
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף קל"א: ָהֲעָנִבים ֶׁשִּנְלְקחּו

ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ְמאֹוד, ִהְתּגֹוֵרר ִּבְכָפר ָקָטן 
ַּבָּגִליל ְיהּוִדי ַחְקַלאי ֶׁשִּגיֵּדל ֶּכֶרם ֲעָנִבים. ְּביֹום 
ָּבִהיר הֹוִפיעּו ַחָּיִלים רֹוִמִּיים, ִנְכְנסּו ַלֲחֵצרֹו 
ְוָלְקחּו ְּבכֹוַח ַעְׂשרֹות ַאְרָּגִזים ֲעמּוִסים ַּבֲעָנִבים. 

ְלַאַחר ִמֵּכן ִניַּגׁש ַהַחְקַלאי ִלְׁשאֹול ֶאת ָהַרב ַהִאם 
הּוא ַחָּיב ִּבְתרּומֹות ּוְבַמַעְׂשרֹות ַעל ָהֲעָנִבים 

ֶׁשֵהם ָלְקחּו?

ָהַרב ֵהִׁשיב: ָּתלּוי ַמּדּוַע ֵהם ָלְקחּו ְלָך ֶאת ָהֲעָנִבים. ִאם ָלְקחּו אֹוָתם ְּבֹלא ִסיָּבה, 
ֵאיְנָך ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ְּתרּומֹות ּוַמֲעֵׂשר, ֲאָבל ִאם ָהִייָת ַחָּיב ֶּכֶסף ְוָלֵכן ֵהם ָּגבּו ִמְּמָך 
ֶאת ָהֲעָנִבים ְּתמּוַרת ַהֶּכֶסף, ָעֶליָך ְלַהְפִריׁש ְּתרּומֹות ּוַמֲעֵׂשר, ֶׁשֲהֵרי ָהֲעָנִבים ַהָּללּו 

ִׁשיְּמׁשּו ְלִפְרעֹון ַהחֹוב.
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ַּדף קל"ב: ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה

ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ָּפטּור ִמַּמְּתנֹות ְּכהּוָּנה )ְזרֹוַע, ְלָחַיִים ְוֵקיָבה(, ֲאִפיּלּו ִאם הּוא ַּבַעל 
מּום. ָאָדם ָקָנה ֵמָחֵברו הּכֵֹהן ׁשֹור ְּבכֹור, ְוהּוא ָקַפץ ְלתֹוְך ָהֵעֶדר ֶׁשּלו, ְוַעְכָׁשיו ֵאין 
יֹוְדִעים ְלַזהֹות אֹותֹו. ַהִאם ַחָּיִבים ְלַהְפִריׁש ִמָּכל הְׁשָוִרים ָּבֵעֶדר ַמְּתנֹות ְּכהּוָּנה, אֹו 

ֶׁשָּמא ִּבְגַלל ֶׁשַאַחת ַהְּבֵהמֹות ֶׁשָּבֵעֶדר ְּפטּוָרה, ּכּוָּלן ְּפטּורֹות? 

ַּבִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ָּכתּוב ֶׁשַהָּדָבר ָּתלּוי: ִאם ַּבַעל ָהֵעֶדר ִמְתַּכּוֵן ִלְׁשחֹוט 
ֶאת ָּכל ַהְּבֵהמֹות - ָעָליו ָלֵתת ִמּכּוָּלן ַמְּתנֹות ְּכהּוָּנה, חּוץ ִמְּבֵהָמה ַאַחת, ֶׁשֲהֵרי ָאנּו 
יֹוְדִעים ֶׁשָּבֵעֶדר ֵיׁש ְּבֵהָמה ַאַחת ֶׁשְּפטּוָרה ִמַּמְּתנֹות ְּכהּוָּנה. ֲאָבל ִאם הּוא ִמְתַּכּוֵן 
ִלְמּכֹור אֹוָתן ְלַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים, ּכּוָּלם ְּפטּוִרים, ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְטעֹון: אּוַלי 

ַהְּבֵהָמה ֶׁשִּלי ִהיא ַהְּבכֹור".

