
ָּׁש ְקד ַּף ס"ב: ְמגִילַּת בֵּית הַּמִ ד

ִדי,  ּ: "וְאַּתָה פֹּה עֲמֹד עִּמָ לְאַחַר ַמּתַן ּתוָֹרה אַָמר לְמֹׁשֶה ַרבֵּנו
ר  פִָּטים אֲׁשֶ ׁשְ ים וְהַּמִ צְוָה וְהַֻחקִּ וַאֲדַבְָּרה אֵלֶיךָ אֵת כָּל הַּמִ

ּתָהּ". ר אָנֹכִי נֵֹתן לָהֶם לְִרׁשְ ּ בָאֶָרץ אֲׁשֶ ֵדם, וְעָׂשו ּתְלַּמְ

ּ ְמגִילָּה ְמיוּחֶֶדת  בְּאוֹתוֹ ַמעֲָמד הַקָּבָּ"ה ָמסַר לְמֹׁשֶה ַרבֵּנו
ׁש. ַמה גּוֹבְהוֹ, ָמה  ָּ ׁשֶבָּהּ נִכְּתָב אֵיךְ לִבְנוֹת אֶת בֵּית הַּמְִקד
ֶטַח ׁשֶל הָעֲזָָרה, הֲלֹא הִיא  אוְֹרכּוֹ וָּמה רוֹחְבּוֹ, וְאֶת גֹּוֶדל הַּשׁ

ָּׁש. חֲצַר בֵּית הַּמְִקד

ּן. והוּא ָמסַר אֶת  עַ בִּן נו ּ ָמסַר אֶת הַּמְגִילָּה לִיהוֹׁשֻ מֹׁשֶה ַרבֵּנו
ְ, ׁשֶחָפַר  הַּמְגִילָּה לַדּוֹר הַבָּא עַד ׁשֶהִיא הִגִּיעָה לְָדוִד הַּמֶלֶך

ׁש, אַךְ לֹא בָּנָה אוֹתוֹ וְלָכֵן הוּא ָמסַר אֶת הַּמְגִילָּה לִבְנוֹ ׁשְלֹמֹה  ָּ אֶת הַיְסֹודוֹת לְבֵית הַּמְִקד
ָּׁש. ְ, ׁשֶלַָּמד הֵיטֵב אֶת הַּמְגִילָּה וְכָךְ בָּנָה אֶת בֵּית הַּמְִקד הַּמֶלֶך

ַּף ס"ג: הַ"ַחבִָּרים" ד

ּ בְּפַָרס כְָּמִרים עוֹבְֵדי אֱלִילִים  בְִּתקוּפַת הָאָמֹוָראִים הָיו
ִלְטוֹן  ּ אֶת הַּשׁ ּ "חַבִָּרים". בִּיֵמי ַרבִּי יוֹחָנָן הֵם ִקיבְּלו נְִּקְראו ׁשֶ
ּ אֶת הַיְּהוִּדים,  ּ ְרׁשָעִים, וְלֹא כִּיבְּדו גַּם בְּבָבֶל. הַחַבִָּרים הָיו
ּ אֶת יִׂשְָראֵל. ַרבִּי  ּ עַד אָז, כִּיבְּדו ָלְטו ּשׁ כְּפִי ׁשֶהַבַּבְלִים, ׁשֶ
ּמֵעַּתָה  יבוֹת הַָרבּוֹת ׁשֶבְּבָבֶל, ׁשֶ יוֹחָנָן הִצְַטעֵר עַל בְּנֵי הַיְׁשִ
 ּ ּ צָרוֹת ֵמהַחֲבִֵרים. וּבֶאֱֶמת הַחַבִָּרים לֹא הְִתאַפְּקו יִסְבְּלו
ּ ׁשֶאָסוּר לֶאֱכוֹל  ּ גְזֵרוֹת עַל הַיְּהוִּדים. בֵּין הַיֶֶּתר הֵם גָּזְרו וְגָזְרו

נִּׁשְחֲטָה. בָּׂשָר ׁשֶל בְּהֵָמה ׁשֶ

ל הַחַבִָּרים הָיְָתה הָ"אֵׁש", וְהָיָה לָהֶם  הָעֲבֹוָדה זָָרה ׁשֶ
חוֹק ׁשֶבְּיוֹם חַג ׁשֶלָּהֶם אָסוּר לְהְַדלִיק אֵׁש בְּׁשוּם בַּיִת, ַרק 
בְּבֵית הָעֲבֹוָדה הַזָָּרה ׁשֶלָּהֶם. לָכֵן, בְּאוָֹתם יִָמים הָיָה ְמסוּכָּן 

ּ חֲכִָמים ׁשֶאֶפְׁשָר לְהְַדלִיק נֵרוֹת  נו לְהְַדלִיק נֵרוֹת חֲנוּכָּה בַּפְָּתחִים וּבְחַלּוֹנוֹת הַבָּּתִים וְִתיקְּ
חֲנוּכָּה בְּתוֹךְ הַבַּיִת.

