
מוּאֵל ַּף כ"ז: ַרב וּׁשְ ד

ּ ַרבִּי יֹוחָנָן  ּ בְּבָבֶל, וּבְאֹוָתהּ ּתְקוּפָה הִנְהִיגו ּ אֶת הַיְּהוִּדים ׁשֶהְִתגֹּוְררו ַרב וּׁשְמוּאֵל הִנְהִיגו
ָראֵל. בַּּתַלְמוּד לוְֹמִדים עַל ַמחֲלֹוֹקוֹת  ּ בְּאֶֶרץ יִׂשְ וְֵריׁש לִָקיׁש אֶת הַיְּהוִּדים ׁשֶהְִתגֹּוְררו
לָּהֶם בְִּדינֵי "אִיסּוּר  ּ בֵּין ַרב לְבֵין ׁשְמוּאֵל. הַכְּלָל הוּא ׁשֶבְּכָל הַּמֲַחלֹֹוקֹות ׁשֶ ַרבּוֹת ׁשֶהָיו

לָּהֶם בְִּדינֵי "ָממֹון", ֲהלָכָה כִּׁשְמוּאֵל. וְהֶּתֵר" - ֲהלָכָה כְַּרב וּבְכָל הַּמֲַחלֹֹוקֹות ׁשֶ

ינֵי "אִיסּוּר וְהֶּתֵר"? לְָמׁשָל, הִלְכוֹת ׁשַבָּת, ׁשָם הַּמַחֲלֹוֶֹקת הִיא אִם אָסוּר לַעֲׂשוֹת  ִּ ַמהֵם ד
ְ, אוֹ מוּּתָר. לָכֵן זֶה נְִקָרא "אִיסּוּר וְהֶּתֵר". כְּמוֹ כֵן, ַמחֲלֹוֹקוֹת בְִּדינֵי כַּׁשְרוּת וּׁשְחִיטָה,  כָּךְ וְכָך

הֵן ַמחֲלֹוֹקוֹת אִם מוּּתָר לֶאֱכוֹל זֹאת אוֹ אָסוּר, וְכַדּוֶֹמה.

ל ָממֹון, הַאִם פְּלוֹנִי חַיָּב ָממוֹן אוֹ ׁשֶהוּא פָּטוּר ִמלְּׁשַלֵּם ָממוֹן. ִּינִים ׁשֶ ִּינֵי ָממֹונֹות הֵם ד ד

ּוֹת, זִיכְרוֹנוֹת וְׁשוֹפָרוֹת  ּי ַרב חִיבֵּר אֶת הַנּוּסַּח ׁשֶל ּתְפִילּוֹת אֲחָדוֹת. לְָמׁשָל, ּתְפִילַּת ַמלְכו
נָה. חֵלֶק ִמּתְפִילַּת בְִּרכַּת הַחֹוֶדׁש - חִיבֵּר ַרב, וּׁשְמוּאֵל וְַרב גַם  ָ לְמוּסָף ׁשֶל רֹאׁש הַּשׁ

ּ" אוָֹתהּ אוְֹמִרים בְּלֵיל יוֹם טוֹב ׁשֶחָל בְּמוֹצָאֵי ׁשַבָּת. ּ אֶת ּתְפִילַּת "וַּתֹוִדיעֵנו יַחַד חִיבְּרו

נִים. נַת ד' ז' – לִפְנֵי כ-1,760 ׁשָ ַרב נִפְטַר בִּׁשְ

ר לְצְַמצֵם ַּף כ"ח: אֶפְׁשָ ד

 ּ בַּּתַלְמוּד לֹוְמִדים עַל ַמֲחלֹֹוֶקת ׁשֶבֵּין הַּתַנָּאִים - האִם "אֶפְׁשָר לְצְַמצֵם"? בְַּמה נֶּחְלְקו
יו הַבְּכוֹר  הַּתַנָּאִים? לְָמׁשָל בַּּמְִקֶרה הַבָּא - פָָּרה הְִמלִיטָה ּתְאוִֹמים בַּפַּעַם הִַראׁשוֹנָה וְעַכְׁשָ
ּ אֶת הַָרפְּתָן: ִמי  ׁשֶלָּהּ יִהְיֶה קוְֹרבָּן וְהוּא יִזְכֶּה לְַקיֵּם ִמצְוַת "קוְֹרבַּן בְּכוֹר". אֲבָל אָז ׁשָאֲלו
נֵיהֶם  ֵמהַּתְאוִֹמים נוֹלַד ִראׁשוֹן, ִמי הַבְּכוֹר? הַָרפְּתָן עָנָה: אַף אֶחָד ֵמהֶם לֹא נוֹלַד ִראׁשוֹן. ׁשְ

