
ַּדף כ"ה: ָהעֹוֵסק ְּבִמְצָוה - ָּפטּור ִמן ַהִּמְצָוה

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ְּכָלל ָחׁשּוב ְמאֹוד: "ָהעֹוֵסק ְּבִמְצָוה - ָּפטּור ִמן ַהִּמְצָוה".

ְּכלֹוַמר, ִמי ֶׁשָעסּוק ִּבְדַבר ִמְצָוה, ֵאינֹו ַחָּיב ְלַקֵּים ְּבאֹותֹו ְזַמן ִמְצָוה ַאֶחֶרת. ְלָמָׁשל, 
ֲאָנִׁשים ֶׁשהֹוְלִכים ְּבסּוּכֹות ְּכֵדי ִלְפדֹות ְׁשבּוִיים ִמֵּבית ַהּסֹוַהר, ֵאיָנם ְצִריִכים ְלַחֵּפׂש 

סּוָּכה ְּכֶׁשֵהם רֹוִצים ִליׁשֹון ַּבַּלְיָלה, ִּכי ָהעֹוֵסק ְּבִמְצָוה - ָּפטּור ִמן ַהִּמְצָוה.

ַּגם ַהְמַבֵּקר חֹוֶלה ֶׁשָּצִריְך ֶׁשַּיַעְזרּו לֹו ְּבֵבית ַהחֹוִלים, ָיכֹול ֶלֱאכֹול ִמחּוץ ַלּסּוָּכה, ִּכי 
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה הּוא ְמַקֵּים ִמְצַות ְּגִמילּות ֲחָסִדים.

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר, ֶׁשִּמיָׁשֵאל ְוֶאְלָצָפן, ְּבֵני ַהּדֹוִדים ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ִהְפִסידּו ַּפַעם 
ַאַחת ֶאת ַהְקָרַבת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ִּבְזַמּנֹו, ִמְּפֵני ֶׁשָהיּו ֲעסּוִקים ְּבִמְצָוה. ֵאיזֹו ִמְצָוה? 
ֵהם הֹוִציאּו ַהחּוָצה ֶאת ָנָדב ַוֲאִביהּוא, ָּבָניו ֶׁשל ַאֲהרֹון ַהּכֹוֵהן, ֶׁשֵּמתּו ְּבקֹוֶדׁש 
ַהּקֹוָדִׁשים, ּוִמְּפֵני ֶׁשָהיּו ֲעסּוִקים ְּבִמְצָוה, ָהיּו ְּפטּוִרים ִמִּמְצַות ַהְקָרַבת קֹוְרַּבן ֶּפַסח.

ַּדף כ"ו: ָלָּמה ָצִריְך ֶלֱאכֹול ַּבסּוָּכה?

ִמַּנִין יֹוְדִעים ֶׁשְּבַחג ַהּסּוּכֹות ָצִריְך ֶלֱאכֹול ַרק ַּבסּוָּכה?

עֹוֶנה ַעל ָּכְך ַהַּתְלמּוד, ִמְּפֵני ֶׁשָּכְך ְלׁשֹון ַהָּפסּוק ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא כ"ג: "ַּבּסּוּכֹות ֵּתְׁשבּו 
ִׁשְבַעת ָיִמים" - "ֵּתְׁשבּו". ָאְמרּו ֲחָכִמים, ְּבָכְך ִליְּמָדה ַהּתֹוָרה, ֶׁשַהסּוָּכה ְצִריָכה ִלְהיֹות 

ְּכמֹו ַהַּבִית. ְּכִפי ֶׁשָאָדם ִמְתַנֵהג ְּכֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבֵביתֹו, ָּכְך ִיְתַנֵהג ַּבסּוָּכה.

ֹלא ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ַחָּיִבים ֶלֱאכֹול ַּבסּוָּכה. ְלָמָׁשל, ַהׁשֹוֶתה ּכֹוס ַמִים, ֵאינֹו ַחָּיב 
ְלִהיָּכֵנס ַלסּוָּכה, ִּכי ַּגם ַמִים ֵאין ֲאָנִׁשים ַמְקִּפיִדים ִלְׁשּתֹות ַּדְוָקא ַּבַּבִית. ֲאָבל, ִאיׁש 

ֹלא אֹוֵכל ְסעּוָּדה ְּבֶאְמַצע ָהְרחֹוב.

