
שנה וטבה 
ומתוקה!

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ה': ְזִריַקת ּוְׁשִפיַכת ָּדם ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש
ִנְכַנס ְיהּוִדי ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ָרָאה ְּכִלי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָּדם ֶׁשל קֹוְרָּבן, ָנַטל ֶאת ַהְּכִלי, ָרץ 
ְלִכיּוּון ַהִּמְזֵּבַח ְוָזַרק ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ַאַחר ָּכְך ִהְתָּבֵרר ֶׁשְּמדּוָּבר ִּביהּוִדי ֶׁשֵאינֹו 
ּכֵֹהן, ַאְך ָּכל ָיָמיו הּוא ָּגַדל ְּבָמקֹום ֶׁשּבֹו ֹלא ִליְּמדּו אֹותֹו ֲהָלכֹות, ְוַכֲאֶׁשר הּוא ָׁשַמע ַעל 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא ִהְתַרֵּגׁש ָּכל ָּכְך ְוָרָצה ַלֲעבֹוד ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּקֹוְרָּבנֹות. ַלְמרֹות ְרצֹונֹו 
ַהּטֹוב, ַהְּזִריָקה ֶׁשּלֹו ֵאיָנּה מֹוִעיָלה, ִּכי הּוא ֹלא ּכֵֹהן. ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ָהָאמֹוָרִאים 
ִנְׁשֲאָלה ְׁשֵאָלה: ָמה עֹוִׂשים ָּכֵעת ִעם ַהּקֹוְרָּבן? ֲהֵרי ֶיְׁשָנּה ֲהָלָכה ֶׁשִאם ֶנֶעְׂשָתה 
ְזִריָקה ְּפסּוָלה ְּבַדם קֹוְרָּבן, ִאי ֶאְפָׁשר ָלַקַחת ָּדם נֹוָסף ֵמַהּקֹוְרָּבן ְוִלְזרֹוק אֹותֹו ַעל 

ַהִּמְזֵּבַח, ֶאָּלא ַהּקֹוְרָּבן ָּפסּול. ַהִאם ָּכְך ַהִּדין ַּגם ְּבִמְקֶרה ֶזה?
ְׁשֵאָלה זֹו ָׁשַאל ֵריׁש ָלִקיׁש ֶאת ַרִּבי יֹוָחָנן, ְוהּוא ֵהִׁשיב לֹו: ָּכְך ַהִּדין ַרק ַּבֲעבֹוַדת ְזִריָקה 
ְּפסּוָלה, ַאְך ַהִּמְקֶרה ֶׁשְּלָפֵנינּו ֵאינֹו מּוְגָּדר "ֲעבֹוַדת ְזִריָקה" ְּכָלל, ֶׁשֲהֵרי ָהִאיׁש ֵאינֹו ּכֵֹהן, הּוא 
אֹוְמָנם ָׁשַפְך ָּדם, ֲאָבל ָאנּו ִמְתַיֲחִסים ְלָכְך ְּכִאיּלּו ִנְׁשַּפְך ָּדם ִמן ַהְּכִלי ָוֹלא ַּכֲעבֹוַדת ְזִריָקה.
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ַּדף ו: ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן הֹוְרָקנּוס
ִני ֶׁשל ַהַּתָּנִאים. הּוא ִהְתגֹוֵרר ָּבִעיר לֹוד  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן הֹוְרָקנּוס ָהָיה ַּתָּנא ַּבּדֹור ַהּׁשֵ
ְוָעַמד ָׁשם ְּבָראׁשּות ְיִׁשיָבה. ְּבַיְלדּותֹו ֹלא ְׁשָלחֹו ָאִביו ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ַאְך ְּכֶׁשִהְתַבֵּּגר 
ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ַּבּתֹוָרה ְוהּוא ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ַתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשָאַמר ָעָליו 
ִּכי הּוא ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ָּכל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל.  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָהָיה ַרּבֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶׁשָּלַמד 
ִני, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַוֲחֵברֹו  ֶאְצלֹו ּתֹוָרה ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה. ִּבְזַמן חּוְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה, הֹוִציאּו ֶאת ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ִמירּוָׁשַלִים, ַּבִּסיּפּור ַהְמפּוְרָסם ֶׁשּבֹו 
ִנְמַלט ַרִּבי יֹוָחָנן ְּכֵדי ְלִהיָּפֵגׁש ִעם ַהּמֹוֵׁשל ּוְלַבֵּקׁש ֶׁשֹּלא ַיֲחִריב ֶאת ַיְבֶנה ְוֶאת ֲחָכֶמיָה.

