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ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַצו ַשׁ ָבּת ַה ָגדוֹל ׀ ח' נִ ָ

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה



" ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ִתּ ָשּׁ ֵחט ָהע ָֹלה ִתּ ָשּׁ ֵחט ַה ַח ָטּאת"

לרפואת יעקב נתנאל כלב חי בן דינה

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
רוּחת ַהבּ ֶֹקר ִה ְתּ ַכּ ָנ ְסנו ֶאל
אַחר ֲא ַ
וּב ֵס ֶדרְ .ל ַ
סוּקים ְבּנִּ ָקּיוֹן ְ
ַחג ַה ֶפּ ַסח ִמ ְת ָק ֵרבָ .כּל ֶא ָחד ִמ ְבּנֵי ַה ַבּיִת ָהיוּ ֲע ִ
ֵמה ִמ ָכּל ַה ָבּא ְל ַיד
ְתה ֲער ָ
ימת ַמ ָטּלוֹת ְלאוֹתוֹ ַהיּוֹםְ .בּ ֶמ ְר ָכּז ַה ַבּיִת ָהי ָ
ָסלוֹן ַה ַבּיִת ,וְ ָשׁם ִק ַבּ ְלנוּ ֵמ ִא ָמּא ְר ִשׁ ַ
ירם ַלנִ ְצ ָר ִכיםְ .ל ֶפ ַתע נִ ְשׁ ְמ ָעה ְק ִריאַת ַתּ ְד ֵה ָמה ִמ ִפּי ָה ֶשׁל ָר ֵחל.
הוֹצאנוּ ָכּל ֶא ָחד ֵמ ַח ְדרוַֹ ,על ְמנַת ְל ַה ֲע ִב ַ
ֶשׁ ֵ
ֵע ַכּ ָמּה זְ ַמן ֲא ִני ְמ ַח ֶפּ ֶשׂת אוֹתוָֹ ,ל ַק ְח ָתּ ִלי ֵאת ַה ַקּ ְל ָמר ְללֹא
אַתּה יוֹד ַ
עוֹשׂה ַה ַקּ ְל ָמר ֶשׁ ִלּי ֶא ְצ ְל ָךָ ,
ֲחנַנְ ֵאלָ ,מה ֶ
ֵבה.
יפה ָר ֵחל ,זוֹ ַמ ָמּשׁ גְּ נ ָ
הוֹס ָ
ָפה ִמ ִצּ ְדּ ָךִ ,
ְה ֵחל ִל ְבכּוֹת .זֶה ַמ ָמּשׁ לֹא י ֶ
ַשּׁב ְבּ ִפנַּת ַה ֶח ֶדר ו ֵ
ְרשׁוּת? ֲחנַנְ ֵאל ִה ְתי ֵ
ֻלּנוּ ְל ִה ְת ַכּנֵּס ְבּ ָסלוֹן ַה ַבּיִתָ .מה ָק ָרה? ְשׁאַ ָלה
וְא ָמּא ֶשׁ ָשּׁ ְמ ָעה ֶאת ַה ֶבּ ִכי ִבּ ְקּ ָשׁה ִמכּ ָ
ָברִ ,
ִבּ ְכיוֹ ֶשׁל ֲחנַנְ ֵאל גּ ַ
אתי? הוּא ָתּ ִמיד
ְמן ִח ַפּ ְשׂ ִתּי אוֹתוֹ וְ לֹא ָמ ָצ ִ
יוֹד ַעת ַכּ ָמּה ז ַ
ִא ָמּאֲ .חנ ְַנ ֵאל ָגּנַב ִלי ֵאת ַה ַקּ ְל ָמר ֶה ָח ָדשׁ ֶשׁ ִלּי! אָת ַ
בּוֹאי ֵא ַלי ְבּ ַב ָקּ ָשׁה.
אָמ ָרה ִא ָמּא ִ
כּוֹע ֶסתָ .ר ֵח ִליְ ,
ֶיה ְכּ ֶשׁ ִהיא ֶ
ְמה ָר ֵחל ֶאת ְדּ ָבר ָ
