
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ג' ויקרא ו(" הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן ולבש"

בכל זאת היא הרמת הדש� שהיא עבודה קלה על פי ששא� הכתוב  ודיעשכא� מ, לפי המדרש ,רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
 ,"על בשרו", דתוישתהא כמדהיינו " מדו בד"נאמר על הכתונת שתהיה כי , כהונהבגדי דורשת מהכה� שילבש 

לא היו ש ,וא� היו מכנסיו קצרי�, לבשרו המכנסי�ולא בי� , בשרובי� שלא יהא דבר חוצ� בי� הכתונת לל "פירשו חז
הוא הדי� א� , בלבד מכנסי�הכתונת והכתוב את ההזכיר  נ�מא. עבודתו פסולהאזי עבד בה� הכה� מגיעי� עד רגליו ו

בכה�  "בגדי�ארבעה "ג� שצריכה מכא� נלמד שהרמת הדש� צריכה בגדי� הכתוב שהודיענו  כיו�ש, בגדי�הלשאר 
  ". שמונה בכה� גדול"הדיוט ו

  

  )לז' ויקרא ז(" ולחטאת זאת התורה לעולה למנחה"
פרשת את עולה ואחר כ� הפרשת את קרא שצרי� ל כתבש "טורטורטורטור"את דברי ה """"פני דודפני דודפני דודפני דוד""""א מביא בא מביא בא מביא בא מביא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

לפני פרשת העולה היות שהקרבת חטאת הפרשת שצרי� לקרא קוד� את  "אברה�אברה�אברה�אברה� מג�מג�מג�מג�"היית שוקאת ו ,חטאתה
שבקרב� חטאת כפרת הבעלי� נעשית על ידי " ראוב�ראוב�ראוב�ראוב� מחנהמחנהמחנהמחנה"שעל כ� מתר� ה, עולההקרבת הל חטאת קודמתה

עולה מכפר יותר קרב� הולפי זה  ,הכהני�של חלק הבקריאת פרשת הקרב� חסר אילו ו ,מהקרב�הני� וכאכילת ה
פרשת  שבקריאתלקריאת פרשת החטאת משו�  העולה קודמתת פרשת ולכ� קריא, הני�וכהיות שאי� בו אכילה של ה

 תקרא שראככלומר , "זאת התורה: "שהדבר רמוז בפסוק שלפנינו אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמציי� . הכפרה גדולה יותרעולה ה
ולכ� הסדר הוא  ,הני�וכה לשאי� בה חלק משו� שבעולה  מתכפר יותר אז העולה קודמת שבלימוד, בתורת הקרבנות

  ". למנחה לחטאת לעולה: "הכתובשאמר מה וזה , עולה קוד�
  

  )לח' ויקרא ז(" את משה בהר סיני' צוה ה אשר"
אי� הכוונה שהקריבו את הקורבנות על ההר ממש אלא עשו זאת באוהל " בהר סיני"שמה שכתוב  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

, בהר ממשאי� הכוונה , )ו 'במדבר כח( "עולת תמיד העשויה בהר סיני: "מה שכתובוכ� , לפני הר סינימועד שעמד 
ומבאר . )לח 'שמות כט(" וזה אשר תעשה על המזבח: "שנאמר, רק באהל מועדלהקריב עולת תמיד התחילו שהרי את 

וש� , )ב 'שמות יט( "נגד ההר ישראלויח� ש� : "בוכתכמו ש, סמו� אליובוישראל חנו לפני הר סיני שבני  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
וש� התחילו , מזרחצד אהל מועד והקימו אותו לפני ההר בבזמ� הזה בנו את ו. למדבר פאר� מש� ונסעשעמדו עד 

 לפיכ�. העינסזמ� ההאהל בתו� המחנות באת הדגלי� והעמידו  עלובשנה השנית נצטוו , עולת התמידלהקריב את 
זה היה לומר ש, בהר סיני ביו� צוותו במדבר סיני 'ולכל הקרבנות שצוה ה "התורה לעולהזאת "הכתוב כא� אמר 
לא במדבר ג� ו, עשרת הדברותנמסרו במקו� הכבוד שש�  ,בהר ממש ה זהלהודיע שלא הי, ובמדבר סיני סיניבהר 
  . אהל מועדשכ� ש� , היה במדבר סיני לפני ההר אאל, ההר מלפניאחרי שנסעו  ,סיני

  

  )לה' חויקרא ( "ולא תמותו 'הרתם את משמרת ושמ"
לכו כלומר כאשר י, שלא יגשו אל אשהשכוונת הכתוב היא לצוות את הכוהני� י הירושלמי פל" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה

