
 | מן ההסטוריה
ספר הכוזרי

בשנת 1139 כתב רבי יהודה הלוי את 
אחד מהספרים החשובים ביותר: ספר 
הכוזרי. הספר הוא חיבור פילוסופי חשוב, 
המתאר מלך שחולם חלום בו אומר לו 
המלאך: "כוונתך רצויה אך מעשיך אינם 
רצויים". בעקבות זאת המלך מזמין אליו 
את חכמי הדתות השונות והפילוסופים 
כדי לברר מהי הדרך והאמונה הנכונה, 
וכך הוא מסביר את יסודות האמונה 
היהודית. הספר נכתב בערבית ותורגם 
על ידי יהודה אבן תיבון. ריה"ל מספר 

בספר גם את סיפור 
מלך כוזר שהתגייר עם 
אנשי ממלכתו לאחר 
למסקנה  שהגיעו 
שהדת היהודית היא 
הנכונה ועל פיה צריך 

לחיות.

ַּדף י"ב: "רֹוב ְמצּוִיים ֵאֶצל ְׁשִחיָטה מּוְמִחים ֵהם"

ְמעֹון  ְראּוֵבן ִּביֵּקׁש ִמׁשִּ
ל  ּו ל ְל ׁש  ַּג  : ֹו ר ֵב ֲח
ּוְׁשַחט  גֹוִלים  ְנ ְר ַּת ַה
ְּבַבָּקָׁשה ָחֵמׁש ַּתְרְנגֹולֹות. 
ָהַלְך  ְׁשָעַתִים  ְלַאַחר 
ְראּוֵבן ְללּול ַהַּתְרְנגֹוִלים 
ּוָמָצא ָחֵמׁש ַּתְרְנגֹולֹות 
ְׁשחּוטֹות ְלַיד ַהּלּול. ֶאת 
ִׁשְמעֹון הּוא ֹלא ָרָאה, 
ְוֹלא ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשָאֵכן 
ַחט,  ִׁשְמעֹון הּוא ֶזה ֶׁשּׁשָ

ְוָלֵכן ָׁשַאל ֶאת ַעְצמֹו ַהִאם מּוָּתר לֹו ֶלֱאכֹול ֶאת ַהַּתְרְנגֹולֹות? 

ָהַרב ָאַמר לֹו: ֵיׁש ְּכָלל ְּבִדיֵני ְׁשִליחּוּיֹות ֶׁשקֹוֵבַע: "ֵאין ֲחָזָקה ָׁשִליַח עֹוֶׂשה 
ִליחּות ֶׁשהּוְּטָלה  ִליַח ָעָׂשה ֶאת ַהּׁשְ ְׁשִליחּותֹו" - ִאי ֶאְפָׁשר ִלְסמֹוְך ַעל ָּכְך ֶׁשַהּשָׁ
ָעָליו. ַאף ַעל ִּפי ֵכן מּוָּתר ְלָך ֶלֱאכֹול ֶאת ַהַּתְרְנגֹולֹות ִמְּפֵני ֶׁשֲחַז"ל ָקְבעּו: "רֹוב 
ְמצּוִיים ֵאֶצל ְׁשִחיָטה מּוְמִחים ֵהם" - רֹוב ָהֲאָנִׁשים ֶׁשעֹוְסִקים ִּבְׁשִחיָטה, ֵהם 
ְמעֹון ָׁשַחט ֶאת  מּוְמִחים ְּבִהְלכֹות ְׁשִחיָטה, ְוָלֵכן ֲאִפיּלּו ֶׁשֵאיֶנּנּו ְּבטּוִחים ֶׁשּׁשִ
ַחט אֹוָתם הּוא מּוְמֶחה ְיֵרא  ָהעֹופֹות, ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְּבטּוִחים ֶׁשִּמי ֶׁשּׁשָ

ָׁשַמִים ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְסמֹוְך ַעל ְׁשִחיָטתֹו.
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ַּדף י"ג: ְרִאַּית ַהּׁשֹוֵחט

ֶאְפָׁשר ִלְׁשחֹוט ְּבָכל ְזַמן ֶׁשרֹוִצים, ַּבּיֹום אֹו ַּבַּלְיָלה, ֲאָבל ָצִריְך ֶׁשַהּׁשֹוֵחט ִיְרֶאה 
ַמה הּוא עֹוֶׂשה, ְוָלֵכן ֵיׁש ִלְׁשחֹוט ְלאֹור ֲאבּוָקה - אֹור ָחָזק.

