
ַּדף ד': ּגֹוַבּה ַהּסּוָּכה

ּסּוָּכה ֶׁשַהְּסַכְך ֶׁשָּלּה ָּגבֹוַּה יֹוֵתר ֵמֶעְׂשִרים ַאָּמה 
- ְּפסּוָלה )20 ַאָּמה = ּגֹוַבּה ֶׁשל ַאְרַּבע קֹומֹות, 
ְּבֶעֶרְך(. ַרָּבה ַמְסִּביר ֶׁשִּמי ֶׁשּיֹוֵׁשב ַּבּסּוָּכה ָּכזֹו, 
ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאת ַהְּסַכְך ַהָּגבֹוַּה, ְוהּוא ֵאינֹו ָׂשם ֵלב 

ְּכָלל ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב ַּבּסּוָּכה. ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ֶׁשָּבָנה סּוָּכה ְגבֹוָהה ִמַּדי, ַהִאם הּוא ָצִריְך 
ְלָפֵרק ֶאת ָּכל ַהּסּוָּכה ְוִלְבנֹוָתּה ֵמָחָדׁש? ַהַּתְלמּוד ַמִּציַע ִּפְתרֹון ָּפׁשּוט: ֶׁשַּיִּניַח חֹול 
אֹו ֲאָבִנים ַעל ַהַּקְרַקע, ַעד ֶׁשַהּגֹוַבּה ֵמַהַּקְרַקע ַעד ַהְּסָכְך, ִיְהֶיה ָּפחֹות ֵמֶעְׂשִרים 
ַאָּמה. ּסּוָּכה ְנמּוָכה ִמּגֹוַבּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים )ְּבֶעֶרְך ֶמֶטר( ְּפסּוָלה. ַהִאם ִמי ֶׁשָּבָנה 
סּוָּכה ְנמּוָכה ָצִריְך ְלָפֵרק אֹוָתּה? ַּגם ֲעבּורֹו ֵיׁש ִּפְתרֹון: ֶׁשַּיְחּפֹור ַּבַּקְרַקע ְוָכְך ְּבתֹוְך 

ַהּסּוָּכה ִיְהֶיה גֹוַבּה ֶׁשל ֲעָׂשָרה ְטָפִחים.

ַּדף ה': ִציץ ַהָּזָהב ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול

ִמַּמה ָהָיה ָעׂשּוי ִציץ ַהָּזָהב ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְוֵאיְך ָעׂשּו אֹותֹו? ָנְטלּו ֲחִתיַכת ָזָהב 
ְוָעׂשּו אֹוָתּה ַּדָּקה ְמאֹוד, ִּכְמַעט ְּכמֹו ַּדף ְנָיר. ַאַחר ָּכְך ֵהִכינּו ַּפס ְּברֹוַחב ְׁשֵּתי 
ֶאְצָּבעֹות ֶׁשָהָיה מּוָּנח ַעל ִמְצחֹו ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְוִהִּגיַע ֵמאֹוֶזן ְלאֹוֶזן. ַעל ַהִּציץ 
ם". ֶאת ַהִּמיָּלה "קֹוֶדׁש" ָחְרטּו ָנמּוְך  ַעְצמֹו ָהיּו ֲחרּוטֹות ְׁשֵּתי ִמיִּלים: "קֹוֶדׁש ַלּׁשֵ

ם. ם" ָחְרטּו ָּגבֹוַּה, ְּכֵדי ְלַכֵּבד ֶאת ֵׁשם ַהּׁשֵ ְוֶאת ַהִּמָּלה "ַלּׁשֵ

ם"? ַהֵּפרּוׁש הּוא ָּכְך: "קֹוֶדׁש" - ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְקָרִאים  ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמיִּלים "קֹוֶדׁש ַלּׁשֵ
ם. ם" - ַעם ִיְׂשָרֵאל ַהְּקדֹוִׁשים רֹוִצים ְלִהְתָקֵרב ַלַהּׁשֵ קֹוֶדׁש, ִּכי ֵהם ְקדֹוִׁשים. "ַלּׁשֵ

