בס"ד

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף כ"ו -ל"ב
שבת פר' שמות | ט"ו -כ"א בטבת ( 23-29לדצמבר)

מן התלמוד
מֹוצ ֵאי ַׁש ַּבת וְ ַחג
ַּדף כ"וַ :ה ְב ָּדלָ ה ְּב ָ
מֹוצ ֵאי
ּוב ָ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבתֹות ְ
ְּב ָ
עֹור ִכים
טֹוביםָ ,אנּו ְ
ָי ִמים ִ
מֹוצ ֵאי
ַה ְב ָּד ָלהַ ,ו ֲא ִפיּלּו ְּב ָ
ַׁש ָּבת ֶׁש ָחל ְּב ֵליל יֹום טֹוב
עֹור ִכים ַה ְב ָּד ָלהְּ ,כ ֵדי
ָאנּו ְ
ְל ַה ְב ִּד יל ֵּב ין ְק דּו ַּשׁ ת
יֹות ר
מּור ה ֵ
ַה ַּשׁ ָּב ת ַה ֲח ָ
ִמ ְּק דּו ַּשׁ ת יֹום טֹוב,
ּקֹוב ַעת ַה ִּמ ְׁשנָ ה
ְּכ ִפי ֶׁש ַ
ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה.
עֹורכִ ים ַה ְב ָּדלָ ה?
ּדּוע ְ
ַמ ַ
עֹוׂשים ִקיּדּוׁש
ִ
יסת ַה ַּשׁ ָּבת
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ָכְך ְמ ַק ְּד ִׁשים ֶאת ַה ַּשׁ ָּבתְּ .כ ֵׁשם ֶׁש ִּב ְכנִ ַ
יאת ַה ַּשׁ ָּבת ֵיׁש ִמ ְצ ָוה
יצ ַ
ִמ ְּפנֵ י ְקדּו ַּשׁת יֹום ַה ַּשׁ ָּבת ַעל ְּפנֵ י ְימֹות ַהחֹולָּ ,כְך ִּב ִ
מֹודים
ּיֹוצאת ִלימֹות ַהחֹול ַהּנִ ְכנָ ִסיםַּ .ב ַה ְב ָּד ָלה ִ
ְל ַה ְב ִּדיל ֵּבין ְקדּו ַּשׁת ַה ַּשׁ ָּבת ַה ֵ
ַלה' ֶׁש ִּק ֵיּדׁש ֶאת ַה ַּשׁ ָּבת.
מֹוצ ֵאי
בּוע ַל ַה ְב ָּד ָלהֶ ,א ָּלא ְּב ָ
נֹוסח ָק ַ
דֹולהֹ ,לא ָה ָיה ַ
ִל ְפנֵ י ַת ָּקנַ ת ַאנְ ֵׁשי ְּכנֶ ֶסת ַה ְּג ָ
מּוב ֶּד ֶלת ִּב ְקדּו ָּשׁ ָתּה ִמימֹות
ּול ִפי ֲה ָבנָ תֹו ָא ַמר ֶׁש ַּשׁ ָּבת ְ
ַׁש ָּבת ָּכל ֶא ָחד ִּב ְלׁשֹונֹו ְ
ּנֹוסח
יּקנּו ֶאת ַה ַ
ּובית ִּדינֹוִּ ,ת ְ
ּסֹופר ֵ
דֹולהֲ ,הֹלא ֵהם ֶע ְז ָרא ַה ֵ
ַהחֹולַ .אנְ ֵׁשי ְּכנֶ ֶסת ַה ְּג ָ
נֹוסח ַה ַה ְב ָּד ָלה.
ּוב ֶהן ַ
בּוע ְל ָכל ַה ְּת ִפיּלֹות ָ
ַה ָּק ַ

