
יַּת יַיִן בְָּטֳהָרה ַּף כ"ה: עֲׂשִ ד

ל,  ּ טוְּמאָה, לְָמׁשָ ּמַאֲכָלִים לֹא יְַקבְּלו ּ ַמְקפִּיִדים לְהִיזָּהֵר ׁשֶ ׁש הָיָה ַקיָּם הָיו ָּ ְקד כְּׁשֶבֵּית הַּמִ
ּ ְמכִינִים יַיִן  ּ דוְֹרכִים אֶת הָעֲנָבִים.  ַמה פֵּירוּׁש "דֹּוְרכִים" אֶת הָעֲנָבִים? פַּעַם הָיו כְּׁשֶהָיו
ּוֹת עַל הָעֲנָבִים  ּ דוְֹרכִים בְַּרגְלַיִם נְִקי ים הָיו עַל יְֵדי הַכְנָסַת הָעֲנָבִים לְבוֹר עָמֹוק, וַאֲנָׁשִ
ן הַיַּיִן יֵׁש  ּמִ ּ טוְּמאָה - ִמפְּנֵי ׁשֶ לֹּא יְַקבְּלו כְֵּדי לְִסחוֹט אוָֹתם. צִָריךְ לְהִיזָּהֵר בְּיֹוֵתר ׁשֶ
ּתֹות  ּ ְטֵמאִים, הַכֹּוהֵן לֹא יוּכַל לִׁשְ רֹות, וְאִם הָעֲנָבִים וְהַיַּיִן יִהְיו לְהַפְִריׁש ּתְרוּמֹות וַּמעְׂשְ
ּ רֹוצֶה לְהָבִיא יַיִן  הו אֶת הַיַּיִן, כִּי אָסוּר לֶאֱכֹול ּתְרוָּמה ְטֵמאָה. זֹאת וָעֹוד, אִם ִמיׁשֶ
כְּבָר  הַיַּיִן יִהְיֶה ָטהֹור. הַּתַלְמוּד ְמסַפֵּר, ׁשֶ ָּׁש, הוּא צִָריךְ לְהְַקפִּיד ְמאֹוד ׁשֶ ְקד לְבֵית הַּמִ
לְּתוֹכָם  ּ ְמטַהֲִרים אֶת הַכֵּלִים ׁשֶ ּ לִסְחוֹט אֶת הָעֲנָבִים, הָיו ׁשִבְעִים יוֹם לִפְנֵי ׁשֶהְִתחִילו

ַמכְנִיסִים אֶת הָעֲנָבִים וְאֶת הַיָּיִן.

ַּף כ"ו: לֶֶחם הַפָּנִים ד

ּ הַכֹּוֲהנִים עֹוְרכִים בְּכָל  ָּׁש הָיָה מוּצָּב ׁשוּלְחַן זָהָב. עַל ׁשוּלְחַן הַזָּהָב הָיו ְקד בְּבֵית הַּמִ
ךְ  וּלְחָן בְֶּמׁשֶ ּ מוּנָּחִים עַל הַּשׁ ר הַלְּחִָמים הָיו נֵים עָׂשָ ר לְחִָמים. ׁשְ נֵים עָׂשָ ׁשַבַּת קֹוֶדׁש ׁשְ
נִים  ים, וְאֶת הַלְָּחִמים הַיְׁשָ ּ אֹוָתם בִּלְָחִמים ֲחָדׁשִ ַבָּת הַבָּאָה הֶחְלִיפו ׁשָבוּעַ יִָמים, וּבַּשׁ
 ּ ּ לַאֲכִילָה לַכֹּוֲהנִים. נֵּס גָּדֹול הָיָה עִם הַלְּחִָמים ׁשֶל לֶֶחם הַפָּנִים - הֵם נִׁשְאֲרו ִחילְּקו
 ּ ׁש, הָיו ָּ ְקד עַם יִׂשְָראֵל עָלָה לְבֵית הַּמִ לֹוׁשֶת הְָרגָלִים, כְּׁשֶ ָבוּעַ. בִּׁשְ ְטִריִּים וְחַּמִים כָּל הַּשׁ
 ּ ּ אוֹתֹו וְאוְֹמִרים לָעָם: "ּתְִראו וּלְחָן גָּבוֹהַּ גָּבוֹהַּ, ׁשֶהַכֹּל יְִראו הַכּוֹהֲנִים ְמִריִמים אֶת הַּשׁ
 ּ ּ וְָראו ּ ָטִרי". וְהַכֹּל הְִסּתַכְּלו עָבַר עֹוֶדנו ָבוּעַ ׁשֶ ּ. הַלֶֶּחם ֵמהַּשׁ בָּ"ה אוֹהֵב אוָֹתנו אֵיךְ הַקָּ

