תנו באתר

בקרו או

בס"ד

raeli.co.i
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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף קל"חַ -מ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹות ַּדף ג'
שבת חג פסח | ט' -ט"ו ניסן (  14-20לאפריל)

חג פח כשר ו

talmudis

שמח

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף קל"ט

"אסתר מן התורה מנין? ואנכי הסתר אסתיר"
חזיין – ראיתי
קירי – אדוני (כינוי למושל)
הסבר :התלמוד מוצא בתורה רמז לאסתר המלכה,
בפסוק "ואנכי הסתר אסתיר פני" ,שרומז להסתר
הפנים שהיה בזמן אירועי מגילת אסתר.

ַּדף קל"חִ :ע ְס ַקת ֶחלְ ֵקי ַה ְּב ֵה ָמה
ֹׁוחט ָׁש ַחט
מּוּטלֶ ת ַה ְּב ֵה ָמה ֶׁש ַהּש ֵ
ֹׁוחטּ ,כְ ֶׁש ְּב ֶעגְ לַ ת ַה ַּמ ָּשׂא ֶׁשּלֹו ֶ
ָא ָדם ֶא ָחד ָח ַזר ֵמ ַהּש ֵ
קֹוחֹותיו ּכְ ֵדי לִ ְמּכֹור לָ ֶהם ֲחלָ ִקים ִמן ַה ְּב ֵה ָמהְּ .ב ֶא ְמ ַצע
ָ
ֲעבּורֹוְ ,והּוא ָה ָיה ְּב ַד ְרּכֹו ֶאל לָ
ימּיִ ים ֶׁשל ַה ְּב ֵה ָמה ִּב ְסכּום ְמסּוּיָ םָ .ה ִאיׁש
יּקׁש ִמ ֶּמּנּו לִ ְקנֹות ֶאת ַה ֲחלָ ִקים ַה ְּפנִ ִ
ַה ֶּד ֶרך ִּב ֵ
ִה ְסּכִ יםְ ,ו ְי ִדידֹו לָ ַקח ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַה ָּב ָׂשר ֶׁש ָּקנָ ה.
יבהֶׁ ,ש ִּמ ְצוָ ה
יּבל ָהיְ ָתה גַ ם ַה ֵּק ָ
לְ ַא ַחר ְז ָמן ַהּקֹונֶ ה ָׂשם לֵ ב ֶׁש ֵּבין ַה ֲחלָ ִקים ֶׁשהּוא ִק ֵ
ּופנָ ה ַּב ֲח ָז ָרה לַ ּמֹוכֵ ר ְּב ַב ָּק ָׁשה ֶׁש ַּי ְח ִזיר לֹו
אֹותּה לַ ּכ ֵֹהןָ ,
אֹותּה לַ ּכ ֵֹהן .הּוא נָ ַתן ָ
לָ ֵתת ָ
יבהִ ,מּכֵ ָיון ֶׁשֹּלא ָיכֹול ָה ָיה לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּבּה.
ֶאת ַה ְּמ ִחיר ֶׁשל ַה ֵּק ָ
ְּב ַדף ֶזה ּכָ תּוב ֶׁש ַהּמֹוכֵ ר ֵאינֹו ָצ ִריְך לְ ַה ֲחזִ יר לֹו ּכֶ ֶסף ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִּמּלְ כַ ְּת ִחיּלָ ה הּוא ֹלא ִה ְתּכַ ּוֵן
יהם
יֹוע ֶדת לַ ּכ ֲֹהנִ ים ,וְ לָ כֵ ן ַה ְּמ ִחיר ֶׁשּסּוּכַ ם ֵּבינֵ ֶ
יבהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִהיא ְמ ֶ
לִ כְ לֹול ַּב ְּמ ִחיר ֶאת ַה ֵּק ָ
יבה.
ֹלא ּכָ לַ ל ֵמעֹולָ ם ֶאת ַה ֵּק ָ

