
ִתיָקה ָתה בִּׁשְ נֶּעֶׂשְ ַּף ק"ד: הֲַחלִיצָה ׁשֶ ד

ין כְֵּדי לְַקיֵּם ִמצְוַת חֲלִיצָה, הַיָּבָם צִָריךְ לוַֹמר: "אֵינִי  ִּ כְּׁשֶהַיָּבָם וְהַיְבָָמה נְִמצָאִים בְּבֵית הַד
ר לֹא  רוֹצֶה לְיַבֵּם אוָֹתהּ". וְהַיְבָָמה אוֶֹמֶרת אַחֲֵרי חֲלִיצַת הַנַּעַל: "כָּכָה יֵעָׂשֶה לָאִיׁש אֲׁשֶ

יִבְנֶה אֶת בֵּית אָחִיו".

ין  ִּ ּ כּוּלָּם וּלְפֶַתע נִזְכַּר רֹאׁש בֵּית הַד אִם הַיְבָָמה חָלְצָה אֶת נַעֲלוֹ ׁשֶל הַיָּבָם, וְאַחַר כָּךְ הָלְכו
ּ, בְִּדיעֲבַד, גַּם  כִּי הַיָּבָם לֹא אַָמר לַיְבָָמה ְמאוָּמה, וְגַם הַיְבָָמה לֹא אְָמָרה כְּלוּם, וְַרק חָלְצו

חֲלִיצָה בְּלִי ִמלִּים כְּׁשֵָרה.

ַּף ק"ה: לִיּמוּד הַּתֹוָרה ַמצִּיל ִמגְּזֵרֹות ָרעֹות ד

ָּׁש הִָראׁשוֹן חַי עֵלִי הַכּוֹהֵן, ׁשֶהָיָה כּוֹהֵן גָּדוֹל וְׁשוֹפֵט ׁשֶל עַם יִׂשְָראֵל.  בְִּתקוּפַת בֵּית הַּמְִקד
ּ כַּהוֹגֶן וְהַקָּבָּ"ה הֹוִדיעַ לְעֵלִי, כִּי ִמפְּנֵי  ִּיק גָּדוֹל, אַךְ בָּנָיו חוֹפְנִי וּפִנְחָס לֹא נָהֲגו עֵלִי הָיָה צַד

ּ בְּגִיל צָעִיר. פַּחְּתָם יָמוּתו ּ בְִּמׁשְ ִּוָּלְדו י ְ, כָּל הַבָּנִים ׁשֶ ׁשֶבָּנָיו ִמְתנַהֲגִים כָּך

בְֵּספֶר ׁשְמוּאֵל כָּתוּב, ׁשֶהַקָּבָּ"ה אַָמר, כִּי ְמאוָּמה לֹא יַעֲזוֹר לִבְנֵי ִמׁשְפַּחַת עֵלִי. גַּם אִם 
ׁשָה. ָאֵר הַגְּזֵָרה הַקָּ ּ ְתׁשוּבָה - ּתִיּשׁ יַעֲׂשו

דָּבָר אֶחָד הִצִּיל אֹוָתם ִמלָּמוּת בְּגִיל צָעִיר - לִיּמוּד הַּתֹוָרה. עַל כָּךְ מוֹסִיף הַּתַלְמוּד ׁשֶ

 ּ ּ אֶת רוֹעַ הַגְּזֵָרה, אַךְ אִם יִלְְמדו ּ ְתׁשוּבָה, לֹא יָסִירו ַרבָּה אַָמר, ׁשֶאַף עַל פִּי ׁשֶגַּם אִם יַעֲׂשו
ּ צְָדָקה וָחֶסֶד,  ֵּי הוֹסִיף, גַּם אִם יַעֲׂשו ּ בִּצְעִירוָּתם. אַבַּי תוָֹרה, יְִתכַּפֵּר לָהֶם חְֶטאָם וְלֹא יָמוּתו

הֵם יְכוֹלִים לְהִינָּצֵל ִמן הַגְּזֵָרה.

