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בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר זרעים | ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבתַּ ,ד ִּפים ל"ז-מ"ג
פרשת שמיני | י"ח -כ"ד בניסן ( 12-18לאפריל)

עדים לשמחה חגים וזמני
ם לשש ןו
מו

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת שבת ,דף ל"ז

"אי הכי מאי למימרא? הובערה
אצטריכא ליה .היינו הך! גחלים של
רותם אצטריכא ליה".
אצטריכא – נצרכה
הרסנא – מאכל העשוי מדגים
מטוגנים בשמן

טּומה
רּופה ְּוק ָ
דף ל"זּ :כִ ָירה גְ ָ
חֹורים ּגְ דֹולִ ים לְ ַמ ְעלָ הְּ .בתֹוְך ַה"ּכִ ָירה"
קּופ ָסה ִעם ִ
יּוחדֵ ,מ ֵעין ְ
"ּכִ ָירה" ִהיא ִמ ְת ָקן ְמ ָ
יחים ִס ִירים ֶׁש ִּמ ְת ַּב ְּשׁלִ ים.
חֹורים ַמּנִ ִ
יקים ֵאׁשְ ,ו ַעל ַה ִ
ַמ ְדלִ ִ
ּלִ ְפנֵ י ַׁש ָּבת אין לְ ַה ְׁש ִאיר ַעל ַהּכִ ָירה ִסיר ֶׁש ָהאֹוכֶ ל ֶׁש ְּבתֹוכֹו ֵאינֹו ְמבּו ָּשׁל לְ גַ ְמ ֵריּ ,כְ ֵדי
ֶׁש ַּי ְמ ִׁשיְך לְ ִה ְת ַּב ֵּשׁל ַּב ַּשׁ ָּבת ,לְ ִפי ֶׁש ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ַּב ַעל ַה ִּסיר ַי ְח ֶּתה ַב ַּשׁ ָּבת ֶאת ַהּגֶ ָחלִ ים,
יֹותר,
אֹותםּ ,כְ ֵדי ֶׁש ָהאֹוכֶ ל ִי ְת ַּב ֵּשׁל ַמ ֵהר ֵ
ְי ַע ְר ֵּבב ָ
טּומה"ַ .מהי
"ק ָ
רּופה" אֹו ְ
ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ַהּכִ ָירה "ּגְ ָ
טּומה"?
"ק ָ
רּופה" או ְ
ּכִ ָירה "גְ ָ
רּופהַ :הּגֶ ָחלִ ים ֶׁש ְּב ַת ְח ִּתית ַהּכִ ָירה נִ גְ ְרפּו ִמ ֶּמּנָ ה,
גְ ָ
הּוצאּו ִמ ֶּמּנָ הְ ,ו ַהּכִ ָירה ַח ָּמה ַאְך ְו ַרק ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּלִ ְפנֵ י
ְ
כֵ ן ָּדלְ ָקה ָּבּה ֵאׁש.
טּומה :יֵ ׁש לְ כַ ּסֹות ְּב ֵא ֶפר ֶאת ַהּגֶ ָחלִ ים ֶׁש ְּב ַת ְח ִּתית
ְק ָ
ַהּכִ ָירה ּכְ ֵדי ֶׁש ִּי ְת ָק ְררּו ְמ ָעט.

"ּדינֵ י ֲחזָ ָרה"
ַּדף ל"חִ :
הֹוריד ֶאת ַה ִּסיר ִמן ַהּכִ ָירהְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך לַ ֲה ִׁשיבֹו ֶאל ַהּכִ ָירה ּכְ ֵדי לֶ ֱאכֹול
רֹוצה לְ ִ
ָא ָדם ָה ֶ
"ּדינֵ י ֲחזָ ָרה",
עּוּדה ַה ָּב ָאהָ ,מ ַתי הּוא ַר ַּשׁאי לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ן? ֲהלָ כֹות ֵאּלּו נִ ְק ָראֹות ִ
ִמ ֶּמּנּו ַּב ְּס ָ
יהם ַח ָּי ִבים לְ ַה ְק ִּפידֶ .א ָחד ֵמ ֶהם הּואֹ :לא
ַה ְינּוַ :ה ְח ָז ַרת ַה ִּסירֵּ .יׁש ְּתנָ ִאים ֲא ָח ִדים ֲעלֵ ֶ
יח ֶאת ַה ִּסיר ַעל ַה ַּק ְר ַקעֵ ,אינֹו ַר ַּשׁאי לְ ַה ֲחזִ ירֹו ֶאל
יח ֶאת ַה ִּסיר ַעל ַה ַּק ְר ַקע ,וְ ִאם ִהּנִ ַ
לְ ַהּנִ ַ
הֹוריד ֶאת ַה ִּסיר ,הּוא ִה ְתּכַ ּוֵן ְו ָח ַׁשב לְ ַה ֲח ִזירֹו ֶאל ַהּכִ ָירה.
ַהּכִ ָירהֲ ,א ִפיּלּו ִאם ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ִ

