
ַּדף י"ד: ָּפָרה ֲאדּוָּמה

ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך  ָהָיה ָהִאיׁש ֶהָחָכם ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם, 
ּוְבָכל זֹאת, ֲאִפיּלּו הוא ֹלא ִהְצִליַח ְלָהִבין ֶאת ַהַּטַעם 
ֶׁשל ִּדין ֶאָחד ֵמַהּתֹוָרה- ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשל ִּדין ָּפָרה 
ֲאדּוָּמה. ֶאת ַהָּפָרה ָהֲאדּוָּמה ׁשֹוֲחִטים, ַאַחר ָּכְך 
ֵרָפה ְמַעְרְּבִבים  ׂשֹוְרִפים, ְוֶאת ָהֵאֶפר ֶׁשּנֹוַתר ֵמַהּׂשְ
ַּבַּמִים. ַהַּמִים ַהָּללּו ְמכּוִּנים "ֵמי ַחָּטאת" ּוְכֶׁשַּמִּזים 

אֹוָתם ַעל ָאָדם ָטֵמא - הּוא ִנְהֶיה ָטהֹור. ְּבָכל זֹאת, ִאם ָאָדם ָטהֹור ָנַגע ַּבַּמִים ָהֵאֶּלה, 
הּוא ִנְטָמא. ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלָהִבין, ֶׁשָּטֵמא ֶׁשַהַּמִים נֹוְגִעים ּבֹו - ִנְהָיה ָטהֹור, ְוָטהֹור ֶׁשּנֹוֵגַע 
ַּבַּמִים - ִנְהָיה ָטֵמא? ֶאת זֹאת ֲאִפיּלּו ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ֶהָחָכם ָּבָאָדם ֹלא ִהְצִליַח ְלָהִבין.

ַּדף ט"ו: ִלְׁשַּכת ֵּבית ַהּמֹוֵקד

ַהַּתְלמּוד ְמַלְּמֵדנּו ַעל ַהְּלָׁשכֹות ֶׁשָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ַהְּלָׁשכֹות ֵהם ֲחָדִרים, ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו 
ָּבֶהם ִלְצָרִכים ׁשֹוִנים ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ַאַחת ַהְּלָׁשכֹות ִנְקְרָאה "ִלְׁשַּכת ֵּבית ַהּמֹוֵקד".

"מֹוֵקד" הּוא ֵאׁש. ְּבִלְׁשָּכה זֹו ָיְקָדה ָתִמיד ֵאׁש, ְוַהּכֹוֲהִנים ָהיּו ִמְתַחְּמִמים ְלחּוָּמּה 
ֶׁשל ָהֵאׁש. ַמּדּוַע ָהיּו ַהּכֹוֲהִנים ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּמם? ִמְּפֵני ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָעְבדּו 
ַהּכֹוֲהִנים ְיֵחִפים, ְוִלְפָעִמים ָהיּו ִמְתָקְרִרים, ִּכי ָהְלכּו ְלֹלא ַנֲעַלִים. אֹו-ָאז, ָהיּו ִנְכָנִסים 

ּוִמְתַחְּמִמים ְּבִלְׁשַּכת ֵּבית ַהּמֹוֵקד.

ְּבִפיּנֹות ִלְׁשַּכת ֵּבית ַהּמֹוֵקד ָהיּו ֲחָדִרים ְקַטִּנים, ּוְבַאַחד ַהֲחָדִרים ַהָּללּו, ָּגְנזּו ֶאת 
ֵני. ַהְיָוִנים ִהְקִריבּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח  ַאְבֵני ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשַהְיָוִנים ִחיְּללּו ִּביֵמי ֵּבית ַהִּמְקָּדש ַהּׁשֵ
קֹוְרָּבנֹות ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוָלֵכן, ַאֲחֵרי ֶׁשַהַחְׁשמֹוָנִאים ִניְּצחּו ֶאת ַהְיָוִנים )ַחג ַהֲחנּוָּכה(, 

ֵהם ָּגְנזּו ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ַהָּיָׁשן ּוָבנּו ִמְזֵּבַח ָחָדׁש.

