וּק ִריאַת הַ תּו ָֹרה
נָא א לִ ְקרֹא בִּ זְמַ ן הַ ְתּפִ לָּה ְ
זמני השבת
ירושלים
חיפה
תל אביב
באר שבע

הד"נ
18:35
18:42
18:51
18:49

מוצש"ק
19:49
19:51
19:51
19:50

בס"ד ַ שׁבָּ ת ֹק ֶדשׁ פָּ ָר ַשׁת אַחֲ ֵרי מוֹת ְקדו ִֹשׁים  י' אייר התשע"ג ִ ג ָלי ֹון ִמ ְספָּ ר ָ  73שׁ ַנה ְשׁנִ ָיה

     

      
   
ְבּפָ ָר ַשׁת הַ ָשּׁבוּעַ מוֹפִ יעַ הַ צִּ וּוּי הַ ְמּפ ְֻרסָ ם שֶׁ ל
''וְ אַהֲ בַ ת לְ ֵרעֲ כָּמ ֹו אֲ נִ י ה''' .וְ כֵיצַ ד אֶ ְפ ָשׁר
לְ צַ וּוֹת עַ ל אָדָ ם לֶאֱ הֹב אֵ ת ֵרעֵ הוּ כְּ מ ֹו אֶ ת עַ צְ מ ֹו?
וְ לִ כְ או ָֹרה נִ ְראֶ ה שֶׁ הַ תּו ָֹרה ְמצַ וָּה עַ ל הָ אָדָ ם
לַעֲ שׂוֹת דָּ בָ ר בְּ נִ גּוּד לְ ִט ְבע ֹו ,כִּ י טֶ בַ ע הָ אָדָ ם
שֶׁ אוֹהֵ ב הוּא אֵ ת עַ ְצמ ֹו יוֹתֵ ר מֵ אֶ ת זוּלָת ֹו?
יֵשׁ ְמפָ ְר ִשׁים שֶׁ "כָּמ ֹו ''  -אָהוּב אֶ ת חֲ בֵ ְר כְּ מ ֹו אֶ ת
עַ ְצ ְמ אַ

א ְבּאו ָֹתהּ ִמדָּ ה.

יֵשׁ ְמדַ יּ ְִקים שֶׁ א נֶאֱ מַ ר ''וְ אָהַ בְ ָתּ אֵ ת ֵרעֲ כָּמ ֹו ''
כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר ''וְ אָהַ בְ ָתּ אֶ ת ה' אֱ לוֹקֶ י בְּ כָל לְ בָ ְב
וּבְ כָל נַפְ ְשׁ '' ,אֶ לָּא ''וְ אָהַ בְ ָתּ לְ ֵרעֲ ''.
מַ ְשׁמָ עוּת הַ הֶ בְ דֵּ ל" :וְ אָהַ בְ ָתּ אֶ ת ֵרעֲ כָּמ ֹו " ַכּ ָוּנַת
הַ תּו ָֹרה הָ י ְָתה לֶאֱ הֹב אֵ ת ֵרעֲ ''כָּמ ֹו '' מַ מָּ שׁ ,כְּ מ ֹו
ֶשׁ"וְּ אָהֲ בְ ָתּ אֶ ת ה' אֱ לוֹקֶ י ...בְּ כָל נַפְ ְשׁ '' ,אֲ פִ לּוּ
נוֹטֵ ל אֶ ת נַפְ ְשׁ  ,אַ ''וְ אָהַ בְ ָתּ לְ ֵרעֲ '' ,הַ ַכּ ָוּנָה
לַמַּ עֲ ִשׂים שֶׁ צָּ ִרי לַעֲ שׂוֹת לֶחָ בֵ ר ,נְ ִתינָה הַ נּוֹבַ עַ ת
מֵ אַהֲ בָ ה .נְ ִתינָה ז ֹו צְ ִריכָה לִ ְהיוֹת ''כָּמ ֹו '' ,נְ ִתינָה
ִית רוֹצֶ ה שֶׁ יַּעֲנִ יקוּ לְ .
כְּ מ ֹו שֶׁ הָ י ָ
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אַרבַּ עַ ת הַ בְּ ג ִָדים שֶׁ אַהֲ רֹן נִכְ נַס ִא ָתּם
 .1מָ ה עו ִֹשׂים עִ ם ְ
לְ קֹ דֶ שׁ הַ ָקדָ ִשׁים?
.2

א יֵשֵּׁ ב בִּ ְמקוֹמ ֹו וְ א י ְִסתֹּר אֶ ת ְדּבָ ָריו ...עַ ל ִמי ְמדֻ בָּ ר?

