תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף ל"ג -ל"ט
שבת פר' וארא | כ"ב -כ"ח בטבת ( 30לדצמבר 5-לינואר)

ַּדף ל"גֻ :ט ְמ ַאת יָ ַדיִ ם
ָא ָדם ֶׁשּנָ ַגע ְּב ָידֹו ְּב ֵמת ,נִ ְט ָמא ּכּוּלֹוֹ ,לא ַרק ַה ָּיד ֶׁשּנָ ְג ָעה ַּב ֵּמת נִ ְט ְמ ָאהֶ ,א ָּלא ָּכל
טּומ ָאה ֶׁש ִהיא ְּב ַד ְרּגַ ת ִ"ראׁשֹון
יּוח ֶדתֶׁ ,שּיָ ַדיִ ם ֶׁשּנָ גְ עּו ְּב ְ
יּקנּו ַּת ָּקנָ ה ְמ ֶ
ַהּגּוףֲ .ח ַז"ל ִּת ְ
ּטּומ ָאה".
"ׁשנִ י לַ ְ
ּטּומ ָאה" ַ -הּיָ ַדיִ ם ִּת ְהיֶ ינָ ה ְט ֵמאֹות ּגַ ם ּכֵ ן ְּב ַד ְרּגַ ת ֵ
לַ ְ
ּטּומ ָאה" הּוא ִמי ֶׁשּנָ גַ ע
"אב ַה ְ
ּטּומ ָאה"ַ .
"אב ַה ְ
ּטּומ ָאה" הּוא ִמי ֶׁשּנָ גַ ע ְּב ַ
ִ"ראׁשֹון לַ ְ
ּטּומ ָאה"ַ .ה ִחיּדּוׁש ְּב ִד ְב ֵרי ֲח ַז"ל הּואֶׁ ,ש ַרק ַה ָּי ַד ִים נִ ְהיֹות
"א ִבי ֲאבֹות ַה ְ
ְּב ֵמתֶׁ ,שהּוא ֲ
חֹובה ַעל ַהּכ ֲֹהנִ ים ָהאֹוכְ לִ ים
ּטּומ ָאה .לָ כֵ ן ָ
ְט ֵמאֹותּ .כָ ְך ּגָ ְזרּו ֲח ַז"ל ּכְ ֵדי ֶׁש ִּי ָּז ֲהרּו ִמן ַה ְ
דֹוׁשהְ ,ו ִאם ֹלא ָׁש ְמרּו
יהם ִּבנְ ִטילָ ה לִ ְפנֵ י ֲאכִ ילָ ָתּהּ ,כִ י ִהיא ְק ָ
רּומה לְ ַט ֵהר ֶאת ְי ֵד ֶ
ְּת ָ
יּקנּו ֶׁש ַהּכֹל ִי ְּטלּו ָי ַד ִים לִ ְפנֵ י ֲאכִ ילַ ת לֶ ֶחם,
הֹוסיפּו ְו ִת ְ
ַעל ַה ָּי ַד ִים ֵהן ְט ֵמאֹותֲ .ח ַז"ל ִ
ּכְ ֵדי ֶׁש ִּי ְת ַרּגְ לּו לִ ְׁשמֹר ַעל ָט ֳה ַרת ַה ָּי ַד ִיםְ ,וכֵ ן ִמ ַּט ֲע ֵמי ְקדּו ָּשׁה ּונְ ִקּיּות.
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף ל"ז

"משום רבי נתן אמרו :שלא אכלתי מבהמה שלא הורמו
מתנותיה .אי אמרת בשלמא שריא  -היינו רבותיה דיחזקאל,
אלא אי אמרת אסירא ,מאי רבותיה דיחזקאל?"
שריא – מותרת
רבותיה – גדולתו
הסבר :הנביא יחזקאל אומר על עצמו שלא אכל
מעולם בשר פיגול .רבי נתן אומר שהכוונה היא
לבהמה שלא הפרישו ממנה מתנות כהונה .מכאן
ניתן ללמוד שבהמה כזו מותרת באכילה ,שכן אם
היא אסורה מעיקר הדין ,מה השבח של יחזקאל
בכך שלא אכל ממנה?

