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ַהְקָּדָמה
ֵסֶפר ַוִּיְקָרא הּוא ַהְּׁשִליִׁשי ֵמֲחֵמֶׁשת ֻחְּמֵׁשי ַהּתֹוָרה, ְוהּוא ַּגם ְמֻכֶּנה 'ּתֹוַרת ּכֹוֲהִנים', 
ִמְּפֵני ֶׁשֲחָלִקים ְּגדֹוִלים ִמֶּמּנּו עֹוְסִקים ְּבִדיֵני ַהָּקְרָּבנֹות ּוְבִסְדֵרי ָהֲעבֹוָדה ַּבִּמְׁשָּכן.

ֶאת  ִלְׂשנֹא  ֹלא  ָּכמֹוָך",  ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת   – ַרּבֹות  ִמְצוֹות  מֹוִפיעֹות  ַוִּיְקָרא  ְּבֵסֶפר 
ַהּזּוָלת, ֹלא ְלָרֵכל, ַלֲעזֹר ְלִנְזָקִקים, ְלַנֵהל ֶאת ַחֵּיי ַהִּמְסָחר ְּביֶֹׁשר ּוַבֲהִגינּות ָועֹוד.

ַּגם ִּדיֵני ַהַּכְׁשרּות ּוְרִׁשיַמת ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ַהֻּמָּתִרים ְוָהֲאסּוִרים ַּבֲאִכיָלה מֹוִפיִעים 
ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא. ְּכמֹו־ֵכן ְמפָֹרִטים ָּכאן ַחֵּגי ַהּתֹוָרה – ֶּפַסח, ָׁשבּועֹות, רֹאׁש ַהָּׁשָנה, 
ֶׁשַפע,  ַהּבֹוֵרא  ַמְבִטיַח  ַּבֵּסֶפר  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבָּפָרָׁשה  ַהֻּסּכֹות.  ְוַחג  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 
ֶׁשָּיבֹואּו  ַהְּׁשִליִלּיֹות  ֵמַהּתֹוָצאֹות  ּוַמְזִהיר  ִמְצוֹוָתיו,  ִקּיּום  ַעל  ְוִׂשְגׂשּוג  ַהְצָלָחה 

ֵמֲעִזיַבת ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה.

◆

ָלאֹור  ּיֹוֵצאת  ֶשׁ ַהּתֹוָרה,  י  ֵשׁ ֻחְמּ ת  ֲחֵמֶשׁ ל  ֶשׁ ה  ֲחָדָשׁ ַמֲהדּוָרה  הּוא  י'  ִלּ ֶשׁ 'ַהּתֹוָרה 
ִסְפֵרי  ַחְדרֹו  ְבּ ַיְחִזיק  ְיהּוִדי  ֶיֶלד  ל  ָכּ ֶשׁ אִוויְטׁש  יּוַבּ ִמְלּ י  ָהַרִבּ ל  ֶשׁ ה  ָשׁ ָקּ ַבּ ִעְקבֹות  ְבּ

ׁש. ּלֹו, ּוָבֶהם ַהֻחָמּ קֶֹדׁש ִמֶשּׁ

ִליָלִדים. ֵיׁש ָּכאן ֶהְסֵּבר  ַוִּיְקָרא ְּבַמֲהדּוָרה ַמְרִהיָבה  ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֻמָּגׁש ֵסֶפר 
ַרְעיֹונֹות  ְוַתְקִציִרים ֶׁשל ִסּפּוֵרי ַהּתֹוָרה,  ֶׁשל ָּכל ָּפסּוק ְּבָׂשָפה ְּפׁשּוָטה, ּכֹוָתרֹות 

ַמְחִּכיִמים ִמּתֹוְך ַהְּמקֹורֹות ָועֹוד.

ֲחָכֵמינּו,  ְוַאָּגדֹות  ַהִּמְדָרִׁשים  ַעל־ִּפי  ִסּפּוִרים,  ְׁשלֹוָׁשה  ֻמָּגִׁשים  ָּפָרָׁשה  ָּכל  ְּבתֹוְך 
ְּבִלְוַית ַהִּצּיּוִרים ַהֶּנֱהָדִרים ֶׁשל ִׁשְמׁשֹון קֹוְטלֹוְבְסִקי.

ֶאת  ְוַנְמִׁשיְך  ְּבַדְרָּכּה  ְוֶׁשֵּנֵלְך  ֵעיֵנינּו,  ְלֶנֶגד  ַיַעְמדּו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּדְבֵרי  ְלֻכָּלנּו  ְנַאֵחל 
ַהּמֹוֶרֶׁשת ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ַעד ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.



