
 | מן ההסטוריה
תקופת השופטים

תקופת השופטים היא התקופה שנמשכה 
מכיבוש יהושע בן נון את ארץ ישראל לאחר 
שיבת העם ממצרים, ועד המלכת המלך 
שאול למלך על ישראל על ידי שמואל. 
התקופה נמשכה כ-350 שנה לערך והיא 
מתוארת בספר שופטים. הכינוי שופטים 
ניתן למנהיגים באותה תקופה, שהנהיגו 
את העם מלאחר תקופת יהושע בן נון עד 
תחילת המלוכה. מספר אירועים מרכזיים 
קראו בתקופה הזו ביניהם סיפור מגילת 
רות )ויהי בימי שפוט השופטים(, וסיפורו 
של שמשון הגיבור ומלחמתו בפלישתים.

ַּדף כ"ו: ַהְבָּדָלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשַּבת ְוַחג

ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבתֹות ּוְבמֹוָצֵאי 
ָיִמים טֹוִבים, ָאנּו עֹוְרִכים 
ַהְבָּדָלה, ַוֲאִפיּלּו ְּבמֹוָצֵאי 
ַׁשָּבת ֶׁשָחל ְּבֵליל יֹום טֹוב 
ָאנּו עֹוְרִכים ַהְבָּדָלה, ְּכֵדי 
ת  ְקדּוּׁשַ ֵּבין  ְלַהְבִּדיל 
יֹוֵתר  ַהֲחמּוָרה  ָּבת  ַהּׁשַ
טֹוב,  יֹום  ת  ִמְּקדּוּׁשַ
ַהִּמְׁשָנה  ְּכִפי ֶׁשּקֹוַבַעת 

ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה.

ַמּדּוַע עֹוְרִכים ַהְבָּדָלה? 
ָּבת עֹוִׂשים ִקיּדּוׁש  ָּבת. ְּכֵׁשם ֶׁשִּבְכִניַסת ַהּׁשַ ִמְּפֵני ֶׁשְּבָכְך ְמַקְּדִׁשים ֶאת ַהּׁשַ
ָּבת ֵיׁש ִמְצָוה  ָּבת ַעל ְּפֵני ְימֹות ַהחֹול, ָּכְך ִּביִציַאת ַהּׁשַ ת יֹום ַהּׁשַ ִמְּפֵני ְקדּוּׁשַ
ָּבת ַהּיֹוֵצאת ִלימֹות ַהחֹול ַהִּנְכָנִסים. ַּבַהְבָּדָלה מֹוִדים  ת ַהּׁשַ ְלַהְבִּדיל ֵּבין ְקדּוּׁשַ

ָּבת. ַלה' ֶׁשִּקיֵּדׁש ֶאת ַהּׁשַ

ִלְפֵני ַתָּקַנת ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה, ֹלא ָהָיה נֹוַסח ָקבּוַע ַלַהְבָּדָלה, ֶאָּלא ְּבמֹוָצֵאי 
ָתּה ִמימֹות  ָּבת מּוְבֶּדֶלת ִּבְקדּוּׁשָ ַׁשָּבת ָּכל ֶאָחד ִּבְלׁשֹונֹו ּוְלִפי ֲהָבָנתֹו ָאַמר ֶׁשּׁשַ
ַהחֹול. ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה, ֲהֹלא ֵהם ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ּוֵבית ִּדינֹו, ִּתיְּקנּו ֶאת ַהּנֹוַסח 

ַהָּקבּוַע ְלָכל ַהְּתִפיּלֹות ּוָבֶהן נֹוַסח ַהַהְבָּדָלה.
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ַּדף כ"ז: ֵמֵהיָכן ִנְבְראּו ָהעֹופֹות?

