
 ַּדף ע"ז: ְנִטיַלת ָיַדִים ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָאסּור ִלְרחֹוץ, ֲאִפיּלּו ֵחֶלק ָקָטן ֵמַהּגּוף, 
ַּגם ְּבַמִים ַחִּמים ְוַגם ְּבַמִים ָקִרים.

ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ֶׁשָּנַפל ְלתֹוְך ַהּבֹוץ ְוִהְתַלְכְלָכה לֹו 
ַהָּיד? ּמּוָּתר לֹו ִלְרחֹוץ אֹוָתּה ֵמַהִּלְכלּוְך, ִמְּפֵני ֶׁשְּביֹום 
ַהִּכיּפּוִרים ָאסּור ִלְרחֹוץ ֶאת ַהּגּוף ְּכֵדי ֵלָהנֹות, ֲאָבל ִמי 
ֶׁשִּמְתַּכּוֵן ִלְרחֹוץ ְּכֵדי ְלַנּקֹות ֶאת ַהִּלְכלּוְך, ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל 
ִאיּסּור. ָלֵכן, ְּכֶׁשָּקִמים ַּבּבֹוֶקר ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, נֹוְטִלים 
ָיַדִים ַעד סֹוף ָהֶאְצָּבעֹות, ִּכי זֹו ְנִטיָלה ְּכֵדי ְלִהְתַנּקֹות 

ּוְלַטֵהר ֶאת ַהָּיַדִים, ְוֹלא ְּכֵדי ֵלָהנֹות. 

ַּדף ע"ח: ַנֲעַלִים ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָאסּור ִלְנעֹול ַנֲעָלִים. ֵאילּו ַנֲעַלִים ָאסּור ִלְנעֹול?

ָהָאמֹוָרא ַרִּבי ִיְצָחק ָאַמר: "ֲאִני ָרִאיִתי ֶאת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי נֹוֵעל ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים 
ַעם" )סּוג ֶׁשל ֵעץ(. ִמָּכאן ָאנּו יֹוְדִעים, ִּכי ַרק ַנֲעֵלי עֹור  ַסְנָּדִלים ֲעׂשּוִּיים ִמּׁשָ

ָאסּור ִלְנעֹול, ַאְך ַנֲעַלִים ֵמֵעץ, אֹו ִמַּבד - מּוָּתר.

ַהַּתְלמּוד מֹוִסיף ֶׁשֵּיׁש ְלִהְׁשַּתֵּדל ּוְלַהְקִּפיד ֹלא ִלְנעֹול ַנֲעֵלי עֹור ַּגם ִליָלִדים 
ְקַטִּנים ֲאִפיּלּו ֶׁשֵאיָנם ָצִמים ִּבְכָלל. 

ַּדף ע"ט: ָמַתי ַחָּיִבים ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון?

ְלַאַחר ֲאִכיַלת ֶלֶחם ָאנּו ְמָבְרִכים ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, זֹאת לֹוְמִדים ִמן ַהָּפסּוק ְּבֵסֶפר 
ְּדָבִרים: "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת". ַאֲחֵרי ֶׁשאֹוְכִלים - ְמָבְרִכים. ִמָּפסּוק ֶזה ַּגם ָלְמדּו 
ֲחָכִמים, ִּכי ַרק ִמי ֶׁשִּנְהָיה ָׂשֵבַע ֵמָהֲאִכיָלה ָצִריְך ְלָבֵרְך, ֶׁשֲהֵרי ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת 
ֵבַע, ֶׁשְּיָבֵרְך. ָלֵכן, ִמִּדין ּתֹוָרה, ָאָדם ֶׁשָאַכל ַהְרֵּבה ֶלֶחם  ּׂשָ "ְוָׂשָבְעָּת - ּוֵבַרְכָּת", ִמי ּׁשֶ
ְוֵאינֹו ָׂשֵבַע - ֵאינֹו ְמָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ְוִאם ַּפַעם ַאֶחֶרת הּוא ָאַכל ְקָצת ֶלֶחם 
ְוָׂשַבע - ְמָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ֶזה ִדין ַהּתֹוָרה, ֲאָבל ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו, 

ֶׁשַּגם ִמי ֶׁשָאַכל ֶלֶחם ְּבִׁשיעּור )ַּכּמּות( ֶׁשל ַּכַּזִית, ְיָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון.

