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ַּדף י"ח: ׁשּוָּמן ְוֵחֶלב

ַרב ָּפַסק ֶאת ַהֲהָלָכה ַהָּבָאה: ָאָדם ֶׁשָאַכל ַמֲאָכל ֶׁשֵּיׁש ָסֵפק ִאם הּוא ׁשּוָּמן ְּבֵהָמה 
ַהּמּוָּתר ָּבֲאִכיָלה, אֹו ֶׁשהּוא ֵחֶלב ָהָאסּור ַּבֲאִכיָלה - ֵאינֹו ָצִריְך ְלָהִביא קֹוְרַּבן ָאָׁשם 
ָּתלּוי )ָאָׁשם ָּתלּוי מּוָבא ַעל ְיֵדי ִמי ֶׁשִּמְסַּתֵּפק ִאם ָעַבר ִאיּסּור(. אּוָלם, ִמי ֶׁשָהיּו 
ְלָפָניו ְׁשֵּתי ֲחִתיכֹות, ַאַחת ֶׁשל ׁשּוָּמן ְוַאַחת ֶׁשל ֵחֶלב, ְוָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ַאְך ֵאינֹו יֹוֵדַע 

ִאם ָאַכל ֶאת ַהּשּׁוָּמן אֹו ֶאת ַהֵחֶלב - ַחָּיב ְלָהִביא קֹוְרַּבן ָאָׁשם ָּתלּוי.

ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְׁשֵני ַהִּמְקִרים? ֵהן ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ַהָּללּו ִמְסַּתְּפִקים ִאם ֵהם ָאְכלּו ֵחֶלב 
ִני ָהִאיּסּור ָּברּור ְוָחָזק. ֵאין ָסֵפק ֶׁשָהְיָתה  אֹו ׁשּוָּמן. ִהְסִּביר ַרב ַנְחָמן: ַּבִּמְקֶרה ַהּׁשֵ
ְלָפָניו ֲחִתיַכת ֵחֶלב, ּוְכֶׁשִהְתעֹוֵרר ָסֵפק ִאם ָאַכל ֶאת ַהֵחֶלב, הּוא ַחָּיב ְלָהִביא קֹוְרָּבן. 
ַאְך ַּבִּמְקֶרה ָהִראׁשֹון, ֶׁשְּכָלל ֹלא ָּברּור ֶׁשָהָיה ְלָפָניו ִאיּסּור, ִּכי ָהְיָתה ַרק ֲחִתיָכה ַאַחת 
ֶׁשָעֶליָה ִהְסַּתְּפקּו ִאם ִהיא ׁשּוָּמן אֹו ֵחֶלב, ֹלא ִנְקְּבָעה ְמִציאּות ָהִאיּסּור, ּוְבָסֵפק ָּכֶזה 

ֹלא ִחְּיָבה ַהּתֹוָרה קֹוְרַּבן ָאָׁשם ָּתלּוי.
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ָמׁשֹות ַּדף י"ט: ְמָלאָכה ֵּבין ַהּׁשְ

ָמׁשֹות, ֶׁשהּוא ְזַמן ֶׁשְּמסּוָּפִקים ִאם הּוא ַׁשָּיְך ַלּיֹום  ָאָדם ֶׁשָעָׂשה ְמָלאָכה ְּבֵבין ַהּׁשְ
ָמׁשֹות ָהָיה ֵּבין יֹום ַהִּכיּפּוִרים ְלַׁשָּבת. ְּכלֹוַמר:  ַהחֹוֵלף אֹו ַלּיֹום ֶהָחָדׁש. אֹותֹו ֵּבין ַהּׁשְ
ָמׁשֹות. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר  י, ְוהּוא ָעָׂשה ְמָלאָכה ְּבֵבין ַהּׁשְ יֹום ַהִּכיּפּוִרים ָחל ְּביֹום ִׁשיּׁשִ

אֹוֵמר ֶׁשהּוא ַחָּיב קֹוְרַּבן ַחָּטאת ְוִאיּלּו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר.

