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רה לעסק החל עיר  ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹמעה 
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

ׁש נימעה  הכּ הן לפני ׁש הקריב עׁש יר בא וֹ תוֹ  ֲֶַ
לוֹ , אמר הכּ הן , אוֹ תוֹ  כּ ׁש ראה יוֹ נים .
. ּׁש ל אינ וֹ  הזּ ה ה ּק רבּ ן
עצוּ ב. והיה לביתוֹ  הל
לּמ ה  אחיו , לוֹ  אמרוּ 

עצוּ ב  להם,אּת ה  אמר  ? 
את  הקריב לא ׁש ה כּ הן

הוּ א  וּ מה לוֹ , אמר וּ  ׁש ניקרבּ ני. להם, אמר ? 
 ּׁש ל ולא עני, ׁש ל  זה  והרי  ל וֹ , אמרוּ  !י וֹ נים. 

מ גת" ידוֹ  ואין  הוּ א דּ ל "ואם כּ תוּ ב, ׁש הרי 
הוּ א  וּ מה להם, אמר . קר בּ נ הקרב א לּ א ?וגוֹ ', 

אחד. ׁש וֹ ר לוֹ , אמר וּ 

מחׁש בת אמר  חמ וּ רה   ּכ כּ ל  וּ מה להם, ַָ
לבּ יהחטא  על אעלה  ׁש לּ א נדר ּת י  ? 

עשׂ ה  מה והלאה מם חטא. יוֹ ם מחׁש בת כּ ל ? 
היה  וּ בלּ ילה בּ סחוֹ רה, התעּס ק
קוֹ רא  היה כּ ׁש התעוֹ רר, י ׁש ן.
דּ ברי אוֹ תוֹ  ול ּמ דוּ  לאחיו ,
ׁש יּ עלה  עד לוֹ מד והיה תוֹ רה,
ּת וֹ רה, ׁש לּ מד ונמצא  היּ וֹ ם,
האחר. יהוּ דה  ל וֹ  קוֹ ראים והיוּ 
מפריׁש  והיה סבא, ייסא רבּ י  בּ וֹ  ּפ גׁש  אחד יוֹ ם 
עם  היּ ם על  לסחוֹ רה וחצי לעניּ ים חצי נכסיו ,

יוֹ  והיה ליּ ּמ ים , ׁש ּפ וֹ רׁש ים אנ ׁש ים ׁש ב א וֹ תם 
ּת וֹ רה. ולוֹ מד

טו)ואמר,תח אל (שמואל -א  ׁש אוּ ל "ויּ אמר ַָ
הּק יני הוּ א מי יתרוֹ ,הּק יני". בּ ני א לּ וּ  ? 

קן ׁש ע שׂ וּ  מׁש ה , ׁש ל חמיו
כּ מוֹ  הזּ ה, הדּ רוֹ ר  כּ מוֹ  בּ ּמ ד בּ ר

פב )ׁש נּ אמר קן(תהלים  "וּ דרוֹ ר 
ּת וֹ רה. ללמד כּ די  לּה ",
אלּ א  סחוֹ רה, ולא  תפנ וּ קים  צריכה  לא ׁש ּת וֹ רה
ל ּמ דבּ ר  נסעוּ   ּכ מ וּ ם ולילה. יוֹ מם בּ ּה  לעמל

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  יריחוֹ . ׁש ל א)מהענג  "וּ בני(שופטים 
וגוֹ '. הּת מרים" מעיר  עלוּ  מׁש ה חתן  קיני

מוּ ם ואה  ישׂ ראל. בּ ני  כּ ל  עם  חסד  עשׂ ית ְַָ
היה  וּ מׁש ה בּ ביתוֹ , להנ וֹ ת  למׁש ה  ׁש נּ תן
ּפ רׁש ה  ׁש לּ ּמ ד מוּ ם ועוֹ ד , ישׂ ראל. כּ ל ׁש ל כּ לל
ישׂ ראל. עם  חסד  עשׂ ה  וּ בזה  בּ ּת וֹ רה, י וֹ תר אחת

