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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ה' ויקרא ו( והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר

א� על פי שיש אש גבוה רבו� ש" יעקב מולכויעקב מולכויעקב מולכויעקב מולכופירש הרב אומר שפסוק זה מרמז על מה ש, "נחל קדומי
נחל קדומי
נחל קדומי
נחל קדומי
"ב, אאאא""""החידהחידהחידהחיד
יש הבטחה שהאש על המזבח לא תכבה ובכל זאת על הכה� , כלומר, "המזבח מצוה להביא מ� ההדיוט  עלכארי


על המזבח שהאש מובטח לנו " והאש על המזבח תוקד בו: "מרוא רמוז בפסוק שוזה. להבעיר את העצי
 בכל יו
על הכה� מצוה ש "ליה הכה�ע וביער: "את נאמרוע
 כל ז, והבטחה שלא תכבה, מעלה  דהיינו אש של,תוקד מעצמה

  . מצוה להביא מ� ההדיוטהיינו ד, "בבקר עצי
 בבקר"בעיר לה
  

  )ח' ויקרא ז(" עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה  המקריב את עולת אישוהכהן"
,  ולא רק בקרב� עולה נוהג בכל הקדשי
,שהעור של הקרב� שיי  לכה� שהקריב את הקרב�, די� זה ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמעיר 

, בעולה, ציי� זאת הכתוב כא�ו, קוד
לחטאת ואש
 הנזכרי
 ג
 הוא הדי� א  , עולהבעניי� הכתוב זאת אמר אמנ
 ו
שבה
 לא שיי  הדי� הזה , זבחי השלמי
שבה
 שיי  די� זה לבי� , חטאת אש
 ועולה, קרבנות אלו י�כדי להפריד ב

� זה רק בקרב� עולה ואי� הוא מזכיר זאת לשאלה מדוע מזכיר הכתוב די. אלא עור הקרב� שיי  למקדיש את הקרב�
חטאת ואש
 ה
 מתנות כהונה  שבחטאת ואש
 אי� צור  להזכיר זאת משו
 ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבג
 בחטאת ואש
 משיב 

 
שבה כל הבשר עולה על המזבח אבל בעולה ,  הקרב�זוכי
 בעורהקרב� ה
 במילא ג
 זוכי
 בבשר שוהכהני
כל עצמנו לא הוצרכנו אלא לעור העולה : "כפי שאמר רבי במדרשו. ריזכו בעוהכהני
 ה
 ש שלומרהכתוב הוצר  

  :)זבחי
 קג(" שבכל מקו
 העור מהל  אחר הבשר
  

  ) טו' זויקרא (" רד בקעו נו יאכל לא יניח ממנח תודת שלמיו ביום קרבבובשר ז"
, דלי
 ליו
 אחנאכקרבנות הרק במבשר הקרב� עד הבוקר שיי  " לא תותירו"זה של לאו ש" מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"מעיר ה

זאת ר יסבמו. זההלאו את ה לא מצאנו ,כגו� שלמי
, אכלי
 לשני ימי
קרבנות הנאבל ב, כגו� קרב� תודה וקרב� פסח
שבשר שעברו שני ימי
 , כלומר, )סנהדרי� ע, תענית ל(" כל בשר שאינו כשלמי
 לאו בשר הוי: "ל"לפי מה שאמרו חז

 הבשר המלח מפיג טע
ע
 חלו� הזמ� ששהסיבה היא י "רשפירש ו, ולילה משעת השחיטה כבר אינו נחשב בשר

שלמי
 ולכ� לא השר יותר מזמ� בשר את הבשאי� דר  להניח , יוצא מכ . ואכילתו כבר אינה משמחת את האד

. להניח למחרתהיא  הדר  
 שכ� בה,תורהה ליו
 אחד הזהירה 
הנאכליקרבנות ורק על , כ תורה אזהרה על הכתבה 
  

  )לז' ויקרא ז(" ורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים התזאת"
""""
 מנחה כאלו  מנחה כאלו  מנחה כאלו  מנחה כאלו בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת, , , ,  כל העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה כל העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה כל העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה כל העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה............זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאש
זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאש
זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאש
זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאש

        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (בפרשת חטאת כאלו הקריב חטאתבפרשת חטאת כאלו הקריב חטאתבפרשת חטאת כאלו הקריב חטאתבפרשת חטאת כאלו הקריב חטאת, , , , הקריב מנחההקריב מנחההקריב מנחההקריב מנחה
יתגלו ", רומזתי� היא יל איזה ענוע קרב�הת אור פרשיבבמתבונ� ואומר שכאשר האד
 � יוע מסביר את הררבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
אז שתדל יותר בקיו
 התורה והמצות ויגרו
 לו להזה דבר ו, נפלאות מתורת הקרבנותהוא יבי�  מתו  כ  ,"עיני שכלו

