
 
ָ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, וויקרא (" צו את אהרן"
    ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש(((( צו אלא לש� זירוז  צו אלא לש� זירוז  צו אלא לש� זירוז  צו אלא לש� זירוז ����איאיאיאי 

יש לכ� ש, פותסתולפי ה, הטע� ו)קידושי� לא( "וה ועושהוה ועושה יותר ממי שאינו מצ�גדול המצ�"ש למדנו בגמרא 
ער יותר טדואג ומצ" וה ועושהמצ�"הוא משו� שה" וה ועושהשאינו מצ�"על פני מי " וה ועושהשמצ�"עדיפות למי 
א� לא יצא לו לא , א� יצא לו יעשה, אינו דואג" וה מצ�נושאי"וה ואילו זה שולא יעשה את אשר הוא מצ�פ� יעבור 

כי היצר ,  צרי� זירוז מיוחד�היכ� שיש ציווי ש, כלומר. "זירוזאי� צו אלא לשו� "י "רעיו� זה רמוז בדברי רש. יעשה
לא יעלה  ,  במעשיו�לא יתחזק ויזדרז האד� וא, � לביצוע הציוויאדה בדרכו של �פועל את פעולתו ומציב מכשולי

  )נוכת התורהח(                     .בידו לגבור על יצרו
 

  ) ב'ו ויקרא(" מוקדהזאת תורת העלה הוא העלה על " 
    ). ). ). ). רררר""""מדמדמדמד. (. (. (. (שכל המתגאה נידו� באששכל המתגאה נידו� באששכל המתגאה נידו� באששכל המתגאה נידו� באש, , , , נימוס היה וקילוסי� הואנימוס היה וקילוסי� הואנימוס היה וקילוסי� הואנימוס היה וקילוסי� הוא 
וידוע . וד האשסהגאווה היא מיש , בשערי קדושה,אלאלאלאלטטטט וי וי וי וי����רבי חיירבי חיירבי חיירבי חייכתב  מבאר את המדרש לפי מה שאאאא""""החידהחידהחידהחיד    

 "וותמוגנו ביד עוננ"וכמו שאומר הנביא , מעניש את בעל העבירה שהזגור הנברא מ� העבירה הוא עצמו טשהק
, "היא העולה על מוקדה ",כלומר נימוס היה, "זאת תורת", הפרשהמ�  גי�מדולשל המדרש אנו יסוד זה . )ו 'ה סדישעי(

 .  אשבנידו� ו, ונרגת ונפרעת ממטהיא עצמה מק
 

 )ו' ויקרא ו(" אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
,  התורה לא תכבהותלהבהתחשק ושה, " לא תכבה...אש תמיד תוקד"לימוד התורה זהו הכתוב בא ללמדנו ש

אל העול� הזה בכדי עול� הבא שבי� מהצדיקי� � ג� שמענו שתורה ולכלאחרי� ללמד תמיד משתוקקי� הצדיקי� ו
וזה לה� שמחה להטיב ולתק� אחרי� יותר מכל חיי ,  כי חפצ� ללמד תורה)ג רב "ח(כמו שכתוב בזוהר , ללמד תורה
ואפילו יארי� ימי� כחול ויהגה יומ� ולילה לא יגיע לטפה מהי� , ורכוואי אפשר לומר שאד� למד כל צ, עול� הבא
אחרי� תורה ולהרבי" לללמד של כח כל כ� ה� כמה גדול יהבומזה נית� ללמוד ול. כי ארוכה מאר" מדה, מהתורה

וקקת שתמ מקו� נפש� מכל , נשמת�עליו� החיי� ה ה� במנוחת� ובצרור  אשר , שצדיקי� גמורי� עד , תורה בישראל
בריאת  עני� כל שהרי , "קונ� יש ב� מדעת "דבר זה למדו מהבורא עצמו בבחינת ו. לאחרי� להאציל מטוב� וללמד 

טוב להטיב ה ומטבע , טוב אמיתי הבוראהיותמשו� רק , אלא? בעול� וכי מה צור� לו , לצור� הבורא עול� לא היה ה
 ,בלבו' יראת האשר ראוי לכל איש � וכ.  ומטיב לברואיולכ� האציל מטובו לעול�, לזולתו אפילו קט� ממנו מאוד

  )יערות דבש(                     . דגל התורהאת להקי� ' להתאזר חיל למלחמת ה
 

 ) כא'חויקרא (" ואת הקרב ואת הכרעים ירחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה"
ולא , כי אי� גבהות לפני המקו�, הקרבי�של יו� נקהעבודת הרחיצה ואת בעצמו ג� ביצע משה לפי המבואר בפסוק 

שהיא  "ויקטר משה את כל האיל המזבחה"לבי� , שהיא עבודה בזויה,  כל הבדל בי� רחיצת הקרבי� משההיה אצל
  )י� לתורהנאז(                      . עבודה מכובדת
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 )ב' ויקרא ו("  תורת העולה הוא העולה על מוקדהזאת"
ל " מה שאמרו חזלמרמז ע" הוא העולה"ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר" ה, מיותרהכתוב בפסוק נראה  "א העולההו"לכאורה 