ּ הַּתַנָּאִים. ּתֵי ִמצְווֹת. בְּכָךְ נֶחְלְקו נֵיהֶם "בְּכוִֹרים". יֵׁש לִי ׁשְ ּ יָחַד וְלָכֵן ׁשְ נוֹלְדו

נֵי דְבִָרים  יֵׁש אוְֹמִרים: "אֶפְׁשָר לְצְַמצֵם". כְּלוַֹמר, בְּנֵי אָָדם יְכוֹלִים לְִראוֹת וּלְהַחְלִיט, אִם ׁשְ
ּ בְּתוֹךְ זְַמן ְמצוְּמצָם, בְּאוֹתוֹ ֶרגַע. ָקרו

נֵי  ר לְצְַמצֵם". כְּלוַֹמר, בְּנֵי אָָדם אֵינָם ְמסוּגָּלִים לְִראוֹת אִם ׁשְ יֵׁש אוְֹמִרים: "אִי אֶפְׁשָ
ּ בְִדיּוּק בְּאוֹתוֹ ֶרגַע. דְבִָרים ָקרו

ַּף כ"ט: ֲהפַָרת נְָדִרים ד

יֵׁש "הַּתַָרת נְָדִרים" וְיֵׁש "ֲהפַָרת נְָדִרים". בְּפָָרׁשַת ַמטּוֹת אוֶֹמֶרת הַּתוָֹרה כִּי לָאַבָּא יֵׁש 
נְָּדָרה בִּּתוֹ. זְכוּת לְהָפֵר אֶת הַנְָּדִרים ׁשֶ

ּתֵים עֶׂשְֵרה נְָדָרה נֶֶדר, אָבִיהָ יָכוֹל לְהָפֵר )לְבַּטֵל( אֶת הַנֶֶּדר. אִם  ָּה בַּת ׁשְ אִם, לְָמׁשָל, יַּלְד
כְּׁשֶהוּא ׁשוֵֹמעַ אֶת הַנֶֶּדר הוּא אוֵֹמר "מוּפָר לָךְ" - הַנֶֶּדר בֵָּטל.

אֶפְׁשָר לְהָפֵר נֶֶדר ַרק בְּאֹותֹו יֹום ׁשֶבּוֹ ׁשַָמע הָאָב ׁשֶבִּּתוֹ נְָדָרה נֶֶדר.

ֵרה וָחֵצִי. ּתֵים עֶׂשְ עַד אֵיזֶה גִיל יָכוֹל הָאַבָּא לְהָפֵר אֶת נְָדֶריהָ ׁשֶל בִּּתוֹ? עַד גִּיל ׁשְ

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 442

מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף ל"א

הסבר: בר שטיא היה אדם שנקרא כך כי לפעמים 
היה משתגע ונעשה שוטה. הוא מכר את נכסיו, 
ולאחר מכן באו שני עדים שהעידו שמכר אותם 
כשהוא בריא, ואילו שני עדים אחרים העידו שמכר 
אותם כשהוא שוטה, וממילא אין תוקף למכירה. 
אמר רב אשי: שתי קבוצות העדים מבטלות זו את 
זו, ומספק נשארת הקרקע בחזקתו של בר שטיא.

חלים - בריא
זבין - מכר

אוקי תרי להדי תרי - העמד שניים מול שניים

בר שטיא זבין נכסי, אתו בי תרי ואמרי כשהוא חלים זבין, 
ואתו בי תרי ואמרו כשהוא שוטה זבין. ואמר רב אשי: 
אוקי תרי להדי תרי וארעא אוקמא בחזקת בר שטיא. 

