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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 
   )מ' ויקרא כג(" יכםקל- א' לפני הושמחתם"

� עבזמ� שיות רק זו יכולה להכששמחה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה, "'לפני ה"הכתוב מדגיש שהשמחה צריכה להיות 
דר� העול� לשמוח הסוכות שהוא זמ� האסי� שדווקא בחג לכ� ציווי השמחה מגיע  ו"באגודה אחת"ישראל הוא 

היא  מזימת�קי� אשר כל ילא כשמחת הרו דווקא 'לפני ההזו תהיה שמחה ובא הכתוב להזהיר שה ,ה ביותרזמ� זב
מהסוג זה ה� בשמחה כי  ,ת בישראלו ומרבי� מחלוק"י יי�השותי� במזרק" ) יג'ישעיה כב( "הרוג בקר ושחוט צא�"

שכוונתו היא  ) יב'הישעיה נ("  בשמחה תצאוכי: "ועליה� אמר הנביא "בראש גולי�" וגלו מקדש בתי � שניחרבהביאו ל
" תובלו�בשלו� ו"סיו� הכתוב הוא אמנ� , � הללויאלוחהכל ה� גרמו ל שלא לש� שמי� שמחי�שהיו שכיוו� 
�ראשי העיא להשהכוונה  "ההרי� והגבעות"ואז אר" האל או חזרה � תובכהיו באגודה אחת ושלו� ביניתכשכלומר 

 את הזקני� �הנערי� דוחפישוב מצב שבו  ה יהיולא�  יהיו קודמי� לכל דבר שבקדושה כדי" לפניכ� רנהיפצחו"
באי� ש ,אלווזי� בארבע מיני� רמבישראל שכל ארבע כיתות כלומר  "וכל עצי השדה ימחאו כ�" ,כמעשה המרגלי�

ארבע  על )יב 'תהלי� צו( "אז ירננו כל עצי יער"פסוק ל על ה"חז דרשופי שוכ', מעצי השדה ימחאו כ� לשמוח לפני ה
  . ' ובגבולי� יו� א'שהלולב ניטל במקדש כל זעל הלולב  'זו 'אהמורכבת מהאותיות  "אז"ה  במלוו ורמזהללמיני� ה

  

  )י' ויקרא כא("  הגדול מאחיווהכהן"
אחר שהחמיר ש, רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר ? "מאחיו"מדוע מוזכר הכה� שהוא גדול " הכוה� הגדול"לכאורה די היה לכתוב 

זונה להינשא ל עליו ואסר, אלא א� כ� מדובר בשבעת הקרובי� ,מתהטומאת את על כה� הדיוט ואסר עליו הכתוב 
ומיוחד  מקודשהוא חומרה על הכה� הגדול היות שהוסי� ובא הכתוב ,  א� התיר לו להינשא לאלמנהחללה וגרושה

שו� מת לשיהיה אסור לו להטמא , לא ימיש מתו� המקדשלכ� ', לעבודת ה, "הגדול מאחיו", מהכוה� ההדיוט ,יותר
  . ואסור לא להינשא לכל אשה שאינה בתולה,  על אביו ועל אמוואפילובעול� ש

  

  )ב' ויקרא כג( " הם מועדילה א,אשר תקראו אותם מקראי קדש'  המועדי"
למדנו  כי , קדשבענייניאסיפות ע� שהכוונה היא ל "מקראי קדש"'  המועדישהכתוב מגדיר את " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

 מכו� הר ציו� ועל על"מהכתוב וכ� ) יג' ישעיה א( "חדש ושבת קרוא מקרא"מהכתוב  מקרא תקראנ הע� אסיפתש
 תקראו אות� שלאא� מועדי� ה� המועדי� שארצה רק אלא "  ה� מועדיאלה": ומוסי� הכתוב, )ה' ישעיה ד(" מקראיה

