תנו באתר

בקרו או

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ַּדף ס"ח -ע"ד
שבת פר' תרומה | כ"ח בשבט -ד' באדר א' ( 3-9לפברואר)

קֹור ָּבנֹות ֶׁשּיָ ְצאּו ִמחּוץ לַ ָּמקֹום
ַּדף ס"חְ :
אֹותםׁ ,שּוב ִאי ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹול
מּוּתר לֶ ֱאכֹול ָ
קֹור ָּבנֹות ֶׁש ָּי ְצאּו ִמחּוץ לַ ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָ
ְ
חֹומת
קֹור ַּבן ַח ָּטאת ֶׁש ָּי ָצא ֵמ ַ
אֹותם .לְ ָמ ָׁשלְּ ,ב ַׂשר ְ
אֹותם לְ עֹולָ םֲ ,א ִפיּלּו ִאם ֶה ֱח ִזירּו ָ
ָ
חֹומת ָה ֲעזָ ָרה.
ָה ֲעזָ ָרה ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,אסּור לְ אֹוכְ לֹו לְ עֹולָ םֲ ,א ִפיּלּו ִאם ֶה ֱחזִ ירּוהּו לְ ַ

דֹוׁשה
ַּדף ס"טָ :ה ֶרגֶ ל ַה ְּק ָ
קּופת
ַמה ַה ִּדין ִאם ִּב ְת ַ
יע
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִה ְצ ִּב ַ
ָא ָדם ַעל ַא ַחד ַה ְּשׁ ָו ִרים
"ה ֶרגֶ ל ֶׁשל
ֶׁשּלֹו ְו ָא ַמרָ :
מּוק ֶּד ֶׁשת
ַהּשֹׁור ַה ֶּזה ְ
קֹור ַּבן עֹולָ ה"?
לְ ְ
יֶ ְׁשנָ ּה ַמ ֲחלֹו ֶֹקת ַּתּנָ ִאים.
הּודה
ַר ִּבי ֵמ ִאיר ְו ַר ִּבי ְי ָ
דֹוׁשה
אֹומ ִריםָ :ה ֶרגֶ ל ְק ָ
ְ
קֹור ָּבןְ ,ו ֶי ֶתר
ִּב ְקדּו ַּשׁת ְ
ַהּשֹׁור ֵאינֹו ָקדֹוׁש.
ְל ַה ְק ִר יב אֹותֹו ִא י
ֶא ְפ ָׁשרּ ,כִ י ֹלא ּכּוּלֹו ָקדֹוׁשַ ,עד ֶׁש ַּי ְק ִּדיׁש ֶאת ּכָ ל ַהּשֹׁור .לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו לְ חּוּלִ ין ִאי ֶא ְפ ָׁשר,
סֹוב ִריםֶׁ ,שּכּוּלֹו נִ ְה ֶיה ָק ְר ַּבן עֹולָ ה.
יֹוסי ְו ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון חֹולְ ִקים ְו ְ
דֹוׁשהַ .ר ִּבי ֵ
ּכִ י ָה ֶרגֶ ל ְק ָ