ַּדף קל"ג: ִמְנָהגֹו ֶׁשל ַאַּבֵיּי

ָהָאמֹוָרא ַאַּבֵּיי ָהָיה ּכֵֹהן. ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ֶׁשַאַּבֵּיי ִסיֵּפר ֶׁשהּוא ָנַהג ְלַהִּגיַע ְלַבֲעֵלי 
ְּבֵהמֹות ּוְלַבֵּקׁש ֵמֶהם ֶׁשִּיְּתנּו לֹו ֶאת ַמְּתנֹות ַהְּכהּוָּנה ִמן ַהְּבֵהמֹות ֶׁשָּלֶהם, ִּכי הּוא 
ָרָצה ְלַהְראֹות ֶׁשהּוא ְמַחֵּבב ֶאת ַהִּמְצוֹות, ְוָכְך הּוא ְמַחֵּבב ֶאת ִמְצַות ַמְּתנֹות ְּכהּוָּנה.

ִסיֵּפר ַאַּבֵּיי: ֲאָבל ַאֲחֵרי ֶׁשָּלַמְדִּתי ַּבָּבָרְיָתא ֶׁשֵאין ָראּוי ִלְנהֹוג ֵּכן, ָּפַסְקִּתי ְלַבֵּקׁש ַוֲאִני 
לֹוֵקַח ַמְּתנֹות ְּכהּוָּנה ַרק ִמִּמי ֶׁשּנֹוֵתן ִלי ֵמְרצֹונֹו. ַאַחר ָּכְך ִהְפַסְקִּתי ָלַקַחת ַמְּתנֹות 

ְּכהּוָּנה ִּבְכָלל ְוִהְׁשַאְרִּתי אֹוָתן ְלכֲֹהִנים ֲעִנִּיים יֹוֵתר ִמֶּמִּני.

ַרק ַּפַעם ְּבָׁשָנה ָנַהג ַאַּבֵּיי ָלַקַחת ַמְּתנֹות ְּכהּוָּנה ֶׁשִהִּציעּו לֹו, ְּכֵדי ֶׁשַהּכֹל ִיְזְּכרּו ֶׁשהּוא 
ּכֵֹהן ָּכֵׁשר.

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף קל"ג

הסבר: התלמוד דורש ולומד מהפסוק הזה: "ָּכל 
חֶֹׁשְך ָטמּון ִלְצּפּוָניו ְּתָאְכֵלהּו ֵאׁש ֹלא ֻנָּפח ֵיַרע ָׂשִריד 
ְּבָאֳהלֹו" - שמי שמלמד תורה לתלמיד שאינו הגון 

נענש על כך.

צורבא מרבנן – תלמיד חכם
ברא – חוץ

"ָּכל חֶֹׁשְך ָטמּון ִלְצּפּוָניו ְּתָאְכֵלהּו ֵאׁש ֹלא ֻנָּפח ֵיַרע 
ָׂשִריד ְּבָאֳהלֹו' )איוב כ'(, ואין שריד אלא תלמיד 
חכם שנאמר )יואל ג'( 'ּוַבְּׂשִריִדים ֲאֶׁשר ה' קֵֹרא'" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף קל"א-קל"ז
שבת פרשת מצורע | ב'- ח' ניסן ) 7-13 לאפריל(

ַּדף קל"ד: ָּפטּור ִמַּמְּתנֹות ְּכהּוָּנה

ִיָּתֵכן ִמְקֶרה ֶׁשְּיהּוִדי ֹלא ִיְהֶיה ַחָּיב ָלֵתת ְזרֹוַע, ְלָחַיִים ְוֵקיָבה ִמְּבֵהָמה ְׁשחּוָטה ֶׁשּלֹו.

ְּבִמְקֶרה ֶׁשְּיהּוִדי ָׁשַחט ֲעבּור נֹוְכִרי ֶאת ַהְּבֵהָמה ֶׁשּלֹו, ְוַאַחר ָּכְך הּוא ִהְתַּגֵּיר - הוא 
ָּפטּור ִמַּמְּתנֹות ְּכהּוָּנה, ִּכי ִחּיּוב ֶזה ָחל ִּבְׁשַעת ְׁשִחיַטת ַהְּבֵהָמה, ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה הּוא 

עֹוד ֹלא ָהָיה ַחָּיב ְּבִמְצוֹות.