ַּדף ו': ְּדָפנֹות ַהּסּוָּכה

ִמָּמה עֹוִׂשים ֶאת ְּדָפנֹות ַהּסּוָּכה? ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִמָּכל ָּדָבר. ִמַּבְרְזִלים, ֵמֵעִצים, 
ִמְּפַלְסִטיק; ֵמַהּכֹל. ֲאָבל ָצִריְך ְלַהְקִּפיד ֶׁשַהְּדָפנֹות ֹלא ַיִדיפּו ֵריַח ַרע, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָנִעים 
ָלֶׁשֶבת ַּבּסּוָּכה. ַּכָּמה ְדָפנֹות ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַלּסּוָּכה? ֲחַז"ל ָלְמדּו ִמְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה, ֶׁשָּצִריְך 
ַלֲעׂשֹות ְלָפחֹות ָׁשלֹוׁש ְּדָפנֹות ַלּסּוָּכה. סּוָּכה ֶׁשֵּיׁש ָלּה ְׁשֵּתי ְדָפנֹות ִּבְלָבד - ְּפסּוָלה. 
ְּבֵאיֶזה גֹוַבּה ְצִריִכים ִלְהיֹות ַהְּדָפנֹות? ְּבגֹוַבּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ְלָפחֹות )ְּבֶעֶרְך ֶמֶטר(. ַּגם 
ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו סּוָּכה ְגבֹוָהה, ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָלּה ְּדָפנֹות ְּבגֹוַבה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ִּבְלָבד ְוֵאין 
ָצִריְך ֶׁשַהְּדָפנֹות ַיִּגיעּו ַעד ַלְּסַכְך ַהָּגבֹוַּה. זו ֲהָלָכה ְלמֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַני, ְלִפיה רֹוִאים 

ְּכִאיּלּו ַהְּדָפנֹות ַמְמִׁשיכֹות ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ּוְכִאיּלּו ֵהן ַמִּגיעֹות ַעד ַהְּסָכְך.

ַּדף ז': סּוָּכה ֲעגּוָּלה

ָלַמְדנּו ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ְלָפחֹות ָׁשֹלֹוׁש ְּדָפנֹות 
ַלּסּוָּכה. ַמה ִיְהֶיה ַהִּדין ַּבִּמְקֶרה ַהָּבא: ְראּוֵבן ָּבָנה 
סּוָּכה ֲעגּוָּלה - ַהִאם ֶזה ֶנְחָׁשב ֶׁשֵּיׁש לֹו ָׁשלֹוׁש 
ְּדָפנֹות? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשַּגם סּוָּכה ֲעגּוָּלה - ְּכֵׁשָרה. 
ָלַמְדנּו ִּכי ֶׁשַטח ַהּסּוָּכה ָצִריְך ִלְהיֹות ְלָפחֹות 

ִׁשְבָעה ְטָפִחים ַעל ִׁשְבָעה ְטָפִחים. ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְמּדֹוד סּוָּכה ֲעגּוָּלה, ִאם ֵיׁש ָּבּה 
ִׁשְבָעה ְטָפִחים ַעל ִׁשְבָעה ְטָפִחים? ֵיׁש ִּפְתרֹון ָּפׁשּוט ְמאֹוד: ִיַּקח ְראּוֵבן ִריּבּוַע 
ֶׁשל ִׁשְבָעה ְטָפִחים ַעל ִׁשְבָעה ְטָפִחים, ִויַנֶּסה ְלַהְׁשִּכיב אֹותֹו ַעל ַקְרַקע ַהּסּוָּכה 
ָהֲעגּוָּלה. ִאם ִהְצִליַח - ַהּסּוָּכה ְּכֵׁשָרה. ִאם ֹלא ִהְצִליַח - ִסיָּמן ֶׁשֵאין ַּבּסּוָּכה ֶׁשַטח 
ֶׁשל ִׁשְבָעה ְטָפִחים ַעל ִׁשְבָעה ְטָפִחים - ְוִהיא ְּפסּוָלה. ַּכָּמה ְסַכְך ָצִריְך ָלִׂשים ַעל 
ֶמׁש.  ַהּסּוָּכה? ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשָּצִריְך ָלִׂשים ַּכּמּות ֶׁשל ְסַכְך ֶׁשעֹוָׂשה יֹוֵתר ֵצל ִמּׁשֶ
ִאם ַאֲחֵרי ַהְּסַכְך ֲעַדִין ִנְכֶנֶסת יֹוֵתר ֶׁשֶמׁש ֵמַהֵּצל ֶׁשַהְּסַכְך עֹוֶׂשה - ַהּסּוָּכה ְּפסּוָלה.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 404

