
 
 

 

 'גי שנה                     

 
 

 
ְ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

 

 
 " )ויקרא ו' ב(זאת תורת העולה"
  " )פסחים סו:(חכמתו מסתלקת ממנו ,הר אם חכם הואיכל המתי :אמר רב יהודה אמר רב"

של הגאוותן ה נעשה גופו וידי הגאו עלאומר שו ,היהירמסתלקת מה חכממדוע ה ב"פני דוד" מסביררבינו החיד"א 
מסריח יותר ה הוא ודיש לו גאו םאדשיהושע בן לוי  אמר לרביהנביא אליהו גמרא שו באמרו, חכלי משוקץ ומוסר

המטונפות אסור להרהר  במבואותכי כידוע הדין הוא שלהיות במקום נקי וטהור,  התורה צריכהלעומת זאת,  .מנבלה
התורה כיון שת ממנו, חכמתו מסתלק ,ח יותר מנבלהירכפי שאמרנו גופו מסש ,הושיש לו גאו בדברי תורה. ולכן מי

, כלומר החכם "הותורה עם גאו" ופירושש, "זאת תורת העולהבכתוב שלפנינו "ז ונקי וטהור. וזה רמ צריכה מקום
 . ותווומסתלקת ממנו, והוא נשאר בגא , התורה עולה"היא העולה"וה. אז וויש לו גא שעוסק בתורה

 

 ו׳ ב(ויקרא ) "ניובצו את אהרן ואת "
 (ש״יס" )רן כירולזרז במקום שיש חס ךיררוז מיד ולדורות, אמר רבי שמעון, ביותר צאין צו אלא זי"

גדול המצווה " על פי דברי חז"ל ש"תוספת ברכה? מתרץ ה"זריזותה על על ״צו״ להוראוהפך שיימה להבין צריך 
מדוע יש פז א(. ו)ב״ק  בכל זאת מקיימן"סומא שפטור מן המצות ו"למשל,  , כמו"ועושה ממי שאינו מצווה ועושה

וחושש אולי לא  ( שהמצווה דואג.דושין לאיק) ספותתוהפירשו ביחס לאינו מצווה ועושה? מצווה ועושה ל יתרון
קיים את ח ליגם אם לא יצלכיון שזו, הדאגה את האין לזה שאינו מצווה ועושה מתו, צליח לקיים את המצווה, לעוי

בידו לקיימה.  , כי אולי לא יעלהוהת המצוייהמצווה, צריך זירוז לעשלכן  כי אינו מצווה. אינו עובר מאומה ההמצו
צריך להשתדל ולהזדרז  ,הוהמצוהציווי לקיום , כי יחד עם קבלת "זרואין צו אלא זי", בדברי רש"י נהכוווזו ה

 לעשותה.
 

 (יא 'ז)ויקרא  "אשר יקריב לה'"וזאת תורת זבח השלמים 

לבד. בלה' מקריבים כל הקרבנות את הוא מיותר שהרי ר יקריב לה'" לכאורה מה שמציין הכתוב שהשלמים "אש
הותר  ךמשום כולאכול בשר שחוטה עליהם מדבר נאסר היות ישראל בבש הנצי"ב מוולוז'ין ב"העמק דבר"מבאר 

באו לא"י , אבל כאשר כדי לאכול בשררק למי שאינו רוצה בתכלית הקרבן אלא אפילו להביא שלמים לישראל 
חייבים להביא את השלמים בשר. אלא הוה חולין נאסר להביא שלמים לתכלית אכילת ובשר תאלאכול  להםהותר ו

אין להביא ש. ובא הכתוב כאן ללמד "משלחן גבוה קא זכואוכלים בשר הוא "הבעלים הקרבת הקרבן ומה שלתכלית 
כל שלצורך עצמו. שהקריב  בשלמיםבשלמים אשר יקריב לה', ולא אם כן מדובר תודה על שלמים במדבר אלא קרבן 

 ,חוליןלאפות לחם אפשר אבל  ,כדי שלא יזבחו את זבחיהם לשעירים ,והובשר תאלהם ההיתר הוא משום שנאסר 
 בשלמים אשר יקריב לה'.  ולהביאעליו תודה קרבן אם הוא מביא כך, משום 

 