לוֹק ַח ְדּ ָב ִרים ְבּ ִלי ְרשׁוּתִ ,סיּ ָ
ֵ
ַע ֶשׂה ַה ְפ ָס ָקה
יקה ֶאת ֲח ַננְ ֵאל ַהבּוֹ ֶכה .בּוֹאוּ י ְָל ַדי ַה ְיּ ָק ִרים ְונ ֲ
ָדהּ ַה ְשּׁנִ יָּה ֶה ֱחזִ ָ
וּבי ָ
ֶיה ְ
אָס ָפה ֶאת ָר ֵחל ֵאל ָ
ִא ָמּא ְ
ֶא ַמרִ " :בּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ִתּ ָשּׁ ֵחט ָהעֹ ָלה
בוּע נ ֱ
בוּעְ .ראוְּ ,בּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ְבּ ֲעבוֹדוֹת ַה ֶפּ ַסח וְנִ ְל ָמד ַר ְעיוֹן ִמ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ֻמּתוָֹ ,ק ְר ָבּן ָח ָטאת
ְבּח ִל ְכבוֹד ה'ְ .לע ָ
עוֹלה נִ ְק ָרא קֹדֶשׁ קוֹ ָד ִשׁים וְ כֻלּוֹ ֻמ ְק ָרב ַעל ַה ִמּז ֵ
ִתּ ָשּׁ ֵחט ַה ַח ָטּאת"ָ .ק ְר ָבּן ָ
יבים ֶאת
דּוּע ַמ ְק ִר ִ
אַתּם ַמ ַ
יוֹד ִעים ֶ
אָדם ,וְ ַה ָקּ ְר ָבּן ָבּא ִל ָכ ֶפּר לוֹ ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ַה ָפּסוּלְ .
ָבּא ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָע ָשׂה ָה ָ
ְעוֹשׂה
חוֹטא ו ֶ
אָדם ֵ
ֻלּהּ קֹדֶשׁ? ָשׁ ֲא ָלה ִא ָמּאְ .כּ ֶשׁ ָ
עוֹלה ֶשׁכּ ָ
יבים ֶאת ָה ָ
ָק ְר ָבּן ַה ַח ָטּאת ְבּאוֹתוֹ ָמקוֹם בּוֹ ַמ ְק ִר ִ
ידה
ָעים ְולֹא ַקל ִבּ ְכ ָללָ .לכֶן ִה ְק ִפּ ָ
שׁוּבהֲ .א ָבל זֶה ְמאֹד לֹא נ ִ
יך ְל ִה ְת ַבּיֵּשׁ ְו ַל ֲחזֹר ִבּ ְת ָ
ַמ ֲע ֶשׂה ָפּסוּל ,הוּא ָצ ִר ְ
יבים
וּמ ְק ִר ִ
ְהוּדי ְל ַה ְק ִריב ַח ָטּאת ַ
יוֹתרְ .כּ ֶשׁ ָבּא י ִ
חוֹטא ְכּמוֹ ַעל ְכּבוֹדוֹ ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ֵ
תּוֹרה ַעל ְכּבוֹדוֹ ֶשׁל ַה ֵ
ַה ָ
עוֹלה ְל ָק ְר ָבּן ָח ָטאתָ .ר ֵחל
ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ִבּ ְמקוֹם ָהעוֹ ֶלהֵ ,אין הוּא ִמ ְת ַבּיֵּשׁ ִכּי לֹא ִנ ֵתּן ְל ַה ְב ִחין ֵבּין ָק ְר ָבּן ָ
וּבקּוֹל
יטה ַבּ ֲחנ ְַנ ֵאל ַה ָקּ ָטן ֶשׁ ָחבוּק ָהיָה ִבּ ְזרוֹעוֹת ִא ָמּם ,נִ גְּ ָשׁה ֵא ָליו ְונִ ְשּׁ ָקה ֶאת רֹאשׁוֹ ְ
