
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף צ"ו: ִניּקּור ִּגיד ַהָּנֶׁשה

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ַמֲעֶׂשה 
ַעל  ְלַמד  ִנ ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ֲחָׁשַׁשם ֶׁשל ָהָאמֹוָרִאים 

ֵמִאיּסּוִרים.

ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ַּבר ִּפּיּוֵלי 
ְׁשמּוֵאל  ִלְפֵני  עֹוֵמד 
ּוְמַנֵּקר ָיֵרְך ֶׁשל ְּבֵהָמה, 
ְּכֵדי ְלהֹוִציא ִמֶּמָּנה ֶאת 
ִּגיד ַהָּנֶׁשה, ֶׁשֲהֵרי ָאסּור 
ֶלֱאכֹול ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה. 
ָחַתְך ַּבר ִּפּיּוֵלי ֶאת ִּגיד 
ְמסּוָּים  ְּבאֹוֶפן  ַהָּנֶׁשה 

ְּכִׁשיַטת ַרִּבי ְיהּוָדה. ָאַמר לֹו ְׁשמּוֵאל: ֲחתֹוְך יֹוֵתר, ַּגם ֶאת ַהִּגיד ֶׁשָּבלּוַע ְּבתֹוְך ַהָּבָׂשר 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַּתְכִׁשיל אֹוִתי ְּבִאיּסּור.

מּוֵאל חֹוֵׁשד ּבֹו ָּכְך, ּוֵמרֹוב ַּפַחד ָנְפָלה ַהַּסִּכין ִמָּידֹו.  ְלֵׁשַמע ַהְּדָבִרים ִנְבַהל ַּבר ִּפּיּוֵלי, ֶׁשּׁשְ
ָאַמר לֹו ְׁשמּוֵאל: ַאל ִּתיָּבֵהל, ֵאיֶנִּני חֹוֵׁשד ְּבָך ָחִליָלה, ֶׁשֲהֵרי ַאָּתה נֹוֵהג ְּכִׁשיַטת ַרִּבי 
ְיהּוָדה, ַאְך ֲאִני נֹוֵהג ְּכִׁשיַטת ַרִּבי ֵמִאיר, ְוָלֵכן הֹוֵריִתי ְלָך ְלַנֵּקר ַּגם ֶאת ַהִּגיד ֶׁשָּבלּוַע ַּבָּבָׂשר.
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ַּדף צ"ז: ְמִליַחת ִּגיד ַהָּנֶׁשה

ְּבֵביתֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהּגֹוָלה ְּבָבֶבל, ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ַהָּדם ָמְלחּו ְיֵרַכִים ֶׁשל ְּבֵהָמה ַיַחד 
ִעם ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֶׁשָּלֶהן, ִּכי ָׁשְכחּו ְלַנֵּקר ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה. ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה ּמּוָּתר 
ֶלֱאכֹול ֶאת ַהְיֵרַכִים ַהָּללּו, ִמְּפֵני ֶׁשָאְמָנם ַהְּמִליָחה ִהיא ְּכמֹו ְצִלָּיה, ֲאָבל ֵאיָנּה ְּכמֹו 
ט ֶאת ַהַּטַעם ָהָאסּור ְּבָכל ַהַּמֲאָכל, ַאְך ְצִלָּיה ּוְמִליָחה ֵאיָנם  ִּביּשּׁול, ַרק ִּביּשּׁול ְמַפּׁשֵ

עֹוִׂשים ֵּכן.

ים ַּדף צ"ח: ִּביּטּול ְּבִׁשיּׁשִ

ל  ַמֲאָכל ָאסּור ֶׁשּבּוּׁשַ
ַיַחד ִעם ַמֲאָכל מּוָּתר - 
ּגֹוֵרם ֶׁשָּכל ַהַּמֲאָכִלים 
ִּכי  ֲאסּוִרים,  ֶׁשַּבִּסיר 
ט  ַהַּטַעם ָהָאסּור ִהְתַּפּׁשֵ

ַּבַּמֲאָכל ַהּמּוָּתר. 

ַרק ִאם ַהַּמֲאָכל ַהּמּוָּתר 
ים יֹוֵתר  הּוא ִּפי ִׁשיּׁשִ
ֵמַהַּמֲאָכל ָהָאסּור, ֵאין 

הּוא ֶנֱאָסר.

ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֲהָלָכה: 
ֶׁשָאסּור  ֵּביָצה  ַּגם 

ָלה ִעם ַמֲאָכִלים ֲאֵחִרים, אֹוֶסֶרת אֹוָתם. ְלאֹוְכָלּה ְוִהְתַּבּׁשְ

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף ק"א

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.

שפיר – טוב, יפה
דלמא – שמא

"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"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף צ"ו-ק"ב
שבת פרשת פקודי | כ"ו באדר א'- ב' באדר ב' )3-9 למרץ(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

לחיסכון במים.המשפחה תהיה שותפה מותרות, לא דחוף, ובכך גם את הבריכה במים. כרגע זה ישראל, וזה לא הזמן למלא בצרת הבצורת של עם שצריך עכשיו להשתתף חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

מצד שני:

חלק מבני המשפחה 

טענו שזו בסך הכל כמות 

קטנה של מים ושלא 

צריך להגזים עם החיסכון. 

