
ַּדף ל"ט: ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא

ֲחַז"ל אֹוְמִרים, ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֶנה "ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא" ְּבַכּוָָנה ַרָּבה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
קֹוֵרַע ֶאת ְּגַזר ִּדינֹו, ֲאִפיּלּו ִאם ִנְגְזרּו ָעָליו ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות.

ָנִבין ֶאת ִמיּלֹות ַהַּקִּדיׁש:

מֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְהֶיה  ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא - ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים, ֶׁשּׁשְ
ָגדֹול ְוָקדֹוׁש, ְּכֶׁשִּתְהֶיה ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְוַהּכֹל ִיְראּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַנֵהל 

ֶאת ָהעֹוָלם.

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתיּה - ָּבעֹוָלם ֶׁשָּבָרא ִּכְרצֹונֹו.

ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה - ְוִתְתַּגֶּלה ַמְלכּותֹו.

ם ַיְצִמיַח ְיׁשּוָעה ִויָקֵרב ֶאת ּבֹוא ַהָּמִׁשיַח. ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵניּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה - ַהּׁשֵ

ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל - ַּבַחִּיים ֶׁשָּלנּו ּוְבַחֵּיי ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב - ִּבְמֵהָרה ּוִבְזַמן ָקרֹוב. 

ְוִאְמרּו 'ָאֵמן' – ְוַענּו ּכּוְּלֶכם 'ָאֵמן', ֶׁשָּכְך ִיְהֶיה ְוִיְתַקֵּים.

ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם… ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ִיְהֶיה ְמבֹוָרְך ְלָתִמיד.

ַּדף מ': ֵּפרֹות ְׁשִביִעית

ִמיָּטה. ָּכל ֶׁשַבע ָׁשִנים ָחָלה ְׁשַנת ַהּׁשְ

ִמיָּטה, ָּכל ְיהּוִדי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַקְרַקע ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָצִריְך ְלָהִניַח אֹוָתּה  ִּבְׁשַנת ַהּׁשְ
ֶדה  ְוֹלא ַלֲעׂשֹות ָּבּה ֲעבֹודֹות. ְלָמָׁשל, ָאסּור ַלֲחרֹוׁש אֹוָתּה ְוָאסּור ִלְזרֹוַע ָּבּה. ַהּׂשָ
אי ְלִהיָּכֵנס  הּוא ֶהְפֵקר, ְוַהֵּפרֹות ֶׁשְּגֵדִלים ּבֹו ֵאיָנם ַׁשָּיִכים ְלִאיׁש. ָּכל ָהרֹוֶצה ַרּׁשַ

ֶדה ְוָלַקַחת ִמֶּמּנּו ֵּפרֹות. ַלּׂשָ

ִמיָּטה"? ִביִעית ְמכּוָּנה "ְׁשַנת ַהּׁשְ ַמּדּוַע ְׁשַנת ַהּׁשְ

ִמְּפֵני ֶׁשְּבָׁשָנה זֹו ׁשֹוְמִטים ֶאת ַהַּקְרַקע, ְּכלֹוַמר, עֹוְזִבים אֹוָתּה, ֵאין עֹוְבִדים ָּבּה 
ְוֵאין ְמַטְּפִלים ָּבּה.

ִמיָּטה, ֵהם ֵּפרֹות "ְקדֹוִׁשים", ְוָאסּור ְלַהְׁשִחית אֹוָתם.  ַהֵּפרֹות ַהְּגֵדִלים ִּבְׁשַנת ַהּׁשְ

ַּדף מ"א: ִמְצַות ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְּבַחג ַהּסּוּכֹות

ִמְצַות ַהּתֹוָרה ִהיא ִליּטֹול ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְּבָכל ִׁשְבַעת ְיֵמי ַחג ַהּסּוּכֹות ַרק ְּבֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש. ֲאָבל ְּבָכל ָמקֹום ַאֵחר, ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ִליּטֹול אֹוָתם ַרק ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון 

ֶׁשל ַחג ַהּסּוּכֹות.

