
  ב"ה

 לַּפָ�ׂשָה ּפְנִינִים � וַּיִקְ�אּפָ�ׂשַת 

  

 כָּבוֹד לֹא לוְֹקחִים

 ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה. ְּביֹוֵתר ַהְמֻכָּבד ַּבָּמקֹום ָלֶׁשֶבת ְורֹוִצים ַהִּביָמה ֶאל ֶׁשִּנְדֲחִפים ֲאָנִׁשים ֵיׁש

 ָּכל לוֹ  ַמִּגיעַ  ָהָיה ּוְבֶהְחֵלט ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ָּבָנה ֲאֶׁשר ֶׁשהּוא ִּפי ַעל ַאף ִּכי. ָּכ ָנַהג א

  ".ֹמֶׁשה ֶאל ַוִּיְקָרא" - לוֹ  ִיְקָרא הּוא ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ַעד ְוִחָּכה ָעַמד, ַהָּכבֹוד

 ִמן ַהּבֹוֵרחַ  ְוָכל, ִמֶּמּנּו ּבֹוֵרחַ  ַהָּכבֹוד - ַהָּכבֹוד ַאֲחֵרי ָהרֹוֵדף ָּכל: "ֲחָכִמים ָאְמרּו ָּכ ַעל

    ".ַאֲחָריו רֹוֵדף ַהָּכבֹוד - ַהָּכבֹוד

  

  

  קוֵֹדם כָּל לְִהיוֹת ָאָדם
 ַמְתִחיל ּוְכֶׁשַהַּמְצּפּון, ַהּזּוַלת ֶׁשל ֶּכֶסף ְלַעְצמוֹ  ָלַקַחת ְלִהְתַּפּתֹות ָעלּול ָאָדם ִלְפָעִמים

  ".ִלְצָדָקה ַהֶּכֶסף ֶאת ֶאֶּתן: "ְּבִלּבוֹ  אֹוֵמר הּוא לוֹ  ְלַהִּציק

 ָלנּו אֹוֵמר ַהּבֹוֵרא". ַיְקִריב ִּכי ָאָדם" -" ָאָדם" ַּבִּמָּלה ַמְתִחיִלים ַהָּקְרָּבנֹות ִּדיֵני, ָלֵכן

 ָּתִביאּו ַאל ַאֶּתם ַּגם ָּכ, ֵמִאיׁש ָּדָבר ָּגָזל א ֶׁשהּוא ְּכֵׁשם. ָהִראׁשֹון ָאָדם ְּכמוֹ  ֱהיּו

  .ַהֶּגֶזל ִמן ָקְרָּבנֹות

  .ַּכִּדין ֶׁשא ַאֵחר ֵמָאָדם ֶּׁשִּנְלַקח ְּבֶכֶסף ִמְצוֹות ַּתֲעׂשּו ַאל

  

  

  לְִהְתוַדּוֹת וּלְַתקֵּן
  ?אֹותוֹ  ְמַתֵּקן ֲאִני ֵאי, טֹוב א ָּדָבר ָעִׂשיִתי

 ֲאָבל. ַהֵחְטא ַעל ְלַכֵּפר, ָקְרָּבן ְלָהִביא ָצִרי ָהָאָדם ָהָיה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ִּבְזַמן

 ַעל ְלִהְתַוּדֹות ִנְדָרׁש ָהָאָדם ֶאָּלא, ַהָּקְרָּבן ַּבֲהָבַאת ַּדי ֶׁשא ַמְדִּגיָׁשה ַהּתֹוָרה

 ַהְחָלָטה ֶהְחִליט ְוא, ַהֵחְטא ַעל ִהְתַוָּדה ְוא ָקְרָּבן ֵהִביא ִאם ֶׁשָעָׂשה ַהֵחְטא

 ִעָּקר. ָעָליו ְיַכֵּפר א ַעְצמוֹ  ַהָּקְרָּבן - ַהֶּזה ַהַּמֲעֶׂשה ַעל עֹוד ַלֲחזֹור ֶׁשא ַּתִּקיָפה

    .ְוַהְּתׁשּוָבה ַהִּוּדּוי ְיֵדי ַעל הּוא ַהַּכָּפָרה

  



  ב"ה

  לַּפָ�ׂשָה ּפְנִינִים � וַּיִקְ�אּפָ�ׂשַת 

  

  ָקְרבָּנוֹת עַכְׁשָו 
 ַהַּמְׁשָמעּות ֲאָבל, ַחִּיים ַּבֲעֵלי ֶׁשל ָקְרָּבנֹות ְמִביִאים ְוֵאין ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ָלנּו ֵאין ַּכּיֹום

 ְצִריִכים ֲאַנְחנּו' ַלה ַהָּקְרָּבן ֶאת. ַעְכָׁשו ַּגם ַקֶּיֶמת ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשל ְוָהַרְעיֹוִנית ָהרּוָחִנית

