
ַּדף כ"א: הְּתרּוָמה וַהָּפרֹוֶכת ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ְּכֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ָהיּו רֹוב ָהֲאָנִׁשים ְטהֹוִרים, ְוֵהם ִנְזֲהרּו ְמאֹוד ֶׁשֹּלא ָלַגַעת 
ַּבְּטֵמִאים - ִּכי ַלָּטֵמא ָאסּור ִלְנּגֹוַע ַּבְּתרּוָמה, ְוָהָיה ָאסּור לֹו ְלַהְקִריב קֹוְרָּבן.

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשְּכֵדי ֶׁשַהְּטֵמִאים ֹלא ְיַטְּמאּו ֶאת ַהְּטהֹוִרים, ָהיּו ַהְּטֵמִאים הֹוְלִכים 
ָּבְרחֹוב ְּבַצד ֶאָחד, ְוַהְּטהֹוִרים ַּבַּצד ָהַאֵחר, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיַּגע ְּבָטעּות ַאַחד ַהְּטֵמִאים 
ַּבְּטהֹוִרים. ַהָּפרֹוֶכת ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַּגם ַעל ַהָּפרֹוֶכת ֶׁשָהְיָתה ְּבֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש. ָהְיָתה זֹו ָּפרֹוֶכת ְּכֵבָדה ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשָאְמרּו, ֶׁשָּצִריְך ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ּכֲֹהִנים 
ְּכֵדי ָלֵׂשאת  אֹוָתּה. ַהָּפרֹוֶכת ָהְיָתה ָעָבה ְמאֹוד, ְוַהּגֹוַבּה ֶׁשָּלּה ָהָיה ְּבֶעֶרְך ְּבגֹוַבּה ֶׁשל 

ִּבְנָין ֶּבן ְׁשמֹוֶנה קֹומֹות.

ֶקל" ַּדף כ"ב: "ַמֲחִצית ַהּׁשֶ

ְּבַדף ֶזה, ֶׁשהּוא ַהַּדף ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַמֶּסֶכת ְׁשָקִלים, לֹוְמִדים, ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ֶקל. ְוִאם ְּבָכל זֹאת ְיהּוִדי אֹוֵמר, "ֲאִני אֹוֵהב ָּכל  ָחַרב, ֵאין ִמְצָוה ָלֵתת ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
ֶקל",  ָּכְך ְלַקֵּים ִמְצוֹות… ֲאִני רֹוֶצה ָלַקַחת ֶּכֶסף ּוְלַהִּגיד "ֶזה ֲעבּור ִמְצַות ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֶזה ִיְהֶיה ָאסּור לֹו.  ַמּדּוַע? ִּכי ֲחָכִמים ָאְמרּו, ֶׁשִאם ַיֲעׂשּו זֹאת, ֲעלּוָלה 
ֶקל" הּוא ֶּכֶסף ָקדֹוׁש ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש,  ִלְהיֹות ַּתָּקָלה ֲחמּוָרה ְּביֹוֵתר. ִמְּפֵני ֶׁש"ַּמֲחִצית ַהּׁשֶ
ֵאר ֶאְצלֹו ַּבַּבִית, הּוא עֹוד ָעלּול יֹום  ְוָאסּור ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו ְּכָלל. ּוֵמַאַחר ֶׁשַהֶּכֶסף ַהֶּזה ִיּׁשָ
ֶאָחד ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְוַלֲעבֹור ַעל ִאיּסּור ָחמּור, ִּכי ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶכֶסף ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש.

ַּדף ב': ִהְלכֹות יֹום ַהִּכיּפּוִרים 

ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא לֹוְמִדים ֶאת ִהְלכֹות יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ּבֹו ִמְתַעִּנים ּוִמְתַּפְלִלים ְוחֹוְזִרים 
ִּבְתׁשּוָבה. ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ִהְקִריבּו ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים קֹוְרָּבנֹות ְמיּוָחִדים 
ְלַכָּפָרה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ַּגם ָהָיה ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ִנְכָנס ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים, 
ִכיָנה. ָיִמים ֲאָחִדים ִלְפֵני יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ָהָיה ַהּכֹוֵהן  ּבֹו ָּבַחר ַהָּקָּב"ה ְלַהְׁשרֹות ֶאת ַהּׁשְ

ַהָּגדֹול ִמְתּכֹוֵנן ַלּיֹום ַהָּקדֹוׁש ְולֹוֵמד ֶאת ַהֲהָלכֹות ַהְּמיּוָחדֹות ֶׁשל יֹום ַהִּכיּפּוִרים.

