תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ּכָ ֵרתֹות דפים י"ח -כ"ד
שבת פרשת כי-תצא ח'-י"ד באלול ( 8-14לספטמבר)

ׁשּוּמן וְ ֵחלֶ ב
ָ
ַּדף י"ח:
ׁשּוּמן ְּב ֵה ָמה
ָ
ַרב ָּפ ַסק ֶאת ַה ֲהלָ כָ ה ַה ָּב ָאהָ :א ָדם ֶׁש ָאכַ ל ַמ ֲאכָ ל ֶׁשּיֵ ׁש ָס ֵפק ִאם הּוא
קֹור ַּבן ָא ָׁשם
ּמּוּתר ָּב ֲאכִ ילָ ה ,אֹו ֶׁשהּוא ֵחלֶ ב ָה ָאסּור ַּב ֲאכִ ילָ ה ֵ -אינֹו ָצ ִריְך לְ ָה ִביא ְ
ַה ָ
מּובא ַעל ְי ֵדי ִמי ֶׁש ִּמ ְס ַּת ֵּפק ִאם ָע ַבר ִאיּסּור) .אּולָ םִ ,מי ֶׁש ָהיּו
(א ָׁשם ָּתלּוי ָ
ָּתלּוי ָ
יֹוד ַע
ׁשּוּמן ְו ַא ַחת ֶׁשל ֵחלֶ בְ ,ו ָאכַ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ַאְך ֵאינֹו ֵ
לְ ָפנָ יו ְׁש ֵּתי ֲח ִתיכֹותַ ,א ַחת ֶׁשל ָ
קֹור ַּבן ָא ָׁשם ָּתלּוי.
ּׁוּמן אֹו ֶאת ַה ֵחלֶ ב ַ -ח ָּיב לְ ָה ִביא ְ
ִאם ָאכַ ל ֶאת ַהּש ָ
ָמה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ְׁשנֵ י ַה ִּמ ְק ִרים? ֵהן ְׁשנֵ י ָה ֲאנָ ִׁשים ַהּלָ לּו ִמ ְס ַּת ְּפ ִקים ִאם ֵהם ָאכְ לּו ֵחלֶ ב
ׁשּוּמןִ .ה ְס ִּביר ַרב נַ ְח ָמןַּ :ב ִּמ ְק ֶרה ַה ֵּשׁנִ י ָה ִאיּסּור ָּברּור ְו ָח ָזקֵ .אין ָס ֵפק ֶׁש ָה ְי ָתה
ָ
אֹו
קֹור ָּבן.
עֹורר ָס ֵפק ִאם ָאכַ ל ֶאת ַה ֵחלֶ ב ,הּוא ַח ָּיב לְ ָה ִביא ְ
לְ ָפנָ יו ֲח ִתיכַ ת ֵחלֶ בּ ,וכְ ֶׁש ִה ְת ֵ
ַאְך ַּב ִּמ ְק ֶרה ָה ִראׁשֹוןֶׁ ,שּכְ לָ ל ֹלא ָּברּור ֶׁש ָה ָיה לְ ָפנָ יו ִאיּסּורּ ,כִ י ָה ְי ָתה ַרק ֲח ִתיכָ ה ַא ַחת
ּוב ָס ֵפק ּכָ ֶזה
ׁשּוּמן אֹו ֵחלֶ בֹ ,לא נִ ְק ְּב ָעה ְמ ִציאּות ָה ִאיּסּורְ ,
יה ִה ְס ַּת ְּפקּו ִאם ִהיא ָ
ֶׁש ָעלֶ ָ
קֹור ַּבן ָא ָׁשם ָּתלּוי.
ּתֹורה ְ
ֹלא ִח ְּי ָבה ַה ָ

