
ַּדף י"ט: קֹוְרַּבן ּתֹוָדה

ִמי ֶׁשִּניַּצל ִמַּסָּכָנת ַחִּיים, ְלָמָׁשל, חֹוֶלה ָקֶׁשה 
ֶׁשִהְתַרֵּפא, ִמי ֶׁשָעַבר ְּדָרִכים ְמסּוָּכנֹות ְוִניַּצל, אֹו 
ם,  ִמי ֶׁשָהָיה ְּבֵבית סֹוַהר ְּבַמָּצב ְמסּוָּכן ְוִניַּצל ִמּׁשָ
ָצִריְך ְלָהִביא קֹוְרַּבן ּתֹוָדה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ַיַחד ִעם 
קֹוְרַּבן ּתֹוָדה ְמִביִאים ַאְרָּבִעים ַחּלֹות; ְׁשלֹוִׁשים 

ַמּצֹות ְוֶעֶׂשר ַחּלֹות ָחֵמץ. ַאֲחֵרי ֶׁשַּמְקִריִבים ֶאת ַהּקֹוְרָּבן, אֹוְכִלים ֶאת ַאְרָּבִעים ַהַחּלֹות. 
ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר ֶׁשְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ֶׁשל ֶּפַסח ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִביא קֹוְרַּבן ּתֹוָדה, ִמְּפֵני ֶׁשִעם 
קֹוְרַּבן ַהּתֹוָדה ְמִביִאים ֶעֶׂשר ַחּלֹות ָחֵמץ, ְוָאסּור ֶלֱאכֹול ָחֵמץ ַּבֶּפַסח. ֲאִפיּלּו ְּבֶעֶרב 
ֶּפַסח ֹלא ְמִביִאים קֹוְרַּבן ּתֹוָדה, ִמְּפֵני ֶׁשְּבֶעֶרב ֶּפַסח מּוָּתר ֶלֱאכֹול ָחֵמץ ַרק ַעד ֲחצֹות 
)ֶאְמַצע( ַהּיֹום, ְוחֹוְׁשִׁשים, ֶׁשֹּלא ַיְסִּפיקּו ֶלֱאכֹול ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ַחּלֹות ַּבֲחִצי יֹום, ַוֲהֵרי 

ָצִריְך ֶלֱאכֹול אֹוָתן, ִּכי ֵהן ְּכמֹו קֹוְרָּבן.

ַּדף כ': ִמיּדֹוָתיו ַהּמּוְפָלאֹות ֶׁשל ִהֵּלל ַהָּזֵקן

ַּפַעם ַאַחת ִהִּגיַע ַהַּתָּנא ִהֵּלל ַהָּזֵקן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּביֹום טֹוב, ִעם ְּבֵהָמה ֶׁשהּוא ָרָצה 
ְלַהְקִריב ְלקֹוְרַּבן עֹוָלה. ּקֹוְרַּבן עֹוָלה - ַמְקִריִבים ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ּכּוּלֹו, ְוֵאין ַמְׁשִאיִרים 
ִמֶּמּנּו ְּכלּום ַלֲאִכיָלה. ָלֵכן ָסַבר ַׁשַּמאי, ֶׁשְּביֹום טֹוב ָאסּור ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן עֹוָלה, 
ֶׁשֲהֵרי ִאי ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול אֹותֹו ּוְביֹום טֹוב ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְמָלאכֹות ֶׁשֵאיָנן ְלצֹוֶרְך 
ֲאִכיָלה. ִהֵּלל ַהָּזֵקן ָחַלק ַעל ַׁשַּמאי ְוָסַבר: ֶׁשַּגם ְּביֹום טֹוב מּוָּתר ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן 
עֹוָלה. ְּכֶׁשָעָלה ִהֵּלל ַהָּזֵקן ְלַהר ַהַּבִית ִעם קֹוְרַּבן ָהעֹוָלה, ִניְּגׁשּו ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו 
ֶׁשל ַׁשַּמאי ַהָּזֵקן ּוְׁשֵאלּוהּו: "ַהִאם ָּבאָת ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן עֹוָלה? ֲהֵרי ַאָּתה יֹוֵדַע 
ַּמאי אֹוֵמר ֶׁשָאסּור!". ּוֶמה ָעָנה ָלֶהם ִהֵּלל? ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשִהֵּלל ָהָיה ָעָניו  ֶׁשּׁשַ
ָּכל ָּכְך, ְוהּוא ֹלא ָרָצה לֹוַמר ָלֶהם, "ֲאִני חֹוֵלק ַעל ַׁשַּמאי! ֲאִני סֹוֵבר ַאֶחֶרת!", ָלֵכן 

