
ַּדף מ"ט: ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול וַהַמְחָּתה

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָהָיה ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ִנְכַנס ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ִעם ַּכף ְוִעם ַמְחָּתה )ַהַּמְחָּתה 
ִהיא ַּכף ְּגדֹוָלה(. ַּבַּכף ָהְיָתה ְקטֹוֶרת ּוַבַּמְחָּתה ָהיּו ֶגָחִלים.

ְּבקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים, ִהִּניַח ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ֶאת ַהַּמְחָּתה ִעם ַהֶּגָחִלים ַעל ָהִרְצָּפה, ְוַאַחר 
ָּכְך ָׁשַפְך ֶאת ַהְּקטֹוֶרת ַעל ַהֶּגָחִלים.

ֶאָּלא ֶׁשהּוא ֹלא ָׁשַפְך ֶאת ַהְּקטֹוֶרת ָיָׁשר ֵמַהַּכף. ְּתִחיָּלה הּוא ָהָיה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ָּדָבר 
ְמסּוָּבְך ְמאֹוד. הּוא ָהָיה ָצִריְך ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהַּכף, ְוִלְׁשּפֹוְך ִמֶּמָּנה ֶאת ַהְּקטֹוֶרת ְלתֹוְך 
ְׁשֵּתי ַהָּיַדִים ֶׁשּלֹו. ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹו ִהיא ַאַחת ָהֲעבֹודֹות ַהָּקׁשֹות ְוַהְּמסּוָּבכֹות ֶׁשְּבֵבית 

ַהִּמְקָּדׁש.

ֵאיְך ְּבָכל זֹאת ִהְצִליַח ַהּכֹוֵהן ַלֲעׂשֹות זֹאת?

ֵיׁש ַמְסִּביִרים, ֶׁשהּוא ֶהֱחִזיק ְּבִׁשיָּניו ֶאת ַהָּיִדית ֶׁשל ַהַּמְחָּתה, ְוָכְך ִהְצִליַח ַלֲהפֹוְך 
ַאט-ַאט ֶאת ַהַּמְחָּתה ְוִלְׁשּפֹוְך ֶאת ַהְּקטֹוֶרת ְלתֹוְך ַּכּפֹות ָיָדיו.

ַּדף נ': ְׁשלֹוָׁשה סּוִגים ֶׁשל קֹוְרָּבנֹות

ַּבַּדף ַהּיֹוִמי לֹוְמִדים ַעל ְׁשלֹוָׁשה סּוִגים ֶׁשל קֹוְרָּבנֹות:

"קֹוְרָּבן ָיִחיד": קֹוְרָּבן ָיִחיד הּוא קֹוְרָּבן ֶׁשֵהִביא ָאָדם ְלַבד. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשַחָּיִבים ְלָהִביא 
קֹוְרָּבן, ְלָמָׁשל, ְמצֹוָרע ֶׁשִּנְהָיה ָטהֹור, ְוֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשִהְתַנְּדבּו ְלָהִביא קֹוְרָּבן ְלֵבית 

ַהִּמְקָּדׁש. ָּכל ֵאֶּלה ִנְקָרִאים "קֹוְרָּבן ָיִחיד", ִּכי ֵהם ַׁשָּיִכים ְלָאָדם ֶאָחד.

ֵני ֲאָנִׁשים רֹוִצים ְלַנֵּדב קֹוְרָּבן ַיַחד, ֵהם ְיכֹוִלים ִלְקנֹות  "קֹוְרָּבן ַהּשּׁוָּתִפים": ְּכֶׁשּׁשְ
ָּיְך ִלְׁשֵניֶהם, ּוְלַהְקִּדיׁש אֹוָתּה ְלקֹוְרָּבן עֹוָלה אֹו ְלקֹוְרַּבן ְׁשָלִמים,  ְּבֵהָמה ִמֶּכֶסף ֶׁשּׁשַ

ְוַכֲאֶׁשר יּוְקַרב ַהקֹוְרָּבן, הּוא ְיַכֵּפר ַעל ְׁשֵניֶהם, ִּכי הּוא קֹוְרָּבן ֶׁשל ְׁשֵניֶהם.