  .ֶׁשְּבתֹוֵכנּו' ְּבֵהָמה'ֵמהַ , ַעְצֵמנּו ִמּתֹו ְלָהִביא

 ָהֱאלֹוִקית ַהֶּנֶפׁש. ְּבֵהִמית ְוֶנֶפׁש ֱאִקית ֶנֶפׁש - ַנְפׁשֹות ְׁשֵּתי ׁשֹוְכנֹות ֵמִאָּתנּו ֶאָחד ְּבָכל

 ַהְּבֵהִמית ַהֶּנֶפׁש, ְלֻעָּמָתּה. ַהְּנִתיָנה ְוֶאת ַהֶחֶסד ֶאת, ַהְּקֻדָּׁשה ֶאת, 'ַלה ַהִּקְרָבה ֶאת ְמַחֶּפֶׂשת

 ַהֶּנֶפׁש ֶאת. ֲהָנאֹוֶתיהָ  ְוַעל ַעְצָמּה ַעל ַרק חֹוֶׁשֶבת ְוִהיא, ָהעֹוָלם ַּתֲענּוגֹות ֶאת ַרק רֹוָצה

 ַלֲעׂשֹות ְוֹתאַהב ַהּבֹוֵרא ֶאל ִּתְתָקֵרב ִהיא ֶׁשַּגם - ְלָקְרַּבן ְלַהֲעלֹות ְצִריִכים ְחנּוֲאנַ  ַהֹּזאת

   .טֹוִבים ַמֲעִׂשים

  

  

ִׂיא ְמבַקֵּׁש כַּּפָָרה   ַהנָּש

. ָקְרָּבן ּוֵמִביא ַהִּמְקָּדׁש ְלֵבית ָּבא ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶׁשל ַהָּנִׂשיא: ַהַּמֲחֶזה ֶאת ְלַעְצְמֶכם ַּתֲארּו

  .ַלֹּכֲהִנים ַהָּנִׂשיא אֹוֵמר", ָעֶליהָ  ְלַכֵּפר ְמַבֵּקׁש ַוֲאִני) ַּכָּוָנה ְּבִלי( ִּבְׁשָגָגה ֲעֵביָרה ָעַבְרִּתי"

 הּוא" ֲאֶׁשר"ׁשֶ , ַזַּכאי ֶּבן יֹוָחָנן ַרָּבן ּוֵפֵרׁש", ֶיֱחָטא ַהָּנִׂשיא ֲאֶׁשר" ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ָּכ ַעל

 ְלָהִביא ֵלב ֶׁשָּׂשם, ָׁשַמִים ָיֵרא ָאָדם הּוא ֶׁשּלוֹ  ֶׁשַהָּנִׂשיא ַהּדֹור ַאְׁשֵרי, ְּכלֹוַמר. ֶׁשראֹ  ִמְּלׁשֹון

  .ִּבְׁשָגָגה ֶּׁשָחָטא ֵחְטא ַעל ַּכָּפָרה

  

  

  ּתָבִיא ֶאת ַהּמֶלַח

 ַהָּקְרָּבנֹות ַעל ַּגם. ְּבֶמַלח ְּתִחָּלה אֹותוֹ  טֹוְבִלים ָהֲארּוָחה ִּבְתִחיַּלת ַהֶּלֶחם ֶאת ְּכֶׁשּבֹוְצִעים
  ".ֶמַלח ְּבִרית" ָלֶזה קֹוֵראת ְוַהּתֹוָרה, ֶמַלח ָלִׂשים ָצִרי ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ֶׁשהּוֲעלּו
 ֶׁשַעל ַהַּמִים ֵּבין ִהְפִריד ַהּבֹוֵרא ַּכֲאֶׁשר, ָהעֹוָלם ִלְבִריַאת ַהֵּׁשִני ֶׁשַּבּיֹום, ְמַסֵּפר ַהִּמְדָרׁש

 ָלָּמה: "ִלְבּכֹות ַהַּתְחּתֹוִנים ַהַּמִים ִהְתִחילּו, ַּבָּׁשַמִים, ְלַמְעָלה ֶׁשִּנְׁשֲארּו ַהַּמִים ְלֵבין ָהָאֶרץ
 ְיַׁשְּמׁשּו ָהֵאֶּלה ֶׁשַהַּמִים ַהּבֹוֵרא ָלֶהם ִהְבִטיחַ ?". ֵמַהּבֹוֵרא ְרחֹוִקים ִלְהיֹות ְצִריִכים ֲאַנְחנּו

), ַהִּמְזֵּבחַ  ַּגֵּבי ַעל ַמִים ְׁשִפיַכת(' ַהַּמִים ִנּסּו' ִמְצַות ִּתְהֶיה ַהֻּסּכֹות גֶּבחָ  - ַהִּמְקָּדׁש ַלֲעבֹוַדת
 .ַהָּים ִמֵּמי ֶׁשּמּוָפק ֶמַלח ָיִׂשימּו ָקְרָּבן ָּכל ְוַעל