ַּדף כ"זֵ :מ ֵהיכָ ן נִ ְב ְראּו ָהעֹופֹות?
רֹואים
אׁשיתָ ,אנּו ִ
עֹולם ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּב ֵר ִ
יאת ָה ָ
קֹור ִאים ֶאת ֵּתאּור ְּב ִר ַ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָאנּו ְ
ֹלהים ִי ְׁש ְרצּו ַה ַּמ ִיםֶׁ ,ש ֶרץ
ֹאמר ֱא ִ
אֹורהַּ .ב ֶּפ ֶרק א' ָּכתּוב"ַ :וּי ֶ
סֹות ִרים ִל ְכ ָ
סּוקים ְ
ְּפ ִ
עּוּמת
עֹופף" ַ -מ ְׁש ָמע ֶׁש ָהעֹופֹות נִ ְב ְראּו ֵמ ַה ַּמ ִיםְּ ,כמֹו ַה ָּד ִגיםְ .ל ַ
נֶ ֶפׁש ַח ָּיה; ְועֹוף ְי ֵ
ן-ה ֲא ָד ָמהָּ ,כל ַח ַּית ַה ָּשׂ ֶדה ְו ֵאת ָּכל עֹוף
ֹלהים ִמ ָ
זֹאתַּ ,ב ֶּפ ֶרק ב' ָּכתּוב"ַ :ו ִּי ֶצר ה' ֱא ִ
ַה ָּשׁ ַמ ִים" ַ -מ ְׁש ָמע ֶׁשעֹופֹות נִ ְב ְראּו ֵמ ָה ֲא ָד ָמהְּ ,כמֹו ַה ַחּיֹות!
יל ָאהָ ,העֹופֹות
עֹובר ָג ִל ֵ
ֵ
ֲח ָכ ִמים ֵה ִׁשיבּו ְׁש ֵּתי ְּתׁשּובֹות ַּב ָּד ָברְ .ל ַד ַעת ֶה ָח ָכם
לֹומר ֵמ ַהּבֹוץ ֶׁש ֵּיׁש ּבֹו ַּגם ַמ ִים ְו ַגם ַי ָּב ָׁשהְּ ,ור ָא ָיה ַל ָּכְך ֶׁש ֵּיׁש
נִ ְב ְראּו ִמן ַה ֶר ֶקקְּ ,כ ַ
יאלָ ,העֹופֹות
דֹומה ַל ָּד ִגיםְ .ו ִאיּלּו ְל ַד ַעת ַר ָּבן ַּג ְמ ִל ֵ
יהם ְּב ֶ
ָל ֶהם ַק ְׂש ַק ִּשׂים ְּב ַר ְג ֵל ֶ
אֹותם ְל ָא ָדם ְּכ ֵדי
ּומה ֶׁש ָּכתּוב ַּב ֶּפ ֶרק ב' ֵּפרּוׁשֹו הּוא ֶׂשה' ֵה ִביא ָ
נִ ְב ְראּו ֵמ ַה ַּמ ִיםָ ,
ֶׁש ִּי ְק ָרא ָל ֶהם ֵׁשמֹותְ ,וֹלא ֶׁש ֵהם נִ ְב ְראּו ֵמ ָה ֲא ָד ָמה.

סדר קדשים
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף כ"ח

"רבי אלעזר הקפר ברבי אומר :מה תלמוד לומר
אך כאשר יאכל את הצבי וגו' ,וכי מה למדנו
מצבי ואיל? .מעתה הרי זה בא ללמד ונמצא למד:
מקיש צבי ואיל לפסולי המוקדשין  -מה פסולי
המוקדשין בשחיטה ,אף צבי ואיל בשחיטה"
קועיה – צווארו
טביא – צבי
הסבר :רבי אלעזר הקפר לומד מהפסוק שכשם
שבהמות שהוקדשו לקרבן ונפסלו ,יש לשוחטן
כדי לאוכלן ,כך יש לשחוט גם חיות כמו צבי
ואייל לפני שאוכלים אותן.

| מן ההסטוריה
תקופת השופטים
תקופת השופטים היא התקופה שנמשכה
מכיבוש יהושע בן נון את ארץ ישראל לאחר
שיבת העם ממצרים ,ועד המלכת המלך
שאול למלך על ישראל על ידי שמואל.
התקופה נמשכה כ 350-שנה לערך והיא
מתוארת בספר שופטים .הכינוי שופטים
ניתן למנהיגים באותה תקופה ,שהנהיגו
את העם מלאחר תקופת יהושע בן נון עד
תחילת המלוכה .מספר אירועים מרכזיים
קראו בתקופה הזו ביניהם סיפור מגילת
רות (ויהי בימי שפוט השופטים) ,וסיפורו
של שמשון הגיבור ומלחמתו בפלישתים.

