
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף קי"ז: ֶּפֶרק "ָהעֹור ְוָהרֹוֶטב"

ֶּפֶרק "ָהעֹור ְוָהרֹוֶטב" עֹוֵסק ְּבִדיֵני טּוְמָאה, ְוַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ַמְזִּכיָרה ֲחָלִקים 
ׁשֹוִנים ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִּיים: עֹור, ֲעָצמֹות, ַקְרַנִים ָועֹוד, ְלַגֵּבי ִּדיֵני טּוְמָאה. ֵאיְך ְקׁשּוִרים 

ַקְרַנִים ְלטּוְמָאה?

ּוְבֵכן, ַמֲאָכל ָטֵמא ֵאינֹו ָיכֹול ְלַטֵּמא ַמֲאָכל ַאֵחר, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַהַּמֲאָכל הּוא ְּבִׁשיעּור 
ַּכֵּביָצה. ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֵאפֹוא, ֶׁשִאם ֵיׁש ָּבָׂשר ֶׁשֵאין ּבֹו ִׁשיעּור ַּכֵּביָצה, ַאְך ְמחּוֶּבֶרת 
ֵאָליו ֶעֶצם ּוְבַיַחד ִעּמֹו ִהיא ְּבִׁשיעּור ַּכֵּביָצה, ָהֶעֶצם ַמְׁשִליָמה ֶאת ַהָּבָׂשר ְלִׁשיעּור 

ַּכֵּביָצה ְוהּוא ָיכֹול ְלַטֵּמא.
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ַּדף קי"ח: "ָיַדִים" ְו"ׁשֹוְמִרים" ֶׁשל ַמֲאָכִלים

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל "ָיַדִים" ֶׁשל ֵּפרֹות ְוַעל 
"ׁשֹוְמִרים" ֶׁשל ֵּפרֹות. 

ְּכֵׁשם ֶׁשְּלֵכִלים ֵיׁש ָיִדית ֶׁשָּבּה אֹוֲחִזים ֶאת 
ַהְּכִלי, ָּכְך ֵיׁש ֵּפרֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם "ָיד" ֶׁשָעֶליָה 
ַהְּפִרי ֶנֱאָחז. "ָיד" ֶׁשל ֵּפרֹות ִהיא ֶהָעָנף ָהַרְך 
ֶׁשַהְּפִרי ִנְתֶלה ָעָליו ָּבִאיָלן. "ׁשֹוֵמר" ֶׁשל ַהְּפִרי 
ִהיא ַהְּקִליָּפה ֶׁשַעל ָהאֹוֶכל, ֶׁשּשֹׁוֶמֶרת ָעָליו 

ֶׁשֹּלא ִיְתַקְלֵקל.

ְוַהְּגָמָרא עֹוְסקֹות ְּב"ָיד"  ּוַמּדּוַע ַהִּמְׁשָנה 
ֶׁשֵהם  ִמְּפֵני  ַהַּמֲאָכִלים?  ֶׁשל  ּוְב"ׁשֹוֵמר" 
ְקׁשּוִרים ַלֲהָלכֹות ׁשֹונֹות. ְלָמָׁשל, ִאם טּוְמָאה 
נֹוַגַעת ַּב"ָּיד" אֹו ַּב"ּשֹׁוֵמר" ֶׁשל ַמֲאָכל, ָּכל 
ַהַּמֲאָכל ִנְהֶיה ָטֵמא, ְּכִאיּלּו ָנְגָעה ַהּטּוְמָאה 

ַּבַּמֲאָכל ַעְצמֹו.