| מן ההסטוריה
ישיבת חכמי לובלין

טּומ ַאת ַמ ְׁש ִקים
ַּדף ל"דְ :
דֹוׁשים ,נִ ְט ָמ ִאים ַרק ֵמ ֵח ֶפץ
ּומ ְׁש ָקאֹות ֶׁשל חּוּלִ יןֶׁ ,ש ֵאינָ ם ְק ִ
ּתֹורה ַמ ֲאכָ לִ ים ַ
ִמ ִּדין ָ
ּטּומ ָאה" ָו ַמ ְעלָ ה.
אֹו ֵמ ָא ָדם ְּב ַד ְרּגַ ת ִ"ראׁשֹון לַ ְ
ּטּומ ָאה"ְ ,ו ָאז
טּומ ָאה ִמ" ֵּשׁנִ י לַ ְ
יּקנּו ֶׁש ַּמ ְׁש ֶקהֲ ,א ִפיּלּו ֶׁשל חּוּלִ יןָ ,יכֹול לְ ַק ֵּבל ְ
ֲח ַז"ל ִּת ְ
ּטּומ ָאה".
ַה ַּמ ְׁש ֶקה ֶׁשּנִ ְט ָמא נִ ְה ֶיה ְּב ַד ְרּגַ ת ִ"ראׁשֹון לַ ְ

ּטּומ ָאה
ַּדף ל"ה :זְ ִהירּות ִמ ְ
ַהּיֹום לְ ַצ ֲע ֵרנּו ּכּוּלָ נּו ְט ֵמ ִאיםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין לָ נּו ֶא ְפ ָׁשרּות לְ ַהּזֹות ַעל ַה ְּט ֵמ ִאים ֵמי ֵא ֶפר
ּטּומ ָאהּ ,כִ י ּכָ ל ֶא ָחד ָה ָיה ָצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש
דּוּמהְּ .ב ָי ִמים ָע ָברּו ַהּכֹל נִ ְז ֲהרּו ִמ ְ
ָּפ ָרה ֲא ָ
ּמּובן ֶׁש ֶאת ַה ְּד ָב ִרים
רֹותיוַ ,ו ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ִה ְק ִריבּו ָק ְר ָּבנֹות ְו ָאכְ לּו ֵמ ֶהםְ ,וכַ ָ
רּומה ִמ ֵּפ ָ
ְּת ָ
טּומ ָאהַ ,ו ֲא ִפיּלּו ָאסּור לָ גַ ַעת ָּב ֶהם ְּב ָי ַד ִים ְט ֵמאֹותֹ .לא
דֹוׁשים ַהּלָ לּו ֵאין אֹוכְ לִ ים ְּב ְ
ַה ְּק ִ
ּטּומ ָאהֶ ,אּלָ א ֲא ִפיּלּו ַמ ַאכְ לֵ י חּוּלִ ין,
דֹוׁשים ִה ְק ִּפידּו לִ ְׁשמֹור ִמ ְ
ַרק ֶאת ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ַה ְּק ִ
ִה ְק ִּפידּו ֶׁשֹּלא יִ ְהיּו ְט ֵמ ִאיםּ ,כִ י ֵיׁש ַמ ֲעלָ ה ֶׁשֹּלא לֶ ֱאכֹול ְּד ָב ִרים ְט ֵמ ִאיםּ .כָ ְך ָּד ְרׁשּו
מֹורה
יתם ְקד ִֹׁשים" ּ -כָ אן ָ
ּתֹורה ְּב ֵס ֶפר ַו ִּי ְק ָרא" :וְ ִה ְת ַק ִּד ְׁש ֶּתם וִ ְהיִ ֶ
הֹור ַאת ַה ָ
ֲח ַז"ל ֵמ ָ
ּתֹורה לִ ְבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּיֹאכְ לּו ּגַ ם ֶאת ַמ ַאכְ לֵ י ַהחּוּלִ ין ְּב ָט ֳה ָרה.
ַה ָ
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ישיבת חכמי לובלין (יח"ל) הוקמה על ידי
הרב מאיר שפירא זצ"ל ,כדי להוות מקום
משמעותי ללימוד תורה ולגידול דור של
תלמידי חכמים .הישיבה הוקמה בעיר לובלין
שבפולין שהייתה עיר יהודית חשובה במשך
מאות שנים ,גדולי ישראל רבים פעלו בה
וקיימו בה עולם גדול של תורה .הנחת אבן
הפינה לישיבה התקיימה בל"ג בעומר תרפ"ד-
 ,1924אולם פתיחת הלימודים בישיבה בפועל
הייתה רק שש שנים לאחר מכן :בכ"ח בסיון
תר"צ .1930-בבניין הישיבה המפואר בן שש
הקומות למדו כ 400-תלמידים בשיטת לימוד
ייחודית שייסד רבי מאיר שפירא .בישיבה
שהיו בה למעלה ממאה חדרים ,אולמות,
כיתות לימוד ,מגורים ,מקווה וכדו' ,הייתה
ספריה גדולה שמנתה כ 22,000-ספרים,
וכן דגם גדול של בית המקדש .עם הגעת
הנאצים לעיר לובלין בשנת 1940-ת"ש,
השמידו הנאצים את ציוד הישיבה ,ושרפו
בשריפה פומבית גדולה בכיכר השוק בלובלין
את כל ספרי הישיבה במשך  20שעות .בכך
בא הקץ על ישיבת חכמי לובלין המפוארת.
בניין ישיבת חכמי
לובלין 2010
Krzysztof Schabowick,
Wikipedia