 יהיו אאללא יהיו מועדי אלה בחיי שעה ותענוגות בני האד� בלבד ו בה� עסקתו יהיו מקראי חול אמקראי קדש אל
  )יד' ישעיה א(" מועדיכ� שנאה נפשי"בבחינת 

  

  )ג' ויקרא כג(" בכל מושבתיכם' שבת היא לה"
כי היה עולה על הדעת שהשבת היא לא בכל מושבות  ו?"בכל מושבותיכ�" הכתוב שהשבת היא מדוע מוסי�

� שיש היכ ש)כא' שמות לד("  תשבתבחריש ובקציר: "על פי דרשת הצדוקי� על הפסוק" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר" ה? ישראל
שנה ב, דוקי�הצלפי לכ� . שבתמצות אי� " חריש וקציר"שאי� אבל בשביעית , יש מצות שבת" חריש וקציר"
ג� מצות יש " חריש וקציר"שבה יש לאר" " בחואילו ו, שבתמצות אי� " חריש וקציר"שאי� שביעית באר" ישראל ה

�כ, "חריש וקציר" שש� י, ל" בחותנוהגמו שהשבת כ, "בכל מושבותיכ�' שבת היא לה "בא הכתוב ואמר, שבת
  . "חריש וקציר"אפילו שאי� באר" ישראל ג�  תנוהגהיא 
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ד  תנצב"תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"   משה טויטו בר אסתר ז ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

  )ט' ויקרא כא(" יה היא מחללתבאת א"
 והרי ?מה ע� האמא, מדוע מזכיר הכתוב שבת הכה� מחללת את אביה בלבד, "פני דודפני דודפני דודפני דוד" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידה מקש

מוזכרת הא� בלבד ללא השות� ) א' משלי י(" כסיל תוגת אמו וב�"לעומת זה בפסוק ? ג� שותפה בחינו� הבת אאמה
אשה כי : "ל על הפסוק"על פי מה שאמרו חז "זרע ביר�"ספר יא תרו" המובא בומב? מה הסיבה, השני שהוא האב

� כא�  לכ..)ברכות ס" ( תחלה יולדת זכרמזרעת מזריע תחלה יולדת נקבה אשה איש") ב' ויקרא יב("  וילדה זכרתזריע
היא מכחו ש, "מחללת את אביה היא"ב ונוצרת מטפת אביה כת שהיאהיות  , לזנותהליתחשהבבת כה� שמדובר 

. ה הבת הזונמשכה הטפה ויצא הרהר הרהור שאינו טוב ומזה שהיא חוטאת מעיד על כ� שאביה חטא והמו, באה
 הרהורי� אמו הרהרהזוהי תוגת אמו כי זה מורה ש א� הוא כסיל ,מטפת אמו נוצרש ,בב�ואילו כאשר מדובר 

  .זו שגרמה לכ� כי היא "ב� כסיל תוגת אמו"ולכ�  ,אסורי�
  

  ) טו'כגויקרא (" תם לכם״וספר
כל מטרת , ומתר" שלפי הזוהר? בציווי של ספירת העומר" לכ�"מדוע נוספה התיבה , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה

על מנת שיהיו ראויי� לקבל את , הציווי של ספירת העומר הוא לטהר את בני ישראל שהיו טמאי� בטומאת מצרי�
אלא שהנידה סופרת שבעה ימי� וכא� הדרישה , תפרודה סינכש� שה" שבעה נקיי�"לכ� ה� נדרשו לספור , התורה

להדגיש שהצור� הזה , "לכ�"מסביר מדוע נאמר כא� ה זו. היא לשבעה שבועות היות שהטומאה היא יותר חמורה
כי מצד נות� , שלולא הצור� בטהרה זו היו ישראל מקבלי� את התורה תיכ� ומיד, בספירה נובע מכ� לצור� טהרתכ�

   .ה לא היתה כל מניעה או עיכוב לתת את התורההתור
  

  )כד' ויקרא כג(" יהיה לכם שבתון"
מלאכות ה מאבות �לשבות בו לגמרי אפילו מדברי� שאינהיא שצרי� " שבתו� ": שכוונת הכתוב����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

דהיינו , לאכהמ� מוגדרי� כ אפילו מדברי� שאינובטו� לנו מנוחה בישתהיה נצטוינו מהתורה כלומר , תולדותיה�מו
הכלי� את החביות יי� ולפנות את למלא , הפירותאת  לשקול ,התבואותאת כל היו� למדוד האד� לא שיטרח ש

ותהיה החנות פתוחה והחנוני מקי� , ויהיה השוק מלא לכל מקח וממכר", והאבני� מבית לבית וממקו� למקו�
 עצמ� כחול לדברי� אלו � ומשכירי� למלאכת�ויהיו הפועלי� משכימי, והשלחני� על שלחנ� והזהובי� לפניה�

פעולות בכל יהיה מותר לעשות זאת כי שבת עצמה בואפילו הותרו הימי� הטובי� האלו אז יצא שו, "וכיוצא בה�
  . לא יו� טורחויו� שביתה ומנוחה זה שיהיה " שבתו�"תורה ה אמרה �לכ, אי� בה� משו� מלאכהאלו 

  'בהגיגים לפרקי אבות 
  )א( "הישו כל שהיא תפארת לעם האדוור לביזו היא דרך ישרה שיארבי אומר "

כלומר צרי� שהיא ה% יתפארת לעוש"שעל האד� לבחור צריכה להיות " דר� ישרה"מבאר שה אאאאסחסחסחסח מפשי מפשי מפשי מפשיבונ�בונ�בונ�בונ�י י י י רברברברב
אלא , חיקוישל דר� בשל אחרי� מעשיה� מעשיו לאת ירצה האד� לדמות שלא . תתאי� ותהלו� לאד� העושה אותה

  .לאישיותוומתאימי� נאי� , בעצמו לוש� יהיו צרי� שהמעשי
  

  )א (" למעלה ממךהדע מ"
יכולת להדברי� שה� %למעלה ממ�% מעבר ראה מה  ,%דע מה למעלה ממ�%: מבאר בבבבוווו''''צצצצרדירדירדירדיבבבבק מק מק מק מחחחחי יצי יצי יצי יצווווי לי לי לי לרברברברב

, אסורי�הדברי� את המעצמה  %ואוז� שומעת%, מי�ודברי� הפגאת המאליה  %עי� רואה%ה, ובעלות�  של�חהפיקו
 רק במקומותכת קקות בו על כ� השתדל ללח נרשמות בלב� ונוללכל הפעולות הכלומר % �פר נכתביסעשי� ב%וכל מ

  .שבה� המראות והקולות טובי�
  

  ) 'יא ("רבי יוסי הכהן חסיד... הוא היה מונה שבחן"
סי הכה� י יובר: "י�שבח� וי� במת� תאריעצנווזהירי� שהיו כמה את חכמי ישראל  ררררבבבבאל מוהילאל מוהילאל מוהילאל מוהילווווי שמי שמי שמי שמבבבבררררמציי� 
אר הקט� ביותר הוא ו הת,היו�הלוא . אילו היה זה בזמנינו היה רבי יוסי מקבל תארי� גדולי� יותר. לא יותרו, "חסיד

. הזוכיוצא ב" ש מ� שמיא נחתועיר וקד", "לוקי� ייאמר לו&איש א", "ופאר הדור ותפארת", "ראש כל בני הגולה"
תהילתו "משו� ש,  שיר חדשה"קבשירו ל, "תהלתו בקהל חסידי� ,שיר חדש' שירו לה": את הפסוקפרש מהוא כ� ו

   . ה"לקבלא הותירו כלו� ושלה�  החסידי� בשביל הרביאת כל התהילות והתשבחות לקחו , "בקהל חסידי�
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