ְבָעה ָיִמים ִלְפֵני יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ָהָיה  ַּבִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַמֶּסֶכת יֹוָמא לֹוְמִדים, ֶׁשּׁשִ
ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול עֹוֵזב ֶאת ֵּביתֹו, ְועֹוֵבר ָלגּור ְּבֶחֶדר ְמיּוָחד ֶׁשהּוַכן ֲעבּורֹו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, 

ְּכֵדי ְלִהְתּכֹוֵנן ַלַּתְפִקיד ַהָּקדֹוׁש ְוַהָּגדֹול - ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 391

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת שקלים, דף כ״א

הסבר: רב ביבי הגיב בכעס ובקוצר רוח לתלמיד 
ששאל אותו שאלה. שאל אותו ר' זריקא מדוע 
הוא מגיב כך, ורב ביבי הסביר לו שזה בגלל 
שהוא טרוד בשל חוסר פרנסה, ולכן לא הייתה 

לו סבלנות.

בגין - בגלל
באש - התרגז, היה רע בעיניו

אמר ליה ר' זריקא: בגין דהוה שאיל לך את בעיט 
ביה? אמר ליה בגין דלא הוות דעתי בי. 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְׁשָקִלים דף כ"א- ַמֶּסֶכת יֹוָמא ו'
פרשת תזריע- מצורע | כ"ט בניסן- ה' באייר )11-17 לאפריל(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה

שכונות רמת אשכול ומעלות 
דפנה בירושלים

רמת אשכול ומעלות דפנה הן שתי שכונות 
סמוכות בצפון ירושלים. רמת אשכול 
בנויה על המורדות הצפוניים של גבעת 
התחמושת, ואילו מעלות דפנה על המורד 
המערבי של הגבעה. רמת אשכול נבנתה 
בשנת 1968, והייתה השכונה היהודית 
הראשונה שנבנתה ביהודה ושומרון אחרי 
מלחמת ששת הימים. היא תוכננה בסגנון 
אדריכלי ייחודי ומתקדם, שמשך אליה 
תושבים רבים והועתק אחר כך לשכונות 
נוספות. מעלות דפנה הוקמה בשנת 1971 
כחלק מיצירת רצף התיישבות יהודי בין 
ירושלים המערבית להר הצופים, ונקראה 

על שם צמחי הדפנה הגדלים בה.

שכונת רמת אשכול )Wikipedia, יהודה 01(

יום הזיכרון
ויום העצמאות

ַמֶּסֶכת יֹוָמא 

מסכת יומא!מתחיליםמסכת שקליםמסיימים



4 דקות

מצד שני:

חלק מהאנשים טענו שהמעבר 

הזה בין יום הזיכרון ליום 

העצמאות הוא חד מדי, ואולי יש 

בין החברים גם כמה משפחות 

שכולות שזה קשה להם מדי או 

יפגע בהם, ולכן למרות שאכן כבר 

לא יום הזיכרון עדיין המצב רגיש 

ועדיף לדחות את האירוע ליום 

העצמאות בצהריים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

כמה משפחות תכננו לעשות ביחד "על האש" חגיגי וגדול עם אוכל 
ומוזיקה לכבוד יום העצמאות.

כאשר החלו לבדוק מתי לקיים את האירוע הזה התעורר ויכוח בין 
אלו שרצו לעשות את האירוע מיד במוצאי יום הזיכרון עם כניסת 
יום העצמאות, לבין אלו שרצו לעשות אותו רק למחרת, בצהרי יום 

העצמאות. הוויכוח היה סוער.

