
ַּדף מ"ו: ֲאֶׁשר ִקְדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו

ְּבֵליל ַחג ַהּסּוּכֹות, ִנְכָנִסים ַלּסּוָּכה, ְוַאֲחֵרי ַהִּקיּדּוׁש ְמָבְרִכים: "ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵקינּו 
ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצּוָנּו ֵליֵׁשב ַּבֻּסָּכה".

ֹלא ַרק ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְכָנִסים ַלּסּוָּכה ְמָבְרִכים ְּבָרָכה זֹו, ֶאָּלא ְּבָכל ַּפַעם 
ֶׁשִּנְכָנִסים ֶלֱאכֹול ַּבּסּוָּכה, ָצִריְך ְלָבֵרְך ֵמָחָדׁש ַעל ַהִּמְצָוה.

ַּגם ַעל ִמְצַות ְנִטיַלת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְמָבְרִכים, "ָּברּוְך… ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו 
ְוִצּוָנּו ַעל ְנִטיַלת לּוָלב". ְּבָרָכה זֹו ְמָבְרִכים ֹלא ַרק ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהּסּוּכֹות, 

ֶאָּלא ְּבָכל יֹום ֵמָחָדׁש.

ֵאָלה ִהיא - ִּמְצַות לּוָלב ִמן ַהּתֹוָרה ִהיא ַרק ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶהָחג, ָאז ֵאיְך  ַהּׁשְ
ָאנּו ְמָבְרִכים ְּבֶיֶתר ַהָּיִמים, "ְוִצּוָנּו ַעל ְנִטיַלת לּוָלב? ַהִאם ַהָּקָּב"ה ִציּוָה אֹוָתנּו? ֵהן 

ֲחָכִמים ִציּוּו אֹוָתנּו.

ַהְּתׁשּוָבה ְלָכְך ִהיא ֶׁשֵמַאַחר ֶׁשַהָּקָּב"ה ִציּוָה ִלְׁשמֹוַע ְלַחְכֵמי ַהּתֹוָרה, ְוֵהם ִציּוּו 
ִליּטֹול ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְּבָכל ַהָּיִמים, ֲהֵרי ֶׁשָאנּו ִמְתַּכּוְִנים ֶׁשַהָּקָּב"ה ִציּוָה ִלְׁשמֹוַע 

ַלֲחָכִמים ֶׁשָאְמרּו ִליּטֹול ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים.

ַּדף מ"ז: ִּבְרַּכת ֶׁשֱהֱחָינּו

ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַחג ָחָדׁש, ְמָבְרִכים "ָּברּוְך ַאָּתה… ֶׁשֱהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה". 

ָאנּו מֹוִדים ַלָּקָּב"ה ֶׁשָּנַתן ָלנּו ַחִּיים ְוִהּגיָענּו ֶלָחג ַהֶּזה.

ַכח ְוֹלא ֵּבֵרְך ֶאת ַהְּבָרָכה  ֶאת ִּבְרַּכת "ֶׁשֱהֱחָינּו" אֹוְמִרים ַּבִּקיּדּוׁש, ֲאָבל ִמי ֶׁשּׁשָ
ַּבִּקיּדּוׁש, ָיכֹול ְלָבֵרְך ַּגם ַאַחר ָּכְך. 

ְּבַחג ַהּסּוּכֹות ְמָבְרִכים "ֶׁשֱהֱחָינּו" ַּפֲעָמִים, זֹאת ִמְּפֵני ֶׁשֵיׁש ָלנּו ְׁשֵּתי ִמְצוֹות - ִמְצָוה 
ִנָּיה ִהיא ִמְצַות ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים. ָלֵכן, ַּבַּלְיָלה  ַאַחת, ִהיא ִמְצַות ַהּסּוָּכה, ְוַהִּמְצָוה ַהּׁשְ
ְמָבְרִכים ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ַעל ִמְצַות ַהּסּוָּכה, ּוַבּבֹוֶקר ְמָבְרִכים ַּפַעם נֹוֶסֶפת ַעל 

ִמְצַות ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים.

ִּבְיֵמי ַחג ַהּסּוּכֹות ֹלא ְמָבְרִכים ָּכל יֹום ֵמָחָדׁש "ֶׁשֱהֱחָינּו" ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ִׁשְבַעת ְיֵמי ַחג 
ַהּסּוּכֹות ֵהם ַחג ֶאָחד ָארֹוְך, ּוִבְרַּכת "ֶׁשֱהֱחָינּו" ִּבְתִחיַּלת ֶהָחג ִהיא ֲעבּור ָּכל ְיֵמי ֶהָחג.