ַּדף ט"ז: ַהִּמְזֵּבַח ַהִחיּצֹון

ִני  ְׁשֵני ִמְזְּבחֹות ָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ָהֶאָחד - הּוא ִמְזַּבח ַהָּזָהב ֶׁשָהָיה ְּבתֹוְך ַהֵהיָכל, ְוַהּׁשֵ
ָהָיה ִמְזֵּבַח ֶׁשִּנְבָנה ָּבֲעָזָרה. ָהֲעָזָרה ִהיא ֲחַצר ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָלֵכן ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשִּנְבָנה ָּבֲעָזָרה 

ּכּוָּנה ַה"ִּמְזֵּבַח ַהִחיּצֹון", ִּכי הּוא ָהָיה ִמחּוץ ְלֵהיַכל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב ְּבֵסֶפר ַהָּי"ד ַהֲחָזָקה, ִהְלכֹות ֵּבית ַהְּבִחיָרה, ִּכי ַהִּמְזֵּבַח ִנְבָנה ַעל ְיֵדי 
ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך, ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון, ַּבָּמקֹום ּבֹו ָּבנּו ַקִין ָוֶהֶבל ִמְזֵּבַח ְוַגם ָאָדם 
לֹום  ָהִראׁשֹון ִהְקִריב ָעָליו קֹוְרָּבנֹות. ַעל ָמקֹום ֶזה ַּגם ָּבָנה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּׁשָ

ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ַלֲעֵקַדת ִיְצָחק, ּוְבָמקֹום ֶזה ָּבָנה נֹוַח ֶאת "ֵּתיַבת נֹוַח".

ָהַרְמַּב"ם מֹוִסיף, ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון ִנְבָרא ֵמֶהָעָפר ֶׁשִּבְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 393

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת יומא, דף י"ט

הסבר: רב הונא, בנו של רב יהושע, אמר 
שהכוהנים הם שליחיו של הקדוש ברוך הוא, 
כי אילו היו שליחים של עם ישראל - איך היו 
יכולים לעשות דברים שישראלים לא יכולים 

לעשות, כמו להקריב קורבנות?

שלוחי - שליחים
מצינן - יכולים

דידן - שלנו

דאמר רב הונא בריה דרב יהושע: הני כהני - 
שלוחי דרחמנא נינהו. דאי אמרת שלוחי דידן 
נינהו - מי איכא מידי דאנן לא מצינן למעבד 

ושלוחי דידן מצו עבדי?

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יֹוָמא י"ד- כ'
פרשת אמור | י"ג- י"ט באייר )25 לאפריל- 1 למאי(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה
מירון

מירון הוא מושב דתי בגליל העליון, 
שנקרא על שם העיר הקדומה מירון 
ששכנה בסמוך בתקופת המשנה. הוא 
הוקם בשנת 1949 על חורבות כפר ערבי 
שנכבש במלחמת העצמאות. מייסדי 
המושב היו חיילים שהשתתפו בשחרורו, 
ועולים מרומניה והונגריה. כיום גרים 
ביישוב כ-1,000 תושבים, המתפרנסים 
בעיקר מחקלאות ותיירות. בחלקו הדרומי 
של המושב נמצא קבר רבי שמעון בר 
יוחאי, אליו מגיעים מבקרים רבים לאורך 
השנה ובפרט בל"ג בעומר. כמו כן, ישנם 
קברי תנאים ואמוראים נוספים בסביבת 
המושב, וכן חורבה של בית כנסת עתיק.

)Wikipedia, Ariel Palmon( בית הכנסת מושב מירון

ל"ג בעומר שמח



4 דקות

מצד שני:

זו עדיין חצר של מישהו אחר, 

בין האם הוא גר בה או לאו, וכל 

זמן שאין רשות מפורשת מבעל 

החצר להיכנס לחצרו, אז עם 

כל הכבוד לחפצים הזרוקים 

ולקרשים שבחצר - אין זכות 

לאף אחד להיכנס לחצר, גם אם 

היא מאוד מוזנחת.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

לקראת ל"ג בעומר חיפשו הילדים עצים וקרשים למדורה. בשכונה 
בה הם גרים כבר ניצב במשך תחושה ארוכה מאוד בית ישן ודי מוזנח, 
שבכלל לא ברור אם מישהו בכלל גר בו. בחצר הבית יש ערימות גדולות 
של חפצים ישנים, רהיטים שבורים, קרשים וכדומה. הילדים בשכונה 
התלבטו האם מותר להם להיכנס לחצר ולקחת משם עצים למדורה.

מגדולי הפוסקים האשכנזים.. 1

חי בפולין במאה ה-16. שימש כרב הראשי לעיר קרקוב.. 	