"קֹוְרָּבן ִציּבּור": קֹוְרָּבן ִציּבּור הּוא קֹוְרָּבן ֶׁשֵּיׁש ִמְצָוה ֵמַהּתֹוָרה ְלָהִביא אֹותֹו ֲעבּור ָּכל 
ַעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְזַמִּנים ֶׁשַהּתֹוָרה ָקְבָעה, אֹו ְּבִמְקִרים ְמסּוָּיִמים. ְלָמָׁשל, קֹוְרָּבן ַהָּתִמיד, 
ַמְקִריִבים ַּפֲעַמִים ְּבָכל יֹום, ַּפַעם ַּבּבֹוֶקר ּוַפַעם ַאַחת ֵּבין ָהַעְרַּבִים. ַּגם קֹוְרְּבנֹות ַהּמּוָסף, 

ָּבתֹות ּוַבַחִּגים, ֵהם קֹוְרְּבנֹות ִציּבּור. ֶׁשַּבּׁשַ

קֹוְרְּבנֹות ַהִּציּבּור ֶׁשּמּוָבִאים ְלַכָּפָרה ַעל ֲעֹונֹות, ְמַכְּפִרים ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָּכל 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ַּדף נ"א: ָּפרֹוֶכת קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ֵהיָכל, ֶׁשְּבסֹופֹו ָהָיה ֶחֶדר ָּגדֹול ֶׁשִּנְקָרא "קֹוֶדׁש", ּובֹו ָהיּו ַהְּמנֹוָרה, 
ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְוׁשּוְלַחן ֶלֶחם ַהָּפִנים. ְּבסֹוף ַהֵהיָכל ָהָיה קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים.

ַּבּתֹוָרה ֶנֱאַמר, ֶׁשֵּבין ַהּקֹוֶדׁש ְלֵבין קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ְצִריִכים ִלְקּבֹוַע ְמִחיָּצה ֶׁשַּתְבִּדיל 
ֵּביֵניֶהם. ּוֶבֱאֶמת, ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ִנְבָנה ִקיר ְּבעֹוִבי ַאָּמה )ֲחִצי ֶמֶטר ְּבֶעֶרְך(, 

ֵּבין ַהֵהיָכל ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים.

ִני ֹלא ָּבנּו ִקיר ֶאָּלא ָתלּו ָּפרֹוכֹות ֵּבין ַהּקֹוֶדׁש ְלֵבין קֹוֶדׁש  ֲאָבל ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ַהּקֹוָדִׁשים, זֹאת ִמְּפֵני ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון ָהָיה ְּבגֹוַבּה ֶעְׂשִרים ַאָּמה ִּבְלַבד, ַאְך 
ִני ָהָיה ְּבגֹוַבּה ֵמָאה ַאָּמה )ְּכמֹו ִּבְנָין ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש קֹומֹות(.  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ְּכֵדי ִלְבנֹות ִקיר ָּגבֹוַּה ָּכל ָּכְך, ָצִריְך ֶׁשַהָּבִסיס ֶׁשּלֹו, ַהְתָחַלת ַהִּקיר ְלַמָּטה, ִיְהֶיה ָרָחב 
ְמאֹוד, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְבנֹות אֹותֹו ַעל ָּבִסיס ֶׁשל ַאָּמה ַאַחת ִּבְלָבד. ָלֵכן ֹלא ָּבנּו ִקיר ֶאָּלא 

ָתלּו ָּפרֹוכֹות.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 398

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת יומא, דף נ"א

הסבר: חכמים אמרו שבמשכן אמנם הייתה רק 
פרוכת אחת בין הקודש לקודש הקודשים, אבל 
בבית שני, מכיוון שלא היה קיר בשם "אמה 
טרקסין" שהבדיל בין השניים, הסתפקו חכמים 

לגבי קדושת מקומו, ועשו שתי פרוכות.

