תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף קי"ז-קכ"ג
שבת פרשת שמיני | י"ז-כ"ג באדר ב' ( 30-24למרץ)

רֹוטב"
"העֹור וְ ָה ֶ
ַּדף קי"זֶּ :פ ֶרק ָ
טּומ ָאהְ ,ו ַה ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ַמ ְזּכִ ָירה ֲחלָ ִקים
עֹוסק ְּב ִדינֵ י ְ
רֹוטב" ֵ
"העֹור ְו ָה ֶ
ֶּפ ֶרק ָ
ׁשּורים
טּומ ָאהֵ .איְך ְק ִ
ׁשֹונִ ים ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַח ִּיים :עֹורֲ ,ע ָצמֹותַ ,ק ְרנַ ִים ָועֹוד ,לְ גַ ֵּבי ִּדינֵ י ְ
טּומ ָאה?
ַק ְרנַ ִים לְ ְ
ּובכֵ ןַ ,מ ֲאכָ ל ָט ֵמא ֵאינֹו יָ כֹול לְ ַט ֵּמא ַמ ֲאכָ ל ַא ֵחרֶ ,אּלָ א ִאם ּכֵ ן ַה ַּמ ֲאכָ ל הּוא ְּב ִׁשיעּור
ְ
חּוּב ֶרת
יצהַ ,אְך ְמ ֶ
אֹומ ֶרתֵ ,אפֹואֶׁ ,ש ִאם ֵיׁש ָּב ָׂשר ֶׁש ֵאין ּבֹו ִׁשיעּור ּכַ ֵּב ָ
יצהַ .ה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
ּכַ ֵּב ָ
ימה ֶאת ַה ָּב ָׂשר לְ ִׁשיעּור
יצהָ ,ה ֶע ֶצם ַמ ְׁשלִ ָ
ּוב ַי ַחד ִעּמֹו ִהיא ְּב ִׁשיעּור ּכַ ֵּב ָ
ֵאלָ יו ֶע ֶצם ְ
יצה ְוהּוא ָיכֹול לְ ַט ֵּמא.
ּכַ ֵּב ָ

"ׁשֹומ ִרים" ֶׁשל ַמ ֲאכָ לִ ים
ְ
ַּדף קי"ח" :יָ ַדיִ ם" וְ
לֹומ ִדים ַעל ָ"י ַד ִים" ֶׁשל ֵּפרֹות ְו ַעל
ְּב ַדף ֶזה ְ
"ׁשֹומ ִרים" ֶׁשל ֵּפרֹות.
ְ
אֹוח ִזים ֶאת
ְּכ ֵׁשם ֶׁש ְּל ֵכ ִלים ֵיׁש ָי ִדית ֶׁש ָּבּה ֲ
יה
ַהּכְ לִ יּ ,כָ ְך ֵיׁש ֵּפרֹות ֶׁש ֵּיׁש לָ ֶהם ָ"יד" ֶׁש ָעלֶ ָ
ַה ְּפ ִרי נֶ ֱא ָחז" .יָ ד" ֶׁשל ֵּפרֹות ִהיא ֶה ָענָ ף ָה ַרְך
"ׁשֹומר" ֶׁשל ַה ְּפ ִרי
ֵ
ֶׁש ַה ְּפ ִרי נִ ְתלֶ ה ָעלָ יו ָּב ִאילָ ן.
ֹׁומ ֶרת ָעלָ יו
יּפה ֶׁש ַעל ָהאֹוכֶ לֶׁ ,שּש ֶ
ִהיא ַה ְּקלִ ָ
ֶׁשֹּלא יִ ְת ַקלְ ֵקל.
עֹוסקֹות ְּב ָ"יד"
ְ
ּדּוע ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְו ַה ְּג ָמ ָרא
ּומ ַ
ַ
"ׁשֹומר" ֶׁשל ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהם
ֵ
ּוב
ְ
טּומ ָאה
ׁשּורים לַ ֲהלָ כֹות ׁשֹונֹות .לְ ָמ ָׁשלִ ,אם ְ
ְק ִ
ֹׁומר" ֶׁשל ַמ ֲא ָכלָּ ,כל
נֹוג ַעת ַּב ָ"ּיד" אֹו ַּב"ּש ֵ
ַ
ּטּומ ָאה
ַה ַּמ ֲאכָ ל נִ ְה ֶיה ָט ֵמאּ ,כְ ִאיּלּו נָ גְ ָעה ַה ְ
ַּב ַּמ ֲאכָ ל ַע ְצמֹו.

