תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף צ"ו-ק"ב
שבת פרשת פקודי | כ"ו באדר א' -ב' באדר ב' ( 3-9למרץ)

ַּדף צ"ו :נִ יּקּור ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה
ַה ַּת ְלמּוד ֵמ ִביא ַמ ֲע ֶׂשה
ֶׁש ִּמ ֶּמ ּנּו נִ ְל ַמ ד ַע ל
מֹור ִאים
ֲח ָׁש ַׁשם ֶׁשל ָה ָא ָ
יּסּורים.
ֵמ ִא ִ
ַּפ ַעם ַא ַחת ָהיָ ה ַּבר ִּפּיּולֵ י
מּוא ל
עֹומ ד ִל ְפ נֵ י ְׁש ֵ
ֵ
ּומנַ ֵּקר ָי ֵרְך ֶׁשל ְּב ֵה ָמה,
ְ
הֹוציא ִמ ֶּמּנָ ה ֶאת
ּכְ ֵדי לְ ִ
ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָאסּור
לֶ ֱאכֹול ֶאת ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה.
ּיּולי ֶאת ִּגיד
ָח ַתְך ַּבר ִּפ ֵ
סּוּים
אֹופן ְמ ָ
ַהּנָ ֶׁשה ְּב ֶ
לּוע ְּבתֹוְך ַה ָּב ָׂשר
יֹותרּ ,גַ ם ֶאת ַהּגִ יד ֶׁש ָּב ַ
מּואלֲ :חתֹוְך ֵ
הּודהָ .א ַמר לֹו ְׁש ֵ
יטת ַר ִּבי ְי ָ
ּכְ ִׁש ַ
אֹותי ְּב ִאיּסּור.
ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא ַּתכְ ִׁשיל ִ
ּומרֹוב ַּפ ַחד נָ ְפלָ ה ַה ַּסּכִ ין ִמ ָּידֹו.
חֹוׁשד ּבֹו ּכָ ְךֵ ,
מּואל ֵ
לְ ֵׁש ַמע ַה ְּד ָב ִרים נִ ְב ַהל ַּבר ִּפּיּולֵ יֶׁ ,ש ְּשׁ ֵ
יטת ַר ִּבי
נֹוהג ּכְ ִׁש ַ
חֹוׁשד ְּבָך ָחלִ ילָ הֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַא ָּתה ֵ
יּב ֵהלֵ ,אינֶ ּנִ י ֵ
מּואלַ :אל ִּת ָ
ָא ַמר לֹו ְׁש ֵ
לּוע ַּב ָּב ָׂשר.
יתי לְ ָך לְ נַ ֵּקר ּגַ ם ֶאת ַהּגִ יד ֶׁש ָּב ַ
הֹור ִ
יטת ַר ִּבי ֵמ ִאירְ ,ולָ כֵ ן ֵ
נֹוהג ּכְ ִׁש ַ
הּודהַ ,אְך ֲאנִ י ֵ
יְ ָ

יחת ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה
ַּדף צ"זְ :מלִ ַ
הֹוציא ֶאת ַה ָּדם ָמלְ חּו ְי ֵרכַ ִים ֶׁשל ְּב ֵה ָמה ַי ַחד
ְּב ֵביתֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהּגֹולָ ה ְּב ָב ֶבלּ ,כְ ֵדי לְ ִ
ּמּוּתר
ִעם ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה ֶׁשּלָ ֶהןּ ,כִ י ָׁשכְ חּו לְ נַ ֵּקר ֶאת ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשהַ .על ִּפי ַה ַּתלְ מּוד ְּב ַדף ֶזה ָ
יחה ִהיא ּכְ מֹו ְצלִ ָּיהֲ ,א ָבל ֵאינָ ּה ּכְ מֹו
לֶ ֱאכֹול ֶאת ַה ְי ֵרכַ ִים ַהּלָ לּוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָא ְמנָ ם ַה ְּמלִ ָ
יחה ֵאינָ ם
ּומלִ ָ
ִּביּשּׁולַ ,רק ִּביּשּׁול ְמ ַפ ֵּשׁט ֶאת ַה ַּט ַעם ָה ָאסּור ְּבכָ ל ַה ַּמ ֲאכָ לַ ,אְך ְצלִ ּיָ ה ְ
עֹוׂשים ּכֵ ן.
ִ

