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  !דף קריאה לשבת

ּלְקוּת ּתַ ְס יִקים ִה דִּ   ַהצַּ
, ַהִּמּלּוִאים ְיֵמי ִׁשְבַעת ַאֲחֵרי, ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום 

 ֹמֶׁשה. ָהָעם ּוְלִזְקֵני ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ָקָרא ֹמֶׁשה

 ָקְרָּבנֹות ַּכָּמה ַיְקִריב ְּבַעְצמוֹ  ֶׁשַאֲהֹרן ָאַמר

 ּוֹמֶׁשה ַהִּמְׁשָּכן ְלַיד ִהְתַאֵּסף ָהָעם ָּכל. ְמיָֻחִדים

  .ָקְרָּבנֹות ּוְלַהְקִריב ַלִּמְזֵּבחַ  ָלֶגֶׁשת ְלַאֲהֹרן ָאַמר

 ַעְצמוֹ  ִּבְׁשִביל, ַהָּקְרָּבנֹות ֶאת ִהְקִריב ַאֲהֹרן

 ְלָהִכין ִסֵּים ְּכֶׁשַאֲהֹרן. ִיְׂשָרֵאל ַעם ָּכל ּוִבְׁשִביל

 ָיָדיו ֶאת ֵהִרים הּוא, ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַהָּקְרָּבנֹות ֶאת

ֵאָליו ִהְצָטֵרף ֹמֶׁשה ַּגם. ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶאת ּוֵבַר ,

  .ֻּכָּלם ֶאת ָיַחד ֵּבְרכּו ְוֵהם

 ָרָאה ָהָעם ָּכל! ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַהָּקְרָּבנֹות ֶאת ֶׁשָּׂשְרָפה ֵאׁש הֹוִריד' ה ִּפְתאֹום

  . ְמאֹוד ָׂשְמחּו ְוֻכָּלם ֶּׁשִהְתַּגָּלה' ה ְּכבֹוד ֶאת

 ִעם ַמְחּתֹות ָלְקחּו, ַוֲאִביהּוא ָנָדב, ַאֲהֹרן ֶׁשל ִמָּבָניו ְׁשַנִים, ְזַמן ְּבאֹותוֹ 

 ְּבִלי ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַהְּקֹטֶרת ֶאת ִהְקִטירּו ֵהם. ַהֹּקֶדׁש ְלתֹו ְוִנְכְנסּו ְקטֹוֶרת

 ֵמתּו ַהַּצִּדיִקים ַוֲאִביהּוא ָנָדב. ְׁשֵניֶהם ֶאת ְוָׂשְרָפה ֵאׁש ָיְצָאה ְלֶפַתע. ְרׁשּות

ָהיּו ֶׁשּלוֹ  ַהָּבִנים ֶׁשְּׁשֵני לוֹ  ְוָאַמר ַאֲהֹרן ֶאת ִנֵחם ֹמֶׁשה ...ַהֹּקֶדׁש ְּבתֹו 

  .ְוָׁשַתק ָׁשַמע ַאֲהֹרן. ִּבְמיָֻחד ְקדֹוִׁשים

. ַהֹּקֶדׁש ִמּתֹו אֹוָתם ְלהֹוִציא ַוֲאִביהּוא ָנָדב ֶׁשל ַהּדֹוִדים ְּבֵני ֶאת ִצָּוה ֹמֶׁשה

 ֵיְצאּו ְוא ִיְתַאְּבלּו ֶׁשא ַוֲאִביהּוא ָנָדב ֶׁשל ּוְלַאִחים ְלַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ָאַמר עֹוד

 ַעל ְוִיְתַאֵּבל ִיְבֶּכה ִיְׂשָרֵאל ַעם ָּכל ֲאָבל'. ה ֶׁשל ְמָׁשְרִתים ֵהם ִּכי, ֵמַהִּמְׁשָּכן

  .ַאֲהֹרן ְּבֵני ְׁשֵני ֶׁשל ַהְּׂשֵרָפה



 ָקָראִתי? ֵּכיַצד

__________________________

_____ 

 ֶאת ֲאָבל. ַּבָּקְרָּבנֹות ֶׁשָּלֶהם ַהֵחֶלק ֶאת ָּכָרִגיל ֶלֱאכֹול ַלֹּכֲהִנים ָאַמר ֹמֶׁשה

 ַהַחָּטאת ֶּׁשָּׂשִעיר ְלֹמֶׁשה ְּכֶׁשִהְתָּבֵרר. ָאְכלּו א ֵהם ַהַחָּטאת ָקְרָּבן ְּבַׂשר

 ֶׁשא ָעִדיף, ָּכֶזה ָאסֹון ָקָרה ֶׁשּבוֹ  ֶׁשְּביֹום ִהְסִּביר ַאֲהֹרן. ַּכַעס הּוא, ִנְׂשַרף

