
ַּדף י"א: נֹוי ִמְצָוה

ֶיְׁשָנה ִמְצָוה ִליּטֹול ַאְרָּבָעה ִמיִנים ְּבַחג ַהּסּוּכֹות. א. ֶאְתרֹוג. ב. לּוָלב. ג. ֲהַדס. ד. ֲעָרָבה.

ֶאת ָהֶאְתרֹוג ַמֲחִזיִקים ְּבַיד ְׂשמֹאל ְוֶאת ַהּלּוָלב, ַהֲהַדִּסים ְוָהֲעָרבֹות ְּבַיד ָיִמין.

ֵיׁש ִמְצָוה ֶלֱאגֹוד )ִלְכרֹוְך, ִלְקׁשֹור( ַיַחד ֶאת ַהּלּוָלב, ַהֲהַדִּסים ְוָהֲעָרבֹות, ִּכי ָּכְך ָיֶפה 
ַלּלּוָלב ֶׁשהּוא ָאגּוד ִעם ִמיִנים נֹוָסִפים. ֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש ִמְצָוה ְלַיּפֹות ֶאת ַהִּמְצוֹות 

ּוְלָנאֹוָתן, ָלֵכן ָצִריְך ֶלֱאגֹוד ֶאת ַהּלּוָלב ִעם ַהֲהַדִּסים ְוָהֲעָרבֹות.

רּו ֶאת "ִׁשיַרת ַהָּים" ִּבְקִריַעת ַים סּוף, "ֶזה ֵא-ִלי  ְוָכְך ָאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָׁשָעה ֶׁשּׁשָ
ְוַאְנֵוהּו" - ֶאת ַהִּמְצוֹות ְנַקֵּים ְּבצּוָרה ָנָאה, ְּבצּוָרה ָיָפה.

ָלֵכן, עֹוִׂשים סּוָּכה ָנָאה, ִציִצית ָנָאה, ּוִמְׁשַּתְּדִלים ִלְתקֹוַע ְּבׁשֹוָפר ָנֶאה. ֶאת ֵסֶפר 
ַהּתֹוָרה ּכֹוֵתב סֹוֵפר ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּכָתב ָיֶפה, ְוַאַחר ָּכְך עֹוְטִפים ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִּבְמִעיל ָיֶפה.

ַּדף י"ב: ִמָּמה מּוָּתר ַלֲעׂשֹות ְסַכְך?

ַנִּניַח ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַּבַּבִית ַמְחֶצֶלת ְיֵפהִפָּיה ֵמעֹור ֶׁשל ְּבֵהָמה. ֲהמּוָּתר ְלָהִניַח אֹוָתּה ַעל ַהסּוָּכה 
ְּכמֹו ְסָכְך? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֹלא. ַמּדּוַע? ֶיְׁשָנן ְׁשֵּתי ֲהָלכֹות ֲחׁשּובֹות ְמאֹוד ְלַגֵּבי ַהְּסַכְך:

א. ַהְּסַכְך ָצִריְך ִלְהיֹות "ָּדָבר ֶׁשִּגיּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ". ְּכלֹוַמר, ָּדָבר ֶׁשָּגֵדל ְוצֹוֵמַח ָּבֲאָדָמה, 
ְּכגֹון, ֲעָנִפים ְוָעִלים. ָהעֹור ֶׁשל ַהְּבֵהָמה ֵאינֹו ָּגֵדל ָּבֲאָדָמה, ָלֵכן הּוא ָּפסּול ְלַׁשֵּמׁש 

ִּכְסָכְך.

ב. ַהְּסַכְך ָצִריְך ִלְהיֹות ִמָּדָבר ֶׁש"ֵאינֹו ְמַקֵּבל טּוְמָאה". ְּכלֹוַמר, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַסֵּכְך 
ְּבֵחֶפץ ֶׁשִאם ִּתיַּגע ּבֹו טּוְמָאה הּוא ִיְהֶיה ָטֵמא.