יו ִמן הַּתַנּוּר. ּ עַכְׁשָ יָצְאו ּ ׁשֶ ּ אִֵדים עֹולִים ִמן הַלְּחִָמים כְּאִילּו ׁשֶאֲפִילּו

ַּף כ"ז: ִמזְבַּח הַזָּהָב - ִמזְבֵַּח הַפְּנִיִמי ד

 ּ ים. בְּכָל בּוֶֹקר וָעֶֶרב הָיו ָּׁש הָיָה בַּהֵיכָל ׁשֶלְּיַד קֹוֶדׁש הַקֹּוָדׁשִ ִמזְבַּח הַזָּהָב בְּבֵית הַּמְִקד
כּוֹהֲנִים נוְֹטלִים גֶּחָלִים, ְמנִיחִים אוָֹתם עַל ִמזְבַּח הַזָּהָב וַּמְקִטיִרים עֲלֵיהֶם ְקטוֶֹרת.

לֹוׁשָה ׁשֵמֹות יֵׁש לְִמזְבַּח הַזָּהָב: ׁשְ
א. "ִמזְבַּח הַזָּהָב" - כִּי הָיָה ְמצוּפֶּה בְּזָהָב.

זְבֵּחַ הַפְּנִיִמי" - כִּי הָיָה בְּתוֹךְ הַהֵיכָל וְלֹא בֶּחָצֵר, בָּעֲזָָרה, ׁשָם הָיָה הַּמִזְבֵּחַ הַחִיצּוֹן. ב. "הַּמִ
ּ עָלָיו ְקטוֶֹרת. טֹוֶרת" - כִּי הְִקִטירו ג. "ִמזְבַּח הַקְּ

ּ לִבְנוֹת אֶת ִמזְבַּח  בַּעֲלֵי הַּתוֹסָפוֹת ְמבִיאִים ִמְדָרׁש, ׁשֶבְּׁשָעָה ׁשֶהַקָּבָּ"ה אַָמר לְמֹׁשֶה ַרבֵּנו
ּ גֶחָלִים בּוֹעֲרוֹת עַל הַזָּהָב? הֲֵרי  יַּנִּיחו ּ הְִתפַּלֵּא בְּיוֵֹתר, אֵיךְ יִּתָכֵן ׁשֶ הַזָּהָב, מֹׁשֶה ַרבֵּנו
ּתַחְּתָיו  ַּאי הוּא יִּמַס ֵמהַגֶּחָלִים, וְהָעֵץ ׁשֶ ּי הַזָּהָב ׁשֶל הַּמִזְבֵּחַ הָיָה ַדק בְּיוֵֹתר, וּבְוַד צִּיפּו
נִים ַרבּוֹת בָּעֲָרה אֵׁש  יִּשֵָׂרף, אַךְ הַקָּבָּ"ה אַָמר לוֹ: יֵׁש אֵׁש ׁשֶאֵינָהּ ׂשוֶֹרפֶת, וְאָכֵן בְֶּמׁשֶךְ ׁשָ

ּוֹק. עַל ִמזְבַּח הַזָּהָב, וְהוּא לֹא נִיז

ַּף ב': ִמצְוַת יִבּוּם ד

ים". ַמסֶּכֶת יְבָמוֹת הִיא הַּמַסֶּכֶת הִָראׁשוֹנָה בְּ"סֵֶדר נָׁשִ
ר עַל ִמצְוַת יִבּוּם - ַמהִי ִמצְוַת יִבּוּם? בְַּמסֶּכֶת יְבָמֹות לֹוְמִדים בְּעִיקָּ