ַּדף ע' :עֹור ֶׁשל ְּב ֵה ָמה
ּתֹורה נִ ְכ ָּתב
ֵס ֶפר ַה ָ
ַעל ְקלָ ף ֶׁשהּוא עֹור
עּוּבד ֶׁשל ְּב ֵה ָמה.
ְמ ָ
במקרה שהקלף
הּ,וּב ֵה ָמה
מּב ֵה ָמ ְ
הוא ְ
ֵמ ָתה הרי היא ְט ֵמ ָאה
טּומ ַא ת נְ ֵב ָל ה-
ְּב ְ
ּנֹוג ַע
ַה ִא ם ִמ י ֶׁש ֵ
ּתֹורה נִ ְט ָמא
ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
טּומ ַאת נְ ֵבלָ ה?
ְּב ְ
ׁשּובה ִהיא ֶׁש ָאכֵ ן,
ַה ְּת ָ
ּכָ ל ַּב ַעל ַח ִּיים ֶׁש ֵּמת,
נִ ְב ָלתֹו ְמ ַט ֵּמאתֲ ,א ָבל ַּב ַעל ַח ִּיים ָּכ ֵׁשר ֶׁשּנִ ְׁש ַחט ֵאינֹו ְמ ַט ֵּמאַּ .גם ִּבנְ ֵבלֹות ֶי ְׁשנָ ם
אֹותם ִמ ַּב ַעל ַה ַח ִּיים:
טּומ ַאת נְ ֵבלָ הַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ַּמ ְפ ִר ִידים ָ
ֲחלָ ִקים ֶׁש ֵאינָ ם ְט ֵמ ִאים ְּב ְ
לְ ָמ ָׁשלַ ,ה ַּק ְרנַ ִיםְ ,וגַ ם ָהעֹור ֶׁשל ַּב ַעל ַה ַח ִּייםָּ ,ב ֶרגַ ע ֶׁש ִה ְפ ִרידּו אֹותֹו ִמ ַּב ַעל ַה ַח ִּיים,
טּומ ַאת נְ ֵבלָ ה.
הּוא ּכְ ָבר ֵאינֹו ָט ֵמא ְּב ְ
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התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים
ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ יןַּ ,דף ע"א

"חיה בכלל בהמה מנלן? דכתיב :זאת הבהמה
אשר תאכלו ,שור שה כשבים וגו' איל וצבי
ויחמור וגו' ,הא כיצד  ,חיה בכלל בהמה"
דכי – טהור
מסאבא – טמא
הסבר :התלמוד מביא פסוק שפותח במילים "זאת
הבהמה אשר תאכלו" ומונה אחר כך גם חיות כמו
אייל ,צבי ויחמור ,ומוכיחה מכך שהמושג "בהמה"
כולל גם חיות.

| מן ההסטוריה
משכנות שאננים
במשך שנים רבות ,עד אמצע המאה
ה ,19-ירושלים הייתה בעצם העיר שבתוך
חומות העיר העתיקה .עקב הצפיפות
הגדולה וצורכי ביטחון ופרנסה ,היה צורך
בהגדלת העיר והרחבתה .בשנים 1855-
 ,1860ביוזמת השר משה מונטיפיורי,
שלרשותו גם עמדה קרן של  50,000דולר
כספי עיזבון של נדבן יהודי אמריקני
בשם יהודה טורא ,נרכשו  180,000מטר
מרובע מעל בריכת הסולטאן ומול הר
ציון ,וזו בעצם הייתה השכונה היהודית
הראשונה מחוץ לחומות ירושלים
העתיקה.
בשכונה החדשה הוקם מבנה ארוך שהיו
בו  16דירות ,וכן הוקמו  2בתי כנסת
ומקווה ,וכן טחנת קמח.
שמה של השכונה "משכנות שאננים"
לקוח מהפסוק בספר ישעיהו ל"ב" :וְ יָ ַׁשב
ּוב ִמ ְׁשּכְ נֹות ִמ ְב ַט ִחים
ַע ִּמי ִּבנְ ֵוה ָׁשלֹום ְ
ּוב ְמנּוחֹת ַׁש ֲאנַ ּנֹות".
ִ

שער משכנות
שאננים,
,Wikipedia
תמר הירדני

בס"ד

א

חברות

 7דקות

 3דקות

דבר תורה

מתפלפלים

ית אֹתֹו זָ ָהב
"וְ ָעׂשּו ֲארֹון ֲע ֵצי ִׁש ִּטים ...וְ ִצ ִּפ ָ
ּומחּוץ ְּת ַצ ֶּפּנּו".
ָטהֹור ִמ ַּביִ ת ִ

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער:
משפחת כהן הגיעה לביקור בגן חיות .בכניסה היה כתוב שכל ילד מגיל שלוש
חייב בכרטיס .הילד הקטן של משפחת כהן היה בן שלוש ושבועיים ,והוא
ישן בעגלה .האבא החליט שאין צורך לקנות לו כרטיס כי הוא ישן ולא נהנה
מגן החיות ,וגם הוא רק קצת מעל גיל שלוש.