ַעל ַהּׁשֹוֵחט ִלְראֹות ִאם הּוא ָׁשַחט ַמְסִּפיק ִּכְדִריַׁשת ַהֲהָלָכה, ּוְבָכל ֹזאת, ִאם 
ָאָדם ָׁשַחט ַּבַּלְיָלה ְׁשִחיָטתֹו ְּכֵׁשָרה, ִמְּפֵני ֶׁשַאַחר ָּכְך ְלאֹור יֹום ֶאְפָׁשר ִלְבּדֹוק 

ִאם ַהְּבֵהָמה ִנְׁשֲחָטה ַּכִּדין.

ַּדף י"ד: ְׁשִחיָטה ְּבַׁשָּבת

י  ׁשֹוֵחט ָׁשַחט ְּבָטעּות ַּתְרְנגֹוֶלת ְּביֹום ַׁשַּבת קֹוֶדׁש, ְּבעֹודֹו ָּבטּוַח ֶׁשּיֹום ִׁשיּׁשִ
ַהּיֹום. ַמה ִּדיָנּה ֶׁשל ַהַּתְרְנגֹוֶלת, ֶׁשֲהֵרי ִהיא ִנְׁשֲחָטה ְּבַׁשָּבת?

ִחיָטה ַהּזּו ָהְיָתה ְּבׁשֹוֵגג, ַהַּתְרְנגֹוֶלת ְּכֵׁשָרה, ַאְך ִמי ֶׁשּשֹׁוֵחט ְּבֵמִזיד  ֵמַאַחר ֶׁשַהּׁשְ
ְּבַׁשָּבת - ְׁשִחיָטתֹו ְּפסּוָלה, ִּכי הּוא ְמַחֵּלל ַׁשָּבת, ּוְמַחֵּלל ַׁשָּבת - ְׁשִחיָטתֹו ְּפסּוָלה.

ַּדף ט"ו: ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְוִהְלכֹות ְׁשִחיָטה

ֵיׁש ִליּמּוד ִהְלָכִתי ְּבִדיֵני ְׁשִחיָטה ַהִּנְלָמד ֵמֲעֵקַדת ִיְצָחק.

ִמַּמֲעֵׂשה ֲעֵקַדת ִיְצָחק ָאנּו לֹוְמִדים ֶׁשֵאין ִלְׁשחֹוט ְּבַסִּכין ַהְמחּוֶּבֶרת ַלַּקְרַקע. 
ֶׁשֲהֵרי ַעל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶנֱאַמר: "ַוִּיַּקח ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשֹחט ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו". ִאי 
ֶאְפָׁשר ָלַקַחת ָּדָבר ֶׁשְּמחּוָּבר ַלַּקְרַקע, ּוִמָּכאן לֹוְמִדים ֶׁשָאסּור ִלְׁשחֹוט ְּבַסִּכין 

ַהְמחּוֶּבֶרת ַלַּקְרַקע.

מן התלמוד
סדר קדשים

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף ט"ו

הסבר: רב פפא אומר שלפעמים מותר לאדם 
בריא לאכול בהמה שנשחטה עבור חולה בשבת, 
כגון במקרה שהיה שם חולה מבעוד יום והבהמה 
נועד לשחיטה ולא הייתה מוקצה; ולעומת זאת 
יהיה לו אסור לאכול דלעת שבושלה עבור חולה, 
שהיא אסורה משום מוקצה, משום שהייתה 

מחוברת בערב שבת.

קרא – דלעת
אומצא – בשר נא

"אמר רב פפא: פעמים שהשוחט מותר, 
כגון שהיה לו חולה מבעוד יום, מבשל 

אסור, כגון שקצץ לו דלעת" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף י"ב- י"ח 
שבת פר' ויגש | א'- ז' בטבת )9-15 לדצמבר(

ספר הכוזרי )נעה טאייב(
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ו...מה 
דעתכם?