ֶשׁנִּ ְרגְּ ָעה ֵבּינְ ַתיִםִ ,ה ִבּ ָ
ֵח? ֲחנַנְ ֵאל
אוֹת ָך ,סוֹל ַ
יחה ִמ ְמּ ָך ִאם ֶה ֱע ַל ְב ִתּי ְ
אָמ ָרהֲ :חנַנְ ֵאל ַה ָמּתוֹקָ ,ס ַל ְח ִתּי ְל ָך .וְ ֲאנִ י ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת ְס ִל ָ
ָשׁ ֶקט ְ
אוֹהב .אַת ַמ ְר ָשׁה ִלי ְבּ ַק ְל ָמר? ָע ַמ ְדנוּ
דוֹלה ֶשׁ ֲאנִ י ָכּל ָכּ ְך ֵ
חוֹתי ַהגְּ ָ
וְאָמרָ ,בּ ַטח ,אַת ֲא ִ
ֵה ִרים ֶאת רֹאשׁוֹ ַ
וּמה ִא ְתּכֶם
ָפהָ .
ַהגוּת לֹא י ָ
יוֹתר ֵמ ָח ֵמץ ֶשׁל ִה ְתנ ֲ
ָקי ֵ
ַרנוּ ְלנִ ְקּיוֹנוֹת ַה ַבּיִת ְכּ ֶשׁ ִלּ ֵבּנוּ נ ִ
ְחז ְ
ְו ָצ ַח ְקנוּ ְבּקוֹל ָרם ,ו ָ
ָתן.
ֶסח ,יוֹנ ָ
ַקּים ֶאת ֶה ָח ֵמץ ֶשׁ ָבּלֵב? ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ַחג ַהפּ ַ
אַתּם ְמנ ִ
יך ֶ
אָכים ֶשׁ ִלּיֵ ,א ְ
ַמ ְל ִ
אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
ַח ֶסת ַל ִדּינִ ים
יפה ְפּ ָר ִטים ְבּ ִדינֵי ָכּל ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ,וּ ִמ ְתי ֶ
מוֹס ָ
ָפּ ָר ַשׁת ַצו ִ
יבים ָכּל
יך ַמ ְק ִר ִ
יבים ֶאת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת וְ ֵא ְ
שׁוּבים ַלכּ ֲֹה ִנים ַה ַמּ ְק ִר ִ
ַה ֲח ִ
ֹשׁה ְל ַקדֵּשׁ ֶאת ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ְו ֵכ ָליו.
ָק ְר ָבּן .ה' ִצוָּה ֶאת מ ֶ
ֹשׁה ִצוָּה
וּבנָיו ִה ְק ִריבוּ ָק ְר ָבּנוֹת .מ ֶ
ְאַהרֹן ָ
ֹשׁה ָע ָשׂה ִכּ ְד ַבר ה' ,ו ֲ
מֶ
מוֹעד ַעד ִסיוּם ִשׁ ְב ָעת
וּבנָיו לֹא ָל ֵצאת ִמ ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
אַהרֹן ָ
ֶאת ֲ
נּוּך,
נוֹס ִפים ֶשׁנִּ ְל ָמ ִדים ַבּ ָפּ ָר ָשׁהִ :מנְ ַחת ִח ְ
לּוּאיםִ .דּינִ ים ָ
ְמי ַה ִמּ ִ
יֵ
ֶשׁן ,וְ ֵאשׁ ָתּ ִמיד .
וּמת ַהדּ ֶ
ִמנְ ַחת ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹלְ ,תּר ַ

