיָדִים.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 395

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת יומא, דף כ"ח

הסבר: רב ספרא אמר שאברהם אבינו היה 
מתפלל מנחה כאשר השמש נטתה מעט מאמצע 
השמים, והטילה צל על צדי הכתלים. אמר רב 
יוסף: האם מאברהם אבינו, שהיה לפני מתן 
תורה, נלמד הלכה? אמר רבא: התנא במשנה 

למד הלכה מאברהם, ואנחנו לא נלמד ממנו?

צלותיה - תפילתו
משחרי - משחירים

גמרינן - לומדים

"אמר רב ספרא: צלותיה דאברהם מכי משחרי 
כותלי. אמר רב יוסף: אנן מאברהם ניקום ונגמר? 
אמר רבא: תנא גמר מאברהם, ואנן לא גמרינן 

מיניה?"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יֹוָמא כ"ח-ל"ד
פרשת במדבר | כ"ז באייר- ד' בסיון )9-15 למאי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה

העיר העתיקה בירושלים
העיר העתיקה בירושלים היא האזור 
העתיק של העיר. היא נבנתה בתקופה 
הכנענית, ודוד המלך הפך אותה לבירתו. 
בתחומה נמצא הר הבית, עליו עמדו בית 
המקדש הראשון והשני. העיר העתיקה 
היהודי,   - רבעים  לארבעה  מחולקת 
המוסלמי, הארמני והנוצרי, ושמונה 
שערים נמצאים בחומותיה. היא נבנתה 
ונהרסה לסירוגין במשך אלפיים שנה, 
ונמצאים בה שרידים של מבנים רבים 
מתקופות קדומות. במלחמת העצמאות 
השתלטו הירדנים על העיר, אולם היא 
שוחררה מחדש בידי ישראל במלחמת 
ששת הימים. כיום גרים בעיר העתיקה 
כ-39,000 תושבים, מתוכם כ-3,000 יהודים.

העיר העתיקה בירושלים )Wikipedia, אני(

יום ירושלים שמח
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מצד שני:

יעל טענה שהיא לא גרמה לשום 

נזק לאף אחד. בתחילה היא לקחה 

את העגלה ברשות, וזה שהיא 

העבירה כמה חבילות ושקיות 

לחברות שלה ובחזרה, זה לא 

צריך להפריע לאף אחד. העובדה 

שהעגלה חזרה לסופר קצת יותר 

מאוחר אינה מהווה בעיה ולא נגרם 

שום נזק, ממילא יש לסופר מספיק 

עגלות עבור כל הקונים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

אימא שלחה את יעל בת ה-15 לעשות קניות בסופר. יעל סיימה את 
הקניות, לקחה עגלה מהסופר והביאה את המצרכים הביתה. לאחר מכן 
, לפני שהחזירה את העגלה לסופר, לקחה יעל את העגלה והעבירה 
בה כל מיני חבילות ושקיות עם בגדים מהבית שלה לכמה חברות, 
ומהבית של החברות לבית שלה, ורק לאחר שעה ולאחר שסיימה את 
הכל החזירה את העגלה לסופר. ההתנהגות הזו של יעל עוררה דיון 

משפחתי סוער.

נולד בפולין ושם משפחתו המקורי היה גורונצ'יק.. 1

היה הרב הצבאי הראשי הראשון בצה"ל, הרב . 	
הראשי לתל אביב והרב הראשי לישראל.

במלחמת ששת הימים השתתף בשחרור הר הבית, . 3
קבר רחל ומערת המכפלה.

 את ספרו הראשון כתב בגיל 16 וזכה להסכמת . 	
הרב קוק.

  | 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
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הכותל הקטן
"הכותל הקטן" הוא חלק מהכותל המערבי 
של הר הבית, והוא בעצם ההמשך של הכותל 
המערבי לכיוון צפון. "הכותל הקטן" נמצא 175 
מ' צפונית לרחבת הכותל המערבי, קרוב יותר 
למקום בו עמד קודש הקודשים. יש בו שער 
ברזל שדרכו ניתן לראות את הר הבית. מכיוון 
שהוא המקום הקרוב ביותר להר הבית - רבים 
נוהגים להתפלל בכותל הקטן. השם "הכותל 
הקטן" ניתן לו כי הכותל המערבי המוכר לנו הוא 
הכותל הגדול, ואילו החלק החשוף של הכותל 
הזה קטן יותר ולכן הוא נקרא "הכותל הקטן".

