
ַּדף נ"ג: ַחג ַהּסּוּכֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ִהְתַרֵחׁש ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבַחג ַהּסּוּכֹות: "ְּבַחג  ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה ֵּתֵאר ֶאת ַמה ּׁשֶ
ַהּסּוּכֹות ִּכְמַעט ֹלא ָהִיינּו ְיֵׁשִנים. ַּבּבֹוֶקר מּוְקָּדם, ָהִיינּו ִנְמָצִאים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ְּכֶׁשִהְקִריבּו ֶאת קֹוְרַּבן ַהָּתִמיד. ַאַחר ָּכְך ִהְתַּפַלְלנּו ְּתִפיַּלת ַׁשֲחִרית ְוִהְקִריבּו ֶאת 
ם ָהִיינּו ּפֹוִנים ְלֵבית  קֹוְרְּבנֹות ַהּמּוָסף ְוַאַחר ָּכְך ַּגם ָאנּו ִהְתַּפַלְלנּו ְּתִפיַּלת ַהּמּוָסף. ִמּׁשָ
ַהִּמְדָרׁש, ִלְלמֹוד ּתֹוָרה. ְלַאַחר ִמֵּכן ָהַלְכנּו ֶלֱאכֹול ְוִלְׁשּתֹות ִלְכבֹוד ֶהָחג, ִהְתַּפַּלְלנּו 
ְּתִפיַּלת ִמְנָחה, ִהְקִריבּו קֹוְרַּבן ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים, ּוֵמאֹוָתּה ָׁשָעה, ָהִיינּו רֹוְקִדים 
ּוְׂשֵמִחים ְּבִׂשְמַחת ֵּבית ַהּשֹׁוֵאָבה ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהּבֹוֶקר". ָאז ָמַתי ֵהם ָיְׁשנּו? ַהַּתְלמּוד 
ְמַסֵּפר ּוְמָתֵאר, ֶׁשְּבֵעת ָהִריּקּוִדים ְּבִׂשְמַחת ֵּבית ַהּשֹׁוֵאָבה, ִמֵּדי ַפַעם ָהיּו ְמִניִחים ֶאת 

ָהרֹאׁש ַעל ַהְּכֵתַפִים ֶׁשל ָהִאיׁש ֶׁשָרַקד ְלָיָדם, ְוָכְך ָהיּו ְמַנְמְנִמים ְקָצת.

ַּדף נ"ד: ְּתִקיעֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ֶיְׁשָנה ִמְצָוה ְמיּוֶחֶדת ִלְתקֹוַע ַּבֲחצֹוְצרֹות ְּבֵעת ַהְקָרַבת קֹוְרְּבנֹות ַהּמּוָסף ְּבֵבית 
ָּבתֹות, ַּבַחִּגים ּוְבָראֵׁשי חֹוָדִׁשים. ַּגם ְּבָׁשָעה ֶׁשָהיּו ַמְקִריִבים ֶאת קֹוְרַּבן  ַהִּמְקָּדׁש ְּבּׁשַ
ַהָּתִמיד ָהיּו תֹוְקִעים, ְּכֶׁשָאְמרּו ֶאת ִׁשיר ֶׁשל יֹום. ָהיּו תֹוְקִעים ַּבֲחצֹוְצרֹות ַּגם ְּבֵעת 
ֶׁשָּפְתחּו ֶאת ַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ָהיּו תֹוְקִעים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, עֹוד 
ְּפָעִמים ֲאָחדֹות. ַמּדּוַע? ַהְּתִקיָעה ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלַסֵּים 
דֹות, ִלְסגֹור ֶאת ַהֲחנּוּיֹות ּוְלַסֵּדר ֶאת ַהַּתְבִׁשיִלים ִלְכבֹוד ַׁשַּבת  ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַּבּׂשָ
ַּבת  ָּבת, ְּכֵדי ְלַהְכִריז ּוְלהֹוִדיַע ֶׁשּׁשַ קֹוֶדׁש. ַּפַעם נֹוֶסֶפת ָּתְקעּו ָסמּוְך ִלְכִניַסת ַהּׁשַ
קֹוֶדׁש ִנְכֶנֶסת ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ְמָלאכֹות. ְּבַחג ַהּסּוּכֹות ָהיּו תֹוְקִעים ַּבֲחצֹוְצרֹות ַּגם 
ְּכֶׁשָהיּו יֹוְצִאים ִלְׁשאֹוב ֶאת ַהַּמִים ְלִמְצַות ִניּסּוְך ַהַּמִים, ּוְכֶׁשָהיּו ָׁשִבים ְּבִזְמָרה ִעם 