ַּדף ז: ְּבַׂשר קֹוְרָּבן ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ְּבַׂשר קֹוְרָּבן ֶׁשָּיָצא ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִלְפֵני ֶׁשָּזְרקּו ֶאת ַּדם ַהּקֹוְרָּבן - ַהּקֹוְרָּבן ִנְפַסל 
ְוָצִריְך ְלַהְקִריב קֹוְרָּבן ָחָדׁש. ָמה ַהִּדין ִאם ַהָּבָׂשר ִנְמָצא ָּבֶאְמַצע, ֵחִצי ִמֶּמּנּו ָיָצא ְּכָבר 
ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַאְך ֵחִצי ִמֶּמּנּו ֲעַדִין ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש? ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ַהֵחִצי ֶׁשָּיָצא ָּפסּול, 
ַאְך ֵיׁש ִּדין ְמַעְנֵין: ָּבָׂשר ֶׁשָּיָצא ְלַגְמֵרי ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִנְפָסל ְוֵאין ּבֹו ִּדין ְמִעיָלה. ְּבַרם, 

ַּבִּמְקֶרה ֶׁשְּלָפֵנינּו, ַהֵחִצי ֶׁשִּנְמָצא ִּבְפִנים ּגֹוֵרם ֶׁשֵּיׁש ִּדין ְמִעיָלה ַגם ַלֵחִצי ֶׁשַּבחּוץ.

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה

הסבר: בדם הקרבנות אין איסור מעילה בתחילה, 
אולם לאחר שנשטף הדם מהמקדש והגיע 
לנחל קדרון, חל איסור ליהנות ממנו ומי שנהנה 

ממנו מעל.

אחרינא – אחר
מעיקרא – מתחילה

"דם בתחילתו אין מועלין, יצא לנחל קדרון 
מועלין בו"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה, ַּדִּפים ה'- י"א
שבת פרשת ניצבים  כ"ב-כ"ח באלול )22-28 לספטמבר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי



4 דקות

7 דקות

הילדים נחשפים לטלוויזיה.להם שאצל הסבא והסבתא בטלוויזיה. זה ממש לא נראה ספרים וישחקו ולא יצפו הם מעדיפים שהילדים יקראו הצפייה מזיקה לילדים ולנפשם. לתוכניות הטלוויזיה ועצם הם חושבים שהחשיפה מצד אחד:

מצד שני:

אי אפשר שבגלל זה 

הילדים לא ייסעו לבקר 

אצל הסבא והסבתא, 

ואי אפשר להגיד לסבא 

וסבתא שלא יראו להם 

תוכניות בטלוויזיה כי הם 

ייעלבו מזה.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

למשפחת לוי אין בבית טלוויזיה. מסיבות חינוכיות ורוחניות 
ההורים החליטו שהם לא מעוניינים שהילדים ייחשפו לכל התכנים 
והתוכניות בטלוויזיה. הבעיה היא שהילדים נוסעים מדי פעם 
באמצע השבוע או לשבת לבקר את סבא וסבתא שיש להם טלוויזיה 
עם כבלים והרבה ערוצים, וסבא וסבתא שמחים שהילדים רואים 

אצלם כל מיני תוכניות. ההורים מתלבטים מאוד מה לעשות.

אני נינו של הבעל שם טוב.  א. 
לאמי קראו פייגא. לאימא שלה קראו אדל והיא הייתה  ב. 

בתו של הבעל שם טוב.
לימדתי על חשיבות השמחה, הפשטות והתמימות. ג. 

עד היום יש לי חסידים רבים בכל העולם. ד. 
קברי נמצא בעיר אומן שבאוקראינה. רבי נחמן מברסלבה. 

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
תנועת החסידות

תנועת החסידות נוסדה באמצע המאה ה-18 
במזרח אירופה. מחולל התנועה היה הבעל שם טוב, 
ולאחר פטירתו המשיך את דרכו המגיד ממזריטש, 
שתלמידיו הפיצו את החסידות הלאה בכל רחבי 
אירופה. החסידות לימדה שגם יהודים פשוטים 
יכולים לעבוד את ה' באמצעות תפילה, שמחה 
ודבקות, והציבה במרכז את דמותו של הצדיק, או 
האדמו"ר, שמהווה מנהיג רוחני ובאמצעותו יכולים 
החסידים לקבל שפע אלוקי. לתנועת החסידות קמה 
התנגדות חריפה מצד רבנים רבים, ובראשם הגאון 
מווילנא, שחששו מפני השפעות מזיקות שעלולות 
להיות לה. אולם עם הזמן שככה המחלוקת, 
והחסידות זכתה להצלחה עצומה בעם ישראל. 
שונות  חסידויות 
ממשיכות לפעול גם 
חב"ד,  ביניהן  היום, 
בעלז,  גור,  ברסלב, 

