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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )א' ויקרא ט("  משה לאהרן ולבניוקרא"

אחי : "כ� אמר משה לאהר�ו, לה משה לאהרו� היא קריאה של גד�לשקריאה זו  אומר שלפי המדרש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
� א: "משה אמר לו ?" יגעת במשכ� ואני נעשה כה� גדולאתה: "מראסרב אהרו� ו ".ה רוצה למנות� כה� גדול"הקב

 כ� אני שמח ,בגדולתישכש  ששמחת , שמח אני כאלו נעשיתי אני, לא אניושאתה נעשה כה� גדול על פי 
ועתה לכה " :למשהה "בשעה שאמר הקבמובא במדרש ש? שמח אהרו� בגדולתו של משהומתי . "בגדולת�

כ� הוא השליחות שלאהרו� אחי את תעביר , דהיינו, " תשלחבידשלח נא : "ענה משה, )'שמות ג(" ואשלח� אל פרעה
  .אהרו� ישמח שאתה תוציא את בני ישראל ממצרי , "ורא� ושמח בלבו", ה אל תדאג"הקבאמר לו , יגדול ממנ

  

  )ב' טויקרא ( "קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה"

? ההבדלמה טעמו של , "עולה"וקרב כישראל ה בניאילו העגל שהביאו  ו"חטאת"הוקרב כאהר� הכה� העגל שהביא 
� אהרו� לא א, ידו העגל נעשה על,  בלבדבמעשההיה אהר� הכה� בעת עשיית העגל  לששחטאו " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה
חטאו ג  הרי שה  אלוה ש  ישראל עשו את העגל ל ואילו בני, שהרי כוונתו היתה לש  שמי , במחשבה כללחטא 

"עולה"לפיכ� לא הביא אהר� עגל ל, הרהור הלב,  בא לכפר בעיקר על המחשבה"עולה"וכיו� שקרב� . במחשבה
אבל בני ישראל חייבי  היו להביא . בחטא העגל היה חטאו רק במעשה ולא במחשבהכאמור לפי ש, "חטאת"אלא ל
  .חטאת נוס� על מעשה החטא שעליו הביאו לחוד קרב�, כדי שיכפר על מחשבת החטא בעשיית העגל, "עולה"עגל ל

  

  )ז' ויקרא ט(" וכפר בעדך ובעד העם"
בהמש� נאמר שעל אהרו� להקריב את קרב� מיד הלוא , ר בחטאתו ועולתו בעד הע מדוע צרי� אהרו� הכה� לכפ

ו  אותכריחוה  ה שכ�, בני ישראל היוו את הסיבה לחטאו של אהר�ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר% ה? הע  ולכפר בעד 
יוצא , "ה"אותו במחיצתו של הקב  כל מי שחברו נענש על ידו אי� מכניסי: "והנה חכמינו אמרו. לעשות את העגל

ממילא הרי כפרתו של אהר� היתה . עצמ שלה  חטא הנוס� על  ,שג  בחטאו של אהר� היה לה  לבני ישראל חלק
ועשה את חטאת� ואת : "לפיכ� אמר הכתוב. שהיה לה  בחטאו של אהר� על החלק, ג  כפרת  של בני ישראל

   .זה  ג  על הע  אשר גר  לחטאכי א ,  קורבנותי� לא יכפרו רק עלי� בלבד,"בעד� ובעד הע  עולת� וכפר
  

  )יג' ויקרא יא("  אלה תשקצו מן העוףואת"
בעופות ,  שמותב ולא פורטו  יסימני טומאה וטהרה כללישנאמרו בה  שאר בעלי החיי  ל שבניגוד ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר 

דהיינו  ,לא אחרי כלומר אלו ו, " מ� העו�ואת אלה תשקצו: "אמרטומאה או טהרה אלא נ  כללי  ללא נאמרו סימני
� כ". למינה "וא "למינו"מיניה  שנאמר בה  כולל , בפרשההעופות שמוזכרי  בשמ  אלו  באכילה נאסרמה ש

  הנקובי  בשמשהשרצי  האסורי  ה  אלו  )נ&פסוקי  כט(מפרט אות  הכתוב שרצי  המטמאי  שהדבר ג  לגבי ה
, המותרות באכילהבהמות ג  בו, הטבועה בה אכזריות המפני הוא ,  בעופותטע  האיסור ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמוסי� . בלב

,  שיש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמציי� . החיות ה  טורפי שאר אילו כל ו, דורסלא תמצא טור� ו ,הפרסהמפריסי  הגרה והעלדהיינו מ
נו נקפא  כול  אינהטמאי וחלב , שכל חלב הטהורי  עומד"הבדל נוס� בי� הבהמות הטהורות והטמאות , ל"לפי חז

  :)ז לה"ע(" ולא יתגב� לעול 
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  )ח 'טויקרא ( "ויקרב אהרון אל המזבח"
". הנפש החוטאת היא תמות: "ותשובתה היתה? "חוטא מה עונשו" :ה ששאלו לנבוא)ו" ה'מכות ב(ירושלמי מובא ב

 ו שלמעשה הקרב� הוא מחשבתבעיקר השהקדוש " אור החיי אור החיי אור החיי אור החיי "ומבאר ה, "יביא קרב�" :אמרו רחמיה ב"אלא שהקב
י הזוו, תוכפרהיא ומחשבה זו , יזבח ולהשר� על האשהל, חייב בכל המעשה אשר יעשה בקרב� שהזהוא ש, מקריבה