יעּור "ַּכַּזִית"? ָאֵכן ֵאינֹו ְמָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ּוַמה ִּדינֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשָאַכל ָּפחֹות ִמּׁשִ

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת יומא, דף ע"ז

הסבר: רב יוסף התיר לתושבי הכפר בי תרבו לעבור 
במים ביום כיפור כדי לשמוע את הדרשה, אבל לחזור 
לא התיר להם. אמר לו אביי: אם לא תתיר להם לחזור, 
תגרום להם מכשול בפעמים הבאות, כי הם לא ירצו 

לבוא יותר לשמוע את הדרשה.

שרא - התיר    |   למיזל - ללכת
פירקא - שיעור, דרשה

"רב יוסף שרא להו לבני בי תרבו למיעבר במיא 
למיתי לפירקא, למיזל לא שרא להו. אמר ליה אביי: 

אם כן אתה מכשילן לעתיד לבוא". 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יֹוָמא ע"ז- פ"ג
פרשת פנחס | י"ז- כ"ג בתמוז )27 ליוני- 3 ליולי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף פ': ַמהּו ִׁשיעּור "ַּכַּזִית"?

ֵיְׁשָנן ִמְצוֹות ַרּבֹות ֶׁשל ֲאִכיָלה. ְלָמָׁשל, ַחָּיּיִבים ֶלֱאכֹול קֹוְרַּבן ֶּפַסח. ַחָּיּיִבים ֶלֱאכֹול 
יעּור? ַמָּצה. ַּכָּמה ָצִריְך ֶלֱאכֹול? ַמה ַהּׁשִ

ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ּכֹוֶתֶבת ִּבְמפֹוָרׁש ַּכָּמה ָצִריְך ֶלֱאכֹול ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה, ֲאָבל ה' 
יעּור ָהֲאִכיָלה הּוא ְּבגֹוֶדל "ַּכַּזִית". ָמַסר ְּבַעל ֶּפה ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבַהר ִסיַני, ֶׁשּׁשִ

ַּכָּמה הּוא ִׁשיעּור "ַּכַּזִית"? ֵיׁש אֹוְמִרים ְּבגֹוֶדל ֶׁשל ֲחִצי ֵּביַצת ַּתְרְנגֹוֶלת, ְוֵיׁש אֹוְמִרים 
ְּבגֹוֶדל ֶׁשל ְׁשִליׁש ֵּביָצה.

ַּגם ְּכֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשִמי ֶׁשאֹוֵכל ֲחִזיר ֶנֱעָנׁש ְּבָכְך ֶׁשֵּבית ִּדין ַמְלִקים אֹותֹו, ַרק 
ִאם ָאַכל "ַּכַּזִית" ֲחִזיר ֶנֱעָנׁש ַמְלקֹות.

ּוַמה ְלַגֵּבי יֹום ַהִּכיּפּוִרים? ַהִאם ַּגם ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ִמי ֶׁשאֹוֵכל ִׁשיעּור "ַּכַּזִית" ֶנֱעָנׁש? 
ַּבַּדף ַהּיֹוִמי לֹוְמִדים, ֶׁשְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ֵיׁש ִׁשיעּור ׁשֹוֶנה, ִׁשיעּור "ְּככֹוֶתֶבת". ּכֹוֶתֶבת 

ִהיא ָתָמר, ֶׁשַהּגֹוֶדל ֶׁשּלֹו הּוא ְקָצת ָּפחֹות ִמּגֹוֶדל ֶׁשל ֵּביָצה.