השלם:
הוֹציא ֶאת _____ ֶאל ִמחוּץ
 .1וְ ִ
ַל ַמּ ֲחנֶה.
תּוֹרהָ ,לע ָֹלה ַל ִמּ ְנ ָחה,
 .2זֹאת ַה ָ
אָשׁם ________
וְל ָ
וְ ַל ַח ָטּאתָ ,
ִשׂ ָר ֵאלְ ,ל ַה ְק ִריב
ְ .3בּיוֹם _____ ֶאת ְבּנֵי י ְ
ֵיהם לה' ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי.
ֶאת ָק ְר ְבּנ ֶ
ֵ .4אשַׁ _____ _____ ,על ַה ִמּזְ ֵבּ ַח לֹא
ִת ְכ ֶבּה.




    

   
  

ְהוּדי וְ לוֹ ֵשׁ ֵני ָבּנִ ים
יתי ָה ָיה גָּר ַרב י ִ
ְליַד ֵבּ ִ
ֶסת,
ְק ַטנִּ יםְ ,כּ ֶשׁ ְבּ ָכל ַשׁ ָבּת ָהיָה הוֹ ֵל ְך ִעם ֵשׁ ֵני י ְָל ָדיו ְל ֵבית ַה ְכּנ ֶ
אָכים ֶשׁ ִלּי
אוֹמרִ " :הזְ ָדּ ְרזוּ ַמ ְל ִ
אוֹתם וְ ֵ
וְ ִל ְפנֵי ֶשׁ ָה ְלכוּ ָהיָה ֵמ ָז ֵרז ָ
ֶסת"ְ .כּ ֶשׁ ָחזַר ַעל ְדּ ָב ָריו ַשׁ ָבּת
ָפיִם וְ נָעוּף ְל ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ְקחוּ ֶאת ַה ְכּנ ַ
ילדֶי ָך
אַתּה קוֹרֵא ִל ָ
אַל ִתּיוַ " :ר ִבּיַ ,ה ִאם ָתּ ִמיד ָ
אַחר ַשׁ ָבּתָ ,שׁ ְ
ֵ
אָכים"? "לֹא" ָענָה ָה ַר ִבּיַ " ,רק ַבּ ַשּׁ ָבּת"ַ " .רק ַבּ ַשּׁ ָבּת? "
" ַמ ְל ִ
עוֹלם ַחי ִמכּ ַֹח ַה ְתּ ִפלּוֹת וְ ִשׁי ֵרי
אַל ִתּיִ .ה ְס ִבּיר ִלי ָה ַר ִבּיָ " :כּל ָה ָ
ָשׁ ְ
נוֹתנִ ים כּ ַֹח
עוֹלםַ .הנִּ גּוּנִ ים ַהנִּ ְפ ָל ִאים ְ
בוֹרא ָה ָ
ַה ַשּׁ ָבּת ֶשׁ ַשּׂ ִרים ְל ֵ
אָדם
בוּע ַכּ ֲא ֶשׁר ְבּנֵי ָה ָ
וּמי ַה ָשּׁר? ְבּ ָכל יְמוֹת ַה ָשּׁ ַ
וְ ֵחן וְ ַחיִּים ְל ָכלִ .
ָמים
ָסה ֵאין ָל ֶהם כּ ַֹח ַל ִשּׁירַ ,בּיּ ִ
רוּדים ִבּ ְדאָגוֹת ַפּ ְרנ ָ
וּט ִ
סוּקים ְ
ֲע ִ
ָפיִםָ .כּנָף ְליוֹם,
אָכיםְ .ל ָכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם יֵשׁ ֵשׁשׁ ְכּנ ַ
ֵא ֶלּה ָשׁ ִרים ַה ַמּ ְל ִ
אַך ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְמ ַמ ְלּ ִאים י ְַלדֵי
ָכּנָף ְליוֹםְ ,לעוּף בּוֹ ו ְָל ִשׁירְ .
אָכיםְ .בּיוֹם זֶה ִמ ְת ַפּ ֶשּׁ ֶטת ִשׁי ַר ָתּם
קוֹמם ֶשׁל ַה ַמּ ְל ִ
ִשׂ ָר ֵאל ֶאת ְמ ָ
יְ
ַא ָרצוֹת וּ ְמ ַמ ֵלּאת
ָמים ו ֲ
ירה ִמ ְת ַפּ ֶשּׁ ֶטת ַעל ְפּנֵי י ִ
ְה ִשּׁ ָ
עוֹלם ו ַ
ְבּ ָכל ָה ָ
ְהוּדי ַשׁר
ְאָמר ִלי ָה ַרבַ " :כּ ֲא ֶשׁר ֶילֶד י ִ
ְהוֹסיף ו ַ
עוֹלם כֻּלּוֹ" .ו ִ
ֶאת ָה ָ
ֶלד
מוֹס ְק ָבהְ ,ו ַכ ֲא ֶשׁר י ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ְבּ ְ
שׁוֹמ ִעים אוֹתוֹ י ְַל ֵדּי י ְ
ירוּשׁ ַליִםְ ,
ִבּ ָ
עוֹלם כֻּלּוֹ
ִשׂ ָר ֵאל ְבּ ָ
שׁוֹמ ִעים אוֹתוֹ י ְַל ֵדּי י ְ
ְהוּדי בּוֹ ֶכה ְבּ ַד ֶמ ֶשׁק ְ
י ִ
יר ָתם.
עוֹד ִדים אוֹתוֹ ְבּ ִשׁ ָ
וּמ ְ
ְ
















