תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף ק"ג-ק"ט
שבת פרשת ויקרא | ג'-ט' באדר ב' ( 16-10למרץ)

ַּדף ק"גִ :איּסּור ָּב ָׂשר ְּב ָחלָ ב
ְּב ַדף ֶזה ַמ ְת ִחיל ַה ֶּפ ֶרק ַה ְּשׁ ִמינִ י ֶׁשל ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןֶּ ,פ ֶרק "ּכָ ל ַה ָּב ָׂשר".
ּשל ּגְ ִדי ַּב ֲחלֵ ב
ּתֹורה ּכָ תּוב "ֹלא ְת ַב ֵ ׁ
עֹוסק ְּב ִאיּסּור ָּב ָׂשר ְּב ָחלָ בַּ .ב ָ
ֶּפ ֶרק "ּכָ ל ַה ָּב ָׂשר" ֵ
ִאּמֹו"ִ .מּלְ ׁשֹון ַה ָּפסּוק נִ ְר ֶאה ּכִ י ָה ִאיּסּור הּוא ַרק לְ ַב ֵּשׁל ּגְ ִדי ֶּב ָחלָ ב ֶׁשל ִאּמֹוַ ,אְך ֲח ַז"ל
יּסּורים ׁשֹונִ ים ְּב ָב ָׂשר וְ ָחלָ ב:
לֹוׁשה ִא ִ
סּוקים ֶׁש ֶּי ְׁשנָ ם ְׁש ָ
ָּד ְרׁשּו ִמן ַה ְּפ ִ

l

raeli.co.i

talmudis

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף ק"ה

"ההוא גברא דהוה מהדר עליה שרא דעניותא
ולא הוה יכול ליה ,דקא זהיר אנשוורא טובא"
עניותא  -עוני
נשוורא – פירורי לחם

א .לְ ַב ֵּשׁל ָּב ָׂשר וְ ָחלָ ב יַ ַחד.
ב .לֶ ֱאכֹול ָּב ָׂשר וְ ָחלָ ב ֶׁש ִה ְת ַּב ְּשׁלּו יַ ַחד.
יהנֹות ִמ ָּב ָׂשר וְ ָחלָ ב ֶׁש ִה ְת ַּב ְּשׁלּו יַ ַחד.
ג .לֵ ָ
עֹוד ָּד ְרׁשּו ֲחזַ "לֶׁ ,ש ָה ִאיּסּור ֵאינֹו ַרק לְ ַב ֵּשׁל ּגְ ִדי ֶּב ָחלָ ב ֶׁשל ִאּמֹוֶ ,אּלָ א ָה ִאיּסּור ִמ ְתיַ ֵחס
הֹורה.
הֹורה ּולְ כָ ל ָחלָ ב ֶׁשל ְּב ֵה ָמה ְט ָ
לְ כָ ל ָּב ָׂשר ֶׁשל ְּב ֵה ָמה ְט ָ