הסבר :התלמוד מלמדנו שמותר להשהות בשבת
תבשיל שהתבשל כל צורכו על כירה גרופה
וקטומה ,אפילו אם היו בו גחלי רתמים שהן חמות
יותר משאר הגחלים ואינן ממהרות לכבות.

| על המפה
עין חרוד
עין חרוד הוא קיבוץ בעמק יזרעאל,
שהוקם בשנת תרפ"א על ידי אנשי גדוד
העבודה והשומר ,ונקרא על שם מעין
חרוד שלידו הוא יושב .כעבור שש שנים
עבר היישוב למקום הקבע שלו .הרב קוק
ביקר בקיבוץ במהלך מסע הרבנים ,וקרא
לתושבים לקיים מצוות ולהתחתן כהלכה.
בשנת  1952התפלג הקיבוץ בעקבות
חילוקי דעות בתנועת העבודה והקיבוץ
המאוחד ,והפך לשני קיבוצים בשם "עין
חרוד איחוד" ו"עין חרוד מאוחד" .בכל
אחד מהם גרים כיום כמה מאות תושבים.
בין תושבי עין חרוד הידועים היו יצחק
טבנקין ,מאיר הר-ציון ואברהם שלונסקי.

(ּב ַח ָּמה)
ּוביּשּׁול ַּב ֶּשׁ ֶמׁש ַ
ַּדף ל"טִּ :ביּשּׁול ָּב ֵאׁש ִ
ּכְ ֵׁשם ֶׁש ַּב ַּשׁ ָּבת ָאסּור לְ ַב ֵּשׁל ַמ ֲאכָ ל ָּב ֵאׁשּ ,כָ ְך ּגַ ם ָאסּור לְ ַב ֵּשׁל ְּב"תֹולְ דֹות ָה ֵאׁש".
ּתֹולְ דֹות ָה ֵאׁש הּוא ָד ָבר ֶׁש ִה ְת ַח ֵּמם ִמן ָה ֵאׁש,
יח ָעלָ יו
לְ ָמ ָׁשלַּ ,ב ְר ֶזל ֶׁש ִה ְת ַח ֵּמם ָּב ֵאׁשָ .אסּור לְ ַהּנִ ַ
אֹותּה ָע ָליוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַהחֹום ֶׁשל
ָ
ּול ַב ֵּשׁל
יצה ְ
ֵּב ָ
מּוּתר ַּב ַּשׁ ָּבת
עּוּמת זֹאתָ ,
יע ִמן ָה ֵאׁש .לְ ַ
ַה ַּב ְר ֶזל ִהּגִ ַ
יצה מּול ַה ֶּשׁ ֶמׁשּ ,כְ ֵדי ֶׁש ִּת ְת ַּב ֵּשׁל ְּבחֹום
יח ֵּב ָ
לְ ַהּנִ ַ
ּתֹורה ָא ְס ָרה ְל ַב ֵּשׁל ַּב ַּשׁ ָּבת
ַה ֶּשׁ ֶמׁשִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ָ
ָּב ֵאׁשְ ,וֹלא ַּב ֶּשׁ ֶמׁש.
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עין חרוד בראשית שנות העשרים ()Wikipedia