החל לכתוב חיבור הלכתי שכולל את כל ההלכות המעשיות, . 	
אבל הפסיק כאשר ראה שה"שולחן ערוך" כבר עשה זאת.

את פירושיו כתב במקום זאת כהגהות על ה"שולחן ערוך", . 4
שנקראות "המפה".

חיבר ל"ג ספרים, ונפטר בל"ג בעומר. . 	

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים 
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.

talmudisraeli@medison.co.il ניתן לשלוח למייל 
תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

תנאים ואמוראים
תנאים הוא כינויים של חכמי המשנה. משמעות 
המילה היא מלשון "לשנות", כלומר לשנן בעל 
פה את התורה. תקופת התנאים הסתיימה 
בסביבות שנת 200 לספירה, עם מותו של רבי 
יהודה הנשיא עורך המשנה. אמוראים הוא 
כינויים של חכמי הגמרא, שבאו אחרי התנאים. 
תקופת האמוראים הסתיימה בסביבות שנת 

500 לספירה, עם מותם של רבינא ורב אשי.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 
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חורבן
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רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

בס"ד

חברותא

רבי משה איסרליש  - הרמ"א.

הילולת ל"ג בעומר
מדי שנה מתקיימת בל"ג בעומר הילולת רבי 
שמעון בר יוחאי ליד קברו במירון. עלייה 
לקברי הצדיקים במירון מוזכרת כבר במאה 
ה-11, והעלייה לקבר רשב"י מופיעה לראשונה 
בכתבי ר' חיים ויטאל במאה ה-16. לפי המסורת 
נחשב ל"ג בעומר ליום פטירתו של רשב"י, בו 
גילה לתלמידיו את סודות הקבלה, ולכן חוגגים 
ביום זה לכבודו. במשך הזמן התפתחו המנהגים 
הקשורים להילולה, כמו הדלקת מדורות ונרות, 
סעודות ותספורת "חלאקה" לילדים. כיום 
הילולת רשב"י היא אחד האירועים ההמוניים 
הגדולים ביותר, ומאות אלפי אנשים מגיעים 

למירון ומשתתפים בה מדי שנה.

קרשים ורהיטים ישנים.להיכנס לחצר ולקחת משם הוא מטפל בו. לכן אין בעיה מי בעלי הבית הזה, והאם ארוכה מאוד, ובכלל לא ברור זרוקים בחצר הזו כבר תקופה הקרשים והרהיטים הישנים מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

ריקודים בחצר קבר הרשב"י, בוקר ל"ג בעומר תשע"ו 
)Wikipedia, Netanel h( )2016(



3 דקות
  | מי אני?

7 דקות

1  .
רבי שמעון בר יוחאי ואלעזר בנו.

	  .
בפתח המערה אליה ברחו.

	  .

היא מספרת את שער ראש הילד בהגיעו לגיל 
	 - חלאקה.

4  .
את המדורות שמדליקים בל"ג בעומר, יום  ההילולה לרשב"י.
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5778
ה'תשע"ח
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2019 
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ללומדי הדף היומי

5260

1500
העת

החדשה

 5323
ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו

 5657
ה'תר"ך

 1897
הרצל
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רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד
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ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

משה ברזני

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מיהן שתי הדמויות בציור?

היכן הן יושבות?

מה עושה דמות מחוץ למערה לבנה?

מה מסמלות אבוקות האש בציור?

הספר המרכזי של תורת הקבלה.. 1

מיוחס לתנא רבי שמעון בר יוחאי.. 	

התפרסם במאה ה-	1 בידי ר' משה די ליאון.. 	

כתוב בארמית ומסודר לפי פרשיות השבוע.. 4

2

1

3

4



ַבע? ַּדף י"ט: ַמּדּוַע ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ָהָיה ָצִריְך ְלִהיּׁשָ

ִני ָהָיה ַקָּים, ָהיּו ִמְׁשָּפחֹות ֲאָחדֹות ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו  ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ָּכתּוב ַּבְּפסּוִקים  "ְצדֹוִקים". ַה"ְּצדֹוִקים" ָאְמרּו: "ֲאַנְחנּו מּוָכִנים ְלַקֵּים ַרק ֶאת ַמה ּׁשֶ
ּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו  ָאַמר ְּבַעל ֶּפה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. ָלֵכן, ְּבֶעֶרב  ֶׁשַּבּתֹוָרה, ֲאָבל ֹלא ֶאת ַמה ּׁשֶ
ַבע ֶׁשִּתיָּכֵנס ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים  יֹום ַהִּכיּפּוִרים ָהיּו אֹוְמִרים ַלּכֵֹהן ַהָּגדֹול: "ִהיּׁשָ
ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ְלִפי ַהֲהָלכֹות ֶׁשִּנְמְסרּו ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבַעל ֶּפה", ִּכי ָחְׁשׁשּו 
ֶׁשאּוַלי ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול הּוא ְצדֹוִקי, ְוהּוא ֹלא ִיְנַהג ְּבקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ְּכִפי ֶׁשָּצִריְך.

