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ַּדף קל"ח: ִעְסַקת ֶחְלֵקי ַהְּבֵהָמה

א ֶׁשּלֹו מּוֶּטֶלת ַהְּבֵהָמה ֶׁשַהּשֹׁוֵחט ָׁשַחט  ָאָדם ֶאָחד ָחַזר ֵמַהּשֹׁוֵחט, ְּכֶׁשְּבֶעְגַלת ַהַּמּׂשָ
ֲעבּורֹו, ְוהּוא ָהָיה ְּבַדְרּכֹו ֶאל ָלקֹוחֹוָתיו ְּכֵדי ִלְמּכֹור ָלֶהם ֲחָלִקים ִמן ַהְּבֵהָמה. ְּבֶאְמַצע 
ַהֶּדֶרך ִּביֵּקׁש ִמֶּמּנּו ִלְקנֹות ֶאת ַהֲחָלִקים ַהְּפִניִמִּיים ֶׁשל ַהְּבֵהָמה ִּבְסכּום ְמסּוָּים. ָהִאיׁש 

ִהְסִּכים, ְוְיִדידֹו ָלַקח ִמֶּמּנּו ֶאת ַהָּבָׂשר ֶׁשָּקָנה. 

ְלַאַחר ְזָמן ַהּקֹוֶנה ָׂשם ֵלב ֶׁשֵּבין ַהֲחָלִקים ֶׁשהּוא ִקיֵּבל ָהְיָתה ַגם ַהֵּקיָבה, ֶׁשִּמְצָוה 
ָלֵתת אֹוָתּה ַלּכֵֹהן. הּוא ָנַתן אֹוָתּה ַלּכֵֹהן, ּוָפָנה ַּבֲחָזָרה ַלּמֹוֵכר ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשַּיְחִזיר לֹו 

ֶאת ַהְּמִחיר ֶׁשל ַהֵּקיָבה, ִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָיכֹול ָהָיה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה.

ְּבַדף ֶזה ָּכתּוב ֶׁשַהּמֹוֵכר ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהֲחִזיר לֹו ֶּכֶסף ִמְּפֵני ֶׁשִּמְּלַכְּתִחיָּלה הּוא ֹלא ִהְתַּכּוֵן 
ִלְכלֹול ַּבְּמִחיר ֶאת ַהֵּקיָבה, ֶׁשֲהֵרי ִהיא ְמיֹוֶעֶדת ַלּכֲֹהִנים, ְוָלֵכן ַהְּמִחיר ֶׁשּסּוַּכם ֵּביֵניֶהם 

ֹלא ָּכַלל ֵמעֹוָלם ֶאת ַהֵּקיָבה.
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ַּדף קל"ט: ְרָמִזים ַּבּתֹוָרה 

ֵהיָכן ְמרּוָּמז ַּבּתֹוָרה, עֹוד ִלְפֵני ֵליַדת מֶֹׁשה, ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעִתיד ְלִהיּוֵָלד? ְּתׁשּוָבה: 
ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ֶנֱאַמר: "ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה". "ְּבַׁשַּגם" 
ְּבִגיַמְטִרָּיה "מֶֹׁשה", ּוְבֶהְמֵׁשְך ַהָּפסּוק ֶנֱאַמר "ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה", ִּכיֵמי 
ַחָּייו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו. ֵהיָכן ְמרּוָּמז ַּבּתֹוָרה ַמֲעֵׂשה ָהָמן? ְּתׁשּוָבה: ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית 
ֶנֱאַמר: "ֲהִמן ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצּוִיִתיָך ְלִבְלִּתי ֲאָכל ִמֶּמּנּו ָאָכְלָּת". "ֲהִמן" - אֹוִתּיֹות "ָהָמן", 

ְוַעל ֵּכן ִנְרַמז ָּכאן ֶׁשָהָמן ִיָּתֶלה ַעל ָהֵעץ.

ַּדף ק"מ: ִמְצַות ִׁשיּלּוַח ַהֵּקן

ָאָדם ֶאָחד ִהְׁשּתֹוֵקק ְזַמן ַרב ְלַקֵּים ִמְצַות ִׁשיּלּוַח ַהֵּקן. 
הּוא ָרָאה ַקן יֹוָנה ָּבֵעץ ֶׁשָּבְרחֹוב ַהָּסמּוְך ְלֵביתֹו, ִטיֵּפס 
ִּבְזִהירּות ַעל ָהֵעץ, ַאְך ַהּיֹוָנה ִהְבִחיָנה ּבֹו, ִהְתרֹוְמָמה ִמן 
ַהֵּקן ְוֵהֵחָּלה ְלַרֵחף ֵמַעל ַהֵּקן ְּכֶׁשִהיא ְמנֹוֶפֶפת ָּכל ַהְּזַמן 
ִּבְכָנֶפיָה. ַהִאם ְּבַמָּצב ָּכֶזה ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ִמְצַות ִׁשיּלּוַח 
ַהֵּקן? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשִאם ַהְּכָנַפִים ֶׁשָּלּה נֹוְגעֹות ַּבֵּביִצים 
– ֶאְפָׁשר. ְּכמֹו ֵכן, ִמְצַות ִׁשיּלּוַח ַהֵּקן ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ַּגם 

ִאם ֵיׁש ַרק ֵּביָצה ַאַחת ַּבֵּקן. 

