
ַּדף ה' : ְּבִדיַקת ָהֵרָאה

ֵיׁש ֶלֱאכֹול ַאְך ְוַרק ִמָּבָׂשר ֶׁשִּנְׁשַחט ַעל ְיֵדי ׁשֹוֵחט ְיֵרא ָׁשַמִים, ְוַהּפֹוְסִקים 
ַמְזִהיִרים ֶׁשָאסּור ָלֵתת ַהְסָמָכה ְלַקל-ַּדַעת ִּכי ִאם ִליֵרא ָׁשַמִים ִּבְלַבד.

ִחיָטה ֵיׁש ִלְבּדֹוק ֶאת ָהֵרָאה, ְּכֵדי ְלַוֵּדא ֶׁשֵאין ָּבּה ֶנֶקב ְוֶׁשֵאין ָּבּה ַמֲחָלה.  ְלַאַחר ַהּׁשְ
ִאם ֵיׁש ָּבּה ֶנֶקב אֹו ַמֲחָלה, ַהְּבֵהָמה ְטֵרָפה. ָאְמָנם ֹרֹוב ַהְּבֵהמֹות ֵאיָנן ְטֵרפֹות, ַאְך 

ְּבָכל ֹזאת ֵאין סֹוְמִכים ַעל ָהרֹוב ִמְּפֵני ֶׁשָּמצּוי ְּפָעִמים ַרּבֹות ֶׁשָהֵראֹות ְטֵרָפה.
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ַּדף ו': ָמזֹון ִלְבֵהמֹות 

ַהַּתְלמּוד אֹוֵמר ֶׁשַהָּקָּב"ה ֵאינֹו ֵמִביא ַּתָּקָלה ֶׁשל ֲעֵבָרה ֹלא ַרק 
ַלַּצִּדיִקים ֶאָּלא ֲאִפיּלּו ֵמַהְּבֵהמֹות ֶׁשָּלֶהם הּוא מֹוֵנַע ַּתָּקָלה ֶׁשל 
ֲעֵבָרה. ֵאיזֹו ֲעֵבָרה ְּבֵהָמה ְיכֹוָלה ַלֲעבֹור? ְוִכי ֵיׁש ָלּה ִמְצוֹות 
ַוֲעֵברֹות? ֵיׁש ַמֲאָכִלים ֶׁשַעל ַּבַעל ַהְּבֵהָמה ִלְמנֹוַע ִמְּבֶהְמּתֹו 
ְלאֹוְכָלם. ְלָמָׁשל: ָאסּור לֹו ְלַהֲאִכיל אֹוָתּה ִּבְתבּוָאה ֶׁשֹּלא 
ִהְפִריׁשּו ִמֶּמָּנה ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות. ַהִאם ָּכל ִמי ֶׁשּקֹוֶנה ָמזֹון 
ְלַבֲעֵלי ַחִּיים ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ִמֶּמּנּו ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות? ַהְּתׁשּוָבה 
ִהיא: ִאם ֶזה סּוג ַמֲאָכל ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם, ָאֵכן ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ִמֶּמּנּו 

ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות, ְלָמָׁשל, ִאם ַהְּבֵהָמה אֹוֶכֶלת ְׂשעֹוִרים ְוַכּדֹוֶמה. ַאְך ִמַּקׁש ָוֶתֶבן 
ֵאין צֹוֶרְך ְלַהְפִריׁש ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות. ַעל ֲחמֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ְמַסֶּפֶרת 

ִרים(. ַהְּגָמָרא ֶׁשהּוא ֵסֵרב ֶלֱאכֹול ֲאִפיּלּו ְׂשעֹוִרים ֶׁשל "ְּדַמאי" )ָסֵפק ְמעּוּׂשָ

ַּדף ז': ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר

ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ַהַּתָּנא ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר 
ְּבַדְרּכֹו ִלְפּדֹות ְיהּוִדי ֶׁשִּנְׁשָּבה ִּביֵדי נֹוְכִרים. 
ְּבַדְרּכֹו הּוא ִנְתַקל ְּבָנָהר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה 
ַלֲעבֹור אֹותֹו. ָאַמר ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ַלָּנָהר: 
ֲעצֹור ֶאת ַהַּמִים ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ַלֲעבֹור! ְוָאֵכן 
ַנֲעָׂשה לֹו ֵנס ְוַהַּמִים ֶנֶעְצרּו ְוַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן 
ָיִאיר ָעַבר ֶאת ַהָּנָהר. ְּכֶׁשָעַבר ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן 
ָיִאיר ֶאת ַהָּנָהר הּוא ָרָאה ְיהּוִדי ִעם ֲחִבילֹות 