ַּכֲאֶׁשר ָאנּו קֹוְרִאים ֶאת ֵּתאּור ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית, ָאנּו רֹוִאים 
ְּפסּוִקים סֹוְתִרים ִלְכאֹוָרה. ַּבֶּפֶרק א' ָּכתּוב: "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִהים ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים, ֶׁשֶרץ 
ֶנֶפׁש ַחָּיה; ְועֹוף ְיעֹוֵפף" - ַמְׁשָמע ֶׁשָהעֹופֹות ִנְבְראּו ֵמַהַּמִים, ְּכמֹו ַהָּדִגים. ְלעּוַּמת 
ֶדה ְוֵאת ָּכל עֹוף  ֹזאת, ַּבֶּפֶרק ב' ָּכתּוב: "ַוִּיֶצר ה' ֱאֹלִהים ִמן-ָהֲאָדָמה, ָּכל ַחַּית ַהּׂשָ

ַמִים" - ַמְׁשָמע ֶׁשעֹופֹות ִנְבְראּו ֵמָהֲאָדָמה, ְּכמֹו ַהַחּיֹות! ַהּׁשָ

ֲחָכִמים ֵהִׁשיבּו ְׁשֵּתי ְּתׁשּובֹות ַּבָּדָבר. ְלַדַעת ֶהָחָכם עֹוֵבר ָגִליֵלָאה, ָהעֹופֹות 
ִנְבְראּו ִמן ַהֶרֶקק, ְּכלֹוַמר ֵמַהּבֹוץ ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּגם ַמִים ְוַגם ַיָּבָׁשה, ּוְרָאָיה ַלָּכְך ֶׁשֵּיׁש 
ים ְּבַרְגֵליֶהם ְּבדֹוֶמה ַלָּדִגים. ְוִאיּלּו ְלַדַעת ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ָהעֹופֹות  ָלֶהם ַקְׂשַקּׂשִ
ִנְבְראּו ֵמַהַּמִים, ּוָמה ֶׁשָּכתּוב ַּבֶּפֶרק ב' ֵּפרּוׁשֹו הּוא ֶׂשה' ֵהִביא אֹוָתם ְלָאָדם ְּכֵדי 

ֶׁשִּיְקָרא ָלֶהם ֵׁשמֹות, ְוֹלא ֶׁשֵהם ִנְבְראּו ֵמָהֲאָדָמה.

ַּדף כ"ח: ֲהָלָכה ְלֹמֶׁשה ִמִּסיַני

ַהָּקָּב"ה ָאַמר ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָּכל ָאָדם ָיכֹול ִלְזּבֹוַח ְלַעְצמֹו ַּבֲעֵלי ַחִּיים: "ְוָזַבְחָּת 
ִמְּבָקְרָך ּוִמֹּצאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ְלָך, ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך" )ְּדָבִרים(.

ֵהיָכן ה' ִציָּוה ֶאת ֹמֶׁשה ֵאיְך ִלְׁשחֹוט? ְּבַהר ִסיַני ִליֵּמד ה' ֶאת ֹמֶׁשה ֲהָלכֹות ַרּבֹות 
ֶׁשֵאיָנן ְּכתּובֹות ַּבּתֹוָרה, ְוזֹוִהי תֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה. ְּבַהר ִסיַני ָלַמד ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַּכָּמה 
ָצִריְך ִלְׁשחֹוט, ַּבֶּמה ׁשֹוֲחִטים, ֵאיֶזה ְׁשִחיטֹות ְּפסּולֹות, ְועֹוד ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה.

מן התלמוד
סדר קדשים

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף כ"ח

הסבר: רבי אלעזר הקפר לומד מהפסוק שכשם 
שבהמות שהוקדשו לקרבן ונפסלו, יש לשוחטן 
כדי לאוכלן, כך יש לשחוט גם חיות כמו צבי 

ואייל לפני שאוכלים אותן.

קועיה – צווארו
טביא – צבי

"רבי אלעזר הקפר ברבי אומר: מה תלמוד לומר 
אך כאשר יאכל את הצבי וגו', וכי מה למדנו 

מצבי ואיל?. מעתה הרי זה בא ללמד ונמצא למד: 
מקיש צבי ואיל לפסולי המוקדשין - מה פסולי 

המוקדשין בשחיטה, אף צבי ואיל בשחיטה"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף כ"ו- ל"ב
שבת פר' שמות | ט"ו- כ"א בטבת )23-29 לדצמבר(

מבנה הקבר המיוחס ליהושע בן נון בתמנת חרס 
)Wikipedia. מיכאלי(
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פותרת שום בעיה.ולא על די נתינת כסף שלא הללו על ידי רשויות הרווחה להיות בשיקום הקבצנים שליליות. הפיתרון צריך משתמשים בכסף למטרות חלקם מתחזים וחלקם לעזור לקבצנים הללו כי טוען אדון כהן שלא נכון מצד אחד:

מצד שני:

טוענת גברת כהן כי כרגע יש כאן 

אנשים מסכנים, ואולי צמאים 

ורעבים, ואפילו אם יש פה ושם 

כמה מתחזים מחובתם לפתוח 

את החלון ולתת להם משהו. 