אֹומרֹו
אֹומר ָּד ָבר ְּב ֵׁשם ְ
ַּדף ק"דּ :כָ ל ָה ֵ
אֹומרֹו ֵמ ִביא
אֹומר ָּד ָבר ְּב ֵׁשם ְ
דּועּ" :כָ ל ָה ֵ
ְּב ַדף ֶזה ֵמ ִביא ַה ַּתלְ מּוד ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַה ָּי ַ
טֹובה,
מּועה ָ
ּתֹורה ,אֹו ְׁש ָ
אֹומ ִרים ְּד ַבר ֲהלָ כָ הְּ ,ד ַבר ָ
לֹומרּ ,כַ ֲא ֶׁשר ְ
ּגְ אּוּלָ ה לָ עֹולָ ם"ּ .כְ ַ
יּפר
אֹותםַ .ה ָּמקֹור לְ כָ ְך הוא ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ּכָ הּ .כַ ֲא ֶׁשר ָמ ְר ְּדכַ י ִס ֵ
ֵיׁש לְ ַצ ֵּין ִמ ִּמי ָׁש ְמעּו ָ
זֹומ ִמים לַ ֲהרֹוג ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ְׁש ֵורֹוׁשִ ,היא ָא ְמ ָרה
לָ ּה ֶׁשהּוא ָׁש ַמע ֶאת ִּבגְ ָתן ָו ֶת ֶרׁש ְ
ּול ַבּסֹוף ִמ ָּכְך ִה ְת ַּג ְל ֵּגל ֶׁש ַה ֶּמ ֶלְך ִציּוָה
הּודיְ ,
לַ ֲא ַח ְׁש ֵורֹוׁש ֶׁשּכָ ְך ָא ַמר לָ ּה ָמ ְר ְּדכַ י ַה ְּי ִ
לְ ָה ָמן לְ ַה ְרּכִ יב ֶאת ָמ ְר ְּדכַ י ַעל ַהּסּוסְ ,וזֹו ָה ְי ָתה ְּת ִחיּלַ ת ַמ ַּפלְ ּתֹו ֶׁשל ָה ָמן ָה ָר ָׁשע.

ַּדף ק"הִ :ריּבּוי נְ כָ ִסים
ֲח ַז "ל ִה נְ חּו ֶא ת ָה ֲא נָ ִׁש ים
ְו ָא ְמרּו ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵּיׁש לֹו נְ ָכ ִסים,
ָרצּוי ֶׁש ְי ַב ֵּקר ָּב ֶהם ְּבכָ ל יֹום ּכְ ֵדי
לִ ְראֹות ֶׁש ַהּכֹל ְּב ֵס ֶדר.
עֹותיו
ּבֹודק ֶאת ַק ְר ָק ָ
ַא ַּב ֵּיי ָה ָיה ֵ
ִמ ֵּדי יֹום .יֹום ֶא ָחדּ ,תֹוְך ְּכ ֵדי
ַה ִּסּיּור ,הּוא ָּפ ַגׁש ֶאת ָה ָא ִריס
נֹוׂשא
יּפל ְּב ָׂש ֵדהּוּ ,כְ ֶׁשהּוא ֵ
ֶׁש ִּט ֵ
ֵע ִצים ֶׁשהּוא ּגָ נַ ב ֵמ ַה ָּשׂ ֶדהָ .א ַמר
לֹוק ַח ֶאת
לֹו ַא ַּב ֵּיי :לְ ֵהיכָ ן ַא ָּתה ֵ
יּסה לְ ַׁש ֵּקר
ָה ֵע ִצים? ָה ָא ִריס נִ ָ
ּדֹובר ֱא ֶמת ְו ָא ַמר לֹוַ :על ְי ֵדי ֶׁש ִּק ַּי ְמ ִּתי
ְו ָא ַמר :לְ ֵביתֹו ֶׁשל ֲאדֹונִ יַ .א ַּב ֵּיי ָי ַדע ֶׁשהּוא ֵאינֹו ֵ
יּצלְ ִּתי ִמּגְ נֵ ָב ְתָך.
ֶאת ִּד ְב ֵרי ֲח ַז"ל ֶׁש ָא ָדם ְי ַס ֵּיר ְּבכָ ל יֹום ִּבנְ כָ ָסיו ,נִ ַ
נֹוסף ֵא ַרע ְּב ַרב ַא ִסיֶׁ ,שּגַ ם הּוא ִס ֵּיר ְּבכָ ל יֹום ִּבנְ כָ ָסיו לְ ִפי ֲע ַצת ֲח ַז"לָ .חלְ ָפה
ַמ ֲע ֶׂשה ָ
ּדּוע ָעלָ יו לַ ֲעׂשֹות ּכָ ְך ּכָ ל יֹוםּ ,כִ י הּוא ֹלא ָר ָאה ּכָ ל נֵ ֶזק ֶׁש ֵּיׁש
קּופה ְוהּוא ָּת ַמּה ַמ ַ
ְּת ָ
ּמֹובילָ ה
לְ ַת ֵּקן .יֹום ֶא ָחדּ ,תֹוְך ּכְ ֵדי ִסּיּורֹו ַּב ָּשׂ ֶדה ,הּוא ָר ָאה ֶׁש ֵּיׁש חֹור ְּב ַא ַּמת ַה ַּמ ִים ַה ִ
ימתֹוָ ,ס ַתם
עֹומ ִדים לִ ְׁשטֹוף ֶאת ּכָ ל ַה ְיבּולִ .מ ָּיד ֵה ִסיר ֶאת ּגְ לִ ָ
ַמ ִים לְ ָׂש ֵדהּוְ ,ו ַה ַּמ ִים ְ
יּקנּו
אֹופן ְז ַמּנִ י ְו ָז ַעק לְ ֶע ְז ָרהֲ .אנָ ִׁשים ֶׁש ְּשׁ ָמעּוהּו ִהּגִ יעּו ִּב ְמ ִהירּות ְו ִת ְ
ָּבּה ֶאת ַהחֹור ְּב ֶ
יּצל ֵמ ֶה ְפ ֵסד ּגָ דֹול.
ֶאת ַהחֹורְ ,וכָ ְך הּוא נִ ַ
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הסבר :היה אדם שהשר (המלאך) הממונה על
העניות ניסה לגרום לו להיות עני ,ולא יכול היה
לפגוע בו ,משום שאותו אדם הקפיד לאסוף את
פירורי הלחם שנפלו מהסעודה ,שאם דורכים
עליהם זה גורם לעניות.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

