תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת בכורות ַּדף כ"ה-ל"א
שבת פרשת בהר | ז' – י"ג באייר ( 12-18למאי)

ַּדף כ"הֵּ :בית ַה ְּק ָברֹות ָה ָאבּוד
יֹוד ִעים
ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ָׂש ֶדה ֶׁש ָה ָיה בו ֶק ֶבר ַע ִּתיקְ ,ו ִעם ַה ָּשׁנִ ים ַה ַּמ ֵּצ ָבה נֶ ֶעלְ ָמה ְוֹלא ְ
ׂש ֶדה ַה ֶּזה?
מּוּתר לַ ּכ ֲֹהנִ ים לְ ִהיּכָ נֵ ס לַ ָ ּ
ֵהיכָ ן נִ ְמ ָצא ַה ֶּק ֶבר? ַה ִאם ָ
יֹוד ִעים ֵהיכָ ן ַה ֶּק ֶבר ָ -אסּור לְ כ ֲֹהנִ ים
ׁשּובת ַה ַּתלְ מּוד ִהיא ֶׁש ָּשׂ ֶדה ֶׁש ָהיָ ה ּבֹו ֶק ֶבר ְו ֵאין ְ
ְּת ַ
טּומ ַאת ֵמת.
יּט ֵּמא ְּב ְ
לְ ִהיּכָ נֵ ס לְ כָ ל ַה ָּשׂ ֶדהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּלְ כ ֲֹהנִ ים ָאסּור לְ ִה ַ

l

raeli.co.i

talmudis

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ְּבכֹורֹותַּ ,דף ל"א

"רבי יהודה אומר :חזרו במטמוניות  -אין מקבלין
אותן ,בפרהסיא  -מקבלין אותן .איכא דאמרי:
אם עשו דבריהן במטמוניות  -מקבלין אותן,
בפרהסיא  -אין מקבלין אותן"
תלתא – שלושה
תכתקי – כסאות ,מושבים
הסבר :רבי יהודה אומר שאם עמי ארצות שקיבלו
על עצמם לנהוג בדיני חברות ולהקפיד במצוות,
חוזרים בהם ממה שקיבלו על עצמם – הרי שאם
חזרו בהם בסתר בלבד ,לא מקבלים אותם יותר
כחברים ,אבל אם חזרו בהם בגלוי מקבלים אותם,
שאין הם חשודים ברמאות .ויש אומרים שאם
קלקלו בסתר מקבלים אותם בתשובה ,אבל אם
קלקלו בפרהסיא – לא.

ַּדף כ"וִ :טיּפּול ַה ְּב ָעלִ ים ַּב ְּב ֵה ָמה
ֲח ַז"ל ָק ְבעּו ֶׁש ִאם נֹולַ ד ְּבכֹור לִ ְב ֵה ָמה ַד ָּקה (צֹאן)ָ ,צ ִריְך ַה ְּב ָעלִ ים לְ ַט ֵּפל ּבֹו ְּב ֶמ ֶׁשְך
(ּב ָקר)ָ ,צ ִריְך ַה ְּב ָעלִ ים לְ ַט ֵּפל ּבֹו
לֹוׁשים ָי ִמיםְ ,ו ִאם נֹולַ ד לֹו ְּבכֹור לִ ְב ֵה ָמה גַ ָּסה ָ
ְׁש ִ
ְּב ֶמ ֶׁשְך ֲח ִמי ִּשׁים ָי ִמים.
ּדּוע? ּכִ י ֵאין ֶזה ִמּכְ בֹוד ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶׁש ִּי ְּתנּו לָ ֶהם ֵעגֶ ל ּכֹה ַרְך ְו ֵהם ִי ְצ ָט ְרכּו לְ ַט ֵּפל ּבֹו.
ַמ ַ
קּופה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ָּבּה הּוא ָזקּוק לְ ִטיּפּול ַרבְ ,ו ַרק ַא ַחר
לָ כֵ ן ַה ְּב ָעלִ ים ְמ ַט ֵּפל ּבֹו ַּב ְּת ָ
מֹוסר אֹותֹו לְ כ ֵֹהן.
ּכָ ְך ֵ