ַמה ְּמַקֵּבל טּוְמָאה? ֲאָנִׁשים, ַמֲאָכִלים ְוֵכִלים, ְלָמָׁשל, ּכֹוסֹות ְוַצָּלחֹות. ֵמַעָּתה ָאנּו 
יֹוְדִעים, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ִּכְסָכְך ֲאִפיּלּו ַצָּלחֹות ֶׁשֲעׂשּוּיֹות ֵמֵעץ, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן 

ְמַקְּבלֹות טּוְמָאה.

ַּדף י"ג: ְסַכְך ִעם ְּתָמִרים

ְראּוֵבן ָיַדע ִּכי ַהְּסַכְך ֶׁשל ַהסּוָּכה ָצִריְך ִלְהיֹות "ָּדָבר ֶׁשִּגיּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ". ְּכלֹוַמר, 
ַרק ִמְּדָבִרים ֶׁשְּגֵדִלים ִמן ָהֲאָדָמה. ֲאָבל ְראּוֵבן ָרָצה ַלֲעׂשֹות סּוָּכה ְמיּוֶחֶדת ְּבִמיָנּה 
ְוָאַמר ְלָבָניו: "ֵיׁש ָלנּו ֵעץ ֶּדֶקל ֲעָנק ֶּבָחֵצר, ֶׁשֲעָנָפיו ְּגדּוִׁשים ִּבְתָמִרים ֵריָחִנִּיים. ָהָבה 
ִניּטֹול סּוָלם ּוַמּסֹור, ְנַטֵּפס ַעל ָהֵעץ ְוַנְחּתֹוך ַעְנֵפי ֶדֶקל ִעם ְּתָמִרים, ְוָלנּו ִיְהֶיה 
ַהְּסַכְך ֲהִכי ָיֶפה ָּבִעיר- ְסַכְך ִעם ְּתָמִרים". ַהְּבָעָיה ִהיא ֶׁשְּסַכְך ָּכֶזה ָּפסּול. ָאְמָנם 
ַהֶּדֶקל ְוַהְּתָמִרים ֵהם 'ָּדָבר ֶׁשִּגיּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ', ַאְך ִמֵּכיָון שְּבַמֲאָכִלים ִאי ֶאְפָׁשר 

ְלַסֵּכְך ִּכי ֵהם ְמַקְּבִלים טּוְמָאה - ַהְּסַכְך ַהֶּזה ָּפסּול.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 405

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת סוכה, דף י״א

הסבר: רב יוסף ישב לפני רב הונא אמר הלכה בשם רב. 
העיר על כך רב הונא ששמואל אמר הלכה זאת. פנה 
אליו רב יוסף ואמר: האם אמרתי ששמואל לא אמר 

אותה? גם רב אמר אותה וגם שמואל.

אהדרינהו - החזיר
אטו - האם

"יתיב רב יוסף קמיה דרב הונא, ויתיב וקאמר: או 
שקצצן כשרה, ואמר רב: צריך לנענע. אמר ליה רב 
הונא: הא שמואל אמרה. אהדרינהו רב יוסף לאפיה 
ואמר ליה: אטו מי קאמינא לך דלא אמרה שמואל? 

אמרה רב ואמרה שמואל".

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סּוָּכה י"א- י"ז
פרשת ואתחנן | ט'- ט"ו באב )18-24 ליולי(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה
שכונת תלפיות בירושלים

תלפיות היא שכונה בדרום מזרח ירושלים. 
היא הוקמה בשנת 1921 ביוזמתם של יצחק 
לוי וארתור רופין, ותוכננה מלכתחילה במתווה 
של עיר מודרנית. השכונה נקראה תלפיות בשל 
גובהה הרב, וכן משום שרואים ממנה את מגדל 
דוד, הנזכר בפסוק "כמגדל דוד צווארך בנוי 
לתלפיות". בתחילה הייתה תלפיות מנותקת 
מירושלים, נחשבה לאזור ספר וסבלה מהתקפות 
הערבים והבדואים. לאחר מלחמת ששת הימים 
חל מהפך במעמדה, הביקוש למגורים בה עלה, 

ורבים מבתיה הישנים נהרסו 
דירות  בתי  בניית  לטובת 
חדשים. בין האישים הידועים 
שגרו בתלפיות היו אליעזר בן 
יהודה, יוסף קלוזנר וש"י עגנון.