 נֹוְׂשֵאי
ֵסֶפר ַוִּיְקָרא

18 ָקְרַּבן עֹוָלה 

20 ָקְרַּבן ִמְנָחה 

25 ָקְרַּבן ְׁשָלִמים 

27 ָקְרַּבן ַחָּטאת 

32 ָקְרַּבן ַהָּנִׂשיא ְוָקְרַּבן ַהָּיִחיד 

34 ָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד 

38 ָקְרַּבן ָאָׁשם 

42 ִּדיֵני ָקְרַּבן עֹוָלה 

43 ָקְרְּבנֹות ַהִּמְנָחה 

44 ָקְרְּבנֹות ַחָּטאת, ָאָׁשם ּוְׁשָלִמים 

50 ִאּסּור ֲאִכיַלת ָּדם ְוֵחֶלב 

51 ַמָּתָנה ַלּכֹוֲהִנים 

55 ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים 

64 חֹוְנִכים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן 

12

67 מֹות ָנָדב ַוֲאִביהּוא 

71 ַּכֲעסֹו ֶׁשל מֶֹׁשה 

73 ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשֻּמָּתר ֶלֱאכֹל 

78 ְנִגיָעה ֶׁשּגֹוֶרֶמת ֻטְמָאה 

86 ִּדיֵני ַהּיֹוֶלֶדת 

87 ִזהּוי ֶנַגע ָצַרַעת 

92 ֶנַגע ְּבֶפַצע ּוִבְכִוָּיה  

96 ִנְגֵעי רֹאׁש ְוָזָקן 

99 ִּדיֵני ַהְּמצָֹרע 

99 ָצַרַעת ַהֶּבֶגד 

106 ָטֳהַרת ַהְּמצָֹרע 

111 ְּכֶׁשַהְּמצָֹרע ָעִני 



113 ָצַרַעת ַהַּבִית 

119 ַמֲחָלה ְוַהֶּדֶרְך ְלִהָּטֵהר ִמֶּמָּנה 

123 ֻטְמאֹות ַהּגּוף 

128 ַהְּכִניָסה ְלקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים 

129 ַהְגָרָלה ַּבִּמְׁשָּכן 

132 ַּפַעם ְּבָׁשָנה 

138 יֹום ֶׁשל ַּכָּפָרה 

139 ָקְרָּבנֹות – ַרק ַּבִּמְקָּדׁש 

144 ְקֻדַּׁשת ַהִּמְׁשָּפָחה 

150 ִלְהיֹות ַעם ָקדֹוׁש 

151 ִמְצוֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו 

153 ִמְצוֹות ֶׁשל ְקֻדָּׁשה 

160 ָּכבֹוד ְלָזֵקן ּוִמְסָחר ָהגּון 

161 ְזִהירּות: ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים  

162 ַחִּיים ֶׁשל ְקֻדָּׁשה  

170 ְקֻדַּׁשת ַהּכֹוֲהִנים 

172 ּכֹוֵהן ָׁשֵלם 

176 ֲאִכיַלת ָקָדִׁשים ְּבָטֳהָרה 

179 מּוִמים ְּבָקְרָּבנֹות 

181 ְלַחּכֹות ַלּיֹום ַהְּׁשִמיִני  

184 ַׁשָּבתֹות ְוַחִּגים 

185 ָקְרַּבן ָהעֶֹמר 

192 ֻסּכֹות ּוְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת 

193 ַהְּמנֹוָרה ְוַהֻּׁשְלָחן 

195 ָעְנׁשֹו ֶׁשל ְמַקֵּלל 

198 ְׁשַנת ְׁשִמָּטה 

199 ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל 

202 ְּבָרכֹות ְוַאְזָהרֹות 

204 ְּגֻאַּלת ַהַּקְרַקע 

205 ִּדיֵני ְּגֻאַּלת ַּבִית 

208 ַלֲעזֹר ְלָעִני 

208 ַיַחס ְמֻכָּבד ָלֶעֶבד 

210 ְּכֶׁשְּיהּוִדי ִנְמָּכר ְלָנְכִרי 

216 ְּכַדאי ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות 

218 ַאְזָהָרה ְועֶֹנׁש 

225 ַהֶּנָחָמה ָּתבֹוא 

228 ַּכָּמה ָׁשֶוה ֶּבן־ָאָדם? 

229 ְּבִלי ַהְחָלפֹות 

230 ַמְקִּדיׁש ַּבִית אֹו ָׂשֶדה 

234 ָקָנה ָׂשֶדה ְוִהְקִּדיׁש אֹותֹו 

236 ַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה 

13



ִסּפּוִרים 
ְמֻצָּיִרים

14

ָקְרַּבן ַהֶּמֶלְך ְוָקְרַּבן ֶהָעִני........ 22

ְׁשבּוָעה ּוְמִזָּמה.......................... 30

36 ............. ַיֲהלֹום ְּבַצַּואר ַהֲחמֹור

ַרְעיֹון ַהֻּסָּלמֹות.......................... 46

52 ...................... ַהַּמָּתָנה ַהֲחִביָבה

58 .............................. ֶאְצַּבע ְקַטָּנה



68........................... ָהֵאׁש ַהִּפְלִאית

ִאם ׁשֹוִתים, ֹלא ָּדִנים..............74

ֲעִמיָדה ְּבִמְבָחן...........................80

88................. ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשֻהְחְלפּו

ָחְכַמת ָהִאָּׁשה.............................94

ְּפִגיָׁשה ִעם ַהָּמִׁשיַח..................100

ֲחַלב ְלִביָאה.................................108

ִמי רֹוֶצה ַחִּיים?..........................114

ָצָרה אֹו ְּבָרָכה.............................120

ְּכִניָסה ְלקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים..........130

ִּבְזכּות ִאָּמא.................................136

142................................. ַהַחָּיט ְוַהָּדג

154................. ָיַדִים ִּבְמקֹום ַנֲעַלִים

ַהַּגָּנב ִנְתַּפס.................................158

ִטָּפה ְועֹוד ִטָּפה........................ 164

ַמְחָצָבה ֶׁשל ָזָהב....................... 174

ְקִציר ָהעֶֹמר ַּבְּכָפר................... 182

ַהִּׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה ָּבעֹוָלם....... 190

ַהִּגָּנה ַהֲהרּוָסה........................... 200

ְלִמי נֹוְתִנים עֹוֶׁשר?.................. 206

212 ............................ ַלֲעזֹר ְּבָחְכָמה

ַמְחֵׁשב ַּבָּׁשַמִים.......................... 220

ְּבָרכֹות ְּבִחידֹות.......................... 226

ַהִּכְבָׂשה ְוִׁשְבִעים ַהְּזֵאִבים..... 232

15



ת  ָרׁשַ  ּפָ

ַוִּיְקָרא

17



ן עֹוָלה ָקְרּבַ
ָאָדם ַמְחִליט ְלָהִביא ָקְרָּבן, ֶׁשַּיֲעֶלה ֻּכּלֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ַהָּקְרָּבן ַהֶּזה ִנְקָרא 

'עֹוָלה', ִּכי ֻּכּלֹו עֹוֶלה ֵלאֹלִקים.