 | על המפה
העיר צפרו במרוקו

צפרו היא עיר במרכז מרוקו, ליד פאס. בעיר 
התקיימה בעבר קהילה יהודית גדולה, שמניינה 
הגיע עד כ-8,000 יהודים והוציאה מתוכה 
רבנים חשובים רבים. היהודים הראשונים 
במקום היו בני שבטים שהתגיירו בסביבות 
המאה הראשונה לספירה. במאה השמינית 
הללו נאלצו להתאסלם, אולם גל שני של 
יהודים הגיע למקום, והקהילה היהודית בצפרו 
התקיימה עד 1967, שאז עלו רובם לישראל. 
בין הרבנים שגרו בצפרו: רבי דוד אראגיל, רבי 
משה בן חמו, רבי עמור אביטבול ור' רפאל 
משה אלבז, הדיין הרב אלישע אפריאט ועוד. 

"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. 

בית כנסת ותלמוד 
תורה אם הבנים בצפרו 

)Wikipedia, Yeudameir(



מצד שני:
חלק מהם טענו שזה 

לא פייר, ושהאפליה 

המשמעותית הזו בין האחים 

מצד ההורים גורמת לקנאה 

ולמתח ביניהם. אפילו בתורה 

ראינו כיצד אפליה בין אחים 

יכולה להרוס משפחה, ולכן 

ההורים טועים במעשה הזה 

שלהם, ומותר לילדים לבטא 

את דעתם על כך.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

לכבוד יום ההולדת ה-14 של דני, נתנו לו הוריו מתנה גדולה - הם 
לקחו אותו איתם לטיול גדול ויפה בחו"ל. הדבר הזה עורר דיון סוער 
בקרב אחיו ואחיותיו הגדולים והקטנים יותר של דני, שבימי ההולדת 
שלהם הם קיבלו מתנות הרבה יותר צנועות ופשוטות - שעון, טייפ, 

אופניים וכדומה.

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

מסירות נפש
מסירות נפש פירושה נכונות להקרבה עצמית, עד 
כדי סכנת חיים. יהודים מצווים למסור את נפשם 
כדי לא לעבור על שלוש העבירות החמורות: 
עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בשעת 
השמד, כאשר הגויים אוסרים לקיים מצוות, 
מצווים היהודים למסור את נפשם על קיום כל 
המצוות ולא לעבור עליהן. לאורך הדורות היו 
בעם ישראל יהודים רבים שהפגינו מסירות נפש 

עילאית על קיום התורה והמצוות.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

 רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי? 
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר 

שיעור שבועי עם חומר איכותי? 

יש לנו פתרון בשבילכם! 'התלמוד הישראלי'- סוגיות מהדף היומי בעברית 
פשוטה להבנה, שאפשר ללמוד עם הילדים. כל קהילה שתצטרף, 

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

בס"ד

חברותא

עליית הנוער
"עליית הנוער" הייתה תנועה ציונית שפעלה 
להעלאת צעירים יהודים לארץ ישראל. היא 
הוקמה בגרמניה בידי רחה פראייר בשנת 1932. 
מטרת התנועה הייתה לחנך את הנוער היהודי 
לעבודה חלוצית כדי שיוכלו לבנות ולחזק את 
מפעל ההתיישבות. שלושת עקרונות התנועה 
היו: עבודה, לימוד וחברה. החניכים עבדו בכל יום 
4-5 שעות, למדו 4 שעות, ושאר הזמן הוקדש 
לפעילות חברתית. תנועת הנוער פעלה במשך 
יותר מחמישים שנה, עד לסגירתה בשנת 1996, 
ובמהלכן נקלטו והתחנכו במוסדותיה כ-350,000 

צעירים.

