
ַּדף י"ח: ָלֶׁשֶבת ַּבּסּוָּכה ַתַחת קֹוַרת ֶּבטֹון

ְּבָבִּתים ַרִּבים עֹוִׂשים סּוָּכה ְּבתֹוְך ַהָּבִית. ְמָפְרִקים ֶאת ַהַּגג ּוְמִניִחים ְסָכְך, ְוִהֵּנה 
סּוָּכה ְּכֵׁשָרה ִלְמַהְּדִרין.

ִּלְפָעִמים ֵּמַעל ַהְּסַכְך עֹוֶבֶרת קֹוַרת ֶּבטֹון ְּגדֹוָלה, ְוָלֵכן ִמַּתַחת ְלקֹוַרת ַהֶּבטֹון ִאי 
ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ִמְצַות סּוָּכה, ֶׁשֲהֵרי קֹוַרת ֶּבטֹון ֵאיָנּה ְסָכְך ָּכֵׁשר.

ַהִאם ִאי ֶאְפָׁשר ָלֶׁשֶבת ִמַּתַחת קֹוַרת ַהֶּבטֹון?

ִאם ַהְּסַכְך ַהָּפסּול הּוא ְּברֹוַחב ַאְרָּבָעה ְטָפִחים )ְּבֶעֶרְך 40 ס"מ = 2 ִמְרָצפֹות ְקַטּנֹות( 
- ִאי ֶאְפָׁשר ָלֶׁשֶבת ַּתְחָּתיו, ֲאָבל ִאם הּוא ָקָטן יֹוֵתר - ֶאְפָׁשר ָלֶׁשֶבת ֲאִפיּלּו ַתְחָּתיו.

ַּדף י"ט: סּוָּכה ִעם ּדֹוֶפן ֲארּוָּכה ְמאֹוד

סּוָּכה ְצִריָכה ִלְהיֹות ִעם ָׁשלֹוׁש 
ְּדָפנֹות ְלָפחֹות.

ַמה ַהִּדין ִאם ְיהּוִדי ָּבָנה סּוָּכה ִעם 
ָׁשלֹוׁש ְּדָפנֹות ְּכמֹו ָהאֹות "ֵחית", 
ְמאֹוד  ֲארּוָּכה  ַאַחת  ּדֹוֶפן  ֲאָבל 
ַאַחת ֶׁשל  ֶׁשֶרֶגל  ְּכִאיּלּו  ְמאֹוד, 
ַה"ֵחית" ּבֹוֶלֶטת ּוַמְמִׁשיָכה ָהְלָאה?

ָּברּור ֶׁשְּבתֹוְך ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֵיׁש 
ַהְּצָדִדים,  ִמָּכל  ְּדָפנֹות  ָׁשלֹוׁש 

ַהסּוָּכה  ְּכֵׁשָרה. ֲאָבל ַהִאם ִהיא ְּכֵׁשָרה ַּגם ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ַמְמִׁשיָכה ַהּדֹוֶפן ָהֲארּוָּכה? 
ֲהֵרי ָׁשם ֵיׁש ַרק ּדֹוֶפן ַאַחת! ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשֵּכן. ַהסּוָּכה ְּכֵׁשָרה.

ַמּדּוַע? ִּכי ֵיׁש ֲהָלָכה ֶׁשל "ֶּפֶסל ַהּיֹוֵצא ִמן ַהסּוָּכה ". "ֶּפֶסל" - ְסַכְך, "ַהּיֹוֵצא ִמן 
ַהסּוָּכה" - ֶׁשּיֹוֵצא ִמן ַהסּוָּכה  - ְּכֵׁשָרה ַהסּוָּכה.

ַמּדּוַע ַהְּסַכְך ִנְקָרא "ֶּפֶסל"? ִמְּפֵני ֶׁשִּבְתקּוַפת ַהַּתְלמּוד ָהיּו ַרִּבים נֹוְטִלים ִלְסָכְך ֶאת 
ים ֶׁשִּנְׁשֲארּו ַּבּגֹוֶרן ּוַבֶּיֶקב. ָהֵעִצים ַהָּללּו ֵהם "ְּפסֹוֶלת",  ָהֵעִצים ַהְּמיּוָּתִרים ְוַהַקּׁשִ

ֶׁשְּכָבר ֹלא ְצִריִכים אֹוָתּה.