  .ָאַמר ֶׁשַאֲהֹרן ַמה ֶאת ִקֵּבל ֹמֶׁשה. ַהָּקְרָּבנֹות ֶאת ֶלֱאכֹול

 ֶׁשָּׁשתּו ַאֲחֵרי ַלִּמְקָּדׁש ְלִהָּכֵנס ַהֹּכֲהִנים ַעל ָאַסר' ה, ַהּנֹוָרא ַהִּמְקֶרה ַאֲחֵרי

  .ֵׁשָכר אוֹ  ַיִין

 ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני. ָאסּור ְוֵאילּו ֶלֱאכֹול ֻמָּתר ַחִּיים ַּבֲעֵלי ֵאילּו ֹמֶׁשה ֶאת ִליֵּמד' ה

 ָּכל ִמְּׁשָאר ּוְטהֹוִרים ְקדֹוִׁשים ֵהם ִּכי ,ַהַחִּיים ַּבֲעֵלי ִמָּכל ֶלֱאכֹול ָאסּור

  .ִסיָמִנים ְלִפי ְמַזִהים ְוַהְּטֵמִאים ַהְּטהֹוִרים ַהַחִּיים ַּבֲעֵלי ֶאת. ָהַעִּמים

 ּוְמֻחֶּלֶקת ְסדּוָקה ֶׁשָּלּה ָהֶרֶגל ַּפְרַסת: ִסיָמִנים ְׁשֵני ֵיׁש ְטהֹוָרה ִלְבֵהָמה

 ְּבֵהָמה ַרק. ׁשּוב אֹותוֹ  ְולֹוֶעֶסת ֵמַהֵּמַעִים ָהֹאֶכל ֶאת ַמְעָלה ְוִהיא, ִלְׁשָנִים

  . אֹוָתּה ֶלֱאכֹול ּוֻמָּתר ְטהֹוָרה ְּבֵהָמה ִהיא ַהִּסיָמִנים ְׁשֵני ֶאת ָלּה ֶׁשֵּיׁש

 ְסַנִּפיר לוֹ  ֶׁשֵּיׁש ָּדג ַרק. ְוַקְׂשַקִּׂשים ְסַנִּפיִרים ֵהם ַהִּסיָמִנים, ְּבָדִגים

 ְוָאסּור ֵהם ְטֵמִאים ַהַּמִים ְיצּוֵרי ְׁשַאר ָּכל. ִמֶּמּנּו ֶלֱאכֹול ֻמָּתר ְוַקְׂשֶקֶׂשת

  .ֵמֶהם ֶלֱאכֹול

 ָהעֹופֹות ְׁשָאר ְוָכל -ְטֵמִאים עֹופֹות ֶׁשל ְרִׁשיָמה ּכֹוֶתֶבת ַהּתֹוָרה, ְּבעֹופֹות 

 ֶׁשֵּיׁש ַהֲחָגִבים ֶאת ַרק ֶלֱאכֹול ֻמָּתר, ְוַהֲחָרִקים ַהְּׁשָרִצים ִמֵּבין. ְטהֹוִרים

  .ַלֹּגַבּה קֹוְפִצים ֵהם ֶׁשִאָּתן ֵאּלּו, נֹוָספֹות ַרְגָלִים ְׁשֵּתי ָלֶהם

 ֶאת ֶּׁשֵהִקים ֶזה ְוהּוא ְלִיְׂשָרֵאל ַהּתֹוָרה ֶאת ֶׁשהֹוִריד ֶזה הּוא ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה

 ְּכֶׁשַאֲהֹרן, ַהְּׁשִמיִני ְּביֹום ַרק, ֹזאת ְּבָכל. ָיִמים ִׁשְבָעה ְּבֶמֶׁש, ַהִּמְׁשָּכן

  .ַּבִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִכיָנה ְוָׁשְרָתה ִמָּׁשַמִים ֵאׁש ָיְרָדה ָאז, ָקְרְּבנֹוָתיו ֶאת ִהְקִריב

 ְּבַעם ִהְתָעֶרב ָּכ ָּכל א ַרֵּבנּו ֶׁשֹּמֶׁשה הּוא ְלַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ֵּבין ַהֶהְבֵּדל

 ַאֲהֹרן, ְלֻעָּמתוֹ . ּוִמְצוֹות ּתֹוָרה ָלֶהם ְוָנַתן אֹוָתם ִלֵּמד ְּבִעיָקר ֶאָּלא, ִיְׂשָרֵאל

 ִּבְמִריָבה ֶׁשָהיּו ְיהּוִדים ֵּבין ָׁשלֹום עֹוֶׂשה ָהָיה הּוא. ִיְׂשָרֵאל ַעם ִעם ִהְתַעֵּסק

 ַהְּׁשִכיָנה ָּׁשְרָתה ְּבֶאְמָצעּותוֹ  ַּדְוָקא ָלֵכן. ְלַהֵּׁשם ִלָּבם ֶאת ְלָקֵרב ְוָדַאג

  .ַּבִּמְׁשָּכן

 ַאֲהַבת ְיֵדי ַעל ִהיא ָלעֹוָלם ְקֻדָּׁשה ְלהֹוִריד ֶׁשַהֶּדֶר, ִמָּכ ִלְלֹמד נּוַכל

            .ִיְׂשָרֵאל


