תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף ע"ה-פ"א
שבת פר' תצוה | ה' -י"א באדר א' ( 10-16לפברואר)

ַּדף ע"הּ :כְ בֹוד ַה ַּשׁ ָּבת
סּוּיםֲ :א ִפיּלּו ְּביֹום חֹול ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ֲא ִמין
זּורי ָא ַמר ַעל ִמ ְק ֶרה ְמ ָ
ַה ַּתּנָ א ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְׁש ִ
ּומ ַע ְׂשרֹות ּכַ ָּדת ְוכַ ִּדין.
הּופ ְרׁשּו ְּתרּומֹות ַ
סּוּים ְ
לְ ַעם ָה ָא ֶרץֶׁ ,ש ִּמ ַּמ ֲאכָ ל ְמ ָ
ַּב ֶּמה ׁשֹונִ ים יְ ֵמי ַהחֹול ִמ ַּשׁ ָּבת?
ׁשּובה ִהיא ֶׁשּגַ ם ַעם ָה ָא ֶרץֶׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְסמֹוְך ָעלָ יו ֶׁש ִה ְפ ִריׁש ַמ ַע ְׂשרֹות ִמ ֵּפרֹות,
ַה ְּת ָ
ּלֹוק ִחים ִמ ֶּמּנּו הּוא ְ"ּד ַמאי"ְ ,ו ָצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש ִמ ֶּמּנּו
יּקנּו ֲח ַז"לֶׁ ,שּכָ ל ַמ ֲאכָ ל ֶׁש ְ
ְולָ כֵ ן ִּת ְ
אֹומר ֶׁשהּוא ִה ְפ ִריׁשֶ ,א ְפ ָׁשר לְ ַה ֲא ִמין לֹו.
ׁשֹואלִ ים אֹותֹו ְּב ַׁש ָּבת וְ הּוא ֵ
ַמ ַע ְׂשרֹות ִ -אם ֲ
ומ ְּפנֵ י ּכְ בֹוד ַה ַּשׁ ָּבת ָחמּור
יֹותר ְּב ֵעינָ יוִ ,
מּורה ֵ
ּדּוע? ּכִ י ְּב ַׁש ָּבת ָה ֲע ֵב ָרה ֶׁשל ֶׁש ֶקר ֲח ָ
ַמ ַ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ִּבימֹות ַהחֹולְ ,ולָ כֵ ן ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ֲא ִמין לֹו.
ְּב ֵעינָ יו לַ ֲעׂשֹות ֲע ֵב ָרה ֵ

ַּדף ע"וִ :מיהּו ַא ְריֹוְך ֶׁש ָּפ ַסק ֲהלָ כֹות?
מּואל.
מֹורא ְׁש ֵ
"א ְריֹוְך" ּ -כָ ְך ָהיּו ְמכַ ּנִ ים ֶאת ָה ָא ָ
יעה ֲהלָ כָ ה ִּב ְׁשמֹו ֶׁשל ַ
מֹופ ָ
ַּב ַּתלְ מּוד ִ
ׁשֹופט ּכְ מֹו ֶמלֶ ְךְ ,ו ַחכְ ֵמי ַה ַּתלְ מּוד
"א ְריֹוְך"? ּכִ י הּוא ָהיָ ה ָּב ִקי ְּב ִדינִ ים וְ ָהיָ ה ֵ
ּדּוע ּכִ יּנּוהּו ַ
ַמ ַ
מּואל ְּבכָ ל ִּדינֵ י ָממֹונֹותִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ָה ָיה ָרגִ יל
ּפֹוס ִקים ֲהלָ כָ ה ּכִ ְׁש ֵ
ָק ְבעּו ּכְ לָ לֶׁ ,ש ְ
עֹומ ָקם.
יֹורד לְ ְ
לִ ְפסֹוק ְּב ִדינֵ י ָממֹונֹותְ ,ולָ כֵ ן הּוא ָה ָיה ְמ ַד ְק ֵּדק ָּב ֶהם ְו ֵ
ּדּוע ָּב ֲחרּו ַּד ְו ָקא ַּב ֵּשׁם ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ַא ְריֹוְך?
ַמ ַ
"א ִרי" ַ -א ְריֹוְךְ ,ולָ כֵ ן ֵׁשם ֶזה ַמ ְת ִאים
מּובלַ ַעת ַה ִּמיּלָ ה ֲ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַּב ֵּשׁם ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ַה ֶּזה ְ
יֹותרּ ,כִ י ָטמּון ּבֹו ְׁשמֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך ַה ַחּיֹות.
ֵ

