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ָּבת עֹוֶנג" ַּדף קי"א: "ְוָקָראָת ַלּׁשַ

ַּפַעם ַאַחת ִהִּגיַע ָהָאמֹוָרא ַרָּבה ַּבר ַרב הּוָנא ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרָּבה ַּבר ַרב ַנְחָמן ְּבַהְפָּתָעה, 
ְּבִלי ֶׁשֵהם ֵיְדעּו ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלַהִּגיַע ֲאֵליֶהם, ְוִהֵּנה, ִהִּגיׁשּו ִלְפֵני ַרָּבה ַּבר ַרב הּוָנא 

ְׁשלֹוָׁשה ְסִאים ֶׁשל ֶלֶחם ָנִקי ָמרּוַח ְּבֶׁשֶמן ּוִבְדַבׁש.

ַרָּבה ַּבר ַרב הּוָנא ָחַׁשב ֶׁשֶאת ַהַּכּמּות ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹו ֵהִכינּו ֲעבּורֹו, ְוָׁשַאל ֶאת ְּבֵני ֵּביתֹו 
ֶׁשל ַרָּבה ַּבר ַרב ַנְחָמן: ַהִאם ְיַדְעֶּתם ֶׁשֲאִני עֹוֵמד ְלַהִּגיַע ֲאֵליֶכם? ַמּדּוַע ֵהַכְנֶּתם ֶאת 
ַהַּמֲאָכִלים ַהָּללּו? ֵהִׁשיבּו ְּבֵני ֵּביתֹו ֶׁשל ַרָּבה ַּבר ַרב ַנְחָמן: ָאֵכן, ֹלא ָיַדְענּו ֶׁשָּתבֹוא, 
ָּבת ַהַּמְלָּכה עֹוֶמֶדת ְלַהִּגיַע, ְוִלְכבֹוָדּה ֵהַכּנּו ֶאת ַהַּמֲאָכִלים, ֶׁשֲהֵרי  ֲאָבל ָיַדְענּו ֶׁשּׁשַ

ָּבת עֹוֶנג". ְּבַׁשָּבת ָצִריְך ְלִהְתַעֵּנג, ְּכִפי ֶׁשָאַמר ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא "ְוָקָראָת ַלּׁשַ

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף קי"ד

הסבר: התלמוד עוסק בדיני כלאיים ובשאלה 
באיזה מקרים סוסים ופרדים נחשבים למינים 

שונים.

מיתסרו – נאסרו
סוסיא – סוסה

"אמר רב אחדבוי בר אמי: משום דאיכא למימר: 
סוס בן סוסיא אחי פרדה יוכיח, שאסור פרי עם 

פרי ומותר פרי עם האם" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף ק"י-קט"ז
שבת פרשת צו | י'-ט"ז באדר ב' )23-17 למרץ(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף ק"י: ַתְבִׁשיל ְּבָׂשִרי

ָאמֹוָרִאים ִהִּגיעּו ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרב ָּפֵפי ְוִכיְּבדּו 
אֹוָתם ְּבַתְבִׁשיל ְּבָׂשִרי ֶׁשַּנֲעָׂשה ֵמֵחֶלק 
ֶׁשל ַהְּבֵהָמה, ֶׁשֵּיׁש ְלַגָּביו ִּדּיּון ַּבַּתְלמּוד 
ַהִאם מּוָּתר ֶלֱאכֹול אֹותֹו. ַאַחד ָהָאמֹוָרִאים 
ָאַכל ֵמַהַּמֲאָכל, ְוָהָאמֹוָרא ָהַאֵחר ִנְמַנע 
ֵמֲאִכיָלתֹו. ָאַמר ַאַּבֵּיי: ַמּדּוַע הּוא ֹלא 
ָאַכל? ֲהֵרי ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַרב ָּפֵפי ֵהִכיָנה ֶאת 
ַהַּתְבִׁשיל ַהֶּזה, ְוִהיא ִּבּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק 
ַנְפָחא ֶׁשָהָיה ְמַדְקֵּדק ְּבַמֲעָׂשיו, ּוְבַוַּדאי ַרק 