עד מלחמת ששת הימים שימשתי כמוצב ירדני באזור צפון ירושלים.. 1
אני נמצאת על גבעה בגובה 797 מטר מעל פני הים, בסמוך להר . 2

הצופים.
את שמי קיבלתי מכיוון שהבריטים השתמשו בי לאחסון תחמושת . 3

מבית הספר לשוטרים.
נכבשתי בלילה שבין ה-5 ל-6 ביוני 1967.. 4
שכונות רמות אשכול ומעלות דפנה הוקמו על ידי לאחר המלחמה, . 5

וכן בסמוך אלי נמצא המטה הארצי של משטרת 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

7 דקות

ירושלים של זהב
"ירושלים של זהב" הוא כינויו של תכשיט 
מתקופת המשנה, שהיה מעין כתר זהב בצורת 
העיר ירושלים. מסופר שרבי עקיבא, שחי בעוני 
עם אשתו רחל לאחר נישואיהם, היה מוציא 
כל בוקר את גבעולי הקש משערה, והבטיח 
לה שאם יתעשר יקנה לה תכשיט ירושלים 
של זהב - ואכן כך עשה. בשנת 1967 כתבה 
והלחינה נעמי שמר את השיר "ירושלים של 
זהב", שנקרא על שם אותו התכשיט, ומתאר את 
הגעגועים לירושלים הכבושה. לאחר מלחמת 
הימים, שפרצה זמן קצר אחרי פרסום השיר, 
הפך השיר להמנון הלא רשמי של המלחמה.

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

גבעת התחמושת
איתן נאוה הי"ד

איתן נאוה הי"ד נולד במושב מולדת בשנת 
תש"ד )1944( להוריו שעסקו בחקלאות. הוא 
למד במושב, התגייס לצנחנים, ולאחר השירות 
התחתן ונולד לו בן. ביום שני של מלחמת 
ששת הימים לחם איתן עם חבריו בקרב בגבעת 
התחמושת, שם גילה אומץ לב ונהרג תוך 
חיפוי על חבריו שנלחמו בתעלות הקשר. על 
מעשהו הזה קיבל איתן את עיטור הגבורה. 
בנימוק לעיטור נכתב: "ביום ה-6 ביוני 1967 
בירושלים, בקרב על גבעת התחמושת, כאשר 
הכוח נתקל בהתנגדות קשה והתקדמותו 
נעצרה, יצא טור' איתן נאוה ז"ל מהתעלה 
וחיפה מהשטח החשוף על הכוח. על ידי כך 
איפשר לכוח שבתעלה להמשיך בהתקדמותו. 
הוא רץ חשוף, כשהוא מלווה ומחפה על 
התקדמות הכוח בתעלה, עד שנפגע בכדור 
אויב ונהרג". איתן נקבר בחלק הצבאית בהר 

הרצל בירושלים.

לעשות את האירוע כבר בערב.שום מניעה או סיבה למה לא הגיע הזמן לשמוח, ולכן אין נגמר והתחיל יום העצמאות, הזיכרון טענו שיום הזיכרון כבר את האירוע מיד לאחר יום חלק מהאנשים שרצו לעשות מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

קברי מרדכי פרידמן 
ואיתן נאוה בחלקת 

חללי מלחמת ששת 
הימים בהר הרצל 
)Wikipedia, יאיר 

צפורי(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .
הקרב על גבעת התחמושת.

2  .
במלחמת ששת הימים.

3  .
בית הספר לשוטרים של ירדן.

4  . איתן נאוה.

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

מלחמת ששת הימים

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן?

מתי הוא התרחש?

מהו המבנה בצד שמאל של הציור?

מי קיבל את עיטור הגבורה על חלקו באירוע הזה?

אני נקראת על שם שישה ימים בין כ"ו באייר ל-ב' בחשוון תשכ"ז )5-10 ביוני 1967(.. 1

בימים הללו לחם צה"ל בשלוש צבאות ערב: מצרים, סוריה וירדן.. 2

כבר בשעות הראשונות הושמד חלק גדול מחיל האוויר המצרי.. 3

במהלך הימים הללו נכבשו ושוחררו ירושלים, רמת הגולן, חצי האי סיני, ויהודה ושומרון.. 4

במהלך ששת הימים הללו נהרגו בקרבות 779 חיילים, 2,593 נפצעו, ו-15 חיילים נפלו בשבי.. 5
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ַּדף ה': ֵאיְך ְמַמִּנים ּכֹוֵהן ָּגדֹול?