ֵאיְך יֹוְדִעים ַמה ַחָּיִבים ֶלֱאכֹול ַּבסּוָּכה ּוַמה ֹּלא? 

יעּור "ַּכֵּביָצה", )ֵּביָצה ֶׁשל ַּתְרְנגֹוֶלת( - ֵאיָנּה  ֲאִכיָלה ֶׁשל ֶלֶחם ְּבִׁשיעּור ָּפחֹות ִמּׁשִ
ַחֶּיֶבת ְּבסּוָּכה. יֹוֵתר ִמָּכְך - ַחָּיִבים ֶלֱאכֹול ַּבסּוָּכה.

ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב ְּבִהְלכֹות סּוָּכה: "ִמי ֶׁשַּיְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ְוֹלא ִיְׁשֶּתה חּוץ ַלסּוָּכה 
ֲאִפיּלּו ַמִים, ֲהֵרי ֶזה ְמׁשּוָּבח".

ִליִׁשית ַּדף כ"ז: ֲאִכיָלה ְּבַחג ַהּסּוּכֹות ּוַבְּסעּוָדה ַהּׁשְ

ֶיְׁשָנּה ַמְחלֹוֶקת ַּתָּנִאים, ָמַתי ַחָּיִבים ֶלֱאכֹול ְּבַחג ַהּסּוּכֹות - ַהִאם ְּבַחג ַהּסּוּכֹות ַחָּיִבים 
ֶלֱאכֹול ַּבסּוָּכה ְּבָכל יֹום, אֹו ֶׁשָּמא, ִמי ֶׁשרֹוֶצה ֶלֱאכֹול - ָצִריְך ֶלֱאכֹול ַּבסּוָּכה, ַאְך ִמי 
ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ֶלֱאכֹול, ֵאינֹו ַחָּיב? ֲחָכִמים סֹוְבִרים, ֶׁשַרק ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהּסּוּכֹות 

ַחָּיִבים ֶלֱאכֹול ֶלֶחם, ְּכמֹו ֶׁשְּבַחג ַהֶּפַסח, ַחָּיִבים ֶלֱאכֹול ַמָּצה ַרק ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון.

ַּבְּסעּוָּדה  ַהִאם  ַאֵחר:  ְּבִעְנַין 
ָּבת,  ַּבּׁשַ ִליִׁשית ֶׁשאֹוְכִלים  ַהּׁשְ
ַחָּיִבים ֶלֱאכֹול ַּדְוָקא ַּפת )ֶלֶחם, 
ַחָּלה(, אֹו ֶׁשִּניָּתן ֶלֱאכֹול עּוּגֹות 
אֹו ֵּפרֹות ּוְבָכְך ְלַקֵּים ֶאת ֲאִכיַלת 
ַה"ּׁשּוְלָחן  ְׁשִליִׁשית?  ְסעּוָּדה 
ָערּוְך" ְּבֵחֶלק אֹוַרח ַחִּיים ּכֹוֵתב, 
ִּבְסעּוָּדה  ַּפת  ֶלֱאכֹול  ֶׁשָּצִריְך 
ֵבַע ְמאֹוד,  ּׂשָ ְׁשִליִׁשית. ַרק ִמי ּׁשֶ
ְוָקֶׁשה לֹו ֶלֱאכֹול ַּפת, יֹאַכל עּוָּגה 

אֹו ֵּפרֹות.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 407

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת סוכה, דף כ״ה

הסבר: רבי אבא בר זבדא אמר רב אומר שאבל חייב 
בסוכה. הגמרא שואלת מה החידוש בכך, ומסבירה 
היה אפשר לחשוב שאבל יהיה פטור משום שהוא 
מצטער - והחידוש הוא שהמצטער פטור רק כאשר 
הישיבה בסוכה היא זו שגורמת לו צער, אבל לא אם 

הוא זה שמצער את נפשו במחשבות.