ַּדף צ"חִּ :ביּטּול ְּב ִׁשי ִׁשּים
ַמ ֲאכָ ל ָאסּור ֶׁשּבּו ַּשׁל
מּוּתר -
יַ ַחד ִעם ַמ ֲאכָ ל ָ
ּגֹורם ֶׁשּכָ ל ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים
ֵ
סּוריםּ ,כִ י
ֶׁש ַּב ִּסיר ֲא ִ
ַה ַּט ַעם ָה ָאסּור ִה ְת ַּפ ֵּשׁט
ּמּוּתר.
ַּב ַּמ ֲאכָ ל ַה ָ
ּמּוּתר
ַרק ִאם ַה ַּמ ֲאכָ ל ַה ָ
יֹותר
הּוא ִּפי ִׁשי ִּשׁים ֵ
ֵמ ַה ַּמ ֲאכָ ל ָה ָאסּורֵ ,אין
הּוא נֶ ֱא ָסר.
ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ֲהלָ כָ ה:
יצ ה ֶׁש ָא סּור
ַּג ם ֵּב ָ
אֹותם.
אֹוס ֶרת ָ
לְ אֹוכְ לָ ּה ְו ִה ְת ַּב ְּשׁלָ ה ִעם ַמ ֲאכָ לִ ים ֲא ֵח ִריםֶ ,
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף ק"א

"תניא ,אמרו לו לרבי יהודה :וכי נאמר על כן
לא יאכלו בני יעקב? והלא לא נאמר אלא בני
ישראל ,ולא נקראו בני ישראל עד סיני! אלא
בסיני נאמר ,אלא שנכתב במקומו לידע מאיזה
טעם נאסר להם"
שפיר – טוב ,יפה
דלמא – שמא
הסבר :חכמים אומרים שאיסור אכילת גיד הנשה
חל על בני ישראל רק אחרי מעמד הר סיני ,אלא
שהוא נזכר מוקדם יותר בתורה ,כשמסופר על
יעקב אבינו שנאבק במלאך ,כדי להסביר מדוע
הוא נאסר.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

תקופת השופטים

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

תקופת השופטים החלה עם פטירתו של
יהושע בן נון ,ונמשכה למעלה מ 300-שנה,
עד משיחתו של שאול למלך על ישראל
בידי שמואל .במהלך תקופה זו לא היה
מלך או שלטון ריכוזי בעם ישראל ,וכל
שבט עסק בענייניו שלו .בספר שופטים
מסופר שבני ישראל נמשכו פעמים רבות
במהלך תקופה זו אחר עבודה זרה ,ובכל
פעם שלח ה' אויבים ששעבדו אותם ,עד
ששבו בני ישראל בתשובה וצעקו אליו,
ואז היה מקים ה'
שופט שיושיע את
ישראל .השופטים
היו בני שבטים
שונים ,ולכל אחד
מהם אופי וסגנון
פעולה אחר.
בין השופטים
הידועים :עתניאל
בן קנז ,אהוד
בן גרא ,ברק בן
אבינועם ,גדעון,
מאזני צדק,
יפתח ושמשון.
ע.בלאושילד ,קטלוג

למשפחת כהן הייתה בריכה בגודל בינוני בחצר ,בה היו הילדים נוהגים
לשחות ,להשתכשך במים וליהנות.
לאחר מספר שנות בצורת ,ולאחר שהחלו להישמע בתקשורת תשדירים
המסבירים על הצורך לחסוך במים ,התפתח ויכוח סוער בין בני המשפחה.

אחד:

חלק מצד שני:

מצד פחה טענו
מש
חלק מבני ה להשתתף
שיו
שצריך עכ רת של עם
בצרת הבצו הזמן למלא
ישראל ,וזה לא ם .כרגע זה
מי
את הבריכה ב ף ,ובכך גם
ת ,לא דחו
מותרו
היה שותפה
משפחה ת
ה
סכון במים.
לחי

מבני
טענו שזו ב המשפחה
סך
קטנה של הכל כמות
מי
ם
ו
ש
לא
צריך ל
הגזים עם
התשדירים ה החיסכון.
מ
חיסכון מתכוו דברים עם
ני
ם
ולאנשים שמ לחקלאים
ש
ת
משים
בהר
בה מים ,ול
שבסך הכל מ א לאנשים
מל
קטנה ב אים בריכה
חצר.

