
ַּדף כ"ב: ִּדיֵני ַמֲאָכִלים ׁשֹוִנים

ֶיְׁשָנם ַמֲאָכִלים ׁשֹוִנים ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְסָרה ֶלֱאכֹול. ֵחֶלק ֵמֶהם ָאסּור ֶלֱאכֹול ַאְך מּוָּתר 
ֵלָהנֹות ֵמֶהם, ְוֵחֶלק ֵמֶהם ָאסּור ֲאִפיּלּו ֵלָהנֹות ֵמֶהם; ְלָמָׁשל, ָאסּור ַלֲעׂשֹות ֵמֶהם 
ְמדּוָרה ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּמם. "חּוִּלין ֶׁשִּנְׁשֲחטּו ָּבֲעָזָרה": ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ׁשֹוֲחִטים קֹוְרָּבנֹות 
ִּבְלָבד, ָאסּור ִלְׁשחֹוט ּבֹו ְּבֵהָמה ֶׁשֵאיָנּה קֹוְרָּבן. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ִּכי ִאם ָׁשֲחטּו "ֶּבֱהַמת 
חּוִּלין" - ְּבֵהָמה ֶׁשֵאיָנּה קֹוְרָּבן, "ָּבֲעָזָרה" - ָּבֲעָזָרה ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ָאסּור ֶלֱאכֹול 

אֹוָתּה ְוָאסּור ֲאִפיּלּו ֵלָהנֹות ִמֶּמָּנה.

ָּדם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִּיים: ָּדם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִּיים )ְּבֵהָמה, ַחָּיה ָועֹוף( ָאסּור ֶלֱאכֹול, ֲאָבל מּוָּתר 
דֹות, ִמְּפֵני ֶׁשַהָּדם ְמַסֵּיַע  ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו. ְלָמָׁשל, ַּפַעם ָהיּו ׁשֹוְפִכים ָּדם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַּבּׂשָ
ַלְּצָמִחים ִלְגּדֹול ֵהיֵטב. ׁשֹור ַהִּנְסָקל: ּשֹׁור ֶׁשָהַרג ָאָדם, ֵּבית ִּדין ּפֹוְסִקים ֶׁשָּצִריְך ַלֲהרֹוג 
אֹותֹו ִּבְסִקיָלה. ּשֹׁור ָּכֶזה ָאסּור ֶלֱאכֹול ְוהּוא ַּגם ָאסּור ַּבֲהָנָאה - ָאסּור ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו.

ַּדף כ"ג: ֶהיֵּתר ֲהָנָאה

ֶאָחד ִמִּדיָניו ֶׁשל ַהָּנִזיר הּוא, ֶׁשָאסּור לֹו ִלְׁשּתֹות ַיִין ִּבְכָלל, אּוָלם ַהִאם מּוָּתר ַלָּנִזיר 
ֵלָהנֹות ִמן ַהַּיִין, אֹו ֶׁשָאסּור לֹו ֲאִפיּלּו ֵלָהנֹות ִמן ַהַּיִין? ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ֶׁשּמּוָּתר לֹו 
אי ַלֲעׂשֹות ֵּכן. הּוא  ֵלָהנֹות ִמן ַהָּיִין, ָלֵכן, ָנִזיר ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֵערּוב ְּתחּוִמין ְּבַיִין, ַרּשַׁ
אי ִלְמּכֹור אֹותֹו ּוְלַקֵּבל ֶּכֶסף ְּתמּוָרתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשַאף-ַעל ִּפי ֶׁשָאסּור לֹו ִלְׁשּתֹות  ַגם ַרּׁשַ
ֶאת ַהַּיִין, מּוָּתר לֹו ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו. ֲהָנָאה ִמַּבֲעֵלי ַחִּיים ְטֵמִאים: ַּכֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ָאְסָרה 
ִליהּוִדים ֶלֱאכֹול ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְטֵמִאים, ִהיא ָאְסָרה ַרק ֶלֱאכֹול אֹוָתם, ַאְך מּוָּתר ֵלָהנֹות 
ֵמֶהם. ְלָמָׁשל, ָאסּור ֶלֱאכֹול ָנָחׁש, ַאְך מּוָּתר ַלֲחגֹור ֲחגֹוָרה ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ֵמעֹור ֶׁשל ָנָחׁש. 
ֲערֹות ְזָנבֹו ֶׁשל סּוס. ָאסּור ֶלֱאכֹול סּוס, ַאְך מּוָּתר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְמַּטאֵטא ֶׁשַּנֲעָׂשה ִמּׂשַ