התשדירים המדברים עם 

חיסכון מתכוונים לחקלאים 

ולאנשים שמשתמשים 

בהרבה מים, ולא לאנשים 

שבסך הכל ממלאים בריכה 

קטנה בחצר.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

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.

1. אני נקראת על שם יצור שעושה דבש וגם עוקץ.
2. שפטתי את ישראל בין הרמה ובין בית אל.

3. קראתי לברק בן אבינועם והוריתי לו לצאת להילחם בסיסרא.
4. שיר שלם בתנ"ך נקרא על שמי.

דבורה הנביאה

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

 | מן ההסטוריה

תקופת השופטים
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 
שבטים  בני  היו 
שונים, ולכל אחד 
מהם אופי וסגנון 
אחר.  פעולה 
השופטים  בין 
הידועים: עתניאל 
אהוד  קנז,  בן 
בן  ברק  גרא,  בן 
אבינועם, גדעון, 

יפתח ושמשון.
מאזני צדק, 

ע.בלאושילד, קטלוג 
הבולים הישראלי

 -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

בס"ד

חברותא



3 דקות

ברק בן אבינועם

  | מי אני?

7 דקות

1  .
דבורה. שופטת.

2  .
תקופת השופטים.

3  .
ברק בן אבינועם.

4  .

זו כוס החלב שהשקו בה את סיסרא.
5  . סיסרא.

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

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי האישה תחת העץ ומה תפקידה?  

באיזו תקופה תנ"כית היא חיה?  
מי הלוחם עם החרב והמגן בציור?  

איך כוס החלב מתחברת לציור?  
מיהו הרוכב בכרכרה בנחל?  

גרתי בעיר קדש נפתלי.   .1
הובלתי צבא של 10,000 איש למלחמה נגד שר צבאו של יבין מלך כנען.   .2

רדפתי אחרי שר צבא האויב, אבל כאשר מצאתי אותו גיליתי שאישה כבר הרגה אותו לפניי.   .3

2
3

1

4
5



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

היו 23 חברים. 

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
כמה ַמֲאָכל ָאסּור צריך אדם לאכול  א. 

כדי שיתחייב במלקות?

ָמה המקור בתורה לִאיּסּור ִּגיד ַהָּנֶׁשה? ב. 

מה אמרו ַחְכֵמי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִליהּוֵדי  ג. 
ָּבֶבל לעשות כדי ֶׁשֹּלא ִיְׁשְּכחּו ֶאת יֹום 

ַהִּכיּפּוִרים?
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 ק"א: ְּגֵזַרת ַהַּמְלכּות ַעל יֹום ַהִּכיּפּוִרים

ִּבְתקּוַפת ַחְכֵמי ַהַּתְלמּוד ֵאַרע ֶׁשַהַּמְלכּות ָהְרָׁשָעה ָגְזָרה ַעל ְיהּוֵדי ָּבֶבל 
ֶׁשָאסּור ָלֶהם ִלְׁשמֹור ֶאת יֹום ַהִּכיּפּוִרים. ֵמַאַחר ֶׁשִּמי ֶׁשָהָיה עֹוֵבר ַעל ַהְּגֵזָרה 
ָהָיה ִמְתַחֵּיב ִמיָתה, ֹלא ִקְּימּו ֶאת יֹום ַהִּכיּפּוִרים ִמּשּׁום ִּפיּקּוַח ֶנֶפׁש, ֶׁשֲהֵרי 
ְּכָלל ְּבָכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה קֹוֵבַע: ִּפיּקּוַח ֶנֶפׁש ּדֹוֶחה ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ּכּוָּלּה, חּוץ 

לֹוׁש ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות. ִמּׁשָ

ֶמה ָעׂשּו ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה?

ָּבת ַהְּסמּוָכה ְליֹום ַהִּכיּפּוִרים ִׁשְמרּו  ַחְכֵמי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָׁשְלחּו ִליהּוֵדי ָּבֶבל: ַּבּׁשַ
ֶאת יֹום ַהִּכיּפּוִרים. ְּכלֹוַמר, ַוַּדאי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִביר ֶאת יֹום ַהִּכיּפּוִרים ְליֹום 
ַאֵחר, ֲאָבל ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְׁשְּכחּו ֶאת יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ִאם ַהְּגֵזָרה ִּתיָּמֵׁשְך ָׁשִנים 
ַרּבֹות, ִּתיְּקנּו ַלֲעׂשֹות ָּכְך. ּוַמּדּוַע ַּדְוָקא ְּבַׁשָּבת? ִּכי ְּבַׁשָּבת ִמֵּמיָלא ׁשֹוְבִתים 
ִמְּמָלאָכה, ְוַהַּמְלכּות ֹלא ַּתְבִחין ֶׁשְּביֹום ֶזה ְמַקְּיִמים ַּגם ֶאת ִּדיֵני יֹום ַהִּכיּפּוִרים.