ַּדף כ': ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר וַרִּבי ִחָּיא

ְּבַדף ֶזה ַמְזִּכיר ַהַּתְלמּוד ַּכָּמה ִאיִׁשים ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּבְגָלָלם ֹלא ָׁשַכח ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ַהּתֹוָרה.

ָהִראׁשֹון הּוא ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר: ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ַחי ִּבְתקּוַפת חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון. 
ְלַאַחר ֶׁשֶּנְחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון, ָּגָלה ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלָבֶבל ְלֶמֶׁשְך ִׁשְבִעים ָׁשָנה, 
ְוַאֲחֵרי ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ָעלּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵחֶלק ֵמַהְּיהּוִדים ְּבָראׁשּות ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, 

ִני. ּוָבנּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ

ֲאָבל, רֹוב ַהְּיהּוִדים ְורֹוב ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים, נֹוְתרּו ְּבָבֶבל, ְוֹלא ָעלּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ָחַׁשׁש ֶּפן ַהְּיהּוִדים ֶׁשָעלּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֹלא ִיְהיּו ְּבִקיִאים ַּבּתֹוָרה 
ּוַבִּמְצוֹות, ְוָלֵכן הּוא ִהְתַאֵּמץ ְוָעַמל ְלַלֵּמד ּתֹוָרה ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ְּכֵדי ֶׁשַחס ְוָחִליָלה, ֹלא ִיְׁשְּכחּו ֶאת ַהּתֹוָרה.

ִני הּוא ָהָאמֹוָרא ַרִּבי ִחָּיא ּוָבָניו, ֶׁשִהְתַאְּמצּו ֶׁשֹּלא ִתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל. ֵהם  ַהּׁשֵ
סֹוְבבּו ְּבָכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ְלַלֵּמד ְיָלִדים ּוְנָעִרים ֶאת ַהּתֹוָרה.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 406

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת סוכה, דף י״א

הסבר: ריש לקיש אומר שהוא מוכן להיות כפרת רבי 
חייא ובניו, כלומר לקבל על עצמו כל צער שעלול 
לבוא עליהם, משום שהללו חיזקו את לימוד וקיום 
התורה בישראל, כפי שעשו לפניהם עזרא והלל הזקן.

אזדא - הלך
לטעמיה - לשיטתו

"ואזדא ריש לקיש לטעמיה, דאמר ריש לקיש: הריני 
כפרת רבי חייא ובניו, שבתחילה כשנשתכחה תורה 
מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה, חזרה ונשתכחה 
עלה הלל הבבלי ויסדה, חזרה ונשתכחה עלו רבי 

חייא ובניו ויסדוה".

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סּוָּכה י"ח- כ"ד
פרשת עקב | ט"ז- כ"ב באב )25-31 ליולי( 

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה
קיבוץ גן שמואל

גן שמואל הוא קיבוץ שנמצא ממזרח לחדרה. 
ראשיתו הייתה בפרדס אתרוגים שנטע בשנת 
1895 יעקב הינדין, גיסו של הרב שמואל מוהליבר, 
ונקרא "גן שמואל" על שם הרב שמואל מוהליבר. 
הפרדס ננטש משום שהגידולים לא עלו יפה, 
והוא נמסר לידי הקרן הקיימת. בשנת 1913 
התיישבה במקום קבוצת חלוצים, ועם הגידול 
במספר החברים הפך היישוב לקיבוץ, שהצטרף 
ב-1935 לתנועת הקיבוץ הארצי. חברי הקיבוץ 
עסקו בעיקר בפרדסנות, ופירות ההדר שגידלו 
זכו לשבחים רבים. כיום גרים ביישוב קרוב 
ל-1,000 תושבים, העוסקים בין היתר בפרדסנות, 

גידול בקר, עופות ודגים, 
וגידולי שלחין.

"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. 

השער המשוחזר של גן שמואל 
 Wikipedia, Dr. Avishai Teicher(

)Pikiwiki Israel



מצד שני:

חלק מבני המשפחה התנגדו 

מאוד לרעיון ואמרו שיוני עוד 

צעיר מדי לקבל החלטה כל כך 

משמעותית. הם טענו שקודם 

כל עליו לסיים את התיכון 

והאוניברסיטה בארצות הברית, 

ורק לאחר שיסיים את לימודיו 

ויהיה לו מקצוע, אז אם הוא 

יחליט לעלות זו זכותו, אבל לא 

לבד בגיל 17.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

יוני הוא בחור בן 17 שנולד וגר עם משפחתו בארצות הברית. לאחר 
שביקר וטייל בארץ ישראל והתאהב בה, הוא החליט שהוא רוצה 

לעלות לארץ, לשרת בצבא, ולהקים את ביתו בישראל.

