
ַּדף י"ט: "רּוּבֹו ְּככּוּלֹו" 

ַאַחת ַהֲהָלכֹות ַהִּנְלָמדֹות ְּביֹוֵתר ְּבַמֶּסֶכת חּוִּלין ִהיא: "רּוּבֹו ְּככּוּלֹו".

ְּכָלל ֶזה קֹוֵבַע ִּכי ְּבִמְקִרים ַרִּבים ַּדי ְּבָכְך ֶׁשָעׂשּו ֶאת רֹוב ַהַּמֲעֶׂשה ְוֵאין צֹוֶרְך ַלֲעׂשֹות 
ֶאת ּכּוּלֹו, ִּכי ִאם ָעׂשּו ֶאת רֹוב ַהַּמֲעֶׂשה ֲהֵרי ֶזה ֶנְחָׁשב ְּכִאיּלּו ָעׂשּו ֶאת ּכּוּלֹו.
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ַּדף כ': ִמְצַות ְׁשִחיָטה

ַהִאם ֵיׁש ִמְצַות ְׁשִחיָטה ִמן ַהּתֹוָרה? ַהִאם ַהּׁשֹוֵחט ְּבֵהָמה ְמַקֵּים ִמְצָוה, אֹו 
ִחיָטה ְמִסיָרה ֶאת ָהִאיּסּור ֶלֱאכֹול ֶאת ַהְּבֵהָמה, ַאְך ֵאין ִהיא ִמְצָוה? ֶׁשַהּׁשְ

ּוְבֵכן, ִּבְׁשֵאָלה זֹו ֶנְחְלקּו ָהִראׁשֹוִנים. ַהְּבַה"ג )ָּבַעל ֲהָלכֹות ְּגדֹולֹות( ֶׁשָהָיה ָהִראׁשֹון 
ִחיָטה ְּכִמְצָוה. ְלעּוַּמת ֹזאת,  ֶׁשִחיֵּבר ֵסֶפר ַעל ִמְנַין ַהִּמְצוֹות, ֵאינֹו מֹוֶנה ֶאת ַהּׁשְ
ָהַרְמַּב"ם ְּבִהְלכֹות ְׁשִחיָטה ּכֹוֵתב: "ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשִּיְׁשַחט ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ֶלֱאכֹול 

ִחיָטה ִהיא ִמְצָוה. ְּבַׂשר ְּבֵהָמה ַחָּיה ָועֹוף ְוַאַחר ָּכְך ֹיאַכל". ְלַדְעּתֹו, ֵאפֹוא, ַהּׁשְ

ַּדף כ"א: ֵעִלי ַהֹּכֵהן

ֵעִלי ַהֹּכֵהן ָהָיה ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ָהַאֲחרֹון ְּבִמְׁשַּכן ִׁשיֹלה, ְוהּוא ָׁשַפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
ְּבֶמֶׁשְך ַאְרָּבִעים ָׁשָנה.

ַּכֲאֶׁשר ָּפְרָצה ִמְלָחָמה ִעם ַהְּפִליְׁשִּתים ֵהִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְׂשֵדה ַהַּמֲעָרָכה ֶאת 
ֲארֹון ַהְּבִרית, ְוַכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ָהָארֹון, ָּפְרצּו ֲהמֹון ַהְּיהּוִדים ְּבקֹול ְּתרּוָעה ָגדֹול. 
ַהְּפִליְׁשִּתים ֵּבְררּו ַמה ּקֹול ָהַרַעׁש ַהֶּזה, ְוַכֲאֶׁשר נֹוַדע ָלֶהם ֶׁשֲארֹון ַהְּבִרית ִהִּגיַע 
ִלְצָבא ַהְּיהּוִדים, ֵהם ָּכל ָּכְך ָּפֲחדּו, ֶׁשֵהם ֶהְחִליטּו ְלִהיָּלֵחם ְּבָכל ּכֹוָחם ְוָהְרגּו 

ְׁשלֹוִׁשים ֶאֶלף ְיהּוִדים ְוָנְטלּו ִעיָּמם ֶאת ֲארֹון ַהְּבִרית.

ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַעל ָּכְך ֵעִלי ַהּכֵֹהן, הּוא ָנַפל ִמִּכיְסאֹו ֵמרֹב ֶהֶלם, ַצַער ְוַתְדֵהָמה, ִמְפַרְקּתֹו 
ִנְׁשְּבָרה ְוהּוא ִנְפַטר. ִּבְׁשנֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ִהְדִריְך ֵעִלי ַהֹּכֵהן ֶאת ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא 
ֶׁשָהָיה ַנַער ְוָגַדל ִעם ֵעִלי ַהֹּכֵהן, ְלַאַחר ֶׁשַחָּנה ִאּמֹו ֵהִביָאה אֹותֹו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ַּדף כ"ב: ּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה

רֹוב ַהָּקְרָּבנֹות ָּבִאים ֵמַהָּבָקר ּוֵמַהֹּצאן, אּוָלם ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ַּבִּמְקִרים ְמסּוָּיִמים 
ְלָהִביא ָקְרָּבנֹות ֵמָהעֹוף - ּתֹוִרים אֹו ְּבֵני יֹוָנה.

ַנִים? ּוְבֵכן, ְלַמֲעֶׂשה ּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה ַׁשָּיִכים ְׁשֵניֶהם ְלאֹותֹו  ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַהּׁשְ
ַהִּמין, ֶאָּלא ֶׁשּתֹוִרים ֵהם ְּגדֹוִלים, ּוְבֵני יֹוָנה ֵהם ְקַטִּנים.

ַּכֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה ְלָהִביא ּתֹוִרים, ַהַּכּוָָנה ִהיא ַּדְוָקא ְלְּגדֹוִלים, ּוְקַטִּנים ְּפסּוִלים 
ם ָּכְך; ְוִאיּלּו ַּכֲאֶׁשר ִהיא ְמַצָּוה ְלָהִביא ְּבֵני יֹוָנה, ֵיׁש ְלָהִביא ַּדְוָקא ְקַטִּנים. ְלּׁשֵ

ֶיְׁשנֹו ָׁשָלב ְּבִהְתַּפְּתחּותֹו ֶׁשל ָהעֹוף, ֶׁשִּנְקָרא "ְּתִחיַּלת ַהִציהּוב", ַּכֲאֶׁשר ַמְתִחילֹות 
ִלְצמֹוַח נֹוצֹות ְצהּוּבֹות ָיפֹות ָסִביב ַצּוָארֹו ִּבְמקֹום ַהְּפלּוָּמה ֶׁשֵּיׁש ַלּגֹוָזִלים, אּוָלם 
ָלב ַהֶּזה ָהעֹוף ָּפסּול ְלָקְרָּבן ִמָּכל סּוג, ֶׁשֵּכן הּוא  ַהָּללּו ֲעַדִין ֹלא ָּגְדלּו ַמְסִּפיק. ַּבּׁשָ
ְּכָבר ָּגדֹול ִמַּדי ִּבְׁשִביל ְלֵהָחֵׁשב "ֵּבן יֹוָנה", ֲאָבל ָקָטן ִמַּדי ִּבְׁשִביל ְלֵהָחֵׁשב "ּתֹור".

מן התלמוד

עשרה בטבת

סדר קדשים
ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף כ'

הסבר: אחד הדברים הפוסלים בשחיטה נקרא 
"חלדה", והתלמוד דן מדוע הדבר הזה פוסל 

את השחיטה.

מכסיא – מכוסה
גמירי – לומדים

"אמר לך: חלדה היכי דמי – כחולדה 
הדרה בעיקרי בתים, דמכסיא" 

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף י"ט- כ"ה
שבת פר' ויחי | ח'-י"ד בטבת )16-22 לדצמבר(
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צריך לקחת את זה בחשבון.שלה, ומי שגר בבית משותף זאת בכוונה אבל אלו הצרכים היא כביסה. היא לא עושה בדיוק גברת לוי תלתה גם הכביסה לייבוש בגלל שאולי יכולה כל פעם לא לתלות את הרבה כביסות, והיא לא לגברת כהן יש צורך לעשות מצד אחד:

מצד שני:

טוענת גברת לוי: זה שגברת כהן 

גרה מעליי זה לא מתיר לה כל 

פעם לתלות כביסה וללכלך את 

שלי. לפני שהיא תולה כביסה 

עליה לשאול אותי מה התוכניות 

שלי, ואם גם אני רוצה לתלות, 

היא צריכה לחכות עד שהכביסה 

שלי תתייבש.