ְמָעה ֵמָאִביָה ֶׁשּמּוָּתר ֶלֱאכֹול ֶאת ַהַּתְבִׁשיל ַהֶּזה ִהיא ֵהִכיָנה אֹותֹו. ָאמֹוָרא  ִמְּפֵני ֶׁשּׁשָ
ְּבֵׁשם ָרֵמי ַּבר ַּתְמֵרי, ִהְזַּדֵּמן ְלסּוָרא ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים, ְוֹלא ָהָיה לֹו ָמזֹון. ְּבסּוָרא ָנֲהגּו 
ַחט ְּבֵהָמה ִלְסעּוּדֹות ֶעֶרב  ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹול ֶאת ַהֵחֶלק ָהָאמּור ֶׁשל ַהְּבֵהָמה, ְוָלֵכן ָּכל ִמי ֶׁשּׁשָ
יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ָזַרק ֶאת ַהֵחֶלק ַהֶּזה. ָהָאמֹוָרא ָרֵמי ַּבר ַּתְמֵרי ֶׁשָּנַהג ֶלֱאכֹול אֹוָתם, ָאַסף 
ֶאת ַהֲחָלִקים ַהָּללּו ְוָאַכל אֹוָתם. ְּכֶׁשָראּו ְּבֵני ָהִעיר ֶׁשָּכְך הּוא עֹוֶׂשה, ֱהִביאּוהּו ִלְפֵני 
ַרב ִחְסָּדא. ָׁשַאל אֹותֹו ַרב ִחְסָּדא: ַמּדּוַע ַאָּתה אֹוֵכל ֶאת ַהֵחֶלק ַהֶּזה, ְּבִניּגּוד ְלִמְנַהג 
ַהָּמקֹום? ָאַמר לֹו: ֲאִני ִמְּמקֹומֹו ֶׁשל ַרב ְיהּוָדה, ֶׁשַּמִּתיר ֶלֱאכֹול אֹותֹו, ְוִהְקַּפְדִּתי ָלֵצאת 

ִמחּוץ ִלְתחּום ָהִעיר ְּכֵדי ְלאֹוְכלֹו, ְוֹלא ָאַכְלִּתי אֹותֹו ְּבתֹוְך ָהִעיר.
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הצהרת כורש
בשנת 538 לפני הספירה, לאחר שניצח 
וכבש את מלכות בבל, פרסם כורש מלך 
פרס הכרזה בה הוא מתיר ליהודים הגולים 
לשוב לארץ ישראל ולבנות מחדש את 
בית המקדש. הוא אף השיב להם חלק 
מכלי המקדש שנבזזו ממנו. בעקבות 
זאת התארגנה העלייה הראשונה מבבל, 
בראשות זרובבל ויהושע הכהן הגדול, 
שחידשו את היישוב היהודי בארץ ובנו 
את בית המקדש השני. בכתובת בבלית 
שנמצאה בהריסות העיר בבל שבעיראק 
מתאר כורש כיצד איפשר לעמים נוספים 
בממלכתו לשקם את מקדשיהם ולעבוד 
את אלוהיהם, כחלק ממדיניות הסובלנות 

הדתית שנקט בה.

הגליל של כורש, מעלה היצירה,
Wikipedia

המסיבה באופן הזה.מתנגדים בכל תוקף לקיום שמחת הפורים, לכן הם להשתכר. זו לא הכוונה של לשתות אלכוהול ואולי אף ולא מתאים לבני 14-15 לא מכובד לא ראוי ומצווה לשמוח - זה שלמרות שזה פורים חלק מההורים טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מההורים טענו שמותר 

פעם אחת בשנה לתת 

לנערים קצת להשתולל 

ולהתפרק, שהרי כתוב 

בפירוש: "עד דלא ידע", והם 

סומכים על הנערים שיידעו 

לשמוח במידה הנכונה 

ולשמור על גבולות השמחה 

והטעם הטוב.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

קבוצת חברים בני 14-15, החליטה לקראת חג הפורים לארגן מסיבה, לשכור 
אולם ומפעיל מוזיקה D.J. ותאורה, לקנות אלכוהול ולעשות שמח. חלק 
מההורים של קבוצת החברים התנגדה לקיום האירוע הזה וחלק הסכימו 

לקיימו. הדבר עורר ויכוח סוער.

ו...מה 
דעתכם?

1. נבחרתי מבין אלפי נערות לתפקיד שכולן חשקו בו.

2. שמרתי בסוד על הזהות שלי, אפילו מפני בעלי.

3. סיכנתי את חיי כדי להציל את עמי מהשמדה.

אסתר המלכה4. אחת מחמש המגילות בתנ"ך נקראת על שמי.

בס"ד

חברותא
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  | מי אני?

דניאל

בס"ד

1. גדלתי בארמון המלך והצטיינתי בכל המבחנים.
2. הצלחתי לפתור את חלומותיו של המלך.

3. יצאתי בשלום מתוך בור מלא אריות.
4. בחזיונות הנבואה שלי ראיתי את עתיד הממלכות.

1  .
אסתר המלכה.

2  .
בגתן ותרש.

3  .
מרדכי היהודי.

4  .

התך. היא נותנת לו בגדים שיתן למרדכי.
5  .

בשושן הבירה.

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי זו האישה בציור?  

מי הם שני האנשים העומדים בשער?  
מיהו האיש היושב על הרצפה?  

