
ַּדף ה': "יֹום טֹוב ֵׁשִני ֶׁשל ָּגלּוּיֹות"

"יֹום טֹוב ֵׁשִני" - עֹוִׂשים יֹום טֹוב )ַחג( ֵׁשִני חּוץ ֵמַהּיֹום טֹוב ָהִראׁשֹון. ְלָמָׁשל, ְּבַחג 
ִני. ַהֶּפַסח, עֹוְרִכים ֶאת ֵליל ַהֵּסֶדר ַּפֲעַמִים, ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְוַגם ַּבּיֹום ַהּׁשֵ

"ֶׁשל ָּגלּוּיֹות" - חֹוְגִגים יֹום טֹוב ֵׁשִני ַרק ְּבחּוץ ָלָאֶרץ, ַּבָּגלּוּיֹות, ַּבְּמקֹומֹות ֶׁשְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ָּגלּו ֲאֵליֶהם ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ַמּדּוַע עֹוִׂשים יֹום טֹוב ֵׁשִני?

ַּפַעם ָהיּו קֹוְבִעים ֶאת רֹאׁש חֹוֶדׁש ְלִפי ַהָּיֵרַח. ְׁשֵני ֵעִדים ָהיּו ָּבִאים ְלֵבית ִּדין 
ְואֹוְמִרים, "ָרִאינּו ֶאת ַהָּיֵרַח ֶהָחָדׁש ֶׁשל ַהחֹוֶדׁש ֶהָחָדׁש", ּוֵבית ִּדין ָהיּו ַמְכִריִזים: 

"ַהּיֹום רֹאׁש חֹוֶדׁש".

ָּכל ַהַחִּגים ִנְקְּבעּו ְּבַתֲאִריִכים ְמסּוָּיִמים. ְלָמָׁשל, ַחג ַהֶּפַסח הּוא ְּבט"ו ְּבִניָסן. ָלֵכן, 
ָחׁשּוב ָלַדַעת ְּבֵאיֶזה יֹום רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְּכֵדי ָלַדַעת ְּבֵאיֶזה יֹום ִיְהֶיה ט"ו ְּבִניָסן. 
ֲאָבל, ַהְּיהּוִדים ֶׁשָּגרּו ַהְרֵחק ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֹלא ָיְכלּו ָלַדַעת ָמַתי ָקְבעּו ֶאת רֹאׁש 

חֹוֶדׁש, אּוַלי ְּביֹום ְׁשִליִׁשי, אּוַלי ְּביֹום ְרִביִעי?

ָלֵכן ָקְבעּו ֲחָכִמים: ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ָיחֹוגּו יֹוָמִים.

ַּדף ו': ָהֶאְפרֹוַח ֶׁשָּיָצא ֵמַהֵּביָצה

ֲאִריֵאל ְוִיְׂשָרֵאל ָראּו ְּביֹום טֹוב ְלַיד לּול ַהַּתְרְנגֹולֹות ֵּביָצה ֶׁשָזָזה ְקָצת ַעל ַהַּקְרַקע, 
ּוִפְתאֹום, ִהיא ִנְפַּתַחת ְויֹוֵצא ִמֶּמָּנה ֶאְפרֹוַח ָחמּוד ּוָמתֹוק. ֲאִריֵאל ָרָצה ְלַׂשֵחק ִעם 

ָהֶאְפרֹוַח, ַאְך ִיְׂשָרֵאל ָאַמר לֹו: "ֲאִריֵאל, ֶאְפרֹוַח ֶׁשּנֹוַלד ְּביֹום טֹוב הּוא מּוְקֶצה".

"ָלָּמה?" ָׁשַאל ִיְׂשָרֵאל, ַוֲאִריֵאל ִהְסִּביר: "ֲהֵרי ְּכֶׁשּיֹום טֹוב ִהְתִחיל, ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה, 
ָהֶאְפרֹוַח ָהָיה ֲעַדִין ְּבתֹוְך ַהֵּביָצה ְוהּוא ָהָיה מּוְקֶצה, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה ֶלֱאכֹול אֹותֹו".

