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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף קי"ד

"אמר רב אחדבוי בר אמי :משום דאיכא למימר:
סוס בן סוסיא אחי פרדה יוכיח ,שאסור פרי עם
פרי ומותר פרי עם האם"
מיתסרו – נאסרו
סוסיא – סוסה
הסבר :התלמוד עוסק בדיני כלאיים ובשאלה
באיזה מקרים סוסים ופרדים נחשבים למינים
שונים.

ַּדף ק"יַ :ת ְב ִׁשיל ְּב ָׂש ִרי
מֹור ִאים ִהּגִ יעּו לְ ֵביתֹו ֶׁשל ַרב ָּפ ֵפי ְוכִ ְיּבדּו
ָא ָ
אֹותם ְּב ַת ְב ִׁשיל ְּב ָׂש ִרי ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ֵמ ֵח ֶלק
ָ
ֶׁשל ַה ְּב ֵה ָמהֶׁ ,ש ֵּיׁש לְ גַ ָּביו ִּדּיּון ַּב ַּתלְ מּוד
מֹור ִאים
מּוּתר לֶ ֱאכֹול אֹותֹוַ .א ַחד ָה ָא ָ
ַה ִאם ָ
מֹורא ָה ַא ֵחר נִ ְמנַ ע
ָאכַ ל ֵמ ַה ַּמ ֲאכָ לְ ,ו ָה ָא ָ
ּדּוע הּוא ֹלא
ילתֹוָ .א ַמר ַא ַּב ֵּייַ :מ ַ
ֵמ ֲא ִכ ָ
ָאכַ ל? ֲה ֵרי ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל ַרב ָּפ ֵפי ֵהכִ ינָ ה ֶאת
ַה ַּת ְב ִׁשיל ַה ֶּזהְ ,ו ִהיא ִּבּתֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִי ְצ ָחק
ּוב ַו ַּדאי ַרק
נַ ְפ ָחא ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַד ְק ֵּדק ְּב ַמ ֲע ָׂשיוְ ,
מֹורא
ּמּוּתר לֶ ֱאכֹול ֶאת ַה ַּת ְב ִׁשיל ַה ֶּזה ִהיא ֵהכִ ינָ ה אֹותֹוָ .א ָ
יה ֶׁש ָ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָּשׁ ְמ ָעה ֵמ ָא ִב ָ
סּורא נָ ֲהגּו
ּפּוריםְ ,וֹלא ָה ָיה לֹו ָמזֹוןְּ .ב ָ
סּורא ְּב ֶע ֶרב יֹום ַהּכִ ִ
ְּב ֵׁשם ָר ֵמי ַּבר ַּת ְמ ֵריִ ,ה ְז ַּד ֵּמן לְ ָ
ֶׁשֹּלא לֶ ֱאכֹול ֶאת ַה ֵחלֶ ק ָה ָאמּור ֶׁשל ַה ְּב ֵה ָמהְ ,ולָ כֵ ן ּכָ ל ִמי ֶׁש ָּשׁ ַחט ְּב ֵה ָמה לִ ְסעּוּדֹות ֶע ֶרב
אֹותםָ ,א ַסף
מֹורא ָר ֵמי ַּבר ַּת ְמ ֵרי ֶׁשּנָ ַהג לֶ ֱאכֹול ָ
יּפּוריםָ ,ז ַרק ֶאת ַה ֵחלֶ ק ַה ֶּזהָ .ה ָא ָ
יֹום ַהּכִ ִ
עֹוׂשהֱ ,ה ִביאּוהּו לִ ְפנֵ י
אֹותםּ .כְ ֶׁש ָראּו ְּבנֵ י ָה ִעיר ֶׁשּכָ ְך הּוא ֶ
ֶאת ַה ֲחלָ ִקים ַהּלָ לּו ְו ָאכַ ל ָ
ּדּוע ַא ָּתה אֹוכֵ ל ֶאת ַה ֵחלֶ ק ַה ֶּזהְּ ,בנִ יּגּוד לְ ִמנְ ַהג
ַרב ִח ְס ָּדאָׁ .ש ַאל אֹותֹו ַרב ִח ְס ָּדאַ :מ ַ
הּודהֶׁ ,ש ַּמ ִּתיר לֶ ֱאכֹול אֹותֹוְ ,ו ִה ְק ַּפ ְד ִּתי לָ ֵצאת
ַה ָּמקֹום? ָא ַמר לֹוֲ :אנִ י ִמ ְּמקֹומֹו ֶׁשל ַרב ְי ָ
ִמחּוץ לִ ְתחּום ָה ִעיר ּכְ ֵדי לְ אֹוכְ לֹוְ ,וֹלא ָאכַ לְ ִּתי אֹותֹו ְּבתֹוְך ָה ִעיר.