יּטה
ַּדף קי"טּ :גַ ְר ִעין ִח ָ
ְּב ֵבית ִמ ְד ָרׁשֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִי ְׁש ָמ ֵעאל ָא ְמרּו:
יּפה ֶׁשל
יּטה ְו ַה ְּקלִ ָ
יּפה ֶׁשל ּגַ ְר ִעינֵ י ִח ָ
ַה ְּקלִ ָ
"ׁשֹומר" ֶׁשל
ֵ
יּטה ִהיא
יּפה ֶׁשל ּגַ ְר ִעין ִח ָ
ְקלִ ָ
יּטהְ ,ו ָל ֵכן ִהיא ִמ ְצ ָט ֶר ֶפת ֵא ָליו
ַּג ְר ִעין ַה ִח ָ
יּטה ְו ֶׁשל
טּומ ָאהַּ .ג ְר ִעינִ ים ֶׁשל ִח ָ
ְ
ְל ִענְ ַין
עֹורהֵ ,הם ְק ַטּנִ ים ְמאֹודְ ,ו ֵאינָ ם ְּב ִׁשיעּור
ְׂש ָ
יצה" יָ כֹול
יצה"ַ .רק ַמ ֲאכָ ל ְּב ִׁשיעּור "ּכַ ֵּב ָ
"ּכַ ֵּב ָ
יצד ּגַ ְר ִעין
טּומ ַאת ֳאכָ לִ יןִ ,אם ּכֵ ןּ ,כֵ ַ
לְ ַט ֵּמא ְּב ְ
ֹׁומרָ ,יכֹול
יּטהֲ ,א ִפיּלּו ִעם ַהּש ֵ
ֶא ָחד ֶׁשל ִח ָ
אֹומר
ֵ
טּומ ַאת ֳא ָכ ִלין? ַה ַּת ְלמּוד
ְ
ְל ַט ֵּמא
דּוּבר ְּבגַ ְר ִעינִ ים ּגְ דֹולִ ים ְמאֹודּ ,כְ מֹו ֵאּלּו
ֶׁש ְּמ ָ
קּופתֹו ֶׁשל ִׁש ְמעֹון ֶּבן ֶׁש ַטחַ .על
ֶׁש ָהיּו ִּב ְת ָ
סּוּפר ְּב ַמ ֶּס ֶכת ַּת ֲענִ ית,
ַה ַּג ְר ִעינִ ים ַה ָּללּו ְמ ָ
ימי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ֶׁש ַטח ָה ְי ָתה ְּב ָרכָ ה ַּב ְיבּול,
ֶׁש ִּב ֵ
גֹודל ּגָ דֹול ְמאֹוד.
יּטה ָהיּו ְּב ֶ
ַעד ֶׁשּגַ ְר ִעינֵ י ַה ִח ָ
גיליון 284

l

raeli.co.i

talmudis

התלמוד

הישראלי

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

"תנן התם :כל שהוא יד ולא שומר – טמא ומטמא
ואינו מצטרף .שומר ואע"פ שאינו יד – טמא
ומטמא ומצטרף .לא יד ולא שומר – לא טמא
ולא מטמא"
מיחסרא – חסר
אתיא – בא
הסבר :התלמוד דן בחלקים שונים במאכל,
שנחשבים יד (מקום אחיזה) או שומר (המגן על
חלק אחר) ,ובדינם לגבי טומאה וטהרה.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

מתפלפלים

| מן ההסטוריה

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

המושב מבוא מודיעים

לצערה הרב של המשפחה ,אחד מילדיה שהיה בן  16נפטר ממחלה
קשה .בני המשפחה חשבו איך הכי נכון יהיה להנציח את זכרו .חלק מבני
המשפחה רצו לארגן טורניר כדורסל לזכרו כי הוא אהב כדורסל ,וחלק רצו
לארגן שיעורי תורה ופעילות חסד לזכרו .הדבר יצר מתח וויכוח במשפחה.