יו ֵמ֥אֶֹהל א ֵאָל֔ ְיהָֹו֙ה  ֤ר  ַוְיַדּבֵ ה  ֑ א ֶאל־מׁשֶ ַוִּיְקָר֖

מֹוֵע֖ד ֵלאֽמֹר:

ְוִדֵּבר  ִחָּבה,  ֶׁשל  ְקִריָאה  ְלמֶֹׁשה  ָקָרא  ֱאֹלִקים 
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֶׁשִּיְמסֹר  ְּכֵדי  מֹוֵעד,  ֵמאֶֹהל  ֵאָליו 

ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ם ב ָאָד֗ ם  ֲאֵלֶה֔  ֣ ַמְרּתָ ְוָאֽ ָרֵאל֙  ִיׂשְ ֵנ֤י  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ֞ ּדַ

ה  ֵהָמ֗ ִמן־ַהּבְ ַלֽיהָֹו֑ה  ן  ֖ ָקְרּבָ ֛ם  ִמּכֶ יב  י־ַיְקִר֥ ּכִ

ֶאת־ יבּו  ְקִר֖ ּתַ אן  ּוִמן־ַהּצֹ֔ ָק֙ר  ִמן־ַהּבָ

ְנֶכֽם: ָקְרּבַ

ּתֹאַמר  ְוָכְך  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ָאַמר:  ֱאֹלִקים 
ָיִביא  ֵלאֹלִקים,  ָקְרָּבן  ֶׁשִּיְתרֹם  ִמֶּכם  ִמי  ָלֶהם: 
אֹותֹו ִמֶּקֶרב ַהְּבֵהמֹות, ֵמַהָּבָקר אֹו ֵמַהּצֹאן. ְׁשֵני 
ְוָיכֹול  ֶאָחד,  ָקְרָּבן  ַיַחד  ִלְתרֹם  ְיכֹוִלים  ֲאָנִׁשים 

ִלְהיֹות ָקְרָּבן ֶׁשָּבא ִמַּטַעם ַהִּצּבּור ֻּכּלֹו.

ים ג ִמ֖ ּתָ ָזָכ֥ר  ר  ָק֔ ִמן־ַהּבָ נֹ֙ו  ָקְרּבָ ִאם־עָֹל֤ה 

אֹ֔תֹו  יב  ַיְקִר֣ ֤אֶֹהל מֹוֵע֙ד  ַתח  ֶאל־ּפֶ֜ ּנּו  ַיְקִריֶב֑

ִלְרצֹ֖נֹו ִלְפֵנ֥י ְיהָֹוֽה:

'עֹוָלה',  ָקְרַּבן  ְלַהְקִריב  ִהְתַחֵּיב  ָאָדם  ִאם 
ְּבֵהָמה  ְלָהִביא  ָעָליו  ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  ֻּכּלֹו  ַהִּנְׂשָרף 
אֹוָתּה  ְלָהִביא  ָעָליו  מּום.  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ָזָכר,  ִמִּמין 
רֹוֶצה  ֶׁשהּוא  ְלַהְצִהיר  מֹוֵעד,  אֶֹהל  ֶּפַתח  ֶאל 
ִלְתרֹם ֶאת ַהָּקְרָּבן ֵמְרצֹונֹו, ְוַהָּקְרָּבן ַיֲעֶלה ְלָרצֹון 

ִלְפֵני ֱאֹלִקים.

֥ר ד עָֹל֑ה ְוִנְרָצ֥ה ֖לֹו ְלַכּפֵ ְך ָי֔דֹו ַע֖ל ֣רֹאׁש ָהֽ ְוָסַמ֣

ָעָלֽיו:

ַעל  ָיָדיו  ְׁשֵּתי  ֶאת  ְלַהִּניַח  ָצִריְך  ַהָּקְרָּבן  ֵמִביא 
ִלְפֵני  ְלָרצֹון  ַיֲעֶלה  ַהָּקְרָּבן  ְוָאז  ַהָּקְרָּבן,  רֹאׁש 

ֱאֹלִקים ְלַכֵּפר ָלָאָדם ַעל ֲעוֹונֹו.

יבּו ה ִהְקִר֠ ְו֠ ְיהָֹו֑ה  ִלְפֵנ֣י  ר  ָק֖ ַהּבָ ן  ֥ ֶאת־ּבֶ ט  ַח֛ ְוׁשָ

ֶאת־ ְר֨קּו  ְוזָֽ ם  ֔ ֶאת־ַהּדָ ֲֹהִני֙ם  ַהּכֽ ֲה֤רֹן  ַאֽ י  ֵנ֨ ּבְ

֥אֶֹהל  ַ֖תח  ר־ּפֶ ֲאׁשֶ יב  ָסִב֔ ַח֙  ְזּבֵ֨ ַעל־ַהּמִ ם  ֤ ַהּדָ

מֹוֵעֽד:

ַהָּקְרָּבן  ֶאת  ׁשֹוֵחט  ַהּכֹוֵהן  אֹו  ַהָּקְרָּבן  ֵמִביא 
ְמַקְּבִלים  ַאֲהרֹן  ִמִּמְׁשַּפַחת  ְוַהּכֹוֲהִנים  ָּבֲעָזָרה, 
ְׁשַּתִים  ַעל  אֹותֹו  ּוַמִּתיִזים  ְּכִלי  ְלתֹוְך  ָּדמֹו  ֶאת 
ַהִּמְזָרִחית־ְצפֹוִנית  )ַּבִּפָּנה  ַהִּמְזֵּבַח  ִמִּפּנֹות 
ּוַבִּפָּנה ַהַּמֲעָרִבית־ְּדרֹוִמית(, ָהעֹוֵמד מּול ֶּפַתח 

ַהִּמְׁשָּכן.

יָה:ו ּה ִלְנָתֶחֽ ח אָֹת֖ ֥ עָֹל֑ה ְוִנּתַ יט ֶאת־ָהֽ ֖ ֶׁשל ְוִהְפׁשִ עֹוָרּה  ֶאת  ִלְפׁשֹט  ֵיׁש  ַהְּׁשִחיָטה  ְלַאַחר 
ַהְּבֵהָמה, ּוְלַבֵּתר אֹוָתּה ַלֲחָלֶקיָה.

ַח ז ֑ ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ ׁש  ֵא֖ ן  ַהּכֵֹה֛ ֲה֧רֹן  ַאֽ י  ֵנ֨ ּבְ ָנְֽת֠נּו  ְו֠

ׁש: ים ַעל־ָהֵאֽ ְר֥כּו ֵעִצ֖ ְוָעֽ

ִויַסְּדרּו  ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  ֵאׁש  ַיְבִעירּו עֹוד  ַהּכֹוֲהִנים 
ָעֶליָה ֵעִצים.

א

ויקרא

ה: ְלָכל ִּדְּברֹות ּוְלָכל ֲאִמירֹות ּוְלָכל ִצּוּוִיים ָקְדָמה ְקִריָאה, ְלׁשֹון  )א,א( ַוִּיְקָרא ֶאל מֹׁשֶ
ִחָּבה, ָלׁשֹון ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו.

