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

 

 
 (ב' וויקרא )" הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו"

דת ימהתגברות צונים ויחה ה שלשליטההוא זמן , לפחות עד חצי הלילה, כי הלילה, ביוםהיא  'הת עבודעיקר ש ידוע
פדרים האברים והכל ש, קרבן התמיד של בין הערביםהיה מקום לומר ש, הקדוש" אלשיך"אומר ה, י זהלפ. רוגז

בל קרבן שאיבריו מתעכלים במשך הלילה אינו לרצון א', הוא הקרבן אשר יהיה לרצון לפני ה, תעכלו קודם הלילהה
הוא העלה על מוקדה על המזבח כל "ואומרת עות הזו מלב האדם טמיד בהתחלה מסירה התורה את הכן ל. 'לפני ה

נאכלת עולה דומה לאינו  נאכלת עד חלק מהלילההשווי העולה ש, נוייעלה על רוחשלא מדנו לל "הלילה עד הבקר
על על מוקדה "היותה למרות , כי היא העולה כהווייתה וקדושתה. "זאת תורת העולה", אלא, היום טרם יחשיךב

גם אחר , "תוקד בו"השמים שהוא קדושה מ "אש המזבח"משום ש הוא והטעם. "המזבח כל הלילה עד הבקר
ח ואין כ, בעוד היום גדול, א מן השמיםישה ,כי אחר שאחזה בה אש המזבח. עצי המערכהשל אש השנתאכלה 

ניח תולא , ממנה לא תרפה, כי אש המזבח שאחזה בה, שםלבוא ל, ח הטומאה או הרוגז שבלילהולהיות שייכות לכ
 . צוניות למשוליחל

 

 (ב 'וויקרא ) "עד הבוקר ל הלילהבח כהיא העולה על מוקדה על המז"

ליקוד על המזבח כל הלילה ו תומצושקרבן עולה הוא הקרבן היחיד עליו אומרת התורה ש" תוספת ברכה"אומר ה
באה  עולהשה( ז"ח׳ היומא )בירושלמי על פי המבואר " תוספת ברכה"מסביר ה .הטעםאבל התורה לא מסבירה מה 

 העולה באה על סבתכלומר , (בכ׳ ליחזקאל ) "על רוחכם -והעולה "והדבר רמוז בפסוק , לכפר על הרהור הלב
און ", (ג׳ א שה״ש) "על משכבי בלילות"שנאמר כמו , יותר בלילההרהורים באים עיקר הו, הרהורי לבכםו רוחכם

העלה בבקר מעלים את ולכן , ם בלילהיורהרההוא מההרי שחשש . ובעוד מקומות (ה 'לותהלים )" יחשוב על משכבו
 . י הרהורי לילהל ידע ואובשי רעים שאפשרהלכפר על המכשולים מהרהורים  כדי

 

 (כא-כ 'וויקרא ) "וכלי חרש אשר תבושל בו ישבר. אשר יזה עליה תכבס במקום קדוש"
ואילו בכלים לא , "במקום קדוש"נאמר שצריך להיות שנבלע בו דם בכיבוס הבגד מדוע , "משך חכמה"שואל ה

, כאןשביאר ן "הרמבומתרץ על פי ? למרות שזהו באמת הדין "במקום קדוש"נאמר שתהיה השבירה והמריקה 
אור "בעוד בואר , הזיה כדי שלא יצא חוץ לקלעיםההיה קודם שפי כאותו  בדם הנבלע בבגד לעשותהחמיר הכתוב ש

, קודשה לאפתוח שיש להם פתח אבל שלשכות הבנויות במקום חול ( זבחים נו)שמה שאומרת הגמרא  "שמח
, ולשכות אלו יש להם דין של חצר" בחצר אהל מועד יאכלוה"קדשים שנאמר  רשאים לאכול שם קדשיהכוהנים 

כיון שהכיבוס צריך , לפי זה ".יוצא"הדם נפסל משום הרי שאלו הלשכות ה לאקודש היצא מדם ההזיה אם אבל 
תוך בולא , הקדשיםאת בו  םלכן בהכרח שיהיה בתוך חלל העזרה מקום ששוחטי, להיות במקום הראוי קודם ההזיה

