
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יא 'ויקרא ב( "'לה אשה ממנו לא תקטירו וכל דבש שאר כל כי לא תעשה חמץ' לה ...המנחה כל"

שאסור ר ומלבא  "תקטירו ממנו לא: "הכתובאמר מה שו, "חמ�"מסולת שהיא סר להביא מנחה ואהכתוב שלפנינו 
" דבש"ואסרה התורה להוסי� , "לא תקטירו ממנו אשה"ו ויכנס בכלל י� אותקטירלפני שמ הקומ�להחמי� את 

את הסיבה לכ� שהתורה  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאר מב. ומשבח אותה רתולקטיפה " דבש"� הפטמילפי השלמרות  הסמי�לקטורת 
 רהזבודה עובדי ע לש שהמנהג, )מו 'ג(במורה הנבוכי�  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבעל פי דברי , בקרבנות" דבש"ו "שאור"אסרה לערב 

ה להקריב אסרזו הסיבה שהתורה ו, "דבש" ה�ות שלקרבנהולערב בכל , "חמ�"� שלה תומנחה כלאת להקריב היה 
  . הסמי�בקטורת " דבש"ולערב " חמ�"מנחות 

  

  )ב' ויקרא ג( "ושחטו פתח אהל מועד"

        :):):):)זבחי� נהזבחי� נהזבחי� נהזבחי� נה" (" (" (" (����פסוליפסוליפסוליפסולי    ,,,,ששחט� קוד� פתיחת אהל מועדששחט� קוד� פתיחת אהל מועדששחט� קוד� פתיחת אהל מועדששחט� קוד� פתיחת אהל מועד    ,,,,מגיד ששלמי�מגיד ששלמי�מגיד ששלמי�מגיד ששלמי�""""
לא היה תמיד נשחט : "ל אסרה התורה להקריב את כל הקרבנות לפני פתיחת אהל מועד כפי שמובא בגמרא"פי חזל

 אשר סביב המזבח על הד� את וזרקו: "נאמרה עולת ד� הזריקעל ו. :)ל תמיד(" ער שנפתחשיה שומע קול העד ש
 �כי� שאה מ, וקא כשההיכל פתוחודבמשכ� צריכה להיות כל התחלת עבודה כלומר  ,)ה' ויקרא א(" מועד אהל פתח

שהטע� לכ� שפתיחת " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה? מדוע ההבדל, שבה פתיחת המשכ� אינה מעכבת הקטרהבנוגע ל
ה "של הקבהתגלות הוקא במקו� ודתהיה עבודה שהצרי� נות הוא משו� ששערי ההיכל מעכבת את עבודת הקרב

אז כבר  לשמוהיתה עבודה ת הכיו� שהתחלו, נפרדאחר ח ולא לכו, ותהמקורשל כל העבודה למקור את ליחד כדי 
� סתמ� הו, "כל העושה על דעת ראשונה עושה"אי� זה מעכב שפתח אוהל מועד יהיה פתוח משו� שסו� עבודה ב

משו� שביו� יש התגלות , לא בלילה, אלא ביו� ותעבודות אינ� כשרהתחלות הולכ� כל . לשמוה היא ההקטר
: כמו שנאמר, אלא ביו� וה ע� משה לא הי"וכמו שמצאנו שכל דברות שדבר הקב, בלילה �כי� שאה מ, תיקול%א
ה היה יודע שהוא יו� "וכ� מצאנו במדרש שבשעה שלמד משה מפי הקב. )א' במדבר ג( "את משה' הביו� דבר "

  .היה יודע שהוא לילהוכשלמד לעצמו 
  

  )ג' ויקרא ד( "הכהן המשיח יחטא לאשמת העם אם"
: ל"כמו שאמרו חז, הסיבה היא הע�, א� הכה� המשיח חוטא בשגגהלומר ששכוונת הכתוב היא  "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

  :)לדברכות (" מפני ששלוחו של אד� כמותו רע לשולחיו סימ�, וא� שליח ציבור הוא, לו סימ� רע ,המתפלל וטעה"
  

  )ז' ויקרא ה(" בני יונה או שני תרים שתי חטא אשר את אשמו די שה והביא לא תגיע ידו ואם"

שני  ואתורי�  שתיליותר משל המביא אש� דו הקדוש שכוונת הכתוב לומר שג� א� הגיעה י" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה
עדיי� די� הוא שהוא  ,הוא פעוט חסרואפילו שהסכו� ה ,שהאת הסכו� הדרוש להבאת כל עוד שלא השיג , בני יונה

