
ַּף ס"ט : כֹּוֵהן גָּדֹול ד

ים אֹותֹו בִּגְֵדי  ְתַמנֶּה לִהְיֹות רֹאׁש לְכָל הַכֹּוֲהנִים. ַמלְבִּיׁשִ ּמִ הַכֹּוהֵן הַגָּדֹול הוּא כֹּוהֵן ׁשֶ
ַרק הוּא יָכֹול לַעֲׂשֹות וְלֹא כֹּוֲהנִים אֲחִֵרים.  ָּׁש ׁשֶ ְקד כְּהוּנָּה גְדֹולָה וְיֵׁש עֲבֹודֹות בְּבֵית הַּמִ
ינִים ְמיוּחִָדים, ׁשֶאֵין לְכּוֹהֲנִים אֲחִֵרים, לְָמׁשָל, לְכּוֹהֲנִים מוּּתָר לְהְִתחַּתֵן  ִּ לַכּוֹהֵן הַגָּדוֹל יֵׁש ד

עִם אַלְָמנָה, אַךְ לְכּוֹהֵן גָּדוֹל אָסוּר לְהְִתחַּתֵן עִם אַלְָמנָה. 

ּ ׁשְמוֹנָה עָׂשָר כּוֹהֲנִים גְּדוֹלִים בִּלְבָד. אֶחָד ֵמהֶם הָיָה  ָּׁש הִָראׁשוֹן הָיו בְִּתקוּפַת בֵּית הַּמְִקד
ָּׁש הִָראׁשוֹן, לָבַׁש  ּ הַכּוֹהֵן. פַּעַם אַחַת, בְּבֵית הַּמְִקד ּ וְהוּא הָיָה אָבִיו ׁשֶל יְִרְמיָהו חִלְִקיָּהו
ּ כָךְ הַכּוֹהֲנִים  ֶָראו ּ ׁשֶהוּא לֹא הָיָה כּוֹהֵן. ִמּשׁ ּ הַּמֶלֶךְ אֶת בִּגְֵדי הַכּוֹהֵן הַגָּדוֹל, אֲפִילּו ִּיָּהו עוּז
ׁש, וִּמיָּד נֶעֱנַׁש הַּמֶלֶךְ וּבָאָה צַָרעַת  ָּ ּ ִמן הַּמֶלֶךְ לַעֲבֹוד בְּבֵית הַּמְִקד ּ אוֶֹמץ וָּמנְעו הֵם אָזְרו
הָיָה בֵּית  נִים ׁשֶ ָ ִרים הַּשׁ ךְ אְַרבַּע ֵמאֹות וְעֶׂשְ ּ אוֹתוֹ ִמּמַלְכוּתוֹ. בְֶּמׁשֶ עַל כָּל גּוּפוֹ וְהוִֹרידו
ּ כּוֹהֲנִים  לֹֹוׁש ֵמאֹות כֹּוֲהנִים גְּדֹולִים, ִמכֵּיוָן ׁשֶהָיו ְ ּ יֹוֵתר ִמּשׁ נִי ַקיָּים, הָיו ֵ ָּׁש הַּשׁ ְקד הַּמִ