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות כ"ז- ל"ג
פרשת מצורע | ב'- ח' בניסן )3-9 לאפריל( 
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בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
בית הנסן - בית החולים למצורעים

בית הנסן עומד בשכונת טלביה בירושלים. 
הוא הוקם בסוף המאה ה-19 בתור בית חולים 
למצורעים, שבו שהו אותם חולים בבידוד 
מהחברה וקיבלו טיפול רפואי. את המוסד ניהלו 
אנשי דת נוצריים, אולם המאושפזים בו היו בני 
כל הדתות. בית החולים המשיך לפעול תחת 
המנדט הבריטי. לאחר הקמת המדינה עזבו 
אותו רוב החולים הערבים, והוא הפך לבית 
חולים ממשלתי, ונקרא על שם גרהארד הנסן, 
שגילה את החיידק הגורם לצרעת. בשנות ה-80 
של המאה ה-20 הוחלט לסגור את בית החולים, 
בעקבות דרישותיהם של 
שכניו. המבנה נשאר נטוש 
עד שנת 2009, ואז עבר 
למרכז  והפך  שיפוצים 

לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה.

"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 youtube פעיל הכולל 
סרטונים, תוכניות קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות 

ובתי ספר בכל הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

)Wikipedia, Tamarah( בית הנסן

ְקוֶה ַּף ל': "ֲחזָָקה" בַּּמִ ד

ְרַקע, הוּא "ַמחֲזִיק"  ּ חוֵֹרׁש בַּקַּ "ֲחזָָקה" - ִמלְּׁשֹון ּתְפִיסָה וַאֲחִיזָה. לְָמׁשָל, אִם ִמיׁשֶהו
בָּהּ, הוּא "תוֹפֵס" אוָֹתהּ. ַקיִָּמים סוּגִים ַרבִּים ׁשֶל "חֲזָָקה"- לְָמׁשָל חֲזָָקת כַּׁשְרוּת הַּמְִקוֶה.

יו  ּ כֵּלִים בַּּמְִקוֶה, וְאַחַר כָּךְ הֹוִדיעַ הָאַחְָראִי עַל הַּמְִקוֶה: "ָמַדְדּתִי עַכְׁשָ אִם אֲנָׁשִים טָבְלו
ּוֹם? ּ בְֶּמׁשֶךְ הַי ין הַכֵּלִים ׁשֶהוּטְבְּלו ִּ אֶת הַּמַיִם וְאֵין בָּהֶם אְַרבָּעִים סְאָה" - ָמה ד

ְקוֶה  ּ בַּּמִ זְַּמן ָמה לִפְנֵי כֵן הָיו ִּין "ֲחזָָקה". אִם יֹוְדעִים ׁשֶ עַל ִמְקֶרה כָּזֶה ָקבְעָה הַּתֹוָרה ד
ּ בֹּו  ְקוֶה אְַרבָּעִים סְאָה, הָיו אֵין בַּּמִ ּ ׁשֶ גִּילּו עַד ׁשֶ אְַרבָּעִים סְאָה, אֹוְמִרים כָּךְ: "ֲחזָָקה" ׁשֶ
ֲחסִֵרים בֹּו ַמיִם - טְהֹוִרים. ּ ׁשֶ גִּילּו ּ בֹּו עַד ׁשֶ אְַרבָּעִים סְאָה. לָכֵן, כָּל הַכֵּלִים ׁשֶהוּטְבְּלו



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו שזו 

הזדמנות של פעם בשנה להרוויח 

יחסית הרבה כסף בזמן קצר, דבר 

שיעזור להם אחר כך. הם טענו שנכון 

שזה יבוא על חשבון העזרה בבית, 

אבל הם עוזרים בבית כל השנה, וגם 

עכשיו ישתדלו לעזור ככל שיוכלו. זה 

לא הוגן לאסור עליהם להרוויח כסף, 

כי כך בית מתנהל- פעם אלו עובדים 

יותר ופעם פחות, וצריך להסתכל על 

העזרה בבית לאורך כל השנה ולא רק 

לקראת פסח.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

למשפחת כהן יש ב"ה מספר ילדים בגילאי  12-17. בתקופה שלפני חג 
הפסח, מספר משפחות בשכונה פרסמו שהם מחפשים בני נוער שיבואו 
לעבוד אצלם בבית בניקיונות תמורת שכר. חלק מילדי משפחת כהן 
שראו את המודעה חשבו שזו הזדמנות טובה להרוויח כסף, ורצו להתקשר 
למשפחות כדי לבוא לעבוד אצלם. העניין הזה עורר דיון משפחתי סוער.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