הּוא ָאַמר: "ֹלא. ֹלא ָּבאִתי ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן עֹוָלה, ֶאָּלא קֹוְרַּבן ְׁשָלִמים".

ַּדף כ"א: ַהְּסעּוָּדה ַהְּגדֹוָלה ַלַחָּיִלים ַהּגֹוִים

ִּבְתקּוַפת ַהַּתָּנִאים ַחי ַּתָּנא ּוְׁשמֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַהִּתיְמִני.  ְּבַאַחד ַהַחִּגים, ֹלא ִהִּגיַע ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ַהִּתיְמִני ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. ְלָמֳחָרת ָׁשַאל אֹותֹו ַהַּתָּנא ַרִּבי ְיהּוָדה 
ֶּבן ָּבָבא: "ַמה ָּקָרה ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֶׁשֹּלא ִהַּגְעָּת?". ָעָנה לֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַהִּתיְמִני: "ֶאְתמֹול 
ָהְיָתה ָלנּו ָצָרה ְגדֹוָלה. ַחָּיִלים ּגֹוִים ָּבאּו ְוָרצּו ַלֲחטֹוף ָׁשָלל ֵמַהָּבִּתים ֶׁשָּלנּו. ְּכֵדי 
ְלַהְרִּגיַע אֹוָתם, ִמַהְרנּו ִלְׁשחֹוט ֵעֶגל, ֵהַכּנּו ָלֶהם ְסעּוָּדה ְגדֹוָלה, ְוֵהם ָאְכלּו ְוָׂשְבעּו 
ְוָעְזבּו אֹוָתנּו ְוֹלא ִהִּציקּו ָלנּו". ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ְּבֵתיָרא: ְּביֹום טֹוב מּוָּתר ִלְׁשחֹוט 
ֲעבּור ּגֹוי ַרק ֵעֶגל ָּכֵׁשר ֶׁשַּגם ְיהּוִדים יֹאְכלּו ִמֶּמּנּו, ֲאָבל ֵעֶגל ְטֵרָפה ָאסּור ִלְׁשחֹוט 
ְלגֹוי. ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשְּביֹום טֹוב מּוָּתר ַלֲעׂשֹות ְמָלאכֹות, ַרק "ְלצֹוֶרְך אֹוֶכל ֶנֶפׁש" ֶׁשל 
ְיהּוִדי - ְלצֹוֶרְך ֲאִכיָלה ֶׁשל ְיהּוִדי. ָלֵכן, ִאם ָהֵעֶגל ָּכֵׁשר, ַּגם ְיהּוִדי ָיכֹול ֶלֱאכֹול ִמֶּמּנּו, 

ּומּוָּתר ִלְׁשחֹוט אֹותֹו, ִּכי ֶזה ֶנְחָׁשב ְׁשִחיָטה ַּגם ְלצֹוֶרְך ַהְּיהּוִדי.

שמחת בית השואבה 
שמחת בית השואבה הייתה אירוע חגיגי 
ימי חג  שהתקיים בבית המקדש במהלך 
הסוכות. היא נקראה כך על שם התהלוכה 
החגיגית שבה היו יורדים לשאוב מים ממעיין 
השילוח כדי לנסך אותם על גבי המזבח ולקיים 
את מצוות ניסוך המים. חז"ל תיארו את גודל 
השמחה, עליה אמרו שמי שלא ראה שמחת 
בית השואבה - לא ראה שמחה מימיו. במהלך 
החגיגות ילדי הכוהנים היו מטפסים על 
עמודים עם כדי שמן כדי להדליק את המנורות, 
לכל  הגיע  שאורן 
רחבי ירושלים, וגדולי 
החכמים היו רוקדים 