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ּכֹוֵהן ָּגדֹול, ֶׁשָהָיה ָחׁשּוב יֹוֵתר ִמָּכל ַהּכֹוֲהִנים. ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול 
ָלַבׁש ְׁשמֹוָנה ִּבְגֵדי ְּכהּוָּנה, ְלעּוַּמת ֶיֶתר ַהּכֹוֲהִנים ֶׁשָּלְבׁשּו ַאְרָּבָעה ִּבְגֵדי ְּכהּוָּנה 
ִּבְלָבד. ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ַּגם ִנְכַנס ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ְוהּוא ַגם 
ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵאל ָּבאּוִרים ְותּוִּמים, ַּכֲאֶׁשר ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ָצִריְך ִלְׁשאֹול ְׁשֵאָלה 

ֶאת ַהָּקָּב"ה. ֵאיְך ְמַמִּנים ּכֹוֵהן ָּגדֹול?

ֶאְפָׁשרּות ַאַחת: "ּכֹוֵהן ָמׁשּוַח". ְּכלֹוַמר, מֹוְׁשִחים ֶאת ַהּכֹוֵהן ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה 
ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִנְהָיה ּכֹוֵהן ָּגדֹול.

ֶאְפָׁשרּות ְׁשִנָּיה: "ְמרּוֶּבה ְּבָגִדים". ְּכלֹוַמר, ַהּכֹוֵהן לֹוֵבׁש ֶאת ְׁשמֹוַנת ִּבְגֵדי 
ַהְּכהּוָּנה ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול, ְועֹוֵבד ֲעבֹוָדה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָכְך הּוא ִמְתַמֶּנה 

ְלּכֹוֵהן ָּגדֹול. ָּבֶאְפָׁשרּות ַהּזֹו ִהְׁשַּתְּמׁשּו, ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְגַנז ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה.

ַּדף ו': ָהַאְבֵנט ֶׁשל ַהּכֹוֲהִנים

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָלְבׁשּו ַהּכֹוֲהִנים "ַאְבֵנט", ַּגם ַהּכֹוֲהִנים ָהְרִגיִלים ְוַגם ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול.

ָהַאְבֵנט ָהָיה ִנְרָאה ְּכמֹו ֲחגֹוָרה ֲארּוָּכה ְמאֹוד, אֹותֹו ָהיּו ַהּכֹוֲהִנים ּכֹוְרִכים ְסִביב 
מֹוְתֵניֶהם. ִמָּמה ָהָיה ָעׂשּוי ָהַאְבֵנט? ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב, ֶׁשֶאת ָהַאְבֵנט עֹוִׂשים ִמֶּצֶמר 
ּוִמִּפְׁשָּתן. ַלְמרֹות ֶׁשָאסּור ִלְלּבֹוׁש ֶּבֶגד ֶׁשָעׂשּוי ִמֶּצֶמר ּוִמִּפְׁשָּתן, ִּכי הּוא ַׁשַעְטֵנז, 

ַהָּקָּב"ה ִציּוָה ֶׁשָהַאְבֵנט ֶׁשל ַהּכֹוֲהִנים ִיְהֶיה ָעׂשּוי ַׁשַעְטֵנז.

ֵּיׁש ַּתָּנִאים ַהּסֹוְבִרים, ִּכי ַרק ָהַאְבֵנט ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ָהָיה ָעׂשּוי ַׁשַעְטֵנז, ֲאָבל 
ָהַאְבֵנט ֶׁשל ֶיֶתר ַהּכֹוֲהִנים ֹלא ָהָיה ָעׂשּוי ִמֶּצֶמר ּוִמִּפְׁשָּתן, ֶאָּלא ִמִּפְׁשָּתן ִּבְלָבד.

ַּדף ד': ִהְלכֹות ֶּדֶרְך ָאֶרץ

"ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה, ַוְיַדֵּבר ה' ֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹוֵעד, ֵלאמֹר".

ַהָּקָּב"ה יֹוֵצר ָהָאָדם ְוָהעֹוָלם ָרָצה ְלַדֵּבר ִעם מֶֹׁשה ַרֵּבנו. ַהִאם הּוא ִמָּיד ִהְתִחיל 
ְלַדֵּבר ִאיּתֹו? ְּתִחיָּלה ָקָרא לֹו, ַּכָּכתּוב: "ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה", ה' ָקָרא ְלמֶֹׁשה ְוָאַמר לֹו 
ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְלַדֵּבר ִאיּתֹו, ְוַרק ַאַחר ָּכְך הּוא ִהְתִחיל ְלַדֵּבר ִאיּתֹו. ִמָּכאן לֹוְמִדים, 
ֶׁשִּמי ֶׁשרֹוֶצה לֹוַמר ָּדָבר ַלֲחֵברֹו, ֹלא ִיְתָּפֵרץ ְוַיְתִחיל ְלַדֵּבר ִמָּיד, ֶאָּלא ִיְקָרא לֹו 

ְּתִחיָּלה ְויֹאַמר לֹו ֶׁשִּבְרצֹונֹו ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו, ְוָאז יֹאַמר ֶאת ֲאֶׁשר הּוא רֹוֶצה.