ארון הברית היה עשוי מעץ שצופה
מבפנים ומבחוץ בזהב טהור .המסתכל
על הארון כלל לא היה רואה את העץ
ממנו הוא היה עשוי ,ואם כן יש לשאול:
מדוע בכלל נדרש לעשות את הארון בתוכו
מעץ שכלל איננו נראה?

בין בני המשפחה התנהל ויכוח בעניין.

אחד:

מצד פחה טענו
מש
חלק מבני ה חייב לקנות
ה
שהאבא הי לו אם האח
פי
כרטיס ,א שלוש ויום
בן
הקטן הוא לו אם הוא
אחד ,ואפי תקנות של
ה
ישן .אם אלו ך להקפיד
החיות צרי
גן
עליהם.

על כך יש להשיב ולומר שהזהב אמנם
הוא יפה ויקר אבל בסופו של דבר הוא
מתכת דוממת ,בעוד העץ מסמל טבע,
חיים ,גדילה ופירות.
התורה שלנו שניתנה בארון היא מצד
אחד קבועה ועומדת לעולמי עד אבל
בתוך תוכה ישנו יסוד עמוק שחי ,גדל
ומוציא פירות תמיד.
רעיון נוסף שקשור לפרשה הוא שפרשת
תרומה באה אחרי פרשת משפטים ,כדי
ללמדנו שגם כשמביאים תרומה כספית
לדבר מצווה ,יש להקפיד להביא אותה
רק מממון שהושג לפי הדין והמשפט .מי
שמשיג את כספו באמצעים לא כשרים,
לא יוכל לכפר על חטאיו בכך שיתרום
חלק ממנו לצדקה או לקיום מצוות.

ב.

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

ד.

בריאת
העולם

ו...מה
דעתכם?

1948

2238

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

נולד באיטליה בשנת תקמ"ה 1784-ונפטר בגיל מאה באנגליה בשנת
תרמ"ה.1885-
היה בנקאי ,איש עסקים ,נדבן ושתדלן .כינויו היה "השר" ,וזכה לתואר
אבירות ממלכת אנגליה.
ביקר בארץ ישראל שבע פעמים ותרם רבות במיוחד לארבעת ערי
הקודש :ירושלים ,טבריה ,צפת ,חברון.
חמש שכונות נקראות על שמו בירושלים ,ועוד שכונות ורחובות
במקומות רבים בארץ

2448

אפרים
ומנשה

2448

2883

 -1311מתן תורה בצלאל
יציאת
מצרים

דוד
המלך

שלמה
המלך

2934

3340

חנוכת
ביהמ“ק
ה1-

-422

חורבן ביהמ“ק
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

 4דקות

מונטיפיורי
השר משה

א.

ג.

-3760

מבני
טענו שא המשפחה
ין
צו
ר
לו כרטיס ך לקנות
ו
ל
א
צריך
להיו
ת "מרובעי
שממילא הו ם" ,מכיוון
נהנה מגן ה א ישן ולא
ח
הוא עבר את יות ,וגם כך
גי
ל
בכמה י שלוש רק
מים.

| מי אני?

מי
אני

0

חלק מצד שני:

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

י.
ה לענ ת
רי .נותן צד יקורי בשכונתיקה.
הע
טיפ
פיו
מונטי ים מונ ת העיר ם.
1השר משרהאשון שהקחוץ לחומובים ולעניים משה
 .1בניין ה אננים מ ה לתוש על ש
2 .ה
ראו
ש
נס
ק
פ
נ
ו
ש
שנפטר
ה
 2משכנות וק
שרכונות
י
ר
ו
3 .לתת תעוסת של
י
מונטיפ
3
שמ
תו של
4 .4אלונטיפיורי .ופטיר
ו
ת
ד
י
מו ת ל
5 .5שנול .100
בגי

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מיהו האיש היושב בכרכרה ומה הוא עושה?
 2מהו הבניין עם הקשתות מאחוריו?
 3מה היה תפקידה של טחנת הקמח שבציור?
 4מה המכנה המשותף לשמות המופיעים על השלט?
 5מה משמעות המילים על הקיר :תרמ"ה-תקמ"ה?

