
ַּדף פ"ד: ִּפיּקּוַח ֶנֶפׁש

ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו ִנְמָצא ְּבַמָּצב ֶׁשל ַסָּכַנת 
ְנָפׁשֹות, מּוָּתר ַלֲעבֹור ַעל ָּכל ָהֲעֵברֹות 
ְלַהִּציל אֹותֹו, חּוץ  ְּכֵדי  ֶׁשַּבּתֹוָרה, 
לֹוׁש ָהֲעֵברֹות ַהֲחמּורֹות. ַהַּתְלמּוד  ִמּׁשָ
ֵמִביא דּוְגָמה ֶׁשל ִּתיּנֹוק ֶׁשָּנַפל ַלַּמִים 
ָּבת, ְוֵאין רֹוִאים ֵהיָכן הּוא ִנְמָצא.  ְּבּׁשַ
ְמִביִאים ְרָׁשתֹות ֶׁשל ַּדָּיִגים ּופֹוְרִׂשים 
ַיֲעֶלה  ַהִּתיּנֹוק  ַּבַּמִים, אּוַלי  אֹוָתן 

ָבֶרֶׁשת ְוִיָּנֵצל. ַמה ּקֹוֶרה ּתֹוְך ְּכֵדי ֶׁשּפֹוְרִׂשים ֶאת ָהְרָׁשתֹות ַּבַּמִים? ִנְתָּפִסים ָּבֶהן 
ָּדִגים. ְּבַׁשַּבת אּוְמָנם ָאסּור ָלצּוד ָּדִגים, ֲאָבל, ְּכֵדי ְלַנּסֹות ְלַהִּציל ֶאת ַהִּתיּנֹוק, 
ָּבת. ַּגם "ְסֵפק ִּפיּקּוַח ֶנֶפׁש" ּדֹוֶחה ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה. ְלָמָׁשל, ִאם  מּוָּתר ְלַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ
ָהרֹוֵפא אֹוֵמר, ֲאִני ֹלא ָּבטּוַח ֶׁשהּוא חֹוֶלה ְמסּוָּכן, ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֵּכן, ְוָיכֹול ִלְהיֹות 
ֶׁשֹּלא - ַּגם ְּכֵדי ְלַהִּציל אֹותֹו מּוָּתר ַלֲעבֹור ֲעֵברֹות. ִאם ָקָרה ִמְקֶרה ֶׁשָּצִריְך ְלַהִּציל 
ָּבת,  ָּבת, ֵאין ְמַבְּקִׁשים ִמּגֹוי ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֶאת ַהְּפעּוּלֹות ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹוָתן ְּבּׁשַ ְיהּוִדי ְּבּׁשַ
ָּבת, ְוזֹאת, ְּכֵדי  ֶאָּלא אֹוְמִרים ִליהּוִדי ַלֲעׂשֹות אֹוָתן, ֲאִפיּלּו ֶׁשהּוא ְמַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ

ֶׁשִּיְזָּדְרזּו ְלַהִּציל אֹותֹו ִמָּיד.

ַּדף פ"ה: ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ָאָדם ַלָּמקֹום

ְּבִמְׁשָנה זֹו, ָהַאֲחרֹוָנה ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא, אֹוֵמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ֶׁשּיֹום ַהִּכיּפּוִרים 
ְמַכֵּפר ַעל ֲעֵברֹות ֶׁשָחָטא ְיהּוִדי ַלָּקָּב"ה, ֲאָבל ֹלא ַעל ֲעֵברֹות ֶׁשָחָטא ְּכַלֵּפי ֲחֵברֹו. 
ְלָמָׁשל, ָאָדם ֶׁשְּבָטעּות ָאַכל ַמֲאָכל ָאסּור, ָעַבר ֲעֵבָרה ַלָּקָּב"ה. ֲאָבל, ְיהּוִדי ֶׁשֶהֱעִליב 
ֶאת ֲחֵברֹו, ָצִריְך ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְמִחיָלה. ִאם ֹלא ָעָׂשה ֵכן, יֹום ַהִּכיּפּוִרים ֵאינֹו ְמַכֵּפר 
ַעל ַהֵחְטא ַהֶּזה. ַאַחר ָּכְך ְמִביָאה ַהִּמְׁשָנה ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. "ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, 
ִרים ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ַהָּקָּב"ה ְּבַעְצמֹו ְמַנֶּקה  ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל", ְמאּוּׁשָ
ּוְמַכֵּפר ַעל ַהֲחָטִאים, ִויהּוִדים ֵׁשְּדֵבִקים ַּבָּקָּב"ה ְורֹוִצים ַלֲחזֹור ִּבְתׁשּוָבה, ֲחָטֵאיֶהם 

ִמְתַנִּקים ּוִמְסַּתְּלִקים.

