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 שלום לכם,
משהו מרגש במיוחד! אני רוצה לספר לכם על היום  זה שוב יהודה כהן, זוכרים?

-אבא החליט שאנחנו נלך למשכן להביא מנחה 20בן  ילפני חודשיים, כשהיית

כשאחותי הקטנה מעכה בת החמש שאלה את אבא למה פתאום  !מתנה לה'

לדעת את קורבן אבא ענה לה שאנחנו רוצים להתקרב לה'. רוצים  םמקריבי

כל אבא ואני לקחנו סולת )קמח  םשלבי ההקרבה? טוב, אספר לכם: קוד

, שמן זית משובח ביותר ולבונה משובחת שמילאה את כל משובח מנופה דק דק(

)אני רוצה לגלות לכם בסוד, שאנחנו מאוד עניים  אוהלינו הצנוע בריח נפלא!

עכשיו אבא אמר  !(ואבא אסף את הכסף לקנות את הקורבן בערך שנה שלמה

ת )אופים אותם בצורה של חלו ר חלות.:מאפה תנו1שיש לנו כמה אפשרויות. 

)אופים :מאפה תנור רקיקים.2 בתנור אך כמובן שהחלות הללו אינן חמץ!(

אך  ולאחר מכן פותתים אותם לחתיכות קטנות אותם בצורה של רקיקים בתנור

:מנחת 4 מטגנים אותה במחבת() :מנחת מחבת.3 כמובן שגם הן אינן חמץ!(

בסיר עם ידית. זה מאוד מזכיר סופגניות )מטגנים אותה בשמן עמוק  מרחשת.

מנחת העומר דרך אגב, רק  :כמות שהיא.5 אבל שימו לב שזה אפילו לא חמץ!(

להגיש -התלבטות קשה בחרנו באפשרות החמישיתלאחר  היו חמץ! שתי הלחםו

-כי תקריב"נפש אותה כמות שהיא. דרך אגב, דווקא בקורבן מנחה נאמר "

מכיוון שזה בדרך כלל קורבן שמקריבים עניים, ה' מחשיב את הקורבן הצנוע 

ריב הקריב את נשמתו! טוב, נחזור להמשך שלבי הקורבן. שמנו המקכאילו -הזה

ליצור בצק  םאת הסולת בקערה ומשחנו אותה בשמן בנדיבות. כעת ערבבנו בידיי

 כולנו מאוד התרגשנו! והוספנו את הלבונה. הגיע הרגע! כולנו הולכים למשכן!

מאחר ואנחנו, שבט לוי, גרנו סביב המשכן היה קצת פחות ללכת ובעבור מעכה, 

רגליים, זה היה יתרון גדול... אני, אבא, אמא, מעכה והמנחה הסובלת מכאבי 

 את והוא לקח הגענו סוף סוף למשכן... נתנו את המנחה לאהרון, הכהן הגדול

ואז הוא לקח  דרומית מערבית בפינת המזבחלקרן  אתהוניגש  המנחה

מה שנכנס  רק)הוא לקח  לא פחות ולא יותר!-קומץ בדיוק מהמנחה תבמיומנו

מכן הוא לקט את כל הלבונה מהמנחה  האצבעות האמצעיות( ולאחר 3בין 

כעת הוא  והניח בקומץ והמליח מכיוון שעל כל קורבן צריכים לשים מלח.

מהסולת . לו ולשני בניו-הקטיר את הקומץ )המכונה אזכרה( על המזבח והשאר

עכשיו כולנו מרגישים הרבה יותר קרובים לה'!  חלות. 10אותה הם אכלו עשו 

העיניים שלי נעצמות והנוצה נופלת לי מבין האצבעות  טוב, אני כבר ממש עייף.

 אז להתראות!

 


