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בס"ד

בק
הת רו אותנו באתר
למוד הישראלי

מדינת ישראל
משרד החינוך

יצהַּ ,דף ה' -י"א
סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ֵּב ָ
פרשת וילך | כ"ח באלול -ה' בתשרי ( 5-11לספטמבר)

מן התלמוד
סדר מועד,
מסכת ביצה ,דף ה'

שנה טובה
ומתוקה!

אמר ליה אביי :והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו
ביצה אסורה! אמר ליה :אמינא לך אנא רבן יוחנן
בן זכאי ,ואת אמרת לי רב ושמואל?!
דאמרי תרוויהו  -שאמרו שניהם
אמינא לך  -אומר אני לך
הסבר :אביי הקשה על דבריו של רבה מכך שרב ושמואל
אמרו להפך .אמר לו רבה :אני מביא הלכה בשם רבן
יוחנן בן זכאי ,שהיה מגדולי התנאים ,ואתה מקשה עליי
מדברי רב ושמואל? הלוא הם היו אמוראים ומאוחרים
ממנו ,וסמכותו גדולה יותר.

| על המפה
ַּדף ה'" :יֹום טֹוב ֵׁשנִ י ֶׁשל ּגָ לּוּיֹות"
(חג) ֵׁשנִ י חּוץ ֵמ ַהּיֹום טֹוב ָה ִראׁשֹון .לְ ָמ ָׁשלְּ ,ב ַחג
עֹוׂשים יֹום טֹוב ַ
"יֹום טֹוב ֵׁשנִ י" ִ -
עֹורכִ ים ֶאת לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ַּפ ֲע ַמ ִיםַּ ,בּיֹום ָה ִראׁשֹון ְוגַ ם ַּבּיֹום ַה ֵּשׁנִ י.
ַה ֶּפ ַסחְ ,
"ׁשל ּגָ לּוּיֹות"  -חֹוגְ גִ ים יֹום טֹוב ֵׁשנִ י ַרק ְּבחּוץ לָ ָא ֶרץַּ ,בּגָ לּוּיֹותַּ ,ב ְּמקֹומֹות ֶׁש ְּבנֵ י
ֶ
יהם ֵמ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל.
ִי ְׂש ָר ֵאל ּגָ לּו ֲאלֵ ֶ
עֹוׂשים יֹום טֹוב ֵׁשנִ י?
ּדּוע ִ
ַמ ַ
חֹודׁש לְ ִפי ַה ָּי ֵר ַחְׁ .שנֵ י ֵע ִדים ָהיּו ָּב ִאים לְ ֵבית ִּדין
קֹוב ִעים ֶאת רֹאׁש ֶ
ַּפ ַעם ָהיּו ְ
ּובית ִּדין ָהיּו ַמכְ ִריזִ ים:
חֹודׁש ֶה ָח ָדׁש"ֵ ,
אֹומ ִרים"ָ ,ר ִאינּו ֶאת ַהּיָ ֵר ַח ֶה ָח ָדׁש ֶׁשל ַה ֶ
וְ ְ
חֹודׁש".
"הּיֹום רֹאׁש ֶ
ַ
יסן .לָ כֵ ן,
סּוּי ִמים .לְ ָמ ָׁשלַ ,חג ַה ֶּפ ַסח הּוא ְּבט"ו ְּבנִ ָ
ּכָ ל ַה ַחּגִ ים נִ ְק ְּבעּו ְּב ַת ֲא ִריכִ ים ְמ ָ
יסן.
יסןּ ,כְ ֵדי לָ ַד ַעת ְּב ֵא ֶיזה יֹום ִי ְה ֶיה ט"ו ְּבנִ ָ
חֹודׁש נִ ָ
ָחׁשּוב לָ ַד ַעת ְּב ֵא ֶיזה יֹום רֹאׁש ֶ
הּודים ֶׁשּגָ רּו ַה ְר ֵחק ֵמ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלֹ ,לא ָיכְ לּו לָ ַד ַעת ָמ ַתי ָק ְבעּו ֶאת רֹאׁש
ֲא ָבלַ ,ה ְּי ִ
יעי?
יׁשי ,אּולַ י ְּביֹום ְר ִב ִ
חֹודׁש ,אּולַ י ְּביֹום ְׁשלִ ִ
ֶ