אסור לכבס זכרות שבהם לשכות הנב וקא שם ולאודהיינו ד" תכבס במקום קדוש"ב ולכן כת. בנויות בחוללשכות הה
שבירתן , בשר הקודשאת כלים של חרס ונחושת שבישלו בתוכם , ואולם ."יוצא חוץ לקלעים"משום  יםנפסלושם 

יכולה  םתגם מריק, אם כךל בלשכות הללו ואכל םוכיון שראויי, לאכול םבמקום שראוייצריכה להיות וטהרתם 
 . ם גם בחצר אהל מועדאות הרלטכי יכולים , "במקום קדוש"ם שב וולכן לא כת, יעשות שםהל

 
 

 629 מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב

 

 חיפה א"ת ם"י זמני השבת

 71:22 71:17 71:71 כניסה 

 71:17 71:17 71:13 יציאה

 71:31 71:31 71:31 ת"ר

 

 "וצ" פרשת
 "אמרכה " :הפטרה

 ט"עתש באדר ' זט

 

 

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
 

 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' טזע "נלבל בר חיה "הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 ה"תנצב
 

 

 הגיגים לפרשת השבוע
 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

 (ב' וויקרא )" הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו"
 (מדרש" )כל המתגאה אינו נדון אלא באש שנאמר היא העולה על מוקדה :ויל ביאמר ר"
 למה נברא אדם באחרונה שאם "ל "חזמרו מפני שאהוא נידון באש שהמתגאה  הממסביר ש" פנים יפות"ה

 מאוחר מה שנברא שמתגאה סובר יוצא ש, .(לח סנהדרין)" יתגאה אומרים יתוש קדמך במעשה בראשית
 בת שוצאי במ ההאש נבראל "לפי חזוכיון ש, יותר במעשה בראשית הוא המשובח יותר ולכן הוא מתגאה

 ואש המזבח "ומה שכתוב . הנדון בהמתגאה אדם לכן ה, אוחרת מבריאת האדםאה מיברכלומר  (פסחים נד)
 ולא במעשה מרכבה " :(חגיגה יא)ל "חזמרו וא, שהם סודות התורה ,מפני שיש בתורה פנימיותהוא  "תוקד בו

 יש את ובזה אבל דברים הנגלים נקראים לבושי התורה , "יהיה לך לבדך" (יז 'משלי ה)ועליו נאמר  בשנים
  ל"זחו כמו שאמר, ה והכבודוהתאוזהר מאד מינגלה צריך להדבר אבל כיון שהוא , אחריםהמצוה ללמד 

 זה לזה בהלכה  םלהיות נוחיכים התלמידים וצרי, לקנטר נוח לו שלא נברא ל מנתלומד עשאם  (:פסחים נ)
 רו לבדו יל אחד מובדל מחבדהיינו שכ, בד בבד םכשעוסקי "חרב על הבדים" (:ברכות סג)ל "חזשאמרו  וכמ

 אש מלמעלה שהיא פנימיות ההיינו ד "ואש המזבח תוקד בו"תחלה הבאמר שה ה מוז, וצריך להיות בד אחד
 היינו לבוש התורה שהיא ד "ולבש הכהן מדו בד"ומר הזוהר הקדוש וא, התורה תוקד בו בעצמו ולא בשנים

 וה ודת התאימאת היינו להסיר  "י בדמכנס"ואמר , נטורוהזהיר עליו שיהיה בד דהיינו באחדות בלי ק ,הנגלה
 ב וכתו, והושהוא רמז על הגא "ולא תעלה במעלות על מזבחי" (כג 'שמות כ)אמר הכתוב שו והכבוד וכמ

 והרים את הדשן אשר תאכל " זזל ואמר ע ."ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה" (מב 'כחשמות )
 תהלים )נאמר  הזל והלבוש נקרא דשן וע' במוקד המזבח שהוא הדביקות בה תנרמזכי הפנימיות  "האש

  "באורך נראה אור"ואמר , מקור חיים ותנקראכי הנסתרות , "ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם" (ט 'ול
 , שהוא הדביקות אור הלבוש באור הפנימי "ושמו אצל המזבח"והיינו דכתיב , שמאור הנסתר נראה אור הנגלה