בצלאל

דבר תורה 
כשיעקב אבינו מסיים לברך את בניו 
אומרת התורה: "איש אשר כברכתו 

ברך אותם". 

מפרשים רבים תמהים ושואלים 
מדוע עברה התורה באותו פסוק 
מלשון יחיד: "כברכתו", ללשון רבים: 
"אותם", ולא אמרה: "איש אשר 

כברכתו ברך אותו"?!

שינוי לשוני זה בא להדגיש עניין 
חשוב על הדרך בה ראה יעקב את 
שנים עשר ילדיו. יעקב מברך את כל 
בניו ביחד, אך לכל אחד מהילדים 
הוא נתן ברכה אחרת, המתאימה 
ושייכת לאופי המיוחד שלו. יעקב 
הבין את חשיבות האחדות שצריכה 
להיות בין כל ילדיו, אך השכיל להבין 
גם שכל אחד הוא שונה ובעל כשרון 
ותכונה אחרת. לכן הוא "ברך אותם"- 
יחד, באהבה ושיתוף, אך דאג גם 
להפנות לכל אחד את הברכה הראויה 

לו: "איש אשר כברכתו".

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

גברת כהן גרה בדיוק קומה אחת מעל גברת לוי. הבעיה היא שכאשר 
גברת כהן תולה כביסה לייבוש, מטפטפים מים מהכביסה שלה היישר 
על הכביסה של גברת לוי שמתחתיה ומלכלכים אותה. כמה פעמים 
פנתה גברת לוי לגברת כהן בבקשה שתחדל לעשות זאת, אך גברת כהן 
ענתה שהיא חייבת לתלות את הכביסה של כל ילדיה ובני משפחתה, 
והיא לא יכולה כל פעם להתחשב בכביסה של גברת לוי התלויה למטה.

א. הייתי שייך לשבט אפרים.
ב. הייתי משרתו של משה רבנו, ונלחמתי 

בעמלק לאחר יציאת מצרים.
ג. בחטא המרגלים רק אני וכלב בן יפונה 

התנגדנו לדברי שאר 10 המרגלים 
האחרים.

ד. הייתי בן 110 שנים במותי, ונקברתי 
בכפר כאפל חארס, סמוך לעיר אריאל.

יהושע בן נון

  | מי אני?
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כלב בן יפונה

  | על המפה
  | מי אני?

7 דקות

1  .
הפלת חומות יריחו, כאשר  יהושע נכנס לארץ וכבש את  אזור יריחו.

2  . יהושע בן נון.
3  .

את ארון ברית ה'.
4  .

חבל תקוות השני שבאמצעותו  סימנה רחב את ביתה כדי שלא  יפגעו בו ובמשפחתה.

פסיפס שלום על ישראל )העתק( 
)Wikipedia, דר אבישי טייכר(

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן   
ומתי הוא התרחש?

מיהו האיש בכחול האומר   
חזק ואמץ?

מה נושאים האנשים בתיבה   
המוזהבת?

מה משתלשל מהחלון בצד   
ימין של החלון?

העיר יריחו
העיר יריחו הנמצאת בבקעת הירדן , כעשרה ק"מ מצפון 
לים המלח, וממוקמת בגובה 250 מטר מתחת פני הים. היא 
בעצם נווה מדבר, העיר המיושבת הנמוכה ביותר בעולם, 
ואחד ממקומות היישוב העתיקים בעולם. על פי רש"י, 
השם יריחו ניתן לה על שם הריח הטוב שהיה בה, בגלל 
בשמים מיוחדים שהפיקו במקום. כאשר יהושע בן נון נכנס 
לארץ ישראל הוא מקיף את יריחו שבע פעמים, כובש את 
העיר ומפיל את חומותיה. יהושע אף מטיל קללה על כל 
מי שיבנה את העיר מחדש: "ָארּור ָהִאיׁש ִלְפֵני ה' ֲאֶשׁר ָיקּום 

ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר ַהזֹּאת ֶאת ְיִריחֹו". 
בשנת 1936 התגלה בחפירות 
ארכיאולוגיות ביריחו בית כנסת 
עתיק, ובו רצפת פסיפס גדולה, 
ציורים של ארון קודש, מנורה, 
שופר ולולב, והכתובת "שלום 

על ישראל".