גוש עציון

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

גוש עציון הוא קבוצה של יישובים יהודים
בין בית לחם לחברון ,מדרום לירושלים.
לאחר שני ניסיונות התיישבות כושלים,
הקימה תנועת הקיבוץ הדתי באזור
שלושה יישובים :כפר עציון ,משואות
יצחק ועין צורים ,ותנועת השומר הצעיר
הקימה את קיבוץ רבדים .כאשר פרצה
מלחמת העצמאות ,הטילו הערבים
מצור על גוש עציון וניתקו את הגישה
אליו .המתיישבים לחמו בגבורה וניסו
להחזיק מעמד ,אולם יום לפני הכרזת
הקמת המדינה נפל כפר עציון ,וכל מגיניו
נהרגו .שלושת הקיבוצים האחרים נכנעו,
תושביהם נלקחו בשבי והיישובים נהרסו.
גוש עציון הוקם מחדש אחרי מלחמת
ששת הימים ,כאשר חזר השטח לשליטת
ישראל.

בשכונה מסתובב קבצן ,עובר בין הבתים ומבקש נדבות .לפי דבריו ולפי
הריחות החזקים והחריפים של האלכוהול והסיגריות שנודפים ממנו,
כנראה שהוא משתמש בחלק גדול מהכסף שהוא מקבץ לצורך קניית
אלכוהול וסיגריות ,ואולי אף סמים .בין אנשי השכונה התעורר ויכוח
האם צריך לתת לקבצן הזה כסף.

ד אחד:

מצ שים טענו
אנ
חלק מה נים לו כסף
שבזה שנות
את המצב
ם
רק מחמירי רים לו בכך
ש
שלו ,ומאפ כר ולעשן,
השת
להמשיך ל הוא יתאמץ
מבלי ש
ת לשיקום
ה השתדלו
ויעש
אה ממצבו.
וליצי

בריאת
העולם

 4דקות

| מי אני?
 .1נולדתי בגרמניה ב 1923-ועליתי ארצה ב.1933-
 .2הייתי לוחם ומפקד באצ"ל ובפלמ"ח ,והייתי מפקד גוש עציון
מטעם הפלמ"ח.
 .3הובלתי שיירה של  35לוחמים בניסיון להגיש עזרה לגוש עציון
הנצור ,אך לא זכינו להגיע לשם.
 .4על שמי נקרא "מבצע דני" לכיבוש לוד ורמלה.