ַהַּמִים ַהָּללּו ְּבַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ַּדף נ"ה: ִׁשְבִעים ָּפִרים ְּבַחג ַהּסּוּכֹות

ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ַחג ַהּסּוּכֹות, ִהְקִריבּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִׁשְבִעים ָּפִרים. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון - 13. 
ִליִׁשי - 11. ַּבּיֹום ָהְרִביִעי - 10. ַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי - 9. ַּבּיֹום  ִני - 12. ַּבּיֹום ַהּׁשְ ַּבּיֹום ַהּׁשֵ
ִביִעי - 7. ְּבַסְך ַהּכֹל, ִׁשְבִעים ָּפִרים שָּבִאים ְלַכֵּפר ַעל ֲחָטֵאיֶהם  י - 8. ַּבּיֹום ַהּׁשְ יּׁשִ ַהּׁשִ
ֶׁשל ִׁשְבִעים אּוּמֹות ָהעֹוָלם.  ִּבְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת )ִׂשְמַחת ּתֹוָרה(, יֹום ְלַאַחר ַחג ַהּסּוּכֹות, 
ַמְקִריִבים ַּפר ֶאָחד ִּבְלָבד, ְּכֶנֶגד ַעם ִיְׂשָרֵאל. ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ַעל ָּכְך ָמָׁשל: ַמֲעֶׂשה 
ְּבֶמֶלְך ֶׁשָאַמר ַלֲעָבָדיו: "ָהִכינּו ִלי ְסעּוָּדה ִעם ִמְׁשַּתְּתִפים ַרִּבים". ַאַחר ָּכְך ָאַמר ִליִדידֹו 
ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר: "ָהָבה ַנֲעֶׂשה ְסעּוָּדה ְקַטָּנה, ַרק ֲאִני ְוַאָּתה ְוִנְׂשַמח ָיַחד". ָּכְך ָאַמר 
ַהָּקָּב"ה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון ַּתְקִריבּו ַּפר ֶאָחד ִּבְלָבד, ַאְך ְוַרק ֲעבּור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 411

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת סוכה, דף נ״ו

הסבר: התלמוד שואל מדוע קנסו את כל משמרת 
הכוהנים בלגה: אם זה בגלל שהם היו מאחרים - זה 
מובן. אבל אם זה בגלל ההתנהגות הרעה של אחת 
מבנות הכוהנים - מדוע מענישים גם את אביה? עונה 
אביי: משום שמה שהילד אומר בשוק, הוא שמע מאביו 
ואמו, ואם כן בוודאי שאותה בת ספגה השפעה רעה 

זו בבית הוריה, ולכן קונסים אותם.

קנסינן - קונסים | ברתיה - בתו | שותא - שיחה

"בשלמא למאן דאמר משמרתו שוהה לבא היינו דקנסינן 
לכולה משמר אלא למאן דאמר מרים בת בילגה שהמירה 

דתה, משום ברתיה קנסינן ליה לדידיה? אמר אביי: אין 
כדאמרי אינשי שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה" 

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סּוָּכה נ"ג- ַמֶּסֶכת ֵּביָצה, ַּדף ד'
פרשת ניצבים | כ"א- כ"ז באלול )29 לאוגוסט- 4 לספטמבר( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
שכונת משכנות ישראל בירושלים

משכנות ישראל היא שכונה בירושלים. היא 
הוקמה בשנות ה-70 של המאה ה-19 על ידי 
אגודות שיתופיות, והייתה אחת השכונות 
הראשונות שהוקמו מחוץ לחומות ירושלים 
העתיקה. הקמת השכונות החדשות סיפקה 
מקום מגורים לאוכלוסייה הצפופה בירושלים, 
ובניין  הגאולה  כחלק מתהליך  ונתפסה 
ירושלים המחודש. השכונה נקראה על שם 
הפסוק "מה טובו אהליך יעקב, משכנותיך 
ישראל". בתוך משכנות ישראל נמצאת "שכונת 

בתי גורל", שנבנתה על ידי 
נדבתו של הרב נתן מרקוס 
אדלר עבור עולי תימן. בין 
ישראל  תושבי משכנות 
היה הצדיק הירושלמי ר' 
אריה לוין, הידוע בתור אבי 

האסירים.