ַּדף כ"חֲ :הלָ כָ ה לְ מ ֶֹׁשה ִמ ִּסינַ י
ּבֹוח ְל ַע ְצמֹו ַּב ֲע ֵלי ַח ִּיים"ְ :ו ָז ַב ְח ָּת
ַה ָּק ָּב"ה ָא ַמר ְלמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁש ָּכל ָא ָדם ָיכֹול ִל ְז ַ
ִיתיָך" ְ(ּד ָב ִרים).
ּומּצֹאנְ ָך ֲא ֶׁשר נָ ַתן ה' ְלָךּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִצּו ִ
ִמ ְּב ָק ְרָך ִ
יּמד ה' ֶאת מ ֶֹׁשה ֲהלָ כֹות ַרּבֹות
יכן ה' ִציּוָה ֶאת מ ֶֹׁשה ֵאיְך ִל ְׁשחֹוט? ְּב ַהר ִסינַ י לִ ֵ
ֵה ָ
תֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפהְּ .ב ַהר ִסינַ י ָל ַמד מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ַּכ ָּמה
זֹוהי ָ
ּתֹורהְ ,ו ִ
ֶׁש ֵאינָ ן ּכְ תּובֹות ַּב ָ
יטה.
ׁשֹוח ִטיםֵ ,א ֶיזה ְׁש ִחיטֹות ְּפסּולֹותְ ,ועֹוד ִה ְלכֹות ְׁש ִח ָ
ֲ
ָצ ִריְך ִל ְׁשחֹוטַּ ,ב ֶּמה
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מבנה הקבר המיוחס ליהושע בן נון בתמנת חרס
( .Wikipediaמיכאלי)

בס"ד

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
בזמן החופשה נסעה משפחת כהן לטייל בצפון .בזמן שעמדו ברמזור במספר
צמתים ניגשו אל הרכב קבצנים שונים וביקשו כסף  .אדון כהן אמר שהוא
לא נותן להם כסף כי חלק מהם לא באמת זקוקים ,וחלק מהם מתחזים ,וחלק
מהם משתמשים בכסף לצרכי רכישת סמים או אלכוהול והוא לא מעוניין
לסייע בעניין .גברת כהן אמרה לו שזה ממש לא יפה ,ואם הם מבקשים הוא
חייב לפתוח את החלון ולתת להם משהו ,אפילו אם זה יהיה סכום קטן.

 3דקות

דבר תורה
בפרשתנו מסופר על בחירתו של
משה להיות המנהיג שיוביל את עם
ישראל באחת התקופות המשמעויות
בהיסטוריה.

אחד:

מצד שלא נכון
הן
טוען אדון כ נים הללו כי
צ
לעזור לקב זים וחלקם
ח
לקם מת
ף למטרות
ח משים בכס
משת
פיתרון צריך
שליליות .ה ם הקבצנים
להיות בשיקו יות הרווחה
שו
הללו על ידי ר כסף שלא
ל די נתינת
ולא ע
שום בעיה.
פותרת

מדוע נבחר דווקא משה להנהיג את
ישראל?
משה רבנו גדל בתוך הארמון המצרי
כשהוא מוקף בכל טוב ,ובקלות יכול
היה להישאר ב"מגדל השן" שלו
מבלי לראות את מה שקורה מחוץ
לארמון .ובכל זאת ,בכל מקום אליו
הגיע משה הוא היה עסוק בראיית
הזולת ,בראיית האחר.

ב.
ג.
ד.

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

חייתי בתקופת השופטים באזור העיר צרעה ,שבנחלת
שבט דן ,ליד בית שמש ,ולאבי קראו מנוח.
גדלתי כנזיר אלוקים מלידתי.
גברתי בקרב על כפיר אריות ,קשרתי לפידים לזנבות
מאות שועלים ,והכיתי בלחי חמור אלף איש.
כאשר פלישתים השפילו אותי וניקרו את עיניי אמרתי:
תמות נפשי עם פלישתים ,והפלתי את המבנה כולו.
קברו אותי בין צרעה לאשתאול.

מי
אני

משון הגיבור
ש

א.

ה.

1948

 4דקות

| מי אני?

הקב"ה ראה שמשה תמיד רואה את
האחר ,ועל כן בחר בו" :וירא ה' כי
סר לראות" .הוא ראה שהוא רואה,
שהוא מרגיש ומתייחס לסביבתו
ואמר  -זה המנהיג שראוי להנהיג
את בניי ,את עם ישראל.