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה

 7דקות

גדוד העבודה

מתפלפלים

גדוד העבודה היה ארגון חלוצי שפעל בארץ
בשנים  .1920-1929הוא הוקם על ידי אנשי
"החלוץ" ו"השומר" ,חניכיו של יוסף טרומפלדור,
כחצי שנה אחרי מותו .מטרותיו היו לפעול לחיזוק
ההתיישבות וההגנה בארץ ישראל ,והוא התנהל
בצורה שיתופית .חברי הגדוד עסקו בייבוש
ביצות ,סלילת כבישים ,הקמת יישובים ,חקלאות
ועוד .הם בנו מספר שכונות בירושלים ותל אביב,
והקימו את היישובים עין חרוד ,תל יוסף ורמת
רחל .כ 2,500-אנשים היו חברים בגדוד העבודה
לאורך שנות קיומו ,עד שהתפרק בעקבות קשיים
כלכליים וחילוקי דעות.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער –
משפחת כהן יצאה עם ילדיה לבית מלון לחופשת הפסח שהסתיימה
ביום חמישי ,וביום שישי צריך היה לשוב ללימודים .דני בן ה14-
לא רצה לחזור לבית הספר רק ליום אחד (יום שישי) אלא ביקש
לעשות "גשר" עד יום ראשון ורק אז לחזור לבית הספר .הדבר עורר
ויכוח בין אביו לאמו.

האי מצד שני:

מא ט
המשפח ענה שאם
ה
כ
נמצאת בחופ בר ממילא
ש
ה,
ז
אם דני יעשה "ג ה לא נורא
ש
ר
",
יי
ה
עוד
נה
יום בחופ
ללימודים רק שה ויחזור
ב
יום ראשון.

מצד אחד:

טען שגם ככה
האבא הייתה מספיק
שה
החופ ה ,יש מחויבות
כ
ארו ת בחיים ,וצריך
ואחריו
בית הספר גם
ל
לחזור יום אחד לפני
אם זה רק ל
שבת.

אנשי גדוד העבודה
בונים את ביתו של
אליעזר בן-יהודה
(עומד מימין לאוהל)
בתלפיות ()Wikipedia

ו...מה
דעתכם?

של מושג
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

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

שמירת הלשון

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

א.
ב.

ג.
ד.
ה.

מגדולי המשוררים העבריים .חתן פרס ישראל
לספרות .אחרי עלייתו ארצה היה גם חבר בגדוד העבודה.
חידש מילים וביטויים רבים בעברית (איגרוף ,התאקלם ,אי-פעם,
אהיל ,אפסנאי ,גלישה ,דהוי ,זהו-זה ,חבוב ,כפכף ,להטוט ,מנוע,
מעקב ,מפגן ,מרדף ,מצוף ,סבירות ,סגרירי ,סובלנות ועוד)..
חיבר מחזות (עוץ לי גוץ לי) שירים לילדים ומבוגרים ,ותרגם
יצירות רבות.
בשל חידושיו הלשוניים זכה לכינוי "לשונסקי".
למד ב"חיידר" עם קרוב-משפחתו הרב מנחם מנדל שניאורסון,
לימים הרבי מלובביץ'.
אברה

0

1948

2238

| מי אני?

ם שלונסקי

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

מצוות לא-תעשה :אסור לומר דברים שעלולים
לפגוע באחר.
נאמר בתורהֹ" :לא ֵתלֵ ְך ָרכִ יל ְב ַּע ֶמּיָך" (ויקרא).
הרבה מצוות עשה ומצוות לא תעשה קשורות
באיסור חמור זה ,ורבי ישראל מאיר הכהן
זצ"ל ,החפץ-חיים בספרו "שמירת הלשון" ,מנה
 17מצוות לא-תעשה ועוד  14מצוות עשה,
שהנכשל בלשונו בדיבור רע על אחר עלול
להיכשל בהן .שמירת הלשון כוללת :איסור
אמירה של לשון הרע – לא לומר דברים על
אחר גם אם הדבר הוא אמת .איסור רכילות
– לא לספר לאחרים דברים על אחר .איסור
מוציא שם רע – אסור לספר דברים רעים ולא
נכונים על אחר.
מקור :קיצור שולחן ערוך ,מקור חיים ,פרק ק"ע.

 4דקות

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:
 1מי האיש בציור?
 2מה היה עיסוקו?
 3באיזה פרס חשוב זכה?
 4איזה שיר מפורסם תרגם?
 5איזה רב ואדמו"ר חשוב היה בן משפחתו ולמד איתו ביחד?

 7דקות

| מי אני?
א .שיר שחיבר הירש גליק בגטו וילנה.
ב .נכתב לזכר המורדים שנהרגו בגטו ורשה.
ג .שימש כהמנון הפרטיזנים שנלחמו בנאצים.
ד .תורגם מיידיש לעברית בידי אברהם שלונסקי.