ַּדף י"טְ :מלָ אכָ ה ֵּבין ַה ְּשׁ ָמׁשֹות
סּוּפ ִקים ִאם הּוא ַׁש ָּיְך לַ ּיֹום
ּש ָמׁשֹותֶׁ ,שהּוא ְז ַמן ֶׁש ְּמ ָ
ָא ָדם ֶׁש ָע ָׂשה ְמלָ אכָ ה ְּב ֵבין ַה ְ ׁ
לֹומר:
יּפּורים לְ ַׁש ָּבתּ .כְ ַ
ַהחֹולֵ ף אֹו לַ ּיֹום ֶה ָח ָדׁש .אֹותֹו ֵּבין ַה ְּשׁ ָמׁשֹות ָה ָיה ֵּבין יֹום ַהּכִ ִ
יעזֶ ר
ּשיְ ,והּוא ָע ָׂשה ְמלָ אכָ ה ְּב ֵבין ַה ְּשׁ ָמׁשֹותַ .ר ִּבי ֱאלִ ֶ
יּפּורים ָחל ְּביֹום ִׁשי ִ ׁ
יֹום ַהּכִ ִ
ּפֹוטר.
הֹוׁש ַע ֵ
קֹור ַּבן ַח ָּטאת וְ ִאיּלּו ַר ִּבי יְ ֻ
אֹומר ֶׁשהּוא ַחּיָ ב ְ
ֵ
יֹוד ִעים
אֹומנָ ם ֵאינֶ ּנּו ְ
סֹוברֲ :ה ֵרי הּוא ָע ָׂשה ֲע ֵב ָרהְ ,ו ְ
יעזֶ ר ֵ
לֹוקת? ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ַמה ַּט ַעם ַה ַּמ ֲח ֶ
יּפּוריםַ ,אְך ֵמ ַא ַחר ֶׁש ָע ַבר ְּב ַו ָּדאּות ַעל ִאיּסּור,
אֹותּה ְּב ַׁש ָּבת אֹו ְּביֹום ַהּכִ ִ
ִאם ָע ָׂשה ָ
קֹור ַּבן ַח ָּטאת ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין
סֹובר ֶׁש ֵאינֹו ַח ָּיב ְ
הֹוׁש ַע ֵ
קֹור ָּבןְ .ו ִאיּלּו ַר ִּבי יְ ֻ
ָעלָ יו לְ ָה ִביא ְ
יֹוד ַע ִאם ָע ַבר ַעל
ּוב ִמ ְק ֶרה ֶזה ֵאין הּוא ֵ
ָא ָדם ַח ָּיב ַח ָּטאת ַעד ֶׁש ֵּי ַדע ֵא ֶיזה ִאיּסּור ָע ַברְ ,
יּפּורים.
ִאיּסּור ֲע ִׂש ַּית ְמלָ אכָ ה ְּב ַׁש ָּבת אֹו ֶׁש ָע ַבר ַעל ִאיּסּור ֲע ִׂש ַּית ְמלָ אכָ ה ְּביֹום ַהּכִ ִ

ַּדף כ'ַ :ה ָדם ָאסּור?
ּתֹורה נֶ ֱא ַמר ַ(ו ִּי ְק ָרא)" :וְ כָ ל
עֹוס ֶקת ְּב ִאיּסּור ֲאכִ ילַ ת ָּדםַּ .ב ָ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ַּב ֶּפ ֶרק ֶ
ָּדם ֹלא ּתֹאכֵ לּו"ִ .מ ָּפסּוק ֶזה ָאנּו ְיכֹולִ ים לְ ָה ִבין ּכִ י ָאסּור לֶ ֱאכֹול ּכָ ל סּוג ֶׁשל ָּדם.
ּוב ַׂשר ְּב ֵה ָמה ַמכְ ִׁש ִירים לִ ְפנֵ י
יֹוד ִעים ֶׁשעֹופֹות ְ
נֹוהגִ ים ּכָ ְך? ֹלא! ֲה ֵרי ָאנּו ְ
ַה ִאם ָאנּו ֲ
אֹותם ּכְ ֵדי ֶׁש ֵּי ֵצא ַה ָּדם ֵמ ֶהםֲ ,א ָבל ָּדגִ ים ִאיׁש ֵאינֹו מֹולֵ ַח לִ ְפנֵ י
ֶׁשאֹוכְ לִ יםּ ,ומֹולְ ִחים ָ
ּדּוע?
הֹוציא ֵמ ֶהם ֶאת ַה ָּדםַ .מ ַ
ֶׁשהּוא אֹוכֵ ל ּכְ ֵדי לְ ִ
ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ָּפסּוק נֶ ֱא ַמר"ְ :וכָ ל ָּדם ֹלא ּתֹאכְ לּו ,לָ עֹוף וְ לַ ְּב ֵה ָמה"ִ .מּכָ אן ָאנּו לְ ֵמ ִדים ּכִ י
סּוּי ִמים,
ּגּופם ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים ֶׁש ֵּיׁש ָּב ֶהם ִּדינִ ים ְמ ָ
ּיֹוצא ִמ ָ
ַה ָּדם ָה ָאסּור הּוא ַרק ַה ֵ
אֹותם .לָ כֵ ן ַּדם ָּדגִ ים ֵאינֹו ָאסּור.
ֹׁוח ִטים ָ
אֹותם לִ ְפנֵ י ֶׁשּש ֲ
ָּב ֶהםֶׁ :ש ָאסּור לֶ ֱאכֹול ָ