 7דקות

| מי אנחנו?

 3דקות

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

5708
ה'תש"ח

טכחנת הרוח
במש
נות שאננים

א .גובהי  18מטרים ,יש לי ארבע כנפיים עשויות עץ ,ואני ניצבת בכניסה לשכונת משכנות
שאננים בירושלים.
ב .הייתי המבנה הראשון שנבנה בשכונה ביוזמת משה מונטיפיורי בשנת .1858
ג .מטרת בנייתי הייתה לתת פרנסה לתושבי השכונה ,ולספק לעניי ירושלים קמח במחיר זול.

5727
ה'תשכ"ז

התשכ"ט

5778
ה'תשע"ח
70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

מלחמת
ששת הימים

1969

הרב
אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

בס"ד

מה הקשר?

סדר קודשים | ַמ ֶּסכֶ ת חּוּלִ ין ,דף ע״א  -ע״ד

מה המשותף לשמות הבאים:
א .מזכרת משה.
ב .זיכרון משה.
ג .אוהל משה.
ד .ימין משה.
ה .קרית משה.
סמנו רק את התשובות הנכונות:

❑

כולן קרויות של שמו של הרמטכ"ל
משה דיין.

❑

כולן קרויות על שמו של השר משה
מונטיפיורי.

❑

אלו שכונות שנמצאות בתל אביב,
בעכו ובחיפה.

❑

כל השכונות הללו נמצאות בירושלים.

תשובה :רק תשובות ב' וד' נכונות.

!

יש לי מושג | מעשר כספים

יש מצווה מהתורה להפריש תרומות ומעשרות
מהתבואה ,הפירות והירקות ולתת אותם לכהן,
ללוי ולעניים .בנוסף לכך נוהגים רבים להפריש
"מעשר כספים" ,ולתת עשירית מההכנסות
הכספיות שלהם למטרות חסד וצדקה.

שאלות השבוע ???
ּתֹורה ֵאינֹו
א .מדוע ִמי ֶׁשּנֹוגֵ ַע ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
טּומ ַאת נְ ֵבלָ ה?
נִ ְט ָמא ְּב ְ
ב .מהו איסור ֵא ָבר ִמן ַה ַחי?
עֹומד
ג .מה פירוש הביטויּ" :כָ ל ָה ֵ
לְ ֵה ָח ֵתְך ּ -כְ ָחתּוְך ָּד ִמי"?
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

ַּדף ע"אָ :מה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ַחּיָ ה לַ ְּב ֵה ָמה?
"ּב ֵה ָמה" לְ ַב ֲעלֵ י ַה ַח ִּיים ֶׁשּגְ ֵדלִ ים ֵא ֶצל ָה ָא ָדםּ ,כְ מֹו
קֹור ִאים ְ
ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ָאנּו ְ
קֹור ִאים לְ ַב ֲעלֵ י ַח ִּיים ֶׁשּגְ ֵדלִ ים ַּב ֶּט ַבע,
"ח ָּיה" ָאנּו ְ
ָּפרֹותִ ,ע ִיּזים ּוכְ ָב ִׂשיםְ ,ו ִאיּלּו ַ
ּתֹורהַ ,הּמּו ָּשׂג
ּוצ ָב ִאים .אּולָ ם ְּב ַדף ֶזה ַמ ְר ִאים ֲחכָ ִמים ֶׁש ִּבלְ ׁשֹון ַה ָ
ּכְ מֹו ַא ָּילִ ים ְ
לֹומ ִדים ִמּלְ ׁשֹון
"ח ָּיה" ּכֹולֵ ל ּגַ ם ְּב ֵהמֹות .זֹאת ְ
"ּב ֵה ָמה" ּכֹולֵ ל ּגַ ם ַחּיֹותְ ,ו ַהּמּו ָּשׂג ַ
ְ
סּוקיםְּ :ב ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים נֶ ֱא ַמר" :זֹאת ַה ְב ֵּה ָמה ֲא ֶשׁר תֹּאכֵ לּו ׁשֹור ֵשׂה כְ ָש ִׂבים
ַה ְּפ ִ
רֹואים ֶׁשּגַ ם ַחּיֹות ַה ָּברּ ,כְ מֹו ָה ַא ָּילַ ,ה ְּצ ִבי
ּוצ ִבי וְ יַ ְחמּור"ִ .מּכָ ְך ִ
ְו ֵשׂה ִע ִזּיםַ .....איָ ּל ְ
ְו ָה ַי ְחמּור ,נִ ְק ָראֹות ְּב ֵהמֹות.
ְו ִאיּלּו ַּב ֵּס ֶפר ְו ִי ְק ָרא נֶ ֱא ַמר" :זֹאת ַה ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר ּתֹאכְ לּוִ ,מּכָ ל ַה ְּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר ַעל
רֹואים ֶׁשּגַ ם ַה ְּב ֵהמֹות נִ ְק ָראֹות ַחּיֹות.
ָה ָא ֶרץ ּכֹל ַמ ְפ ֶר ֶסת ַּפ ְר ָסה"ִ .מּכָ ְך ִ