ִהְמִׁשיְך ֲאִריֵאל ְוִהְסִּביר: "ַאֲחֵרי ֶׁשֲאַנְחנּו ְּכָבר יֹוְדִעים, ֶׁשִּבְכִניַסת ַהַחג ָהֶאְפרֹוַח 
ָהָיה מּוְקֶצה, ֲהֵרי ֵיְׁשָנה ֲהָלָכה ֶׁשאֹוֵמר ָהָאמֹוָרא ַרב, ֶׁשָּדָבר ֶׁשָהָיה מּוְקֶצה ִּבְכִניַסת 
ָּבת אֹו ִּבְכִניַסת ֶהָחג, ִנְהָיה "מּוְקֶצה" ְלָכל ַהּיֹום, ָלֵכן ָהֶאְפרֹוַח ַהֶּזה מּוְקֶצה, ֲאִפיּלּו  ַהּׁשַ

ֶׁשַעְכָׁשיו, ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ָּבַקע ֵמַהֵּביָצה, ְּכָבר ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול אֹותֹו".

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 412

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת ביצה, דף ה'

הסבר: אביי הקשה על דבריו של רבה מכך שרב ושמואל 
אמרו להפך. אמר לו רבה: אני מביא הלכה בשם רבן 
יוחנן בן זכאי, שהיה מגדולי התנאים, ואתה מקשה עליי 
מדברי רב ושמואל? הלוא הם היו אמוראים ומאוחרים 

ממנו, וסמכותו גדולה יותר.

דאמרי תרוויהו - שאמרו שניהם
אמינא לך - אומר אני לך

אמר ליה אביי: והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו 
ביצה אסורה! אמר ליה: אמינא לך אנא רבן יוחנן 

בן זכאי, ואת אמרת לי רב ושמואל?!

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ֵּביָצה, ַּדף ה'- י"א
פרשת וילך | כ"ח באלול- ה' בתשרי )5-11 לספטמבר( 

שנה טובה 
ומתוקה!

talmudisraeli.c
o.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
שכונת נווה צדק ביפו 

נווה צדק היא שכונה ביפו. היא נוסדה 
1887 על ידי יהודים שרצו לגור  בשנת 
מחוץ לצפיפות שבעיר יפו, והייתה השכונה 
הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות העיר. 
השכונה נוסדה על ידי חברת "עזרת ישראל" 
שבראשה אלעזר רוקח. בתחילת המאה 
ה-20 גרו בנווה צדק סופרים ואנשי רוח 
רבים, ביניהם הרב קוק, ש"י עגנון, דבורה 
בארון, נחום גוטמן ואחרים. לאחר הקמת 
המדינה התיישבו בשכונה עולים רבים, אך 
היא נעשתה ענייה ומוזנחת והוחלט להרוס 
את רובה. בשנות ה-80 של המאה ה-20 החלה 
מגמה של חזרה לשכונה, ובתים רבים שופצו 

ונבנו מחדש.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי וחברתי 
ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך חיזוק 

והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף היומי, 
עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, דף פייסבוק 
פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל סרטונים, תוכניות 
קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות ובתי ספר בכל 

הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

מבט מלמעלה על 
השכונות שבזי 

ונווה צדק
)Wikipedia, Zivya(



מצד שני:
חלק מהבנות טענו שאומנם 

נכון שהן הושפלו ושנגרם 

להן נזק, אבל הן מתרשמות 

שירדנה מתחרטת מכל הלב 

ומצטערת על מה שעשתה. 

לכן למרות שהן נפגעו קשות 

הן מוכנות לסלוח לה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

ירדנה בת ה-15 היא נערה פזיזה וקלת דעת. תקופה ארוכה היא נהגה 
לצלם בהסתר את חברותיה לכיתה בכל מיני מצבים מביכים. היא 
העלתה את התמונות, בצורה אנונימית כדי שלא יזהו אותה, לרשתות 
החברתיות השונות, עם סיפורים ורכילויות על הבנות, החברים שלהן 
ובני המשפחה שלהן. הדבר עורר תסיסה ופגע מאוד בבנות שלא ידעו 
מי עומדת מאחורי כל זה. לקראת יום הכיפורים תקפו את ירדנה רגשי 
חרטה על מה שעשתה. יום אחד היא נעמדה בוכייה לפני חברותיה 
לכיתה, סיפרה את כל מה שעשתה, וביקשה בדמעות סליחה מכולן.