לשו� הפרשה את יהגה ויגרוס האד
 של היא "חז תאי� לומר שכונשהרי , עונותיו כאלו הקריב קרב�מחלו לו על י
לפי זה .  וג
 אז יחשב לו כאילו הקריב קרב� ימחלו לו על עוונותיובפירוש
קיה הערומי
 בלבד מבלי שיתבונ� בפסו

מובטח לו שלוש פעמי
 כל האומר תהלה לדוד בכל יו
 : "ל הבא המובא בגמרא" ג
 את מאמר חזרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימפרש 
עלמא יובטח לו שהוא ב� העול
 הבא אלא שאי� הכוונה שבקריאת הפסוקי
 ב, :)ברכות ד(" שהוא ב� העול
 הבא

אז יכיר ויבחי� נפלאות תמי
 דעי
 ויתחזק לבו ,  הפסוקי
 ואל מה שירמזושיורומתו  שיתבונ� במה "היא שהכוונה 
  . " הבאהעול
ובזה יירש חיי , י ועבודתו"באמונת הש
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   )ב' וויקרא ( "צו את אהרן" 
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""ביותר צרי  הכתוב לזרז במקו
 שיש בו חסרו� כיסביותר צרי  הכתוב לזרז במקו
 שיש בו חסרו� כיסביותר צרי  הכתוב לזרז במקו
 שיש בו חסרו� כיסביותר צרי  הכתוב לזרז במקו
 שיש בו חסרו� כיסאמר רבי שמעו� אמר רבי שמעו� אמר רבי שמעו� אמר רבי שמעו� . . . . אי� צו אלא לשו� זירוזאי� צו אלא לשו� זירוזאי� צו אלא לשו� זירוזאי� צו אלא לשו� זירוז""""    
בנוגע אמורי
 " ביותר צרי  הכתוב לזרז במקו
 שיש חסרו� כיס": ל"שדברי
 אלו שאמרו חז" שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"מבאר ה 

ה
 מעני
 אות
 כאשר שונאי, המרהוה גלות הקששבה
 בני ישראל נמצאי
 בקיו
 התורה והמצוות בתקופות ל
דאגות  מצבי
 בה
 ,סיונות קשי
 ומרי
 ביותריכרו  קיו
 התורה והמצוות בנבתקופות אלו , נסת
מקפחי
 את פרו

ביותר "ל "וזוהי כוונת חז. היהדותערכי מקשי
 מאד על שמירת לילדי
 לח
  הפרנסה והמאבק התמידי עבור פת
נת מ לענפשו את עצמו ביותר ולחזק את אד
 לזרז הבזמני
 כאלו חייב ש" צרי  הכתוב לזרז במקו
 שיש חסרו� כיס

  .  בהצלחהסיו�ייוכל לעמוד בנש
  

  )ב' ויקרא ח("  ואת בניו אתו את אהרןקח"
, אלא ? כא�ה הפרשהטע
 שנאמר הוא
 כ� מה, פרשה זו נאמרה קוד
 הקמת המשכ�הקדוש ש" אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"אומר ה
כל משפטי פני שלמדו את ליו לכהונה הקדוש שדבר זה בא ללמדנו שלא התמנו אהרו� ובנ" אור החיי
"מתר� ה


ודקדוקיה 
הקרבנות ופרטיה , 
רק ו,  לעשות ככל הכתובה
 עליוקבלמו וקיי, פי הציווילעשות כעל מנת נתכהנו וה
וזאת בכדי שלא יהיה מצב שבו מיד לאחר שנתכה� אהרו� יבוא , " ואת בניוקח את אהר�: "משהלה "הקבאז אמר 

 
  . לא ידע מה לעשותאהרו�  ו,רב�קאיש ישראל לאוהל מועד ע
  

  ) ח'חויקרא (" לעשות' הדבר אשר צוה ה זה "
? רבד המהו, באמתו, לעשות' ציוה ההדבר אותו  ומהא  אינו מפרש " לעשות' הדבר אשר צוה ה זה : "הפסוק אומר

 :י"רשעל כ   בוכות" ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד"פסוק קוד
 נאמר ב  שצבי מבנדי�צבי מבנדי�צבי מבנדי�צבי מבנדי�    י חנו י חנו י חנו י חנו בבבבררררב שימ 
 ולכאורה "שהחזיק מועט את המרובה"כלומר היה כא� נס ". זה אחד מ� המקומות שהחזיק מועט את המרובה"