"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. 

מפת תלפיות וסביבתה
)Wikipedia, תמר הירדני(

צום ט' באב



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שעם 

כל ההבנה לכיף ולחשיבות 

שיש במחנה קיץ, נעמה עדיין 

צעירה מדי. יהיה לה קשה מאוד 

להיות 4 ימים מחוץ לבית בתנאי 

שדה, וחוץ מזה עם כל הכבוד 

למדריך, הוא עדיין בחור צעיר 

והם לא ממש סומכים עליו 

שהוא מסוגל להשגיח על כולם 

כמו שצריך.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

אל ביתם של משפחת כהן הגיע יהודה, מדריך תנועת הנוער בן ה-17. 
הוא ניסה לשכנע אותם לרשום את בתם נעמה בת ה-11 למחנה הקיץ 
של התנועה , שיתקיים במשך 4 ימים ביער בצפון, בתנאי שדה ומחנה. 

המדריך אמר שהוא יהיה אחראי על כל המשתתפים.

הדבר עורר דיון סוער במשפחה.

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

הכנסת כלה
הכנסת כלה היא המצווה ללוות את החתן והכלה 
בזמן כניסתם לחופה ולשמח אותם, וכן לסייע 
בהכנת צורכי החתונה. זוהי מצווה של גמילות 
חסדים, בעיקר כאשר מדובר בזוג עני שאין 
להם אפשרות להכין בעצמם את החתונה, והיא 
נלמדת מהפסוק "ואהבת לרעך כמוך". חכמים 
שיבחו את מי שמשמח חתן וכלה, רוקד איתם 

ומשתתף בשמחתם.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
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רבי הלל הזקן
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רבי יהודה 
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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

חתן פרס נובל לספרות - ש"י עגנון
ש"י עגנון נחשב לאחד הסופרים המעולים בעם 
ישראל, וכבר משנת 1946 החלו מכיריו להמליץ 
על מועמדותו לפרס נובל לספרות. ספריו של 
עגנון תורגמו לשוודית, וחוות דעת עליהם נשלחה 
לאקדמיה השוודית. בסופו של דבר התקבלה 
ההמלצה, ובשנת 1966 זכה ש"י עגנון בפרס נובל 
לספרות. בנאומו בטקס דיבר עגנון על חלומו 
בו הוא עומד ומשורר בבית המקדש לצד אחיו 
הלוויים. דבריו אלה הודפסו על השטרות של 50 

ש"ח, שעליהם הופיע דיוקנו.

מה שצריך.שיהיה אחראי ויקפיד על כל סומכים על המדריך בן ה-17 תשתתף במחנה הזה. הם שנעמה, גם אם יהיה לה קשה, משמעותי, ולכן חשוב מחכים לו מאוד והוא אירוע שמחנה קיץ זה דבר שהילדים חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

שמואל יוסף 
עגנון )אוסף 
התצלומים 

הלאומי(



3 דקות
  | מי אני?

7 דקות

1 . הסופר ש"י עגנון.
2 .

פרס נובל לספרות.
3 .

שטר של חמישים ₪ שעליו הדיוקן של עגנון.
4 .

שמות של חלק מהספרים שאותם כתב עגנון.
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ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת
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 5708
ה'תש"ח
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 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה
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5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו
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ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה
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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: 

מי הדמות בציור?

באיזה פרס חשוב הדמות הזו זכתה?

מהו שטר הכסף על השולחן ואיך הוא קשור לדמות?

מהם השמות המופיעים על הספרים שעל המדף?

