
דבר תורה 
בפרשתנו מסופר על הקטורת שהיו 
מקטירים בכל יום במשכן. ריחה של 
הקטורת היה ריח מפעים ומשובח אשר 
היה מגיע לכל רחבי ירושלים. הגמרא 
מספרת שהכלות שהיו נמצאות בירושלים 
לא היו צריכות להתבשם מכיוון שריח 
הקטורת היה כל כך טוב וחזק עד שהוא 

היה מגיע אליהן ומבשמן. 

באופן מפתיע, בתוך אחד עשר סממני 
הקטורת היה סממן אחד שהיה לו ריח 

רע וחזק ושמו חלבנה. 

מדוע בתוך מרכיביה של הקטורת הוכנסה 
החלבנה בעלת הריח הרע?

חכמינו למדו ממעשה הקטורת: שגם 
דברים הנראים בפני עצמם כרעים ולא 
טובים - אם ניקח ונערב אותם עם דברים 
טובים ומשובחים - אפילו הם יוכלו בסופו 

של דבר להפוך ולהיות טובים.

כך גם בקטורת הוכנסה החלבנה שריחה 
רע אך מתוך עירובה עם שאר המרכיבים 
הטובים - הפכה גם היא להיות חלק מהריח 

המשובח שהופץ בהקטרת הקטורת. 

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף פ"ב: ַהַּתָּנא סּוְמכּוס

ַהַּתָּנא סּוְמכּוס ָהָיה ֵמַחְכֵמי ּדֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, ֶׁשָהָיה ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ֶׁשל 
ַהַּתָּנִאים. ַּבֲעִריַכת ַהִּמְׁשָנה ְּבָראׁשּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, ׁשּוְּלבּו ַּגם ֲהָלכֹות 
ְּבֵׁשם סּוְמכּוס. סּוְמכּוס ָהָיה ַּתְלִמיד מּוְבָהק ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר, ְוֵׁשם ָאִביו ָהָיה יֹוֵסף. 
ַרִּבי יֹוָחָנן ֵהִעיד ַעל סּוְמכּוס ֶׁשָהָיה דֹוֵרׁש ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוָנה ְטָעִמים ַעל ָּכל ְּדַבר 

טּוְמָאה ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוָנה ְטָעִמים ַעל ָּכל ְּדַבר ָטֳהָרה.

ַאַחת ַהֲהָלכֹות ַהְידּועֹות ֶׁשָאַמר סּוְמכּוס, ִהיא: "ָממֹון ַהּמּוָּטל ְּבָסֵפק - חֹוְלִקין". 
ְּכלֹוַמר, ָּכל ָממֹון ֶׁשֵּיׁש ָסֵפק ְלִמי הּוא ַׁשָּיְך, ְיַחְּלקּו אֹותֹו ֵּבין ְׁשֵני ַהְּצָדִדים ַהּטֹוֲעִנים 

ְלַבֲעלּות ָעָליו.

ְּבִדְבֵרי ַאָּגָדה ְמפּוְרָסם ַמֲאָמרֹו: "ָּכל ַהַּמֲאִריְך ְּב"ֶאָחד" )ִּבְקִריַאת ְׁשַמע( - ַמֲאִריִכין 
לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו".
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ַּדף פ"ג: ַהּמֹוֵכר ְׁשֵּתי ְּבֵהמֹות- ֵאם ּוִבָּתּה

ָאָדם ֶׁשּמֹוֵכר ְׁשֵּתי ְּבֵהמֹות, ֶׁשֵהן ֵאם ּוִבָּתּה, ויֹוֵדַע ֶׁשָאסּור ִלְׁשחֹוט ֶאת ְׁשֵּתיֶהן ְּביֹום 
ֶאָחד, ַהִאם ְּכֶׁשמֹוֵכר ֶאת ָהֵאם ְלָאָדם ֶאָחד ְוֶאת ַהַּבת ְלָאָדם ַאֵחר, הּוא ָצִריְך לֹוַמר 
ִני ִלְפֵני ֶׁשהּוא ׁשֹוֵחט, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיּוֵָצר ַמָּצב ֶׁשֵהם  ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם, ֶׁשִּיּצֹור ֶקֶׁשר ִעם ַהּׁשֵ
ִיְׁשֲחטּו אֹוָתן ְּביֹום ֶאָחד ְוַיַעְברּו ַעל ִאיּסּור "אֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו ֹלא ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום ֶאָחד"?

