
ַּדף נ"ו: "ַהּשֹׁוֵכן ִאיָּתם ְּבתֹוְך טּוְמאֹוָתם"

ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ָהָיה ַמֶּזה ִמַּדם ַהּקֹוְרָּבנֹות - ַּפר ְוָׂשִעיר, ְוֶאת ַהָּדם ֶׁשָּלֶהם הּוא ִהיָּזה 
ְּבקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים.

ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ְלַהּזֹות ִמָּדָמם ְּבקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים, ָהָיה ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול יֹוֵצא ַלֵהיָכל, 
ִעיר, מּול ַהָּפרֹוֶכת  ֶׁשִּלְפֵני קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים, ְוָהָיה ַמֶּזה עֹוד ַּפַעם ִמַּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהּׂשָ

ֶׁשִהְבִּדיָלה ֵּבין ַהֵהיָכל ְלֵבין קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים.

ַּפַעם ַאַחת ָרָצה ִאיׁש ָרָׁשע ְלַצֵער ֶאת ַהַּתָּנא ַרִּבי ֲחִניָנא, ְוָאַמר לֹו, ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשַעם 
ִיְׂשָרֵאל ָחְטאּו ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶנֱחַרב, ַהָּקָּב"ה ְּכָבר ֹלא ִנְמָצא ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ָעָנה לֹו ַרִּבי ֲחִניָנא: ָטעּות ְּגדֹוָלה ַאָּתה טֹוֶעה. ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת: "ַהּשֹׁוֵכן ִאיָּתם ְּבתֹוְך 
טּוְמאֹוָתם" - ֶׁשַהָּקָּב"ה ׁשֹוֵכן ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֲאִפיּלּו ְּכֶׁשֵהם ְטֵמִאים. 

ַּדף נ"ז: ַהָּפרֹוֶכת ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּנְלְקָחה ְלרֹוִמי

ַּפַעם ָּגְזרּו ָהרֹוָמִאים ֶׁשָאסּור ַלְּיהּוִדים ִלְׁשמֹור ַׁשָּבת ּוְלַקֵּים ִמְצַות ְּבִרית ִמיָלה. ָהְלכּו 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַרִּבי יֹוֵסי ְלרֹוָמא, ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּקיָסר ֶׁשל רֹוִמי 

ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה.

ַהָּקָּב"ה ָעָׂשה ֵנס, ְוַהַּבת ֶׁשל ַהֵּקיָסר ִהְׁשַּתְּגָעה ִּפְתאֹום ְוָצֲעָקה: ָהִביאּו ֵהָּנה ֶאת ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי. ְּכֶׁשִהִּגיַע ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ְלרֹוָמא, ִמָּיד ָׁשַלח אֹותֹו ַהֵּקיָסר 
ְלַרֵּפא ֶאת ִּבּתֹו, ְוהּוא ֶּבֱאֶמת ִריֵּפא אֹוָתּה. ַהֵּקיָסר ָׂשַמח ְוָאַמר ָלֶהם, ֲאִני ַמְרֶׁשה ָלֶכם 
ִּתְרצּו. ִנְכְנסּו ַהַּתָּנִאים, ּוָמְצאּו ֶאת ַהְּמִגיָּלה ָּבּה  ְלִהיָּכֵנס ְלַאְרמֹוִני ְוִליּטֹול ָּכל ַמה ּׁשֶ
ְּכתּובֹות ַהְּגֵזרֹות ַהָּקׁשֹות ַעל ַהְּיהּוִדים, ְוֵהם ָקְרעּו אֹוָתּה ִלְגָזִרים )ַעל ִּפי ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה(.

ַּכֲאֶׁשר ֵהם ָהיּו ְּבַאְרמֹון ַהֵּקיָסר, ָרָאה ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַרִּבי יֹוֵסי ֶאת ַהָּפרֹוֶכת ֶׁשל 
קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים.

