
סדר קדשים
מסכת זבחים ק'-ק"ו

פרשת ואתחנן
י'- ט"ז באב )22-28 ליולי(

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ק': דיני ַהֹּכֵהן

ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ֶאת ַהֹּכֲהִנים ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ְטֵמִאים, ִאם ֵהם רֹוִאים ֻטְמָאה ְּבָמקֹום 
ְמֻסָּים ֲעֵליֶהם ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיַּטְּמאּו. ֲאָבל ִאם ֶאָחד 
ְבַעת ַהְּקרֹוִבים ֶׁשל ֹּכֵהן ִנְפַטר, ְלָמָׁשל ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַהֹּכֵהן, ֵיׁש לֹו ִמְצָוה ִלְהיֹות  ִמּׁשִ

ָטֵמא ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַהְלָוָיָתּה ּוְבִסּדּוֵרי ַהְּקבּוָרה. 
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ַּדף ק"א: יום הקמת המשכן

ַּכֲאֶׁשר ֵהִקימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְּבִמְדַּבר ִסיַני - ָיְצָאה ֵאׁש ֵמֵאת ה' ְוָהְרָגה ֶאת ָנָדב ְוֶאת 
ֲאִביהּוא, ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן. ְּבאֹותֹו יֹום ִהְקִריבּו ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשה' ִצָּוה ְלַהְקִריב 
ְלֶרֶגל ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן, ְוֵכן ָקְרַּבן ַחָּטאת, ִּכי ָהָיה ֶזה ֹראׁש ֹחֶדׁש, ּוְבֹראׁש ֹחֶדׁש 

ַמְקִריִבים ְׂשִעיר ַחָּטאת.

אי ֶלֱאֹכל ָקְרָּבנֹות. )אֹוֵנן הּוא ָהָאֵבל  ִּדיֵני ַהְּכֻהָּנה קֹוְבִעים, ֶׁשֹּכֵהן אֹוֵנן ֵאינֹו ַרּׁשַ
ֶׁשִּנְפַטר לֹו ָקרֹוב. ְּביֹום ַהְּפִטיָרה הּוא ְמֻכֶּנה "אֹוֵנן"(. ָלֵכן ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֹלא ָאְכלּו 
ֶאת ָקְרַּבן ְׂשִעיר ַהַחָּטאת, ִּכי ֵהם אֹוְנִנים. ָרָאה ֹזאת ֹמֶׁשה ְוָאַמר ָלֶהם: ָלָּמה ֹלא 
ֲאַכְלֶּתם? ֲהֵרי ה' ָאַמר ִלי ֶׁשֹּתאְכלּו ֶאת ַהִּמְנָחה ֶׁשַּמְקִריִבים ַהּיֹום ִלְכבֹוד ֲהָקַמת 
ַהִּמְׁשָּכן, ֲאִפּלּו ֶׁשַאֶּתם אֹוְנִנים, ּוִמָּכאן ֵיׁש ִלְלמֹד ֶׁשַּגם ֶאת ַהַחָּטאת ֲעֵליֶכם ֶלֱאכֹל.

ָאַמר לֹו ַאֲהֹרן: ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשוֹות ֵּבין ַהִּמְנָחה ְלֵבין ָקְרַּבן ַהַחָּטאת, ִּכי ַהִּמְנָחה 
ִהיא ָקְרָּבן ֶׁשָּקֵרב ַרק ְלֶרֶגל ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן, ְוִאּלּו ְׂשִעיר ַחָּטאת ֶׁשל רֹאׁש ֹחֶדׁש, 

הּוא ָקְרָּבן ֶׁשּנֹוֵהג ְלדֹורֹות, ְּבָכל ֹראׁש ֹחֶדׁש.

ָׁשַמע ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ַהְּדָבִרים, ְוהֹוָדה ְלַאֲהֹרן.

