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ֹּא תשפשת פרשת 
ָקְרָּבן ֶׁשל ֲאִכיָלה

ֵהִכיָנה  ׁשֶ ִעיָמה  ַהּטְ רֹאׁש-ַהחֶֹדׁש  ֲארּוַחת  ֶאת  ֶלֱאֹכל  ה  ַעּתָ ֶזה  מּו  ִסּיְ ְוָאִחיו  ַאְבֵריִמי 
יַח ְוָסָלט ְמָלְפפֹוִנים.  ִגים, ֲאַבּטִ ְלָלה ּדָ ּכָ סּוָרה, ׁשֶ א ַהּמְ ֲעבּוָרם ִאּמָ

ְרָחה  ּטָ ׁשֶ א  ְלִאּמָ ַאְבֵריִמי. "ְותֹוָדה  ָאַמר  ִריא,"  ְוַהּבָ ִעים  ַהּטָ ַעל ָהאֶֹכל  ַה'  ְלָך  "ּתֹוָדה 
ָבָריו. ַמע ֶאת ּדְ ׁשְ מּוְך, ּתִ ֶחֶדר ַהּסָ ֲהָתה ּבַ ָ ּשׁ א, ׁשֶ ִאּמָ ֵדי ׁשֶ קֹול ָרם, ּכְ ְוֵהִכיָנה!" הֹוִסיף ּבְ

ְך  ת חֹׁשֶ ּכַ ּמַ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ם ִמְצַרִים! ּכַ קֹול ָרם. "ֵיׁש ׁשָ ם!" ָקָרא ָנָתן ְצִבי ּבְ יטּו ְלׁשָ "ֵהי, ַהּבִ
ָמה!" ּיְ ָבר ִהְסּתַ ּכְ

ְכַנְסנּו  ּנִ ׁשֶ י ּכְ ְך, ּכִ ּכָ מּוִליק. "ַוֲחָבל ׁשֶ ?" ָאַמר ׁשְ ַמְעּתָ בּוַע, לֹא ׁשָ ָמה ִלְפֵני ׁשָ ּיְ "ִהיא ִהְסּתַ
ל ָלזּוז ְוַגם לֹא  ם לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ַאף ֶאָחד ׁשָ ׁשֶ ְך, ּכְ ת חֹׁשֶ ְזַמן ַמּכַ ְצִרי ּבִ א ַהּמִ ל ג'ֹוּבָ ִית ׁשֶ ַלַבּ

ם אֹוָצרֹות." יא ׁשָ ה ִאם הּוא ַמְחּבִ ּטָ ַחת ַלּמִ י ִלְבּדֹק ִמּתַ ַכְחּתִ ָבר, ׁשָ ִלְראֹות ּדָ

ֹוִטים  ֵמַהּשׁ חּוץ  לּום  ּכְ ם  ׁשָ ָהָיה  "לֹא  ִמיָכֵאל.  ָאַמר  ה,"  ּטָ ַלּמִ ַחת  ִמּתַ י  ּתִ ׂשְ ִחּפַ "ֲאִני 
ּכֹות." ִהְתִחילּו ַהּמַ א ִלְפֵני ׁשֶ ַאּבָ ֵדי ְלַהּכֹות ּבְ ֶהם ּכְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ א ָהָיה ִמׁשְ ג'ֹוּבָ ׁשֶ

אן  ה ָלבֹוא ְוַלֲעזֹר ִלי ּכָ ׁשָ ַבּקָ ִית. "ּתּוַכל ּבְ ַתח ַהּבַ א ִמּפֶ ל ַאּבָ ַמע קֹולֹו ׁשֶ "ַאְבֵריִמי," ִנׁשְ
הּו?" ֶ ִעם ַמּשׁ

