
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב' וויקרא ( " היא העולהולהעזאת תורת ה"

"תורת זבח השלמי� אשר יקריבוזאת : "נאמרשלמי� קרב
  וב"זאת תורת העולה היא העולה: "בקרב
 עולה נאמר
 אלא בני נח לא הקריבו שלמי�שרבי יוסי ב
 חנינא סבר שירושלמי חיזוק למה שמובא ב" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"לומד מכא
 ה
שהיתההכוונה היא לעולה  "זאת תורת העולה היא העולה: "מה שנאמר בקרב
 עולה?  ואי� הלימוד.עולות בלבד

מכא
 הכוונה לשלמי� שיוקרבו  "זאת תורת זבח השלמי� אשר יקריבו: "שלמי�קרב
 הבומה שנאמר , ג� בעבר
  .  א� לא היו כאלה קרבנות בעברולהבא

  

  )  ב'וויקרא (" צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה" 
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (אי
 צו אלא לשו
 זירוזאי
 צו אלא לשו
 זירוזאי
 צו אלא לשו
 זירוזאי
 צו אלא לשו
 זירוז""""

לקיי� שהמצווה הסבר לכ� הוא  וה)קידושי
 לא(" גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה"ל ש"לימדונו חז
אומר הרב . מי שאינו מצווהלה שאי
 לחממ, ו מקיו� המצוה אותמנסה להניאהרע שהיצר מול חייב להתמודד מצוה 

, היינו ציווי לעשותד, "צו"א� יש ". אי
 צו אלא לשו
 זירוז: "ל שלפנינו" שרעיו
 זה רמוז במאמר חזרבי העשילרבי העשילרבי העשילרבי העשיל
  . ונע מהאד� לקיי� את המצוההמהרע לנצח את היצר מנת  על , זרוזחייב להצטר! אליו ג�

  

  )ב' וויקרא ("  המזבח תוקד בוואשכל הלילה עד הבקר "
עצי� כדי שלא מספיק שישימו ביו� כלומר מצוה על הכהני� , מזבח כל הלילהעל התוקד האש שפשט הכתוב הוא 


""""הרמבהרמבהרמבהרמבלומד . במש� הלילהכבה האש ת


)ו' ויקרא ו(" וקד על המזבח לא תכבהאש תמיד ת: " ממה שנאמר בהמש�

על צוה כלומר יש מ, ) ה'ויקרא ו("  הכה
 עצי�עליהובער " :אמרנכמו ש, האשאת � יקיללכהני� מיוחדת מצוה שיש 
כל היו� וכל במש� תוקד האש על המזבח שבכמות מספקת כדי זה ויערכו אש ועצי� עניי
 במאוד שיזהרו הכהני� 
נחשב לה� תעצלו וכבתה האש קרה שהכוהני� הוא� . לעול� "לא תכבה" בלאו שהרזהוסי! הכתוב הוה, הלילה

  . האשקיו� ש� לנוספת של אש על המזבח א� ורק  שהיתה מערכה :)יומא מה( ל"חז אמרו שו� כ�ומ, עברו בלאוש
  

  )ו' ויקרא ו(" אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
כל המכבה גחלת , לוקי הבוער בליבו של יהודי אסור לכבות$ הא
את הצימאוש "אורות הקודשאורות הקודשאורות הקודשאורות הקודש" בה קוקה קוקה קוקה קוק""""הראיהראיהראיהראיאומר 

וקל וחומר המכבה את הגחלת " אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"מעל המזבח הגשמי עובר הוא בלאו של 
  . היהודיהרוחנית העליונה מעל גבי המזבח הרוחני הוא הלב 

  

  ) כא'ויקרא ו(ר תבשל בו ישבר״ שש אחרלי כו"
        ) ) ) ) רש%ירש%ירש%ירש%י ( ( ( (""""ל הקדשי�ל הקדשי�ל הקדשי�ל הקדשי�והוא הדי
 לכוהוא הדי
 לכוהוא הדי
 לכוהוא הדי
 לכ""""

? קרב
 חטאתבדוקא צרי� להבי
 מדוע נאמר די
 זה , א� דינו של כלי חרס שבושלו בו כל סוגי הקדשי� להישבר
 שסופג בקרבו את סחרהכלי שו מספוג בחטא כמביא את החטאת שהוא אד� ל, רמזשיש כא
 " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