ַמּדּוַע ָאנּו נֹוְטִלים ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ָּכל ִׁשְבַעת ְיֵמי ַחג ַהּסּוּכֹות? ָּכְך ִּתיֵּקן ַרָּבן 
יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ְּכֵדי ֶׁשָּכְך ִנְזּכֹור ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֶּנֱחַרב, ֶׁשּבֹו ָהיּו נֹוְטִלים ַאְרַּבַעת 

ַהִּמיִנים ָּכל ִׁשְבַעת ְיֵמי ַחג ַהּסּוּכֹות.

ָּיִכים לֹו. ָּכְך  ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת, ֶׁשָּכל ִאיׁש ְיַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ֶׁשּׁשַ
ָאנּו ַמְקִּפיִדים ֶּבֱאֶמת ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהּסּוּכֹות, ֶׁשּבֹו ַהִּמְצָוה ִהיא ִמן ַהּתֹוָרה, 
ֲאָבל ַּבָּיִמים ָהֲאֵחִרים, ֶׁשַהִּמְצָוה ִהיא ִמְּדַרָּבָנן, ֵהם ִּתיְּקנּו ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַבֵּקׁש ֵמָחֵבר 

ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ֶׁשּלֹו.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 409

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת סוכה, דף מ״א

הסבר: התלמוד שואל מהיכן למד רבן יוחנן בן זכאי שיש 
לעשות בסוכות זכר למקדש, ורבי יוחנן משיב שלומדים 
זאת מהפסוק בו אומר הנביא שאין דורש לציון - ומכך 
לומדים שראוי לדרוש אותה ולזכור את בית המקדש.

מנא לן - מניין לנו  |  דבעיא - שצריכה

"מנא לן דעבדינן זכר למקדש? אמר רבי יוחנן דאמר 
קרא: כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאום ה' כי 
נידחה קראו לך ציון היא דורש אין לה. דורש אין לה - 

מכלל דבעיא דרישה". 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סּוָּכה ל"ט- מ"ה
פרשת כי תצא | ז'- י"ג באלול )15-21 לאוגוסט(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה | וילנא
וילנא היא עיר הבירה של ליטא. היא נוסדה 
ב-1321 על ידי הדוכס גדימינאס והפכה למרכז 
תרבות פולני-ליטאי. יהודים החלו להתיישב 
בעיר במהלך המאה ה-16, והיא הפכה לאחת 
הקהילות היהודיות החשובות בעולם, ואף 
כונתה "ירושלים דליטא". במאה ה-17 חיו בעיר 
תלמידי חכמים רבים, ביניהם ר' יהושע השל, ר' 
שבתאי הכהן בעל הש"ך, ור' אריה לייב שפירא. 
אולם בעיקר נודעה וילנא בזכות הגר"א, הגאון 
מווילנא, שחי בה במאה ה-18, שתלמידיו הפכו 
את וילנא למרכז תורני ורוחני גדול. במאה ה-19 
הפכה וילנא גם למרכז של תנועת ההשכלה 
ופעלו בה תנועות סוציאליסטיות שונות. 
במהלך השואה כבשו הנאצים את וילנא, ריכזו 
את היהודים בגטו ורצחו כ-100,000 מהם. כיום 

גרים בעיר כמה אלפי יהודים.

"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. 

תצלום פנורמי של העיר וילנה 
) )Wikipedia, Lestat )Jan Mehlich(



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שאם זה רצונו של יוסי יש 

לאפשר לו את זה, כי הרי כל 

כוונתו היא להתפלל במקום 

כמו ישיבה, בה התפילה 

עוצמתית יותר ועם יותר 

התלהבות, וזה יותר חשוב 

מלהתפלל בבית הכנסת 

בשכונה ליד אבא.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

ליוסי בן ה-13 יש אח גדול שלומד בישיבה. לקראת ראש השנה אמר 
יוסי להוריו שהוא רוצה לנסוע לאחיו לראש השנה כדי להתפלל איתו 
בישיבה בה הוא לומד. ההורים של יוסי התנגדו ואמרו שהוא צריך 
להתפלל בבית הכנסת של אבא שלו. 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

