
ַּדף ס"ג: ֶּפַתח אֹוֶהל מֹוֵעד

ֶאת ַהּקֹוְרָּבנֹות ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָׁשֲחטּו ָּבֲעָזָרה, ַּבֲחַצר ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֹלא ְבתֹוְך ַהֵהיָכל, 
ֶׁשּבֹו ָהיּו ַהְּמנֹוָרה, ׁשּוְלַחן ֶלֶחם ַהָּפִנים ּוִמְזַּבח ַהָּזָהב.

ֵמַהָּפסּוק ְּבַוִּיְקָרא ַהְמַדֵּבר ַעל ְׁשִחיַטת קֹוְרָּבן: "ּוְׁשָחטֹו ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד" ָלְמדּו ֲחָכִמים 
ֶׁשָּצִריְך ִלְׁשחֹוט ֶאת ַהּקֹוְרָּבנֹות ְּכֶׁשַהְּדָלתֹות ֶׁשל ַהֵהיָכל ְּפתּוחֹות, ִּכי ַהּתֹוָרה ָאְמָרה 
"ֶּפַתח" - ָּפתּוַח. ָלֵכן, ִאם ָׁשֲחטּו קֹוְרָּבן ְּכֶׁשַּדְלתֹות ַהֵהיָכל ְסגּורֹות - ַהּקֹוְרָּבן ָּפסּול.

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַּגם ַעל ָּדָבר נֹוָסף - ַעל ִאיּסּור "ְׁשחּוֵטי חּוץ". ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמיִּלים 
"ְׁשחּוֵטי חּוץ"? קֹוְרָּבן ֶׁשִּנְׁשַחט ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ֶאת ַהּקֹוְרָּבנֹות ָצִריְך ִלְׁשחֹוט 

ַאְך ְוַרק ְּבֶׁשַטח ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ַאְך קֹוְרָּבן ֶׁשִּנְׁשַחט ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש – ָּפסּול.

ַּדף ס"ד: "אֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו"

ַּבָּפסּוק ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא: "ְוׁשֹור אֹו ֶׂשה, אֹתֹו ְוֶאת ְּבנֹו - ֹלא ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום ֶאָחד", אֹוֶסֶרת 
ַהּתֹוָרה ִלְׁשחֹוט ְּבֵהָמה ְוֶאת ַהֵּבן ֶׁשָּלּה ְּבאֹותֹו יֹום.

ַּבַעל ֵסֶפר "ַהִחיּנּוְך" )ִמְצָוה רצ"ד( ַמְסִּביר, ִּכי ַהָּקָּב"ה ַמְרֶׁשה ִלְבֵני ָאָדם ִלְׁשחֹוט ַּבֲעֵלי 
ַחִּיים, ַאְך הּוא ִּביֵּקׁש ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶאת ִמיַּדת ָהַרֲחִמים. זֹאת ָאנּו ְלֵמִדים ִמן ָהִאיּסּור 

ִלְׁשחֹוט ְּבֵהָמה ְוֶאת ַהֵּבן ֶׁשָּלּה ְּבאֹותֹו יֹום.

ִעיִרים ֶׁשָּבְרחּו ַּדף ס"ה: ְׁשֵני ַהּׂשְ

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְׁשֵני ְׂשִעיִרים, ְוָקְבעּו ַּבַהְגָרָלה, ִמי ִיְהֶיה קֹוְרַּבן ַחָּטאת 
ִעיִרים, ָנְׂשאּו  ּוִמי ֵיֵלְך ַלֲעָזאֵזל. ָמה קֹוֶרה ְּבִמְקֶרה ֶׁשַאֲחֵרי ַהַהְגָרָלה, ְלֶפַתע ִנְבֲהלּו ַהּׂשְ
ֶאת ַרְגֵליֶהם ְוִנְמְלטּו ִחיׁש ֶאל ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶנֶעְלמּו ֵמֲאחֹוֵרי ַהר ַהַּבִית ְוִאי 
ֶאְפָׁשר ִלְמצֹוא אֹוָתם? ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ְמִביִאים ְׁשֵני ְׂשִעיִרים ֲאֵחִרים. ְוִהֵּנה, ָהַלְך ְיהּוִדי 
ְּבַפֲאֵתי ַהר ַהַּבִית, ְוָׁשַמע קֹול ְּגִעָּיה ֶׁשל ִעִּזים. הּוא ִהְסַּתֵּכל ֵהיֵטב ְונֹוַכח ָלַדַעת ִּכי 
ֵהם ְׁשֵני ְׂשִעיֵרי ָהִעִּזים ֶׁשָּבְרחּו ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ִמָּיד הּוא ָתַפס אֹוָתם ְוֵהִביא אֹוָתם 

ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ְלַהְקִריב אֹוָתם ְּכָבר ִאי ֶאְפָׁשר, ִּכי ְּכָבר ִהְקִריבּו ְׂשִעיִרים ֲאֵחִרים.

