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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' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ב 'וויקרא ) "וואת בני ן״צו את אהר

  (י"רש" )כיס חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר מעוןשבי רמר א ,ולדורות מיד רוזיז שוןל אלא צו אין"
 אם כך בטלו הקרבנות , לאחר שחרב המקדש, הלוא בדורותינו "מיד ולדורות"מה הכוונה  השאלהנשאלת ו

 העוסק בתורת עולה כאילו הקריב כל ש ל"על פי מה שאמרו חז" כף החיים"מתרץ ה? זרזלצריך הדבר מה 
 מתעצלים מלאמרם הם רבים אבל בדורותינו . אמירת הקרבנות לפני התפילהל את "לנו חזולכן תיקנו , עולה
 .זירוזבזה צריכים  ,גם היום, ולכן

 

  (ג' ויקרא ו)" מדו בד ולבש הכהן"
ש ולבועליו ל "כהן"נקרא הבורא  עבודתלנכנס שאדם את הפסוק על דרך המוסר ואומר ש" נעם אלימלך"מפרש ה

תאמץ מאוד עליו לה ,שיש בוכלומר שאם יודע האדם על מידה רעה , דתויכמבגדים י "פירש רשכפי  "מדו בד"
עצמו את כריח עליו לה ,כעסהמדת את יש בו יודע האדם שאם  ,שללמ. זאתהדה יממההיפך ולהתנהג הלעשות 

 ,עצמו בתכלית השפלותאת ישפיל אזי  ,והוגאהדת ימאת יש בו יודע שם א .לבבו להיות רחמן על כל דבראת לאמץ ו
ביותר  הקמצנות שזה מדה גרועהכילות והדת ירמז למ, שהוא פשתן, "בד"במה שנאמר ז ווזהו רמ ,מדה כנגד מדה

י "ופירש רש (ג' בראשית ד) "קין הביא מפרי האדמה"כמו שמצינו שו (.שער שישי)בספר הישר לרבינו תם בא וכמ
דה יעצמו במאת צה לומר שצריך שיכניס ור, "ומכנסי בד יהיו על בשרו" .מן הגרועשהוא המזרע פשתן שהביא 

 ךאשרי", כל ימי חייו ךו ויתנהג כדות שביהמאת ואז כאשר יתקן  ,להתאמץ נגדה שלא יהיה קמצן וכילי ,זאתה
 ". בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא

 

 (ד' ויקרא ו)" טהור אל מקום למחנה אל מחוץ את הדשן והוציא אחרים בגדים ולבש את בגדיו ופשט"  

 בגדיםכי ה, את לבושו, כביכול, ה שמחליף"מתייחס לקב, "את בגדיופשט "ו: שהכתוב אומר הקדוש" אור החיים"ה 
להוציאנו מהגלות ולהטיב ה בא "כאשר הקב ,ועכשיו, בעושי רעתנו לעשות משפטכדי הם שהוא לבש שונים הרא

ת עושי ה אכלשייות עד וגלהקיבוץ את לא יעכב ה "הקבכי , הטבהבגדים של , אחרים םבש בגדיולהוא , עימנו
ו ויוציא אותנו ממחנה אנשים נפוצותינאת יקבץ  ,"למחנה מחוץ אל הדשן את והוציא", אלא תיכף ומיד, רשעהה

ואין לך , טמאטמאה ועפרה ואפילו אוירה היא ארץ ישראל הטהורה כי ארץ העמים  לא ,"אל מקום טהור" ,הרשעים
 .דשוזולת ארץ הק טהורמקום שיקרא 

 

  (ו׳ וויקרא ) א תכבה״להמזבח על קד תמיד תו ש״א

אוצר התורה הוא גם . ל״ב אמה והמזבח הימידות  ןלכ. "מזבח"הלב נקרא ש "איש חי ןב"רבינו יוסף חיים המבאר 
לנו רמז ל. ל״ב תמי״ד: המילים אותיותשהן למ״ד בי״ת : הן" לב"האותיות המרכיבות את המילה  ןהלב על כ

כמו , בדברי תורה "בחלום ידבר בו", אפילו בשעת שינה, תמידות ולא תצא משםלב בה וךשתהיה התורה מונחת בת
תמיד תוקד על ", התורה, "אש": הכתוב שאמר מה זהו. "אש"גם התורה נקראת . "אני ישנה וליבי ער": שנאמר
 (יח 'לא משלי)" טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בלילה נרה": כמו שנאמר, אפילו בלילות ,"לא תכבה", הלב, "המזבח
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 ה"תנצבז   "שבט תשע' ע ד"ל נלב"ו    דוד כהן בן שמחה ז"סיון תשע' ע יב"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז
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 (ו 'וויקרא )" אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
פשר צה כיצד אלימדני זקן אחד ע: שכתב ק"מהרמכתב ב מצאשלביטול מחשבות זרות מביא סגולה  ה הקדוש"השל

ה הקדוש ואומר "מוסיף השל ."אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה": יאמר פסוק זה הרבה פעמים,לבטל המחשבה 
על כן יהיה נזהר בזה . "ק לא רצה לגלות"מולרוב ענוותנותו של הרב הר, בעיני פשוט שזה הזקן היה אליהו הנביא"

