תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת בכורות ַּדף י"א -י"ז
שבת פרשת קדושים | כ"ג -כ"ט בניסן (  28לאפריל 4 -במאי)

l

raeli.co.i

talmudis

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹותַּ ,דף י"ג

יום הזכרון
לשואה
ולגבורה
ַּדף י"אַ :הּגַ ּנָ ב ָצ ִריְך לְ ַׁשּלֵ ם ּכֶ ֶפל
ַּגּנָ ב ָּפ ַרץ ָל ֶר ֶפת ְו ָגנַ ב ֶאת ַה ֲחמֹור
ּנֹולד ִל ְפנֵ י ָי ִמים ֲא ָח ִדים,
ַה ְּבכֹור ֶׁש ַ
ּולְ ַא ַחר ִמ ְס ָּפר ָי ִמים ִה ְצלִ יחּו לְ ַא ֵּתר
הּובל לְ ַמ ֲע ָצר.
ֶאת ַהּגַ ּנָ ב ְוהּוא ַ
ַה ִאם ַהּגַ ּנָ ב ָצ ִריְך לְ ַׁשּלֵ ם ּכֶ ֶפל? ֶׁש ֲה ֵרי
ּגַ ּנָ ב ֶׁשּיֵ ׁש ֵע ִדים ַעל ּגְ נֵ ָבתֹוֵּ ,בית ִּדין
ְמ ַחּיְ ִבים אֹותֹו לְ ַׁשּלֵ ם ּכֶ ֶפל.
אֹורהֶּ ,פ ֶטר ַה ֲחמֹור עֹוד ֹלא נִ ְפ ָּדה,
לִ כְ ָ
ְו ַעד ֶׁשהּוא נִ ְפ ֶּדה הּוא ָממֹונֹו ֶׁשל
ּדּוע ֶׁש ְּי ַׁשּלֵ ם ּכֶ ֶפל לַ ְּב ָעלִ ים?
ומ ַ
ַהּכ ֵֹהן ְוֹלא ֶׁשל ַה ְּב ָעלִ ים ַ -
לֹומ ִדים ֶׁש ַהּגַ ּנָ ב ָצ ִריְך לְ ַׁשּלֵ ם ּכֶ ֶפל לְ ַב ַעל ַה ֲחמֹור ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ֶא ְפ ָׁשרּותֹו לִ ְפּדֹות
ְּב ַדף ֶזה ְ
אֹותֹו ְּב ֶׂשה ְועֹוד ְמ ַעט ַה ֲחמֹור ִי ְה ֶיה ֶׁשּלֹו לְ גַ ְמ ֵרי.

ַּדף י"בַ :ר ִּבי ַט ְרפֹון
הּודה ַהּנָ ִׂשיא נֹולַ ד ֶּפ ֶטר ֲחמֹור ְוהּוא ְׁשלָ חֹו לְ ַר ִּבי ַט ְרפֹון ִעם ְׁש ֵאלָ ה ִהלְ כָ ִתית
לר ִּבי ְי ָ
ַ
סּוּי ֶמת.
ְמ ֶ
ַר ִּבי ַט ְרפֹון ְּב ַע ְצמֹו ָהיָ ה ּכ ֵֹהן ,וְ הּוא עֹוד זָ כָ ה לִ ְהיֹות ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּשׁנִ יְּ .ב ַמ ֶּסכֶ ת
סּוּפר ֶׁש ַר ִּבי ַט ְרפֹון ֵה ִעיד ּכִ י הּוא ָעלָ ה לַ ּדּוכָ ן לְ ִב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים ַי ַחד ִעם
יּדּוׁשין ְמ ָ
ִק ִ
ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול.
לְ ַא ַחר ֶׁש ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִה ְמ ִׁשיְך ַר ִּבי ַט ְרפֹון לְ ַק ֵּבל ְּתרּומֹות ּכִ י ֵהם ֲע ַד ִין ָׁש ְמרּו
טּומ ָאה ְו ָט ֳה ָרה.
ַעל ִּדינֵ י ְ