ָמה עֹוִׂשים ָּבֶהם? ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: ְמַחִּכים ַעד ֶׁשִּיּפֹול ָּבֶהם מּום ְוֹלא ִיְהיּו ְּכֵׁשִרים 
ְלקֹוְרָּבן, ְוִיְמְּכרּו אֹוָתם, ּוַבֶּכֶסף ֶׁשְּיַקְּבלּו ִיְקנּו קֹוְרָּבנֹות ְמסּוָּיִמים.

גיליון חגיגי

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 400

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת יומא, דף ס״ז

הסבר: במשנה נאמר שהאיש השולח את השעיר 
לעזאזל היה קושר חצי מלשון הזהורית בין קרניו, 
וחצי על הסלע. כי אם היה קושר את כולה לסלע 
- ייתכן שהייתה מלבינה לפני שהיה שולח את 
השעיר, ואז אולי לא היה שולח אותו. ואם היה 
קושר את כולה בין קרניו, השעיר היה עלול לסובב 

את ראשו ולא היו רואים אם הלשון הלבינה.

מיתבא דעתיה - מתיישבת דעתו
נקטריה - נקשור אותו

לאו אדעתיה - לא היה יודע

"מה היה עושה, חולק לשון של זהורית. ונקטריה 
כוליה בסלע! כיוון דמצווה בשעיר דילמא קדים 

ומלבין ומיתבא דעתיה. ונקטריה כוליה בין קרניו! 
זמנין דגמיש ליה לרישיה ולאו אדעתיה".

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יֹוָמא ס"ג- ס"ט  |  פרשת חוקת | ג'- ט' בתמוז )13-19 ליוני(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה
העיר לובלין בפולין

לובלין היא עיר במזרח פולין )היום קרובה 
לגבול אוקראינה(, בה שכנה קהילה יהודית 
גדולה ורבת השפעה, שכונתה "ירושלים 
דפולין". יהודים התיישבו בלובלין במהלך 
המאה ה-16, ועם הזמן קמו בה ישיבות 
ומוסדות תורניים חשובים, ביניהם ישיבת 
חכמי לובלין, שייסד ר' יהודה מאיר שפירא. 
רבנים ידועים רבים חיו בלובלין, ביניהם ר' 
יעקב פולק, מהרש"ל, מהרש"א, מהר"ם 
מלובלין, החוזה מלובלין, ר' צדוק הכהן 
מלובלין ועוד. המשך שנים רבות היוותה 
לובלין גם מרכז כלכלי, תרבותי ולאומי 
חשוב, בין היתר התקיים בה כינוס ועד 
ארבע הארצות. במהלך השואה נרצחו רוב 
יהודי לובלין במחנות השמדה שהוקמו 

באזור, ביניהם מיידאנק וסוביבור.

בית הקברות היהודי בלובלין
)Wikipedia, talsardar(



4 דקות

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שאם רוצים 

שחייל יצטיין וישקיע צריך להסביר לו 

למה עושים, מה עומד מאחורי כל פקודה, 

ולתת לו גם מקום לחשיבה עצמאית 

ולדיון. חיילים הם לא רובוטים, ההיפך, 

רוצים שהם יחשבו וייתנו הכל מעצמם. 

לכן לדרוש מהם לעשות הכל ללא הבנה 

רק כי זו פקודה – זו לא הדרך להפוך 

אותם לחיילים משקיעים ומצטיינים. אולי 

להיפך – זה רק יגרום למרמור.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

יואל, הבן הבכור של משפחת כהן, התגייס לצבא, ולאחר חודש 
הגיע הביתה לחופשת שבת בפעם הראשונה. כאשר שאלו אותו 
איך בצבא הוא ענה שבסך הכל בסדר, אבל לפעמים המפקד נותן 
לו פקודות שהוא ממש לא מבין אותן, ושחלקן אפילו נראות לו 
מוזרות ולא צודקות, לכן קשה לו מאוד לבצע אותן. הוא רוצה 
להבין למה פקודה ניתנה לו ולמה הוא חייב לבצע גם דברים שאינם 

נראים לו. הדברים הללו של יואל עוררו ויכוח סוער במשפחה.