ַּדף כ"אַ :מ ְר ִאית ָה ַעיִ ן
אֹומר ַרבּ"ַ :דם ָּדגִ ים ֶׁשּכִ ּנְ סֹו
ּדּוע ְּב ַדף ֶזה ֵ
מּוּתר ַּב ֲאכִ ילָ הִ ,אם ּכֵ ןַ ,מ ַ
לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ַּדם ָּדגִ ים ָ
ּדּוע ָּפ ַסק ַרב ֶׁש ִאם
ּתֹורה ֹלא ָא ְס ָרה לֶ ֱאכֹול ָּדם ֶׁשל ָּדגִ יםַ ,מ ַ
ִּבכְ לִ י ָאסּור?"ֵ .מ ַא ַחר ֶׁש ַה ָ
ׁשּובה ִהיאַ :מ ְר ִאית ָה ַעיִ ןּ .כְ ֶׁש ַה ָּדם נִ ְמ ָצא
ַה ָּדם ְמכּוּנָ ס ְּבתֹוְך ּכְ לִ י הּוא ָאסּור? ַה ְּת ָ
ּדֹומה גַ ם לְ ַדם ְּב ֵה ָמהַ ,ו ֲח ַז"ל ָח ְׁשׁשּו ֶׁש ָּמא ָיבֹואּו לִ ְטעֹות ְולַ ֲחׁשֹוב
ְּבתֹוְך ּכְ לִ י הּוא ֶ
ׁשֹותים ֶאת ַּדם ַה ָּדגִ יםַ .רק ּכְ ֶׁש ַה ָּדם נִ ְמ ָצא
מּוּתרַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ִּי ְראּו ֲאנָ ִׁשים ִ
ֶׁש ַּדם ְּב ֵה ָמה ָ
רֹואים ֶׁשהּוא ָּדם ֶׁשל ָּדגִ ים ְו ִאיׁש ֹלא ָיבֹוא לְ ַה ִּתיר ָּדם ֶׁשל ְּב ֵה ָמה.
ַעל ַה ָּדגִ ,
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התלמוד

הישראלי

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

"רבי אליעזר היא ,דאמר :מתנדב אדם
אשם תלוי בכל יום"
תסברא – תחשוב
קאי – עומד
הסבר :לדעת רבי אליעזר מותר לאדם להביא
בהתנדבות קורבן אשם תלוי בכל יום ,כדי לכפר
על עבירות שעשה בלי להיות מודע לכך.

בס"ד

| מן ההסטוריה

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים

הקמת תחנת הכוח בנהריים
בשנת  1927הקים 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  18מגה ואט .על
שם מפעל זה כונה
פנחס רוטנברג
"הזקן מנהריים",
משום שהיה מבוגר
משאר העובדים.

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.

מצד אחד:

ל משפחת לוי
זכותה ש
וכלבים דרכם
לקנות כלב,
שפחת לוי הם
ני מ
לנבוח .ב מדים וותיקים
ח
אנשים נ שים לא רוצים
בשכונה ואנ
לריב איתם.

תחנת הכוח בנהריים Avram Graicer, Wikipedia ,

כפר דניאל הוא מושב שיתופי הנמצא בשפלה,
כארבעה ק"מ דרומית מזרחית ללוד .הוא הוקם
בשנת תש"ט ( )1949על 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.