רּומה לְ כ ֵֹהן ְּפלֹונִ י
ַּדף כ"זְּ :ת ָ
אֹותּה ָׁשנָ ה
בּואה ָה ַר ָּבה ֶׁש ֶה ֱענִ יק לֹו ַה ָּק ָּב"ה ְּב ָ
אּובן ַה ַח ְקלַ אי ִס ֵּים לַ ֲערֹום ֶאת ַה ְּת ָ
ְר ֵ
הּודי
אֹותּה לְ כ ֲֹהנִ יםְּ .ב ִדּיּוק ָע ַבר ַּב ָּמקֹום ְי ִ
רּומה גְ דֹולָ ה ּכְ ֵדי לָ ֵתת ָ
דֹותיו ְו ִה ְפ ִריׁש ְּת ָ
ִּב ְׂש ָ
רּומה לַ ֲח ָתנִ י".
סּוּים ְו ַת ֲענִ יק ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשּואה לְ כ ֵֹהןֶ ,א ֵּתן לְ ָך ְסכּום ְמ ָ
"ּב ִּתי נְ ָ
ְו ָא ַמר לֹוִ :
ּמּוּתר לַ ֲעׂשֹות ּכָ ְךַ ,אְך לַ ּכ ֵֹהן ְּב ַע ְצמֹו ָאסּור לָ ֵתת
ַה ִאם ֶזה ֶא ְפ ָׁש ִרי? ַּב ַּתלְ מּוד ּכָ תּוב ֶׁש ָ
רּומהְ ,ו ָאסּור לֹו ֲא ִפיּלּו לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה
ּכֶ ֶסף ּכְ ֵדי ֶׁש ַה ְּב ָעלִ ים ִי ְב ַחר לָ ֵתת לֹו ֶאת ַה ְּת ָ
רּומה.
עֹובד ֲעבּורֹו ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ֵּתן לֹו ֶאת ַה ְּת ָ
ְּב ִה ְתנַ ְּדבּות ֲעבּור ַה ְּב ָעלִ יםּ ,כִ י זֶ ה נִ ְר ֶאה ֶׁשהּוא ֵ
ּדּוע ָאסּור לַ ֲעׂשֹות ּכָ ְך?
ּומ ַ
 ַנֹותן
רּומה לְ ֵא ֶיזה ּכ ֵֹהן ֶׁש ִּי ְר ֶצהְ ,וכַ ֲא ֶׁשר ַהּכ ֵֹהן ֵ
 ּכִ י לַ ְּב ָעלִ ים ֶי ְׁשנָ ּה ְזכּות לָ ֵתת ֶאת ַה ְּת ָרּומה ,נִ ְמ ָצא ַהּכ ֵֹהן ַמ ְפ ִסיד ֶאת ֶא ָחיו ַהּכ ֲֹהנִ ים
ּכֶ ֶסף לַ ְּב ָעלִ ים ּכְ ֵדי ֶׁש ַּי ֲענִ יק לֹו ֶאת ַה ְּת ָ
רּומה.
ֶׁש ָהיּו ְיכֹולִ ים לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ְּת ָ
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א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

עליית הנוער

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

"עליית הנוער" הייתה תנועה ציונית שפעלה
להעלאת צעירים יהודים לארץ ישראל .היא
הוקמה בגרמניה בידי רחה פראייר בשנת
 .1932מטרת התנועה הייתה לחנך את הנוער
היהודי לעבודה חלוצית כדי שיוכלו לבנות
ולחזק את מפעל ההתיישבות .שלושת
עקרונות התנועה היו :עבודה ,לימוד וחברה.
החניכים עבדו בכל יום  4-5שעות ,למדו
 4שעות ,ושאר הזמן הוקדש לפעילות
חברתית .תנועת הנוער פעלה במשך יותר
מחמישים שנה ,עד לסגירתה בשנת ,1996
ובמהלכן נקלטו והתחנכו במוסדותיה
כ 350,000-צעירים.

לדני יש מנוי בספרייה העירונית ואחת לכמה ימים הוא הולך לספרייה
להחליף ספרים .הבעיה היא שכל פעם לאחר שהוא מחליף ספרים ,בא
אליו חברו יהודה ומבקש ממנו גם לקרוא את הספרים .דני מתלבט האם
מותר לו לתת ליהודה לקרוא ,כי המנוי בספרייה הוא רק על השם שלו,
או שעליו להגיד ליהודה שיעשה לעצמו מנוי לבד.