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

א
זנים (אל נ רונה)
ח
א
ה
שיר הפרטהי דרכי
מר הנ
תא

4260

4650

4800

הם שלונסקי.
1 .אבר משורר ומתרגם.
2 .סופר,
ת.
רו
ספ
ל
אל
שר
י
פרס
43 .שיר הפרטיזנים.
.
5 .הרבי מלובביץ'.

 3דקות

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

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
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
סופה של פרשתנו עוסק במאכלים
הטהורים והטמאים  -המותרים ואסורים
באכילה לבני ישראל .הרמב"ם מסביר כי
החיות הטמאות יש בהם ממין האכזריות
ולכן אסרתן התורה באכילה לעם ישראל
אשר מטבעם הם רחמנים .בכלל העופות
הטמאים נמצאת "החסידה" ,הקרויה כך על
שם "שעושה חסד עם חברותיה במזונות"
(רש"י) .אם עושה חסד עם חברותיה
ומכבדת אותם במזונותיה  -מדוע אינה
מהעופות הטהורים? הפרשנים מסבירים
כי אומנם יפה הוא לאדם לעשות חסד
לחבריו ,אך אל לו להסתפק רק בסביבתו
הקרובה .לכן החסידה ששמרה על טובתה
רק ל"מקורבים" לה " -לחברותיה"  -נשארה
בכלל החיות הטמאות ,ולו בכדי ללמדנו כי
חסד אמיתי פורץ גבולות לכל מי שצריך,
גם אם אינו חבר קרוב.

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת שבתַ ,ד ִּּפים מ׳  -מ״ג

ּתֹורה
ַּדף מ' :לִ נְ הֹוג ִּב ְקדּו ָּשׁה ְּבלִ יּמּוד ַה ָ
תֹורהַ ,ו ֲא ִפיּלּו לַ ֲחׁשֹוב
ִּב ְמקֹומֹות ֶׁש ֵאינָ ם נְ ִק ִּייםּ ,כְ גֹוןְּ ,ב ֵבית ַה ֶּמ ְר ָחץָ ,אסּור לְ ַד ֵּבר ְּב ִד ְב ֵרי ָ
תֹורה ָאסּור.
ִּד ְב ֵרי ָ
ּתֹורה
"ּב ָ
ֹאמר לֹוַ :
עֹומד לַ ֲעבֹור ֲע ֵב ָרה ,י ַ
הּודי ֶׁש ֵ
רֹואה ְי ִ
ֹׁוהה ְּב ֵבית ַה ֶּמ ְר ָחץְ ,ו ֶ
אּולָ םַ ,הּש ֶ
תֹורהֶׁ ,ש ֲה ֵרי הּוא
אֹומר ִּד ְב ֵרי ָ
ּכָ תּוב ֶׁש ָאסּור לַ ֲעׂשֹות זֹאת"ַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ַּב ֲא ִמ ָירה זֹו הּוא ֵ
נֹוע ֵמ ָא ָדם לַ ֲעבֹור ֲע ֵב ָרה.
מּוּתר ,זֹאת ּכְ ֵדי לִ ְמ ַ
ּתֹורהְּ ,בכָ ל זֹאת ַה ָּד ָבר ָ
אֹומר ַמה ּכָ תּוב ַּב ָ
ֵ
ּתֹורה.
נֹותן ַה ָ
הּודיֶׁ ,שֹּלא ַי ֲע ֶׂשה נֶ גֶ ד ְרצֹונֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵ
ֲחׁשּוב ְמאֹוד לְ ַה ִּציל ְי ִ

