
ַּדף ע': ְסעּוַּדת ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָהָיה ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ִנְכָנס ַאְרַּבע ְּפָעִמים ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים.

ַהַּפַעם ָהְרִביִעית ָהְיָתה, ְּכֵדי ְלהֹוִציא ִמֶּמּנּו ֶאת ַהַּמְחָּתה ֶׁשל ַהֶּגָחִלים ְוֶאת ַהַּכף ֶׁשל 
ַהְּקטֹוֶרת, ֶׁשִּנְׁשֲארּו ָׁשם ֵמַהּבֹוֶקר, ְּבֵעת ֶׁשִהְקִטיר ֶאת ַהְּקטֹוֶרת.

ַהִּמְׁשָנה ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ִסֵּים ֶאת ָּכל ָהֲעבֹודֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, 
הּוא ָּפַׁשט ֶאת ִּבְגֵדי ַהְּכהּוָּנה ְוָלַבׁש ֶאת ְּבָגָדיו, ְוָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִליּוּו אֹותֹו ִמֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש ֶאל ֵּביתֹו.

ְּבמֹוָצֵאי ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש, ָהָיה ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול עֹוֵרְך ְסעּוָּדה ְגדֹוָלה ַלֲחֵבָריו ּוְלאֹוֲהָביו, ַעל 
ָּכְך ֶׁשָּזָכה ַלֲעׂשֹות ָּכָראּוי ֶאת ֲעבֹודֹות יֹום ַהִּכיּפּוִרים ְוַעל ָּכְך ֶׁשָּיָצא ְבָׁשלֹום ִמּקֹוֶדׁש 

ַהּקֹוָדִׁשים.

ַּדף ע"א: אּוִרים ְותּוִּמים

מֹוַנת ַהְּבָגִדים ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול, ָהָיה ַה"חֹוֶׁשן", ֶׁשּבֹו ָהיּו ָה"אּוִרים ְותּוִּמים". ֶאָחד ִמּׁשְ

ְּכֶׁשְּלַעם ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ְׁשֵאָלה ֲחׁשּוָבה, ָהָיה ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול לֹוֵבׁש ֶאת ְׁשמֹוַנת ִּבְגֵדי 
ֵאָלה ּוְמַקְּבִלים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה. ַהְּכהּוָּנה, ְוַהֶּמֶלְך, אֹו ַאב ֵּבית ַהִּדין ָהיּו ׁשֹוֲאִלים ֶאת ַהּׁשְ

ֵאיֶזה סּוג ֶׁשל ְׁשֵאלֹות ָׁשֲאלּו? ְלָמָׁשל, ִאם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָרצּו ָלֵצאת ַלִּמְלָחָמה ֶנֶגד 
ֲאלּו ָּבאּוִרים ּוַבּתּוִּמים ְוִקיְּבלּו ְרׁשּות. ַהּגֹוִיים, ֹלא ָהיּו ּפֹוְתִחים ְּבִמְלָחָמה ַעד ֶׁשּׁשָ

ַּגם ִאם ָרצּו ְלהֹוִסיף ֶׁשַטח ִלירּוָׁשַלִים, אֹו ְלהֹוִסיף ֶׁשַטח ָלֲעָזרֹות ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ֲאלּו ָּבאּוִרים ּוַבּתּוִּמים ִאם ַלֲעׂשֹות ֵּכן. ָעׂשּו זֹאת ַרק ְלַאַחר ֶׁשּׁשָ

ַּגם ִאם ָהיּו ְׁשֵאלֹות ֲחׁשּובֹות ֶׁשָּנְגעּו ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ָיְדעּו ֵּכיַצד ִלְנהֹוג, ִניָּתן ָהָיה 
ִלְׁשאֹול ָּבאּוִרים ְותּוִּמים.

ַּדף ע"ב: ֶּכֶתר ֶׁשל ּתֹוָרה

ֵּכִלים ׁשֹוִנים,  ָהיּו  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית 
ְמנֹוָרה, ׁשּוְלַחן ֶלֶחם ַהָּפִנים ָועֹוד. 
ִלְׁשלֹוָׁשה ִמן ַהֵּכִלים ָהָיה ִקיּשּׁוט ֶׁשל 
ֵזר ָזָהב ִמָּסִביב, ִמְּלַמְעָלה, ֶׁשִּנְרֶאה 
ְּכמֹו ֶּכֶתר: ְלִמְזַּבח ַהָּזָהב, ַלֲארֹון ַהְּבִרית 

ּוְלׁשּוְלַחן ֶלֶחם ַהָּפִנים.

