
 



י  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה    נּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבר  נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּו  ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁש  ינּו ֶמ 
 תֹוָרה.
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  ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעֶשה ָאָדם

 ְּבִמי ִנְמָלְך, 

ָמָׁשל  ִנְמָלְך,  ְוָהָאֶרץ  ַהָשַמִים  ִּבְמֶלאֶכת  ָאַמר,  ִוי  ל  ַרִּבי  ם  ְּבׁש  ַע  ְיהֹוׁשֻׁ ַרִּבי 
 עֹוֶשה ָדָבר חּוץ ִמַּדְעָּתן.  ְלֶמֶלְך ֶׁשָהיּו לֹו ְׁשנ י ַסְנְקִליִטים, ְוֹלא ָהָיה 

ה ָכל יֹום ָויֹום ִנְמַלְך, ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָהָיה  ל ַּבר ַנְחָמן ָאַמר ְּבַמֲעש  ַרִּבי ְׁשמּוא 
 לֹו ַסְנַקַּתְדרֹון, ְוֹלא ָהָיה עֹוֶשה ָדָבר חּוץ ִמַּדְעּתֹו.  

י ָאַמר ְּבִלּבֹו ִנְמַלְך, ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ׁשֶ  י ַאְרְּדָכל, ָרָאה ַרִּבי ַאמ  ָּבָנה ָפָלִטין ַעל ְיד 
י   ם ֹלא ַעל ַאְרְּדָכל, ֶאְתְמָהא, ֱהו  אֹוָתּה ְוֹלא ָעְרָבה לֹו, ַעל ִמי י ׁש לֹו ְלִהְתַרע 

ב ֶאל ִלּבֹו.   ַוִיְתַעצ 

י ַסְרסּור ְוִהְפִסיד, ַעל מִ  י ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָעָשה לֹו ְסחֹוָרה ַעל ְיד  י ָאַמר ַרב ַאס 
ב ֶאל ִלּבוֹ  י ַוִיְתַעצ  ם ֹלא ַעל ַהַסְרסּור, ֶאְתְמָהא, ֱהו   .י ׁש לֹו ְלִהְתָרע 



 

 

 

 



  באותו   ישראל   וראה  מסיני   משה  שירד  בשעה  אמרו  אליך  הקרב  ואתה
  אלא   נתכוין  לא  והוא  בקורנס  עליו  מקיש  והיה  באהרן  הביט  מעשה
  והיה   עמהן  שותף  אהרן  שהיה  סבור   היה  ומשה  משה  שירד  עד  לעכבם

  עליו בלבו

 ני כוונתו של אהרן היאך היתה לטובה  א יודע משה הקב״ה א״ל

 את הצפורן לחתור בית אביו  משל לבן מלכים שזחה דעתו עליו ונטל

 אמר לו פדגוגו אל תיגע עצמך תן לי ואני אחתור  

הציץ המלך עליו וא״ל יודע אני היאך היתה כוונתך חייך איני משליט 
 בריה על פלטין שלי אלא אתה  

כך בשעה שאמרו ישראל לאהרן קום עשה לנו אלהים אמר להם פרקו 
נזמי הזהב אמר להם אני כהן אני אעשה אותו ומקריב לפניו והוא לא  

 נתעסק אלא לעכבן עד שיבא משה 

א״ל הקב״ה אהרן יודע אני היאך היתה כוונתך חייך אין אני משליט על 
אתה  קרבנותיהן של בני אלא



 

 

 



ֲחֶנֶ֑ה אֹ֚ו ֲאֶׁשֵּ֣ר  ַמ  ֵ֖ז ַּב  ֵ֔ל ֲאֶׁשֶׁ֨ר ִיְׁשַחַ֜ט ׁשִֹ֥ור אֹו־ֶכֶֶ֛שב אֹו־ע  ֵּ֣ית ִיְשָרא  ִאִ֥יׁש ִאיׁשׁ֙ ִמּב 
ה ֲחֶנ  ַמ  ַל  ִמחֵּ֖וץ  ָקְרָּבןׁ֙  : ִיְׁשָחֵ֔ט  ְלַהְקִרִ֤יב  ֱהִביאֹוֹ֒  ֹלֵּ֣א  ד֘  מֹוע  ֹאֵֶּ֣הל  ְוֶאל־ֶפַַ֜תח 

ִמׁשְ  ִלְפנ ֵ֖י  יֹהָוֵ֔ה  ָהִאִ֥יׁש  ַל  ְוִנְכַרֶ֛ת  ָׁשָפְֵ֔ך  ָּדֵּ֣ם  ַההּואׁ֙  ָלִאִ֤יׁש  ֵׁ֞ב  ָחׁש  י   ָּדֵּ֣ם  ֶ֑ה  ְיהֹוָ ַכֵּ֣ן 
וֹ   :ַההֵּ֖וא ִמֶקִֶ֥רב ַעמ 

ר' פינחס בש' ר' לוי לבן מלכים שנזז לבו עליו והיה למוד לאכול בשר  
נידור   נבלות וטרפות אמ' המלך זה יהיה תדיר על שולחני ומעצמו הוא

 ()גדור 

עליהן   באות  ופורענות  במה  באיסור  קרבניתיהן  מקריבין  ישראל  והיו 
הקב והן  "אמר  מועד  קרבנותיהן באהל  עת  בכל  לפני  יהיו מקריבין  ה 

 .'ד איש איש מבית ישראל וגו "יצולים, ההנפרשים מעבודה זרה והם נ



 

 



 