ביקור חולים
ביקור חולים הוא מצווה חשובה ביהדות, שנובעת 
מהציווי "ואהבת לרעך כמוך". מטרתו של ביקור 
החולים היא לראות האם החולה זקוק למשהו, 
לעודד את רוחו ולהתפלל לרפואתו. חז"ל אמרו 
שהמבקר את החולה לוקח אחד משישים מחוליו, 

כלומר מקל עליו את מחלתו.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
הצטרפו למאות אלפי לומדי 

הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 
אצלכם בקהילה

כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 
עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 

הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- קהילת 'בית הכנסת המרכזי' , יד בנימין

בס"ד

חברותא

המלחמה במלריה בארץ ישראל
המלריה הייתה מגפה שהביאה למותם של אנשים 
רבים בארץ, מתקופת התנ"ך ועד המחצית השנייה 
של המאה העשרים. היא הועברה על ידי עקיצות 
יתושים, והייתה אחד המכשולים העיקריים בפני 
ההתיישבות החדשה בארץ ישראל. בין השנים 
1922 ל-1926 פעלה ה"ועדה המייעצת למלחמה 
במלריה", בה השתתפו טובי המומחים ותוכננו 
תוכניות להדברת המגפה. הצעדים העיקריים 
התנאים  היו שיפור 
הסניטריים, אבחון חולי 
בהם,  וטיפול  מלריה 
וקטילת יתושים על ידי 
ניקוז מקורות מים וריסוס. 
התגלתה   1943 בשנת 
 DDT יעילותה של אבקת
נגד המלריה, והשימוש בה 
הפחית מאוד את מספר 
החולים. גם ייבוש הביצות 
להכחדת  רבות  תרם 
והיא הודברה  המחלה, 
סופית בישראל בשנת 

.1962

אם זה להרוויח כסף.פסח קודמת לכל דבר אחר, גם העבודה בבית בתקופה שלפני שלא הלכו לעבוד.  לטענתם יפול על ההורים והאחים והתוצאה תהיה שכל הנטל פנויים לעזור בעבודות הבית, תמורת כסף, ובכך לא להיות לעבוד אצל משפחות אחרות שזה לא הוגן ולא ראוי ללכת חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

בול ישראלי משנת 1962 שהונפק לרגל הפעלת תוכנית ארגון 
)Wikipedia( הבריאות העולמי לביעור המלריה
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3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .

סיפור ארבעת המצורעים בספר מלכים ב'.
2 .

הם ארבעה אנשים החולים במחלת הצרעת.
3 .

הם פושטים על מחנה ארם.
4 .

שכל אנשי המחנה ברחו ונטשו את המחנה.
	 .

הם באו למלך והעבירו לו את המידע הזה כדי שיידע 
איך להילחם בארם ומה לעשות.

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות )מומלץ לעיין במלכים ב', פרק ז'(: 
מהו האירוע המצויר כאן?

מיהם ארבעת האנשים בציור ובמה הם חולים?
על איזה מחנה הם פושטים?
מה הם גילו בהגיעם למחנה?

מה הם עשו כאשר גילו מה קרה למחנה ארם?

ישבו בפתח העיר שומרון בזמן המצור.. 1

מתוך יאוש, ניסו להסגיר את עצמם לחיל ארם.. 2

כאשר הגיעו למחנה ארם, גילו שכל הצבא נעלם.. 3

הם בישרו זאת למלך ולתושבי העיר, ובזכותם . 4
ניצלו כולם מרעב.

2

4
5

1

3

ארבעת המצורעים
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בס"ד

1.  מתי פוסקים הלכה כרב, ומתי 
כשמואל?