מֹורי
ַּדף ע"זַּ :ד ְרכֵ י ָה ֱא ִ
"ּד ְרכֵ י
יהםְ .מכּוּנֶ ה ַ
ּוב ִמנְ ֲהגֵ ֶ
וׁשֹּלא נֵ לֵ ְך ְּבחּוּקֹות ַהּגֹויִ ים ְ
מֹורי ֶ
ָה ִאיּסּור לָ לֶ כֶ ת ְּב ַד ְרכֵ י ָה ֱא ִ
יה ָע ְמדּו ְּבנֵ י
יֹוׁש ֵבי ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַעןֶׁ ,ש ֵאלֶ ָ
ּתֹורה נֶ ֶא ְמ ָרה לְ גַ ֵּבי ְ
מֹורי"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַא ְז ָה ַרת ַה ָ
ָה ֱא ִ
ִי ְׂש ָר ֵאל לְ ִהיּכָ נֵ סַ ,אְך הּוא ָת ֵקף לְ גַ ֵּבי ּכָ ל ַּד ְרכֵ י אּוּמֹות ָהעֹולָ ם.
ּתֹורה ֶׁשּנִ ְה ֶיה ְמׁשּוּנִ ים
יֹוסף" ֶׁש ֵאין ּכַ ּוָנַ ת ַה ָ
"ּבית ֵ
יֹוסף ָקארֹו ַמ ְס ִּביר ְּב ִחיּבּורֹו ֵ
ַר ִּבי ֵ
עֹוׂשים ְּבלִ י
יהם ַמ ֲע ִׂשים ֶׁש ֵהם ִ
ּגֹויים ְּבכָ ל ָּד ָברֶ ,אּלָ א ֶׁשֹּלא נַ ֲע ֶׂשה ַא ֲח ֵר ֶ
ְוׁשֹונִ ים ֵמ ַה ִ
ּובלִ י ַמ ְׁש ָמעּות.
יּבה ְ
ִס ָ
ּנֹוב ִעים ִמ ִּמיּדֹות ָרעֹות.
ּגֹויים ַה ְ
יּב ֵדל ִמ ִּמנְ ֲהגֵ י ִ
ּכְ מֹו כֵ ןֵ ,יׁש לְ ִה ָ

l
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talmudis

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף ע"ה

"מאן תנא :עבר בנהר – הוכשר ,הלך לבית הקברות
– נטמא? אמרי רבי יוחנן :רבי יוסי הגלילי היא"
דיקולא – סל
בשרא – בשר
הסבר :התלמוד עוסק בעגל שנמצא בבטנה של
בהמה שנשחטה וגדל ,ודנה בשאלה באלו מצבים
הוא מקבל טומאה.

| מן ההסטוריה
הקמת רשת החינוך ובתי הספר
לבנות "בית יעקב"
בתחילת המאה ה 20-היה מצבן החינוכי של
בנות יהודיות רבות בכי רע .העוני והדלות מצד
אחד ,ורוחות של השכלה ,רפורמה ותרבויות
זרות מצד שני ,היכו קשות בחינוכן של בנות
ישראל ,גרמו להתבוללות ,לנטישת הדת
ולאובדן הזהות היהודית .על רקע זה יזמה
שרה שנירר ,מחנכת חרדית מהעיר קרקוב
בפולין ,הקמת מוסדות חינוך לבנות בגילאי
הנערות והבחרות כדי שהן תקבלנה כלים
לחיים ,חינוך יהודי ,מסגרת חברתית ודמויות
חינוכיות שתשפענה עליהן .במקביל הן גם
תרכושנה מקצוע לחיים .בשנת תרע"ח1918-
נפתחה הכיתה הראשונה לבנות בגילאי
 .13-14במשך השנים ,עקב הצורך הגובר
והולך ,התרחבה רשת החינוך "בית יעקב",
ועם פרוץ השואה היו בפולין ובליטא קרוב
לשלוש מאות בתי ספר "בית יעקב" ,בהם
למדו כ 25,000-תלמידות .עם חורבן יהדות
אירופה בתקופת השואה חרבו גם כל בתי
הספר של הרשת באירופה .לאחר השואה,
הוקמו מחדש ברחבי העולם בתי ספר חרדים
לבנות ,וכולם נושאים את השם "בית יעקב",
"ּבית יַ ֲעקֹב לְ כּו וְ נֵ לְ כָ ה ְּבאֹור ה'".
על שם הפסוקֵ :
נכון לשנת תשע"ח ישנם ברשת "בית יעקב"
במדינת ישראל ,למעלה מ 37,300-תלמידים,
 5,300אנשי צוות וכ 1,700-גני ילדים צהרונים
ומשפחתונים.
כיתת הבוגרות
השנייה של בית
יעקב ,1934 ,לודז',
פוליןWikipedia ,
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א