שכונת נווה צדק ביפו
נווה צדק היא שכונה ביפו .היא נוסדה
בשנת  1887על ידי יהודים שרצו לגור
מחוץ לצפיפות שבעיר יפו ,והייתה השכונה
הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות העיר.
השכונה נוסדה על ידי חברת "עזרת ישראל"
שבראשה אלעזר רוקח .בתחילת המאה
ה 20-גרו בנווה צדק סופרים ואנשי רוח
רבים ,ביניהם הרב קוק ,ש"י עגנון ,דבורה
בארון ,נחום גוטמן ואחרים .לאחר הקמת
המדינה התיישבו בשכונה עולים רבים ,אך
היא נעשתה ענייה ומוזנחת והוחלט להרוס
את רובה .בשנות ה 80-של המאה ה 20-החלה
מגמה של חזרה לשכונה ,ובתים רבים שופצו
ונבנו מחדש.

יֹומ ִים.
לָ כֵ ן ָק ְבעּו ֲחכָ ִמיםְּ :בחּוץ לָ ָא ֶרץ ָיחֹוגּו ָ

יצה
רֹוח ֶׁשּיָ ָצא ֵמ ַה ֵּב ָ
ַּדף ו'ָ :ה ֶא ְפ ַ
יצה ֶׁש ָז ָזה ְק ָצת ַעל ַה ַּק ְר ַקע,
יאל ְו ִי ְׂש ָר ֵאל ָראּו ְּביֹום טֹוב לְ ַיד לּול ַה ַּת ְרנְ גֹולֹות ֵּב ָ
ֲא ִר ֵ
יאל ָר ָצה לְ ַׂש ֵחק ִעם
ּומתֹוקֲ .א ִר ֵ
רֹוח ָחמּוד ָ
יֹוצא ִמ ֶּמּנָ ה ֶא ְפ ַ
ּופ ְתאֹוםִ ,היא נִ ְפ ַּת ַחת ְו ֵ
ִ
מּוק ֶצה".
רֹוח ֶׁשּנֹולַ ד ְּביֹום טֹוב הּוא ְ
יאלֶ ,א ְפ ַ
"א ִר ֵ
רֹוחַ ,אְך ִי ְׂש ָר ֵאל ָא ַמר לֹוֲ :
ָה ֶא ְפ ַ
"ה ֵרי ּכְ ֶׁשּיֹום טֹוב ִה ְת ִחילֶ ,א ְתמֹול ַּבּלַ ְילָ ה,
יאל ִה ְס ִּבירֲ :
"לָ ָּמה?" ָׁש ַאל ִי ְׂש ָר ֵאלַ ,ו ֲא ִר ֵ
מּוק ֶצהּ ,כִ י ִאי ֶא ְפ ָׁשר ָהיָ ה לֶ ֱאכֹול אֹותֹו".
יצה ְוהּוא ָהיָ ה ְ
רֹוח ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ְּבתֹוְך ַה ֵּב ָ
ָה ֶא ְפ ַ
רֹוח
יסת ַה ַחג ָה ֶא ְפ ַ
יֹוד ִעיםֶׁ ,ש ִּבכְ נִ ַ
"א ֲח ֵרי ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ּכְ ָבר ְ
יאל ְו ִה ְס ִּבירַ :
ִה ְמ ִׁשיְך ֲא ִר ֵ
יסת
מּוק ֶצה ִּבכְ נִ ַ
מֹורא ַרבֶׁ ,ש ָּד ָבר ֶׁש ָהיָ ה ְ
אֹומר ָה ָא ָ
מּוק ֶצהֲ ,ה ֵרי ֵי ְׁשנָ ה ֲהלָ כָ ה ֶׁש ֵ
ָה ָיה ְ
מּוק ֶצהֲ ,א ִפיּלּו
רֹוח ַהּזֶ ה ְ
"מּוק ֶצה" לְ כָ ל ַהּיֹום ,לָ כֵ ן ָה ֶא ְפ ַ
ְ
יסת ֶה ָחג ,נִ ְהיָ ה
ַה ַּשׁ ָּבת אֹו ִּבכְ נִ ַ
יצהּ ,כְ ָבר ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹול אֹותֹו".
ֶׁש ַעכְ ָׁשיוַ ,א ֲח ֵרי ֶׁשהּוא ָּב ַקע ֵמ ַה ֵּב ָ
גיליון 412