ַּדף כ"ד: ֲאִכיָלה ֶׁשֵאיָנּה ְרִגיָלה

ֵיׁש ַמֲאָכִלים ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול אֹוָתם ַרק ְּבצּוָרה ְרִגיָלה, ֲאָבל ָהאֹוֵכל אֹוָתם ְּבצּוָרה 
ֶׁשֵאיָנּה ְרִגיָלה - ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור.

ֵאיזֹו ֲאִכיָלה ִנְקֵראת ֲאִכיָלה ֶׁשֵאיָנּה ְרִגיָלה? ָהַרְמַּב"ם אֹוֵמר, ִּכי ְלָמָׁשל, ָאָדם ֶׁשאֹוֵכל 
ַמֲאָכל ָאסּור ֶׁשהּוא רֹוֵתַח ָּכל ָּכְך, ֶׁשַהָּגרֹון ֶׁשּלֹו ִנְכֶוה ֵהיֶמּנּו, ֲהֵרי הּוא ָּפטּור ִמן ָהִאיּסּור, 

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֲאָכלֹו "ֶׁשֹּלא ְכֶּדֶרְך ֲאִכיָלתֹו"; ֶׁשֹּלא ַּכֶּדֶרְך ֶׁשְּבֵני ָאָדם ְרִגיִלים ֶלֱאכֹול.

ָלֵכן, ְלחֹוֶלה מּוָּתר ִליּטֹול ְּתרּוָפה ָמָרה ְמאֹוד ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים, ִּכי ַגם ַמֲאָכל ַמר ֶנְחָׁשב 
"ֲאִכיָלה ֶׁשֹּלא ַכֶּדֶרְך", ִּכי ֲאָנִׁשים ֵאיָנם אֹוְכִלים ְּדָבִרים ָמִרים ְמאֹוד.

מלחמת לבנון השנייה
בקיץ שנת תשס"ה-2006 התנהלה במשך 
34 ימים מלחמה בין ישראל לחיזבאללה. 
המלחמה החלה לאחר שהחיזבאללה 
הרגו 3 חיילי צה"ל וחטפו שניים נוספים. 
לאור זאת החלה ישראל לתקוף את כוחות 
החיזבאללה בעיקר בדרום לבנון, ואלו 
בתגובה ירו טילים לעבר מטרות ויישובים 
בעיקר בצפון הארץ. במהלך המלחמה 
נהרגו 44 אזרחים ו-121 חיילים, ונפצעו 

2,000 אזרחים ו-628 חיילים.

המלחמה הסתיימה ב-14 באוגוסט 2006, 
בהסכם הפסקת אש, וכתוצאה מכך נערך 

צה"ל בהערכות חדשה מול לבנון.

צנחני מילואים 
בכניסה רגלית 

 ,Wikipedia( ללבנון
צחי זקס(

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 374

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף כ״ח

הסבר: רבה מסביר שמכיוון שדינה של עבודה 
זרה הוא להשליכה לים המלח, אין צורך לשחוק 
אותה קודם משום שלא יוציאו אותה משם, אבל 
חמץ שאפשר להשליך לנהרות אחרים יש לפורר 

קודם כדי שלא ייקח אותו מישהו משם.

מדויל ידיה – מגמול ידיו
נהרא – נהר

"אמר רבה: מסתברא, עבודה זרה דלים 
המלח קא אזלא - לא בעי שחיקה, חמץ 

דלשאר נהרות קאזיל בעי פירור".

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ַּדף כ"ב- כ"ח
פרשת מקץ | כ"ז בכסלו- ד' בטבת )13-19 לדצמבר(

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

חג חנוכה שמח!