הייתי נשיא שבט יהודה, שותפו של יהושע בן נון,  א.  
והצהרתי מול המרגלים האחרים כי טובה הארץ 

מאוד מאוד.

כאשר המרגלים נכנסו לארץ, פרשתי מהם  ב. 
והלכתי להשתטח על קברי האבות בחברון.

לאחר הכניסה לארץ יהושע בן נון העניק לי את  ג. 
העיר חברון.

על פי המסורת, אני קבור בכפר כאפל חארס ליד  ד. 
יהושע בן נון, בסמוך לעיר אריאל.
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יש לי מושג | אבר מן החי !
התורה אוסרת לאכול חלק מגופו של בעל חיים 
בעודו חי. רק לאחר שנשחט בעל החיים בשחיטה 
כשרה מותר לאכול את בשרו. איסור זה חל גם על 

גויים, וזוהי אחת משבע מצוות בני נח.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מה פירוש הביטוי "רּוּבֹו ְּככּוּלֹו"? א. 

כמה שנים שפט עלי את ישראל? ב. 
מה הייחוד של העיר יריחו? 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 כ"ג: ַּפְלָּגס

ְּגַדְלָיה ַהַחְקַלאי ֶהְחִליט ְלַהְקִּדיׁש ָקְרָּבן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ָעַמד 
ְּגַדְלָיה ְוָאַמר: "ֲהֵרי ָעַלי ָקְרַּבן עֹוָלה, ַאִיל".

ֶּכֶבׂש הּוא ִּכיּנּויֹו ֶׁשל ַהֶּכֶבׂש ִּבְׁשָנתֹו ָהִראׁשֹוָנה. ַאִיל הּוא ִּכיּנּויֹו 
ִנָּיה. ָנה ַהּׁשְ ִני ֶׁשל ַהּׁשָ ֶׁשל ַהֶּכֶבׂש ֵמַהחֹוֶדׁש ַהּׁשֵ

ִנָּיה? ַּפְלָּגס.  ָנה ַהּׁשְ ְוֵאיְך ִנְקָרא ַהֶּכֶבׂש ַּבחֹוֶדׁש ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהּׁשָ

ַרִּבי יֹוָחָנן אֹוֵמר: ַּפְלָּגס ֶנְחָׁשב ַאִיל ְוָלֵכן ִמי ֶׁשָּנַדר ְלָהִביא ַאִיל 
ָיכֹול ְלַהְקִריב ַּפְלָּגס. ָאמֹוָרִאים ֲאֵחִרים אֹוְמִרים: ִמי ֶׁשָּנַדר ְלָהִביא 
ַאִיל ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִביא ַּפְלָּגס או ִמְּפֵני ֶׁשֵהם סֹוְבִרים ֶׁשַּפְלָּגס הּוא 
ָסֵפק ַאִיל ָסֵפק ֶּכֶבׂש, ּוֵמַאַחר ֶׁשהּוא ָנַדר ַאִיל, ָעָליו ְלָהִביא ַאִיל 

ַוַּדאי ְוֹלא ַאִיל ָסֵפק.

ַּדף כ"ד: ֲעבֹוַדת ַהְּלִוִּיים

ים  ַהְּלִוִּיים עֹוְבִדים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִמִּגיל ְׁשלֹוִׁשים ַעד ִּגיל ֲחִמיּׁשִ
ִּבְלַבד. ַהַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה אֹוֵמר ֶׁשהֹוָרַאת ַהּתֹוָרה ִמְתַיֶחֶסת ַלְּתקּוָפה 
ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְדדּו ַּבִּמְדָּבר, ֶׁשָּבּה ִמֵּדי ַּפַעם ָהָיה ָצִריְך ְלָפֵרק 
ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ּוְלַהְרִּכיבֹו ֵמָחָדׁש. ֲעבֹוָדה זֹו הּוְּטָלה ַעל ַהְּלִוִּיים 
ְוָלֵכן ִּבְהיֹוָתם ַּבִּמְדָּבר ִהְגִּביָלה ַהּתֹוָרה ֶאת ֲעבֹוַדת ַהְּלִוִּיים ִמִּגיל 
ים. ַאְך ְלַאַחר ֶׁשִּנְבָנה ִמְׁשַּכן ִׁשיֹלה, ֵאין  ְׁשלֹוִׁשים ַעד ִּגיל ֲחִמיּׁשִ
ֵלִוי ִנְפָסל ֵמֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש ַעד ֶׁשהּוא ִנְהֶיה ָצרּוד ִמִּזְקָנה ּוְכָבר 