ֵאיְך ִהיא ִהִּגיָעה ְלַאְרמֹון ַהֵּקיָסר? ִּכי ִטיטּוס ָהָרָׁשע, ֶׁשֶהֱחִריב ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ָהִראׁשֹון ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב, ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמ-1,900 ָׁשִנים, ָלַקח ִאיּתֹו ֵּכִלים ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ְלרֹוָמא, ְוַהֵּקיָסר ָּגַנז ֶאת ַהָּפרֹוֶכת ְּבַאְרמֹונֹו.

ַּדף נ"ח: ָים ֶׁשל ְׁשֹלמֹה

ֶאָחד ֵמַהֵּכִלים ֶׁשָעׂשּו ַלִּמְׁשָּכן ֶׁשָהָיה ְבִמְדַּבר ִסיַני, הּוא ִּכּיֹור ִמְּנחֹוֶׁשת, ֶׁשַהּכֹוֲהִנים 
ָרֲחצּו ּבֹו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם ִלְפֵני ֶׁשִהְתִחילּו ַלֲעבֹוד ַּבִּמְׁשָּכן.

ֹלמֹה ַהֶּמֶלְך  ֵהִקים ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון, הּוא ָּבָנה ִמְתָקן ֲעָנק ִמְּנחֹוֶׁשת,  ַּכֲאֶׁשר ּׁשְ
ֶׁשְּבתֹוכֹו ִמיְּלאּו ַמִים ַרִּבים. 

ָּכל ָּכְך ָּגדֹול ָהָיה ַהִּמְתָקן ָהֲעָנק, ַעד ֶׁשּכֹוֲהִנים ָהיּו טֹוְבִלים ְּבתֹוכֹו ְּכמֹו ֶׁשּטֹוְבִלים 
ְּבתֹוְך ִמְקֶוה.

ִּבְגַלל ֶׁשַהִּמְתָקן ַהֶּזה ָהָיה ָגדֹול ָּכל ָּכְך, ִּכיּנּוהּו "ָים ֶׁשל ְׁשֹלמֹה".

"ָים ֶׁשל ְׁשֹלמֹה" ָהָיה ְּבגֹוַבּה ָחֵמׁש ַאּמֹות )ְּבֵעֶרְך קֹוָמה ַאַחת(, ְורֹוְחּבֹו ָהָיה ֶעֶׂשר 
ַאּמֹות. ְּבתֹוְך ַה"ָּים" ָהְיָתה ֲחקּוָקה צּוָרה ֶׁשל ׁשֹוַׁשָּנה, ְוהּוא ָעַמד ַעל ֲחִתיכֹות ֲעָנִקּיֹות 

ִמְּנחֹוֶׁשת ֶׁשָהיּו ֲעׂשּויֹות ְּבצּוַרת ְׁשָוִרים.

ְּבִדְבֵרי ַהָּיִמים )ב' ֶּפֶרק ד'( ֶנֱאַמר, ֶׁשְּבנֹוָסף ְלָכְך, ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ָעָׂשה ֲעָׂשָרה ִּכּיֹוֵרי 
ְנחֹוֶׁשת נֹוָסִפים ִלְרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים, ְוֶהֱעִמיד אֹוָתם ְלַיד ַהִּכּיֹור ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו .

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 399

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת יומא, דף נ"ט

הסבר: התלמוד שואל מה פשר לשון המשנה 
"טהרו של מזבח"? ומשיב שהכוונה לחציו של 
המזבח, כמו שקוראים האנשים לצהריים "טיהרא", 
והם בחצי היום. אולם בהמשך אומרת הגמרא 

שהכוונה לחלק הגלוי שבמזבח.

טיהרא - צהריים
פלגיה - מחצית

כדאמרי - כמו שאומרים

"הזה ממנו על טהרו של מזבח. מאי טהרו? 
אמר רבה בר רב שילא: פלגיה דמזבח, כדאמרי 

אינשי: טהר טיהרא והוי פלגיה דיומא".