ִחיִּטים ְיֵבׁשֹות ֶׁשּיֹוֲעדּו ְלַמּצֹות ְלֶפַסח, ֶׁשָאסּור ָלֶהן ְלֵהָרֵטב ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְחִמיצּו. 
ָאַמר ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ַלָּנָהר: ֲעצֹור ֶאת ֵמיֶמיָך ַּגם ֲעבּורֹו, ִּכי הּוא עֹוֵסק ְּבַמֲעֵׂשה 
ִמְצָוה. ָעַצר ַהָּנָהר ֶאת ֵמיָמיו ַּגם ֲעבּור ַהְּיהּוִדי, ְוׁשּוב ָחַזר ִלְזרֹום. ׁשּוב ָרָאה ַרִּבי 
ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר סֹוֵחר ֲעָרִבי ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעבֹור ֶאת ַהָּנָהר, ְוַגם ֲעבּורֹו ָעַצר ַרִּבי ִּפְנָחס 
ֶּבן ָיִאיר ֶאת ַהָּנָהר, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יֹאְמרּו ֶׁשַהְּיהּוִדים ֵאיָנם ְמַכְּבִדים ֶאת ַהִּנְלִוים ֲאֵליֶהם.

ַּדף ח': ַחֵּמי ְטֶבְרָיה

ְּבַדף ֶזה מּוְזָּכִרים ַחֵּמי ְטֶבְרָיה. ְלַיד ָהִעיר ְטֶבְרָיה נֹוְבִעים 17 ַמְעָינֹות, ֶׁשָהיּו 
ְידּוִעים ְּכָבר ִמיֵמי ֶקֶדם ְּכַבֲעֵלי ְסגּוּלֹות ַמְרֵּפא, ְּבֶׁשל ַהִּמיֶנָרִלים ְוַהְּמָלִחים 
ֶׁשָּבֶהם, ְוַרִּבים ָּבִאים ֲאֵליֶהם ְּכֵדי ִלְרחֹוץ ָּבֶהם ּוְלַחֵּזק ֶאת ְּבִריאּוָתם.  ֲחַז"ל ִהְזִּכירּו 

מן התלמוד
סדר קדשים

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף ו'

הסבר: התלמוד שואל איך יתכן שרק המלך חזקיהו 
ביער את נחש הנחושת שבני ישראל עבדו לו, הרי 
המלכים אסא ויהושפט חיו לפניו והם ביערו את 
כל העבודה זרה שהייתה בזמנם! ומשיבה הגמרא, 
שאותם מלכים לא סיימו את כל המלאכה כדי 

שבניהם יוכלו גם הם לקחת בה חלק.

אישתמיטתיה – נשמט ממנו, נשכח ממנו
מסהיד – מעיד

חג חנוכה שמח!

"אפשר בא אסא ולא ביערו, בא יהושפט ולא 
ביערו? והלא כל עבודה זרה שבעולם אסא 

ויהושפט ביערום! אלא מקום הניחו לו אבותיו 
להתגדר בו"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף ה'- י"א 
שבת פר' מקץ | כ"ד- ל' בכסלו )2-8 לדצמבר(
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ו...מה 
דעתכם?

שווה בדיוק כמו כולם.פחות מובנים, הוא תלמיד זה ייקח יותר זמן ודבריו יהיו כמו כל תלמיד אחד. גם אם בכל אירוע ובכל דבר בדיוק שיפסול אותו מליטול חלק זה שהוא מגמגם אסור מצד אחד:

מצד שני:

אולי זה דווקא יבייש אותו 

יותר ויביך אותו לפני כולם, 

ובמקום לחזק אותו ואת בטחונו 

העצמי, האירוע יגרום לו דווקא 

לתחושת השפלה, לתחושה 

שהוא חריג ושאולי אפילו 

לועגים לו ולגמגום שלו.

