
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

  
 
 

  שבועהת הגיגים מפרש
  )ב' ויקרא ו(" צו את אהרן ואת בניו" 

אהר�א� , "וערכו בני אהר�", "וזרקו בני אהר�" :בו כת"ויקרא"כל פרשת אהר� לבניו לפי שבאת הקדי	 הכתוב כא� 
באר שנואה " ונו של עול	ה רב"אמר משה לפני הקב,  מעשי העגלו הכתוב משו	 שרחק,כלל לא הוזכר עצמו

כל העצי	 כשרי� למערכה חו  משל זית ושל " בשביל בניה	 דתנ� כבודא	 לעצי	 חלקת , )קוטיל(? "ומימיה חביבי�
מקריבי	נית� להביא עצי	 למערכה מכל סוגי הע  פרט לעצי זית וגפ� וזאת משו	 שמהזית ומהגפ� , כלומר, "גפ�

" בניוואתצו את אהר� "מר לכ� נא,  בניושיכופר לו בעבור לאהר� ל וחומרק, שה	 תולדותיה	על המזבח יי� ושמ� 
  )רבינו בחיי(                              .  לו בזכות תפלתו של משהר להראות שכופהקדי	 אהר� לבניו

  

    )ב' ויקרא ו(" הבקר ואש המזבח תוקד בו הלילה עד המזבח כל  עלמוקדההוא העלה על "
  )ה' ויקרא ו( "רבו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבק המזבח תוקד והאש על"
   )ו' ויקרא ו(" המזבח לא תכבה אש תמיד תוקד על"

תפלות "ל ש"הרי אמרו חזתפלות כי שלוש הפרש שה	 כנגד ומ, יקידותהאברבנאל מציי� שבפרשה מוזכרות שלוש 
ותפלת ערבית כנגד ,  תפלת מנחה כנגד תמיד של בי� הערבי	, כנגד תמיד השחרהשחר תפלת "כנגד תמידי	 תקנו	

 כנגד תפלת " מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקרעל" :הו הסבר הפסוקי	 וז.ברי	 ופדרי	 שזמנ	 כל הלילהאי
לא  בו תוקדתוקדתוקדתוקדוהאש על המזבח : "הפסוק ". בותוקדתוקדתוקדתוקדואש המזבח "מר אה זל  שזמנה כל הלילה עד הבקר וע,ערבית
אש : "הפסוק השלישי הוא ו".בקרב"שהיא , כנגד תפלה של שחריתהוא  "ובער עליה הכה� עצי	 בבקר בבקרתכבה 
  ")כלי יקר"מובא ב(      ".וזאת תורת המנחה" מהסמיכות אל הפסוק ,כנגד תפלת מנחה " לא תכבההמזבח על תוקדתוקדתוקדתוקדתמיד 

  

   )ב' ויקרא ו( "צו את אהרון"
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש((((אמר רבי שמעו� ביותר צרי� הכתוב לזרז במקו	 שיש בו חסרו� כיס אמר רבי שמעו� ביותר צרי� הכתוב לזרז במקו	 שיש בו חסרו� כיס אמר רבי שמעו� ביותר צרי� הכתוב לזרז במקו	 שיש בו חסרו� כיס אמר רבי שמעו� ביותר צרי� הכתוב לזרז במקו	 שיש בו חסרו� כיס . . . . אי� צו אלא לשו� זירוזאי� צו אלא לשו� זירוזאי� צו אלא לשו� זירוזאי� צו אלא לשו� זירוז    
	יש לו שפתיי, למשל, הפה. רצוי בר לבל יעשה את הבלתיהא השומר על ,כעי� כיסוי, "כיס" יש 	אדהאברי ל כל 

ה שאפשר לכופ% אותה ָי יש לה אְל,האוז� .	 רעי	שבה� יכול הוא לסגרו כל אימת שהוא רוצה להימנע מדיבורי
 את חושיו של 	 המשמשי	שאר האיברי וכ� , יש לה שמורה ועפע%, העי�.לתוכה כדי שלא לשמוע דבר שאינו הגו�

