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  שבת הגדול  - צו " "ת השבוע פרשגיעות מנ
  

 םהכוהניעבודת תיאור ב , הקורבנות ממשיכה לעסוק בדיני הקרבתהפרשת צו את בע"ה השבת נקרא 
  .כהונה והקדשתם ל םהכוהנינות לחנוכת המשכן ומשיחת הכה ,שכןבמ
  
על האש ללא הפסקה שמענו השבוע  "ּבֹו לֹא ִתְכֶּבה-ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד-ְוָהֵאׁש ַעל....ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח, ּתּוַקד ּבֹו" 

אש יתכת וכעת נ ) על עם התמיד  (איום התמיד הסורי להקמת איום גרעיני ןהניסיושחיסלה בעבר את 
ללא , על המזבח  דלקהאש התמיד אשר על פרשה מדברת ה התמיד של הביקורת הפנימית המזיקה ...

 המזבחש כפי יהודיההבוער תמיד בלב  מסמלת את הניצוץ האלוקי ,התמיד אש  .רבות  שניםהפסקה 
ללבות אותה וויש לשמור על הגחלת הרוחשת הזו, בו בוערת אש הרגשות ש יהודיליבו של ה סמל אתמ

ְוַהּנֹוָתר, "  בהמשך הפרשה נאמר.והמצוות  התורה יבעניינוהתלהבות  ים טוביםמעששל בפעילות אנושית 
 ֹום ַהְּׁשִליִׁשי, לֹא ֵיָרֶצהֶזַבח ְׁשָלָמיו ַּבּי-ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל ִמְּבַׂשר .ִיָּׂשֵרף ,ַּבּיֹום, ַהְּׁשִליִׁשי, ָּבֵאׁש ִמְּבַׂשר ַהָּזַבח

  ."ִּתָּׂשא ֲעֹוָנּה ,; ְוַהֶּנֶפׁש ָהֹאֶכֶלת ִמֶּמּנּוִיְהֶיה ִּפּגּול ,לֹא ֵיָחֵׁשב לֹוַהַּמְקִריב ֹאתֹו 
  
לומדים ש "פיגול " נוצר כאשר בשעת עבודת הקורבנות "   ִּפּגּול "בסמוך ל " לֹא ֵיָחֵׁשב לֹוהמילים " מ

. הפיגול הוא פסילה בשל לאחר הזמן המותר לאכילתו או הקטרתו מהקרבןאדם מתכוון לאכול או להקטיר 
חייב להתמקד במחשבתו המקריב קרבן אדם  ונה .כווההתמקדות בלבד ומלמד על חשיבות המחשבה 

בלב , אש התמיד צריכה לבעור בלב האדם באופן תמידי  .ה במחשבהיסטומלא ללא כל בביצוע נכון 
במעשה חובה לשלב את הכוונה המלאה  .לא די לפעול ולעשות .במחשבה ובכוונהבל גם א ,במעשה

 -יהודי האידיאל ה זהו .) מצדנואו בכל פעולה שהיא הקרבת קרבן ( ובמיוחד כשמדובר בהקרבת קרבן
 נעשית עבודה בצורה נכונה אבל אין בה כוונה הרי כאשר  .וונות טהורות מתוך כלהקפיד על אש האמונה 

" הרב שטיינזלץ אומר  ִּתָּׂשא ֲעֹוָנּה ,ְוַהֶּנֶפׁש ָהֹאֶכֶלת ִמֶּמּנּו"  מור יותרחאף " ו ִיְהֶיה ּגּולּפִ   -לֹא ֵיָחֵׁשב לו" 
גבוהה ביותר אבל לפחות כשהוא "מקריב קרבן " הבדרגה ויכול לחיות כל הזמן בהתלהבות  אינואדם ש

  .ללא כל סטייהיעשה זאת בכוונה מלאה וחשוב שצווה הרי שמקיים מ מתפלל אווכיום כאשר הוא 
  

אפילו מעבריינים  להתייאשמסביר שעלינו לנסות ללבות את הניצוץ היהודי בכל יהודי ואין כהן הרב זמיר 
נפלאות הבריאה לאמונה מתוך התבוננות ב מגיעים רבים האמונה. אששהרי גם בהם ניתן להצית את 

לניצוץ בשביל להדליק מדורת  עלינו רק להוסיף עוד ועוד עציםוומצליחים להדליק לעצמם ניצוץ אלוקי 
היו ,  נצחית בדה היא שאש התורה היאוע -התמיד  היא סמל לאשעצמה התורה הקדושה  .אש תמיד 

פך למדורה גדולה המפיצה אור וחום אך עם הזמן הגחל הקלוש או ניצוץ תקופות שהיא דעכה לכדי גחל 
ולא לאורך השנים  דור לדורהשנים וממשיכה לעבור מנשכחה לאורך אלפי לא ולא כבתה . התורה רב 

 לאהההמעבירים  ים והמדורותנושאי הגחלאנו  .כפי שנקרא בהגדה בע"ה בשבוע הבאו תכבה לעולם
  .על גחלת המסורת הקדושההנהוג אלפי שנים מדור לדור תוך שמירה כמו חג הפסח  מדור לדור

  
חג כ"פסח אלא שבוע הבא נחגוג בע"ה את חג המצות , החג מוזכר מס' פעמים בתורה אך לעולם לא בשם 

 כשהודיעמיד כך שהרב לאו מפרש שהקב"ה רואה בחג זה כבוד לעם ישראל ומשבח אותו על  ".המצות
הם וכידוע ) ...ללא סייג וללא קיטורים (בהתחלהיצאו לדרך לעם ישראל לעזוב הכל ולצאת לדרך הם 
 .כפי שנדרשו מצות אלא לדרך םסנדוויצ'ילא הספיקו להכין הסתכנו מול זעם המצרים בקרבן הפסח ו

ברחמיו הרבים (זאת . זוכר להם את החג הזה כחג המצות ואה, הנאמנות והאמונה בקב"ה הבעת לאור 
  )  כנאמר בירמיה "נעוריךחסד "בכל זאת זכר להם ו ומרמרהת ,התקלקלולמרות שלאחר מכן הם 

אנו זוכרים , מודים  שמצדנופסח וזאת משום  -במשנה ובתלמוד קוראים לחג ישראל לעומת זאת חכמי 
ילג על פגיעה בבתי ישראל בזמן מכות מצרים ועל שפסח ודעם ישראל  ומשבחים את הקב"ה על הצלת

   .מכת בכורות מיוחד בזמןוב
  .התמידישראל עם עם וכוונה להצלחה תמיד ל אמונהמתוך שנצליח לשמור על אש התמיד בע"ה 

    
 שבת שלום
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