צאנז, סדיגורא ועוד.
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בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
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01948
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מבריאת העולם
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3340

-422
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חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

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

בית הכנסת הגדול 
של חסידי ברסלב ביבנאל

GFDL, Wikipedia

בס"ד

חברותא

שמחת החתונה בחצר הקודש קראלי,
DJN אתר חדשות היהדות החרדית

יבנאל היא מושבה בגליל התחתון, שנוסדה ב-1901 על 
קרקעות שנקנו במימון הברון רוטשילד, ומתיישביה 
הראשונים הגיעו מצפת, ראש פינה ומטולה. המושבה 
הלכה והתפתחה, ותושביה נאלצו להתמודד עם 
אלימות מצד הערבים השכנים ועם מגיפת כולרה. 
ב-1944 התחולל במקום קרב בין חיילים בריטים לשני 
לוחמי לח"י, שהסתיים במותם של השניים. לאחר 
הקמת המדינה הוקמה ביבנאל המעברה הראשונה, 
ונוסדו בה התאחדות האיכרים, התאחדות הפועלים 
החקלאיים, טייסת הגליל וחטיבת גולני. כיום גרים 
במקום כ-4,200 תושבים, בתוכם קהילה גדולה של 
חסידי ברסלב שהגיעו 

למקום בשנות ה-80.

 | על המפה | יבנאל



3 דקות

רבי ישראל הבעל  שם טוב – הבעש"ט.

  | מי אני?

7 דקות

1 .
רבי נחמן מברסלב.

2  .
בעיר אומן באוקראינה.

3 .

ליקוטי מוהר"ן. סיפורי מעשיות.
4 .

להיות בשמחה תמיד ושאין ייאוש  בעולם כלל.
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ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת

ששת הימים
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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?

היכן היא קבורה?

שמי הוא רבי ישראל בן אליעזר. א. 
אני מכונה על שם עיסוקי כמרפא באמצעות שמות קדושים. ב. 

ייסדתי את תנועת החסידות. ג. 
קברי נמצא בעיירה מז'יבוז'. ד. 

2

אילו ספרים היא כתבה )רמזים בציור(?1

מה היה אחד הערכים המרכזיים שלה? 4

3



יש לי מושג | מלכויות, זיכרונות ושופרות   !

ַּדף ט': ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן
ָהֲעבֹוָדה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָכל יֹום ָהְיָתה "ְּתרּוַמת 
ַהֶּדֶׁשן". ֲעבֹוָדה זֹו ִהיא ָהִראׁשֹוָנה ְּבָכל יֹום, ַּכֲהָכָנה ַלֲעבֹודֹות ַהִּמְזֵּבַח; 
ּכֵֹהן חֹוֶתה ֶדֶׁשן - ֵאֶפר - ִמן ַהִּמְזֵּבַח, יֹוֵרד ַּבֶּכֶבׁש ּוַמִּניחֹו ְלַצד ַהִּמְזֵּבַח, 

ְּכִציּוּוי ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא: "ְוֵהִרים ֶאת ַהֶּדֶׁשן... ְוָׂשמֹו ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח".
ְּבָכל יֹום ָנֲהגּו ְלַקֵּים ִמְצַות ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן ִּבְזַמן ְקִריַאת ַהַּתְרְנגֹול, אֹו ָסמּוְך 
לֹו, ֵּבין ְלָפָניו ּוֵבין ְלַאֲחָריו. ְּבַדף ֶזה מּוֵבאת ַמֲחלֹוֶקת ָאמֹוָרִאים ִאם ֵיׁש 

ִּדין ְמִעיָלה ָּבֵאֶפר ְלַאַחר ִמְצַות ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן. 
ַרב ָאַמר: ֵאין ִּדין ְמִעיָלה, ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ֶנֶעְׂשָתה ּבֹו ִמְצַות ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן, 

ְוֵאין לֹו ִׁשיּמּוׁש ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. 
ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר: ֵיׁש ִּדין ְמִעיָלה, ִמְּפֵני ֶׁשֲעַדִין ָצִריְך ְלהֹוִציא אֹותֹו ְלֵבית 

ַהֶּדֶׁשן ְועֹוד ֹלא ִנְגְמָרה ֲעבֹוָדתֹו.