"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. 

)Wikipedia, Deror avi( בית הרב אריה לוין

מוצלחת ופוריה שנת לימודים 
לכולכם



מצד שני:

דני חושב שאולי בקשת הסליחה הזו 

הייתה סתם הצגה מן השפה ולחוץ. 

אם באמת הוא היה רוצה לבקש סליחה 

הוא היה עושה זאת בשיחה רצינית, 

בחרטה, באמירה לפני כל הכיתה שהוא 

מבקש סליחה, ובפועל היה משנה את 

התנהגותו. דני חושב שזה שהוא עבר 

לידו וסתם זרק באוויר את המילה 

'סליחה', זה לא רציני ולכן הוא לא מוכן 

לסלוח לו על כל מה שהוא פגע בו 

במשך שנה שלימה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

לדני בן ה 15, יש חבר לכיתה שכבר שנה שלימה מציק לו, לועג לו 
ומבייש אותו לפני כל החברים. דני מאד מאד נפגע מהחבר הזה. לפני 
ראש השנה המורה אמר לכל התלמידים שעליהם לבקש סליחה ממי 
שהם פגעו בו. אותו חבר לכיתה של דני ניגש אליו בהפסקה , אמר לו 
מילה אחת- 'סליחה', והמשיך הלאה. דני מתלבט מאד האם לסלוח לו.

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

פרוזבול 
בשנת השמיטה מתבטלים כל החובות, ומי שהיה 
חייב כסף לחברו, אינו חייב להחזיר אותו לאחר 
השמיטה. כדי למנוע מצב בו אנשים ימנעו 
מלהלוות, תיקן הלל את הפרוזבול - שטר שבו 
מוסר האדם את חובו לבית הדין. חובות של בית 
הדין אינם מתבטלים בשמיטה, וכך יוכל המלווה 

לגבות את חובו גם אחריה.

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

נפילת גוש עציון
במהלך מלחמת העצמאות, הטילו הערבים מצור 
על גוש עציון וניתקו את הדרכים ליישובים 
היהודים שבו. המתיישבים השיבו מלחמה וניסו 
להחזיק מעמד, ושיירות שונות ניסו להגיע 
אליהן ולהגיש להם סיוע. בתאריך ד' באייר 
תש"ח, יום לפני הכרזת המדינה, נפל כפר עציון 
ורוב תושביו והלוחמים שבו נרצחו. שלוש 
הקיבוצים האחרים נכנעו, ותושביהם נלקחו 
לשבי הירדני. היישובים נחרבו ובמקומם הוקמו 
מחנות ירדנים. רק לאחר מלחמת ששת הימים 
חודשה ההתיישבות היהודית בגוש עציון, על 

ידי ילדיהם של מגיני הגוש שנפלו. 

לסלוח לו.והלאה, ולכן מן הראוי את התנהגותו מעתה באופן אמיתי ולשנות מתכוון לבקש סליחה ואולי בכך הוא באמת את המילה סליחה, ראש השנה ואמר החבר ניגש אליו בערב מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia( שיירה בדרך לגוש עציון



3 דקות   | מי אנחנו?

7 דקות

1  .
הרב אריה לוין זצ"ל.

2  . אבי האסירים.
3  .

הספר "איש צדיק היה" שכתב שמחה רז הוא על 
הרב לוין.

4  .

אסירי המחתרות אותם הרבה לבקר בבית הסוהר.
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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 האיש המצויר במרכז התמונה?

מה היה הכינוי שלו?

איך הספר שהילד מחזיק בידו קשור לדמות?

מי האנשים המושיטים ידיהם מעבר לסורגים?