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

הוא לא יבוא אליהם לחג.מהודרת מבחינתו, ולכן אולי שהם יכינו תהיה מספיק שהכשרות של המאכלים לבוא לקראתו, הוא לא סומך כל הרצון הטוב של הוריו ובדיני הכשרות לחג, ועם המצוות, וודאי בחג הפסח הוא מקפיד מאוד על שמירת מצד אחד:

מצד שני:

אם דניאל לא יבוא הוריו 

ייעלבו מאוד מאוד. הם 

כל כך משתדלים, מכבדים 

ובאים לקראתו, וזה יהיה 

עלבון גדול מאוד עבורם 

ופגיעה בהם אם הוא לא יבוא 

לחג בגלל שהכשרות לא 

מספיק מהודרת עבורו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

דניאל חזר בתשובה, ואיתו אשתו וילדיו, וכולם החלו לשמור מצוות ולשמור 
על קלה כבחמורה. הוריו של דניאל, שאינם שומרי מצוות, מכבדים אותו 
ומשתדלים לבוא לקראתו מבחינת הכשרות כאשר דניאל ומשפחתו באים. 
לקראת חג הפסח ההורים הזמינו את דניאל וכל משפחתו לבוא אליהם 

לליל הסדר ולחג. דניאל התלבט מאוד מה לעשות.

1. אני ידוע בעיקר בראשי התיבות של שמי.

2. שם משפחתי המקורי היה צ'צ'קס.

3. זכיתי בפרס נובל לספרות.

ש"י )שמואל יוסף( עגנון4. בין ספריי: הכנסת כלה, אלו ואלו, סמוך ונראה.

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

 | מן ההסטוריה

חתן פרס נובל לספרות - ש"י עגנון
ש"י עגנון נחשב לאחד הסופרים המעולים 
בעם ישראל, וכבר משנת 1946 החלו מכיריו 
להמליץ על מועמדתו לפרס נובל לספרות. 
ספריו של עגנון תורגמו לשוודית, וחוות 
דעת עליהם נשלחה לאקדמיה השוודית. 
בסופו של דבר התקבלה ההמלצה, ובשנת 
1966 זכה ש"י עגנון בפרס נובל לספרות. 
בנאומו בטקס דיבר עגנון על חלומו בו הוא 
עומד ומשורר בבית המקדש לצד אחיו 
הלוויים. דבריו אלה הודפסו על השטרות 

של 50 ש"ח, שעליהם הופיע דיוקנו.

 שטר 50 בשנים 1985-2014 
Wikipedia ,ועל גבו תמונתו של עגנון
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3 דקות

מוזיאון בית עגנון בירושלים

  | מי אני?

7 דקות

1  .
הסופר ש"י עגנון.

2  .
פרס נובל לספרות.

3  .

שטר של חמישים ₪ שעליו הדיוקן  של עגנון.
4  .

שמות של חלק מהספרים שאותם  כתב עגנון.
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תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות בציור?  

באיזה פרס חשוב היא זכתה?  

מהו שטר הכסף על השולחן ואיך הוא קשור לדמות?  

מהם השמות המופיעים על הספרים שעל המדף?  

1. אני נמצא וממוקם בשכונת תלפיות בירושלים.
2. סופר ידוע התגורר בי, וכתב בי את רוב ספריו.

3. כיום אני נחשב לאתר לאומי, ויש בי מוזיאון לזכרו של אותו סופר.

2

3

4

1



יש לי מושג | היזק ראיה !
כאשר אדם מסתכל על שדותיו של חברו או 
לתוך ביתו של חברו, הוא עלול להזיק לו בכך. לכן 
יש לבנות גדרות ומחיצות כדי למנוע מאנשים 

להתבונן לתוך שטחם הפרטי של אחרים.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
האם ָצִריְך ָלֵתת ֵראִׁשית ַהֵּגז ִמֶּצֶמר  א. 
ָהִעִּזים ְּכֵׁשם ֶׁשּנֹוְתִנים ֵראִׁשית ַהֵּגז 

ִמֶּצֶמר ַהְּכָבִׂשים? 