ּתֹורה
ַּדף קל"טְ :ר ָמזִ ים ַּב ָ
ׁשּובה:
ּתֹורה ,עֹוד לִ ְפנֵ י לֵ ַידת מ ֶֹׁשהֶׁ ,שּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָע ִתיד לְ ִהיּוָלֵ ד? ְּת ָ
רּוּמז ַּב ָ
ֵהיכָ ן ְמ ָ
"ּב ַׁשּגַ ם"
"ּב ַׁשּגַ ם הּוא ָב ָׂשר וְ ָהיּו יָ ָמיו ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה"ְ .
אׁשית נֶ ֱא ַמרְ :
ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּב ֵר ִ
ימי
ּוב ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ָּפסּוק נֶ ֱא ַמר ְ"ו ָהיּו ָי ָמיו ֵמ ָאה ְו ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה"ּ ,כִ ֵ
ימ ְט ִר ָּיה "מ ֶֹׁשה"ְ ,
ְּבגִ ַ
אׁשית
ׁשּובהְּ :ב ָפ ָר ַׁשת ְּב ֵר ִ
ּתֹורה ַמ ֲע ֵׂשה ָה ָמן? ְּת ָ
רּוּמז ַּב ָ
ַח ָּייו ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוֵ .היכָ ן ְמ ָ
"ה ָמן",
אֹותּיֹות ָ
"ה ִמן" ִ -
ִיתיָך לְ ִבלְ ִּתי ֲאכָ ל ִמ ֶּמּנּו ָאכָ לְ ָּת"ֲ .
"ה ִמן ָה ֵעץ ֲא ֶׁשר ִצּו ִ
נֶ ֱא ַמרֲ :
ְו ַעל ּכֵ ן נִ ְר ַמז ּכָ אן ֶׁש ָה ָמן ִי ָּתלֶ ה ַעל ָה ֵעץ.

יּלּוח ַה ֵּקן
ַּדף ק"מִ :מ ְצוַ ת ִׁש ַ
יּלּוח ַה ֵּקן.
ּתֹוקק ְז ַמן ַרב לְ ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ִׁש ַ
ָא ָדם ֶא ָחד ִה ְׁש ֵ
יּפס
הּוא ָר ָאה ַקן יֹונָ ה ָּב ֵעץ ֶׁש ָּב ְרחֹוב ַה ָּסמּוְך לְ ֵביתֹוִ ,ט ֵ
רֹומ ָמה ִמן
ִּב ְז ִהירּות ַעל ָה ֵעץַ ,אְך ַהּיֹונָ ה ִה ְב ִחינָ ה ּבֹוִ ,ה ְת ְ
נֹופ ֶפת ּכָ ל ַה ְּז ַמן
ַה ֵּקן ְו ֵה ֵחּלָ ה לְ ַר ֵחף ֵמ ַעל ַה ֵּקן ּכְ ֶׁש ִהיא ְמ ֶ
יּלּוח
יהַ .ה ִאם ְּב ַמ ָּצב ּכָ ֶזה ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ִׁש ַ
ִּבכְ נָ ֶפ ָ
יצים
ׁשּובה ִהיא ֶׁש ִאם ַהּכְ נָ ַפיִ ם ֶׁשּלָ ּה נֹוגְ עֹות ַּב ֵּב ִ
ַה ֵּקן? ַה ְּת ָ
יּלּוח ַה ֵּקן ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּים ּגַ ם
– ֶא ְפ ָׁשרּ .כְ מֹו כֵ ןִ ,מ ְצ ַות ִׁש ַ
יצה ַא ַחת ַּב ֵּקן.
ִאם ֵיׁש ַרק ֵּב ָ
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בשעה טובה
מסיימים מסכת
חולין ומתחילים
מסכת בכורות

בס"ד

חברותא
 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

התקפת האצ"ל
על משטרת רמת גן

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
למשפחת כהן היה סבא זקן מאוד ששהה כבר תקופה ארוכה בבית אבות
במצב סיעודי די ירוד .הוא לא כל כך זיהה את הסובבים אותו ,אפילו את
בני המשפחה ,ולא תמיד דיבר לעניין ,אם כי מדי פעם היו לו כמה שעות
טובות שבהם תיפקד יחסית בסדר ,והתעניין בסובב אותו .לקראת ליל
הסדר התלבטו בני המשפחה מה לעשות עם הסבא.