ַּדף ק"ב: ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב

ַּבּיֹום ֶׁשֵהִקימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן, ָהיּו לֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ֲאחֹות ַנְחׁשֹון ָחֵמׁש 
ִסּבֹות ִלְׂשֹמַח:

א. ִּגיָסּה, ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו הּוא ַמְנִהיג ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ב. ַּבְעָלּה, ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, ָהָיה ֹּכֵהן ָּגדֹול.

ג. ַהֵּבן ֶׁשָּלּה, ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן, ָהָיה ְסַגן ֹּכֵהן ָּגדֹול.

ד. ַהֶּנֶכד ֶׁשָּלּה, ִּפְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר, ָהָיה ֹּכֵהן ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה.

ה. ָאִחיָה, ַנְחׁשֹון, ָהָיה ָנִׂשיא ֶׁשל ֵׁשֶבט ְיהּוָדה.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת זבחים, דף ק"ב

הסבר: התלמוד שואל מי קבע שמרים הנביאה 
צריכה הסגר כאשר הצטרעה? הרי משה לא 
יכול היה לקבוע זאת משום שאינו כהן, ואהרן 
לא יכול היה לעשות זאת משום שהוא קרוב 

משפחתה.

שפיר – טוב, יפה
מנא הני מילי – מאין דברים אלה, 

מהיכן לומדים זאת

"מיתיבי: מרים מי הסגירה? אם תאמר משה 
הסגירה - משה זר הוא, ואין זר רואה את 

הנגעים, ואם תאמר אהרן הסגירה - אהרן קרוב 
הוא, ואין קרוב רואה את הנגעים"

דף לימוד
לימות השבוע
ולשולחן שבת

בס"ד

שער הגולן
שער הגולן הוא קיבוץ הנמצא מדרום 
לכנרת ליד נהר הירדן והירמוך, במפגש 
הגבולות עם ירדן וסוריה. הוא נקרא כך 
בגלל שהוא ממוקם כביכול בשער הכניסה 
לרמת הגולן. היישוב הוקם בשנת תרצ"ז 
)1937( במסגרת יישובי חומה ומגדל על 
ידי קבוצת עולים מצ'כיה ופולין. במלחמת 
העצמאות, מיד לאחר ההכרזה על הקמת 
המדינה, הותקף הקיבוץ על ידי הצבא 
הסורי וששה מחבריו נהרגו. מגדלי המים 
נהרסו והתושבים נאלצו ללכת להביא מים 
בכדים מיישובים אחרים. ההפגזות הסוריות 
הרסו את כל בתי היישוב, ולאחר קרבות 
ממושכים פינו המגינים את הקיבוץ, והוא 
נבזז ונהרס בידי הסורים. אחרי המלחמה 
חזרו חברי הקיבוץ ובנו את היישוב מחדש. 

כיום גרים במקום כ-560 תושבים.

על המפה

העלייה לקרקע של 
הקיבוץ שער הגולן 
ומסדה. בצילום, 
חלוצים מקימים 
את מגדל השמירה. 
)אוסף התצלומים 
 KLUGER,הלאומי
)ZOLTAN
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מי 
אני

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2449 2448288329343340

מתן תורה -1311
יציאת 
מצרים

 דוד
המלך

 שלמה
המלך

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

-586
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 372838803930 38284260

חורבן
ביהמ“ק 

ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

68
 רבן יוחנן
בן זכאי

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו...מה 
דעתכם על 
ההתלבטות 

הזו?

נאפתה.חומרים יש בה, ואיך היא שהוגשה לו כשרה, אילו הוא לא יודע האם העוגה שמירת מצוות, וממילא בדיוק מקפידים על אף אמר לו שהוריו לא שי ראה בעצמו, וחבירו מצד אחד:

מצד שני:

שי הוא החבר הראשון שבא 

אליהם הביתה ,הם מאד שמחים 

עם זה, ועלולים להיעלב ולהיפגע 

מאד אם שי יאמר שהוא לא יכול 

לאכול את העוגה שהגישו לו...

