
  
  

  

 '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 
  )ב' ויקרא ו( "העלה תורת זאת לאמר ואת בניו את אהרן צו"

אמר רבי שמעו	 וביותר צרי� לזרז הכתוב במקו� שיש אמר רבי שמעו	 וביותר צרי� לזרז הכתוב במקו� שיש אמר רבי שמעו	 וביותר צרי� לזרז הכתוב במקו� שיש אמר רבי שמעו	 וביותר צרי� לזרז הכתוב במקו� שיש     ,,,,שיהיה מהיר וזריזשיהיה מהיר וזריזשיהיה מהיר וזריזשיהיה מהיר וזריז    ,,,,ולדורותולדורותולדורותולדורות    אי	 צו אלא לשו	 זירוז מידאי	 צו אלא לשו	 זירוז מידאי	 צו אלא לשו	 זירוז מידאי	 צו אלא לשו	 זירוז מיד""""
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (חסרו	 כיסחסרו	 כיסחסרו	 כיסחסרו	 כיס

רבי רבי רבי רבי מתר�  ?"מיד ולדורות"הלשו	 כוונת וג� מה ? לתחילת המאמרשמעו	 בי רמה הקשר בי	 דברי , נשאלת השאלה
בשאר  ?מדובר בקרב	 עולה שעל מנת להבי	 זאת צרי� לדעת על איזה חסרו	 כיס """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""העשיל בהעשיל בהעשיל בהעשיל ב
של הקרב	 מגיע החזה והשוק את הקרב	 משו� שיפגלו יזלזלו והני� והכאי	 חשש ש ,בשלמי�למשל , הקרבנות

כ� איננו חוששי� משו� , מתכפרי�הקרב	  ובעליחלקי� מהקורב	 הני� אוכלי� והכ, בחטאות ואשמותג� ו .הני�ולכ
יפסידו וה� לא יהיה לה� שו� חלק ג� לה� , את הקרב	יפגלו ה�  א�את הקרב	 כי יפגלו , ברשלנות�, שהכוהני�

כא	 יש חשש , שו� חלק ממנההני� וכלואי	 , למזבחכולה כליל שהדי	 הוא שהיא עולה , עולהקורב	 אבל ב. �לעצמ
בכל זאת עדיי	 . משו� כ� הוצר� הכתוב לזרז את הכוהני�, את הקורב	לא יהיו זריזי� כל כ� ויפגלו שהכוהני� 

א� הכוהני� יפגלו ו ,הני�ולכמגיע עולה ההעור של אמנ� העולה נשרפת כליל על המזבח א� , הרי לפי הגמרא, קשה
שהרי בעולה  את הכוהני� ג�זרז לצרי� א� כ� לא . כוהני� יפסידו את העורהואסור בהנאה יהיה ג� העור את הקרב	 

ישראל במדבר לא היתה טעונה הפשט בני קריבו העולה שהומתר� על פי המובא בגמרא ש? ג� בעולה יש לה� חלק
הני� שו� ולא היה לכמכא	 שבעולות שהקריבו בני ישראל במדבר צא יו. כלומר העולה נשרפה יחד ע� העור, וניתוח

על הוא א� הזירוז ו, "אי	 צו אלא לשו	 זירוז מיד ולדורות"י "רשוזוהי כוונת . ולכ	 צרי� לזרז את הכוהני� חלק
ביותר צרי� הכתוב "שאמר שמעו	  ביר	 הביא את דברי לכ, עולה שהקריבו ישראל במדברהג� על  דהיינו "מיד"

זריזי� הכוהני� שמא לא יהיו והיה חשש באותה העולה לא היה לה� חלק כלל שהרי  "לזרז במקו� שיש חסרו	 כיס
  . זירוזהמשו� הכי הוצר� , את הקורב	כל כ� ויפגלו 

  

  )ב 'וויקרא (" צו את אהרן ואת בניו לאמר"
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((" " " " מיד ולדורותמיד ולדורותמיד ולדורותמיד ולדורות    ,,,,אי	 צו אלא זירוזאי	 צו אלא זירוזאי	 צו אלא זירוזאי	 צו אלא זירוז""""
ה ועושה יותר ממי שאינו ושגדול המצו: "שאומרת ראעל פי הגמי "את דברי רש "עוללות אפרי�עוללות אפרי�עוללות אפרי�עוללות אפרי�"בעל הבאר מ

משו� שמי שמצווה יש עליו לח� של " גדול המצווה ועושה. "א :כ� מספר הסברי�ויש ל .)קידושי	 לא(" מצווה ועושה
אי	 הוא וקיי� את המצווה מיד חייב ל "והומצ"ה. ב". מי שאינו מצווה"מה שאי	 כ	 ל, ע לעבור על הציוויהיצר הר