המושב מבוא מודיעים הוקם בשנת תשכ"ד
( )1964על ידי גרעין נח"ל מתנועת הנוער
עזרא .כעבור כשש שנים עזב הגרעין
המיישב למקום קבע במבוא חורון ,והיישוב
ננטש .הוא יושב מחדש על ידי הרב שלמה
קרליבך וחסידיו ,שרובם הגיעו מארצות
הברית .הרב קרליבך גר בארצות הברית ,אך
היה מגיע מדי שנה לביתו במושב ועורך בו
קבלת שבת וסעודות ,אליהן הגיעו אלפים
ממעריציו ,שהיו ישנים בשקי שינה בכיכר
המושב .עד היום עומד בחזית בית הכנסת
כיסא חצוב
בסלע ,שבו
נהג לשבת.

אחד:

מצד
המשפחה
ני
אמרו חלק מב ל ,וטורניר
דורס
כי הוא אהב כ רו זו תהיה
כ
כדורסל לז ה ומכובדת
הנצחה ראוי
ם גם ייהנו
ל
לזכרו .כך כו יזכרו אותו.
משחק וגם
מה

ו...מה
דעתכם?

| מי אני?

בספירה
מבריאת העולם
לועזי
(למיניינם)

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

נולד בברלין בשנת  .1925נפטר בגיל  69בשנת  ,1994ונקבר בירושלים.
היה ידוע בכינוי "הרבי המרקד".
הלחין למעלה מ 1,000-מנגינות ושירים ,ונחשב לאחד מגדולי הזמר
החסידי במאה ה.20-
הרבה לעסוק בקירוב רחוקים ברחבי העולם באמצעות המוזיקה.
מנינים תפילה רבים ,ובעיקר תפילות קבלת שבת ,קרויים על שמו,
ומתפללים על פי ניגוניו.

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-

 4דקות

שלמה קרליבך
הרב

.1
.2
.3
.4
.5

0

חלק
המשפח אחר מבני
ש
ב
היהודי וע ה ,עולם
ל
מקובל שמנ פי המסורת
צי
חי
ם
אדם
שנפטר
על ידי לי
ועשיית חסד מוד תורה
על ידי משח לזכרו ,ולא
ק כדורסל.

הוויכוח הזה היה מאוד סוער ורגשי...

הרב קרליבך,
משפטי הרב שלמה
קרליבך זצ"ל ,דף
הפייסבוק

מי
אני

אמרומצד שני:

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

קרליבך.
ב שלמה
העיר
ר
1.1ההרבי המרקד.סן פרנציסקו ,קהילת
ת
א
ך
ב
32..2גשר הזהב ברב קרלי
ה
ם מחדש
ם
 3בה ה
קיותפילה' .עין הוק
'אהבה
מודי
דיו.
מי
ל
ת
היישוב מבואקרליבך ו
 4.4ידי הרב
על

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מיהו האיש עם הגיטרה?
 2מה היה הכינוי שלו?
 3מהו הגשר מאחור ואיך הוא קשור לדמות?
 4איך השלט 'מבוא מודיעין' קשור לדמות?

 7דקות

| מי אנחנו?
א .אנחנו לקוחים בעיקר מפסוקים ותפילות.

 3דקות

ב .המפורסמים שבינינו הם "עם ישראל חי"" ,והאר עינינו"" ,למען אחי ורעי",
"ובאו האובדים" ועוד רבים אחרים.
ד .המנגינות שלנו נשמעות בתפילות ,בבתי כנסת ובאירועים יהודיים ברחבי העולם.

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

לחין הרב
שירים שההקרליבך
שלמ

ג .בזכות הרב קרליבך מכירים אותנו רבים.

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
פרשת שמיני פותחת בסיפור מותם של בני
אהרון ,ובשתיקתו של אהרון כששמע על מיתת
בניו .בהמשך הפרשה ,מאריכה התורה לתאר את
המאכלים האסורים ומותרים באכילה.
האם ישנו קשר בני שני נושאים אלו?
פיו של האדם הוא האיבר המחבר בין תוך האדם
אל מה שמחוצה לו.
על ידי הדיבור אנו מוציאים החוצה את
מחשבותינו ,ומצד שני ,ע"י האכילה אנחנו
מכניסים דברים מן החוץ אל תוכנו.
סגירת פיו של אהרון בתחילת הפרשה והציווי
שלא לאכול כל דבר המופיע בהמשכה  -באים
ומלמדים אותנו שבאותו אופן שישנם מאכלים
אותם עלינו להיזהר שלא להכניס בפינו אל תוכנו,
כך גם מן הצד השני ישנם דיבורים מזיקים אותם
עלינו להיזהר שלא להוציא בפינו אל החוץ.