הַּתוָֹרה ְמצַוָּה, ׁשֶאִם אָָדם נִפְטַר, חָלִילָה, וְאֵין לוֹ יְלִָדים, אַחַד הָאַחִים ׁשֶל הַנִּפְטָר יְיַבֵּם 
ּ ׁשֶהֵם הַבָּנִים ׁשֶל הַנִּפְטָר. ּ כְּאִילּו ּ לָהֶם יֵחָׁשְבו ִּוָּלְדו י - יְִתחַּתֵן - עִם הָאַלְָמנָה, וְהַיְלִָדים ׁשֶ
בְִּמצְוַת הַיִּבּוּם, הָאַחִים ׁשֶל הַּמֵת ְמַקיְִּמים אִּתוֹ חֶסֶד גָּדוֹל, כִּי הֵם ַמׁשְאִיִרים לוֹ זֵכֶר בָּעוֹלָם.

יַבֵּם אֹוָתהּ קֹוְראִים "יָבָם".  ּמְ ל הַּמֵת ׁשֶ ל הַּמֵת קֹוְראִים "יְבָָמה" וְלָאָח ׁשֶ לָאַלְָמנָה ׁשֶ
ֵמאַחַר ׁשֶבְַּמסֶּכֶת זֹו לֹוְמִדים עַל ִמצְוַת הַיִּבּוּם, הִיא נְִקֵראת ַמסֶּכֶת יְבָמֹות.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 438

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת חגיגה, דף י"ח

הסבר: המשנה אומרת שבשעת הרגל נאמן כל 
אדם להעיד על כך שהפירות והכלים שלו טהורים, 
והגמרא לומדת זאת מהפסוק "ויאסף כל איש ישראל 
אל העיר כאיש אחד חברים", ממנו לומדים שבזמן 
שבו כולם מתאספים, כמו ברגל, כולם נחשבים 

כ"חברים" שנאמנים על דיני טומאה וטהרה.

מנהני מילי - מאין הדברים, מהיכן לומדים זאת
דאמר קרא - שאמר הכתוב

ובשעת הרגל אף על התרומה - מנהני מילי? אמר 
רבי יהושע בן לוי, דאמר קרא )שופטים(: ויאסף כל 
איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים - הכתוב 

עשאן כולן חברים

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה ַּדף כ"ה-  ְיָבמֹות ה'
פרשת ויקרא | ג'- ט' באדר ב' )6-12 למרץ( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
מוזיאון הלח"י בתל אביב

מוזיאון לח"י נמצא בבית בו נתפס ונרצח יאיר 
שטרן, מפקד הלח"י, על ידי הקצין הבריטי 
מורטון. בשנת 1963 הוקמה בדירה פינת זיכרון 
לזכרו, ובשנת 1986 הפך המקום למוזיאון 
בהנהלת משרד הביטחון. במקום ניתן לראות 
את הרהיטים המקוריים שהיו בדירה, וסרט 
המתאר את רציחתו של יאיר. בנוסף נמצא 
שם חדר הנצחה ל-127 לוחמי הלח"י שנהרגו, 
ותערוכה על פעולות הלח"י עם מיצגים שונים. 
במקום נמצאים משרדי 
עמותת לח"י הפועלת 
של  זכרה  להנצחת 

המחתרת.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי 
וחברתי ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך 
חיזוק והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף 
היומי, עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, 
דף פייסבוק פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל 
סרטונים, תוכניות קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות 

ובתי ספר בכל הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

ַמסֶּכֶת יְבָמֹות

מסיימים
מסכת מועד מתחילים

מסכת יבמות!
שלט ההנצחה בכניסה למוזיאון

Wikipedia, Avi1111 dr. avishai teicher).jfif(



מצד שני:
חלק מהאנשים טענו שזה 

לא תפקידם של בני הנוער. 

עליהם להשקיע את זמנם 

ומרצם בלימודים ולא 

בפטרולים בלילה, וכי חובת 

השמירה והביטחון היא 

לא על הנערים אלא כל 

המשטרה, משמר הגבול 

ושאר רשויות החוק.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

באזור מסוים בגליל התגברו מאוד הגניבות של סוסים, פרות וכבשים, 
וכן של תוצרת וציוד חקלאי. הגניבות הללו גרמו לנזקים גדולים הרכוש, 
ולפגיעה משמעותית בתחושת הביטחון באזור. קבוצת בני נוער בני 
16-18 מהאזור ביקשה להתארגן למשמרות ולפטרולים ביום ובלילה 

כדי להגן על הרכוש והציוד ועל בעלי החיים. 