מיהו האיש ליד האישה ומה היא נותנת לו?  
היכן מתרחש האירוע שבציור?  

2
3
4
5

1



יש לי מושג | מזבח הקטורת !
מזבח הקטורת עמד במשכן ובבית המקדש, 
באמצע ההיכל. הוא היה עשוי מעץ ומצופה 
זהב. על מזבח זה הקטירו קטורת פעמיים ביום, 
בבוקר ובצהריים. ביום כיפור היה הכהן הגדול 

מזה מדם הקורבנות על המזבח.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

ַּדף קי"ב: רֹוֶטב ּכּוָּתח

ְּבָיִמים ָעָברּו ָנֲהגּו ִלְטּבֹול ֶאת ַהַּמֲאָכִלים ִּבְרָטִבים ׁשֹוִנים. ַאַחד ָהְרָטִבים ֶׁשָהיּו 
ְמִכיִנים הּוא "ּכּוָּתח", ֶׁשהּוא רֹוֶטב ֶׁשהּוַכן ֵמָחָלב ָחמּוץ, ְוָנֲהגּו ִלְטּבֹול ּבֹו ֶאת ַהֶּלֶחם. 
ַאל ַרב ִּדיִמי ֶאת ַרב ַנְחָמן: ַהִאם מּוָּתר ְלַהִּניַח ְּכִלי ִעם ֶמַלח ָסמּוְך ִלְכִלי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ּׁשָ
ּכּוָּתח? אולי ָצִריְך ַלֲחׁשֹוׁש ֶׁשָּמא ַּכָּמה ִטיּפֹות ֵמרֹוֶטב ַהּכּוָּתח ִיְּפלּו ְלתֹוְך ַהֶּמַלח, 
ִמְּבִלי ֶׁשִאיׁש ָיִׂשים ֵלב, ְוַאַחר ָּכְך ִיְׁשַּתְּמׁשּו ַּבֶּמַלח ַהֶּזה ְלָבָׂשר! ְוִנְמָצא ֶׁשּיֹאְכלּו 
ָּבָׂשר ִעם ֶמַלח ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָחָלב. ָאַמר לֹו ַרב ַנְחָמן: ָאֵכן, ָאסּור ְלַהִּניַח ֶאת ְׁשֵניֶהם ְּבַיַחד.

???שאלות השבוע
האם מותר לאדם שבישל בשבת  א. 

במזיד לאכול את מה שבישל?

ַמּדּוַע ָצִריְך ִלְׁשטֹוף ֶאת ַהָּבָׂשר ִלְפֵני  ב. 
ַהְּמִליָחה?

מדוע מֹוְלִחים ֶאת ַהָּבָׂשר וכיצד  ג. 
עושים זאת?

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 קט"ו: "קֹוֶדׁש ִהיא ָלֶכם"

ִאם ְיהּוִדי עֹוֶׂשה ְמָלאָכה ְּבַׁשָּבת ְּבֵמִזיד, ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשל ְמַלאְכּתֹו ֲאסּורֹות ֲעבּורֹו 
ל ְּבַׁשָּבת, ָאסּור לֹו ְלעֹוָלם ֶלֱאכֹול ֶאת ַהַּמֲאָכל, ָּכְך  ְלעֹוָלם. ְלָמָׁשל, ִמי ֶׁשִּביּׁשֵ
ָקְנסּו אֹותֹו ֲחַז"ל, ַאְך ִמִּדין ּתֹוָרה ַהַּמֲאָכל מּוָּתר. ַרב ַאִׁשי ָאַמר ְּכָלל: ָּכל ָּדָבר 
ֶׁשַהּתֹוָרה ִציּוְָתה ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות אֹותֹו - ִאם ָעׂשּו אֹותֹו, ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה ֶלֱאכֹול 

אֹותֹו ְוַאף ָאסּור ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו.

ַּדף קט"ז: ְּגִביַנת ַעּכּו"ם

ֲחַז"ל  ָּגְזרּו ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול ְּגִביָנה ֶׁשהּוְכָנה ַעל ְיֵדי נֹוְכִרי. ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ֶאת ִּדְבֵרי 
ְׁשמּוֵאל: "ִמְּפֵני ָמה ָאְסרּו ְּגִביַנת ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים? ִמְּפֵני ֶׁשַּמֲעִמיִדין אֹוָתּה ְּבעֹור 
ָהה  ֵקיַבת ְנֵבָלה".  ֶּבָעָבר ָנֲהגּו ְלַהִּניַח ָחָלב ָטִרי ְּבתֹוְך ֵקיָבה ֶׁשל ֵעֶגל, ְוֶהָחָלב ֶׁשּׁשָ
ַּבֵּקיָבה ָהַפְך ִעם ַהְּזַמן ִלְגִביָנה. ֵּכיַצד? ְּבִמיֵצי ַהֵּקיָבה ֶׁשל ָהֵעֶגל ֶיְׁשָנם חֹוָמִרים 
ֶׁשּגֹוְרִמים ְלַהְפִריד ֶאת ֶהָחָלב ְלַמִים ְוִלְגִביָנה. ָלֵכן ִּתיְּקנּו ֲחַז"ל ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול ְּגִביָנה 