לב "היה יגיע האד� למצב שירק א� , גלי החטא שלור את לבו ואת הרו תקנה אלא לשבאישאי
 לוטע� האיסור 
  .  לבוא לידי טהרההוא  יוכל "נשבר
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 מהעלו
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 מ
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    17:23  17:34  17:17  יסה כנ

    18:30  18:31  18:29  יציאה

    19:07  19:07  19:10  ת"ר
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 ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק   ניסן' טו ע"נלב  ל " זבן חמו עיישא ר ביעקב
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  ) א'זויקרא (" ים הואדשדש קוזאת תורת האשם ק
דש ק"? ש� איאבהלא ווחטלמה גור� לאד�  ,"וזאת תורת האש�" :את הפסוק שלפנינו כ� ני&ני&ני&ני&''''המגיד מקוזהמגיד מקוזהמגיד מקוזהמגיד מקוזמפרש 

   . צדיק גמורשהוא  דהיינו, קודשי�שהוא קודש זה שהוא חושב את עצמו  ,"דשי� הואק
  

  )לח-לז' קרא זוי(" הר סיניאת משה ב ה׳ הצו אשר...  ולחטאת ולאשםזאת התורה לעולה למנחה"
, א� כ�. יעקב נטל את העול� הבא ועשו נטל את העול� הזה, מובא במדרש שיעקב ועשו חלקו ביניה� את העולמות

. יוצא שאנחנו גזלני�, הלוא הוא חלקו של עשו? כיצד אנו מצדיקי� את הנאותינו מהעול� הזה, שואלי� המפרשי�
על העולמות היו עומדי�  כלש .)שבת פח(ז%ל  חאמרפי מ לש פרימוש פרימוש פרימוש פרימו""""מהרמהרמהרמהרמתר& בש� , "ראש דוד"בספרו , אאאא""""החידהחידהחידהחיד
לא קיבלו בני ישראל  לו,וא� כ
 .תוהו ובוהועול� להיות  חוזר ה,וא� לאו,  מוטב,התורהאת  א� יקבלו ישראל: תנאי

הוא והדי
 , העול�מקיימי� ה� את התורה בני ישראל  ובקבלת, השיי� לעשו נחרב, את התורה היה העול� הזה
 מוסי! .ולכ
 יכולי� אנו ליהנות מהעול� הזה למרות שהוא חלקו של עשו. הרי אלו שלו  מזוטו של י�המצילש

י כל הר מאי
 לישראל הבהמותא� תשאל ו, ..." למנחהלעולה זאת התורה" שדבר זה רמוז בפסוק שלפנינו אאאא""""החידהחידהחידהחיד
הר סיני כאשר קבלו בני ישראל במעמד , "צוה ה' את משה בהר סיני אשר: "משיב הכתוב ?לעשושיי� העול� הזה 

  . זכו בעול� הזהבכ� עול� ואת ה �ה� מעמידיהרי , תורהאת ה
  

  ) זל 'זויקרא (" זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת"
        ))))מנחות קימנחות קימנחות קימנחות קי ( ( ( (""""לא חטאת ולא אש�לא חטאת ולא אש�לא חטאת ולא אש�לא חטאת ולא אש�, , , , חהחהחהחהננננ כל העוסק בתורה אי
 צרי� עולה ולא מ כל העוסק בתורה אי
 צרי� עולה ולא מ כל העוסק בתורה אי
 צרי� עולה ולא מ כל העוסק בתורה אי
 צרי� עולה ולא מ::::אומר רבאאומר רבאאומר רבאאומר רבא    """"
אד� שעוסק בתורה אי
 לו ש הרבי מקוצקהרבי מקוצקהרבי מקוצקהרבי מקוצקהיה על כ� אומר , כידוע הקרבנות היו באי� לכפר על העוונות של האד� 

  .  יו כיו
 שלא חטאעוונות על קרבנות לכפרצרי� להביא ולכ
 אי
 הוא , פנאי לחטוא
  

  )ה' ויקרא ח(" ותשוה ה׳ לעשר צ אזה הדברמשה אל העדה  ויאמר"
ידוע מאמר ו, ) ה'דברי� לג(" ויהי בישורו
 מל�: "בוכתולמדו זאת מה, מל�היה בדרגה של משה מובא במדרש ש

א� כ
 כיצד מבצע כא
 משה פעולות שכביכול אינ
 , :)קידושי
 לב( " שמחל על כבודו אי
 כבודו מחולמל�: "הגמרא
כל גופ� וכל סדר למשוח את  במי� לרחו& אות� ,אסור לעשות� לאדונואפילו לעבד עברי מעשי� ש? לפי כבודו