את ילדיהם לבית ספר אחר. מבית הספר, אחרת הם יעבירו בית הספר להרחיקו מיד ביותר, והם דורשים מהנהלת ילדיהם באופן שלילי ומזיק אותו ילד משפיעות על שהקללות וההתנהגות של חלק מההורים טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק אחר מההורים טען שילד 

כזה עם רקע משפחתי שכזה 

צריך לקרב ולא להרחיק, וגם אם 

זה משפיע על התנהגות הילדים, 

הם סבורים שחייבים להשאיר 

אותו ולהתגייס כדי לסייע לו 

בלימודים ובחברה, ובכך הם 

מאמינים גם התנהגותו תשתפר 

במשך הזמן.

בצלאל

דבר תורה 
בפרשתנו נערך מפגש אדיר בין שני 
מנהיגים ענקיים: יעקב אבינו ופרעה. 

כשיעקב מגיע לבית פרעה הוא כבר 
מבוגר מאוד, והשאלה הראשונה 
והיחידה, ששואל אותו פרעה היא: 
"כמה ימי שני חייך", ובלשוננו: "בן 
כמה אתה"?  האם זה מנומס לשאול 
אדם כ"כ מבוגר בן כמה הוא? האם זו 
השאלה היחידה שהייתה לפרעה?

הגאון החיד"א מסביר את הדברים 
בצורה נפלאה ואומר שפניו של 
יעקב היו דומות מאוד לאלו של 
אבותיו - יצחק ואברהם. כשפרעה 
למד היסטוריה בבית הספר למלכים 
מצריים - הראו לו תמונות וציורים 
של האירועים הגדולים בהיסטוריה 
וביניהם היה ציור של  המצרית, 
אברהם ושרה שהגיעו למצרים ושל 
המכה הקשה שספג בית פרעה בשל 

ניסיונו לקחת את שרה.

פרעה שלנו נזכר באותה תמונה של 
אברהם ובטוח, בשל הדמיון במראה, 
שזה שעומד לפניו הוא לא אחר 
מאשר אותו אברהם. על כן השאלה 
הראשונה שקופצת לראשו היא: 
"כמה ימי שני חייך"? - איך אתה 

עדיין חי? 

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

לכיתה ד' הגיע תלמיד חדש, שהרבה כל הזמן לקלל את חבריו ולהתנהג 
בצורה לא נעימה. להנהלת בית הספר התברר שהוריו הם אנשים חולים, 
ואין להם כוח ויכולת להתמודד עם התנהגותו של בנם. חלק מההורים 
פנו להנהלת בית הספר בבקשה לסלק מבית הספר את הילד מכיוון 

שהוא משפיע לרעה על ילדיהם.

הייתי חברו הקרוב של רבי  א. 
יהודה הלוי.

הייתי משורר, הוגה דעות, בלשן  ב. 
ופילוסוף בימי הביניים.

נולדתי בעיר טודלה בספרד  ג. 
בשנת 1089, ועסקתי גם 

באסטרונומיה ומתמטיקה.
כתבתי פירוש חשוב על התורה,  ד. 

ועסקתי רבות בבלשנות 
העברית.

רבי אברהם אבן עזרא

  | מי אני?

בס"ד

חברותא
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3 דקות

תור הזהב של יהדות ספרד

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .
רבי יהודה הלוי.

2  .
בספרד בתקופת תור הזהב.

3  .
את המשפט הזה: "אני במזרח  וליבי בסוף מערב" אמר רבי  יהודה הלוי.

4  . ספר הכוזרי.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי הדמות המצוירת בציור?  
מתי והיכן היא חיה ופעלה?  

מה הקשר בין המשפט הרשום בציור לבין הדמות?  
מהו ספר הפילוסופיה החשוב שכתבה הדמות?  

אני שם של תקופה בין המאה ה-9 למאה ה-13 בה נהנתה יהדות ספרד מפריחה דתית ותרבותית. א.  

בתקופתי קמו ופרחו קהילות יהודיות גדולות בערים בספרד, כגון מדריד, גרנדה, טולדו וקורדובה. ב. 

בתקופתי פעלו בספרד משוררים יהודיים, הוגי דעות, פרשני מקרא ותלמוד, וחכמים רבים כגון רבי שלמה  ג. 
אבן גבירול, רבי אברהם אבן עזרא, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן נחמן, רבינו בחיי ועוד.