ַמה ַּטַעם ַהַּמֲחלֹוֶקת? ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר סֹוֵבר: ֲהֵרי הּוא ָעָׂשה ֲעֵבָרה, ְואֹוְמָנם ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים 
ִאם ָעָׂשה אֹוָתּה ְּבַׁשָּבת אֹו ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ַאְך ֵמַאַחר ֶׁשָעַבר ְּבַוָּדאּות ַעל ִאיּסּור, 
ָעָליו ְלָהִביא קֹוְרָּבן. ְוִאיּלּו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע סֹוֵבר ֶׁשֵאינֹו ַחָּיב קֹוְרַּבן ַחָּטאת ִמְּפֵני ֶׁשֵאין 
ָאָדם ַחָּיב ַחָּטאת ַעד ֶׁשֵּיַדע ֵאיֶזה ִאיּסּור ָעַבר, ּוְבִמְקֶרה ֶזה ֵאין הּוא יֹוֵדַע ִאם ָעַבר ַעל 
ִאיּסּור ֲעִׂשַּית ְמָלאָכה ְּבַׁשָּבת אֹו ֶׁשָעַבר ַעל ִאיּסּור ֲעִׂשַּית ְמָלאָכה ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים.

ַּדף כ': ַהָדם ָאסּור?

ַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ַּבֶּפֶרק עֹוֶסֶקת ְּבִאיּסּור ֲאִכיַלת ָּדם. ַּבּתֹוָרה ֶנֱאַמר )ַוִּיְקָרא(: "ְוָכל 
ָּדם ֹלא ּתֹאֵכלּו". ִמָּפסּוק ֶזה ָאנּו ְיכֹוִלים ְלָהִבין ִּכי ָאסּור ֶלֱאכֹול ָּכל סּוג ֶׁשל ָּדם.

ַהִאם ָאנּו נֹוֲהִגים ָּכְך? ֹלא! ֲהֵרי ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשעֹופֹות ּוְבַׂשר ְּבֵהָמה ַמְכִׁשיִרים ִלְפֵני 
ֶׁשאֹוְכִלים, ּומֹוְלִחים אֹוָתם ְּכֵדי ֶׁשֵּיֵצא ַהָּדם ֵמֶהם, ֲאָבל ָּדִגים ִאיׁש ֵאינֹו מֹוֵלַח ִלְפֵני 

ֶׁשהּוא אֹוֵכל ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֵמֶהם ֶאת ַהָּדם. ַמּדּוַע?

ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפסּוק ֶנֱאַמר: "ְוָכל ָּדם ֹלא ּתֹאְכלּו, ָלעֹוף ְוַלְּבֵהָמה". ִמָּכאן ָאנּו ְלֵמִדים ִּכי 
ַהָּדם ָהָאסּור הּוא ַרק ַהּיֹוֵצא ִמּגּוָפם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִּיים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִּדיִנים ְמסּוָּיִמים, 

ָּבֶהם: ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול אֹוָתם ִלְפֵני ֶׁשּשֹׁוֲחִטים אֹוָתם. ָלֵכן ַּדם ָּדִגים ֵאינֹו ָאסּור.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ָּכֵרתֹות, ַּדף י"ח

הסבר: לדעת רבי אליעזר מותר לאדם להביא 
בהתנדבות קורבן אשם תלוי בכל יום, כדי לכפר 

על עבירות שעשה בלי להיות מודע לכך.

תסברא – תחשוב
קאי – עומד

"רבי אליעזר היא, דאמר: מתנדב אדם 
אשם תלוי בכל יום"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ָּכֵרתֹות דפים י"ח- כ"ד
שבת פרשת כי-תצא  ח'-י"ד באלול )8-14 לספטמבר(