"מי ֶׁש ָּפ ַרע"
ַּדף י"גִ :
ּפֹוסק
ֶי ְׁשנָ ּה ֲהלָ כָ ה ְמ ַענְ ֶינֶ ת ַעל ִסיּכּום ֵּבין קֹונֶ ה ּומֹוכֵ רָ .ה ַר ְמ ַּב"ם ְּב ִהלְ כֹות ְמכִ ָירה ֵ
יהם ֶאת ַה ְּמ ִחירְ ,ו ַא ֲח ֵרי
יּכם ִעם קֹונֶ ה ִל ְמּכֹור לֹו ֵח ֶפץ ְו ָק ְבעּו ֵּבינֵ ֶ
מֹוכר ִס ֵ
ֵ
ֶׁש ִאם
יהם ֶאת ַה ְּמכִ ָירה ָא ַמר ַהּמֹוכֵ ר לַ ּקֹונֶ ה ֶׁש ִּי ְרׁשֹום ֶאת ְׁשמֹו ַעל ַה ֵח ֶפץ,
ֶׁש ִּסיּכְ מּו ֵּבינֵ ֶ
חֹוזר ּבֹו ִמן ָה ִע ְס ָקה ָצ ִריְך לְ ַק ֵּבל ַעל ַע ְצמֹו
ּכְ ֵדי ֶׁש ֵּי ְדעּו ֶׁשהּוא ֶׁשּלֹו ִ -מי ֵמ ֶהם ֶׁש ֵ
"מי ֶׁש ָּפ ַרע"ָּ ,בּה נֶ ֱא ַמר ֶׁש ִּמי ֶׁשּנִ ְפ ַרע ֵמ ַאנְ ֵׁשי ּדֹור ַה ַּמּבּול ִי ָּפ ַרע ִמ ִּמי ֶׁש ֵאינֹו
ִקלְ לַ ת ִ
עֹומד ְּב ִדיּבּורֹו.
ֵ
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"דכתיב לרשת אחוזה – הקישו הכתוב לאחוזה:
מה אחוזה נקנית בכסף ובשטר ובחזקה – אף
עבד כנעני נקנה בכסף"
דנקא – מעה (סוג של מטבע)
למיפרק – ליפדות
הסבר :התורה משווה בין עבדים כנענים לבין
קרקע ,שבאותם דרכים שהקרקע נקנית בהן ,גם
עבד נקנה בהן.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

מרד גטו ורשה

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

לאחר שכבשו הנאצים את פולין ,ריכזו
את היהודים שבתוכה בגטאות .הגדול
מביניהם היה גטו ורשה ,בו נדחקו מאות
אלפי יהודים בתנאים קשים ,רעב וצפיפות.
כאשר התברר שהיהודים שנשלחים מהגטו
נלקחים למחנות השמדה ,החליטו רבים
מהתושבים למרוד .שני ארגוני התנגדות
יהודים קמו בגטו :אי"ל  -ארגון יהודי
לוחם ,ואצ"י  -ארגון צבאי יהודי .כאשר
נכנסו הנאצים לגטו על מנת להשלים את
השילוחים ,תקפו אותם המורדים .למרות
כוחותיהם הדלים ,הצליחו להחזיק מעמד
כנגד הנאצים ארבעה שבועות ולהסב
להם אבידות רציניות ,עד ששרפו הללו
את הגטו וחיסלו אותו .מרד גטו ורשה
הפך לסמל לגבורה והתקוממות כנגד
כל הסיכויים.

ילדי משפחת לוי רוצים מאד להזמין לשבת את בני הדודים שלהם שגרים
רחוק אותם לא ראו זמן רב ,והם ממש מתגעגעים אליהם .מצד שני אימא
שלהם לא כל כך מרגישה טוב ,והיא מרגישה חלשה ועייפה  .היא מעדיפה
לא להזמין אותם כי היא תצטרך לעשות הרבה הכנות לקראת השבת
ותהיה לה הרבה עבודה אחרי ,וכל זה יכביד עליה.

אחד:

מצדדים קרובים,
דו
אלו בני חוק והרבה
שגרים ר
ם לא פגשו
זמן הילדי ענים שיש
טו
אותם .הם לה לשמור
דו
חשיבות ג המשפחתי
על הקשר ך במאמץ.
אם זה כרו
גם

לאימא ז מצד שני:

ה מאד ק
לבשל ,לסדר את שה -לארח,
ואחרי ,ואין לה הבית לפני
ומצב רוח להז עכשיו כוח
הדודים .אולי מין את בני
אח בהזדמנות
רת.

ו...מה
דעתכם?

רחוב קרמליצקה בגטוWikipedia ,1941 ,

| מי אני?

מי
אני

 4דקות

א .נולדתי בפולין וגדלתי בעיר ורשה.
ב .בילדותי הגנתי על חבריי מפני בריונים אנטישמיים.
ג .הייתי מפקד הארגון היהודי הלוחם במרד גטו ורשה.
רדכי אנילביץ
מ

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ד .על שמי קרוי קיבוץ יד מרדכי.

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-

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 המרכזית עם הנשק במרכז הציור?

