תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ּכָ ֵרתֹות דפים י"א-י"ז
שבת פרשת שופטים א'-ז' באלול ( 1-7לספטמבר)

אּובן מּול ָה ֵע ִדים
ַּדף י"אְ :ר ֵ
אּובן ָע ָׂשה ְּבׁשֹוגֵ ג ֲע ֵב ָרה ְולָ כֵ ן הּוא ַח ָּיב
ֵע ִדים ִהּגִ יעּו לְ ֵבית ִּדין ְו ֵה ִעידּוָ :ר ִאינּו ֶׁש ְר ֵ
קֹור ַּבן ַח ָּטאתַ .אְך ַמה
ּמּובן ֶׁש ָע ָליו ְל ַה ְק ִריב ְ
מֹודה ַּ -כ ָ
אּובן ֶ
קֹור ַּבן ַח ָּטאתִ .אם ְר ֵ
ְ
יתי ֲע ֵב ָרה זֹוַ ,ה ִאם נַ ֲא ִמין לֹו? ֲה ֵרי ֵיׁש ֵע ִדים
ֹאמר ֹלא ָע ִׂש ִ
אּובן ַיכְ ִחיׁש ְוי ַ
ִּי ְק ֶרה ִאם ְר ֵ
ֶׁש ְּמ ִע ִידים ֶׁשהּוא ָע ָׂשה גַ ם ָע ָׂשה ֲע ֵב ָרה זֹו?
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י
ּקֹור ַּבן ַח ָּטאתַ .מ ַ
לַ ֲהלָ כָ ה נִ ְפ ַסק ֶׁש ַּמ ֲא ִמינִ ים לֹו נֶ גֶ ד ָה ֵע ִדים וְ הּוא ָּפטּור ִמ ְ
לֹומר לָ ֶהם:
קֹור ָּבןֲ ,ה ֵרי הּוא ָה ָיה ָיכֹול ַ
יּפ ֵטר ֵמ ֲה ָב ַאת ְ
רֹוצה לְ ִה ָ
ֶׁש ִאם ָה ָיה ַׁש ְק ָרן ֶׁש ֶ
עֹוׂשה ֲע ֵב ָרה
יתיֹ ,לא ְּבׁשֹוגֵ גְ ,ו ָה ֶ
יתי ֶאת ָה ֲע ֵב ָרהֲ ,א ָבל ְּב ֵמ ִזיד ָע ִׂש ִ
צֹוד ִקיםָ ,ע ִׂש ִ
ַא ֶּתם ְ
אּומהּ ,כִ י
לֹומר ְמ ָ
קֹור ַּבן ַח ָּטאת .מּול ַט ֲענָ ה זֹו ֵאין ָה ֵע ִדים ְיכֹולִ ים ַ
ְּב ֵמ ִזיד ֵאינֹו ֵמ ִביא ְ
יֹוד ִעים ַמה ִה ְת ַר ֵחׁש ְּבלִ יּבֹו ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָע ָׂשה ֶאת ָה ֲע ֵב ָרהִ .מ ַּמה ֶׁשֹּלא ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש
ֵאינָ ם ְ
רֹואים ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ַׁש ְק ָרןּ ,ולְ ִפיכָ ְך ָאנּו ַמ ֲא ִמינִ ים לֹו ֶׁשֹּלא ָע ָׂשה
ׁשּוטה זֹוָ ,אנּו ִ
ְּב ַט ֲענָ ה ְּפ ָ
ֶאת ָה ֲע ֵב ָרה ּכְ לָ ל.