בצלאל

דבר תורה 
כשמתארת התורה את חלומו של פרעה 
היא אומרת: "ופרעה חלם והנה עמד 
על היאר". לעומת זאת, כשפרעה מספר 
ליוסף את החלום, הוא מוסיף מילה 
ואומר "בחלמי הנני עמד על שפת 

היאר". 

מה באה המילה "שפת", שהוסיף פרעה 
כשהוא סיפר על חלומו, ללמד ולסמל?

ניתן לומר שיש כאן שינוי גדול בתפיסת 
עולמו של פרעה:

עד להגעתו של יוסף לבית פרעה, ראה 
פרעה את עצמו כשליט העל במצרים, 
הכל יכול, יודע כל, שנמצא אפילו 
מעל המשאב החשוב והקדוש ביותר 
במצרים - היאור. לכן בחלומו הוא ראה 

את עצמו על היאור, דהיינו - מעליו.

אולם, כשמגיע יוסף לבית פרעה, הכל 
משתנה ופרעה מבין שיש לפניו אדם 
מיוחד אשר גדול ממנו, על כן הוא 
משנה ומוסיף מילה אחת, משמעותית 
כ"כ, ואומר: אני לא עומד על היאור, 
אני לא מעליו, חלמתי שאני עומד על 

שפת היאור, לצידו.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

בבית הספר ארגנה המורה את מסיבת חנוכה, שתתקיים בהשתתפות כל 
המורים ההורים והתלמידים, וחילקה תפקידים בין התלמידים להצגה 
ולהדלקת הנרות. אחד הילדים בכיתה הוא מגמגם באופן בולט, ולוקח 

לו הרבה זמן לומר משפט שלם, וגם אז לא תמיד מבינים אותו.

המורה התלבטה האם לתת לו תפקיד בהצגה ובאירוע?

הייתי ראש משפחת כוהנים  א. 
חשובה, אחת מ-24 משמרות 

הכוהנים ששירתו בבית המקדש.
היו לי חמישה בנים שאיתם  ב. 

ביחד נאבקתי בגזרות הקשות 
של אנטיוכוס.

לעת זקנתי סירבתי לשתף  ג. 
פעולה עם העבודה הזרה 

והכרזתי על מרד גדול ברומאים, 
גזרותיהם ותרבותם.

מתתיהו החשמונאי

  | מי אני?

בס"ד

חברותא
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3 דקות 4 דקות

העיר מודיעין

  | מי אנחנו? | מן ההסטוריה

7 דקות

1  .
קרב החשמונאים ביוונים.

2  .
בשנים 167-165- לפני הספירה.

3  .
בבית זכריה, בין ירושלים 

לחברון.
4  .

אלעזר, אחיו של יהודה המכבי,  שנהרג באותו הקרב תחת 
הפיל.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן?  

מתי הוא התרחש?  

היכן הוא התרחש?  

מי האיש הנלחם ליד רגלי    
הפיל?

הכרזת המרד של מתתיהו
בשנת ג'תקצ"ד מלך ביהודה אנטיוכוס הרביעי, שביקש 
לעקור ולהשמיד את הדת היהודית על ידי גזרות קשות 
ואכזריות ביותר. חייליו שידעו כי היהודים שומרי שבת בחרו 
לתקוף את היהודים דווקא ביום זה והיהודים נמנעו להילחם 
חזרה מפאת קדושת השבת. בעת שהגזרות הגיעו לעיר 
מודיעין, קם ראש משפחת הכוהנים, מתתיהו החשמונאי, 
והחליט להילחם ברצון היוונים להשמיד את הדת היהודית. 
הוא הורס את מזבח האלילים ומכריז על מרד באומרו: "אם 
כל העמים אשר בבית מלכות המלך ישמעו לו לסור כל 
איש מדת אבותיו וימצאו חפץ בפקודותיו, אני ובני ואחי 
נלך בברית אבותינו. חלילה לנו לעזוב את התורה והמצוות, 
ולדברי המלך לא נשמע לסור מדתנו ימינה או שמאלה" )ספר 

המכבים א'(. מתתיהו, בניו 
ושאר המורדים בורחים אל 
ההרים ומשם מנהלים את 

קרבות המרד ביוונים. 

א. הייתי עיר קדומה בשפלת יהודה.

בתוכי ובסביבתי התגוררו בני משפחת  ב. 
החשמונאים, ואצלי גם פרץ המרד הגדול.

סמוך אלי ישנו מקום שנקרא קברות המכבים. ג. 