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת חּוִּלין, ַּדף קל"ט

הסבר:  התלמוד מוצא בתורה רמז לאסתר המלכה, 
בפסוק "ואנכי הסתר אסתיר פני", שרומז להסתר 

הפנים שהיה בזמן אירועי מגילת אסתר.

חזיין – ראיתי
קירי – אדוני )כינוי למושל(

"אסתר מן התורה מנין? ואנכי הסתר אסתיר"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף קל"ח- ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות ַּדף ג'
שבת חג פסח | ט'- ט"ו ניסן ) 14-20 לאפריל(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

בשעה טובה 
מסיימים מסכת 
חולין ומתחילים 
מסכת בכורות



4 דקות

7 דקות

מי 
אני

המשפחה.מחוויית ליל הסדר עם טובות והוא ייהנה יהיו לו כמה שעות סביבו. אולי בדיוק כשכל המשפחה יהיה איתם בליל הסדר, הם רצו מאוד שהוא מצד אחד:

מצד שני:

הם חששו שכל היציאה 

מהמקום המוכר, הטלטול 

והנסיעה לביתם לא תעשה לו 

טוב, ותבלבל אותו עוד יותר. הוא 

לא ייהנה בכלל, להיפך הוא עלול 

לסבול יותר, ובכלל יכול להיות 

שהוא בכלל לא יבין מה קורה 

סביבו ומי האנשים, וזה יגרום 

מבוכה ואי נעימות לכולם.

מתפלפלים
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.

הייתי לוחם באצ"ל.. 1

במהלך ההתקפה על משטרת רמת גן נפצעתי ונפלתי בשבי הבריטים.. 2

הבריטים דנו אותי למוות בתלייה.. 3

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

דב גרונר

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

 | מן ההסטוריה
 התקפת האצ"ל 

על משטרת רמת גן
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 
הסמוך,  בכביש  התנועה  את  שחסמו 
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.

 האנדרטה לזכר דב גרונר ולנופלים בהתקפה
Wikipedia ,על משטרת רמת גן
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3 דקות

12 הרוגי המלכות

  | מי אנחנו?

7 דקות

1  .
דב גרונר.

2  .

ההתקפה על משטרת רמת גן 
שנשלטה על ידי הבריטים.

3  .

דב גרונר נתפס על ידי האנגלים והוצא  להורג בכלא עכו.
4  .

ארגון האצ"ל.

5727
ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים

 5708
ה'תש"ח

 1948
 הקמת
המדינה

5778
ה'תשע"ח

2017 
 70 שנה
למדינה

70

5780
ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל

 5699
ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות במרכז הציור?  

באיזה אירוע היא משתתפת?  

מה הקשר בין השלטים משטרת רמת גן לכלא עכו?  

לאיזה ארגון הייתה שייכת הדמות?  

1. היינו שנים עשר לוחמים, מתוכם תשעה מהאצ"ל ושלושה מהלח"י.
2. לחמנו נגד השלטון הבריטי, שגזר עלינו גזר דין מוות.

3. עשרה מאיתנו הוצאו להורג בתלייה, ושניים שלחו יד בנפשם.
4. זכינו לתואר "הרוגי מלכות".

2

3

4

1



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.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
ֵאיֶזה ֶהְפֵסד ֵיׁש ְלִמי ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצַות  א. 

ִׁשיּלּוַח ַהֵּקן?

ֵהיָכן ְמרּוָּמז ַּבּתֹוָרה, עֹוד ִלְפֵני ֵליַדת  ב. 
ֹמֶׁשה, ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעִתיד ְלִהיָּוֵלד?

במה עוסקת ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות ואיך  ג. 
ִהְלכֹוֶתיָה נֹוְגעֹות ַּגם ְלָיֵמינּו?

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 
talmudhagrala@medison.co.il :בשעות הצהריים למייל

ולציין את מס' העלון עליו אתם עונים. 
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 

של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף ב': ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות

ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות עֹוֶסֶקת ְּבִעְנְיֵני קֹוָדִׁשים - קֹוְרָּבנֹות, ְוִהיא ַהַּמֶּסֶכת ַהְיִחיָדה ִמֵּבין 
ַהַּמֶּסְכּתֹות ָהעֹוְסקֹות ְּבִדיֵני קֹוָדִׁשים ֶׁשִהְלכֹוֶתיָה נֹוְגעֹות ַּגם ְלָיֵמינּו.

