
  
  

  

 ' השנה                          
 

  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )ט' ויקרא א(" ' הכהן את הכל המזבחה עולה אשה ריח ניחוח להוהקטיר"

בשבילו אשר  שהוא מבחר המי� ו,אד� הכי,  לתועלת האד�ואהקרבנות הלהקרבת טע�  מבאר שכל הרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
 היצר הרע מצד ,טאוחאד� והאלא שקורה , לא חטאולחיות לצבאות ' שכלי כמלא� הצרי� להיות , נברא העול�

בער� רוממות האדו� אשר , מצד שני ו,בפחיתות עצמו, מצד אחד ,תבונ�להתנח� ואד� להראוי לעל כ� , וע בוהנט
:וה�, כל פעולות האד� נכללות בשלשה דברי�היות ש ו.ישי� אל לבו כי חטא לפניו בגופו ובנפשוו, המרה את פיו

הלששעל פר לו ושיכ פעולות על מנת ולבצע בו התורה את האד� להביא קרב� החייב, והמחשבה הדבור ,המעשה
כנגד  � בפיו ותדוולהתו, המעשהכנגד  � הקרב� סמו� את ידיו על מצווה לד�הא.  החטאדברי� אלו שמה� נגזר

. על שלשת חלקי החטאלו  פרויכבשלשה דברי� אלו ש� כ, כנגד המחשבה �הקרב והכליות את שרו  לו, הדבור
צרי� היה הוא ו חטאהעבור מיתה בתחייב י ד�א שהההיראוי מ� הלבו כי יחשוב בצרי� שביא האד� קרב� מוכאשר 

הבהמה ומשליכה ודוח  אותה את  לוקח הואר שאכו,  שה� סקילה שרפה הרג וחנק,להענש בארבע מיתות בית די�
 בשעת שחיטה בצוארה כדי שלא ותק וכששוחט אותה , וכאלו מודה שהוא חייב סקילה, לאר! הרי זה כעני� סקילה

  . שהוא חייב שרפהמודהוכשהוא שורפה כאלו , שהה הרי שעשה הרג וחנק כאלו מודה שהוא חייב הרג וחנקי
  

  )א' ויקרא ג( "בח שלמים קרבנוואם ז"
לא ואילו בשלמי� הבאי� מ� הכשבי� , "ריח ניחוח"נאמר , בי� מ� הבקר ובי� מ� העיזי�,  זבח השלמי�בכל מיני

שהיו בזמ� בשלמי� ואילו , "יקריב אותו לרצונו: "נאמרשבעולה " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר! ה? מדוע, "ריח ניחוח"נאמר 
, ל בשרואככדי לרק אלא לרצונו מקדיש ש יקדמלא היה ה, לבדב שלמי� לאא לאכול בשר תאווה במדבר �אסורי

 כיו� שעל כרח� אתה ,)ה' ויקרא יט(" וכי תזבחו זבח שלמי� לרצונכ� תזבחוהו: "בלשו� צוויבמפורש ב וולכ� כת
.'פני הצו� למתקבל ברשהקרב� ריח מורה שה, "ריח ניחוח"ב ולכ� לא כת, ו זבח אותו לרצו� בלב גמור אותמקדיש
ת  וא,לא אסור לאכולמיהחלב באת ו, הבשרהרי הוא אוכל את ש, הפסד לאד� המקריב נגר� אלעז בשבפר והיות 

היא ש, האליהאת מפסיד הוא  אבל בכשב .והקיבהלחיי� הזרוע ות לכה� את הבחולי� צרי� לתג� שוק את החזה וה
לכ� לא , של� בדברמוחס עליה ואי� רצונו ריב יתכ� שהמקו, ה לגבוהי� אותקריבבכל זאת מלאכילה ו מותרדבר ה

ריח "בה לא כתוב שלבד במנחת בכורי� מ, "ריח ניחוח"בכל המנחות מאותו הטע� נאמר . "ריח ניחוח"בה ב וכת
יתכ� שזו כל המטרה בהקרבה ואי� כא� הקרבה לרצו� ו, "חדש"את הבאה להתיר שחובה מנחת מפני שהיא , "ניחוח

  .  מאכל אד��שעורי� שאינ ממה עוד שמנחה זו עשויה
  

  )ב' ויקרא ד( "ה כי תחטא בשגגנפש"
����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ? ויש להבי� מדוע, "נפש" שלפנינו המדבר בעניי� החטא בשגגה נוקט באופ� חריג בלשו� בהכתו

הבי� א� עדיי� צרי� ל, "נפש"בלשו� כא� הכתוב הזכיר לכ� , היא השוגגתהנפש ו, בנפשהוא מחשבה ומקו� ההיות ש
מו� זה גור� ו, בנפשי� מו� ולידמ העונות שכל ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבומתר! ? על הנפש השוגגתמדוע יש צור� להביא קרב� 