מבט מלמעלה על
השכונות שבזי
ונווה צדק
()Wikipedia, Zivya

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי ,קהילתי וחברתי
ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך חיזוק
והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל :שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי,
עלונים שבועיים ,עלונים ייחודיים לחגים ,דף פייסבוק
פעיל ,ערוץ  youtubeפעיל הכולל סרטונים ,תוכניות
קיץ ,ועוד .מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל
הארץ ואף בעולם.
תלמוד ישראלי  -מפגישים דורות,
מחברים עולמות.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

ייסוד ישיבת "מרכז הרב"

לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:
ירדנה בת ה 15-היא נערה פזיזה וקלת דעת .תקופה ארוכה היא נהגה
לצלם בהסתר את חברותיה לכיתה בכל מיני מצבים מביכים .היא
העלתה את התמונות ,בצורה אנונימית כדי שלא יזהו אותה ,לרשתות
החברתיות השונות ,עם סיפורים ורכילויות על הבנות ,החברים שלהן
ובני המשפחה שלהן .הדבר עורר תסיסה ופגע מאוד בבנות שלא ידעו
מי עומדת מאחורי כל זה .לקראת יום הכיפורים תקפו את ירדנה רגשי
חרטה על מה שעשתה .יום אחד היא נעמדה בוכייה לפני חברותיה
לכיתה ,סיפרה את כל מה שעשתה ,וביקשה בדמעות סליחה מכולן.
בין הבנות התנהל דיון סוער האם לסלוח לה.

הישיבה המרכזית העולמית ,המכונה ישיבת
"מרכז הרב" ,נוסדה בשנת תרפ"ד על ידי הרב
קוק .שאיפתו של הרב קוק הייתה שישיבה זו
תצמיח גדולי תורה שיהיו בקיאים בכל תחומי
היהדות וגם בחוכמות העולם .הישיבה הוקמה
בבית הרב קוק בירושלים ,שנבנה על ידי הנדיב
הארי פישל .לימדו בה הרב הנזיר ,הרב חרל"פ,
הרב יצחק אריאלי ואחרים .בתחילה למדו בה
כמה עשרות תלמידים ,אך קשיים כלכליים מנעו
ממנה להתרחב.
בשנת תשכ"ה
עברה הישיבה
לקריית משה,
ובשנת תשל"ה
לבניין הנוכחי.
כיום לומדים
בישיבה כ600-
תלמידים ,ורבנים
רבים וחשובים
יצאו מתוכה.

ד אחד:

מצ טענו שנגרם
חלק מהבנות
מאוד על ידי
ד
להן נזק כב ת והרכילויות
מונות המביכו
הת
שהתפרסמו
ת
המרושעו ה .זה גרם להן
בתפוצה רחב ש ,ולכן הן לא
ה של ממ
להשפל כנות לסלוח.
מו

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

של מושג

רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי?

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ

להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר
שיעור שבועי עם חומר איכותי?

היתר מכירה

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

אחת הדרכים להתיר לחקלאים לעבוד את
האדמה בשנת השמיטה ,היא באמצעות מכירת
הקרקעות שלהם לנוכרי .קרקע של גוי אינה
חייבת בשמיטה ,וכך ניתן להמשיך לעבוד בה
בשנה השביעית .כאשר התחדש היישוב היהודי
בארץ ישראל ,התירו רבנים רבים למכור את
האדמות לגויים בצורה כזו ,כדי לתמוך בחקלאות.
רבים סומכים על היתר זה גם היום ,אולם יש
רבנים החולקים עליו.

-3760
בריאת
העולם

חלק מה
נכון בנות טענו שאומנם
ש
הן
הו
שפלו ושנגרם
להן נז
ק,
א
בל
הן
מ
תרשמות
שירד
נה
מתחרטת מכל הלב
ומצ
טע
רת
על מה שעשתה.
לכן
ל
מר
ות
ש
הן
נפגעו קשות
הן
מוכנות לסלוח לה.

ו...מה
דעתכם?