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת סוכה, דף ה'

הסבר: התלמוד שואל מהם הכרובים שהיו על כפורת 
ארון הברית, ורבי אבהו מסביר שהיו להם פני תינוק, 
כי בבבל קוראים לתינוק "רביא". מקשה על כך אביי: 
הרי יחזקאל הנביא תיאר מלאכים שיש להם פני כרוב 
ופני אדם, ולדבריך הרי זה אותו דבר! השיב רבי אבהו: 
יש הבדל, שפני אדם הן גדולות ופני כרוב הן קטנות.

ינוקא - תינוק.  |  אפי - פנים.
רברבי - גדולים.

"ומאי כרוב? אמר רבי אבהו: כרביא, שכן בבבל 
קוראים לינוקא רביא. אמר ליה אביי: אלא מעתה 

דכתיב פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם, היינו 
כרוב היינו אדם! - אפי רברבי ואפי זוטרא" 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סּוָּכה ד'- י'
פרשת דברים | ב'- ח' באב )11-17 ליולי( 

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה
הר הצופים

הר הצופים הוא אחד משלוש פסגות של רכס 
הררי הנמצא ממזרח לירושלים, כשלידו הר 
הזיתים והר המשחית. גובהו הוא 826 מטרים 
מעל פני הים. הוא נקרא כך משום שאפשר 
לצפות ממנו ולראות את ירושלים ובית המקדש. 
על הר הצופים נמצאים האוניברסיטה העברית 
ובית חולים הדסה. במלחמת העצמאות הוא 
נותק מירושלים, ולאחריה הפך למובלעת 
בשטח הירדני, כשחלקו בשליטה ישראלית 
וחלקו בשליטה ירדנית. במלחמת ששת הימים 

שחררה ישראל את 
כל ההר והוא חובר 

לירושלים.

"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. 

האוניברסיטה העברית 
בראש הר הצופים 

)Wikipedia, Hoheit(



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שאפילו אם הילד רוצה ומסוגל 

לצום וזה לא יזיק לבריאותו, 

עדיין זה מוקדם מדי לילד 

בן 11 לצום את כל הצום, וכי 

יש דרכים נוספות בגיל הזה 

מלבד הצום לבטא ולסמל את 

המשמעות של ט' באב וחורבן 

בית המקדש.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

יוסי הוא ילד חביב ומתוק בן 11. לקראת ט' באב אמר יוסי להוריו כי 
הוא מתכונן לצום בט' באב את כל הצום, כי ככה צריך וככה הוא ירגיש 

את המשמעות של החורבן בט' באב.

בקשתו של יוסי עוררה 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

ט' באב
תשעה באב הוא יום צום בו מתענים על חורבנם 
של שני בתי המקדש, שאירעו שניהם בתאריך זה. 
בתשעה באב נגזר על בני ישראל למות במדבר 
ולא להיכנס לארץ בשל חטא המרגלים, ולכן 
הפך יום זה לבכייה לדורות ואירעו בו אסונות 
נוספים לאורך ההיסטוריה. בשל חומרתו של 
הצום, הוא מתחיל כבר בערב תשעה באב, ובנוסף 
לאיסור לאכול ולשתות אסור בו גם להתרחץ, 

לסוך, לנעול נעליים מעור וללמוד תורה.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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רבי הלל הזקן
עקיבא
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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