את לַ ַּשׁ ָּבת עֹונֶ ג"
ַּדף קי"א" :וְ ָק ָר ָ
מֹורא ַר ָּבה ַּבר ַרב הּונָ א לְ ֵביתֹו ֶׁשל ַר ָּבה ַּבר ַרב נַ ְח ָמן ְּב ַה ְפ ָּת ָעה,
יע ָה ָא ָ
ַּפ ַעם ַא ַחת ִהּגִ ַ
יהםְ ,ו ִהּנֵ הִ ,הּגִ יׁשּו לִ ְפנֵ י ַר ָּבה ַּבר ַרב הּונָ א
יע ֲאלֵ ֶ
ְּבלִ י ֶׁש ֵהם ֵי ְדעּו ֶׁשהּוא ָצ ִריְך לְ ַהּגִ ַ
ּוב ְד ַבׁש.
רּוח ְּב ֶׁש ֶמן ִ
לֹוׁשה ְס ִאים ֶׁשל לֶ ֶחם נָ ִקי ָמ ַ
ְׁש ָ
ַר ָּבה ַּבר ַרב הּונָ א ָח ַׁשב ֶׁש ֶאת ַהּכַ ּמּות ַהּגְ דֹולָ ה ַהּזֹו ֵהכִ ינּו ֲעבּורֹוְ ,ו ָׁש ַאל ֶאת ְּבנֵ י ֵּביתֹו
ּדּוע ֵהכַ נְ ֶּתם ֶאת
יע ֲאלֵ יכֶ ם? ַמ ַ
עֹומד לְ ַהּגִ ַ
ֶׁשל ַר ָּבה ַּבר ַרב נַ ְח ָמןַ :ה ִאם ְי ַד ְע ֶּתם ֶׁש ֲאנִ י ֵ
ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ַהּלָ לּו? ֵה ִׁשיבּו ְּבנֵ י ֵּביתֹו ֶׁשל ַר ָּבה ַּבר ַרב נַ ְח ָמןָ :אכֵ ןֹ ,לא ָי ַד ְענּו ֶׁש ָּתבֹוא,
בֹודּה ֵהכַ ּנּו ֶאת ַה ַּמ ֲאכָ לִ יםֶׁ ,ש ֲה ֵרי
יעְ ,ולִ כְ ָ
עֹומ ֶדת לְ ַהּגִ ַ
ֲא ָבל ָי ַד ְענּו ֶׁש ַּשׁ ָּבת ַה ַּמלְ ּכָ ה ֶ
את לַ ַּשׁ ָּבת עֹונֶ ג".
ְּב ַׁש ָּבת ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַעּנֵ גּ ,כְ ִפי ֶׁש ָא ַמר יְ ַׁש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא "וְ ָק ָר ָ
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חברות

 7דקות

מתפלפלים

| מן ההסטוריה

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
קבוצת חברים בני  ,14-15החליטה לקראת חג הפורים לארגן מסיבה ,לשכור
אולם ומפעיל מוזיקה  .D.Jותאורה ,לקנות אלכוהול ולעשות שמח .חלק
מההורים של קבוצת החברים התנגדה לקיום האירוע הזה וחלק הסכימו
לקיימו .הדבר עורר ויכוח סוער.

הצהרת כורש
בשנת  538לפני 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.

ד אחד:

מצ הורים טענו
חלק מה שזה פורים
ת
שלמרו שמוח  -זה
ומצווה ל
ד לא ראוי
לא מכוב לבני 14-15
ולא מתאים ל ואולי אף
הו
לשתות אלכו הכוונה של
תכר .זו לא
להש
רים ,לכן הם
שמחת הפו תוקף לקיום
כל
מתנגדים ב באופן הזה.
המסיבה

מ
חלק מההו צד שני:

רים טענו
פעם אחת בשנ שמותר
לנערים קצת ה לתת
ל
ולהתפרק ,ש השתולל
רי
בפירוש" :עד ד ה כתוב
לא י
ס
ומכים על הנערי דע" ,והם
ם
ל
ש
שמ
יידעו
וח במיד
ולשמור על גבו ה הנכונה
לות
והטעם הט השמחה
וב.

ו...מה
דעתכם?