בשנת  תשנ"ו )1996( הוקמתי מחדש ומתגוררים  ד. 
בי היום למעלה מ-80,000 איש.
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4

אנטיוכוס הרביעי
)Wikipedia, Classical Numismatic Group, Inc(



יש לי מושג | ברכת אשר יצר !
את ברכת "אשר יצר" מברכים לאחר שמתפנים ועושים 
את הצרכים. זוהי ברכת הודאה לה' על כך שהגוף 
מתפקד בצורה בריאה ופולט מתוכו את הפסולת 
המזיקה, ועל הפלא שבחיבור בין נשמה רוחנית לגוף 

גשמי. לפני הברכה יש לשטוף את הידיים.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
א. מה צריך ללמוד תלמיד חכם?

ב. מה פירוש הביטוי "ַסָּכְנָתא ֲחִמיָרא ֵמִאיּסּוָרא"?

ג. מה פירוש הביטוי "ָּכל ְּדָפֵריׁש - ֵמֻרָּבא ָּפֵריׁש" ?

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 ט': ָמה ָצִריְך ִלְלמֹוד ַתְּלִמיד ָחָכם?

ָמה ָצִריְך ִלְלמֹוד ָּכל ַתְּלִמיד ָחָכם? ַּכּמּוָבן ָעָליו ִלְהיֹות ָבִּקיא 
ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְוֶׁשְּבַעל ֶּפה, ֲאָבל  ִמְּלָבד ֹזאת ָעָליו ִלְהיֹות ָבִּקיא 
ּוְמתּוְרָגּל ְּבַכָּמה ִעְנָיִנים ַמֲעִׂשִּיים. ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְּבֵׁשם ַרב ֶׁשַּתְלִמיד 
ָחָכם ָצִריְך ִלְלמֹוד ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים: ְּכָתב, ְׁשִחיָטה ּוִמיָּלּה. ֹזאת 
ְּכֵדי ֶׁשיּוַכל ַלְחּתֹום ֶאת ְׁשמֹו ִאם ֵיֵׁשב ְּבִדין אֹו ִיְצָטֵרְך ְלָהִעיד 
)ְּבאֹוָתם ָיִמים ֹלא ּכּוָּלם ָיְדעּו ִלְכּתֹוב( ְויּוַכל ִלְׁשחֹוט ַּבֲעֵלי ַחִּיים 
ְוָלמּול ִּתינֹוקֹות ְּבִמְקֶרה ַהּצֹוֶרְך. ַרב ֲחַנְנָיא ַּבר ָׁשְלָמיא הֹוִסיף 
מֹו ֶׁשל ַרב ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים נֹוָסִפים: ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפיִּלין, ִּבְרַּכת  ִמּׁשְ

ֲחָתִנים ְוִציִצית, ֶׁשֵּיַדע ְלָהִכין אֹוָתם ּוְלָבֵרְך ָּכָראּוי.

ַּדף י': ַסָּכְנָתא ֲחִמיָרא ֵמִאיּסּוָרא

ְּבַּדף זה ְמַלְּמִדים אֹוָתנּו ֲחָכִמים ְּכָלל ָחׁשּוב: 
"ַסָּכְנָתא ֲחִמיָרא ֵמִאיּסּוָרא" - ַסָּכָנה ֲחמּוָרה 
יֹוֵתר ֵמִאיּסּור. ֵּפרּוׁש ַהָּדָבר הּוא ֶׁשָאְמָנם 
ֵיׁש ְלִהיָּזֵהר ְמאֹוד ֹלא ַלֲעבֹור ֲעֵבָרה ֲאָבל 
ֶאת  ְלַסֵּכן  יֹוֵתר ֹלא  ַאף  ְלִהיָּזֵהר  ָצִריְך 
ַעְצֵמנּו. ָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָסֵפק ַהִאם ִּכְּכרֹות 
ֶׁשל ְּתרּוָמה ָנְגעּו ְּבטּוְמָאה אֹו ֹלא, ְמִקיִלים 
ְּבָכְך ּוִמְתַיֲחִסים ֲאֵליֶהם ִּכְטהֹוִרים, ְוִאיּלּו 
ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָסֵפק ַהִאם ָנָחׁש ָׁשָתה ֵמַהַּמִים 

ְוִהִּטיל ָּבֶהם ֶאֶרס - ַהַּמִים ֲאסּוִרים ִּבְׁשִתָּיה ְּבֶׁשל ַהַּסָּכָנה. ִמָּכאן ָאנּו 
רֹוִאים ַעד ַּכָּמה ַמְקִּפיָדה ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְׁשמֹור ַעל ָחֵיינּו ּוְבִריאּוֵתנּו 

ְוֹלא ְנַסֵּכן אֹוָתם ֶׁשֹּלא ְלצֹוֶרְך.