ֲאָבל, ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַחג ִׂשְמַחת ּתֹוָרה, ְמָבְרִכים ׁשּוב "ֶׁשֱהֱחָינּו", ִּכי הּוא ַחג ָחָדׁש, ֲאִפיּלּו 
ֶׁשהּוא ָחל ִמָּיד ַאֲחֵרי ַחג ַהּסּוּכֹות.

ַּדף מ"ח: ִמְצַות ִניּסּוְך ַהַּמִים

ְּבֵעת ֶׁשַּמְקִריִבים קֹוְרָּבנֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ָהיּו מֹוְזִגים ַיִין ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ְמִזיַגת ַהַּיִין 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְמכּוָּנה "ִניּסּוְך".

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל ִמְצַות ְנָסִכים ְמיּוֶחֶדת ֶׁשל ַחג ַהּסּוּכֹות. ִלְפנֹות ּבֹוֶקר ָהיּו 
יּלֹוַח ֶׁשִּנְמָצא ָסמּוְך ָלִעיר  ַהּכֹוֲהִנים יֹוְצִאים ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּופֹוִנים ְלֵעֶבר ַמְעַין ַהּׁשִ
ְירּוָׁשַלִים. ְּבַהִּגיָעם ֶאל ַהַּמְעָין ָהיּו ׁשֹוֲאִבים ִמֶּמּנּו ַמִים ְלתֹוְך ֵּכִלים ְוַאַחר ָּכְך ָחְזרּו 
מֹו "ַׁשַער ַהַּמִים", ִמְּפֵני ֶׁשַּדְרּכֹו  ִעם ַהֵּכִלים ְוִנְכְנסּו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶּדֶרְך ַׁשַער ֶׁשּׁשְ

ָהיּו ִנְכָנִסים ַהּכֹוֲהִנים ִעם ַהַּמִים.

ַאַחר ָּכְך ָהיּו ַהּכֹוֲהִנים יֹוְצִקים ֶאת ַהַּמִים ְוֶאת ַהַּיִין ֶׁשל ַהְּנָסִכים ְלתֹוְך ְסָפִלים 
ֶׁשְּמחּוָּבִרים ַלִּמְזֵּבַח. ְּבַתְחִּתית ַהְּסָפִלים ָהיּו חֹוִרים ֶׁשִהִּגיעּו ְלַמָּטה ְלַמָּטה, ַעד 

ַלְּתהֹום ָהֲעמּוָּקה.

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת סוכה, דף מ״ו

הסבר: רבי זירא אומר שאסור להגיד לילד שייתנו לו 
משהו, ובסוף לא לתת לו, משום שזה מרגיל אותו לשקר, 

ואחרי שמתרגלים לשקר קשה להפסיק.

תרגום: דיהיבנא - שאתן  |  מידי - משהו
לאגמוריה - ללמד אותו

"אמר רבי זירא: לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא לך 
מידי ולא יהיב ליה משום דאתי לאגמוריה שיקרא, 

שנאמר )ירמיהו ט'( למדו לשונם דבר שקר" 
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סדר מועד | ַמֶּסֶכת סּוָּכה מ"ו- נ"ב
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 

העיר תטואן במרוקו -
ירושלים של מרוקו

תטואן היא עיר בצפון מרוקו. בעקבות גירוש 
ספרד נוסדה במקום קהילה יהודית של 
מגורשי ספרד שדיברה לאדינו. השכונה 
היהודית נקראה מלאח ושכנה בדרום רובע 
המדינה. בשל רבניה הגדולים של העיר היא 
כונתה "ירושלים של מרוקו" או "ירושלים 
הקטנה", והקהילה הייתה ידועה בחינוך 
הטוב שהעניקה לילדיה. בשנת 1798 נערך 
פוגרום בתושבים היהודים, וכך גם ב-1859, 
כאשר פלשו הספרדים לעיר. בתחילת המאה 
ה-20 מנו יהודי תטואן כ-20% מתושבי העיר, 
אולם רובם עזבו אותה והיגרו לארץ ישראל 

לארצות  או 
אחרות.

"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. 