ץ.
בי
ל
ני
א
מרד
כיטו ורשה .ג  -אפריל 943א.1שקלון,
 1 .1ד ג
ש"
2 .2מרחודש ניסן תדכי בדרום ,ליאדנילביץ,
3 .3ב בוץ יד מר ל מרדכי
מו ש
4 .4הקי
ש
ל
ש
נקראד המרד.
מפק

 2איזה אירוע מצויר כאן והיכן הוא מתרחש?
 3מתי התרחש האירוע הזה?
 4איך השלט "יד מרדכי" קשור לאירוע?

| מי אני?

 3דקות

א .הייתי ארגון מחתרת יהודי שפעל בוורשה בזמן השואה.
ב .בראשי עמד פאוול פרנקל.
ג .הייתי שייך לזרם הרוויזיוניסטי-לאומי.
ד .במהלך מרד גטו ורשה לחמו אנשיי בגבורה ,ורק בודדים מהם נשארו בחיים.

רבי סעדיה
גאון

רש״י

1500

רבי יוסף
קארו

1897

1939

צ"י -ארגון
א ון א
רגאי יהודי
צב

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

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
בין שלל המצוות המופיעות בפרשתנו ,מצווה אותנו
התורה להישמר ולשים לב לאותם בעלי מוגבלויות
הנמצאים בסביבתנו" :לא תקלל חרש ולפני עור לא
תתן מכשול ויראת מאלוקיך אני ה'".
על כך יש לשאול ולהבין :מדוע דווקא בסמוך לציווים
אלו הצמידה התורה את המילים "ויראת מאלוקיך"?
ניתן לומר ,שיראת שמיים של האדם איננה נבחנת
באותם מעשים חיצוניים שהוא עושה ,בדברים
הנראים כלפי חוץ ,אלא דווקא בהתנהלות ועשייה
שלו כלפי אנשים שאינם תמיד מבחינים במעשיו.
דווקא כלפי העיוור והחרש שאינם מבחינים אם
שמו להם מכשול או קיללו אותם  -שם נמדדת יראת
השמיים האמיתית .לכן ,בסמיכות לאזהרה שנשמר
שלא לפגוע באותם אנשים ,הצמידה התורה את עניין
יראת השמיים" :ויראת מאלוקיך אני ה'".

בשביל הסנהדרין
תקופת המשנה
תקופת המשנה והתלמוד בארץ ישראל נמשכה
כ 300-שנה ,מחורבן בית המקדש השני בשנת 70
לספירה ועד שנת  351לספירה לערך .תקופה זו
שאחרי החורבן ,עמדה בסימן היעדרם של ירושלים
ובית המקדש ,אך הביאה להתפתחותם של מרכזי
התיישבות ,יצירה והנהגה חלופיים בארץ הגליל.
בתקופה זו הועלתה על הכתב התורה שבעל פה
ונכתבו שתיים מן היצירות הגדולות של העם היהודי
המשנה והתלמוד .ההנהגה היהודית המרכזית של
העם היהודי בתקופה ,הייתה הסנהדרין ששימשה
כהנהגה העליונה של העם היהודי ועיצבה את דמותו
החברתית – תרבותית  -ערכית של העם בתקופה
שקדמה לגלות .כמובא במסכת ראש השנה ,גלותה
ונדידתה של הסנהדרין בתקופה זו ,משקפת את
גלות השכינה ועם ישראל מבירתו ירושלים ובית
המקדש לארץ הגליל הנידחת.

שאלות השבוע ???
א .מה דינה של ְּב ֵה ָמה שנִ ְהיְ ָתה ְט ֵר ָפה וְ גַ ם
ַּב ֲעלַ ת מּום?
ב .מהם נִ כְ ֵסי צֹאן ַּב ְרזֶ ל?
ג .מה ִּדינֹו ֶׁשל ֵעגֶ ל ֶׁש ִאמו ִהיא ַּב ֲעלַ ת מּום?

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 ְּבכֹורֹות דף י״ד  -י״ז

ַּדף י"דַּ :ב ֲעלֵ י מּום
ּפֹודים אֹותֹו
קֹור ָּבן ַּב ַעל מּוםִ ,
ָאסּור לְ ַה ְק ִריב ַּב ֲעלֵ י מּום ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחִ .אם ֵיׁש ְ
קֹור ָּבן.
ימה לְ ְ
ּובּכֶ ֶסף קֹונִ ים ְּב ֵה ָמה ְּת ִמ ָ
יֹוצא לְ חּוּלִ יןַ ,
ְוהּוא ֵ
העגֶ ל הּוא ּכְ מֹו
העגֶ ל ִהיא ַּב ֲעלַ ת מּוםִּ ,דינֹו ֶׁשל ֵ
יּמא ֶׁשל ֵ
יּוחדֶׁ ,ש ִא ָ
ְּב ִמ ְק ֶרה ְמ ָ
הֹוציא אֹותֹו לְ חּוּלִ ין.
ֶׁשל ִאּמֹוֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לִ ְפּדֹות אֹותֹו ּולְ ִ