ֶׁשהּוְכָנה ַעל ְיֵדי נֹוְכִרי, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִניָּכֵׁשל ְּבִאיּסּור ְנֵבָלה, ָחִליָלה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף קי״ב - קט״ז

ַּדף קי"ד: ַאְרָנק ָעׂשּוי ֵמעֹור

ַהְּכָלל ַהַּתְלמּוִדי אֹוֵמר: ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ְלׁשֹון: "ֹלא תֹאְכלּו", "ֹלא יֹאְכלּו" 
ְוַכּדֹוֶמה, ַּכּוַָנת ַהּתֹוָרה ִהיא ֶלֱאסֹור ַּגם ֲאִכיָלה ְוַגם ֲהָנָאה, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַהּתֹוָרה 
ְמָפֶרֶטת ֶׁשּמּוָּתר ֵלָהנֹות ִמן ַהַּמֲאָכל. ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ְּדָבִרים אֹוֶמֶרת "ֹלא תֹאְכלּו 
ָכל ְנֵבָלה" – ָאז ֵאיְך ְבָכל זֹאת מּוָּתר ֵלָהנֹות ִמֶּמָּנה? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשַהּתֹוָרה 
ְּבַעְצָמּה ַמְמִׁשיָכה ְואֹוֶמֶרת: "ַלֵּגר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ִּתְּתֶנָּנה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי". 
ַהּתֹוָרה ַמִּתיָרה ֵלָהנֹות ִמן ַהְּנֵבָלה. ָלֵכן ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבעֹורֹות ֶׁשל 

ְּבֵהמֹות ֶׁשֵּמתּו ֶׁשֹּלא ִּבְׁשִחיָטה, ֲאִפיּלּו ֶׁשֵהן ְנֵבלֹות.

ַּדף קי"ג: ְמִליַחת ַהָּבָׂשר

ַאֲחֵרי ֶׁשּשֹׁוֲחִטים ֶאת ָהעֹוף אֹו ֶאת ַהְּבֵהָמה מֹוְלִחים ֶאת ַהָּבָׂשר, ִּכי ַלֶּמַלח ֵיׁש 
ְּתכּוָנה ִלְׁשאֹוב ֶאת ַהָּדם ִמן ַהָּבָׂשר, ְוָכְך ֵאין עֹוְבִרים ַעל ִאיּסּור ֲאִכיַלת ָּדם.

ִלְפֵני ֶׁשּמֹוְלִחים ֶאת ַהָּבָׂשר ָצִריְך ְלָהִדיַח אֹותֹו ְּבַמִים, ַאַחר ָּכְך ִלְמלֹוַח, ָלֵתת 
ַלֶּמַלח ְלהֹוִציא ֶאת ַהָּדם ְוׁשּוב ִלְׁשטֹוף ְּבַמִים. ַמּדּוַע ָצִריְך ִלְׁשטֹוף ֶאת ַהָּבָׂשר 
ִטיָפה ַהָּבָׂשר ִמְתַרֵּכְך, ְוַרק ַּכֲאֶׁשר  ִלְפֵני ַהְּמִליָחה? ֵיׁש ַמְסִּביִרים ֶׁשַעל ְיֵדי ַהּׁשְ
ַהָּבָׂשר ַרְך, יֹוֵצא ַהָּדם ֶאל ַהֶּמַלח. ְלִפי ֶהְסֵּבר ַאֵחר ָצִריְך ִלְׁשטֹוף ֶאת ַהָּבָׂשר ְּכֵדי 
ְלַנּקֹות ֶאת ַהָּדם ֶׁשִּנְמָצא ַמַעל ַהָּבָׂשר, ִּכי ִאם ֹלא ְיַנּקּו אֹותֹו, ַהֶּמַלח ִיְסּפֹוג אֹותֹו 
ְּתִחיָּלה, ְוַאֲחֵרי ֶׁשַהֶּמַלח ְּכָבר ִיְהֶיה ָספּוג ְּבָדם ַרב, הּוא ֹלא ִיְהֶיה ְמסּוָּגל ִלְסּפֹוג 

ֶאת ַהָּדם ֶׁשִּנְמָצא ְּבתֹוְך ַהָּבָׂשר.
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הכהונה דווקא לפני הציווי על מלאכת תרומת 
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