כיכר חסן השני 
והכניסה לארמון 
המלכותי במדינה 

של תטואן 
 Wikipedia,(
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מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שמכיוון שדני פגע ביוסי לפני 

כל הכיתה הוא צריך להתנצל 

ולבקש סליחה לפני כולם. אם 

הוא לא עושה זאת, אלא רק 

מבקש סליחה ביחידות מול 

יוסי, יוסי לא צריך לסלוח 

לו. בדרך שבה פגע - כך עליו 

להתנצל ולבקש סליחה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

דני בן ה-14 פגע מאוד ביוסי ובייש אותו לפני כל הכיתה. יוסי נפגע 
מכך מאוד. חלפו כמה שבועות מאותו המקרה, וראש השנה מתקרב. 
דני ניגש ליוסי וביקש ממנו סליחה על מה שעשה. יוסי אמר שהוא 
אולי מוכן לסלוח בתנאי שדני יבקש סליחה לפני כל הכיתה, ולזה דני 
לא הסכים. הוא הסכים לבקש סליחה מיוסי ביחידות, אבל לא היה מוכן 
לעשות זאת מול כל הכיתה. הדבר עורר דיון סוער במשפחתו של יוסי.

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

שנת שמיטה
שנת שמיטה היא השנה השביעית למחזור השנים. 
היא נקראת כך משום שהתורה מצווה בשנה לזו 
לשמוט את האדמה ולא לעבוד בה. כמו כן, בשנה 
זו חלה "שמיטת כספים", בה נמחלים החובות 
הכספיים. שנת השמיטה היא כמו השבת של 

הארץ, ולכן חשוב לתת בה מנוחה לאדמה.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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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

עליית יהודי מרוקו לארץ ישראל
יהודים עלו ממרוקו לארץ ישראל לאורך כל 
הדורות. עם הקמת המדינה ופרוץ מלחמת 
העצמאות החריף היחס העוין כלפי היהודים 
במרוקו, והחל גל עלייה גדול לארץ. בשנים -1948

1956 הייתה מרוקו תחת שלטון צרפתי, שאיפשר 
ליהודים לעלות לארץ תחת מגבלות. בשנים 
אלה עלו 85,000 יהודים. בחמש השנים הבאות 
נאסרה ההגירה, אך 30,000 יהודים הצליחו 
לעלות לארץ באופן לא חוקי בספינות מעפילים. 
בשנים 1961-1967 עלו לארץ 120,000 יהודים 
במסגרת מבצע יכין, בהסכמה בשתיקה מצד 
השלטונות. סך הכל עד שנת 2000 עלו ממרוקו 
לארץ קרוב לרבע מיליון יהודים, ורק אלפים 

בודדים נותרו שם.

יוסי צריך לסלוח לו.המעשה החמור שעשה, ולכן ביקש סליחה ומבין את גם מתבייש. העיקר שהוא כולם. זה קשה לו מדי והוא אפילו שהוא לא מתנצל לפני לו שהוא צריך לסלוח לדני חלק מבני המשפחה אמרו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

ציור של ישיבת רבנים במרוקו )1882( 
)Wikipedia(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  . הספינה "אגוז".
2  .

יצאה ממרוקו בדרכה לארץ ישראל.
3  .

הספינה טבעה בים.
4  . 44 אנשים.
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2017 
 70 שנה
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70
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ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי
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 5699
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 1947
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העצמאות
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חתימת 
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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 הספינה שבציור?

מהיכן היא יצאה ולאן היו מיועדות פניה?

מה היה בסופה?

כמה אנשים היו עליה?

ארגון חשאי שהקים המוסד במרוקו בשנת 1955.. 1
שם הצופן שלו היה "המסגרת".. 2
מטרתו הייתה לארגן עליית יהודים ממרוקו ולהגן על . 3

הקהילות שם.
חברי הארגון ערכו מאות פעולות, שבמסגרתן הוברחו . 4

ממרוקו עשרות אלפי יהודים.
 אחת הספינות שהוציא הארגון הייתה . 5

הספינה "אגוז".

2

1

3

4

המחתרת היהודית  במרוקו



ַּדף נ': ֶהָחִליל ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 

"ְּכֵלי ָׁשֵרת" ֵהם ַהֵּכִלים ֶׁשְּמָׁשְרִתים ָּבֶהם ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּכגֹון ְמנֹוַרת ַהָּזָהב, ׁשּוְלַחן 
ֶלֶחם ַהָּפִנים, ַהֵּכִלים ֶׁשְּבתֹוָכם ִקיְּבלּו ֶאת ַּדם ַהּקֹוְרָּבנֹות, ָועֹוד.