ַּדף י"א : רֹוב

יש ְׁשֵני סּוִגים ֶׁשל "רֹוב". ִאם ֶיְׁשָנּה ַּתֲערֹוֶבת ֶׁשל ַמֲאָכל מּוָּתר 
ְוֶׁשל ַמֲאָכל ָאסּור - הֹוְלִכים ַאַחר ָהרֹוב. ְּכלֹוַמר: ִאם רֹוב ַהַּתֲערֹוֶבת 
ְּכֵׁשָרה, ֲאַזי מּוָּתר ֶלֱאכֹול ֶאת ּכּוָּלּה, ִּכי ִמיעּוט ָהִאיּסּור ָּבֵטל ְּברֹוב 
ַהֶהֵּתר, ַאְך ִאם רֹוב ַהַּתֲערֹוֶבת ֲאסּוָרה ֲאַזי ָאסּור ֶלֱאכֹול ֶאת ָּכל 
ַהַּתֲערֹוֶבת. ֶיְׁשנֹו ִמְקֶרה נֹוָסף ֶׁשל רֹוב, ַהְמכּוֶּנה "ָּכל ְּדָפֵריׁש - 
ֵמֻרָּבא ָּפֵריׁש" - ָּכל ַהּפֹוֵרׁש, ּפֹוֵרׁש ִמן ָהרֹוב. ְלָמָׁשל, ֲחִתיַכת ָּבָׂשר 
ֶׁשִּנְמְצָאה ִּבְרחֹוב ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֵּתַׁשע ֲחנּוּיֹות ְּכֵׁשרֹות ַוֲחנּות ַאַחת ֶׁשל 
ְטֵרָפה, ְוֵאין יֹוְדִעים ִמַּנִין ִהִּגיַע ֲחִתיַכת ַהָּבָׂשר, אֹוְמִרים: ֲחִתיַכת 
ַהָּבָׂשר ָּפְרָׁשה, ָיְצָאה, ֵמַאַחת ִמֵּתַׁשע ַהֲחנּוּיֹות ַהְּכֵׁשרֹות ֶׁשֵהן 

ָהרֹוב, ּומּוָּתר ֶלֱאכֹול ֶאת ַהָּבָׂשר.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף ח''- י"א מי
ֶאת ַחֵּמי ְטֶבְרָיה ְּבִמְסָּפר ְמקֹומֹות ְוָאְמרּו ֶׁשֵהם נֹוְתרּו ִמַּמְעָינֹות אנחנו?

ַהְּתהֹום ֶׁשל  ַהַּמִים ָהרֹוְתִחים ֶׁשִּנְפְּתחּו ִּבְזָמן ַהַּמּבּול. ְּבַמֶּסֶכת 
ְפָּסִחים ׁשֹוֲאִלים ֲחָכִמים ִמְּפֵני ָמה ֵאין ַמְעָינֹות ְּכמֹו ַחֵּמי ְטֶבְרָיה 
ִּבירּוָׁשַלִים? ּוְמִׁשיִבים ַעל ָּכְך, ֶׁשִאיּלּו ָהיּו ִּבירּוָׁשַלִים ַמְעָינֹות 
ָּכֵאֶּלה, ָהיּו עֹוֵלי ָהְרָגִלים ָּבִאים ְלָׁשם ְּבִעיָּקר ִּבְׁשִביל ַהַּמְעָינֹות 

ְוֹלא ִּבְׁשִביל ִמְצַות ָהֲעִלָּיה ָלֶרֶגל.

זהו את המלכים המופיעים במפגש:

1. אפשר לקרוא את השם שלי מהסוף להתחלה 
ומההתחלה לסוף 

2. שברתי את נחש הנחושת 

3. היהודים יצאו למרד נגדי 

4. השם שלי קשור למשפט 

5. חלמתי חלום שקשור לנהר 