בס"ד

א

חברות

 7דקות

 3דקות

דבר תורה

מתפלפלים

סבלנות היא בדרך כלל תכונה ומידה
מעולה ,אולם ,בפרשתנו אנו מגלים שיש
דברים שכלפיהם לא נכון להיות סבלן.

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
ליד בניין המגורים נמצא סופרמרקט גדול .כל בוקר ,החל מהשעה  4בבוקר
מתחילות להגיע משאיות עם סחורה – מוצרי חלב ,לחם ,ירקות וכו' .המשאיות
הללו מרעישות  -רעש המנוע ,צפצוף הנסיעה לאחור ,פתיחת וסגירת
דלתות המשאית ,ודיבור הפועלים .הדבר כמובן מפריע לשנת הדיירים
בבניין .הדיירים פנו למנהל הסופרמרקט בבקשה שהמשאיות עם הסחורה
לא יגיעו בשעות הבוקר המוקדמות הללו ,אך הוא ענה שאין ברירה ואין
מה לעשות  -כדי שיהיה אוכל טרי בשעה שפותחים את הסופר בבוקר ,אלו
השעות שבהן מגיעה הסחורה .הדבר הזה יצר ויכוח גדול.

בפרשת וארא פונה הקב"ה לבני ישראל
ואומר" :והוצאתי אתכם מתחת סבלות
מצרים".
האדמו"ר מגור ,בעל "חידושי הרי"ם",
מסביר את הביטוי "סבלות מצרים"
ואומר -שבתחילת השעבוד במצרים -
בני ישראל מחו ולא קיבלו את העבודה
הקשה שהטיל עליהם פרעה .אולם,
ברבות השנים פיתחו בני ישראל
"סבלנות" כלפי היותם עבדים עד
שהגיעו למצב שהם כבר לא האמינו
כי יוכלו אי פעם להשתחרר.

טוען מנ מצד שני:

אחד:

מצד רי הבניין כי
יי
טוענים ד מרעישות
ת
משאיו
מוקדמות,
ה ת הבוקר ה
בשעו
אוד לישון,
עמ
זה מפרי אוד באיכות
ופוגם מ
החיים.

השלב הראשון בגאולת ישראל היה
להוציא את בני ישראל מ"סבלות
מצרים" ,דהיינו  -להוציא אותם
מהסבלנות כלפי השעבוד הנורא בו
הם מצויים ,שיתעוררו לצעוק ולזעוק
על עבודתם הקשה ויאמינו ביכולתם
לחולל את השינוי ולהשתחרר .אחרי
שיתעוררו לכך ויסירו את סבלנותם
לשעבוד  -הגאולה תגיע במהרה.

הל הסופ
אלו השעות ש רמרקט כי
ב
סחורה טרייה הן מגיעה
ל
סו
כך מקובל בכל פרמרקט,
מ
קו
מנס
ם .הוא
ה לצמצם
וההפרעה ,אב את הרעש
ל
למנוע זאת אי אפשר
לחלוטין.