עמלק לה בּ מלחמת כּ אן  הזּ ה ה דּ בר ?בּ א  ָָ
ישׂ ראל  כּ ׁש יּ צאוּ  ׁש אוּ ל, אמר  אלּ א 
מי היה  לא העוֹ לם  א ּמ וֹ ת ׁש אר מכּ ל  מ ּמ צרים,
עמלק, רק אלּ א להם, לקטרג ישׂ ראל עם  ׁש יּ ז דּ וּ ג 
ואּת ה  קרב, בּ הם וער לי שׂ ראל רע עשׂ ה והוּ א 
כּ לּ ם, עם חסד  ועשׂ ית ׁש לוֹ ם להם הקדּ מּת 

עּמ הם. להתחבּ ר כּ דאי  א ּת ה אין  ּכ וּ מוּ ם 
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ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
ַהּיֹוִמי  ֹזַהר  י  ּפֵ ּדַ ִמיְליֹוֵני  יס  ְלַהְדּפִ ּתֹוְרִמים  ים  ׂשִ ְמַחּפְ
ַהּתֹוְרִמים  ם.  ִחּנָ ּבְ ְיהּוִדים  ִמְליֹון  ְל-15  ָקם  ְלַחּלְ
ן  ּבֵ ְלַחׁשְ ּיּוַכל  ׁשֶ ב  ַמְחׁשֵ ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ר  ָיׁשָ ִמים  ּלְ ְמׁשַ
ָקָטן.  ֶכֶסף  ּבְ ִלְזּכֹות  כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ כּות  ַהּזְ  ֶאת 
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בּ יתרוֹ ולא כּ תוּ ב מה  אלּ א יח)?עוֹ ד, (שמות  ְֹ
וּ זבחים  עלה  מׁש ה חתן יתר וֹ  "ויּ ּק ח
 ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  קרבּ ן הקריב ׁש הוּ א לאלהים",

א וֹ מר  זּ ה  מה להת גּ יּ ר. וּ בא ׁש ּק ר בּ נ וֹ הוּ א  ? 
ׁש הוּ א  וּ מוּ ם  הוּ א .  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני  ח ׁש וּ ב
"ויּ בא  כּ תוּ ב הוּ א,  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  קרבּ ן הקריב
עם  לחם לאכל  י שׂ ראל זקני  וכל  אהרן 

מ ׁש  האלהיםהחתן האלהים"לפני "לפני ." 
ׁש ּמ קריב  מי ׁש כּ ל למדנוּ , מכּ אן דּ וקא.
מזדּ ּמ ן הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ה לּ ב, בּ רצוֹ ן  קר בּ ן 

לעּמ תוֹ .

הּק דוֹ ׁש א  לפני חׁש וּ ב העני  קרבּ ן  ראה, ֹ
קרבּ נוֹ ת  ׁש ני  הקריב  הוּ א ׁש הרי ה וּ א,  ּבּ ר ו
ׁש הקריב. אוֹ ת וֹ  ואחד ודמ וֹ , חלבּ וֹ  אחד לפניו ,
קרבּ ן קרבּ ן. הביא וה וּ א לאכל, לוֹ  אין  ׁש הרי 
יוֹ נה, בּ ני ׁש ני אוֹ  תוֹ רים  ׁש ני  - מהכּ ל  קל העני
וּ בא וֹ תּה  בּ וֹ , וּ מתכּ ּפ ר קמח, מעט - לא  ואם
ולא  בזה  לא "כּ י  ואוֹ מרים : מכריזים ׁש עה 

לּמ ה   ּכ כּ ל עני ". ענוּ ת העניׁש ּק ץ קר בּ ן  כּ י  ? 
בּ ג וֹ רלוֹ  להיוֹ ת לי  גרם הוּ א ׁש הרי מהכּ ל , עדיף
להיוֹ ת  לי ג וֹ רם והוּ א הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל 
נכסי כּ ל ח לּ קּת י  ּכ מוּ ם הּת וֹ רה. ׁש ל בּ חלק