הקמת תנועת הנוער 'בני עקיבא'
תנועת בני עקיבא נוסדה בל"ג בעומר תרפ"ט 
)1929(. היא מנתה בראשיתה 80 חברים, ובראשה 
עמדו יחיאל אליאש, מנחם חרובי והרב משה 
צבי נריה, שנחשב לרב התנועה. הרב קוק בירך 
על הקמת בני עקיבא, ודמותו ומשנתו השפיעו 
על עיצוב ערכי התנועה. בתחילה עסקה בני 
עקיבא בחלוציות והתיישבות. לאחר מלחמת 
ששת הימים הייתה פעילה בהקמת ההתיישבות 
ביהודה, שומרון וחבל עזה. התנועה המונה כיום 
רבבות חניכים בכל רחבי הארץ ובעולם עוסקת 
בפעילויות רבות של תרומה לקהילה ולחברה. 
את המנון התנועה, "יד אחים לכם שלוחה", חיבר 

הרב נריה והלחין מיכאל פרלמן.

לצום ט' באב ולחורבן.ליוסי משמעות נוספת בוגר, ובזכות הצום תהיה ויכול. זה ייתן לו להרגיש אם הוא מרגיש שהוא רוצה וחשוב שיוסי יצום בט' באב שזה מאד יפה, חינוכי, ערכי חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

תעודת חברות בבני עקיבא שנת 5	19 
)Wikipedia, אורןגבע(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1 .
רבן גמליאל, ר' אלעזר, ר' יהושע, רבי עקיבא.

2 . בהר הצופים.
3  .

שועל יוצא מקודש הקודשים.
	 .

רבי עקיבא. כולם בוכים והוא מחייך.
5 .

סמל של תנועת בני עקיבא על הבגד של רבי עקיבא.
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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

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: )מומלץ לעיין בתלמוד, במסכת מכות, דף כ"ד(
מי הם ארבעת האנשים המופיעים בציור?

היכן הם נמצאים?
מה הם רואים מולם?

מי זה השמאלי ביותר ובמה הוא שונה מהאחרים?
מה לא הגיוני התמונה?

 לאבי קראו יוסף ולאשתי קראו רחל.. 1
 הייתי רועה צאנו של כלבא שבוע.. 2
 רק בגיל 40 התחלתי ללמוד תורה ולמדתי 	2 שנים ברציפות.. 3
 אמרתי על הפסוק 'ואהבת לרעך כמוך' שזה כלל גדול בתורה.. 	
 יש על שמי תנועת נוער ציונית דתית.. 5
הייתי אחד מעשרת הרוגי מלכות שהוצאו להורג על ידי . 6

הרומאים בעוון לימוד תורה.

2
1

3
4
5

רבי עקיבא בן יוסף



ַּדף ח': יֹוְצֵרי ְּכֵלי ֶהֶחֶרס

ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּייְצרּו ְּכֵלי ֶחֶרס ָהיּו ּבֹוִנים ְלַעְצָמם ְׁשֵּתי סּוּכֹות. סּוָּכה ַאַחת 
ָהְיָתה ְקרֹוָבה ָלְרחֹוב, ּוָבּה ָהָיה ֵּבית ַהֲחרֹוֶׁשת ֶׁשָּלֶהם ְלִייּצּור ְּכֵלי ַהֶחֶרס, ְוַגם 
ַהֲחנּות ִלְמִכיַרת ְּכֵלי ַהֶחֶרס. ֵמַהּסּוָּכה ַהּזֹו ֵהם ִנְכְנסּו ְלסּוָּכה ְּפִניִמית, ֶׁשָהְיָתה 

ְמקֹום ַהְּמגּוִרים ֶׁשָּלֶהם.

ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר ְליֹוְצֵרי ְּכֵלי ַהֶחֶרס: ֲהֵרי ַּבּסּוָּכה ַהְּפִניִמית ַאֶּתם אֹוְכִלים 
ָנה, ָלֵכן, ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְּכסּוָּכה ְלַחג  ְוׁשֹוִתים ְוָגִרים ָּכל ַהּׁשָ
ַהּסּוּכֹות, ִּכי ְּבַחג ַהּסּוּכֹות ָצִריְך ְיהּוִדי ָלֵצאת ֵמַהַּבִית ֶׁשּלֹו ּוְלַהְרִּגיׁש ֶׁשהּוא 

ָגר ַּבּסּוָּכה. ֲאָבל ַאֶּתם ִנְׁשָאִרים ְּבאֹותֹו ָמקֹום.

ָלֵכן, ְצִריִכים ַאֶּתם ָלֵצאת ִמן ַהּסּוָּכה ַהְּפִניִמית ֶאל ַהּסּוָּכה ַהִחיּצֹוִנית, ֶאל 
ַהֲחנּות, ָּבּה ֵאיְנֶכם ְרִגיִלים ֶלֱאכֹול ְוִלְׁשּתֹות ְוָכְך ְּתַקְּימּו ֶאת ִמְצַות ַהּסּוָּכה 

ְּכִהְלָכָתּה.

ַּדף ט': ִמְצָוה "ִלְׁשָמּה"

ַמה ָּצִריְך ַלֲחׁשֹוב ְּבָׁשָעה ֶׁשּבֹוִנים ֶאת ַהּסּוָּכה ּוְבָׁשָעה ֶׁשְּמִניִחים ֶאת ַהְּסָכְך?

ׁשּום ָּדָבר. ֵאין ַחָּיִבים ַלֲחׁשֹוב "ֲאִני ּבֹוֶנה סּוָּכה ְלֵׁשם ִמְצַות סּוָּכה", אֹו "ֲאִני 
ֵמִניַח ְסַכְך ְלֵׁשם ִמְצַות סּוָּכה". ֶאְפָׁשר ְלָהִניַח ֶאת ַהְּסָכְך, ְסָתם, ְוהּוא ָּכֵׁשר.

ֶמׁש ְוֹלא ְלַמָּטָרה ַאֶחֶרת.  ָצִריְך ַרק ְלִהיָּזֵהר ֶׁשַהְּסַכְך מּוָנח ְּכֵדי ְלָהֵצל ִמן ַהּׁשֶ
ְלָמָׁשל, ִאם ִמיֶׁשהּו ֵהִניַח ֶאת ַהְּסַכְך ַעל ַהַּגג ֶׁשל ַהּסּוָּכה, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָהָיה 
לֹו ָמקֹום ַאֵחר ְלָהִניַח ֶאת ַהְּסַכְך - ַהּסּוָּכה ְּפסּוָלה. הּוא ָּצִריְך ָלִׂשים אֹותֹו 

ַּפַעם נֹוֶסֶפת ְלֵׁשם ֵצל.

ּוַמה ְלַגֵּבי ִמְצַות ִציִצית?

ִּמְצַות ִציִצית ׁשֹוָנה ִמִּמְצַות ַהּסּוָּכה. ְּכֶׁשּקֹוְׁשִרים ֶאת חּוֵטי ַהִּציִצית ֶאל 
ַהֶּבֶגד ָּצִריְך לֹוַמר "ְלֵׁשם ִמְצַות ִציִצית". ְּכלֹוַמר, ֲאִני קֹוֵׁשר ֶאת ַהחּוִטים 

ֶׁשל ַהִּציִצית, ְּכֵדי ְלַקֵּים ַאַחר ָּכְך ֶאת ִמְצַות ַהִּציִצית.

ַמְחָׁשָבה זֹו ִנְקֵראת "ִלְׁשָמּה", ֶׁשָּצִריְך ַלֲחׁשֹוב ְלֵׁשם ַהִּמְצָוה.

בס"ד

האם מותר לעשות דפנות לסוכה מזכוכית?   .1
איך אפשר להכשיר סוכה גבוהה מדי בלי לפרק    .2

אותה?
האם מותר לחבוש כובע רחב שוליים בסוכה?   .3

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סוכה, ַדּפים ח׳ - 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. אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל

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

)תשובות: שאול, ּגְלָית, אליאב, 03 אמה(

חידה!