ו...מה
דעתכם?

הבולים הישראלי

מי
אני

 4דקות

| מי אני?

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

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-

ורה הנביאה
דב

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

 .1אני נקראת על שם יצור שעושה דבש וגם עוקץ.
 .2שפטתי את ישראל בין הרמה ובין בית אל.
 .3קראתי לברק בן אבינועם והוריתי לו לצאת להילחם בסיסרא.
 .4שיר שלם בתנ"ך נקרא על שמי.

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי האישה תחת העץ ומה תפקידה?
 2באיזו תקופה תנ"כית היא חיה?
 3מי הלוחם עם החרב והמגן בציור?
 4איך כוס החלב מתחברת לציור?
 5מיהו הרוכב בכרכרה בנחל?

 7דקות

טת.
דבורה .שופ פטים.
שו
סיסרא.
ה
ת
 1 .1תקופ
אבינועם .קו בה את
32 .2ברק בן
ב שהש
.3
חל
ה
ס
כו
4 .4זו
סיסרא.
5 .5

 3דקות

| מי אני?

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

5708
ה'תש"ח

ברק
בן אבינועם

 .1גרתי בעיר קדש נפתלי.
 .2הובלתי צבא של  10,000איש למלחמה נגד שר צבאו של יבין מלך כנען.
 .3רדפתי אחרי שר צבא האויב ,אבל כאשר מצאתי אותו גיליתי שאישה כבר הרגה אותו לפניי.

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 פקודי חותמת את העיסוק הנרחב בבניית
המשכן בו עסק כמעט חצי מחומש שמות.
במשך מאות פסוקים חזרה ותיארה התורה את כל
מלאכת ההכנה ,הבנייה ,והעבודה במשכן העדות.
לעומת זאת ,אם נביט לאחור ,לתחילת חומש
בראשית ,נראה שאת מלאכת בריאת ובניית
העולם ע"י הקב"ה מסתפקת התורה לתאר בשני
פרקים ובעשרות בודדות של פסוקים.
מדוע הקדישה התורה אריכות כל כך גדולה
בתיאור בניית המשכן ,וקיצרה בתיאור בניית
העולם ובריאתו?
את העובדה שהקב"ה הוא כל יכול  -מסוגל לברוא
עולם  -לא היה צריך לתאר בצורה ארוכה ,שכן
מדובר בדבר הגיוני וברור .אולם ,את העובדה
שאנחנו כבני אדם מסוגלים לבנות בית ל-ה'
שיבוא וישכון בו כאן בארץ  -היה צורך לתאר
באריכות רבה ,שכן מדובר בחידוש גדול אותה
חידשה היהדות" :ושכנתי בתוכם".

!

יש לי מושג | סנהדרין

הסנהדרין הוא שמו של בית הדין הגדול שפעל
בזמן בית המקדש וזמן מה אחריו .בסנהדרין היו
חברים  71חכמים ,ומקום מושבו היה בלשכת
הגזית שבבית המקדש .בנוסף לסנהדרין הגדולה
היו גם בתי דינים שישבו בערים ובעיירות ,ובהם
היו  23חברים.

שאלות השבוע ???
א .כמה ַמ ֲאכָ ל ָאסּור צריך אדם לאכול
כדי שיתחייב במלקות?
לאיּסּור ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה?
בָ .מה המקור בתורה ִ
יהּודי
ֵ
ג .מה אמרו ַחכְ ֵמי ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל לִ
ָּב ֶבל לעשות כדי ֶׁשֹּלא יִ ְׁשּכְ חּו ֶאת יֹום
יּפּורים?
ַהּכִ ִ