רּורים
ַּדף י"בַ :הּכַ ּזַ יִ ת וְ ַה ֵּפ ִ
ָא ָדם ֶׁש ָאכַ ל ּכְ ַז ִית ַמ ֲאכָ ל ָאסּור ְּב ֵמ ִזיד ,עֹונְ ׁשֹו ַמלְ קֹות.
ָא ָדם ֶׁש ָאכַ ל ּכְ ַז ִית ַמ ֲאכָ ל ָאסּורֲ ,א ָבל הּוא ֹלא ָאכַ ל אֹותֹו ְּב ַפ ַעם ַא ַחתֶ ,אּלָ א ְּבכָ ל יֹום
הּוא ָט ַעם ִמ ֶּמּנּו ֲח ִתיכָ ה ַעד ֶׁש ָה ֲאכִ ילֹות ֶׁשּלֹו ִה ְצ ַט ְּברּו ַי ַחד לְ ִׁשיעּור ּכְ ַז ִיתַ .ה ִאם
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ֶק ֶׁשר ֵּבין ֲאכִ ילָ ה לַ ֲאכִ ילָ ה,
ּמּובן ֶׁשֹּלאַ .מ ַ
הּוא ִמ ְת ַח ֵּיב ְּב ַמלְ קֹות? ּכַ ָ
ּבֹוד ֶדת וְ נִ ְפ ֶר ֶדת ,וְ ֵאין זֶ ה נֶ ְח ָׁשב ֶׁש ָאכַ ל ִׁשיעּור ּכְ זַ יִ ת.
ּכָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ֶ
ְו ִאם ָאכַ ל ְּב ֶה ְפ ֵס ִקים ֶׁשל ַּד ָּקה ֵּבין ֲאכִ ילָ ה לַ ֲאכִ ילָ הַ ,ה ִאם ִמ ְצ ָט ְרפֹות ּכָ ל ָה ֲאכִ ילֹות יַ ַחד?
ּבֹוד ִקים ּכַ ָּמה ְז ַמן
אֹומרְ :
ְּב ִדּיּוק ְּב ִענְ ָין ֶזה ָדנָ ה ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ לְ ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזהְ ,ו ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
רּורים ְואֹוכְ לִ ים אֹותֹו ֵּפרּור ַא ַחר
פֹורר לְ ֵפ ִ
לֹוק ַח לֶ ֱאכֹול ַמ ֲאכָ ל ֶזה ִאם הּוא ָה ָיה ְמ ָ
ָה ָיה ֵ
ֵּפרּורֶ ,וזה ִי ְה ֶיה ַה ְּז ַמן ֶׁשּבֹו ִמ ְצ ָט ְרפֹות ָה ֲאכִ ילֹות ּכְ ֵדי לְ ַח ֵּיב אֹותֹו ְּבעֹונֶ ׁש ַמלְ קֹות.

ַּדף י"גַ :ה ָּת ַרת נְ ָד ִרים
הּוצל ָּפנָ ה ְּביֹום טֹוב לְ ַרב ַא ִׁשי ְו ָא ַמר לֹו :נָ ַד ְר ִּתי נֶ ֶדר ַו ֲאנִ י
מֹורא ַרב ָא ָחא ֵמ ָה ִעיר ַ
ָה ָא ָ
רֹוצה לְ ַה ִּתירֹו.
ֶ
ֵאיְך ַמ ִּת ִירים נֶ ֶדר?
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדתֶׁ ,ש ְּב ִמ ְק ִרים ְמסּוּיָ ִמים ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּתיר נֶ ֶדר .לְ ָמ ָׁשלִ ,אם ָא ָדם נָ ַדר ֶׁשֹּלא
ַה ָ
ּובּסֹוף ֹלא ָהיּו לֹו עּוּגֹות,
יֹאכַ ל לֶ ֶחםּ ,כִ י הּוא ָח ַׁשב ֶׁש ִּי ְהיּו לֹו עּוּגֹות ּכְ ֵדי לֶ ֱאכֹולַ ,
הּוא ָיכֹול לָ לֶ כֶ ת לְ ָחכָ ם ֶׁש ִּי ְבּדֹוק ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ְו ַי ְחלִ יט ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּתיר ֶאת ַהּנֶ ֶדרּ ,כִ י
ְּב ָׁש ָעה ֶׁשהּוא נָ ַדר ֶאת ַהּנֶ ֶדר הּוא ֹלא ָי ַדע ֶׁשֹּלא ִי ְהיּו לֹו עּוּגֹות.
מּוּתר לָ ְך"ְ ,ו ַהּנֶ ֶדר ָּב ֵטל.
מּוּתר לָ ְךָ .
"מּוּתר לָ ְךָ .
ָ
לֹוׁשה ֲאנָ ִׁשים:
אֹומ ִרים לֹו ְׁש ָ
ַא ַחר ּכָ ְך ְ
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ּכָ ֵרתֹותַּ ,דף י"א

"לדידי ,בעלמא כוותיך סבירא ליה דדברה תורה
כלשון בני אדם"
בעלמא – בעולם ,בדרך כלל
כוותיך – כמותך
הסבר :שיטתו של רבי ישמעאל היא שהתורה
מדברת בלשון בני אדם ,ולכן יש בה לפעמים מילים
שנכתבו כדרך הדיבור ואין לדייק מהן הלכות
מיוחדות.

