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מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת בכורות ַּדף ל"ב-ל"ח
שבת פרשת בחוקותי | י"ד – כ' באייר (  19-25למאי)

ל״ג בעומר

התלמוד

הישראלי

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

"איבעיא להו :עד מפי עד ,מהו לעדות בכור? רב
אסי אסר ,ורב אשי שרי"
סהדי – עדים
בוכרא – בכור

ַּדף ל"בַ :מ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמה
אֹותּה
אֹופןֶ ,אּלָ א יֵ ׁש לְ ַה ְק ִריב ָ
רּ-ב ֵה ָמה ָאסּור לִ ְמּכֹור ְּבׁשּום ֶ
ּתֹורה נִ כְ ָּתב ֶׁש ְּב ֵה ַמת ַמ ֲע ֵׂש ְ
ַּב ָ
קֹור ַּבן ְׁשלָ ִמים.
ירּוׁשלַ ִיםּ ,כְ ִדין ְ
קֹור ָּבן ְולֶ ֱאכֹול ֶאת ְּב ָׂש ָרּה ַאְך ְו ַרק ִּב ָ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּכְ ְ
ימה ֶׁש ֵאין ָּבּה מּוםֲ ,א ָבל ִאם ֵיׁש מּום ִּב ְב ֵה ַמת ַמ ֲע ֵׂשר,
ּתֹורה ִמ ְת ַי ֵחס לִ ְב ֵה ָמה ְּת ִמ ָ
ִּדין ַה ָ
ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹול ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה ְּבכָ ל ָמקֹום ְו ֵאין ָּבּה ִּדינֵ י ַמ ֲע ֵׂשר ְּב ֵה ָמהַ .אף ַעל ִּפי כֵ ן
ּגָ ְזרּו ֲחכָ ִמיםּ :גַ ם ְּב ֵה ַמת ַמ ֲע ֵׂשר ֶׁשּנָ ַפל ָּבּה מּוםָ ,אסּור לִ ְמּכֹור ֲא ִפיּלּו ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָּשׁ ֲחטּו
יה.
אֹותּהּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו לִ ְטעֹות ּולְ מֹוכְ ָרּה ְּב ַח ֶּי ָ
ָ

ַּדף ל"גַ :ה ָּקזַ ת ָּדם
ָעלּול לִ ְהיֹות ַמ ָּצב
ּבֹו ַה ְּב ֵהמֹות ָלקּו
רּופה
ְּב ַמ ֲחלָ ה ֶׁש ַה ְּת ָ
ַה ְי ִח ָידה ָלּה ִהיא
וא ם
ַה ָּק ַז ת ָּד םִ ,
ַי ִּקיזּו ֵמ ֶהן ָּדם ֵהן
ֵּת ָר ֶפאנָ ה.
ְל ַג ֵּב י ֵע ֶג ל ַר ְך,
לֹוק ת
ֶי ְׁש נָ ּה ַמ ֲח ֶ
מּוּתר
ָ
ַּתּנָ ִאים ִאם
ְל ָה ִקיז לֹו ָּדםִּ ,כי
הּוא ָעלּול ִל ְהיֹות
ַּב ַעל-מּוםְ ,ו ָאסּור
עֹוׂשים אֹותֹו ַּב ַעל מּום .לַ ֲהלָ כָ ה נִ ְפ ַסק ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּקיז
קֹור ַּבן ְּבכֹור ַעל ְי ֵדי ֶׁש ִ
לִ ְפסֹול ְ
ּוב ְתנַ אי ֶׁש ֵאין ּכָ ל ּכַ ּוָנָ ה ֶׁש ִּי ְה ֶיה ַּב ַעל מּום ַעל ְי ֵדי ּכָ ְךִ .אם ְּבכָ ל זֹאת הּוא נִ ְה ֶיה
לֹו ָּדם ִ
קֹור ָּבן.
יֹוצא לְ חּוּלִ ין ְו ֵאינֹו ְ
ַּב ַעל מּום  -הּוא ֵ