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

דני מס

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

מי
אני

-3760

לא עניינם מה טענו שזה
הוא
הכסף .כרגע הו עושה עם
א
ב
מ
צו
ואם הו
קה,
לו טו א מבקש ו
מ
ה
ש
עו
בז
שה
ה אלכוהול
אז מבחינתו זה וסיגריות,
וצריך לסייע כמו אוכל,
לו ב
מרגיש שהו מה שהוא
אז
קו
ק
לו
ושעו
שה לו טוב.

ו...מה
דעתכם?

האלון הבודד
אלון שבות.
העץ מזוהה
מאוד עם
גוש עציון
Wikipedia,

0

חלק מ מצד שני:
האנשים

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות

ש"ח.
ה' שבט ת ני מס.
ד
ל"
ל
ש
ה
זו שיירת
ה.פיקודו
ב
ר
ה
ה
ת
21..1מח ק
ש עציון.
2
יילשובי גו
3 .3ל

 1מה האירוע שבציור ומתי הוא התרחש?
 2איך קראו למחלקה הזו ומי פיקד עליה?
 3לאן היו מיועדות פניהם של הלוחמים?

| מי אנחנו?
.2
.3
.4

יצאנו בה' שבט תש"ח ,הלילה שבין ה 15-16-לינואר  1948להגיש תגבורת
ללוחמים בגוש עציון.
בתחילה היינו  ,40אולם חמישה נאלצו לחזור ונשארנו .35
במהלך הדרך התגלינו והותקפנו בידי ערבים ,ונלחמנו בגבורה עד הסוף.
אנחנו קבורים בהר הרצל בירושלים.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

רת הל"ה.
שיי

.1

 3דקות

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

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
בפרשת השבוע שלנו מתחילים אנו לעסוק
בנושא הקורבנות שהוקרבו במשכן ובמקדש.
התורה מצווה את הכהנים להבעיר אש על
המזבח ,אש תמיד שלא תיפסק ולא תכבה.
המילים מהן נלמד ציווי זה הן" :ונתנו בני אהרון
אש" ,ועל כך מסביר רש"י" :אף על פי שהאש
יורדת מן השמים ,מצוה להביא מן ההדיוט".
נשאלת השאלה :אם בכל מקרה מובטח ,כפי
שהסביר רש"י ,שאש תרד מן השמים  -מדוע
מצווים בני אהרון בעצמם להדליק אש?
לכך יש להשיב שהשילוב הזה של מעשה השמים
עם מעשה האדם יש בו הדרכה והנחיה לתפקידו
של האדם בעולמו של הקב"ה .על האדם לעשות
כל מה שביכולתו ואת מה שהוא לא יכול -
ישלים ה'.

!

יש לי מושג | אשם גזלות

אדם שגנב או גזל ממון מחברו ,והכחיש שעשה
זאת ונשבע על כך לשקר – חייב להביא קרבן
אשם בנוסף להחזרת הגזל לבעלים .קרבן זה
נקרא "אשם גזלות".

שאלות השבוע ???
אֹומר ָּד ָבר
א .מה המקור למשפטּ" :כָ ל ָה ֵ
אֹומרֹו ֵמ ִביא ּגְ אּוּלָ ה לָ עֹולָ ם"?
ְּב ֵׁשם ְ
ב .איך קרה הדבר שאדם נִ כְ ַׁשל ַּב ֲאכִ ילַ ת
ְּב ַׂשר ֲחזִ יר?
יּסּורים ׁשֹונִ ים ְּב ָב ָׂשר
לֹוׁשה ִא ִ
ג .אילו ְׁש ָ
וְ ָחלָ ב נלמדים מהפסוק "ֹלא ְת ַב ֵּשׁל
ּגְ ִדי ַּב ֲחלֵ ב ִאּמֹו"?