ֵני ַהּקֹוִנים ַיֲחִליטּו ִלְׁשחֹוט אֹוָתן ְּבאֹותֹו  ַהֲהָלָכה קֹוַבַעת ֶׁשֵאין צֹוֶרְך ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשּׁשְ
יֹום, ֲאָבל ִאם ַאַחד ַהּקֹוִנים ָאַמר לֹו ֶׁשהּוא ִמְתַּכּוֵן ִלְׁשחֹוט ֶאת ַהְּבֵהָמה ְּבאֹותֹו יֹום, 

ִני ֶׁשֹּלא ִיְׁשַחט ֶאת ַהְּבֵהָמה ֶׁשהּוא ָקָנה ְּבאֹותֹו יֹום. ָעליו ְלהֹוִדיַע ַלּקֹוֶנה ַהּׁשֵ

ַּדף פ"ד: ִהְלכֹות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ

ֶנֱאַמר ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא ַעל ִמְצַות ִּכיּסּוי ַהָּדם: "ְוִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ַהָּגר 
ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר ָיצּוד ֵציד ַחָּיה אֹו עֹוף ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְוָׁשַפְך ֶאת ָּדמֹו ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפר". ַמּדּוַע 
ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשַרק ִמי ֶׁשָּצד ַחָּיה אֹו עֹוף ָצִריְך ְלַכּסֹות ֶאת ָּדָמם? ַהִאם ִמי ֶׁשָּקָנה 

אֹוָתם, אֹו ְמַגֵּדל אֹוָתם, ֵאינֹו ָצִריְך ְלַכּסֹות ֶאת ָּדָמם?

ֶאָּלא ִּביְּקָׁשה ַהּתֹוָרה ְלַלֵּמד ֶאת ָהָאָדם ֶׁשֹּלא ַיְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ִלְחיֹות ְּבָרָמה ְגבֹוָהה 
יֹוֵתר ִמְּכִפי ֶׁשהּוא ְמסּוָּגל ָלּה, ְוָלֵכן, ְּכֵׁשם ֶׁשִּמי ֶׁשִּמְתַקֵּים ַרק ִמַּצִיד, אֹוֵכל ָּבָׂשר ַרק 
ְּכֶׁשִהְצִליַח ָלצּוד, ָּכְך ָּכל ָאָדם ֹלא יֹאַכל ָּבָׂשר ִּבְקִביעּות, ַרק ִמֵּדי ַּפַעם, ְּכמֹו ַצָּיד 
ֶׁשאֹוֵכל ָּבָׂשר ַרק ְּכֶׁשִּמְזַּדֵּמן לֹו, זֹאת, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְגרֹום ְלַעְצמֹו ְלִהְתרֹוֵׁשׁש ְוִלְהיֹות 

ָעִני, ִמְּפֵני ֶׁשָרָצה ִלְחיֹות ְּבָרָמה ְגבֹוָהה ִמַּדי.

מן התלמוד
סדר קדשים

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף פ"ו

הסבר: התלמוד מלמדנו שלפעמים זכותו של 
צדיק אחד יכולה לפרנס את העולם כולו, בעוד 

אותו צדיק מסתפק במועט.

עלמא – עולם
קושטא – אמת

"דאמר רב יהודה אמר רב: בכל יום ויום בת 
קול יוצאת ואומרת: כל העולם כולו ניזון בשביל 
חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב 

שבת לערב שבת"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף פ"ב-פ"ח
שבת פר' כי-תשא | י"ב-י"ח באדר א' )17-23 לפברואר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי
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שתי צלחות ריקות.מה שביקשנו זה רק עוד שממילא שילמנו עליו. כל התחלקנו איתם באוכל בגלל הזוג לוי, ואנחנו למלון הוצאות נוספות טוענים הזוג כהן: אין מצד אחד:

מצד שני:

אומר מנהל חדר האוכל: 

ברגע שהגיעו אנשים 

חדשים לחדר האוכל, 

והם יושבים בחדר האוכל 

לאכול - הם צריכים לשלם, 

ולא מעניין אותי האם הם 

אוכלים אוכל עם זוג אחר 

או שהזמינו אוכל בנפרד.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

בני הזוג כהן הזמינו חופשה במלון, ושילמו תמורתה בכסף מלא. באחד 
מימי החופשה הגיעו לבקר אותם במלון הזוג לוי, ובני משפחת כהן הזמינו 
אותם לאכול איתם ביחד. הם ביקשו מהמלצר להביא עוד שתי צלחות 

לזוג לוי, ולהתחלק איתם באוכל שהם קיבלו.

הדבר עורר דיון ביניהם לבין מנהל חדר האוכל המלון, שדרש מהם לשלם 
עבור הזוג הנוסף, בעוד הם טענו שהם לא מזמינים להם עוד אוכל, והם 

יתחלקו איתם באוכל שממילא מגיע להם עבור מה שהם שילמו.

 א.  שניהם היו האומנים החכמים שהכינו ובנו את המשכן וכליו במדבר, 
על פי ציווי ה'.

האחד היה משבט יהודה וסבתא רבה שלו הייתה מרים, אחות משה ואהרון. ב.  
השני היה משבט דן ועל שם אביו יש מושב   ג.  

בשפלה, בקרבת העיר לוד.

בצלאל בן אורי בן חור משבט יהודה,  ואהליהב בן אחיסמך משבט דן.

  | מי אנחנו?

ו...מה 
דעתכם?

 | מן ההסטוריה
הקמת בית הספר לאומנות בצלאל

בית הספר לאומנות בצלאל, הוקם בירושלים 
בשנת 1906 ביוזמתו של פרופ' בוריס שץ. 
את שם בית הספר נתן שץ על שמו של 
בצלאל בן אורי, האומן שבנה את המשכן 
במדבר. שץ, צייר ופסל שנולד בעיר קובנה 
בליטא, פגש את הרצל ב- 1903 והציע לו 
להקים בית ספר לאומנות בארץ ישראל, ואכן 
לאחר שלוש שנים גייס שץ תרומות והקים 
את בצלאל. במסגרת בית הספר לאומנות 
הוקם גם מוזיאון שכלל חפצי אומנות 
מאומנים יהודיים ופעילים ציוניים, וכן 
עתיקות שנמצאו בארץ. בשנותיו הראשונות 
שימש בצלאל גם במרכז תרבות בו ניתנו 
הרצאות לקהל הרחב והוצגו בו עבודות 
של סטודנטים. בית הספר בצלאל, שזכה 
בשנת תשי"ח-1958 בפרס ישראל לפיסול 
וציור, ממוקם היום בקמפוס הר הצופים של 

האוניברסיטה העברית בירושלים.

הבניין ההיסטורי של האקדמיה בצלאל 
Ranbar,Wikipedia ,במרכז ירושלים

בס"ד
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חברותא
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3 דקות

המשכן

  | מי אני?

7 דקות

1  .

בצלאל בן אורי ואהליהב בן אחיסמך מתכננים ובונים  את המשכן.
2  . המשכן.
3  .

דגל שבט יהודה, שבטו של בצלאל.
4  .

הארון, הכפורת, הפרוכת, השולחן, המנורה, המזבח,  הכיור, ועוד.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מיהם שני האנשים בציור ומה הם עושים?  

מהו המבנה הניצב מולם?  
איך הדגל בצד ימין של הציור שייך לכאן?  

עיינו בספר שמות פרקים ל"ה-ל"ו,  וכתבו אילו עוד דברים תוכננו   
ונבנו על ידי שני האנשים הללו?

הוקם במדבר, וחנוכתו הייתה בראש חודש ניסן. א. 
האומנים שתכננו וניהלו את בנייתו ובניית כליו היו בצלאל ואהליהב. ב.  

