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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ח 'ט ויקרא(" אהרן אל המזבח ויקרב"

 אמרה ?של חוטא מה עונשו :השאלו לנבואשמר ואירושלמי שהקדוש את הפסוק על פי ה" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה
על האד� ' צד רחמי האלא שמ, כלומר שמצד הדי� החוטא חייב מיתה, )ד 'יחזקאל יח(" הנפש החוטאת היא תמות"

המקריב , המקריב ו שלא מחשבתיקרב� הבאת ההבמעשה השעיקר אלא . ויתכפר לו יביא קרב�שהחוטא ' האמר 
עצ� ו, שר" על האישי�ייזבח ולההלדהיינו , בקרב�י� עשי� שנכל המעששיעשה בו  יההצרי! לדעת שבחטאו ראוי 

לשי� אש�  כלומר אהרו� הכי� את עצמו, "ויקרב אהר� אל המזבח: "זוהי כוונת הכתובו .תוכפרהיא זו המחשבה ה
: השאלהא! נשאלת . כאילו הוא שוחט את עצמו עגלאת הושחט , לאישי�וביחה לזמזבח ה לאקרב הוא ו, נפשו

ה וותר� יוותרו בני "האומר הקב כל"ו, במשפט וברואיוהעול� את נשבע להעמיד ה "ל במדרש שהקב"הלוא אמרו חז
 ?יביא קרב� ויפטראפשר שאי! , הנביאכמאמר , היא תמותדינה הוא שא� הנפש החוטאת  ,א� כ� ).ק נ"ב( "מעיו

כפי שאמרו , אד� חוטא אי� בחינתו בחינת אד�ה כאשרכי , בדבר על פי המשפטהגיו� יש וטע� נכו� ומתר$ שיש 
היא באנוש  רוחוביו� שחזר בתשובה , ונעשה בהמה, אי� אד� עובר עבירה אלא א� כ� נכנסה בו רוח שטות"של "זח

כ� עליו להביא בהמה ל, בהמההאד� תחת את הראוי להמית לכ� אי� זה מ� ה, "ועלה ממדרגת בהמה למדרגת אד�
. הוא מתכפר, כ!לעשות בו יה ראוי ההבהמה והמחשבה ש בצערובעצ� ההשתתפות האד� , החטאבהמה שה דוגמת

  

   )כג' ויקרא ט(" משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם ויבא"
את אהרו� את  ילמדמשה שעל מנת , לאוהל מועד, משה ואהר�, ביחד נכנסו שניה�שבפע� הזאת  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

: שנאמר, יכנס לפני� מפתח אהל מועדהלמנוע מלואי� היה יימי המ שבעתכל בהר� אמשו� ש, מעשה הקטורת
משה ו, יכנסהלאהרו� הורשה  ,השמיניביו� , תעכו, )לה 'ח ויקרא( "ימי� שבעת ולילה יומ� ופתח אהל מועד תשבו"

הקרבנות את קריב הוא זה שהלואי� משה יימי המ שבעתכל בכי , מעשה הקטרתאת ו אות ללמדכדי נכנס עמו 
 הכתוב קוראג� ו, והוא היה הכה� הראשו�, "וית� משה" "ויזרוק משה" "ויקח משה: "ככתוב, הקטרת את  קטירהו
  .)תהלי� צט(" משה ואהר� בכהניו" :ו כה� שנאמרל

  

  ) יג' ויקרא יא(" אלה תשקצו מן העוף ואת"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר ��� וא "למינו"מיניה� שנאמר בה� ושאר  זו בלבדהמכל העופות לא נאסרו אלא אלו הנזכרי� בפרשה ש 

 רילהתכדי טהור סימ� בעו" האו אותו באכילה סר ואשטמא הסימ� בעו" מציי� מה ההכתוב לא שהרי , "למינה"
! הדבר בדיני כ. לא אחרי�דהיינו אלה בלבד ו" ואת אלה תשקצו מ� העו": "לנו הכתוב מרוא אאל אותו באכילה

חולי� (ל סימני� לעופות "בכל זאת נתנו לנו חז. שמות� לומר שרק ה� טמאי�פרט אות� הכתוב בשרצי� הטמאי� שה

דורס לעול� וא הששכל עו" , "הדריסה"א וה בעופותוהסימ� הגדול . אסורי� א� ה� מותרי� או �בהכדי שנכיר , .)נט
ופה השר המרירהאת ומוליד , דמו מחומ� לאכזריותו ושחור וגס"תו מפני שה אוהתורה הרחיקו, טמאהוא 