נָה ָ ַּף ס"ד: ְסגוּלָּה ְמיוֶּחֶדת בְּרֹאׁש הַּשׁ ד

ים  נָה ְמסוּגָּל לְַקבֵּל ּתְפִילּוֹת ׁשֶל אֲנָׁשִ ָ ּוֹם רֹאׁש הַּשׁ י
ּ לָהֶם יְלִָדים.  יִּהְיו ּ לִילִָדים, וְהַקָּבָּ"ה גֹוזֵר ׁשֶ ׁשֶלֹּא זָכו
 ּ הָיו ים צְִדָקנִיֹּות ׁשֶ לֹֹוׁש נָׁשִ ָ ּשׁ הַגְָּמָרא ְמסַפֶֶּרת ׁשֶ
ּ וְּתפִילָָּתן  ּ לָהֶן יְלִָדים, הְִתפַּלְלו לֹּא הָיו עֲָקרֹות, ׁשֶ

נָה. ָ הְִתַקבְּלָה בְּרֹאׁש הַּשׁ

ּ. ָרחֵל  ּ הְִתפַּלְלָה וְיָלְָדה אֶת יִצְחָק אָבִינו ׂשָָרה אִּמֵנו
יק. חַנָּה  ִּ ּ הְִתפַּלְלָה וְיָלְָדה אֶת יוֵֹסף הַצַּד נו אִּמֵ

הְִתפַּלְלָה וְיָלְָדה אֶת ׁשְמוּאֵל הַנָּבִיא.

נָה. בְֵּספֶר הַּתוָֹרה קוְֹראִים בְּפָָרׁשַת וַיֵָּרא אֶת הַפְּסוִּקים  ָ ּוֹם הִָראׁשוֹן ׁשֶל רֹאׁש הַּשׁ בַּי
הְַמסַפְִּרים עַל לֵיָדתוֹ ׁשֶל יִצְחָק, וּבַהַפְטָָרה קוְֹראִים בַּנָּבִיא בְֵּספֶר ׁשְמוּאֵל, עַל חַנָּה 

ָּׁש בִּבְכִי, כִּי ִתזְכֶּה לְהוֹלִיד יֶלֶד. ׁשֶעָלְָתה לְהְִתפַּלֵּל בְּבֵית הַּמְִקד

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 447

מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף ס״ג

הסבר: אשתו של רבי חייא הייתה מצערת אותו, 
אבל למרות זאת, כאשר היה מוצא איזה דבר טוב, 
היה צורר אותו בסודרו ומביא לה. אמר לו רב: הרי 
היא מצערת אותך, ומדוע אתה משתדל ליהנות 
אותה? השיב רבי חייא: דיינו שהנשים מגדלות 
את הילדים ומצילות אותנו מהחטא, ולכן צריך 

להכיר להן תודה.

משכח מידי - מוצא משהו
צייר ליה בסודריה - צורר אותו בסודרו

מייתי ניהלה - מביא לה

רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו, כי הוה משכח 
מידי - צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלה. אמר ליה רב: 
והא קא מצערא ליה למר! אמר ליה: דיינו שמגדלות 

בנינו ומצילות אותנו מן החטא. 

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות ס"ב- ס"ח
פרשת בהר | ז'- י"ג באייר )8-14 למאי( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
העיר למברג-לבוב, 

בירת גליציה המזרחית
העיר לבוב, המכונה בגרמנית למברג, היא בירת 
מחוז לבוב שבמערב אוקראינה. היא נוסדה 
במאה ה-13 וקמה בה קהילה יהודית גדולה, 
שתרמה באופן משמעותי למדע ולתרבות 
בעיר. בשנת 1349 קיבלו היהודים שם שוויון 
זכויות. לבוב הייתה בין הקהילות המרכזיות 
בוועד ארבע הארצות, והרבה רבנים חשובים 
חיו בה. במאה ה-19 היא הפכה למרכז תרבות 
יהודית. במהלך השואה כבשו הנאצים את 
לבוב, והיהודים שלא נמלטו נכלאו בגטו שאכלס 

כ-120,000 יהודים, שכמעט כולם נרצחו.

