
 יומן  
 תקופת בית המקדש הראשוןתאריך: 

 ירושלים רחובות העיר העתיקה,

 .ליומני היקר אתאר לך את מה שקרה לי אתמו

היה זה בוקר נעים במיוחד, מצאתי את עצמי הולך עם חברי בסמטאות העיר  
  לפתע הרגשתי תחושה מוזרה בעקבי,  .העתיקה, כשבאופק נראה בנין בית המקדש

  ,הכבש לא היה לבדו .הסתובבתי ולהפתעתי הרבה היה זה כבש שליכך את עקבי 
שלך,   זה היה יכול לחפוף עם השם   שאלתי,  למה לא עם עז . ליווה אותו שכני עזרא

 חייכתי אליו. 

בדרך כלל שמסתובבים עם בהמות זה להקריב   ,הרי אתה יליד ירושלים   ,אלחנן 
אוהו אני   ? איזה קורבן אתה מקריב שאלתיאז   הוא פנה אלי בחביבות.קורבנות, 

.  הזדמנה לי אפשרות לקיים מצוות שילוח הקן ולא קיימתישמקריב קורבן עולה בגלל 
למעלה והקורבן צריך גם להיות  בשלימותו קורבן עולה נקרא כך משום שהוא עולה 

 ן זכר ולא נקבה, תודה רבה עזרא ששיתפת אותי על קורבנך.  ממי

 האם זאת פעם ראשונה בחייך שאתה מקריב קורבן עולה? 

 לצערי לא... 

זאת כבר הפעם השלישית, פעם קודמת הייתי צריך להביא קורבן בגלל שמצאתי  
אוצר של מטבעות זהב בשבת, ורציתי להרים אותם. ברוך ה' שהצלחתי להתגבר על  
היצר והמחשבה לא ירדה למעשה, אבל על ההרהור הבאתי קורבן. ובפעם הראשונה  

מנם מיד תיקנתי והשבתי  מהפירות של השכן שלי, אולא התגברתי ולקחתי בלי רשות 
 את הגזילה אבל נשארתי חייב להביא קורבן עולה

  

 



2 

אני רץ לקראתו   . וון בית המקדש, ואז אני רואה מרחוק את דוד נחמיההמשכנו לכי
מה אתה עושה כאן שאלתי אותו, דוד   ,ומוצא את עצמי מוקף בכבשים, דוד נחמיה 

ר עלי, היי אלחנן מה נשמע אני  נחמיה הוא לא גר בירושלים והוא דוד החביב ביות
האמת לא זוכר   . שאל אותי ?אתה זוכר את כל שלבי ההקרבה  ,הולך להקריב קורבן
גיד לך, שלב ראשון הוא הבאה ובדיקה שבו הוא מביא את  אהכל אמרתי, אז אני  

הבהמה לבית המקדש  
שאין בה  אותה  יםובודק
שלב שני סמיכה  מום, 

שהוא מניח את ידיו על  
ראש הבהמה ומתוודה  

שלב שלישי שחיטה  
שהוא שוחט את הבהמה  
מצפון למזבח שלב רביעי  

הולכת הדם שהכהן  
מוליך את הדם למזבח  

שלב חמישי זריקת הדם  
שהכהן זורק את הדם  
שלב שישי... עוד כמה  
שלבים נשארו שאלתי  
ביאוש ידעתי שכשדוד  

הוא   נחמיה מתחיל לדבר
דוד נחמיה   לא מסיים... 

לא הקשיב לדברי ורק  
...שלב  איפה עצרתי, שאל  
הפשטה מפשיט את הבהמה שלב   שישי

חלקים   10שביעי נתוח שהוא חותך את הבהמה ל
נקיים שלב  שלב שמיני רחיצה שהוא רוחץ את החלקים שלא 

תשיעי הקטרה ועריכה הכהן זורק את חלקי הקרבן לאש המערכה ובעזרת  
רך מסדר אותם יפה. נרדמת אלחנן, דוד נחמיה תפס אותי בדיוק כשנשענתי על  מוט א 

קיר ועצמתי עיניים, דוד נחמיה שאלתי אתו, זה לא קשה כל ההקרבה וכל הסיפור  
? דבר ראשון התהליך הארוך הזה הוא בעיקר כשמביאים בקר  הענק הזה לא קשה לך

זה  ש ה פשוט בהרבה. האמתאו צאן, כשמביאים עוף זה פשוט יותר ובהבאת מנחה ז
גם בגלל שאני גורם  עונג ו זכות לעשות את זה וכל פעם מחדש אני מתמלא שמחה 

ומה   . אמר דוד נחמיהנחת לה' וגם בגלל שכך אני מכפר על ההנהגה הלא טובה שלי, 
אוי אני חייב להספיק להגיע לבית    ,שאלתי, כולו עולה לה' ו?עם הבשר מה עושים אית

 נזכה להגיע לבית המקדש במהרה וימינו!! המקדש והלוואי ש
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