העובדה שעל רשויות הרווחה 

לדאוג לשיקומם לא פותרת 

הת החובה לתת צדקה לכל מי 

שמבקש.

בצלאל

דבר תורה 
בפרשתנו מסופר על בחירתו של 
משה להיות המנהיג שיוביל את עם 
ישראל באחת התקופות המשמעויות 

בהיסטוריה. 

מדוע נבחר דווקא משה להנהיג את 
ישראל?

משה רבנו גדל בתוך הארמון המצרי 
כשהוא מוקף בכל טוב, ובקלות יכול 
היה להישאר ב"מגדל השן" שלו 
מבלי לראות את מה שקורה מחוץ 
לארמון. ובכל זאת, בכל מקום אליו 
הגיע משה הוא היה עסוק בראיית 

הזולת, בראיית האחר. 

הוא יצא מהארמון וראה את הסבל 
של העם שלו: "וירא בסבלותם", 
הוא גם ראה והרגיש בסבלם של 
אחרים שאינם מבני עמו, וכך הציל 
את בנותיו של יתרו מרועי הצאן 
לטבע  ואפילו  בהן,  שהתעללו 
ולצומח הוא היה קשוב וכך גילה 

את הסנה הבוער. 

הקב"ה ראה שמשה תמיד רואה את 
האחר, ועל כן בחר בו: "וירא ה' כי 
סר לראות". הוא ראה שהוא רואה, 
שהוא מרגיש ומתייחס לסביבתו 
ואמר - זה המנהיג שראוי להנהיג 

את בניי, את עם ישראל.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:

בזמן החופשה נסעה משפחת כהן לטייל בצפון. בזמן שעמדו ברמזור במספר 
צמתים ניגשו אל הרכב קבצנים שונים וביקשו כסף . אדון כהן אמר שהוא 
לא נותן להם כסף כי חלק מהם לא באמת זקוקים, וחלק מהם מתחזים, וחלק 
מהם משתמשים בכסף לצרכי רכישת סמים או אלכוהול והוא לא מעוניין 
לסייע בעניין. גברת כהן אמרה לו שזה ממש לא יפה, ואם הם מבקשים הוא 

חייב לפתוח את החלון ולתת להם משהו, אפילו אם זה יהיה סכום קטן.

חייתי בתקופת השופטים באזור העיר צרעה, שבנחלת  א. 
שבט דן, ליד בית שמש, ולאבי קראו מנוח.

גדלתי כנזיר אלוקים מלידתי. ב. 
גברתי בקרב על כפיר אריות, קשרתי לפידים לזנבות  ג. 

מאות שועלים, והכיתי בלחי חמור אלף איש.
כאשר פלישתים השפילו אותי וניקרו את עיניי אמרתי:  ד. 

תמות נפשי עם פלישתים, והפלתי את המבנה כולו.
קברו אותי בין צרעה לאשתאול. ה. 

שמשון הגיבור

  | מי אני?

בס"ד
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  | מי אני?

7 דקות

1  .
שמשון הגיבור.

2  .
תקופת השופטים.

3  .

שמשון הרג כפיר אריות, בגופתו יצרו הדבורים דבש.
4  .

מעז יצא מתוק.
5  .

שמשון קשר לפידים לזנבות שועלים ושילח אותם  לשרוף את שדות פלישתים.

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
מי זו הדמות במרכז הציור?  

באיזו תקופה היא חיה?  
איך קשור לציור האריה עם הדבש?  

איזה פתגם ידוע קשור לציור ולדבש?  
מה הקשר בין השועלים והזנב הבוער לציור?  

אני ממוקם ליד בית שמש. א. 
המייסדים שלי מהתנועה הקיבוצית עלו על הקרקע בחודש כסלו תש"ט, דצמבר 1948. ב. 