הגליל של כורש ,מעלה היצירה,
Wikipedia

מי
אני

 4דקות

| מי אני?
 .1נבחרתי מבין אלפי נערות לתפקיד שכולן חשקו בו.
 .2שמרתי בסוד על הזהות שלי ,אפילו מפני בעלי.
 .3סיכנתי את חיי כדי להציל את עמי מהשמדה.
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התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי זו האישה בציור?
 2מי הם שני האנשים העומדים בשער?
 3מיהו האיש היושב על הרצפה?
 4מיהו האיש ליד האישה ומה היא נותנת לו?
 5היכן מתרחש האירוע שבציור?

 7דקות

| מי אני?

 3דקות

 .1גדלתי בארמון המלך והצטיינתי בכל המבחנים.
 .2הצלחתי לפתור את חלומותיו של המלך.
 .3יצאתי בשלום מתוך בור מלא אריות.
 .4בחזיונות הנבואה שלי ראיתי את עתיד הממלכות.
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ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
המלאכה הראשונה בכל יום במקדש הייתה
מלאכת "תרומת הדשן" ,בה היה לוקח הכהן
את הגחלים והאפר שהצטבר במרכז המזבח
(משריפת כל הקורבנות) ומפנה אותם לצד.
כשהתורה מצווה על מלאכת זו היא מקדימה
ומדגישה שעל הכהן ללבוש את בגדי הכהונה
קודם עיסוקו בה" :ולבש הכהן מדו בד ומכנסי
בד ילבש על בשרו והרים את הדשן."...
מדוע מדגישה התורה את חיוב לבישת בגדי
הכהונה דווקא לפני הציווי על מלאכת תרומת
הדשן? עבודת "תרומת הדשן" היא עבודה
שמאוד מלכלכת ומטנפת את מי שעוסק בה.
היה ניתן לחשוב שמלאכה שכזו עדיף לקיים
בבגדים מלוכלכים ובלויים ובוודאי שלא בבגדי
הכהונה המהודרים והיפים .באה תורתנו ללמד
כי אין מלאכה שלא מכבדת את בעליה וכל
מלאכה חשובה וראויה היא למי שעושה אותו,
לכן גם למלאכה שכזו ראוי ללבוש את בגדי
הכהונה המכובדים.

!

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.

שאלות השבוע ???
א .האם מותר לאדם שבישל בשבת
במזיד לאכול את מה שבישל?
ּדּוע ָצ ִריְך לִ ְׁשטֹוף ֶאת ַה ָּב ָׂשר לִ ְפנֵ י
בַ .מ ַ
יחה?
ַה ְּמלִ ָ
ג .מדוע מֹולְ ִחים ֶאת ַה ָּב ָׂשר וכיצד
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
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 קי״ב  -קט״ז

ּכּוּתח
רֹוטב ָ
ַּדף קי"בֶ :
ְּב ָי ִמים ָע ָברּו נָ ֲהגּו ִל ְטּבֹול ֶאת ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים ִּב ְר ָט ִבים ׁשֹונִ יםַ .א ַחד ָה ְר ָט ִבים ֶׁש ָהיּו
רֹוטב ֶׁשהּוכַ ן ֵמ ָחלָ ב ָחמּוץ ,וְ נָ ֲהגּו לִ ְטּבֹול ּבֹו ֶאת ַהּלֶ ֶחם.
"ּכּוּתח"ֶׁ ,שהּוא ֶ
ְמכִ ינִ ים הּוא ָ
יח ּכְ לִ י ִעם ֶמלַ ח ָסמּוְך לִ כְ לִ י ֶׁש ֵּיׁש ּבֹו
מּוּתר לְ ַהּנִ ַ
ימי ֶאת ַרב נַ ְח ָמןַ :ה ִאם ָ
ָּשׁ ַאל ַרב ִּד ִ
ּכּוּתח ִי ְּפלּו לְ תֹוְך ַה ֶּמלַ ח,
רֹוטב ַה ָ
ּכּוּתח? אולי ָצ ִריְך לַ ֲחׁשֹוׁש ֶׁש ָּמא ּכַ ָּמה ִטיּפֹות ֵמ ֶ
ָ
ִמ ְּבלִ י ֶׁש ִאיׁש ָי ִׂשים לֵ בְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך ִי ְׁש ַּת ְּמׁשּו ַּב ֶּמלַ ח ַה ֶּזה לְ ָב ָׂשר! ְונִ ְמ ָצא ֶׁשּיֹאכְ לּו
יהם ְּב ַי ַחד.
יח ֶאת ְׁשנֵ ֶ
ָּב ָׂשר ִעם ֶמלַ ח ֶׁש ֵּיׁש ּבֹו ָחלָ בָ .א ַמר לֹו ַרב נַ ְח ָמןָ :אכֵ ןָ ,אסּור לְ ַהּנִ ַ