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

הרב שלמה גורן  זצ"ל

מלחמת ששת הימים
מלחמת ששת הימים התנהלה בין ישראל 
למצרים, סוריה וירדן מכ"ו אייר עד ב' סיון 
תשכ"ז )1967(. לאחר תקופת המתנה מתוחה, 
בה איימו מדינות ערב להשמיד את ישראל, 
נפתחה המלחמה בהתקפת פתע של חיל האוויר 
הישראלי שהצליחה להשמיד את רוב חילות 
האוויר של האויב. בכך זכתה ישראל ליתרון 
משמעותי, ובמהלך המלחמה הביסה את צבאות 
ערב וכבשה את יהודה, שומרון, רצועת עזה, 
ירושלים המזרחית, רמת הגולן וסיני, כשהיא 
מגדילה בכך את שטחה פי שלוש. הניצחון 
הגדול ושחרורם של חלקים נרחבים מארץ 
ישראל עוררו תחושת התלהבות גדולה בישראל.

מצד אחד:
הסופר מאפשר לקחת הוא אסור ולא לשם כך כל שימוש אחר בעגלה המצרכים שקנתה הביתה. הסופר רק לצורך העברת להשתמש בעגלה של טענו שמותר היה ליעל חלק מבני המשפחה 

עגלות.

 | מן ההסטוריה

קצינים מחיל האוויר הישראלי ליד מטוס מצרי שהושמד 
בסיני )Wikipedia, יחזקאל רחמים(
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  | מי אני?

7 דקות

1  . הרב שלמה גורן .
	  .

הרב הראשי לצה"ל. הרב הראשי לתל אביב. הרב  הראשי לישראל.
3  . כ"ח באייר תשכ"ז.
	  .

הכותל המערבי. קבר רחל ומערת המכפלה. אל  המקומות הללו הגיע הרב גורן ראשון במלחמת 
ששת הימים.

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
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בס"ד

מערת המכפלה

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות היושבת בג'יפ עם ספר תורה ושופר?

באילו תפקידים רבניים היא שימשה?

באיזה תאריך התרחש האירוע המצויר כאן?

אילו מקומות מצוירים כאן וכיצד הם קשורים לדמות?

אני נמצאת בעיר חברון.. 1
אברהם אבינו קנה אותי מעפרון החתי.. 	
קבורים בי האבות והאמהות.. 3
שוחררתי במלחמת ששת הימים ומאז יהודים רבים . 	

באים להתפלל בי.

2

1

3

4



ַּדף ל"ג: "ֵאין ַמֲעִביִרים ַעל ַהִּמְצוֹות"

ְּבַדף ֶזה ַּבַּתְלמּוד מֹוִפיַע ְּכָלל ָחׁשּוב ְמאֹוד: "ֵאין ַמֲעִביִרין ַעל ַהִּמְצוֹות".

ַמה ַהַּכּוָָנה? ַהְּכָלל ַהֶּזה קֹוֵבַע, ֶׁשִאם ָאָדם ִנְמָצא ְּבָמקֹום ּבֹו הּוא ָיכֹול ְלַקֵּים ִמְצָוה 
ְמסּוֶּיֶמת, ָאסּור לֹו ַלֲעזֹוב ֶאת ַהָּמקֹום ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצָוה ַאֶחֶרת. ְלָמָׁשל, ַהּכֹוֲהִנים 
ֶׁשִּנְכְנסּו ַלֵהיָכל ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִהְתָקְרבּו ְתִחיָּלה ְלִמְזַּבח ַהָּזָהב, ְוָלֵכן ֵהם ִקְּימּו ֶאת 
ִמְצַות "ִּדיּשּׁון ַהִּמְזֵּבַח" - ְלַנּקֹות ֶאת ָהֵאֶפר ְוֶאת ַהֶּגָחִלים. ַרק ַאַחר ָּכְך ֵהם ִהְמִׁשיכּו 
ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות "ֲהָטַבת ַהְּמנֹוָרה" - ְלַנּקֹות ֶאת ֵנרֹות ַהְּמנֹוָרה ֶׁשִהְדִליקּו ֶאְתמֹול, 
ִּכי ַהְּמנֹוָרה ָעְמָדה ָרחֹוק יֹוֵתר ֵמַהִּמְזֵּבַח, ְו"ֵאין ַמֲעִביִרים ַעל ַהִּמְצוֹות". ַּגם ְּבָׁשָעה 
ֶׁשּלֹוְבִׁשים ְּתִפיִּלין ְמַקְּיִמים ֶאת ַהְּכָלל "ֵאין ַמֲעִביִרין ַעל ַהִּמְצוֹות" - ְּתִחיָּלה ַמִּניִחים 
ְּתִפיִּלין ֶׁשל ָיד ְוַאַחר ָּכְך ְּתִפיִּלין ֶׁשל רֹאׁש. ָלֵכן, ָצִריְך ְלַסֵּדר ֶאת ַהְּתִפיִּלין ְּבתֹוְך 
ַהִּתיק ָּכְך ֶׁשְּכֶׁשַּמְכִניִסים ֶאת ַהָּיד ְלתֹוְך ַהִּתיק, ַהָּיד ִּתְפַגע ְּתִחיָּלה ַּבְּתִפיִּלין ֶׁשל ָיד, 