אחד:

מצד י ,ולכאורה
נו
לדני יש מ ריך להיות
פרייה לא צ
לס
משנה כמה
אכפת או שים קוראים
ילדים או אנ ל זמן שהם
ם ,כ
את הספרי חזרים בזמן
מו
נלקחים ו פי הכללים
מצב טוב ל
ב
הספרייה.
ו תנאים של
וה

לספריימצד שני:

ה יש ע
שיותר אנשי ניין שכמה
ם
י
וישלמו עבו עשו מנוי
ר
ו,
מ
ואם דני
אנ עביר את ה
ס
פ
ר לעוד
שי
ם לקרוא ז
הרצון של ה נוגד את
הספרייה.

ו...מה
דעתכם?

הקבוצה הראשונה של "עליית הנוער" מגרמניה
צועדת לעבר קיבוץ עין חרודWikipedia ,

מי
אני

| מי אני?

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ד.

0

-3760
בריאת
העולם

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

נולדתי במרוקו ,ובגיל  17עליתי לארץ במסגרת עליית הנוער.
שירתתי כחייל בחטיבת גבעתי.
כאשר הבחנתי ברימון שעומד להתפוצץ ,נמלטתי איתו בריצה כדי
להציל את חבריי מפגיעה.
על כך קיבלתי את עיטור המופת ,והמשורר נתן אלתרמן כתב עלי שיר.

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-

נתן אלבז

א.
ב.
ג.
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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 הדמות במרכז הציור?
 2מה היא עושה?

 3מה הקשר בין הדמות לבין המילים "עליית הנוער" שעל התרמיל?
 4מה הסמל שמצויר על הדגל?
 5מה הקשר למחנה נתן?

הציל את
די ל
.
ז
כ
ון
מ
רי
1 .1נתן אלפבץ על ה
2 .2נתן ק
ליית
ע
ת
ר
ג
רץ במס
חבריעו.ל א
ל
קיבל נתן
ה
תן
תו
או
3 .3נהנוער.
המופ
ת שעשה .על שמו
4סמל עיטור ה הזה
קרא
ש
נ
ע
ץ
מ
ר
א
ה
ה
 .4בגלל
ם
רו
ד
ב
חנה נתן
5מ
תן אלבז.
 .5של נ

 7דקות

| מי אני?
אני העיטור השלישי בחשיבותו בצה"ל ,אחרי עיטור הגבורה ועיטור העוז.
צורתי היא עיגול כסף שעליו חרב וחיטה ,צמוד לסרט בצבע כחול.
הרמטכ"ל מעניק אותי על מעשה של אומץ לב שראוי לשמש מופת.
עד כה העניקו אותי  602פעמים ,כשליש מהן במלחמת יום כיפור.

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

ר המופת
עיטו

א.
ב.
ג.
ד.
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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
יש דברים בהם ההבדל בין הצלחה לכישלון תלוי
בתזמון  -האם עשית את הדבר שהיה צריך לעשות
בזמן הנכון .בפרשתנו מתארת התורה את החובה
והמצווה לעזור לעני ואומרת" :וכי ימוך אחיך ומטה
ידו עמך והחזקת בו" .מה פירוש הביטוי "והחזקת
בו" ביחס למצוות הצדקה? וכי לא היה נכון יותר
לומר" :וסייעת" או "ותרמת" או אולי "ועזרת" לו?
רש"י מסביר בצורה נפלאה כי המושג "והחזקת" בא
לומר שתתפוס אותו רגע לפני שהוא נופל .הרמת
אדם שכבר נפל קשה פי כמה וכמה מתפיסת אדם
והחזקתו רגע לפני נפילתו .האומנות הגדולה במצוות
הצדקה איננה רק לסייע לאותו אדם שכבר נמצא
במקום בו הוא רעב לפת לחם ,כי אם לזהות את אותם
אלו הקרובים ליפול ולהחזיק בהם קודם נפילתם.

בשביל הסנהדרין
בית שערים

רבי יהודה הנשיא ,עורך המשנה ,שהיה הסמכות
הרוחנית המובילה בעולם היהודי במאה ה 2-וה,3-
העביר את בית מדרשו ואת הסנהדרין ,המוסד
הרוחני העליון באותה תקופה ,לבית-שערים שנודעה
כמרכז תורה גדול .מבני ציבור מפוארים הוקמו בניהם
ה'בסיליקה' ,ששרידיה קירותיו באורך של כ40-
מטרים וכולל אולם גדול ,טורי עמודים ,ובמה גדולה
 ,שסוברים ,כי היוותה את מושב בית דין הסנהדרין.