הצצה
ְלַרִש"י
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ים ח ָתִח֔ ַהּנְ ת  ֵא֚ ים  ֲֹהִנ֔ ַהּכ֣ ֲהרֹ֙ן  ַאֽ ֵנ֤י  ּבְ ְר֗כּו  ְוָעֽ

ר  ֣ ֲאׁשֶ ֵעִצי֙ם  ַעל־ָהֽ ֶ֑דר  ְוֶאת־ַהּפָ ֶאת־ָה֖רֹאׁש 

ַח: ֽ ְזּבֵ ר ַעל־ַהּמִ ֖ ׁש ֲאׁשֶ ַעל־ָהֵא֔

ַהּכֹוֲהִנים ְיַסְּדרּו ַעל ָהֵעִצים ַהּבֹוֲעִרים ֶאת ִנְתֵחי 
ֶׁשעֹוֵטף  ַהֻּׁשָּמן  ְוֶאת  רֹאָׁשּה  ֶאת  ְוֵכן  ַהְּבֵהָמה, 

ֶאת ַהֵּמַעִים ֶׁשל ַהְּבֵהָמה.

ַהּכֵֹה֤ן ט יר  ְוִהְקִט֨ ִים  ֑ ּמָ ּבַ ץ  ִיְרַח֣ ּוְכָרָע֖יו  ֹו  ְוִקְרּב֥

יַח־ִני֖חֹוַח  ֵרֽ ה  ֥ ֵ ִאּשׁ ָחה עָֹל֛ה  ְזּבֵ֔ ַהּמִ ֶאת־ַהּכֹל֙ 

ַלֽיהָֹוֽה:

ֶאת ַהֵּמַעִים ְוָהַרְגַלִים ֶׁשל ַהְּבֵהָמה ִיְרַחץ ַהּכֹוֵהן 
ִמּתֹוְך  ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  ָּבֵאׁש  אֹוָתם  ְוַיֲעֶלה  ְּבַמִים, 
ְׁשִחיַטת  ַּגם  עֹוָלה.  ָקְרַּבן  ִיְהֶיה  ֶׁשֶּזה  ַּכָּוָנה 
ַהָּקְרָּבן ְצִריָכה ְלֵהָעׂשֹות ִמּתֹוְך ַּכָּוָנה ִלְגרֹם ַנַחת 

רּוַח ֵלאֹלִקים.

ים ֥אֹו ִמן־י ִב֛ ׂשָ ֧נֹו ִמן־ַהּכְ אן ָקְרּבָ ְוִאם־ִמן־ַהּצֹ֨

ּנּו: ים ַיְקִריֶבֽ ִמ֖ ים ְלעָֹל֑ה ָזָכ֥ר ּתָ ִעִּז֖ ָהֽ

ְּבֵהָמה  ָהעֹוָלה  ְלָקְרַּבן  ִלְתרֹם  ָּבַחר  ָהָאָדם  ִאם 
ְּבִלי  ָזָכר  ִלְהיֹות  ָעָליו  ֵעז,  אֹו  ֶּכֶבׂש  ַהּצֹאן,  ִמן 

מּום.

ִלְפֵנ֣י יא ָצ֖פָֹנה  ַח  ֛ ְזּבֵ ַהּמִ ֶיֶ֧רְך  ַע֣ל  אֹ֜תֹו  ט  ַח֨ ְוׁשָ

֛מֹו  ֶאת־ּדָ ֲֹהִנ֧ים  ַהּכֽ ן  ֲהרֹ֨ ַאֽ ֵנ֩י  ּבְ ְר֡קּו  ְוזָֽ ְיהָֹו֑ה 

יב: ַח ָסִבֽ ֖ ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ

ֶאת ַהָּקְרָּבן ֵיׁש ִלְׁשחֹט ְּבַצד ָצפֹון ֶׁשל ַהִּמְזֵּבַח, 
ְוַהּכֹוֲהִנים ִמְּבֵני ַאֲהרֹן ַיִּתיזּו ֶאת ָּדמֹו ַעל ְׁשַּתִים 

ִמִּפּנֹות ַהִּמְזֵּבַח.

ְד֑רֹו יב ְוֶאת־ּפִ ֹו  ְוֶאת־רֹאׁש֖ יו  ִלְנָתָח֔ ח אֹתֹ֙ו  ֤ ְוִנּתַ

ַעל־ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֵעִצי֙ם  ַעל־ָהֽ ם  אָֹת֔ ַהּכֵֹה֙ן  ְך  ְוָעַר֤

ַח: ֽ ְזּבֵ ר ַעל־ַהּמִ ֖ ׁש ֲאׁשֶ ָהֵא֔

ְלַאַחר ַהְּׁשִחיָטה ֵיׁש ְלַבֵּתר ֶאת ַהָּקְרָּבן ַלֲחָלָקיו, 
ֵמָעיו,  ֶאת  ֶׁשעֹוֵטף  ַהֻּׁשָּמן  ְוֶאת  רֹאׁשֹו  ֶאת  ְוֵכן 
ְוַהּכֹוֵהן ְיַסֵּדר אֹוָתם ַעל ָהֵעִצים ַהּבֹוֲעִרים ֶׁשַעל 

ַהִּמְזֵּבַח.

יב יג ְוִהְקִר֨ ִים  ֑ ּמָ ּבַ ץ  ִיְרַח֣ ָרַעִ֖ים  ְוַהּכְ ֶרב  ֥ ְוַהּקֶ

עָֹל֣ה  ָחה  ְזּבֵ֔ ַהּמִ יר  ְוִהְקִט֣ ֶאת־ַהּכֹל֙  ַהּכֵֹה֤ן 

יַח ִני֖חַֹח ַלֽיהָֹוֽה: ה ֵר֥ ֛ ֵ ֗הּוא ִאּשׁ

ִיְרַחץ  ַהְּבֵהָמה  ֶׁשל  ְוָהַרְגַלִים  ַהֵּמַעִים  ֶאת 
ִמּתֹוְך  ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  אֹוָתם  ְוַיִּניַח  ְּבַמִים,  ַהּכֹוֵהן 
רּוַח  ַנַחת  ְוִיְגרֹם  עֹוָלה  ָקְרַּבן  ִיְהֶיה  ֶׁשֶּזה  ַּכָּוָנה 

ֵלאֹלִקים ַעל ֶׁשַּנֲעָׂשה ְרצֹונֹו. 