ַּדף ע"ב :טומאה וטהרה
טּומ ַאת נְ ֵבלָ הָ .א ָדם ֶׁשּנֹוגֵ ַע ְּב ַב ַעל ַה ַח ִּיים נִ ְט ָמא
ּגּופתֹו ְט ֵמ ָאה ְּב ְ
ַּב ַעל ַח ִּיים ֶׁש ֵּמת ָ -
הֹורה ֶׁשּנִ ְׁש ֲח ָטהֵ ,אינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה
ּטּומ ָאה"ֲ .א ָבל ְּב ֵה ָמה ְט ָ
ְוהּוא ְּב ַד ְרּגַ ת ִ"ראׁשֹון לַ ְ
טּומ ָאה ְו ָט ֳה ָרהַ ,ה ִאם
טּומ ַאת נְ ֵבלָ הִּ .ב ְז ַמן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשּ ,כְ ֶׁש ָּיכְ לּו לִ נְ הֹוג ְּב ִדינֵ י ְ
ְּב ְ
ּגֹוע ַּב ְּב ֵה ָמה ֶׁשּנִ ְׁש ֲח ָטה ּכַ ִּדין ְו ַא ַחר ּכָ ְך ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ִהיא
ָהיּו ְצ ִריכִ ים לְ ִה ָיּז ֵהר ֶׁשֹּלא לִ נְ ַ
ׁשּובה ִהיא ֹלאִ ,מ ֵּכ ָיון ֶׁש ְּב ֵה ָמה
טּומ ַאת נְ ֵבלָ ה? ַה ְּת ָ
ְּט ֵר ָפהּ ,כִ י ִהיא ְמ ַט ְּמ ָאה ְּב ְ
טּומ ַאת נְ ֵבלָ הֲ ,א ִפיּלּו ִאם ִמ ְת ָּב ֵרר ֶׁש ִהיא ֵאינָ ּה
הֹורה ֶׁשּנִ ְׁש ֲח ָטה ֵאינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה ְּב ְ
ְט ָ
ּטּומ ַאת נְ ֵבלָ ה.
אֹותּה ִמ ְ
יאה ָ
מֹוצ ָ
יטה ַע ְצ ָמּה ִ
ּכְ ֵׁש ָרה לַ ֲאכִ ילָ הַ .ה ְּשׁ ִח ָ