2238

ת
כהן כי כר
אנשים מסכנים ,ואו גע יש כאן
ורעבים ,ואפילו אם לי צמאים
י
כמה מתחזים מחוב ש פה ושם
ת
ם
ל
את ה
פתוח
העוב חלון ולתת
ל
ה
ם
מ
ש
דה
הו.
שעל רשויו
לדאוג לשיקומם ת הרווחה
הת החובה לתת לא פותרת
צד
שמבק קה לכל מי
ש.

ו...מה
דעתכם?

הוא יצא מהארמון וראה את הסבל
של העם שלו" :וירא בסבלותם",
הוא גם ראה והרגיש בסבלם של
אחרים שאינם מבני עמו ,וכך הציל
את בנותיו של יתרו מרועי הצאן
שהתעללו בהן ,ואפילו לטבע
ולצומח הוא היה קשוב וכך גילה
את הסנה הבוער.

2448

טוענת גבר מצד שני:

2448

2883

 -1311מתן תורה בצלאל
יציאת
מצרים

דוד
המלך

שלמה
המלך

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-586

חורבן ביהמ“ק
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

משון הגיבור.
הדבורים דבש.
1 .1ש
רו
יצ
תו
ופ
2 .2תקופת השופטיירם.אריות ,בג
משון הרג כפ
שילח אותם
3 .3ש
בות שועלים ו
4 .4מעז יצא מתוק .דים לזנ
פי
ל
שר
ק
ון
ת פלישתים.
5 .5שמ
שרשוף את שדו
ל

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי זו הדמות במרכז הציור?
 2באיזו תקופה היא חיה?
 3איך קשור לציור האריה עם הדבש?
 4איזה פתגם ידוע קשור לציור ולדבש?
 5מה הקשר בין השועלים והזנב הבוער לציור?

 7דקות

| מי אני?
אני ממוקם ליד בית שמש.
המייסדים שלי מהתנועה הקיבוצית עלו על הקרקע בחודש כסלו תש"ט ,דצמבר .1948
אני מוזכר בתנ"ך בסמוך לאשתאול.
באזורי חיה ופעלה משפחתו של שמשון הגיבור.
כיום חיים בתוכי כ 820-תושבים ( 220משפחות).

4260

בוץ צרעה
קי

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

 3דקות

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

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
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סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף כ"ט -ל״ב

1

ַּדף כ"ט :לִ ְׁשחֹוט ִעם ּגֹוי

2

יטה ְּפסּולָ ה
ׁשֹוחט ְּב ֵה ָמהּ ,גַ ם ִאם ַה ְּב ֵה ָמה ּכְ ֵׁש ָרה ַ -ה ְּשׁ ִח ָ
ֵ
ִאם ּגֹוי
ילהּ .גַ ם ְּב ִּמ ְק ֶרה ֶׁש ַהּגֹוי ִה ְת ִחיל לְ ַב ֵּצ ַע
סּורה ָּב ֲא ִכ ָ
ְו ַה ְּב ֵה ָמה ִּת ְה ֶיה ֲא ָ
יטהְ ,ו ָע ָׂשה ַּב ְּב ֵה ָמה ֲא ִפיּלּו ַמ ֲע ֶׂשה ָק ָטןְ ,ו ֶאת
ֶאת ְּפעּוּלַ ת ַה ְּשׁ ִח ָ
הּודי ּ -גַ ם ַּב ִּמ ְק ֶרה
ֹׁוחט ַה ְּי ִ
ְׁש ַאר ַה ְּפעּוּלֹות ִה ְמ ִׁשיְך ְו ָע ָׂשה ּכְ ִדין ַהּש ֵ
סּורה ָּב ֲאכִ ילָ ה.
ֶׁשּכָ ֶזה ַה ְּב ֵה ָמה ִּת ְה ֶיה ֲא ָ
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ַּדף ל' :זָ ָהב ָׁשחּוט
סּוּפר ֶׁש ְּשֹׁלמֹה
ְׁש ַמ ְע ֶּתם ַּפ ַעם ַעל ָ"ז ָהב ָׁשחּוט"? ְּב ֵס ֶפר ְמ ָל ִכים ְמ ָ
ַה ֶּמ ֶלְך ָע ָׂשה ְמ ִגינִ ים ִמ ָּז ָהב ָׁשחּוטָ .מה ֵּפרּוׁש ַה ָּד ָבר? ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר
יטה" ִהיא ְלׁשֹון
ִל ְׁשחֹוט ָז ָהב? ַמ ְס ִּביר ַּתּנָ א ְד ֵבי ַר ִּבי ִי ְׁש ָמ ֵעאלֶׁ ,ש" ְּשׁ ִח ָ
ּומ ְתחּו אֹותֹו ַעד ֶׁשּנַ ֲע ֶׂשה ַּדק.
"מ ִׁשיכָ ה"ְ ,ו ָז ָהב ָׁשחּוט הּוא ָז ָהב ֶׁש ָּמ ְׁשכּו ָ
ְ
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"חץ ָׁשחּוט ְלׁשֹונָ ם".
יע ְּב ֵס ֶפר ִי ְר ְמ ָיהּו ַה ִּביּטּוי ֵ
מֹופ ַ
דֹומה ְל ָּכְך ִ
ְּב ֶ
נֹורה ַעל ְי ֵדי ָּכְך
יכהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ֵחץ ֶ
ַּגם ָׁשם ַה ַּכּוָנָ ה ִהיא ִל ְמ ִׁש ָ
יח ֶאת
מֹוכ ַ
ּומ ַׁש ְח ְר ִריםַ .הּנָ ִביא ִי ְר ְמ ָיהּו ִ
ּמֹוׁש ִכים אֹותֹו ְל ָאחֹור ְ
ֶׁש ְ
יּבּורם
ּפֹוג ִעים ְּב ֲא ֵח ִרים ְּב ֶא ְמ ָצעּות ְלׁשֹונָ ם ְו ִד ָ
חֹוט ִאים ֶׁש ֵהם ְ
ַה ְ
יטה נַ ֲע ֵׂשית
לֹומ ִדים ֲח ָכ ִמים ֶׁש ַּגם ְׁש ִח ָ
ְּכמֹו ְּב ֶא ְמ ָצעּות ִח ִּציםִ .מ ָּכְך ְ
יכה ֶׁשל ַה ַּס ִּכין.
ְּב ֶא ְמ ָצעּות ְמ ִׁש ָ