הליטאים - המתנגדים לתנועת החסידות
כאשר החלה תנועת החסידות להתפשט באירופה, 
התעוררה נגדה התנגדות חריפה מצד רבנים וראשי 
קהילות רבים. להתנגדות זו היו סיבות שונות, ביניהן 
החשש מפגיעה במעמדם של תלמידי החכמים, 
שינוי מנהגים וסדרי קהילות, והחשש לתופעות 
שליליות כמו אלה של משיחי השקר שבתי צבי 
ויעקב פרנק. בראש המתנגדים עמד הגאון מווילנא 
- הגר"א, שחתם על חרם נגד החסידים. בעקבות 
זו התעוררו מחלוקות ופולמוסים רבים בקהילות 
שונות, וחסידים רבים נרדפו והוחרמו. בסופו של 
דבר שככה המחלוקת, כאשר התברר שהחסידים 
הם יהודים נאמנים והחששות מפניהם התבדו. 
המשתייכים לזרם שהתנגד לחסידות מכונים  

'ליטאים' או 'מתנגדים'.

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

עליית תלמידי הגר"א
עליית תלמידי הגר"א הייתה עלייה של קבוצות 
יהודים מליטא במהלך המאה ה-19, שנקראה 
כך משום שחלקם היו תלמידיו של הגר"א ושל 
משנתו. העולים הגיעו בשלושה גלים, שבראשם 
עמדו ר' מנחם מנדל משקלוב, ר' סעדיה משקלוב, 
הרב חיים כ"ץ ור' ישראל משקלוב. סך הכל הגיעו 
לארץ כמה מאות עולים, שהתיישבו בתחילה 
בטבריה ולאחר מכן בצפת ובירושלים. תלמידי 
הגר"א, שכונו 'פרושים', ייסדו את כולל וילנא 
בירושלים והתפרנסו מכספי החלוקה שהגיעו 
מחו"ל. הם לקחו חלק חשוב בחיזוק היישוב 
היהודי בעיר העתיקה, וכן בהקמת השכונות מחוץ 
לחומות וברכישת אדמות נבי סמואל ופתח תקווה. 

בוודאי בימים הנוראים.ליד אבא שלו בתפילות, חשיבות חינוכית שילד ישב כמו תפילה בישיבה. יש התפילה היא לא בהתלהבות הכנסת בשכונה, גם אם להתפלל ליד אבא שלו בבית שבגיל הזה יוסי צריך חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

בית כנסת החורבה אשר נבנה בשנית באמצע המאה ה-19 על 
ידי קבוצה מתלמידי הגר"א )Wikipedia, תמר הירדני(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1 .
רבי אליהו מווילנא. הגאון מווילנא.

2 .
הגאון מווילנא ותלמידיו התנגדו לתנועת  החסידות ולכן נקראו 'מתנגדים'.

3 .
'אדרת אליהו', 'פירוש לספר היצירה' ועוד.

	 .

רבי חיים מוולוז'ין. מבכירי תלמידיו של הגאון 
מווילנא

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 היא הדמות במרכז הציור? מה היה הכינוי שלה?

מה הקשר בין השלט 'מתנגדים' בציור לדמות?

אילו ספרים כתבה הדמות?

מי היא הדמות השנייה בציור היושבת מאחור ואיך היא קשורה?

 שמו המלא הוא אליהו בן שלמה זלמן. . 1
ויש לו גם כינוי של ראשי תיבות

הוא נחשב לאחד מגדולי התורה וגאוניה בדורות . 2
האחרונים.

נודע בהתמדתו העצומה ובקיאותו בתורה.. 3

הוביל את ההתנגדות לתנועת החסידות.. 	