 נולד ברומניה בשנת תרמ"ז-1887, ונפטר . 1
בפולין ב-ז' במרחשון תרצ"ד-1933.

היה נשיא אגודת ישראל בפולין, מייסד וראש ישיבת חכמי . 2
לובלין, וציר בפרלמנט הפולני.

יזם וייסד את מפעל הדף היומי באלול תרפ"ג-1923.. 3

הלחין שירים חסידיים רבים.. 4

  | 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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התלמוד הבבלי
התלמוד הבבלי, הנקרא גם גמרא או ש"ס, הוא החיבור 
המסכם את תורתם של האמוראים. הוא נכתב לפי סדר 
המסכתות שבמשנה, ועוסק בעיקר בפירוש המשניות. 
התלמוד התחבר בין המאות ה-3 וה-5 לספירה, ונערך 
על ידי רבינא ורב אשי, ולאחר מכן על ידי הסבוראים. 
הוא מכיל 37 מסכתות, ולפי החלוקה המקובלת יש 
בו 2,711 דפים. התלמוד הבבלי נחשב לחיבור היסודי 
והחשוב ביותר של היהדות, ורוב פסיקת ההלכה וההגות 
המחשבתית מבוססת עליו. משום כך לימוד הגמרא 
תופס מקום מרכזי בישיבות ובמוסדות הלימוד. בשל 
לשונו הארמית והמורכבות של הדיונים בתלמוד, יש 

צורך בלימוד ארוך ומעמיק כדי להבין אותו.

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 מאיר שפירא 
מלובלין זצ"ל

ישיבת חכמי לובלין
ישיבת חכמי לובלין )יח"ל( הוקמה על ידי 
הרב מאיר שפירא זצ"ל, כדי להוות מקום

משמעותי ללימוד תורה ולגידול דור של תלמידי חכמים. 
הישיבה הוקמה בעיר לובלין שבפולין שהייתה עיר יהודית 
חשובה במשך מאות שנים, גדולי ישראל רבים פעלו 
בה וקיימו בה עולם גדול של תורה. הנחת אבן הפינה 
לישיבה התקיימה בל"ג בעומר תרפ"ד- 1924, אולם פתיחת 
הלימודים בישיבה בפועל הייתה רק שש שנים לאחר 
מכן - בכ"ח בסיון תר"צ-1930. בבניין הישיבה המפואר בן 
שש הקומות למדו כ-400 תלמידים בשיטת לימוד ייחודית 
שייסד רבי מאיר שפירא. בישיבה שהיו בה למעלה ממאה 
חדרים, אולמות, כיתות לימוד, מגורים, מקווה וכדו', הייתה 
ספריה גדולה שמנתה כ-22,000 ספרים, וכן דגם גדול 
של בית המקדש. עם הגעת הנאצים לעיר לובלין בשנת 
-1940ת"ש, השמידו הנאצים את ציוד הישיבה, ושרפו 
בשריפה פומבית גדולה בכיכר השוק בלובלין את כל 
ספרי הישיבה במשך 20 שעות. בכך בא הקץ על ישיבת 
לובלין  חכמי 

המפוארת.

פקודות רק לפי הבנתו.אפשר שכל חייל יבצע הוא מבין ובין אם לאו. אי חייל לבצע אותן בין אם בנוי על פקודות ועל כל שככה זה בצבא. צבא חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia, Krzysztof Schabowicz( בניין ישיבת חכמי לובלין
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1  .
בניין ישיבת חכמי לובלין.

2  .
הרב מאיר שפירא מלובלין זצ"ל.

3  .
הרב מחזיק את הדף היומי אותו הוא ייסד,  ואת התווים לשיר "עוצו עצה ותופר" אותו 

הוא הלחין.
4  .

דגל מדינת פולין, שהישיבה נמצאת 
בתחומה.

5  .
"לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם".

6  .
כ"ח בסיון תר"צ-1930.

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
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בס"ד

מפעל הדף היומי

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מהו הבניין המופיע בציור?

מי הדמות המופיעה בחזית הבניין?
מהם הדברים שהדמות מחזיקה ביד ואיך הם קשורים אליה?

דגל של איזו מדינה תלוי על הבניין ואיך הוא קשור לציור?
מה הפסוק שנבחר להיות כתוב על פתח הבניין?