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף ק״כ  -קכ״ג

יבה ַּת ָּמה"
ַּדף ק"כּ" :כְ ִת ָ
אֹומר ֶׁשּלְ כָ ל ַׂש ֲע ָרה ֵיׁש נֶ ֶקב ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ִהיא ּגְ ֵדלָ הְ ,ו ַהּנֶ ֶקב ַה ֶּזה ָעמֹוק
יֹוחנָ ן ֵ
ַר ִּבי ָ
חֹודר ָּבעֹור ַעד לַ ָּב ָׂשר.
ְו ֵ
יבה
יבה ַּת ָּמה" ּ -כְ ִת ָ
ֶי ְׁשנָ ּה ֲהלָ כָ ה ֶׁש ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַה ְּת ִפיּלִ ין ְצ ִריכֹות לְ ִהיּכָ ֵתב "ּכְ ִת ָ
יבה ַּת ָּמה.
חֹורים אֹו נְ ָק ִבים ֵאינֹו ָראּוי לִ כְ ִת ָ
ּוקלָ ף ֶׁש ֵּיׁש ּבֹו ִ
מּוׁשלֶ ֶמת ְונָ ָאהְ ,
ְ
יֹוחנָ ןֲ ,ה ֵרי ְּבכָ ל ְקלָ ף ֵיׁש נְ ָק ִביםּ ,כִ י ַה ְּקלָ ף הּוא ָהעֹור ֶׁשל ַה ְּב ֵה ָמה
לד ְב ֵרי ַר ִּבי ָ
ִ
יבת ְּת ִפיּלִ ין?
עֹומק ָאז ֵאיְך הּוא ָראּוי לִ כְ ִת ַ
חֹודרֹות ּבֹו לָ ֶ
ְו ַה ְּשׂ ָערֹות ְ
סֹותם אֹותֹו ֵאינֹו נֶ ֶקב
עֹובר ָעלָ יו ְו ֵ
ׁשּובת ַה ַּתלְ מּוד ִהיא ֶׁשּנֶ ֶקב ָק ָטן ֶׁש ַה ְּדיֹו ֵ
ְּת ַ
יבת ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַה ְּת ִפיּלִ ין.
ּפֹוסל ֶאת ּכְ ִת ַ
ֶׁש ֵ

"אלָ ל"
ַּדף קכ"אֲ :
טּומ ַאת ֳאכָ לִ ין.
יצה לְ ִענְ ַין ְ
"אלָ ל" ִמ ְצ ָט ֵרף לְ ִׁשיעּור ּכַ ֵּב ָ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה נֶ ֱא ַמר ֶׁש ֲ
"אלָ ל"?
ַמהּו ֲ
ְׁש ֵּתי ִׁשיטֹות ָּב ִענְ ָין:

!

יש לי מושג | מחצית השקל

בזמן המקדש היה כל יהודי חייב לתרום פעם
בשנה סכום של מחצית השקל לבית המקדש.
מכסף זה היו קונים את קרבנות הציבור .כיום
נוהגים לתת בחודש אדר "זכר למחצית השקל"
לצדקה.

שאלות השבוע ???
א .מתי ַמ ֲאכָ ל ָט ֵמא יָ כֹול לְ ַט ֵּמא ַמ ֲאכָ ל
ַא ֵחר?
המ ֲאכָ ל כדי
ב .מה צריך להיות ְּב ִׁשיעּור ַ
טּומ ַאת ֳאכָ לִ ין?
שיהיה יָ כֹול לְ ַט ֵּמא ְּב ְ
ה"ׁשֹומ ִרים" ֶׁשל
ְ
ג .מי הם ה"יָ ַדיִ ם" וְ
ַמ ֲאכָ לִ ים?