בין הבנות התנהל דיון סוער האם לסלוח לה.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

היתר מכירה
אחת הדרכים להתיר לחקלאים לעבוד את 
האדמה בשנת השמיטה, היא באמצעות מכירת 
הקרקעות שלהם לנוכרי. קרקע של גוי אינה 
חייבת בשמיטה, וכך ניתן להמשיך לעבוד בה 
בשנה השביעית. כאשר התחדש היישוב היהודי 
בארץ ישראל, התירו רבנים רבים למכור את 
האדמות לגויים בצורה כזו, כדי לתמוך בחקלאות. 
רבים סומכים על היתר זה גם היום, אולם יש 

רבנים החולקים עליו.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

 רוצים להצטרף למאות אלפי לומדי הדף היומי? 
להיות ממובילי לימוד הורים וילדים בקהילתכם או להעביר 

שיעור שבועי עם חומר איכותי? 

יש לנו פתרון בשבילכם! 'התלמוד הישראלי'- סוגיות מהדף היומי בעברית 
פשוטה להבנה, שאפשר ללמוד עם הילדים. כל קהילה שתצטרף, 

תקבל את העלון השבועי עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 
הבית! לרישום סרקו את הקוד.

בס"ד

חברותא

ייסוד ישיבת "מרכז הרב"
הישיבה המרכזית העולמית, המכונה ישיבת 
"מרכז הרב", נוסדה בשנת תרפ"ד על ידי הרב 
קוק. שאיפתו של הרב קוק הייתה שישיבה זו 
תצמיח גדולי תורה שיהיו בקיאים בכל תחומי 
היהדות וגם בחוכמות העולם. הישיבה הוקמה 
בבית הרב קוק בירושלים, שנבנה על ידי הנדיב 
הארי פישל. לימדו בה הרב הנזיר, הרב חרל"פ, 
הרב יצחק אריאלי ואחרים. בתחילה למדו בה 
כמה עשרות תלמידים, אך קשיים כלכליים מנעו 

ממנה להתרחב. 
תשכ"ה  בשנת 
הישיבה  עברה 
משה,  לקריית 
תשל"ה  ובשנת 
הנוכחי.  לבניין 
לומדים  כיום 
כ-600  בישיבה 
תלמידים, ורבנים 
וחשובים  רבים 

יצאו מתוכה.

מוכנות לסלוח.להשפלה של ממש, ולכן הן לא בתפוצה רחבה. זה גרם להן המרושעות שהתפרסמו התמונות המביכות והרכילויות להן נזק כבד מאוד על ידי חלק מהבנות טענו שנגרם מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

הראי"ה קוק, מייסד 
וראש הישיבה 
)Wikipedia(



3 דקות
  | מי אני?

7 דקות

1  .

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, הרב הראשי  הראשון לארץ ישראל.
2  .

ישיבת "מרכז הרב" בירושלים.
	  .

 "אורות", "אורות הקודש", "אורות הראי"ה".
	  .

הרב קוק כיהן כרב הראשי ליפו.

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

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב של 
התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם שלם של 

סרטים בנושאים שונים ומגוונים, מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות: 

מי היא הדמות במרכז הציור ומה היה תפקידה הציבורי הבכיר?

איזו ישיבה הקימה הדמות הזו?

אילו ספרים, בין היתר, היא כתבה?

כיצד הדמות קשורה ליפו?

המוסד הרבני העליון בישראל.. 1

הוקמה בשנת תרפ"א בחסות השלטון הבריטי.. 2

הראשונים שעמדו בראשה היו הרב אברהם יצחק הכהן קוק . 	
והרב יצחק מאיר.

בסמכותה האחריות לתחום הנישואין והגירושין, בתי הדין . 	
הרבניים, הכשרות ועוד.

2

1

3

4

הרבנות הראשית לישראל



ַּדף ט': ְסִחיָטה ְּבַׁשַּבת

ֲחָכִמים ִּתיְּקנּו, ֶׁשְּבַׁשַּבת ָאסּור ְלַטְלֵטל ֶּבֶגד ֶׁשְּספּוִגים ּבֹו ָמִים.

ִאם ִּתְׁשֲאלּו: "ַמּדּוַע? ֲהֵרי ֶּבֶגד ֵאינֹו "מּוְקֶצה", ְוַגם ַמִים ֵאיָנם "מּוְקֶצה", ָאז ָמה ִאם 
ַעְכָׁשיו ַהַּמִים ִנְמָצִאים ְּבתֹוְך ַהֶּבֶגד?".