זה היו א תנאי לולכי , טהורה מכל חטאכי התנאי לכ� הוא שתהיה הנפש , פני יוצרהאת לא תזכה להקביל שהנפש 
י� אשר לוק�אשתזכה לקרבה אל הובכ� ב קרב� הנפש השוגגת תקרינדרש שולכ� ,  זוכי� לבא לפניוהעמי�טפשי ג� 

  ".נפש"ו הסיבה שהזכיר כא� הכתוב לשו� וז. נתנה
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  )  ב'אויקרא ( "'אדם כי יקריב מכם קרבן לה "
א� הקרב� אינו מלווה כי . הקרב� האמיתיזהו , הכנעה ולב נשבר, מה שהאד� מקריב מגופוש" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה 

 שלו אזי אניאניאניאנימהמהמהמה,  ממנוחלקמקריב האד� א� , "מכ�מכ�מכ�מכ�אד� כי יקריב  . "קרב� זהחפ! בה "קבאי� ה, בתשובה ובהכנעה
  .  'הרי זה קרב� לה

  

  ) ב'אויקרא (" 'אדם כי יקריב מכם קרבן לה"
הש� הנבחר א� , "אנוש" ו"ד�א" ,"גבר" ,"איש" : שוני�בארבע שמותהאד� נקרא  ש"צרור המורצרור המורצרור המורצרור המור"מבאר בעל ה 

 "אד�"הש� וג� , ) כו'איחזקאל ( "דמות כמראה אד� עליו" :יחזקאלנבואת בלפי שנאמר , "אד�"הש� מכול� הוא 
אד� השזו הסיבה ו ,א"ו ה"א וא"ד ה"יו, דהיינו, במילואו' הש� הגימטריה של כמו שעולה  45בגימטריה עולה 

לפי " אד�"בקרבנות התחיל במלת ג� ולכ�  . כל השמותבי�  הש� המובחר מהוזשמשו� , "אד�"בש� נקרא הראשו� 
, נפשואת גופו ואת ולהקריב קרב� ' דבק ולהתקרב בש� הימי שרוצה להקריב קרב� ולהללמדנו ש, שהוא הנבחר

 �אד� כי יקריב מכ"ולזה אמר , דבק באד� העליו� ויתקרב אליושי בעני�, "אד�"ראוי שיהיה איש המעלה הנקרא 
  . המקריב זה הקרב� ראוי שיהיה אד�, "'קרב� לה

  

   )ג' אויקרא ( "'יקריב אותו רצונו לפני ה "
 כופי� אותו עד שיאמר רוצה  כופי� אותו עד שיאמר רוצה  כופי� אותו עד שיאמר רוצה  כופי� אותו עד שיאמר רוצה ???? הא כיצד הא כיצד הא כיצד הא כיצד""""לרצונולרצונולרצונולרצונו""""    לומרלומרלומרלומרמוד מוד מוד מוד לללל ת ת ת ת???? יכול בעל כרחו יכול בעל כרחו יכול בעל כרחו יכול בעל כרחו,,,,מלמד שכופי� אותומלמד שכופי� אותומלמד שכופי� אותומלמד שכופי� אותו, , , , """"יקריב אותויקריב אותויקריב אותויקריב אותו""""    

            ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"אניאניאניאני
 אהו" כפייה"המושג ש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר ? "רצונו" כבא מתו� כפיה הרצו� כזהלנית� לקרא כיצד השאלה ונשאלת 

 שית� מתנה , דהיינו,יב לעשותו כמצווה מ� התורהיחאיננו הוא לעשות דבר ש� אדאת ה� ומאלצי� מכריחיאשר כ
�  וכופי, שמחשבתו הרעה מכריחה אותו לבטל מצווה או לעבור עבירה,זהאד� אבל .  או שיקנה ממנו חפ!,לחברו

 הוא מתגברבכ�  ,אלא להיפ�, אי� זה נקרא כלל כפיה, או להרחיקו מ� העבירה הזאת, את המצווה הזאת� עליו לקיי
אותו עד � אותו שלא ייכנע ליצרו ומכי� מאלצישובזה . על מחשבתו הרעה המכריחה אותו לעשות את הרע

בזה רצונו הפנימי �  שנתגש, הרי פירוש הדבר�"רוצה אני"הוא � שנטיותיו החמריות מתרופפות והגו  כבר אומר ג
   .את המצווה מרצונו הטובזוהוא עושה איפוא 

  

   ) טז'אויקרא ( "צתהווהסיר את מוראתו בנ" 
אמר אמר אמר אמר     ,,,,העו  הזה פורח וטס בכל העול� ואוכל בכל צד ואוכל מ� הגזלות ומ� החמסי�העו  הזה פורח וטס בכל העול� ואוכל בכל צד ואוכל מ� הגזלות ומ� החמסי�העו  הזה פורח וטס בכל העול� ואוכל בכל צד ואוכל מ� הגזלות ומ� החמסי�העו  הזה פורח וטס בכל העול� ואוכל בכל צד ואוכל מ� הגזלות ומ� החמסי�, , , ,  תנחומא בר חנילאי תנחומא בר חנילאי תנחומא בר חנילאי תנחומא בר חנילאיביביביביררררמר מר מר מר אאאא""""