חברות

 7דקות

 3דקות

דבר תורה

מתפלפלים

אחד מבגדי הכהונה היפים והמרהיבים
ביותר היה ה"חושן" ,אותו נשא הכהן
הגדול על לבו ,ובו היו  12אבנים יקרות
כנגד  12שבטי ישראל.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
יואב וגדעון היו חברים טובים .יום אחד אמר יואב לגדעון :אני הולך לדוכן
הפיס לשלוח כרטיס לוטו להגרלה הקרובה .אמר לו גדעון :אשמח להשתתף
איתך בקניית הכרטיס .כרגע אין לי כסף ,ובהזדמנות אשלם לך את חלקי
בכרטיס .יואב הלך וקנה כרטיס לוטו ,שילם בכספו ,ולמזלו הכרטיס הזה
אכן זכה בסכום גדול .גדעון בא ליואב ואמר לו :אתה צריך להתחלק איתי
בפרס ,כי אמרתי לך שאני אשתתף בקניית הכרטיס .ענה לו יואב :אני לא
צריך להתחלק איתך בכלום .אתה רק אמרת ,אבל לא שילמת לי כלום ,וכל
זמן שלא שילמת אז אתה עדיין לא שותף ולכן אני אזכה בכל הסכום.

מדוע זכה הכהן הגדול לבגד מיוחד שכזה?
בתלמוד מסופר שבשעה שחזר משה
רבנו ממדין כדי להוציא את בני ישראל
ממצרים  -רץ אליו אהרון אחיו הגדול
ושמח מאוד על כך שמשה נבחר להיות
המנהיג.

אחד:

מצד אומנם לא
ן:
טוען גדעו שלם ליואב
הספקתי ל תו רגע לא
או
בפועל כי ב בל אמרתי
לי כסף ,א
היה
הוא הסכים.
לו שאשלם ,ו לשותפים
יינו
בכך בעצם נה להשתתף
הוא חייב
ולכן איתי בפרס.

לאהרון היו סיבות רבות מדוע לקנא
במשה ,שהרי אהרון היה האח הבכור
ומשום שהוא היה במצרים בכל השנים
הקשות של עבודת הפרך ,בעוד שמשה
נמלט אל ארץ רחוקה.
למרות כל זאת אומרת התורה שאהרון -
"ושמח בלבו" -אהרון היה מלא בשמחה
אמיתית בהצלחתו ובחירתו של משה ועל
כן זכה ל"חושן המשפט על לבו" .מי שיש
לו לב טוב המלא באהבה לבריות כולם -
ראוי לשאת על לבו את החושן בו יש 12
אבנים כנגד כל עם ישראל.

ב.

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ד.

בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

נולדה בקרקוב בשנת תרמ"ג .1883-נפטרה ונקברה בקרקוב בגיל  52בשנת
תרצ"ה.1935-
הייתה מחנכת ,סופרת ,מחזאית ,ומייסדת רשת החינוך "בית יעקב"
לחינוך חרדי לבנות.
פרסמה ספרים רבים :סיפורים ,ספרי ילדים ,מחזות ,מאמרים בנושאי
חינוך והדרכה דתית.
ייסדה את הסתדרות "בנות אגודת ישראל" ,תנועת בת ל'אגודת ישראל'
שיועדה לנשים.

2448

אפרים
ומנשה

2448

2883

 -1311מתן תורה בצלאל
יציאת
מצרים

דוד
המלך

שלמה
המלך

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-422

חורבן ביהמ“ק
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

 4דקות

שרה שנירר

א.

ג.