ו...מה
דעתכם?

 4דקות

| מי אני?
א.
ב.
ג.
ד.

נולד ברומניה בשנת תרמ"ז ,1887-ונפטר בפולין בז'
במרחשון תרצ"ד.1933-
היה נשיא אגודת ישראל בפולין ,מייסד וראש ישיבת
חכמי לובלין ,וציר בפרלמנט הפולני.
יזם וייסד את מפעל הדף היומי באלול תרפ"ג.1923-
הלחין שירים חסידיים רבים.

מי
אני

ירא מלובלין
רב מאיר שפ
ה
לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

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-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד
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לובלין .צ"ל.
יסד,
כ
ח
מיא מלובלין זאותו הוא "י אותו
ת
1בניין ישיבר שפיר ף היומי ותופר
ו עצה
.1
ב מאי
ת הד
צ
ו
ע
"
2.2הררב מחזיק אלשיר
מצאת
3.3ה התווים
שיבה נ
את
ן ,שהי
כם.
ו הלחין .לי
ו
ד
פ
מ
ת
ל
נ
א
הוא מדי
ראת ה'
יי
4.4דגלחומה.
ת
מעו ל .1
9
3
0
5בלכו בנים ןשתר"צ
 .5ח בסיו
6.6כ"

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מהו הבניין המופיע בציור?
 2מי הדמות המופיעה בחזית הבניין?
 3מהם הדברים שהדמות מחזיקה ביד ואיך הם קשורים אליה?
 4דגל של איזו מדינה תלוי על הבניין ואיך הוא קשור לציור?
 5מה הפסוק שנבחר להיות כתוב על פתח הבניין?
 6מתי החלו הלימודים בבניין הזה?

 7דקות

| מי אני?

 3דקות

א .נוסד בכינוס אגודת ישראל בפולין בט' באלול תרפ"ג ,1923 -על ידי רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל.
ב .הרעיון היה שכל יום ילמדו כולם את אותו הדף מהתלמוד ,מתוך  2,711דפי התלמוד ,ואחת לשבע
וחצי שנים לערך יסיימו כולם יחד את לימוד הש"ס.
ג .עד היום התקיימו והסתיימו כבר  12מחזורי לימוד שלמים .המחזור הנוכחי ה 13-יסתיים ב"ה בז'
טבת תש"פ.2020-

מי.
ו
י
ה
הדף
פעל
מ

4260

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
ששת הימים

1969

הרב
אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

בס"ד

השלם את החסר
לפניכם כמה מילים דומות שכל אחת
מסתיימת באות אחרת .השלימו את
המילים:

 .1בשר שנאסר באכילה  -פיגו
 .2משתמשים בו לבניית בתים  -פיגו
 .3איחור  -פיגו
 .4פעולת טרור  -פיגו

!

יש לי מושג | הכנסת כלה

מצוות הכנסת כלה היא מצווה השייכת
למצוות החסד והצדקה ,ועניינה הוא
לסייע לזוגות צעירים שאין להם יכולת
כלכלית להתחתן ולהתחיל את חייהם
המשותפים ביחד ,במיוחד בתקופת
החתונה שבה יש הוצאות מרובות.
מצוות הכנסת כלה מבקשת מהציבור
לסייע לאותם כלות וחתנים להתחתן
בצורה מכובדת ושמחה ,ולהתחיל
את חייהם כזוג עם תמיכה כלכלית
בסיסית.

שאלות השבוע ???
א .מה פירוש הביטוי ִ"ראׁשֹון
ּטּומ ָאה"?
לַ ְ
ב .מהי "בהמה מסוכנת" ומה דינה?
ג .האם מותר לשחוט בהמה עבור גוי
עובד עבודה זרה?