לאחר הכניסה לארץ הגיע לשילה, שם שכן כ-369 שנים לערך עד שהועבר אחר כך  ג.  
לירושלים.
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4



יש לי מושג | אבן השתיה !
אבן השתיה היא הסלע שמעליו נבנה קודש 
הקודשים בבית המקדש. היא נקראת כך משום 
שהיא מהווה את התשתית של העולם, המקום 
המרכזי והחשוב ביותר. כיום נמצאת אבן השתיה 

מתחת ל"כיפת הסלע" בהר הבית.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מה היה המשפט שאמר ַהַּתָּנא  א. 

סּוְמכּוס על הקורא קריאת שמע?

כיצד ִּביְּקָׁשה ַהּתֹוָרה ְלַלֵּמד ֶאת ָהָאָדם  ב. 
ֶׁשֹּלא ַיְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ִלְחיֹות ְּבָרָמה 

ְגבֹוָהה יֹוֵתר ִמְּכִפי ֶׁשהּוא ְמסּוָּגל ָלּה?

מנין ֶׁשָּזָהב ְמכּוֶּנה "ָעָפר" בתנ"ך? 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 פ"ז: ַלֲחטֹוף ִמְצָוה

ָאָדם ֶאָחד ִסֵּים ִלְׁשחֹוט ֶאת ָהעֹוף ְוִהְתּכֹוֵנן ְלַקֵּים ִמְצַות ִּכיּסּוי ַהָּדם, ְלַכּסֹות 
ֶאת ַהָּדם ְּבָעָפר. ְלֶפַתע ָׁשַמע ְרָעִׁשים ֵמֲאחֹוָריו, ְועֹוד ְּבֶטֶרם ִהְסִּפיק ְלָהִגיב, 
ָעַמד ָאָדם ַאֵחר ְוָׁשַפְך ָעָפר ַעל ַּדם ַהַּתְרְנגֹול. אֹותֹו ָאָדם ִהְצַטֵער ְמאֹוד 

ֶׁש"ָחְטפּו" לֹו ֶאת ַהִּמְצָוה.

ַמֲעֶׂשה ָּכֶזה ֵאַרע ְּבָיָמיו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ְוהּוא ִחֵּיב ֶאת חֹוֵטף ַהִּמְצָוה ְלַׁשֵּלם 
ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים ַלְּיהּוִדי ֶׁשִהְפִסיד ֶאת ַהִּמְצָוה, ִּכי ֲחַז"ל ִּתיְּקנּו ֶׁשַעל ַהחֹוֵטף 

ִמְצָוה ְלַׁשֵּלם ָלִאיׁש ֶׁשִּמֶּמּנּו ֶנְחְטָפה ַהִּמְצָוה.

ַּדף פ"ח: ִמְצַות ִּכיּסּוי ַהָּדם ְּבָעָפר

ִמְצַות ִּכיּסּוי ַהָּדם ֶׁשל ַחָּיה אֹו עֹוף ֶׁשִּנְׁשֲחטּו, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ַּבֲאָבִנים אֹו 
ִּבְקָרִׁשים, ֶאָּלא ָצִריְך ְלַכּסֹות ְּבָעָפר. ֶאְפָׁשר ְלַכּסֹות ַּגם ְּבִסיד, ְּבחֹול ַּדק, אֹו 
ַּבֲאָבִנים ֶׁשִּנְכְּתׁשּו, אֹו ִּבְנסֹוֶרת ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבַנָּגִרּיֹות, ִּכי ָּכל ַהּסּוִגים ַהָּללּו ְמכּוִּנים 

ַּגם "ָעָפר", ְוַהּתֹוָרה ֲהֵרי ִציּוְָתה ְלַכּסֹות ֶאת ַהָּדם ְּבָעָפר.

ָלֵכן, ִאם ֵאין ָעָפר אֹו ֵאין ַאַחד ֶהחֹוָמִרים ֶׁשָּמִנינּו, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַכּסֹות ִּבְנסֹוֶרת 
ֶׁשל ַּבְרֶזל, ְנחֹוֶׁשת, אֹו ַמָּתכֹות ֲאֵחרֹות, ִּכי ֵהן ֵאיָנן ְקרּויֹות "ָעָפר".