בס"ד

| מן ההסטוריה

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים

תפיסתו ותלייתו של אלי כהן הי"ד
אלי כהן היה מרגל ישראלי שפעל בסוריה והעביר
לישראל מידע רב ערך ביותר .הוא נחשב לאחד מגדולי
המרגלים של ישראל .בסופו של דבר חשפו הסורים את
זהותו ועצרו אותו .חקירתו נמשכה ארבעה שבועות,
בהם עבר עינויים קשים .הסורים סירבו לכל הניסיונות
לשחררו .משפטו נערך בדלתיים סגורות ,ורק חלקים
ערוכים ממנו פורסמו .כארבעה חודשים לאחר שנלכד,
הובל אלי כהן לכיכר אל מרג'ה שבמרכז דמשק .הרב
הראשי של קהילת דמשק ,הרב ניסים אנדיבו-כהן ,אמר
איתו את התפילות האחרונות .לאחר מכן הוצא אלי
כהן להורג בתלייה .במכתבו האחרון לאשתו ולילדיו
קרא להם להיות חזקים
ולהיות גאים בו .הוא נקבר
בדמשק ,ועד היום מדינת
ישראל עושה מאמצים
להביא אותו לקבר ישראל.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –
המורה להיסטוריה שלחה את דני לחדר המורים להביא לה משם
ציוד כלשהוא לכיתה .כאשר דני נכנס לחדר המורים וחיפש את
הציוד ,הוא ראה על השולחן את השאלות של המבחן בהיסטוריה
שאמור להתקיים מחר .הוא התלבט האם עליו להגיד למורה שהוא
ראה את השאלות.

ד אחד:

מצ כנס בכוונה כדי
זה לא שהוא נ לות ,או חלילה
א
לראות את הש השאלות היו
אותן בהיחבא.
גנב
חן והוא במקרה
חות על השול
מונ
הוא לא צריך
תן ,ולכן
ראה או למורה על כך.
לדווח

הוא בכל ז מצד שני:

א
ג
ת ראה את
ם אם לא בכוונה ,וז השאלות
ה
צי
י
ב
ון
גבוה
טיח לו
שאולי לא
אם לא היה רואה ,ל היה מקבל
ח
כן
ייב ליידע את המור אולי הוא
ה
א
ש
ת
הו
ה
א
ש
אלו
ראה
ת עוד לפ
ני המבחן.

פסל של נדיה כהן וילדיה מביטים לעבר סוריה ומצפים
לאלי שיחזור ,מעלה היצירה Wikipedia

ו...מה
דעתכם?

| על המפה | גמלא
בגמלא שברמת הגולן נמצאים שרידי יישוב יהודי
עתיק ומפואר מתקופת סוף בית המקדש השני.
בשל מיקום העיר על ראש מצוק גבוה ,מפקד הגליל
יוסף בן מתתיהו ,מחליט בשנת  66לספירה לבצר
את העיר בחומה כמרכז הלחימה הראשי במרד נגד
הרומאים .לאחר מצור אספסיאנוס ,בניסיון השני
הרומאים הצליחו לפרוץ את הביצורים ולכבוש את
העיר במחיר כבד של אלפי הרוגי לוחמים ותושבים
יהודיים .מיקומה המדויק של גמלא אותר רק בשנת
 .1976חפירות בראשות הארכאולוג שמריהו גוטמן
גילו את חומת העיר ,חפצים ,מקוואות טהרה ,מבנים
ובכללם בית כנסת גדול עטור עמודים ,שהיה הראשון
שהתגלה מהתקופה
בה היה בית המקדש
בירושלים.

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
ניתן לשלוח למייל talmudisraeli.medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים

א.
ב.
ג.
ד.

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

הייתי מרגל ישראלי בסוריה.
שם הכיסוי שלי היה כאמל אמין ת'אבת.
העברתי לישראל מידע חשוב ביותר.
בסופו של דבר נתפסתי והוצאתי להורג.

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

אלי כהן

| מי אני?