ַּדף כ"א: ַמְרִאית ָהַעִין

ָלַמְדנּו ֶׁשַּדם ָּדִגים מּוָּתר ַּבֲאִכיָלה, ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ְּבַדף ֶזה אֹוֵמר ַרב: "ַּדם ָּדִגים ֶׁשִּכְּנסֹו 
ִּבְכִלי ָאסּור?". ֵמַאַחר ֶׁשַהּתֹוָרה ֹלא ָאְסָרה ֶלֱאכֹול ָּדם ֶׁשל ָּדִגים, ַמּדּוַע ָּפַסק ַרב ֶׁשִאם 
ַהָּדם ְמכּוָּנס ְּבתֹוְך ְּכִלי הּוא ָאסּור? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא: ַמְרִאית ָהַעִין. ְּכֶׁשַהָּדם ִנְמָצא 
ְּבתֹוְך ְּכִלי הּוא ּדֹוֶמה ַגם ְלַדם ְּבֵהָמה, ַוֲחַז"ל ָחְׁשׁשּו ֶׁשָּמא ָיבֹואּו ִלְטעֹות ְוַלֲחׁשֹוב 
ֶׁשַּדם ְּבֵהָמה מּוָּתר, ַאֲחֵרי ֶׁשִּיְראּו ֲאָנִׁשים ׁשֹוִתים ֶאת ַּדם ַהָּדִגים. ַרק ְּכֶׁשַהָּדם ִנְמָצא 

ַעל ַהָּדג, רֹוִאים ֶׁשהּוא ָּדם ֶׁשל ָּדִגים ְוִאיׁש ֹלא ָיבֹוא ְלַהִּתיר ָּדם ֶׁשל ְּבֵהָמה.
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

לריב איתם.בשכונה ואנשים לא רוצים אנשים נחמדים וותיקים לנבוח. בני משפחת לוי הם לקנות כלב, וכלבים דרכם זכותה של משפחת לוי מצד אחד:

מצד שני:

הנביחות החזקות של הכלב 

ממש מפריעות ומטרידות, 

ומקשות על השינה בלילה 

וזה מהווה מטרד די רציני 

לכל השכנים

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

משפחת לוי המתגוררת בשכונה כפרית שקטה קנתה כלב חדש. 
הבעיה היא שהכלב נובח בקול רם בשעות היום והלילה וזה מפריע 

מאוד לכולם. השכנים מתלבטים מה עליהם לעשות.

כינו אותי "הזקן מנהריים". א. 
ייסדתי את חברת החשמל בישראל. ב. 

הקמתי תחנות כוח בנהריים, תל אביב, יפו, חיפה וטבריה. ג. 
ביקשתי בצוואתי שלא יקראו אתרים ומוסדות על שמי. ד. 

פנחס רוטנברג

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הקמת תחנת הכוח בנהריים

בשנת 1927 הקים פנחס רוטנברג את מפעל החשמל 
ההידרואלקטרי בנהריים, כחלק מתוכנית להקמת 13 
תחנות כוח בארץ ישראל שייצרו חשמל באמצעות 
מים. במקום נבנתה תחנת הכוח, והוקמה מערכת של 
סכרים, תעלות ומאגרי מים, כדי להשתמש במים 
להפקת החשמל. זמן קצר לפני הפעלת התחנה 
ב-1931 התרחש במקום שיטפון גדול שגרם לנזק 
רב, אך הפועלים התנדבו לתקן אותו אפילו ללא 
תשלום, כדי להשלים את הקמת התחנה. המפעל 
נפתח רשמית ב-1932, והתחנה סיפקה חשמל בהיקף 
של 18 מגה ואט. על 
שם מפעל זה כונה 
רוטנברג  פנחס 
מנהריים",  "הזקן 
משום שהיה מבוגר 

משאר העובדים.
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חורבן
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רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו...מה 
דעתכם?

 אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

בס"ד

חברותא

 Avram Graicer, Wikipedia , תחנת הכוח בנהריים

כפר דניאל הוא מושב שיתופי הנמצא בשפלה, 
כארבעה ק"מ דרומית מזרחית ללוד. הוא הוקם 
בשנת תש"ט )1949( על ידי קבוצת אנשי מח"ל 
שהגיעו מארצות דוברות אנגלית, ונקרא על שם 
דניאל פריש שהיה נשיא ארגון ציוני אמריקה 
ונפטר בשנה בה המושב נוסד. המושב הוקם 
על אדמות הכפר הערבי דאניאל שתושביו ברחו 
במהלך מלחמת העצמאות לאחר כיבוש לוד, 
ושבמסגד שלו נמצא קבר המיוחס לדן בן יעקב, 
שבנחלתו נמצא היישוב. המושב מתבסס על 
גידולי שדה, מטעים, לול ורפת. כיום גרים במקום 

כ-700 תושבים.

 | על המפה | כפר דניאל

הכניסה לכפר דניאל 
 Avishai Teicher, ,

Wikipedia
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חברת החשמל

  | מי אני?

