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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 
  )ג' ויקרא יב(" בשר ערלתו ימולוביום השמיני "

, "מילה: "המילה וה� מצותזמ� בשחייבי� לעשות הדברי�  שלשעל מז מרשהכתוב , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה
מוהל היא מה ש "פריעה"ה, יכרותכלומר , "ימול" רואמרמוזה ב, הי כריתת הערלהזו "מילה". "מציצה"ו, "פריעה"

הוא ד�  "מציצה. "ו כבשר שאי� בו חיותה אותיעשכלומר  "בשר" רוז באמורמזה ו, הדק לשני� עוראת הפורע 
והוא מעורב , האד� בד�יש לה� חלק , לצד היות� חלק אחד מגו�, המזוה� של שני בחינות אלו ערלה ופריעה

מובא בזוהר . ערלתווהוא מה שרמז באומרו , למצו� ד� זה לצד שהוא ג� כ� בחינת ערלה' וציוה ה, בכללות האד�
, קליפותיש ארבע שבאגוז ידוע , )יא 'ש ו"שה( "גינת אגוז"בחינת ב, הבחינת הקדושות את קליפות הסובבשיש ארבע 

 הדבוקההקליפה  .ד .י� חלקי האוכלהקליפה המפרידה ב. ג .קליפה הקשה. ב. יבשת ונופלתיקליפה המרה המתה. א
, קליפהשל בחינות  שלושמפרידי� מהאד�  המילהברית ובמצות . דבוקה בוכיו� שהיא ונאכלת ע� האוכל , באוכל

, המשתברת אגוזהכנגד קליפת היא  "פריעה", צונה של אגוזיהרמוזה בקליפה הח היא כנגד בחינה "ערלה"ה
  . צרי" לשולפה מהאוכלשבי� חלקי האוכל וה דיקליפה שמפרההוא כנגד  "מציצה"

  

  )ג' ויקרא יב( "בשר ערלתו השמיני ימול וביום"
ונה ימי� מהלידה מתעכל מסביר שקביעת היו� השמיני כזמ� לברית המילה היא משו� שרק אחר שמ" ספורנוספורנוספורנוספורנו"ה

ממי הנידה ראוי טהר רק לאחר שהתינוק נו, במעי אמובזמ� שהיה זו� ינהוא  ממנוד� הנדות הטמא של כאצל התינוק 
  . כנס בברית קדשילההוא 

  

  )ו' ויקרא יב(" ובן יונה או תור לחטאת"
הסבר הוא שכל הטע� שיולדת וה. כמו יולדת עניה" חטאת עו�"רק יולדת עשירה מביאה שג� " מש" חכמהמש" חכמהמש" חכמהמש" חכמה"מעיר ה

היא לא נשבעת ששל צירי הלידה היא  רצעמנמצאת ביולדת הלידה כאשר השבשעה הוא משו� , מביאה קרב� חטאת
  .ב� זוגה ואינה נזקקת אלא לב� זוגהמשו� שהיונה נאמנה למביאה יונה לחטאת היא לכ� , לבעלהיותר תזקק 

  

  ) ב 'ידויקרא ( "זאת תהיה תורת המצורע"
וא� ע� האר� הוא ישפיל את , א� תלמיד חכ� הוא יעסוק בתורה ?תקנתו של מספרי לשו� הרע המ"על הגמרא 

למצורע היא לפי ספרי המוסר התשובה הראויה , לכאורה, """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל בשואל  :)ערכי� טו(" עצמו
תשובה שהיא שונה מהמיד חכ� לתללכ� לא מוב� מדוע ניתנת תשובה ו, תשובה המתאימה לחטא ,תשובת המשקל

שאר  לזהה לתשובה שחכ� הלתלמיד שאולי על פניו אי� נראה כ" אבל התשובה , ומתר�? לשאר כל אד�שניתנת 
הול" ' וה: "מהפסוקהגמרא מקשה ו .)קידושי� לב( "רב שמחל על כבודו אי� כבודו מחול"בגמרא שהרי מובא . כל אד�
ה משו� שכל "ומתרצת הגמרא ששונה הדבר אצל הקב, ה מחל על כבודו"שכביכול הקב) כא 'יג שמות( "לפניה�

לכ� אינו למחול  ואילו אצל התלמיד החכ� התורה אינה שלו, העול� הוא שלו והתורה היא שלו והוא יכול למחול
ובתורתו יהגה : "על כ" עונה הגמרא שג� אצל תלמיד חכ� לאחר שלמד את התורה היא שלו שנאמר, על כבודו

רב "כיו� שא" . שישפיל את עצמולתלמיד החכ� היא באמת התשובה הראויה לפי זה . )ב' תהלי� א(" לילהיומ� ו
יעסוק "בגמרא אמר לכ� נעצמו את להשפיל תלמיד החכ� אפשר לאי , "א� כ "שמחל על כבודו אי� כבודו מחול

נמצא . הה לשאר כל אד�הזלתשובת המשקל הגיע יוכל לשלו ואז הוא היה התורה תיהגה בה לאחר שו "בתורה
  . לשאר כל אד�ה� חכ� והלתלמיד ה� תשובה אחת נת נותשהגמרא 
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   )ב 'ידויקרא ( "ביום טהרתוזאת תהיה תורת המצורע "
כות שכל דרכיו של אד� צרי, )ח' מיכה ו( "להי"%הצנע לכת ע� א"הוא ' בעבודת הכלל גדול ש" נע� אלימל"נע� אלימל"נע� אלימל"נע� אלימל""מבאר ה

בהצנע א� עושה זאת אבל  ,פניה וגדלותות להגיע לידי בקלי הוא עלול גלוכי כשאד� עושה דבר ב, הצנעהיות בל
א" א� ' אל הקרב הת� שרוצה לאדכל זה נכו� כאשר מדובר בא" , ואות כי אי� אד� רואה, לידי פניה� חשש שיגיע אי

ג� בהכרח צריכה להיות תשובתו  ,כמו לשו� הרע או שאר עבירות ,בעל תשובה שעשה עבירה בפרהסיאמדובר ב
בסתר עבירה א� עבר . אותוצרי" לפלוט  "נבלע בו כאיסור באותו האופ� שכלומר  "כבולעו כ" פולטו"כי , בפרהסיא

פרהסיא אבל אי" יעשה בבנגלה ו צרי" שתהיהתשובתו ג� פרהסיא בבגלוי וירה היתה העביעשה תשובה בסתר וא� 
מי� ואז בודאי קנתו שיל" אצל הצדיקי� השללכ� ת? ויפסיד הכלתשובה בפרהסיא פ� יבא לו איזה פניה בתשובתו 

את פניה בראותו ידי בא לות שיאפשר �איהצדיקי� וג� שבו במקו� כי היצר הרע אי� בו כח לשלוט , ינצל מהפניות
רעיו� זה רמוז ? אי" אתגאה במעשיי נגד מעשה הצדיקי�לעצמו אמר וימאד יחרד לבו בקרבו וקי� מעשה הצדי

כלומר , "ביו� טהרתו" , שדבר לשו� הרע, התשובה הראויה למצורע "זאת תהיה תורת המצורע"בפסוק שלפנינו 
בא לו תוא� תאמר שמא , תשובה בפרהסיא ובגלוי כיו� שהוא גלוי מפורס� על ידי שיעשהעצמו את צרי" לטהר 

 'את העובד שהוא הצדיק הגדול ששיל" אצל כה� היא תקנתו , כלומר, "והובא אל הכה�"אמר כ� לגדלות מזה איזה 
  . מעשה הצדיקי�את באמת וזה ימנעהו מכל פניה בראותו 

  

   )ט' ידויקרא (" עיניו גבת ואת זקנו ואת ראשו את ,ביום השביעי יגלח את כל שערו והיה"
יגלח את כל "הכתוב י� ה� במה שאמר לוהלוא כבר כל "גבות עיניואת זקנו ואת את ראשו ו"הכתוב פרט מדוע מ

המצורע . אלונגעי� בבגינ� נענש האד� עבירות אשר שלוש הלקרובי� ששלוש האיברי� " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה? "שערו
יע� כי גבהו בנות " :כתובשו ראש לכל דבר כמרוצה להיות שהאד� , לכפר על גסות הרוחכדי  "ראשו"מגלח את 