ַמֶּסְכּתֹות ְזָבִחים ּוְמָנחֹות עֹוְסקֹות ְּבִעְנְיֵני קֹוְרָּבנֹות ַוֲעבֹוָדָתם, ּוֵמַאַחר ֶׁשַּבֲעוֹונֹוֵתינּו 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָחַרב ְוֵאיֶנּנּו ַמְקִריִבים קֹוְרָּבנֹות, ֵאין ַהֲהָלכֹות ֶׁשְּבַמֶּסְכּתֹות ֵאּלּו ַמֲעִׂשּיֹות 

ְלָיֵמינּו. ְלעּוַּמת זֹאת, ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות עֹוֶסֶקת ְּבִמְצַות "ְּבכֹור". ְּבֵאילּו ְּבכֹוִרים?
ְּבכֹור ָאָדם - ָּכל ְּבכֹור ְלִאּמֹו, ָצִריְך ָאִביו ִלְפּדֹותֹו ֵאֶצל ַהּכֵֹהן ִּבְמֹלאת לֹו ְׁשלֹוִׁשים 

ה ְסָלִעים ַלּכֵֹהן. יֹום, ִּבְנִתיַנת ֲחִמיּׁשָ
"ֶּפֶטר ֲחמֹור" - ַהְּבכֹור ֶׁשל ָהָאתֹון. ֵיׁש ִמְצָוה ִלְפּדֹות אֹותֹו ְּתמּוַרת ֶׂשה ְוָלֵתת 

ה ַלּכֵֹהן. ִאם ָלאו, ֵיׁש ַלֲערֹוף ֶאת ַהְּבכֹור. ֶאת ַהּׂשֶ
ת קֹוְרָּבן. ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה - ֵיׁש ִמְצָוה ָלֵתת אֹותֹו ַלּכֵֹהן ְוָחָלה ָעָליו ְקדּוּׁשַ

ַּדף ג': ָמה עֹוִׂשים ַהּיֹום ִעם ְּבכֹורֹות?

ת קֹוְרָּבן. ָלַמְדנּו ֶׁשְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ָצִריְך ָלֵתת ַלּכֵֹהן ְוהּוא ָקדֹוׁש ִּבְקדּוּׁשַ
ַהּיֹום ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלַהְקִריב קֹוְרָּבנֹות, ָמה עֹוִׂשים ִעם ַהְּבכֹורֹות ָהַרִּבים ֶׁשּנֹוָלִדים 
ָּבְרָפתֹות? אּוַלי נֹאַמר: ֵמַאַחר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב ֶאת ַהְּבכֹור, ֶׁשַהְּבָעִלים ֹלא ַיְקִּדיׁש 
ת  אֹותֹו ְלקֹוְרָּבן. ַרְעיֹון ֶזה ֵאינֹו ְמַהּוֶה ִּפְתרֹון, ִמְּפֵני ֶׁשַהְּבכֹור ִנְהֶיה ָקדֹוׁש ֵמַעְצמֹו ִּבְקדּוּׁשַ
קֹוְרָּבן ַּגם ִאם ַהְּבָעִלים ֹלא ִהְקִּדיׁש אֹותֹו. ָמה עֹוִׂשים? ֲהֵרי ָאסּור ֲאִפיּלּו ִלְגזֹוז ֶאת 
ַהֶּצֶמר ֶׁשּלֹו, ָאסּור ַלֲעבֹוד ּבֹו ְוָאסּור ִלְׁשחֹוט אֹותֹו. ִמְצַות ְּבכֹור ַקֶּיֶמת ַרק ִּבְבֵהָמה 
ֶּיֶכת ְלנֹוְכִרי, ְוִהיא  ֶּיֶכת ּכּוָּלּה ִליהּוִדי, ַאְך ִמְצָוה זֹו ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ַּכּמּוָבן ִּבְבֵהָמה ַהּׁשַ ֶׁשּׁשַ
ֶּיֶכת ְּבׁשּוָּתפּות ִליהּוִדי ּוְלנֹוְכִרי. ָלֵכן נֹוֲהִגים ִלְמּכֹור ְלנֹוְכִרי  ַּגם ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ִּבְבֵהָמה ַהּׁשַ

ת ְּבכֹור. ֵחֶלק ִמן ַהְּבֵהָמה, ְוָכְך ַהְּבכֹור ֶׁשִּיּוֵָלד ֵאינֹו ָקדֹוׁש ִּבְקדּוּׁשַ