נָה. נָה אַחֲֵרי ׁשָ ּ ׁשָ וָּרה וְהֵם ּמֵתו ּ כַּּשׁ ׁשֶלֹּא נָהֲגו

וָה" ַּף ע': "גְּזֵָרה ׁשָ ד

ֲחזַ"ל  וָה", ׁשֶ ְָּרכִים לִלְמֹוד ֲהלָכֹות, ִמצְוֹות וְאִיסּוִּרים בַּּתֹוָרה, הִיא "גְּזֵָרה ׁשָ אַחַת ִמן הַד
ּ אִיּתָהּ הֲלָכוֹת ִמן הַפְּסוִּקים. בְַּדף זֶה אוֶֹמֶרת הַגְָּמָרא, בְּׁשֵם הַּתַנָּא ַרבִּי אֱלִיעֶזֶר, ִמנַּיִן  לְָמדו
ַאי לֶאֱכוֹל ּתְרוָּמה? כִּי בַּפְּסוִּקים הָעוֹסְִקים  ּ לוֹ בְִּרית אֵינוֹ ַרּשׁ יֹוְדעִים ׁשֶכּוֹהֵן ׁשֶלֹּא עָׂשו
כִיר", וְגַם בַּפְּסוִּקים הָעוֹסְִקים בַּאֲכִילַת ּתְרוָּמה נֶאֱַמר  בְּקוְֹרבַּן פֶּסַח נֶאֱַמר "ּתֹוׁשָב וְׂשָ
ּ הַּתוָֹרה, כִּי כְּפִי ׁשֶעֵָרל, ׁשֶלֹּא עָׂשָה בְִּרית ִמילָה,  כִיר". בְּכָךְ לִיּמְָדה אוָֹתנו "ּתֹוׁשָב וְׂשָ

ַאי לֶאֱכוֹל ּתְרוָּמה. ַאי לֶאֱכוֹל קוְֹרבַּן פֶּסַח, כָּךְ גַּם אֵינוֹ ַרּשׁ אֵינוֹ ַרּשׁ

ילָּה הַכְּפוּלָה? ַּף ע"א: ַמה לֹּוְמִדים ֵמהַּמִ ד

ְָּרׁשָה ֵמהַפָּסוּק )וַיְִּקָרא(  בְַּדף זֶה לוְֹמִדים עַל ַמחֲלֹוֶֹקת ּתַנָּאִים הַאִם אֶפְׁשָר לִלְמֹוד ד
ָדׁשִים לֹא יֹאכַל". הַפָּסוּק ְמלַּמֵד ׁשֶכּוֹהֵן  "אִיׁש אִיׁש ִמזֶַּרע אַהֲרֹן וְהוּא צָרוּעַ אוֹ זָב - בַּקֳּ
ׁשֶלָָּקה בְצַָרעַת, לֹא יֹאכַל קוְֹרבָּנוֹת. ַמדּוּעַ הַפָּסוּק אוֵֹמר: "אִיׁש אִיׁש". הַאִם אֵין ַמסְפִּיק 
ּ, ׁשֶחוּץ  לִכְּתוֹב "אִיׁש" פַּעַם אַחַת? ַרבִּי עֲִקיבָא הֵבִין, ׁשֶבְּכָךְ הַּתוָֹרה בָּאָה לְלַּמֵד אוָֹתנו
ֵמהַּמְִקֶרה ׁשֶכָּתוּב בַּפָּסוּק בְִּמפוָֹרׁש, יֵׁש עֹוד אִיׁש כּוֹהֵן ׁשֶאָסוּר לוֹ לֶאֱכֹול קוְֹרבָּנוֹת, 

וְהוּא: כּוֹהֵן עֵָרל ׁשֶלֹּא עָׂשָה בְִּרית ִמילָה.

ִּיבְָּרה תוָֹרה  "ד אֲבָל ַרבִּי אֱלִיעֶזֶר חוֹלֵק וְאוֵֹמר: אֵין לְִדרוֹׁש ְמאוָּמה ִמן הַפָּסוּק, ִמפְּנֵי ׁשֶ
ּ, אֶלָּא ִמפְּנֵי ׁשֶכָּךְ  נּו ּ ִמּמֶ יְִּדְרׁשו בִּלְׁשוֹן בְּנֵי אָָדם". הַפָּסוּק אוֵֹמר "אִיׁש אִיׁש", לֹא כְֵּדי ׁשֶ

ים ׁשֶאוְֹמִרים "אִיׁש אִיׁש" = כָּל אִיׁש ֵמהַכּוֹהֲנִים. לְׁשוֹן אֲנָׁשִ

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 448

מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף ע״א

הסבר: כאשר תינוק נולד, הוא מפסיק לנשום דרך 
הטבור ומתחיל לנשום דרך הפה, ואלמלא כן לא 
יכול היה לחיות. לכן לא סביר שתינוק יכול להישאר 

זמן רב במהלך הלידה כשרק ראשו בחוץ.

ומי חיי - והאם הוא יכול לחיות?
אווירא - אוויר

ינוקא - תינוק, ילד

ומי חיי? והתניא: כיוון שיצא לאוויר העולם, 
נפתח הסתום ונסתם הפתוח, שאלמלא כן אין 

יכול לחיות אפילו שעה אחת! 