מה שההורים עושים ומחליטים.הם צריכים לקבל הבנה ובאהבה כל תמיד הילדים מבינים אותו, ולכן לתת לכל אחד, שיקול דעת שלא אחר מאשר לילדים כיצד וכמה לאיזה ילד. להורים יש שיקול דעת ההורים להחליט איזו מתנה לתת לקנא ולהתלונן, כי זו זכותם של חלק מהם טענו שאין להם זכות מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

הקבוצה הראשונה של עליית הנוער מגרמניה צועדת לעבר 
)Wikipedia( 1934 קיבוץ עין חרוד
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1969
 הרב
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סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

בס"ד

נתן אלבז

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי היא הדמות שבמרכז הציור?

מה היא עושה?
מה הקשר בין הדמות לבין המילים "עליית הנוער" שעל התרמיל?

מהו הסמל המצויר על הדגל?
מה הקשר למחנה נתן?

 נולד בעיר צפרו במרוקו בשנת תרצ"ג 1932, . 1
ובגיל 17 עלה לארץ במסגרת עליית הנוער. 

שירת כחייל בחטיבת גבעתי. . 2
כאשר הבחין ברימון שעומד להתפוצץ, נמלט איתו בריצה כדי להציל . 3

את חבריו מפגיעה. 
 על כך קיבל את עיטור המופת, והמשורר נתן אלתרמן . 4

כתב עליו שיר. 

2
1

3
4
5



ַּדף פ"ב: ַהִאם ְיָלִדים ָצִמים ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים?

ְּיָלִדים ִויָלדֹות ַעד ִּגיל ֵּתַׁשע, ֹלא ָצִמים ִּבְכָלל ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים.

ִמִּגיל ֵּתַׁשע, ִאם ַהֶּיֶלד אֹו ַהַּיְלָּדה ֲחָזִקים ְוֵיׁש ָלֶהם ּכֹוַח, ְמַחְּנִכים אֹוָתם ָלצּום 
ַּכָּמה ָׁשעֹות. ִמִּגיל ֶעֶׂשר, ְמַחְּנִכים ֶאת ָּכל ַהְיָלִדים ָלצּום ָׁשעֹות ֲאָחדֹות.

ְלָמָׁשל, ִאם ֶיֶלד ָרִגיל ֶלֱאכֹול ֲארּוַחת ּבֹוֶקר ְּבָׁשָעה ֶׁשַבע ָוֵחִצי, אֹוְמִרים לֹו, 
"ַהּיֹום יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ָלֵכן ָעֶליָך ְלַהְמִּתין )ְלַחּכֹות( עֹוד ָׁשָעה, ְותֹאַכל ֶאת 

ֲארּוַחת ַהּבֹוֶקר ִּבְׁשמֹוֶנה ָוֵחִצי".

ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר ֶׁשֶּיֶלד ִמִּגיל ַאַחת ֶעְׂשֵרה ְּכָבר ִמְתַעֶּנה ְּבֶמֶׁשְך ָּכל יֹום ַהִּכיּפּוִרים, 
ֲאָבל ַה"ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה" אֹוֵמר, ֶׁשַּפַעם ָהיּו ֲאָנִׁשים ֲחָזִקים יֹוֵתר ְוָלֵכן ְיָלִדים 
ְּבִגיל ַאַחת ֶעְׂשֵרה ָהיּו ְמסּוָּגִלים ָלצּום ָּכל ַהּיֹום. ֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום ֲאָנִׁשים ִנְהיּו 
ַחָּלִׁשים יֹוֵתר, ְוָלֵכן, ַעד ִּגיל ַּבר ִמְצָוה ּוַבת ִמְצָוה ָצִמים ַרק ָׁשעֹות ֲאָחדֹות 

ְוֹלא ָּכל ַהּיֹום. )ע"פ ׁשּוְלָחן ָערּוְך ּוִמְׁשָנה ְּברּוָרה, ִסיָּמן תרט"ז, ָסִעיף ב'(.

