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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 ְ  (יב' כובראשית " )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ב' ויקרא ו" )ואש המזבח תוקד בו... הוא העלה על מוקדהזאת תורת העולה "

מו שמצאנו כ. כלומר כל המתגאה נידון באש, "המעלה עצמו סופו ליפול באשכל "מהכתוב ש" צרור המור"ה לומד
ה "קבשהכפי שמובא במדרש  באשבסופו של דבר ונידונו  "די כי נעבדנו-מה ש" ודור המבול שאמראצל אנשי 

 . מאות נוספותגודלהלן מובאות . מעינות תהוםאת רגליהם שהיו מכסים בהם פו את שרורתיח עליהם את התהום ה
ואש "ב ותככ באש נונידובסופו של דבר הוא ועמו ( ב' שמות ה) "אשר אשמע בקולו' מי ה"אמר שפרעה אצל 

נאמר  "הלא זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם" שעליהם נאמרם דוס גם אצל אנשי . "בתוך הברדמתלקחת 
נאמר עליו , "מי בכל אלהי הארצות"תגאה ואמר שהוכן סנחריב . "המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש' וה"גם 
ונשרפו מבפנים ונשארו  םאש נכנסו בחוטמיהשל  םשתי חוטי וכמל ש"חזואמרו " ויך במחנה אשור' ויצא מלאך ה"

זה דבר . זה מלבושו ?איזהו כבודו של אדם. "ותחת כבודו יקר יקוד כיקוד אש"ולמדו זאת ממה שכתוב  םבגדיה
עתידים הם  שנתגאויון שכמלכות אדום אצל וכן . "ויקח שם ויפת את השמלה" בוכתשבזכות אביהם הגיע להם 
 . "בבצרה ושלחתי אש"ב וכתשליפול באש 

 

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

ויש לפרש , עד הבקר היינו הגאולה, שומר מה מלילה[ יא, ישעיהו כא]היינו רמז על הגלות דדומה ללילה כדכתיב 
כ אש יורד "חוא[ יומא כא ב]כמו בשעת המקדש היה מצוה להביא אש מן ההדיוט , ש ואש המזבח תוקד בו"מ

פתחו לי פתח [ ג, ר ה"שהש]ל "ש חז"כמ, הבא לטהר מסייעין לו[ שבת קד א]ש "מלמעלה כן הוא בעסק התורה כמ
הלא כה דברי כאש וכיון שאדם פותח באש מן [ כט, ירמיה כג]והתורה נמשלה לאש כדכתיב ', כחודה של מחט וכו

אם ברזל ' אם פגע בך וכו[ ל ב( ]'ו)ש בקידושין דף "ההדיוט מסייע אותו באש של מעלה שהוא אש אכלה אש וכמ
 (פנים יפות) :הוא מתפוצץ שנאמר הלא כה דברי כאש

 

 (ה' וויקרא ) "בוקרבעליה הכהן עצים בבוקר  וביער"
 (מדרש" )במערכה שהגפן והזית אינם נדלקים ,בשביל בניהם חלקת כבוד לעצים"

אדם הראשון או של חטש" חסד לאברהם"בספרו הרב זקנו של מה שכתב על פי  "פני דוד"א ב"רבינו החידמבאר 
באה לידי הבהמה , הוידוי ידיעל בא לידי תיקון האדם , ובזמן שבית המקדש קיים .גרם לכך שכל הבריאה נפגמה

ידי תיקון לבאים והדומם  על ידי עצי המערכה והמנחות והנסכיםבא לידי תיקון  הצומח, על ידי הקרבן עצמותיקון 
מורביות של "להביא רגילים  היולעצי המערכה ש (תמיד)לפי זה ניתן להבין את המובא במשנה . על ידי המלח