לומר שאי� דורשי� ממנו ללוות כספי� על מנת " ידו"ומביא את אשר אמרו במדרש שכוונת הכתוב . מביא קרב� עני
 "בשעתהחביבה מצוה : "ל"לפי חזשבה לכ� היא והסי. ולא מבקשי� ממנו לצאת לעבוד, להשלי� את הסכו� החסר

וא� לא תגיע : "על הפסוק שבמדרל "זח וכמאמר. ולא נמתי� ע� הקרב� עד שיהיה לו מספיק להביא שה :)פסחי� סח(
כאילו , "די שה"תלמוד לומר  ?מני� שיביא קרב� עני ,צרכיוכדי לו  אי�אבל שה להביא יש לו שא� , "ידו די שה

  . ה כאילו אי� לוזהרי ו, זה אד�לצרכיו של ועד מישה הזה אומר ש
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   )ב 'אויקרא ( "אדם כי יקריב מכם קרבן"
        ))))....חולי� החולי� החולי� החולי� ה((((" " " " בכ� חלקתי ולא באומותבכ� חלקתי ולא באומותבכ� חלקתי ולא באומותבכ� חלקתי ולא באומות    ,,,,מכ� ולא כולכ�מכ� ולא כולכ�מכ� ולא כולכ�מכ� ולא כולכ�""""

והתקרבות זו היא כמו קרב� ' שהפסוק מרמז על כ� שישנ� שתי דרכי� בה� אד� מתקרב אל ה "נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"אומר ה
אלא היא , בסגנו� אחדווה וש "כולכ�"ההתקרבות של מדרגת יה שלא תהכלומר , "כולכ�מכ� ולא "שעליו נאמר 

כל אחד לפי , השנייה היא על ידי סיגופי�ו, האכילה� וקיתא תיקו� עצמי על ידי ת היאח, מחולקת לשתי דרכי�
  .הצדיקי�סוגי  שניבישראל יש חילוק בי� כלומר רק , "בכ� חלקתי"רמוז בדברי הגמרא  וזה. מדרגתו

  

   )ב 'אויקרא ( "אדם כי יקריב מכם קרבן"
שואל , א� כ�, &אד� כי יקריב קרב� לה'& :די היה לכתוב, בפסוק היא מיותרת" מכ�"על פניו נראה שהמילה 

�אלשיאלשיאלשיאלשי"ה���שמה , לזכורצרי� הוא . כאשר האד� מקריב קרב� לה'ומתר� ש ?"מכ�" המילהנוספה  מדוע, הקדוש" 
. במקומה שחטיעליו לחשוב שראוי היה לו לה, כאשר שוחטי� אותה .עצמושעושי� לבהמה היה צרי� להיעשות לו 

אד� ": משו� כ� כתוב .שהיו זורקי� את דמו שלו. להיעשות לו יש לו לחשוב שכ� היה ראוי, כאשר זורקי� את דמה
  .קרב� זה ממנו הוא ממש כאילו "'כי יקריב מכ� קרב� לה

  

   )ב 'אויקרא ( "אדם כי יקריב מכם קרבן"
 היהדי , מיותרתנראית " �כמ"המילה לכאורה  ,דרשותדרשותדרשותדרשות% % % % """"עוד יוס� חיעוד יוס� חיעוד יוס� חיעוד יוס� חי""""בבבב, , , , """"איש חיאיש חיאיש חיאיש חי    ����בבבב""""ההההבעל בעל בעל בעל     ,,,,יוס� חיי�יוס� חיי�יוס� חיי�יוס� חיי�רבינו רבינו רבינו רבינו שואל 
 � של מראות ומבקש לקנות מראה גדולה נכנס לחנותשאד� ל משלומתר� על פי ? "'� להבקריב קרי � כידא"צרי
איננו מעוניי� הוא ש מר למוכרואובמראה  �סתכל האדמ. את מחירה קבוונ ימתמסוהמוכר על מראה צביע מ. ויפה

שאינ� חפ� ו היפה הז מצאת במראהשפג� הה מ: "המוכר אלוש .יותרטובה אחרת ראה ומבקש מ, זוהבמראה 
חפ� בציורי� של  אינני, הוא דיוק� של אד� מלוכל� ומטונ� הדיוק� שמוטבע על המראה: "אד�ה ענה לו? "לקנות

הלא א� רק  .שוטה שבעול�: "ענה לו המוכר .מכובדת& הבא לי מראה בה משתקפת דמות יותר .אנשי� כאלו בביתי
". מכובדת ג� ממנה תשתק� דמותו. במראה מיד תבחי� בשיפור שיחול, יותר מכובד תשפר את מראה עצמ� ותראה