 אלא לחכמים ונבונים אשר זכו לכתר של  לף אמנם זה הלבוש אינו'בא "כתנות אור" (מדרש) כתובשה וזה מ
  ןכי פל עף א. "ה"כל הלומד תורה בפני ע" :(פסחים מט)ל "אבל לפני שאר העם שהם חסרי מדע ואחז, תורה

 ולם עההוא מציל אותו מהבלי למרות שצריך ללמדו בדברים פשוטים ונקרא פשוט שהוא מופשט מן החכמה 
 שאינו נקרא  יפל עף א, "גדים אחריםולבש ב"דהיינו לבוש החכמה  "ופשט בגדיו: "בפסוקז ורמזה ו, הזה
 מה ו, דשן התורה לטהר אותו והיינו דכתיב למקום טהורמ םמקבלי כל מקוםמ, כמו החכמים "בני היכלא"

 על הרהור הלב ועל גסות הרוח  םמכפרי םשהזכיר כתנות ומכנסים ולא הזכיר מצנפת ואבנט בפירוש מפני שה
 .לוי אלא במחשבהשאינם ניכרים בג[ זבחים פח ב]

 

 (ב 'וויקרא ) "זאת תורת העולה"

כידוע ואמר  "זאת"שנקרא  "שכינה"להיא הכוונה " זאת", 'דרכי האת הכתוב מלמד אותנו  "נעם אלימלך"לפי ה
דהיינו לשמה להעלות לעשות נחת רוח , "זאת"רצה לומר אם לימוד התורה היא לשם , הכתוב זאת תורת העולה

ולזה רמז  ,ולימודו הוא מצד השמאל אבל מי שאינו לומד לשמה, פירוש התורה הזאת עולה לפניו ,"העולה", ליוצרו
פירוש התורה הזאת צריכה לבא על מוקדה בגיהנם וענוש , העולה על מוקדה",שהוא צד שמאל  הקבלשון נב "היא"

על המזבח התורה שהיה ראוי להיות כלומר  "על המזבח כל הלילה"ואמר הכתוב  .יענש ויוצרף בצרוף אש של גיהנם
כל העוסק בפרשת עולה שים הקרבנות מכפרים ועכשיו התורה מכפרת בזמן שבית המקדש קישכפרה כמו מזבח 
גם שתאמר  לאו ,היה במקום מזבח ועכשיו ענוש יענש בגיהנםתוהיה ראוי שהתורה , (מדרש)... כאלו הקריב עולה

אבל אם , מתוך שלא לשמה יבא לידי לשמהל התירו שלא לשמה ש"חז אלא, דברלא כן ה, שלא לשמה הוא טוב
 . לומד כל ימיו שלא לשמה בודאי ענוש יענש בגהינם

 

  (ה' ויקרא ח" )לעשות 'ה צוה אשר הדבר זה העדה אל משה ויאמר"

משה הקדוש ש" אור החיים"מסביר ה? "לעשות 'ה צוה אשר הדבר זה"מר ואמדוע מדגיש כאן משה לפני העם ו
שיחשבו שמשה בדה זאת , קרח ועדתומו יערערו על הדבר ככדי שלא ' שזהו רצון הם לה ודיעכאן ומאומר זאת 

הדבר שמעשה ההודיעו בשעת משה שהרי , יתישוגג הית טענלקורח  איןומעתה , מקדש את אחיו ואמלבו ומרצונו ה
 .מלבו ומרצונו של משהבדה זאת וולא ' השל ת ה מפורשווהוא מצהזה 

 

 (לד' ויקרא ח)" כאשר עשה ביום הזה צוה ה׳ לעשות"
עתידים  ךימים כ שבעתבמשך כמו שהופרשו אהרן ובניו שים דשמהפסוק לומ "חומת אנך"א ב"רבינו החידאומר 

 כן היוכמו , "לכפר עליכם"מה שנאמר  וזה, קודם יום הכפורים גדול שבעת ימים מביתוהכהן את ה פרישישראל לה
 .  הכפורים זה מעשה פרה ויום הטרימגיב "לעשות לכפר" כהן השורף את הפרה שבעת ימיםאת ה םמפרישי

 

 

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

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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