מה עוד שמה כבר יכול להיות לא 

כשר בעוגה?...והאם זה שווה את 

הפגיעה במשפחה שרק עכשיו 

עלתה ארצה?

בצלאל

דבר תורה לשולחן השבת
פרשת ואתחנן

רגע לפני הכניסה לארץ מבדיל משה שלוש 
ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי. רש"י מסביר 
שהבדלת ערי המקלט מלמדת על זריזותו של 
משה- שלמרות שידע שלא יכנס לארץ ולא יוכל 
לבנות את שאר ערי המקלט- הזדרז לקיים את 
מה שביכולתו, ואמר- "מה שאני יכול לקיים- 
אקיים". מיד לאחר מכן מופיע הפסוק- "ְוזֹאת 

ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל".
האם יש קשר בין מצוות ערי המקלט שקיים 
משה לפסוק המפורסם שבא לאחר מכן? רבי 
שלמה מלונטשיץ, בפירושו החשוב- "הכלי 
יקר", מסביר שפסוק זה בא לומר שבמעשיו 
של משה בעניין ערי המקלט יש סמל ולימוד 

חשוב הנכון לכל התורה כולה. 
"וזאת התורה"- הזדרזותו של משה בקיום 
מצוות ערי המקלט, היא סמל לכל מצוות 
התורה. ומה זה מסמל? שכשם שידע משה 
שלא יוכל לקיים את המצווה כולה, ובכל זאת 
עשה מה שיכל- כך בכל מצוות התורה צריך 
האדם להשתדל לעשות מה שביכולתו, גם אם 

לא יוכל להשיג ולתפוס את הכל. 

פלפול משפחתי לשולחן שבת    

שי בן 12, ולכיתה שלו בבית הספר הדתי הגיע תלמיד חדש , 
שעלה ארצה מחו"ל. שי השתדל מאד להתחבר לאותו התלמיד 
העולה החדש, וזה אף הזמין את שי לבקר אצלו בבית. שי אכן 
הגיע אליו הביתה,  וראה שמשפחתו של חבירו החדש איננה 
מקפידה על שמירת מצוות. תוך כדי הביקור הציעה לו האימא 

של חברו לאכול מהעוגה שאפתה. שי התלבט..

א.  הייתי נשיא ישראל אחרי המרד הגדול וחורבן בית המקדש השני.
הנכד שלי הוא רבי יהודה הנשיא עורך המשנה. ב.  

גם אבי היה נשיא, ולסבא שלי קראו גמליאל. ג.  
רבן יוחנן בן זכאי היה רבי. אונקלוס הגר חי התקופתי והיינו  ד.  

קרובים מאד אחד לשני. רבי עקיבא היה תלמידי.

באיזו תקופה חייתי?
סמנו בבקשה על ציר הזמן

למטה מתוך האפשרויות
הקיימות באיזו
תקופה חייתי.

ַרַבּן ַגְּמִליֵאל ְדָּיְבֶנה 

שימו לב לפתרון החידה משבוע שעבר?

בס"ד
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ה'תש"ח
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שואה
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טיטוס

1  . אונקלוס.
2  .

טיטוס היה הדוד של אונקלוס.
3  .

אונקלוס היה גר וגם יתרו היה גר.
4  .

אונקלוס תירגם את התורה לארמית.
5  .

חיילים שבאו לתפוס אותו ובסוף התגיירו.

מתולדותיו 

מנה עיקרית

)Wikipedia( מרים רות

בס"ד

 התבוננו היטב בציור
וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות במרכז הציור?  

מה הקשר בינה לבין   
הפסל בצד ימין?

מה הקשר בינה לבין   
פרשת השבוע?

איך קשור הספר שעל   
השולחן לדמות הזו?