ַּדף קי"ט: ַּגְרִעין ִחיָּטה 

ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ָאְמרּו: 
ַהְּקִליָּפה ֶׁשל ַּגְרִעיֵני ִחיָּטה ְוַהְּקִליָּפה ֶׁשל 
ְקִליָּפה ֶׁשל ַּגְרִעין ִחיָּטה ִהיא "ׁשֹוֵמר" ֶׁשל 
ַּגְרִעין ַהִחיָּטה, ְוָלֵכן ִהיא ִמְצָטֶרֶפת ֵאָליו 
ְלִעְנַין טּוְמָאה. ַּגְרִעיִנים ֶׁשל ִחיָּטה ְוֶׁשל 
ְׂשעֹוָרה, ֵהם ְקַטִּנים ְמאֹוד, ְוֵאיָנם ְּבִׁשיעּור 
"ַּכֵּביָצה". ַרק ַמֲאָכל ְּבִׁשיעּור "ַּכֵּביָצה" ָיכֹול 
ְלַטֵּמא ְּבטּוְמַאת ֳאָכִלין, ִאם ֵּכן, ֵּכיַצד ַּגְרִעין 
ֶאָחד ֶׁשל ִחיָּטה, ֲאִפיּלּו ִעם ַהּשֹׁוֵמר, ָיכֹול 
ְלַטֵּמא טּוְמַאת ֳאָכִלין? ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר 
ֶׁשְּמדּוָּבר ְּבַגְרִעיִנים ְּגדֹוִלים ְמאֹוד, ְּכמֹו ֵאּלּו 
ֶׁשָהיּו ִּבְתקּוָפתֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶׁשַטח. ַעל 
ַהַּגְרִעיִנים ַהָּללּו ְמסּוָּפר ְּבַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית, 
ֶׁשִּביֵמי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶׁשַטח ָהְיָתה ְּבָרָכה ַּבְיבּול, 
ַעד ֶׁשַּגְרִעיֵני ַהִחיָּטה ָהיּו ְּבגֹוֶדל ָּגדֹול ְמאֹוד.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף קי"ח

הסבר: התלמוד דן בחלקים שונים במאכל, 
שנחשבים יד )מקום אחיזה( או שומר )המגן על 

חלק אחר(, ובדינם לגבי טומאה וטהרה.

מיחסרא – חסר
אתיא – בא

"תנן התם: כל שהוא יד ולא שומר – טמא ומטמא 
ואינו מצטרף. שומר ואע"פ שאינו יד – טמא 

ומטמא ומצטרף. לא יד ולא שומר – לא טמא 
ולא מטמא"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף קי"ז-קכ"ג
שבת פרשת שמיני | י"ז-כ"ג באדר ב' )30-24 למרץ(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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המושב מבוא מודיעים
המושב מבוא מודיעים הוקם בשנת תשכ"ד 
)1964( על ידי גרעין נח"ל מתנועת הנוער 
עזרא. כעבור כשש שנים עזב הגרעין 
המיישב למקום קבע במבוא חורון, והיישוב 
ננטש. הוא יושב מחדש על ידי הרב שלמה 
קרליבך וחסידיו, שרובם הגיעו מארצות 
הברית. הרב קרליבך גר בארצות הברית, אך 
היה מגיע מדי שנה לביתו במושב ועורך בו 
קבלת שבת וסעודות, אליהן הגיעו אלפים 
ממעריציו, שהיו ישנים בשקי שינה בכיכר 
המושב. עד היום עומד בחזית בית הכנסת 

חצוב  כיסא 
שבו  בסלע, 

נהג לשבת.

הרב קרליבך, 
משפטי הרב שלמה 
קרליבך זצ"ל, דף 
הפייסבוק

מהמשחק וגם יזכרו אותו.לזכרו. כך כולם גם ייהנו הנצחה ראויה ומכובדת כדורסל לזכרו זו תהיה כי הוא אהב כדורסל, וטורניר אמרו חלק מבני המשפחה מצד אחד:

מצד שני:

אמרו חלק אחר מבני 

המשפחה, שבעולם 

היהודי ועל פי המסורת 

מקובל שמנציחים אדם 

שנפטר על ידי לימוד תורה 

ועשיית חסד לזכרו, ולא 

על ידי משחק כדורסל.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

לצערה הרב של המשפחה, אחד מילדיה שהיה בן 16 נפטר ממחלה 
קשה. בני המשפחה חשבו איך הכי נכון יהיה להנציח את זכרו. חלק מבני 
המשפחה רצו לארגן טורניר כדורסל לזכרו כי הוא אהב כדורסל, וחלק רצו 
לארגן שיעורי תורה ופעילות חסד לזכרו. הדבר יצר מתח וויכוח במשפחה.

הוויכוח הזה היה מאוד סוער ורגשי...

ו...מה
דעתכם?

נולד בברלין בשנת 1925. נפטר בגיל 69 בשנת 1994, ונקבר בירושלים.   .1
היה  ידוע בכינוי "הרבי המרקד".  .2

הלחין  למעלה מ-1,000 מנגינות ושירים, ונחשב לאחד מגדולי הזמר   .3
החסידי במאה ה-20.

הרבה לעסוק בקירוב רחוקים ברחבי העולם באמצעות המוזיקה.  .4
מנינים תפילה רבים, ובעיקר תפילות קבלת שבת, קרויים על שמו,   .5

ומתפללים על פי ניגוניו.