ָּדָבר נֹוַסף ַהִּנְלָמד ִמָּכאן הּוא ַהּצֹוֶרְך ִלְׁשמֹור סֹודֹות. ִלְפֵני ֶׁשה' ִהְתִחיל ְלַדֵּבר 
אֹוַמר ְלָך".  ִעם מֶֹׁשה, הּוא ָאַמר לֹו: "ַאַחר ָּכְך ֱאמֹור ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַמה ּׁשֶ
ִמָּכאן לֹוְמִדים, ֶׁשִאם ה' ֹלא ָהָיה אֹוֵמר ְלמֶֹׁשה ְלַהִּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, הּוא ֹלא 

ָהָיה אֹוֵמר, ִּכי ֵאין ְמַסְּפִרים ַלֲאֵחִרים ְּדָבִרים ֶׁשִּסיְּפרּו ָלנּו.

בס"ד

מה זה כוהן "מרובה בגדים"?   .1
מדוע קרא ה' למשה לאוהל מועד?   .2

האם מותר להפריש כיום מטבע למחצית    .3
השקל?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יומא, ַדִּּפים ג׳ - 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 אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' העלון 

עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!

דבר תורה
הצרעת שהגיעה כעונש על דיבורו הרע של האדם 
פגעה בגופו, בבגדיו ובביתו. דבר זה מעלה שאלה, 
שכן יש להבין מה הקשר בין חטאיו הפרטיים של 

האדם לבין הצרעת שפגעה ברכושו?

על כך יש להשיב כי התורה לכל אורכה באה 
להדגיש וללמד כי יש קשר בין מוסריותו של 
האדם לבין קיומו של העולם הפיזי בו הוא חי. 
חטא רוחני יכול לפגוע במציאות הגשמית-חומרית 

של הבריאה. 

כך היה בפרשת נוח שחורבן מוסרי הוביל לחורבנו 
של העולם, וכך גם בעולמו של היחיד - החטא 
והפגיעה המוסרית שלו, המתבטאים בלשון הרע 
שהוא אומר, משפיעים ונוגעים גם למציאות 

הפיזית אליה הוא שייך - לבגדיו ולביתו.

ַּדף ג': ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת - ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

ַלְמרֹות ֶׁשַחג ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ָחל ִמָּיד ַאֲחֵרי 
ַחג ַהּסּוּכֹות, ְּבָכל זֹאת הּוא ַחג ִנְפָרד, ְוֵאינֹו 
ֶנְחָׁשב ַחג ֶאָחד ַעם ַחג ַהּסּוּכֹות. ָלֵכן, ְּבַהִּגיַע 
ַחג ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ְמָבְרִכים "ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו 
ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה", ִּכי ִהִּגיַע ַחג ָחָדׁש. ְּביֹום 
ַחג ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת, ָהיּו נֹוֲהִגים ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ָלבֹוא ִלְפֵני ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ּוְלָבֵרְך אֹותֹו. 

ה ָעָׂשר  ַהּקֹוְרָּבנֹות ֶׁשִהְקִריבּו ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים - ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ִהְקִריבּו  ֲחִמיּׁשָ
ה ָעָׂשר ַהּקֹוְרָּבנֹות, ָהיּו קֹוְרָּבנֹות ְּפָרִטִּיים  ֵני קֹוְרָּבנֹות ִמּתֹוְך ֲחִמיּׁשָ קֹוְרָּבנֹות.  ּׁשְ

ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול, ְוָלֵכן הּוא ָרַכׁש אֹוָתם ִמַּכְסּפֹו.

זהו את המלחמות הבאות בהן השתתפה 
מדינת ישראל:

1. נמשכה כמו זמן בריאת העולם

2. נקראת על שם היום הקדוש

3. מופיע בה אחד מסימני הסדר

4. שמה הוא גם כינוי לבית המקדש

)תשובות: מלחמת ששת הימים, מלחמת יום 
כיפור, מלחמת קדש, מלחמת לבנון(