. )ו 'מלאכי ג(" �תכלי קב לאבני יע� תאוניתי שני ה' לא אכי " :הכתובאת ל "על פי המשל הנ "�שער בת רבי"אר המב
כל העמי�  שבעבר היה מנשא� מעל, את בני ישראל בהנהגת הבוראשינוי וא� רואי� , שינוי כלאי� בי : ה"אומר הקב

והנהגת  ,'עבודת ה, ק עבודתכ�וח לא כלית� את" �תליכקב לא יע � בניתא"ש הוא בגללינוי שה, ועתה ה� בגלות
היינו זוכי� לכל הטוב  � אנומקיימי� המצוות כמו אבותינו אז ג שאילו היינו, עמו נועמנו היא לפי הנהגת הבורא

 'תהלי� קכא( "אלישרמר שו� ישא לו �הנה לא ינו" :הפסוקעל מהר&י צרפתי אותו רעיו� מבואר בדברי . שזכו אבותינו

ומר ש& �מכונה בש הוהקב&. היפייהמתנה וצ לשו� )יא 'בראשית לז(" מר את הדברש אביוו" :מלשו�" שומר. ")ד
לפי זה מבאר . לכ� תהיה הנהגתו עמ� ובהתא�. � של ישראללראות מה מעשיה משו� שממתי� ומצפה" ראליש

, 'ישראל שלא יזכו לראות את פני ה &ה מודיע לבניבהק. )טו 'שמות כג(" ריק� ראו פנייולא : "נת הכתובווכרבינו את 
מלאי� וגדושי� בתורה  אלא רק ע&י שיהיו. כשה� ריקני� מתוכ� "ריק�"להתקרבות והארת פני� מהבורא  לזכות
כפי  "מכ�: "הרלהתקרב לקב&ה אומרת לו התו אד� שרוצה" כ�ריב מיק יכאד� : "התורה תנוכווזוהי . ויראה

  . אלי� קרב� לה'& כ� הקב&ה יתקרב", ג� יהיה �כההתקרבות שתעשה כלפי הקב&ה 
  

  )ב' ויקרא א(" מן הבקר ומן הצאן, הבהמה מן"
למדנו כדי ל, ותהחי שארולא מות הבהמ מ�וקא והכתוב מכשיר להעלות קורבנות אל המזבח דלומד ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

, מימותתה� כי הבהמות , שמידת התמימות הקיימת אצל הבהמות היא המידה שעלינו ללמוד אותה ולנהוג כמות�
כי יעקב בחר , )בראשית כז(" ל� נא אל הצא�"שאמרה לו אמו לנהוג כפי בחר יעקב אבינו המידה שזו ו, ומשכנ� בישוב

 "שלו�"כולה של יעקב התורה שנתנה לזרעו ג� ו, "גבר שלי�"שתרגומו  "איש ת�" נקראעל שמה ודת השלו� יבמ
  .)משלי ג(" שלו�דרכיה דרכי נוע� וכל נתיבותיה "שנאמר 

  

  )יא' בויקרא (" 'הל דבש לא תקטירו ממנו אשהכי כל שאר וכל " 
, מרמז על מידת הכעס "&שאורהשכ� , הנהגה נכונה של האד�שפסוק זה בא ללמדנו מהי ה רבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקהאומר 
אינה  מידה זו ,ישנ� אנשי� שכל הזמ� נסוכה על פניה� הבעת כעס .פני�השמחה והארת את הדבש& מסמל "הואילו 

 �ג ,לעומת זאת ישנ� אנשי� שכל הזמ� ה� שמחי� .לאחרי� שהרי על האד� להאיר פני�, ינה ראויה כללנכונה וא
&כי : פסוקבוזה מה שמרומז  .עבירה וכדומה אינה נכונה שהרי פעמי� על האד� לכעוס כגו� בראותו עוברי מידה זו

  .'אינה ההנהגה הרצויה לפני הג� מידה זו וג� מידה זו " 'אשה לה מנומכל שאר וכל דבש לא תקטירו 

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ

            ב� חמוב� חמוב� חמוב� חמו    ה יוס�ה יוס�ה יוס�ה יוס�""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע    ::::""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
    20:3020:3020:3020:30%%%%21:3021:3021:3021:30ת ת ת ת """"נוה ג� פנוה ג� פנוה ג� פנוה ג� פ" " " " שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�שבת אחי�""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     ה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמו""""בהדרכת עבהדרכת עבהדרכת עבהדרכת ע" " " " ד� יומיד� יומיד� יומיד� יומי""""שיעור שיעור שיעור שיעור     ::::""""ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""מדרשת מדרשת מדרשת מדרשת 
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