הרב שלמה קרליבך

בס"ד

חברותא
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ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

1 .
הרב שלמה קרליבך.

2 .
הרבי המרקד.

3 .

גשר הזהב בסן פרנציסקו , העיר 
בה הקים הרב קרליבך את קהילת  'אהבה ותפילה'.

4 .

היישוב מבוא מודיעין הוקם מחדש 
על ידי הרב קרליבך ותלמידיו. התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מיהו האיש עם הגיטרה?  
מה היה הכינוי שלו?  

מהו הגשר מאחור ואיך הוא קשור לדמות?  
איך השלט 'מבוא מודיעין' קשור לדמות?  

2
3
4

1

שירים שהלחין הרב  שלמה קרליבך

  | מי אנחנו?
אנחנו לקוחים בעיקר מפסוקים ותפילות. א. 

המפורסמים שבינינו הם "עם ישראל חי", "והאר עינינו", "למען אחי ורעי",   ב. 
"ובאו האובדים" ועוד רבים אחרים.

בזכות הרב קרליבך מכירים אותנו רבים. ג. 

המנגינות שלנו נשמעות בתפילות, בבתי כנסת ובאירועים יהודיים ברחבי העולם. ד. 

בס"ד



יש לי מושג | מחצית השקל !
בזמן המקדש היה כל יהודי חייב לתרום פעם 
בשנה סכום של מחצית השקל לבית המקדש. 
מכסף זה היו קונים את קרבנות הציבור. כיום 
נוהגים לתת בחודש אדר "זכר למחצית השקל" 

לצדקה.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
א. מתי ַמֲאָכל ָטֵמא ָיכֹול ְלַטֵּמא ַמֲאָכל 

ַאֵחר?

מה צריך להיות ְּבִׁשיעּור הַמֲאָכל כדי  ב. 
שיהיה ָיכֹול ְלַטֵּמא ְּבטּוְמַאת ֳאָכִלין?

מי הם ה"ָיַדִים" ְוה"ׁשֹוְמִרים" ֶׁשל  ג. 
ַמֲאָכִלים?

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 
talmudhagrala@medison.co.il :בשעות הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 

של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף קכ"ב: ַּדֶּבֶׁשת ַהָּגָמל

ָראּוי ַלֲאִכיָלה ָיכֹול ְלַטֵּמא ְּבטּוְמַאת ְנֵבָלה. ָלֵכן  ַהּתֹוָרה קֹוַבַעת ֶׁשַרק ַמה ּׁשֶ
ֶנֱאַמר ַּבִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהֶּפֶרק ֶׁשעֹור ֶׁשל ְּבֵהָמה ֵאינֹו ְמַטֵּמא ְּבטּוְמַאת 

ְנֵבָלה, ִמְּפֵני ֶׁשָהעֹור ָקֶׁשה ְוֵאינֹו ָראּוי ַלֲאִכיָלה ְוָלֵכן הּוא ֹלא ֶנְחָׁשב ָּבָׂשר.

ַּבִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ֶנֱאָמר ֶׁשעֹור ַהַּדֶּבֶׁשת ֶׁשל ָּגָמל ָצִעיר ְמַטֵּמא 
ְּבטּוְמַאת ְנֵבָלה, ִּכי ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַרְך ִּדינֹו ְּכָבָׂשר. ַעד ָמַתי ֶנְחֶׁשֶבת ַהֲחטֹוֶטֶרת 
א ַעל  ְּכָבָׂשר? ָאַמר עּוָלא, ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי: ָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ִהְטִעינּו ַמּׂשָ

ַהָּגָמל, ָהעֹור נֹוָתר ַרְך.

ַּדף קכ"ג: ְּגדּוד ַהַחָּיִלים

ַּבָּבָרְיָתא ֶנֱאַמר: ְּגדּוד ֶׁשל ַחָּיִלים רֹוָמִאים ֶׁשִּנְמָצא ְּבַדְרּכֹו ְלִמְלָחָמה ְוִנְכַנס 
ַּבַּבִית ָטֵמא ְּבטּוְמַאת ֵמת, ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ְּגדּוד ֶׁשל ַחָּיִלים  ְלַבִית ְמסּוָּים - ָּכל ַמה ּׁשֶ
רֹוָמִאים ָנָׂשא ִאיּתֹו ְלָפחֹות ַּכָּמה עֹורֹות ֶׁשל ֵמִתים, ִּכי ֵהם ָהיּו עֹוִׂשים ִעם 

ָהעֹורֹות ִּכיּשּׁוף ַּבִּמְלָחָמה, ַוֲהֵרי עֹור ֶׁשל ֵמת ְמַטֵּמא ְּבטּוְמַאת ֵמת.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף ק״כ - קכ״ג

ַּדף קכ"א: "ֲאָלל"

ַּבִּמְׁשָנה ֶנֱאַמר ֶׁש"ֲאָלל" ִמְצָטֵרף ְלִׁשיעּור ַּכֵּביָצה ְלִעְנַין טּוְמַאת ֳאָכִלין.