 .5העיר שלידה נקבר שמשון

!

יש לי מושג | צאת הכוכבים

צאת הכוכבים הוא הרגע ביממה בו מתחיל הלילה
בוודאות .זאת בניגוד לשקיעת החמה ,שבה מתחיל הזמן
הנקרא "בין השמשות" ,שנחשב ספק יום וספק לילה.
לפי הדעה המקובלת ,צאת הכוכבים הוא  18דקות אחרי
השקיעה ,אולם יש גם דעות אחרות ,ביניהן דעת רבנו
תם ,לפיה צאת הכוכבים הוא  72דקות אחרי השקיעה.

שאלות השבוע ???

מֹוצ ֵאי
ּוב ָ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבתֹות ְ
ּדּוע עֹושים ַה ְב ָּדלָ ה ְּב ָ
אַ .מ ַ
טֹובים?
יָ ִמים ִ
ב .מהו זהב שחוט?
ג .אם גוי שוחט בהמה כשרה  -האם הבהמה תהיה
מותרת או אסורה באכילה?
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

יטת חּוּלִ ין ֵאינָ ּה ְצ ִריכָ ה ּכַ ּוָנָ ה"
"ׁש ִח ַ
ַּדף ל"אְ :
יטת חּוּלִ ין ֵאינָ ּה ְצ ִריכָ ה
"ׁש ִח ַ
לֹומ ִדים ֶאת ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי נָ ָתןְ :
ְּב ַדף ֶזה ְ
יֹותר ִמ ֶּזהַּ ,גם ִאם
צֹורְך ְל ַכּוֵן ׁשּום ַּכּוָנֹותַ ,רק ִל ְׁשחֹוטֵ .
ּכַ ּוָנָ ה"ֵ ,אין ֶ
ּוב ְדקּו
עּופּה ָׁש ֲח ָטה ַה ַּסּכִ ין עֹוף אֹו ְּב ֵה ָמהָ ,
ּוב ַמ ֲהלַ ְך ְמ ָ
ָא ָדם ָז ַרק ַסּכִ יןְ ,
יטה ְּכ ֵׁש ָרהֲ .א ָבלִ ,אם
ימנִ ים ַּכ ָּדת ְו ַכ ִּדין ַ -ה ְּשׁ ִח ָ
ְו ָראּו ֶׁשּנִ ְׁש ֲחטּו ַה ִּס ָ
ּדּוע? ִּכי
סּולהַ .מ ַ
יטה ְּפ ָ
ּׁול ָחן ְו ָׁש ֲח ָטה ְּב ֵה ָמה ַ -ה ְּשׁ ִח ָ
נָ ְפ ָלה ַס ִּכין ִמּש ְ
עּוּלה
יטהֲ ,א ָבל ָצ ִריְך ֶׁש ִהיא ִּת ְה ֶיה ְּפ ָ
ָא ְמנָ ם ֵאין ָצ ִריְך ַּכּוָנֹות ַּב ְּשׁ ִח ָ
עּוּלה ֶׁשל ָא ָדםַ ,אְך ַס ִּכין
ֶׁשל ָא ָדםַ .ס ִּכין ֶׁשּנִ ְז ְר ָקה ְו ָׁש ֲח ָטה  -זֹו ְּפ ָ
סּולה.
יטה ְּפ ָ
עּוּלה ֶׁשל ָא ָדם ְו ָל ֵכן ַה ְּשׁ ִח ָ
ּׁול ָחן ֵאינָ ּה ְּפ ָ
ֶׁשּנָ ְפ ָלה ֵמ ַהּש ְ