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יֹוָמא נ"ו-ס"ב
פרשת קורח | כ"ו בסיון- ב' בתמוז )6-12 ליוני(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה

כפר ויתקין
כפר ויתקין נמצא בעמק חפר, והוא מושב 
העובדים הגדול בארץ. הוא הוקם בשנת 
1930 ונקרא על שם איש החינוך יוסף 
ויתקין. המתיישבים הראשונים היו 20 
חברים מקבוצות ויתקין ו-ג' העמק, והם 
התמודדו עם ביצות, קדחת והתנגדות של 
השכנים הבדואים. בשנים הבאות הצטרפו 
תושבים נוספים למושב, והוא הלך וגדל. 
המזח שהוקם ליד היישוב שימש בעיקר 
לקליטת מעפילים והברחת נשק ללוחמי 
המחתרות, ושם עגנה האונייה אלטלנה 
שהביאה מטען נשק עבור האצ"ל במהלך 
מלחמת העצמאות. כיום גרים במושב קרוב 
ל-2,000 תושבים, שכמחציתם עוסקים 

בחקלאות.

ציור קיר בכפר ויתקין
)Wikipedia, ד"ר אבישי טייכר(



4 דקות

מצד שני:

אולי צריך להפריד בין נושא 

המחלוקת לבין האישיות 

של דפנה. מותר לא להסכים 

ואפילו לחלוק כל הזמן, 

ועם זאת, למרות שזה קשה 

ומעצבן לפעמים, להשתדל  

להישאר חברים - האם זה 

אפשרי?

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

יעל בת ה-16 הייתה במשך תקופה ארוכה חברה טובה של דפנה, אלא 
שבחודשים האחרונים הדברים השתנו, וכל מה שיעל אמרה בכל נושא 
בכיתה או בתנועת הנוער - דפנה מיד חלקה עליה, אמרה שהיא טועה, 
ויצרה מחלוקת ביניהן. זה קרה פעם אחר פעם ובכל נושא, ויעל התלבטה 

כיצד עליה להמשיך את הקשר עם דפנה, אם בכלל.

ארגון האצ"ל רכש אותי בארה"ב בקיץ 1947.. 1

הייעוד שלי היה להוביל עולים וציוד רפואי וצבאי לארץ . 	
ישראל.

ב-22.6.48 נפגעתי מפגזי ארטילריה של כוחות צה"ל מול . 3
חופי תל אביב, ועליתי באש.

על סיפוני שהה מנחם בגין, מי שיהיה לימים ראש ממשלת . 4
ישראל.

  | 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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מחלוקת לשם שמים
מחלוקת לשם שמים - המשנה במסכת אבות 
קובעת שמחלוקת לשם שמים סופה להתקיים, 
ומחלוקת לשם שמים אין סופה להתקיים. 
כדוגמא למחלוקת לשם שמים מביאה המשנה 
את מחלוקת הלל ושמאי, שלמרות חילוקי 
הדעות ביניהם, מטרת שניהם הייתה האמת 
התורנית, והיו ביניהם שלום ורעות. לעומת 
זאת, מחלוקת קורח ועדתו לא הייתה לשם 

שמים, ולכן סופם היה שנענשו.

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

הספינה אלטלנה
ספינות המעפילים

בין השנים 1934-1948 הגבילו הבריטים עליית 
יהודים לארץ ישראל, ובעקבות זאת עלו יהודים 
רבים לארץ בצורה לא חוקית. עולים אלה כונו 
"מעפילים". המעפילים הגיעו בעיקר בספינות 
שהבריחו אותם בחשאי מארצות מוצאם. ההפלגה 
בים הייתה פעמים רבות קשה, הספינות לא 
תמיד היו במצב טוב, והנוסעים נאלצו להצטופף 
ולסבול מתנאים קשים. חלק מהספינות טבעו, 
ואחרות נתפסו על ידי הבריטים ונשלחו בחזרה 
לארצות מוצאן, או גורשו לקפריסין. בין ספינות 
המעפילים הידועות: סטרומה, אגוז, סלבאדור, 
אף-על-פי-כן ואקסודוס. חלק מהספינות נקראו 
על שם אישים ידועים כמו חנה סנש ואליהו 
גולומב. במוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה 
מוצגת הספינה "אף-על-פי-כן" ונמצא מידע 

רב על ההעפלה.