ולדורות לבניו ג� להעביר את הציווי צרי�  "הומצו"ה. ג". מי שאינו מצווה"מה שאי	 כ	 ל, אותהרשאי לדחות 
כיצד " אינו מצווה"הוא עצמו , כי לטענת� ,אי	 הוא יכול להעביר את הציווי לבניו" והושאינו מצמי "א� , הבאי�

אלא ", "וה ועושהומצ"כלומר די	 של , "אי	 צו": י"וכ� נית	 להבי	 את דברי רש ?ובאיזה זכות הוא מצווה אות�
 השניהסבר כנגד ה ,"מיד" .יצר הרעעליו לח� מצד השיש 	 הראשוהסבר בגלל האת המצווה  צרי� לזרז ,"לשו	 זירוז

  .לבניואת המצווה להנחיל המצווה יכול , לפי ההסבר השלישי ,"ולדורות" ,מהקיוול לדחות את יכ "והומצ"אי	 הש
  

   )יח 'וויקרא ( "במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת"
חטא א# שאינו אלא כדוגמת הרהור הלב של שכל דבר שיש בו נדנוד  דנולמהכתוב לצה ור "�נע� אלימלנע� אלימלנע� אלימלנע� אלימל"לפי ה

, "במקו�: "י כוונת הכתובהווז. ב בעיני� כאלו עברת על חטא שיש בו חיוב חטאתיהא נחש ,עליולכפר  השעולה בא
� כאלו יחשוב בעינהדבר יהיה  "תשחט החטאת" ,עליו "אשר תשחט העולה"נדנוד חטא של ומר באותו דבר כל

  .חייבת חטאת עברת עבירה המ
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  )ב' ויקרא ו( "היא העולה על מוקדה"
כי ההתלהבות והלהט של אד� , לרמז באשדבר זה  מקוצקמקוצקמקוצקמקוצקבי בי בי בי הרהרהרהראומר  .זעיראיא ה" מוקדה"במילה " מ"האות 

    .פנימה חבויי� בלב לאא, 	אינ� צריכי� להיות בולטי� לעי	 לכל עי, מישראל לתורה וליהדות
  

  )ו' וויקרא (״אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה״ 
            ))))ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי((((    $לא תכבה א# במסעות$$לא תכבה א# במסעות$$לא תכבה א# במסעות$$לא תכבה א# במסעות$

, ד סטיה מדר� הישרגנ הריהו יותר מחוס	, בזמ	 שהאד� שרוי בביתו וחייו מתנהלי� כתיקונ� בסביבת קרוביו ומכריו
מונעי� בעדו , חיי הבית התקיני� מחד גיסא והיותו נתו	 תדיר תחת מבטי הביקורת של אנשי הסביבה מאיד� גיסא

, עיו והוא שרוי בדרכי�סשוני� ה� פני הדברי� בזמ	 שאד� יוצא למ, בר�. ני�גכשל במעשי� שאינ� הוימלה
סיונות שוני� עקב טלטולי יונוס# על כ� עוד באי� עליו נ, וש מפניובמקומות שאי	 איש מכיר אותו ואי	 לו מי שיחש

% ההול� האשרי כל ירא " לפיכ� אומד הכתוב. אזי נקל מאד שיתעה האד� מדר� הישר וילכד ברשת החטא ,הדר�
� אז א� ג. שמי� אפילו בזמ	 שהוא הול� בדרכיו ושרוי במקומות זרי� אשרי האיש שנשאר ירא  )הכתהלי� ק( בדרכיו$

וקד על תכי $אש תמיד , � מרמזת כא	 התורהכמשו� . שמי� אמיתי הריהו נשאר אית	 ביהדותו הרי זה סימ	 של ירא
כ� ש$לא תכבה א# , % ויראתוהה ליקוד תמיד האש הלוחמת של אהבת כעל מזבח הלב האנושי צרי, המזבח$

אי	 הצינה שולטת בו בהיותו שרוי , בביתו ח�שהוא יהודי ח� ולו מ	סי. אפילו תו� טלטולי מסע בדרכי� &במסעות$
  )הדרש והעיו	(                                 . בנכר

  

  )ג' ויקרא ו(" הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן ולבש"
 כה	 ללבושה� צריבמקדש הרמת הדש	 שהיא עבודה קלה פילו למלאכת שא, רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר , הכתוב מלמד אותנו