מיהם החיילים שמקיפים   
את הדמות, ומה קרה להם 

על פי המסופר בתלמוד?

מרים רות )תר"ע-תשס"ה, 1910-2005( 

נולדה  ומחנכת.  גננת  ילדים,  היתה סופרת 
בהונגריה והיתה פעילה ב"השומר הצעיר". בשנת 
תרצ"א )1931( עלתה לארץ ולמדה בסמינר 
הקיבוצים ובאוניברסיטה העברית. היתה בין 
מייסדי קיבוץ שער הגולן, ושמשה בו כגננת. 
רות נחשבה לגננת הראשית של הקיבוץ הארצי, 
עסקה בחינוך שנים רבות והכשירה מורות וגננות. 
בגיל 60 החלה לכתוב ספרי ילדים, וכתבה למעלה 
מעשרים ספרים, שהידועים ביותר מביניהם 

הם "מעשה בחמישה בלונים", "הבית של יעל" ו"תירס חם". היא זכתה 
לפרסים שונים על תרומתה לספרות הילדים, ובשנת תשס"ב )2002( 
הוכרזה ככלת פרס ביאליק לספרות. מרים רות נפטרה בגיל 95 ונקברה 

בקיבוץ שער גולן. 

הייתי קיסר רומי רשע שהחריב  א. 
את ירושלים.

יש על שמי שער גדול ברומא. ב. 

ישנה אגדה שיתוש נכנס לאף  ג. 
שלי וניקר לי במוח 7 שנים.

על פי התלמוד במסכת גיטין  ד. 
האחיין שלי הוא אונקלוס 

שהתגייר.

2
1

3

4

5

קינוח / מי אני?



יש לי מושג | "ַּתְרּגּום אּוְנְקלֹוס" !
אּוְנְקלֹוס ָהָיה ֶּבן ֲאחֹותֹו ֶׁשל ִטיטּוס, ּוְלַאַחר ֶׁשהּוא ִהְתַּגֵּיר 
ָׁשְלחּו ְּגדּוֵדי ַחָּיִלים ִלְתּפֹס אֹותֹו ַאְך הּוא ִׁשְכֵנַע ֶאת ָּכל 
ַהְּגדּוִדים ְּבִצְדַקת ַּדְרּכֹו ְוַגם ֵהם ִהְתַּגְּירּו ַאֲחָריו. ָּכְך ְּגדּוד 
ַאַחר ְּגדּוד. אּוְנְקלֹוס ַחי ְּבדֹורֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּדַיְבֶנה 
ְוָהָיה ְמקָֹרב ֵאָליו ְמאֹד. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּבְצִעירּותֹו אּוְנְקלֹוס 
ָהָיה ָנְכִרי, ְלַאַחר ֶׁשִהְתַּגֵּיר הּוא ָעָלה ְוִהְתַעָּלה ְּבַמֲעלֹות 
ַהּתֹוָרה, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשהּוא ִּפְרֵסם ֶאת "ַּתְרּגּום אּוְנְקלֹוס" 
ָפה ָהֲאָרִמית.ְּבַמֶּסֶכת  ַהָּידּוַע, ַהְמַתְרֵּגם ֶאת ַהּתֹוָרה ַלּׂשָ
ְמִגָּלה בַּדף ג', ְמַסֶּפר לנו התלמוד ֶׁשַהּתֹוָרה ֻּתְרְּגָמה 
ַלֲאָרִמית ְזַמן ַרב ִלְפֵני ֵכן, ּוְכָבר ִּביֵמי ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ָהָיה 
ַקָּים ַהַּתְרּגּום, ַאְך ְּבצּוק ָהִעִּתים הּוא ִנְׁשַּכח ִמן ֶהָהמֹון, 
ַעד ֶׁשאּוְנְקלֹוס ָלַמד אֹותֹו ִמִּפי ַרּבֹוָתיו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי 

ְיהֹוֻׁשַע ּוִפְרֵסם אֹותֹו ֵמָחָדׁש.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלת השבוע
מה ִּתְּקנּו ֲחַז"ל בבית ַהִּמְקָּדׁש כדי שֹלא  א. 