עם אבוקות של אש.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

ריקודים בשמחת בית השואבה בישיבת מרכז הרב
)Wikipedia, ישיבת מרכז הרב(

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 414

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ביצה, דף י״ט

הסבר: רבא מספר שחכמים דנו בשאלה האם מחשבתו 
של האדם ניכרת מתוך מעשיו, למשל כאשר הוא אוחז 
כלי בידו ורץ לטבול אותו בין השמשות. לדעת אחד 
החכמים, הוא רץ משום שהוא יודע שצריך לטבול את 
הכלי לפני השקיעה כדי שאפשר יהיה להשתמש בו, 
ואילו לדעת חכם אחר הוא רץ כי הוא עסוק במלאכתו.

אשכחתינהו - מצאתי  |  נקיט - אוחז
רהיט - רץ

אמר רבא: אשכחתינהו לרבנן דבי רב דיתבי וקא אמרי: 
במחשבתו נכרת מתוך מעשיו קמפלגי, והיכי דמי? כגון 
דנקיט מנא בידיה ורהיט ואזיל בין השמשות לאטבוליה. 
מר סבר, האי דקא רהיט ואזיל מידע ידע דבעי הערב 

שמש, ומר סבר מחמת מלאכתו הוא דקרהיט.

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֵּביָצה, ַּדף י"ט- כ"ה
שבת חוה"מ סוכות | י"ג- י"ט בתשרי )19-25 לספטמבר( 

חג סוכות שמח!
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

"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. 



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שתמיד 

אמרו להם שהסוכה היא כמו הבית 

שלהם למשך ימי החג. כמו שבבית 

יש מחשבים, מסך וסרטים ושאר 

הדברים שעושים בבית, אז אם 

הסוכה היא באמת כמו הבית - אין 

סיבה שהמכשירים הללו לא יהיו 

בסוכה. כמובן שלא יפעילו אותם 

בחג או בזמן הסעודות, אבל בשאר 

ימי חול המועד - למה לא?

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

משפחת כהן בנתה סוכה גדולה, יפה ומקושטת מאוד. כל מי שנכנס 
לסוכה התפעל ממנה. לפני החג, לקראת סיום בניית הסוכה ותליית 
הקישוטים, ראה אבי המשפחה שחלק מהילדים מביאים לסוכה את 
מסך הטלוויזיה הגדול ואת המחשבים שלהם. הם אמרו לו שהם רוצים 
במהלך חול המועד לראות סרטים במסך, ולהשתמש במחשבים כפי 

שהם עושים בבית. 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
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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

השגת סרטיפיקט - 
רישיון עלייה לארץ ישראל

שר  צ'רצ'יל,  וינסטון  פרסם   1922 בשנת 
המושבות הבריטי, את הספר הלבן הראשון, 
בו נקבע שעליית יהודים לארץ ישראל תוגבל 
למספר שלדעת הבריטים לא יפגע בתושבים 
המקומיים. לשם כך הונפקו רישיונות עלייה 
מיוחדים, שנקראו "סרטיפיקטים". הבריטים 
קבעו את מכסת האנשים שיוכלו לעלות לארץ, 
ואת התנאים שלפיהם יינתנו הרישיונות, בהתאם 
ליכולתם הכלכלית של העולים. יהודים רבים עשו 
השתדלויות על מנת להשיג סרטיפיקט לעלייה 
לארץ, ובין היתר רווחה תופעה של נישואים 
מדומים בין רווקים לרווקות, מכיוון שניתן היה 

להשתמש בסרטיפיקט אחד לשני בני הזוג. 