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות ס"ט- ע"ה
פרשת בחוקותי | י"ד- כ' באייר )15-21 למאי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
הר מירון

הר מירון נמצא בגליל העליון. זהו ההר הגבוה 
ביותר בארץ ישראל ממערב לירדן, וגובהו 
הוא 1,204 מ' מעל פני הים. שמו נקבע בשנות 
ה-50 על שם היישוב מירון הסמוך לו; לפני 
כן הוא נקרא ג'בל-אל-ג'רמק, או הר עצמון. 
על הר מירון נמצאת שמורת הטבע הגדולה 
בישראל, ובפסגתו נמצא בסיס צבאי. מגובה 
ההר אפשר להשקיף לכל רוחב ארץ ישראל. 
בדרך כלל לא הוקמו יישובים על ההר עצמו 
אלא רק בסביבתו. למרגלותיו נמצאים מספר 
קברי צדיקים, ביניהם קבר רבי שמעון בר 
יוחאי ורבי אלעזר בנו, קברי הלל ושמאי ועוד.

"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. 

הר מירון )מימין(  )Wikipedia, צפתי גאה( ְדבָּר? ּ בְִּרית ִמילָה בַּּמִ ַּף ע"ב: ַמדּוּעַ לֹא עָׂשו ד

נָה.  ּ בְִּמדְבַּר סִינַי בְֶּמׁשֶךְ אְַרבָּעִים ׁשָ ּ ֵמאֶֶרץ ִמצְַריִם, הֵם נְָדדו אַחֲֵרי ׁשֶבְּנֵי יִׂשְָראֵל יָצְאו
 ּ נּוֹלְדו ּ בְּנֵי יִׂשְָראֵל אֶת יַלְֵדיהֶם, וְכָל הַּתִינּוֹקוֹת ׁשֶ ּוֹ, לֹא ָמלו בְּכָל הַּתְקוּפָה הָאֲרוּכָּה הַז

ּ עֲֵרלִים. בַּּמִדְבָּר הָיו

ְָּרכִים הוּא נִהְיָה חַלָּׁש. אִם הַּתִינּוֹק חַלָּׁש, אִי  סִיבָּה אַחַת - ִמפְּנֵי ׁשֶכְּׁשֶאָָדם הוֹלֵךְ בַּד
ּ בְִּמדְבַּר סִינַי,  אֶפְׁשָר לַעֲׂשוֹת לוֹ בְִּרית ִמילָה, כִּי זֶה ְמסוּכָּן. ֵמאַחַר ׁשֶבְּנֵי יִׂשְָראֵל הָלְכו

ּ יְכוֹלִים לָמוּל אֶת הַּתִינּוֹקוֹת ׁשֶלָּהֶם, ִמפְּנֵי פִּיקּוּחַ נֶפֶׁש. הֵם לֹא הָיו

ֵב רוּחַ צְפוֹנִית ׁשֶעוֹׂשָה טוֹב  ּתְנַּשׁ סִיבָּה נֹוֶספֶת הִיא - ִמפְּנֵי ׁשֶאַחֲֵרי בְִּרית ִמילָה צִָריךְ ׁשֶ
י. כְּׁשֶבְּנֵי יִׂשְָראֵל  ַּ י וְלֹא ָקָרה ִמד ַּ לַנִּיּמוֹל. רוּחַ צְפוֹנִית הִיא רוּחַ נוֹחָה וּנְעִיָמה, לֹא חַּמָה ִמד

ּ בַּּמִדְבָּר, לֹא נָׁשְבָה רוּחַ צְפוֹנִית, וְלָכֵן ְמסוּכָּן הָיָה לַעֲׂשוֹת בְִּרית ִמילָה. הָיו