אבל בהמה אבל בהמה אבל בהמה אבל בהמה . . . . """"את מוראתואת מוראתואת מוראתואת מוראתווהסיר והסיר והסיר והסיר """"    ::::לכ� נאמרלכ� נאמרלכ� נאמרלכ� נאמר, , , , אל יקרב לגבי המזבחאל יקרב לגבי המזבחאל יקרב לגבי המזבחאל יקרב לגבי המזבח, , , , הואיל והזפק הזה מלא גזלות וחמסי�הואיל והזפק הזה מלא גזלות וחמסי�הואיל והזפק הזה מלא גזלות וחמסי�הואיל והזפק הזה מלא גזלות וחמסי�        ::::הההה""""הקבהקבהקבהקב
לכ� לכ� לכ� לכ� , , , , לפיכ� הוא מקריבה כולהלפיכ� הוא מקריבה כולהלפיכ� הוא מקריבה כולהלפיכ� הוא מקריבה כולה, , , , זילות ולא מ� החמסי�זילות ולא מ� החמסי�זילות ולא מ� החמסי�זילות ולא מ� החמסי�גגגגלא מ� הלא מ� הלא מ� הלא מ� ה, , , , ואינה אוכלת מכל צדואינה אוכלת מכל צדואינה אוכלת מכל צדואינה אוכלת מכל צד, , , , גדילה על אבוס בעליהגדילה על אבוס בעליהגדילה על אבוס בעליהגדילה על אבוס בעליה

        . . . . )))) ד ד ד ד''''ר גר גר גר ג"""" ויק ויק ויק ויקמדרשמדרשמדרשמדרש((((    """"והקטיר הכה� את הכל המזבחהוהקטיר הכה� את הכל המזבחהוהקטיר הכה� את הכל המזבחהוהקטיר הכה� את הכל המזבחה""""    ::::נאמרנאמרנאמרנאמר
בא לכ� , מ� הבקר או מ� הצא�שאי� לו די ממו� להביא עולת העו  מביא העני יות ואת ה הקדוש ש"אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"אומר ה 

 מקרבנוהבא זפק הרי הש, ידו במה שאינו שלואת לפשוט תה פת יאשל, הרבהשע� כל דלותו , ורמוז להכתוב ל
   .  משו� החשש גזל שבונדחה מעל המזבח

  

   )יא' ויקרא ב(" ' אשה לה שאור וכל דבש לא תקטירו ממנוכי כל"
אלו לא נית� דברי� ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה.  הגופניותתאוותה)דבש) מרמז על והיצר הרע ה מרמז על ")שאורה

את להרגיל רוצה אד� מישראל הכאשר , דר�הת בתחילדהיינו ,  ראשית)�)קרב א� כ� מדובר בה( אלאלהקריב לפני 
יעסוק  )לעול�: ל"זשאמרו חפי כ, נגיעה אישיתעצמית ו פניהבתוספת ' עבוד את היכול הוא ל, בעבודת הבורא עצמו
  .  שלא לשמה יבוא לשמה)שמתו�, תורה וכמצוות אפילו שלא לשמהבאד� 

  

  )כא' ויקרא ה("  וכחש בעמיתו'נפש כי תחטא ומעלה מעל בה"

 שאות� עושה האד� הקדוש שהכתוב לפנינו מדבר על שלושה ענפי� הקשורי� בעבירה" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה
, "' מעל בהומעלה", שנית, ו ענ  הגזלזה, דבר שאינו שלובכ� הוא נוטל , "נפש כי תחטא", ראשית, עבירה זושעובר 
ופסק שמגיע לו � ו של האדשפט על פי מעשיה "שהרי הקב, ה"ומשנה את משפט הקבשה מעל ועהוא כביכול 
 כפישלא עמד בידו מה שהגיעו , ששינה עליו את הדי�' לה בהצא שגור� מעייוו  אותוגוזלהאחר בא שזה בו, הממו�

תובע כאשר הנגזל , "וכחש בעמיתו", ושלישית, נחשד שלא עשה משפט צדקה "שהקבכביכול גור� ו', משפט ה
וכחש "זוהי כוונת הכתוב ו, מכחשהוא ש� את הנגזל כ,  לו לא היו דברי� מעול�אומרפקדונו והוא את ממנו 

  . תובע דבר שאינו שלווטוע� שהוא , הנגזל רשעש� את  הוא, הכיחוש בעמיתוש� את , "בעמיתו
  

  

        3268315326831532683153268315����052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) 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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