בֹוד לֹא לֹוְקִחים ּכָ
ְורֹוִצים ָלֶׁשֶבת ַּבָּמקֹום ַהְּמֻכָּבד  ֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְדָחִפים ֶאל ַהִּביָמה  ֵיׁש 
ֶאת  ָּבָנה  ֲאֶׁשר  ֶׁשהּוא  ַאף־ַעל־ִּפי  ָּכְך.  ָנַהג  ֹלא  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְּביֹוֵתר. 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש־ ַעד  ְוִחָּכה  ָעַמד  ַהָּכבֹוד,  ָּכל  ַמִּגיַע לֹו  ָהָיה  ּוְבֶהְחֵלט  ַהִּמְׁשָּכן, 

ָּברּוְך־הּוא ִיְקָרא לֹו – "ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה".

ַעל ָּכְך ָאְמרּו ֲחָכִמים: "ָּכל ָהרֹוֵדף ַאֲחֵרי ַהָּכבֹוד – ַהָּכבֹוד ּבֹוֵרַח ִמֶּמּנּו; ְוָכל ַהּבֹוֵרַח ִמן ַהָּכבֹוד – ַהָּכבֹוד 
רֹוֵדף ַאֲחָריו".

)ַעל־ִּפי ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא ְּתִחַּלת ַוִּיְקָרא. ַּתְלמּוד ָּבְבִלי, ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין, ַּדף יג, ַעּמּוד ב(
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יב יד ֖נֹו ַלֽיהָֹו֑ה ְוִהְקִר֣ ם ִמן־ָה֛עֹוף עָֹל֥ה ָקְרּבָ ְוִא֧

ֽנֹו: ֵנ֥י ַהּיֹוָנ֖ה ֶאת־ָקְרּבָ ים ֛אֹו ִמן־ּבְ ִר֗ ִמן־ַהּתֹ

ְוִאם ָאָדם ִיְתרֹם עֹוף ְלָקְרַּבן עֹוָלה, ָיִביא ּתֹוִרים 
)ִמין ֶׁשל יֹוִנים ְּגדֹולֹות( אֹו ּגֹוְזֵלי יֹוָנה.

ֶאת־טו ּוָמַל֙ק  ַח  ְזּבֵ֔ ֶאל־ַהּמִ ַהּכֵֹה֙ן  ְוִהְקִרי֤בֹו 

ַע֖ל  ָד֔מֹו  ְוִנְמָצ֣ה  ָ֑חה  ְזּבֵ ַהּמִ יר  ְוִהְקִט֖ ֹו  רֹאׁש֔

ַח: ֽ ְזּבֵ יר ַהּמִ ִק֥

ַהּכֹוֵהן ְיָקֵרב ֶאת ַהּיֹוָנה ֶאל ַהִּמְזֵּבַח, ִיְמֹלק ֶאת 
ְרנֹו, ַעד ֶׁשָּכל ָּדָמּה ִיָּׁשֵפְך  ֶאְמָצעּות ִצָפּ ּה ְבּ רֹאָשׁ
ַעל  ָּבֵאׁש  ָהרֹאׁש  ֶאת  ְוַיֲעֶלה  ַח,  ְזֵבּ ַהִמּ ּדֶֹפן  ַעל 

ַהִּמְזֵּבַח.

ּה טז יְך אָֹת֜ ִל֨ ְוִהׁשְ ּה  ֽנָֹצָת֑ ּבְ יר ֶאת־ֻמְרָא֖תֹו  ְוֵהִס֥

ן: ׁשֶ ֽ ְדָמה ֶאל־ְמ֖קֹום ַהּדָ ַח֙ ֵק֔ ְזּבֵ֨ ֵאֶ֤צל ַהּמִ

ַהּיֹוָנה,  ֶׁשל  ְוַהֵּמַעִים  ַהֶּזֶפק  ֶאת  ָיִסיר  ַהּכֹוֵהן 
ַהִּמְזֵּבַח,  ֶׁשל  ַהִּמְזָרִחי  ַהַּצד  ֶאל  אֹוָתם  ְוַיְׁשִליְך 

ֶאל ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ְמֻרָּכז ֵאֶפר ַהָּקְרָּבנֹות.

יר יז ְוִהְקִט֨ י֒ל  ַיְבּדִ א  לֹ֣ ִבְכָנָפי֘ו  אֹ֣תֹו  ע  ּסַ֨ ְוׁשִ

ר ַעל־ ֣ ים ֲאׁשֶ ֵעִצ֖ ָחה ַעל־ָהֽ ְזּבֵ֔ אֹ֤תֹו ַהּכֵֹה֙ן ַהּמִ

יַח ִני֖חַֹח ַלֽיהָֹוֽה: ה ֵר֥ ֛ ֵ ׁש עָֹל֣ה ֗הּוא ִאּשׁ ָהֵא֑

ַהְּכָנַפִים  ִעם  ִלְׁשַנִים,  ַהּיֹוָנה  ֶאת  ֶיֱחֶצה  ַהּכֹוֵהן 
ַעל  ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  ָּבֵאׁש  אֹוָתּה  ְוַיֲעֶלה  ֶׁשָעֶליָה, 
ָקְרַּבן  ֶׁשֶּזה  ַּכָּוָנה  ִמּתֹוְך  ַהּבֹוֲעִרים,  ָהֵעִצים 
ַעל  ֵלאֹלִקים  רּוַח  ַנַחת  ִיְגרֹם  ַהָּקְרָּבן  עֹוָלה. 

ֶׁשַּנֲעָׂשה ְרצֹונֹו. 

ן ִמְנָחה ָקְרּבַ
 ָעִני, ֶׁשֵאין ְּבֶאְפָׁשרּותֹו ְלָהִביא ָקְרַּבן ְּבֵהָמה אֹו עֹוף, 

ָיכֹול ְלָהִביא ִמְנָחה ִמן ַהּצֹוֵמַח.