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
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אפרים
ומנשה

כינו אותי "הזקן מנהריים".
ייסדתי את חברת החשמל בישראל.
הקמתי תחנות כוח בנהריים ,תל אביב ,יפו ,חיפה וטבריה.
ביקשתי בצוואתי שלא יקראו אתרים ומוסדות על שמי.
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| מי אני?

הכניסה לכפר דניאל
Avishai Teicher, ,
Wikipedia

1948

החזקות
ממש מפריעות של הכלב
ו
ומקשות על ה מטרידות,
שי
נ
ה
בלילה
וזה מ
הווה מטר
לכל ה ד די רציני
שכנים

ו...מה
דעתכם?

| על המפה | כפר דניאל

2238

הנביחות מצד שני:

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

2934

שלמה
המלך

3340

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

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

 2מה המקום בצד ימין?
 3איזו חברה הוא הקים?

 5מה המשותף לכל שמות המקומות
המופיעים על השלט?

 3דקות

| מי אני?
פנחס רוטנברג הקים אותי.
יש לי חמש תחנות כוח.
אני מייצרת חשמל לכל ישראל.
כ 12,400-איש עובדים אצלי.
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ב
 5 .5רוטנבר

 1מי האיש בציור ומה היה כינויו?

 4מה הסמל שיש לו על החליפה?
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ה'תש"ח
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5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ
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ימי הביניים
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1500
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הקמת
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1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

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.

מה הקשר?
מצאו את המילים הבאות ,הקשורות זו לזו:
1.1נוזל בגוף החי שנאסר באכילה -
2.2הוסיפו לו אות אחת ,ותקבלו יצור חי חשוב -
3.3שנו אות אחת ,ותקבלו סוג של קורבן -
4.4שנו את סדר האותיות והוסיפו אחת,
ותקבלו שמו של חכם הידוע בקפדנותו -
(תשובות :דם ,אדם ,אשם ,שמאי)

! יש לי מושג | תפילת ותיקין
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.

שאלות השבוע ???

הֹוׁש ַע?
לר ִּבי יְ ֻ
יעזֶ ר ַ
 .1באיזו שאלה חלוקים ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
 .2מדוע ַּדם ָּדגִ ים ֵאינֹו ָאסּור באכילה?
"נֹותר" ומה דינו?
ָ
 .3מהו
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  ,14:00למייל talmudhagrala@medison.co.il
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