בתאריך כ"ב ניסן תש"ו ערך האצ"ל התקפה
על תחנת המשטרה הבריטית ברמת גן,
במטרה להחרים נשק שהיה נחוץ לארגון
לשם פעולותיו .בהתקפה השתתפו 40
לוחמים ,שהתחלקו לשתי קבוצות חסימה
שחסמו את התנועה בכביש הסמוך,
קבוצת פריצה וקבוצת סבלים .הלוחמים
חדרו לתחנה במשאית כשהם מחופשים
לשוטרים המובילים אסירים ערבים .הם
הצליחו להעמיס את הנשק על המשאית,
אולם בחילופי האש עם הבריטים נהרג
מפקד הפורצים יעקב זלוטניק ,ודב גרונר
נפצע ונפל בשבי .שאר הלוחמים הצליחו
להימלט ולהסתיר את הנשק .הייתה זו
אחת הפעולות הנועזות ביותר של האצ"ל.

ד אחד:

מצ אוד שהוא
הם רצו מ ליל הסדר,
תם ב
יהיה אי המשפחה
ל
כשכ אולי בדיוק
ו.
סביב כמה שעות
יהיו לו
הוא ייהנה
ו
ת
טובו
הסדר עם
חוויית ליל
מ
המשפחה.

הם ח מצד שני:
ששו שכ

ו...מה
דעתכם?

מהמקום המו ל היציאה
כ
והנסיעה לביתם ר ,הטלטול
ל
א
ת
טוב ,ו
עשה לו
לא תבלבל או
תו
עו
ד
יו
ייהנה בכלל ,להיפ תר .הוא
ך
ל
סבול יותר ,ובכלל י הוא עלול
כו
ש
ל
הו
ל
א בכ
היות
לל לא יבין
סביבו ומי האנשי מה קורה
ם,
מבו
וזה יגרום
כה ואי נעי
ת
ל
מו כולם.

האנדרטה לזכר דב גרונר ולנופלים בהתקפה
על משטרת רמת גןWikipedia ,

מי
אני

| מי אני?

 4דקות

1 .1הייתי לוחם באצ"ל.
2 .2במהלך ההתקפה על משטרת רמת גן נפצעתי ונפלתי בשבי הבריטים.
3 .3הבריטים דנו אותי למוות בתלייה.

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-

דב גרונר

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

4 .4אנדרטה לזכרי ולזכר חבריי עומדת ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן ,מול
תחנת המשטרה.

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:

 7דקות

 1מי הדמות במרכז הציור?

רמת גן
ב גרונר.
משטרת
1ד
ם.
ל
א
טי
צ
הו
ו
ם
2 ..21ההתקפההעעל ידי הברי האנגלי
די
י
ל
שנשלט תפס ע
3 .3דב גרונר נ עכו.
א
ל
כ
להורג בהאצ"ל.
4 .4ארגון

 2באיזה אירוע היא משתתפת?
 3מה הקשר בין השלטים משטרת רמת גן לכלא עכו?
 4לאיזה ארגון הייתה שייכת הדמות?

| מי אנחנו?

 3דקות

 .1היינו שנים עשר לוחמים ,מתוכם תשעה מהאצ"ל ושלושה מהלח"י.
 .2לחמנו נגד השלטון הבריטי ,שגזר עלינו גזר דין מוות.
 .3עשרה מאיתנו הוצאו להורג בתלייה ,ושניים שלחו יד בנפשם.
 .4זכינו לתואר "הרוגי מלכות".

רבי סעדיה
גאון

רש״י

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

המלכות
 12הרוגי

4260

4650

4800

4900

5258

5260

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70
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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
"ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים,
הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה
במצרים" .נשאלת השאלה :מי אמר שכך היה
קורה? אולי היה קם פעם איזה מלך שהיה
משחרר את בני ישראל ,או שהייתה מתרחשת
מהפכה אחרת כלשהי? התשובה היא ,כלשון
האמרה הידועה ,שקל יותר להוציא את היהודים
מהגלות מאשר להוציא את הגלות מהיהודים.
אילו היו יוצאים בני ישראל ממצרים בדרך טבעית
כלשהי ,עדיין היו במחשבתם וברוחם משועבדים
למצרים ולתרבותה ,ולא היו זוכים להיות עם
סגולה מיוחד המביא ברכה לעולם .רק בזכות
זה שה' הוציא אותנו ממצרים ,וגם הוציא את
מצרים מתוכנו ,זכינו להפוך להיות עם יהודי
המשמר את זהותו היהודית הייחודית והסגולית.

!