ההר שמזכיר בצורתו גמל,
על שמו נקראה גמלא,
Wikipedia

2238

 4דקות

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

 7דקות

 1מי הדמות במרכז הציור?

גל אלי כהן הי"ד.
1 .1המר
ריה.
סו
יא מרגלת למען
2 .2דגל מדינת את בסוריה וה
3 .הדמות נמצ
ת.
 3ישראל באמצעות תשדורו יה בשנת .1965
צא להורג בסור
4 .4אלי כהן הו
ננו לפגוע
תכ
5 .5אלי כהן גילה שהסורים מדינת ישראל.
המים הארצי של
במוביל

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 4מה היה סופה ומתי?

 2דגל של איזו מדינה מופיע בציור?
 5מה הקשר בין המוביל
הארצי לתמונה?
 3היכן הדמות בציור נמצאת ומה היא עושה?

 3דקות

| מי אני?

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

למודיעין
סד
מו
ה
ארגון המוסדמ(יוחדים)
תפקידים
ול

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

אני ארגון שאחראי על משימות מודיעין ופעילויות חשאיות מחוץ לישראל.
הראשון שעמד בראשי הוא ראובן שילוח.
המוטו שלי הוא" :באין תחבולות יפול עם ותשועה ברוב יועץ".
בין הפעולות המפורסמות שלי :חטיפת אייכמן והבאתו לארץ ,וחיסול מחבלים בכירים.
אחד המרגלים הבכירים שפעלו מטעמי היה אלי כהן.

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

1500

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
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בס"ד

דבר תורה
בימים עברו הייתה לרוב בני האדם חלקת אדמה בה הם עבדו
וגידלו את גידוליהם .התורה רצתה לשמור על כך שלכל אחד
יהיה את חלקו ולדאוג שאף אחד לא יפלוש לתוך גבולו של
חברו ,ואמרה" :לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים בנחלתך".
האדמו"ר האחרון של חב"ד היה אומר שציווי זה רלוונטי ושייך
גם בימינו אנו ,למרות שלרובנו אין חלקת אדמה בה אנו מגדלים
גידולים .התורה מלמדת אותנו שלכל אחד יש את הגבול האישי
שלו ,את התכונות והאופי המיוחדים לו .עלינו להיזהר שלא
לטשטש את הגבולות שלנו ,ולהתאמץ לעסוק דווקא בעבודה
השייכת לנו מבלי לפלוש לתחומים השייכים לאופיו השונה של
חברינו ,מבלי להסיג את גבולו ,הנפשי והרוחני.

מצאו את המילה המופיעה בעלון,
לפי ההגדרות הבאות:
 .1יש בה  4אותיות.
 .2נשמעת כמו מישהו שהצילו אותו.
 .3מתחרזת עם "בצל".
 .4קשורה לרב אחא.

ב .איך יתכן מקרה שבו שני
עדים מעידים על ראובן
שעבר עבירה ,וראובן עצמו
מודה שעבר את העבירה,
אבל הוא לא יתחייב להביא
קורבן חטאת?

(תשובה :אם העדים
מעידים שעבר את העבירה
בשוגג ,והוא טוען שעבר
אותה במזיד ,והעובר
במזיד אינו מביא קורבן).

הפעם שתי חידות
מאתגרות...

ַּדף י"דָ :ר ִמי ַּבר ָח ָמא
מֹור ִאים.
יעי ֶׁשל ָה ָא ָ
מֹורא ְּב ָב ֶבל וְ ַחי ַּבּדֹור ָה ְר ִב ִ
ָר ִמי ַּבר ָח ָמא ָהיָ ה ָא ָ
ּתֹורה ֵא ֶצל ַרב ִח ְס ָדא ,וְ גַ ם זָ כָ ה לָ ֵׂשאת לְ ִאי ָּשׁה ֶאת ִּבּתֹו
הּוא לָ ַמד ָ
עּוק ָבאִ ,ה ְת ַח ֵּתן ִעם
ֶׁשל ַרב ִח ְס ָדאְ .מ ַענְ ֵין לָ ַד ַעת ֶׁשּגַ ם ָא ִחיוַ ,רב ְ
נֹוס ֶפת ֶׁשל ַרב ִח ְס ָדאְ ,וכָ ְך ָהיּו ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים ּגְ דֹולֵ י ַהּדֹורֲ ,ח ָתנִ ים
ַּבת ֶ
ֵא ֶצל ּגְ דֹול ַהּדֹור.
ּתֹורה ְּב ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹוִּ ,כי
ׁשֹוׁש ֶלת ַה ָ
ֶ
ָר ִמי ַּבר ָח ָמא ַּגם ָז ָכה ְל ֶה ְמ ֵׁשְך
ּובּתֹו ָה ַא ֶח ֶרת
ימרִ ,
מֹורא ַא ֵמ ַ
יּמא ֶׁשל ָה ָא ָ
ִּבּתֹו ָה ַא ַחת ָה ְי ָתה ָה ִא ָ
מֹורא ַרב ַא ִׁשי.
ִה ְת ַח ְּתנָ ה ִעם ָה ָא ָ