מ� הצור� איפוא . פועלת ומשפיעה תדיר, חורי� היא בת, לכסות עליה" כיס "	לעומת זה המחשבה אי� לה שו. 	האד
עולה בא לכפר בעיקר על  מכיוו� שקורב�, והנה . 	 רעי	לזרז ולשקוד הרבה כדי לשמור על המחשבה מהרהורי

, "ס שיש בו חסרו� כי	ביותר צרי� לזרז במקו"כי ,  זירוזלשו�, "צו"העולה  ורב�לכ� אמרה תורה בק, מחשבות רעות
  )מעינה של תורה ושיחות צדיקי	(                      ".סכי"הלב שהיא חסרת  במחשבת, כלומר

  

  )ג' ויקרא ו("  הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשןולבש"
 בגדי כהונה שילבשה שיתהדר בה הכה� לפניו " שהיא עבודה קלה צוה הקבולמדנו מזה כי ג	 במצות הרמת הדש�

 באחת שמתעסקאו מי , ה באחת מהעבודות"וכל זה הערה ודר� חיי	 לכל מי שמתקרב להקב, ובה	 ירי	 את הדש�
 אפילו 	 יתבר�שישפיל כבוד עצמו לכבוד הש' ממצותיה של תורה שיתהדר לפניו יתבר� בעשותו אחת מכל מצות ה

 אי� "עורה כבודי", )'תהלי	 נז(" עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר"ה אמר "וכ� דוד ע.  קלה שבה�בעבודה
ונקלותי עוד מזאת "וכתיב , ) ו'שמואל ב( "'ודוד מכרכר בכל עז לפני ה" כבוד קוני וכתיב אצלכבוד� חשוב כלו	 
  )רבינו בחיי(                               " והייתי שפל בעיני

  
  
  
  
  
  
  
  

  47  מס עלון  ד"בס

        ::::העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת 
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' ר באד' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת

  

            שששש"""" ב ב ב ב                                חיפהחיפהחיפהחיפה                                    אאאא""""תתתת                                        				""""יייי                                                                                    
  18:39  18:31  18:42  18:24  שבתהכניסת 

  19:36  19:38  19:38  19:41  שבתהאת יצי

  20:13   20:15  20:15  20:18  רבנו תם

  

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

        מדרשתמדרשתמדרשתמדרשתי י י י """" ע ע ע עאוראוראוראורללללצא צא צא צא יויויויו
        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""

        לללל""""זזזז    אסתראסתראסתראסתרבר בר בר בר חמו חמו חמו חמו  ב�  ב�  ב�  ב� יצחקיצחקיצחקיצחקש ש ש ש """"עעעע

    """"שבת הגדולשבת הגדולשבת הגדולשבת הגדול""""    """"ווווצצצצ""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
        """"''''רבה להרבה להרבה להרבה להעעעעוווו""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסניס�ניס�ניס�ניס�' ' ' ' יייי

 ל"אסתר זחמו בר  שמעון בן שמתנעילוי ל



 

  )ב' ויקרא ו( " כל הלילהזבחה על המדהיא העולה על מוק" 
ובפועל , "לה מכפר על הרהורי עבירהוע"ל "חזמרו אמשו	 שהוא , עולה היתה נשרפת בלילה דווקאלכ� שהטע	  

,  פנאי לחשוב מחשבותכי כל היו	 הוא טרוד בעסקיו ואי� לו, לילה על מטתועיקר בעבירה ה	 בהרי ורוב הרה
לכ� המביא , ביו	, "יתייצב על דר� לא טוב" :�כר  ואח,בלילה, "וב על משכבו� יחשוא: "לשו� הפסוק בתהילי	כו
לה תשר% בלילה להיות הכפרה בזמ� ושהע'  ציוה ה,ב ה	 בלילהו שעל הר,רי עבירהורב� עולה לכפר על הרהוק