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין ַּדף קל"ח- ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות ַּדף ג'
שבת חג פסח | ט'- ט"ו ניסן ) 14-20 לאפריל(

סדר קודשים | ַמֶּסֶכת חּוִּלין, דף קמ״א - קמ״ב | ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות, דף ב׳-ג׳

ַּדף קמ"ב: ְׂשָכָרן ֶׁשל ִמְצוֹות

ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ְּבֵסֶפר ְּדָבִרים ְלַגֵּבי ִמְצַות ִׁשיּלּוַח ַהֵּקן: "ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת 
ַהָּבִנים ִּתַּקח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים". אֹוֶמֶרת ַהִּמְׁשָנה: ִאם ַעל ִמְצַות ִׁשיּלּוַח 
ַהֵּקן ֶׁשַּמְפִסיִדים ָּבּה ַרק ְמַעט ָממֹון, ַמְבִטיָחה ַהּתֹוָרה ָׂשָכר ּכֹה ְמרּוֶּבה ִלְמַקְּיָמּה, 
ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהֲאִריְך ָיִמים - ַקל ָוחֹוֶמר ֶׁשִּיְזֶּכה ָאָדם ְלָׂשָכר ָּכֶזה ַעל ִמְצוֹות ֲחמּורֹות ֶׁשָּקֶׁשה 
יֹוֵתר ְלַקֵּים אֹוָתן. ֵאיֶזה ֶהְפֵסד ֵיׁש ְלִמי ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצַות ִׁשיּלּוַח ַהֵּקן? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא 
שַהּתֹוָרה ְמַחֶּיֶבת אֹותֹו ְלַׁשֵּלַח ֶאת ָהִאיָּמא ְוֹלא ָלַקַחת אֹוָתּה ֶאָּלא ַרק ֶאת ַהֵּביִצים אֹו 
ֶאת ָהֶאְפרֹוִחים ֶׁשַּבֵּקן. ֲאִפיּלּו ִאם הּוא ָזקּוק ַּגם ַלּיֹוָנה, ָעָליו ְלַוֵּתר ָעֶליָה ְוֹלא ָלַקַחת 

אֹוָתּה, ְוֶזהּו ַהֶהְפֵסד ַהַּקל ֶׁשֵּיׁש ְלִמי ֶׁשְּמַקֵּים ִמְצַות ִׁשיּלּוַח ַהֵּקן.

ַּדף קמ"א: ַרִּבי אֹוַׁשְעָיא 

ָהָאמֹוָרא ַרִּבי אֹוַׁשְעָיא ַרָּבה ַחי ַּבּדֹור ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָהָאמֹוָרִאים. ַּגם ָאִביו ְוַגם ָסבֹו ָהיּו 
ְּגדֹוֵלי תֹוָרה. ַרּבֹוָתיו ַהּמּוְבָהִקים ֶׁשל ַרִּבי אֹוַׁשְעָיא ָהיּו ַּבר ַקָּפָרא ְוַרִּבי ִחָּיא. ַרִּבי אֹוַׁשְעָיא 
ִהְמִׁשיְך ֶאת ּפֹוֳעלֹו ֶׁשל ַרִּבי ִחָּיא ְּבִסיּדּור ַהְּבַרְיתֹות ֶׁשּנֹוְתרּו ַאֲחֵרי ֲעִריַכת ֵׁשֶׁשת ִסְדֵרי 
ַהִּמְׁשָנה ַעל ְיֵדי ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, ְוכֹה ָסְמכּו ַעל ַמֲעָׂשיו ַעד ֶׁשְּבַדף ֶזה ֵמִעיד ַרִּבי 
ֵזיָרא: "ָּכל ָּבָרְיָתא ֶׁשֹּלא ִנְׁשֵנית ְּבֵבית ִמְדָרָׁשם ֶׁשל ַרִּבי ִחָּיא ְוַרִּבי אֹוַׁשְעָיא - ְמׁשּוֶּבֶׁשת 
ִהיא ְוֹלא ָּתִביאּו ִמֶּמָּנה ְרָאָיה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש!". ַרִּבי אֹוַׁשְעָיא ָהָיה ְמקֹוָרב ְמאֹוד ְלֵבית 
ִני, ֶׁשִהִּטיל ָעָליו ַּתְפִקיִדים ֲחׁשּוִבים, ְּכגֹון  ַהָּנִׂשיא, ּוִבְמיּוָחד ְלַרִּבי ְיהּוָדה ְנִׂשיָאה ַהּׁשֵ

ַקָּבַלת ַוֲחִקיַרת ֵעֵדי ַהחֹוֶדׁש. ֵּבין ַּתְלִמיָדיו ַהְּגדֹוִלים: ַרִּבי יֹוָחָנן ְוַרִּבי ַאִּמי.

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.

ַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות 