ַּדף ט"וְ :ט ֵר ָפה וְ ַּב ֲעלַ ת מּום
קֹור ָּבן
אֹורה ִדינָ ּה ִי ְה ֶיה ּכְ ֶב ֱה ַמת ְ
ְּב ֵה ָמה ֶׁשנִ ְה ְי ָתה ְט ֵר ָפה ְוגַ ם ַּב ֲעלַ ת מּום ,לִ כְ ָ
ּובכֶ ֶסף ַה ִּפ ְדיֹון
יֹוצאת לְ חּוּלִ ין ְ
אֹותּה ְו ִהיא ֵ
ּפֹודים ָ
ֶׁשּנִ ְה ְי ָתה ַּב ֲעלַ ת מּוםֶׁ ,ש ִ
קֹור ָּבן .אּולָ ם ּלְ ִפי ֵּד ָעה ַא ַחת ַּב ַּתלְ מּוד ׁשֹונֶ ה ִדינֹו ֶׁשל
קֹונִ ים ְּב ֵה ָמה ַא ֶח ֶרת לְ ְ
קֹור ָּבן ֶׁשּנִ ְה ָיה גַ ם ְט ֵר ָפה ָאסּור לִ ְפּדֹות ֶאּלָ א הּוא
קֹור ָּבן ֶׁשּנִ ְה ָיה גַ ם ְט ֵר ָפהְ .
ְ
נֹותר ִּב ְקדּו ָּשׁתֹו ַעד ֶׁש ָּימּות ְו ָאז ֵיׁש לִ ְקּבֹור אֹותֹו.
ָ
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֶּב ֱה ַמת ְט ֵר ָפה ָאסּור ֶל ֱאכֹול ְּכ ָללְ ,ו ַה ִּשׁיּמּוׁש ָּבּה הּוא ַרק
ַמ ַ
קֹור ָּבן ּכְ ֵדי ֶׁש ְּי ַׁש ֵּמׁש ַמ ֲאכָ ל לַ ּכְ לָ ִבים.
ּכְ ַמ ֲאכָ ל לַ ּכְ לָ ִביםְ ,ו ֵאין ֶזה ָראּוי לִ ְפּדֹות ְ

ַּדף ט"ז :נִ כְ ֵסי צֹאן ַּב ְרזֶ ל
ּומ ַסּכְ ִמים
קּופה ֲארּוּכָ ה ְ
רֹועה לִ ְת ָ
מֹוס ִרים ֶאת ַהּצֹאן לְ ֶ
ֶּב ָע ָבר ָהיּו ַּב ֲעלֵ י צֹאן ְ
קּופה ֶׁש ַהּצֹאן ִי ְהיּו ֶא ְצלְ ָך ָה ְר ָו ִחים ִמן ַהּצֹאן ְיחּוּלְ קּו ֵּבינֵ ינּוֲ ,א ָבל
ִעּמֹו ּכָ ְךַּ :ב ְּת ָ
יּב ְל ָּת אֹותֹוִ ,אם ָימּות ֵח ֶלק
ַא ָּתה ַח ָּיב ְל ַה ֲח ִזיר ֶאת ַהּצֹאן ְּב ִדּיּוק ְּכ ִפי ֶׁש ִּק ַ
יֹותר
רֹועהִּ ,תי ָּשׂא ַּב ֶה ְפ ֵסדְ ,ו ִאם ַה ְּמ ִחיר ֶׁשל ַהּצֹאן ִי ְה ֶיה ֵ
ֵמ ַהּצֹאן ַ -א ָּתהָ ,ה ֶ
זֹולַ ,א ָּתה ִּת ְצ ָט ֵרְך לְ ַׁשּלֵ ם ֶאת ַה ֶה ְפ ֵרׁש.
ֶה ְסּכֵ ם זֶ ה ּכּוּנָ ה "צֹאן ַּב ְרזֶ ל"ִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֲעבּור ַּב ֲעלֵ י ַהּצֹאן ָה ֵע ֶרְך ֶׁשּלָ ֶהם ָה ָיה ָח ָזק
ְו ָק ֶׁשה ּכַ ַּב ְר ֶזלֹ ,לא ָה ָיה ִאיכְ ַּפת לָ ֶהם ַמה ִּי ְק ֶרה ִעם ַהּצֹאןֵ ,הם לְ עֹולָ ם ְי ַק ְּבלּו
רֹועה.
ַּב ֲח ָז ָרה צֹאן ּכְ ִפי ֶׁש ְּמ ָסרּוהּוֲ ,א ִפיּלּו ִאם ֵמתּו ּכּוּלָ ם ְּב ַיד ָה ֶ
יהם ִע ְס ָקאֹות ּכָ ֵאּלּו ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהן
יהּודים לַ ֲעׂשֹות ֵּבינֵ ֶ
ִ
ַעל ִּפי ַה ַּתלְ מּוד ָאסּור לִ
יח ִמן ָה ִע ְס ָקה
יּבית ,לְ ִפי ֶׁש ַה ְּב ָעלִ ים ַרק ַמ ְר ִו ַ
יּבית" ֵ -הן ּדֹומֹות לְ ִר ִ
"א ַבק ִר ִ
ֲ
יּביתֶׁ ,ש ַה ַּמלְ ֶוה
נֹוטל ַעל ַע ְצמֹו ִסיּכּונִ יםְּ ,ב ִדּיּוק ּכְ מֹו ְּב ַהלְ ָו ָאה ְּב ִר ִ
רֹועה ֵ
ְו ִאיּלּו ָה ֶ
ּלֹווה ָיכֹול לְ ַה ְפ ִסיד ֶאת ַהּכֶ ֶסף ְּב ִע ְס ָקה ָר ָעה ,אֹו ֶׁש ִּיּגָ נֵ ב
טּוח ְּבכַ ְסּפֹו ְו ִאיּלּו ַה ֶ
ָּב ַ
ִמ ֶּמּנּוַ ,ו ֲע ַד ִין ִי ָּשׁ ֵאר ַח ָּיב ֶאת ַהּכֶ ֶסף לַ ַּמלְ ֶוה.