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
בשעות הצהריים למיילtalmudhagrala@medison.co.il :
ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק
של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף ק״ו  -ק״ט

הֹוביל לַ ֲע ֵב ָרה
ַּדף ק"וַ :הּזִ לְ זּול ַּב ַּת ָּקנָ ה ֶׁש ִ
ימי ָא ַמרָ :ה ָיה ָא ָדם ֶׁש ִּז ְל ֵזל
יּקנּו לִ יּטֹול ָי ַד ִים לִ ְפנֵ י ֲאכִ ילַ ת ַּפתַ .רב ִּד ִ
ֲח ַז"ל ִּת ְ
עּוּדהְ ,ולָ כֵ ן הּוא נִ כְ ַׁשל ַּב ֲאכִ ילַ ת ְּב ַׂשר ֲח ִזירּ .כָ ְך ָה ָיה
ְּב ַת ָּקנַ ת נְ ִטילַ ת ָי ַד ִים לִ ְפנֵ י ַה ְּס ָ
יעים ּגַ ם נֹוכְ ִרים ְוגַ ם
הּודי ַּב ַעל ִמ ְס ָע ָדהֶׁ ,שּלַ ִּמ ְס ָע ָדה ֶׁשּלֹו ָהיּו ַמּגִ ִ
ַה ַּמ ֲע ֶׂשהָ :ה ָיה ְי ִ
הּודים לֶ ֱאכֹול ַּב ִּמ ְס ָע ָדהָ ,ה ָיה ַּב ַעל ַה ִּמ ְס ָע ָדה ַמּגִ יׁש
יעים ְי ִ
הּודיםּ .כַ ֲא ֶׁשר ָהיּו ַמּגִ ִ
ְי ִ
יהם ַרק ַמ ֲאכָ לִ ים ּכְ ֵׁש ִריםּ .כַ ֲא ֶׁשר ִהּגִ יעּו נֹוכְ ִרים לֶ ֱאכֹול ַּב ִּמ ְס ָע ָדהָ ,ה ָיה ַּב ַעל
לִ ְפנֵ ֶ
יהם ַמ ַאכְ לֵ י ְט ֵר ָפהֶׁ ,ש ֲה ֵרי לְ נֹוכְ ִרים ֵאין ּכָ ל ִמ ְצ ָוה לֶ ֱאכֹול
ַה ִּמ ְס ָע ָדה ַמּגִ יׁש לִ ְפנֵ ֶ
יע ָא ָדם ַל ִּמ ְס ָע ָדה ְו ִה ְת ַי ֵּשׁב ֶל ֱאכֹול
ַמ ֲא ָכ ִלים ְּכ ֵׁש ִרים ִּב ְל ַבדְּ .ב ַא ַחד ַה ָּי ִמים ִה ִּג ַ
ּסֹועד
טּוח ֶׁש ַה ֵ
ִמ ָּיד ְּבֹלא נְ ִטילַ ת ָי ַד ִיםּ .כַ ֲא ֶׁשר ָר ָאה זֹאת ַּב ַעל ַה ִּמ ְס ָע ָדהָ ,ה ָיה ָּב ַ
הּודיִּ ,בגְ לַ ל ֶׁשהּוא ֹלא נָ ַטל ֶאת ָי ָדיוְ ,ולָ כֵ ן ִהּגִ יׁש לֹו ְּב ַׂשר ֲח ִזיר.
ִהיּנֹו נֹוכְ ִרי ְו ֵאינֹו ְי ִ