ַמהּו "ֲאָלל"?

ְׁשֵּתי ִׁשיטֹות ָּבִעְנָין:

ַרִּבי יֹוָחָנן אֹוֵמר ֶׁשֲאָלל הּוא ִּגיד ָרָחב ְוָקֶׁשה ְמאֹוד ְּבֶצַבע ָלָבן, ֶׁשִּנְמָצא ִמַּתַחת 
ַלַּצּוָאר ֶׁשל ַהְּבֵהָמה. ַהִּגיד ַהֶּזה ֵאינֹו ֶנֱאָכל ְלַבּדֹו ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר 

ְואֹוְכִלים אֹותֹו ַרק ַיַחד ִעם ָּבָׂשר.

ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר: ֲאָלל הּוא ָּבָׂשר ֶׁשִּנְׁשָאר ַעל ָהעֹור ְּכֶׁשַּמְפִׁשיִטים ֶאת ָהעֹור 
ִמן ַהָּבָׂשר.

ַּדף ק"כ: "ְּכִתיָבה ַּתָּמה"

ַרִּבי יֹוָחָנן אֹוֵמר ֶׁשְּלָכל ַׂשֲעָרה ֵיׁש ֶנֶקב ֶׁשִּמֶּמּנּו ִהיא ְּגֵדָלה, ְוַהֶּנֶקב ַהֶּזה ָעמֹוק 
ְוחֹוֵדר ָּבעֹור ַעד ַלָּבָׂשר.

ֶיְׁשָנּה ֲהָלָכה ֶׁשָּפָרִׁשּיֹות ַהְּתִפיִּלין ְצִריכֹות ְלִהיָּכֵתב "ְּכִתיָבה ַּתָּמה" - ְּכִתיָבה 
מּוְׁשֶלֶמת ְוָנָאה, ּוְקָלף ֶׁשֵּיׁש ּבֹו חֹוִרים אֹו ְנָקִבים ֵאינֹו ָראּוי ִלְכִתיָבה ַּתָּמה. 
לִדְבֵרי ַרִּבי יֹוָחָנן, ֲהֵרי ְּבָכל ְקָלף ֵיׁש ְנָקִבים, ִּכי ַהְּקָלף הּוא ָהעֹור ֶׁשל ַהְּבֵהָמה 

ָערֹות חֹוְדרֹות ּבֹו ָלעֹוֶמק ָאז ֵאיְך הּוא ָראּוי ִלְכִתיַבת ְּתִפיִּלין? ְוַהּׂשְ

ְּתׁשּוַבת ַהַּתְלמּוד ִהיא ֶׁשֶּנֶקב ָקָטן ֶׁשַהְּדיֹו עֹוֵבר ָעָליו ְוסֹוֵתם אֹותֹו ֵאינֹו ֶנֶקב 
ֶׁשּפֹוֵסל ֶאת ְּכִתיַבת ָּפָרִׁשּיֹות ַהְּתִפיִּלין.

דבר תורה 
פרשת שמיני פותחת בסיפור מותם של בני 
אהרון, ובשתיקתו של אהרון כששמע על מיתת 
בניו. בהמשך הפרשה, מאריכה התורה לתאר את 

המאכלים האסורים ומותרים באכילה.

האם ישנו קשר בני שני נושאים אלו?

פיו של האדם הוא האיבר המחבר בין תוך האדם 
אל מה שמחוצה לו. 

את  החוצה  מוציאים  אנו  הדיבור  ידי  על 
מחשבותינו, ומצד שני, ע"י האכילה אנחנו 

מכניסים דברים מן החוץ אל תוכנו. 

סגירת פיו של אהרון בתחילת הפרשה והציווי 
שלא לאכול כל דבר המופיע בהמשכה - באים 
ומלמדים אותנו שבאותו אופן שישנם מאכלים 
אותם עלינו להיזהר שלא להכניס בפינו אל תוכנו, 
כך גם מן הצד השני ישנם דיבורים מזיקים אותם 

עלינו להיזהר שלא להוציא בפינו אל החוץ.