2
1

3
4



יש לי מושג | מלאכת הצד !
צידה היא אחת המלאכות האסורות בשבת. אסור 
ללכוד בעל חיים בידיים, להגביל את תנועתו או 
לסגור אותו במקום צר בו אפשר לתפוס אותו בקלות. 
כאשר סוגרים קופסה, ארון וכדו', יש לבדוק שאין 

בעלי חיים שונים שיילכדו בפנים.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מה פירוש הביטוי "רֹוב ְמצּוִיים ֵאֶצל ְׁשִחיָטה  א.  

מּוְמִחים ֵהם"?

ִחיָטה לוודא  כיצד היו בודקים את ַסִּכין ַהּׁשְ ב.  
שאין בה פגם?

מה אסור שיהיה באבני המזבח? ג.  

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"ז: ַּבִית ָחָדׁש ַוֲחָׁשׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה

יֹוֵסף ָׁשַמע ֶׁשהֹוָריו ְמַחְּפִׂשים ְּכָבר ַּכָּמה ְׁשבּועֹות ַּבִית ָחָדׁש 
ְוָגדֹול יֹוֵתר ֶׁשּיּוְכלּו ַלֲעבֹור ֵאָליו. יֹום ֶאָחד ָחַזר יֹוֵסף ַהַּבְיָתה 
ִנְרָּגׁש ְוָאַמר ְלָאִביו: "ַאָּבא, ָׁשַמְעִּתי שיּוְליּוס, ַהּגֹוי ֶׁשָּגר ִּבְקֵצה 

כּוָנה, מֹוֵכר ֶאת ַהַּבִית ֶׁשּלֹו. אּוַלי ִנְקֶנה אֹותֹו?" ַהּׁשְ
ֵהִׁשיב לֹו ָאִביו: "ֹלא נּוַכל ִלְקנֹות ֶאת ַהַּבִית ֶׁשל יּוְליּוס. ִלְפֵני 
ָׁשָנה ָרִאיִתי אֹותֹו ִמְׁשַּתֲחֶוה ְלֵביתֹו ּוִמְתַיֵחס ֵאָליו ְּכֶאל ֲעבֹוָדה 

ָזָרה, ְוָלֵכן הּוא ֶנֱאַסר ַּבֲהָנָאה!"
ָׁשַאל יֹוֵסף: "ִאם ָּכְך, ֵאיְך ֲאַנְחנּו חֹוְצִבים ֲאָבִנים ֵמָהָהר ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים 
ָּבֶהן? ֲהֵרי ִסיַּפְרָּת ִלי ֶׁשְּבָעָבר ָהיּו ּגֹוִיים ֶׁשִהְׁשַּתֲחוּו ַלַהר ְוָעׂשּו 

ִמֶּמּנּו ֲעבֹוָדה ָזָרה?"
ֵהִׁשיב ָהָאב: "ְּדָבִרים ֶׁשְּמחּוָּבִרים ְלַקְרַקע ִמִּטְבָעם, ְּכמֹו ָהִרים, 
ֵאיָנם ֶנֱאָסִרים ַּגם ִאם עֹוִׂשים ֵמֶהם ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְלעּוַּמת זֹאת, ִאם 
ָעְקרּו ֲאָבִנים ֵמַהַּקְרַקע ְוַאַחר ָּכְך ִחיְּברּו אֹוָתן ֵמָחָדׁש, ְלָמָׁשל ָּבנּו 

ֵמֶהן ַּבִית, ֵהן ֶנֱאָסרֹות ִאם עֹוִׂשים ֵמֶהן ֲעבֹוָדה ָזָרה".

ִחיָטה ַּדף י"ז: ְּבִדיַקת ַסִּכין ַהּׁשְ

ִחיָטה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַחָּדה  ַסִּכין ַהּׁשְ
ַוֲחָלָקה ְּבִלי ׁשּום ְּפָגם. ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת 
ַעל ֶאְמְצֵעי ְּבִדיָקה ׁשֹוִנים ּוְמַעְנְיִנים. 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָּבְדקּו ֶאת ַהַּסִּכין ַעל ְיֵדי 
ֶמׁש. ַּבֵּצל ֶׁשּנֹוַצר  ַהֲעָמָדָתּה מּול ַהּׁשֶ
ַעל ַהַּקְרַקע ָראּו ִאם ַהַּסִּכין ֲחָלָקה 