הראי"ה קוק ,מייסד
וראש הישיבה
()Wikipedia
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אברהם
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בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

יש לנו פתרון בשבילכם! 'התלמוד הישראלי' -סוגיות מהדף היומי בעברית
פשוטה להבנה ,שאפשר ללמוד עם הילדים .כל קהילה שתצטרף,
תקבל את העלון השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח
הבית! לרישום סרקו את הקוד.
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בס"ד

 2איזו ישיבה הקימה הדמות הזו?

זצ"ל ,הרב הראשי
הכהן קוק
חק
יצ
הם
בר
א
1 .הרב שון לארץ ישראל.
הרא
שלים.
2 .ישיבת "מרכז הרב" בירו "אורות הראי"ה".
הקודש",
ות
" 3 .אורות"" ,אור כרב הראשי ליפו.
4 .הרב קוק כיהן

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי היא הדמות במרכז הציור ומה היה תפקידה הציבורי הבכיר?

 7דקות

 3אילו ספרים ,בין היתר ,היא כתבה?
 4כיצד הדמות קשורה ליפו?
 3דקות

| מי אני?

סרקו את הבר-קוד ,היכנסו לערוץ היו-טיוב של
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של
סרטים בנושאים שונים ומגוונים ,מרתקים ומעניינים

1 .המוסד הרבני העליון בישראל.
2 .הוקמה בשנת תרפ"א בחסות השלטון הבריטי.
3 .הראשונים שעמדו בראשה היו הרב אברהם יצחק הכהן קוק
והרב יצחק מאיר.
הרב

4 .בסמכותה האחריות לתחום הנישואין והגירושין ,בתי הדין
הרבניים ,הכשרות ועוד.

נות הראשי

ת לישראל

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

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
משה רבנו אומר ליהושע כי יגיעו ימים
קשים בהם יפרו ישראל את הברית עם ה'.
באותם ימים הקב"ה יסתיר פניו" :ואנוכי
הסתר אסתיר פני ביום ההוא" .מה משמעות
המושג "הסתר אסתיר" ומדוע יש צורך
בכפילות הלשון? רבי נחמן מברסלב מסביר
כי בד"כ ,גם במצבים רעים וקשים ,יהודי
מאמין ויודע שמאחורי הקלעים של התקופה
הקשה ,עומד ה' ושומר ומשגיח על כל מה
שמתרחש .מצב שכזה מכונה "הסתר פנים"
שכן המציאות קשה ומרה ,והקב"ה מסתתר
ומתחבא .אך לעיתים יש שבר גדול עוד יותר,
שמולו גם האמונה שה' מסתתר מאחורי הכל
 נעלמת .גם הידיעה שה' נמצא מאחור איננהקיימת ,ונראה כאילו באמת "עזב אלוקים את
הארץ" .תקופה זו היא מצב בו ה' מסתתר
בכפל כפליים " -הסתר אסתיר"  -עד שאפילו
את זה שהוא נמצא כאן ומסתתר אנחנו
לא מקבלים .אבל אז צריך האדם להתחזק
באמונה ולדעת  -שאפילו בהסתרה שבתוך
ההסתרה  -גם שם נמצא ה'.

סדר מועד | ַמ ֶּסכֶ ת ביצה ,דפים ז׳  -י״א

יצה ֶׁשּנֹולְ ָדה ְביֹום טֹוב
ַּדף ז'ּ,ֵ :ב ָ
אֹותּה ֶאּלָ א
קֹודׁש אֹו ְּביֹום טֹוב ָ -אסּור לֶ ֱאכֹול ָ
יצה ֶׁשּנֹולְ ָדה ְּב ַׁש ַּבת ֶ
ֲח ַז"ל ָא ְמרּו ֶׁש ֵּב ָ
"מּוק ֶצה"ּ ,כְ מֹו
ְ
יצה ִהיא
מּוּתר לְ אֹוכְ לָ ּה ַרק ַא ֲח ֵרי ֵצאת ַה ַּשׁ ָּבת אֹו ֶה ָחג .לָ כֵ ןַ ,ה ֵּב ָ
ִי ְה ֶיה ָ
אֹותּה.
ּוביֹום טֹובְ ,ו ַאף ָאסּור לְ ָה ִזיז ָ
ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם ְּב ַׁש ָּבת ְ