העניין הזה גרם לוויכוח סוער.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

אלעזר בן יאיר ומרד מצדה
יהודה, שנודע  מצדה הייתה מבצר במדבר 
בעמידתם העיקשת של לוחמיו נגד הרומאים 
במהלך המרד הגדול, תחת הנהגתו של אלעזר 
בן יאיר. כאשר ראו המורדים שהרומאים עומדים 
לכבוש את המבצר, הם בחרו לשלוח יד בנפשם 
במקום ליפול בשבי. מאז הפך המושג "מצדה" 

לסמל של קרב נואש אחרון.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם אבינו

/ שרה

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י 

במצרים

2448

מתן תורה

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

4260

495
חתימת 
התלמוד

3828

חורבן
ביהמ“ק ה-2

3930

רבי יהודה 
הנשיא

3880

רבי 
עקיבא

הלל הזקן

3728 3408

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

-560
אסתר
המלכה

דבורה 
הנביאה

הצטרפו למאות אלפי לומדי 
הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 

אצלכם בקהילה
כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 

עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 
הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- בית ספר 'תורני אסף מימון', אשקלון

בס"ד

חברותא

הצהרת בלפור
הבריטים  פרסמו  תרע"ח  בחשוון  בי"ז 
את הצהרת בלפור - הכרזה לפיה בריטניה תתמוך 
בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. 
הכרזה זו ניתנה בעקבות פנייתו של חיים וייצמן 
לממשלת בריטניה, בה שכנע את הבריטים לתמוך 
בתנועה הציונית. על ההצהרה חתם שר החוץ 
הבריטי, ארתור ג'יימס בלפור, והיא נמסרה לידי 
ליונל וולטר רוטשילד, שהעביר אותה להסתדרות 
הציונית. הצהרת בלפור היוותה הישג מדיני עצום 
עבור התנועה הציונית, שזכתה לראשונה בתמיכה 

וסיוע של מעצמה עולמית לתוכניותיה.

רכוש.העברית על יישובים ועל את המסורת של השמירה ובביטחון, ובכך להמשיך אחריות ולסייע בשמירה של בני הנוער לקחת שיבחו מאד את נכונותם חלק מהאנשים באזור מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia( ההצהרה והלורד בלפור



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .
אברהם יאיר שטרן. מפקד ארגון הלח"י.

2 .
הסמל של ארגון הלח"י.

3 .

אצל משפחת סבוראי ברחוב מזרחי 6 בתל אביב.
4 .

המנון הלח"י – "חיילים אלמונים".
5 .

של הקצינים הבריטים שחיפשו את יאיר.

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

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

4260

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

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 
מי הדמות בציור ומה היה תפקידה?
סמל של איזה ארגון תלוי על הקיר?

באיזה כתובת הסתתרה הדמות ואצל איזו משפחה?
מה כתוב בדף על השולחן ליד הדמות?

של מי הצללית נושאת הנשק בחלון?

ארגון מחתרת שפעל נגד השלטון הבריטי.. 1

הוקם על ידי אברהם "יאיר" שטרן.. 2

סמלו היה יד קפוצה זוקפת אצבע ואמה.. 3

ערכיו היו גאולת הארץ, תקומת המלכות, ותחיית האומה.. 4

אנשיו תקפו ופגעו בחיילים ושוטרים בריטים.. 5

2
1

3
4
5

מחתרת לח"י - לוחמי חירות ישראל



ה דֹּוָחה לֹא ַתעֲׂשֶה ַּף ד': ִמצְוַת עֲׂשֵ ד

ה אֹוָתהּ  צִָּריךְ לַעֲׂשֹות ִמצְוָה ִמן הַּתֹוָרה, אַךְ אִם יַעֲׂשֶ ה יְהוִּדי ׁשֶ ַמה יַּעֲׂשֶ
יַעֲבֹור עַל אִיסּוּר ִמן הַּתֹוָרה?