אחת את השנייה.הדעות שלה בלי לחלוק ולהרגיז ביניהן, וכל אחת תחיה עם החברות. יעל תנתק את הקשר כל הזמן, אז אין טעם בהמשך סתם מרגיזות אחת את השנייה וחולקת על כל דבר שלה, והן כל הזמן מייצרת מחלוקת איתה יעל חשבה שאם דפנה באמת מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

אנדרטה באשדוד לניספים באניות סטרומה ומפקורה 
)Wikipedia, Avi1111(
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1 .
הירי על הספינה אלטלנה.
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בס"ד

ארגון אצ"ל- 
ארגון צבאי לאומי

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן?

מתי והיכן הוא התרחש?

מי האיש המצויר בצד שמאל ואיך הוא קשור לאירוע?

מי האיש הממושקף עם השפם על הסירה הקטנה ואיך הוא קשור לאירוע?

כיצד כונה התותח שעל החוף שירה לעבר הספינה?

ארגון מחתרת שפעל נגד הבריטים.. 1

הוקם על ידי זאב ז'בוטינסקי.. 	

רוב חבריו הגיעו מתנועת בית"ר.. 3

בין פעולותיו: ליל הרכבות, התקפה על משטרת רמת גן, פיצוץ מלון המלך דוד.. 4

לאחר הקמת המדינה התפרק, וחבריו הצטרפו לצה"ל.. 	

2

1

3

4

5



ַּדף ס"א: ָנִזיר ֶׁשֵאין לֹו ְׂשָערֹות

ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְנִזירּות, אֹוֵמר "ֲהֵריִני ָנִזיר", ּוֵמאֹותֹו ֶרַגע ָאסּור לֹו ַלֲעׂשֹות 
ְׁשלֹוָׁשה ְדָבִרים: א. ָאסּור לֹו ֶלֱאכֹול ֲעָנִבים אֹו ִלְׁשּתֹות ַיִין. ב. ָאסּור לֹו ְלִהיָּטֵמא ִמֵּמִתים. 

ג. ָאסּור לֹו ְלַגֵּלַח ֶאת ַׂשֲערֹוָתיו.

ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְגֶמֶרת ַהְּנִזירּות ֶׁשּלֹו, הּוא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְׁשֵני ְדָבִרים: א. ְלָהִביא קֹוְרָּבנֹות ְלֵבית 
ָערֹות ֶׁשל ָהרֹאׁש ְּבַתַער, ַסִּכין ַחָּדה ֶׁשְּמַגְּלִחים ָּבּה ְׂשָערֹות. ַהִּמְקָּדׁש. ב. ְלַגֵּלַח ֶאת ַהּׂשְ

ַּדף ס"ב: ְׁשֵני ְׂשִעיֵרי ִעִּזים

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ֵהִביאּו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְׁשֵני ְׂשִעיֵרי 
ִעִּזים ְוָעְרכּו ֵּביֵניֶהם ּגֹוָרל, ִמי ֵמֶהם ִיְהֶיה קֹוְרַּבן 
ַחָּטאת ּוִמי ֵמֶהם ֵיֶלְך ַלֲעָזאֵזל. ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, 
ֶׁשֹּלא ֵהִביאּו ְסָתם ְׁשֵני ְׂשִעיִרים, ֶאָּלא ֵיׁש ֲהָלכֹות 
ִעיִרים: ְמיּוָחדֹות ְּביֹוֵתר, ֵאיְך ִלְבחֹור ֶאת ְׁשֵני ַהּׂשְ