של הסוכה.באווירת החג וביופי הטבעי הללו, שפוגמים בקדושה, ורוחנית, בלי כל המכשירים הסוכה צריכה להיות קדושה שם עם המחשבים שלהם. סרטים, ושהילדים יהיו שיהיה בה מסך ויראו בה שזה לא מתאים לסוכה חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

תעודת נישואים פיקטיבית שניתנה לזוג רווקים לצורך 
השגת סרטיפיקט לעלייה לארץ
)Wikipedia, ארכיון עין השופט(

 | על המפה 
שכונת רוממה בירושלים

רוממה היא שכונה במערב ירושלים. היא נבנתה 
בשנת 1921 בתור שכונת פאר עבור יהודים אמידים 
שרצו לגור הרחק משאון העיר, ונקראה רוממה בשל 
גובהה, על פי הפסוק "ימין ה' רוממה, ימין ה' עושה 
חיל". בתי השכונה תוכננו באופן פרטי, ורחובותיה 
נקראו על שם עיתונים עבריים. תושבי השכונה 
סבלו רבות מהתקפות מצד הערבים תושבי הכפרים 
הסמוכים, ורק לאחר הקמת המדינה היא החלה 
לפרוח ולגדול. אזור תעשייה מורחב הוקם בצפונה, 
ובתיה המקוריים נבלעו בתוך 
הבנייה החדשה. כיום גרים בה 

כ-30,000 תושבים.

בית חפץ רוממה )Wikipedia, תמר 
הירדני - צילמתי(



3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  . רבקה אליצור.
2  .

סופרת משוררת ומחנכת.
3  .

"על אבות ובנים", "שלום לך אורחת" ועוד.
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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 היא הדמות שבציור?

במה היא עסקה?

אילו ספרים בין היתר היא כתבה?

סופרת, משוררת ומחנכת.. 1
כתבה ספרים ושירים רבים לילדים המתארים את החיים . 2

היהודיים.
חינכה את תלמידיה לאהבת התורה והארץ.. 3
בין ספריה: "שלום לך אורחת", "על אבות לילדים", "נחמד . 4

מכל ימים".

2

1

3

הסופרת רבקה אליצור



ַּדף כ"ג: ַהְּכלּוב ַהָּקָטן

ְּביֹום טֹוב מּוָּתר ַלֲעׂשֹות ְמָלאכֹות "ְלצֹוֶרְך אֹוֶכל ֶנֶפׁש". ֹלא ֶאת ָּכל ַהְּמָלאכֹות מּוָּתר 
ֶדה ִלְקצֹור ְּתבּוָאה ְּכֵדי ְלָהִכין ִמֶּמָּנה  ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלָהִכין אֹוֶכל. ְלָמָׁשל, ָאסּור ָלֶלֶכת ַלּׂשָ

אֹוֶכל. ַאַחת ַהְּמָלאכֹות ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּביֹום טֹוב ִהיא "ִציָדה" )ַצִיד(. 

ָאסּור ָלצּוד ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ֲאִפיּלּו ִאם רֹוִצים ֶלֱאכֹול אֹוָתם. ִּלְפָעִמים מּוָּתר ִלְתּפֹוס ִציּפֹור 
ְּכֵדי ֶלֱאכֹול אֹוָתּה ְּביֹום טֹוב, ְוַהְּתִפיָסה ֵאיָנּה ֶנֱחֶׁשֶבת ְמֶלאֶכת ִציָדה. 

ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ֶׁשִאם ֵיׁש ִציּפֹור ִּבְכלּוב ָקָטן, ָּכְך ֶׁשֹּלא ָצִריְך ֶרֶׁשת אֹו 
ַמְלּכֹוֶדת ְּכֵדי ִלְתּפֹוס אֹוָתּה, ֶאָּלא מֹוִׁשיִטים ֶאת ַהָּיד ְותֹוְפִסים אֹוָתּה, מּוָּתר ַלֲעׂשֹות 

ֵּכן ְּביֹום טֹוב. ֶזה ֹלא ֶנְחָׁשב ֶׁשָּצדּו אֹוָתּה, ִּכי ִהיא ְּכָבר ִניּצֹוָדה ְּבתֹוְך ַהְּכלּוב ַהָּקָטן.