אני מוזכר בתנ"ך בסמוך לאשתאול. ג. 
באזורי חיה ופעלה משפחתו של שמשון הגיבור. ד. 
כיום חיים בתוכי כ-820 תושבים )220 משפחות(. ה. 
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יש לי מושג | צאת הכוכבים !
צאת הכוכבים הוא הרגע ביממה בו מתחיל הלילה 
בוודאות. זאת בניגוד לשקיעת החמה, שבה מתחיל הזמן 
הנקרא "בין השמשות", שנחשב ספק יום וספק לילה. 
לפי הדעה המקובלת, צאת הכוכבים הוא 18 דקות אחרי 
השקיעה, אולם יש גם דעות אחרות, ביניהן דעת רבנו 
תם, לפיה צאת הכוכבים הוא 72 דקות אחרי השקיעה.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
א. ַמּדּוַע עֹושים ַהְבָּדָלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבתֹות ּוְבמֹוָצֵאי 

ָיִמים טֹוִבים?

ב. מהו זהב שחוט?

ג. אם גוי שוחט בהמה כשרה - האם הבהמה תהיה 
מותרת או אסורה באכילה?

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 ל': ָזָהב ָׁשחּוט

ֹלמֹה  ְׁשַמְעֶּתם ַּפַעם ַעל "ָזָהב ָׁשחּוט"?  ְּבֵסֶפר ְמָלִכים ְמסּוָּפר ֶׁשּׁשְ
ַהֶּמֶלְך ָעָׂשה ְמִגיִנים ִמָּזָהב ָׁשחּוט. ָמה ֵּפרּוׁש ַהָּדָבר? ֵאיְך ֶאְפָׁשר 
ִחיָטה" ִהיא ְלׁשֹון  ִלְׁשחֹוט ָזָהב? ַמְסִּביר ַּתָּנא ְדֵבי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל, ֶׁש"ּׁשְ
"ְמִׁשיָכה", ְוָזָהב ָׁשחּוט הּוא ָזָהב ֶׁשָּמְׁשכּו ּוָמְתחּו אֹותֹו ַעד ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַּדק.

ְּבדֹוֶמה ְלָּכְך מֹוִפיַע ְּבֵסֶפר ִיְרְמָיהּו ַהִּביּטּוי "ֵחץ ָׁשחּוט ְלׁשֹוָנם". 
ַּגם  ָׁשם ַהַּכָּוָנה ִהיא ִלְמִׁשיָכה, ֶׁשֲהֵרי ַהֵחץ נֹוֶרה ַעל ְיֵדי ָּכְך 
ֶׁשּמֹוְׁשִכים אֹותֹו ְלָאחֹור ּוְמַׁשְחְרִרים. ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו מֹוִכיַח ֶאת 
ַהחֹוְטִאים ֶׁשֵהם ּפֹוְגִעים ְּבֲאֵחִרים ְּבֶאְמָצעּות ְלׁשֹוָנם ְוִדיּבּוָרם 
ְּכמֹו ְּבֶאְמָצעּות ִחִּצים. ִמָּכְך לֹוְמִדים ֲחָכִמים ֶׁשַּגם ְׁשִחיָטה ַנֲעֵׂשית 

ְּבֶאְמָצעּות ְמִׁשיָכה ֶׁשל ַהַּסִּכין.

ַּדף ל"א: "ְׁשִחיַטת חּוִּלין ֵאיָנּה ְצִריָכה ַּכּוָָנה"

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי ָנָתן: "ְׁשִחיַטת חּוִּלין ֵאיָנּה ְצִריָכה 
ַּכּוָָנה", ֵאין צֹוֶרְך ְלַכּוֵן ׁשּום ַּכּוָנֹות, ַרק ִלְׁשחֹוט. יֹוֵתר ִמֶּזה, ַּגם ִאם 
ָאָדם ָזַרק ַסִּכין, ּוְבַמֲהַלְך ְמעּוָפּה ָׁשֲחָטה ַהַּסִּכין עֹוף אֹו ְּבֵהָמה, ּוָבְדקּו 
ִחיָטה ְּכֵׁשָרה. ֲאָבל, ִאם  ְוָראּו ֶׁשִּנְׁשֲחטּו ַהִּסיָמִנים ַּכָּדת ְוַכִּדין - ַהּׁשְ
ִחיָטה ְּפסּוָלה. ַמּדּוַע? ִּכי  ָנְפָלה ַסִּכין ִמּשּׁוְלָחן ְוָׁשֲחָטה ְּבֵהָמה - ַהּׁשְ
ִחיָטה, ֲאָבל ָצִריְך ֶׁשִהיא ִּתְהֶיה ְּפעּוָּלה  ָאְמָנם ֵאין ָצִריְך ַּכּוָנֹות ַּבּׁשְ
ֶׁשל ָאָדם. ַסִּכין ֶׁשִּנְזְרָקה ְוָׁשֲחָטה - זֹו ְּפעּוָּלה ֶׁשל ָאָדם, ַאְך ַסִּכין 
ִחיָטה ְּפסּוָלה. ֶׁשָּנְפָלה ֵמַהּשּׁוְלָחן ֵאיָנּה ְּפעּוָּלה ֶׁשל ָאָדם ְוָלֵכן ַהּׁשְ

