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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 
   )ב' וויקרא ( "צו את אהרן"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( הכתוב לזרז במקו� שיש בו חסרו� כיס הכתוב לזרז במקו� שיש בו חסרו� כיס הכתוב לזרז במקו� שיש בו חסרו� כיס הכתוב לזרז במקו� שיש בו חסרו� כיסצרי�צרי�צרי�צרי� ביותר  ביותר  ביותר  ביותר ::::מעו�מעו�מעו�מעו�שששש רבי  רבי  רבי  רבי ררררממממ א א א א,,,, זרוז מיד ולדורות זרוז מיד ולדורות זרוז מיד ולדורות זרוז מיד ולדורותשו�שו�שו�שו�אי� צו אלא לאי� צו אלא לאי� צו אלא לאי� צו אלא ל""""

כא� חסרו� כיס לבני שהרי אי� , "צו"שנאמר בה זו הפרשה העל  שאי� כוונת דבריו אלו של רבי שמעו� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר 
?  א� כ� למה התכוו� רבי שמעו� בדבריו.עולהקרב� באפילו , הקרבנותמ ושכר וחור לה�  ישאאל, אהר� המצווי� בה

לומר שכוונתו , "אי� צו אלא זירוז מיד ולדורות: " שרבי שמעו� בא לחלוק על התנא הראשו� שאמר����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
, "צו"הכתוב ר בה� מו אלדורותהדבר את מיד וינהג אות� האד�  ולומר שיעשה �לזרז בהרוצה הכתוב שבפרשיות ש

דבר אל בני "הכתוב מר ואשאי� בה� זירוז ולדורות לא אומר הכתוב בלשו� ציווי אלא בשאר הפרשיות אילו ו
בדבר שאינו מיד ג� " צו" לשו�בכתוב בבא מופעמי� לובא רבי שמעו� לחלוק ולומר ש, "אמור לה�" או "ישראל

מר ר אשאכ וא, ) ב' כדויקרא(גו� הצואה האמורה בשמ� המאור כ, שיש בו חסרו� כיסוזה כאשר מדובר בדבר ולדורות 
  . ) ב'במדבר לה(" צו את בני ישראל ונתנו ללוי� ערי� לשבת" :הכתוב

  

  )ג' ויקרא ו("  הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשןולבש"
שיתהדר לפניו את הכה� ה "ה הקבג� במצות הרמת הדש� שהיא עבודה קלה צו לומד מהפסוק שלפנינו שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

מתקרב אד� הודר� חיי� לכל הדרכה , יש בזה לימוד גדולו.  ירי� את הדש�בגדי� אלוכהונה ובהבגדי את  שילבשו
בעשותו אחת "ה " הקבתהדר לפניעליו להתורה ש ה באחת ממצותשמתעסקאו מי , ה באחת מהעבודות"הקב לא

: המל�דוד אומר וכ� .  קלה שבה�בעבודה אפילו ה"קבלכבוד ה ביחסכבוד עצמו את שישפיל ו "'מכל מצות ה
כבוד ביחס  חשוב כלו� י אי� כבוד,"עורה כבודי", שכוונתו, )'תהלי� נז(" עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר"

  .  ללמדנו שדוד לא חס על כבודו) ו'שמואל ב(" 'ודוד מכרכר בכל עז לפני ה" :בו וכת,קוני
  

  )ט' ויקרא ו( "יונ ובןה יאכלו אהרנותרת ממנוה"
מדוע צרי� הכה� ,  ונשאלת השאלה."הכה� המחטא אותה יאכלנה: "נאמרחטאת שג� בקרב� " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מציי� ה

,)א" סכו"א סימ� רמ" רמעהדה יור(על פי המבואר בשולח� ערו� " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר# ה? המקריב את הקרב� לאכול ממנו
הדי� חטאת שקרב� בהדבר כ� , � ממה שהתירולטעהוא הוראתו צרי� את ברר  לשכאשר תלמיד חכ� רוצה להוכיח

בכדי להוכיח אכל ממנה יהמחטא שהכה� צרי� ש, בטעותא� זה  שלא לשמה אפילו הנפסל במחשבהוא שהקרב� 
שהכוונה היא שהכה� אוכל ממנה " יאכלנה: "ומדגיש הכתוב ואומר. חשבה פסולהקרב� שו� מלברר שלא היה בו

: עליה� נאמרש, הקרב� הרי שאי� הבדל בי� הכה� המחטא ובי� שאר הכהני�מחלק א� כבר אכלו כי , ה שלמהבעוד
  .שהכוונה לאכילת חלק מהקרב� לאחר שכבר נאכל ממנו חלק" יאכל אותה"

  