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא, ֶׁשֲחָכִמים ָחְׁשׁשּו, ֶׁשְּכֶׁשָּיִזיזּו 
ֶאת ַהֶּבֶגד ִיְסֲחטּו ִמֶּמּנּו ֶאת ַהָּמִים, וִמי ֶׁשּסֹוֵחט 
ָּבת  ְּבַׁשַּבת  עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור ִמן ַהּתֹוָרה, ִּכי ְּבּׁשַ
ָאסּור ִלְסחֹוט. ָלֵכן ָקְבעּו ֲחָכִמים: ְּבַׁשַּבת ֵאין 

ְמִזיִזים ְּבָגִדים ְרטּוִּבים.

ַּדף י': ׁשֹוָבְך ֶׁשל יֹוִנים

ְּכִפי ֶׁשְּכָבר ָלַמְדנּו, ָאסּור ְלָהִזיז ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְּביֹום טֹוב, ִּכי ֵהם "מּוְקֶצה". ַרק ַּבֲעֵלי ַחִּיים 
ֶׁשְּמיֹוָעִדים ִלְׁשִחיָטה ְוַלֲאִכיָלה, ֵאיָנם "מּוְקֶצה", ִּכי ֵיׁש ָלֶהם ִׁשיּמּוׁש, ֵהם ְּכמֹו אֹוֶכל.

ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים, ֶׁשֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ֶׁשֵּיׁש ּגֹוָזִלים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבֵּקן ֶׁשֵהם "מּוְקֶצה", 
ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ְרִגיִלים ֶלֱאכֹול אֹוָתם, ּוְכֵדי ֶׁשֵהם ֹלא ִיְהיּו "מּוְקֶצה" ָצִריְך ַּבַעל ַהּגֹוָזִלים 
ְלָהִרים אֹוָתם ְּבֶעֶרב יֹום טֹוב ּוְלַהִּגיד: "ֲאִני רֹוֶצה ֶלֱאכֹול אֹוָתם". ִאם ֹלא ָעָׂשה ָּכְך, ֵהם 

מּוְקֶצה ְוֵאיָנם ֶנְחָׁשִבים אֹוֶכל.

ַּדף ז': ,ֵּביָצה ֶׁשּנֹוְלָדה ְביֹום טֹוב

ֲחַז"ל ָאְמרּו ֶׁשֵּביָצה ֶׁשּנֹוְלָדה ְּבַׁשַּבת קֹוֶדׁש אֹו ְּביֹום טֹוב - ָאסּור ֶלֱאכֹול אֹוָתּה ֶאָּלא 
ָּבת אֹו ֶהָחג. ָלֵכן, ַהֵּביָצה ִהיא "מּוְקֶצה", ְּכמֹו  ִיְהֶיה מּוָּתר ְלאֹוְכָלּה ַרק ַאֲחֵרי ֵצאת ַהּׁשַ
ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְּבַׁשָּבת ּוְביֹום טֹוב, ְוַאף ָאסּור ְלָהִזיז אֹוָתּה.

ַּדף ח': ִמְצַות ִּכיּסּוי ַהָּדם

ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה, ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשּשֹׁוֲחִטים ַחָּיה אֹו עֹוף, ָצִריְך ְלַכּסֹות ְּבָעָפר ֶאת ַהָּדם ֶׁשּיֹוֵצא 
ִחיָטה. ַהִּמְצָוה ִהיא ַרק ַעל ַחָּיה ָועֹוף, ְוֹלא ַעל ְּבֵהָמה. ִמְּמקֹום ַהּׁשְ

ַמִהי ַחָּיה? ְלָמָׁשל, ְצִבי, הּוא ַחָּיה ְוֹלא ְּבֵהָמה. ֲאָבל ֶּכֶבׂש, ֵעז ּוָפָרה - ֵהם ְּבֵהָמה ְוֹלא ַחָּיה.