ַּדף מ"א :יֵ ין נֶ ֶסְך
בֹודה ַה ָּז ָרה ֶׁשּלָ ֶהם ,אֹו
נֹוהגִ ים לָ ַק ַחת ַי ִין ּולְ נַ ְענֵ ַע אֹותֹו לִ כְ בֹוד ָה ֲע ָ
בֹודה ָז ָרה ָהיּו ֲ
עֹוב ֵדי ֲע ָ
ְ
אֹופן.
יהנֹות ִמ ֶּמּנּו ְּבׁשּום ָּפנִ ים ָו ֶ
לִ ְׁשּפֹוְך אֹותֹו לִ כְ בֹודֹו .יַ יִ ן זֶ ה נִ ְק ָרא "יֵ ין נֶ ֶסְך"ְ ,ו ָאסּור לֵ ָ
בֹודה
עֹוב ֵדי ָה ֲע ָ
בֹודה ָז ָרה נֶ ֱא ָסרֹות ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְ
עֹוב ֵדי ֲע ָ
ַרק ָח ִבּיֹות ַה ַּי ִין ְּפתּוחֹות ֶׁשּנָ גְ עּו ָּב ֶהן ְ
נֹוהגִ ים "לְ נַ ֵּסְך" ַי ִין ְּב ָח ִבּיֹות ְסגּורֹותּ ,כִ י ִאם ַי ִין ְּב ָח ִבּיֹות ְּפתּוחֹות.
ַה ָּז ָרה ֵאינָ ם ֲ

מי אנחנו?
אם תיקחו את הפרשה
השישית בבראשית
ואת זו שמברכים עליה
אחת ל 28-שנה
תוכלו לבשל בהן את המסכת
השביעית בסדר מועד
במסכת הראשונה
באותו סדר
מה הכוונה?
החמה מותר לבשל ביצה בשבת)
(תשובות :בתולדות

שאלות השבוע ???

טּומה?
ּומ ִהי ּכִ ָירה ְק ָ
רּופה ַ
אַ .מ ִהי ּכִ ָירה גְ ָ
נֹוס ֶפת ְּב ִהלְ כֹות ַׁש ָּבת
בְּ .תנּו ּדּוגְ ָמא ֶ
לְ ָ"ּד ָבר ֶׁש ֵאינֹו ִמ ְתּכַ ּוֵן".
גַ .מהּו יֵ ין נֶ ֶסְך ,וְ ֵאילּו ָח ִבּיֹות ּיַ יִ ן
נֶ ֱא ָסרֹות?
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

ַּדף מ"בִ :טלְ טּול ָּפחֹות ִמ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות
הֹולְך ַא ְר ַּבע ַאּמֹות
ּתֹורהַ ,רק ִמי ֶׁש ֵ
ְּב ַּשׁ ָּבת ָאסּור ְל ַט ְל ֵטל ָּד ָבר ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּביםִ .מן ַה ָ
עֹוצר,
עֹובר ַעל ִאיּסּור .אּולָ םִ ,אם ָא ָדם הֹולֵ ְך ָׁשלֹוׁש ַאּמֹות ְו ֵ
(ּכִ ְׁשנֵ י ֶמ ֶטר) ִעם ַה ֵח ֶפץֵ ,
ּתֹורה.
עֹובר ַעל ִאיּסּור ִמן ַה ָ
עֹוצרֵ ,אינֹו ֵ
עֹוד ָׁשלֹוׁש ַאּמֹות ְו ֵ
עֹוקר אֹותֹו ִמ ְּמקֹומֹוּ .כַ ֲא ֶׁשר הּוא
ּדּוע? ּכַ ֲא ֶׁשר הּוא ַמ ְת ִחיל לָ לֶ כֶ ת ִעם ַה ֵח ֶפץ ,הּוא ֵ
ַמ ַ
יח ֶאת ַה ֵח ֶפץּ ,כִ י ַה ֵח ֶפץ ֵאינֹו נָ עֵ .מ ַא ַחר ֶׁש ִאיּסּור ִטלְ טּול ֵח ֶפץ
עֹוצר ,הּוא ְּב ֶע ֶצם ַמּנִ ַ
ֵ
וא ָדם ֶזה ֹלא ָע ַבר ַעל ִאיּסּור
ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים הּוא לְ ַטלְ ֵטל ֶאת ַה ֵח ֶפץ ַא ְר ַּבע ַאּמֹותָ ,
קֹוט ַעת ֶאת
ּתֹורהּ ,כִ י הּוא ֹלא ִטלְ ֵטל ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ְּב ַפ ַעם ֶא ָחתּ .כָ ל ֲע ִצ ָירה ֶׁשּלֹו ַ
ִמן ַה ָ
יּקנּו ֶׁש ֵאין לְ ַטלְ ֵטל
ּקֹודםַ .אף ַעל ִּפי כֵ ןָ ,א ְסרּו ֲחכָ ִמים לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ן ַּב ַּשׁ ָּבתְ ,ו ִת ְ
ַה ִּטלְ טּול ַה ֵ
ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּביםֲ ,א ִפיּלּו ָּפחֹות ִמד' ַאּמֹות.