7 דקות

1  .

פנחס רוטנברג. הזקן מנהריים.
2  .

תחנת הכוח בנהריים.
3  .

חברת החשמל.
4  .

סמל של ארגון ההגנה עליו  פיקד בתל אביב.
5  .

בכל המקומות הללו הקים  רוטנברג תחנות כוח.
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 הקמת
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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

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האיש בציור ומה היה כינויו?  

מה המקום בצד ימין?  

איזו חברה הוא הקים?  

פנחס רוטנברג הקים אותי. א. 
יש לי חמש תחנות כוח. ב. 

אני מייצרת חשמל לכל ישראל. ג. 
כ-12,400 איש עובדים אצלי. ד. 

2
3

מה הסמל שיש לו על החליפה?1  

מה המשותף לכל שמות המקומות   
המופיעים על השלט?

4

5



יש לי מושג | תפילת ותיקין  !

בס"ד

באיזו שאלה חלוקים ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר לַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע?   .1
מדוע ַּדם ָּדִגים ֵאינֹו ָאסּור באכילה?  .2

מהו  "נֹוָתר" ומה דינו?  .3

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס איכותי.
את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של אותו עלון עד 

talmudhagrala@medison.co.il השעה 14:00, למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.

*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף כ"ג: ְּבָׂשר קֹוְרָּבן ֶׁשּנֹוָתר

"נֹוָתר" הּוא קֹוְרָּבן אֹו ֵחֶלק ִמּקֹוְרָּבן ֶׁשּנֹוַתר ַאֲחֵרי ַהְּזַמן ֶׁשָּקְצָבה ַהּתֹוָרה 
ַלֲאִכיָלתֹו אֹו ְלַהְקָרָבתֹו. ַמה ֶּבֱאֶמת ִּדינֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשָאַכל ִמְּבָׂשר קֹוְרָּבן 
ֶׁשּנֹוָתר?  ָּכל ִמי ֶׁשֶּנֱהָנה ְּבִאיּסּור ֵמֵחֶפץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ִמְתַחֵּיב ְּבקֹוְרַּבן 
"ֲאַׁשם ְמִעיָלה". ְוָאֵכן, ָּכְך ֶנֱאַמר ְּבִמְׁשָנה ַאַחת. אּוָלם, ְּבִמְׁשָנה ַאֶחֶרת 

ֶנֱאַמר ֶׁשהּוא ֵאינֹו ִמְתַחֵּיב ְּבקֹוְרַּבן ְמִעיָלה.
ַמה ֶהְסֵּבר ַהְּדָבִרים? ַהְּגָמָרא ְמָבֶאֶרת ֶׁשַהִּמְׁשָנה ֶׁשּקֹוַבַעת ֶׁשהּוא ֵאינֹו 
ֵמִביא קֹוְרַּבן ֲאַׁשם ְמִעיָלה עֹוֶסֶקת ִּביֵמי ַהַּקִיץ, ֶׁשְּלַאַחר ַלְיָלה ֶׁשָעַבר ַעל 
ַהָּבָׂשר הּוא ִמְתַקְלֵקל. ְּבקֹוְרָּבן ִמְתַחֵּיב ַרק ִמי ֶׁשַהְּמִעיָלה ֶׁשּלֹו ָהְיָתה ָׁשָוה 
ְּפרּוָטה, ַאְך ָּבָׂשר ְמקּוְלָקל ֵאינֹו ָׁשֶוה ְּכלּום ְוָלֵכן הּוא ָּפטּור ֵמֲהָבַאת קֹוְרָּבן.

