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

  
     "משנכנס אדר מרבין בשמחה" ( תענית כט.)  
    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע

  )ב' ויקרא א( " מכם כי יקריבאדם"
, את משהאליו ב רקה "הקבשבני ישראל אי� שראו לאחר , אלא ?"איש"כדרכו ולא אמר , "אד�"הכתוב למה אמר "

יקר וגדולה דבר המראה על , "ויקרא אל משה: " כפי שנאמר כול�מתו�יחידי וקרא לו אי� גידלו מעל ישראל 
כלומר , "מכ�"אי� זה אלא , ה מקרב אליו אד�"שהקבזה , "אד� כי יקריב: "כ� בא הכתוב ואומרל, למשהמיוחדת 

 והראיה היא שאומר המדרש ,א היה אלא בשביל ישראלע� משה ל' ומה שדבר ה,  או בזכות ישראלמצד ישראל
 )אור החיי�(                .כלל אתוולא דבר ה ממשה "הקבתרחק ה,  שנה שהיו ישראל נזופי� במדבר38שבאות� 

 

 )ב' ויקרא א(" הבהמה מן"
נרדפות ההבהמות ה� וזאת משו� ש, ות החישארולא מות הבהמ מ�הכתוב מכשיר להעלות קורבנות אל המזבח דוקא 

הוי מ� "ל "זחומזה דרשו . ת הצד הנרד# על פני הצד הרוד#ה א"כלומר מעדי# הקב, רודפותההחיות שה� לעומת 
 �שהרי אי� ל� נרדפי� בעופות כתורי� ובני יונה והכשיר, � ולא מ� הרודפי� מ� הנרדפי,� ולא מ� העולבי�העלובי

הכתוב קורא , )שופטי� ה(" ואוהביו כצאת השמש בגבורתו: "הפסוקל לכ� את "והסמיכו חז" מזבחהכתוב לגבי 
אי אפשר לשני מלכי� " כשקטרגה הלבנה ואמרה הה עלובתלפי שהשמש הי, שמשלמשיל� מ ו"אוהביו"� עלוביל

שכר� וזכות אור נפש� לזכות אור את  המשיל � כ,וכש� שהמשיל עלבונ� לעלבו� השמש, " בכתר אחדשישתמשו
 )רבינו בחיי(                    ".  בגבורתוהשמשכצאת ", השמש

 

 )ג' ויקרא א( "ן הבקר זכר תמים יקריבנו עולה קרבנו מאם"
לעומת� קרב� נקבה ובא מבהמה ממי� חטאת בעוד שקרב� , בלבדזכר  מבהמה ממי� עולה באהכתוב אומר שקרב� 

העולה באה לכפר על חטא של הרהורי , כידוע? וצרי� להבי� מדוע ההבדל הזה, נקיבהבי� זכר בי� בא שלמי� 
אול� לא  עבירההרהורי המהרהר אד� ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה. ה שנעשתה בפועלעבירה והחטאת באה לכפר על עביר

בא  �כל ע, חזק המושל בתאוותיוכאיש והתגלה , הרי שהוא גיבור שכבש את יצרומחשבתו אל הפועל מוציא את 
 �כל היה לעמוד כנגד יצרו עיכול  כי לא "בהקתשש כחו כנ"הרי החוטא ג� במעשה האד�  אבל ,זכרממי� קרבנו 
שחיטת� בכל מקו� ", �ועומביא האד� כנדבה ולא כדי לכפר על השלמי� אשר קרב� , לעומת�. נקבהבא ממי� קרבנו 
 .  ויביא האד� ככל אשר יחפו&בי� זכר לנקבהבקרב� זה  ואי� חילוק "בעזרה

 

 )טו' ויקרא ה( "' את אשמו להוהביא"
דבר שהוא , "איל תמי� מ� הצא� "אש� תלוי קרב�  מציי� שאד� שמסופק א� חטא או לא חטא צרי� להביא����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

והסיבה היא משו� שהאד� , יקר יותר מאד� שבודאי חטא שצרי� להביא חטאת שמחירה נמו� מאוד ביחס לאש�
 והצריכו, י חטאודאאשר ביותר מחטא החמיר עליו הכתוב בספק לכ� , שחטאלו סבור שאי� עליו עונש כי לא נודע 

. )מטבע בעל ער� נמו� (חטאו היה מביא חטאת בת דנקאלו לו נודע יאבעוד ש, קלי�בכס# שלאש� איל להביא 
 . ונוובעהוא יענש כפרתו את ולא יביא זלזל שא� יאד� לרמוז ל" אש�" הכתוב לקרב� ראווק
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "בחר תפילין רשברשותינו מ