֖סֶֹלת א ה  ַלֽיהָֹו֔ ִמְנָח֙ה  ֤ן  ָקְרּבַ יב  י־ַתְקִר֞ ֽ ּכִ ֶפׁש  ְוֶנ֗

ָעֶל֖יָה  ן  ְוָנַת֥ ֶמן  ׁשֶ֔ יָה֙  ָעֶל֨ ְוָיַצ֤ק  ֑נֹו  ָקְרּבָ ִיְֽהֶי֣ה 

ְלבָֹנֽה:

ָיִביא  ֵלאֹלִקים,  ָקְרָּבן  ְלָהִביא  ַהְּמַבֵּקׁש  ָעִני 
ַהּסֶֹלת  ַעל  ָנִקי.  ִחָּטה  ֶקַמח   – ִמּסֶֹלת  ִמְנָחה 
ִיּצֹוק ֶׁשֶמן, ִויַפֵּזר ָעֶליָה קֶֹמץ ֶׁשל ַּגְרִּגיֵרי ְלבֹוָנה 

)סּוג ֶׁשל ּבֶֹׂשם(.
ִני

ׁש

קֶֹדם ּכֹל ִלְהיֹות ָאָדם
ַהּזּוָלת,  ֶׁשל  ֶּכֶסף  ְלַעְצמֹו  ָלַקַחת  ְלִהְתַּפּתֹות  ָעלּול  ָאָדם  ִלְפָעִמים 
ּוְכֶׁשַהַּמְצּפּון ַמְתִחיל ְלָהִציק לֹו, הּוא אֹוֵמר ְּבִלּבֹו: "ֶאֵּתן ֶאת ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה".

ָלֵכן ִּדיֵני ַהָּקְרָּבנֹות ַמְתִחיִלים ַּבִּמָּלה "ָאָדם" – "ָאָדם ִּכי ַיְקִריב". ַהּבֹוֵרא אֹוֵמר 
ָלנּו: ֱהיּו ְּכמֹו ָאָדם ָהִראׁשֹון. ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא ֹלא ָּגַזל ָּדָבר ֵמִאיׁש, ָּכְך ַּגם ַאֶּתם ַאל ָּתִביאּו ָקְרָּבנֹות ִמן ַהֵּגֶזל. 

ַאל ַּתֲעׂשּו ִמְצוֹות ְּבֶכֶסף ֶׁשִּנְלַקח ֵמָאָדם ַאֵחר ֶׁשֹּלא ַּכִּדין. 

)ַעל־ִּפי ִמְדָרׁש ַּתְנחּוָמא, ָּפָרַׁשת ַצו, ִסיָמן א(

א־ב
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ץ ב ְוָקַמ֨ ֲֹהִני֒ם  ַהּכֽ ֲהרֹ֘ן  ַאֽ ֵנ֣י  ֶאל־ּבְ ּה  ֶוֱֽהִביָא֗

ַע֖ל  ּה  ְמָנ֔ ַ ּוִמּשׁ ּה֙  ְלּתָ ִמּסָ ֻקְמ֗צֹו  א  ְמלֹ֣ ם  ָ֜ ִמּשׁ

ָרָתּה֙  ֶאת־ַאְזּכָֽ ן  ַהּכֵֹה֜ יר  ְוִהְקִט֨ ּה  ל־ְלֽבָֹנָת֑ ּכָ

יַח ִני֖חַֹח ַלֽיהָֹוֽה: ה ֵר֥ ֛ ֵ ָחה ִאּשׁ ְזּבֵ֔ ַהּמִ

ָּבֲעָזָרה,  ַהּכֹוֵהן  ֶאל  אֹוָתּה  ָיִביא  ַהִּמְנָחה  ּתֹוֵרם 
ְוַהּכֹוֵהן יֹוִציא ֵמַהִּמְנָחה קֶֹמץ ֵמַהּסֶֹלת ּוֵמַהֶּׁשֶמן 
ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  ָּבֵאׁש  אֹותֹו  ְוַיֲעֶלה  ַהְּלבֹוָנה(  )ְּבִלי 

ְוֶזה ִיְהֶיה ָקְרָּבן ֶׁשִּיְגרֹם ַנַחת רּוַח ֵלאֹלִקים.

ֲה֖רֹן ּוְלָבָנ֑יו ֥קֶֹדׁש ג ה ְלַאֽ ְנָח֔ ֶר֙ת ִמן־ַהּמִ ְוַהּנֹוֶת֨

י ְיהָֹוֽה: ֥ ֵ ִאּשׁ ים ֵמֽ ֖ ָדׁשִ קָֽ

ּוְלָבָניו.  ְלַאֲהרֹן  ִיָּנֵתן  ַהִּמְנָחה  ִמן  ֶׁשִּנְׁשָאר  ָמה 
ִמּתֹוְך  ַלֲאִכיָלה  ָלֶהם  ֶׁשִּנָּתן  ָקדֹוׁש  ֵחֶלק  ֶזה 

ַהָּקְרָּבנֹות ָהעֹוִלים ֵלאֹלִקים.

֣סֶֹלת ד ּור  ַתּנ֑ ֲאֵפ֣ה  ַמֽ ה  ִמְנָח֖ ן  ֥ ָקְרּבַ ב  ַתְקִר֛ י  ְוִכ֥

ֹות  ַמּצ֖ י  ּוְרִקיֵק֥ ֶמן  ֶ֔ ּשׁ ּבַ ת  לּולֹ֣ ּבְ ַמּצֹ֙ת  ֹות  ַחּל֤

ֶמן: ֽ ָ ּשׁ ים ּבַ ִח֥ ְמׁשֻ

ִמְנָחה  ְלָקְרָּבן  ְלָהִביא  ִיְרֶצה  ַהּתֹוֵרם  ְוִאם 
ֶׁשֹּלא  )ַמּצֹות,  ַחּלֹות  ָיִכין  ְּבַתּנּור,  ָהֲאפּוָיה 
ָּתְפחּו( ִמּסֶֹלת ְמֻעְרֶּבֶבת ְּבֶׁשֶמן, אֹו ַמּצֹות ַּדּקֹות 

ּוְׁשטּוחֹות, ֶׁשִּנְמְרחּו ְּבֶׁשֶמן ַאֲחֵרי ֲאִפָּיָתן.