יש לי מושג | מצה שרויה

יש המחמירים לא לאכול בפסח מצה שנטבלה
במים ,מחשש שמא היה עליה מעט קמח שלא
נאפה והוא יחמיץ במגע עם המים .מצה שנטבלה
במים נקראת "מצה שרויה" .מאידך ,יש הנוהגים
להקל ולאכול מצה שרויה ,ולא חוששים שמא
נשאר עליה קמח שעלול להחמיץ.

שאלות השבוע ???
אֵ .איזֶ ה ֶה ְפ ֵסד יֵ ׁש לְ ִמי ֶׁש ְּמ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת
יּלּוח ַה ֵּקן?
ִׁש ַ
ּתֹורה ,עֹוד לִ ְפנֵ י לֵ ַידת
רּוּמז ַּב ָ
בֵ .היכָ ן ְמ ָ
מ ֶֹׁשהֶׁ ,שּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָע ִתיד לְ ִהיּוָלֵ ד?
ג .במה עוסקת ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹות ואיך
יה נֹוגְ עֹות ּגַ ם לְ יָ ֵמינּו?
כֹות ָ
ִהלְ ֶ

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.
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סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף קמ״א  -קמ״ב | ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹות ,דף ב׳-ג׳

אֹוׁש ְעיָ א
ַּדף קמ"אַ :ר ִּבי ַ
מֹור ִאיםּ .גַ ם ָא ִביו וְ גַ ם ָסבֹו ָהיּו
אֹוׁש ְעיָ א ַר ָּבה ַחי ַּבּדֹור ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ָה ָא ָ
מֹורא ַר ִּבי ַ
ָה ָא ָ
אֹוׁש ְעיָ א
אֹוׁש ְעיָ א ָהיּו ַּבר ַק ָּפ ָרא ְו ַר ִּבי ִחּיָ אַ .ר ִּבי ַ
ּמּוב ָה ִקים ֶׁשל ַר ִּבי ַ
ּבֹותיו ַה ְ
תֹורהַ .ר ָ
ּגְ דֹולֵ י ָ
ּנֹותרּו ַא ֲח ֵרי ֲע ִריכַ ת ֵׁש ֶׁשת ִס ְד ֵרי
ּפֹועלֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִח ָּיא ְּב ִסיּדּור ַה ְּב ַר ְיתֹות ֶׁש ְ
ִה ְמ ִׁשיְך ֶאת ֳ
הּודה ַהּנָ ִׂשיאְ ,וכֹה ָס ְמכּו ַעל ַמ ֲע ָׂשיו ַעד ֶׁש ְּב ַדף ֶזה ֵמ ִעיד ַר ִּבי
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַעל ְי ֵדי ַר ִּבי ְי ָ
ׁשּוּב ֶׁשת
אֹוׁש ְעיָ א ְ -מ ֶ
ֵז ָיראּ" :כָ ל ָּב ָריְ ָתא ֶׁשֹּלא נִ ְׁשנֵ ית ְּב ֵבית ִמ ְד ָר ָׁשם ֶׁשל ַר ִּבי ִחּיָ א וְ ַר ִּבי ַ
קֹורב ְמאֹוד לְ ֵבית
אֹוׁש ְע ָיא ָה ָיה ְמ ָ
ִהיא וְ ֹלא ָּת ִביאּו ִמ ֶּמּנָ ה ְר ָאיָ ה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש!"ַ .ר ִּבי ַ
ׁשּוביםּ ,כְ גֹון
יאה ַה ֵּשׁנִ יֶׁ ,ש ִה ִּטיל ָעלָ יו ַּת ְפ ִק ִידים ֲח ִ
הּודה נְ ִׂש ָ
יּוחד לְ ַר ִּבי ְי ָ
ּוב ְמ ָ
ַהּנָ ִׂשיאִ ,
יֹוחנָ ן ְו ַר ִּבי ַא ִּמי.
חֹודׁשֵּ .בין ַּתלְ ִמ ָידיו ַהּגְ דֹולִ יםַ :ר ִּבי ָ
ַק ָּבלַ ת ַו ֲח ִק ַירת ֵע ֵדי ַה ֶ