ַּדף ל"ד :מּום ִּב ְבכֹור ְּב ֵה ָמה
הֹורה ֵיׁש ְל ַה ְק ִריב ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִּ .ב ְז ַמן ֶׁש ֵאין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַק ָּים,
ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה ְט ָ
נֹותנִ ים אֹותֹו לְ כ ֵֹהן ְוהּוא ַר ַּשׁאי
יהנֹות ִמן ַה ְּבכֹור ַעד ֶׁש ִּיּפֹול ּבֹו מּום ְו ָאז ְ
ָאסּור לֵ ָ
לִ ְׁשחֹוט אֹותֹו ְולֶ ֱאכֹול ֶאת ְּב ָׂשרֹו.
ֲח ַז"ל ּגָ ְזרּו ֶׁש ִאם ָא ָדם ַי ֲע ֶׂשה מּום ִּב ְבכֹור ְּבכַ ּוָנָ ה  -קֹונְ ִסים אֹותֹו ֶׁשּכֵ ן ָאסּור לִ ְׁשחֹוט
ֶאת ַה ְּבכֹור ַעד ֶׁש ִּיּפֹול ּבֹו מּום ַא ֵחר ֵמ ַע ְצמֹו.
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הסבר :חכמים נחלקו בשאלה האם אפשר לסמוך
על עדות של עד מפי עד לכך שמום שנמצא בבכור
בהמה לא נעשה בידי אדם אלא נפל מעצמו ,ואז
מותר אותו הבכור באכילה.

בס"ד

א

חברות

 7דקות

| מן ההסטוריה

מתפלפלים

"המפה" על ה"שולחן ערוך"

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

"המפה" הוא פירושו של הרמ"א על ה"שולחן
ערוך" ,שנקרא כך משום שהוא מצטרף אליו
כמו מפה על שולחן .בהקדמת פירושו כותב
הרמ"א שהחל לכתוב ספר פסיקה מקיף
שיסכם את כל ההלכות המעשיות ,אולם
כאשר גילה שרבי יוסף קארו כבר הקדים
אותו וכתב את ה"שולחן ערוך" ,גנז את ספרו
כדי לא להרבות מחלוקות .במקום זאת כתב
את פירושו כהגהות על ה"שולחן ערוך",
בהן הוא מציין את מנהגיהם השונים של
יהודי פולין ומכריע לפעמים נגד ה"שולחן
ערוך" .בפסיקתו הסתמך הרמ"א רבות על
בעלי התוספות ועל ספרי מנהגים קדומים.
ה"שולחן ערוך" ו"המפה" התקבלו ברוב
קהילות ישראל ,פוסקים רבים התבטאו
כלפיהם בהערצה,
והחת"ם סופר אמר
על כך" :ובני ישראל
יוצאים ביד רמ"א".

אדון כהן צריך לנסוע הרבה פעמים לחו"ל לרגל עבודתו ,והוא נעדר הרבה
מהבית .פעמים רבות הוא נשאר בחו"ל גם בשבתות כדי לחסוך בהוצאות
טיסות הלוך ושוב .אשתו והילדים מבקשים ממנו לחזור הביתה לשבת
גם אם זה כרוך במחיר גבוה.

חד:

מצד א סה של מר
רנ
זו העבודה והפ ה להישאר
כהן ,וגם לו קש ל פעם הוא
םכ
בחו"ל בשבת .א תה לשבת,
בי
יטוס חזרה ה חלק גדול
לוך וחזור -
וכך ה
יתבזבז על
לו
מהפרנסה ש ש לפרנסת
ת ולא יוקד
טיסו
הבית.

לאש מצד שני:
תו ולילדי

ם קשה
ולא
נעים בלי
בשבתות ,וז אבא בבית
ה
שהוא יגיע ,א חשוב להם
פי
לו
א
ם זה
יפג
ע בפרנסה.

ו...מה דעתכם?

ציור דיוקנו של רבי משה איסרליש המכונה הרמ"א
חיבר את המפה על השולחן ערוךWikipedia ,

מי
אני

| מי אני?