ַרִּבי יֹוָחָנן אֹוֵמר, ֶׁשַהְּכָתִרים ַהָּללּו 
רֹוְמִזים ַעל ְׁשלֹוָׁשה ְּכָתִרים ֲחׁשּוִבים 
ֶׁשָּנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַעם ִיְׂשָרֵאל.

ֶּכֶתר ַהִּמְזֵּבַח - רֹוֵמז ְלֶכֶתר ַהְּכהּוָּנה, ֶׁשּבֹו ָזכּו ַאֲהרֹון ּוָבָניו ֶׁשִהְתַמּנּו ִלְהיֹות ּכֹוֲהִנים.

ַהֶּכֶתר ֶׁשַעל ׁשּוְלַחן ֶלֶחם ַהָּפִנים - רֹוֵמז ְלֶכֶתר ַהַּמְלכּות, ּבֹו ָזָכה ָדִוד ַהֶּמֶלְך ְוַזְרעֹו 
ַאֲחָריו, ֶׁשִהְתַמּנּו ִלְמָלִכים.

ַהֶּכֶתר ֶׁשל ֲארֹון ַהְּבִרית - רֹוֵמז ְלֶכֶתר ֶׁשל ּתֹוָרה. 

ִמי ָזָכה ְּבֶכֶתר ַהּתֹוָרה? ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן: "ֶּכֶתר ּתֹוָרה מּוָּנח ְועֹוֵמד. ָּכל ָהרֹוֶצה ִלְזּכֹות 
ּבֹו ִיְמסֹור ֶאת ַנְפׁשֹו, ַיֲעמֹול ְּבִליּמּוד ַהּתֹוָרה, ְוִיְזֶּכה ִלְהיֹות ְּכמֹו ֶמֶלְך ַּבּתֹוָרה".

לֹוְׁשָּתם? ֶּכֶתר ֶׁשל ְּכהּוָּנה, ֶּכֶתר ֶׁשל ַמְלכּות אֹו ֶּכֶתר  ִמיהּו ַהֶּכֶתר ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ִמּׁשְ
ֶׁשל ּתֹוָרה? ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ֶׁשֶּכֶתר ַהּתֹוָרה הּוא ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 401

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת יומא, דף ע״א

הסבר: הכוהן הגדול קינא בכבוד שקיבלו שמעיה 
ואבטליון, ולכן כינה אותם "בני עממין" כדי להזכיר 
שהם בני גרים. השיבו לו שמעיה ואבטליון, 
שאמנם הם בני גרים, אבל הם עושים מעשה 
אהרון הכוהן שהיה אוהב שלום, ואילו אותו כוהן 

אינו נוהג כמו אהרון.

ייתון - יבואו
לשלם - לשלום
עובדא - מעשה

"אמר להן: ייתון בני עממין לשלם! אמרו 
ליה: ייתון בני עממין לשלם - דעבדין עובדא 
דאהרן, ולא ייתי בר אהרן לשלם - דלא עביד 

עובדא דאהרן". 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יֹוָמא ע'-ע"ו
פרשת בלק |י'- ט"ז בתמוז )20-26 ליוני( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה
קריית ביאליק

קריית ביאליק היא עיר באזור חיפה. היא 
הוקמה בשנת 1934, ובתחילה נקראה 
שכונת עולי גרמניה. לאחר פטירתו של 
המשורר חיים נחמן ביאליק הוחלט 
ביאליק  קריית  על שמו.  לה  לקרוא 
הופצצה במהלך מלחמת העולם השנייה, 
ותושביה סבלו מהתקפות של ערבים 
במהלך מלחמת העצמאות. בשנות ה-50 
הוקמה מעברה במקום ועולים רבים 
הצטרפו ליישוב, כולל 100 משפחות 
מהודו. בשנת 1976 הוכרזה קריית ביאליק 
כעיר, יחד עם קריית מוצקין וקריית ים, 
המהוות יחד את הקריות. כיום גרים בעיר 
למעלה מ-40 אלף תושבים, והיא כוללת 
מספר שכונות ורבעים, ביניהם ביאליק 
דרום, סביניה, צור שלום, קריית שמריהו, 

נאות אפק ועוד.