פָר ָשׁתֵ נוּ?
 .3מַ דּוּעַ ִה ְק ִדּימָ ה הַ תּו ָֹרה לְ אַ בָּ א בְּ ָ
 .4מָ ה ְמשֻׁ ָתּף לְ ִאסּוּר חֲ זִירַ ,שׁעַ ְטנֵז וְ טַ הָ ַרת מֵ י חָ טָ את?

       
בְּ פָ ָר ָשׁה הַ ְשּׁ ִניָּה שֶׁ ל הַ ָשּׁבוּעַ פָּ ַר ְשׁ ָתּ ְקדו ִֹשׁים מוּבֵ את ִמצְ וַת
דּוּשׁין עַ ל
כִּ בּוּד מו ָֹרא אָב ָואֵ םְ .מ ֻספָּ ר בְּ ַת ְלמוּד בְּ מַ סֶּ כֶת ִק ִ
דָּ מָ א בֵּ ן נ ְִתינָה שֶׁ הָ יָה גּוֹי מֵ אֲ ְשׁקֶ לוֹן ,וּבָ אוּ אֵ לָיו חַ כְ מֵ י
י ְִשׂ ָראֵ ל ל ְִקנוֹת ִממֶּ נּוּ אֶ ֶבן י ְָק ָרה שֶׁ הָ י ְָתה חֲ סֵ ָרה בַּ חֹשֶׁ ן
שֶׁ הָ יָה עַ ל ִלבּ ֹו שֶׁ ל הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל .חַ כְ מֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל הִ צִּ יעוּ ל ֹו
ְסכוּם כֶּסֶ ף עָ צוּם ֲעבוּר או ָֹתהּ אֶ בֶ ן ,אַ דָּ מָ ה בֵּ ן נ ְִתינָה
אַרגָּז שֶׁ בּ ֹו הָ יוּ
סֵ ֵרב .הַ ִסּבָּ ה ְל ָכ הָ י ְָתהֶ ,שׁהַ מַּ פְ תֵּ חַ שֶׁ ל הָ ְ
מוּנָחוֹת הָ אֲ בָ נִים הַ יּ ְָקרוֹת הָ יָה מוּנָח ַתּחַ ת רֹאשׁ ֹו שֶׁ ל אָבִ יו
שֶׁ ל דָּ מָ א וְ הוּא א ָרצָ ה לְהָ עִ יר אוֹת ֹו.
דָּ מָ א ְמסַ מֵּ ל אֶ ת הָ ָרמָ ה הַ גְּבוֹהָ ה שֶׁ אָדָ ם מַ גִּיעַ בְּ ִקיּוּם
מַ צּוֹת כִּ בּוּד אָב .חז''ל מַ ְמ ִשׁיכִ ים לְסַ פֵּ ר שֶׁ אַחֲ ֵרי ָשׁנָה
נ ֹו ְלדָ ה ְלדָ מָ ה פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה בָּ עֵ דֶ ר שֶׁ לּ ֹו .בָּ אוּ אֵ לָיו חַ כְ מֵ י
י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ הוּא אָמַ ר לָהֶ ם":אֲ נִי יוֹדֵ עַ שֶׁ עֲבוּר פָּ ָרה אֲ דֻ מָּ ה
ִתּ ְתּנוּ ִלי כָּל ְסכוּם שֶׁ אֶ ְרצֶ ה ,אַ אֲ נִי א מְ בַ קֵּ שׁ ִמכֶּם אֶ לָּא
אֶ ת אוֹת ֹו ְסכוּם כֶּסֶ ף שֶׁ הִ פְ סַ ְד ִתּי בְּ פַ עַ ם הַ קּוֹדֶ מֶ ת כִּ י א
יתי לְהַ פְ ִריעַ ְלאַ בָּ א שֶׁ ִלּי ִמ ְשּׁנָת ֹו וְ א לְבַ טֵּ ל אֶ ת
ָרצִ ִ
הַ ִמּצְ וָ ה הַ חֲ שׁוּבָ ה שֶׁ ל ִמצְ וַת כִּ בּוּד אָב.
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