הפה לכפר על וזאת ה� השערות סביב לפיו ש "זקנו"את מגלח הוא  .)יז%טז 'ישעיה ג( "ציו�קדקד בנות  'ושפח ה... ציו�
  . לכפר על צרות העי�על מנת  "גבות עיניו"מגלח את . שו� הרעלמדבר ש

  'קי אבות אפרלהגיגים 
   )א( "רה ליהושעסיני ומסמשה קבל תורה מ"

ומתר� שבא הדבר ? &ונתנה&נאמר  &ומסרה& ולאבמשנה נאמר מדוע , בי�בי�בי�בי�בבבבמלומלומלומלובי יוס� יצחק בי יוס� יצחק בי יוס� יצחק בי יוס� יצחק ררררר "שואל האדמו
רב הכאשר היינו ד, "במסירות"א� היא באה  אלאאינה אפשרית , הרב לתלמידיושל תורה ה תלהנחשלנו ז לרמ
   . התלמידי� ר כל כולו אלסמתמ

  

  )א( "משה קיבל תורה מסיני"
ה "על ידי הקבניתנה ישירות על ידי שליח ולא התורה ניתנה מדוע , """"איש חיאיש חיאיש חיאיש חי    ב�ב�ב�ב�""""ההההבעל בעל בעל בעל     ,,,,רבינו יוס� חיי�רבינו יוס� חיי�רבינו יוס� חיי�רבינו יוס� חיי�שואל 
' דברי� כד( "ביומו תת� שכרו"די� של � על פי הרתמו? ה"מהקבשנאמרו ישירות שני הדברות הראשונות כמו , בעצמו

י שליח אי� ידפועל על את השכר בעל הבית א�  בלא ,ביומושל הפועל שכרו את בעל הבית לשל� את חייב המ, )טו
דבר בעצמו בעל הבית ששכר את הפועלי� נות� את התורה הריהו כה בעצמו היה "בהק� א ,לכ�. זההחיוב עליו את ה

שכר נצחי הוא ה "הקב" כיו� שהשכר שמשל� א, ל� הזהעובדהיינו  "ביומו" הפועל שכרשמחייב אותו לשל� את 
דחות את להוא ל וכית עכי שליח וידאת התורה על  לתת ה"הקבבחר , לכ�, בעול� הזה �כר כזה לא שיי" לשלוש
   . שכרו בעול� הזהאת וע תביוכל האד� לשלא ב באעול� הלנצחי ההשכר � ושלת

  

   )ה( וחה״לרו ח״יהי ביתך פתו
לקבלת דהיינו  "רווחה"ל חפתו מתי יהיה בית", כ" וחה&לרו ח&יהי בית" פתו: המאמר מבואר מדרש שמואלמדרש שמואלמדרש שמואלמדרש שמואלבבבב
ת טשהו בזכותו. עניי�עוזרי� לתמיד יהיה בית" מקו� שבו אשר כ, בית"& כאשר &יהיו עניי� בני? השמי�ה מברכה
   .� את�געו שתותזכו לברכת שמי� ועזרה לעניי� ה

  

 ) 'ו(" את כל האדם לכף זכות ןהוה דו"

א� ההוא באמת ח� מכל חטא : ממה נפש". לכ� זכותאד� כל דו� לאי דכ, חהחהחהחהססססהיהודי הקדוש מפשיהיהודי הקדוש מפשיהיהודי הקדוש מפשיהיהודי הקדוש מפשיאומר , בכל מצב
שהרי עדיי� נכו� ללמד עליו זכות , ההוא באמת אש�וא� . יתיאמנכו� והיה ת והזכ רי שלימודה, רעהשו� ולא עשה 
, על הזולתרעה  מדברי�כאשר , לעומת זאת. "הוה ד� את כל האד� לכ� זכות" :ל"חזת וומצאת אד� הקיי� בינתיי� 

וא� , רהמוהיא עבירה חש, יאו עליו ש� רעהוצשי הר ,א� ההוא ח� מחטא: ממה נפש". מעשה רעזהו בכל מקרה 
 . כל האד� לכ� זכות ו�לדי� רשוהדל "חזעדיי� עוברי� על דברי , אש�אכ� אכ� חטא ובאמת אפילו ההוא 
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