רּוסת לֶ ֶחם לַ ֶּמלְ ַצר
ַּדף ק"זְּ :פ ַ
רּוסת לֶ ֶחם לֶ ֱאכֹול ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ַה ֶּמלְ ַצר ַמ ֲחזִ יק
אֹור ַח ֹלא יִ ֵּתן לַ ֶּמלְ ַצר ְּפ ַ
ֲחזַ "ל ָא ְמרּו ֶׁש ֵ
ְּביָ ָדיו ּכֹוס ְׁש ִתּיָ ה ,אֹו ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַמ ֲחזִ יק ְּביָ ָדיו ּכֹוס ְׁש ִתּיָ ה ,מפני ֶׁשיְ כֹולִ ים
ימים .לְ ָמ ָׁשל ַּ -ב ַעל ַה ַּב ִית ָעלּול לִ ְדאֹוג ֶׁשֹּלא ִי ָּשׁ ֵאר
לְ ִה ְת ַר ֵחׁש ְּד ָב ִרים לא נְ ִע ִ
אֹור ָחיוִ ,אם ְמ ַחּלְ ִקים ִמ ֶּמּנּו ּגַ ם לַ ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִריםְ ,ו ַהּכֹוס ֶׁש ְּביָ ָדיו ֶׁשל ַּב ַעל
אֹוכֶ ל לְ ְ
ַה ַּב ִית ִּתי ָּשׁ ֵפְך ְו ִיּו ֵָצר ַמ ָּצב ֹלא נָ ִעים  -לָ כֵ ן ֵאין לָ ֵתת ַּפת לַ ֶּמלְ ַצר ּכְ ֶׁש ַּב ַעל ַה ַּב ִית
ַמ ֲח ִזיק ּכֹוס ְּב ָי ָדיוְ .ו ִאיּלּו ּכְ ֶׁש ַה ֶּמלְ ַצר ַמ ֲח ִזיק ּכֹוס ְּב ָי ָדיוֵ ,יׁש לַ ֲחׁשֹוׁש ֶׁש ַה ֶּמלְ ַצר
יׁשים לֹו ַמ ֲאכָ לְ ,ו ַהּכֹוס ֶׁש ְּב ָי ָדיו ִּתי ָּשׁ ֵפְך.
ִי ְת ַּבלְ ֵּבל ִמּכָ ְך ֶׁש ַּמּגִ ִ

ַּדף ק"חַ :מּצֹות ְמצּוּיָ רֹות
"מּצֹות ְס ִר ִיקין" ֵהן ַמּצֹות ְמצּוּיָ רֹותֲ .חכָ ִמים ָא ְסרּו לֶ ֱאפֹות
ַ
ּיּורים ַּב ָּב ֵצק ִל ְפנֵ י
יהן ִצ ִ
חֹור ִטים ֲע ֵל ֶ
ְל ֶפ ַסח ַמּצֹות ֶׁש ְ
חֹור ִטים ֶאת
אֹותן לַ ַּתּנּורִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ְ
יסים ָ
ֶׁש ַּמכְ נִ ִ
ַה ִּצּיּור ַ -ה ָּב ֵצק ָעלּול לְ ַה ְח ִמיץְ ,ו ִיּכָ ְׁשלּו ַּב ֲאכִ ילַ ת ָח ֵמץ
"ּב ְיתֹוס ֶּבן
אֹופה ְּב ֵׁשם ַ
ְּב ֶפ ַסחָ ,חלִ ילָ הִּ .ב ְז ַמן ֲח ַז"ל ָה ָיה ֶ
חֹות ֶמתֶׁ ,ש ִה ְט ִּביעּו
זֹונִ ין" ֶׁש ָה ָיה ִּב ְרׁשּותֹו ַמכְ ִׁשיר ּכְ ֵעין ֶ
אֹופה
חֹות ֶמתָ .ה ֶ
מּוט ָּב ִעים ַּב ֶ
ּיּורים ֶׁש ָהיּו ְ
אֹותֹו ַעל ַה ַּמ ָּצה ְוהּוא ָח ַרט ָּבּה ֶאת ַה ִּצ ִ
צּוּירֹות לְ ֶפ ַסח
מּוּתר לֹו לֶ ֱאפֹות ַמּצֹות ְמ ָ
יע לִ ְׁשאֹול ֶאת ַה ֲחכָ ִמים ִאם ָ
ַה ֶּזה ִהּגִ ַ
יטה ֶׁשּלֹו ַה ַּמ ָּצה ֹלא ַּת ְח ִמיץּ ,כִ י ְּב ֶרגַ ע
ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַה ַּמכְ ִׁשיר ֶׁשּלֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַּב ִּשׁ ָ
אֹופים אֹותֹוְ ,וֹלא ָצ ִריְך לְ ַה ְמ ִּתין
ּומ ָּיד ִ
יעים ֶאת ַה ַּמכְ ִׁשיר ַּב ָּב ֵצק ִ
ֶא ָחד ַמ ְט ִּב ִ
אֹורְך לְ ַצ ֵּיר ַּב ָּיד ַעל ַה ָּב ֵצקָ .א ְמרּו לֹו ֲחכָ ִמיםָ :אסּורּ ,כִ י ֲאנָ ִׁשים
ְז ַמן ַרב ּכְ ִפי ֶׁש ֵ
יּוח ֶדת,
ּיּורים נַ ֲעׂשּו ְּב ֶד ֶרְך ְמ ֶ
יֹוד ִעים ֶׁש ַה ִּצ ִ
ֶׁש ִּי ְראּו ֶאת ַה ַּמּצֹות ֶׁשּלֹו ֵאינָ ם ְ
ּמּוּתר לְ ַצּיֵ ר ַעל ַמּצֹות ּגַ ם ַּבּיָ ד ,וְ ֵהם יָ בֹואּו לְ ִהיּכָ ֵׁשל ְּב ִאיּסּור ָח ֵמץ.
וְ יַ ְח ְׁשבּו ֶׁש ָ