!

יש לי מושג | פטר חמור

התורה מצווה שכאשר נולד חמור בכור זכר ,יש
לפדות אותו על ידי נתינת שה לכהן תמורתו ,ואז
מותר להשתמש בו .הטעם לכך הוא שבני ישראל
השתמשו בחמורים בזמן יציאת מצרים כדי לשאת את
רכושם ,ולכן יש בהם קדושה מסוימת שצריך לפדות.

שאלות השבוע ???

א .אילו אנשים נקראו "חברים"?
ב .איך המורים והרבנים בימינו מקבלים משכורת
על הלימוד שלהם?
ג .האם לַ ּכ ֵֹהן ְּב ַע ְצמֹו מותר לָ ֵתת ּכֶ ֶסף ּכְ ֵדי ֶׁש ַה ְּב ָעלִ ים
רּומה?
יִ ְב ַחר לָ ֵתת לֹו ֶאת ַה ְּת ָ

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 כ״ח  -ל״א

ַּדף כ"חְּ :ב ֵהמֹות ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
יֹותר
יּוחדֵ ,
ׁשּוּבחֹות ִּב ְמ ָ
קּופת ַה ִּמ ְׁשנָ הָ ,היּו ְמ ָ
ַה ְּב ֵהמֹות ֶׁש ָהיּו ָּב ָא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ִּב ְת ַ
סּוּפרֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר ָהיּו ַאנְ ֵׁשי ִמ ְצ ַר ִים
ֵמ ֲא ֶׁשר ְּבכָ ל ָמקֹום ַא ֵחרַּ .ב ִּמ ְׁשנָ ה ְּב ַדף ֶזה ְמ ָ
יּתּוח
ַ
עֹוׂשים לָ ֶהן נִ
מֹוכְ ִרים ָּפרֹות אֹו ֲח ִזירֹות לְ ֲאנָ ִׁשים ֵמ ֲא ָרצֹות ֲא ֵחרֹותֵ ,הם ָהיּו ִ
ּדּוע ָעׂשּו זֹאת? ּכְ ֵדי ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁש ִּי ְר ֶצה ְּב ֵהמֹות טֹובֹות
ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יּוכְ לּו לָ לֶ ֶדתַ .מ ַ
אֹותן ִמ ִּמ ְצ ַר ִיםְ ,וֹלא יּוכַ ל לְ גַ ֵּדל ֲע ָד ִרים ֶׁשּלָ ֶהן
ּכָ ֵאּלֶ ה ִי ְה ֶיה ַח ָּיב לָ בֹוא לִ ְקנֹות ָ
רֹופאִ .מ ָּכְך ָל ְמדּו ֲח ָכ ִמים
יּפר ַל ֲח ָכ ִמים תֹודֹוס ָה ֵ
ְּב ַע ְצמֹוֶ .את ַה ָּד ָבר ַה ֶּזה ִס ֵ
ילה,
מּוּת ֶרת ַּב ֲא ִכ ָ
ֶׁש ְּב ֵה ָמה ֶׁשּנֶ ְח ַּתְך ָה ֶר ֶחם ֶׁש ָּלּה ֵאינָ ּה נֶ ְח ֶׁש ֶבת ְט ֵר ָפה ְו ִהיא ֶ
ֶׁש ֲה ֵרי לַ ָּפרֹות ְּב ִמ ְצ ַר ִים ָח ְתכּו ֶאת ָה ֶר ֶחם ְו ֵהן נִ ְׁש ֲארּו ַּב ַח ִּיים.