ַה"ּכֹוי" הּוא ַּבַעל ַחִּיים ְמַעְנֵין, ֶׁשֲחז"ל ִהְסַּתְּפקּו ִאם הּוא "ְּבֵהָמה" אֹו "ַחָּיה", ְוָלֵכן ֹלא 
ָיְדעּו ִאם ָצִריְך ְלַכּסֹות ֶאת ַהָּדם ֶׁשּלֹו ַאֲחֵרי ֶׁשּשֹׁוֲחִטים אֹותֹו.

ִּבְגַלל ֶׁשֹּלא ִהְצִליחּו ִלְקּבֹוַע ִאם ַה"ּכֹוי" הּוא ַחָּיה אֹו ְּבֵהָמה, ָצִריְך ְלַכּסֹות ֶאת ַהָּדם 
ֶׁשּלֹו, ִּכי אּוַלי הּוא ְּבֵהָמה, ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך ַעל ַהִּמְצָוה, ִּכי אּוַלי הּוא ַחָּיה, ְוֵאין 

ָּכאן ִמְצָוה ִּבְכָלל. ָּכְך ְלִפי ַהַרְמַּב"ם ְּבִהְלכֹות ְׁשִחיָטה.

בס"ד

1. האם מי ששוחט שור צריך לכסות את 
דמו?

2. מה צריך לעשות מי שרוצה לאכול 
אפרוחים ביום טוב?

3. איך אפשר לאכול בשר בלי למלוח אותו 
קודם?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ביצה, דפים ז׳ - י״א

???שאלות השבוע

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה 
יזכה בפרס איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי 

שלאחר השבת של אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל 
talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' העלון 

עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובה: יום טוב שני של גלויות(

חידה!

דבר תורה
משה רבנו אומר ליהושע כי יגיעו ימים 
קשים בהם יפרו ישראל את הברית עם ה'. 
באותם ימים הקב"ה יסתיר פניו: "ואנוכי 
הסתר אסתיר פני ביום ההוא". מה משמעות 
המושג "הסתר אסתיר" ומדוע יש צורך 
בכפילות הלשון? רבי נחמן מברסלב מסביר 
כי בד"כ, גם במצבים רעים וקשים, יהודי 
מאמין ויודע שמאחורי הקלעים של התקופה 
הקשה, עומד ה' ושומר ומשגיח על כל מה 
שמתרחש. מצב שכזה מכונה "הסתר פנים" 
שכן המציאות קשה ומרה, והקב"ה מסתתר 
ומתחבא. אך לעיתים יש שבר גדול עוד יותר, 
שמולו גם האמונה שה' מסתתר מאחורי הכל 
- נעלמת. גם הידיעה שה' נמצא מאחור איננה 
קיימת, ונראה כאילו באמת "עזב אלוקים את 
הארץ". תקופה זו היא מצב בו ה' מסתתר 
בכפל כפליים - "הסתר אסתיר" - עד שאפילו 
את זה שהוא נמצא כאן ומסתתר אנחנו 
לא מקבלים. אבל אז צריך האדם להתחזק 
באמונה ולדעת - שאפילו בהסתרה שבתוך 

ההסתרה - גם שם נמצא ה'. 

ַּדף י"א: ִּדיֵני "ְמִליָחה"

ַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת ֶלֱאכֹול ָּדם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִּיים.

ל ָּבָׂשר ְוֶלֱאכֹול  ִאם ָּכְך, ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר ְלַבּׁשֵ
אֹותֹו? ֲהֵרי ְּבתֹוְך ַהָּבָׂשר ֵיׁש ָּדם ַרב!

ָלֵכן, ַאֲחֵרי ֶׁשּשֹׁוֲחִטים ֶאת ַהְּבֵהָמה, מֹוְלִחים ֶאת 
ַהָּבָׂשר ִּכי ַהֶּמַלח ׁשֹוֵאב ֶאת ָּכל ַהָּדם ֵמַהָּבָׂשר 
ומֹוִציא ֶאת ַהָּדם ַהחּוָצה. ִּמי ֶׁשּצֹוֶלה ֶאת ַהָּבָׂשר 

ַעל ָהֵאׁש, ֵאינֹו ָצִריְך ִלְמלֹוַח אֹותֹו ִלְפֵני ֵכן, ִּכי ַגם ַהְּצִלָּיה מֹוִציָאה ֶאת ָּכל ַהָּדם.

זהו את המושג הבא:

הוא לא לילה, לא רע, לא ראשון

ולא של ארץ ישראל.

מה זה?