שבני ישראל זמ� כל ש, נוללמדבא הדבר אלא ? סת
ה עושה נסי
 "אי� הקברי ה, זההנס כא� ה התרחש  לאיזה צור
יו� שכל אחד מתבטל לעומת רעהו ואיננו תופס כ, שרויי
 באחדות ואהבה יכול ג
 המועט להחזיק את המרובה


  .ולאהוב איש את רעהו, היינו להיות תמיד באחדות, "לעשות' זה הדבר אשר צוה ה": וזה שאמר לה
 משה . מקו
  

   ) לה'חויקרא (" ולא תמותו  'עד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת הוופתח אוהל מ"
,  יו
 לעשור,ו של האד
שבעי
 שנות חייכנגד , "שבעת ימי
": ל דר  המוסרלומד את הפסוק ע  "חת
 סופרחת
 סופרחת
 סופרחת
 סופר"ה
, כל שבעי
 שנות חייו ישב אד
 בפתח הטרקלי� תמידבא
 . שדומה לטרקלי�, העול
 הבאמרמז על , "אוהל מועד"
מובטח , )אבות ("שוב יו
 אחד לפני מיתת "ל "כפי שציוו חז, היינו כמי שמוכ� למיתה ולצאת מפרוזדור לטרקלי�ד

מה יעשה אד
 ": כדברי חכמי
 במסכת תמיד, חיי
 היא מיתתמשמעות המיתה , ולא ימות' לו שישמור משמרת ה
פתח אהל ", אד
 בכל שבעי
 שנותיו על דלתות בית המדרשהא
 ישקוד , רעיו� נוס�".  ימית את עצמו?ויחיה
אלא כמו שאמרו ,  לזכות לחיי העול
 הבאהזה בשביל שוב לא יזדקק להמית עצמו בעול
, ויהגה בתורה, "מועד

  ". עול
 הבא
 בעול
 הזה ונוחלי
תלמידיו של אברה
 אבינו אוכלי": באבות

  הגיגים לשבת הגדול
            ))))לח� ערו  חלק אורח חיי
 סימ� תללח� ערו  חלק אורח חיי
 סימ� תללח� ערו  חלק אורח חיי
 סימ� תללח� ערו  חלק אורח חיי
 סימ� תלשושושושו((((    """"גדול מפני הנס שנעשה בוגדול מפני הנס שנעשה בוגדול מפני הנס שנעשה בוגדול מפני הנס שנעשה בוההההשבת שלפני פסח קורי� אותו שבת שבת שלפני פסח קורי� אותו שבת שבת שלפני פסח קורי� אותו שבת שבת שלפני פסח קורי� אותו שבת """"    

על פי המובא במדרש שבני ישראל שמרו את " שבת הגדול"את  את הטע
 לכ  ששבת זו נקרבירס מ"ני יששכרני יששכרני יששכרני יששכרבבבב"ה
אלא היתה זו מצוה שבחר משה ,  שמירת שבתלא היו מצווי
 עללמרות שעדיי� , בת עוד בהיות
 במצרי
שמצות ה
חל היו
 הזה  ,פסחהקרב�  שה לצור  לקחת בעשור לחודשה "אות
 הקבציוה כאשר ו. מנוחה ועונג, קדושהעבור
 ל
גדול המצווה ועושה ממי שאינו : "ל"מה שאמרו חזהוברר לה
 ר ראו שלקיחת השה דוחה את השבת וכאש, בשבת

באותה שבת ששמרו את מצות הדוחה , "בצווי"א יפסח שההלקיחת קרב� היות שמצות , .)בבא קמא לח(" מצווה ועושה
השבת שלפני  תנקרא, שה% המצווה ועוגדולגדולגדולגדול%שבה התחדש לבני ישראל הכלל ששבת זו לזכר ו, "צוויבשלא "העת 

 
  . %הגדולהגדולהגדולהגדול%שבת הפסח בש
ה הוא לגיל י%ג שנהנער היהודי שמגיע אשר כ". שבת הגדול" אחר לכ  ששבת זו נקראת  מובא טע
"ה
ה
ה
ה
דרדרדרדרבובובובואאאא"ב

תחייבו בני בשבת זו שבה ה �לכ. %גדול%יו
 זה יש לו מעמד של מצוות ומג ה"כל תריתחייב במ ו"בר מצוה"נעשה 
ו לה
 חדבר אל בני ישראל בעשור לחודש הזה ויק: "שנאמרנה של לקיחת שה לבית אבות ושה הראוישראל במצ

 ישראל יביו
 חמישי יצאו בנידוע שכי , ל אז בשבתחחודש בעשירי היו
 ה, כאמור ו)ג' מות יבש( " שה לבית אבותשאי

  . בת הגדול%%שלשבת זו ועל ש
 זה קוראי
 , "גדולי
"ביו
 זה עלו בני ישראל למעמד של  ,ממצרי

 

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
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