ַּדף כ"טְׂ :שכַ ר ִמ ְצוָ ה
לֹומ ִדים ֶׁש ֲעבּור ְּד ָב ִרים
ַּב ִּמ ְׁשנָ יֹות ְּב ַדף ֶזה ָאנּו ְ
ּוב ִקּיּום ִמ ְצוֹות ָ -אסּור
ּתֹורה ְ
ׁשּורים ַּב ָ
ֶׁש ְּק ִ
לָ ַק ַחת ָׂשכָ רַ ,עד ּכְ ֵדי ּכָ ְךְׁ ,ש ִמי ֶׁש ְּמ ַק ֵּבל ָׂשכָ ר
ִּב ְׁש ִביל לָ דּון ִּ -דינָ יו ְּב ֵטלִ יםִ ,מי ֶׁש ְּמ ַק ֵּבל ָׂשכָ ר
ּנֹוטל ָׂשכָ ר
ּומי ֶׁש ֵ
ִּב ְׁש ִביל לְ ָה ִעיד ֵ -עדּותֹו ְּב ֵטלָ הִ ,
ּוב ֵא ֶפר.
דּוׁשה ַּב ַּמ ִים ָ
דּוּמה אֹו לַ ֲהזֹות אֹותֹוֵ ,אין ְק ָ
ּכְ ֵדי לְ ָהכִ ין ֵמי ֵא ֶפר ָּפ ָרה ֲא ָ
יּמ ְד ִּתי
לֹומ ִדים ִּדין ֶזה ִמ ִּד ְב ֵרי מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוֶׁ ,ש ָא ַמר לִ ְבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל"ְ :ר ֵאה לִ ַ
ַּב ַּתלְ מּוד ְ
יּמד ְּב ִחיּנָ םּ ,כָ ְך ּגַ ם ַעל ְּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל
ּומ ְׁש ָּפ ִטים"; ּכְ ֵׁשם ֶׁשּמ ֶֹׁשה לִ ֵ
חּוּקים ִ
ֶא ְתכֶ ם ִ
ּמֹורים ְו ָה ַר ָּבנִ ים
לְ לַ ֵּמד ְּב ִחיּנָ םְ ,וכֵ ן ִּב ְׁש ַאר ִענְ ְינֵ י ִמ ְצוֹותְ .ו ִאם ִּת ְׁש ֲאלּוֵ ,איְך ַה ִ
ׁשּובה ִהיאֶׁ ,ש ִה ִּתירּו לָ ֶהם
ּכֹורת ַעל ַהּלִ יּמּוד ֶׁשּלָ ֶהם? ַה ְּת ָ
ְּב ָי ֵמינּו ְמ ַק ְּבלִ ים ַמ ְׂש ֶ
יחים ַעל ַה ַּתלְ ִמ ִידיםְ ,וכֵ ן ַעל ּכָ ְך ֶׁש ַּב ְּז ַמן ֶׁש ֵהם
לְ ַק ֵּבל ָׂשכָ ר ַעל ּכָ ְך ֶׁש ֵהם ַמ ְׁשּגִ ִ
ְמלַ ְּמ ִדים ֵהם ְּב ֵטלִ ים ִמ ְּמלָ אכֹות ֲא ֵחרֹות.