ם ָמה  א, ְלׁשֵ ֶבׂש ָקָטן. "ַאּבָ א ִנְכַנס ִעם ּכֶ ִית, ְוָרָאה ֶאת ַאּבָ ַתח ַהּבַ ק ֶאל ּפֶ ַאְבֵריִמי ִזּנֵ
ה?" ֶבׂש ַהּזֶ ֵהֵבאָת ֶאת ַהּכֶ

ֶבׂש  ּכֶ ָלַקַחת  ָצִריְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ ָאַמר  ַה'  ׁשֶ ּום  "ִמּשׁ
ה  ן ַהּזֶ ְרּבָ בּוַעִים. ַלּקָ עֹוד ׁשְ ן ְמֻיָחד ּבְ ֵדי ְלַהְקִריב אֹותֹו ְלָקְרּבָ ְיָתה, ּכְ ּוְלַהְכִניס אֹותֹו ַהּבַ

ְצַרִים!" נּו ֵנֵצא ִמּמִ ּלָ ְקִריב אֹותֹו, ּכֻ ּנַ ַסח', ּוְלַאַחר ׁשֶ ן ּפֶ קֹוְרִאים 'ָקְרּבָ

א ִלְקׁשֹר  ַע ְלַאּבָ עֹוד ַאְבֵריִמי ְמַסּיֵ ׁשּות, ּבְ ִהְתַרּגְ ָלִדים ּבְ ֱאֶמת? ֵאיֶזה יִֹפי!" ָצֲעקּו ַהּיְ "ּבֶ
ה. ּטָ ֶבׂש ַלּמִ ֶאת ַהּכֶ

יָתם. ִנים ִנְכַנס ֶאל ּתֹוְך ּבֵ ִדּיּוק ָאז, ִמְצִרי ְזעּוף-ּפָ ּבְ

ָרִאיִתי  ן  ּכֵ ׁשֶ ִהיא  ָהֱאֶמת  טֹוב,  אֹוְתָך.  ָרִאינּו  לֹא  ְזַמן  ה  "ַהְרּבֵ א.  ַאּבָ ָאַמר  א?"  "ג'ֹוּבָ
ֵנס ֶאל ּתֹוְך  ס ְלִהּכָ אן? ֶזה לֹא ְמֻנּמָ ה ּכָ ה עֹוׂשֶ ִקּצּור, ָמה ַאּתָ ה... ּבְ ּנֶ אֹוְתָך, ֲאָבל... לֹא ְמׁשַ

ָך, ָנכֹון?" ּלְ ָבר לֹא ֶעֶבד ׁשֶ ֲאִני ּכְ ה זֹוֵכר ׁשֶ ִלי ִלְדּפֹק! ַאּתָ ִני ּבְ ֵ ל ַהּשׁ ִית ׁשֶ ַהּבַ
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ל." ּלֵ ֵדי ְלִהְתּפַ אִתי ְלָכאן ּכְ ז. "ּבָ קֹול ְמֻרּגָ א ּבְ ן, ֲאִני יֹוֵדַע," ָעָנה ג'ֹוּבָ ן, ּכֵ "ּכֵ

ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ָעַזְבּתָ  ׁשֶ אֹוֶמֶרת  "זֹאת  י-ַמֲאִמין.  ִבְלּתִ ּכְ א  ַאּבָ ָקָרא  ל?"  ּלֵ "ְלִהְתּפַ
ָרֵאל?" ה ְמֻעְנָין ְלִהְצָטֵרף ִלְבֵני ִיׂשְ ָך ְוַאּתָ ּלְ ׁשֶ

א. ?" ֵהִגיב ג'ֹוּבָ ְעּתָ ּגַ ּתַ "ָמה? ַלֲעזֹב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה? ִהׁשְ

אן  א. "ּכָ ַאל ַאּבָ אָת ְלָכאן?" ׁשָ ה ּבָ ה רֹוֶצה ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָלּמָ "ֲאָהה... ָאז ִאם ַאּתָ
ֲאַנְחנּו עֹוְבִדים ַרק ֶאת ַה'!"

