
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

  )ב' טזויקרא ( "דבר אל אהרן אחיך"
ל "חזשדרשו מה לפי " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר� ה? וכי איננו יודעי� זאת, מדוע מזכיר הכתוב שאהרו	 הוא אח של משה

שכל בני אהר	 היו ראויי�  )יב' ויקרא י(" הנותרי� איתמר בניו אהר	 ואל אלעזר ואל וידבר משה אל: "על הפסוק
 ג� בעד ואתפלללהשמידו ' ובאהר	 התאנ  ה":  הכתובוכמו שאמר.  עשתה מחצה שתפילתו של משהאלא, להישר 

בני� הלפיכ� אני נושא לו פני� על , ופירושש, "אחי�"הוא ש" דבר אל אהר	"לכ	 אמר אליו . ) כ'דברי� ט( "אהר	
  . "אחי�"היות שהוא , הנותרי�

  

  )כט' יחויקרא (" ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם"
        ) ) ) )  ט ט ט ט'''' יז יז יז יזויקראויקראויקראויקראי י י י """"רשרשרשרש((((    """"וימיו נכרתי�וימיו נכרתי�וימיו נכרתי�וימיו נכרתי�רעו נכרת רעו נכרת רעו נכרת רעו נכרת זזזז""""

קיו� הנפשות הוא יסוד גדול המלמדנו על " כרת"דהיינו עונש ה" נכרתו הנפשותו" שמה שנאמר 				""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
, ) ל'במדבר טו( "ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה: "ומה שאומר הכתוב, מת	 השכר בעול� הנשמותעל אחרי המיתה ו

אר ש"מכ� נית	 ללמוד ש, תכרת בעונהזו שהנפש החוטאת היא כלומר , ) ג' כביקראו( "ונכרתה הנפש ההיא מלפני"או 
 שהיות 				""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר ?  הישארות הנפשעני	מה באמת ו. "הנפשות אשר לא חטאו תהיינה קיימות לפניו בזיו העליו	

י שאי אפשר לומר הר ) ז'בראשית ב( "ויפח באפיו נשמת חיי�: "נשמת האד� נופחה באפינו מפי עליו	 כמו שנאמרש
 קיומה אאל, "שתפרד הרכבתה ותהיה לה סיבת הויה והפסד כמורכבי�"היא איננה דבר המורכב , תמותעליה שהיא 

, היות שזהו דבר ברור, הנשמה תישארבזכות המצות לנו ש הכתוב לומר חש צור� לא 	לכ, והוא עומד לעד, ראוי
לכ	 נוקט הכתוב בלשו	 ו, "א ותכרת מ	 הקיו� הראויתתגאל ותטמ"על העבירות הנשמה כעונש החידוש הוא ש

  . כענ  הנכרת מ	 האיל	 שממנו יחיה שרשו, "כרת"
  

  )טו' יטויקרא ( "דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך תשא פני לא  תעשו עול במשפטלא"
  )לה' יטויקרא ( "לא תעשו עול במשפט במדה ובמשקל ובמשורה"

לעשות עול ג� א� זה שאי	 כוונת�  " עוללא תעשו"ישראל דורשי� מבני  ששני פסוקי� אלו ה"כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"המבאר 
כל מ ,הדי	 נות	 שכ� ראוי להיותאכ	 ו ,משפטלפי הצדק וא לפי אמות הוההמעשה כלומר ג� א� , באמת ובמשפט

שלא תאמר עני הוא "י "רש מבאר "לא תשא פני דל" :הפסוקעל  ?הכונהולמה  .אסורוא הו זהו עוליש לדעת שמקו� 
 הדיי	 יטה ,שיר לא חייב על פי הדי	כלומר למרות שהע " מתפרנס בנקיותונמצאוהעשיר חייב לפרנסו אזכנו בדי	 

 ויש  עול במשפטהומכל מקו� ז ,את הדי	 לטובת העני כי הרי בכל אופ	 העשיר מחוייב להחזיק ולפרנס את העני
משקל במדה וב"	 הוא ג� בעניי� כ.  את העניחייב את העשיר לפרנסמקביל יש לוב לדו	 כפי המשפט האמיתי

ה וימכור את מדהאת קטי	 הסוחר י� א ?כיצד, יכול לעשות כמשפט ובכל זאת ייחשב הדבר כעולאד� ה, "ובמשורה
, המדאת ה שהקטי	 � יודעי�אינה�  ובזולזול יותר מאחרי� כדי שיהיה לו קופצי� כי יחשבו שהוא מוכר בהסחורה 

עושה הוא אחר שמ עול הומאומה א� מכל מקו� זהבריות את שהרי אינו גוזל האמת הוא עושה במשפט הרי שלפי 
מכא	 נית	 ללמור את היסוד לדוגמאות נוספות שבה�  .קוני�היו י אלאחרי� לסוחרי� השגור� דר� רמאות ובזאת 

  .נית	 לעשות עול למרות שמקפידי� לנהוג על פי הדי	 והמשפט
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק

 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב ל "דוד בן חיים ובריינדל ז



 

  )ג' ויקרא טז("  יבא אהרן אל הקדשבזאת"
דהיינו " יבא אהר	 אל הקדש"כאשר כלומר , במדה הזאתהיא  "בזאת"כוונת הכתוב פשט  שלפי הרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

א� מוצא כא	 , יו� הכפורי�המתואר בסדר הכל בוהמפורט להל	 בסדר הקרבנות הכניסה של אהרו	 אל הקודש תהיה 
י "תבמש�  היה קיי� שכידוע הבית הראשו	, 	ראשוהמקדש הבית ג� רמז לזמ	 שבו עמד " בזאת" במילה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