, של הכה	 דתוימב יהשתהדהיינו  "מדו"שחייבת להיות , כתונתלא יה "מדו בד"וכוונת הכתוב , כהונההבגדי את 
וג� א� היו , לבשר המכנסי�ולא בי	 , הכה	 בשרבי	 ל חוצ� בי	 הכתונתשדבר יה שלא יהכ� בשרו ותשב טוב על 

את כתונת ואמנ� הכתוב מזכיר רק את הו. עבודתו פסולה, הכה	מכנסיו קצרי� ולא היו מגיעי� עד רגליו ועבד בה	 
  . המצנפת והאבנט, בגדי�ההוא הדי	 לשאר א� , מכנסי�ה

  

   )טו 'זויקרא (" רעד בק ממנו לא יניח יאכל קרבנו ביום שלמיו תודת זבח ובשר"
אבל , דנאכלי� ליו� אחיסור להשאיר מבשר הקרב	 עד הבוקר נאמר רק בקורבנות האשה "כמהכמהכמהכמהחחחחמש� מש� מש� מש� "מעיר ה

כל בשר מבאר את ההסבר להבדל הזה על פי הגמרא שאומרת שו. זהכאכלי� לשני ימי� לא מצאנו לאו קרבנות הנב
מפני שמחה  האי	 באכילת בשר כזה י ש"רשירש ופ, )סנהדרי	 ע, תענית ל( בשרינו נחשב שלמי� אבשר השאינו כ

דהיינו שני , שר יותר מזמ	 בשר שלמי�בלהניח בני אד� מטבע הדברי� אי	 דר� כלומר . הטע�את שהמלח מפיג 
היא זה הדר� שר כליו� אחד הזהירה תורה שכ	 ב �הנאכליקרבנות ורק על , ולכ	 לא כתבה תורה אזהרה על זה ,ימי�

  .  מחרתו� הילאותו להניח 
  

  )חל-לז 'זויקרא (" הר סיניאת משה בה׳  האשר צו... טאת ולאשםחול נחהלמ הולעתורה להאת ז"
 העול�עשו קיבל את העול� הבא ויעקב קיבל את  ,העולמותביניה� את חלקו  יעקב ועשוש, על פי המדרש, ידוע
א� העול� הזה הוא  הלא, נהני� מהעול� הזה,  בניו של יעקב, באיזה זכות אנו, השאלה המפורסמת היא ,א� כ	. הזה
על פי דברי  ש פרימוש פרימוש פרימוש פרימו""""הרב מהרהרב מהרהרב מהרהרב מהראת תרוצו של  """"ראש דודראש דודראש דודראש דוד""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמביא ? ני�גזלהרי שאנחנו עשו  ו שלחלק

העול�  ,וא� לאו, מוטב ,התורהאת  א� יקבלו ישראל .במצב של ספק העולמות היו עומדי� כלש .)שבת פח(הגמרא 
הרי שא� לא היו מקבלי� , ג� א� ויתר יעקב על העול� הזה לטובת עשו, וא� כ	 .הו ובוהותורב ויחזור להיות חי

, כלומר העול� קיי� בזכות� של ישראל, קיי�העול� קבלת התורה זכות וב, ישראל את התורה העול� הזה היה נחרב
זאת : "מוז בפסוק שלפנינומבאר רבינו שרעיו	 זה ר. "דהרי אלו שלו המציל מזוטו של י�"של די	 אזי יש לישראל 

אמר משו� כ� ? לעשושיי� כל העול� הזה הלוא , להביא קרב	 ישראל בהמותה� למאי	 לר מאוכי ת, "לעולה התורה
כ�  ,עול�את  �ה� מעמידי, ואיל�ו את התורה קבלמאז שבני ישראל , "צוה ה% את משה בהר סיני אשר: "הכתוב
  . בעול� הזהג� זכו ה� שלה� ו שהכל

  

  )ב' ויקרא ח( "פר החטאת ואת שני האילים ואת"
לכה	 השוק והזרוע ניתני� ובשלמי נזיר  ,"הימי	 שוק"הוא  לכה	החלק הנית	  "שלמי�"שבקרב	 " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מציי	 ה

המקריב על הרוב ית	 וההסבר הוא שבקרב	 שלמי�  .על גבי המזבחנית	 לואי� השוק יובאיל המ ,והרגל הידשה� 
לכה	 את  כמוסרהזרוע שהוא היד את ת	 ג� נווהנזיר , מהמקריביותר  מהפנינכנס שלכה	  השוק שהוא ע� הרגלאת 

ני� את תונ, לקודשכנס יכה	 להאת המכשיר שקרב	  ואשה לואי�ימקרב	 הב', להזיר לה עתהפועל ידיו שהיה עד 
  . גבי המזבח עלהשוק 

        
        

        """"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
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