2

1

3

4

הגר"א. הגאון רבי  אליהו מוילנא



ַּדף מ"ג: ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ְוַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְּבַׁשָּבת

ָנה ֶׁשָחל ְּבַׁשַּבת ְוַגם ֹלא  ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ִּתיְּקנּו, ֶׁשֹּלא ִיְתְקעּו ַּבּשֹׁוָפר ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה  ִיְּטלּו ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְּבַׁשָּבת ֶׁשל ַחג ַהּסּוּכֹות. ֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשָּמא ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ִמיֶׁשהּו ִיָּזֵכר ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיְך ָצִריְך ִלְתקֹוַע ַּבׁשֹּוָפר, ּוִמָּיד ָירּוץ ֶאל ָהַרב ֶׁשְּיַלֵּמד 
אֹותֹו ִלְתקֹוַע, ּוְבָכְך הּוא ְיַטְלֵטל ֶאת ַהּשֹׁוָפר ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוַיֲעבֹור ַעל ִאיּסּור 

"הֹוָצָאה", ִּכי ְּבַׁשַּבת ָאסּור ְלַטְלֵטל ֲחָפִצים ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים.

ֵמאֹוָתּה ִסיָּבה ִּתיְּקנּו ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא ִליּטֹול ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְּבַׁשָּבת, ֶׁשָּמא ָאָדם 
ִיְטֶעה ְויֹוִציא אֹוָתם ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ְוַיֲעבֹור ַעל ִאיּסּור "הֹוָצָאה".

ַּדף מ"ד: ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשָעָלה ִמָּבֶבל

ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ַחי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַרִּבי יֹוָחָנן, ִמְּגדֹוֵלי ַהֲחָכִמים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשָהָיה רֹאׁש ְיִׁשיָבה ָּבִעיר ְטֶבְרָיה.

ָׁשִנים ַרּבֹות ָחַׁשב ַרִּבי יֹוָחָנן, ֶׁשַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה 
טֹוב יֹוֵתר ִמן ַהֲחָכִמים ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבָבֶבל, ִמְּפֵני ֶׁשַהְּיהּוִדים ֶׁשָּגרּו ְּבָבֶבל ָסְבלּו ָצרֹות 
ְלטּו ְּבָבֶבל, ְוַרִּבי יֹוָחָנן ָהָיה ָּבטּוַח, ֶׁשִּבְגַלל ַהֵּסֶבל ְוַהָּצרֹות  ַרּבֹות ֵמַהּגֹוִיים ָהְרָׁשִעים ֶׁשּׁשָ

ֵהם ֹלא ָהיּו ְמסּוָּגִלים ִלְלמֹוד ְּבַנַחת ּוְבַׁשְלָוה, ְוָׁשְכחּו ֲהָלכֹות ַרּבֹות ְוִדיִנים ַרִּבים.

יֹום ֶאָחד, ֶהְחִליט ַרב ַּכֲהָנא, ֶׁשָהָיה ַתְלִמיד ָחָכם ְּבָבֶבל, ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוָבא 
ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ֵאֶצל ַרִּבי יֹוָחָנן. ַרִּבי יֹוָחָנן ָרָאה ֶׁשַרב ַּכֲהָנא הּוא ַתְלִמיד ָחָכם מּוְפָלג, 
ְוָאז ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן: ַעְכָׁשיו ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשָּטִעיִתי! ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ְּבָבֶבל, ְּגדֹוִלים 
ַּבּתֹוָרה ֵהם. ֲאִפיּלּו ֶׁשָּסְבלּו ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות, ֲאָבל ִּבְגַלל ֶׁשְּכֶׁשַהְּיהּוִדים ָּגלּו ְלָבֶבל, 
ִּבְתקּוַפת חּוְרַּבן ַּבִית ִראׁשֹון, ָּגלּו ִעָּמֶהם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים ֶׁשִּליְּמדּו ֶאת ָהָעם 

ּתֹוָרה, ָלֵכן ֹלא ִנְׁשַּתְּכָחה ַהּתֹוָרה ִמיהּוֵדי ָּבֶבל.

ַּדף מ"ב: ְיָלִדים ְּבִמְצַות ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים

ַהִאם ְיָלִדים ַחָּיִבים ְּבִמְצַות ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים?

ַעד ִּגיל ַּבר ִמְצָוה, ְיָלִדים ֵאיָנם ַחָּיִבים ִמן ַהּתֹוָרה ְלַקֵּים 
ֶאת ַהִּמְצָוה, ֲאָבל ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ֶׁשְּקַטִּנים ִיְּטלּו ַאְרַּבַעת 
ַהִּמיִנים, ְּדַהְינּו ַרק ְיָלִדים ֶׁשְּכָבר יֹוְדִעים ְלַנְעֵנַע לּוָלב, 

ְצִריִכים ִליּטֹול ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים.