ִּכי אֹוָתם ַמִּניִחים ִראׁשֹוִנים.

ַּדף ל"ד: "ִלְׁשַּכת ֵּבית ַהַּפְרָוה"

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָהָיה ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול טֹוֵבל ַּבִּמְקֶוה ֶׁשָהָיה ַעל ַהַּגג ֶׁשל ֶחֶדר ֶׁשּכּוָּנה 
"ִלְׁשַּכת ֵּבית ַהַּפְרָוה".

ף  ַמּדּוַע ַהִּלְׁשָּכה ּכּוְּנָתה "ַּפְרָוה"? ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ִסיּפּור ְמַרֵּתק ְּביֹוֵתר. ַּפַעם ַחי ְמַכּׁשֵ
ְּבֵׁשם "ַּפְרָוה", ֶׁשָהָיה ַסְקָרן ְמאֹוד ִלְראֹות ָמה עֹוֶׂשה ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְּבתֹוְך קֹוֶדׁש 
ַהּקֹוָדִׁשים ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים. ִהְתִחיל ַּפְרָוה ַלְחּפֹור ִמְנָהָרה ְלַיד ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוהּוא ִתְכֵנן 
ִלְכרֹות ֶאת ַהִּמְנָהָרה ִמַּתַחת ָלֲאָדָמה, ַעד קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים, ָׁשם ָיִציץ ִמְּלַמָּטה ְוִיְרֶאה 
ף ָחַפר ָּבֲאָדָמה, ַהּכֹוֲהִנים ִהְרִּגיׁשּו ֶׁשהּוא  ֶאת ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול. ֲאָבל, ּתֹוְך ְּכֵדי ֶׁשַהְּמַכּׁשֵ
ף ְּבתֹוְך ַהִּמְנָהָרה ֶׁשּלֹו, חֹוֵפר ְוחֹוֵפר. ִמָּיד  חֹוֵפר, ְוֵהם ִחיְּפׂשּו ּוָמְצאּו ֶאת ַּפְרָוה ַהְּמַכּׁשֵ
ם, ְוַלָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָמְצאּו אֹותֹו ָקְראּו ַּפְרָוה. ָלֵכן, ַהִּלְׁשָּכה ֶׁשִּנְבְנָתה  הֹוִציאּו אֹותֹו ִמּׁשָ

ְּבאֹותֹו ָמקֹום ּכּוְּנָתה "ֵּבית ַהַּפְרָוה" .

ַּדף ל"ב: ִּבְגֵדי ַהָּלָבן ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול

ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול עֹוֵבד ִּבְׁשמֹוָנה ִּבְגֵדי ְּכהּוָּנה ַהְמכּוִּנים  "ִּבְגֵדי ָזָהב", ִּכי ֵחֶלק ֵמֶהם ֲעׂשּוִים 
ִמָּזָהב, ְלָמָׁשל, ַהחֹוֶׁשן ְוַהִּציץ. ֲאָבל, ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ְּבֵחֶלק ֵמָהֲעבֹודֹות ַהְּמיּוָחדֹות ֶׁשל 
יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ָלַבׁש ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול "ִּבְגֵדי ָלָבן". ָּכְך ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת ְּבָפָרַׁשת ַאֲחֵרי מֹות.