 את העגל שחט ו,כלומר אהרו� הכי� את עצמו כאילו הוא קרב על המזבח, "ויקרב אהר� אל המזבח "רומהכוונה בא
אי� מתכפר לה על ידי " החוטאת היא תמותהנפש "א  אכ� לפי הדי� , הקדוש" אור החיי אור החיי אור החיי אור החיי "שואל ה, אלא. במקומו

ומתר% שג  על פי הדי� נית� ? )ק נ"ב( "ה וותר� יוותרו בני מעיו" האומר הקבכל: "ל"הרי אמרו חז? הבאת הקרב�
אי� אד  עובר עבירה אלא א  כ� נכנסה בו רוח : "ל"לפי מה שאמרו חז, להבי� את כפרתו של האד  על ידי הקרב�

כאשר חוזר הוא בתשובה הוא ו, נעשה בהמהאלא כשהאד  חוטא אי� בחינתו בחינת אד  , כ� א  .)סוטה ג(" שטות
כ� הוא מתבקש ל,  שחטאהבהמההזה תחת האד  את הראוי להמית ואי� זה , ממדרגת בהמה למדרגת אד שוב לה וע
ות בו עשה ליהחושב כי ראוי הושתת� עמה בצער די זה שהוא מיעל ו, החטאבהמה ש הדוגמתבהמה ביא לה
  . הוא ניצל מ� המיתה, זההמשפט ה
  

  )ג' ויקרא י(" וידם אהרן"
, "  אהר�וויד", אחד בפסוק שלפנינו".  ויד'"שפעמיי  במסורה מופיע הביטוי " נחל קדומי נחל קדומי נחל קדומי נחל קדומי " מביא באאאא""""החידהחידהחידהחיד

שתעמוד  מעשה בראשיתע  הקב)ה התנה שבזהר ומבאר לפי המובא , "וידו  השמש: "והשני אצל יהושע בגבעו�
מרוב  האד  אינו יכול לדבר ולא לבכותש פעמי יש , קשר בי� שתי הפעמי  הוא שלפי הידועוה. ה ליהושעחמה

. לדברהיה ל ויכ מרוב צערו פתאו  לאש, "אהר� וידו : "יינו חושבי  שכ� הוא המצב אצל אהרו� שנאמרוה .הצער
 �כ, יתנאאת הלקיי   הא ושמחגזרת הבורמה את קייה ושהשמש שתק כש ללמדנו ש, "וידו  השמש"אמר כ� נל

  . מאהבה  וריסהיאת וקבל ה " הקבלפני לעשות נחת רוחכדי אהר� שתק 

  ' א–קי אבות הגיגים לפר
  )א( "משה קבל תורה מסיני"

אמר רב " :הגמראעל פי זאת מתרצי  איתי  ר?"מסיני"מדוע מזכיר התנא שמשה קבל את התורה להבי� צרי� 
לא יהיה " ו"אנכי", )611( תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי, תורה צוה לנו משה מורשה? מאי קרא :המנונא

 ודבר . מצוות611המצוות שבתורה נמסרו לנו ממשה  )613(ג "מס� תריכלומר . )מכות כג( " מפי הגבורה שמענו "ל�
למני� את שתי המצוות החסרות אבל  ,מסיני ,611שבגימטריא  ,"תורה"שה קיבל רק מ :זה רמוז במשנה שלפנינו

  .שמענו בעצמנו מפי הגבורהג "תרי
  

 )א( "הוו מתונים בדין"

 וסמי� ליה "במעלות תעלה לא" דכתיב "הוו מתוני� בדי�" בר קפרא מנא הא מילתא דאמרו רבנ� דרש :בגמראמובא 
ולא תעלו " :נאמר, פסוקי נלמד מסמיכות  "הוו מתוני  בדי�"די� זה של כלומר  :)סנהדרי� ז( "ואלה המשפטי "

ואלה המשפטי  "נאמר אחר כ� מיד ו, במרוצה ובחוזקההכוונה  "מעלות"י "ולפי פירוש רש, "במעלות על מזבחי
  .בדי� מכא� שאי� למהר. "אשר תשי  לפניה 

  

  )ה (" האישהםה שיחה עבואל תר. ךיתבני בעניים  ה ויהיוח לרווח פתוךיתביהי "
ה בואל תר" :לבי� סופו "�יתבני בעניי   ה ויהיוח לרווח פתו�יתביהי  " :אי� קשר בי� תחילת המאמר ,לכאורה
בשעה התנא מייע% לאד  ש :קושרי  בי� שני החלקי  כ�וות חבדר� צזאת  אלא שראיתי מבארי  " האישה שיחה ע

ידוע שכ� , ע  האשהיותר מדי שלא יתייע%  ,"שיחה ע  האשהרבה  תאל", ועניי  אל ביתלהכניס מבקש הוא ש
  )בבא מציעא פז( ")אשה צרה עיניה באורחי  :ל"מאמר חז

  

  ) ד י ("ואם לא עכשיו אימתי"
הרב הרב הרב הרב זה מבאר לפי . וחמ%הכראוי הרי וזמ� שלא נוצל , בי� את ער� הזמ�מלמד אותנו במשנה זו את הצור� לה הללהללהללהלל

, עתה של וערכה יקר מבינו ה שבני יששכר  )יב' דברי הימי  א(" ינה לעתי בומבני יששכר יודעי : "את הפסוק רבי בוני רבי בוני רבי בוני רבי בוני 
   . וזהו שבח , בלא שנוצל כראוי ר% ובורחשזמ� הערכו של 
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