איסתפקא - הסתפקו
בקדושתיה - בקדושתו

"ורבנן אמרי לך: הני מילי במשכן, אבל במקדש שני, 
כיוון דלא הואי אמה טרקסין, ובמקדש ראשון הוא 

דהואי, ואיסתפקא להו לרבנן בקדושתיה אי כלפנים 
אי כלחוץ, ועבוד שתי פרוכות". 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יֹוָמא מ"ט-נ"ה
פרשת שלח | י"ט-כ"ה בסיון )30 למאי- 5 ליוני( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה

 מצודות טגארט
ובנין משטרת רמת גן

בתחילת  נבנתה  גן  רמת  משטרת 
העשרים  המאה  של  ה-40  שנות 
כאחת מ"מצודות טגארט", שנבנו ברחבי 
הארץ ביוזמתו של צ'ארלס טגארט 
בתקופת המנדט הבריטי. ב-1946 תקף 
כוח של האצ"ל את בניין המשטרה כדי 
לשדוד את מחסן הנשק והתחמושת 
שלה. במהלך הקרב נהרגו שלושה אנשי 
אצ"ל, והרביעי, דב גרונר, נפצע ונפל 
בשבי, ומאוחר יותר הוצא להורג. לזכר 
הנופלים הוקמה מאוחר יותר אנדרטה 
מול בניין המשטרה, בה נראה אריה קטן, 
המסמל את "גור אריה יהודה", נושך אריה 
גדול המסמל את הבריטים. כיום משמש 

המבנה את משטרת ישראל.

דגם של מצודת טגארט במוזיאון לח"י 
)Wikipedia, TaBaZzz(



4 דקות

מצד שני:
אולי יוסי כן קנה את זה 

לעצמו, וזה לא טוב ולא 

נכון בגיל הזה. כדי שיוסי 

לא יתדרדר חלילה, על יוני 

לספר על כך להוריו של יוסי 

שהם מכירים אותו הכי טוב, 

ושהם יחליטו מה הכי נכון 

לעשות ואיך להגיב.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר התלבטות גדולה:

יוני בן ה-15 הלך ברחוב כאשר ראה לפתע את חברו יוסי קונה ב"פיצוציה" 
2 בקבוקי בירה. יוני הופתע מאוד לראות שיוסי קונה בירה, והתלבט 
מה עליו לעשות. האם להעלים עין? האם לדבר על זה עם יוסי או 

שאולי עליו לספר את זה להוריו של יוסי?

היה לוחם באצ"ל.. 1

במהלך ההתקפה על משטרת רמת גן נפצע ונפל בשבי . 2
הבריטים.

הבריטים דנו אותו למוות בתלייה.. 3

אנדרטה לזכרו ולזכר חבריו עומדת ברחוב ז'בוטינסקי . 4
ברמת גן, מול תחנת המשטרה.

  | 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

כ' בסיוון
כ' בסיוון הוא יום שיש הנוהגים לצום ולהתענות 
בו. הוא נקבע ליום צום בפעם הראשונה על 
ידי רבנו תם בעקבות עלילת דם בצרפת 
ב-1171, ולאחר מכן נקבע שוב אחרי פרעות 
רינדפלייש ב-1298, ואחרי גזירות ת"ח ות"ט. 
כמו כן, הוא נקבע כציון לשואת יהודי הונגריה. 
בתאריך זה גם התחולל הקרב הקשה בסולטאן 

יעקוב במהלך מלחמת לבנון הראשונה. 

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

דב גרונר הי"ד
התקפת האצ"ל על משטרת רמת גן

בתאריך כ"ב ניסן תש"ו ערך האצ"ל התקפה 
על תחנת המשטרה הבריטית ברמת גן, במטרה 
להחרים נשק שהיה נחוץ לארגון לשם פעולותיו. 
בהתקפה השתתפו 40 לוחמים, שהתחלקו 
לשתי קבוצות חסימה שחסמו את התנועה 
בכביש הסמוך, קבוצת פריצה וקבוצת סבלים. 
כשהם  במשאית  לתחנה  חדרו  הלוחמים 
מחופשים לשוטרים המובילים אסירים ערבים. 
הם הצליחו להעמיס את הנשק על המשאית, 
אולם בחילופי האש עם הבריטים נהרג מפקד 
הפורצים יעקב זלוטניק, ודב גרונר נפצע ונפל 
בשבי. שאר הלוחמים הצליחו להימלט ולהסתיר 
את הנשק. הייתה זו אחת הפעולות הנועזות 

ביותר של האצ"ל.

ראה אותו קונה את הבירה.שיוסי יכעס עליו בגלל שהוא זה עם יוסי, אבל אז יש חשש אולי בהזדמנות כדאי לדבר על ולא לדבר על זה עם אף אחד. הדבר הנכון זה להעלים עין ואולי זה משהו חד פעמי, לכן לעצמו, אלא למישהו אחר, אולי יוסי לא קונה את זה מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

האנדרטה לזכר דב גרונר ולנופלים בהתקפה על משטרת 
)Wikipedia( )רמת גן )נראית ברקע



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  . דב גרונר.
2  .