ִיְתַּבְּיׁשּו ָהֲעִנִּיים ?
מי הייתה ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ומה היו  ב. 

הִסּבֹות שלה ִלְׂשֹמַח ?
ֶמה ָעׂשּו ָּבעֹורֹות ֶׁשל ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשֻהְקְרבּו ְּבֵבית  ג. 

ַהִּמְקָּדׁש?
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 

 .talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 

של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְזָבִחים, דפים ק"ג- ק"ו

ַּדף ק"ד: כבוד העני

ְּבַׂשר ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים ֶׁשִּנְפַסל ַלֲאִכיָלה, ָצִריְך ִלְׂשרֹף ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ְּבַׂשר ֳקָדִׁשים ַקִּלים ֶׁשִּנְפַסל ַלֲאִכיָלה, ָצִריְך ִלְׂשֹרף ַּגם ֵּכן, ְואֹותֹו 
ָׂשְרפּו ְּבָמקֹום ְמֻסָּים ְּבַהר ַהַּבִית ֶׁשֻּכָּנה "ִּביָרה". זֹו ִׁשיַטת ַרִּבי יֹוָחָנן.

ְּבֵאילּו ֵעִצים ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּכֵדי ִלְׂשֹרף ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות ַהְּפסּוִלים? 
ָּיִכים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ְּבֵעִצים ֶׁשּׁשַ

ַמּדּוַע? ֲהֵרי ִמְצַות ְׂשֵרַפת ַהָּקְרָּבן ַהָּפסּול ֻמֶּטֶלת ַעל ַהְּבָעִלים 
ֶׁשל ַהָּקְרָּבן, אם כן ֶׁשָּיִביא ֵעִצים ְּבַעְצמֹו. 

אלא שֲחַז"ל ָחְׁשׁשּו, ֶׁשָעִני ֶׁשֵאין לֹו ֶּכֶסף ִלְרֹּכׁש ֵעִצים ִלְׂשֵרָפה, 
ִיְתַּבֵּיׁש ְלֵעין ֹּכל ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלַקֵּבל ֵמֲאֵחִרים ֵעִצים ִלְׂשֵרָפה, ִּכי 
ֵרָפה ֶנֶעְׂשָתה ְּבָמקֹום ֻּפְמִּבי. ָלֵכן ִּתְּקנּו, ֶׁשַהֹּכל ִיְׂשְרפּו ָּבֵעִצים  ַהּׂשְ

ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָכְך ֹלא ִיְתַּבְּיׁשּו ָהֲעִנִּיים.

ַּדף ק"ה: ֵּבית ַהֶּדֶׁשן

ֵיׁש ָקְרָּבנֹות ֶׁשֲחָלִקים ֵמֶהם ֵאיָנם ֶנֱאָכִלים ְוֹלא ֻמְקָרִבים ַעל 
ַהִּמְזֵּבַח, ֶאָּלא מֹוִציִאים אֹוָתם ִלְׂשֵרָפה ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה )ְמקֹום ַהִּיּשּׁוב 
ִּבירּוָׁשַלִים(, ְּבָמקֹום ַהְמֻכֶּנה "ֵּבית ַהֶּדֶׁשן". ַאֲחֵרי ֶׁשּמֹוִציִאים ֶאת 

ַהָּקְרָּבן ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ָּכל ִמי ֶׁשִּמְתַעֵּסק ּבֹו ִנְטָמא.