  (יא 'ז" )ויקרא השלמים זבח"
" שהטעם הוא משום שקורבנות אלו עושים לי התוספותדעת זקנים מבע"? מובא ב"שלמים"למה נקרא שמם 

לציין  נוניןבשני )תהלים נ' כג(  "זובח תודה יכבדנני"ב וכתמה שאביהם שבשמים, וכן בין ל ישראלבין  "שלום"
 .בעולם הזה ובעולם הבאשכבוד ה' הוא 

 

 744 מס  עלון בס"ד

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

 נלב"ע יא' ניסן תשס"ז       נלב"ע יג' אדר ב' תשל"ג  נלב"ע יג' אדר ב' תשס"ה
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 חיפה ת"א י"ם זמני השבת
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 "שבת הגדול" "צופרשת "
 "וערבה לה'": הפטרה

 א"פתשניסן  'יד

 

 

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת: ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתע"י  אורלצא יו

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

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

 

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

 אריק שלום בר גורג'יה ז"ל נלב"ע יז' תמוז תש"ף   יעקב בן חמו בר עיישא ז"ל נלב"ע טו' ניסן

 תנצב"ה

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
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   (זו' ויקרא )" זאת תורת המנחה"

יש בה סודות ושלוחה למלך המלכים המנחה וא בעצם השקרבן "מנחה"  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר 
 "חמץ אפהלא ת"שוה יכן צוכרונה לרצון. יעלה זישכדי  נהבשמן ולבוה המנח תא להדרהקב"ה וה יגדולים. וצ

כל שאור וכל דבש ש" םהוא משוהטעם ל וחומץ. ווחימוץ מאותו מעושל צד שום שלא יהיה בה ר כלומ (יו' ויקרא )
שאור ? ומי מעכבחז"ל " רמאמכ ,האות העיסה ומפסידאת מחמיץ שהשאור כיון  (ויקרא ב' יא" )לא תקטירו ממנו

לעומת זאת יצר הרע. ווה וכניעה לגאוה לביסהם הם והתענוגי, תענוגמסמל את ההדבש גם ו .(ברכות יז.) "שבעיסה
 ולכן שחיטת, (יואל ב' כ" )ואת הצפוני ארחיק מעליכם"ולהרחיקו. כאומרו את היצר הרע לשבר כדי הקרבנות הם 
תהיה המנחה שראוי . כי (ג)ויקרא ב' י" וכל קרבן מנחתך במלח תמלחגם "וה יצהזה הטעם בצפון. ומ הקרבנות היא

 דימעמ המלחהוא משום שבכל הקרבנות ראוי שיתן בהם מלח. והטעם גם בחר ושיהיה בה טעם וריח. ומוהבר הדמ
את שהוא מעפש מפני וה שלא יתנו שאור במנחה ין שלא יתעפשו. וכמו שצילהם קיום בענין ת כל הדברים ונותא

ראוי שיתן בו  ,פר עליוכממעמיד את האדם ואחר שהקרבן כי מוה שיתנו מלח במנחה ובכל הקרבנות. יצ ךכ, המנחה
לאהרן. שנאמר נה שנית "ברית מלח עולם"על התורה שנותנת טעם לכל הדברים. והיא נקראת מרמז מלח והמלח. 

וכל ". ולכן אמר "טעמו וראו כי טוב ה'"טעם התורה. כדכתיב את  ם. ולכן כל הדברים צריכי"יורו משפטיך ליעקב"
. "להיך מעל מנחתך-ולא תשבית מלח ברית אכתוב "ת הכוונו טעם התורה. וזשהוא  ",קרבן מנחתך במלח תמלח

 .אמתתםאת כל הדברים ותשיג את ובה תדע  ,התורהכלומר את  "על כל קרבנך תקריב מלח"באופן ש
 

  (י" )ויקרא ו' לא תאפה חמץ חלקם נתתי אתה מאשי"
" חזקוניה" לכאורה, לא ברור הקשר בין "לא תאפה חמץ" לבין מה שנאמר בהמשך "חלקם נתתי אותם מאשי".