-3760

ו...מה
דעתכם?

רק דיבר והב מן שגדעון
טי
אבל לא שי ח שישלם
ם
ב
כלום ,הוא ל פועל
עדי
שותף .אני שי ין לא נהיה
למ
על הכרטיס ו תי מכספי
הזוכה ,ואני ל לכן רק אני
א
כלום לג חייב לתת
ד
עו
ן.

| מי אני?

מי
אני

0

טוען יו מצד שני:
אב :כל ז

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

הקימה
רר
ר.
ר
ני
ש
ה
ר
בנית שרה שניקב" ,וש
" ת יע
חנכת הר
".
ל
המ
ע
בינות "בית יעקםבהיא כתבה .תרע"ט-
 1 .1סוק מדבר לב
ת
ם בשנת
2 .2הפת רשת החינוךם וסיפורים אולין הוק
פו
רי
ב
שי
יו בין
ב
קו
רי
א ספ
ר
ה
ק
ר
עי
א
ב
לומ ת.
3 .3אלות יעקב"
לו יעקב".
ד ב"בית
והשניי
"בי
דוההבנות
תפירה
.19 4 .4
ב
מ
ת
ל
ק
ם
ס
ת
 18עו
צועות או
5 .5אחתתר המק
הי

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי האישה שבציור?
 2מה הקשר בין הפסוק הרשום מאחוריה לבינה?
 3מהם הספרים המונחים על שולחנה?
 4מתי והיכן הוקם המוסד בו היא נמצאת?
 5מה עושות הבנות היושבות מולה?

 7דקות

| מי אני?

 3דקות

א .הייתי עיר יהודית חשובה שישבו בה גדולי ישראל במשך שנים רבות ,בהם הרמ"א,
התוספות יום טוב ,ורבים אחרים.
ב .לפני השואה התגוררו בשטחי כ 60,000-יהודים.
ג .בי נולדה ונפטרה מייסדת רשת החינוך החרדית לבנות "בית יעקב".

רבי סעדיה
גאון

רש״י

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

ה
עיר קרקוב

4260

4650

4800

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

התשכ"ט

5778
ה'תשע"ח
70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

מלחמת
ששת הימים

1969

הרב
אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

בס"ד

מה חסר?
השלימו את המשפטים
הבאים באמצעות המילים
שלמטה:
מותר לסמוך על _______
 .1ביום
שאומר שהפריש מעשרות ,כי הוא לא מעז
________ באותו יום.
 .2התורה אסרה לשחוט ________ ואת
_________ שלה באותו יום ,כדי ללמד אותנו
לנהוג ב
 .3חכמים לא הצליחו לקבוע האם ________
הוא _________ או בהמה ,ולכן צריך לכסות
את _________ שלו.
מאגר מילים :כוי ,בהמה ,שבת ,חיה ,בנה ,עם
הארץ ,הדם ,רחמים ,לשקר.

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף ע״ח  -פ״א

ַּדף ע"חִ :איּסּור "אֹותֹו וְ ֶאת ְּבנֹו"
חּוּמׁש ַו ִּי ְק ָרא"ְ :וׁשֹור אֹו ֶׂשה ,אֹתֹו ְו ֶאת ְּבנֹו ֹ -לא ִת ְׁש ֲחטּו
ּתֹורה ְמ ַצּוָה ְּב ַ
ַה ָ
ְּביֹום ֶא ָחד".
ּובנָ ּה ְּבאֹותֹו יֹום.
אֹומ ֶרת ֶׁש ָאסּור לִ ְׁשחֹוט ְּב ֵה ָמה ְ
ּתֹורה ֶ
ְּב ָפסּוק ֶזה ַה ָ
"ה ִחיּנּוְך" ַמ ְס ִּביר ּכִ י ַה ָּק ָּב"ה ַמ ְר ֶׁשה לִ ְבנֵ י ָא ָדם לִ ְׁשחֹוט ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים,
ַּב ַעל ֵס ֶפר ַ
אֹותנּו ֶאת ִמ ַיּדת ָה ַר ֲח ִמים .זֹאת ָאנּו לְ ֵמ ִדים ִמן ָה ִאיּסּור
ֲא ָבל ִּב ֵיּקׁש לְ לַ ֵּמד ָ
לִ ְׁשחֹוט ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה ְו ֶאת ַה ֵּבן ֶׁשּלָ ּה ְּבאֹותֹו יֹום.