רצונו זה של יוני עורר דיון סוער במשפחתו.

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

שבע דנחמתא
שבע דנחמתא הן שבע הפטרות שמפטירים בנביא 
בסוף קריאת התורה בשבתות שאחרי תשעה 
באב. הפטרות אלה לקוחות כולן מספר ישעיהו, 
ומתארות את הגאולה והנחמה שמבטיח ה' 
לישראל בעקבות החורבן. השבת שלאחר תשעה 
באב נקראת "שבת נחמו", משום שההפטרה שבה 

פותחת במילים "נחמו נחמו עמי".

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

 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

"חיבת ציון"
תנועת "חיבת ציון" היא שם כללי לאגודות 
שונות שקמו במזרח אירופה בסוף המאה ה-19, 
כשהמשותף להן הוא השאיפה לעלייה והתיישבות 
של יהודים בארץ ישראל. באותה תקופה היה 
מצבם של היהודים בגלות קשה, תנועות תחיה 
לאומיות הופיעו בקרב עמים שונים, ובעקבות 
זאת האמינו יהודים רבים שהפתרון למצוקתם 
הוא רק בשיבה לארץ. בין הוגי הדעות של תנועת 
"חיבת ציון" היו משה לייב לילינבלום, יהודה לייב 
פינסקר והרב שמואל מוהליבר. בתחילה קמו 
עשרות אגודות נפרדות של חובבי ציון ללא קשר 

ביניהן, ובהמשך התאגדו תחת הנהגה מרכזית.

רבים אחרים לאורך כל יתגבר ויסתדר כמו שעשו אם יהיו לו קשיים בסוף הוא ללמוד ולחיות בישראל, וגם את חלומו לשרת בצבא, שהוא 'עושה עלייה', מגשים את יוני ואמרו שכל הכבוד לו חלק מבני המשפחה עודדו מצד אחד:
הדורות.

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia( 1890 ,אספת חובבי ציון באודסה



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .
הרב שמואל מוהליבר זצ"ל.

2  .
הרב מוהליבר פעל להקמת מזכרת בתיה,  וקיבוץ גן שמואל נקרא על שמו.

3  .
הכינוס הראשון של תנועת "חיבת ציון" 

אותה ייסד.
4  .

הברון רוטשילד, אותו רתם הרב מוהליבר  להקים את מזכרת בתיה.

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
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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

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מיהו הרב בציור?

מה הקשר בין השלטים שבחלון - מזכרת בתיה וגן שמואל - לציור?

מהו האירוע המצויר כאן?

מי היא הדמות שבציור על הקיר ואיך היא קשורה לכאן?

אני המושבה הראשונה בישראל שהקים הברון . 1
אדמונד רוטשילד.

אני נמצאת ליד קרית עקרון ורחובות.. 2
מי שיזם את הקמתי הוא הרב שמואל מוהליבר.. 3
בתחילה קראו לי "עקרון", ולאחר מכן שינו את . 4

שמי על שם אמו של הברון.

2

1

3

4

מזכרת בתיה



ַּדף כ"ב: ַהְּסַכְך ֶׁשל ַהסּוָּכה 

ִצָּלָתּה ְמרּוֶּבה ֵמֲחָמָתּה: ַהְּסַכְך ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֵצל. ֵאין ָצִריְך ְלַהְקִּפיד ֶׁשָּכל ַהסּוָּכה 
ִּתְהֶיה מּוֶּצֶלת ַלֲחלּוִטין, ַעד ֶׁשֹּלא ִתיָּכֵנס ֲאִפיּלּו ֶקֶרן ֶׁשֶמׁש ַאַחת, ֲאָבל ָצִריְך ֶׁשרֹוב 
ַהסּוָּכה ִּתְהֶיה מּוֶּצֶלת. "ִצָּלָתּה" - ֵצל ַהסּוָּכה, "ְמרּוֶּבה" - ַרב, יֹוֵתר, "ֵמֲחָמָתּה" - 

