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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 ב( 'וויקרא ) "צו את בני ישראל"
  (רש"י" )אין צו אלא זירוז, ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס"

ך א ,דות טובותיבזריזות ובמשות זאת צריך לעקב"ה האדם העובד את השהרמז, בדרך  "נעם אלימלךמבאר ה"
  .ק לנשמהיכמו כיס ונרתהרי הוא גוף וה ,בעצלות ובדוחק שלא ברצון אזי הרי הוא חסר הגוףקב"ה העובד את ה

 .ן כיס, דהיינו שעובד בעצלותשרמז רש"י ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרומה וזה 
 

 (ב' ו)ויקרא " תורת העולה זאת"

הרי הענין הזה בא ללמד על הקטר חלבים ואברים שהוא כשר כל הלילה, וללמד על הפסולים  -העולה  תורת "זאת
תורה אחת לכל העולים, בא לומר ש עלה ירד ואיזה מהם אם עלה לא ירד. שכל "תורת" לרבות הוא אםאיזה מהם 

  " )רש"י(ירדוואפילו פסולים, שאם עלו לא 
  ,זרק דמה ביוםנוביום נשחטה העולה העולה בלילה, אבל אם את שלא נקריב נו למדבא להכתוב  הרמב"ןלפי 

 . השלמיםחלבי גם עם ך הוא אבריה כל הלילה, וכאת קטיר מותר לה
 

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

ראה גם כאשר ת לומרכבה"א הידיעה,  " הקדוש שהכתוב לא אומר סתם "אש" אלא אומר "האש"אלשיךאומר ה"
על המזבח, עם כל זה  הרק האש הידוע השכלו כל עצי המערכה ולא נשארדהיינו על המזבח, היא האש בלבד רק ש

אפילו באפס עצים אלא אש זו כבה, היא תעצים ין אכאשר שבעולם הזה אש שמו הכאש זו אינה תכבה. כי היא לא 
 על המזבח, בכל זאת תהיה , היא בו יאחזהשאין עצים או פחם ללמרות העובדה  .היא תמשיך לדלוקוגחלים, 

לומר העצים, כאת  "ער עליה"ובי. ים בפני עצמםקדושה עומדהרוחניות וללמדנו שה. "מזבח לא תכבהעל התוקד "
יכלו באמצע העצים אם בל בבקר בלבד, אאת העצים שמים . ואשה ים אתו, ולא שהעצים מהואשה העצים באים על

מר , כלו(ויקרא ו' ו)" אש תמיד תוקד על המזבח"האש. ועם כל זה את לקיים כדי אחרים עצים היום, לא יתנו עוד 
לא האש עם כל זה ולערוך עוד עצים, בכל זאת אסור , זו רק האש על המזבחמה שיש נתיים וייכלו העצים בלמרות ש

 רוחנית, וקדושת כל עבודת המזבח, למען תבין את היא אש קדושת האש ההיא כי את גודל מזה תדע . תכבה
 '.הת אשר לפניך, ותזדרז בעבוד

 

  (' טוזויקרא )ר" ד בקעו ניאכל לא יניח ממו נח תודת שלמיו ביום קרבבובשר ז"
עד תותירו ממנו לא ו"ד: ליום אח םנאכליקרבנות הב רקלא תותירו" של "לאו " שמצאנו את המשך חכמהאומר ה"

קרבנות אבל ב .תודהקרבן ב ל( 'כבויקרא )" בקר עד ממנו תותירו לא יאכל ההוא ביוםו" ,סחקרבן פב י( 'יבשמות ) בוקר"
כל בשר לפי מה שאמרו חז"ל ש" תרץ". מדוע ההבדל? ומ"לא תותירושל ו את הלאלשני ימים לא מצאנו  םנאכליה

ימים, שני נפסל לאחר של הבשר טעם השומסביר רש"י שהסיבה היא  )סנהדרין עו(" בשרהוא אינו שאינו כשלמים 
לא שזו הסיבה , את הבשר ליותר משני ימים , ולכן אין דרך להניח(רש"י)" שהמלח מפג הטעם ,ולאו בר שמחה הוי"

 את הלאו של "לא תותירו"  תורההירה כחד הזליום א םנאכליהקרבנות שרק על  ,ל כךתורה אזהרה עב בוכת
 למחר .  ויחנלהמשום שבשר כזה הדרך היא 
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 הגיגים לפרשת השבוע
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 )ויקרא ו' ב(" ת תורת העולה היא העולה"זא
 כשיבנה בית המקדש אקריב " כתב על פנקסולכן ו "קרא והטה"בי ישמעאל שר מבואר (יב: שבת)בגמרא 

 כל העוסק בתורת אמרו חז"ל שהלא מדוע הוצרך רבי ישמעאל לכך?  רבינו החיד"אשואל  ,"חטאת שמנה
 הקורא שותירצו  בתורת חטאת. עצמו בלימודאת פטור יכול היה רבי ישמעאל לכאילו הקריב חטאת, ו חטאת

  האינהקריאה הנים והכשל לק כלפי החגבוה, אבל ששייך לחלק הכלפי  אילו הקריב קרבןכ בתורה חשוב
 הקורא אכן שתרוץ נוסף הוא  הנים.וכשל החלק הבעבור את הקרבן  מועילה, ולכן צריך להקריב בפועל

 בין שני התירוצים  המינ נפקא. ההמובחרהקרבן   לא שאין זה נחשב, אקרבן הקרבנות כאלו הקריב בתורת
 אין את ה עולבשכיון  עולה הוא חשוב ממש כאלו הקריב בפועל, הקורא בתורת ,לתירוץ הראשוןהוא ש