ַּדף כ"ד: ָזָכה ְּבסּוס ִמן ַהֶהְפֵקר

ַצִחי ָּפַסע ְלתּוּמֹו ַּבְּכָפר ְוִהֵּנה הּוא 
רֹוֶאה ֶאת ֵאִלי רֹוֵכב ַעל ַהּסּוס 

ֶׁשל ְיֶחְזֵקאל.
- ֵאִלי, ָקִניָת ֶאת ַהּסּוס ִמיֶחְזֵקאל?

- ֹלא. ָלַקְחִּתי אֹותֹו ִמֵּבית ַהִּדין, 
ְּבִלי ְלַׁשֵּלם ֲאִפיּלּו ְּפרּוָטה ַאַחת.

- ֵאיְך ִהְתַרֵחׁש ַהַּמֲעֶׂשה?
ֵאִלי ָעַצר ְוִסיֵּפר: ְׁשֵני ֵעִדים ֵהִעידּו ֶׁשַהּסּוס ֶׁשל ְיֶחְזֵקאל ָּבַעט ְּבסּוס 
ַאֵחר ְוָהַרג אֹותֹו ְוָלֵכן ֵּבית ַהִּדין ָּפַסק ֶׁשָּצִריְך ַלֲהרֹוג ֶאת ַהּסּוס ֶׁשל 
ְיֶחְזֵקאל. ִלְפֵני ֶׁשִהְסִּפיקּו ַלֲהרֹוג ֶאת ַהּסּוס, ִהִּגיעּו ֵעִדים נֹוָסִפים 
ְוֵהִזימּו ֶאת ָהֵעִדים ָהִראׁשֹוִנים, ְּכלֹוַמר: ֵהם ֵהִעידּו ֶׁשָהֵעִדים ָהִראׁשֹוִנים 
ִׁשְּקרּו ּוְכָלל ֹלא ָראּו ֶאת ַהּסּוס ֶׁשל ְיֶחְזֵקאל הֹוֵרג סּוס ַאֵחר. ַאֲחֵרי 
ֶׁשִּקיְּבלּו ֶאת ֵעדּוָתם, ֵּבית ִּדין ִׁשְחְררּו ֶאת ַהּסּוס ְוהֹוִדיעּו ֶׁשהּוא ֶהְפֵקר.

- ַמּדּוַע?
- ִמְּפֵני ֶׁשְּבֶרַגע ֶׁשִּנְפַסק ִּדינֹו ֶׁשל ַהּסּוס ִלְסִקיָלה, ַהְּבָעִלים ֶׁשּלֹו ְּכָבר 

ִהְפִקיר אֹותֹו ִּכי ֵאין לֹו ּבֹו ָּכל ֵחֶפץ.
ַּכּמּוָבן ֶׁשַהְּבָעִלים ֵאינֹו ַמְפִסיד, ֶׁשֲהֵרי ָהֵעִדים ַהּזֹוְמִמים ְצִריִכים 

ְלַׁשֵּלם לֹו ֶאת ְמִחיר ַהּסּוס.