ַּדף קמ"בְׂ :שכָ ָרן ֶׁשל ִמ ְצוֹות
"ׁשּלֵ ַח ְּת ַׁשּלַ ח ֶאת ָה ֵאם וְ ֶאת
יּלּוח ַה ֵּקןַ :
אֹומ ֶרת ְּב ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים לְ גַ ֵּבי ִמ ְצ ַות ִׁש ַ
ּתֹורה ֶ
ַה ָ
יּלּוח
אֹומ ֶרת ַה ִּמ ְׁשנָ הִ :אם ַעל ִמ ְצ ַות ִׁש ַ
יטב לָ ְך וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים"ֶ .
ַה ָּבנִ ים ִּת ַּקח לָ ְך לְ ַמ ַען יִ ַ
רּוּבה לִ ְמ ַק ְּי ָמּה,
ּתֹורה ָׂשכָ ר ּכֹה ְמ ֶ
יחה ַה ָ
ַה ֵּקן ֶׁש ַּמ ְפ ִס ִידים ָּבּה ַרק ְמ ַעט ָממֹוןַ ,מ ְב ִט ָ
חֹומר ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה ָא ָדם לְ ָׂשכָ ר ּכָ זֶ ה ַעל ִמ ְצוֹות ֲחמּורֹות ֶׁש ָּק ֶׁשה
ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ ַה ֲא ִריְך יָ ִמים ַ -קל ָו ֶ
ׁשּובה ִהיא
יּלּוח ַה ֵּקן? ַה ְּת ָ
אֹותןֵ .איזֶ ה ֶה ְפ ֵסד יֵ ׁש לְ ִמי ֶׁש ְּמ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ִׁש ַ
יֹותר לְ ַק ֵּים ָ
ֵ
יצים אֹו
אֹותּה ֶאּלָ א ַרק ֶאת ַה ֵּב ִ
יּמא ְוֹלא לָ ַק ַחת ָ
ּתֹורה ְמ ַח ֶּי ֶבת אֹותֹו לְ ַׁשּלֵ ַח ֶאת ָה ִא ָ
שה ָ
ַ
יה ְוֹלא לָ ַק ַחת
רֹוחים ֶׁש ַּב ֵּקןֲ .א ִפיּלּו ִאם הּוא ָזקּוק ּגַ ם לַ ּיֹונָ הָ ,עלָ יו לְ ַו ֵּתר ָעלֶ ָ
ֶאת ָה ֶא ְפ ִ
יּלּוח ַה ֵּקן.
אֹותּהְ ,ו ֶזהּו ַה ֶה ְפ ֵסד ַה ַּקל ֶׁש ֵּיׁש לְ ִמי ֶׁש ְּמ ַק ֵּים ִמ ְצ ַות ִׁש ַ
ָ

ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹות

ַּדף ב'ַ :מ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹות
קֹור ָּבנֹות ,וְ ִהיא ַה ַּמ ֶּסכֶ ת ַהיְ ִח ָידה ִמ ֵּבין
קֹוד ִׁשים ְ -
עֹוס ֶקת ְּב ִענְ יְ נֵ י ָ
ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹות ֶ
יה נֹוגְ עֹות ּגַ ם לְ יָ ֵמינּו.
כֹות ָ
קֹוד ִׁשים ֶׁש ִהלְ ֶ
עֹוסקֹות ְּב ִדינֵ י ָ
ַה ַּמ ֶּסכְ ּתֹות ָה ְ
וֹונֹותינּו
ּומ ַא ַחר ֶׁש ַּב ֲע ֵ
בֹוד ָתםֵ ,
קֹור ָּבנֹות ַו ֲע ָ
עֹוסקֹות ְּב ִענְ ְינֵ י ְ
ּומנָ חֹות ְ
ַמ ֶּסכְ ּתֹות ְז ָב ִחים ְ
קֹור ָּבנֹותֵ ,אין ַה ֲהלָ כֹות ֶׁש ְּב ַמ ֶּסכְ ּתֹות ֵאּלּו ַמ ֲע ִׂשּיֹות
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָח ַרב ְו ֵאינֶ ּנּו ַמ ְק ִר ִיבים ְ
כֹורים?
"ּבכֹור"ְּ .ב ֵאילּו ְּב ִ
עֹוס ֶקת ְּב ִמ ְצ ַות ְ
עּוּמת זֹאתַ ,מ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹות ֶ
לְ ָי ֵמינּו .לְ ַ
לֹוׁשים
ְּבכֹור ָא ָדם ּ -כָ ל ְּבכֹור לְ ִאּמֹוָ ,צ ִריְך ָא ִביו לִ ְפּדֹותֹו ֵא ֶצל ַהּכ ֵֹהן ִּב ְמֹלאת לֹו ְׁש ִ
יֹוםִּ ,בנְ ִתינַ ת ֲח ִמי ָּשׁה ְסלָ ִעים לַ ּכ ֵֹהן.
מּורת ֶׂשה ְולָ ֵתת
"ּפ ֶטר ֲחמֹור" ַ -ה ְּבכֹור ֶׁשל ָה ָאתֹוןֵ .יׁש ִמ ְצ ָוה לִ ְפּדֹות אֹותֹו ְּת ַ
ֶ
ֶאת ַה ֶּשׂה לַ ּכ ֵֹהןִ .אם לָ אוֵ ,יׁש לַ ֲערֹוף ֶאת ַה ְּבכֹור.
קֹור ָּבן.
הֹורה ֵ -יׁש ִמ ְצ ָוה לָ ֵתת אֹותֹו לַ ּכ ֵֹהן ְו ָחלָ ה ָעלָ יו ְקדּו ַּשׁת ְ
ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה ְט ָ