ין ִּ ַּף ק"ו: ִמּתַפְִקיֵדי בֵּית הַד ד

ְ, הַּתוָֹרה ְמַמנָּה אֶת  ִּין ְממוּנֶּה כְֵּדי לָדוּן בְִּדינֵי תֹוָרה הַּמוּבָאִים לְפָנָיו. בְּנוֹסָף לְכָך בֵּית הַד
ים  ּ לָאֲנָׁשִ ֹּוִדיעו י ין ׁשוֹלֵחַ ׁשְלִיחִים ׁשֶ ִּ ין לְפַקֵּחַ עַל עִנְיָנִים ׁשוֹנִים. לְָמׁשָל, בֵּית הַד ִּ בֵּית הַד

ֶקל. ֶ ֵָּרז לְִתרוֹם ַמחֲצִית הַּשׁ ּ לָאֲנָׁשִים לְהִזְד ֹּוִדיעו י לַעֲקוֹר כִּלְאַיִם ֵמהַּשָׂדוֹת, וְׁשֶ

ין כִּי  ִּ ּ אֶת הַּמִצְווֹת. אִם חָלִילָה נֹוַדע לְבֵית ד יְּהוִּדים יְַקיְּמו ין גַּם ְממוּנֶּה עַל כָּךְ ׁשֶ ִּ בֵּית הַד
ין לִגְרוֹם לְכָךְ ׁשֶהוּא יְַקיֵּם  ִּ יֵׁש יְהוִּדי הְַמסֵָרב לְַקיֵּם ִמצְוָה ִמן הַּתוָֹרה, חוֹבָה עַל בֵּית ד

אֶת הַּמִצְוָה.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 453

מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף ק״ה

הסבר: רבה ואביי היו צאצאים של בית עלי, שנגזר 
עליהם למות בגיל צעיר. רבה עסק בתורה, ולכן 
חי 40 שנה, ואילו אביי עסק בתורה וגם בגמילות 

חסדים, ולכן חי 60 שנים.

קאתו - באו
שנין - שנים

שיתין – שישים

רבה ואביי מדבית עלי קאתו, רבה דעסק בתורה חיה 
ארבעין שנין, אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים - 

חיה שיתין שנין.

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות ק"ד-ק"י
פרשת קרח | כ'- כ"ו בסיון )19-25 ליוני( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
קיבוץ עין השופט

עין השופט הוא קיבוץ השייך למועצה האזורית 
במסגרת   1937 בשנת  הוקם  הוא  מגידו. 
התיישבות חומה ומגדל, ונקרא על שם השופט 
לואי ברנדייס, מראשי התנועה הציונית בארה"ב. 
מייסדי הקיבוץ היו חברי תנועת השומר הצעיר, 
שחלקם עלו מפולין וחלקם מצפון אמריקה, 
ולמעשה היה זה הקיבוץ הראשון שהוקם בידי 
עולים מאמריקה. בשנת 2009 נחשף מיקומו 
של סליק שהוקם בקיבוץ בשנת 1945, ונשמר 
בסוד גם אחרי הקמת המדינה. כיום חיים 
ביישוב למעלה 
מ-800 תושבים, 
העובדים בעיקר 
במפעלי תעשייה 

ובחקלאות.

"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. 

חומה ומגדל בעין השופט
)The Education Center of the National Library of Israel(

ַּף ק"ז: "לָא פְלוּג ַרבָּנָן" ד

ינִים וַהֲלָכוֹת, כְֵּדי ׁשֶעַם יִׂשְָראֵל  ִּ נוֹת, אִיסּוִּרים, ד ן ּתַקָּ הַקָּבָּ"ה נַָתן לַחֲכִָמים כּוֹחַ לְַתקֵּ
ּ אֶת הַּתוָֹרה וְאֶת הַּמִצְווֹת. ְמרו יִׁשְ

ּ חֲכִָמים  ׁשו גֹּוי נָגַע בּוֹ, ִמפְּנֵי ׁשֶחָׁשְ ּתֹות יַיִן ׁשֶ אָסוּר לִׁשְ נֹות ֲחכִָמים הִיא ׁשֶ אַחַת ִמּתַקָּ
ַּיִן וְנִיסֵּךְ אוֹתוֹ לַעֲבֹוָדה זָָרה. ּמָא הַגּוֹי נָגַע בַּי ׁשֶ

ים כִּי  ׁשִ ּ  אְָמנָם לֹא חוֹׁשְ ַּיִן? אָנו וַּמה קּוֶֹרה אִם נוֹכְִרי ּתִינּוֹק זוֹחֵל עַל הִָרצְּפָה וְנוֹגֵעַ בַּי
ַּיִן נֶאֱסָר. ַּיִן לַעֲבֹוָדה זָָרה וּבְכָל זֹאת, גַּם בְִּמְקֶרה זֶה הַי הוּא נִיסֵּךְ אֶת הַי