קריית ביאליק במבט מהאוויר מכיוון דרום 
)Wikipedia,  Omer berner(



4 דקות

מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שאין 

שום הבדל בין ללכת לקרקס 

או ללכת לראות בעלי חיים בגן 

חיות. לא רק שהחיות לא סובלות 

בקרקס, אלא שהן גם מטופלות 

ונשמרות מאוד על ידי צוות 

המטפלים והמאלפים, יותר מאשר 

אם היו חיות בטבע, ולכן אין שום 

בעיה ללכת לקרקס וליהנות 

מההופעה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

הקרקס המפורסם הגיע לסיבוב הופעות בארץ, וילדי משפחת כהן 
ביקשו מההורים שיקנו להם כרטיסים וייקחו אותם לראות את 
הקרקס המפורסם. אלא שאחר שבני המשפחה עיינו בתוכנית של 
הופעת הקרקס, וראו שיש שם הופעה של פילים ועוד בעלי חיים 

מאולפים, התפתח ביניהם דיון סוער האם ללכת לקרקס או לא.

מכנים אותו "המשורר הלאומי".. 1

 למד בישיבת וולוז'ין, ועל תקופת הלימודים בה . 2
כתב שיר ידוע: "המתמיד".

התרבות היהודית ושמירת השבת הציבורית היו חשובים . 3
לו ביותר.

 בין שירי הילדים המוכרים שלו: . 4
"קן לציפור", "נדנדה", "הפרח לפרפר".

  | 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

נביא אמת ונביא שקר
בתקופת התנ"ך היו נביאי אמת שהביאו לעם 
את דבר ה', אך היו גם נביאי שקר שבדו דברים 
מליבם ואמרו אותם בשם ה', או שהלכו שולל 
אחרי חזיונות דמיוניים. התורה קובעת כיצד 
להבדיל בין נביא אמת לנביא שקר: יש לבחון 
ולראות האם נבואותיו מתקיימות. אם לא, הרי 

זה נביא שקר ודינו מיתה.

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

חיים נחמן ביאליק

ישיבת וולוז'ין
ישיבת וולוז'ין נוסדה בידי ר' חיים מוולוז'ין, 
תלמידו הגדול של הגר"א, בשנת תקס"ב )1802(. 
שמה הרשמי היה "ישיבת עץ חיים", והיא זכתה 
לכינוי "אם הישיבות". בישיבה למדו תורה ברמה 
גבוהה והתקיימו בה משמרות לימוד סביב השעון 
24 שעות ביממה. הרבה תלמידי חכמים בולטים 
למדו בישיבת וולוז'ין, ביניהם ר' שמואל סלנט, 
ר' שמעון שקאפ, ר' חיים מבריסק, הראי"ה קוק 
ועוד רבים. בתקופה בה כיהן הנצי"ב כראש 
הישיבה, פעלו בה אגודות סתרים של חיבת 
ציון. הישיבה נסגרה בשנת תרנ"ב )1892( בעקבות 
לחצי השלטונות לצמצם בלימוד התורה ולהכניס 

במקומו לימודי חול.

כיצד בעלי חיים סובלים.כביכול בשם הבידור לא מוכנים ללכת ולראות טלטלות וסבל, ולכן הם נמצאים במצב של שבי, בעלי החיים בקרקס טענו שהפילים ושאר חלק מבני המשפחה מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia( הישיבה בוולוז'ין



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1 .
חיים נחמן ביאליק.

2 .
ביאליק למד בישיבת וולוז'ין.

3 . המשורר הלאומי.
4 . ספר האגדה.

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

ספר האגדה

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הדמות במרכז הציור?

מה הקשר בין השלט וולוז'ין בחלון לדמות?
מה היה כינויה של הדמות?

איזה ספר שקשור לתלמוד היא ערכה?

אני ספר שמכיל לקט של אגדות חז"ל.. 1

ערכו אותי חיים נחמן ביאליק ויהושע רבניצקי. . 2

האגדות שבי לקוחות ממקורות שונים ומסודרות לפי נושאים.. 3

כמו כן, הן כתובות בעברית בשפה ברורה.. 4
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ָמִים ַּדף ע"ה: ָמן ֵמַהּׁשָ

ְּדָבִרים מּוְפָלִאים ּוְמיּוָחִדים ֵאְרעּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ְּכֶׁשָּיַרד ָלֶהם ָמן 
ָמִים. ַאַחד ַהִּנִּסים ָהָיה, ֶׁשַּלַּצִּדיִקים ָהָיה ַהָּמן יֹוֵרד ָאפּוי ּומּוָכן ַלֲאִכיָלה  ֵמַהּׁשָ
ִמָּיד; ֲאָבל ַלֵּבינֹוִנִּיים הּוא ָיַרד ְּכמֹו ָּבֵצק, ֶׁשָּצִריְך ֲעַדִין ֶלֱאפֹות אֹותֹו. ְוִאיּלּו 
ָלְרָׁשִעים, ָיַרד ַהָּמן ְּכמֹו ֲּגְרְּגֵרי ִחיָּטה, ֶׁשְּצִריִכים ִלְטחֹון אֹוָתם, ַלֲעׂשֹות 

ֵמֶהם ָּבֵצק ְוֶלֱאפֹות אֹותֹו.