֛סֶֹלת ה ֶנָ֑ך  ָקְרּבָ ת  ֲחַב֖ ֽ ַעל־ַהּמַ ה  ְוִאם־ִמְנָח֥

ְהֶיֽה:  ֥ה ִתֽ ֶמן ַמּצָ ֖ ֶ לּוָל֥ה ַבּשׁ ּבְ

ְּבַמֲחַבת,  ָהֲעׂשּוָיה  ִמְנָחה  ְלָהִביא  ֶׁשִהְתַחֵּיב  ִמי 
ְוִהיא  ְּבֶׁשֶמן,  ְמֻעְרָּבב  סֶֹלת  ִמֶּקַמח  אֹוָתּה  ָיִכין 
ִּתָּׁשֵאר  ֶׁשַהִּמְנָחה  ְּבֶדֶרְך  ַהַּמֲחַבת  ַעל  ְּתֻטַּגן 

ַמָּצה ְוֹלא ִּתְתַּפח ְוִתְהֶיה ָחֵמץ.

ה ו ֶמן ִמְנָח֖ ֑ ֥ ָעֶל֖יָה ׁשָ ים ְוָיַֽצְקּתָ ּתִ֔ ֤תֹות אָֹתּה֙ ּפִ ּפָ

וא: ִהֽ

ְלַאַחר ִמֵּכן ֵיׁש ַלְחּתְֹך אֹוָתּה ַלֲחִתיכֹות ְקַטּנֹות, 
ֶאל  אֹוָתּה  ְלָהִביא  ְוָכְך  ֶׁשֶמן,  ֲעֵליֶהן  ְוִלּצֹוק 

ַהּכֹוֵהן, ְוִהיא ִּתְהֶיה ָקְרַּבן ִמְנָחה.

ֶמן ז ֖ ֶ ּשׁ ּבַ ֥סֶֹלת  ֶנָ֑ך  ָקְרּבָ ת  ׁשֶ ַמְרֶח֖ ת  ְוִאם־ִמְנַח֥

ה: ֽ ָעׂשֶ ֽ ּתֵ

ִמי ֶׁשִהְתַחֵּיב ְלָהִביא ִמְנָחה ְמֻטֶּגֶנת ִּבְכִלי ָעמֹק, 
ָיִכין אֹוָתּה ִמֶּקַמח סֶֹלת ֶׁשִּיָּנֵתן ִּבְכִלי ּובֹו ֶׁשֶמן.

ה ח ּלֶ ֵמֵא֖ ה  ֛ ֵיָֽעׂשֶ ר  ֧ ֲאׁשֶ ה  ְנָח֗ ֶאת־ַהּמִ ֵבאָת֣  ְוֵהֽ

ֶאל־ ּה  ֖ יׁשָ ְוִהּגִ ן  ֶאל־ַהּכֵֹה֔ ְוִהְקִריָבּה֙  ַלֽיהָֹו֑ה 

ַח: ֽ ְזּבֵ ַהּמִ

ְּבַכל ַאַחת ֵמַהְּמָנחֹות ָהֵאֶּלה ָצִריְך ֵמִביא ַהִּמְנָחה 
ְוַהּכֹוֵהן ֵמִביא אֹוָתּה ַלִּפָּנה  ָלֵתת אֹוָתּה ַלּכֹוֵהן, 

ַהְּדרֹוִמית־ִמְזָרִחית ֶׁשל ַהִּמְזֵּבַח. 

ּה ט ָרָת֔ ֣ ֶאת־ַאְזּכָ ְנָח֙ה  ִמן־ַהּמִ ַהּכֵֹה֤ן  ים  ְוֵהִר֨

יַח ִני֖חַֹח ַלֽיהָֹוֽה: ה ֵר֥ ֛ ֵ ָ֑חה ִאּשׁ ְזּבֵ יר ַהּמִ ְוִהְקִט֖

ּוַמֲעֶלה  ַהִּמְנָחה,  ִמן  קֶֹמץ  ַהּכֹוֵהן  חֹוֵפן  ָׁשם 
אֹותֹו ָּבֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ָקְרָּבן ֵלאֹלִקים.

ֲה֖רֹן ּוְלָבָנ֑יו ֥קֶֹדׁש י ה ְלַאֽ ְנָח֔ ֶר֙ת ִמן־ַהּמִ ְוַהּנֹוֶת֨

י ְיהָֹוֽה: ֥ ֵ ִאּשׁ ים ֵמֽ ֖ ָדׁשִ קָֽ

ֶזה  ּוְלָבָניו.  ְלַאֲהרֹן  ִנָּתן  ֵמַהִּמְנָחה  ֶׁשִּנְׁשָאר  ָמה 
ַמֲאָכל ָקדֹוׁש, ִמּתֹוְך ַהָּקְרָּבן ֶׁשֻהְקַרב ֵלאֹלִקים.

ׁשי
ִלי

ׁש

י ַתְקִריב: ֹלא ֶנֱאַמר ֶנֶפׁש ְּבָכל ָקְרְּבנֹות ְנָדָבה ֶאָּלא ַּבִּמְנָחה. ִמי ַּדְרּכֹו ְלִהְתַנֵּדב  )ב,א( ְוֶנֶפׁש ּכִ
ִמְנָחה? – ָעִני. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא, ַמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו ְּכִאּלּו ִהְקִריב ַנְפׁשֹו.

הצצה
ְלַרִש"י

ב
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"סֹוף־סֹוף  ְלִאְׁשּתֹו.  ֲעַזְרָיה  ָאַמר  ֻמְדָאג",  "ֲאִני 
ִהְצַלְחנּו ַלְחסְֹך ֵמָאה ִּדיְנֵרי ָזָהב, ֶׁשְּבֶעְזָרָתם נּוַכל 
ְלַחֵּתן ֶאת ִּבֵּתנּו ָהֲאהּוָבה. ֲאָבל ֲאִני חֹוֵׁשׁש ֶׁשַהֶּכֶסף 

ִיָּגֵנב ֵמִאָּתנּו".

ִלי ַרְעיֹון", ָאְמָרה ָהִאָּׁשה. "ְלָיֵדנּו ָּגר ֶהָעִׁשיר  "ֵיׁש 
ֵהיֵטב.  ָנעּול  ַּכָּספֹות  ֲחַדר  ֵיׁש  ְּבֵביתֹו  ֶּבן־ְּתַמְליֹון. 

ַּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ִלְׁשמֹר ַעל ַּכְסֵּפנּו".

"ַרְעיֹון ְמֻצָּין!", ָקָרא ֲעַזְרָיה. "ֶּבן־ְּתַמְליֹון הּוא ָאָדם 
ָיָׁשר ְוָהגּון. ֶאֱעֶׂשה ַּכֲעָצֵתְך".

ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ְלֶבן־ְּתַמְליֹון  ֲעַזְרָיה  ָהַלְך  ְלָמֳחָרת 
"ְּבִׂשְמָחה  ַהִּדיָנִרים.  ְמַאת  ֶאת  ַּבֲעבּורֹו  ִלְׁשמֹר 
ָׁשמּור  ִיְהֶיה  "ַהֶּכֶסף  ֶהָעִׁשיר.  לֹו  ָאַמר  ַרָּבה!", 

ֵהיֵטב. ַאל ִּתְדַאג".

ְּגדֹוָלה:  ִׂשְמָחה  ֲעַזְרָיה  ֶׁשל  ּוְבֵביתֹו  ַהָּיִמים  ָעְברּו 
ִהְתַרְּגׁשּו  ָׂשְמחּו,  ֻּכָּלם  ַּכָּלה.  ִנְהְיָתה  ַהְּיָקָרה  ַהַּבת 

ְוִהְתּכֹוְננּו ַלֲחֻתָּנה.

"ְּבָׁשָעה  לֹו:  ְוָאַמר  ֶּבן־ְּתַמְליֹון  ֶאל  ֲעַזְרָיה  ָהַלְך 

ְׁשבּוָעה ּוְמִזָּמה
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ָזקּוק  ֲאִני  ְוַעְכָׁשו  ְלִהְתַחֵּתן,  עֹוֶמֶדת  ִּבִּתי  טֹוָבה 
ְלֵמָאה ַהִּדיָנִרים ֶׁשִּלי".

לֹו:  ְוָאַמר  ִּתָּמהֹון  ְּבַמָּבט ֶׁשל  ֶּבן־ְּתַמְליֹון  ִהִּביט ּבֹו 
"ַעל ָמה ַאָּתה ְמַדֵּבר?! ֲהלֹוא ְּכָבר ֶהְחַזְרִּתי ְלָך ֶאת 

ַהֶּכֶסף!".

ֲעַזְרָיה ֶנְחַרד. "אֹוי ַוֲאבֹוי!", ָצַעק ִּבְכֵאב ָּגדֹול. "ָמַתי 
ֶהְחַזְרָּת ִלי?! ַוֲאִני ֶהֱאַמְנִּתי ֶׁשַאָּתה ָאָדם ָיָׁשר!".

ֲאָבל ֶּבן־ְּתַמְליֹון ְּבֶׁשּלֹו: "ֶהְחַזְרִּתי ְלָך ֶאת ַהֶּכֶסף".

"ִאם ֵּכן, ּבֹוא ְלֵבית ַהִּדין ְוִהָּׁשַבע ֶׁשֶהְחַזְרָּת ִלי ֶאת 
ַהֶּכֶסף", ָאַמר לֹו ֲעַזְרָיה.

"ָאבֹוא ְוֶאָּׁשַבע ִּכְרצֹוְנָך", ֵהִׁשיב ֶּבן־ְּתַמְליֹון ְּבַנַחת.

ִּתְהֶיה  ֹלא  ֶׁשְּׁשבּוָעתֹו  ְּכֵדי  ֶּבן־ְּתַמְליֹון  ָעָׂשה  ָמה 

ֶׁשהּוא  ָעֶבה,  ְקֵנה־סּוף  ָלַקח  הּוא  ֶׁשֶקר?  ְׁשבּוַעת 
ָחלּול ִמִּבְפִנים, ְוִהְכִניס ְּפִניָמה ֶאת ְמַאת ַהִּדיָנִרים. 
ַמֵּקל  ִמֶּמּנּו  ְוָעָׂשה  ַהָּקֶנה  ֶאת  ָסַגר  ִמֵּכן  ְלַאַחר 

ֲהִליָכה.

ִהְתַיֵּצב ֶּבן־ְּתַמְליֹון ְּבֵבית ַהִּדין, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵחז ְּבָידֹו 
ֶאת ַהַּמֵּקל. ְּכֶׁשֻהְזַמן ְלָהִרים ֵסֶפר ּתֹוָרה ּוְלִהָּׁשַבע, 
ֶּבן־ ֵהִרים  ַהַּמֵּקל.  ֶאת  ְלַהְחִזיק  ֵמֲעַזְרָיה  ִּבֵּקׁש 

ִנְׁשָּבע  "ֲאִני  ְוָקָרא:  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת  ְּתַמְליֹון 
ֶׁשָּמַסְרִּתי לֹו ֶאת ָמה ֶׁשָּנַתן ִלי!".

ֲעַזְרָיה ָרַתח ִמַּזַעם. ֹלא ַּדי ֶׁשָהִאיׁש ָּגַזל ֶאת ַּכְסּפֹו, 
הּוא עֹוד ֵמֵעז ְלִהָּׁשַבע ַלֶּׁשֶקר! ְּבַכֲעסֹו ִהְׁשִליְך ֶאת 

ַמְּקלֹו ֶׁשל ֶּבן־ְּתַמְליֹון ְּבכֹוַח ַעל ָהִרְצָּפה.

נֹוְצִצים  ָזָהב  ְוִדיְנֵרי  ַהַּמֵּקל  ִנְׁשַּבר  ַהַּמָּכה  ֵמָעְצַמת 
ּוֶבן־ אֹוָתם,  ֶלֱאסֹף  ִמֵהר  ֲעַזְרָיה  ִמֶּמּנּו.  ִהְתַּגְלְּגלּו 

 – ּכֹל  ְלֵעיֵני  ַרָּמאּותֹו  ִהְתַּגְּלָתה  ֶׁשַעְכָׁשו  ְּתַמְליֹון – 
ָאַמר לֹו: "ֱאסֹף, ֱאסֹף! ֶאת ֶׁשְּלָך ַאָּתה אֹוֵסף!".

  )ַעל־ִּפי ַוִּיְקָרא ַרָּבה, ָּפָרָׁשה ו, ִסיָמן ג(
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