חצי) נכסי, לי(חלּ ק ּת י גּ רמ וּ  הם ׁש הרי  לענ יּ ים, 
זה. כּ ל 

מ הּק מח אוֹ ת וֹ   ּכ ודמוֹ , חלבּ וֹ  הרּת יח ׁש העני ְ
למדנ וּ , וכ מׁש חה . בּ ׁש מן מרּת יחים
על  הזּ וֹ  הּמ נחה את מקריב אדם כּ ל  ׁש אפ לּ וּ 
ׁש החטא  ׁש כּ מוֹ  מוּ ם  מרחׁש ת, וּ מנחת ה ּמ חבת
וכל  הרע ה יּ צר  בּ אׁש  ודמ וֹ  חלבּ וֹ  את  הרּת יח
כן כּ מ וֹ  הזּ ה הּק רבּ ן   ּכ - בא ׁש  רתחוּ  איבריו
לפני וּ להקריב החטא, כּ מוֹ  ה ּק רבּ ן  ועּק ר  מ ּמ ׁש ,

ׁש זּ ה  ונפׁש וֹ , ורוּ חוֹ  ל בּ וֹ  רצוֹ ן  הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
לפניו. מהכּ ל חביב

יוֹ ם ארי  בּ כל ׁש ּמ קריבים הצּ דּ יקים ׁש ל חלקם  ְֵַ
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  הזּ ה הּק ר בּ ן  את ויוֹ ם

הוּ א  וּ מה ׁש ּמ קריבים הוּ א . ונפׁש ם  עצמם ? 
ה זּ ה  ה ּק רבּ ן  את  להקריב רוֹ צה  ואני ,(מּמ ׁש )לפניו . 

הזּ ה. בּ עוֹ לם מאדם הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ר וֹ צה וזה
ה כּ ל ׁש ל קרבּ ן זה, כּ ל כּ די(מּמ ׁש )ועם עדיף, 

העוֹ למוֹ ת. כּ ל ׁש יּ תבּ רכ וּ 

וא עד קלה)מר ,ּפ תח  ה '(תהלים  ּמ צּ יּ וֹ ן"בּ ר ו 
הוּ א  "מצּ יּ וֹ ן" וכי  הללוּ י ּה ". ירוּ ׁש לם  ׁש כן 

 ּבּ רו ּבּ רו ה וּ א העלי וֹ ן  העמק מהנּ הר והרי  ?! 
ה לּ בנה  כּ ׁש ּמ אירה  ה '",  ּבּ רו" אלּ א
לז וֹ , זה וּ מתקרבים המׁש  מאוֹ ר
ולפעמים  מ זּ ה. הזּ ה האוֹ ר מ וּ סר ולא
נקרא  ׁש הוּ א כּ מוֹ  ,ה ּמ ל בּ ׁש ם נקראת ׁש הלּ בנה
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  יהו "ה , נקראת היא   ּכ יהו"ה,

יט) עמרה (בראשית ועל  סדם על המטיר "וה '
לבדּ וֹ , זה ולא המים". מן ה ' מאת וא ׁש  גּ פרית

לפעמים  אחד ׁש ליח אפלּ וּ  בּ ׁש ם (מּמ ׁש )א לּ א נקרא 
. הּמ ל

ה'בר   ּבּ רו" מקוֹ ם מ צּ יּ וֹ ןאחר, מאיזה - " ָָ
" ּבּ ר ו" ׁש הוּ א ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ?נ וֹ דע 

נוֹ דע  ציּ וֹ ן  ׁש ל  מּמ קוֹ ם "מצּ יּ וֹ ן", ואמר  חזר
הּט עם  מה . ּבּ ר ו ׁש כּ תוּ בׁש הוּ א  מוּ ם (תהלים? 

וגוֹ '.קלד ) הבּ רכה" את ה ' צוּ ה  ׁש ם "כּ י 

זה.אמר  לכל  ׁש זּ כית חלק אׁש רי ייסא, ר בּ י  לוֹ  ַָ
מי ׁש כּ ל בּ ּת וֹ רה. ׁש עוֹ סקים א וֹ תם אׁש רי
הוּ א.  ּבּ ר ו בּ ּק דוֹ ׁש  אוֹ חז  כּ אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה  ׁש עוֹ סק

ׁש כּ תוּ ב ד )זה וּ  בּ ה'(דברים הדּ בקים  "ואּת ם 
היּ וֹ ם ". כּ לּ כם חיּ ים  אלהיכם


