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  !דף קריאה לשבת

ֵאׁש  ִאית ָה לְ ּפִ    ַה

  !".ָלקּום ָצִרי ְּכָבר, ַאָּבא"

! ְּדבֹוָרה. "ֵעיפֹות ֵעיַנִים ָּפַקח ָהָאב

. ְלִבּתוֹ  ָאַמר, ַהַּלְיָלה ֶאְמַצע ֲעַדִין

  ?!".ְיֵׁשָנה א ַאְּת  ָלָּמה"

. ְּדבֹוָרה ֵהִׁשיָבה!", ִמְתַרֶּגֶׁשת ֲאִני"

 ֲחנַֻּכת ֶאת ִלְראֹות רֹוָצה ֲאִני"

 ַּבֲעבּור ֶׁשָּבִנינּו ַהִּמְׁשָּכן

  ".ָהֱאלֹוִקים

 ִמְתַרְּגִׁשים ֻּכָּלם. צֹוֶדֶקת ַאְּת "

 ְזַמן ֵיׁש ֲאָבל. "ָהָאב ִמְלֵמל", ְמֹאד

  .ְקָצת עֹוד ִליֹׁשן ִלי ְּתִני. ַהֹּבֶקר ַעד

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָיְצאּו ָׁשָנה ִלְפֵני ַהֶּזה ַּבֹחֶדׁש. ִניָסן ֹחֶדׁש ְּבֹראׁש ָהָיה ֶזה

, ִסיַני ַהר ַעל ַהּתֹוָרה ֶאת ִקְּבלּו ָּכ ַאַחר ָׁשבּועֹות ִׁשְבָעה. ִמִּמְצַרִים

ֵלב ְּבֵחֶפץ ָּתְרמּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָּכל. ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ִלְבנֹות ִנְצַטּוּו ּוַבֶהְמֵׁש 

 ָיְצרּו ַהִּמְקצֹוִעִּיים ְוָהָאָּמִנים, ַהִּמְׁשָּכן ִּבְנַית ְלֹצֶר ְיָקִרים ֳחָמִרים

  .ֶׁשּלוֹ  ַהְּמיָֻחִדים ַהֵּכִלים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ֵמֶהם



 ָקָראִתי? ֵּכיַצד

__________________________

_____ 

 ֵאי ַהֹּכֲהִנים ֶאת ְלַלֵּמד ִהְתִחיל ּוֹמֶׁשה, ַהִּמְׁשָּכן הּוַקם ָׁשבּועַ  ִלְפֵני

 ְלַבּדוֹ  ְוהּוא, ָלָבן ָחלּוק ָלַבׁש הֹמׁשֶ . ַהֹּקֶדׁש ֲעבֹודֹות ָּכל ֶאת עֹוִׂשים

 ָמה ְוָלְמדּו ֵהיֵטב ָעָליו ִהְסַּתְּכלּו ְוַהֹּכֲהִנים, ָהֲעבֹודֹות ָּכל ֶאת ָעָׂשה

  .יֹום ַאֲחֵרי יֹום, ָיִמים ִׁשְבָעה ָהָיה ָּכ. עֹוִׂשים ְוֵאי עֹוִׂשים

 ַהֹּכֲהִנים ַהּיֹום. ַהֲהָכנֹות ָּכל ְוִהְסַּתְּימּו ַהַהְכָׁשָרה ְיֵמי ִנְגְמרּו ַעְכָׁשיו

 ְוָצָפה ַהִּמְׁשָּכן מּול ִהְתַאֵּסף ֻּכּלוֹ  ָהַעם. ַּבִּמְׁשָּכן ַלֲעֹבד ַמְתִחיִלים

  .ִיְהֶיה ָמה ִלְראֹות ְּבֶמַתח

 ְּבִדּיּוק, ַהָּקְרָּבנֹות ֶאת ְוִהְקִריב, ָהֲעבֹודֹות ָּכל ֶאת ָעָׂשה ַהֹּכֵהן ַאֲהֹרן

 ְוָכל, ַהֹּקֶדׁש ַּבֲעבֹוַדת לוֹ  ָעְזרּו ַאֲהֹרן ֶׁשל ָּבָניו. אֹותוֹ  ִלֵּמד ֶׁשֹּמֶׁשה ְּכִפי

  .ַּתְפִקידוֹ  ֶאת ָעָׂשה ֵמֶהם ֶאָחד

: ָהַעם ֶאת ּוֵבְרכּו ָיְצאּו, ָהֲעבֹודֹות ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות ַהֹּכֲהִנים ְּכֶׁשִּסְּימּו

 ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ְלִהָּכֵנס ִּתְזּכּו ָּכ', ַלה ִמְׁשָּכן ִלְבנֹות ֶׁשְּזִכיֶתם ְּכֵׁשם"

  ".ֶקַבע ֶׁשל ִמְקָּדׁש ֵּבית ְוִלְבנֹות

, ְּכלֹוַמר". ָעֵלינּו ּכֹוְנָנה ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה ָעֵלינּו' ה ֹנַעם ִויִהי: "ָעָנה ָהַעם

  .ִמַּמֲעֵׂשינּו ְמֻרֶּצה ֶׁשהּוא ָלנּו ְוַיְרֶאה ֵאֵלינּו ִיְתַּגֶּלה' ֶׁשה רֹוִצים ָאנּו

 ַהָּקָדִׁשים ִמֹּקֶדׁש ֵאׁש ַלֶהֶבת ָיְצָאה ִּפְתאֹום. ַהָּדָבר ָקָרה ְוָאז

 ָיְצָאה ּוִמָּׁשם, ַהֵהיָכל ֶׁשְּבתֹו ַהָּזָהב ִמְזַּבח ֶּדֶר ָעְבָרה ִהיא. ֶׁשַּבִּמְׁשָּכן

 ָהֵאׁש. ַהָּקְרָּבנֹות הּוְנחּו ֶׁשָעָליו, ַהְּנֹחֶׁשת ִמְזַּבח ַעל ְוָנֲחָתה ֶהָחֵצר ֶאל

  .ּתֹוָדה ִׁשיֵרי ָׁשר ֻּכּלוֹ  ְוָהַעם, ַהָּקְרָּבנֹות ֶאת ָׂשְרָפה ַהִּפְלִאית

 ְוַגם, ַּבִּמְדָּבר ַהְּנדּוִדים ְׁשנֹות ְּבָכל ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ִנְׁשֲאָרה ַהֹּזאת ָהֵאׁש

 ֵּבית ֶׁשִּנְבָנה ַעד, ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִנְכְנסּו ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשְּבֵני ָּכ ַאַחר

  .ַהְּׁשִליִׁשי ַהִּמְקָּדׁש

  )ַוִּיְקָרא, ַהָּגדֹול ִמְדָרׁש ִּפי ַעל(