האם האב יכול להפר נדר שבתו   .2
נדרה אתמול?

איזו עבודה בקורבן יכול לעשות גם   .3
מי שאינו כוהן?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְיָבמֹות, דף ל״א - ל״ג

???שאלות השבוע

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס 
איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של 

 talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

הוא והיא

דבר תורה
בית שהתגלתה בו צרעת נידון לניתוץ. קירות הבית היו 
נהרסים ואסור היה להשתמש בעפר ובאבנים לבנייה 
המחודשת. למרות זאת, מסביר רש"י, שצרעת הבתים 
הייתה דווקא "בשורה" לבני ישראל משום שכך הם 

גילו אוצרות שהטמינו הגויים בקירות הבתים. 

על כך יש לשאול - מדוע דווקא בצורה הזאת של 
הרס וחורבן בחר ה' לגלות לישראל אוצרות? ומדוע 
גם אחרי שהבתים נותצו - היה אסור להשתמש חזרה 
באבני הבית? בספרים מבואר שיש קשר חי בין האדם 
לבין ביתו וסביבתו. הגויים שגרו בבתים לפני כן עבדו 
שם עבודה זרה וטומאה זו נכנסה והשפיעה על קירות 
הבתים. זו הסיבה בגללה הקב"ה גילה את האוצרות 
דווקא בצורה כזאת של הריסת הבתים, ובשל כך גם 

נאסר לשוב ולהשתמש בעפרם ובאבניהם.

ַּף ל"ג: אְַרבַּע עֲבֹודֹות הַקֹּוְרבָּן ד

ׁשוּרֹות לְהְַקָרבַת הַקֹּוְרבָּן. קְּ יֵׁש אְַרבַּע עֲבֹודֹות ׁשֶ

א. "ׁשְחִיטָה" - לִׁשְחוֹט אֶת הַקּוְֹרבָּן.

ָּם. ב. "ַקבָּלָה" -לְַקבֵּל אֶת הַד

ָּם אֶל הַּמִזְבֵּחַ. ג. "הֹולָכָה" - לְהוֹלִיךְ אֶת הַד

ָּם עַל הַּמִזְבֵּחַ. ד. "זְִריָקה" - לִזְרוֹק אֶת הַד

ַאי לִׁשְחוֹט בְּהֵָמה לְקוְֹרבָּן וְַרק  ָרה בְּזָר" - גַּם ִמי ׁשֶאֵינוֹ כּוֹהֵן ַרּשׁ ְחִיטָה כְּׁשֵ ּשׁ "ׁשֶ
ְ, ַקבָּלָה, הוֹלָכָה וּזְִריָקה נַעֲׂשוֹת עַל יְֵדי כּוֹהֲנִים בִּלְבָד. הָעֲבֹודוֹת ׁשֶאַחַר כָּך

)תשובות: שוט-שוטה, חזק-חזקה, 
קבל-קבלה, שור-שורה(

ַּף ל"ב: ַמה ּמוּּתָר ַרק לַכֹּוֲהנִים? ד

נָם דְּבִָרים אֲחִָדים ׁשֶלַּכּוֹהֲנִים מוּּתָר לַעֲׂשוֹת אוָֹתם. יֶׁשְ

ׁש, אַךְ ִמי  ָּ ָאִים לְהְַקִריב קוְֹרבָּנוֹת בְּבֵית הַּמְִקד הְַקָרבַת קֹוְרבָּנֹות: ַרק כּוֹהֲנִים ַרּשׁ
ַאי. ׁשֶאֵינוֹ כּוֹהֵן - אֵינוֹ ַרּשׁ

ּ הַכּוֹהֲנִים ְמלָאכוֹת בְּׁשַבַּת. הֵם  ָּׁש עָׂשו יַּת ְמלָאכָה בְּׁשַבַּת קֹוֶדׁש: בְּבֵית הַּמְִקד עֲׂשִ
ַבָּת. ּ אֶת הַּמְנוָֹרה בְּיוֹם הַּשׁ ּ קוְֹרבְּנוֹת צִיבּוּר, כִּי כָּךְ צִיוְָּתה הַּתוָֹרה וְגַם הְִדלִיקו ׁשָחֲטו