 4דקות

א .הייתי מגדולי רבני פולין במאה ה.16-
ב .כתבתי את ההגהות על ה"שולחן ערוך" ,המכונות "המפה".
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התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

 7דקות
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 1מי הדמות בציור?
 2מהו המבנה בציור והיכן הוא נמצא?
 3מה הקשר בין הספרים שבמדף לציור?
 4מה הקשר בין הספר שהדמות מחזיקה לציור?

| מי אני?
נבניתי בעיר קרקוב שבפולין ,בקצה בית הקברות ,בשנת .1557
אני קרוי על שם אחד מגדולי הרבנים ,שקבורים אצלי.
במהלך השואה השתמשו בי הגרמנים כמחסן לציוד.
קבורים בי גדולי ישראל כגון התוספות יום טוב ,הב"ח ,ה"מגלה עמוקות" ועוד.
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שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
המצווה האחרונה המוזכרת בפרשתנו היא מצוות
מעשר בהמה ,בה מצווה האדם לתת מעשר מן
הבהמות החדשות שנולדות לו בעדר .מצווה זו
נחשבת לאחד המקורות של מצוות "מעשר הכספים"
אותה אנו מקיימים בימינו .על מצוות הצדקה אומר
דוד המלך בתהילים (קי"ב)" :פיזר נתן לאביונים
צדקתו עומדת לעד" .מדוע דווקא מצוות הצדקה
"עומדת לעד" ומה פירוש הדבר? רבי יצחק אבוהב,
בספרו "מנורת המאור" ,מביא מנהג מיוחד שנהגו
בו עשירי צרפת לפני כ 500-שנה ,שעל פיו ניתן
להבין את הדבר .עשירים אלו נהגו שיהיה להם
בביתם שולחן גדול מעץ שעליו הם היו מאכילים
את העניים שהגיעו לביתם .בסוף ימיהם הם היו
לוקחים את לוחות העץ של השולחנות הללו ומהם
היו עושים את ארון הקבורה בו הם נקברים .כל זה,
אומר רבי יצחק" :להתעורר ולקבוע בלבם כי האדם
אלו יגיע עושרו עד למאוד  -לא ישא בידו מאומה
מעמלו שיעמול תחת השמש כי אם הטוב והצדקה
שהיה מרחם על העניים".

בשביל הסנהדרין
בית שערים
בין השרידים הנוספים שנמצאו בחפירות היישוב בית
שערים ,נמצאו בית כנסת בעל עמודים ,שפנה לכיוון
ירושלים ,ובית קברות המורכב ממערכות קברים תת-
קרקעיות במערכות מסועפות מהמפוארות שהתגלו
בישראל ,בעלות כתובות וסמלי תשמישי קדושה
יהודיים השופכים אור על חיי היישוב היהודי בארץ
ישראל בימי המשנה והתלמוד .במערות קברו את חכמי
המשנה ,ורבי יהודה הנשיא עורך המשנה ,בחר להיקבר
שם .עם העברת הסנהדרין לציפורי ,התמעטו היהודים
במקום עד המאה הרביעית כשהעיר חרבה ונשרפה.

שאלות השבוע ???

רּ-ב ֵה ָמה?
מּוּתר לִ ְמּכֹור ְּב ֵה ַמת ַמ ֲע ֵׂש ְ
אַ .ה ִאם ָ
בַ .ה ִאם ַהּמֹוכֵ ר ְּב ָׂשר ְט ֵר ָפה ַחּיָ ב לְ ַׁשּלֵ ם לַ ּקֹונֶ ה ּכֶ ֶסף
ּגַ ם ַעל ַה ָּב ָׂשר ֶׁשּכְ ָבר ָאכַ ל?
גַ .מה ִּדינֹו ֶׁשל ָא ָדם ֶׁש ָע ָׂשה מּום ִּב ְבכֹור ְּב ֵה ָמה
ְּבכַ ּוָנָ ה?