4 דקות

גם נחשד בהעתקה.המבחן שלו ייפסל והוא שדני העתיק ממנו ציון טוב, ועכשיו בגלל מאוד להצליח ולקבל יעקב למד למבחן ורצה מצד אחד:

מצד שני:

דני הוא חבר, ואם יעקב 

יאמר למורה שדני העתיק 

הוא פוגע בדני, הוא ייחשב 

כ"מלשין", ויפגע בשמו 

הטוב ובאמינות של דני 

בעיני המורים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

במבחן החשוב בחשבון דני העתיק את התשובות מיעקב. כאשר 
המורה החזירה את המבחנים היא אמרה לשניהם" "אני פוסלת את 
המבחנים שלכם כי הייתה כאן העתקה, ואני לא יודעת מי העתיק 
ממי". יעקב התלבט האם להגיד למורה שדני הוא זה שהעתיק 

ממנו או לא.

נולד ברעננה בתשל"ה - 1975, למד בישיבת  א.  
בני עקיבא, במכינה בעלי ובאונ' אריאל.

התנדב לצנחנים, היה קצין ביחידת אגוז, ובמלחמת לבנון  ב.  
השנייה היה סמג"ד גדוד 51 של גולני.

בקרב בבינת-ג'בייל בלבנון נזרק רימון לעבר הכוח עליו פיקד.  ג.  
זינק על הרימון תוך כדי קריאת "שמע ישראל" ובכך הציל את 

חיי חבריו.
על המעשה הזה הוענק לו לאחר מותו "עיטור העוז", אותו  ד.  

קיבלו בשמו הוריו ואשתו.

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים 
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.

talmudisraeli@medison.co.il ניתן לשלוח למייל 
תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

שמע ישראל
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" )דברים ו', 
ד'( הוא הפסוק הראשון בקריאת שמע, אותה 
קוראים בבוקר, בערב ולפני השינה. הוא מבטא 
את האמונה באחדותו של ה' ונחשב להצהרת 
האמונה של היהדות. בזמן קריאת פסוק זה יש 
לכוון בכל מילה ואין להפסיק לשום דבר אחר.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

דבר תורה
שני חלומות חלם יוסף, האחד על אלומות 
והשני על שמש, ירח וכוכבים. האלומות 
הן סמל להצלחה גשמית וכלכלית: הן אחד 
ממשאבי היסוד לחייו החומריים של האדם. 
לעומת זאת, השמש היא סמל להארה מה 

שמבטא הצלחה וגדולה רוחנית.

יוסף הוא דמות המצרפת שני עולמות שיכולים 
להיתפס כסותרים זה את זה. מצד אחד, הוא 
מנהיג העולם הגדול, הכלכלן הראשי של 
מצרים, האחראי על המציאות החומרית, ומצד 
שני, הוא שומר על שפתו, טהרתו ואמונתו, 
נשאר נאמן לבית אביו, לקודש ולחיי הרוח. 

כמו יוסף כך היו גם החשמונאים של ימי 
החנוכה, אנשי מלחמה אמיצים וגיבורים שביד 
אחת החזיקו את חרב הלחימה, ועם זאת דאגו 
וזכו להאיר ולהדליק את המנורה בבית המקדש 

המסמלת את חיי הרוח של עם ישראל.

בס"ד

חברותא

רב סרן רועי קליין הי"ד



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1  .

הקרב בבינת ג'בייל במלחמת לבנון השנייה.
2  .

כאשר רועי קליין קפץ על הרימון הוא אמר  "שמע ישראל".
3  .

דגל לבנון. הקרב התנהל על אדמת לבנון.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

עיטור העוז

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
איזה אירוע מצויר כאן?

מה הקשר בין המילים "שמע ישראל" לאירוע?
דגל של איזו מדינה מצויר כאן ואיך הוא קשור לאירוע?

אני העיטור הצבאי השני בחשיבותו שניתן בצה"ל. א. 
את העיטור מעניק הרמטכ"ל. ב. 

העיטור ניתן על מעשה גבורה שנעשה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש. ג. 
רועי קליין קיבל את העיטור הזה. ד. 