 צעדנו כשיירת לוחמים לעבר יישובי . 1
 גוש עציון להגיש להם סיוע בזמן 

המלחמה והמצור.

פיקד עלינו רב סרן דני מס ז"ל.. 2

נפלנו בקרב בה' בשבט תש"ח.. 3

כולנו קבורים ביחד בהר הרצל בירושלים. 4

2

1

3

4

שיירת הל"ה



ַּדף ב': ַמֶּסֶכת "ֵּביָצה" אֹו ַמֶּסֶכת "יֹום טֹוב"?

ַמּדּוַע ְמַכִּנים אֹוָתּה "ַמֶּסֶכת ֵּביָצה"? ִּכי ַּבִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהַּמֶּסֶכת ֵיׁש ֲהָלָכה 
ְלַגֵּבי ֵּביָצה ֶׁשהּוְּטָלה )ֶׁשּנֹוְלָדה( ְּבֶאְמַצע ֶהָחג, ָמַתי מּוָּתר ֶלֱאכֹול אֹוָתּה ּוָמַתי ָאסּור.

ַּבַּמֶּסֶכת ֶׁשָּלנּו ֵיְׁשָנן ֲהָלכֹות ַרּבֹות ֶׁשְּקׁשּורֹות ְליֹום טֹוב, ּוֶבֱאֶמת ְמַעְנֵין ָלַדַעת, ֶׁשֵּיׁש 
ֵמָהִראׁשֹוִנים ֶׁשִּכיּנּו אֹוָתּה "ַמֶּסֶכת יֹום טֹוב", ְּכִפי ֶׁשַהַּמֶּסֶכת ָהעֹוֶסֶקת ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת, 
ָנה -  ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח,  ה ָיִמים טֹוִבים ְּבֶמֶׁשְך ַהּשָׁ ִהיא "ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת". ֵיׁש ִׁשיּׁשָ
ָנה, ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל סּוּכֹות ְויֹום  בּועֹות, רֹאׁש ַהּׁשָ ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ַחג ַהּׁשָ
ַמִים,  ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת )ִׂשְמַחת ּתֹוָרה(. ַּבְּתקּוָפה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ַבִּמְדָּבר ְוָיַרד ָמן ֵמַהּׁשָ
ֹלא ָיַרד ָמן ְּביֹום טֹוב, ֶאָּלא ַרק ְּבֶעֶרב יֹום טֹוב, ְּכִפי ֶׁשֹּלא ָיַרד ָמן ְּבַׁשַּבת קֹוֶדׁש, ִּכי 
ַהָּיִמים ַהָּללּו ְקדֹוִׁשים. ְּבַמֶּסֶכת ֵּביָצה ַּגם ִנְלַמד, ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַׁשָּבת ְליֹום טֹוב, ֵאֶּלה 

ָּבת, ַאְך ְּביֹום טֹוב מּוָּתר ַלֲעׂשֹות. ְדָבִרים ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּבּׁשַ

ַּדף ג': "מּוְקֶצה"

ַהִּמיָּלה "מּוְקֶצה" ִהיא ִמְּלׁשֹון ָקֶצה, ָּדָבר ֶׁשִּנְמָצא ַבָּקֶצה, ַּבַּצד. ְּדָבִרים ֶׁשֵאין חֹוְׁשִבים 
ֲעֵליֶהם. ְלָמָׁשל, ָעָפר אֹו ֲאָבִנים ֵהם "מּוְקֶצה", ִּכי ַאף ֶאָחד ֹלא חֹוֵׁשב ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם 
ְוָהָאָדם "ַמְקֶצה" אֹוָתם ִמַּדְעּתֹו, הּוא ְּכִאיּלּו ָׂשם אֹוָתם ַּבָּקֶצה, ְוֵאינֹו ִמְתַיֵחס ֲאֵליֶהם.
ָאְמרּו ֲחָכִמים, ָּכל ָּדָבר ֶׁשהּוא "מּוְקֶצה", ָאסּור ְלַטְלֵטלֹו ְּבַׁשַּבת קֹוֶדׁש ּוְביֹום טֹוב. 
ַמּדּוַע ֶּבֱאֶמת ָאְמרּו ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא ְלַטְלֵטל "מּוְקֶצה"? ָהַרְמַּב"ם ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת ַמְסִּביר, 
ָּבת ֲאָנִׁשים ָיִזיזּו ַּפִּטיִׁשים, ַמְבְרִגים ְועֹוד ִּדְבֵרי "מּוְקֶצה", ֵהם ֲעלּוִלים ָחִליָלה  ֶׁשִאם ְּבּׁשַ
ַלֲעׂשֹות ִאיָּתם ֲעֵברֹות ְּבָטעּות, ְלָמָׁשל, ִלְבנֹות, אֹו ְלַתֵּקן ִּכיֵּסא. ָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים: 