"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. 

אנדרטה לזכר יהודי לבוב 
שנספו בשואה, בבית 
הקברות נחלת יצחק 
)Wikipedia, דוד שי(

שרה

יצחק

רחל

יוסף

שמואל

חנה



מצד שני:

חלק מהנערים טענו שכל זמן 

שהעניין לא בורר מול הקבלן 

, וכל זמן שהוא לא נתן רשות 

מפורשת לקחת את הקרשים, 

אז גם אם הם זרוקים באתר 

הבניה הם עדיין רכושו של 

הקבלן, ואין לאף אחד רשות 

להשתמש בהם.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

חבורת נערים אספה קרשים רבים מאתר בניה הסמוך לשכונתם  לקראת 
מדורת ל"ג בעומר . כאשר הם הביאו את כל הקרשים לאזור המדורה 
שאל אותם אחד השכנים מנין הקרשים ? והם ענו לו שזה מאתר הבניה 
הסמוך, ואז השכן שאל אותם האם הם בטוחים שהקרשים הללו הם 
עודפי הבניה ואין בהם צורך, או שמא אולי הקבלן עוד צריך אותם 
לצורך הבניה. התשובה הזו עוררה דיון בין הנערים- האם מותר להם 

להשתמש בקרשים הללו?

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

ספירת העומר
ספירת העומר היא ספירה של הימים ממוצאי 
יום טוב ראשון של פסח ועד לחג השבועות, סך 
הכל שבעה שבועות. במהלך ימים אלה סופרים 
בכל ערב כמה ימים ושבועות עברו מתחילת 
הספירה. בימים אלה נוהגים כמה מנהגי אבלות, 

משום שמתו בהם תלמידי רבי עקיבא.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

הצטרפו למאות אלפי לומדי של מושג 
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 'סיני', ראשון לציון

בס"ד

חברותא

העלייה השלישית
העלייה השלישית הייתה גל עלייה של יהודים 
לארץ ישראל, בין השנים 1918-1923. רובם הגיעו 
ממזרח אירופה בעקבות המצב הקשה שם, ועלו 
לארץ ממניעים ציוניים. מספר העולים באותה 
תקופה מוערך ב-35,000. חלק מהעולים היו 
חלוצים, והשפיעו רבות על דמותו של היישוב 
היהודי והמוסדות הציוניים בארץ. הם רכשו 
קרקעות, סללו כבישים, והקימו מוסדות וארגונים 
חדשים. בין העולים בעלייה השלישית היו המשורר 
אורי צבי גרינברג, רחל המשוררת, יצחק שדה, הרב 

יהודה לייב הלוי אשלג, ורבים נוספים.

מצד אחד:
אחד יכול לבוא ולקחת.הוא זורק אותם בצד ואז כל מסיים את השימוש בהם זה דבר מקובל, שכשקבלן שקרשים זרוקים באתר בניה חלק מהנערים טענו 

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia( 1921 ,בונים בחולות תל אביב

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם אבינו

/ שרה

01948

בספירה
מבריאת העולם
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2238

-1521
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במצרים

2448

מתן תורה

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
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ה-1
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 שלמה
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3340

-422
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4260
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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

7 דקות



3 דקות   | מי אנחנו?

7 דקות

1  .
אורי צבי גרינברג.

2 .

אורי צבי גרינברג כתב ביומון הראשון של  העיתון "דבר".
3 .

ב-1957 זכה בפרס ישראל על ספרות יפה.
4 .

אורי צבי גרינברג כיהן כחבר כנסת מטעם 
תנועת חרות בכנסת הראשונה.

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

מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות )מומלץ לעיין בתלמוד, מסכת מכות, דף כ"ד(: 

מי היא הדמות בציור?

כיצד הדמות קשורה לעיתון "דבר" שמונח על שולחנה?

באיזה פרס חשוב היא זכתה?

באיזה תפקיד ציבורי היא כיהנה?

נחשב לאחד מגדולי המשוררים העבריים.. 1

בשירתו תיאר מעין חזיונות נבואיים, ואף חזה מראש את . 2
השואה.