יחת ַה ָּב ָׂשר
ַּדף קי"גְ :מלִ ַ
ֹׁוח ִטים ֶאת ָהעֹוף אֹו ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה מֹולְ ִחים ֶאת ַה ָּב ָׂשרּ ,כִ י לַ ֶּמלַ ח ֵיׁש
ַא ֲח ֵרי ֶׁשּש ֲ
עֹוב ִרים ַעל ִאיּסּור ֲאכִ ילַ ת ָּדם.
ְּתכּונָ ה לִ ְׁשאֹוב ֶאת ַה ָּדם ִמן ַה ָּב ָׂשרְ ,וכָ ְך ֵאין ְ
לֹוח ,לָ ֵתת
יח אֹותֹו ְּב ַמ ִיםַ ,א ַחר ּכָ ְך לִ ְמ ַ
לִ ְפנֵ י ֶׁשּמֹולְ ִחים ֶאת ַה ָּב ָׂשר ָצ ִריְך לְ ָה ִד ַ
ּדּוע ָצ ִריְך לִ ְׁשטֹוף ֶאת ַה ָּב ָׂשר
הֹוציא ֶאת ַה ָּדם ְוׁשּוב לִ ְׁשטֹוף ְּב ַמ ִיםַ .מ ַ
לַ ֶּמלַ ח לְ ִ
יפה ַה ָּב ָׂשר ִמ ְת ַרּכֵ ְךְ ,ו ַרק ּכַ ֲא ֶׁשר
יחה? ֵיׁש ַמ ְס ִּב ִירים ֶׁש ַעל יְ ֵדי ַה ְּשׁ ִט ָ
לִ ְפנֵ י ַה ְּמלִ ָ
יֹוצא ַה ָּדם ֶאל ַה ֶּמלַ ח .לְ ִפי ֶה ְס ֵּבר ַא ֵחר ָצ ִריְך לִ ְׁשטֹוף ֶאת ַה ָּב ָׂשר ּכְ ֵדי
ַה ָּב ָׂשר ַרְךֵ ,
לְ נַ ּקֹות ֶאת ַה ָּדם ֶׁשּנִ ְמ ָצא ַמ ַעל ַה ָּב ָׂשרּ ,כִ י ִאם ֹלא ְינַ ּקּו אֹותֹוַ ,ה ֶּמלַ ח ִי ְסּפֹוג אֹותֹו
ְּת ִחיּלָ הְ ,ו ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַה ֶּמלַ ח ּכְ ָבר ִי ְה ֶיה ָספּוג ְּב ָדם ַרב ,הּוא ֹלא ִי ְה ֶיה ְמסּוּגָ ל לִ ְסּפֹוג
ֶאת ַה ָּדם ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְּבתֹוְך ַה ָּב ָׂשר.

ַּדף קי"דַ :א ְרנָ ק ָעׂשּוי ֵמעֹור
ּתֹורה לְ ׁשֹוןֹ" :לא תֹאכְ לּו"ֹ" ,לא יֹאכְ לּו"
אֹומרּ :כָ ל ָמקֹום ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַּב ָ
מּודי ֵ
ַהּכְ לָ ל ַה ַּתלְ ִ
ּתֹורה
ּתֹורה ִהיא לֶ ֱאסֹור ּגַ ם ֲאכִ ילָ ה וְ גַ ם ֲהנָ ָאהֶ ,אּלָ א ִאם ּכֵ ן ַה ָ
ּדֹומהּ ,כַ ּוָנַ ת ַה ָ
וְ כַ ֶ
אֹומ ֶרת "ֹלא תֹאכְ לּו
ּתֹורה ְּב ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים ֶ
ּמּוּתר לֵ ָהנֹות ִמן ַה ַּמ ֲאכָ לַ .ה ָ
ְמ ָפ ֶר ֶטת ֶׁש ָ
ּתֹורה
ׁשּובה ִהיא ֶׁש ַה ָ
מּוּתר לֵ ָהנֹות ִמ ֶּמּנָ ה? ַה ְּת ָ
כָ ל נְ ֵבלָ ה" – ָאז ֵאיְך ְבכָ ל זֹאת ָ
אֹומ ֶרת" :לַ ּגֵ ר ֲא ֶׁשר ִּב ְׁש ָע ֶריָך ִּת ְּתנֶ ּנָ ה ַו ֲאכָ לָ ּה אֹו ָמכֹר לְ נָ כְ ִרי".
ְּב ַע ְצ ָמּה ַמ ְמ ִׁשיכָ ה ְו ֶ
ּתֹורה ַמ ִּת ָירה לֵ ָהנֹות ִמן ַהּנְ ֵבלָ ה .לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו ְיכֹולִ ים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּבעֹורֹות ֶׁשל
ַה ָ
יטהֲ ,א ִפיּלּו ֶׁש ֵהן נְ ֵבלֹות.
ְּב ֵהמֹות ֶׁש ֵּמתּו ֶׁשֹּלא ִּב ְׁש ִח ָ