ְּבַׁשַּבת קֹוֶדׁש ּוְביֹום טֹוב ֵאין ְלַטְלֵטל "מּוְקֶצה".

ַּדף נ"ו: ַהַחּלֹונֹות ָּבֶהם ִהִּניחּו ַסִּכיִנים

ַּדף ֶזה הּוא ַהַּדף ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַמֶּסֶכת סּוָּכה, ּובֹו לֹוְמִדים ֵּבין ַהֶּיֶתר ַעל ָּכְך ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ִחיֵּלק ֶאת ֵׁשֶבט ַהּכֹוֲהִנים ְלִמְׁשָמרֹות, ְוָכל ִמְׁשָמר ָעַבד ָׁשבּוַע ֶאָחד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ַהִּמְׁשָנה ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשַּבִּקיר ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ַחּלֹונֹות ַרִּבים, ְוָכל ִמְׁשָמר ִקיֵּבל ַחּלֹון ֶאָחד, 
ּבֹו ִהִּניַח ֶאת ַהֲחָלִפים )ַהַּסִּכיִנים ַהַחִּדים( ָּבֶהם ָׁשֲחטּו ֶאת ַהּקֹוְרָּבנֹות. ַעל ַהַּסִּכיִנים ָהיּו 
ְצִריִכים ִלְׁשמֹור, ֶׁשֹּלא ִיָּפְגמּו ְוִיְתַקְלְקלּו. ַהִּמְׁשָנה מֹוִסיָפה ּוְמַסֶּפֶרת, ֶׁשֲחָכִמים ֶהֱעִניׁשּו 
ִמְׁשָמר ֶאָחד ְוָסְתמּו ֶאת ַהַחּלֹון ֶׁשָּלֶהם ְוֵהם ָהיּו ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ְרׁשּות ִמִּמְׁשָמר ַאֵחר ְלַהִּניַח 
ַסִּכיִנים ַּבַחּלֹון ֶׁשָּלֶהם. ַמּדּוַע ֶהֱעִניׁשּו אֹוָתם? ִמְּפֵני ֶׁשְלֶאָחד ֵמַהּכֹוֲהִנים ֶׁשָהָיה ַבִּמְׁשָמר, 
ָהְיָתה ַּבת ְּבֵׁשם ִמְרָים, ּוַפַעם ַאַחת ִהיא ִּביְּזָתה ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ּוִבְּיָׁשה אֹותֹו. ָאְמרּו ֲחָכִמים, 
ִאם ַהַּבת ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ִהְתַנֲהָגה ְּבחּוְצָּפה ָּכזֹו ְּכַלֵּפי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּבַוַּדאי ִהיא ָרֲאָתה ֶׁשָאִביָה 
ְמַזְלֵזל ִּבְכבֹוד ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָלֵכן ֶנֱעַנׁש ָּכל ַהִּמְׁשָמר, ַעל ָּכְך ֶׁשּכֹוֵהן ָּכֶזה ָהָיה ִאיָּתם ָיַחד.

בס"ד

1.  מדוע הענישו את משמרת בלגה?
2.  כיצד עוד נקראת מסכת ביצה?
3.  למה ביום טוב התרנגולות אינן 

מוקצה ובשבת כן?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת סוכה, ַדּף נ״ו | מסכת ביצה דפים ב׳ - 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: 1-חג האביב, 2-חג הקציר, 3-חג  האסיף, 4-יום תרועה, 5-שבת שבתון(

חידה!