ֵאינֹו ָיכֹול ְלׁשֹוֵרר ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ַּדף כ"ה: ֶהְבֵּדִלים ֵּבין ְּכֵלי ֵעץ ִלְכֵלי ַמֶּתֶכת

ַהִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה אֹוֶמֶרת ֶאת ַהֲהָלָכה ַהָּבָאה: "ָטהֹור 
ִּבְכֵלי ֵעץ - ָטֵמא ִּבְכֵלי ַמָּתכֹות. ָטהֹור ִּבְכֵלי ַמָּתכֹות - ָטֵמא ִּבְכֵלי 

ֵעץ". ַמה ַּכָּוַנת ַהְּדָבִרים?

ּוְבֵכן, ְּבֵכִלים ֲעׂשּוִיים ֵמֵעץ, ַהֲהָלָכה ִהיא ֶׁשִאם ֵאין ָלֶהם ֵּבית ִקיּבּול 
ֶאָּלא ֵהם ְיָׁשִרים, ְלָמָׁשל, ֶקֶרׁש ְלִחיּתּוְך ָסָלט, ְוַכּדֹוֶמה, ֵהם ֵאיָנם 
ְמַקְּבִלים טּוְמָאה, ְוִאם ָנַגע ָּבֶהם ָּדָבר ָטֵמא ֵהם ֵאיָנם ִנְטָמִאים. 
ְלעּוַּמת זֹאת, ִּבְכֵלי ַמָּתכֹות ֵאין קּוָּלא זֹו. זֹו ַּכּוַָנת ַהִּמְׁשָנה: "ָטהֹור 

ִּבְכֵלי ֵעץ - ָטֵמא ִּבְכֵלי ַמָּתכֹות".

ֶהְמֵׁשְך ַהִּמְׁשָנה: "ָטהֹור ִּבְכֵלי ַמָּתכֹות - ָטֵמא ִּבְכֵלי ֵעץ", ִמְתַיֵחס 
ְלֵכִלים ֶׁשעֹוד ֹלא ִסְּימּו ֶאת ֲעִׂשָּיָתם ַאְך ְּכָבר ָעׂשּו ָּבֶהם ֵּבית ִקיּבּול. 
ְּבֵכִלים ָהֲעׂשּוִיים ִמַּמֶּתֶכת, ַהֲהָלָכה ִהיא ֶׁשַעד ֶׁשֹּלא הּוְׁשַלם 
ַהְּכִלי, ֵהם ֵאיָנם ְמַקְּבִלים טּוְמָאה, ִמְּפֵני ֶׁשעֹוִׂשים אֹוָתם ִמַּמֶּתֶכת 
ְּכֵדי ְלִהְתַּכֵּבד ָּבֶהם, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּכֵּבד ָּבֶהם ַעד ֶׁשֵהם מּוָכִנים. 
ְלעּוַּמת ֹזאת, ְּכֵלי ֵעץ ְמִכיִנים ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ִּבְלַבד, ְוִאם 
ֵיׁש ֵּבית ִקיּבּול ְּכָבר ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ְוָלֵכן ֵהם ְמַקְּבִלים 

טּוְמָאה ַגם ִאם ֶטֶרם ִהְסַּתְּיָמה ֲהָכָנָתם.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף כ"ג- כ״ה שאלון אמריקאי
1. איך מת עלי הכהן?

❍ א. מזקנה. 
❍ ב. הפלישתים הרגו אותו. 

❍ ג. נפל מכיסאו. 
❍ ד. במגיפה.

2. מה זה פלגס?
❍ א. חייל רומאי. 

❍ ב. כבש בתחילת שנתו השנייה. 
❍ ג. מושב בגליל. 

❍ ד. איל זקן.

3. באיזה גילאים עבדו הלוויים במשכן בזמן המדבר?
❍ א. 30-50. 
❍ ב. 20-50. 
❍ ג. 35-55. 

❍ ד. עד שנעשו צרודים וחלשים.