  ) ט כ'זויקרא ("  מזבח שלמיו'ה לנו יביא את קרב'המקריב את זבח שלמיו לה"
בא לכפר עולה קרב� ו, אש� באי� על חטאקרב� חטאת ומבאר על פי הידוע שקרב� " קדומי�קדומי�קדומי�קדומי� נחלנחלנחלנחל" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

נדבה  בבאהשלמי� קרב� אבל , "כ� תעשה להבא"�  אותהמקריבלכ� לא אומר הכתוב לאד� ו, על הרהור שלא כהוג�
המקריב את זבח שלמיו "הכתוב אומר עליה� , "שלמי�"ו� כ� ה� נקראי� ומש, �מרבי� שלוקרבנות אלו ו, 'לה
ה ו הסיבוז. 'כי הוא קרב� חביב לה, "מזבח שלמיו' יביא את קרבנו לה"לעתיד ג� הכתוב מבשרו שכלומר , "'לה
, רל חטא או הרהועעולה שבאי� ואש� , חטאתב �כי� שאה מ, הדורו� למל�את ביא יהוא עצמו ש, "ידיו תביאנה"ש

   ". ידיו תביאנה: "נאמרלא עליה� 

  325 מס עלון  ד"בס
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 "זכור"שבת " וצ"פרשת 

 "ויאמר שמואל" :הפטרה

 ד"עתש 'באדר  'יג
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  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ג     תנצב"אדר תשע' ע כב"ל נלב"ד    יצחק בר שרה לוי ז"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

  )ד' ויקרא ו( "מקום טהור מחוץ למחנה אל הדשן אל  והוציא אתאחרים ולבש בגדים בגדיו את ופשט"
ופשט את " ,יבואיו� שלזכור צרי� תמיד האד� הפסוק על דר� המוסר ואומר ש את בארמ ����מאיר מפרימישלמאיר מפרימישלמאיר מפרימישלמאיר מפרימישלרבי רבי רבי רבי 

יוציאו את גופו שהוא " והוציא את הדש�", תכריכי�דהיינו  ,"ולבש בגדי� אחרי� ",רגילי� את בגדיו ה,"בגדיו
 ואש ,"והאש על המזבח תוקד בו",  מחו# לעיר לבית מועד לכל חי,"אל מחו# למחנה אל מקו� טהור", הפסולת 

מאה צ" וטבפיכמאמר האב� עזרא ולהנצל לחזור בתשובה יזכור זאת האד� בעודנו חי יוכל א� . הגיהנ� תשרו$ אותו
  . " בית מועד לכל חי,טר� ישכבו, ומדרכ� שבו, נסוגי� א� אבו"" לוקי�%נפשי לא

  

  )יח' ויקרא ו( "תשחט החטאת, ״במקום אשר תשחט העולה

&רוח בני : כמו שנאמר, &עולה&את קרנשל האד� נשמתו  ש&חות�חות�חות�חות� פיתוחיפיתוחיפיתוחיפיתוחי" בספרו רבי יעקב אבוחצירארבי יעקב אבוחצירארבי יעקב אבוחצירארבי יעקב אבוחציראמפרש 
&כל : כדברי חז&ל. עוונותיו מלא� משחיתמנברא , האד� חוטאר שאוכ. )כא' קהלת ג( העולה היא למעלה&, האד�

אבל יש לו לאד� עצה . והמלא� הזה מקטרג על האד� ומבקש להמיתו. גור אחד&קונה לו קט, העובר עבירה אחת
,  העביר חטאת�&'&ג� ה: לדודנאמר כמו ש. גור וניצולובכ� הוא הורג את הקט,  חטאולשוב בתשובה על, כנגדו

 תשחט %&במקו� אשר תשחט העולה : כוונת הכתוב י הווז. ולכ� &לא תמות&, גורהמית את הקטה "כלומר הקב
מוטב שהאד� ישוב בתשובה ויאבד את המלאכי� , נשמתואת אבד את האד� ושיבמקו� כלומר . החטאת&

  . חטאיומהמשחיתי� שנבראו 
  

  )ויקרא ז ט(" בתחת ועל מחשור וכל נעשה במרנה בתפכל מנחה אשר תאו"

        ))))גגגגססססמנחות מנחות מנחות מנחות  ( ( ( (""""מחבת אי� לה כיסוימחבת אי� לה כיסוימחבת אי� לה כיסוימחבת אי� לה כיסוי, , , , מרחשת יש לה כיסוימרחשת יש לה כיסוימרחשת יש לה כיסוימרחשת יש לה כיסוי? ? ? ? מה בי� מחבת למרחשתמה בי� מחבת למרחשתמה בי� מחבת למרחשתמה בי� מחבת למרחשת""""
ע�  מנחה הבאה במרחשת :ומדוע בחרה התורה את שני סוגי המנחות הלל" בניהובניהובניהובניהו" בספרו רבינו יוס$ חיי�רבינו יוס$ חיי�רבינו יוס$ חיי�רבינו יוס$ חיי�שואל 
: פסוק אחד אומרש, על הסתירה בי� הפסוקי� ,דברי חז&למבאר על פי  ו?ללא כיסויבאה במחבת הומנחה כיסוי 