ההתקפה על משטרת רמת גן שנשלטה  על ידי הבריטים.
3  .

דב גרונר נתפס על ידי האנגלים והוצא  להורג בכלא עכו.
4  . ארגון האצ"ל.
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בס"ד

12 הרוגי  המלכות

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות במרכז הציור?

באיזה אירוע היא משתתפת?

מה הקשר בין השלטים משטרת רמת גן לכלא עכו?

לאיזה ארגון הייתה שייכת הדמות?

היינו שנים עשר לוחמים, מתוכם תשעה מהאצ"ל ושלושה מהלח"י.. 1

לחמנו נגד השלטון הבריטי, שגזר עלינו גזר דין מוות.. 2

עשרה מאיתנו הוצאו להורג בתלייה, ושנים שלחו יד בנפשם.. 3

זכינו לתואר "הרוגי מלכות".. 4

2

1

3

4



ִתָּיה ַּדף נ"ד: ֶאֶבן ַהּׁשְ

ְּבקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ָהְיָתה ֶאֶבן ֶׁשָּבְלָטה ֵמַהַּקְרַקע.
ָהֶאֶבן ַהּזֹו ִהְתַּגְּלָתה ִּבְתקּוַפת ַהְּנִביִאים ָהִראׁשֹוִנים, ַעל ְיֵדי ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ְוַעל ְיֵדי ָדִוד 
ִתָּיה" - "ְׁשִתָּיה" ִמְּלׁשֹון ַּתְׁשִּתית ִויסֹוד, ִּכי ֵמָהֶאֶבן  ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל, ְוֵהם ָקְראּו ָלּה "ֶאֶבן ַהּׁשְ

ַהּזֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ִהיא ַהְיסֹוד ֶׁשל ָהעֹוָלם.
ִתָּיה? ַרִּבי ָדִוד ֶּבן ְׁשֹלמֹה ִאְּבן ִזְמָרא, ֶׁשַחי ִלְפֵני ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות  ֵהיָכן ִנְמֵצאת ַהּיֹום ֶאֶבן ַהּׁשְ
ים ָׁשִנים, ּכֹוֵתב ְּבִסְפרֹו )שּו"ת ַרְדַּב"ז(, ִּכי ִמְבֶנה "ִּכיַּפת ַהֶּסַלע" ֶׁשָּבנּו ַהּמּוְסְלִמים  ַוֲחִמיּׁשִ
ִתָּיה. ִמְבֶנה ִּכיַּפת ַהֶּסַלע, הּוא ַהִּמְבֶנה ַּבַעל ַהַּגג  ַעל ַהר ַהַּבִית, ִנְבָנה ְּבִדּיּוק ֵמַעל ֶאֶבן ַהּׁשְ

ֶהָעגֹול ַהְמצּוֶּפה ְּבָזָהב. 

ַּדף נ"ה: "ַאַחת. ַאַחת ְוַאַחת. ַאַחת ּוְׁשַּתִים"

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים אֹוְמִרים ִּבְתִפַּלת מּוָסף ֶאת "ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה", ּוַמְזִּכיִרים ֶאת ֵסֶדר ֲעבֹוַדת 
ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים. ַאַחת ָהֲעבֹודֹות ֶׁשּלֹו ָהְיָתה ְלַהּזֹות  ִמַּדם 
ַהּקֹוְרָּבנֹות מּול ַהַּכּפֹוֶרת ֶׁשַעל ֲארֹון ָהֵעדּות. ָּכְך ָאנּו אֹוְמִרים ַּבְּתִפיָּלה: "ַאַחת. ַאַחת 
ְוַאַחת. ַאַחת ּוְׁשַּתִים. ַאַחת ְוָׁשלֹוׁש. ַאַחת ְוַאְרַּבע. ַאַחת ְוָחֵמׁש. ַאַחת ָוֵׁשׁש. ַאַחת ָוֶׁשַבע". 