"א ְפ ָׁשר לְ ַצ ְמ ֵצם אֹו ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַצ ְמ ֵצם"
ַּדף י"זֶ :
ְּב ִמ ְק ֶרה ֶׁש ָר ֵחל ָי ְל ָדה ְׁשנֵ י ְּכ ָב ִׂשים ְז ָכ ִריםְ ,ו ֵאּלּו ֶׁש ָע ְמדּו ַּב ָּמקֹום ְמ ִע ִידים
כֹורים
אֹורה ְׁשנֵ י ַהּכְ ָב ִׂשים ְּב ִ
ֶׁש ָהרֹאׁש ֶׁשל ְׁשנֵ י ַהּכְ ָב ִׂשים ָי ָצא ְּב ִדּיּוק ְּב ַי ַחד ,לִ כְ ָ
הֹורה.
ְו ֵהם ַׁש ָּיכִ ים לַ ּכ ֵֹהן ּכְ ִדין ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה ְט ָ
יהם ַׁש ָּיכִ ים לַ ּכ ֵֹהן.
אֹומרָ :אכֵ ןְׁ ,שנֵ ֶ
יֹוסי ַהּגְ לִ ילִ י ֵ
ַר ִּבי ֵ
ּוב ַעל
אֹומ ִריםַ :רק ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְּבכֹורְ ,ולָ כֵ ן ַהּכ ֵֹהן ִי ַּקח ֶא ָחד ַ
ֲחכָ ִמים חֹולְ ִקים וְ ְ
ַה ְּב ֵה ָמה ִי ַּקח ֶא ָחד.
ַמה ַּט ְע ָמם ֶׁשל ֲחכָ ִמים?
יהם ְּבאֹותֹו ֶרגַ ע ְּב ִדּיּוק,
ּתֹוספֹות ַמ ְס ִּב ִירים ֶׁש ָא ְמנָ ם ִי ָּתכֵ ן ֶׁשּנֹולְ דּו ְׁשנֵ ֶ
ַּב ֲעלֵ י ַה ָ
ּומ ַא ַחר ֶׁש ֵאינֶ ּנּו
סּוּג ִלים ְל ַה ְב ִחין ִאם ָא ֵכן ָּכְך ֵא ַרעֵ ,
ֲא ָבל ְּבנֵ י ָא ָדם ֵאינָ ם ְמ ָ
יהם.
יֹוד ִעים ִאם ֵהם ָי ְצאּו ַי ַחד אֹו ֹלאֵ ,אין ַה ְּב ָעלִ ים ַח ָּיב לָ ֵתת לַ ּכ ֵֹהן ֶאת ְׁשנֵ ֶ
ְ
"א ְפ ָׁשר לְ ַצ ְמ ֵצם אֹו ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַצ ְמ ֵצם".
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