  . החטא ויהיה התיקו� מעי� החטא
  

   ) ו'וויקרא ( " ד תוקד על המזבח לא תכבהיאש תמ" 
        ) ) ) )  ה ה ה ה''''אבות האבות האבות האבות ה ( ( ( ("""" לא כבו הגשמי	 אש של עצי המערכה לא כבו הגשמי	 אש של עצי המערכה לא כבו הגשמי	 אש של עצי המערכה לא כבו הגשמי	 אש של עצי המערכה............רה נסי	 נעשו לאבותינו בבית המקדשרה נסי	 נעשו לאבותינו בבית המקדשרה נסי	 נעשו לאבותינו בבית המקדשרה נסי	 נעשו לאבותינו בבית המקדשעשעשעשעש""""

לא יותר פשוט היה לעשות נס ? מדוע היה נס שירדו גשמי	 ובכל זאת הגשמי	 לא כיבו את האש, השאלה הנשאלת
נס מיוחד זה בא ללמדנו את ההנהגה הנדרשת מהאד	 , אלא? אששלא ירדו גשמי	 על מקו	 המקדש ומקו	 ה

 וא% וכש	 שהאש היתה יוקדת תמיד על המזבח. שיתמיד בעבודת הש	 שלו למרות הקשיי	 והטרדות היומיומיות
לעמוד על האד	  יד יתמ,בחיי היו	י	 המפריעהגורמי	 כל למרות  ראוי ש,�כ, מפני גשמי	 שנתכו עליה לא נרתעה

שאינ	 יכולי	 כי ידוע שטבע האנשי	 להצדיק את העדרות	 מלימוד בכ� . דושההקודתו עבולא יסור מ, ומקומ
הו וז. כל לעסוק בתורהווי, 'בטוח בהעל האד	 ל, הטעות גמורזוהי , הסלעסוק בתורה מחמת הדאגה וטרדת הפרנ

וכיבוי לעסק התורה שנקרא אש ו שו	 ביטול "שלא יהיה ל� מזה ח, כי גשמי	 רומז לפרנסה, "לא כבו הגשמי	"
, כי א	 ילמוד האד	 בקביעות, "ולא נצחה הרוח את עמוד העש�"וכ� , ) כט'ירמיה כג(" הלא כה דברי כאש: "כתובכ

כמו שלא נצחה הרוח את , לבטלו מקביעות לימודו, שנקרא רוח הטומאה, גדו שו	 תחבולות היצרנל יבודאי לא יוע
    )�י'ולוזוי חיי	 מבר(               ".צדיק כתמר"יהיה כי , עמוד העש� שהיה מתמר ועלה

  שבת הגדול 

   )'סימן תל "ורח חייםא"לחן ערוך שו( "גדול מפני הנס שנעשה בוהשבת שלפני פסח קורין אותו שבת " 
כמו כמו כמו כמו , , , , כרעי המיטהכרעי המיטהכרעי המיטהכרעי המיטהולקחו כל אחד מישראל שה לפסחו וקשרו בולקחו כל אחד מישראל שה לפסחו וקשרו בולקחו כל אחד מישראל שה לפסחו וקשרו בולקחו כל אחד מישראל שה לפסחו וקשרו ב, , , , שבתשבתשבתשבתיו	 יו	 יו	 יו	  בניס� ב בניס� ב בניס� ב בניס� בהיההיההיההיהמצרי	 מצרי	 מצרי	 מצרי	 ה שיצאומה שיצאומה שיצאומה שיצאומשבשנשבשנשבשנשבשנ""""