ַמה ֵּפרּוׁש ַהְּדָבִרים? ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ָהָיה ָצִריְך ְלַהּזֹות ַּפַעם ַאַחת ְלַמְעָלה, ְועֹוד ֶׁשַבע 
ַהָּזאֹות ְלַמָּטה. ְּכֵדי ֶׁשהּוא ֹלא ִיְתַּבְלֵּבל  הּוא ָסַפר אֹוָתן, ְוכֹה ָאָמר: "ַאַחת" - ּוַמֶּזה ְלַמְעָלה.

ַאַחר ָּכְך ָהָיה אֹוֵמר "ַאַחת ְוַאַחת" ּוַמֶּזה ְלַמָּטה. ַמה ַהַּכּוָָנה "ַאַחת ְוַאַחת"? ַאַחת ְלַמְעָלה 
ְּכָבר ִהֵּזיִתי, ְוַעְכָׁשיו ֲאִני ָצִריְך ְלַהּזֹות ְלַמָּטה. ַאַחר ָּכְך ָאַמר "ַאַחת ּוְׁשַּתִים", ְּכלֹוַמר, 
ַאַחת ְלַמְעָלה ְּכָבר ִהִּזיִתי, ְוַעְכָׁשיו ֲאִני ָצִריְך ַּפַעם ְׁשִנָּיה ְלַהּזֹות ְלַמָּטה. ְוָכְך ָהָיה אֹוֵמר, 
ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְל"ַאַחת ָוֶׁשַבע". ַאַחת ְלַמְעָלה ָעִׂשיִתי, ְוַעְכָׁשיו ַאֶּזה ַּפַעם ְׁשִביִעית ְלַמָּטה.

ַּדף נ"ג: ָׁשלֹוׁש ְּפִסיעֹות ֲאחֹוַרִּנית

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ְּכֶׁשַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ִסֵּים ְלַהְקִטיר ֶאת ַהְּקטֹוֶרת 
ְּבקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ְוָרָצה ָלֵצאת ַהחּוָצה, הּוא ָּפַסע ֲאחֹוַרִּנית, 
ְּכֶׁשָּפָניו מּוְפנֹות ָקִדיָמה, ִּכי ְּבתֹוְך קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ֵיׁש 
ֶאת ֲארֹון ָהֵעדּות, ֶׁשְּבתֹוכֹו לּוחֹות ַהְּבִרית, ְוֵאין ֶזה ְמכּוָּבד 

ָלֵצאת ַּבֶּדֶרְך ָהְרִגיָלה ּוְלַהְפנֹות ֶאת ַהַּגב ַלֲארֹון ָהֵעדּות. ְלִפיָכְך ָיָצא ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְּכֶׁשהּוא 
הֹוֵלְך ֲאחֹוַרִּנית ּוָפָניו ְלִכיּוּון ָהָארֹון. ַהַּתְלמּוד ְמַצֵּין ֲהָלָכה דֹוָמה, ְלַגֵּבי ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה. 
ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ְמַסְּיִמים ֶאת ְּתִפיַּלת ָהֲעִמיָדה, ָאנּו ּפֹוְסִעים ָׁשלֹוׁש ְּפִסיעֹות ְלָאחֹור, ְוָקִדים 
ִעם ָהרֹאׁש ְּכמֹו ָאָדם ֶׁשִּנְפָרד ְלָׁשלֹום. ַמּדּוַע ָאנּו עֹוִׂשים ֵּכן? ִּכי ַּבְּתִפיָּלה ִּדיַּבְרנּו ִעם 
ַהֶּמֶלְך ַהָּקָּב"ה, וִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְסּתֹוֵבב ִּפְתאֹום ְוָלֶלֶכת. ַהָּדָבר ֵאינֹו ְמכּוָּבד. ָלֵכן ּפֹוְסִעים 

ֲאחֹוַרִּנית ָׁשלֹוׁש ְּפִסיעֹות ְוָקִדים ְלָׁשלֹום.

בס"ד

1. למה פוסעים שלוש פסיעות לאחור 
בסוף התפילה?

2. למה בבית שני לא בנו קיר בין הקודש 
לקודש הקודשים?

3. מדוע אבן השתייה נקראה כך?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יומא, ַדִּּפים נ״ב - נ״ה

???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: 1. 6   2. 150   3. 50   4. 13   5. 120

חידה!