דות!

חי

סדר קדשים | ַמ ֶסּכֶ ת ּכָ ֵרתֹותַ ,ד ִּּפים י״ד-י״ז

מֹורא ָר ָבא.
לְ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְפ ַטר ָר ִמי ַּבר ָח ָמאִ ,א ְׁשּתֹו ִה ְת ַח ְּתנָ ה ִעם ָה ָא ָ

יבא
ּתֹורה של ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ַּדף ט"וַ :א ֲה ַבת ַה ָ
יבא
ּתֹוקק ַר ִּבי ֲע ִק ָ
רֹואים ַעד ּכַ ָּמה ִה ְׁש ֵ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ לְ ֶמ ֶדת ְּב ַדף זֶ ה ָאנּו ִ
הֹוׁש ַע ֶּבן ֲחנַ נְ ָיהַ .ה ִּמ ְׁשנָ ה
ּבֹותיו ָה ָיה ַר ִּבי ְי ֻ
ּתֹורהֶ .א ָחד ֵמ ַר ָ
לִ לְ מֹד ָ
יאל ְו ַר ִּבי
יבאַּ ,פ ַעם ַא ַחת ָה ְלכּו ַר ָּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ְמ ַס ֶּפ ֶרתָ :א ַמר ַר ִּבי ֲע ִק ָ
יאל,
הֹוׁש ַע לְ ַק ָּצב ּכְ ֵדי לִ ְקנֹות ְּב ֵה ָמה לִ כְ בֹוד ֲחתּוּנַ ת ְּבנֹו ֶׁשל ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵ
יְ ֻ
הֹוׁש ַע ְׁש ֵאלֹות ַּב ֲהלָ כָ ה.
יהם ְו ָׁש ַאלְ ִּתי ֶאת ַר ִּבי ְי ֻ
יתי ֲאלֵ ֶ
ַו ֲאנִ י נִ לְ ֵו ִ
יּתר ֲא ִפיּלּו ַעל ֶרגַ ע ֶׁשל לִ יּמּוד .הּוא ֹלא ִה ְמ ִּתין ַעד
יבא ֹלא ִו ֵ
ַר ִּבי ֲע ִק ָ
יּצל ּגַ ם ֶאת ַה ֲהלִ יכָ ה
ֶׁש ַרּבֹו ָיׁשּוב ִמן ַהּשּׁוקֶ ,אּלָ א ִה ְתלַ ּוָה ֵאלָ יו ְונִ ֵ
ּתֹורה ִמ ִּפי ַרּבֹו.
הֹוסיף לִ לְ מֹוד ָ
ֶאל ַהּשּׁוק ּכְ ֵדי לְ ִ

(תשובה :הוצל)

ַּדף ט"זָׁ :שֹלֹוׁש ַׁש ָּבתֹות ְׁשכּוחֹות

! יש לי מושג | טיש
"טיש" הוא "שולחן" ביידיש .זהו מושג בחסידות המציין
מפגש של החסידים עם האדמו"ר סביב לשולחן ,בדרך כלל
בליל שבת ,בו האדמו"ר אומר דברי תורה והחסידים שרים
ואוכלים יחד.

שאלות השבוע ???