בס"ד

בזמן שבית המקדש היה קיים, באיזה יום של    .1
סוכות היו נוטלים את ארבעת המינים?

מדוע לא תוקעים בשופר בשבת?   .2
מה תיקנו הנביאים חגי, זכריה ומלאכי?   .3

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סוכה, ַדּפים מ״ב - מ״ה

???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: כרצונו, ישועתו,  בחייכם, במהרה, בזמן קרוב(

חידה!

דבר תורה
התורה מצווה בפרשתנו על איסור ריבית, ואוסרת 
לגבות תשלום נוסף עבור הלוואה שיהודי נותן 
לחברו. הכינוי בו משתמשת התורה לריבית הוא 
"נשך" והיא חוזרת עליו מספר פעמים בפרשה: 

"לא תשיך לאחיך נשך כסף...".
מדוע דווקא הריבית מכונה "נשך"? במקום אחר 
מסביר רש"י שהריבית דומה לנשיכת נחש. הנחש 
הולך ומכיש את יריבו במקום אחד קטן. באותו 
רגע, הפגיעה לא נראית רצינית, שכן מדובר בנקב 
קטן מבחינה חיצונית. אולם, ככל שהזמן עובר 
יודעים אנו שהארס הולך ומתפשט ועובר מאיבר 
לאיבר עד שבסופו של דבר מגיעה הקריסה 
של הגוף כולו.  כך היא הריבית, אשר לא נראית 
בהתחלה כנוראית כ"כ, אך עם הזמן היא הולכת 
ומכבידה על כל חייו של האדם, עד שברבות 

הזמן הוא מוצא את עצמו חסר אונים, וקורס.

ַּדף מ"ה: ִמְצַות ֲעָרָבה

ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ָהְיָתה ִמְצָוה 
ְמיּוֶחֶדת, "ִמְצַות ֲעָרָבה".

ַרִּבי יֹוָחָנן אֹוֵמר, ֶׁשַהִּמְצָוה ַהּזֹו ֹלא ִנְכְּתָבה 
ַּבּתֹוָרה ִּבְמפֹוָרׁש, ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ָמַסר אֹוָתּה ְּבַעל ֶּפה ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו.

ַמִהי "ִמְצַות ֲעָרָבה"? ָהיּו ְמִביִאים ַעְנֵפי ֲעָרבֹות 
ֲארּוִּכים ְמאֹוד ְוָיִפים, ְוִהִּניחּו אֹוָתם ְלַצד 

ַהִּמְזֵּבַח. ּכֹה ֲארּוִּכים ָהיּו ָהֲעָנִפים, ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ְלגֹוַבּה ִּבְנָין ֶׁשל ְׁשֵּתי קֹומֹות. ָּכְך 
ָהיּו עֹוִׂשים ְּבָכל יֹום ִמיֵמי ַחג ַהּסּוּכֹות.

ִביִעי ְוָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַחג ַהּסּוּכֹות,  ִמְנַהג ַחָבַטת ֲעָרבֹות ְּב"הֹוַׁשֲעָנא ַרָּבה" - ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ְּב"הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה", ְמִביִאים ֲעָרבֹות ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוחֹוְבִטים אֹוָתן ַּבַּקְרַקע. ִמְנָהג 
ֶזה ֵאינֹו ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ִּתיְּקנּו אֹותֹו ַהְּנִביִאים ַחַּגי, ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכי. ְנִביִאים 

ֵאֶּלה ְמכּוִּנים "ְנִביִאים ַאֲחרֹוִנים", ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ָהיּו ַאֲחרֹוֵני ַהְּנִביִאים.

למדנו בעלון על הקדיש וראינו את פירוש 
המילים שלו. כתבו ליד כל מילה בארמית מה 

פירושה בעברית:

כרעותיה

פורקניה

בחייכון

בעגלא

בזמן קריב