המנחה ש כיון ", כלומר תאפה חמץ לאמסביר שמה שכתוב "חלקם נתתי אותם מאשי" הוא הסבר וטעם לאיסור "
 ".לא תאפה חמץ" ןלכ "וכל דבש לא תקטירו שאורכי כל "בהם מר אשי שנאכל א כדין יהרי ה "חלקם מאשי"היא 

 

 יח( ויקרא ו' )" קדש קדשים הוא ה'במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני "

" ראיה לכך שאכילת הכהן את במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת" הקדוש שיש בכתוב "אלשיךאומר ה"
כי הלא במקום , ראיה כי כך הוא לרצון לפני, הנאכל לכהן כנאכל לאשיהקרבן היא כמו אכילת המזבח וזו לשונו "

ם נשחטת שנשחטת,  ,שהיא כולה כליל, מקום שהעולהלומר באותו ה. כ"אשר תשחט העולה תשחט החטאת
 . "הכהן המחטא אותה יאכלנה במקום קדוש". ו"קדש קדשים היא"הנאכלת לכהנים, כי  ,החטאת

 

  " )ויקרא ו' יח(קדש קדשים הוא 'לפני ה... זאת תורת החטאת"
לך לומר " בא את הכתוב בתורת החטאת ואומר שמה שנאמר "לפני ה' רבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"מסביר 

צה לומר ו, ר"קודש קדשים היא". ומה שנאמר "'הלפני שפגמת עולה למעלה עד "הפגם שו ,דע לפני מי חטאתשת
יאכלנה "עצמו את לומר הצדיק אשר תמיד מחטא ומאשים כ, "הכהן המחטא"ו .המדרגה הזאת היא קודש קדשיםש

כ(, דהיינו בכל דבר  ')משלי ל "לה ומחתה פיהאככמו ", "חטא"לשון מ " כאן היא אכילהכאשר ", "במקום קדוש
תאכל בחצר " ,ויחשוב לעצמו חטא גדול ,מצוההמחסר באותה הוא טב מה שייתן דעתו לחפש הי ,קדושה שעושה

שאמרו חז"ל  פי מהעל  "אהל מועד"עולם העליון נקרא הו "חצר"העולם הזה נקרא שצה לומר ור "אהל מועד
יגרום טובה לעולם  ךהיינו הצדיק המתנהג כדטז(  ')אבות ד "י העולם הבאהעולם הזה דומה לפרוזדור בפנש"
 ". בחצר אהל מועד תאכל"הנאה בעולם הזה בזכותו היה תש

 

  " )ויקרא ח' ג(ואת כל העדה הקהל"

 (רש"י" )זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה"
יוסף ה' הברכה של משה היתה "מאיר רבי משה ברך את בני ישראל, ולפי שביום שהוקם המשכן מובא במדרש 

 ,חצר אוהל מועדמבאר ה"פנים יפות" את ברכת משה ואומר שכאשר ראה משה ש ".עליכם ככם אלף פעמים
ואמרו חז"ל שבמשכן  .את כל ישראל ההחזיקשטחה היה חמשים אמה על חמשים אמה, התרחבה עד שלפי רש"י ש
 ל שכןכ .נסשל כל ישראל בחצר המשכן היתה בעמידתם  ךכם א( ה 'אבות ה) "חיםועומדים צפופים ומשתחוים רו"

מי אפשר לפרש את מה שאמר בלעם "ובזה  .כל הנכנס לעזרה צריך להשתחוות כל אחד ד' אמותש ,בשעה שהשתחוו
גברא פי שקבעו חז"ל "כ ,שכל אחד לא החזיק אלא אמה ,אפילו בשעה שעומדיםש (י 'במדבר כג" )מנה עפר יעקב

' ד ל אחדהחזיק כש ,דהיינו בשעת השתחוואה "מי יספר רובע ישראל" כןשל הוי בנס, וכ :(סוכה ז" )יבבאמתא ית
עשרים עוד שש מאות אלף ושלשת אלפים מישראל ושטח של חמשים אמה על חמשים אמה עבור  חשבנואם  מות.א

ישראל בני את משה בירך  ןלכ, אלףפי תרחב חצר המשכן ה, נמצא ממותא' דמהם צריך כל אחד שושנים אלף לוים 
 ".עליכם אלף פעמים"יוסף ה' ש

 

 

 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.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 , יוסף בנימין בר חביבה.אסתר רבבן חמו אליהו 
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