2

1

3



ַּדף כ"ז: ְׂשֵרַפת ָחֵמץ

ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ָצִריְך ְלַהְׁשִּבית ֶאת ֶהָחֵמץ ּוְלַבֵער אֹותֹו.

ֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֶׁשֵאין ַחָּיִבים ִלְׂשרֹוף ֶאת ֶהָחֵמץ ַּדְוָקא, ֶאָּלא ָּכל ָהרֹוֶצה ָיכֹול ָלַקַחת 
ֶאת ֶהָחֵמץ, ִלְזרֹֹוק אֹותֹו ַלָּים, אֹו ְלפֹוֵרר אֹותֹו ַלֲחִתיכֹות ְקַטְנַטּנֹות ְוִלְזרֹוק אֹותֹו ָלרּוַח.

ֲאָבל, רִַּבי ְיהּוָדה סֹוֵבר, ֶׁשֶאת ִמְצַות "ַּתְׁשִּביתּו" ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ַּדְוָקא ִּבְׂשֵרַפת ָחֵמץ.

ַּדף כ"ח: ָחֵמץ ֶׁשָעַבר ָעָליו ַהֶּפַסח

ִלְפָעִמים ָאסּור ֶלֱאכֹול ָחֵמץ ַּגם ְלַאַחר ַחג ַהֶּפַסח.

ֵאיְך ִיָּתֵכן ָּדָבר ָּכֶזה?

ִאם ָאָדם ָעַבר ַעל ִמְצַות ַהּתֹוָרה ְוהּוא ִהְׁשִאיר ֶאְצלֹו ָחֵמץ ַּבֶּפַסח, ָאסּור ֶלֱאכֹול ֶאת 
ֶהָחֵמץ ַהֶּזה ַּגם ַאֲחֵרי ֶּפַסח. ָחֵמץ ָּכֶזה ִנְקָרא "ָחֵמץ ֶׁשָעַבר ָעָליו ַהֶּפַסח". ְּכלֹוַמר, 

ָחֵמץ ֶׁשָהָיה ַּבֶּפַסח ֵאֶצל ְיהּוִדי ֶׁשָעַבר ַעל ִאיּסּור.

ַמּדּוַע ָאסּור ֶלֱאכֹול אֹותֹו ַאֲחֵרי ֶּפַסח, ְוֲהֵרי סֹוף סֹוף ְּכָבר ָעַבר ַחג ַהֶּפַסח?

ַהְּתשּוָבה ִהיא: ִמְּפֵני ֶׁשֲחָכִמים ָקְנסּו ֶאת ַהְּיהּוִדי ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ְוָאְמרּו לֹו: ִּבְגַלל 
ֶׁשָעַבְרָּת ֲעֵבָרה ְוִהְׁשַאְרָּת ֶאְצְלָך ֶאת ֶהָחֵמץ ַּבֶּפַסח, ֲאַנְחנּו קֹוְנִסים אֹוְתָך ֶׁשְּלעֹוָלם 

ָאסּור ֶלֱאכֹול ֶאת ֶהָחֵמץ ַהֶּזה.

ֲאָבל, ָחֵמץ ֶׁשָהָיה ַׁשָּיְך ַּבֶּפַסח ְלגֹוי, ֵאין ִאיּסּור ֶלֱאכֹול ַאֲחֵרי ֶּפַסח, ִּכי ַלּגֹוי ֵאין ִאיּסּור 
ָחֵמץ. ַרק ָחֵמץ ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ְיהּוִדי ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה, ָאסּור ַּבֲאִכיָלה ַאֲחֵרי ֶּפַסח.

ַּדף כ"ה: ִּפיּקּוַח ֶנֶפׁש

ָאסּור ְלָאָדם ְלַסֵּכן ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ַוֲאִפיּלּו ִאם ּגֹוי אֹוֵמר לֹו: "ִאם ֹלא ַתֲעֶׂשה ֲעֵבָרה 
ֲאִני ֶאֱהרֹוג אֹוְתָך", הּוא ָצִריְך ַלֲעבֹור ַעל ָהֲעֵבָרה ְּכֵדי ֶׁשַהּגֹוי ֹלא ַיֲהרֹוג אֹותֹו, ִמְּפֵני 

ֶׁשִּפיּקּוַח ֶנֶפׁש ּדֹוֶחה ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ּכּוָּלּה.