צערא - צער
ליתוביה דעתיה - ליישב את דעתו

"אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: אבל חייב בסוכה. 
פשיטא, מהו דתימא? הואיל ואמר רבי אבא בר זבדא 

אמר רב: מצטער פטור מן הסוכה, האי נמי מצטער הוא 
- קמשמע לן הני מיליה צערא דממילא, אבל הכא איהו 

הוא דקא מצטער נפשיה איבעי ליה ליתובי דעתיה" 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סּוָּכה כ"ה- ל"א
פרשת ראה | כ"ג- כ"ט באב )1-7 לאוגוסט( 

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה
חבל תענך

חבל תענך הוא אזור בדרום עמק יזרעאל, הנמצא 
בין עפולה לג'נין. באזור זה ישבה העיר תענך, 
שהייתה בנחלת שבט מנשה, ונכבשה על ידי 
בני ישראל בעקבות ניצחון הצבא של ברק בן 
אבינועם ודבורה הנביאה על יבין מלך כנען. 
בשנות ה-50 התיישבו באזור עולים רבים מרחבי 
העולם. היישובים שהוקמו נקראו בתחילה תענך 
א', תענך ב', תענך ג' וכן הלאה, עד שהוענק 
להם שם חדש. חלק מהיישובים באזור נקראים 
בשמות הקשורים לשירת דבורה, כמו דבורה, 

ברק, פרזון, אדירים 
ועוד. כיום מתגוררים 
בחבל תענך כ-4,000 

תושבים.

"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. 

חבל תענך כשברקע עפולה 
)Wikipedia(



מצד שני:

חלק מבני המשפחה ביקשו ללכת 

דווקא לבית מלון ולחדר ממוזג, 

ליהנות מהמתקנים של המלון: 

בריכה, מגרשי ספורט, משחקי 

טלוויזיה וכו', כי עבורם זו הדרך 

שבה הם ייהנו יותר מהחופשה. 

אותם בני משפחה הזכירו שיש גם 

ילדים קטנים שאולי לא ייהנו מלינה 

בשטח והתנאים הנלווים: מזג אוויר, 

יתושים, רעש, שירותים, וגם ככה 

לא כולם אוהבים קמפינג ולכן הם 

מבקשים לנפוש ולכייף במלון.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

משפחת כהן התכוננה לצאת לנפוש בתקופת חופשת הקיץ, אלא שבין 
בני המשפחה התנהל דיון בוער כיצד לבלות את תקופת החופשה 
ומה לעשות בה - האם לצאת לבלות ולישון בחיק הטבע או ללכת 

למלון ולבלות שם.

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 נביאות
שבע נביאות - במסכת מגילה נאמר שהיו שבע 
נביאות שהתנבאו לעם ישראל, והן שרה, מרים, 
דבורה, חנה, אביגיל, חולדה, ואסתר. מבין אותן 
נשים, מרים, דבורה וחולדה נקראות בתנ"ך 
בפירוש נביאות, ואילו לגבי השאר לומדים חז"ל 

מהפסוקים שהייתה להן רוח הקודש.

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

תקופת השופטים
תקופת השופטים החלה עם פטירתו של יהושע 
בן נון, ונמשכה למעלה מ-300 שנה, עד משיחתו 
של שאול למלך על ישראל בידי שמואל. במהלך 
תקופה זו לא היה מלך או שלטון ריכוזי בעם 
ישראל, וכל שבט עסק בענייניו שלו. בספר 
שופטים מסופר שבני ישראל נמשכו פעמים 
רבות במהלך תקופה זו אחר עבודה זרה, ובכל 
פעם שלח ה' אויבים ששעבדו אותם, עד ששבו 
בני ישראל בתשובה וצעקו אליו, ואז היה מקים 
ה' שופט שיושיע את ישראל. השופטים היו 
בני שבטים שונים, ולכל אחד מהם אופי וסגנון 
פעולה אחר. בין השופטים הידועים: עתניאל 
בן קנז, אהוד בן גרא, ברק בן אבינועם, גדעון, 

יפתח ושמשון.

והביחד המשפחתי.זה שווה, העיקר זה החוויה קשיים ואי נוחות פה ושם הפתוחים. גם אם יש רגליים ולבלות במרחבים אוכל לבד, לעשות טיולים באוהל על הדשא, להכין זה לצאת לשטח, לישון שחלק מהכיף של החופשה חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

סדר הדורות



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  . דבורה. שופטת.
2  . תקופת השופטים.
3 . ברק בן אבינועם.
4  .

זו כוס החלב שהישקו בה את סיסרא.
5  . סיסרא.

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

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 
מי האישה תחת העץ ומה תפקידה?

באיזו תקופה תנ"כית היא חיה?
מי הלוחם עם החרב והמגן בציור?

איך כוס החלב מתחברת לציור?
מיהו הרוכב בכרכרה בנחל?