יּוח ֶדת
ַּדף ע"טַ :ה ַחּיָ ה ַה ְמ ֶ
"ח ָּיה"ְּ .כ ֵדי
"ּב ֵה ָמה" אֹו ַ
ַה"ּכֹוי" הּוא ַּב ַעל ַח ִּיים ֶׁש ֲח ַז"ל ִה ְס ַּת ְּפקּו ִאם הּוא ְ
ֹׁוח ִטים אֹותֹוִ .מ ְצ ָוה ִמן
ָל ַד ַעת ִאם ָצ ִריְך ְל ַכּסֹות ֶאת ַה ָּדם ֶׁשּלֹו ַא ֲח ֵרי ֶׁשּש ֲ
ּיֹוצא
ֹׁוח ִטים ַחּיָ ה אֹו עֹוףָ ,צ ִריְך לְ כַ ּסֹות ְּב ָע ָפר ֶאת ַה ָּדם ֶׁש ֵ
ּתֹורהֶׁ ,ש ַא ֲח ֵרי ֶׁשּש ֲ
ַה ָ
יטה.
ִמ ְּמקֹום ַה ְּשׁ ִח ָ
ַה ִּמ ְצוָ ה ִהיא ַרק ַעל ַחּיָ ה וָ עֹוף ,וְ ֹלא ַעל ְּב ֵה ָמה.

!

יש לי מושג | קודש הקודשים

קודש הקודשים הוא החדר הפנימי והקדוש
ביותר במשכן ובבית המקדש .רק לכהן הגדול
מותר להיכנס אליו ,ורק ביום הכיפורים .במשכן
ובבית ראשון עמד ארון הברית בקודש הקודשים,
ואילו בבית שני ,לאחר שנלקח הארון ,החדר
היה ריק.

שאלות השבוע ???
א .כיצד מסביר בעל ספר החינוך את
טעם האיסור "וְ ׁשֹור אֹו ֶׂשה ,אֹתֹו וְ ֶאת
ְּבנֹו ֹ -לא ִת ְׁש ֲחטּו ְּביֹום ֶא ָחד"?
"א ְריֹוְך",
ב .מי היה האמורא שכינו אותו ַ
ולמה כינו אותו כך?
"ה ְת ָר ַאת ָס ֵפק"
"ה ְת ָר ָאה" ,ומהי ַ
ג .מהי ַ

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה
בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי
(לפי בחירתכם) .את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי
בשעות הצהריים למיילtalmudhagrala@medison.co.il :
ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ּופ ָרה ֵ -הם ְּב ֵהמֹות
ַמ ִהי ַח ָּיה? ְצ ִבי ,לְ ָמ ָׁשל ,הּוא ַח ָּיה ְוֹלא ְּב ֵה ָמהֲ .א ָבל ּכֶ ֶבׂשֵ ,עז ָ
ּבֹוע ִאם ַה"ּכֹוי" הּוא ַח ָּיה אֹו ְּב ֵה ָמהָ ,צ ִריְך
ְוֹלא ַחּיֹותִּ .בגְ לַ ל ֶׁשֹּלא ִה ְצלִ יחּו לִ ְק ַ
לְ כַ ּסֹות ֶאת ַה ָּדם ֶׁשּלֹוּ ,כִ י אּולַ י הּוא ַח ָּיהֲ ,א ָבל ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ָב ֵרְך ַעל ַה ִּמ ְצ ָוה,
ּכִ י אּולַ י הּוא ְּב ֵה ָמהְ ,ו ֵאין ּכָ אן ִמ ְצ ָוה ִּבכְ לָ ל.
נֹוהג ִאיּסּור "אֹותֹו ְו ֶאת ְּבנֹו" ֶׁש ָעלָ יו לָ ַמ ְדנּו
אֹומר ֶׁשּגַ ם ְּבכֹוי ֵ
מֹוסיף ְו ֵ
ַה ַּתלְ מּוד ִ
ּקֹודם.
ַּב ַּדף ַה ֵ