ַּדף מ"גָּ :ד ָבר ֶׁש ֵאינֹו ִמ ְתּכַ ּוֵן
"ּד ָבר ֶׁש ֵאינֹו ִמ ְתּכַ ּוֵן -
פּור ָסמֹות ַּב ַּתלְ מּוד ַה ַּב ְבלִ יָ :
עֹוס ִקים ְּב ַא ַחת ַה ַּמ ֲחלֹוקֹות ַה ְּמ ְ
ְּב ַּדף ֶזה ְ
בֹורים.
מּוּתר אֹו ָאסּור"ַ .ה ִּמ ְק ֶרה ַה ָּבא יַ ְמ ִחיׁש לָ נּו ֶאת ַה ְּב ָעיָ ה :לְ נַ ְפ ָּתלִ י יֵ ׁש ּכַ ּו ֶֶרת לְ גִ יּדּול ְּד ִ
ָ
לְ ֶפ ַתעְּ ,ב ֶא ְמ ַצע ַׁש ָּבתֵ ,ה ֵחל לָ ֶר ֶדת ּגֶ ֶׁשם ַזלְ ָעפֹות .הּוא ָרץ ַמ ֵהר לְ כַ ּסֹות ֶאת ַהּכַ ּו ֶֶרתַ ,אְך
ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ֶּד ֶרְך הּוא נִ ְזּכַ ר ֶׁשאּולַ י ָאסּור לְ כַ ּסֹות ֶאת ּכָ ל ַהּכַ ּו ֶֶרתֶ ,אלָ א ַרק ֶאת ַהּגַ ג ֶׁשּלָ ּה,
ּומ ַא ַחר ֶׁש ַּב ַּשׁ ָּבת
בֹורים ֵאינָ ן ְיכֹולֹות לָ ֵצאת ִמ ֶּמּנָ הֵ ,
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִאם ְמכַ ִּסים ֶאת ּכָ ל ַהּכַ ּו ֶֶרתַ ,ה ְּד ִ
בֹורים
חֹורי ַהּכַ ּו ֶֶרתָ ,צד ֶאת ַה ְּד ִ
ָאסּור לָ צּוד ַּב ֲעלֵ י ַח ִּייםֲ ,ה ֵרי ֶׁש ִּמי ֶׁש ְּמכַ ֶּסה ַּב ַּשׁ ָּבת ֶאת ֵ
"ּד ָבר
סֹוברּ ,כִ י ָ
הּודה ֲ ,א ָבל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון חֹולֵ ק ָעלָ יו וְ ֵ
סֹובר ַר ִּבי יְ ָ
עֹובר ַעל ִאיּסּור ַציִ דּ .כָ ְך ֵ
וְ ֵ
לֹומרֵ ,מ ַא ַחר
מּוּתר"ּ .כְ ַ
ֶׁש ֵאינֹו ִמ ְתּכַ ּוֵן ָ -
ֶׁשּנַ ְפ ָּתלִ י ֵאינֹו ִמ ְתּכַ ּוֵן ּכְ לָ ל לָ צּוד ֶאת
בֹוריםֶ ,אּלָ א ּכָ ל ְרצֹונֹו לְ ָהגֵ ן ַעל
ַה ְּד ִ
ַה ַּכּו ֶֶרת ִמ ְּפנֵ י ַה ֶּג ֶׁשםַ ,ה ָּד ָבר ֵאינֹו
ָאסּור( .זֹאתִּ ,ב ְתנַ אי ֶׁש ֵאינֹו ְמכַ ֶּסה
מֹותיר חֹור
ִ
חֹוריםֶ ,א ָּלא
ֶאת ָּכל ַה ִ
תּוחּ .כִ י ִאם הּוא סֹוגֵ ר ֶאת ּכָ ל
ֶא ָחד ָּפ ַ
בֹורים נִ יּצֹודֹות
חֹוריםְּ ,ב ַו ַּדאי ַה ְּד ִ
ַה ִ
ּוב ִמ ְק ֶרה ּכָ ֶזה
ְו ֵאינָ ן ְיכֹולֹות לָ ֵצאתְ ,
אֹוסר).
ּגַ ם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
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