ַּדף ק"ו: ַרב ַּכֲהָנא

ְׁשֵני ֲאמֹוָרִאים ְּבֵׁשם ַרב ַּכֲהָנא ָהיּו. ָהֶאָחד ָהָיה ֲחֵבָרם ֶׁשל ַרב, 
ְׁשמּוֵאל ְוַרב ַאִסי. הּוא ַחי ַּבּדֹור ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָהֲאמֹוָרִאים ְּבָבֶבל, 
ְוַאַחר ָּכְך ָעָלה ְּבַעְצמֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוָלַמד ַּגם ֵאֶצל ִזְקֵני ַהּדֹור 

ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֲאמֹוָרֵאי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ִני ָהָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרב. הּוא ָעָלה ַּפֲעַמִים ְלֶאֶרץ  ַרב ַּכֲהָנא ַהּׁשֵ
ִיְׂשָרֵאל ִמָּבֶבל. ַּפַעם ִראׁשֹוָנה הּוא ָעָלה, ִּכי ָהָיה ַמְלִׁשין ֶׁשִהִּציק 
ַלְּיהּוִדים ְמֹאד, ְוַרב ַּכֲהָנא ֶנֱאַלץ ְלַטֵּפל ּבֹו ְּבֹכַח ַהְּזרֹוַע. ִמָּיד ַאַחר 
ְלטֹונֹות. ַאֲחֵרי ָׁשִנים  ָּכְך ָּבַרח ַרב ַּכֲהָנא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמַּפַחד ַהּׁשִ
ָחַזר ַרב ַּכֲהָנא ְלָבֶבל, ָלַמד ּתֹוָרה ֵאֶצל ַרב הּוָנא ְוַרב ְיהּוָדה, ְוׁשּוב 

ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוַאַחר ָּכְך ִנְפַטר.

ם "ְּפִסיְקָתא ְּדַרב ַּכֲהָנא". ַרב ַּכֲהָנא ִחֵּבר ִמְדָרִׁשים ַּבּׁשֵ

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

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

ַּדף ק"ג: ֵעדּותֹו ֶׁשל ְסַגן ֹּכֵהן ָּגדֹול

ַהִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה ְמִביָאה ִּדּיּון ֵּבין ַּתָּנִאים ְוֵעדּות ִמִּפי 
ַּתָּנא, ֶׁשָהָיה ְסַגן ֹּכֵהן ָּגדֹול ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש:

ֶמה ָעׂשּו ָּבעֹורֹות ֶׁשל ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשֻהְקְרבּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש? ֵהם 
ִנְּתנּו ַלֹּכֲהִנים. ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת, ֶׁשִאם ָׁשֲחטּו ָקְרָּבן ּוְמָצאּוהּו 
ָּפסּול, ֵאין ָהעֹור ַׁשָּיְך ַלֹּכֲהִנים, ֶאָּלא ׂשֹוְרִפים ֶאת ָהעֹור ַיַחד ִעם 

ַהָּקְרָּבן ַהָּפסּול.

ַרִּבי ֲעִקיָבא חֹוֵלק ְואֹוֵמר, ֶׁשִאם ָהעֹור ְּכָבר ֻהְפַׁשט ֵמַהָּקְרָּבן, הּוא 
ִנָּתן ַלּכֲֹהִנים, ֲאִפּלּו ֶׁשַהָּקְרָּבן ָּפסּול, ְוֶאת ַּדְעּתֹו הּוא סֹוֵמְך ַעל ֵעדּות 
ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ְסַגן ּכֵֹהן ָּגדֹול ֶׁשָאַמר: ְּבָכל ָיַמי ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ֹלא 

ָרִאיִתי ֶׁשּמֹוִציִאים ִלְׂשֵרָפה, עֹור ֶׁשְּכָבר ֻהְפַׁשט ִמָּקְרָּבן.

1. ברחתי מבבל כי השלטונות רדפו אחריי

2. אני הנכד של אלישבע בת עמינדב

3. שני בנים שלי מתו ביום בו הוקם המשכן

4. כתבתי את הספר "מעשה בחמישה בלונים" 

מי אני?