ַמּדּוַע ְמַצּוָה ַהּתֹוָרה ַלֲעבֹוד ַּדְוָקא ְּבִבְגֵדי ָלָבן ֶאת ָהֲעבֹודֹות ֶׁשעֹוִׂשים ְּבקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים? 
ְּבַתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא  ֶנֱאַמר, ִּכי ַהּכֹוֵהן ָּגדֹול ּדֹוֶמה ְלַמְלָאְך ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא 
ָנה מֹוִסיף  עֹוֵבד ְּבקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים, ְוָלֵכן הּוא ָלבּוׁש ְּבִבְגֵדי ָלָבן. ְּבַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהּׁשָ
ַהַּתְלמּוד ֶהְסֵּבר נֹוָסף, ֶׁשַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ֹלא ָלַבׁש "ִּבְגֵדי ָזָהב" ְּכֶׁשהּוא ִנְכַנס ְלקֹוֶדׁש 
ַהּקֹוָדִׁשים ְלַכֵּפר ַעל ֲעֹונֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵדי ֹלא ְלַהְזִּכיר ֶאת ֵחְטא ָהֵעֶגל, ֶׁשָהָיה ִמָּזָהב.

בס"ד

1. מתי צריך ליטול ידיים באמצע הסעודה, 
אפילו שכבר נטלו קודם?

2. איזה חטא מזכירים בגדי הכוהן הגדול?

3. איזו לשכה נקראה על שם מכשף?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יומא, ַדִּּפים ל"א- ל"ד

???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

)תשובה: אין מעבירין על המצוות(

חידה!

דבר תורה
ספר במדבר הוא ספר "הדרך", בו מתואר 
המסע הארוך של בני ישראל לקראת הגעתם 
אל הארץ המיוחלת. ההליכה במדבר קשה, 
גם פיזית וגם מנטלית, והיא מביאה עמה 
מחלוקות וחטאים רבים. דבר זה טבעי 
ואופייני ל"הליכה בדרך", שכן הסכנות 
שאורבות בה גדולות ורבות, ועל כן תיקנו 

חכמים תפילה מיוחדת: "תפילת הדרך".
היה ניתן לחשוב שאם כן, אולי עדיף כלל לא 
לצאת לדרך. אם הסכנה אורבת בכל פינה, 
אם הדרך מרבה את הקשיים והמחלוקות, 

אולי עדיף שלא לזוז.
אולם, הליכת אבותינו במדבר מהווה סמל 
ומופת לכך, שגם כשידוע שהדרך קשה, 
הרי שרק היא תוביל אותנו בסופו של דבר 

אל פסגת ההר.   

ַּדף ל"א: ֲעבֹוַדת ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול 

ְּבבֹוֶקר יֹום ַהִּכיּפּוִרים - ִלְפֵני ֶׁשַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ִהְתִחיל ֶאת ֲעבֹודֹות ַהּיֹום, הּוא ָהָיה טֹוֵבל 
ַּבִּמְקֶוה. ּוֶמה ָעׂשּו ִאם ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ָהָיה ָזֵקן, אֹו ִאם ָהָיה "ִאיְסְטִניס" )ְמפּוָּנק(, ֶׁשָּקֶׁשה 
לֹו ְלִהיָּכֵנס ְלַמִים ָקִרים? ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכיּפּוִרים ָהיּו ַמְרִּתיִחים ֲחִתיכֹות 
ַּבְרֶזל, ּוְבבֹוֶקר יֹום ַהִּכיּפּוִרים ָהיּו ְמִטיִלים אֹוָתן ְלתֹוְך ֵמי ַהִּמְקֶוה, ְוַהֲחִתיכֹות ַהּלֹוֲהטֹות 

ִחיְּממּו ֶאת ַהַּמִים. ְוָכְך ֹלא ָסַבל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול, ַהָּזֵקן אֹו ָהִאיְסְטִניס, ִמַּמִים ָקִרים.

יעּור הּוא "ַאְרָּבִעים ְסָאה".  ַמהּו ִׁשיעּור ַהִּמְקֶוה - ַּכָּמה ַמִים ָצִריְך ֶׁשִּיְהיּו ַבִּמְקֶוה? ַהּׁשִ
ִמַּנִין יֹוְדִעים ֶׁש"ַאְרָּבִעים ְסָאה" ַמִים ְּבִדּיּוק ֵהם ִמְקֶוה ָּכֵׁשר? ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת 
ֶׁשַהָּטֵמא ִיְרַחץ ֶאת "ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים". ָאְמרּו ֲחָכִמים, ָצִריְך ַּכּמּות ַמִים ָּכזֹו ֶׁשְּבַּפַעם ַאַחת 

ָּכל ּגֹופֹו ֶׁשל ָאָדם ְמבּוָּגר ִמְתַּכֶּסה ְבַמִים, ְוַהַּכּמּות ַהּזֹו ִהיא "ַאְרָּבִעים ְסָאה".

החליפו כל אות באות שלפניה בא"ב כדי 
למצוא כלל הלכתי שמופיע בעלון:

בכס        נפגכשכס         פם        ונקזזא