עֹומד לְ ֵה ָח ֵתְך ּ -כְ ָחתּוְך ָּד ִמי"
ַּדף ע"גּ" :כָ ל ָה ֵ
לֹוק ַח
ָא ָדם ָר ָאה ֶאת ֲח ֵברֹו ֵ
ּכְ לִ י ֶׁש ֵּיׁש לֹו ָי ִדית ֲארּוּכָ ה
טֹובל אֹותֹו ַּב ַּמ ִים,
ְמאֹוד ְו ֵ
ֲא ָבל ֵחלֶ ק ֵמ ַה ָּי ִדית נִ ְׁש ַאר
אֹורה ִאם
ִמחּוץ לַ ַּמ ִים .לִ כְ ָ
ָה ִאיׁש ֹלא ִה ְט ִּביל ֶאת
ַה ָּק ֶצה ָה ֶע ְליֹון ֶׁשל ַה ְּכ ִלי,
אּולם
ָ
ַה ְּכ ִלי ֵאינֹו ָטהֹור.
אֹותֹו ָא ָדם ִה ְס ִּביר ֶׁשהּוא
ְמ ַתכְ נֵ ן לַ ְחּתֹוְך ֶאת ַה ָּק ֶצה
קֹוב ַעת ֶׁש ֶאת ַה ֵחלֶ ק ֶׁש ְּמ ַתכְ נְ נִ ים לַ ְחּתֹוְךֹ ,לא ָצ ִריְך
ָה ֶעלְ יֹון ֶׁשל ַהּכְ לִ י ְו ַה ֲהלָ כָ ה ַ
לֹומרּ :כָ ל ַמה
עֹומד לְ ֵה ָח ֵתְך ּ -כְ ָחתּוְך ָּד ִמי"ּ .כְ ַ
לִ ְטּבֹולֲ .הלָ כָ ה זֹו ְמכּוּנָ הּ" :כָ ל ָה ֵ
חּוּבר לַ ּכְ לִ י.
עֹומ ִדים לַ ְחּתֹוְך אֹותֹו נֶ ְח ָׁשב ּכְ ִאיּלּו הּוא ָחתּוְך ּכְ ָבר ַעכְ ָׁשיו ְו ֵאינֹו ְמ ָ
ֶּשׁ ְ

ַּדף ע"דֵ :א ָבר ִמן ַה ַחי
עֹודּה ַּב ַחּיִ ים .לָ כֵ ןִ ,אם
"א ָבר ִמן ַה ַחי" ֵ -א ָבר ֶׁשּנִ ְתלַ ׁש ִמ ְּב ֵה ָמה ְּב ָ
ָאסּור לֶ ֱאכֹול ֵ
יה ָ -אסּור לֶ ֱאכֹול אֹותֹוּ ,גַ ם ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָּשׁ ֲחטּו ֶאת
עֹודּה ְּב ַחּיֶ ָ
נִ ְק ַטע ֵא ָבר ִמ ְּב ֵה ָמה ְּב ָ
עֹודּה ַּב ַח ִּייםֲ .א ָבל ִאם ֵא ָבר נִ ְק ַטע ִמן ַה ְּב ֵה ָמה
ּגּופּה ְּב ָ
ַה ְּב ֵה ָמהּ ,כִ י הּוא נִ ְק ַטע ִמ ָ
חּוּבר
אֹופן ֶחלְ ִקיְ ,ו ַה ָּב ָׂשר ֵאינֹו ִמ ְת ַי ֵּבׁש ֶאּלָ א ַמ ְמ ִׁשיְך לִ ְחיֹות ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ְמ ָ
ְּב ֶ
יט ָתּה ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹול
לַ ְּב ֵה ָמהָ ,ה ֵא ָבר ַה ֶּזה נֶ ְח ָׁשב ֵחלֶ ק ִמן ַה ְּב ֵה ָמהְ ,ו ַא ֲח ֵרי ְׁש ִח ָ
יּקנּו ֶׁשֹּלא לֶ ֱאכֹול אֹותֹוּ ,כְ ֵדי לְ ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ִאיּסּור
אֹותֹוַ .אף ַעל ִּפי כֵ ן ֲח ַז"ל ִּת ְ
עֹודּה ַּב ַח ִּיים.
ּדֹומה לְ ֵא ָבר ֶׁשּנִ ְק ַטע ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ְּב ָ
"א ָבר ִמן ַה ַחי"ּ ,כִ י ָה ֵא ָבר ַה ֶּזה ֶ
ֵ
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