 )  ב'אויקרא (" 'ם כי יקריב מכם קרבן להדא"
שלושת� היו אשר המיוחד בה� הוא שהיו שה ' מ,דו'ד, ברה�'א: ראשי תיבותשזה " �דא"   הכתוב מתבטא בלשו�

 "ואנכי תולעת ולא איש":  אמרדוד, ) כז'בראשית יח( "ואנכי עפר ואפר" : על עצמואברה� אמר.  במיוחדענוותני�
א יהרי ה, היהירותעל ר על הגאווה וותיוה,  וזאת ללמדנו שהענווה.) ז'שמות טז(" ונחנו מה": אמרשמשה  ו) ז'תהלי� כב(

 )'יבוז'רבי ברו� ממז(             . 'לה� הכי חשוב הקרב
 

 )  יא'אויקרא (" ' המזבח צפונה לפני הךושחט אותו על יר"
שבשעה שבשעה שבשעה שבשעה , , , , כל כ� למהכל כ� למהכל כ� למהכל כ� למהוווו, , , , שי� אחד של שחרית ואחד של ערביתשי� אחד של שחרית ואחד של ערביתשי� אחד של שחרית ואחד של ערביתשי� אחד של שחרית ואחד של ערביתבבבבה שני כה שני כה שני כה שני כ""""בבבבהתקי� הקהתקי� הקהתקי� הקהתקי� הק, , , , נונונונובבבבבשעה שעקד אברה� אבינו את יצחק בשעה שעקד אברה� אבינו את יצחק בשעה שעקד אברה� אבינו את יצחק בשעה שעקד אברה� אבינו את יצחק """"

    ) ) ) ) ההההמדרש רבמדרש רבמדרש רבמדרש רב((((    """"ה עקידת יצחקה עקידת יצחקה עקידת יצחקה עקידת יצחק""""כר הקבכר הקבכר הקבכר הקבווווזזזז', ', ', ', זה צפונה לפני הזה צפונה לפני הזה צפונה לפני הזה צפונה לפני הההההמקרא מקרא מקרא מקרא ההההח וקורי� את ח וקורי� את ח וקורי� את ח וקורי� את בבבבי המזי המזי המזי המזבבבבגגגג     תמיד על תמיד על תמיד על תמיד על����ייייבבבב ישראל מקרי ישראל מקרי ישראל מקרי ישראל מקריוווושהישהישהישהי
הדבר את זכיר יותר צרי� להבי� מדוע מו. אבינואילו של יצחק צרי� להבי� את הקשר שחיטת התמיד בצפו� לבי�     

 רוצההשאד� בתחילה  שהיה נהוג ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�""""המהריהמהריהמהריהמהרימסביר ?  על העקידהעצמואבינו  ולא את יצחק "אילו של יצחק"
אבינו בשעה אברה� פי שראינו אצל כ,  של המזבחולא בצידועצמו מזבח הל עחט את הקרב� ו שהיה, להקריב קרב�

 מצד "נערהאל תשלח יד� אל "אברה� שנאמר לאול� לאחר  ".מזבחה עלעלעלעלויש� אותו : "בנו נאמרשעקד את יצחק 
. ל נשלח לקרב� במקומו של יצחק בנוהבי� אברה� שהאי, "נאחז בקרניואחר את האיל "ראו לו ומצד שני ה, אחד

לקרב� איל הלהעלות את אחר כ� מזבח ועל גבי הלהוריד את יצחק מקוד� היה צרי� אברה� , ולכ� באופ� הגיוני
שש שמא יפסל האיל מקרב� ובכל ח, בשלמות' הלקיי� רצו� ורצונו רוב תשוקתו אברה� מאלא ש .של יצחקבמקומו 

את האיל בצד פנה לשחוט ו,  אברה� את יצחק כפות על גבי המזבחהשאירלכ�  ,בנויצטר� להקריב את יצחק זאת 
לכ� אומר . וזהו הקשר ששאלנו בי� האיל של יצחק לבי� קרב� התמיד הנשחט בצפונו של המזבח. מזבחהשל ני צפוה

 המקראאת וקוראי� , השוחטי� אותו על יר� המזבח צפונ, ישראל מקריבי� איל לקרב�בני שעה שהמדרש שב
זה מסביר ג� ו.  של המזבחיצפונפע� הראשונה בצד ה של אילו של יצחק שנשחט ב�זכרוהעולה , "'הצפונה לפני "