ֵניֶהם  ֵניֶהם ִיְהיּו דֹוִמים - ְלָמָׁשל, ֶׁשּׁשְ ָצִריְך ֶׁשּׁשְ
ִיְהיּו ְלָבִנים, אֹו ְׁשֵניֶהם ְׁשחֹוִרים. ֵהם ְצִריִכים ִלְהיֹות ְּבגֹוַבּה ָׁשֶוה, ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֶאָחד ִיְהֶיה 
ָגבֹוַּה ְוֶאָחד ָנמּוְך. ָצִריְך ַּגם ֶׁשַהְּמִחיר ֶׁשָּלֶהם ִיְהֶיה ֵזֶהה, ְוֵיׁש ַּגם ִמְצָוה ֶׁשִּיְקנּו אֹוָתם ְּבַבת 

ֶאָחת, ַיַחד, ְוֹלא ִיְקנּו ָׂשִעיר ֶאָחד ְּביֹום ֶאָחד ְוָׂשִעיר נֹוָסף ְּביֹום ַאֵחר.

ִעיִרים ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ְוֵאין מֹוְצִאים  ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשִאם ָקָרה ֶׁשִּפְתאֹום ֵמת ַאַחד ַהּׂשְ
ִעיִרים ְצִריִכים  ָׂשִעיר ּדֹוֶמה, ֶאְפָׁשר ָלַקַחת ָׂשִעיר ַאֵחר, ִמְּפֵני ֶׁשַהֲהָלכֹות ַהָּללּו, ֶׁשַהּׂשְ
ִלְהיֹות ּדֹוִמים, ֵהן ַרק "ְלַכְּתִחיָּלה", ְּכלֹוַמר, ָּכְך ָצִריְך ַלֲעׂשֹות, ֲאָבל ִאם ֹלא ָעׂשּו ָּכְך, 

ִעיִרים ֵאיָנם ְּפסּוִלים. ַהּׂשְ

ַּדף ס': ֶעְגָלה ֲערּוָפה

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ְּדָבִרים ֲאָחִדים ֶׁשְּלעֹוָלם ָאסּור ֵלָהנֹות ֵמֶהם.

ֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים הּוא "ֶעְגָלה ֲערּוָפה". ַמִהי "ֶעְגָלה ֲערּוָפה"?

ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת, ֶׁשִאם ִנְמָצא ָאָדם ֵמת ַּבֶּדֶרְך ֶׁשֵּבין ְׁשֵּתי ָעִרים, ְוֵאין יֹוְדִעים ִמי ָהַרג 
אֹותֹו - יֹוְצִאים ִזְקֵני ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ֶאל ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִנְמָצא ֶהָהרּוג ּומֹוְדִדים ִמי ָהִעיר 
ַהְּקרֹוָבה ְּביֹוֵתר ֵאָליו. ַאַחר ָּכְך ְמִביִאים ֶעְגָלה, ְועֹוְרִפים אֹוָתּה ְלַיד ַנַחל, ְוַאַחר ָּכְך קֹוְבִרים 

ֶאת ָהֶעְגָלה. ִמן ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה, ָאסּור ֵלָהנֹות ְלעֹוָלם, ַּגם ְלַאַחר ֶׁשָּקְברּו אֹוָתּה.

ָּדָבר נֹוָסף ֶׁשָאסּור ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו, הּוא ִּבְגֵדי ַהָּלָבן ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול. ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָעָׂשה 
ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֵחֶלק ִמן ָהֲעבֹודֹות ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכֶׁשהּוא לֹוֵבׁש "ִּבְגֵדי ָלָבן". ַאֲחֵרי יֹום 

ַהִּכיּפּוִרים ָּגְנזּו ֶאת ַהְּבָגִדים, ְויֹוֵתר ֹלא ִהְׁשַּתְּמׁשּו ָּבֶהם ְלעֹוָלם. ָּכְך סֹוְבִרים ֲחָכִמים.

בס"ד

מה עושים אם מוצאים הרוג שלא ידוע    .1
מי הרג אותו?

מה ראה רבי אלעזר בן רבי יוסי בארמון    .2
הקיסר?