ּ "ּתִָמיד אָסוּר", וְלֹא  ּיָּמוֹת חֲכִָמים אְָמרו נוֹת ְמסו "לָּא פְלוּג ַרבָּנָן". בְַּתקָּ ַמדּוּעַ? ִמפְּנֵי ׁשֶ
ּ בֵּין ִמְקֶרה כָּזֶה לְִמְקֶרה אַחֵר. חִילְּקו

נוֵֹתיהֶם, בֵּין ִמְקֶרה  ּ "ַרבָּנָן" - חֲכִָמים, בְַּתקָּ "לָא פְלוּג ַרבָּנָן" - "לָא פְלוּג" - לֹא חִילְּקו
לְִמְקֶרה



מצד שני:

אי אפשר לדעת כיצד העניין יסתיים, 

אולי בסוף התהליך יחליטו השופטים 

שהוא אשם, והוא יורחק לצמיתות 

מהאוניברסיטה, ואז גם העניין עלה לו 

הרבה כסף וגם הוא הפסיד. אז אולי 

כדאי לקבל את הצעת הפשרה, למרות 

שמבחינתו הוא מודה בדבר שהוא 

מאמין שלא עשה?

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

יובל היה סטודנט לרפואה באוניברסיטה. פעם אחת חשדו בו שהוא 
העתיק בבחינה חשובה, דבר שהעונש עליו הוא הפסקת הלימודים 
והרחקה מהאוניברסיטה. יובל טען כל הזמן שהוא לא העתיק ושלא 
עשה שום דבר לא ראוי. לאחר מספר שיחות פשרה בין הצדדים, וכדי 
להימנע מתהליך בירור או משפט ארוך שיעלה הרבה כסף ויימשך 
הרבה זמן, הוצעה פשרה - עסקת טיעון - יובל יודה באשמה, ובתמורה 
האוניברסיטה תרחיק אותו מהלימודים רק לשנה ולא לצמיתות. אחרי 
שנה הוא יוכל לחזור ולהמשיך ללמוד כרגיל. יובל, בני משפחתו וחבריו 

התלבטו מה לעשות.

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

שופטים ושוטרים
בתורה נאמר "שופטים ושוטרים תתן לך בכל 
שעריך". השופטים והשוטרים ממונים על אכיפת 
חוקי התורה והשלטון. תפקידם של השופטים הוא 
לדון את העם בצדק ולהכריע בסכסוכים, ואילו 
תפקידם של השוטרים הוא לאכוף את החוק, 

לעצור ולהעניש את העבריינים. 

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

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- קהילת עץ אפרים

בס"ד

חברותא

ארגון ציוני אמריקה
ארגון ציוני אמריקה היה הארגון הציוני הראשון 
שהוקם בארצות הברית. הוא נוסד ב-1897, ופעל 
לחיזוק המפעל הציוני והקמת הבית הלאומי 
ליהודים בארץ ישראל, ולגיוס תמיכת הממשל 
האמריקני במטרות אלה. בין מנהיגי הארגון 
הידועים היו לואי ברנדייס, סטיבן שמואל וייז ואבא 
הלל סילבר. הארגון פעיל גם היום כחלק מהתנועה 
הציונית בארה"ב, והוא מונה יותר מ-30,000 
חברים. הוא פועל לחיזוקה של מדינת ישראל 
וההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל. הארגון 
מחלק את פרס הרצל, הנקרא גם "מדליון הזהב", 

לאישים בעלי הישגים ציוניים בולטים.
מצד אחד:

שמו הטוב ולהוכיח שהוא רוצה להמשיך ולהיאבק על עשה כלום, ולכן הוא היה בו, שהוא חף מפשע ולא יובל בטוח שסתם חושדים 
חף מפשע.

 | מן ההסטוריה

בול ישראלי לכבוד 
חנוכת בית ציוני 

אמריקה בת"א, 1952
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3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .
השופט לואי ברנדייס.

2 .

השופט היהודי הראשון בבית המשפט העליון בארצות הברית.
3 .

הוא השפיע על הצהרת בלפור, ועמד בראשי הארגונים הציוניים  בארצות הברית.
4 .

עין השופט.

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 הוא האיש בציור?

מה היה תפקידו?

מה היה הקשר שלו לציונות?

איזה קיבוץ בארץ נקרא על שמו?