גר בעיר קדש נפתלי.. 1

הוביל צבא של 10,000 איש למלחמה נגד שר . 2
צבאו של יבין מלך כנען.

רדף אחרי שר צבא האויב, אבל כאשר מצא אותו . 3
גילה שאישה כבר הרגה אותו לפניו.

2
1

3
4
5

ברק בן אבינועם



ַּדף כ"ט: ַהִּמְצַטֵער ָּפטּור ִמן ַהּסּוָּכה 

ַמֲעֶׂשה ְּבִמְׁשָּפָחה ֶנְחָמָדה, ֶׁשְּבַחג ַהּסּוּכֹות 
ָיְׁשבּו ַּבּסּוָּכה ַּכֲאֶׁשר ְלֶפַתע ֵהֵחל ָלֶרֶדת 
ֶּגֶׁשם ָחָזק ֶׁשֵהֵחל ַלְחּדֹור ְלתֹוְך ַהסּוָּכה. 
ִטיּפֹות ִנְכְנסּו ְלתֹוְך ָהאֹוֶכל ְוִטְפְטפּו ַעל 
ַהְּבָגִדים ֶׁשָּלֶהם. ִמָּיד ֵהם ִמיֲהרּו ֶלֱאסֹוף ֶאת 
ַהַּצָּלחֹות, ִנְכְנסּו ְלֵביָתם, ְוִהְמִׁשיכּו ֶלֱאכֹול 

ַּבַּבִית ֶאת ְסעּוַּדת ֶהָחג.

ָׁשַאל ַאַחד ַהְיָלִדים: "ַהּיֹום ַחג ַהּסּוּכֹות, ֵהן 
ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמחּוץ ַלסּוָּכה". "ָנכֹון", ָעָנה ָהָאב, "ֲאָבל ִאם ִמְצַטֲעִרים ְּכֶׁשִּנְמָצִאים 
ַּבסּוָּכה, ְּפטּוִרים ִמִּמְצַות סּוָּכה, ִמְּפֵני ֶׁשַהֲהָלָכה ִהיא ֶׁשַהסּוָּכה ִהיא ְּכמֹו ַּבִית, ָלֵכן, 
ְּכֶׁשּיֹוֵרד ַּבסּוָּכה ֶּגֶׁשם ָּכֶזה, ֶׁשֲאָנִׁשים ּבֹוְרִחים ִמֶּמּנּו ִאם ֵהם ִנְמָצִאים ַּבַּבִית, ְּפטּוִרים 

ִמִּמְצַות סּוָּכה.

ַּדף ל': "לּוָלב ַהָּגזּול"

ִליִׁשי ִנְקָרא "לּוָלב ַהָּגזּול", ִמְּפֵני ֶׁשִּבְתִחיָּלתֹו עֹוְסִקים ְּבֲהָלָכה ֲחׁשּוָבה,  ַהֶּפֶרק ַהּׁשְ
ֶׁשּלּוָלב ֶׁשָּגְזלּו אֹותֹו, ֶׁשָּגְנבּו אֹותֹו - ָּפסּול ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ּבֹו ֶאת ִמְצַות ַאְרַּבַעת 
ַהִּמיִנים. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל סּוּכֹות ָצִריְך ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים 
ָּיִכים לֹו, ְוַהּלּוָלב ַהָּגזּול ֲהֵרי ֵאינֹו ַׁשָּיְך ַלַּגָּנב. ַּגם ִּבְׁשָאר ַהָּיִמים ָּפסּול ַהּלּוָלב,  ֶׁשּׁשַ
ִמְּפֵני ֶׁש"ִּמְצָוה ַהָּבָאה ְּבֲעֵבָרה" ֵאיָנּה ִמְצָוה. ֵמַאַחר ֶׁשַהּלּוָלב ַהֶּזה ָּגזּול, ְוֶנֶעְׂשָתה 

ֲעֵבָרה ֶׁשָּגְזלּו אֹותֹו - ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ּבֹו ִמְצָוה.

ַּדף כ"ח: ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַהַּתָּנא ִהֵּלל

ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַהַּתָּנא ִהֵּלל ָהָיה ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי.

ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ָהָיה ַמִּגיַע ָהִראׁשֹון ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ַּבּבֹוֶקר, ְוָהָיה ָהַאֲחרֹון ֶׁשָעַזב 
ָהה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ֵמעֹוָלם ֹלא ָיַׁשב ְוִהְתַּבֵּטל,  ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ְּבָכל ַהְּזַמן ֶׁשּׁשָ
ֶאָּלא ָלַמד ְּבַהְתָמָדה ַעד ֶׁשָּזָכה ָלַדַעת ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה, ַוֲאִפיּלּו ָיַדע ַמה ּדֹוְרִׁשים 

ּוַמה ּלֹוְמִדים ִמָּכל ִמיָּלה ּוִמָּכל אֹות ַהְּכתּובֹות ַּבּתֹוָרה.

ְלִהֵּלל ַהָּזֵקן ָהָיה ַתְלִמיד נֹוָסף, ּוְׁשמֹו יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל. ְּכֶׁשָהָיה יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל 
ה, ַעד ֶׁשעֹופֹות ֶׁשָהיּו  עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, הּוא ִהְתַעָּלה ִלְדָרגֹות ְּגבֹוהֹות ֶׁשל ְקדּוּׁשָ

ּפֹוְרִחים ֵמָעָליו ָהיּו ִנְׂשָרִפים.

בס"ד

1. מה צריך לאכול בסעודה שלישית?
2. האם מותר לצאת מהסוכה כאשר חם בה מאוד?

3. האם אפשר ליטול בנוסף לאתרוג גם רימון 
לקישוט?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סוכה, ַדּפים כ״ח - ל״א

???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: 1. מישאל ואלצפן. 2. יונתן בן עוזיאל. 3.  נדב ואביהוא. 4. רבן יוחנן בן זכאי. 5. הלל הזקן(

חידה!

דבר תורה
התלמוד מספר על רב פפא שהיה עולה במדרגות 
ביתו, ולפתע נשמטו המדרגות תחת רגליו והוא 
היה נתון בסכנה. אמר לו רב חייא בר רב: "שמא 
עני בא לידך ולא פרנסתו?", ותלה את שבירת 
המדרגות באי קיומה של מצוות הצדקה. מה 
הקשר בין הדברים? מה בין שבירת מדרגה למצוות 
הצדקה? אומר הגר"א שהתשובה מרומזת במילים 
בפרשתנו העוסקות בצדקה: "פתוח תפתח". 
טעמי המקרא של מילים אלו הם "דרגא תביר" 

- שפירושם מארמית - מדרגה נשברת. 
ומדוע דווקא שבירת המדרגה באה כעונש על 
הימנעות מצדקה? לעיתים, אדם שנותן לחברו 
חושב שהוא מפסיד, שהוא יורד למטה ומפסיד 
מערכו. אך האמת היא שדווקא מי שעסוק 
בפתיחת ידו - עולה בגאון למעלה, ומדרגתו 

דווקא עולה אל על.

ַּדף ל"א: ִמְצַות ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים

ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהּסּוּכֹות הֹוִפיַע מֶֹׁשה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵחז ְּבָיָדיו 
ֲחִביָלה ְגדֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֶאְתרֹוג, לּוָלב, ֲהַדִּסים ַוֲעָרבֹות, ְוַגם ֵּפרֹות נֹוָסִפים, ְטִעיִמים 

ְוֵריָחִנִּיים. ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרב: "ַמּדּוַע ָעִׂשיָת ָּכְך?".

ָעָנה מֶֹׁשה: "ָרִציִתי ְלַכֵּבד ֶאת ַהִּמְצָוה. 
ָלָּמה ֶׁשִּיְהיּו ַרק ַאְרָּבָעה ִמיִנים? ֲאִני 
רֹוֶצה ֲעָׂשָרה ִמיִנים". ֶהְרָאה ָהַרב 
ְלמֶֹׁשה ֶאת ָמה ֶׁשָּכתּוב ַּבַּדף ַהּיֹוִמי, ִּכי 
ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה,  ָאסּור ְלהֹוִסיף ַעל ַמה ּׁשֶ
וִאם ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה ִליּטֹול ַאְרָּבָעה 
ִמיִנים, ָצִריְך ִליּטֹול ַרק ַאְרָּבָעה ִמיִנים 

ְוֹלא יֹוֵתר".

זהו את האישים הבאים שמוזכרים בעלון:

1. בני דודים של משה רבנו

2. כל עוף שפרח מעליו היה נשרף

3. מתו כשנכנסו למשכן

4. הגיע כל בוקר ראשון לבית המקדש

5. רבם של 2 ו-4