מתי החלו הלימודים בבניין הזה?

נוסד בכינוס אגודת ישראל בפולין בט' באלול תרפ"ג- 1923, על ידי רבי . 1
מאיר שפירא מלובלין זצ"ל.

הרעיון היה שכל יום ילמדו כולם את אותו הדף מהתלמוד, מתוך 2,711 דפי . 2
התלמוד, ואחת לשבע וחצי שנים לערך יסיימו כולם יחד את לימוד הש"ס.

עד היום התקיימו והסתיימו כבר 13 מחזורי לימוד שלמים. המחזור ה-13 . 3
הסתיים  ב-ז' טבת תש"פ-2020.
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ִעיר ִהִּגיַע ַלִּמְדָּבר? ַּדף ס"ח: ֵאיְך ָיַדע ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ֶׁשַהּׂשָ

ִעיר ַלֲעָזאֵזל ַמִּגיַע ַלִּמְדָּבר ֶׁשּבֹו ָהָיה ַהּצּוק, ָהיּו מֹוִדיִעים ַלּכֹוֵהן ַהָּגדֹול  ִליַח ִעם ַהּׂשָ ְּכֶׁשָהָיה ַהּׁשָ
ִליַח ִהִּגיַע ַלּצּוק. ֲאַזי ָיָצא ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְלֶעְזַרת ַהָּנִׁשים ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָקָרא ַּבּתֹוָרה  ֶׁשַהּׁשָ
ִליַח ַלִּמְדָּבר? ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשְּלאֹוֶרְך  ֶאת ִעְנְיֵני יֹום ַהִּכיּפּוִרים. ֵאיְך ָיְדעּו ָמַתי ִהִּגיַע ַהּׁשָ
ָּכל ַהֶּדֶרְך ִמירּוָׁשַלִים ְוַעד ַהִּמְדָּבר, ָעְמדּו ֲאָנִׁשים ַעל ֲאָבִנים ְּגבֹוהֹות, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ֶהֱחִזיק 
ִליַח ִהִּגיַע ַלִּמְדָּבר  ְּבָידֹו "סּוָדר", ְּכמֹו ֶּדֶגל. ְּכֶׁשָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון ֶׁשָהָיה ְלַיד ַהִּמְדָּבר, ָרָאה ֶׁשַהּׁשָ
ִעיר, הּוא ֵהִרים ֶאת ַהּסּוָדר ָּגבֹוַּה ָּגבֹוַּה. ָהִאיׁש ֶׁשָעַמד ְלָפָניו ָרָאה זֹאת, ְוֵהִניף ַּגם  ִעם ַהּׂשָ
הּוא ֶאת סּוָדרֹו. ָּכְך ָהיּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְמִניִפים ֶאת סּוָדֵריֶהם ָּבֶזה ַאַחר ֶזה, ַעד ֶׁשַּגם ָהִאיׁש 

ִליַח ִהִּגיַע ַלִּמְדָּבר. ֶׁשָעַמד ְלַיד ְירּוָׁשַלִים ֵהִניף ֶאת סּוָדרֹו, ְוָכְך ָיְדעּו ַהּכֹל ֶׁשַהּׁשָ

ַּדף ס"ט: ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק וַאֶלְּכַסְנֶּדר מֹוְקדֹון

ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ִהְתּגֹוְררּו ְבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּכּוִתים ֵמֶאֶרץ "ּכּוָתא". ַהּכּוִתים ֹלא ָאֲהבּו ֶאת 
ַהְּיהּוִדים ְוֵהם ִּביְּקׁשּו ֵמַאֶלְּכַסְנֶּדר מֹוְקדֹון ֶמֶלְך ָיָון, ֶׁשַּיְרֶׁשה ָלֶהם ְלַהֲחִריב ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. 
ַאֶלְּכַסְנֶּדר מֹוְקדֹון ִהְסִּכים, ְוַהּכּוִתים ִהְתּכֹוְננּו ְלַהֲחִריב ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ִמָּיד ַּכֲאֶׁשר ַהּכֹוֵהן 
ַהָּגדֹול ָׁשַמע ֶאת ַהְּדָבִרים, הּוא ָלַבׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהְּכהּוָּנה ְוָיָצא ַלֶּדֶרְך ִעם ֲחׁשּוֵבי ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי 
ְלַדֵּבר ִעם ַהֶּמֶלְך. ְּכֶׁשִהְתָקֵרב ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ֶאל ַהֶּמֶלְך, ִהְבִחין ּבֹו ַהֶּמֶלְך, ְוכּוָּלם ִהְתַּפְּלאּו 
ְוהּוְפְּתעּו ִלְראֹות, ֶׁשַהֶּמֶלְך ַהּגֹוי ִמְׁשַּתֲחֶוה ִלְפֵני ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק! ָׁשֲאלּו ֶאת ַהֶּמֶלְך, ַמּדּוַע 
ָעִׂשיָת ָּכְך? ָעָנה ַהֶּמֶלְך: "ְּבָכל ַהִּמְלָחמֹות ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ְּדמּותֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק, ּוִבְזכּותֹו 
ֲאִני ְמַנֵּצַח". ָאַמר לֹו ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק: "ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך. ֲאַנְחנּו ִמְתַּפְלִלים ֲעבּוְרָך ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
ֶׁשְּתַנַּצח ַּבִּמְלָחמֹות, ַמּדּוַע ָנַתָּת ַלּכּוִתים ָהְרָׁשִעים ְרׁשּות ְלַהֲחִריב אֹותֹו?". ִמָּיד ָׁשַמע לֹו 