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

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף ל״ו -ל״ט

ַּדף ל"וַ :ה ָּדם וְ ַה ַּמיִ ם ֶׁש ָּב ֲעזָ ָרה
יּה ַה ָּדם ְו ַה ַּמיִ ם ֶׁש ָּב ֲעזָ ָרה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ְּב ַדף זֶ ה נִ זְ ּכֶ ֶרת ֲהלָ כָ ה לְ ִפ ָ
סּוּפר
בֹודה ָז ָרה ְמ ָ
טּומ ַאת ַמ ְׁש ִקיםְּ .ב ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָ
ֵאינָ ם ְמ ַט ְּמ ִאים ְ
יֹוע ֶזר ִאיׁש ְצ ֵר ָידה ֵה ִעיד ַעל
ּיֹוסי ֵּבן ֶ
ָּד ָבר ְמ ַענְ ֵין; ָׁשם נֶ ֱא ַמר ֶׁש ֵ
ָׁשלֹוׁש ֲהלָ כֹות ֶׁש ֵּיׁש לְ ָה ֵקל ָּב ֶהןְ ,ו ַא ַחת ֵמ ֶהן ִהיא ֲהלָ כָ ה זֹו ַעל
"יֹוסף
ַה ַּמ ְׁש ִקים ֶׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְט ָּב ַח ִים ָּב ֲע ָז ָרהִ .מּשּׁום ּכָ ְך ָק ְראּו לֹו ֵ
יֹוסף ַה ַּמ ִּתירִ ,מּשּׁום ֶׁש ָהיּו ֲחכָ ִמים ֶׁש ָח ְׁשבּו ֶׁשהּוא ֵמ ֵקל
ָׁש ְריָ א" ֵ -
ׂיאה ֹלא ָר ָצה לְ ַה ִּתיר
הּודה נְ ִש ָ
סּוּפר ָׁש ַר ִּבי ְי ָ
יֹותר ִמ ַּדי .עֹוד ְמ ָ
ֵ
ּגֹוייםְ ,וֹלא ָר ָצה ֶׁש ִּי ְק ְראּו ַּגם
ּגֹוייםִ ,מּשּׁום ֶׁש ְּכ ָבר ִה ִּתיר ֶׁש ֶמן ֶׁשל ִ
ילת ַּפת ֶׁשל ִ
ֲא ִכ ַ
אֹותם ֲחכָ ִמים ָח ְׁשׁשּו ֶׁש ִאם
ֹאמרּו ֶׁשהּוא ֵמ ֵקל ִמ ַּדי ַּב ֲהלָ כָ הָ .
"ּבית ִּדינָ א ָׁש ְר ָיא" ְוי ְ
לֹו ֵ
סּורים ָ -יבֹואּו לְ ַזלְ ֵזל ּגַ ם
ִי ְראּו ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ֲחכָ ִמים ַמ ִּת ִירים ְּד ָב ִרים ֶׁש ַעד ָאז נֶ ְח ְׁשבּו לָ ֲא ִ
יֹותר ִמ ַּדי.
יּסּורים ֲא ֵח ִריםֶׁ ,ש ֵאין ָמקֹום לְ ָה ֵקל ָּב ֶהם .לָ כֵ ן ֹלא ָרצּו לְ ַה ִּתיר ֵ
ְּב ִא ִ

ַּדף ל"זְּ :ב ֵה ָמה ְמסּוּכֶ נֶ ת
סּוּכנֶ ת? ָמה ַהּכַ ּוָנָ ה
מּוּתר ֶל ֱאכֹול ְּב ֵה ָמה ְמ ֶ
עֹוסק ַה ַּת ְלמּוד ַּב ְׁש ֵא ָלהַ :ה ִאם ָ
ְּב ַדף ֶזה ֵ
ּבֹוע ֶטת ְּב ִמי ֶׁש ִּמ ְת ָק ֵרב
זֹועם וְ נֹוגֵ ַח ,אֹו ַּב ָּפ ָרה ֶׁש ֶ
דּוּבר ַּבּשֹׁור ֵ
"ּב ֵה ָמה ְמסּוּכֶ נֶ ת"? ַה ִאם ְמ ָ
ְ
"ּב ֵה ָמה ְמסּוּכֶ נֶ ת" ִּבלְ ׁשֹון ֲחכָ ִמים ֵאינָ ּה ְּב ֵה ָמה ֶׁש ְּמסּוּכֶ נֶ ת
ׁשּובה ִהיא ֹלאְ .
יה? ַה ְּת ָ
ֵאלֶ ָ
נֹוטה לָ מּותָ .ה ָיה ָמקֹום
לַ ֲא ֵח ִריםֶ ,אּלָ א ְּב ֵה ָמה ַהּנִ ְמ ֵצאת ְּב ַסּכָ נָ ה ְּב ַע ְצ ָמּהֶׁ ,ש ִהיא חֹולָ ה וְ ָ
לַ ֲחׁשֹוב ֶׁש ָאסּור לִ ְׁשחֹוט ְולֶ ֱאכֹול ְּב ֵה ָמה זֹוּ ,כְ ֵׁשם ֶׁש ָאסּור לֶ ֱאכֹול ְט ֵר ָפהֶׁ ,שּזֹו ְּב ֵה ָמה
מּוּתר לִ ְׁשחֹוט ְולֶ ֱאכֹול ְּב ֵה ָמה
יּקר ַה ִּדין ָ
ֶׁשּנָ ַפל ָּבּה מּום; אּולָ ם ֲחכָ ִמים ַמ ְר ִאים ֶׁש ֵּמ ִע ָ
סּוּי ִמים.
ְמסּוּכֶ נֶ תִּ ,ב ְּתנָ ִאים ְמ ָ