ִויָׁשָרה אֹו ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְּפִגיָמה, ִּכי ִאם ֵיׁש ָּבּה ְּפִגיָמה ַהֵּצל ֹלא ִיְהֶיה ָיָׁשר... 
ִּבְנַהְרְּדָעא ָּבְדקּו ֶאת ַהַּסִּכין ַעל ְיֵדי ַהֲעָבָרָתּה ֵמַעל ַהַּמִים. הֹוִליכּו אֹוָתּה 
ֵמַעל ַהַּמִים ְּכֶׁשִהיא נֹוַגַעת ְמַעט ַּבַּמִים, ְוִאם ֵיׁש ָּבּה ְּפִגיָמה רֹוִאים 
ַּבַּמִים ְּכמֹו ׁשֹוָבל ֶׁשּנֹוַצר ֵמַהְּפִגיָמה. ַרב ֵׁשֶׁשת ָהָיה ּבֹוֵדק ֶאת ַהַּסִּכין 
ַעל ְיֵדי ַהֲעָבָרָתּה ַעל ְלׁשֹונֹו ִּבְזִהירּות ַרָּבה ְמאֹוד. ַהָּלׁשֹון ְרִגיָׁשה 
ְמאֹוד ְלָכל ַמָּגע, ְוָכְך הּוא ִהְרִּגיׁש ִאם ֵיׁש ְּפִגיָמה. ַרב ַאָחא ַּבר ַיֲעקֹב 
ָּבַדק ֶאת ַהַּסִּכין ַעל ְיֵדי ַׂשֲעָרה. הּוא ֶהֱעִביר ַׂשֲעָרה ַעל ְּפֵני ַהַּסִּכין, 

ֲעָרה ִנְתְקָעה ִּבְמקֹום ַהְּפִגיָמה. ְוִאם ָהְיָתה ְּפִגיָמה, ַהּׂשַ

ַּדף י"ח: ֲאָבִנים ַלִּמְזֵּבַח

ַאְבֵני ַהִּמְזֵּבַח ְצִריכֹות ִלְהיֹות ֲחָלקֹות ְלַגְמֵרי ְּבֹלא ְּפִגיָמה. ֶאֶבן 
ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְּפִגיָמה ֶׁשִּציּפֹוֶרן ְיכֹוָלה ְלִהיָּכֵנס ְלתֹוָכּה - ְּפסּוָלה ִלְבִנַּית 

ַהִּמְזֵּבַח ְוִלְבִנַּית ַהֶּכֶבׁש ֶׁשהֹוִביל ַלִּמְזֵּבַח.

ֵמֵהיָכן ֵהִביאּו ֲאָבִנים ֶׁשָהיּו ְּבטּוִחים ֶׁשִאיׁש ֹלא ָּפַגם אֹוָתן ֶּבָעָבר? 
ָחְפרּו ָעמֹוק ַּבַּקְרַקע ְּבָמקֹום ֶׁשרֹוִאים ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָחְפרּו ּבֹו, 
ְוהֹוִציאּו ִמֶּמּנּו ֲאָבִנים ֶׁשָהיּו ְטמּונֹות ָּבּה ֵמָאז ְּבִריַאת ָהעֹוָלם. אֹו 
לּו ֲאָבִנים ֵמַהָּים. ֵמֲאָבִנים ֵאּלּו ָּבנּו ֶאת ַהֶּכֶבׁש ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח, ְוֵכן  ֶׁשּׁשָ

ֶאת ַהֵהיָכל ְוָהֲעָזָרה.

ֶאֶבן ֶׁשְּכָבר ִנְבְנָתה ַּבִּמְזֵּבַח ְוִקיְּבָלה ְּפִגיָמה, ֲהֵרי ִהיא ְּפסּוָלה 
ְוגֹוְנִזים אֹוָתּה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף ט"ז- י"ח מי אנחנו?
1. שמי כשם בנו הרביעי של יעקב אבינו, 
ושם משפחתי כשם בנו השלישי של יעקב 

אבינו. מי אני? 

2. שמי כשם הראשון משלושת האבות, ושם 
משפחתי כשמו של מנהיג שיבת ציון בבית 

שני. מי אני? 