שם משפחתו העברי היה טור מלכא.. 3

הושפע מאוד ממאורעות תרפ"ט והתייחס אליהם בשיריו.. 4

2

1

3

4
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סדר מועד | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות, דף ס״ה - ס״ח

???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
מצוות שמיטת הקרקעות גורמת לכאורה להחלשת 

האחיזה של עם ישראל בארצו. 
כל עוד שאנחנו עובדים באדמה - חורשים, זורעים 
וקוצרים - ברור לכל שהאדמה הזאת שלנו. אולם, בשנת 
השמיטה אנו מפקירים את האדמה ונמנעים מלעובדה 

- ובכך לכאורה פוגעים ומאבדים את אחיזתנו בה.
אך ההיפך הוא הנכון. 

אחד הטעמים של מצוות השמיטה הוא כדי לחזק 
את ההבנה שהארץ לא שייכת לנו אלא לקב"ה: "כי 

לי כל הארץ". 
כאשר אנו שובתים מלעובדה אנחנו מודים ומלמדים 
כי בעלי הארץ הוא הקב"ה - וכך דווקא מחזקים את 
זכותנו וקיומנו בה שכן בעלי הארץ - הוא שהבטיחה 

לאבותינו ונתנה לנו. 

ַּף ס"ח: הַכּוִּתים ד

ים ׁשֶחֵלֶק ֵמהֶם  הַכּוִּתים הֵם ְקבוּצַת אֲנָׁשִ
 ּ ּ ִמן הָעִיר כּוָּתה, וְלָכֵן הֵם כּוּנּו הִגִּיעו
ּן", אֲנָׁשִים  ּ "פְּסוּלֵי חִיּתו "כּוִּתים". הֵם הָיו

ׁשֶאָסוּר לְהְִתחַּתֵן אִיּתָם.

נִים ַרבּוֹת, הִגְלָה אוָֹתם ׁשַלְַמנְאֶסֶר  לִפְנֵי ׁשָ
וְֹמרוֹן ׁשֶבְּאֶֶרץ יִׂשְָראֵל.  וּר אֶל הַּשׁ ֶמלֶךְ אַּשׁ
וְֹמרוֹן, וּכְׁשֶהַקָּבָּ"ה ָראָה  ּ בַּּשׁ ְבו הֵם הְִתיַּשׁ
ים עֲבֵרוֹת וְאֵינָם ִמְתנַהֲגִים  ׁשֶהֵם עֹוׂשִ

.ּ ּ אֶת הָאֲָריוֹת הֵם הְִתגַּיְּרו ּ אוָֹתם. כְּׁשֶהַכּוִּתים ָראו יגֵּר  אֲָריוֹת ׁשֶהִפְחִידו ּי, הוּא ׁשִ כָָּראו

ּ לְהְִתגַּיֵּר  ּ הַּתַנָּאִים. יֵׁש אֹוְמִרים, כִּי לֹא ָרצו אֵיזֶה סוּג גִֵּרים הֵם הָיוּ? בְּכָךְ נֶחְלְקו
ּ אֶת כּוֹחוֹ ׁשֶל הַקָּבָּ"ה  ּ. יֵׁש אֹוְמִרים, כִּי כְּׁשֶָראו בֶּאֱֶמת, וְַרק ֵמרוֹב פַּחַד הֵם הְִתגַּיְּרו
ּ הַכּוִּתים  ְ, ׁשָבו נִים אַחַר כָּך ּ לְהְִתגַּיֵּר וְלִהְיוֹת יְהוִּדים ֵמאַהֲבָה וֵּמָרצוֹן. ׁשָ הֶחְלִיטו

וָּרה, וֵּמאָז כּוּלָּם ִמְתיַחֲסִים אֲלֵיהֶם כְּמוֹ אֶל גּוֹיִם. לְהְִתנַהֵג ׁשֶלֹּא כַּּשׁ

)תשובות: שמשון, דוד, עדו 
הנביא, בניהו בן יהוידע(

ְָּתאָה ַּף ס"ז: הָאָמֹוָרא ַרב ָחנָא בַּגְד ד

ְָּתאָה. הַּתַלְמוּד ֵמבִיא דְבִָרים ׁשֶאַָמר אָמֹוָרא בְּׁשֵם ַרב חָנָא בַּגְד

ְָּתאָה"? ּ לוֹ גַם "בַּגְד ּ וְָקְראו ׁשְמוֹ ׁשֶל אָמוָֹרא זֶה הָיָה ַרב חָנָא. ַמדּוּעַ הוֹסִיפו

ּתֵי סִיבֹּות:  "י כֹּוֵתב ׁשְ ַרׁשִ

ְָּתאָה" ִמלְּׁשוֹן אַגָּדוֹת. ּ לוֹ "בַּגְד א. כִּי הָיָה בִָּקיא בְּאַגָּדֹות ֲחזַ"ל, וְעַל ׁשֵם כָּךְ ָקְראו

ְָּתאָה". ַּד כּוּנָּה "בַּגְד ַּד ׁשֶבְּבָבֶל, וְעַל ׁשֵם עִירוֹ בַּגְד ב. ַרב חָנָא הָיָה ֵמהָעִיר בַּגְד

ַרב חָנָא הָיָה ַתלְִמידוֹ ׁשֶל ׁשְמוּאֵל וְיֵׁש בַּּתַלְמוּד הֲלָכוֹת אֲחָדוֹת ׁשֶאוֵֹמר ַרב חָנָא 
בְּׁשֵם ׁשְמוּאֵל.