של ת במורביו םרגילין היו כל, בתאנה ואם כן היה פגם גדול, היה תאנה עץ הדעתשמאן דאמר ון שיש כי, "תאנה
 .נסכים שקרבים על המזבחאמצעות הב תקניםמזית היו הגפן ועצי האת ו. כדי לתקן את הפגם של עץ הדעת, תאנה
 הגפן , י בניהם היוצאים מהםתקנים על ידנהעצים ש "בניהם חלקת כבוד לעצים בשביל"במדרש אמר נשמה וזה 

אהרן יתוקן על ך כ. שאינם נשרפים באש אלא מנוסכים על המזבח, נתקן באמצעות השמן והזיתהיין מצעות אנתקן ב
 ". אבא ברא מזכה"משום שידוע שידי בניו 

 

 

 689 מס  עלון ד"בס
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 ( י' וויקרא ) "לא תאפה חמץ חלקם נתתי אתה מאשי קדש קדשים הוא כחטאת וכאשם"
והכוונה  "במקום קדוש אכלתמצות "בפסוק הקודם  אמרנמה שאת רש פהקדוש שפסוק זה בא ל" אלשיך"מבאר ה

נו את תהקומץ ונו את ריהקטשאחר לאפילו שאסור לאפות את המנחה חמץ , "לא תאפה חמץ"היא שהאיסור 
הלוא , "נתתי אותהחלקם "הלוא ? ה חמץאות לאפות נולא הותר לכי יכלו הכוהנים לשאול מדוע , לכהניםהשיריים 

, "קודש קדשים היא"על כך אומרת התורה  ?שה בשלוועפי שהיה ה כביעשה כל אחד ו, רייםיהשכבר קיבלנו את 
הכתוב  מרוומה שא. גבוה שנאסר חמץשהולך לחלק מו הכ "לא תאפה חמץ"ולכן היא . העליה רושעדיין הקדושה 
מתוך האש  הכוהנים קבלו את חלקם, "מאשיאותה חלקם נתתי "ון שכיהוא מ "במקום קדוש"לאוכלו גם שצריך 

קדוש ", "מאשי"מה שניתן לכן כל , ש ורוחניוקדשהוא , "אשי"גדולת ו. "כל אשר יגע בה יקדש"ל שגדר בוהם , שלי
 . היא רוחנית וקדושההרי ששלי ון שהיא כי  ."יאמר לו

 

 (יח 'וויקרא ) "מקום אשר תשחט העולה תשחט החטאתב"
, לכן .על עבירה בפועללכפר באה  "חטאת"קרבן ו, לכפר על הרהורי הלבבא  "עולה" קרבןל ש"מה שאמרו חזידוע 

כל , "עולה"הבו שוחטים את מקום שהוא איננו הבמקום מיוחד ש "חטאת"הו את אם ישחט, "תוספת ברכה"אומר ה
ולי בגלל זה וא, יתבייש החוטאהדבר יגרום לכך שו, בפועלשהוא חטא  חטאבא לכפר על  שהוא ידעזאת  מי שרואה

כך , העולה ם אתשוחטיבו מקום שאותו הוי לשחוט את החטאת בוולכן בא הצ, ןקרבאת ה גם ימנע מלהביאהוא 
גם ראינו ות כזו לבושתם של אנשים רגיש .לבדהלב בעל הרהור ן מביא קרבהוא חשוב שיה זאת הרואכל ש

בראשונה : "ל"חזאמרו  וקריאת הפרשה השייכת להבאה זו "בכורים"ה ין הבאתיענב( ג׳ הלכה ד׳בכורים )בירושלמי 
אלה שלא היו )נמנעו מלהביא , מקרין אותוהיו  ,אוכל מי שאינו יודע לקר, קורא ,פרשהאת הכל מי שיודע לקרות 

ל "חזכן אמרו ו .לקרא היודעיםאת אלו גם , התקינו שיהיו מקרין את כולם, (בזה םבושי שהיו, לקרות בעצמם םיכולי
והטעם , החטאאת רסם פצריך להחוטא שאין , (א 'בלתהלים )" נשוי פשע כסוי חטאה אשרי"על הפסוק ( :ופ)יומא )