הוא שבעו" דע נוא�  .הנזכרי� בפרשההנזכרי� בפרשההנזכרי� בפרשההנזכרי� בפרשהאלו אלו אלו אלו ואי� בכל העול� עו" שידרוס מלבד ואי� בכל העול� עו" שידרוס מלבד ואי� בכל העול� עו" שידרוס מלבד ואי� בכל העול� עו" שידרוס מלבד . "ונות� אכזריות בלב, השחרחורת
סימני�  עוד". עזניההפרס או "חו$ מההאסורי� עו" שאינו דורס העופות שאי� בכל , מותרשהוא ודאי הרי אינו דורס 

כי , טהורהעו" בידוע ש "קורקב� נקל""ו ,"זפק"ו ,"אצבע יתרה"שא� נמצא עו" שיש לו ל בעופות הוא "זמנו חש
העורב יש בו למשל , הרי שהוא טמאהנזכרי�  סימני�הת שלש� מתו! שנירק יש בו א� אבל . דורס � הואידוע שאיב
  . הוא טמאו "קורקב� נקל""ו "אצבע יתרה"
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  )ב' ויקרא ט(" בן בקר קח לך עגל"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ה מכפר ל! על ידי עגל זה מעשה עגלה מכפר ל! על ידי עגל זה מעשה עגלה מכפר ל! על ידי עגל זה מעשה עגלה מכפר ל! על ידי עגל זה מעשה עגל""""להודיע שהקבלהודיע שהקבלהודיע שהקבלהודיע שהקב""""

ומבאר זאת על ? למה הכוונה" עגל זה"ו " להודיע"י שאמר "בלשונו של רש" התורההתורההתורההתורה חנוכתחנוכתחנוכתחנוכת"מדקדק ב רבי העשילרבי העשילרבי העשילרבי העשיל
 חטאתששוחטי� את ה )יח 'ו ויקרא( "במקו� אשר תשחט העולה תשחט החטאת": הפסוקאת ל "פי מה שהסבירו חז

המקו� ששוחטי� את העולה והמטרה היא שלא לבייש את זה שמביא את החטאת והרואה אותו יחשוב שהוא  באותו
א! כאשר מביאי� חטאת על החטא  רותיכל זאת כאשר מביאי� חטאת על שאר עב מנ�א. מקריב עולה ולא חטאת

והבושה עצמה היא חלק  ,כדי שיתביישחטא האד� רבי� שיש עניי� להודיע ולפרס� ב ,אדרבא ,עבודה זרהשל 
קרב� חטאת  תקחלאת אהרו� ה "צוה הקבשהתקשה כיצד מ י"ששל ר וונראה שזו היא כוונת. מהכפרה על החטא

עדיי� לא הקריבו במקו� הזה שו� שהרי זה הקרב� הראשו� שנשחט ושזה חטאת ידעו כי כול� , זו בושהבגלוי הלא 
י שהקדוש ברו! "כתב רשלכ� ג�  .כפרתו יהוכי ז ,ונו לרבי�ועאת שיודיע  ,"להודיע"וכתב י "רשכ� הוסי" ל ?עולה

  .מחמת שהוא בגלוי וידוע לכל "עגל זה"הוא מכפר ל! על ידי 
  

   )ז 'טויקרא ( "ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח"
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"ר לו משה למה אתה בוש לכ! נבחרתר לו משה למה אתה בוש לכ! נבחרתר לו משה למה אתה בוש לכ! נבחרתר לו משה למה אתה בוש לכ! נבחרתואמואמואמואמ    ,,,,שהיה אהר� בוש וירא לגשתשהיה אהר� בוש וירא לגשתשהיה אהר� בוש וירא לגשתשהיה אהר� בוש וירא לגשת""""
כל המתבייש לא במהרה הוא "ל "כפי שאמרו חז, זה סימ� טוב לואד� שהוא בייש� ש "נע� אלימל!נע� אלימל!נע� אלימל!נע� אלימל!"יר הבסמ

בעיניו נחשב שכ� דר! הצדיק שתמיד הוא  ,ה בותהיה מתבייש מאד מגודל ההכנעה שהיהכה� ואהר�  ).נדרי� כ( "חוטא
עצמו את ומשפיל מכניע הוא ו ,עבירה חמורהכ ותואמחשיב הוא ואפילו דבר קל  ,עבירהשל כל נדנוד ו ,טאוחשהוא 
א� "לעצמ� � ימרואש, שומעי�קהל המכניס הרהורי תשובה בהוא ועל ידי זה  ,רבי�הני בפמוכיח את עצמו ו ,תמיד

משה רבינו שאמר מה  וזה. בתשובה שלימהבזכותו וה� חוזרי�  ?"זובי הקירגידו אבארזי� נפלה השלהבת מה י
�לכ!  ,למזבחגשת שאתה בוש וירא וא� כ� אתה הוא הצדיק השל� הראוי לבגלל , כלומר? למה אתה בוש, לאהרו