עֹוׂשים ַהּיֹום ִעם ְּבכֹורֹות?
ַּדף ג'ָ :מה ִ
קֹור ָּבן.
הֹורה ָצ ִריְך לָ ֵתת לַ ּכ ֵֹהן ְוהּוא ָקדֹוׁש ִּב ְקדּו ַּשׁת ְ
לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה ְט ָ
עֹוׂשים ִעם ַה ְּבכֹורֹות ָה ַר ִּבים ֶׁשּנֹולָ ִדים
קֹור ָּבנֹותָ ,מה ִ
ַהּיֹום ֵאינֶ ּנּו ְיכֹולִ ים לְ ַה ְק ִריב ְ
ֹאמרֵ :מ ַא ַחר ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב ֶאת ַה ְּבכֹורֶׁ ,ש ַה ְּב ָעלִ ים ֹלא ַי ְק ִּדיׁש
ָּב ְר ָפתֹות? אּולַ י נ ַ
קֹור ָּבןַ .ר ְעיֹון זֶ ה ֵאינֹו ְמ ַהּוֶה ִּפ ְתרֹוןִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ְּבכֹור נִ ְהיֶ ה ָקדֹוׁש ֵמ ַע ְצמֹו ִּב ְקדּו ַּשׁת
אֹותֹו לְ ְ
עֹוׂשים? ֲה ֵרי ָאסּור ֲא ִפיּלּו לִ גְ זֹוז ֶאת
קֹור ָּבן ּגַ ם ִאם ַה ְּב ָעלִ ים ֹלא ִה ְק ִּדיׁש אֹותֹוָ .מה ִ
ְ
ַה ֶּצ ֶמר ֶׁשּלֹוָ ,אסּור לַ ֲעבֹוד ּבֹו ְו ָאסּור לִ ְׁשחֹוט אֹותֹוִ .מ ְצ ַות ְּבכֹור ַק ֶּי ֶמת ַרק ִּב ְב ֵה ָמה
ּמּובן ִּב ְב ֵה ָמה ַה ַּשׁ ֶּיכֶ ת לְ נֹוכְ ִריְ ,ו ִהיא
נֹוהגֶ ת ּכַ ָ
יהּודיַ ,אְך ִמ ְצ ָוה זֹו ֵאינָ ּה ֶ
ֶׁש ַּשׁ ֶּיכֶ ת ּכּוּלָ ּה לִ ִ
נֹוהגִ ים לִ ְמּכֹור לְ נֹוכְ ִרי
יהּודי ּולְ נֹוכְ ִרי .לָ כֵ ן ֲ
ׁשּוּתפּות לִ ִ
נֹוהגֶ ת ִּב ְב ֵה ָמה ַה ַּשׁ ֶּיכֶ ת ְּב ָ
ּגַ ם ֵאינָ ּה ֶ
ּשת ְּבכֹור.
ֵחלֶ ק ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ,וְ כָ ְך ַה ְּבכֹור ֶׁשּיִ ּוָלֵ ד ֵאינֹו ָקדֹוׁש ִּב ְקדּו ַ ׁ
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