ֵרת? ִמָּמה עֹוִׂשים ֶאת ְּכֵלי ַהּׁשָ

ַרִּבי אֹוֵמר, ֶׁשִּמְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה לֹוְמִדים, ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ִמַּמֶּתֶכת ִּבְלָבד, ְוֹלא 
ֵמֵעץ, ִּכי ַמֶּתֶכת ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר ִמן ָהֵעץ. ּוְבָכל זֹאת, ְּכִלי ֶאָחד ָהָיה ַבִּמְקָּדׁש ָעׂשּוי 
ֵמֵעץ, ְוהּוא ֶהָחִליל, ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ּובֹו ָהיּו ַהְּלִוִּיים ְמַחְלִלים ְּבֵעת 

ַהְקָרַבת ַהּקֹוְרָּבנֹות. ַמּדּוַע ֹלא ַנֲעָׂשה ֶהָחִליל ִמַּמָּתֶכת?

ִמְּפֵני ֶׁשֲחִליל ַמֶּתֶכת ֵאינֹו ֵמִפיק קֹול ָנִעים ְּכָחִליל ֶׁשל ֵעץ.

ַּדף נ"א: ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּשֹׁוֵאָבה

ָלַמְדנּו ַעל ִמְצַות ִניּסּוְך ַהַּמִים ֶׁשל ַחג ַהּסּוּכֹות.

ֶאת ַהַּמִים ָהיּו ׁשֹוֲאִבים ְּבִׂשְמָחה ְגדֹוָלה, ְּכִפי ֶׁשָאַמר ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא )ֶּפֶרק י"ב( 
"ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמְעְיֵני ַהְיׁשּוָעה". ַהְּלִוִּיים ָהיּו עֹוְמִדים ַעל ַמְדְרגֹות ַׁשַער 
ִניָקנֹור ּוְמַנְּגִנים ִּבְנָבִלים, ִּכיּנֹורֹות, ְמִציְלַּתִים, ֲחצֹוְצרֹות ּוְכֵלי ִׁשיר. ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, 
ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוַצִּדיִקים, ָהיּו רֹוְקִדים ִעם ַלִּפיִדים ּבֹוֲעִרים, זֹוְרִקים אֹוָתם ָּבֲאִויר 

ְותֹוְפִסים אֹוָתם, ְואֹוְמִרים ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ַלָּקָּב"ה.

ֲאבּו  ִׂשְמָחה זֹו ִנְקְרָאה "ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּשֹׁוֵאָבה", ִּכי ִהיא ֶנֶעְׂשָתה ִלְכבֹוד ַהַּמִים ֶׁשּׁשָ
ִמן ַהַּמְעָין, ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ִניּסּוְך ַהָּמִים.

ַּדף מ"ט: ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר: ּכֹה ֲחׁשּוָבה ִמְצַות ְנִתיַנת ְצָדָקה 
ַלֲעִנִּיים, ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמֲחִׁשיב אֹוָתּה יֹוֵתר 

ִמִּמְצַות ַהְקָרַבת קֹוְרָּבנֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ֵאיְך ִמְצַות ְצָדָקה ְמַקְּיִמים ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְּבֶּכֶסף. הֹוִסיף 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ִּכי ִמי ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצַות ְּגִמילּות 
ֲחָסִדים, ְועֹוֵזר ַלֲאָנִׁשים, עֹוֶׂשה ִמְצָוה ְגדֹוָלה עֹוד 
יֹוֵתר ִמִּמְצַות ַהְּצָדָקה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו עֹוֶׂשה 
ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבגּופֹו, ְוִאיּלּו ֶאת ִמְצַות ַהְּצָדָקה ְמַקְּיִמים 

ַעל ְיֵדי ְנִתיַנת ֶּכֶסף.

ֵאיְך ְמַקְּיִמים ִמְצַות ְּגִמילּות ֲחָסִדים? ְלָמָׁשל, ְלַׂשֵּמַח 
ֲחָתִנים ְוַכּלֹות, ַלֲעזֹור ְלִמי ֶׁשָּזקּוק, ְוַגם ְלַהְסִּפיד ֶאת 

ַהִּנְפָטִרים ְוִלְקּבֹור אֹוָתם.

בס"ד

1. מדוע בסוכות מברכים "שהחיינו" פעמיים?
2. מדוע היה במקדש שער שנקרא "שער המים"?