ַּדף פ"ו: ִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה 

ַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ְּפָעִמים ֲאָחדֹות, ֶׁשָּכל ָאָדם ָצִריְך ַלֲחׁשֹוב ַהִאם הּוא ִמְתַנֵהג ְּכמֹו 
ֶׁשה' רֹוֶצה, ְוַלֲחזֹור ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה. ַּגם ָּכל ַהְּנִביִאים ַמְזִּכיִרים ּוְמעֹוְרִרים ֶאת ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ַלֲחזֹור ִּבְתׁשּוָבה. ַהֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ִהיא ַגם ַמָּתָנה ְמיּוֶחֶדת ֶׁשָּנַתן ָלנּו ה', 
ִמְּפֵני ֶׁשַהָּקָּב"ה ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר: "ִמי ֶׁשָחָטא - ִהְפִסיד, ֵאין ֶאְפָׁשרּות ְלַתֵּקן". ְּכמֹו 
ֶׁשִאם ּכֹוס ְזכּוִכית ִנְׁשְּבָרה, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן אֹוָתּה, ָּכְך ִמי ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה - ֵאינֹו 
ָיכֹול ְלַתֵּקן ֶאת ַעְצמֹו. ֲאָבל ִריּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְּבַרֲחָמיו ַהְּגדֹוִלים ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם 
ב ִּבְתׁשּוָבה  ֶאְפָׁשרּות ַלֲחזֹור ִּבְתׁשּוָבה ּוְלַתֵּקן ֶאת ַעְצָמם. ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב, ֶׁשָּכל ַהּׁשָ

ְׁשֵלָמה הּוא "ָאהּוב ְוֶנְחָמד ְוָקרֹוב" ַלה'.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 403

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת יומא, דף פ״ד

הסבר: כלב שוטה, חולה כלבת, התחכך ברב הונא בנו 
של רב יהושע בשוק, וכדי לא להידבק ממנו הסיר 
את בגדו וברח. לאחר מכן אמר שהתקיים בו הפסוק 
"החוכמה תחיה בעליה", שבזכות חוכמתו ידע כיצד 

לנהוג כדי להינצל.

חף - התחכך  |  רהיט - רץ
שלחינהו למאניה - פשט את בגדו

"רב הונא בריה דרב יהושע חף ביה חד מינייהו 
בשוקא, שלחינהו למאניה ורהיט. אמר: קיימתי 

בעצמי החוכמה תחיה בעליה".

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יֹוָמא פ"ד- סּוָּכה ג'
פרשת מטות- מסעי | כ"ד בתמוז- א' באב )4-10 ליולי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף פ"ז: ֵאיְך ָׁשִבים ִּבְתׁשּוָבה?

ֲחָרָטה - ָצִריְך ְלִהְתָחֵרט ַעל ָהֲעֵבָרה.

ֲעִזיַבת ַהֵחְטא ְוַקָּבָלה ֶלָעִתיד- ָצִריְך ְלַהְפִסיק ַלֲעׂשֹות ׁשּוב 
ֶאת ָהֲעֵבָרה ּוְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה אֹוָתּה יֹוֵתר.

ִויּדּוי - ָצִריְך ְלִהְתַוּדֹות ִלְפֵני ה' ַעל ָהֲעֵבָרה.

 | על המפה
העיר סיגט ברומניה

סיגט היא עיר במחוז מרמורש שבטרנסילבניה, 
בצפון רומניה. העיר הוקמה במאה ה-11, ולאורך 
ההיסטוריה עברה כמה פעמים בין שליטת 
רומניה להונגריה. במאה ה-18 התיישבה קהילה 
יהודית במקום, והחל מ-1834 כיהנו כרבני 
הקהילה אדמו"רי חסידות סיגט ממשפחת 
טייטלבוים. בתחילת מלחמת העולם השנייה 
גרו בסיגט כ-10,000 יהודים. פליטים רבים 
הגיעו לעיר, ותושבי הקהילה ניסו לסייע להם. 
ב-1944 פלשו הנאצים להונגריה, ויהודי סיגט 

נכלאו בגטו, ממנו נשלחו למחנה 
ההשמדה באושוויץ בארבעה 
משלוחים. הסופר אלי ויזל היה 
תושב סיגט, ועד היום ביתו בעיר 
משמש כמוזיאון המספר את 

סיפורם של יהודי סיגט.