דבר תורה
בדרך העולם, כשמסיים אדם את לימודיו הוא מפסיק 
להיות "תלמיד". כך למשל מי שסיים 12 שנות לימוד, 
וכך גם מי שסיים תואר באוניברסיטה וקיבל תעודת 
גמר. אולם, לומדי התורה ועובדי ה' נקראים תמיד 
"תלמידי חכמים", הגם שהם כבר למדו שנים רבות, 
ואפילו אם נבחנו וקיבלו תעודות והסמכות.  מדוע 
הדבר כך ומה פשרו של מושג זה? בפרשתנו אומר 
משה: "והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו". 
משה רבנו החכם הגדול והנביא האדיר אומר לבני 
ישראל שכל שאלה שלא יידעו לפתור - שיבואו 
אליו. אבל גם משה עם כל גדולתו מבין שאין בו את 
הכל. גם הוא מבין שיכולתו מוגבלת ועל כן אומר, 
שבוודאי יהיו דברים שלא אדע מה להשיב עליהם, 
ולכן בהם - "ושמעתיו", אפתח את אוזני לשמוע 

ולקבל את דבר ה'. וכך נשאר האדם תמיד תלמיד.

בעלון למדנו על הגובה של הסוכה. השיבו על 
השאלות הבאות שקשורות לגובה בתנ"ך:

1. על מי נאמר שהיה גבוה משכמו . 1
ומעלה מכל העם? 

2. גובהו של מי היה שש אמות וזרת? . 2

3. על מי אמר ה' לשמואל שלא יביט . 3
על מראהו? 

ִמיָכה?	. מה היה גובהה של תיבת נח? . 	 ַּדף י': ָלָּמה ְּבסּוּכֹות מּוָּתר ִליׁשֹון ִמַּתַחת ַהּׂשְ

ְּבסּוּכֹות ָצִריְך ִליׁשֹון ַּתַחת ַהְּסַכְך ֶׁשל ַהּסּוָּכה, ומּוָּתר ִליׁשֹון ַּבּסּוָּכה ְמכּוִּסים 
ִמיָכה ֵאיָנּה ַּגג, ִהיא ְּכמֹו ֶּבֶגד. ּוְכִפי ֶׁשָאנּו ְמִביִנים ֶׁשִּמי  ִּבְׂשִמיָכה, ִמְּפֵני ֶׁשַהּׂשְ
ֶׁשאֹוֵכל ַּבּסּוָּכה ִעם ּכֹוַבע ַעל ָהרֹאׁש ֵאינֹו ָצִריְך ְלהֹוִריד ֶאת ַהּכֹוַבע, ֲאִפיּלּו 
ֶׁשָהרֹאׁש ֶׁשּלֹו ֵאינֹו "רֹוֶאה" ֶאת ַהְּסַכְך, ָּכְך ַּגם מּוָּתר ִליׁשֹון ְמכּוִּסים ִּבְׂשִמיָכה.

ַּפַעם ָהְיָתה ִמיַּטת "ִּכיָלה"- "ִּכיָלה" ִהיא ִמיָּטה ִעם ַעּמּוִדים ְּגבֹוִהים. ַעל 
ַּבד  ָּפְרׂשּו  ָהַעּמּוִדים 
ְּכמֹו  ַּבִּמיָּטה  ְוָיְׁשנּו 
ְּבתֹוְך אֹוֶהל, ִּכי ַהַּבד ָהָיה 

ִמְּלַמְעָלה.

ָּדן  ַהַּתְלמּוד  ֶזה  ְּבַדף 
מּוָּתר  ַהִאם  ֵאָלה  ַּבּׁשְ
ִליׁשֹון ְּבָכזֹו ִמיָּטה - ִאם 
ַה"ִּכיָלה" ֶנְחֶׁשֶבת ְּכמֹו ַגג 

אֹו ְּכמֹו ְׂשִמיָכה.