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

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף צ״ט  -ק״ב

ַּדף צ"טַ :ט ַעם ִמ ְצוַ ת גִ יד ַהּנָ ֶׁשה
ַהאֹוכֵ ל ִׁשיעּור ּכַ ּזַ יִ ת ִמ ַּמ ֲאכָ ל ֶׁש ָאסּור ְּב ִאיסּור לַ או  -נֶ ֱענָ ׁש ְּבעֹונֶ ׁש ַמלְ קֹותַ .על
לֹוקה?
ּתֹורהֶׁ ,ש ִּמי ֶׁשאֹוכֵ ל אֹותֹו ֶ
יּוחד ֵמ ַה ָ
ֵא ֶיזה ַמ ֲאכָ ל ָאסּור ָצ ִריְך ִחיּדּוׁש ְמ ָ
ׁשּובה ִהיא ּ -גִ יד ַהּנָ ֶׁשה.
ַה ְּת ָ
אֹורה ָה ָיה ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ֶׁשֹּלא ִילְ קּו ַעל
ִמּכֵ ָיון שּלְ גִ יד ַהּנָ ֶׁשה ֵאין ּכָ ל ַט ַעם ,לִ כְ ָ
לֹוקים ַעל ָּד ָבר ֶׁש ֵאין ַה ֶּד ֶרְך לְ אֹוכְ לֹוְ ,ו ִאם ֵאין ּבֹו ַט ַעם,
ֲאכִ ילָ תֹוִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ִ
ּלֹוקים ַעל ֲאכִ ילָ תֹו.
ּתֹורה ֶׁש ִ
ַו ַּדאי ֶׁש ֵאין ַה ֶּד ֶרְך לְ אֹוכְ לֹוַ .אף ַעל ִּפי כֵ ן ִח ְיּד ָׁשה ַה ָ

נֹוהג ִאיּסּור ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה?
ַּדף ק'ָ :מ ַתי ֵ
לֹוקת ֵּבין ַה ַּתּנָ ִאים ַעל אֹודֹות ִאיּסּור
יאה ַמ ֲח ֶ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַהּנִ לְ ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה ְמ ִב ָ
ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה.
הֹורהַ ,אְך ִּב ְב ֵה ָמה
נֹוהג ַרק ִּב ְב ֵה ָמה ְט ָ
אֹומ ִריםִ :איּסּור ִּגיד ַהּנָ ֶׁשה ֵ
ֲחכָ ִמים ְ
ְט ֵמ ָאה ֵאין ִאיּסּור ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה.
אׁשית,
חּוּמׁש ְּב ֵר ִ
הּודה לַ ֲחכָ ִמיםֲ :ה ֵרי ִאיּסּור ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה נֶ ֱא ַמר ּכְ ָבר ְּב ַ
ָא ַמר ַר ִּבי יְ ָ
"על ּכֵ ן ֹלא יֹאכְ לּו
לְ ַא ַחר ֶׁש ַּי ֲעקֹב ָא ִבינּו נֶ ֱא ַבק ִעם ַה ַּמלְ ָאְך ֶׁש ִהיּכָ ה אֹותֹו ִּב ֵירכֹו ַ
יהם ֲאכִ ילַ ת
ּומ ַא ַחר ֶׁש ְּבאֹותֹו ְז ַמן ֹלא נֶ ֶא ְס ָרה ֲעלֵ ֶ
ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ֶאת ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה"ֵ ,
ּתֹורה ,מּוכָ ח ֶׁש ָה ִאיּסּור ּכֹולֵ ל ּגַ ם
ְּב ֵהמֹות ְט ֵמאֹותּ ,כִ י ֶזה ָה ָיה עֹוד לִ ְפנֵ י ַמ ַּתן ָ
ְּב ֵהמֹות ְט ֵמאֹות.
ֵה ִׁשיבּו לֹו ַה ֲחכָ ִמיםִ :איּסּור ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה נֶ ֱא ַמר לָ ִראׁשֹונָ ה ְּב ַהר ִסינַ יֶ ,אּלָ א ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר
ּתֹורה ,הּוא ּכָ ַתב ֶאת ִאיּסּור ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה לְ ַא ַחר ַה ֵּתאּור
ּכָ ַתב מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶאת ַה ָ
יּבה ֶׁש ָאסּור לֶ ֱאכֹול ֶאת
ֶׁשל ַה ַּמ ֲא ָבק ֵּבין ַה ַּמלְ ָאְך לְ ַי ֲעקֹבּ ,כְ ֵדי לְ לַ ֵּמד ֶׁשּזֹו ַה ִּס ָ
ּכֹוח לַ ֲעמֹוד ִּב ְפנֵ י ַמלְ ָאְך.
ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשהְ ,ו ֶׁשּנִ ְזּכֹור ֶׁשה' נָ ַתן לְ ַי ֲעקֹב ָא ִבינּו ַ