ָּיְך ִלְׁשֵני ׁשּוָּתִפים ַחָּיב  ַהִאם ַּגם ַּבִית ֶׁשּׁשַ ב. 
ְּבִמְצַות ַמֲעֶקה? 

מה קֹוַבַעת ִמְצַות ֵראִׁשית ַהֵּגז? ג. 

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 קל"ו: ַמֲעֶקה ְלַגֶּגָך

ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה ְּבֵסֶפר ְּדָבִרים: "ְוָעִׂשיָת 
ַמֲעֶקה ְלַגֶּגָך ְוֹלא ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶתָך ִּכי 
ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמֶּמּנּו" - ָּכל ָאָדם ַחָּיב ְלַהְתִקין 
ַמֲעֶקה ְּבַגג ֵּביתֹו, ְּכֵדי ֶׁשָחִליָלה ֹלא ִיְּפלּו 
ָּיְך  ִמֶּמּנּו ְוִיָּנְזקּו אֹו ָימּותּו. ַהִאם ַּגם ַּבִית ֶׁשּׁשַ
ִלְׁשֵני ׁשּוָּתִפים ַחָּיב ְּבִמְצַות ַמֲעֶקה? ַמּדּוַע 
עֹוֶלה ַעל ַּדְעֵּתנּו ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ָּפטּור? ִמְּפֵני 
ֶׁשַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת: "ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּגָך", 

ָּיְך ִלְׁשֵני  ָּיְך ְלָאָדם ֶאָחד, ְוֹלא ַעל ַּבִית ֶׁשּׁשַ ַמְׁשָמע ֶׁשְּמדּוָּבר ַרק ַעל ַּבִית ֶׁשּׁשַ
ֲאָנִׁשים. ַעל ֶזה אֹוֵמר ַהַּתְלמּוד ֶׁשַּגם ַּבִית ֶׁשל ׁשּוָּתִפים ַחָּיב ְּבַמֲעֶקה, ֶׁשֲהֵרי 
ַהָּפסּוק ְמַסֵּים: "ִּכי ִיּפֹל ַהּנֹוֵפל ִמֶּמּנּו", ֶׁשִּסיַּבת ַהַּמֲעֶקה ִהיא ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְּפלּו 
ִמֶּמּנּו, ְוַגם ִמַּגג ַּבִית ֶׁשל ׁשּוָּתִפים ֶאְפָׁשר ִליּפֹול. ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה 
"ְלַגֶּגָך" ִּבְלׁשֹון ָיִחיד? ְּכֵדי ְלַלֵּמד ֶׁשָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ְּפטּוִרים ִמַּמֲעֶקה, 
ִּכי ֵהם ֵאיָנם ַׁשָּיִכים ַרק ְלִמי ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְולֹוֵמד ָּבֶהם ֶאָּלא ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבָכל 

ָהעֹוָלם. ִסיָּבה נֹוֶסֶפת ֶׁשֵהם ְּפטּוִרים: ִּכי ֵאיָנם ֵּבית ְמגּוִרים.

ַּדף קל"ז: ֶצֶמר ִעִּזים

ִמֶּצֶמר  ַהֵּגז  ֵראִׁשית  ָלֵתת  ָצִריְך  ַהִאם 
ַהֵּגז  ֵראִׁשית  ֶׁשּנֹוְתִנים  ְּכֵׁשם  ָהִעִּזים 
ִמֶּצֶמר ַהְּכָבִׂשים? ִלְכאֹוָרה ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה: 
"ֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנָך ִּתֶּתן לֹו", ְוִעִּזים ַּגם ֵהן 
צֹאן. ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשֶּצֶמר ִעִּזים ָּפטּור 
ֵמֵראִׁשית ַהֵּגז. ִמְּדָרַׁשת ַהְּפסּוִקים לֹוְמִדים 
ֶׁשִּמְצַות ֵראִׁשית ַהֵּגז נֹוֶהֶגת ַרק ְּבָדָבר 
ֶׁשָראּוי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּבִבְגֵדי ְּכהּוָּנה, ְוַרק 

ֶצֶמר ְּכָבִׂשים ָּכֵׁשר ַלֲעִׂשַּית חּוֵטי ַהְּתֵכֶלת ֶׁשְּבִבְגֵדי ְּכהּוָּנה, ַאְך ֶצֶמר ֶׁשל ִעִּזים 
ֵאינֹו ָּכֵׁשר ְלָכְך.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף קל״ה - קל״ז

ַּדף קל"ה: ֵראִׁשית ַהֵּגז

ְּבַדף ֶזה ַמְתִחיל ַהֶּפֶרק ָהַאַחד ָעָׂשר ֶׁשל 
ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ֶּפֶרק "ֵראִׁשית ַהֵּגז".