מּוּתר
ַּדף ק"טַ :ט ַעם ָאסּור ָ -
ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל ַרב נַ ְח ָמן ָא ְמ ָרה לְ ַב ְעלָ ּהּ :כָ ל ָּד ָבר ֶׁש ָא ַסר לָ נּו ַה ָּק ָּב"ה ,הּוא ִה ִּתיר
ּדֹומה לֹו .לְ ָמ ָׁשל:
לָ נּו ָּד ָבר ַא ֵחר ַה ֶ
מּוּתר לָ נּו לֶ ֱאכֹול ּכָ ֵבדֶׁ ,ש ֵּיׁש לֹו ַט ַעם ֶׁשל ָּדם.
ָא ַסר ָעלֵ ינּו לֶ ֱאכֹול ָּדם ֲ -א ָבל ָ
מּוּתר לָ נּו לֶ ֱאכֹול ֵחלֶ ב ֶׁשל ַח ָּיהְ ,צ ִבי
ָא ַסר ָעלֵ ינּו לֶ ֱאכֹול ֵחלֶ ב ֶׁשל ְּב ֵה ָמה ֲ -א ָבל ָ
מּוּתר לָ נּו לֶ ֱאכֹול
ירּותא" ֲ -א ָבל ָ
ָ
ְו ַא ָּילָ .א ַסר ָעלֵ ינּו לֶ ֱאכֹול עֹוף ָט ֵמא ְּב ֵׁשם "ּגֵ
ָּדג ּכָ ֵׁשר ֶׁש ְּשׁמֹו "ּכַ ּו ְָרא"ְ ,ו ַהּלָ ׁשֹון ֶׁשּלֹו ְּב ַט ַעם אֹותֹו עֹוף.
ֵיׁש ַמ ְס ִּב ִירים ֶׁשּכָ ְך ָע ָׂשה ַה ָּק ָּב"ה ּכְ ֵדי ֶׁש ֲאנָ ִׁשים ֵי ְדעּו ַמה הּוא ַה ַּט ַעם ֶׁשל
ּובכָ ל זֹאת ִי ְתּגַ ְּברּו ַעל ַע ְצ ָמם ְוֹלא יֹאכְ לּו אֹותֹו.
ַה ַּמ ֲאכָ ל ָה ָאסּורְ ,
מייסד ועורך :מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך :אבי רט
יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן

בחסות חברת

Talmudisraeli@Medison.co.il

טל ;03-9250250 .פקס03-9265608 .

תלמוד ישראלי