ּ גַם  ּתָן. אָנו ּי ִמצֶֶּמר וִּמפִּׁשְ עָׂשו הִנֵּה דוּגְָמא: אָסוּר לִלְבּוֹׁש "ׁשַעְַטנֵז"- בֶּגֶד ׁשֶ
ּמִצְוָה ִמן הַּתוָֹרה לָׂשִים חוּט "ּתְכֵלֶת" בְּחוֵּטי הַצִּיצִית. חוּט הַ"ּתְכֵלֶת"  יֹוְדעִים, ׁשֶ

הוּא חוּט צֶֶמר צָבוּעַ בְּצֶבַע ּתְכֵלֶת.

ּתָן, וְלַבֶּגֶד יֵׁש אְַרבַּע כְּנָפוֹת וְלָכֵן הוּא ָרצָה לְִקׁשֹר  וְהִנֵּה, לְִראוּבֵן יֵׁש בֶּגֶד ִמפִּׁשְ
בּוֹ חוִּטים ׁשֶל צִיצִית. ֶרגַע לִפְנֵי ׁשֶהוּא עַָמד לְִקׁשוֹר אֶת חוֵּטי הַצִּיצִית אַָמר לֹו 
יֵּׁש בֹּו  ּי ִמצֶֶּמר. אֵיךְ אַּתָה רוֹצֶה לִלְבּוֹׁש בֶּגֶד ׁשֶ חֲבֵרוֹ:" הֲֵרי חוּט הַּתְכֵלֶת עָׂשו

ּתָן וְגַם צֶֶמר?". גַם פִּׁשְ

צְוָה, כִּי  ה". כְּלֹוַמר, יֵׁש לְַקיֵּם אֶת הַּמִ ה דֹוֶחה לֹא ַתעֲׂשֶ בְִּמְקֶרה כָּזֶה "עֲׂשֵ
הִיא דֹוָחה אֶת הָאִיסּוּר.

ה ה וִּמצְוֹות לֹא ַתעֲׂשֶ ַּף ג': ִמצְוֹות עֲׂשֵ ד

בְַּדף זֶה לוְֹמִדים עַל ִמצְווֹת עֲׂשֵה וְעַל ִמצְווֹת 
ֵּל בֵּינֵיהֶן? לֹא ַתעֲׂשֶה. ַמה הַהֶבְד

בַּּתֹוָרה יֵׁש תרי"ג - 613 - ִמצְוֹות. הַּמִצְווֹת 
נֵי סוּגִים.  ּ נֶחְלָקוֹת לִׁשְ הַלָּלו

יֵׁש "ִמצְווֹת עֲׂשֵה" - ִמצְווֹת ׁשֶצִָּריךְ לַעֲׂשוֹת, 
וֹפָר  לְָמׁשָל, לֶאֱכוֹל ַמצָּה בְּפֶסַח, וְלְִתקוֹעַ בַּּשׁ
נָה. ִמנְּיָן ִמצְוֹות הָ"עֲׂשֵה" הוּא  ָ בְּרֹאׁש הַּשׁ

ים ׁשֶהַּתוָֹרה הוְֹרָתה  נִי הוּא "ִמצְווֹת לֹא ַתעֲׂשֶה", ַמעֲׂשִ ֵ 248 = רמ"ח. הַסּוּג הַּשׁ
ׁשֶאָסוּר לַעֲׂשוֹת אוָֹתם, לְָמׁשָל, חִילּוּל ׁשַבָּת, אֲכִילַת בְּהֵָמה ְטֵמאָה וְִדיבּוּר לָׁשוֹן 

ים ׁשֶהַּתוָֹרה הוְֹרָתה לֹא לַעֲׂשוֹת אוָֹתם.  הָָרע. אֵלֶּה ַמעֲׂשִ

ִמנְּיָן ִמצְוֹות הַ"לֹא ַתעֲׂשֶה" הוּא 365 = שס"ה.

בס"ד

איזה נס התרחש באופן קבוע   .1
במזבח הזהב?
מה זה "יבם"?  .2

מה יש יותר - מצוות עשה או   .3
מצוות לא-תעשה?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְיָבמֹות, דף ג׳ - 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 

 talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!