את לפרש  ינוהגים אצלנו בודוימדוע , אם כך .תשובהלחזור במבכך  לא יתביישו וימנעוהחוטאים כדי שהוא 
קבוע  חנוסשמדובר בכיון שהוא ההסבר ? ם הכיפוריםביו "אעל חט"ירת אמו "...בגדנו אשמנו"אמירת החטאים ב

  .מתביישים בזההאומרים אותו לכל אין ומוכר 
 

 (לג 'ויקרא ח" )ימים שבעת תצאו לא מועד אהל ומפתח"
אלא , הן ביום והן בלילה ,שלא יצאו כלל מאוהל מועד כל שבעת הימים שאין כוונת הכתוב לומר "חזקוני"מבאר ה

להם ללכת היה סור אדבר אחר ושום ב קועסלהימים נאסר עליהם כל שבעת במשך היום של שפירוש הכתוב הוא 
לא וכי ניתן לומר ש" שלשים יום משהויבכו את "גם מה שנאמר . יוצאים לצרכיהםהם היו  בלילהאך  ,אחר למקום

וכי יש מי שאומר , "תשבו שבעת ימים בסוכות"נאמר וכן  "לא בכובני ישראל שבמשך השלושים יום היה שום רגע 
 "...ומן המקדש לא יצא"מה שנאמר וכן ? עת ימי החגשאסור לצאת מהסוכה כל שב

 

 שבת הגדול 

  ('סימן תל" אורח חיים"לחן ערוך שו) "גדול מפני הנס שנעשה בוהשבת שלפני פסח קורין אותו שבת " 

כמו , כרעי המיטהולקחו כל אחד מישראל שה לפסחו וקשרו ב, שבתיום בניסן ב היהמצרים מ ה שיצאושבשנ"
, והשיבו? והמצרים ראו זה ושאלום למה זה לכם, "יקחו להם איש שה לבית אבותו ש הזהבעשור לחוד: "שכתוב

, דברלהם לומר  ןרשאי יוה אליהם ווהאלאת  יםחטוהיו שיניהם קהות על ששו, עלינו' ה תלשחטו לשם פסח במצו
 (משנה ברורה)         .""שבת הגדול"על כן קבעו לקרות שבת שלפני הפסח לעולם , ומפני שאז היה עשירי בחודש בשבת

זכר למעשה "נים יענישני שבת יש במצות הש "מאמר מרדכי"מבאר ה ?"הגדול"נקראת שבת זו ויש להבין מדוע 
שהוא ו ,העולםה ברא את "שהקב, האמונבסודות ימקבילים לשני אלו ם ענייניו "זכר ליציאת מצרים"ו ,"בראשית

מקביל  "זכר למעשה בראשית", ל אמונה זושהיו המצרים מערערים ע ,מצוי ומשגיח על הבריאה גם לאחר שבראה
למד מ "זכר ליציאת מצרים"ו, "וינח ביום השביעי" ,ה ברא את העולם בששה ימים"שהקב, לאמונה בבריאת העולם

המצרים אמונת . "ביד חזקה ובזרוע נטויה"יו והוציא את בני ישראל ממצרים אומשגיח על ברמצוי וש' על השגחת ה
לקיחת הפסח מטרתה לכן  .נה ההנהגה למזלותת  לאחר בריאת העולם נ  האמינו ששמשום טלה יתה ההבמצרים 

לפי זה  .םעולאת הה מנהיג "בעולם שלא המזלות אלא רק הקב' ולהוכיח על השגחת ההאלילים  לסתור אמונת עובדי
ף ומאותה שבת והלאה נוס "זכר למעשה בראשית"היתה השבת רק , עשרה בניסן, אפשר לומר שעד אותה שבת

 ."שבת הגדול"וזאת הסיבה שקוראים אותה . לבד הוא משגיח על עולמו' שה "זכר ליציאת מצרים" הטעם של
 

 "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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