יטה
יטה ֶׁש ֵאינָ ּה ְׁש ִח ָ
ַּדף פ'ְׁ :ש ִח ָ
הּוק ְּדׁשּו
ּובנָ ּה ֶׁש ְ
ֹׁוחט ִמחּוץ ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ֵה ָמה ְ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה נֶ ֱא ַמרֶׁ ,ש ַהּש ֵ
ּובנָ ּה ְּבאֹותֹו יֹום.
עֹובר ַעל ִאיּסּור "אֹותֹו ְו ֶאת ְּבנֹו"ֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָׁש ַחט ֵאם ְ
קֹור ָּבןֵ ,
לְ ְ
אֹומר ַעל ָּכְךֶׁ ,שּלְ ִפי ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ,הּוא ֹלא ָע ַבר ַעל ִאיּסּור "אֹותֹו
ַה ַּת ְלמּוד ֵ
יטה ֶׁש ֵאינָ ּה ַמכְ ִׁש ָירה ֶאת ַּב ַעל
סֹובר ֶׁש ְּשׁ ִח ָ
ּדּוע? ּכִ י ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
וְ ֶאת ְּבנֹו"ַ .מ ַ
ּקֹור ָּבנֹות
יטה .לְ ִפיכָ ְךּ ,כְ ֶׁשּנִ ְׁש ַחט ַא ַחד ַה ְ
ַה ַחּיִ ים ַהּנִ ְׁש ָחטֵ ,אינָ ּה נֶ ְח ֶׁש ֶבת ְׁש ִח ָ
קֹור ָּבן ֶׁשּנִ ְׁש ַחט
יטה ַהּזֹו ֹלא ִהכְ ִׁש ָירה אֹותֹוּ ,כִ י ְ
ִמחּוץ לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ,ה ְּשׁ ִח ָ
ִמחּוץ לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָּ -פסּולְּ .ב ִמ ְק ֶרה ּכָ ֶזה ,לְ ִפי ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןֵ ,אין ּכָ ל ִאיּסּור
ּקֹור ָּבן ֶׁשּנִ ְׁש ַחט.
יּמא אֹו ֶאת ַה ֵּבן ֶׁשל ַה ְ
לִ ְׁשחֹוט ֶאת ָה ִא ָ

"ה ְת ָר ַאת ָס ֵפק"
ַּדף פ"אַ :
יהֵ ,אינֹו נֶ ֱענָ ׁש ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ְׁשנֵ י ֵע ִדים
עֹובר ֲע ֵב ָרה ֶׁש ֵּבית ַה ִּדין ַמ ֲענִ יׁש ָעלֶ ָ
ָא ָדם ָה ֵ
פֹורׁשַּ :דע
ִהזְ ִהירּו אֹותֹו ֶׁש ָאסּור לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַמ ֲע ֵׂשה ָה ֲע ֵב ָרהְ ,וגַ ם ָא ְמרּו לֹו ִּב ְמ ָ
"ה ְת ָר ָאה",
זֹוהי ַ
עֹובר ַעל ָה ִאיּסּור נֶ ֶענָ ׁש ְּב ֵבית ִּדין ָּבעֹונֶ ׁש ַה ֶּזה ְו ַה ֶּזהִ .
לְ ָךּ ,כִ י ָה ֵ
עֹובר ָה ֲע ֵב ָרה.
ֶׁש ָה ֵע ִדים ַמ ְת ִרים ְּב ֵ
עֹובר ֲע ֵב ָרה ֶׁש ֵע ִדים ִה ְתרּו ּבֹו.
ּלִ ְפ ָע ִמים ֵּבית ִּדין ֵאינֹו ַמ ֲענִ יׁש ּגַ ם ֵ
טּוחים ֶׁשּכָ ֵעת הּוא
יׁשים ַרק ִאם ּכְ ֶׁש ִה ְתרּו ּבֹוָ ,היּו ְּב ִ
לֹומ ִדים ּכִ י ַמ ֲענִ ִ
ְּב ַדף ֶזה ְ
יֹוד ִעים ְּב ַו ָּדאּות ּכִ י ַעכְ ָׁשו הּוא
עֹובר ֶאת ָה ֲע ֵב ָרהֲ ,א ָבל ִאם ְׁשנֵ י ָה ֵע ִדים ֵאינָ ם ְ
ֵ
עֹובר ֶאת ָה ֲע ֵב ָרהֵּ ,בית ַה ִּדין ֵאינֹו ָיכֹול לְ ַה ֲענִ יׁשֹו.
ֵ

מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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תלמוד ישראלי