סדר קדשים | ַמ ֶסּכֶ ת ּכָ ֵרתֹותַ ,ד ִּּפים כ״ב-כ״ד

ַּדף כ"בִּ :פ ְתרֹון ֶא ְפ ָׁש ִרי לְ ִה ְת ַח ֵּתן
לְ ֵאיזֹו ִאי ָּשׁה ָאסּור לְ ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ַאף ָא ָדם ָּבעֹולָ ם? לְ ִׁש ְפ ָחה ּכְ נַ ֲענִ ית
ׁשּוח ֶר ֶרת? לְ ָמ ָׁשלָ ,היּו לָ ּה ְׁשנֵ י
ׁשּוח ֶר ֶרתֵ .איְך ִהיא ֲח ִצי ְמ ְ
ֶׁש ִהיא ֲח ִצי ְמ ְ
מּוּתר
אֹותּה ָה ָיה ָ
יהם ִׁש ְח ְררּו ָ
ֲאדֹונִ ים ְו ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִׁש ְח ְר ָרה .לִ ְפנֵ י ֶׁש ְּשׁנֵ ֶ
ָלּה ְל ִהיּנָ ֵׂשא ְל ֶע ֶבד ְּכנַ ֲענִ י ְו ַגם ְל ֶע ֶבד ִע ְב ִריִ .אם ָה ְי ָתה ִמ ְׁש ַּת ְח ֶר ֶרת
יהּודיְּ .ב ַרם,
מּוּתר לָ ּה לְ ִהיּנָ ֵׂשא לִ ִ
הּוד ָּיה ְו ָה ָיה ָ
לְ גַ ְמ ֵריִ ,היא ָה ְי ָתה נִ ְה ֵיית ְי ִ
ׁשּוח ֶר ֶרת ,לְ ֶע ֶבד ּכְ נַ ֲענִ י ִהיא ֵאינָ ּה
ּכָ ֵעת ּכַ ֲא ֶׁשר ִהיא ֲח ִצי ִׁש ְפ ָחה ַו ֲח ִצי ְמ ְ
יהּודי ִהיא ֵאינָ ּה
ׁשּוח ֶר ֶרתְ ,ולִ ִ
ְיכֹולָ ה לְ ִהיּנָ ֵׂשא ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ּכְ ָבר ֲח ִצי ְמ ְ
הּפ ְתרֹון ִּב ְׁש ִבילָ ּה?
ְיכֹולָ ה לְ ִהיּנָ ֵׂשא ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ֲע ַד ִין ֲח ִצי ִׁש ְפ ָחה .מה ִ
ׁשּוח ָרר? ֲה ֵרי
אּולַ י ִהיא ְיכֹולָ ה לְ ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ֶע ֶבד ּכְ נַ ֲענִ י ֶׁשהּוא ֲח ִצי ְמ ְ
ּובכֵ ןּ ,גַ ם ִאיּתֹו ֵאין ִהיא ְיכֹולָ ה לְ ִה ְת ַח ֵּתן ִמ ְּפנֵ י
אֹורה ֵהם ְּב ַמ ָּצב ֵז ֶההְ .
לִ כְ ָ
יה לְ ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ֲח ִצי ָה ֶע ֶבדַ ,ו ֲח ִצי
אֹוסר ָעלֶ ָ
ׁשּוח ָרר ֶׁש ָּבּה ֵ
ֶׁש ַה ֵח ִצי ַה ְמ ְ
ׁשּוח ָרר ֶׁשל ָה ֶע ֶבדֵ .אין
אֹוסר לְ ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ַה ֵח ִצי ַה ְמ ְ
ַה ִּשׁ ְפ ָחה ֶׁש ָּבּה ֵ
הּודי.
לָ ּה ִּפ ְתרֹון ֶאּלָ א לְ ִה ְׁש ַּת ְח ֵרר לְ גַ ְמ ֵרי ְו ָאז לְ ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ְי ִ

ּנֹותר
קֹור ָּבן ֶׁש ָ
ַּדף כ"גְּ :ב ָׂשר ְ
ּתֹורה
ּנֹותר ַא ֲח ֵרי ַהּזְ ַמן ֶׁש ָּק ְצ ָבה ַה ָ
ּקֹור ָּבן ֶׁש ַ
קֹור ָּבן אֹו ֵחלֶ ק ִמ ְ
"נֹותר" הּוא ְ
ָ
קֹור ָּבן
לַ ֲאכִ ילָ תֹו אֹו לְ ַה ְק ָר ָבתֹוַ .מה ֶּב ֱא ֶמת ִּדינֹו ֶׁשל ָא ָדם ֶׁש ָאכַ ל ִמ ְּב ָׂשר ְ
קֹור ַּבן
ּנֹותר? ּכָ ל ִמי ֶׁשּנֶ ֱהנָ ה ְּב ִאיּסּור ֵמ ֵח ֶפץ ֶׁשל ֶה ְק ֵּדׁשִ ,מ ְת ַח ֵּיב ְּב ְ
ֶׁש ָ
"א ַׁשם ְמ ִעילָ ה"ְ .ו ָאכֵ ןּ ,כָ ְך נֶ ֱא ַמר ְּב ִמ ְׁשנָ ה ַא ַחת .אּולָ םְּ ,ב ִמ ְׁשנָ ה ַא ֶח ֶרת
ֲ
קֹור ַּבן ְמ ִעילָ ה.
נֶ ֱא ַמר ֶׁשהּוא ֵאינֹו ִמ ְת ַח ֵּיב ְּב ְ
ּקֹוב ַעת ֶׁשהּוא ֵאינֹו
ַמה ֶה ְס ֵּבר ַה ְּד ָב ִרים? ַהּגְ ָמ ָרא ְמ ָב ֶא ֶרת ֶׁש ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶׁש ַ
ימי ַה ַּק ִיץֶׁ ,שּלְ ַא ַחר לַ ְילָ ה ֶׁש ָע ַבר ַעל
עֹוס ֶקת ִּב ֵ
קֹור ַּבן ֲא ַׁשם ְמ ִעילָ ה ֶ
ֵמ ִביא ְ
קֹור ָּבן ִמ ְת ַחּיֵ ב ַרק ִמי ֶׁש ַה ְּמ ִעילָ ה ֶׁשּלֹו ָהיְ ָתה ָׁשוָ ה
ַה ָּב ָׂשר הּוא ִמ ְת ַקלְ ֵקלְּ .ב ְ
קֹור ָּבן.
רּוטהַ ,אְך ָּב ָׂשר ְמקּולְ ָקל ֵאינֹו ָׁשוֶ ה ּכְ לּום וְ לָ כֵ ן הּוא ָּפטּור ֵמ ֲה ָב ַאת ְ
ְּפ ָ