: משה ואמרהקדי� , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה, לכ
, גדול מזהבמל�  ל� זלזול ואי
, פעולות לחניכת אהרו
 ובניוה
הג� זאת מל� אסור לעשות לכי ,  את הדברי� האלולעשותבמפורש נאמר לי ' מפי הכלומר , "'זה הדבר אשר צוה ה"

 על ימחלמל� שלא על ה "הפה שאסר"מבחינת , ה"א� היות שנאמרו הדברי� מפי הקב,  על כבודושיחפו& למחול
  .אותי לבצע פעולות אלו וצוה "שהתירפה "ג� הכבודו הוא 

  

  )לה' ויקרא ח("  אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימיםופתח"
 ימית שבעה� בעצ�  אלו " אהל מועד תשבו יומ� ולילהחופת"שמה שציוה הכתוב את אהרו
 ובניו  במדרשמובא 

היה שהתאבל על העול� שעתיד בעת ה "הקבימי האבלות היה והראשו
 שנהג את שבעת , ל נדב ואביהואע האבלות
ומבאר . )בראשית ז(" האר&ויהי לשבעת הימי� ומי המבול היו על : "ל מהכתוב"ולמדו זאת חז, יחרב בדור המבולהל

אינו לכ
 אד� שאינו יודע מה שעתיד להיות שהאלא , על המת קוד� שימותת הדי
 הוא להתאבל אמ שברבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
  .התאבל על העול� לפני המבולה שיודע מה שעתיד להיות " הקבאבלשימות המת אחרי עד אלא תאבל יכול לה

  

  גדולת הבש

  ?"שבת הגדול"ת השבת שלפני חג הפסח למה נקרא
למה למה למה למה : : : : שאלו� המצרי�שאלו� המצרי�שאלו� המצרי�שאלו� המצרי�. . . . כל אחד קשר את פסחו לכרעי מיטתוכל אחד קשר את פסחו לכרעי מיטתוכל אחד קשר את פסחו לכרעי מיטתוכל אחד קשר את פסחו לכרעי מיטתו, , , ,  בעשירי לחודש שהיה בשבת בעשירי לחודש שהיה בשבת בעשירי לחודש שהיה בשבת בעשירי לחודש שהיה בשבת����כשלקחו את פסחיהכשלקחו את פסחיהכשלקחו את פסחיהכשלקחו את פסחיה    """"

והיו שיניה� קהות על ששוחטי� אלוהיה� ולא היו רשאי� לומר והיו שיניה� קהות על ששוחטי� אלוהיה� ולא היו רשאי� לומר והיו שיניה� קהות על ששוחטי� אלוהיה� ולא היו רשאי� לומר והיו שיניה� קהות על ששוחטי� אלוהיה� ולא היו רשאי� לומר     ....''''לשחטו לש� פסח במצוות הלשחטו לש� פסח במצוות הלשחטו לש� פסח במצוות הלשחטו לש� פסח במצוות ה: : : :  והשיבו והשיבו והשיבו והשיבו????זה לכ�זה לכ�זה לכ�זה לכ�
        ) ) ) ) חחחח""""טור אוטור אוטור אוטור או ( ( ( (""""ש� אותו נס נקרא שבת הגדולש� אותו נס נקרא שבת הגדולש� אותו נס נקרא שבת הגדולש� אותו נס נקרא שבת הגדולועל ועל ועל ועל . . . . לה� דברלה� דברלה� דברלה� דבר

ת עד ליציאת מצרי� היתה השבהוא משו� ש, "שבת הגדול" הטע� ששבת זו נקראת בש�שר באמ "שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"ה
� א. ) יא'שמות כ( " את השמי� ואת האר&'%כי ששת ימי� עשה ה :ה שנאמר"קבבריאת העול� על ידי העידה על מ

כי עבד היית וזכרת  %:שנאמר ,"זכר ליציאת מצרי�"היא ג� השבת , פתנוסעדות לשבת נוספה איל� ו מיציאת מצרי�
גדל תפקידה של , �רייציאת מצאז מ, יוצא. )טו' ה� רידב( "שות את יו� השבת לע'הכ
 צו�   על'באר& מצרי� ויוציא� ה

  ל%גדושבת ה"  בש�תקראנהשבת כ
 ל. �מצריישראל מגאולת ול ל�ולבריאת העדות עהיא , השבת
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