,  אבינו�הצדקותו של אברחסידותו ויותר זה ניכרת משו� שב, עצמההעקידה של זכרונו של האיל ולא מדוע עולה 
כנראה  ו. את יצחק בא� ידרשלהקריבשמר את האופציה עדיי� " אל תשלח יד� אל הנער"שנאמר לו למרות ש
 .  בצפו�במקדש תהיה לאור� כל הדורות בצד קדשי� הנקבע ששחיטת קדשי של אברה�  זה ומשו� מעשהש

 

  ) א'בויקרא ( "'ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה "
    ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש((((אמר הקדוש ברו� הוא מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו אמר הקדוש ברו� הוא מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו אמר הקדוש ברו� הוא מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו אמר הקדוש ברו� הוא מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו , , , , עניעניעניעני? ? ? ? מי דרכו להתנדב מנחהמי דרכו להתנדב מנחהמי דרכו להתנדב מנחהמי דרכו להתנדב מנחה    
 זול הוא יונה  של תור או ב��הרי מחירש .עו#הקרב� בג� " נפש"היה צרי� הכתוב לומר זה הטע� המ, רהלכאו    

יותר עני מזה הוא עו# הקרב� את מקריב כלומר ה, מנחהצור� ההדרושי� ל, לבונההשמ� וה, סולתהעשרו� ממחיר 
, מהאד� המקריב את קרב� העו#בכל זאת עני יותר , מנחהאת המקריב ה שחת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופרמתר& ה. מנחהאת השמקריב 

ולאד� , מכיו� שעל מנת להביא את קרב� העו# צרי� בכל זאת האד� להוציא מספר פרוטות מכיסו על מנת לקנות�
שקיבל בתור שמ� מהסולת ומעט מהמעט הוא חוס� ? מה יעשה, זה אפילו מספר זעו� זה של פרוטות אי� לו להוציא

 שהוא חוס� ממש מפיו את לחמו כדי ,�יוצא א� כ .  המנחהא את קרב�ביזה הוא מומ, "פאה" ו"שכחה", "לקט"
 .  "כאילו הקריב את נפשו"י "� אמר עליו רשלכ' קרב� להאת הלהביא 

 

 )בכ-אכ 'דויקרא ( "שיא יחטאנאשר , חטאת הקהל הוא"
 את מה "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"לומד ה" שיא יחטאנאשר : "אשר מיד אחריו נאמר" חטאת הקהל הוא"מסמיכות הפסוקי� 

פי שקרה בדורו של דוד המל� כ, נכשלגר� הדבר לכ� שהמל� חוטאי� בגדר אשר בני ישראל היו � שכ"שמצאנו בתנ
לכ� אמר . עוד מקרי� דומי�ו, פי ירמיהאת בהמרותו שנכשל יאשיה כ� דוד נכשל במני� ישראל ושגר� לכ� ש

 הקהל שראככי , "אשר הנשיא יחטא"לגור� של ישראל שחטא� , "חטאת הקהל הוא אשר נשיא יחטא: "הכתוב
כ� כאשר לא . זה כאשר מדובר בנשיא או מל�.  ג� הנשיא ישמור צעדיו להיות נקי מישראליקי� אזול'בא דבוק

 אפילו שהחטא של )ג' ויקרא ד(" א� הכה� המשיח יחטא לאשמת הע�: "עליו נאמר, מדובר בחטאו של הכה� המשיח
, נכנס לפני ולפני� שהזשהכה� המשיח הוא וזה משו� , לחטא בזדו�, ת הע�יגרו� הדבר לאשמ, הכה� הוא בשוגג

וכל דבריו מתקבלי� מיד על הע� , הוא האיש אשר יבקשו תורה מפיו במשפט האורי� ועל פיו יצאו ועל פיו יבואו
כל היוצא כי קדוש יקראו לו ו,  של הכה�דמיונו ואמתאותו שנאמרו כתוצאה או , ותלא יחשבו אותו לשגגה או טעו

שונה הדבר כאשר . לזדו� הע�, "לאשמת הע�"יגרו� הדבר , בשוגג" א� הכה� המשיח יחטא"לכ� , מפיו קדוש
כי , יו דבראחרבאופ� אוטומטי בכל זאת לא יטו הע� , ברוחו או בחרבוהמל� ימשול א� א# ,  או מל�נשיאמדובר ב

תו ה אוהזהירוזו ג� הסיבה שהתורה . מאחד הע�המל� הוא נקל להכשל יותר של  ולגודל הרחבת דעתידוע לה� ש
 .יותר מאחד ההמוני�הכשל  כי הוא עלול ל)נשי�, סוסי� (על דברי� המרחיבי� דעתו ומרימי� לבבו

    """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
    3268315326831532683153268315''''052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש
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