העוסק בתורת , כלומר "זאת תורת העולה: " הכתוב אמרהזל  וע" כאלו הקריב עולהעולהשכל העוסק בתורת "
אנו " הוא" כתוב למרות שלפי המסורה בפסוקו, זה טוב כמו הקרבת העולה עצמההדבר ה, "הוא העולה" ,העולה
 . לשו� נקבההיא בלשו� זכר ותורה הוא במוסב על ספר התורה כי ספר " הוא"השמשו� , "היא"קוראי� 

 

 )יח' ויקרא ו(" קדש קדשים היא' במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני ה"
עוברי  מבואר שהטע� שהחטאת נשחטת באותו המקו� בו נשחטת העולה הוא כדי לא לבייש את :) לבסוטה(גמרא ב
שכאשר " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה. כ� שמי שרואה את השחיטה אינו יודע א� לש� חטאת או לש� עולה, עבירהה

 שחטתבמקו� אשר "שהשחיטה היא תיכ% ציי� קפיד הכתוב למ, ההההשגגשגגשגגשגגבבבבחטא על שבא  "חטאת"מדובר בקרב� 
כבר � אכ, זדו�זדו�זדו�זדו�בבבבחטא בא ג� על ש "אש�"כאשר מדובר בקרב�  �לוא, "קודש קדשי� היא"ואחר כ� מובא ש" העולה
קדש "ב וכתאלא קוד� , )ב' ויקרא ז("  את העולה ישחטו את האש�במקו� אשר ישחטו"בסמו� זכיר הכתוב מלא 

 ".במקו� אשר ישחטו"ואחר כ� , "הואקדשי� 
 

  )וט 'זויקרא ( "יאכל ם קרבנו דת שלמיו ביווובשר זבח ת" 
נאכל לשני ימי� הדי� הוא שקרב� " שלמי�"אול� בעוד שקרב� , "שלמי�"הוא ממשפחת קרבנות ה" תודה"קרב�  
 על נס� על מנת להודות קרב� תודה מביאי שאת  מרדכי מגור מרדכי מגור מרדכי מגור מרדכי מגור����רבי אברהרבי אברהרבי אברהרבי אברהמתר" ? מדוע, נאכל רק ליו� אחד" תודה"

נס של הואי� יאכלו מ, "ועל ניס� שבכל יו� עמנו" ,� חדשי�שי� אתנו נסי מתרח�והרי בכל יו� ויו, שקרה לאד�
 . �נס של היוהעל ול מתא

 

 )ל' ויקרא ז(" ' החזה להניף אותו תנופה לפני האת"
שני שדווקא טע�  שהרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר , בפסוקי� מבואר שאד� שמביא קרב� שלמי� נות� את החזה והשוק לכה�

ה� סבת התנועה אברי� אלו ש ונתנו לכה� הוא משו� יחדו לתנופה על גבי המזבחהת ,ק שה� חזה ושו,אברי� הללו
ולפיכ� , בשוקי� הואיסודה ותנועת כל בעל חי , א בחזהנמצמתנועע פוע� וכי הלב ה, חיי�ה בעליבשאר ובאד� 
על מנת  אברי� הללו שה� בעלי התנועההשני את פני המזבח ביא אל שיאת מקריב הקרב� מצוה תורה ובאה ה

וזהו שאמרו למי שארבע רוחות , הגלגלי�להודות ולשבח בזה לאדו� הכל המעמיד כל העול� כולו בכח תנועת 
   .העול� שלו ולמי שהשמי� והאר" שלו

 

 )ה' ויקרא ח("  לעשות'צוה ה העדה זה הדבר אשר  משה אלויאמר"
אור אור אור אור "מסביר ה, "לעשות' שר ציוה הא"כשעוקבי� אחר הפסוקי� רואי� שהתורה אינה מפרטת מהו הדבר הזה 

הדי� של ו, )דברי� לג ה(" ויהי בישורו� מל�: "שלפי המדרש למשה רבינו היה די� של מל� ועליו נאמר, הקדוש" החיי�החיי�החיי�החיי�
מבצע עבודות משה ע� ישראל רואה את והנה , :)קידושי� לב("  שמחל על כבודו אי� כבודו מחולמל�"מל� הוא ש

אות� העבודות כל גופ� וכל למשוח את  ,במי� לרחו" אות� ,לאדונואסור שיעשה אות� עבד עברי בזויות שאפילו 
' מפי ה, "'זה הדבר אשר צוה ה"מר אומשה לכ� הקדי� , גדול מזהבמל� ואי� ל� זלזול , סדר המעשההמתוארות ב

 .  כ� הג� שיחפו" למחולהעששיאסור מדעתו כי המל� ,  ודוקא זה ולא אחרלעשותונאמר לי 
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   א"לקונצרט סיו� הבקשות תשעהיכונו 
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 ת"בבית הספר לפייטנות פ  אנדלוסיתיחד ע� תלמידי המגמה לפייטנות
 .בני ברק" מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר"ומקהלת הבקשות 

 .בליווי תזמורת אנדלוסית אותנטית רחבה ובמעמד רבני� ואישי ציבור
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 .מקומות ישיבה לנשים     .הנאה מובטחת

 