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 ל"ה-ל"ח

רֹומח וְ ַהּכֶ ֶבׂש
ַּדף ל"הַ :ה ָּפ ִקידָ ,ה ַ
נֹוכ ִרי ִמ ַּט ַעם ַה ֶּמ ֶלְך
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ֶׁש ַּפ ַעם ָּפ ִקיד ְ
ּומעֹולָ ם ֹלא נִ גְ ַזזָׁ .ש ַאל
ָר ָאה ּכֶ ֶבׂש ָי ִׁשיׁש ֶׁש ִּצ ְמרֹו ָארֹוְך ֵ
ּדּוע ֵאין ּגֹוזְ זִ ים ֶאת ִצ ְמרֹו ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ָׁשנִ ים?
ַה ָּפ ִקידַ :מ ַ
ּומ ַא ַחר ֶׁשּנֶ ְח ַרב ֵּבית
ִה ְס ִּבירּו לֹוּ :כֶ ֶבׂש ֶזה הּוא ְּבכֹורֵ ,
יהנֹות ִמ ֶּמּנּו ּכָ ל
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריבֹוְ ,ו ָאסּור לֵ ָ
רֹומח ְו ָע ָׂשה מּום
עֹוד הּוא ָּת ִמים ְו ֵאינֹו ַּב ַעל מּוםָׁ .ש ַמע ַה ָּפ ִקיד ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ,נָ ַטל ַ
יהנֹות ֵמ ַהּכֶ ֶבׂשָ .ר ָאה ּכָ ְך ַה ָּפ ִקיד ְו ָר ָצה
מּוּתר לֵ ָ
אֹוזן ַה ְּבכֹורָ .א ְמרּו ֲחכָ ִמיםּ :כָ ֵעת ָ
ְּב ֶ
ימיםָ .א ְמרּו
נֹוס ִפים ֶׁש ָהיּו ְּת ִמ ִ
כֹורים ָ
מּומים ִּב ְב ִ
הּודיםְ ,ו ִה ִּטיל ִ
טֹובה לַ ְּי ִ
לַ ֲעׂשֹות ָ
כֹורים ֵאּלּוַ .מה ַה ֶה ְב ֵּדל? ּכִ י ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ הֹ ,לא ָי ַדע
יהנֹות ִמ ְּב ִ
ֲחכָ ִמיםָ :אסּור לֵ ָ
עֹוׂשהְ ,ולָ כֵ ן ֵאין הּוא נֶ ְח ָׁשב ּכְ ִאיּלּו ַה ְּב ָעלִ ים
ַהּנֹוכְ ִרי ִאם ַה ְּב ָעלִ ים ָׂש ֵמ ַח ְּב ַמה ֶׁשהּוא ֶ
כֹורים
ָׁשלַ ח אֹותֹו לְ ַה ִּטיל מּוםַ ,ו ֲה ֵרי ֶזה ּכְ ִאיּלּו נָ ַפל ַהּמּום ַּב ְּבכֹור ֵמ ַע ְצמֹוֲ .א ָבל ַּב ְּב ִ
רּוּצה ֵמ ַה ָּטלַ ת ַהּמּום,
הּודי ְמ ֶ
ּנֹוס ִפים ּכְ ָבר ָע ָׂשה ּכָ ְך ַהּנֹוכְ ִרי לְ ַא ַחר ֶׁש ָר ָאה ֶׁש ַה ְּי ִ
ַה ָ
הּודי ְו ַה ָּד ָבר ָאסּור.
ְו ַע ָּתה ֲה ֵרי ֶזה ּכְ ִאיּלּו נַ ֲע ֶׂשה ִמ ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ַה ְּי ִ