"קֹודׁש ִהיא לָ כֶ ם"
ֶ
ַּדף קט"ו:
ּתֹוצאֹות ֶׁשל ְמלַ אכְ ּתֹו ֲאסּורֹות ֲעבּורֹו
עֹוׂשה ְמלָ אכָ ה ְּב ַׁש ָּבת ְּב ֵמ ִזידַ ,ה ָ
הּודי ֶ
ִאם ְי ִ
לְ עֹולָ ם .לְ ָמ ָׁשלִ ,מי ֶׁש ִּבי ֵּשׁל ְּב ַׁש ָּבתָ ,אסּור לֹו לְ עֹולָ ם לֶ ֱאכֹול ֶאת ַה ַּמ ֲאכָ לּ ,כָ ְך
מּוּתרַ .רב ַא ִׁשי ָא ַמר ּכְ לָ לּ :כָ ל ָּד ָבר
ּתֹורה ַה ַּמ ֲאכָ ל ָ
ָקנְ סּו אֹותֹו ֲח ַז"לַ ,אְך ִמ ִּדין ָ
ּתֹורה לֶ ֱאכֹול
ּתֹורה ִציּו ְָתה ֶׁשֹּלא לַ ֲעׂשֹות אֹותֹו ִ -אם ָעׂשּו אֹותֹוָ ,אסּור ִמן ַה ָ
ֶׁש ַה ָ
אֹותֹו ְו ַאף ָאסּור לֵ ָהנֹות ִמ ֶּמּנּו.

ַּדף קט"זּ :גְ ִבינַ ת ַעּכּו"ם
לֹומ ִדים ֶאת ִּד ְב ֵרי
ֲח ַז"ל ּגָ ְזרּו ֶׁש ָאסּור לֶ ֱאכֹול ּגְ ִבינָ ה ֶׁשהּוכְ נָ ה ַעל ְי ֵדי נֹוכְ ִריְּ .ב ַדף ֶזה ְ
אֹותּה ְּבעֹור
עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַּמ ֲע ִמ ִידין ָ
"מ ְּפנֵ י ָמה ָא ְסרּו ּגְ ִבינַ ת ָה ְ
מּואלִ :
ְׁש ֵ
יבה ֶׁשל ֵעגֶ לְ ,ו ֶה ָחלָ ב ֶׁש ָּשׁ ָהה
יח ָחלָ ב ָט ִרי ְּבתֹוְך ֵק ָ
יבת נְ ֵבלָ ה"ֶּ .ב ָע ָבר נָ ֲהגּו לְ ַהּנִ ַ
ֵק ַ
חֹומ ִרים
יבה ֶׁשל ָה ֵעגֶ ל ֶי ְׁשנָ ם ָ
יצי ַה ֵּק ָ
יצד? ְּב ִמ ֵ
יבה ָה ַפְך ִעם ַה ְּז ַמן לִ גְ ִבינָ הּ .כֵ ַ
ַּב ֵּק ָ
ּגֹור ִמים לְ ַה ְפ ִריד ֶאת ֶה ָחלָ ב לְ ַמיִ ם ְולִ גְ ִבינָ ה .לָ כֵ ן ִּת ְיּקנּו ֲחזַ "ל ֶׁש ָאסּור לֶ ֱאכֹול ּגְ ִבינָ ה
ֶׁש ְ
ֶׁשהּוכְ נָ ה ַעל ְי ֵדי נֹוכְ ִריּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא נִ יּכָ ֵׁשל ְּב ִאיּסּור נְ ֵבלָ הָ ,חלִ ילָ ה.
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