ָאז  ּמֵ ׁשֶ יָון  ּוִמּכֵ ֶבׂש,  ּכֶ ל  ׁשֶ ה  ִעּיָ ּפְ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ ִית,  ַהּבַ ַיד  ַעל  אן  ּכָ י  ָעַבְרּתִ ׁשֶ ִהיא,  "ָהֱאֶמת 
ֵנס  אּוַכל ְלִהּכָ י ׁשֶ ְבּתִ ים ֶאְצִלי הּוא לֹא ַאי ַאי ַאי, ָחׁשַ ָבׂשִ ב ַהּכְ ָרד ַמּצַ ת ּבָ ֶבר ּוַמּכַ ת ּדֶ ַמּכַ

ל ְקָצת." ּלֵ ֲאֵליֶכם ּוְלִהְתּפַ

ְמיָֹעד  הּוא  ה.  ַהּזֶ ֶבׂש  ַלּכֶ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְלָך  ר  ְלַאְפׁשֵ ָיכֹול  "ֵאיִני  א.  ַאּבָ ָאַמר  "ִמְצַטֵער," 
ן." ְלָקְרּבָ

י ַעל  ּלִ ָקָרה ׁשֶ רֹף ֶאת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ַהּיְ ִנים ִלׂשְ ּוְ ם ִמְתּכַ א. "ַאּתֶ ֵעק ג'ֹוּבָ "ָמה???" ִהְזּדַ
בֹוד?" ת ּכָ ֶזה? ֵאין ָלֶכם ִטּפַ ָבר ּכָ ים ַלֲעׂשֹות ּדָ ם ְמִעּזִ ַח? ֵאיְך ַאּתֶ ְזּבֵ ַהּמִ

ת ּבֹאּבֹא  תשפ"גתשפ"ג  |  3 ָרׁשַ  ּפָ



א ַלֲאִכיָלה." ֵרָפה ֶאּלָ ה ֵאינֹו ְמיָֹעד ִלׂשְ ן ַהּזֶ ְרּבָ א. "ַהּקָ "ָהֱאֶמת ִהיא," ָאַמר ַאּבָ

הּו  ֶ ן ֶזה ַמּשׁ ן. ָקְרּבָ ה לֹא ָקְרּבָ ּזֶ ל. "ָאז זֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ ֻבְלּבָ א ַהּמְ ַאל ג'ֹוּבָ "ַלֲאִכיָלה?" ׁשָ
ֹוְרִפים, לֹא אֹוְכִלים." ּשׂ ׁשֶ

ָמה  זֹוֵכר  ה  ַאּתָ ה.  ּנָ ּתַ ִהׁשְ ַהּכֹל  ה  ֵמַעּתָ "ֲאָבל  א.  ַאּבָ ָעָנה  ַהּיֹום,"  ַעד  ָהָיה  ְך  ּכָ "ָאֵכן, 
ְוָלֵכן,  ַה'!  ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ֲאַנְחנּו  ָרֵאל'.  ִיׂשְ כֹוִרי  ּבְ ֵני  'ּבְ ָעְבָרה?  ׁשֶ ָנה  ׁשָ ּבְ ְלַפְרעֹה  ה  מֹׁשֶ ָאַמר 
ְיכֹוִלים,  ן  ּכֵ ֲאַנְחנּו  ן,  ָקְרּבָ ֶלֱאֹכל  ְיכֹוִלים  ֵאיְנֶכם  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ָאר  ּוׁשְ ם  ַאּתֶ ׁשֶ עֹוד  ּבְ
ם  ים. ּגַ ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ה ׁשֶ ֻעּלָ ָכל ּפְ ל ַה', ַוֲאַנְחנּו עֹוְבִדים אֹותֹו ּבְ ִנים ׁשֶ ֲאַנְחנּו ַהּבָ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ר ַה' ְמַצֶוה ָעֵלינּו ֶלֱאֹכל  ֲאׁשֶ ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים, ֲאַנְחנּו עֹוְבִדים ֶאת ַה'. ְוָלֵכן, ּכַ ׁשֶ ּכְ