ֶיְׁשָנּה ֲהָלָכה ְמַעְנֶיֶנת ַּבָּבָרְיָתא: ָאָדם ֶׁשָהַלְך ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ּבֹו ָעָפר ְּכֵדי ְלַכּסֹות 
ֶאת ַהָּדם, ַמה ַּיֲעֶׂשה? ִיְטַחן ִּדיַנר ָזָהב ִויַכֶּסה ּבֹו ֶאת ַהָּדם. ַמּדּוַע ְּבָזָהב ָטחּון 

ֶאְפָׁשר ְלַכּסֹות ֶאת ַהָּדם? ֲהֵרי זֹו ַמֶּתֶכת!

ַהְּתׁשּוָבה ַהַּמְפִּתיָעה ִהיא ֶׁשָּזָהב ְמכּוֶּנה "ָעָפר" ַּבַתַּנ"ְך, ַּכֶּנֱאַמר ַּבָּפסּוק ְּבֵסֶפר 
ִאּיֹוב: "ְוַעְפרֹת ָזָהב לֹו".

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף פ״ה - פ״ח

ַּדף פ"ו: ְזכּות ַהַּצִּדיִקים

ַהַּתְלמּוד ְמַסֵּפר ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָחְדרּו ּתֹוָלִעים ְלִפְׁשָּתן ֶׁשָהָיה ַׁשָּיְך ְלַרִּבי ִחָּיא, 
ְוהּוא ִהְתַיֵעץ ִעם ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ַמה ַּלֲעׂשֹות.

ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשָּכְך ֵאַרע ַלִּפְׁשָּתן ֶׁשּלֹו? ֲהֵרי ַּכֲאֶׁשר ָעלּו ַרִּבי ִחָּיא ּוָבָניו ִמָּבֶבל 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִּבְזכּוָתם ִהְתַרֲחׁשּו ְּפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֶׁשֵהם ָעלּו ָהיּו 
סּופֹות ּוְרִעידֹות ֲאָדָמה, רּוחֹות ַעּזֹות ּוְרָעִמים, ַהַּיִין ָהָיה ַמְחִמיץ ְוַהִּפְׁשָּתן 
ָהָיה ִמְתַקְלֵקל, ְוַכֲאֶׁשר ָעלּו ַרִּבי ִחָּיא ּוָבָניו, ָּפְסקּו ִּבְזכּוָתם ָּכל ַהְּקָללֹות ַהָּללּו, 

ִאם ֵּכן, ֵאיְך ַהִּפְׁשָּתן ֶׁשל ַרִּבי ִחָּיא ִהְתַקְלֵקל?

ַמְסִּביר ַהַּתְלמּוד ֶׁשַהַּצִּדיִקים ְמִגיִּנים ַעל ָּכל ַהּדֹור, ֲאָבל ֵאיָנם ֶנֱהִנים ִמְּזכּוּיֹוֵתיֶהם 
ָכָרם ָלעֹוָלם ַהָּבא. ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְפִסידּו ִמּׂשְ

ַּדף פ"ה: ִּכיּסּוי ַהָּדם 

ֵּיׁש ִמְצָוה ְלַכּסֹות ֶאת ַהָּדם ֶׁשל ַחָּיה אֹו עֹוף ֶׁשִּנְׁשֲחטּו. ִאם ַצָּיד ָיָרה ֵחץ ְּבַחָּיה 
אֹו עֹוף ְוָהַרג אֹוָתם, אֹו ֶׁשהּוא ִהְתַנֵּגׁש ָּבֶהם ְּבִרְכּבֹו ְוֵהם ֶנֶהְרגּו, ֵאין ָּכל ִמְצָוה 

ְלַכּסֹות ֶאת ָּדָמם, ַרק ִאם ֵהם ִנְׁשֲחטּו, ַקֶּיֶמת ַהִּמְצָוה.

מה הקשר?
 חברו בבקשה בין תחילת 

המשפטים לבין סופם:

א. וכסהו בעפר

ב. חולקין

ג. לא תשחטו ביום אחד

ד. מאריכין לו ימיו ושנותיו

1. ממון המוטל בספק

2. אותו ואת בנו

3. כל המאריך באחד

4. ושפך את דמו