"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 הכנסת הגדול בעיר סיגט כיום



מצד שני:

טענו חלק מבני המשפחה כי 

עבור איתמר זה לא בידור סתם, 

אלא התמחות ומקצוענות, וכי 

אם הוא יפסיק אפילו לכמה 

ימים הוא יאבד מהיכולת שלו 

ויגיע לא מוכן לתחרות, ולכן 

עליו להמשיך להתאמן בנגינה 

וזה לא יפגע ברגישות שלו 

לחורבן בית המקדש.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

איתמר בן ה-14 הוא מוזיקאי מחונן, הלומד נגינה ומנגן בפסנתר שנים 
רבות ואף משתתף בתחרויות נגינה. לקראת חודש אב, אמרו לו ההורים 
כי עליו לחדול מנגינה הן בבית והן בשיעורי נגינה. איתמר התקשה 
לקבל את בקשתם וטען כי מבחינה מקצועית עליו להמשיך לנגן כדי 
לשמור על הרמה שלו, וגם כי יש תחרות אחרי ט' באב.  הדבר עורר 

דיון משפחתי 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

ראש חודש מנחם אב
ראש חודש אב הוא התאריך בו מת אהרון הכהן. 
"משנכנס אב ממעטים בשמחה" - לכן מראש 
חודש אב מתחילים בחלק מהקהילות לנהוג 
מנהגי אבלות עד אחרי תשעה באב, לא אוכלים 
בשר או שותים יין ולא עושים דברים משמחים. 
בקהילות אחרות נוהגים במנהגי אבלות אלה רק 

בשבוע שחל בו תשעה באב.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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 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

פרס נובל לשלום לאלי ויזל
אלי ויזל היה סופר ועיתונאי, ניצול שואה, 
שהקדיש את חייו להנצחת זכר השואה וסיוע 
ליהודים במצוקה בכל העולם. מלבד זאת היה 
פעיל זכויות אדם ופעל בנוגע לסכסוכים אלימים 
רבים בעולם, ביניהם האפרטהייד בדרום אפריקה, 
מאבק הכורדים, הטיהור האתני ביוגוסלביה 
ועוד. הוא עמד בראש הוועדה הנשיאותית לזכר 
השואה בארה"ב, ועל פעילותו בה זכה בשנת 1986 
בפרס נובל לשלום. ועד הפרס כתבה עליו כי הוא 
"שליח לאנושות, שבמאבקו להשלים עם חווייתו 
האישית של השפלה מוחלטת בשילוב עם עבודתו 

למען  המעשית 
העביר  השלום, 
מסר רב עוצמה של 
שלום, כפרה וכבוד 
אנושי". בנוסף לכך 
בעיטורים  זכה 
האזרחיים הגבוהים 
בארה"ב,  ביותר 
החירות  מדליית 
ת  י ת ו א י ש נ ה
ומדליית הזהב של 

הקונגרס.

במוזיקה.לחדול לחלוטין מלעסוק כל הצער גם על איתמר מראש חודש אב, ולכן עם למעט בשמחה ובנגינה החל הנגינה, הרי שיש עניין כי עם כל הכבוד לחשיבות חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

אלי ויזל, מחזיק 
את התלמוד 

הישראלי



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1 . אלי ויזל.
2  .

בעיר סיגט ברומניה.
3 .

זהו מחנה ההשמדה 'אושוויץ-בירקנאו' בו היה ויזל בזמן המלחמה, 
ומשם ניצל.

4 .

אלו חלק מספרים רבים אותם כתב: הספר 'הלילה' עוסק בשואה,  והספר 'בלהט הנשמה' עוסק בתנועת החסידות.
5 .

בפרס נובל לשלום.

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

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

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

בס"ד

הספר 'הלילה' מאת אלי ויזל

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הוא האיש בציור?

היכן הוא נולד?
מה הקשר בין המחנה מאחור לאיש?
מהם הספרים המונחים על השולחן?

באיזה פרס חשוב הוא זכה?

אני ספרו הראשון של אלי ויזל.. 1

בעברית שמי הוא ההיפך מהיום. ביידיש, . 2
משמעות שמי היא "והעולם שתק".