ַּדף ל"וַ :הּנֹוכֵ ל ֶׁשּנֶ ְח ַׂשף
מֹורא ַר ְפ ָרם נֹולַ ד ֵעגֶ ל ְּבכֹורְ ,ו ַר ְפ ָרם נָ ַתן אֹותֹו לְ כ ֵֹהןָ .ה ֵעגֶ ל ָה ָיה
לְ ָפ ָרתֹו ֶׁשל ָה ָא ָ
יהנֹות ִמ ֶּמּנּו ַעד ֶׁש ִּיּפֹול ּבֹו מּום .אֹותֹו ּכ ֵֹהן ָע ָׂשה
ָּת ִמים ְולָ כֵ ן ָאסּור ָה ָיה לַ ּכ ֵֹהן לֵ ָ
ֲע ֵב ָרה :הּוא ִה ִּטיל מּום ָּב ֵעגֶ לֲ ,א ִפיּלּו ֶׁש ָאסּור לַ ֲעׂשֹות ּכָ ְךְ ,ו ַא ַחר ּכָ ְך הּוא נִ יּגַ ׁש
"את ָה ֵעגֶ ל ַה ֶּזה נָ ְתנּו לִ י ּכְ ֶׁשהּוא ּכְ ָבר ָה ָיה ַּב ַעל מּום,
לְ ַר ְפ ָרם ְּב ַע ְצמֹו ְו ָא ַמר לֹוֶ :
ַו ֲאנִ י ָזקּוק ֶׁש ָה ַרב ְי ַא ֵּשׁר ֶׁש ָאכֵ ן ֵיׁש לֹו מּום ְו ֶא ְפ ָׁשר לִ ְׁשחֹוט אֹותֹו"ַ .ר ְפ ָרם ָח ַׁשד
ּומ ָּיד ָא ַמר
עֹומד לְ ָפנָ יוִ ,
כֹוח ֶאת ֵעינֹו ַהחֹולָ ה ּכְ ֵדי לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ַּבּכ ֵֹהן ָה ֵ
ּופ ַתח ְּב ַ
ּבֹו ָ
"ה ִאם ֹלא ֲאנִ י נָ ַת ִּתי לְ ָך ְּבכֹור ֶזה? ַא ָּתה ִה ַּטלְ ָּת ּבֹו ֶאת ַהּמּום! ְולָ כֵ ן ָאסּור
לֹוַ :
לְ ָך לֶ ֱאכֹול ֶאת ַה ְּבכֹור ַעד ֶׁש ִּיּפֹול ּבֹו מּום ֵמ ַע ְצמֹו".

ַּדף ל"זֲ :חנּות לְ ִמ ְמּכַ ר ְּב ַׂשר ְט ֵר ָפה
ׁשּובה!
הֹוד ָעה ֲח ָ
מֹודעֹות ּגְ דֹולֹות נִ ְתלּו ְּב ַר ֲח ֵבי ָה ִעירָ :
ָ
ּכָ ל ַה ָּב ָׂשר ֶׁשּנִ ְקנָ ה ַּב ֲחנּות ְּפלֹונִ ית ֲה ֵרי הּוא ְט ֵר ָפה!
ָה ִעיר ָה ְי ָתה ּכְ ֶמ ְר ָק ָחהִ .ה ְת ָּב ֵרר ֶׁשּנֹוכֵ ל ֵמ ִעיר ַא ֶח ֶרת
ּומ ְצוֹותָּ ,פ ַתח ֲחנּות לְ ִמ ְמּכַ ר
ּתֹורה ִ
ׁשֹומר ָ
ֵ
ִה ְת ַח ֵּפׂש לְ
"עכְ ָׁשו נִ ְת ַּבע אֹותֹו
ּומכַ ר ַּב ֲחנּותֹו ְּב ַׂשר ְט ֵר ָפה! ַ
ָּב ָׂשר ָ
ּתֹורהֶׁ ,ש ַּי ֲח ִזיר ֶאת ּכָ ל ַהּכֶ ֶסף!" ָא ַמר ַא ַחד ַהּקֹונִ ים לַ ֲח ֵברֹוֲ .ח ֵברֹו ָענָ ה לֹו:
לְ ִדין ָ
"אם ָאכַ לְ ָּת ֶאת ַה ָּב ָׂשרֵ ,א ֶיזה ּכֶ ֶסף ִּת ְת ַּבע? ֲאנִ י עֹוד ֹלא ִה ְׁש ַּת ַּמ ְׁש ִּתי ַּב ָּב ָׂשר
ִ
יתיְ ,ולָ כֵ ן ֲאנִ י ָיכֹול לְ ַה ֲח ִזיר לֹו ֶאת ַה ָּב ָׂשר ּולְ ַב ֵּקׁש ּכֶ ֶסףּ ,כִ י ַה ִּמ ָּקח ָה ָיה
ֶׁש ָּקנִ ִ
ְּב ָטעּותֲ ,א ָבל ַא ָּתה ּכְ ָבר ָאכַ לְ ָּת ֶאת ַה ָּב ָׂשר ְו ֵאין לְ ָך ַמה ּלְ ַה ֲח ִזיר לֹו!" ַּב ִּמ ְׁשנָ ה
ַהּנִ לְ ֶמ ֶדת ְּב ַדף ֶזה נֶ ֱא ַמר ֶׁש ַאף ַעל ִּפי כֵ ן ַעל ַהּמֹוכֵ ר לְ ַׁשּלֵ ם לַ ּקֹונֶ ה ּכֶ ֶסף ּגַ ם ַעל
ַה ָּב ָׂשר ֶׁש ְּכ ָבר ָא ַכלַ ,ל ְמרֹות ֶׁש ַה ָּב ָׂשר ְּכ ָבר ֵאינֶ ּנּוַ .א ַחד ַה ֶה ְס ֵּב ִרים ְל ָכְך הּוא,
יּסּורים.
אֹותם ַּב ֲאכִ ילַ ת ִא ִ
ֶׁש ֲח ַז"ל ָקנְ סּו ֶאת ַהּמֹוכֵ ר ַעל ֶׁש ִהכְ ִׁשיל ָ