ּכֹוח ַה ַּמ ְח ָׁש ָבה
ַּדף ל"חִ :איּסּור ִמ ַ
כֹוח ַה ַּמ ְח ָׁש ָבה ִּבלְ ַבד? ַּב ִּמ ְׁשנָ ה
סּורה לַ ֲאכִ ילָ הְּ ,ב ַ
יּתן לִ גְ רֹום לַ ּכָ ְך ֶׁש ְּב ֵה ָמה ִּת ְהיֶ ה ֲא ָ
ַה ִאם נִ ַ
בֹודה ָז ָרהַּ .תּנָ א
עֹובד ֲע ָ
מּוּתר לִ ְׁשחֹוט ְּב ֵה ָמה ֲעבּור ּגֹוי ֵ
ֶׁש ְּב ַדף ֶזה נֶ ֶחלְ קּו ַה ְּתנָ ִאים ַה ִאם ָ
ּדּוע? ַמ ְס ִּביר
יעזֶ ר ָסבּור ֶׁש ִהיא ְּפסּולָ הַ .מ ַ
יטה זֹו ּכְ ֵׁש ָרהְ ,ו ִאיּלּו ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ַק ָמּא ָסבּור ֶׁש ְּשׁ ִח ָ
בֹודה
יטת ַה ְּב ֵה ָמה ִּת ְהיֶ ה לְ ֵׁשם ֲע ָ
יעזֶ רֶׁ ,ש ַּבּו ַַּדאי אֹותֹו ַהּגֹוי ְמכַ ּוֵן ְּב ַמ ְח ַׁש ְבּתֹו ֶׁש ְּשׁ ִח ַ
ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
אֹומרָ :א ְמנָ ם
יֹוסי ְו ֵ
יטהַ .על ּכָ ְך ֵמ ִׁשיב לֹו ַר ִּבי ֵ
ּפֹוסלֶ ת ֶאת ַה ְּשׁ ִח ָ
ָז ָרהְ ,ולָ כֵ ן ַה ַּמ ְח ָׁש ָבה ַהּזֹו ֶ
יט ָתם ַמ ְח ָׁשבֹות ֹלא ַמ ְת ִאימֹות ֲ -א ָבל
חֹוׁש ִבים ִּב ְז ַמן ְׁש ִח ָ
יּפ ֵסל ִאם ְ
ָק ְר ָּבנֹות ְיכֹולִ ים לְ ִה ָ
יׁשהּו ַא ֵחר.
אֹותםֹ ,לא ַמ ְח ָׁש ָבה ֶׁשל ִמ ֶ
ֹׁוחט ַע ְצמֹו יְ כֹולָ ה לִ ְפסֹול ָ
ַרק ַמ ְח ַׁש ְבּתֹו ֶׁשל ַהּש ֵ
חֹומר ֶׁש ְּב ֵהמֹות ְרגִ ילֹותֶׁ ,ש ֵאינָ ן ָק ְר ָּבנֹותֹ ,לא ִי ָּפ ְסלּו ִּבגְ לַ ל ַמ ְח ַׁש ְבּתֹו ֶׁשל
ִאם ּכֵ ןַ ,קל ָו ֶ
בֹודה ָז ָרה,
הּודי לִ ְׁשחֹוט ֲעבּור ּגֹויְ ,וגַ ם ִאם הּוא ְיכַ ּוֵן לְ ֵׁשם ֲע ָ
מּוּתר לַ ְּי ִ
ָא ָדם ַא ֵחר .לָ כֵ ן ָ
יטה.
ּפֹוסל ֶאת ַה ְּשׁ ִח ָ
ֵאין ֶזה ֵ