אני מספר על קורותיו של אלי ויזל בזמן השואה.. 3

תורגמתי ל-35 שפות.. 4

2
1

3
4
5



ַּדף ב': ַמֶּסֶכת סּוָּכה

ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא עֹוֵרְך ַהִּמְׁשָניֹות, ִסיֵּדר ֶאת ֵסֶדר ַהַּמֶּסְכּתֹות. ַמּדּוַע הּוא 
ִסיֵּדר ֶאת ַמֶּסֶכת 'סּוָּכה' ַאֲחֵרי ַמֶּסֶכת 'יֹוָמא'? ִמְּפֵני ֶׁשַחג ַהּסּוּכֹות ָחל ִמָּיד 

ַאֲחֵרי יֹום ַהִּכיּפּוִרים.

ְּבַמֶּסֶכת סּוָּכה לֹוְמִדים ַעל ַהִּמְצוֹות ַהְּמיּוָחדֹות ֶׁשל ַחג ַהּסּוּכֹות. ְלָמָׁשל, 
ֵאיְך ּבֹוִנים סּוָּכה ְּכֵׁשָרה; ִמיהּו ֶאְתרֹוג ָּכֵׁשר; ֵאיֶזה לּוָלב ָּכֵׁשר, ְועֹוד ָועֹוד.

ִלְזּכֹור ֶאת ַעְנֵני ַהָּכבֹוד: ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְּכֶׁשְּמַקְּיִמים ִמְצָוה, ֵאין ַּכּוָנֹות ְמיּוָחדֹות 
ֶׁשָּצִריְך ְלַכּוֵן. ְלָמָׁשל, ְּכֶׁשּקֹוְבִעים ְמזּוָזה, ְמַכּוְִנים ַרק ְלֵׁשם ִמְצַות ְמזּוָזה.

ְּבִמְצַות סּוָּכה ֵיׁש ָּדָבר ְמיּוָחד. ְּכֶׁשְּמַקְּיִמים ֶאת ַהִּמְצָוה, ָצִריְך ִלְזּכֹור ַמּדּוַע 
ָנַתן ָלנּו ַהָּקָּב"ה ֶאת ִמְצַות ַהּסּוָּכה.

ַהּתֹוָרה ַמְסִּביָרה: "ַּבּסּוּכֹות ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים… ְלַמַען ֵיְדעּו דֹורֹוֵתיֶכם ִּכי 
ַּבּסּוּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים". 

ם ִהִּקיף אֹוָתם ְּב'ַעְנֵני ָּכבֹוד', ְּכֵדי ִלְׁשמֹור  ְּכֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים, ַהּׁשֵ
ֲעֵליֶהם ֵמַחּיֹות ָרעֹות. ְּכֵדי ֶׁשִּנְזּכֹור ֶאת ַהִּניִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ַהָּללּו, ִציּוָה 

ַהָּקָּב"ה ֶׁשֵּנֵׁשב ַּבּסּוָּכה ְוִנְזּכֹור ְוַנֲחׁשֹוב ַעל ַעְנֵני ַהָּכבֹוד.

ַּדף ג': גֹוֶדל ַהסּוָּכה

ַּבַּדִּפים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשל ַמֶּסֶכת סּוָּכה לֹוְמִדים, ֵאיֶזה גֹוֶדל ֶׁשל סּוָּכה ָצִריְך 
ַלֲעׂשֹות. ַהִאם ֶאְפָׁשר ִלְבנֹות סּוָּכה ְגבֹוָהה ְמאֹוד, אֹו סּוָּכה ְנמּוָכה ְמאֹוד? 
ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות סּוָּכה ְזִעיָרה, ֶׁשְּבקֹוִׁשי ֶאְפָׁשר ְלִהיָּכֵנס ְלתֹוָכּה? ַּכָּמה ְדָפנֹות 

)ִקירֹות( ָצִריְך ֶׁשִּיְהיּו ַלּסּוָּכה? ַאַחת, אּוַלי ְׁשַּתִים, ָׁשלֹוׁש אֹו ַאְרָּבע?

ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשְּבֶפַתח ַהֶחֶדר ָצִריְך ִלְקּבֹוַע ְמזּוָזה. ֲאָבל, ִאם ַהֶחֶדר ָקָטן 
ָּפחֹות ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות ַעל ַאְרַּבע ַאּמֹות )ַאְרַּבע ַאּמֹות = ְּבֶעֶרְך 2.40 ֶמֶטר = 

8 ִמְרָצפֹות ְּגדֹולֹות( - הּוא ָּפטּור ִמְּמזּוָזה.