3. איזה כלי נגינה במקדש היה יוצא דופן?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סוכה, ַדּפים מ״ט - נ״ב

???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: 4,1 - מהתורה, 5,3,2 - מדרבנן(

חידה!

דבר תורה
בפרשתנו מצווה משה שביום הכניסה לארץ, 
רגע אחרי שיעברו את הירדן -  יעשו מעמד 
גדול בשכם. במעמד זה יהיה חידוש של הברית 
שבין ישראל לקב"ה, ייקראו שוב איסורים רבים 
המוזכרים בתורה וכל העם יענה אמן.  מדוע 
צריך לחזור שוב על אותן מצוות שהעם כבר 
מכיר היטב מתקופת המדבר ולעשות מעמד 
כל כך מיוחד? ניתן לומר שדבר זה מלמדנו על 
המהפך והשינוי הגדול שמתרחש עם הכניסה 
לארץ ישראל. הכניסה לארץ יכולה להיתפס 
כשינוי גאוגרפי בלבד, אך למעשה היא שינוי 
מהותי ועמוק ביותר. עד הכניסה לארץ היו בני 
ישראל תחת הנהגה ניסית, ומעתה הכל הולך 
בדרך הטבע.  כאשר שני צדדים עושים ביניהם 
חוזה וחל שינוי מהותי בתנאי הבסיס, יש בדרך 
כלל לחתום על הסכם מחודש. באותו האופן 
רצה ה' לבטא כי הכניסה לארץ איננה שינוי טכני 
וגיאוגרפי בלבד, כי אם שינוי בהנהגה, הדורש 

חידוש מיוחד של מעמד הברית.

ַּדף נ"ב: ֵאיְך ִמְתַּגְּבִרים ַעל ַהֵּיֶצר ָהָרע?

ַהֵּיֶצר ָהָרע ִלְפָעִמים ְמַפֶּתה ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות. ָהָאמֹוָרא ַרב ַאִּסי, אֹוֵמר, ֶׁשָּצִריְך 
ְלִהיָּזֵהר ִמֶּמּנּו ְמאֹוד, ִּכי ְּכֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ַמִּגיַע ַּפַעם ִראׁשֹוָנה ָלָאָדם, ֹלא ָקֶׁשה לֹו 
ְלִהְתַּגֵּבר ָעָליו, ִּכי הּוא ֹלא ָרִגיל ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות. ֲאָבל, ִאם הּוא ַמְקִׁשיב ַלֵּיֶצר ָהָרע 
ְועֹוֶׂשה ֲעֵבָרה ְועֹוד ֲעֵבָרה, ַּבּסֹוף ִיְהֶיה לֹו ָקֶׁשה ְמאֹוד ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר ָהָרע ְוהּוא 
ָעלּול ַלֲעבֹור ֲעֵברֹות ַרּבֹות. ּוַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר ָהָרע? 
ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ָצִריְך ִלְזּכֹור, ֶׁשַהָּקָּב"ה רֹוֶצה ַלֲעזֹור ָלנּו ְלִהְתַּגֵּבר ַעל 
ַהֵּיֶצר ָהָרע. ִאם ַהָּקָּב"ה רֹוֶאה ֶׁשְּיהּוִדי ְמַנֶּסה ְלִהְתַּגֵּבר ָעָליו, הּוא ְּכָבר ַיֲעזֹור לֹו. ַרק 

ָצִריְך ְלַנּסֹות, ְלִהְתַאֵּמץ, ְלִהְׁשַּתֵּדל, ְוַהָּקָּב"ה ַיֲעזֹור ְלִהְתַּגֵּבר ָעָליו.

למדנו על מצוות מהתורה ומצוות מדברי 
חכמים )מדרבנן(. סמנו ליד כל אחד מהמצוות 

הבאות האם היא מהתורה או מדרבנן:

1. נטילת לולב ביום הראשון של סוכות –  

    ❑ מהתורה  /  ❑ מדרבנן

2. נטילת לולב בשאר ימי הסוכות –        

   ❑ מהתורה  /  ❑ מדרבנן

3. קידוש

    ❑ מהתורה  /  ❑ מדרבנן

4. ישיבה בסוכה 

    ❑ מהתורה  /  ❑ מדרבנן

5. נטילת ידיים

    ❑ מהתורה  /  ❑ מדרבנן

צפו 
בסרטון