בס"ד

איזה דבר ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ִמְתַקֵּים ַרק ַּפַעם ַאַחת   .1
ְּבָכל ִׁשְבִעים ָׁשָנה?

מה הייתה ָהֲעבֹוָדה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ְּבֵבית   .2
ַהִּמְקָּדׁש ְּבָכל יֹום ואיך היא התבצעה? 

מתי חי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן הֹוְרָקנּוס? מי היה רבו ומי היה   .3
תלמידו?

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה,  ַדִּּפים ח׳- י״א

מי אני?

???שאלות השבוע

דבר תורה 
בתחילת הפרשה מתוארת הברית שכורת ה' עם בני 
ישראל: "אתם נצבים היום כולכם... לעברך בברית ה' 
אלוקיך".  רש"י מסביר שהמושג "לעבור" בברית מסמל 
את הצורה בה היו כורתים ברית בזמנים עברו: היו מחלקים 
לשניים דבר כלשהו, ובעלי הברית היו עוברים בין החלקים 
הללו, כסמל לכריתת הברית. כך גם נעשתה למשל 
"ברית בין הבתרים" שבין ה' לאברהם. יש להבין: מדוע 
"ברית" שמטרתה לאחד, לקרב ולחבר - נעשתה דווקא 
בצורה של חלוקה וכריתה? הרב חרל"פ מסביר שעניינה 
של הברית להיות לעזר ושמירה דווקא בתקופות בהם 
יש משבר ומחלוקת. דווקא אז באה לידי ביטוי הברית 
שאומרת שאע"פ שהמצב עכשיו הוא רחוק ומחולק - 
עדיין נשארים אנו שייכים ונאמנים, כי זוכרים אנו את 
החיבור העמוק שנוצר בינינו בשעה בה נכרתה הברית. 

בתפילות העמידה של ראש השנה תיקנו חכמים 
להוסיף שלוש ברכות, שנקראות מלכויות, זיכרונות 
ושופרות. ברכת מלכויות עוסקת בהמלכת ה' על 
העולם, ברכת זיכרונות מבקשת שיזכור אותנו לטובה, 
וברכת שופרות מבקשת שישמע את קול תקיעות 
השופר שלנו. בכל אחת מברכות אלה מזכירים פסוקים 
מהתורה, מהנביאים ומהכתובים הקשורים לעניינה 

של הברכה, ובסיום הברכה תוקעים בשופר.

אם תיקחו את אחת היבשות, ותחתכו את חציה - תקבלו אותי.
יש לי שם נוסף, שבסופו משהו שנמצא בפיכם.

כאשר התרנגול היה קורא, היו הכוהנים מטפלים בי.
רב ורבי יוחנן נחלקו לגבי דיני.

מי אני ומה שמי? 

ַּדף ח': ַחַּטאת ָהעֹוף

ַהִּמְׁשָנה קֹוַבַעת ֶׁשֵּיׁש ִּדין ְמִעיָלה ְּבַחַּטאת ָהעֹוף ֵמֶרַגע ֶׁשִהְקִּדיׁשּו ֶאת ָהעֹוף 
ְלקֹוְרָּבן. ֲעבֹוַדת ַהּקֹוְרָּבנֹות ְּבעֹוף ׁשֹוָנה ַלֲחלּוִטין ֵמֲעבֹוַדת ַהּקֹוְרָּבן ֶׁשל ְּבֵהָמה. 
ֵאין ׁשֹוֲחִטים ֶאת ָהעֹוף ַוֲאִפיּלּו ֵאין זֹוְרִקים ֶאת ָּדמֹו, ֶאָּלא ָּכְך ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה:

ְמִליָקה - ַהּכֵֹהן מֹוֵלק ֶאת ָהעֹוף ִמַּצּוָארֹו, ְלעּוַּמת ְּבֵהָמה ַהִּנְׁשֶחֶטת.
ַהָּזָאה - ַהּכֵֹהן אֹוֵחז ָּבעֹוף ּוֵמִּזיז ֶאת ָידֹו ִּבְתנּוָפה, ְוָכְך ֵחֶלק ִמַּדם ָהעֹוף 

מּוֶזה ַעל ַהִּמְזֵּבַח.
ִמיּצּוי - ַהּכֵֹהן ַמִּניַח ֶאת ַצּוָאר ָהעֹוף ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוגֹוֵרר אֹותֹו ַעל ִקיר 

ַהִּמְזֵּבַח ְוָכְך ִמְתַמֶּצה )ִנְגָמר( ַהָּדם ֶׁשָּבעֹוף.
ְיִדיָעה ֲחׁשּוָבה נֹוֶסֶפת ַעל ַהֶהְבֵּדל ֵּבין קֹוְרַּבן עֹוף ְלקֹוְרַּבן ְּבֵהָמה: קֹוְרַּבן 
ַחַּטאת עֹוף ֵאינֹו עֹוֶלה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְּכָלל, ֶאָּלא ָכל ְּבָׂשרֹו ֶנֱאָכל ַעל ְיֵדי ַהּכֲֹהִנים.