חנה ממ י טומאה ויוכרחו לצאתדשלא יבואו ליבאשה כדי  הרויהרלא ג� ו "יגשו אל אשה"לא ש, בית� בלילה לא
תהיה שכינה השה להתרחק מהאשה וזאת כדי "משה אומר לכוהני� שג� אותו ציוה הקב, "כי כ� צויתי". שכינה

 )כד' דברי� ה( "ידעמ דמועאתה פה ו: "ו תמיד שנאמרמצויה אצל
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  )ב 'ויקרא ו(" להיל הלכמוקדה על המזבח  ה עלוללה הוא העוזאת תורת הע"
ומצא  מדרשהבית לראש הישיבה  ספע� נכנשפרש את הפסוק על פי מעשה מ """"� איש חי� איש חי� איש חי� איש חיבבבב""""רבינו יוס� חיי� בעל הרבינו יוס� חיי� בעל הרבינו יוס� חיי� בעל הרבינו יוס� חיי� בעל ה

אמר לה� . להתגאות ולהתגדלעל מנת הלימוד לא היה לש� שמי� אלא תורה בקול גדול א� בעוסקי� התלמידי� את 
כמו , תורה שנלמדת לש� שמי� משולה לאששהסביר ו" אה אני את בית המדרש הזה מלא וגדוש בתורהרו: "הרב

, א� א� לומדי� תורה שלא לשמה ,תמיד כלפי מעלה וכ� ג� התורה עולה מיד למעלה לפני כסא הכבודעולה שהאש 
לפי . נשארת אצלכ� בי� כתלי בית המדרשאי� התורה ההיא עולה לשמי� דוחי� אותה ואי� חפצי� לקבלה ולכ� היא 

תורה זאת , "להוא העיה"? תורה המעולה והמשובחתהאיזוהי " זאת תורת העלה": פסוקנית� להבי� את הזה 
א� התורה שנלמדת שלא לשמה ונשארת בחלל בית המדרש לא . הנלמדת לש� שמי� שעולה היא לפני כסא הכבוד

תורה תקרא התורה כדי שתנאי נוס� , "על מוקדה" .תורה המעולהאיננה ה שהיא" תורת העלה" :נית� לקרוא לה
שהלומד אותה יתלהב מאש שלהבת הקדש בעת למודו וילמד בחשק ובהתלהבות ". על מוקדה"שתהיה מעולה הוא 

לסמל את לבו . ותב אמ"הלב נמשל למזבח לכ� מידת המזבח היה ל, "בחזעל המ. "כאש גדולה הבוערת על מוקדה
מוד התורה צרי� להיות ע� כל הלב שכל החושי� כול� יהיו משועבדי� למאמ� הכביר להבי� את ישל היהודי ול

שמוטל על האד� לעסוק בתורה כל היו� וא� בלילה אי� לו לפסוק תנאי נוס� הוא . עומק דברי התורה הקדושה
צו חפ' תורת הבכי א� : "כתובכ ,"הלבח כל הליזעל המ" ,ואלא ימשי� לעסוק בכ� ג� בעת שכבו על מטת, מלמודו

טתו אי� הוא יג� בשכבו על מ, היא תורה לשמה, 'כאשר אד� עוסק בתורת ה) ב 'תהלי� א(" הלליויומ�  גהתורתו יהוב
  . התורהלמרומי� ללמוד סתרי תורה ואי� הוא בטל מ�  נשמתו עולה, משיח את דעתו מעסק התורה וא� בשעת שנתו

  

  )יד 'וויקרא ( " 'ת פתים תקריב ריח ניחוח להנחמ" 
�לומר ללומר ללומר ללומר ל    ''''אשה ריח ניחוחאשה ריח ניחוחאשה ריח ניחוחאשה ריח ניחוח''''ובמנחה ובמנחה ובמנחה ובמנחה     ''''אשה ריח ניחוחאשה ריח ניחוחאשה ריח ניחוחאשה ריח ניחוח''''� � � � עועועועועולת העולת העולת העולת הבבבבוווו    ''''אשה ריח ניחוחאשה ריח ניחוחאשה ריח ניחוחאשה ריח ניחוח''''עולת בהמה עולת בהמה עולת בהמה עולת בהמה בבבבנאמר נאמר נאמר נאמר """"���אחד אחד אחד אחד     ,,,,