מסמך שנחתם על ידי שר החוץ הבריטי, ארתור ג'יימס בלפור.. 1

פורסם ב-2 בנובמבר 1917.. 2

הצהיר על תמיכתה של בריטניה בהקמת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל.. 3

ההצהרה הגיעה בעקבות הצעתו ויוזמתו של חיים ויצמן.. 4

המסמך נחשב להישג גדול עבור התנועה הציונית.. 5

2

1

3

4

הצהרת בלפור

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

האם מותר לשתות יין שנגע בו תינוק גוי?  .1

מה היו מילותיו האחרונות של רבי עקיבא?  .2

מתי מותר היה להקריב קורבנות מחוץ   .3 
לבית המקדש?

סדר מועד | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות, דף ק״ח - ק״י

???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
דמותו של קורח היא דוגמא וסמל למושג "אחד בפה 
ואחד בלב". מבחוץ טענתו של קורח הייתה גדולה 
וחשובה: "כל העדה כולם קדושים", אך באמת בתוכו 

הוא חיפש אחר קידום אישי, לו ולסובביו.

הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל אומר, שיש כאן שיטת 
עבודה מוכרת, ההולכת ופועלת באירועים ומחלוקות 
שונות בהיסטוריה של עם ישראל: ב"מסווה של ייצוג 
ענייני הכלל הם ביקשו לספק את האינטרסים של 
עצמם ולצורך זה באו בהוכחות כוזבות ומסנוורות 

המחניפות לאהבה העצמית של העם".

אדם המחפש קידום אישי ומחפש להיטיב עם עצמו, 
"לא עובר מסך" ולא יצליח להשיג את מטרתו. דווקא 
הליכה אמיתית מתוך שליחות ומסירות למען עם 
ישראל היא שתזכה את האדם להגיע ליעדו ולהתמנות 

לתפקיד ציבורי למען עם ישראל. 

ַּף ק"י: ַרבִּי אֱלִיעֶזֶר הַגָּדֹול ד

ר הַּתַלְמוּד אֹוֵמר "ַרבִּי אֱלִיעֶזֶר", הַכַּוָּנָה הִיא לְַרבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן הֹוְרְקנֹוס,  כַּאֲׁשֶ
לִּפְעִָמים הוּא ְמכוּנֶּה בַּגְָּמָרא "ַרבִּי אֱלִיעֶזֶר הַגָּדֹול". ַרבִּי אֱלִיעֶזֶר הַגָּדֹול הָיָה  ׁשֶ

נִי. ֵ ָּׁש הַּשׁ ְקד ל ַרבָּן יֹוחָנָן בֶּן זַכַּאי, ׁשֶחַי בְִּתקוּפַת חוְּרבַּן בֵּית הַּמִ ַתלְִמידֹו ׁשֶ

ּתַיִם לֹא זָכָה ַרבִּי אֱלִיעֶזֶר לִלְמֹוד  ְַּרבִּי נָָתן" ְמסוּפָּר, כִּי עַד גִּיל עֶׂשְִרים וּׁשְ בְּ"אָבוֹת ד
יבָתֹו  ּתוָֹרה, עַד ׁשֶלְּפֶַתע חָׁשְָקה נַפְׁשוֹ בַּּתוָֹרה וְהוּא עָלָה לִירוּׁשָלַיִם, נִכְנַס לִיׁשִ
ל ַרבָּן יֹוחָנָן בֶּן זַכַּאי וְלַָמד ּתוָֹרה בְּהְַתָמָדה ׁשָעוֹת אֲרוּכּוֹת בְּלֹא לֶאֱכוֹל ְמאוָּמה,  ׁשֶ

ֵמרוֹב חֶׁשְקוֹ בְּלִיּמוּד הַּתוָֹרה.

יַּעֲמֹוד  ׁש ֵמַרבִּי אֱלִיעֶזֶר ׁשֶ בַּּתְחִילָּה כָּעַס עָלָיו הוְֹרְקנוֹס אָבִיו, אַךְ ַרבָּן יוֹחָנָן בִּיקֵּ
ֵק אוֹתוֹ לִכְבֹוד דִּבְֵרי  וְיְִדרוֹׁש בְּדִבְֵרי תוָֹרה. ַרבִּי אֱלִיעֶזֶר עַָמד וְָדַרׁש, וְַרבָּן יוֹחָנָן נִיּשׁ
הַּתוָֹרה הַנִּפְלָאִים ׁשֶהוּא אוֵֹמר. ָראָה זֹאת אָבִיו וְׂשַָמח בְּיוֵֹתר וְׁשוּב לֹא כָּעַס עָלָיו.