ַּדף ק"ב: ֲאִכיַלת ַמֲאָכל ָאסּור ְּבִׁשיעּור ַּכַּזִית

ֵאין ָאָדם לֹוֶקה ַעל ֲאִכיַלת ַמֲאָכל ָאסּור, ַעד ֶׁשּיֹאַכל ִמֶּמּנּו ִׁשיעּור ַּכַּזִית. ִאם 
ָאָדם ָאַכל ֵאָבר ֶׁשל עֹוף ָרֶזה ְמאֹד, ֶׁשְּבָכל ָהעֹוף ֵאין ָּבָׂשר ְּבִׁשיעּור ַּכַּזִית, 
ֲאָבל ְּבַיַחד ִעם ָהֲעָצמֹות ְוַהִּגיִדים ֵיׁש ְּבאֹותֹו ֵאָבר ִׁשיעּור ַּכַּזִית - הּוא לֹוֶקה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף צ״ט - ק״ב

ַּדף ק': ָמַתי נֹוֵהג ִאיּסּור ִּגיד ַהָּנֶׁשה?

ַהִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ְמִביָאה ַמֲחלֹוֶקת ֵּבין ַהַּתָּנִאים ַעל אֹודֹות ִאיּסּור 
ִּגיד ַהָּנֶׁשה.

ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ִאיּסּור ִּגיד ַהָּנֶׁשה נֹוֵהג ַרק ִּבְבֵהָמה ְטהֹוָרה, ַאְך ִּבְבֵהָמה 
ְטֵמָאה ֵאין ִאיּסּור ִּגיד ַהָּנֶׁשה.

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַלֲחָכִמים: ֲהֵרי ִאיּסּור ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֶנֱאַמר ְּכָבר ְּבחּוַּמׁש ְּבֵראִׁשית, 
ְלַאַחר ֶׁשַּיֲעקֹב ָאִבינּו ֶנֱאַבק ִעם ַהַּמְלָאְך ֶׁשִהיָּכה אֹותֹו ִּביֵרכֹו "ַעל ֵּכן ֹלא יֹאְכלּו 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה", ּוֵמַאַחר ֶׁשְּבאֹותֹו ְזַמן ֹלא ֶנֶאְסָרה ֲעֵליֶהם ֲאִכיַלת 
ְּבֵהמֹות ְטֵמאֹות, ִּכי ֶזה ָהָיה עֹוד ִלְפֵני ַמַּתן ּתֹוָרה, מּוָכח ֶׁשָהִאיּסּור ּכֹוֵלל ַּגם 

ְּבֵהמֹות ְטֵמאֹות.

ֵהִׁשיבּו לֹו ַהֲחָכִמים: ִאיּסּור ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֶנֱאַמר ָלִראׁשֹוָנה ְּבַהר ִסיַני, ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ָּכַתב מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, הּוא ָּכַתב ֶאת ִאיּסּור ִּגיד ַהָּנֶׁשה ְלַאַחר ַהֵּתאּור 
ֶׁשל ַהַּמֲאָבק ֵּבין ַהַּמְלָאְך ְלַיֲעקֹב, ְּכֵדי ְלַלֵּמד ֶׁשּזֹו ַהִּסיָּבה ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹול ֶאת 

ִּגיד ַהָּנֶׁשה, ְוֶׁשִּנְזּכֹור ֶׁשה' ָנַתן ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו ּכֹוַח ַלֲעמֹוד ִּבְפֵני ַמְלָאְך.

ַּדף צ"ט: ַטַעם ִמְצַות ִגיד ַהָּנֶׁשה 

ַהאֹוֵכל ִׁשיעּור ַּכַּזִית ִמַּמֲאָכל ֶׁשָאסּור ְּבִאיסּור ַלאו - ֶנֱעָנׁש ְּבעֹוֶנׁש ַמְלקֹות. ַעל 
ֵאיֶזה ַמֲאָכל ָאסּור ָצִריְך ִחיּדּוׁש ְמיּוָחד ֵמַהּתֹוָרה, ֶׁשִּמי ֶׁשאֹוֵכל אֹותֹו לֹוֶקה?

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא - ִּגיד ַהָּנֶׁשה.

ִמֵּכיָון שְּלִגיד ַהָּנֶׁשה ֵאין ָּכל ַטַעם, ִלְכאֹוָרה ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ֶׁשֹּלא ִיְלקּו ַעל 
ֲאִכיָלתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין לֹוִקים ַעל ָּדָבר ֶׁשֵאין ַהֶּדֶרְך ְלאֹוְכלֹו, ְוִאם ֵאין ּבֹו ַטַעם, 
ַוַּדאי ֶׁשֵאין ַהֶּדֶרְך ְלאֹוְכלֹו. ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִחיְּדָׁשה ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹוִקים ַעל ֲאִכיָלתֹו.

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".