ֶלֶחם ִמְׁשֶנה: ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ֲחִניָנא ָלַמד ִמְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה, ֶׁשֵּמַעל ַהָּמן ָהְיָתה 
ִׁשְכַבת ַטל ְוַגם ִמַּתְחָּתיו. ָלֵכן נֹוֲהִגים ְלַכּסֹות ֶאת ַהַחּלֹות ֶׁשל ַׁשָּבת ִמְּלַמְעָלה 

ּוִמְּלָמָּטה, ֵזֶכר ַלָּמן ֶׁשָהָיה ְמכּוֶּסה ִמְּלַמְעָלה ּוִמְּלַמָּטה.

ַּדף ע"ו: ַהָּמָׁשל ַעל ֶּבן ַהֶּמֶלְך

ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַהַּתָּנא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ָׁשֲאלּו אֹותֹו: "ַמּדּוַע ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא הֹוִריד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָמן ְּבָכל יֹום? ַוֲהֵרי הּוא ָיכֹול ָהָיה ְלהֹוִריד ָלֶהם 
ָנה. ָלָּמה ָצִריְך ֵנס ָּכל יֹום?". ָעָנה ָלֶהם ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֵיׁש  ָמן ַּפַעם ַאַחת ַּבּׁשָ
ִלי ָׁשלֹוׁש ְּתׁשּובֹות ַלֲענֹות ָלֶכם. ָאנּו ִנְלַמד ַאַחת ֵמֶהן: ֶאְמׁשֹול ָלֶכם ָמָׁשל. 
ַמֲעֶׂשה ְּבֶמֶלְך ֶׁשָאַמר ִלְבנֹו, ּבֹוא ֵאַלי ָלַאְרמֹון ַּפַעם ְּבָׁשָנה ְוֶאֵּתן ְלָך ֶּכֶסף 
ֶׁשַּיְסִּפיק ְלָך ְלָׁשָנה ְׁשֵלָמה. ָרָאה ַהֶּמֶלְך ֶׁשהּוא ְּבקֹוִׁשי ּפֹוֵגׁש ֶאת ַהֵּבן ֶׁשּלֹו, 
ְוהּוא ִמְתַּגְעֵּגַע ֵאָליו, ֶמה ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך? ָקָרא ִלְבנֹו ְוָאַמר לֹו, "ֵמַהּיֹום, ָּכל 
יֹום ֶאֵּתן ְלָך ֶּכֶסף ְליֹום ֶאָחד. ָּתבֹוא ֵאַלי ָּכל יֹום ְלַקֵּבל ֶאת ַהֶּכֶסף". ֵמָאז ָהָיה 
ַהֶּמֶלְך ָׂשֵמַח ֶׁשָרָאה ֶאת ְּבנֹו ָהָאהּוב ָּכל יֹום. ַּגם ַהָּקָּב"ה ָׂשֵמַח ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִמְתַּפְלִלים ֵאָליו. ָלֵכן הּוא הֹוִריד ָמן ְּבָכל יֹום, ְוָכְך ָהיּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְתַּפְלִלים 

ָמִים". ְּבָכל יֹום: "ִּתְׁשַלח ָלנּו ַּגם ָמָחר אֹוֶכל ִמן ַהּׁשָ

ַּדף ע"ד: ִּדיֵני יֹום ַהִּכיּפּוִרים

ִמיִני ֶׁשל ַמֶּסֶכת יֹוָמא לֹוְמִדים ֶאת ִּדיֵני יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ַמֵהן ַהֲהָלכֹות  ַּבֶּפֶרק ַהּׁשְ
ֶׁשָּכל ָאָדם ָצִריְך ִלְנהֹוג ָּבֶהן ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים. "ִּדיֵני ַתֲעִנית". "ִּדיֵני ְתׁשּוָבה 

ּוִויּדּוי" ְו"ִדיֵני ְתִפיַּלת יֹום ַהִּכיּפּוִרים".