        ) ) ) ) מנחות קמנחות קמנחות קמנחות ק". (". (". (". (ד שיכוי� לבו לשמי�ד שיכוי� לבו לשמי�ד שיכוי� לבו לשמי�ד שיכוי� לבו לשמי�בבבבהמרבה ואחד הממעיט ובלהמרבה ואחד הממעיט ובלהמרבה ואחד הממעיט ובלהמרבה ואחד הממעיט ובל
כלל הלא אד� ש ,"נשמה ללאכגו� היא ונה וכ אה בלילתפ"שאומר  יה גאו�עדרבי סידוע של ה ומאמרלכאורה קשה  

עליו  מרואמדוע . עבריי�נקרא אינו , מתפלל פע� במהירות רבה ובלא כונהאד� שואילו . קרא רשענאינו מתפלל 
בעיני לפי המשנה שמראה ש אאאא""""הגרהגרהגרהגרמבאר ? לא התפלל כללשכאילו , כלומר, נשמהללא כגו� היא שתפילתו הרב 
כלומר , הקורבנותכנגד ה� ות ילתפל שה"ואמרו חז. ירשעבהמה של ה ב�עני כמו קרהוה מנחת סולת של וה ש"הקב

כוונה ע� א� היא , כ� בתפילה, "אחד המרבה ואחד הממעיט"הדי� הוא כש� שבקרב� ו. תפילה היא במקו� קרב�
בלבד שיכוי� לבו ". ה"יה� מקובלות לפני הקבתשו, היא כקרב� עניהרי , לא כונההיא לוא� , היא כקרב� עשירהרי 

 "נשמה ללאכגו� היא נה וכו אתפילה בל"שאמרו ומה , � שמי�לשיה התתפילתו הוא שעיקר ההיינו שד, "לשמי�
 אלא� ג� , תפילה� ג� בכ, "לריח ניחוח"כל זאת נאמר בה בו, שאי� בה נשמה, סולת של עני חתמנהכוונה היא ל

   .לריח ניחוחיי� היא נחשבת עד, �ויכ
  

   )כז' ויקרא ו(" במים ושטף ומרק בשלה נחשת בכלי ואם ישבר בו תבשל אשרש וכלי חר"
 כלי חרסלדומה זה א לו הנאה יבתשאיזה פעולה האד� ה עשיא� את הפסוק במשמעות ש "אלימל�אלימל�אלימל�אלימל� נע�נע�נע�נע�"הפרש מ

א� כלומר , "שת בושלה ומרקווא� בכלי נח". הזה עצמו מאד על הדבראת רוחו ר ולשבוצרי� האד� , ישברשדינו לה
ש ופירלפי , "ומורק", זוהמא לו איזה עבירה מחמת הנחש הקדמוני שהטיל הבארק ש, הוא איש כזה שהוא צדיק

דהיינו במצות וגמילות , נאי� ויפי� �עצמו בקישוטיאת יראה לקשט כלומר , "תמרוקי נשי�"לשו� זה מי "רש
א� רגיל ללמוד ד� " מדרשל ב"חז שאמרוכפי  "מי�"ת לימוד התורה שנקראהכוונה היא , "ושוט� במי�". חסדי�

  . "�דפישני ד אחד ילמ
  

   )ז׳ יויקרא (" לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו"
   ,אהבת ישראל, ביה�של אהרו� אהמפורסמת ו הני� דבקו במידתוהכש מראדומסקמראדומסקמראדומסקמראדומסק" תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה"אומר ה

  . חש כלפי כל איש מישראל כאילו היה אחיו מבט� ומלידה רו�כל אחד מבני אה. למעמד�� זכו הכ� משו� ו
  גדול הכה� הדהיינו גדולתו של , גדלוהו משל אחיו % "והכה� הגדול מאחיו": נו במדרש על הפסוקאמצ �כו
  . ישראל כאחיואחד מכל חשיב וא ממכ� שהת בעונ
  

  )לז 'זא רויק( " טאת ולאשםחול נחהלמ הולעתורה להאת ז"
 �פעמי� היא לו, "לעולה למנחה"פעמי� היא ל, "זאת התורה": את הפסוק שלפנינו ''''יבוזיבוזיבוזיבוז''''רבי ברו� ממזרבי ברו� ממזרבי ברו� ממזרבי ברו� ממזמבאר כ

על כל היא ומכפרת  �חיי ס�התורה נעשית לו ש הרי לשמה תורהאת ה� לומד דאשר אככלומר ". �ולחטאת ולאש"
לומד תורה שלא לשמה ושלא על כאשר האד� אבל , "זאת התורה לעולה למנחה: "שנאמר, קורבנותמו הכעוונותיו 
   ". לחטאת ולאש� ...זאת התורה: "שנאמר, � מיתהס התורה נעשית לו, בהתוב כאת ה �מנת לקיי

  

  

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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