  . ת"שנה כמני	 בזא) 410(
  

   ) א'יחויקרא ( "יכםקל-א ' דבר אל בני ישראל ואמרתם אליהם אני ה "
לכאורה אי	 קשר בי	 ? לפני הציווי על איסורי העריות" אלקיכ�' אני ה": לא ברור מדוע הקדי� הכתוב ואמר

אד� לעצור שאי	 כח ב, אצל אומות העול�, ג� א� נית	 להבי	 את הטענהש, ש הקדו"אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"המבאר  . הדברי�
' אני ה"טענה זו נכונה וזאת משו� שאי	 , כאשר הדבר נוגע לע� ישראל, לזימהשבו ת היצר ומרוב תשוקאת עצמו 

' ק בהדבילהמקבל על עצמו איש ישראל אשר כ. הגשמי, הכח הטבעיאת נצח שבכ� ללקי )כח האויש ב, "לוקיכ�)א
  . משול בטבעויש בכח דבקות זו לסייע לו ל, לקיו)א

  'ג –הגיגים לפרקי אבות 
הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה " 

   )א ("עתיד ליתן דין וחשבון
 בלשו	 נסתרפונה אליו  ולא "ידאתה עת", "�אתה הול", "אתה בא": נוכחמדוע פונה התנא במשנה אל האד� בלשו	 

דבר הנשמע מאיי� " די	 וחשבו	לא	 יל� ולפני מי הוא עתיד לית	 , יסתכל האד� בשלושה דברי� מאי	 בא": דהיינו
ג� בברור שהוא יודע למרות שמת יה של הול� ללוהאד� שהאנו רואי� בחוש שאכ	 " נדחי ישראלנדחי ישראלנדחי ישראלנדחי ישראל"מתור� ב? פחות
, מתהמנוח  שרק חושב בנפשומשו� שהוא , כנראה, דבר משפיע עליו ביותר וזאתהאי	  	כי פל ע  עתיד למות אהוא 

 לפניו תמיד יירות לו שיצרלהו, "אתה", ופונה אל האד� בלשו	 נכחהתנא משו� כ� בא . "לי זה לא יקרה"בבחינת 
זה שאתה מלווה מנוח הק רכלומר אתה בעצמ� ולא "  עתידאתהאתהאתהאתה", " הול�אתהאתהאתהאתה" ר אמ	 ולכ,עתיד לבוא עליואשר את 

  . י�עולממנוחת אותו כעת ל
  

   )ב(" לצים  ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושבםשניים שיושבי"
יושבי� דהיינו שניי� מישראל אשר , (שניי� שיושבי�(: היה לומד את המשנה בצורה הזו ק מוורקאק מוורקאק מוורקאק מוורקאחחחחרבי יצרבי יצרבי יצרבי יצ
הרי זה , מריבהשו� ללא ,  בשלו� ושלוהה�חיי� , כלומר, אי	 שו� די	 ודברי� ביניה�ו,  ביניה�(י	(וא ,ביחד

  .בדברי תורהי� ה� קוסהדבר כאילו עכלומר נחשב לה� , דברי תורה("כ
  

, הרל הפורק ממנו על תוכו.  ארץרךות ועל דכ על מלומעבירין ממנ, רהכל המקבל עליו על תו"
  ) ו (" ארץךות ועל דרכנותנין עליו על מל

את מקבל על עצמו ה ד�א .אוטלחאד� ללא עול עלול ו, ולעיה על האד� שתמיד צרי� שיה רי	רי	רי	רי	בבבבמקומקומקומקוה ה ה ה רבי משרבי משרבי משרבי משמבאר 
עול נותני� עליו עול מלכות וא� אד� שפורק מעצמו את עול התורה , שמור מחטאכבר הוא הרי במילא תורה ה עול

 הרי הבטלה מביאה, הל� בטלמת מעליו את עול התורה והואפורק אד� הכי .  על מנת לשמור אותו מהחטאדר� אר�
 עול מלכות ועול ,מתנהלשו	 ,  לו"נותני	"מרחמי� עליו מהשמי� ומשו� כ� , עד שיבוא לחטואאותו לידי שעמו� 

   .לא יהיה לבו פנוי להרהורי� רעי�כ� ו ו אותמנת שיטרידו דר� אר� על
  

  ) יז(" מעשרות סיג לעושר, מסורת סיג לתורה "
מעשרות סיג "אינו קשור ל" מסורת סיג לתורה "כלומר , יבאלכאורה נראה שאי	 קשר בי	 שני הדברי� שאמר רבי עק

' דברי� יד(" רר תעֵ+עֵ+": ל על הפסוק" מוצא קשר ענייני בי	 הדברי� על סמ� מה שדרשו חזאאאא""""הגרהגרהגרהגראלא ש, "לעושר

רי� כלומר סוב, רתוהמס  עלסמכי� רק א� נאפשרית  ו זהדרש טוע	 שאאאא""""הגרהגרהגרהגר, .)תענית ט( "רר בשביל שתתעֵ,עֵ+" )כב
אזי צרי� להיצמד למקרא ובמקרא כתוב , "יש א� למקרא"אלא " א� למסרת"אמר שאי	  א� ניכ, "יש א� למסורה "ש
מסורת  ":  וזוהי כוונת המשנה.ולא תיתכ	 הדרשה הנזכרת, ימנית	 "שיב, "רתעֵ, "ולא , 	 שמאלית"שיב ,"רתעֵ+ "

מעשרות סייג "שש ודרמשו� כ� אנו יכולי� ל, מסורתל, אנו למסורהנזקי� ד התורה ולימלצור� , "סייג לתורה
  .  "עשר בשביל שתתעשר "לומדי� , "עשר תעשר":שמהפסוק, "'לעושר
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