ָּבת ְלֵבית ַהחֹוִלים  זֹו ַגם ַהִּסיָּבה, ֶׁשִאם ִמיֶׁשהּוא ִנְהָיה חֹוֶלה ְמסּוָּכן, ַמִּסיִעים אֹותֹו ְּבּׁשַ
ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו, ִּכי ִמְצָוה ַלֲעבֹור ַעל ִאיּסּוֵרי ַהּתֹוָרה ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַהַחִּיים.

ֲאָבל, ֵיׁש ָׁשלֹוׁש ֲעֵברֹות ֶׁשָאסּור ַלֲעבֹור ֲעֵליֶהן ֲאִפיּלּו ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַהַחִּיים: ֲעבֹוָדה 
ָזָרה, ִּגיּלּוי ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים.

ִטיַח ַהָּיֶפה ֶׁשִּנְמָצא ָּבְרחֹוב ַּדף כ"ו: ַהּׁשָ

ִטיַח, ִלְׁשמֹור ָעָליו ּוְלַהְכִריז  ִמי ֶׁשָּמָצא ָׁשִטיַח ָּבְרחֹוב, ָעָליו ָלַקַחת ְלֵביתֹו ֶאת ַהּׁשָ
ֶׁשהּוא ָמָצא ָׁשִטיַח.

ִטיַח, ָצִריְך ִלְׁשמֹור ָעָליו, ּוִמֵּדי ַפַעם  ֵּביְנַּתִיים, ַעד ֶׁשָּיבֹוא ָהָאָדם ֶׁשִאיֵּבד ֶאת ַהּׁשָ
ִטיַח ִיְהֶיה ָסגּור ָּבָארֹון ָּכל ַהְּזַמן, הּוא ָעלּול  ִלְׁשטֹוַח אֹותֹו ַעל ָהִרְּצָפה, ִּכי ִאם ַהּׁשָ

ְלִהְתַעֵּפׁש ּוְלִהיָּנֵזק.

ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּבַּבִית ָׁשִטיַח ֶׁשל ֲאֵבָדה, ָצִריְך ְלִהיָּזֵהר ֹלא ְלהֹוִציא אֹותֹו ְּכֶׁשֵּיׁש ֶאְצלֹו 
ֲאָנִׁשים אֹוְרִחים ַּבַּבִית, ִּכי אּוַלי ֶאָחד ֵמֶהם ֵאינֹו ַמְקִּפיד ָּכל ָּכְך ִלְׁשמֹור ַעל ָּכל ִמְצוֹות 
ִטיַח ָיֶפה ָּכל ָּכְך, ּוַבּסֹוף הּוא ִיְגנֹוב אֹותֹו ֲחִליָלה, ָלֵכן ִּכי  ַהּתֹוָרה, ְוהּוא ִיְרֶאה ֶׁשַהּׁשָ

ִטיַח ְלֵעיֵניֶהם ֶׁשל ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים. ֵאין ְלהֹוִציא ֶאת ַהּׁשָ

בס"ד

1. מתי אסור להשתמש בעור 
ובעצמות של שור אחרי מותו?

2. האם מותר לזרוק את החמץ 
לשירותים במקום לשרוף אותו?

3. מתי אסור לאכול חמץ גם אחרי 
פסח?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים כ״ה - כ״ח
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בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה 
יזכה בפרס איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי 

שלאחר השבת של אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' 

העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות: חולים-חולין, חזיר-נזיר, 
אריות-עריות, עזרה-חזרה(

חידה!
לפניכם זוגות של הגדרות, שביניהן הבדל של 

אות אחת )לדוגמא: רגל-דגל(. מצאו אותן:

1. לא בריאים \ אסור לשחוט בעזרה - 

2. בהמה לא טהורה \ אסור לו לשתות יין

3. חיות טורפות \ אחת העבירות החמורות

4. חצר המקדש \ הכנה לקראת הופעה