  ,שניה. אבל לתירוץ את הקרבן בפועל להקריב ךא צרילעולה לחלק גבוה, ו כהנים אם כן הקריאהשל החלק ה
 זאת הכתוב: "שאמר מה וזה  המובחר. חשב שהקריב מןנלא ו, םבשעוריה יםשוו קרבנותהעולה ושאר ה

 ממש  ולא תימא שאינה מן המובחר, אלא היא העולה בתורת עולה כמקריב עולה, שהעוסק "תורת העולה
 כולה לגבוה שעולה אבל בכהנים, החלקם של חסר קרבנות הבשאר ש כמקריב בפועל, שעיקר התירוץ הוא

 ". העולה היא"הקריאה עולה ממש כמקריב עולה בפועל, 
 

 טו( 'זויקרא ) ר"קבו יאכל לא יניח ממנו עד בניום קר"ב
, "ויהי ערב ויהי בקר"כסדר הבריאה  בכל התורה היום הולך אחר הלילה שלפניו,שאף על פי ש .(פג חולין)חז"ל אמרו 

 צות הוא משום שמטעם הדבר " שתוספת ברכהמסביר ה" .שלפניו אבל בקדשים הלילה הולך אחר היום
 ו שר, ודלח( ז' ויקרא)את קרבניהם"  להקריבאת בני ישראל ביום צותו " :בותככהקרבת קדשים הוא רק ביום, 

ביום "פסוק המלמדנו עיקר, ושוב הוא ההיום ם כך, לענייני קרבנות א (.)זבחים צח "ולא בלילה םביום מקריביחז"ל "
 יום" אקרנלילה שלאחריו כלומר הלילה מותר, לשלבוקר אסור להניח אבל , "לא יניח ממנו עד בקר קרבנו יאכל

  ."ביום קרבנו יאכל"עד הבקר כמשמעות הלשון  "קרבנו
 ברכה זו  ם, שאף שמברכי"ברכת התורה" ן מצותילעני (יב 'או״ח מז)מה שפסק בשו״ע לפי זה ניתן להסביר את 

 , הרי בכל דבר אלת השאלהנשבלילה. ותורה בה גם כשלומדים  יוצאיםף על פי כן א, בברכות השחר, ביום
 לא שכפי אהקודם?  במה שברכו ביום םיוצאי ךאי ,כן םוא ,אחר היום שלאחריו ךהלילה הול ,הומצו

 תורה הבזמן הזה למוד ש (:תענית כז)בגמרא  אחר היום שלפניו, ואמרו ךקדשים הלילה הולובבואר, בקרבנות ש
 , "בנותרמקריב ק בתורה מעלה עליו הכתוב כאלו כל העוסקש" (.מנחות קי)קרבנות, ואמרו העומד במקום 

ביום  םבברכת התורה שמברכי םשלפניו, ולכן יוצאי קרבן, שהלילה הולך אחר היוםשל ולכן יש לתלמוד תורה דין 
  שאחר אותו היום. גם כשלומדים בלילה

 את  םשעורכיסעודת ברית מילה, שיש מקומות  יןלעני (קלא יא) "מגן אברהם"מה שכתב הניתן לבאר את ו
היא רק  ומצות מילה, זוהסעודה המצות מילה היא שכיון שולכאורה זה פלא,  יום המילה. רסעודה בלילה שאחה

נחשב הזמן כיום  דוע דוחים את הסעודה ללילה שאז, אם כן מ"וביום השמיני ימול"סוק הנזכר פביום, כלשון ה
מילה הין מצות יכל ענשמבואר בספרי המקובלים, ש ת? אלאשהלילה הולך אחר היום שלמחר בכל דברמו כ ,המחרת

 'וירפא )אליהו( את מזבח ה"וק הקדוש על הפסדם קודש, וכן מבואר בזוהר הוא לשמים, והדם  הוא מעין קרבן
בני  ךבריתכי עזבו  קנא קנאתי לה׳"קדישא שנתקבל אז בימי אליהו, כמבואר שם  אות בריתזו , (ל 'מלכים א יח)" ההרוס
ולכן מכיון שהשוותה מצות מילה לקרבן, דינה  בח.מז והנה קורא הכתוב למצות מילה יד( 'יטמלכים א' )" ישראל

   אחר היום שלפניו, כמו שבארנו, ומותר לעשות הסעודה בלילה. כקדשים, שהלילה הולך
 

 הגיגים לשבת הגדול
 ( חלק אורח חיים סימן תללחן ערוך )שו "מפני הנס שנעשה בו גדולהשבת שבת שלפני פסח קורין אותו "

כל שש דוהקעל פי המובא בזוהר שבת שלפני הפסח נקראת "שבת הגדול" שהמסביר את הטעם  "שארית מנחם"ה
)ראש  נידון על התבואההעולם פסח חג הבשל ז"חעוד אמרו ו ,שבתהמתברכים מהשבת השבוע שלאחר  ששת ימי

ששת הימים שאחריה ובכללם פסח מתברכים השבת שלפני . לפי זה יוצא שמההפרנסנידונים על ההיינו ד, השנה טז.(
זו הסיבה לכל ימות השנה.  טוב שפעטובה ונידונים לפרנסה גם חג הפסח, וברכה זו גורמת לכך שבחג הפסח 

אילו בלבד, ושאחריה השבוע  יששת ימ םמתברכירגילה , כי בשבת "שבת הגדול"נקראת  חפסההשבת שלפני ש
 נה שאחריו בפרנסה טובה ושפע טוב. וכל הש חג הפסחך גם מתברבנוסף לימי החול בשבת זו 

 

 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק": מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.comאו בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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