 . ל הרבה פעמים "שיאמר הפסוק הנ, מי שנפל בלבו מחשבת און או מחשבת הבל
 

 (טז' ויקרא ו)" מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל וכל"
ן כל כהן המקריב קרבהיות ש ?"כליל תהיה לא תאכלכל מנחת כהן "שמסביר מדוע  ם"הרמבמצטט את  רבינו בחיי
כי , לא הקריב דברהוא כאלו יצא הוא בעצמו אותה  מנחה ויאכל יקריבהכהן אם הרי ש, מקריב את קרבנו הוא בעצמו

רק שמקריבים מהמנחה דבר מועט אם עוד יאכל הכהן את הנותר ולא , הלבונה והקומץהם מנחת הדבר שמקריבים ב
 . להוישרפו את כדין מנחה זו ש ןלכ, לא הקריב קרבן כללכאילו הכהן ראה הדבר יהרי 

 

  (יח' וויקרא )" תורת החטאת זאת"

כי , "אשם"ו "חטאת", "שלמים", "מנחה", "עולה", היהשל הקרבנות  סדר הצווי "ויקרא"שבפרשת  ן"הרמבמסביר 
פרשה זו סדר אבל ב. חובה על חטאכ באיםכן בקרבנות ה ואחרי, נדבהשבאים בקרבנות הכתוב על בתחילה דיבר 

דיני את לבאר הכתוב צה ורכאן כי , "אשם"ו "חטאת"ר כך ואח "מנחה"ו" עולה"הוא כאן הביאור של הקרבנות 
אחרי כן רק ו, (י 'ויקרא ו)" קדש קדשים היא כחטאת וכאשם: "הכתובכמו שאמר , כי משפט אחד להם, "קדשיםקדשי "

תורה , "זאת תורת החטאת. "רביםחידושים בפרשה זו יש ו". קליםקדשים "הם ש" שלמים"הדין הכתוב את יבאר 
ואמר  ".זאת"תלמוד לומר ? אף חטאת העוף יכול. שאף חטאות הפנימיות דמן טעון כיבוס, אחת לכל החטאות

לפי שבפרשת . בצפון שחיטתןשכל החטאות תהא ללמד . "'אשר תשחט העולה תשחט החטאת לפני ה במקום"
הן , הכתוב לרבות את החטאותכאן בא  (כט 'דויקר ) יחידחטאת ו (כד 'דויקרא )בחטאת נשיא נאמר הדבר רק  "ויקרא"

 .חטאות הפנימיותהן ההצבור ו חטאות
 

  (י ז׳ויקרא ) "לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו"
ויהודי צריך כל יהודי , בעיניו של כל מנהיג בישראל, "כל בני אהרןל": את הכתוב "תפארת שלמה"מבאר בעל ה

  .להיות שווה ״איש כאחיו״
 

 (יג' ויקרא ז)" על חלות לחם חמץ"

ה התורה בלול כך, חלה בלולההקבלה בין החלה לבין התורה ואומר שכמו שה" נחל קדומים"עורך ב א"רבינו החיד
כך התורה פוטרת את , העיסהאת  חלה פוטרתוכמו שה. ואגדות ומשניות וגמרא בטעמים וסודות וגימטריאות

 ,חלתו של עולם שהיה , הראשון ן האשה שגרמה לאדםועועל חלה באה לכפר וכמו שה .גיהנםדינה של לומדיה מ
 . על עוונותיהם של בנימכפרת  כך התורה, למות

 גדולת הבהגיגים לש
 ( לחן ערוך חלק אורח חיים סימן תלשו) "מפני הנס שנעשה בו גדולהשבת שבת שלפני פסח קורין אותו "

וספרתם " :אמרשנ" שבת"שם בפסח הראשון של  ם טוביונקרא תורה שב" שמן המור"הבשם מביא " בני יששכר"ה
למרות שקדושת יום טוב , ראשון של פסחהיום טוב היא ל "שבת"שהכוונה בל "וקיבלו חז" לכם ממחרת השבת

האפקורסים שאמרו כדי לבטל את דעת  נקרא שבת בכל זאת יום טוב ראשון של פסח ,שבתקטנה מקדושת ה
ואחד . את העומר חול המועד פסח יתחילו לספורשל  "שבתממחרת "שכלומר , לשבת רגילההיא " שבת"הכוונה בש

כדי לגלות שבאמצע  "שבת הגדול" יםראושבת שלפני פסח קלש זההוא ן יעניאת הלחזק כדי ל "חזהגדרים שעשו 
 . את העומר ממחרתו יספרווב ראשון של פסח שטם קטן משבת רגילה דהיינו יושהוא  "שבת"השבוע יבוא עוד 

 

שחל יום טוב באותו , במוצאי שבת 'אתה קדוש'ו 'ויהי נועם'אין אומרים ": טורבעל פי המובא  סבירמ פרסו םחתה
ה בגלל יום טוב שחל באותו מעשם של ימיה ין ששבשבוע שלאחר השבת אשאם , הואלכך אחד הטעמים ו. "שבוע

שקיבלו  וןטוב הראשיום ההיה ש ,םריהואיל ופסח מצ, לפי זה. לא נפסקת אלא ממשיכהקדושת השבת אזי  ,השבוע
יותר וקדושתה נמשכה  גדולהם היתה רייוצא שהשבת שלפני יציאת מצ, חמישיביום באותה השנה חל , ישראלעם 

שם את הלכן קיבלה שבת זו . שעותעשרים וארבע רק נמשכו , עד אזשהיו כל השבוע אבל שאר השבתות במשך 
 .מאז בריאת העולםהשבת הארוכה ביותר , "שבת הגדול"
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