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו כלפיו 

שגם את מצוות "הוכח תוכיח" אפשר 

לקיים רק בתנאים מסוימים, ולא כל 

אחד יכול ללכת ולהעיר לאנשים 

אחרים כל הזמן על התנהגותם 

כאשר היא לא נראית בעיניו. גם 

מבחינה חברתית ומשפחתית זה 

לא נעים לחיות בחברת מישהו שגם 

אם כוונותיו טובות - מעיר לכולם כל 

הזמן על התנהגותם.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

דניאל בן ה-14 למד את פרשת בחוקותי, ושם בפסוקי התוכחה ראה 
ּ אִיׁש בְּאָחִיו", ואת דברי רש"י במקום: "זה נכשל בעוונו  שכתוב: "וְכָׁשְלו
של זה, שכל ישראל ערבין זה לזה". מתוך הבנתו את עניין הערבות 
ההדדית, התחיל דניאל להעיר כל הזמן הערות לחבריו ולבני משפחתו 
על התנהגותם. הוא טען שבגלל עיקרון הערבות ההדדית - אם הם 
מתנהגים באופן לא ראוי, זה משפיע גם על אחרים, ולכן הוא חייב להעיר 

לכולם. התנהגותו זו של דניאל עוררה דיון משפחתי סוער.

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

"חלאקה"
"חלאקה" הוא מנהג שבו מספרים את הילדים 
לראשונה בגיל שלוש. יש הנוהגים לערוך אותו 
בל"ג בעומר, ליד קבר רשב"י במירון. המנהג מוזכר 
לראשונה בתחילת תקופת האחרונים, והתפשט 
בקרב קהילות רבות בארץ. אחד ההסברים למנהג 
הוא שכשם שפירותיו של עץ נחשבים עורלה עד 
סוף השנה השלישית, כך גם את שערותיו של 
הילד אין גוזרים עד שיהיה בן שלוש, ובכך 

מקדישים אותו לעבודת ה'.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
הצטרפו למאות אלפי לומדי 

הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 
אצלכם בקהילה

כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 
עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 

הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- בית ספר 'תחכמוני', נתניה

בס"ד

חברותא

מבצע חירם
מבצע חירם נערך לקראת סיום מלחמת העצמאות, 
ובמהלכו כבש צה"ל את מרכז הגליל העליון וחלקים 
מהגליל התחתון, ובכך השתלט על כל שטח הגליל, 
וקבע את גבולה הצפוני של מדינת ישראל. במבצע 
השתתפו ארבע חטיבות, שנהנו מיתרון על כוחות 
האויב באזור, והוא היה אחד הגדולים והמורכבים 
שבמלחמה. כוחות צה"ל הפגיזו מספר יישובים 
ערבים, והשתלטו על מירון, ינוח ויישובים אחרים. 
במהלך הלחימה נמלטו כ-30,000 ערבים מהאזור. 

מצד אחד:
הנעימות לא רלוונטית כאן.ולשומע - בכל זאת זו מצווה, ואי אם זה לא נעים לאומר התוכחה הוא וגם אחרים נפגעים מכך. גם כמו מצוות 'הוכח תוכיח', כי גם להעיר לאנשים על התנהגותם, כולם, אזי יש עליו חובה ומצווה של אדם אחד משפיעה על זה לזה, ואם התנהגותו הקלוקלת דניאל טוען שכל ישראל ערבין 

 | מן ההסטוריה

מפת מבצע חירם )Wikipdia, דובר צה"ל(
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3 דקות
  | מי אני?

7 דקות

1  .

רבי שמעון בר יוחאי ואלעזר בנו.
2 .

בפתח המערה אליה ברחו.
3 .

היא מספרת את שיער ראש הילד בהגיעו  לגיל 3 = חלאקה.
4 .

את המדורות שמדליקים בל"ג בעומר, יום  ההילולה לרשב"י.

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 )מומלץ לעיין בתלמוד, מסכת מכות, דף כ"ד(: 

מי הן שתי הדמויות בציור?

היכן הן יושבות?

מה עושה דמות מחוץ למערה לבנה?

מה מסמלות אבוקות האש בציור?

בנו של רשב"י.. 1

כונה "ארי בן ארי".. 2

סייע לשלטונות בלכידת פושעים.. 3

קיבל על עצמו לסבול ייסורים.. 4

קבור במירון לצד אביו.. 5
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בס"ד

כמה כוהנים גדולים היו בתקופת בית   .1
ראשון?

מה פירוש הביטוי "דברה תורה כלשון   .2
בני אדם"?