ַּדף כ"ד :זָ כָ ה ְּבסּוס ִמן ַה ֶה ְפ ֵקר
ַצ ִחי ָּפ ַסע לְ תּוּמֹו ַּבּכְ ָפר ְו ִהּנֵ ה הּוא
רֹוכב ַעל ַהּסּוס
רֹואה ֶאת ֵא ִלי ֵ
ֶ
ֶׁשל ְי ֶח ְז ֵקאל.
יחזְ ֵקאל?
ית ֶאת ַהּסּוס ִמ ֶ
 ֵאלִ יָ ,קנִ ָ ֹלא .לָ ַק ְח ִּתי אֹותֹו ִמ ֵּבית ַה ִּדין,רּוטה ַא ַחת.
ְּבלִ י לְ ַׁשּלֵ ם ֲא ִפיּלּו ְּפ ָ
 ֵאיְך ִה ְת ַר ֵחׁש ַה ַּמ ֲע ֶׂשה?יּפרְׁ :שנֵ י ֵע ִדים ֵה ִעידּו ֶׁש ַהּסּוס ֶׁשל ְי ֶח ְז ֵקאל ָּב ַעט ְּבסּוס
ֵאלִ י ָע ַצר ְו ִס ֵ
ַא ֵחר ְו ָה ַרג אֹותֹו ְולָ כֵ ן ֵּבית ַה ִּדין ָּפ ַסק ֶׁש ָּצ ִריְך לַ ֲהרֹוג ֶאת ַהּסּוס ֶׁשל
נֹוס ִפים
ְי ֶח ְז ֵקאלִ .ל ְפנֵ י ֶׁש ִה ְס ִּפיקּו לַ ֲהרֹוג ֶאת ַהּסּוסִ ,הּגִ יעּו ֵע ִדים ָ
לֹומרֵ :הם ֵה ִעידּו ֶׁש ָה ֵע ִדים ָה ִראׁשֹונִ ים
ְו ֵהזִ ימּו ֶאת ָה ֵע ִדים ָה ִראׁשֹונִ יםּ ,כְ ַ
הֹורג סּוס ַא ֵחרַ .א ֲח ֵרי
ִׁש ְּקרּו ּוכְ לָ ל ֹלא ָראּו ֶאת ַהּסּוס ֶׁשל ְי ֶח ְז ֵקאל ֵ
הֹודיעּו ֶׁשהּוא ֶה ְפ ֵקר.
דּותםֵּ ,בית ִּדין ִׁש ְח ְררּו ֶאת ַהּסּוס ְו ִ
יּבלּו ֶאת ֵע ָ
ֶׁש ִּק ְ
ּדּוע?
 ַמ ַ ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ֶרגַ ע ֶׁשּנִ ְפ ַסק ִּדינֹו ֶׁשל ַהּסּוס לִ ְס ִקילָ הַ ,ה ְּב ָעלִ ים ֶׁשּלֹו ּכְ ָברִה ְפ ִקיר אֹותֹו ּכִ י ֵאין לֹו ּבֹו ּכָ ל ֵח ֶפץ.
יכים
ּזֹומ ִמים ְצ ִר ִ
ּמּובן ֶׁש ַה ְּב ָע ִלים ֵאינֹו ַמ ְפ ִסידֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָה ֵע ִדים ַה ְ
ַּכ ָ
לְ ַׁשּלֵ ם לֹו ֶאת ְמ ִחיר ַהּסּוס.

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

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל 03-9250225 :פקס03-9265608 :

תלמוד ישראלי