ַח." ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ן ַעל ּגַ ְרּבָ ַהְקָרַבת ַהּקָ מֹוָה ּכְ ַסח, ֲאִכיָלֵתנּו ּכָ ן ַהּפֶ ֶאת ָקְרּבַ

ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ַעד  ָקדֹוׁש  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָהָאָדם  ּגּוף  ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ "ֵאיְך  א.  ג'ֹוּבָ ָאַמר  י,"  ֵהַבְנּתִ "לֹא 
ַח?" ב ְלִמְזּבֵ ָחׁשֵ ּיֵ ׁשֶ

ל ְמִציאּוֵתנּו ִהיא  א. "ֲאַנְחנּו ַעם ָקדֹוׁש. ּכָ ִבין זֹאת," ֵהִגיב ַאּבָ ּתָ ה ׁשֶ "לֹא ָהִייִתי ְמַצּפֶ
ֶאת  עֹוְבִדים  ם  ַאּתֶ זֹו.  ה  ְנֻקּדָ ְסִביב  סֹוְבִבים  ֻעּלֹוֵתינּו  ּפְ ְוָכל  ַה',  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ְוַרק  ַאְך 
ה, ְוִאּלּו ָאנּו אֹוְכִלים  ִתּיָ ם ִעם ָהִעְנָין ְוַלֲחזֹר ְלֲאִכיָלה ּוׁשְ ֵדי ְלַסּיֵ ֶכם ַרק ּכְ ּלָ ָהֱאִליִלים ׁשֶ
א ַלֲעֹבד ֶאת  ינּו ֵאיָנּה ֶאּלָ ַרת ַחּיֵ ל ַמּטְ ְהֶיה ָלנּו ּכַֹח ַלֲעֹבד ֶאת ֱאלֵֹקינּו. ּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְוׁשֹוִתים ּכְ
ַח  ִמְזּבֵ ׁש ּכְ ּמֵ נּו ָיכֹול ְלׁשַ ּלָ ַהּגּוף ׁשֶ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ים, ַעד ּכְ ים ְקדֹוׁשִ ַה', ְוֶזה הֹוֵפְך אֹוָתנּו ְלֲאָנׁשִ

ִמים." נֹות ְמֻסּיָ ֲעבּור ָקְרּבָ

ָמה  "ִקיְנֶדעְרַלאְך,  ְוָאַמר:  ָלִדים  ַהּיְ ֶאל  ָנה  ּפָ א  ְוַאּבָ ְמֻאְכָזב,  ִית  ֵמַהּבַ ָיָצא  א  ג'ֹוּבָ
ּכַֹח  ִלׁשְ ָלנּו  ְוָאסּור  ַה',  ַעם  ֲאַנְחנּו  ֲעבּוֵרנּו.  יֹוֵתר  ּבְ ָחׁשּוב  ִלּמּוד  ֶזהּו  ו  ַעְכׁשָ ם  ַמְעּתֶ ְ ּשׁ ׁשֶ

ים!" ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ה ׁשֶ ֻעּלָ ָכל ּפְ ינּו ִהיא ַאְך ְוַרק ַלֲעֹבד אֹותֹו ּבְ ְכִלית ַחּיֵ ּתַ ׁשֶ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
מֹו  ַח ַלה'. ֵאיִני ּכְ דֹוׁש הּוא ִמְזּבֵ ֲאִני ְיהּוִדי, ְוגּוִפי ַהּקָ
ְבָחר! ן ָלָעם ַהּנִ ל ֶאָחד ַאֵחר, ֲאִני ְיהּוִדי ָקדֹוׁש, ּבֶ ּכָ
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