אני נמצא וממוקם בשכונת תלפיות בירושלים.. 1

סופר ידוע התגורר בי, וכתב בי את רוב ספריו.. 2

כיום אני נחשב לאתר לאומי, ויש בי מוזיאון . 3
לזכרו של אותו סופר.
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מוזיאון "בית  עגנון" בירושלים



ַּדף ט"ו: ְסַכְך ֶׁשל מֹוטֹות ִמַּבְרֶזל

ֵיׁש ְלָהִניַח ַעל ַהסּוָּכה ְסַכְך ֶׁשהּוא "ָּדָבר ֶׁשִּגיּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ", ִּכי ַרק ָּדָבר ֶׁשָּגֵדל 
ִמן ַהַּקְרַקע ָּכֵׁשר ִלְסַכְך, ָלֵכן, ַּבְרֶזל ֵאינֹו ָּכֵׁשר ִלְסַכְך, ֶׁשֲהֵרי ֵאינֹו ָגֵדל ָּבָאֶרץ. סּוָּכה 
ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְסַכְך ֶׁשֶחְלקֹו ָעׂשּוי ִמְּסַכְך ָּכֵׁשר ְוֶחְלקֹו ִמְּסַכְך ָּפסּול, ִלְפָעִמים ְּכֵׁשָרה 

ַהסּוָּכה ְוִלְפָעִמים ְּפסּוָלה.
ִאם ֵיׁש יֹוֵתר ְסָכְך ָּכֵׁשר ִמְּסָכְך ָּפסּול - ַהסּוָּכה ְּכֵׁשָרה.

ִאם ֵיׁש יֹוֵתר ְסָכְך ָּפסּול ִמְּסָכְך ָּכֵׁשר - ַהסּוָּכה ְּפסּוָלה.
ְוִאם ֵיׁש ְּבִדּיּוק ֵחִצי ֵחִצי - ֲחִצי ְסַכְך ָּכֵׁשר ַוֲחִצי ְסַכְך ָּפסּול?

ִּבְׁשֵאָלה זֹו ֶנְחְלקּו ָהָאמֹוָרִאים. ַרב ָּפָפא אֹוֵמר ֶׁשַּגם סּוָּכה זֹו ְּכֵׁשָרה. ַאְך ַרב הּוָנא, 
ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, אֹוֵמר ֶׁשסּוָּכה זֹו ְּפסּוָלה.

ַּדף ט"ז: סּוָּכה ְּבתֹוְך ֲעֵרַמת ָחִציר

ַמֲעֶׂשה ְּבֶיֶלד ְּבֵׁשם ְנַתְנֵאל ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ַּבְּכָפר ְוָאִביו ִהְרָׁשה 
לֹו ִלְבנֹות ְלַעְצמֹו סּוָּכה ְקַטָּנה ְלַחג ַהּסּוּכֹות. ָיָצא ְנַתְנֵאל 
ֶאל ָהֶרֶפת ְוִהְבִחין ִּכי ֵיׁש ָּבּה ֲעֵרָמה ְגדֹוָלה ֶׁשל ָחִציר. 