 ובפסוק השני , שראוי לאד� להסתיר את פשעיו ולא לגלות�כלומר  ) א'תהלי� לב(" הכסוי חטאשע נשוי פרי שא"
עבירות ב �כא" :ל"ומתרצי� חז. ולהסתיר את חטאילאד� שאי� כלומר  )ג י'משלי כה(" חלייצלא מכסה פשעיו ": נאמר
, אד� לחברו אי� להסתיר� עבירות שבי�, כלומר. )יומא פו( "� אד� למקו�כא� בעבירות שבי.  אד� לחברו�שבי

 באה לכפר על , שיש לה כיסוי,שמנחת מרחשתפי זה מבאר רבינו ל. להסתירצור� עבירות שבי� אד� למקו� יש ו
 שהיא , ואילו מנחת מחבת."אהחטי וסכשע פי ושנרי שא: "ככתוב, עבירות שבי� אד� למקו� ולכ� היא מכוסה

ומביא עוד פירוש . ליח&יצשעיו לא פה סכמ: "ר באה לכפר על עבירות שבי� אד� לחברו שעליה� נאמ,מגולה
" רי התורה הזאתבשות את כל דעל ולבנינו עד עול� ות לנולגהנ ולקינו%א' ת לההנסתרו&: ראשוני� על הפסוקמה

ה�  ,"לקינו%א 'לה ",שאר נסתרות ולא להתגלות לבריותיראויות לההעבירות דהיינו , "סתרתנה"שהכוונה היא ש
 העבירות שצריכי� ,"תולהנג"ואילו ". י חטאהכסושע פ נשויאשרי  ":עבירות שבי� אד� למקו� שעליה� נאמר

רי בעשות את כל דל ":יזכההג כ� הוא האד� ינא� ו. שבי� אד� לחברועבירות ה�  ,"נינובלולנו  ",לגלות אות�
  אתג�ו" טאהחכסוי  ":את הפסוק המורה על כיסוי העבירותג�  ,שיקיי� בכ� את כל דברי התורה, "התורה הזאת

  &חליצשעיו לא יפה סמכ" שהפסוק האומר
  

  )ל' ויקרא ז(" ' החזה להניף אתו תנופה לפני האתהחזה יביאנו  החלב על  את'ידיו תביאינה את אשי ה"

נותני� ומה שהכהני� מקבלי� מהקרב� זה החלק שבעלי� , לבעלי�שבקרב� שלמי� הבשר נשאר " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
, " החזה להני$ אותואת: "ומה שחוזר הכתוב ואומר. נו של מקו�משלחזוכי� כהני� הו, החזהאת ת החלב וא, 'לה

 תנופה מכל מקו� עיקר התנופה היא בשביל בשעתהחלב על החזה את נות� הבעלי� א$ על פי שהוא ללמדנו ש
  . שהרי הוא קרב על גבי המזבח', לההחלב כבר ידוע הוא שהוא כי ,  שהוא נתו� לגבוהלהודיעהחזה 

  "זכור"הגיגים לפרשת 
  )יז' דברים כה("  עשה לך עמלקרשכור את אז"
זרעו של עמלק כל למחות את כל האויבי� שנלחמו לאור� הדורות נגד ישראל מזכיר הכתוב רק את עמלק ומצווה מ

" טורי זהבטורי זהבטורי זהבטורי זהב"מתר# ה? שקמו על ישראלהעמי� יותר מכל לכ� עמלק " זכה"מדוע  , את אשר עשהולא לשכוח
אשר ציוה להדיח את ע� ישראל מדר� ה' מטרתו היתה , נגד ע� ישראל היתה מלחמה רוחניתק עמלשל  ושמלחמת
כל אחד הוא כדי ש, "זכור", פרשה בלשו� יחידהנאמרה ה שומ. �עוללמחילה עמלק אי� לועל דבר זה . ללכת בה

  ."מקור� ב&עמלקא אלרעיונות ודעות שאינ� לרצו� ה'  משפעומהוא עצמו עד כמה את מחוייב לבדוק ואחד יהיה 
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 .אוריה בן ציפורה   ,נעם אברהם בן רויטל  , ישראל בן נחמה  , אליהו בן אסתר  , א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