דבר תורה
האנשים שנבחרו לרגל את הארץ היו 
אנשים גדולים: "ראשי בני ישראל המה". 
בנוסף, הם היו חלק מעם ישראל שראה את 
הניסים הגדולים שעשה הקב"ה במצרים. 
לפיכך יש לשאול: כיצד ייתכן והם חטאו 
במאיסת ארץ חמדה וחששו מהכניסה 
לארץ? ה"שפת אמת" מבאר כי חששם 
של המרגלים לא נבע מפקפוק ביכולתו 
של ה' להכניסם לארץ, כי אם מהשינוי 
שיתחולל עם הכניסה לארץ ישראל. 
במדבר היו ישראל תחת הנהגה ניסית, והיו 
חופשיים מכל עבודה חומרית-גשמית. לא 
היה צורך לעבוד כדי להתפרנס, ולא היה 
צורך לעסוק בעניינים מדיניים-כלכליים 
שהם לחם חוקה של מדינה. המציאות 
הזאת הייתה נוחה בעיניהם וחששם היה 
כי הכניסה לארץ תחייבם לעסוק יותר 
בענייני החומר. על כן העדיפו המרגלים 
את המשך שהותם במדבר תחת הנהגת 

הנס, מאשר הכניסה לארץ ישראל.

ַּדף נ"ב: ַהַּפֲעמֹוִנים ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול

ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ָלַבׁש ְׁשמֹוָנה ְּבָגִדים. ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ְמִעיל, ֶׁשְּבׁשּוָליו )ְלַמָּטה, ַּבָּקֶצה(, ָהיּו 
ַּפֲעמֹוִנים ֶׁשִּצְלְצלּו ְוִהְׁשִמיעּו ְצִליִלים ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ָהָיה ְמַהֵּלְך, ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב 
ַּבּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר ְׁשמֹות: "ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה' ּוְבֵצאתֹו". ְּכלֹוַמר, ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ַמע קֹול ַהַּפֲעמֹוִנים. ַמּדּוַע ָצִריְך ֶׁשִּיְׁשְמעּו ֶאת קֹול ַהַּפֲעמֹוִנים? ִמְּפֵני  ַהּכֹוֵהן הֹוֵלְך, ִיּׁשָ
ֶׁשְּכֶׁשהֹוְלִכים ְלֶמֶלְך, ֵאין ִנְכָנִסים ְלַחְדרֹו ְסָתם, ָצִריְך ְלַבֵּקׁש ְרׁשּות, הּוא ֲהֵרי ֶמֶלְך ְמכּוָּבד. 
ַוַּדאי ֶׁשָּצִריְך ָּכְך ְלַכֵּבד ַּגם ֶאת ַהָּקָּב"ה, ְוָלֵכן ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ְלַחֵּבר ַּפֲעמֹוִנים ִלְמִעילֹו ֶׁשל 
ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול, ְוָכְך הּוא ְּכִאיּלּו מֹוִדיַע ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ְוִנְכָנס. ְוִהֵּנה, ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ְּבֵחֶלק 
ִמן ַהְּזַמן ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ָלַבׁש ַרק ַאְרָּבָעה ְּבָגִדים, ַהְּמכּוִּנים "ִּבְגֵדי ָלָבן", ְוֹלא ָלַבׁש ְמִעיל 
ְוַּגם ֹלא ַּפֲעמֹוִנים. ַרֵּבנּו ֲחַנְנֵאל ַמְסִּביר, ֶׁשְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ַעם ִיְׂשָרֵאל זֹוִכים ְלִחיָּבה 
ִליַח ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְלִהיָּכֵנס  וַאֲהָבה ְמיּוֶחֶדת ֵמה', ְוַהֶּמֶלְך ַמְרֶׁשה ַלּכֹוֵהן ַהָּגדֹול, ַהּׁשָ

ֲאִפיּלּו ִמְּבִלי ְלהֹוִדיַע ִלְפֵני ֵכן.

הכוהן הגדול היה סופר את ההזאות 
שהיזה ביום כיפור. מתחו קו בין המושגים 

לבין המספר ששייך להם:

מספר סדרי משנה . 1

מספר הפרקים בתהילים. 2

מספר השנים ביובל. 3

 מספר עיקרי האמונה . 4
של הרמב"ם

 מספר שנות חייו . 5
של משה רבנו
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