ְנַתְנֵאל ֶיֶלד ָחָכם ָהָיה, ְוֶהְחִליט, ִהֵּנה, ַרק ֶאֱעבֹוד ְקָצת ּוְכָבר ִּתְהֶיה ִלי סּוָּכה ְלמֹוֵפת. 
ָנַטל ְנַתְנֵאל ִקְלׁשֹון ְוֵהֵחל ַלְחּפֹור ְּבתֹוְך ֲעֵרַמת ֶהָחִציר. ָחַפר ְוָחַפר, ַעד ֶׁשִּנְהְיָתה 
ְמִחיָלה ְּבתֹוְך ֶהָחִציר. ַמָּמׁש סּוָּכה. ַּגם ִקירֹות ְוַגם ְסַכְך, ְוַהּכֹל ָּכֵׁשר, ִּכי ֶהָחִציר ָּגֵדל 
ַּבַּקְרַקע ְוהּוא ְסַכְך ְמצּוָּין. ַהִאם ַהסּוָּכה ְּכֵׁשָרה? ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשֹּלא. ַמּדּוַע? ִמְּפֵני 
ֶמׁש. ַעְכָׁשיו ָהָבה  ֶׁשֶאת ַהְּסָכְך ֶׁשל ַהסּוָּכה ָצִריְך ְלָהִניַח ְּכֵדי ֶׁשהּוא ַיֲעֶׂשה ֵצל ִמן ַהּׁשֶ
ְנָבֵרר: ַמּדּוַע ִהִּניחּו ֶאת ֲעֵרַמת ֶהָחִציר ָּבֶרֶפת? ְּכֵדי ֶׁשּיֹאְכלּו ִמֶּמָּנה ַהָּפרֹות, ִּבְכָלל ֹלא 
ִּבְׁשִביל ֵצל. ְנַתְנֵאל ַהִּפיֵּקַח ָחַפר ְּבתֹוָכּה ְוָכְך ָהֲעֵרָמה ִנְהְיָתה ְסָכְך. ַאְך ְסַכְך ָּכֶזה ֶׁשֹּלא 

הּוַנח ְלֵׁשם ֵצל, ֵאינֹו ְסַכְך ָּכֵׁשר.

ַּדף י"ד: ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק

ְּבָפָרַׁשת 'ּתֹוְלדֹות' אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה, ֶׁשְּלִיְצָחק ָאִבינּו ּוְלִרְבָקה ִאֵּמנּו, ֹלא ָהיּו ְיָלִדים 
ָׁשִנים ַרּבֹות. ִיְצָחק ְוִרְבָקה ִהְתַּפְללּו ַלה' ֵמעֹוֶמק ַהֵּלב, ְוה' ַנֲעָנה ִלְתִפילֹוֵתיֶהם 
ְונֹוְלדּו ַהְּתאֹוִמים ֵעָׂשו ְוַיֲעקֹב. ַהּתֹוָרה ְמָתֶאֶרת ֶאת ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ָאִבינּו: 
"ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה'". ִיְצָחק ָאִבינּו ֶהְעִּתיר )ִהְפִציר, ִּביֵּקׁש( ִלְפֵני ה' ֶׁשִּיְׁשַמע ֶאת 
ַּבָּקָׁשתֹו. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר: ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ָּכְתָבה "ַוֶיְעַּתר ִיְצָחק"? ֲהֵרי ִניָּתן ִלְכּתֹוב ַּגם 
"ַוִּיְתַּפֵּלל ִיְצָחק"? ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ִּביְּקָׁשה ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ָּדָבר ָחׁשּוב ְּביֹוֵתר, ֶׁשְּתִפיַּלת 
ַהַּצִּדיִקים ִהיא ְּכמֹו "ֶעֶתר". ַמהּו "ֶעֶתר"? "ֶעֶתר" הּוא ַהְּכִלי ֶׁשּבֹו הֹוְפִכים ֲעֵרָמה ֶׁשל 
ֶדה. ַמְכִניִסים ֶאת ָהֶעֶתר ִמַּתַחת ָלֲעֵרָמה ְוהֹוְפִכים אֹוָתּה. ִמָּכאן ָלַמְדנּו,  ְּתבּוָאה ַבּׂשָ
ֶׁשְּתִפיָּלה ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ְיכֹוָלה ַלֲהפֹוְך ֶאת ַהְּמִציאּות ּוְלַׁשּנֹות ְּדָבִרים ְלטֹוָבה. ָלֵכן 

ָּכתּוב "ַוֶיְעַּתר", ִמְּלׁשֹון "ֶעֶתר".

בס"ד

1. מה לומדים משירת הים על מצוות סוכה?

2. האם מותר לעשות סכך משקיות ניילון?