ֶמׁש, ַהִּנְכֶנֶסת ֶּדֶרְך ַהְּסָכְך. ֵמַהַחָּמה, ַהּׁשֶ

ִלְראֹות ֶאת ַהּכֹוָכִבים ֶּדֶרְך ַהְּסָכְך: ַמה ַהִּדין, ִאם ְראּוֵבן ָנַטל ַּכּמּות ַאִּדיָרה ֶׁשל ְסַכְך 
ְוִהִּניָחּה ַעל סּוָּכתֹו. ַעְכָׁשיו, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֶּדֶרְך ַהְּסַכְך, ֲאִפיּלּו ּכֹוָכב ָקָטן ַּבַּלְיָלה. 
ַהִאם ַהסּוָּכה  ְּכֵׁשָרה? ַהּפֹוְסִקים ּכֹוְתִבים, ֶׁשָעִדיף ְלַכְּתִחיָּלה ֹלא ְלַהִּניַח ְסַכְך ּכֹה 
ַרב, ַאְך ִאם ְּבָכל זֹאת ָעָׂשה ֵּכן, ַהסּוָּכה ֵאיָנּה ְּפסּוָלה. ַהְּסַכְך ֵאינֹו ָצִריְך ִלְהיֹות ָׁשֶוה: 
ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהִּניַח ְסַכְך ֶאָחד ְלַמְעָלה, ֶאָחד ְלַמָּטה, ֶאָחד ְלַמְעָלה, 
ֶאָחד ְלַמָּטה, ְוֵאין ָצִריְך ְלַהְקִּפיד ֶׁשֵהם ִיְהיּו ְּבאֹותֹו גֹוַבּה. ַרק ָצִריְך ְלַהְקִּפיד, ְּבִמְקִרים 

לֹוָׁשה ְטָפִחים. ְמסּוָּיִמים, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ֵּביֵניֶהם ֶרַוח ֶׁשל יֹוֵתר ִמּׁשְ

ַּדף כ"ג: סּוָּכה  ַעל ְמכֹוִנית 

ִאית ְּגדֹוָלה. ְלָאִביו ֶׁשל ֲאִריֵאל ֵיׁש ַמּׂשָ

ֲאִריֵאל ָׁשַאל ֶאת ָאִביו: "ַאָּבא, אּוַלי ֶאְפָׁשר 
ִאית ֶׁשְּלָך, ְוָכְך נּוַכל  ַלֲעׂשֹות סּוָּכה ַעל ַהַּמּׂשָ
ִלְנסֹוַע, ְלַטֵּיל ֵהיָכן ֶׁשִּנְרֶצה, ְוָתִמיד ִּתְהֶיה 
ָלנּו סּוָּכה ִאיָּתנּו?". ָעָנה לֹו ָאִביו: "ַוַּדאי 
ֶׁשֶאְפָׁשר. ֲהֵרי ַּבִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה 
ֶנֱאַמר ִּבְמפֹוָרׁש, ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות סּוָּכה  
ַעל ֲעָגָלה, ַעל ְסִפיָנה, ֲאִפיּלּו ֶׁשֵהן נֹוְסעֹות 

ִמָּמקֹום ְלָמקֹום. ְוָכְך ַּגם ּפֹוְסִקים ִסְפֵרי ַהֲהָלָכה.

ַּדף כ"א: ָהֶעֶבד ֶׁשָּיֵׁשן ַּתַחת ַהִּמיָּטה

ַמֲעֶׂשה ְּבַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ֶׁשָהָיה לֹו ֶעֶבד ְּכַנֲעִני ְּבֵׁשם "ָטִבי". ְּבַחג ַהּסּוּכֹות ָיֵׁשן ָטִבי 
ַבסּוָּכה ַתַחת ַהִּמָּטה, ְוָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל: "ְראּו ָטִבי ַּתְלִמיד ָחָכם הּוא. הּוא יֹוֵדַע 
ֶׁשֶעֶבד ְּכַנֲעִני ָּפטּור ִמן ַהִּמְצוֹות ְוָלֵכן הּוא ָיכֹול ִליׁשֹון ַּתַחת ַהִּמיָּטה". ָאֵכן, ֶעֶבד 

ְּכַנֲעִני ָּפטּור ִמִּמְצַות סּוָּכה, ֲאִפיּלּו ֶׁשֵּיׁש ִמְצוֹות ֲאֵחרֹות ֶׁשהּוא ַחָּיב ָּבֶהן.