ַּדף פ"ג: ִמי ָגַנב ֶאת ַהֶּכֶסף ַלַּתָּנִאים? 

ַּפַעם ַאַחת ָהיּו ַהַּתָּנִאים ַרִּבי ֵמִאיר, ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי יֹוֵסי ְמַהְּלִכים ַּבֶּדֶרְך, 
י ִנְכְנסּו ָלַאְכַסְנָיה ְּכֵדי ָללּון ָּבּה ְּבַׁשַּבת קֹוֶדׁש. ּוְבַהִּגיַע יֹום ִׁשיּׁשִ

ְמָך?". ָעָנה ָלֶהם: "ְׁשִמי הּוא ִּכידֹור". ָׁשֲאלּו ַהַּתָּנִאים ֶאת ַּבַעל ָהַאְכַסְנָיה, "ַמה ּׁשִ

ם ֶׁשל ָהָאָדם ִאם הּוא ָאָדם טֹוב אֹו ַרע, ּוְכֶׁשהּוא  ַרִּבי ֵמִאיר ָיַדע ְלִפי ַהּׁשֵ
ָׁשַמע ֶׁשְּלַבַעל ָהַאְכַסְנָיה קֹוְרִאים 'ִּכידֹור', הּוא ֵהִבין ֶׁשֵאינֹו ָאָדם טֹוב. 
ָלֵכן, ַרִּבי ֵמִאיר ֹלא ִהְפִקיד ֶאְצלֹו ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשּלֹו, ֶאָּלא ֶהְחִּביא אֹותֹו ְּבֵבית 
ַהְּקָברֹות. ֲאָבל ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי יֹוֵסי ִהְפִקידּו ֶאת ַּכְסָּפם ֵאֶצל ַּבַעל ָהַאְכַסְנָיה.

ּוֶבֱאֶמת, ְּכֶׁשֵהם ָרצּו ֶאת ַּכְסָּפם ַּבֲחָזָרה, ִהְתַחֵּצף 'ִּכידֹור' ְוִׁשיֵּקר ָלֶהם: "ַמה 
ִּפְתאֹום? ֹלא ְנַתֶּתם ִלי ֶּכֶסף ִּבְכָלל!".

ָפם ֶׁשל 'ִּכידֹור' ְּדבּוקֹות ֲעָדִׁשים. הּוא  ַאַחר ָּכְך ִהְבִחינּו ַהַּתָּנִאים ֶׁשַעל ַהּׂשָ
ָפם ֶׁשּלֹו… ִמֲהרּו ַהַּתָּנִאים, ָהְלכּו ְלִאְׁשּתֹו  ָאַכל ֲעָדִׁשים ְוֹלא ִניֵּגב ֶאת ַהּׂשָ
ֶׁשל 'ִּכידֹור' ְוָאְמרּו ָלּה, "ַּבְעֵלְך ָאַמר ֶׁשָּתִׁשיִבי ָלנּו ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָּלנּו, ּוְכֵדי 
ֶׁשַּתֲאִמיִני ָלנּו הּוא ָנַתן ָלנּו ִסיָּמן, ֶׁשַהּיֹום ֲאַכְלֶּתם ֲעָדִׁשים"… ִהיא ֶהֱאִמיָנה 

ָלֶהם ְוֵהִביָאה ָלֶהם ֶאת ַהֶּכֶסף.

ַּדף פ"א: ִמְצוֹות ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכיּפּוִרים

ְׁשֵּתי ִמְצוֹות ְמיּוָחדֹות ֶׁשֵּיׁש ְלַקֵּים ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכיּפּוִרים.