ַּדף כ': קֹולֹו ֶהָחָזק ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול

ִּבְתִפיַּלת מּוָסף ֶׁשל יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ָאנּו אֹוְמִרים ִעם ַהַחָּזן ֶאת "ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה" 
ָאר ָהָיה ַהּכֹוֵהן ִמְתַוֶּדה  ֶׁשל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים. ֵּבין ַהּׁשְ
ַעל ַהֲחָטִאים ְואֹוֵמר: "ָאָּנא ה', ָחָטאִתי, ָעִויִתי, ָּפַׁשְעִּתי… ַּכֶּפר ָנא…". ַהַּתְלמּוד 
ְמַסֵּפר, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ִהְתַוָּדה ְּבקֹול ּכֹה ָחָזק, ַעד ֶׁשֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו 
ָּבִעיר ְיִריחֹו, ָׁשְמעּו ֶאת קֹולֹו ִמירּוָׁשַלִים. עֹוד ְמַסֵּפר ַהַּתְלמּוד, ַעל ָאָדם נֹוָסף 

ֶׁשָהָיה לֹו קֹול ָחָזק ְּביֹוֵתר.

ָהִאיׁש ַהֶּזה ָהָיה ַאֲחַראי ְלַהְכִריז ְּבָכל ּבֹוֶקר ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש "ִעְמדּו ּכֹוֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם 
ּוְלִוִּיים ְלדּוָכָנם". ָּכְך ָקמּו ַהּכֹוֲהִנים ִמֵּדי יֹום ְּכֵדי ַלֲעבֹוד ֶאת ֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש ְוַהְּלִוִּיים 
ָקמּו ָלִׁשיר. ַּפַעם ַאַחת, ַהֶּמֶלְך ַאְגִריַּפס ָהָיה ְּבָמקֹום ָרחֹוק ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְלֶפַתע 
ָׁשַמע קֹול ָעצּום ִמֶּמְרָחק: "ִעְמדּו ּכֹוֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם". ַהֶּמֶלְך ַאְגִריַּפס ִהְתַּפֵעל ָּכל 

ָּכְך ִמּקֹולֹו ֶהָחָזק, ְוהּוא ָׁשַלח לֹו ַמָּתנֹות ַרּבֹות.

ַּדף י"ח: ֲהָכנֹות ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְליֹום ַהִּכיּפּוִרים

ַּבָּיִמים ֶׁשִּלְפֵני יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ִזְקֵני ַהַּסְנֶהְדִרין ָלְמדּו ִעם ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ֶאת 
ַהֲהָלכֹות ַהְּמיּוָחדֹות ֶׁשל יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ַהְּכתּובֹות ְּבָפָרַׁשת ַאֲחֵרי מֹות ְּבחּוַּמׁש 
ַוִּיְקָרא. ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכיּפּוִרים ָעַמד ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְלַיד ַׁשַער ִניָקנֹור ֶׁשְּבֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש, ְוֶהֱעִבירּו ְלָפָניו ֶאת ָּכל סּוֵגי ַהּקֹוְרָּבנֹות ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלַהְקִריב ְּביֹום 
ַהִּכּפּוִרים. ֶהֱעִבירּו ְלָפָניו ָּפִרים, ֵאִלים ּוְכָבִׂשים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ָּבֶהם ְוִיְזּכֹור ֵּכיַצד 
ָצִריְך ְלַהְקִריב אֹוָתם. ְּביֹום ַהִּכיּפּוִרים ַעְצמֹו, ָנַטל ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְקטֹוֶרת ְמלֹוא 
חֹוְפָניו )חֹוֶפן - זֹו ַּכף ַהָּיד(, ְוִנְכַנס ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדִׁשים ְּכֵדי ְלַהְקִטיָרּה. ָהֲעבֹוָדה 
ֶׁשל ֲחִפיַנת ַהְּקטֹוֶרת, ְמסּוֶּבֶכת ְוָקָׁשה ְּביֹוֵתר, ְוָלֵכן, ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכיּפּוִרים, ָהיּו 
ִזְקֵני ַהּכֹוֲהִנים עֹוִלים ִעם ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ְל"ִלְׁשַּכת ֵּבית ַאְבִטיַנס", ָּבּה ֵהִכינּו ֶאת 

ַהְּקטֹוֶרת, ּוְמַלְּמִדים אֹותֹו ֵּכיַצד ַלֲחפֹון ֶאת ַהְּקטֹוֶרת.