ַּדף ל"חּ :כְ בֹוד ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
הּודי
ּגֹורר ְי ִ
"ּב ְּשׁכּונָ ה ֶׁשּלִ י ִה ְת ֵ
יֹוחנָ ן ֶּבן ֶאלְ ָע ָזרַ :
יּפר לִ י ַר ִּבי ָ
"ס ֵ
ָא ַמר ָר ָבה ַּבר ַּבר ִחּנָ אִ :
יֹוסי ֶּבן לָ קֹונְ ָיא ְׁשמֹוְ ,וכָ ל ְי ֵמי ַח ַּיי ֹלא ָע ַב ְר ִּתי לִ ְפנֵ י ַה ָּמקֹום ֶׁשּבֹו הּוא ָי ַׁשב,
ָז ֵקן ְו ַר ִּבי ִ
ִמ ְּפנֵ י ּכְ בֹודֹוּ ,כִ י הּוא ָה ָיה גְ דֹול ַהּדֹורַּ .פ ַעם ַא ַחת ָע ַב ְר ִּתי לְ ָפנָ יו ְּבֹלא כַ ּוָנָ הּ ,וכְ ֶׁשהּוא
"ׁשב ְּבנִ יֵׁ ,שב!" ָה ָיה לְ ָידֹו ֵעגֶ ל ְּבכֹור ֶׁש ְּב ֵעינֹו ָה ְי ָתה ַמ ֲחלָ הְ ,והּוא
אֹותיָ ,א ַמר לִ יֵ :
ָר ָאה ִ
סּוּי ֶמתֲ ,ה ֵרי הּוא
"ּב ִּמ ְׁשנָ ה נִ ְק ְּב ָעה ֲהלָ כָ ה ֶׁש ִאם ְּב ֵעין ַה ְּבכֹור ֵיׁש ַמ ֲחלָ ה ְמ ֶ
ָא ַמר לִ יַ :
קֹור ָּבןַ .ה ֵּבט ַּב ְּבכֹור ֶׁשּנִ ְמ ָצא ּכָ אן ְּור ֵאה ֶׁש ֵּיׁש ְּב ֵעינָ יו
ַּב ַעל מּום ְו ֵאינֹו ָּת ִמים ָה ָראּוי לְ ְ
יּבד
ּובכָ ל זֹאת הּוא ּכִ ֵ
מֹורא ְב ַע ְצמֹוְ ,
יֹוחנָ ן ֶּבן ֶאלְ ָע ָזר ָה ָיה ָא ָ
ֶאת ַה ַּמ ֲחלָ ה ַהּזֹו"ַ .ר ִּבי ָ
יבתֹו.
עֹובר לִ ְפנֵ י ְמקֹום ְי ִׁש ָ
ּכָ ל ּכָ ְך ֶאת ּגְ דֹול ַהּדֹור ֶׁשהּוא ֹלא ָה ָיה ֵ
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