דבר תורה
אחת הטעויות שעלולות להתרחש עם תחילת העיסוק 
בתורת הקורבנות, היא הפיכת עניינם של הקורבנות 
לטקס חיצוני וטכני בלבד ללא כל שינוי ומהפך פנימי 

מצד מביא הקורבן.

כך קרה, למשל, לקראת סופו של בית המקדש 
הראשון, שם מחו הנביאים על כך שבני ישראל 
ממשיכים להביא קורבנות ולהיתלות בקיומו של בית 
המקדש, למרות שמחוצה לו הם מנהלים חיים לא 

מוסריים ומורדים בה' ובאחיהם החלשים. 

כנגד זה באה התורה, ממש עם תחילתו של חומש 
הקורבנות, ואומרת: "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'".

על מקריב הקורבן להביא עם הקורבן גם את ליבו 
ומחשבתו - לשוב, להשתנות ולעבור תהליך פנימי, 

ורק כך המלאכה תיעשה בשלמותה.

ל צִיצִית? ִרים חוִּטים ׁשֶ ַּף ה': אֵיךְ קֹוׁשְ ד

ּ הֵם חֶלְֵקי הַצִּיצִית: אֵלּו

ּמְִטילִים בֹּו  כָּנָף - פִּינָּה ׁשֶל הַבֶּגֶד. לְבֶגֶד ׁשֶ
צִיצִית יֵׁש אְַרבַּע כְּנָפוֹת.

גְִּדיל - אִם נִסְּתַכֵּל עַל חוֵּטי הַצִּיצִית נְִראֶה 
ׁשֶבַּחֵלֶק הָעֶלְיוֹן הֵם ְמלוּפָּפִים = ְמסוּבָּבִים יַחַד. 
הַחוִּטים הַּמְלוּפָּפִים יַחַד ְמכוּנִים "גְִּדיל" וּבִלְׁשוֹן 
ַרבִּים - "גְִּדילִים" כְּפִי ׁשֶהַּתוָֹרה אוֶֹמֶרת )דְּבִָרים( 
"גְִּדלִים ּתַעֲׂשֶה לָּךְ עַל אְַרבַּע כַּנְפוֹת כְּסוְּתךָ".

פְִּתיל - חוּט צִיצִית בֹּוֵדד.

ּוֹת בַּבֶּגֶד? נוְֹטלִים אְַרבָּעָה  כֵּיצַד ְמִטילִים צִיצִי
פְִּתילִים אֲרוּכִּים, ַמכְנִיסִים אוָֹתם לַחוֹר ׁשֶבִּכְנַף 

יו עוֹׂשִים ֵמהֶם "גְִּדיל" - נוְֹטלִים אֶת אַחַד הַפְִּתילִים וְכוְֹרכִים אוֹתֹו  הַבֶּגֶד. עַכְׁשָ
סְבִיב ׁשִבְעַת הַחוִּטים הַנּוָֹתִרים, וְכָךְ נִהְיָה "גְִּדיל".

ים בְּאוֶֹרךְ ׁשֶל ׁשְלִיׁש ֵמהַחוִּטים  בְַּמסֶּכֶת ְמנָחוֹת לוְֹמִדים כִּי אֶת הַגְִּדיל עוֹׂשִ
ּוֹת בְּאוֶֹרךְ 30 ס"מ עוֹׂשִים 10 ס"מ גְִּדיל  ָאֵר פְִּתילִים. לְָמׁשָל, לְצִיצִי ְאָר יִּשׁ וְהַּשׁ

וְ-20 ס"מ פְִּתילִים.

תשובות: 1-ב, 2-ה, 3-ג, 4-א, 
5-ד

חברו בין כלי המקדש לבין הניסים שהיו 
קשורים להם:

1. ארון הברית

2. מזבח הזהב

3. מזבח העולה

4. השולחן

5. המנורה

הלחם שעליו נשאר  א. 
תמיד חם

לא תפס מקום בקודש  ב. 
הקודשים

מעולם לא כיבה הגשם  ג. 
את האש שדלקה עליו

הנר המערבי תמיד דלק ד. 

האש לא המיסה את  ה. 
הציפוי שלו