ת : 1-ג, 2-ה, 3-ד, 
)תשובו 4-ב, 5-א(

ַּף ק"ט: ַמֵהן "בָּמֹות"? ד

ָּׁש וַּמְקִריבִים עָלָיו קֹוְרבָּנֹות לַה'. ְקד ִקיִמים ִמחוּץ לְבֵית הַּמִ ּמְ בָָּמה הִיא ִמזְבֵּחַ ׁשֶ

ַאי לִבְנוֹת בָָּמה לְעַצְמוֹ וּלְהְַקִריב  ּ בְּנֵי יִׂשְָראֵל בַּּמִדְבָּר, כָּל יְהוִּדי הָיָה ַרּשׁ כְּׁשֶהָיו
עָלֶיהָ קוְֹרבָּנוֹת. אַחֲֵרי ׁשֶהוַּקם הַּמִׁשְכָּן, אָסוּר הָיָה לְהְַקִריב בַּבָּמוֹת וְַרק בַּּמִׁשְכָּן 
ּ בְּנֵי יִׂשְָראֵל לְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל, ׁשוּב הוּּתַר  נִּכְנְסו ּ קוְֹרבָּנוֹת. לְאַחַר ִמכֵּן, כְּׁשֶ הְִקִריבו

לָהֶם לְהְַקִריב קוְֹרבָּנוֹת עַל גַּבֵּי הַבָּמוֹת.

כָּן  נֱֶּחַרב ִמׁשְ ּ כְּׁשֶ ּ הַבָּמֹות וְׁשוּב הוּּתְרו ילֹה, נֶאֶסְרו כָּן בְּׁשִ ּ ִמׁשְ ר הִֵקימו כַּאֲׁשֶ
לַיִם. ֵמאָז אָסוּר לְהְַקִריב  ָּׁש בִּירוּׁשָ ְקד נִּבְנָה בֵּית הַּמִ ּ לְאַחַר ׁשֶ זֶה, וְׁשוּב נֶאֶסְרו

ָּׁש. ְקד נֶּחֱַרב בֵּית הַּמִ ּ לְאַחַר ׁשֶ קֹוְרבָּנֹות בַּבָָּמה, אֲפִילּו

הַּמְַקִריב קוְֹרבָּן עַל בָָּמה, עוֹבֵר עַל אִיסּוּר ִמן הַּתוָֹרה וְחַיָּב כֵָּרת.

ַּף ק"ח: ַרבִּי עֲִקיבָא בְּבֵית הַסֹּוהַר ד

ַרבִּי עֲִקיבָא חַי בַּּתְקוּפָה בָּהּ הָרוָֹמאִים 
ּ עַל  ּ בְּאֶֶרץ יִׂשְָראֵל, וְהֵם אָסְרו ׁשָלְטו
הַיְּהוִּדים בְּכָל ּתוֶֹקף לִלְמֹוד ּתוָֹרה. 
יב  הְִקׁשִ לֹא   עֲִקיבָא  ַרבִּי  אֲבָל 
עִים וְהָיָה  ל הְָרׁשָ לְהוָֹראוֵֹתיהֶם ׁשֶ

ְמלַּמֵד ּתוָֹרה בַָּרבִּים, בְּלֹא פַּחַד.

ּ הָרוָֹמאִים  בְּיוֹם ִמן הַיִָּמים לְכָדוּהו
ּ בְּבֵית הַסּוֹהַר, עַד ׁשֶבְּהוָֹראַת  וּנְָתנוּהו
רֹו  בְּׂשָ ֶאת   ּ ָסְרקו טֹוְרנוְּסרֹופֹוס, 
ָמתֹו  בְַּמסְְרקוֹת ׁשֶל בְַּרזֶל, וְיָצְאָה נִׁשְ
 ּ ָראֵל ה' אֱלֵֹקינו ַמע יִׂשְ בְִּקִריאַת "ׁשְ
ֲחִרית יֹום-הַכִּיפּוִּרים. ה' אֶחָד", בְּׁשַ

חברו בין האישים הבאים לבין התארים שלהם:

1. רבי אליעזר

2. רבי יהודה

3. רב סעדיה

4. האלשיך

5. שמואל

א. הקטן

ב. הקדוש

ג. הגדול

ד. גאון

ה. החסיד