מאיזה פסוק לומדים שה' לא עוזב את    .3
עם ישראל גם כשהם חוטאים?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יומא, ַדִּּפים נ״ט - ס״ב

???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: ים(

חידה!

דבר תורה
סיפורם של קרח ועדתו מעלה שאלה 
גדולה בנוגע למקומה של המחלוקת 
בעם ישראל. האם מחלוקת היא דבר 
חיובי? האם עדיף לחיות בעולם שאין בו 

מחלוקות ודעות שונות?

המשנה המפורסמת במסכת אבות יוצאת 
חוצץ נגד מחלוקתו של קרח ועדתו 
ואומרת שזו דוגמא למחלוקת  ש"אין 
סופה להתקיים". אולם, לא בכך מסתיימת 
המשנה והיא ממשיכה ומציגה מחלוקת 
נוספת - של בית שמאי ובית הלל, ועליה 
מעידה המשנה, שכיוון שמטרתה הייתה 

לשם שמים - "סופה להתקיים". 

נראה, כי כוונת המשנה ללמדנו שמחלוקות 
יכולות להיות חיוביות, ולהוביל למקומות 
טובים, ובלבד שכוונת החולקים אינה 
התנצחות וכבוד, כי אם לתקן ולקדם את 

העולם למקום טוב יותר.

ַּדף נ"ט: ַּדם ַהּקֹוְרָּבנֹות 

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ׁשֹוֲחִטים ֶאת ַהּקֹוְרָּבנֹות, ְוֶאת ַהָּדם ֶׁשָּיָצא ִמן ַהּקֹוְרָּבן ָזְרקּו ַעל 
ַהִּמְזֵּבַח. ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָהיּו קֹוְרָּבנֹות ֶׁשֶאת ַהָּדם ֶׁשָּלֶהם ָזְרקּו ְּבקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים.

ֶאת ַּדם ַהּקֹוְרָּבן ִקיְּבלּו ְּבתֹוְך ְּכִלי ָׁשֵרת, ַאְך ֹלא ֶאת ָּכל ַהָּדם ֶׁשַּבְּכִלי ָהָיה ַהּכֹוֵהן זֹוֵרק 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח.  ֶמה ָעׂשּו ַּבָּדם ֶׁשּנֹוַתר? ַהּכֹוֵהן ָׁשַפְך אֹותֹו ַעל "ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח".

"ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח" הּוא ֵחֶלק ֶׁשל ַהִּמְזֵּבַח ַהִּנְמָצא ָסמּוְך ַלַּקְרַקע. ִּב" ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח" ָהָיה ֶנֶקב, 
ֶׁשַּדְרּכֹו ָהָיה ַהָּדם זֹוֵרם ַהחּוָצה ּוִמְתַעְרֵּבב ְּבתֹוְך ַנַחל ִקְדרֹון.

דֹות ָׂשְמחּו ֶׁשֵּיׁש ָּדם ַּבַּנַחל, ִּכי ַהָּדם טֹוב  ְּלַיד ַנַחל ִקְדרֹון ָהיּו ָׂשדֹות ַרִּבים, ּוַבֲעֵלי ַהּׂשָ
דֹות  ָלֲאָדָמה, ִהיא ַמְצִמיָחה ֵּפרֹות טֹוִבים ְּכֶׁשְּמַזְּבִלים וְמַדְּשִנים אֹוָתּה ְּבָּדם. ַּבֲעֵלי ַהּׂשָ
ָּכל ָּכְך ָרצּו ֶאת ַהָּדם, ֶׁשֵהם ִׁשיְּלמּו ֶּכֶסף ַלִּגְזָּבר ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּכֵדי ֶׁשִּיְּתנּו ָלֶהם 

ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְלִדיּשּׁון ְׂשדֹוֵתיֶהם.

 מצאו את המילה המשותפת שקשורה 
לכל המילים שמסביב לעיגול: 

האדום

השחור

הכספי

התיכון

המלח

של שלמה