ֵכן ַהּנֹוְכִרי ַּדף כ"ד: ָּדג ִלְכבֹוד ַהַחג ֵמַהּׁשָ

ְּביֹום טֹוב ָאסּור ָלצּוד ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ְלָמָׁשל, ָאסּור ָלדּוג ָּדִגים ַּבָּים. ָלֵכן, ַהָּדִגים ֶׁשַּבָּים ֵהם 
"מּוְקֶצה", ָאסּור ְלַטְלֵטל אֹוָתם, ִּכי ֵאין ָלֶהם ִׁשיּמּוׁש. ִמְׁשָּפָחה ְיהּוִדית ָּגָרה ִּבְכָפר ֶׁשל 
ֵכן ַהּנֹוְכִרי ַעל ַהֶּדֶלת ְואֹוֵמר: "ֵהֵבאִתי ָלֶכם ָּדג ֲעָנק,  נֹוְכִרים, ּוְבֶאְמַצע ַהַחג ּדֹוֵפק ַהּׁשָ
ַמָּתָנה ִלְכבֹוד ֶהָחג. ַדְגִּתי אֹותֹו ַּבָּים ִלְכבֹוד ַהַחג ֶׁשָּלֶכם. ְּבֵתָאבֹון". ֲהמּוָּתר ֶלֱאכֹול ֶאת ַהָּדג? 

ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר ֶׁשָאסּור, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא "מּוְקֶצה". ַהַּתָּנא  ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל סֹוֵבר, 
ֶׁשִאם ֵאין יֹוְדִעים ָמַתי ָצד ַהּגֹוי ֶאת ַהָּדג, מּוָּתר ָלַקַחת אֹותֹו ִמֶּמּנּו ְוֶלֱאכֹול אֹותֹו ְּביֹום 

טֹוב, ִּכי ִיָּתֵכן ֶׁשהּוא ָצד ֶאת ַהָּדג עֹוד ִלְפֵני ַהַחג, ְוַהָּדג ֵאינֹו "מּוְקֶצה" ְּכָלל.

ָּבת ַּדף כ"ב: ְלִקיַחת ֶׁשֶמן ִמֵּנר ּדֹוֵלק ַּבּׁשַ

ַאַחת ַהְּמָלאכֹות ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשַּבת ִהיא ְמֶלאֶכת "ְמַכֶּבה" -ָאסּור ְלַכּבֹות ֵאׁש. ַהִאם 
מּוָּתר ָלַקַחת ְמַעט ֶׁשֶמן ִמְצלֹוִחית ֶׁשל ֶׁשֶמן, ֶׁשָּבה ֵיׁש ְּפִתיָּלה ֶׁשּדֹוֶלֶקת? 

ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר ֶׁשִּמי ֶׁשּלֹוֵקַח ֶׁשֶמן ֵמַהְּצלֹוִחית, 
עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור "ְמַכֶּבה" ִמְּפֵני ֶׁשָהֵאׁש ָהְיָתה 
ַאֲחֵרי  ְוַעָּתה,  ְזַמן ְמסּוָּים,  ֲאמּוָרה ִלְדלֹוק 
ֶמן ֶׁשָּלּה, ִהיא ִתְבַער ָּפחֹות ְזָמן.  ֶׁשָּלְקחּו ֵמַהּׁשֶ

ֶיְׁשָנּה ֲהָלָכה דֹוָמה ִּבְמֶלאֶכת "ַמְבִעיר" - ֹלא ַרק 
ְלַהְדִליק ֵאׁש ָאסּור, ֶאָּלא ַגם ְלהֹוִסיף ֶׁשֶמן ְלֵנר 
ֶמן ֶׁשּנֹוַסף ּגֹוֵרם ֶׁשַהֵּנר  ּדֹוֵלק - ָאסּור, ִּכי ַהּׁשֶ

ִיְדלֹוק ְזַמן ַרב יֹוֵתר.

בס"ד

1. מדוע לא מביאים קורבן תודה בערב 
פסח?

2. האם מותר לשחוט בהמה לגוי בחג?
3. האם מותר לאכול דג שהביא גוי ביום 

טוב?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ביצה, דפים כ״ב - כ״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: הלל, שמאי, שמעון 
התימני, יהודה בן בבא(

חידה!