3. באיזה מקרה סכך מחציר לא יהיה כשר?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סוכה, ַדּפים י״ד - י״ז

???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

חידת פירמידה
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)תשובות: גד, אגד, אגוד, אגדות(

דבר תורה
בתחילת הפרשה מבקש ומתחנן משה לזכות 
לעבור ולראות את ארץ ישראל, לאחר שנענש 
שלא להיכנס אליה. אפילו משה רבנו, גדול 
שבגדולים, עומד חסר אונים אל מול אכזבה 
ואי מימוש של רצון וחלום גדול שלו: הכניסה 
לארץ המובטחת. כשמשה נתקל בחיסרון 
הוא פונה באופן ישיר אל התפילה: "ואתחנן 
אל ה'". טבעו של העולם הוא שאין אדם 
שאין לו חיסרון או קושי. הניסיון הגדול הוא 
לראות בחסרונות הזדמנות - פתח ודלת להוביל 
אותנו לתפילה, לקרבה ולבקשת אלוקים.  
על פי זה מובן מדוע עונשו של הנחש היה 
כזה שמבוקשו יימצא בכל פינה שהוא ירצה. 
שכן בלי חוסר כלל לא יעלה בקרבו הצורך 
להתפלל ולהתחנן, ובצורה זו הוא יישאר 

מנותק מקרבת אלוקים.

ַּדף י"ז: ּדֹוֶפן ֲעקּוָמה

ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשַהְּסָכְך ֶׁשל ַהסּוָּכה ָצִריְך ְלַהִּגיַע ַעד ַהּדֹוֶפן ֶׁשל ַהסּוָּכה. ִאם ֵיׁש ֲאִויר 
ֵּבין ַהְּסָכְך ְלֵבין ַהּדֹוֶפן - ַהסּוָּכה ְּפסּוָלה. ְלָמָׁשל, ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו סּוָּכה ְגדֹוָלה ֲאָבל ֶאת 
ַהְסָכְך הּוא ֵהִניַח ַרק ְּבֶאְמַצע ַהסּוָּכה, ְוֵיׁש ֶרַוח ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ְטָפִחים )ְּבֵעֶרְך 30 ס"מ( 
ֵּבין ַהְּסַכְך ְלֵבין ַהְּדָפנֹות - ַהסּוָּכה ְּפסּוָלה. ֲאָבל, ֵיׁש ִמְקֶרה ְמיּוָחד ֶׁשּבֹו ַהסּוָּכה ְּכֵׁשָרה, 
ֲאִפיּלּו ֶׁשַהְּסַכְך ֵאינֹו ַמִּגיַע ַעד ַהּדֹוֶפן. ִאם ִמָּסִביב ַלסּוָּכה, ְּבָמקֹום ֶׁשּבֹו ֵאין ְסָכְך ָּכֵׁשר, 
ֵיׁש ִּתְקָרה ְרִגיָלה - ְלָמָׁשל, ָאָדם ֵּפֵרק ֶאת ַהִּתְקָרה ְבֶאְמַצע ַהֶחֶדר ְוֵהִניַח ְסַכְך, ַאְך ַהִּתְקָרה 
ִמָּסִביב ַלֶחֶדר ִנְׁשֲאָרה, ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ַהסּוָּכה ְּכֵׁשָרה, ִּבְגַלל ַהֲהָלָכה ֶׁשל "ּדֹוֶפן ֲעקּוָמה". 
ֲהָלָכה זֹו קֹוַבַעת, ֶׁשִאם ַהְּסַכְך ֵאינֹו ָרחֹוק יֹוֵתר ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות ֵמַהְּדָפנֹות, ִמְסַּתְּכִלים 

ַעל ַהְּדָפנֹות ֶׁשל ַהסּוָּכה, ְּכִאיּלּו ֶׁשֵהם ִמְתַעְּקִמים ַעד ַהְּסָכְך ּוַמִּגיִעים ֵאָליו.

1. אחד השבטים

2. חברת אוטובוסים

3. החיבור של ארבעת המינים

4. סיפורים בתלמוד שאינם הלכות