, , , , והשיבווהשיבווהשיבווהשיבו? ? ? ? והמצרי	 ראו זה ושאלו	 למה זה לכ	והמצרי	 ראו זה ושאלו	 למה זה לכ	והמצרי	 ראו זה ושאלו	 למה זה לכ	והמצרי	 ראו זה ושאלו	 למה זה לכ	, , , , """"יקחו לה	 איש שה לבית אבותיקחו לה	 איש שה לבית אבותיקחו לה	 איש שה לבית אבותיקחו לה	 איש שה לבית אבות ו ו ו ור לחודש הזהר לחודש הזהר לחודש הזהר לחודש הזהבעשובעשובעשובעשו: ": ": ": "שכתובשכתובשכתובשכתוב
, , , , דברדברדברדברלה	 לה	 לה	 לה	  לומר  לומר  לומר  לומר ���� רשאי רשאי רשאי רשאייויויויוהההה    אאאאלללליה	 ויה	 ויה	 ויה	 ווהוהוהוהאלאלאלאלאת את את את     י	י	י	י	חטחטחטחטווווהיו שיניה	 קהות על ששהיו שיניה	 קהות על ששהיו שיניה	 קהות על ששהיו שיניה	 קהות על ששוווו, , , , עלינועלינועלינועלינו' ' ' '  ה ה ה התתתתלשחטו לש	 פסח במצולשחטו לש	 פסח במצולשחטו לש	 פסח במצולשחטו לש	 פסח במצו

        ))))משנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורה((((                                    ....""""""""דולדולדולדולשבת הגשבת הגשבת הגשבת הג""""על כ� קבעו לקרות שבת שלפני הפסח לעול	 על כ� קבעו לקרות שבת שלפני הפסח לעול	 על כ� קבעו לקרות שבת שלפני הפסח לעול	 על כ� קבעו לקרות שבת שלפני הפסח לעול	 , , , , ומפני שאז היה עשירי בחודש בשבתומפני שאז היה עשירי בחודש בשבתומפני שאז היה עשירי בחודש בשבתומפני שאז היה עשירי בחודש בשבת
זכר ליציאת " ו,"זכר למעשה בראשית"עניני	 שני שבת יש   אלא במצות ה?"הגדול"נקראת שבת זו ויש להבי� מדוע 

שהוא מצוי ומשגיח על הבריאה ג	  ו,העול	ה ברא את "שהקב, האמונבסודות ימקבילי	 לשני אלו 	 ענייני ו"מצרי	
,  מקביל לאמונה בבריאת העול	"זכר למעשה בראשית", 	 על אמונה זו שהיו המצרי	 מערערי,לאחר שבראה

מצוי ש' למד על השגחת המ "זכר ליציאת מצרי	"ו, "וינח ביו	 השביעי" ,ה ברא את העול	 בששה ימי	"שהקב
טלה יתה ההבמצרי	 המצרי	 אמונת . "ביד חזקה ובזרוע נטויה"יו והוציא את בני ישראל ממצרי	 אומשגיח על ברו

 לקיחת הפסח מטרתה לסתור אמונת עובדילכ�  .נה ההנהגה למזלותְתלאחר בריאת העול	 ִנהאמינו שו	 שמש
לפי זה אפשר לומר שעד  .	עולאת הה מנהיג "בעול	 שלא המזלות אלא רק הקב' ולהוכיח על השגחת ההאלילי	 

  ס% הטע	 של  ומאותה שבת והלאה נו"זכר למעשה בראשית"היתה השבת רק , עשרה בניס�, אותה שבת
   )דכירמאמר מ(."שבת הגדול"וזאת הסיבה שקוראי	 אותה . לבד הוא משגיח על עולמו' שה  "זכר ליציאת מצרי	        "

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 

   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   14:00 - יום שישי

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל"או בדוא 052-3268315: ןטלפוניתן להפנות לוהערות ות האר

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ין רשברשותינו מבחר תפיל

        ללימוד טעמי המקרא והפטרה החדש  החלה ההרשמה לקורס
השעורי	  ,פסח אחר חג ה,ה"בע,  שיפתח.ספרדספרדספרדספרד))))מרוקומרוקומרוקומרוקונוסח יהדות נוסח יהדות נוסח יהדות נוסח יהדות בבבב
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