דבר תורה
הפסוק שבפרשתנו - "הנסתרות לה' אלוקינו" 
- משמש בדרך כלל כהסבר לדברים שאין 
להם הסבר, כתירוץ לאותן קושיות שאין 

עליהן תשובה.

אולם, שלא על דרך הפשט, ניתן גם להסבירו 
ולומר כי בשונה מבני אדם התופסים זה את 
זה על פי מעשיהם והתנהגותם החיצונית, 
הרי שהקב"ה בוחן כליות ולב ויודע מה עובר 
בתוך לבו של כל יהודי. ה' איננו בוחן ושופט 
אותו רק על פי הצד הנגלה שבנו כלפי חוץ, 
אלא מביט לתוך לבנו הנסתר פנימה ובוחן 

את כוונותינו. 

לכן החלק הנסתר של הלב - "לה' אלוקינו".

ַּדף ד': ִּביּקּור ְּבלּול ַהַּתְרְנגֹולֹות

ְלַחג ַהּסּוּכֹות ָנַסע ֲאִריֵאל ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶאל ּדֹוָדיו ַּבְּכָפר. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַחג, ַאֲחֵרי 
ַהְּסעּוָּדה, ִטֵּיל ֲאִריֵאל ִעם ֶּבן ּדֹודֹו ִיְׂשָרֵאל ְוֵהם ָהְלכּו ִלְראֹות ֶאת לּול ַהַּתְרְנגֹולֹות.

ָאַמר ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִריֵאל: "ַאָּתה זֹוֵכר ֶׁשַּפַעם ָהִייָת ֶאְצֵלנּו ְּבַׁשָּבת, ְוַאָּבא ֶׁשִּלי ָאַמר ְלָך ֶׁשָאסּור 
ְלָהִזיז ֶאת ַהַּתְרְנגֹולֹות, ִּכי ֵהן מּוְקֶצה. זֹוֵכר?". ָעָנה ֲאִריֵאל: "ַוַּדאי. ָאִביָך ִהְסִּביר, ֶׁשִּבְגַלל 
ָּבת, ָלֵכן ֵהן "מּוְקֶצה"  ָּבת, ִּכי ֲהֵרי ָאסּור ִלְׁשחֹוט אֹוָתן ַּבּׁשַ ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן ַּבּׁשַ
ְוָאסּור ְלָהִזיז אֹוָתן". ָאַמר לֹו ִיְׂשָרֵאל: "ַהּיֹום מּוָּתר ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהַּתְרְנגֹולֹות. ַהּיֹום יֹום טֹוב, 
ּוְביֹום טֹוב ֲהֵרי מּוָּתר ִלְׁשחֹוט ְּכֵדי ֶלֱאכֹול, ָלֵכן ַהַּתְרְנגֹולֹות ֶׁשָּלנּו ֵאיָנן מּוְקֶצה, ֵהן ְּכמֹו אֹוֶכל, 
ִּכי ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן". ֲאִריֵאל ָחַׁשב ְוָחַׁשב ּוְלַבּסֹוף ָאַמר: "ֲאָבל ַּגם ְּביֹום טֹוב, ָאסּור 
ְלָהִזיז ַּתְרְנגֹוֶלת ֶׁשרֹוִצים ֶׁשַּתְמִׁשיְך ְלַהִּטיל ֵּביִצים, ִּכי אֹוָתּה ֵאין רֹוִצים ִלְׁשחֹוט, ָאז ֵאין 

ָלּה ִׁשיּמּוׁש ְּביֹום טֹוב". "ָנכֹון ְמאֹוד", ָעָנה ִיְׂשָרֵאל, "ָּכְך ֶּבֱאֶמת לֹוְמִדים ְּבַמֶּסֶכת ֵּביָצה".

ַמֶּסֶכת ֵּביָצה

מסכת ביצה!מתחיליםמסכת סוכהמסיימים

התחלנו ללמוד על מסכת ביצה, העוסקת 
בימים טובים. מתחו קו בין החגים השונים 

לבין כינוייהם:

1. פסח                                חג האסיף

2. שבועות                          יום תרועה

3. סוכות                             שבת שבתון

4. ראש השנה                     חג הקציר

5. יום כיפור                        חג האביב