יּפּורים
ַּדף ק"אּ :גְ זֵ ַרת ַה ַּמלְ כּות ַעל יֹום ַהּכִ ִ
הּודי ָּב ֶבל
קּופת ַח ְכ ֵמי ַה ַּת ְלמּוד ֵא ַרע ֶׁש ַה ַּמ ְלכּות ָה ְר ָׁש ָעה ָג ְז ָרה ַעל ְי ֵ
ִּב ְת ַ
עֹובר ַעל ַהּגְ ֵז ָרה
יּפּוריםֵ .מ ַא ַחר ֶׁש ִּמי ֶׁש ָה ָיה ֵ
ֶׁש ָאסּור לָ ֶהם לִ ְׁשמֹור ֶאת יֹום ַהּכִ ִ
יּקּוח נֶ ֶפׁשֶׁ ,ש ֲה ֵרי
יּפּורים ִמּשּׁום ִּפ ַ
יתהֹ ,לא ִק ְּימּו ֶאת יֹום ַהּכִ ִ
ָה ָיה ִמ ְת ַח ֵּיב ִמ ָ
ּתֹורה ּכּוּלָ ּה ,חּוץ
ּדֹוחה ֶאת ּכָ ל ַה ָ
יּקּוח נֶ ֶפׁש ֶ
קֹוב ַעִּ :פ ַ
ּתֹורה ֵ
ּכְ לָ ל ְּבכָ ל ִמ ְצוֹות ַה ָ
ִמ ָּשׁלֹוׁש ֲע ֵברֹות ֲחמּורֹות.
אֹותּה ָׁשנָ ה?
ֶמה ָעׂשּו ְּב ָ
יּפּורים ִׁש ְמרּו
יהּודי ָּב ֶבלַּ :ב ַּשׁ ָּבת ַה ְּסמּוכָ ה לְ יֹום ַהּכִ ִ
ַחכְ ֵמי ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ָׁשלְ חּו לִ ֵ
יּפּורים לְ יֹום
לֹומרַ ,ו ַּדאי ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ֲע ִביר ֶאת יֹום ַהּכִ ִ
יּפּוריםּ .כְ ַ
ֶאת יֹום ַהּכִ ִ
יּמ ֵׁשְך ָׁשנִ ים
יּפּוריםִ ,אם ַהּגְ ֵז ָרה ִּת ָ
ַא ֵחרֲ ,א ָבל ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא ִי ְׁשּכְ חּו ֶאת יֹום ַהּכִ ִ
ׁשֹוב ִתים
ְ
ּדּוע ַּדוְ ָקא ְּב ַׁש ָּבת? ּכִ י ְּב ַׁש ָּבת ִמ ֵּמילָ א
ּומ ַ
יּקנּו לַ ֲעׂשֹות ּכָ ְךַ .
ַרּבֹותִּ ,ת ְ
יּפּורים.
ִמ ְּמלָ אכָ הְ ,ו ַה ַּמלְ כּות ֹלא ַּת ְב ִחין ֶׁש ְּביֹום זֶ ה ְמ ַקּיְ ִמים ּגַ ם ֶאת ִּדינֵ י יֹום ַהּכִ ִ

ַּדף ק"בֲ :אכִ ילַ ת ַמ ֲאכָ ל ָאסּור ְּב ִׁשיעּור ּכַ ּזַ יִ ת
לֹוקה ַעל ֲאכִ ילַ ת ַמ ֲאכָ ל ָאסּורַ ,עד ֶׁשּיֹאכַ ל ִמ ֶּמּנּו ִׁשיעּור ּכַ ּזַ יִ תִ .אם
ֵאין ָא ָדם ֶ
ָא ָדם ָא ַכל ֵא ָבר ֶׁשל עֹוף ָר ֶזה ְמאֹדֶׁ ,ש ְּב ָכל ָהעֹוף ֵאין ָּב ָׂשר ְּב ִׁשיעּור ַּכ ַּז ִית,
לֹוקה.
ֲא ָבל ְּב ַי ַחד ִעם ָה ֲע ָצמֹות ְו ַהּגִ ִידים ֵיׁש ְּבאֹותֹו ֵא ָבר ִׁשיעּור ּכַ ַּז ִית  -הּוא ֶ
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