ַּדף ח'ִ :מ ְצוַ ת ּכִ יּסּוי ַה ָּדם
ּיֹוצא
ֹׁוח ִטים ַחּיָ ה אֹו עֹוףָ ,צ ִריְך לְ כַ ּסֹות ְּב ָע ָפר ֶאת ַה ָּדם ֶׁש ֵ
ּתֹורהֶׁ ,ש ַא ֲח ֵרי ֶׁשּש ֲ
ִמ ְצוָ ה ִמן ַה ָ
יטהַ .ה ִּמ ְצוָ ה ִהיא ַרק ַעל ַחּיָ ה וָ עֹוף ,וְ ֹלא ַעל ְּב ֵה ָמה.
ִמ ְּמקֹום ַה ְּשׁ ִח ָ
ּופ ָרה ֵ -הם ְּב ֵה ָמה ְוֹלא ַח ָּיה.
ַמ ִהי ַח ָּיה? לְ ָמ ָׁשלְ ,צ ִבי ,הּוא ַח ָּיה ְוֹלא ְּב ֵה ָמהֲ .א ָבל ּכֶ ֶבׂשֵ ,עז ָ
"ח ָּיה"ְ ,ולָ כֵ ן ֹלא
"ּב ֵה ָמה" אֹו ַ
ַה"ּכֹוי" הּוא ַּב ַעל ַח ִּיים ְמ ַענְ ֵיןֶׁ ,ש ֲחז"ל ִה ְס ַּת ְּפקּו ִאם הּוא ְ
ֹׁוח ִטים אֹותֹו.
ָי ְדעּו ִאם ָצ ִריְך לְ כַ ּסֹות ֶאת ַה ָּדם ֶׁשּלֹו ַא ֲח ֵרי ֶׁשּש ֲ
ּבֹוע ִאם ַה"ּכֹוי" הּוא ַח ָּיה אֹו ְּב ֵה ָמהָ ,צ ִריְך לְ כַ ּסֹות ֶאת ַה ָּדם
ִּבגְ לַ ל ֶׁשֹּלא ִה ְצלִ יחּו לִ ְק ַ
ֶׁשּלֹוּ ,כִ י אּולַ י הּוא ְּב ֵה ָמהֲ ,א ָבל ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ָב ֵרְך ַעל ַה ִּמ ְצ ָוהּ ,כִ י אּולַ י הּוא ַח ָּיהְ ,ו ֵאין
יטה.
ּכָ אן ִמ ְצ ָוה ִּבכְ לָ לּ .כָ ְך לְ ִפי ַה ַר ְמ ַּב"ם ְּב ִהלְ כֹות ְׁש ִח ָ

יטה ְּב ַׁש ַּבת
ַּדף ט'ְ :ס ִח ָ

חידה!

יּקנּוֶׁ ,ש ְּב ַׁש ַּבת ָאסּור לְ ַטלְ ֵטל ֶּבגֶ ד ֶׁש ְּספּוגִ ים ּבֹו ָמ ִים.
ֲחכָ ִמים ִּת ְ
"מּוק ֶצה"ָ ,אז ָמה ִאם
ְ
"מּוק ֶצה"ְ ,וגַ ם ַמ ִים ֵאינָ ם
ְ
ּדּוע? ֲה ֵרי ֶּבגֶ ד ֵאינֹו
"מ ַ
ִאם ִּת ְׁש ֲאלּוַ :
ַעכְ ָׁשיו ַה ַּמ ִים נִ ְמ ָצ ִאים ְּבתֹוְך ַה ֶּבגֶ ד?".

זהו את המושג הבא:

ׁשּובה ִהיאֶׁ ,ש ֲח ָכ ִמים ָח ְׁשׁשּוֶׁ ,ש ְּכ ֶׁש ָּי ִזיזּו
ַה ְּת ָ
ּסֹוחט
ומי ֶׁש ֵ
ֶאת ַה ֶּבגֶ ד ִי ְס ֲחטּו ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַה ָּמ ִיםִ ,
ּתֹורהּ ,כִ י ְּב ַּשׁ ָּבת
עֹובר ַעל ִאיּסּור ִמן ַה ָ
ֵ
ְּב ַׁש ַּבת
ָאסּור לִ ְסחֹוט .לָ כֵ ן ָק ְבעּו ֲחכָ ִמיםְּ :ב ַׁש ַּבת ֵאין
טּוּבים.
ְמ ִז ִיזים ְּבגָ ִדים ְר ִ

הוא לא לילה ,לא רע ,לא ראשון
ולא של ארץ ישראל.
מה זה?