איזו רוח מועילה לברית מילה?  .3

סדר מועד | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות, דף ע״ג - ע״ה

???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 

 talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!

דבר תורה
את כוונת הפסוק הראשון בפרשתנו - "אם בחוקתי 

תלכו" מסביר רש"י - "שתהיו עמלים בתורה".

חז"ל הדגישו רבות את חשיבות העמל עד כי קבעו: 
"אם יאמר לך אדם לא יגעתי ומצאתי אל תאמין. 

יגעתי ומצאתי- תאמין".

רמז נפלא לכך למד המהרש"א מהפסוק בתהילים 
אותו אנו מזכירים בהלל: "האמנתי כי אדבר אני עניתי 

מאוד, אני אמרתי בחפזי - כל האדם כוזב". 

מבאר המהרש"א: "האמנתי" - תאמין, "כי אדבר" - למי 
שידבר ויגיד -"אני עניתי מאוד" - עמלתי ויגעתי ולכן 
מצאתי. אבל "אני אמרתי בחפזי" - אם יאמר לך שהוא 
השיג הכל בקלות ובחיפזון, הרי ש"כל האדם כוזב" - אל 

תאמין לכך, דברי כזב הם.

ַּף ע"ה: טוְּמאָה ד

נָּגַע בְּאָָדם ָטֵמא יָכֹול לִהְיֹות  ֶרץ, נִהְיָה ָטֵמא. גַּם ִמי ׁשֶ נָּגַע בְֵּמת, אֹו בְׁשֶ אָָדם ׁשֶ
ָטֵמא. לִפְעִָמים הָאָָדם נִהְיָה ָטֵמא ֵמעַצְמוֹ, לְָמׁשָל, ִמי ׁשֶלָָּקה בְּצַָרעַת, נִהְיָה ָטֵמא.

ים, כְּגֹון, ּתְרוָּמה וְקֹוְרבָּנֹות. לְאָָדם ָטֵמא אָסוּר לֶאֱכֹול דְּבִָרים ְקדֹוׁשִ

ין וְכָךְ הוּא נִטְהָר ִמטּוְּמאָתוֹ. כְּׁשֶטּוֹבֵל  ִּ כָּל ָטֵמא צִָריךְ לִטְבּוֹל בְִּמְקוֵה טָהֳָרה כַּד
ּוֹם, כְּׁשֶהַחַּמָה ׁשוַֹקעַת. לָכֵן,  ּ טָהוֹר לְגְַמֵרי ִמיָּד, אֶלָּא ַרק בְּסוֹף הַי הַּטֵָמא אֵינֶנּו
ּוֹם, וְאָז  יַּעֲבוֹר הַי ָטֵמא ׁשֶטָּבַל נְִקָרא "טְבוּל יֹום" - הוּא טָבַל, אַךְ הוּא ַמְמּתִין ׁשֶ

יִהְיֶה טָהוֹר לְגְַמֵרי.

)תשובות: ביכורים, תרומה, 
מעשר בהמה, ראשית הגז(

ר בְּהֵָמה ַּף ע"ד: ַמעֲׂשֵ ד

יֵּׁש לֹו עֵֶדר צֹאן אֹו בָָּקר,  אָָדם ׁשֶ
נָה לֵָתת לַכֹּוֵהן  צִָריךְ בְּכָל ׁשָ
נֹּולַד בְּאוָֹתהּ  יִרית ֵמהַצֹּאן ׁשֶ עֲׂשִ

נָה.  ׁשָ

ר בְּהֵָמה?  ים ַמעֲׂשֵ כֵּיצַד עֹוׂשִ
ךְ  נֹּולַד בְֶּמׁשֶ אֶת כָּל הַצֹּאן ׁשֶ
יֵּׁש בֹּו  נָה, ַמכְנִיסִים לְִדיר ׁשֶ ָ הַּשׁ
ְַּרכֹּו יְכֹולָה לַעֲבוֹר  פֶַּתח צַר, ד
בְּהֵָמה אַחַת בִּלְבָד. פּוְֹתחִים אֶת 
ֶּלֶת וְּמנִיחִים לַצֹּאן לָצֵאת אֶחָד  הַד