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

אֹומר ֶׁש ֲאלָ ל הּוא ּגִ יד ָר ָחב ְו ָק ֶׁשה ְמאֹוד ְּב ֶצ ַבע לָ ָבןֶׁ ,שּנִ ְמ ָצא ִמ ַּת ַחת
יֹוחנָ ן ֵ
ַר ִּבי ָ
יֹותר
לַ ַּצּוָאר ֶׁשל ַה ְּב ֵה ָמהַ .הּגִ יד ַה ֶּזה ֵאינֹו נֶ ֱאכָ ל לְ ַבּדֹו ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ָק ֶׁשה ְּב ֵ
ְואֹוכְ לִ ים אֹותֹו ַרק ַי ַחד ִעם ָּב ָׂשר.
יטים ֶאת ָהעֹור
ֵריׁש לָ ִקיׁש ָא ַמרֲ :אלָ ל הּוא ָּב ָׂשר ֶׁשּנִ ְׁש ָאר ַעל ָהעֹור ּכְ ֶׁש ַּמ ְפ ִׁש ִ
ִמן ַה ָּב ָׂשר.

ַּדף קכ"בַּ :ד ֶּב ֶׁשת ַהּגָ ָמל
טּומ ַאת נְ ֵבלָ ה .לָ כֵ ן
קֹוב ַעת ֶׁש ַרק ַמה ֶּשׁ ָראּוי לַ ֲאכִ ילָ ה יָ כֹול לְ ַט ֵּמא ְּב ְ
ּתֹורה ַ
ַה ָ
טּומ ַאת
נֶ ֱא ַמר ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ַה ֶּפ ֶרק ֶׁשעֹור ֶׁשל ְּב ֵה ָמה ֵאינֹו ְמ ַט ֵּמא ְּב ְ
נְ ֵבלָ הִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָהעֹור ָק ֶׁשה ְו ֵאינֹו ָראּוי לַ ֲאכִ ילָ ה ְולָ כֵ ן הּוא ֹלא נֶ ְח ָׁשב ָּב ָׂשר.
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ ְל ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה נֶ ֱא ָמר ֶׁשעֹור ַה ַּד ֶּב ֶׁשת ֶׁשל ָּג ָמל ָצ ִעיר ְמ ַט ֵּמא
טֹוט ֶרת
טּומ ַאת נְ ֵבלָ הּ ,כִ י ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ַרְך ִּדינֹו ּכְ ָב ָׂשרַ .עד ָמ ַתי נֶ ְח ֶׁש ֶבת ַה ֲח ֶ
ְּב ְ
הֹוׁש ַע ֶּבן לֵ ִויּ :כָ ל ְז ַמן ֶׁשֹּלא ִה ְט ִעינּו ַמ ָּשׂא ַעל
ּכְ ָב ָׂשר? ָא ַמר עּולָ אָ ,א ַמר ַר ִּבי ְי ֻ
נֹותר ַרְך.
ַהּגָ ָמלָ ,העֹור ָ

ַּדף קכ"גּ :גְ דּוד ַה ַחּיָ לִ ים
רֹומ ִאים ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְּב ַד ְרּכֹו לְ ִמלְ ָח ָמה ְונִ כְ נַ ס
ַּב ָּב ָר ְי ָתא נֶ ֱא ַמרּ :גְ דּוד ֶׁשל ַח ָּילִ ים ָ
טּומ ַאת ֵמתִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּכָ ל ּגְ דּוד ֶׁשל ַחּיָ לִ ים
לְ ַביִ ת ְמסּוּיָ ם ּ -כָ ל ַמה ֶּשׁ ַּב ַּביִ ת ָט ֵמא ְּב ְ
עֹוׂשים ִעם
ִ
רֹומ ִאים נָ ָׂשא ִאיּתֹו לְ ָפחֹות ּכַ ָּמה עֹורֹות ֶׁשל ֵמ ִתיםּ ,כִ י ֵהם ָהיּו
ָ
טּומ ַאת ֵמת.
ָהעֹורֹות ּכִ יּשּׁוף ַּב ִּמלְ ָח ָמהַ ,ו ֲה ֵרי עֹור ֶׁשל ֵמת ְמ ַט ֵּמא ְּב ְ
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יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן
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