ַּף ס"ו: ִמי אֹוכֵל ּתְרוָּמה? ד

ְבִיעִי ׁשֶל ַמסֶּכֶת יְבָמוֹת - פֶֶּרק "אַלְָמנָה לְכוֹהֵן גָּדוֹל" - עוֹסֵק בְּעִיקָּר  הַפֶֶּרק הַּשׁ
בְּהִלְכוֹת אֲכִילַת הַּתְרוָּמה.

יֶּכֶת לַכּוֹהֵן וְַרק לַכּוֹהֲנִים מוּּתָר לֶאֱכוֹל ִמּמֶנָּה. נּוְֹתנִים לַכּוֹהֵן ֵמהַפֵּרוֹת, ׁשַ הַּתְרוָּמה ׁשֶ

ּ ׁשֶהִיא אֵינָהּ כּוֹהֶנֶת. גַם עֶבֶד  ל הַכֹּוהֵן יְכֹולָה לֶאֱכֹול ּתְרוָּמה, אֲפִילּו ּתֹו ׁשֶ גַם אִׁשְ
ַאי הַכּוֹהֵן  יֶּכֶת לוֹ, ַרּשׁ ַ ּשׁ ּ לִבְהֵָמה ׁשֶ יָּךְ לַכּוֹהֵן אוֹכֵל בְִּתרוָּמה, וַאֲפִילּו ַ ּשׁ כְּנַעֲנִי ׁשֶ
לֵָתת ּתְרוָּמה ׁשֶהִיא ַמאֲכַל בְּהֵָמה, כִּי הַּתוָֹרה קוֹבַעַת ׁשֶהַּתְרוָּמה מוּּתֶֶרת לַאֲכִילָה 

יָּךְ לוֹ. לָכֵן גַּם הַבְּהֵָמה ׁשֶלּוֹ אוֹכֶלֶת ּתְרוָּמה. ַ ּשׁ לַכּוֹהֵן וּלְכָל ַמה ׁשֶ

לֹּא יְִתבַּיֵּׁש ַּף ס"ה: כְֵּדי ׁשֶ ד

יהוִּדי ׁשֶרוֹאֶה אֶת חֲבֵרוֹ עוֵֹמד לַעֲבוֹר עֲבֵָרה, חַיָּב 
לְהֹוִדיעַ לוֹ ׁשֶאָסוּר לַעֲׂשוֹת זֹאת וּלְנַסּוֹת לְהַחֲזִיר 
נִי  ֵ אוֹתוֹ לְמוּטָב. אֵיךְ מוֹכִיחִים? אָסוּר לְהוֹכִיחַ אֶת הַּשׁ
לֹּא יְִתבַּיֵּׁש, אֶלָּא בְּׁשֶֶקט  ים אֲחִֵרים, כְֵּדי ׁשֶ בִּפְנֵי אֲנָׁשִ
ֶקט וּבַעֲִדינוּת, ַמסְבִּיִרים לוֹ כִּי רוֹצִים בְּטוֹבָתוֹ,  בְּׁשֶ

יִּזְכֶּה לְגַן עֵֶדן וְלֹא יֵעָנֵׁש, חָלִילָה. ׁשֶ

ְמעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֵֹמר, כִּי אֵין לְהוֹכִיחַ אִם  ַרבִּי ׁשִ
יֹוְדעִים ֵמרֹאׁש ׁשֶעוֹבֵר הָעֲבֵָרה לֹא יִׁשְַמע לַּתוֹכָחָה.

למדנו בעלון על הכותים שהתגיירו מפחד האריות. 

זהו את המקומות הבאים בהם מוזכרים אריות 
בתנ"ך:

1. הרג אריה בידיים חשופות 

2. היכה גם את הארי וגם את הדב 

3. נהרג על ידי אריה כי עבר על דבר ה' 

4. היכה את הארי בתוך הבור ביום השלג