ֵראִׁשית ַהֵּגז ִהיא ַאַחת ֵמֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע 
ַמְּתנֹות ְּכהּוָּנה. ִמְצַות ֵראִׁשית ַהֵּגז קֹוַבַעת 
ִּכי ְיהּוִדי ַהּגֹוֵזז ֶאת ֶצֶמר ְּכָבָׂשיו ָצִריְך 
ָלֵתת ַלּכֵֹהן ֵחֶלק ִמן ַהֶּצֶמר. ַרק ִמי ֶׁשּגֹוֵזז 
ה ְּכָבִׂשים ְלָפחֹות ִמְתַחֵּיב ְּבֵראִׁשית  ֲחִמיּׁשָ

ה ְּכָבִׂשים ִלְפָעִמים ָּפטּור ֵמֵראִׁשית ַהֵּגז, ִאם ִׁשיעּור  ַהֵּגז, ְוַגם ִמי ֶׁשּגֹוֵזז ֲחִמיּׁשָ
ַהֶּצֶמר ֶׁשִהְצִליַח ִלְגזֹוז הּוא מּוָעט. ּוָמה ַהִּדין ְּכֶׁשַהּצֹאן ַׁשָּיְך ְלָאָדם ֶאָחד 
ְוַהֶּצֶמר ַׁשָּיְך ְלָאָדם ַאֵחר? ְלָמָׁשל: ְיהּוִדי ָעָׂשה ִעְסָקה ִעם ֲעָרִבי ֶׁשהּוא קֹוֶנה 
ֶאת ֶצֶמר ַהְּכָבִׂשים ֶׁשל ָהֲעָרִבי. ָהִעְסָקה ֶנֶעְׂשָתה ַּכֲאֶׁשר ֲעַדִין ַהֶּצֶמר ָהָיה 
ְמחּוָּבר ַלְּכָבִׂשים, ְוַהְּיהּוִדי ָלַקח ֵאָליו ֶאת ַהְּכָבִׂשים ְוָגַזז ֶאת ַהֶּצֶמר ֶׁשָּקָנה. 
ַהִאם הּוא ַחָּיב ְּבֵראִׁשית ַהֵּגז? ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת ֶׁשהּוא ָּפטּור, ִמְּפֵני ֶׁשַּבּתֹוָרה 

ֶנֱאַמר "ֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנָך ִּתֶּתן לֹו", ְוֵגז ֶזה ֵאינֹו ִמן ַהּצֹאן ֶׁשּלֹו.

דבר תורה 
כשהמצורע בא להיטהר מצרעתו הוא מביא עמו 

"עץ ארז ושני תולעת ואזוב". 

רש"י מסביר מדוע נבחרו דווקא דברים אלו 
לטהרתו: "לפי שהנגעים באים על גסות הרוח 
- מה תקנתו ויתרפא? ישפיל עצמו מגאותו 

כתולעת וכאזוב". 

אם כן, יש לשאול: מדוע עליו להביא גם "עץ 
ארז" שהוא עץ גבוה וזקוף שאינו שייך לכאורה 

לשפלות וכפיפות קומה?

על כך ניתן להשיב כי שפלות והכנעה אין פירושן 
שיהא הגוף כפוף ושחוח, אלא שיהא בו שברון 

לב פנימי גם כאשר הגוף זקוף ועומד.

על דרך זה פירש הבעש"ט את התפילה: "וכל 
קומה לפניך תשתחוה"- שאפשר להשתחוות 
אפילו בקומה זקופה כל שהלב בפנים כפוף ושבור.