ַּדף ל"טֵ :סרּוב לְ ַק ֵּבל ַמ ָּתנָ ה
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ָא ָדם ֵאינֹו ִמ ְתנַ ּגֵ ד לְ ַק ֵּבל ְּד ָב ִרים,
ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְקנֹות ַמ ָּתנָ ה לְ ָא ָדם ְּבלִ י ֶׁש ֵּי ַדע ִמ ֶּמּנָ הּ ,כִ י
אֹותּה.
ֲח ַז"ל ָא ְמדּו ְּב ַד ְעּתֹוֶׁ ,ש ְּב ַו ַּדאי הּוא מּוכָ ן לְ ַק ֵּבל ָ
רֹוצה לָ ֵתת ֵמ ָאה ֶׁש ֶקל לְ ִׁש ְמעֹוןָ ,יכֹול
אּובן ֶ
לְ ָמ ָׁשלְ ,ר ֵ
אּובן ְל ַה ִּגיד ְל ֵל ִוי ֶׁש ִּי ְז ֶּכה ְּב ֵמ ָאה ַה ְּשׁ ָק ִלים ֲעבּור
ְר ֵ
אּובן ֶׁש ֶה ְחלִ יט לָ ֵתת לְ לֵ ִוי ַמ ָּתנָ ה
ּומאֹותֹו ֶרגַ ע ֵהם ַׁש ָּיכִ ים לְ ִׁש ְמעֹוןַ .מ ֲע ֶׂשה ִּב ְר ֵ
ִׁש ְמעֹוןֵ ,
נֹודע
יּקׁש ִמ ִּשׁ ְמעֹון ֶׁש ִּי ְזּכֶ ה ָּב ֲע ָב ִדים ֲעבּור לֵ ִויַ .ה ָּד ָבר ַ
אּובן ִּב ֵ
קֹוריתֲ :ע ָב ִדים ּכְ נַ ֲענִ יםְ .ר ֵ
ְמ ִ
לְ לֵ ִוי ַאְך הּוא ֹלא ֵהגִ יבּ .כַ ֲא ֶׁשר ָרצּו לְ ָה ִביא ֵאלָ יו ַה ַּב ְי ָתה ֶאת ָה ֲע ָב ִדיםָ ,א ַמר לֵ ִויַ :אל ָּת ִביאּו
ּדּוע? ּכִ י ֵאין
ּנֹות ָרה ְּב ָס ֵפקַ .מ ַ
רֹוצה ָּב ֶהם .לְ ִמי ַׁש ָּיכִ ים ָה ֲע ָב ִדים? זֹו ְׁש ֵאלָ ה ֶׁש ְ
אֹותםֵ ,אינִ י ֶ
ָ
אֹותםְ ,ו ַא ַחר
ּומ ָּיד ָקנָ ה ָ
יֹוד ִעים ַה ִאם ּכְ ֶׁשהּוא ָׁש ַתק ַּב ַה ְת ָחלָ ה הּוא ָר ָצה ֶאת ָה ֲע ָב ִדיםִ ,
ְ
ּכָ ְך הּוא ִה ְת ָח ֵרטֲ ,א ָבל ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְת ָח ֵרט ַא ֲח ֵרי ֶׁשּקֹונִ יםַ .ה ַּצד ַה ֵּשׁנִ י הּוא ֶׁשאּולַ י הּוא
אֹותם ֵאלָ יו,
ִמ ְּת ִחיּלָ ה ֹלא ָר ָצה ֶאת ָה ֲע ָב ִדיםַ ,אְך הּוא ֹלא ָא ַמר ּכְ לּום ַעד ֶׁש ָרצּו לְ ָה ִביא ָ
אֹותם ֵמעֹולָ ם.
ֲא ָבל ְּב ֶע ֶצם הּוא ֹלא ָקנָ ה ָ
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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