ַהֶּמֶלְך ַוֲאִפיּלּו ָנַתן ְרׁשּות ַלְּיהּוִדים ְלַהֲעִניׁש ֶאת ַהּכּוִתים.

ַּדף ס"ז: ְלׁשֹון ַהֶּצֶמר ְו"חּוִּקים" ּו"ִמְׁשָּפִטים"

ְלׁשֹון ַהֶּצֶמר ָהֲאדּוָּמה: ְּבבֹוֶקר יֹום ַהִּכיּפּוִרים ָהָיה ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול קֹוֵׁשר ָלׁשֹון )ְרצּוָעה( 
ִעיר ֶׁשִּנְׁשַלח ַלֲעָזאֵזל. ִּלְפָעִמים ָהָיה קֹוֶרה ֵנס ָּגדֹול  ֶצֶמר ְּבֶצַבע ָאדֹום, ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל ַהּׂשָ
ִעיר ַלֲעָזאֵזל, ָהְיָתה ַהָּלׁשֹון ָהֲאדּוָּמה הֹוֶפֶכת ִלְלָבָנה,  יְּלחּו ֶאת ַהּׂשָ ְּביֹוֵתר - ְּבָׁשָעה ֶׁשּׁשִ
ְּכִסיָּמן ְלָכְך ֶׁשֲעוֹונֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהְתַּכְּפרּו. "חּוִּקים" ּו"ִמְׁשָּפִטים": ֵּיׁש ִמְצוֹות ַהְּמכּוּנֹות 

"ִמְׁשָּפִטים", ְוֵיׁש ִמְצוֹות ַהְּמכּוּנֹות "חּוִּקים".
"ִמְׁשָּפִטים" ֵהם ִמְצוֹות ֶׁשְּבֵני ָאָדם ְמִביִנים אֹוָתן. ְלָמָׁשל, ַהּכֹל ְמִביִנים ֶׁשֵאין ַלֲעבֹוד 
ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶׁשֲהֵרי ַהָּקָּב"ה ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם. ַהּכֹל ַּגם ְמִביִנים ֶאת ָהִאיּסּור ִלְגזֹול, ִּכי 
ִני. "חּוִּקים" ֵהם ִמְצוֹות ֶׁשֵאין ָלנּו ַמְסִּפיק ֵׂשֶכל ְּכֵדי  מּוָבן ֶׁשֹּלא לֹוְקִחים ָממֹון ֶׁשל ַהּׁשֵ

ִעיר ַלֲעָזאֵזל? ְלָהִבין אֹוָתם. ְלָמָׁשל, ָלָּמה ׁשֹוְלִחים ֶאת ַהּׂשָ

בס"ד

מה ההבדל בין חוקים ומשפטים?   .1
2.  כמה זמן לקחה הדרך מבית המקדש 

לעזאזל?
מדוע מלך היוונים השתחווה לכוהן    .3

הגדול?

ים ס״ו - ס״ט סדר מועד | ַמֶּסֶכת יומא, ַדּּפִ

???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: -1ה, -2ד, -3ב, -4ג, -5א(

חידה!