ַהִאם ַּגם סּוָּכה ְצִריָכה ִלְהיֹות ְּבגֹוֶדל ַאְרַּבע ַאּמֹות ַעל ַאְרַּבע ַאּמֹות? ַהְּתׁשּוָבה 
ִהיא ֹלא. ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ְקַטָּנה ְּבַהְרֵּבה. ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ֲאִפיּלּו סּוָּכה 
ְּבגֹוֶדל ִׁשְבָעה ְטָפִחים ַעל ִׁשְבָעה ְטָפִחים )ְּבֶעֶרְך 70 ֶסְנִטיֶמֶטר = ְקָצת יֹוֵתר 
ִמ-2 ִמְרָצפֹות ְּגדֹולֹות(. ְּבסּוָּכה ָּכזֹו ֵיׁש ָמקֹום ְלָאָדם ֶאָחד ּוְלׁשּוְלָחן ֶאָחד.

ַּדף פ"ח: ְּתִפיַּלת ְנִעיָלה

ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ִמְתַּפְלִלים "ְּתִפיַּלת ְנִעיָלה"- ַמִהי "ְּתִפיַּלת ְנִעיָלה" ּוַמּדּוַע 
ִהיא ְמכּוָּנה ָּכְך? ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ִהְתַּפְללּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ּוְמַעט ִלְפֵני ֶׁשִהְסַּתֵּים יֹום ַהִּכיּפּוִרים ָנֲעלּו ֶאת ַׁשֲעֵרי ֵּבית 
ָעִרים ִהְתַּפְללּו ְתִפיָּלה  ַהִּמְקָּדׁש, ִּכי ַהּכֹל ָיְצאּו ְלָבֵּתיֶהם. ִלְפֵני ֶׁשָּנֲעלּו ֶאת ַהּׁשְ
זֹו ְוָלֵכן ִהיא ְמכּוָּנה "ְּתִפיַּלת ְנִעיָלה". ֵיׁש ִסיָּבה נֹוֶסֶפת ַמּדּוַע ִהיא ְמכּוָּנה 
"ְּתִפיַּלת ְנִעיָלה": ִמְּפֵני ֶׁשִּמְתַּפְלִלים אֹוָתּה ִלְפֵני ֶׁשּיֹום ַהִּכיּפּוִרים ִמְסַּתֵּים 

ְוַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִנְנָעִלים.

ִלְפֵני ִסּיּום ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש, ֶנְחָּתם ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ָּכל ָאָדם ְוָלֵכן ִמְתַּפְלִלים 
"ָחְתֵמנּו ְלַחִּיים טֹוִבים", ִּכי ַעְכָׁשיו ְּכָבר ֶנְחָּתם ַהִּדין.

בס"ד

כאשר צריך להסיע חולה בשבת לבית חולים,    .1
האם צריך לבקש דווקא מגוי לעשות זאת?
מהם שלושת השלבים של חזרה בתשובה?   .2

על מה צריך לחשוב כשיושבים בסוכה?   .3

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יומא, ַדּף פ״ח,  ַמֶּסֶכת סוכה, ַדּפים ב׳-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: 1-כן, 2-לא, 3-לא, 4-כן, 5-לא(

חידה!

דבר תורה
מדוע כל כך חשוב לפרט ולסכם את המסעות שעברו 
בני ישראל במדבר? הלוא הם עברו וחלפו, ועיקר 
המטרה עכשיו היא המבט קדימה אל הכניסה לארץ 
ישראל? התורה רוצה להדגיש את חשיבות התהליך, 
את ערך המסע, את משמעות "הדרך אל" - ולא רק 

את התוצאה. 

השיח הרגיל והמקובל עוסק בדרך כלל בתוצאות, 
במה שהשגתי, הגעתי ונמצא כעת תחת ידי. אין 
ספק שישנה חשיבות רבה לתוצאות, אך אסור שדבר 
זה יגרום ויעוור את העין מהדרך והתהליך שהוביל 
למקום בו אנו עומדים היום. הדרך כן משנה, הדרך 
כן משפיעה, ועל כן יש לתת לה את מקומה החשוב, 

לצד התוצאות והיעד אליו היא מובילה.

ַמֶּסֶכת סּוָּכה

מסכת סוכה!מתחיליםמסכת יומאמסיימים

סמנו ליד כל אחד מהחטאים הבאים, האם יום כיפור 
מכפר עליו למי שחוזר בתשובה, או לא:

1. אכילת בשר בחלב – כן/לא

2. לשון הרע – כן/לא

3. הלבנת פנים – כן/לא

4. חילול שבת – כן/לא

5. גזל – כן/לא

לאכן

לאכן

לאכן

לאכן

לאכן