ָאַמר ַעל ָּכְך ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ִמְּדָבָריו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָלַמְדנּו ֲהָלָכה ֲחׁשּוָבה, ֶׁשִּמי ֶׁשַחָּיב 
ְּבִמְצַות סּוָּכה , ֵאינֹו ָיכֹול ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ְּכֶׁשהּוא ִנְמָצא ַתַחת ַהִּמיָּטה.

ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשֶּזה ֶנְחָׁשב ֶׁשהּוא ִנְמָצא ַתַחת ַהִּמיָּטה ְוֹלא ַתַחת ַהְּסָכְך. ַהַּתְלמּוד 
ַמְסִּביר, ֶׁשְּמדּוָּבר ַּדְוָקא ְּבִמיָּטה ְגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ֶׁשִהיא ְּכמֹו ָגג.

בס"ד

1. מתי עלה עזרא מבבל?

2. האם חייבים לראות את הכוכבים דרך הסכך?

3. האם אפשר להשתמש בפיל כדופן לסוכה?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סוכה, ַדּפים כ״א - כ״ד

???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

)תשובות: אליעזר, יוסף, משה,  עבד מלך הכושי, בני ישראל(

חידה!

דבר תורה
מי שלא רוצה לראות - עוצם את עיניו, מי שלא 
רוצה לטעום - סוגר את פיו, ואפילו מי שלא 
רוצה להריח יכול להימנע מלהכניס אוויר לתוך 

אפו. אבל להפסיק לשמוע אי אפשר.
התורה מצווה אותנו על השמיעה: "והיה עקב 
תשמעון" ובאה ומדגישה לנו שלהיות יהודי זה 
"לשמוע". השמיעה כל כך מרכזית באמונתנו עד 
כי בכל יום אנחנו מדגישים ואומרים פעמיים 
"שמע ישראל". השמיעה מסמלת את היותנו 
מקבלים, את ההבנה כי יש משהו ממעל לנו 
ועלינו להקשיב ולהיות בטלים אליו. על כן, 
המצוות המיוחדות שלא היה ניתן לחשוב עליהן 
בשכל האנושי נקראות "מצוות שמעיות" - שכן 
גם הן מבוססות על העיקרון שיש דברים שאנו 

מקיימים מתוך שמיעה לדבר ה'. 

ַּדף כ"ד: סּוָּכה  ֶׁשָעָפה ָּברּוַח

ַחָּיִבים ִלְבנֹות סּוָּכה ֶׁשֹּלא ָתעּוף ָּברּוַח. ִאם ַהסּוָּכה ִתְתמֹוֵטט ָּברּוַח - ִהיא ְּפסּוָלה 
ְוֵאיָנּה ְּכֵׁשָרה ֲאִפיּלּו ִאם ֲעַדִין ֹלא ִהְתמֹוְטָטה.

ַהִאם ָצִריְך ַלֲעׂשֹות סּוָּכה ֶׁשְּמסּוֶּגֶלת ְלַהְחִזיק ַמֲעָמד ֲאִפיּלּו ִאם ִּתְתחֹוֵלל ְסָעָרה 
ַעָּזה? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֹלא, ַּדי ִּבְבִנַּית סּוָּכה  ֶׁשעֹוֶמֶדת ִּבְפֵני "רּוַח ְמצּוָּיה", רּוַח ְרִגיָלה.

עֹוד לֹוְמִדים ְּבַדף ֶזה, ַעל ַמְחלֹוֶקת ְמַעְנֶיֶנת.

ַמה ַהִּדין, ִאם ָאָדם ָלַקח ְּבֵהָמה ְוֶהֱעִמיד אֹוָתּה ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה דֹוֶפן )ִקיר( ֶׁשל ַהסּוָּכה  
ֶׁשּלֹו? ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר - ַהסּוָּכה ְּפסּוָלה, ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַבַעל ַחִּיים ְּכדֹוֶפן 
ְלסּוָּכה. ֲאָבל ַרִּבי ְיהּוָדה חֹוֵלק ְוסֹוֵבר, ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַבַעל ַחִּיים ְּכדֹוֶפן ַלסּוָּכה.

למדנו בעלון על טבי, עבדו של רבן גמליאל. 
זהו את העבדים הבאים שמופיעים בתנ"ך:

1. עבד אברהם שהביא אישה לבנו

2. נמכר לעבד על ידי אחיו

3. נקרא "עבד ה'" 

4. הציל את ירמיהו הנביא מבור הטיט

5. היו עבדים במצרים