ַּדף ל'ֲ :ח ֵב ִרים
עֹוסק ַה ַּתלְ מּוד ַּב ֲח ֵב ִריםֵ .אין ַהּכַ ּוָנָ ה לִ ְס ָתם ֲח ֵב ִריםֶ ,אּלָ א לָ ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִה ְק ִּפידּו
ְּב ַדף זֶ ה ֵ
טּומ ָאה ְו ָט ֳה ָרהֲ .אנָ ִׁשים ֵאּלֶ ה נִ ְק ְראּו
יּקר ַעל ִּדינֵ י ְ
ּוב ִע ָ
יּוחד ַעל ִּפ ְר ֵטי ַה ִּמ ְצוֹותְ ,
ִּב ְמ ָ
יח ֵׁשב לֶ ָח ֵבר; ִמי ֶׁש ָר ָצה לַ ֲעׂשֹות זֹאתֲ ,א ִפיּלּו
"ח ֵב ִרים"ֹ .לא ּכָ ל ֶא ָחד ָיכֹול ָה ָיה לְ ֵה ָ
ֲ
לֹוׁשה
ִאם ָה ָיה ַּתלְ ִמיד ָחכָ םָ ,ה ָיה ָצ ִריְך לְ ַק ֵּבל ַעל ַע ְצמֹו ֶאת ִענְ ְינֵ י ַה ֲח ֵברּות לִ ְפנֵ י ְׁש ָ
ּבֹוד ִקים ֶׁשהּוא ָאכֵ ן ַמ ְק ִּפיד ַעל ִענְ ְינֵ י ָט ֳה ָרהַ ,ה ְפ ָר ַׁשת ְּתרּומֹות
ֲח ֵב ִריםַ .הּלָ לּו ָהיּו ְ
אֹומר אֹותֹו ָא ָדם ֶׁשהּוא
ּדֹומהְ ,ו ָראּוי לִ ְהיֹות ָח ֵברַ .ו ֲא ִפיּלּו ִאם ָה ָיה ֵ
ּומ ֲע ָׂשרֹות ְוכַ ֶ
ֵ
מּוכָ ן לְ ַק ֵּבל ַעל ַע ְצמֹו ֶאת ּכָ ל ִענְ ְינֵ י ַה ֲח ֵברּות ,חּוץ ִמ ָּד ָבר ֶא ָחד ֹ -לא ָהיּו ְמ ַק ְּבלִ ים
דֹומה לְ כָ ְךּ ,גֹוי ֶׁש ָּבא לְ ִה ְתּגַ ֵּירּ ,ומּוכָ ן לְ ַק ֵּבל ַעל ַע ְצמֹו
אֹותֹוַ ,עד ֶׁש ְּי ַק ֵּבל ֶאת ּכּוּלָ םְּ .ב ֶ
ּתֹורה ,חּוץ ִמ ָּד ָבר ֶא ָחד ֹ -לא ְמ ַק ְּבלִ ים אֹותֹוַ .רק ִמי ֶׁשּמּוכָ ן
ֶאת ּכָ ל ַה ִּמ ְצוֹות ְו ִד ְב ֵרי ַה ָ
ּתֹורה ְו ַה ִּמ ְצוֹות ָיכֹול לְ ִה ְתּגַ ֵּיר ּולְ ִה ְצ ָט ֵרף לָ ַעם ִי ְׂש ָר ֵאל.
לְ ַק ֵּבל ֶאת ּכָ ל ַה ָ

מּוטב
"ח ֵבר" ֶׁש ָּשׁב לְ ָ
ַּדף ל"אֶ :ה ָ
"ח ֵבר" ָע ָׂשה ְּב ַפ ְר ֶה ְס ָיה ַהנְ ָהגֹות ֶׁש ֵאינָ ן ְראּויֹות
ּסֹוב ִרים ֶׁש ִאם ָ
ֶּי ְׁשנָ ם ַּתּנָ ִאים ַה ְ
"ח ֵבר"ֲ .א ָבל ַר ִּבי
סֹומכִ ים ָעלָ יו ּכְ ָ
ׁשּובה ַּב ִּמ ְס ָּת ִריםֵ ,אין ְ
"ח ֵבר"ַ ,אְך ָח ַזר ִּב ְת ָ
לֶ ָ
ּובין
ׁשּובה ְּב ַפ ְר ֶה ְס ָיה ֵ
אֹומ ִריםֵּ :בין ִאם ָח ַזר ִּב ְת ָ
הֹוׁש ַע ֶּבן ָק ְר ָחה ְ
ִׁש ְמעֹון ְו ַר ִּבי ְי ֻ
הּודי ָיכֹול לַ ֲחזֹור
"ח ֵבר"ָּ .ת ִמיד ְי ִ
ׁשּובה ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים ְ -מ ַק ְּבלִ ים אֹותֹו ּכְ ָ
ִאם ָח ַזר ִּב ְת ָ
יֹותרְ ,והּוא
ׁשּובהְ ,וכָ ְך ָּפ ַסק ָה ַר ְמ ַּב"ם ֶׁש ֲא ִפיּלּו ִמי ֶׁש ָע ַבר ֲע ֵברֹות ֲחמּורֹות ְּב ֵ
ִּב ְת ָ
ׁשּובהְּ ,ב ָגלּוי אֹו ַּב ֵּס ֶתרְ ,מ ַק ְּב ִלים אֹותֹו .עֹוד הּוא
מּומרִ ,אם ָח ַזר ִּב ְת ָ
ָר ָׁשע ְו ָ
ׁשּובה ֶאּלָ א ֶרגַ ע
ּכֹותבֶׁ ,ש ֲא ִפיּלּו ָה ָיה ָא ָדם ָר ָׁשע ּכָ ל ָי ָמיו ְוֹלא ָזכָ ה לַ ֲחזֹור ִּב ְת ָ
ֵ
לִ ְפנֵ י מֹותֹו ִ -י ְה ֶיה לֹו ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם ַה ָּבא.
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