יִרי הוּא ְמסַּמֵן  ּמַגִּיעַ הָעֲׂשִ ּתַיִם, ׁשָלֹוֹׁש... כְּׁשֶ אֶחָד, וְהַבְּעָלִים עוֵֹמד וְסוֹפֵר, אַחַת, ׁשְ
יִרי, ְמסוּּמָן בְּאָדוֹם.  ָּׁש לְ"ַמעֲׂשֵר בְּהֵָמה". כָּךְ כָּל עֲׂשִ יִרי מוְּקד אוֹתוֹ בְּצֶבַע אָדוֹם, וְהָעֲׂשִ
יִריוֹת  ֶֶּרךְ הַפֶַּתח, הַבְּעָלִים לוֵֹקחַ אֶת כָּל הָעֲׂשִ אַחֲֵרי ׁשֶכָּל הַבְּהֵמוֹת עוֹבְרוֹת ד

וַּמְקִריב אוָֹתן כְּקוְֹרבָּן.

ַּף ע"ג: ִמצְוַת בִּיכּוִּרים ד

ֵּל  ֶדה, בֹּו הוּא ְמגַד ֵּס אֹו ׂשָ יֵּׁש לֹו פְַּרד אָָדם ׁשֶ
ינִים, עָלָיו לְהָבִיא לְבֵית  ִבְעַת הַּמִ אֶחָד ִמּשׁ
נָה אֶת הַפֵּירֹות הִָראׁשֹונִים  ָּׁש בְּכָל ׁשָ ְקד הַּמִ
ָּׁש  ְקד נָה זֹו. בְּבֵית הַּמִ ּ בְּׁשָ ֵדהו ּ בְּׂשָ גְָּדלו ׁשֶ

הוּא נֹוֵתן אֶת הַפֵּירֹות לַכֹּוֲהנִים.

הַפֵּירֹות  אֵלֶּה  בְּכֹור.  ִמלְּׁשֹון  "בִּיכּוִּרים" 
הִָראׁשוֹנִים, הַבְּכוִֹרים.

ּ ַמבְחִין ׁשֶבֵּין עֲלֵי  ֵּסוֹ, וְהִנֵּהו הוֹלֵךְ אָָדם בְּפְַרד
הָעֵץ ַמְתחִיל לְבַצְבֵּץ פְִּרי. נוֵֹטל חוּט, קוֹׁשַר 
עַל הַפְִּרי וְאוַֹמר: "זֶה יִהְיֶה בִּיכּוִּרים". כְּׁשֶהַפְִּרי 
 ּ ּ אוֹתוֹ, הִנִּיחוּהו ּי לַאֲכִילָה, ָקְטפו גַָדל וְהָיָה ָראו

ּ אוֹתוֹ לִירוּׁשָלַיִם לַכּוֹהֲנִים. בִּכְלִי וְהֶעֱלו

ּוֹ ְמחַנֶּכֶת אֶת הָאָָדם, כְֵּדי ׁשֶלֹּא יַחֲׁשוֹב ׁשֶבִּזְכוּת  בְּסֵפֶר "הַחִינּוּךְ" כָּתוּב כִּי הַּמִצְוָה הַז
ּ לוֹ פֵּירוֹת ְמׁשוּבָּחִים, אְָמָרה הַּתוָֹרה: אֶת הַפֵּירֹות  ֵּס גְָּדלו עֲבֹוָדתוֹ הַטּוֹבָה בַּפְַּרד
כָּל הַטּוֹבָה ׁשֶבָּאָה  ָּׁש וְִתיּתֵן לַכֹּוהֵן. כָּךְ ּתִזְכֹּור ׁשֶ ְקד הִָראׁשֹונִים ּתַעֲלֶה לְבֵית הַּמִ

פַע. בָּ"ה וּבִזְכוּת זֶה ּתִזְכֶּה לִבְָרכָה וּלְׁשֶ עָלֶיךָ הִיא ֵמהַקָּ שסדר  לכוהנים,  שנותנים  המתנות  את  זהו 
אותיותיהם השתנה:

1. מירוכיב

2. המרות

3. עשרם המהב

4. תאשיר גזה