ָּבת.  ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָאסּור ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהְּמָלאכֹות ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּבּׁשַ
ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ַּגם ֵיׁש ִמְצָוה ְלִהְתַעּנֹות ְוֹלא ֶלֱאכֹול ְוֹלא ִלְׁשּתֹות ְמאּוָמה. 
ַּבִּמְׁשָנה לֹוְמִדים, ֶׁשֵּיׁש ְּדָבִרים נֹוָסִפים ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, 
ְלָמָׁשל, ָאסּור ִלְרחֹוץ ַּבַּמִים ֲאִפיּלּו ֵחֶלק ֵמַהּגּוף, ָאסּור ָלסּוְך ֶׁשֶמן ַעל ַהּגּוף, 

ְוָאסּור ִלְנעֹול ַנֲעַלִים ָהֲעׂשּויֹות ֵמעֹור.

ָאר ָהִאיּסּוִרים ֶׁשֵּיׁש  ָהִאיּסּור ֶלֱאכֹול ְוִלְׁשּתֹות ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָחמּור יֹוֵתר ִמּׁשְ
ַּבּיֹום ַהֶּזה. ָלֵכן, ִמי ֶׁשָאַכל ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ְּבׁשֹוֵגג, ַחָּיב ְלָהִביא קֹוְרַּבן ַחָּטאת. 

ַאְך ִמי ֶׁשִהְתַרֵחץ ְּבׁשֹוֵגג ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ֵאינֹו ַחָּיב ְּבקֹוְרָּבן.

בס"ד

1. לאלו כלים במקדש היו כתרים?
2. האם מי שנעל נעלי עור ביום כיפור בשוגג, חייב 

קורבן?
3. מה עושים בחלות של שבת זכר למן?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יומא, ַדִּּפים ע״ג - ע״ו

???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 
talmudhagrala@medison. אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל

co.il יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות : 1-מלך, 2-כוהן, 3-כוהן, 4-מלך, 

5-תלמיד חכם, 6-תלמיד חכם(

חידה!

דבר תורה
בלעם כועס מאוד על אתונו ומכה אותה. מיד לאחר 
מכן נגלה אליו המלאך שעמד בפני האתון ומוכיח 
אותו על כך שהיכה את האתון המסורה. בלעם משיב 
למלאך: "חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי". 

על כך יש לשאול: אם בלעם לא ידע ולא ראה את 
המלאך הניצב בפני האתון, מה אשמתו בכך? ומדוע 

הוא מכנה את עצמו כ"חוטא" על מקרה זה? 

על כך משיב ר' חיים מצאנז, שלעיתים יש פגם כבר 
בכך שלא ידעת. אם חברך לא הגיע כמה ימים ולא 
שאלת לשלומו - לא תוכל להיתלות בכך שלא ידעת 
על חוליו. עליך לשים לב ולהיות עדין לכל שינוי שחל 
בקרב סובביך ולדרוש ולדעת מה עובר עליהם, ואם 

לא עשית כן הרי שזה פגם וחטא.

ַּדף ע"ג: ּכֹוֵהן ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה

ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשָּצִריְך ְלַמּנֹות ּכֹוֵהן ְמיּוָחד ְלִעְנְיֵני ַהִּמְלָחָמה. ִלְפֵני ֶׁשַעם 
ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ַלִּמְלָחָמה, ְמַלֵּמד ַהּכֹוֵהן ַהְּמיּוָחד ֶאת ַהַחָּיִלים ֲהָלכֹות 
ֶׁשְּקׁשּורֹות ַלִּמְלָחָמה. הּוא ַגם ָהָיה ְמַדֵּבר ִלְפֵני ַהַחָּיִלים ּוְמַחֵּזק ֶאת ִלָּבם 

ְואֹוֵמר ָלֶהם ֶׁשִּיְבְטחּו ַּבה' ְוֹלא ִיְפֲחדּו.

ַמּדּוַע הּוא ִנְקָרא "ּכֹוֵהן ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה"? ִמְּפֵני ֶׁשָהיּו מֹוְׁשִחים  אֹותֹו ְּבֶׁשֶמן 
ַהִּמְׁשָחה ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ְּכִפי ֶׁשָהיּו מֹוְׁשִחים ּכֹוֵהן ֶׁשִהְתַמָּנה ְלכֹוֵהן ָּגדֹול.

ָלֵכן הּוא ִנְקָרא "ּכֹוֵהן ְמׁשּוַח" - ּכֹוֵהן ֶׁשִּנְמַׁשח ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה, "ִמְלָחָמה" 
- ֲעבּור ַהִּמְלָחָמה.

למדנו בעלון על שלושה כתרים - כתר מלכות, כתר 
כהונה וכתר תורה. כתבו ליד כל אחד מהאישים 

הבאים האם היה מלך, כוהן, או תלמיד חכם:

1. חזקיהו

2. מתתיהו

3. יהוידע

4. יהויכין

5. אבטליון

6. גמליאל