]מאת הרב ד"ר ש"ז כהנא ז"ל[

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ

אָדם ֶשׁעוֹלֶה ְל ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ,רוֹכֵשׁ
ָ
וּבא ֶאל ַהכֹּ ֵהן
ָחיָה אוֹ ְבּ ֵה ָמה ַל ָקּ ְר ָבּן ָ
מוּסר הוּא ֵאת
ֶשׁ ְבּ ִמ ְק ָדּשָׁ .שׁםֶ ,
וּמ ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ִל ְשׁחֹט ֶאת
ַה ָקּ ְר ָבּן ְ
עוֹלים ַר ִבּים .שׁוֹנֶה ִמי
ָק ְר ָבּנוְֹ .כּמוֹתוֹ ִ
ֶשׁ ֵמּ ִביא ָק ְר ָבּן תּוֹ ָדה ַבּ ִשּׂ ְמ ָחה
וְ ִה ְת ַל ֲהבוּתְ ,ל ֵמ ִביא ָק ְר ָבּן ְבּ ֶשׁל ֵח ְטא
יחה ֵמ ָה ָקּ ָבּ"ה .הוּא
וּבא ְל ַב ֵקּשׁ ְס ִל ָ
ָ
ִמ ְת ַבּיֵּשׁ ֶשׁ ָמּא י ְִראוּ ֶשׁהוּא חוֹ ֵטא וְ זֶה
יבים
ָעיםָ .מה עוֹ ִשׂים? ָלכֵן ַמ ְק ִר ִ
לֹא נ ִ
תּוֹרה
עוֹלהַ .ה ָ
ֶאת קֹ ְר ָבּנוֹ ְכּמוֹ ָק ְר ָבּן ָ
חוֹטאָ ,לכֵן
וֹצה ְל ַפ ְר ֵסם ֶאת ַה ֵ
לֹא ר ָ
ָתן לוֹ ֵאת ָה ֶא ְפ ָשׁרוּת ֶשׁלֹּא
ָה ָקּ ָבּ"ה נ ַ
וּבית ַה ֵסּ ֶפרִ ,עם
ְל ִה ְת ַבּיֵּשַׁ .בּ ַבּ ִית ֵ
מּוֹרים
הוֹריםִ ,עם ַה ִ
י ְָל ִדים ו ְִעם ַה ִ
וְ ַה ַגּנָּנוֹת ,יֵשׁ זְ ַמנִּ ים ֶשׁיֵּשׁ צוֹ ֵר ְך ְל ָה ִעיר
ֶה ָע ָרהָ .ה ָקּ ָבּ"ה ִמ ַלּ ְמּדֵנוּ ֶשׁיֵּשׁ ָמקוֹם
ֵאָמרוּ
ִל ְד ָב ִרים ֶשׁ ִמּלֵּב ֵאל לֵב ֶשׁיּ ְ
וּב ִה ְת ַח ְשּׁבוּת.
דוֹלה ְ
ְבּ ִצנְ ָעה גְּ ָ
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