סדר קדשים | ַמֶסֶּכת ָּכֵרתֹות, ַדִּּפים כ״ב-כ״ד

ַּדף כ"ב: ִּפְתרֹון ֶאְפָׁשִרי ְלִהְתַחֵּתן

ה ָאסּור ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַאף ָאָדם ָּבעֹוָלם? ְלִׁשְפָחה ְּכַנֲעִנית  ְלֵאיזֹו ִאיּׁשָ
ֶׁשִהיא ֲחִצי ְמׁשּוְחֶרֶרת. ֵאיְך ִהיא ֲחִצי ְמׁשּוְחֶרֶרת? ְלָמָׁשל, ָהיּו ָלּה ְׁשֵני 
ֵניֶהם ִׁשְחְררּו אֹוָתּה ָהָיה מּוָּתר  ֲאדֹוִנים ְוֶאָחד ֵמֶהם ִׁשְחְרָרה. ִלְפֵני ֶׁשּׁשְ
ָלּה ְלִהיָּנֵׂשא ְלֶעֶבד ְּכַנֲעִני ְוַגם ְלֶעֶבד ִעְבִרי. ִאם ָהְיָתה ִמְׁשַּתְחֶרֶרת 
ְלַגְמֵרי, ִהיא ָהְיָתה ִנְהֵיית ְיהּוִדָּיה ְוָהָיה מּוָּתר ָלּה ְלִהיָּנֵׂשא ִליהּוִדי. ְּבַרם, 
ָּכֵעת ַּכֲאֶׁשר ִהיא ֲחִצי ִׁשְפָחה ַוֲחִצי ְמׁשּוְחֶרֶרת, ְלֶעֶבד ְּכַנֲעִני ִהיא ֵאיָנּה 
ְיכֹוָלה ְלִהיָּנֵׂשא ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְּכָבר ֲחִצי ְמׁשּוְחֶרֶרת, ְוִליהּוִדי ִהיא ֵאיָנּה 
ְיכֹוָלה ְלִהיָּנֵׂשא ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ֲעַדִין ֲחִצי ִׁשְפָחה. מה הִּפְתרֹון ִּבְׁשִביָלּה? 
אּוַלי ִהיא ְיכֹוָלה ְלִהְתַחֵּתן ִעם ֶעֶבד ְּכַנֲעִני ֶׁשהּוא ֲחִצי ְמׁשּוְחָרר? ֲהֵרי 
ִלְכאֹוָרה ֵהם ְּבַמָּצב ֵזֶהה. ּוְבֵכן, ַּגם ִאיּתֹו ֵאין ִהיא ְיכֹוָלה ְלִהְתַחֵּתן ִמְּפֵני 
ֶׁשַהֵחִצי ַהְמׁשּוְחָרר ֶׁשָּבּה אֹוֵסר ָעֶליָה ְלִהְתַחֵּתן ִעם ֲחִצי ָהֶעֶבד, ַוֲחִצי 
ְפָחה ֶׁשָּבּה אֹוֵסר ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַהֵחִצי ַהְמׁשּוְחָרר ֶׁשל ָהֶעֶבד. ֵאין  ַהּׁשִ

ָלּה ִּפְתרֹון ֶאָּלא ְלִהְׁשַּתְחֵרר ְלַגְמֵרי ְוָאז ְלִהְתַחֵּתן ִעם ְיהּוִדי.

מה הקשר?

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

???שאלות השבוע

דבר תורה 
דין בן סורר ומורה הוא דין קשה העוסק בבן שלא מקשיב 
להוריו: "איננו שומע בקול אביו ובקול אמו". הגמרא לומדת 
מפסוק זה דין מיוחד: שאם הוריו של אותו בן הם חירשים 
שאינם יכולים לשמוע - אין בנם יכול להיחשב לבן סורר 
ומורה, שכן חוסר היכולת שלהם לשמוע מונעת מהם 
להלין על כך שבנם לא שומע להם. ולכאורה יש לשאול: 
מה הקשר בין הדברים? מדוע זה שהוריו לא שומעים 
מונע מהם לטעון שהוא "איננו שומע בקולם"? נראה 
לומר שהתורה באה ללמדנו שאדם שיש בו מום - אפילו 
שהוא לא אשם בו - אינו יכול להאשים או להעיר לאדם 
אחר שיש לו מום דומה. האמירה "מום שבך אל תאמר 
לחברך" מקבלת משנה תוקף בתוך הפרשייה המורכבת 

של בן סורר ומורה.

מצוה מן המובחר להתפלל את תפילת שחרית בשעת 
הזריחה, ולהתחיל את תפילת העמידה בדיוק ברגע בו 
מופיעה השמש במזרח )הנץ החמה(. תפילה זו מכונה 
"תפילת ותיקין", כלומר חסידים המדקדקים במצוות. 

מצאו את המילים הבאות, הקשורות זו לזו:

נוזל בגוף החי שנאסר באכילה - . 1

הוסיפו לו אות אחת, ותקבלו יצור חי חשוב - . 2

שנו אות אחת, ותקבלו סוג של קורבן - . 3

 שנו את סדר האותיות והוסיפו אחת, . 4
ותקבלו שמו של חכם הידוע בקפדנותו - 

)תשובות: דם, אדם, אשם, שמאי(