זוהי לומר כיו� ששמע ממשה שכ, "ויקרב אהר� אל המזבח"וזהו  .'ה ראוי לצדיק להתנהג בעבודתשכ! , תנבחר
היה מוצא ועצמו תמיד אל המזבח את היה מקרב עשה כ� והוא המדרגה המעולה הבושה וגודל ההכנעה בלב 

  .כפרה מזבחאת המחשב תמיד שצרי! ובעצמו חסרונות 
  

  )בכ' טויקרא ( "רכםבוישא אהרון את ידו אל העם וי"
 מר על כ!ווא. ד"ויהאות ללא " ידו"כתובה בפסוק בלשו� חסר  "וייד"ה התיבק שמדייק מהפסו מרופשי$מרופשי$מרופשי$מרופשי$    י נפתליי נפתליי נפתליי נפתליבבבברררר

כלומר , רותסהע� אפילו כשידיו ח שהיה מבר! אתהכה� גדולתו של אהרו� אנו רואי� את זו בדר! ש: ותחבדר! צ
  .או שכר, מתנת ידשיתנו לו שו� ללא בר! את ישראל 

  

  )ג 'י ויקרא(" קרובי אקדשב 'הוא אשר דיבר ה"
            .).).).)יומא נגיומא נגיומא נגיומא נג" (" (" (" (רב�רב�רב�רב�    משהמשהמשהמשה    בפניבפניבפניבפני    הלכההלכההלכההלכה    שהורושהורושהורושהורו    עלעלעלעל    אלאאלאאלאאלא    אהר�אהר�אהר�אהר�    בניבניבניבני    מתומתומתומתו    לאלאלאלא""""
ואמרו  ,"בקרובי אקדש ועל פני כל הע� אכבד 'דיבר ה הוא אשר: "בוכתהלוא , """"פני דודפני דודפני דודפני דוד""""בבבבא א א א """"רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידקשה מ
עכשיו אני , סבור או בי או ב! אבל הייתי ,קו�שיתקדש הבית במיודעיו של מ יודע הייתי"אומר לאהרו� משה ל ש"זח

 אמרוועוד . בפני משהשהורו הלכה  מתו עלבני אהרו� של "חזאי! אמרו , !א� כ, "גדולי� ממני וממ! רואה שה�
א!  ,גדולי� מאד וראויי� היו שיתקדש הבית בה� באמת נדב ואביהואמתר$ שו? "לא מתו אלא"שלילה  בלשו�זאת 

ובפרט , גדולי� מה�כ ו ואהר� אביה�נמשה רבאת ומחזיקי� , לקטני� �צמעאת מחזיקי�  יוי� והוא� ה� היו ענו
בס! ישראל ה� מצד בני כי , הבית בה� א� כ� לא היה כבוד ה% שיתקדש, של כל ישראל �רב� ורבשהיה ו נמשה רב

כאשר , א! כעת .תקדשי הביתשמתו כדי שניכר � ואי ,שה� גדולי� כל כ!יודעי� ולא , למדו תורהש בחורי חמדהכל 
וג� הורו , "זקני� הללו ננהיג הצבור מתי ימותו שני"ואמרו , לגדולי� �עצמאת מחזיקי�  �בפועל שהה� מראי� 

, שה� גדולי�ישראל נודע לע�  ומכל זה, אותו לרב עשו מעשה להורות שאינ� מחשיבי�ו �רב הלכה בפני משה
זה על ידי ו, תקדש הביתה לת�ואכ� מצד גד, יוצא ששני הטעמי� ה� טע� אחד .הבית על יד� תקדששיי� ה� יוראו

היה ולא  י�מתהיו עצמ� לא את הלכה והיו מקטיני�  א! א� לא היו מורי�. גילו לכל שה� גדולי�ה�  שהורו הלכה
  . להתקדש הבית על יד� 'היה כבוד ה ולא, לא היתה נודעת גדולת�שהרי , הבית בה� תקדשמ

  

  )מד' יאויקרא ( "קדושים כי קדוש אני והייתם"
 ואלינדמה שכדי , בדרכיול! ינו נאת בוראנכיר , קדושי� ונצחיי� ההיה מצפה מאיתנו שנ"שהקב" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

אד� מקדש " :ל"זפי שאמרו חכ, אסורות מאכלותמ שמרואת זה נוכל להשיג על ידי זה שנתקדש ונ, "כי קדוש אני"
   ).לטיומא (" מקדשי� אותו הרבה, עצמו מעט

  

 

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) 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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