ַּדף י': "ְוַלד ַחָּטאת"

ַמהּו "ְוַלד ַחָּטאת"? ְּבָנּה ֶׁשל ְּבֵהָמה ֶׁשהּוְקְּדָׁשה ְלקֹוְרַּבן ַחָּטאת. ַאֲחֵרי 
ֶׁשִהְקִּדיׁשּו ֶאת ַהְּבֵהָמה ְלקֹוְרַּבן ַחָּטאת ִהיא ִהְתַעְּבָרה ְוַאַחר ָּכְך ָיְלָדה.

ְּברֹוב ַהּקֹוְרָּבנֹות ַהִּדין ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה הּוא ֶׁשַהּוָָלד ִנְהֶיה קֹוְרָּבן ְּכִאּמֹו. ְלָמָׁשל, 
ִאם ְּבֵהָמה ֶׁשהּוְקְּדָׁשה ְלקֹוְרַּבן ְׁשָלִמים ָיְלָדה, ַהּוָָלד ֶׁשָּלּה מּוְקָרב ַּגם הּוא 
ְלקֹוְרַּבן ְׁשָלִמים. ַמּדּוַע ׁשֹוֶנה ִדינֹו ֶׁשל קֹוְרַּבן ַחָּטאת? ִמְּפֵני ֶׁשֶאת קֹוְרַּבן 
ַחָּטאת ָצִריְך ַהַּמְקִּדיׁש ְלַהְפִריׁש ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ַהֵחְטא, ְוַהּוָָלד ַהֶּזה ֵמעֹוָלם 
ֹלא הּוְקַּדׁש ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֶחְטאֹו ֶׁשל ַהַּמְקִּדיׁש, ְוָלֵכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריבֹו.

ַּדף י"א: ַּפַעם ְּבִׁשְבִעים ָׁשָנה

ַאַחד ַהְּדָבִרים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ִמְתַקֵּים ַרק 
ַּפַעם ַאַחת ְּבָכל ִׁשְבִעים ָׁשָנה. ַּבֶּמה ְמדּוָּבר? ְּברֹאׁש 
ַהִּמְזֵּבַח ָהיּו ְנָקִבים ֶׁשְּלתֹוָכם ָׁשְפכּו ְנָסִכים ֶׁשל ַיִין. 
ַהְּנָסִכים ָהיּו ְמַחְלְחִלים ֶּדֶרְך ַהְּנָקִבים ּוִמְצַטְּבִרים 
ִיׁש, ְוָלֵכן  ְּבָמקֹום ֶׁשִּנְקָרא "לּול", ֶׁשִרְצָּפתֹו ָהְיָתה ִמּׁשַ
ַהַּמְׁשִקים ֹלא ָהיּו ְמַחְלְחִלים ְוִנְסָּפִגים ֶאָּלא ִמְצַטְּבִרים 
ָׁשם. ִאם ֹלא ָהיּו ְמַפִּנים ְלעֹוָלם ֶאת ַה"ּלּול", ִאי ֶאְפָׁשר 
ָהָיה ִלְׁשּפֹוְך עֹוד ְנָסִכים ִמְּפֵני ֶׁשַהְּנָסִכים ַהְיָׁשִנים 
ָהיּו ִמְצַטְּבִרים ְּבַכּמּות ָּכזֹו ֶׁשַהחֹוִרים ֶׁשַּבִּמְזֵּבַח ָהיּו 

ִנְסָּתִמים. ָלֵכן, ַּפַעם ְּבִׁשְבִעים ָׁשָנה ּכֲֹהִנים ְצִעיִרים ָיְרדּו ְבאֹותֹו לּול ְוֵהִביאּו 
ם ַיִין ָקרּוׁש ֶׁשִהְצַטֵּבר ָׁשם, ְוׂשֹוְרִפים אֹותֹו ָּבֲעָזָרה. ִמּׁשָ
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