ׁשֹובְך ֶׁשל יֹונִ ים
ַּדף י'ָ :
(תשובה :יום

שני של גלויות)
טוב

שאלות השבוע ???

 .1האם מי ששוחט שור צריך לכסות את
דמו?
 .2מה צריך לעשות מי שרוצה לאכול
אפרוחים ביום טוב?
 .3איך אפשר לאכול בשר בלי למלוח אותו
קודם?

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.ilיש לציין את מס' העלון
עליו אתם עונים* .בפיקוח רואה חשבון

"מּוק ֶצה"ַ .רק ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים
ְ
ּכְ ִפי ֶׁשּכְ ָבר לָ ַמ ְדנּוָ ,אסּור לְ ָה ִזיז ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים ְּביֹום טֹובּ ,כִ י ֵהם
"מּוק ֶצה"ּ ,כִ י ֵיׁש לָ ֶהם ִׁשיּמּוׁשֵ ,הם ּכְ מֹו אֹוכֶ ל.
ְ
יטה ְולַ ֲאכִ ילָ הֵ ,אינָ ם
יֹוע ִדים לִ ְׁש ִח ָ
ֶׁש ְּמ ָ
"מּוק ֶצה",
ְ
ּגֹוזלִ ים ֶׁשּנִ ְמ ָצ ִאים ַּב ֵּקן ֶׁש ֵהם
אֹומ ִריםֶׁ ,ש ֵּיׁש ָ
לֹומ ִדיםֶׁ ,ש ֵּבית ַׁש ַּמאי ְ
ְּב ַדף ֶזה ְ
ּגֹוזלִ ים
"מּוק ֶצה" ָצ ִריְך ַּב ַעל ַה ָ
ְ
אֹותםּ ,וכְ ֵדי ֶׁש ֵהם ֹלא ִי ְהיּו
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ְרגִ ילִ ים לֶ ֱאכֹול ָ
אֹותם"ִ .אם ֹלא ָע ָׂשה ּכָ ְךֵ ,הם
רֹוצה לֶ ֱאכֹול ָ
"אנִ י ֶ
אֹותם ְּב ֶע ֶרב יֹום טֹוב ּולְ ַהּגִ ידֲ :
לְ ָה ִרים ָ
מּוק ֶצה ְו ֵאינָ ם נֶ ְח ָׁש ִבים אֹוכֶ ל.
ְ

יחה"
"מלִ ָ
ַּדף י"אִּ :דינֵ י ְ
אֹוס ֶרת לֶ ֱאכֹול ָּדם ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים.
ּתֹורה ֶ
ַה ָ
יצד ֶא ְפ ָׁשר ְל ַב ֵּשׁל ָּב ָׂשר ְו ֶל ֱאכֹול
ִאם ָּכְךֵּ ,כ ַ
אֹותֹו? ֲה ֵרי ְּבתֹוְך ַה ָּב ָׂשר ֵיׁש ָּדם ַרב!
ֹׁוח ִטים ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה ,מֹולְ ִחים ֶאת
לָ כֵ ןַ ,א ֲח ֵרי ֶׁשּש ֲ
ׁשֹואב ֶאת ּכָ ל ַה ָּדם ֵמ ַה ָּב ָׂשר
ֵ
ַה ָּב ָׂשר ּכִ י ַה ֶּמלַ ח
חּוצהִּ .מי ֶׁשּצֹולֶ ה ֶאת ַה ָּב ָׂשר
ומֹוציא ֶאת ַה ָּדם ַה ָ
ִ
יאה ֶאת ּכָ ל ַה ָּדם.
מֹוצ ָ
לֹוח אֹותֹו לִ ְפנֵ י כֵ ןּ ,כִ י גַ ם ַה ְּצלִ ָּיה ִ
ַעל ָה ֵאׁשֵ ,אינֹו ָצ ִריְך לִ ְמ ַ
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