ַהִּמְצָוה ָהִראׁשֹוָנה ִהיא, ֶלֱאכֹול ְוִלְׁשּתֹות ְּבט' ְּבִתְׁשֵרי, ֶעֶרב יֹום ַהִּכיּפּוִרים. 
ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֲחׁשּוָבה ִמְצָוה זֹו, ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ֶׁשִּמי ֶׁשאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ְּבֶעֶרב 
יֹום ַהִּכיּפּוִרים, זֹוֶכה ְלָׂשָכר ְּכִאיּלּו ִהְתַעָּנה ַגם ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכיּפּוִרים. ַעל ִּפי 
ֲחַז"ל ַהֶהְסֵּבר ְלָכְך הּוא ֶׁשה' ָרָצה ֶׁשִּיְהֶיה ּכֹוַח ְלִהְתַעּנֹות ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, 

ְוָלֵכן הּוא ִציּוָה ֶׁשּנֹאַכל ְוִנְׁשֶּתה ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכיּפּוִרים.

ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו, ה"ֵּבית יֹוֵסף" ּכֹוֵתב, ִּכי ְּכמֹו ֶׁשַּבַחִּגים ָאנּו אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים 
ִלְכבֹוד ַהּיֹום, ָּכְך ָצִריְך ְלַכֵּבד ֶאת יֹום ַהִּכיּפּוִרים ַּבֲאִכיָלה ּוִבְׁשִתָּיה. אּוָלם, 
ֵמַאַחר ֶׁשְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ָצִמים ְוִאי ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול, ִציּוָה ה' ַלֲעׂשֹות ֶאת 

ַהְּסעּוָּדה ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכיּפּוִרים.

ִנָּיה ֶׁשֶּיְׁשָנּה ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכיּפּוִרים ִהיא  ּתֹוֶסֶפת יֹום ַהִּכיּפּוִרים: ַהִּמְצָוה ַהּׁשְ
"ּתֹוֶסֶפת יֹום ַהִּכיּפּוִרים", ְּדַהְינּו ְלַקֵּבל ֶאת יֹום ַהִּכיּפּוִרים ְקָצת ְזַמן ִלְפֵני 
ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה. "ּתֹוֶסֶפת" - ְלהֹוִסיף ְזַמן, "יֹום ַהִּכיּפּוִרים" - ְליֹום ַהִּכיּפּוִרים.

בס"ד

1. האם מותר לילדים לנעול נעלי עור ביום כיפור?
2. אדם שאכל לחם ולא שבע, האם חייב לברך 

ברכת המזון?
3. מאיזה גיל מתחילים ילדים לצום ביום כיפור?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יומא, ַדִּּפים פ"א- פ"ג

???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. אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל

co.il יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות: אברהם, משה, בני ישראל, בועז(

חידה!

דבר תורה
בפרשתנו מצוה ה' את משה לסמוך ידיו על יהושע 
ולהעביר לו את הנהגת עם ישראל. כשהתורה מתארת 
את תכונותיו של יהושע היא אומרת: "איש אשר 
רוח בו", ויש להבין מהי תכונה זו ומה הקשר שלה 

לתפקיד המנהיגותי שקיבל יהושע?

המדרש מסביר ומבאר ש"איש אשר רוח בו" הוא אדם 
שיודע לילך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. דהיינו - 
מנהיג שיודע להתאים את עצמו, בדיבורו, בהנהגתו 
ובפעולותיו לצורכיהם ולמקומם של צאן מרעיתו. 

הנהגה ישראלית היא הנהגה שמחוברת לשטח, היא 
הנהגה שרואה לליבו ולמקומו של כל אחד, ומצדיקה 
את עצמה בשל היותו קשורה ומשפיעה לכל אדם 

באשר הוא שם.

למדנו בעלון על איסור נעילת נעליים ביום כיפור. זהו 
את האנשים הבאים בתנ"ך, שמוזכרות אצלם נעליים:

1. לא היה מוכן לקבל במתנה אפילו שרוך נעל

2. ה' אמר לו לחלוץ את נעליו

3. הנעליים שלהם לא בלו במשך זמן רב

4. חלץ את נעלו כדי לקנות שדה ולקחת אישה