דבר תורה
הנבואה מכנה את מלכות בית דוד בשם 
"סוכה", והקב"ה מבטיח: "ביום ההוא אקים 
את סכת דויד הנפלת" )עמוס ט', י"א(.  מדוע 
נבחרה דווקא הסוכה כדימוי למלכות בית 
דוד? הרי הסוכה היא ארעית וחלשה לעומת 
כל בניין אחר? המהר"ל מסביר שדווקא 
עניין ארעיותה של הסוכה הוא יתרונה והוא 
הסיבה בגללה דימו את בית דוד אליה. כאשר 
בניין העשוי מאבנים קורס ונופל, קשה עד 
כמעט בלתי אפשרי לבנותו מחדש, יש צורך 
לסלק את שאריות הבניין ולהתחיל לבנות 
מבנה חדש. לעומת זאת, הסוכה מיוחדת 
בכך - שגם אם היא נפלה או פורקה - ניתן 
להקימה מחדש, ובמהירות. כך מעודד הנביא 
את בית ישראל ואומר - כי אל מול כל קושי 
ונפילה שיגיעו מובטח להם כי לעולם הם 

יחזרו לקום ולעמוד.

ַּדף כ"ה: ִהְלכֹות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ

ֶאָחד ִמּסּוֵגי ַהּקֹוְרָּבנֹות ֶׁשַּמְקִריִבים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, הּוא "קֹוְרַּבן עֹוָלה". ַמּדּוַע ִנְקָרא 
ְׁשמֹו "עֹוָלה"? ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ַהּקֹוְרָּבן עֹוֶלה ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ֵיׁש קֹוְרָּבנֹות ֶׁשֵחֶלק ֵמֶהם ַמְקִריִבים 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוֵחֶלק ֵמֶהם אֹוְכִלים ַהּכֹוֲהִנים אֹו ַּבַעל ַהּקֹוְרָּבן. ֲאָבל קֹוְרַּבן עֹוָלה, ּכּוּלֹו 

עֹוֶלה ַעל ַהִּמְזֵּבַח. 

ּוְבָכל זֹאת, אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה, ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשַּמְקִריִבים ֶאת ָהעֹוָלה ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות 
"ֶהְפֵׁשט ְוִניּתּוַח". ַמְפִׁשיִטים ֶאת ָהעֹור ֶׁשל ַהְּבֵהָמה ּוְמַחְּלִקים אֹוָתּה ַלֲחָלִקים, ְוַרק 

ַאַחר ָּכְך ַמֲעִלים ַלִּמְזֵּבַח ֶאת ָּכל ַהֲחָלִקים ּוַמְקִריִבים אֹוָתם. 

ַּבֲהָלָכה ַהּזֹו ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ְלִהְתַנֵהג ְּבֶדֶרְך ֶאֶרץ, ְּבִניּמּוס. ִמָּכאן לֹוְמִדים, ֶׁשַאֲחֵרי 
ֶׁשּשֹׁוֲחִטים ְּבֵהָמה, ֹלא ַיְחְטפּו ִמֶּמָּנה ָּבָׂשר ִמָּיד, ֶאָּלא ַיְמִּתינּו ְבַסְבָלנּות ַעד ֶׁשַהַּקָּצב 
ְיַחֵּלק ֶאת ְּבַׂשר ַהְּבֵהָמה ַלֲחִתיכֹות, ְוָאז ִיְקחּו ָּבָׂשר. ַּגם ֹלא ָראּוי ֶׁשָאָדם ִיְׁשֶּתה ּכֹוס 
ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַּכּמּות ְּגדֹוָלה, ְּכמֹו ּכֹוס ֶׁשל ִקיּדּוׁש, ִּבְלִגיָמה ַאַחת, ֶאָּלא ִיְׁשֶּתה ְּבַנַחת ּוְברֹוַגע 

ְׁשֵּתי ְלִגימֹות, ְלִגיָמה ְועֹוד ְלִגיָמה.

זהו את שמות החכמים הבאים לפי הרמזים:

1. אומרים אותו בראש חודש ובחגים -

2. המקצוע שלו הוא להעריך מחירים - 

3. עלה לארץ מתימן - 

4. משמעות שמו של אביו היא שער - 