ַּדף ל"בּ :כַ ּוָנַ ת ַהּכ ֵֹהן
דּוּמה ָאסּור
יטת ָּפ ָרה ֲא ָ
ַה ַּת ְלמּוד ְּב ַדף ֶזה ְמ ַל ְּמ ֵדנּוֶׁ ,ש ִּב ְׁש ַעת ְׁש ִח ַ
דּוּמה,
לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ַא ֶח ֶרתֵ .איְך ִי ָּתכֵ ן ֶׁשּכ ֵֹהן ִי ְׁש ַחט ֶאת ַה ָּפ ָרה ָה ֲא ָ
יח
רּוּכה ֶׁשהּוא ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּבּה ַּת ְחּתֹוְך ַּגם ְּד ַל ַעת אֹו ֲא ַב ִּט ַ
ְו ַה ַּס ִּכין ָה ֲא ָ
ּופ ַעם ַא ַחת ִי ְפ ְסקּו ֶׁש ִחיּתּוְך
ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְל ַיד ָהרֹאׁש ֶׁשל ַה ְּב ֵה ָמהַ ,
ּופ ַעם ַא ֶח ֶרת ִי ְפ ְסקּו ֶׁש ִחיּתּוְך
דּוּמהַ ,
ַה ְּדלַ ַעת ֹלא ָּפ ַסל ֶאת ַה ָּפ ָרה ָה ֲא ָ
ּוב ֵכןַ ,הּכֹל ָּתלּוי ַּב ַּמ ֲח ָׁש ָבה.
דּוּמה? ְ
ַה ְּד ַל ַעת ָּפ ַסל ֶאת ַה ָּפ ָרה ָה ֲא ָ
ִאם ַהּכ ֵֹהן ָח ַׁשב וְ ִה ְתּכַ ּוֵן לַ ְחּתֹוְך ֶאת ַה ְּדלַ ַעתֲ ,ה ֵרי הּוא ָע ָׂשה ְמלָ אכָ ה
דּוּמהְ ,ו ָל ֵכן ִהיא נִ ְפ ֶס ֶלת.
נֹוס ֶפת ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ָּשׁ ַחט ֶאת ַה ָּפ ָרה ָה ֲא ָ
ֶ
ֲא ָבל ִאם הּוא ֹלא ָח ַׁשב ַעל ַה ְּדלַ ַעת ּכְ לָ לֶ ,א ָּלא ִהיא נֶ ְח ְּת ָכה ִמ ְּפנֵ י
דּוּמה
יה ַ -ה ָּפ ָרה ָה ֲא ָ
ֶׁש ִהיא ָה ְי ָתה ָׁשםֲ ,א ָבל הּוא ֹלא ָח ַׁשב ָע ֶל ָ
נֹוס ֶפת ְּב ָׁש ָעה
אכה ֶ
ְּכ ֵׁש ָרהִּ ,כי ֵאין ֶזה נֶ ְח ָׁשב ֶׁש ַהּכ ֵֹהן ָע ָׂשה ְמ ָל ָ
דּוּמה.
ֶׁשהּוא ָׁש ַחט ֶאת ַה ָּפ ָרה ָה ֲא ָ

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