חּומ ָרא"?
אֹוריְ ָתא לְ ְ
"ס ֵפק ְּד ַ
ַ 1.1מה ֵּפרּוׁש ַה ִּביּטּוי ָ
עּוק ָבא?
מֹורא ָר ִמי ַּבר ָח ָמא ּולְ ָא ִחיו ַרב ְ
לא ָ
ׁשּוּתף ָ
ַ 2.2מה ַה ְּמ ָ
ַ 3.3מה ִּדינֹו ֶׁשל ָא ָדם ֶׁש ָאכַ ל ּכְ זַ יִ ת ַמ ֲאכָ ל ָאסּורֲ ,א ָבל הּוא ֹלא
ָאכַ ל אֹותֹו ְּב ַפ ַעם ַא ַחתֶ ,אּלָ א ְּבכָ ל יֹום הּוא ָט ַעם ִמ ֶּמּנּו
ֲח ִתיכָ ה ַעד ֶׁש ָה ֲאכִ ילֹות ֶׁשּלֹו ִה ְצ ַט ְּברּו יַ ַחד לְ ִׁשיעּור ּכְ זַ יִ ת?
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

ָא ָדם ָׁשכַ ח ָׁשֹלֹוׁש ַׁש ָּבתֹות ָרצּוף ֶׁש ַׁשּ ָּבת ַהּיֹום  -יָ ָצא ֶאל ַה ָּשׂ ֶדה וְ זָ ַרע.
הּודי ַה ֶּזה ַח ָּיב ָק ְר ַּבן ַח ָּטאתֶׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא ָע ָׂשה ְּב ַׁש ָּבת
ֵאין ָס ֵפק ֶׁש ַה ְּי ִ
ְמלָ אכָ ה ְּבׁשֹוגֵ גַ .אְך ּכַ ָּמה ַח ָּטאֹות ָעלָ יו לְ ָה ִביא?
ׁשּובה ִהיא ָׁ -שֹלֹוׁש ַח ָּטאֹות.
ַה ְּת ָ
קֹור ַּבן
אֹותּה ַׁש ָּבת ,הּוא ָהיָ ה ַחּיָ ב ְ
רּועים ָהיּו ִמ ְת ַר ֲח ִׁשים ְּב ָ
ִאם ּכָ ל ָה ֵא ִ
ַח ָּטאת ֶא ָחד ִּבלְ ָבדֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָׁשכַ ח ַרק ַּפ ַעם ַא ַחת ֶׁש ַּשׁ ָּבת ַהּיֹוםַ ,אְך
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵּבין ַׁש ָּבת ְל ַׁש ָּבת ֵיׁש ְי ֵמי חֹולֵ ,יׁש ָלנּו ָׁשלֹוׁש ִׁש ְכחֹות
קֹור ַּבן ַח ָּטאת.
נִ ְפ ָרדֹותְ ,ו ַעל ּכָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן הּוא ַח ָּיב ְ

חּומ ָרא"
אֹוריְ ָתא לְ ְ
"ס ֵפק ְּד ַ
ַּדף י"זָ :
סּוּים
עֹורר ָס ֵפק ִאם ַמ ֲע ֶׂשה ְמ ָ
אֹותנּו ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ִמ ְת ֵ
יּמדּו ָ
ֲחכָ ִמים לִ ְ
אֹור ְי ָתא
"ס ֵפק ְּד ַ
ּתֹורהַ ,ה ִּדין הּואָ :
ּתֹורה אֹו ָאסּור ִמן ַה ָ
מּוּתר ִמן ַה ָ
ָ
לֹומרָ ,עלֵ ינּו לְ ַה ְח ִמיר ְולִ נְ הֹוג ֶׁש ַה ָּד ָבר ָאסּור ְּב ַו ַּדאי.
חּומ ָרא"ּ .כְ ַ
לְ ְ
ַמה ְּמקֹורֹו ֶׁשל ּכְ לָ ל ֶזה?
ֹאׁשם ָה ַר ְׁש ָּב"א
ְּבכָ ְך נֶ ְחלְ קּו ָה ִראׁשֹונִ ים .לְ ַד ַעת רֹוב ָה ִראׁשֹונִ יםְּ ,בר ָ
ּכֹותב ֶׁש ִּדין ֶזה הּוא
ּתֹורהְ ,ו ִאיּלּו ָה ַר ְמ ַּב"ם ֵ
ֲה ָל ָכה זֹו ִהיא ִמן ַה ָ
ִמ ַּת ָּקנַ ת ֲח ַז"ל.

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

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

תלמוד ישראלי