ַּדף ל"ב: ַּכָּוַנת ַהֹּכֵהן

ַהַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה ְמַלְּמֵדנּו, ֶׁשִּבְׁשַעת ְׁשִחיַטת ָּפָרה ֲאדּוָּמה ָאסּור 
ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ַאֶחֶרת. ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשּכֵֹהן ִיְׁשַחט ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה, 
ְוַהַּסִּכין ָהֲארּוָּכה ֶׁשהּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ַּתְחּתֹוְך ַּגם ְּדַלַעת אֹו ֲאַבִּטיַח 
ֶׁשִּנְמָצא ְלַיד ָהרֹאׁש ֶׁשל ַהְּבֵהָמה, ּוַפַעם ַאַחת ִיְפְסקּו ֶׁשִחיּתּוְך 
ַהְּדַלַעת ֹלא ָּפַסל ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה, ּוַפַעם ַאֶחֶרת ִיְפְסקּו ֶׁשִחיּתּוְך 

ַהְּדַלַעת ָּפַסל ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה? ּוְבֵכן, ַהּכֹל ָּתלּוי ַּבַּמֲחָׁשָבה.

ִאם ַהּכֵֹהן ָחַׁשב ְוִהְתַּכּוֵן ַלְחּתֹוְך ֶאת ַהְּדַלַעת, ֲהֵרי הּוא ָעָׂשה ְמָלאָכה 
ַחט ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה, ְוָלֵכן ִהיא ִנְפֶסֶלת.  נֹוֶסֶפת ְּבָׁשָעה ֶׁשּׁשָ
ֲאָבל ִאם הּוא ֹלא ָחַׁשב ַעל ַהְּדַלַעת ְּכָלל, ֶאָּלא ִהיא ֶנְחְּתָכה ִמְּפֵני 
ֶׁשִהיא ָהְיָתה ָׁשם, ֲאָבל הּוא ֹלא ָחַׁשב ָעֶליָה - ַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה 
ְּכֵׁשָרה, ִּכי ֵאין ֶזה ֶנְחָׁשב ֶׁשַהֹּכֵהן ָעָׂשה ְמָלאָכה נֹוֶסֶפת ְּבָׁשָעה 

ֶׁשהּוא ָׁשַחט ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף כ"ט- ל״ב
חידת פירמידה
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ַּדף כ"ט: ִלְׁשחֹוט ִעם ּגֹוי

ִחיָטה ְּפסּוָלה  ִאם ּגֹוי ׁשֹוֵחט ְּבֵהָמה, ַּגם ִאם ַהְּבֵהָמה ְּכֵׁשָרה - ַהּׁשְ
ְוַהְּבֵהָמה ִּתְהֶיה ֲאסּוָרה ָּבֲאִכיָלה. ַּגם ְּבִּמְקֶרה ֶׁשַהּגֹוי ִהְתִחיל ְלַבֵּצַע 
ִחיָטה, ְוָעָׂשה ַּבְּבֵהָמה ֲאִפיּלּו ַמֲעֶׂשה ָקָטן, ְוֶאת  ֶאת ְּפעּוַּלת ַהּׁשְ
ְׁשַאר ַהְּפעּוּלֹות ִהְמִׁשיְך ְוָעָׂשה ְּכִדין ַהּשֹׁוֵחט ַהְּיהּוִדי - ַּגם ַּבִּמְקֶרה 

ֶׁשָּכֶזה ַהְּבֵהָמה ִּתְהֶיה ֲאסּוָרה ָּבֲאִכיָלה.

1. כאשר סיפרו את שמשון __ כוחו

2. שאלות ותשובות

3. "והיה כעץ _____ על פלגי מים"

4. בתלמוד שואלים הרבה _______

5. העיר שלידה נקבר שמשון