בס"ד

1. איזה אבנים היו גנוזות בלשכה בבית המקדש?
2. היכן נברא אדם הראשון?

3. מה השביעו את הכוהן הגדול בערב יום כיפור?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת יומא, ַדִּּפים י״ז - כ׳

???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: אגריפס - אבטינס(

חידה!

דבר תורה
מספר ציוויים מיוחדים יש לכוהנים שבעם 
ישראל, ואחד מהם הוא האיסור להיטמא למת.

מה בא לבטא איסור זה ומדוע דווקא הכהנים 
מצווים עליו? הרבה מן האמונות והתפיסות 
הדתיות המצויות בעולם רואות את שיאה של 
עבודת הא-ל כבריחה, סלידה וניתוק מהחיים 
עלי אדמות. הדבר מתבטא בהתנזרות מן החיים 
והחברה, בידוד, סיגוף ודברים נוספים שכל 

עניינם הוא הניתוק מעולם ומהחיים.

לעומת זאת, תפיסת העולם הישראלית מדגישה 
דווקא את קדושתם של החיים ואת החשיבות 
לקדשם ולרוממם. על כן, אנשי הקודש של עם 
ישראל - הכוהנים, מצווים להבדל מן המוות, 
וזאת בכדי לסמל כי עם ישראל מאמין בקדושתם 

של החיים עצמם ולא בבריחה ובבידול מהם.

ַּדף י"ז: ִמְׁשָמרֹות ַהּכֹוֲהִנים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא ַהָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם וַהּכֹוֲהִנים ָרצּו ָּכל ַהְּזַמן ַלֲעבֹוד 
ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּכֵדי ִלְזּכֹות ַּבִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה, ְלַהְקִריב קֹוְרָּבנֹות ַלה' ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. 
ֶאת ַהּכֹוֲהִנים ִחיְּלקּו ְלִמְׁשָמרֹות-ִמְׁשָמרֹות. ָּכל ִמְׁשָמר ֶׁשל ּכֹוֲהִנים ָהָיה ַזַּכאי 

ַלֲעבֹוד ָׁשבּוַע ָׁשֵלם ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְבַׁשַּבת ִהְתַחְּלפּו ַהִּמְׁשָמרֹות.

ַמה ּקֹוֶרה ִאם ּכֹוֵהן ָּבא ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְואֹוֵמר: "ֲאִפיּלּו ֶׁשֲאִני ֹלא ַׁשָּיְך ַלִּמְׁשָמר 
בּוַע ַהֶּזה, ְּבָכל זֹאת ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעבֹוד"? ַהּכֹוֲהִנים ֶׁשל ַהִּמְׁשָמר ֶׁשְּבאֹותֹו  ֶׁשל ַהּׁשָ
ָׁשבּוַע אֹוְמִרים לֹו: "ָאנּו ְמַבְקִׁשים ֶאת ְסִליָחְתָך. ֲאַנְחנּו ְמִביִנים אֹוְתָך, ֲאָבל 

בּוַע ַהֶּזה ַׁשָּיְך ָלנּו. ִמְצַטֲעִרים. ַהְמֵּתן ְּבַסְבָלנּות ֶׁשַּיִּגיַע ּתֹוְרָך". ַהּׁשָ

ֲאָבל, ַהּכֹוֵהן ַהָּגדֹול ׁשֹוֶנה ִמָּכל ַהּכֹוֲהִנים. ָהְיָתה לֹו ְזכּות ְמיּוֶחֶדת. ְּבָכל ַּפַעם 
ֶׁשָרָצה, הּוא ָּבא ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָעַבד ּבֹו.

מצאו במפגש שני שמות דומים
ששניהם נשמעים כמו שמות יוונים

בשניהם אותו מספר אותיות
והראשונות והאחרונות בשניהם זהות,

אבל האחד מזכיר בוטנים 
ואילו השני דומה לאגרופים.
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