ִּים ׁשְחוִּטים בִּלְבָד. אִם  ְמלִיָקה: הַּתוָֹרה ְמצַוָּה אֶת בְּנֵי יִׂשְָראֵל לֶאֱכוֹל בַּעֲלֵי חַי
ּ, אָסוּר לֶאֱכוֹל אוָֹתם, וִּמי ׁשֶאוֹכֵל עוֹבֵר עַל אִיסּוּר "נְבֵלָה".  בְּהֵָמה אוֹ עוֹף לֹא נִׁשְחֲטו
ּ לְקוְֹרבָּן. הַּמְלִיָקה נַעֲׂשֵית עַל  נְִּמלְקו ּ הַכּוֹהֲנִים עוֹפוֹת ׁשֶ ָּׁש אָכְלו אֲבָל בְּבֵית הַּמְִקד

ָּל בָּעוֶֹרף ׁשֶל הָעוֹף. יְֵדי ׁשֶהַכּוֹהֵן חוֵֹתךְ עִם הַצִּיפּוֶֹרן ׁשֶל הָאֲגוּד

ֹוֶטה ל ּשׁ ַּף ל"א: "ֲחזָָקה" ׁשֶ ד

נִים ַרבּוֹת ְמאוֹד  לִפְנֵי ׁשָ
"בַּר  ם  בְּׁשֵ יְהוִּדי  חַי 
ּ לוֹ נְכָסִים,  ְטיָא". הָיו ׁשַ
בָּּתִים, ׂשָדוֹת וְַקְרָקעוֹת, 
אַךְ גַּם בְּעָיָה הָיְָתה לֹו 
- לִפְעִָמים הוּא הָיָה 
ן  נִּיּתָ ׁשֶ כְּפִי  ׁשֹוֶטה, 
לּוֹ  ׁשֶ ם  ֵ ֵמהַּשׁ לִלְמֹוד 

ְטיָא". "בַּר ׁשַ

יוֹם אֶָחד הְֶחלִיט בַּר 
ְטיָא לְִמכּוֹר אֶת כָּל  ׁשַ

נֵי  ּ ׁשְ לּוֹ. הַכֹּל. אַחַר כָּךְ הְִתעוֵֹרר וִיכּוּחַ. בָּאו נְכָסָיו, הַבָּּתִים, הַּשָׂדוֹת וְהַקְַּרָקעוֹת ׁשֶ
הָיָה ׁשֹוטֶה וְלָכֵן הִיא  ְטיָא עָׂשָה אֶת הָעִסְָקה כְּׁשֶ ּ: בַּר ׁשַ ין וְאְָמרו ִּ עִֵדים לְבֵית ד
נֵי עִֵדים אֲחִֵרים: לֹא נָכוֹן  ּ ׁשְ ָּם אְָמרו בְֵּטלָה, כִּי ׁשוֹטֶה אֵינֹו יָכֹול לְִמכּוֹר דְּבִָרים. כְּנֶגְד
- בְּאוֹתוֹ זְַמן הָיָה בַּר ׁשְַטיָא פִּיקֵּחַ, לֹא ׁשוֹטֶה, וְלָכֵן יָכוֹל הָיָה לְִמכּוֹר אֶת הַדְּבִָרים.

יֵּׁש עִֵדים ׁשֶסּוְֹתִרים זֶה אֶת זֶה, אֵין ַמאֲִמינִים לְאִיׁש ֵמהֶם. ָמה עוֹׂשִים? כְּׁשֶ

ְטיָא!  י: "ֲחזָָקה". ִמי הָיָה תָפוּס וּמוּחְזָק בַּנְּכָסִים עַד הַיֹּום? בַּר ׁשַ ִ אַָמר ַרב אַּשׁ
לּוֹ. ּ לִהְיֹות ׁשֶ יכו וְלָכֵן הֵם יְַמׁשִ

1. משמש להלקאה / משוגע

2. רב עוצמה / הנחה לגבי מצב הדברים

3. רכיב חשמלי / אחת מעבודות הקורבן

4. פר / קו ישר

/

/

/

/