דבר תורה
משה ואהרון חוטאים בפרשתנו בחטא 
"מי מריבה", ובמקום לדבר אל הסלע הם 
מכים בו, והמים יוצאים. מה עומד בעומקו 
של חטא זה ומה הוא מלמדנו? פעמים 
רבות איננו מאמינים מספיק בכוחו של 
הדיבור. השפעתו של הדיבור מוטלת 
בספק, שכן פעולתו אינה נראית בצורה 
ישירה לעין. אולם, חכמינו התייחסו 
לדיבור כפועל ומשפיע בצורה ממשית, 
לא פחות מפעולה מעשית שהאדם עושה 
בשתי ידיו. כך למשל כינו חכמים את מי 
שמדבר על חברו לשון הרע בסתר כמי 
שמכהו: "ארור מכה רעהו בסתר". ההכאה 
בסלע במקום לדבר אליו יכלה להטיל 
ספק ולערער על כוחו של הדיבור, וייתכן 

שעל כך נענשו משה ואהרון.

ִעיר ַלֲעָזאֵזל ַּדף ס"ו: ָהִאיׁש ֶׁשָּלַקח ֶאת ַהּׂשָ

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָהָיה ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול סֹוֵמְך )ַמְׁשִעין( ֶאת ְׁשֵּתי 
ִעיר ַלֲעָזאֵזל, ְואֹוֵמר ִויּדּוי  ָיָדיו ְּבָכל ּכֹוחֹו ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהּׂשָ
ַעל ָּכל ֲעֹונֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַאַחר ָּכְך ָמַסר ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ֶאת 
ִעיר ְלָאָדם ְמיּוָחד, ֶׁשמּוָּנה ֵמֶעֶרב יֹום ַהִּכיּפּוִרים ְלהֹוִליְך  ַהּׂשָ
ִעיר ַלִּמְדָּבר ִויַׁשַּלח אֹותֹו ַלֲעָזאֵזל, ְּכִפי ֶׁשְּמַצּוָה  ֶאת ַהּׂשָ
ַהּתֹוָרה. ֲארּוָּכה ָהְיָתה ַהֶּדֶרְך ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַעד ַהּצּוק ַהָּגבֹוַּה, 

ִליַח ְּבַגּפֹו  ִעיר. ְּבֶעֶרְך ָׁשלֹוׁש ָוֵחִצי ָׁשעֹות. ֶאת ַהֶּדֶרְך ַהּזֹו ֹלא ָהַלְך ַהּׁשָ ִמֶּמּנּו ִהְׁשִליכּו ֶאת ַהּׂשָ
)ְלַבּדֹו(, ֶאָּלא ָהיּו לֹו ְמַלּוִים. ִמי ִליּוָה אֹותֹו? ִלְפֵני יֹום ַהִּכיּפּוִרים ֵהִכינּו ֶעֶׂשר סּוּכֹות ְלאֹוֶרְך 
ָּכל ַהֶּדֶרְך, ּוְבתֹוְך ַהּסּוּכֹות ָהיּו ֲאָנִׁשים. ְּכֶׁשָּיָצא ִמירּוָׁשַלִים, ִליּוּוהּו ִנְכַּבֵּדי ָהִעיר ַעד ַהּסּוָּכה 
ם ָהיּו ְמַלּוִים אֹותֹו ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ַּבסּוָּכה ָהִראׁשֹוָנה, ַעד ֶׁשִהִּגיַע ַלּסּוָּכה  ָהִראׁשֹוָנה. ִמּׁשָ
ִליִׁשית, ְוֵכן  ִנָּיה ִליּוּוהּו ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ָּבּה, ַעד ֶׁשִהִּגיַע ַלּסּוָּכה ַהּׁשְ ִנָּיה. ַּגם ֵמַהּסּוָּכה ַהּׁשְ ַהּׁשְ

ִליַח ְלצּוק ַהֲעָזאֵזל. ָהְלָאה. ַאֲחֵרי ֶׁשָעַבר ֶאת ֶעֶׂשר ַהּסּוּכֹות, ִהִּגיַע ַהּׁשָ

למדנו על מפגש בין הכוהן הגדול למלך 
נוכרי חשוב. מתחו קו בין שמות המלכים 

לבין מעשיהם:

דיכא את  א. 
מרד בר כוכבא

נתן אישור לבנות  ב. 
את בית המקדש

ניסה לכבוש את ירושלים  ד. 
והובס על ידי מלאך

השתחווה לפני  ד. 
הכוהן הגדול

גזר גזירות שהובילו   ה. 
למרד המכבים

1. אנטיוכוס

 2. אלכסנדר 
מוקדון

3. דריווש

4. סנחריב

5. אדריאנוס


