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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 
  )א' טזויקרא (" אחרי מות שני בני אהרן"

אהר�  מיד כאשר מתו בניש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ? "י מות שני בני אהר�אחר"מדוע מציי� הכתוב שמאמר זה למשה היה 
למשה ה "הקבואמר עוד , )ט 'י ויקרא( "יי� ושכר אל תשת", שלא ימותכדי את אהר� מהיי� ומהשכר ה "הקבהזהיר 

של נדב  מחרת מיתת�שלביו� היו�  וששתי מצות אלנראה לומר ו. 'שלא ימות בקרבתו לפני האהר�  שיזהיר את
נאמרה , אזהרת היי�. :)שבת ל(אי� רוח הקודש שורה מתו� עצבות ל ש"אמרו חזו, אונ�היה אהר� כי בו ביו� , אואביהו

האזהרות שהזהיר את את הקדי� הכתוב ש האל, למשה אזהרה השנייהג� הנאמרה ובאותו היו� , לאהר�ישירות 
 �. אזהרת היחיד הכתבנאחרי כ� רק ו, )לא 'טו ויקרא( "בטמא� את משכני אשר בתוכ�"ישראל שלא ימותו בטומאת

דהיינו סדר הדברי� שנכתבו הוא כסדר שבו , "על הסדר נאמרה"ידוע שיש מחלוקת בי� פרשני המקרא הא� התורה 
לדעת , דהיינו אי� קשר בי� סדר הדברי� שנכתב לזמ� שה� בפועל קרו, "אי� מוקד� ומאוחר בתורה"או , ה� קרו
, כגו�, � שבו נכתב משהו שקרה בעבר מציי� זאת הכתוב במפורשכל מקווב, "הנאמר כל התורה כסדר", ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

נאמר כא� ג� ו )א 'במדבר ז( "ויהי ביו� כלות משה להקי� את המשכ�"ו א, )א 'כה ויקרא( "אל משה בהר סיני' וידבר ה"
  . של בני אהר� אחרי מות�מיד היה זה שלהודיע , "אחרי מות"
  

  )ד' ויקרא טז(" גדי קדש הםב"
על בגדי הבד שלובש הכוה� הכתוב שמה שאומר  וידאל צרפתיוידאל צרפתיוידאל צרפתיוידאל צרפתיהרב הרב הרב הרב את דברי  "חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�"מביא ה אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

בגדי הכה� הגדול את בש ול לאהוא מדוע הוא תשובה לשאלה המתבקשת " גדי קדש ה�ב"הגדול בבואו אל הקודש 
כאומר , )א' ראש השנה כו(" עשה סניגוראי� קטיגור נ" ז#לעל פי מה שאמרו ח" בגדי קדש ה�"הכתוב  מרוא ?זהבה
כמו  לאש, "בגדי קדש"בגדי ענוה בגדי הבד ה� , תרו% נוס$. בגדי קטרוגה� אבל האחרי� , קדש בגדיה� אלו ש

 �בגדי� אלו שהדי� הוא ש ,על ממונ� של ישראל סלפי שהקב#ה חתרו% אחר הוא  .בגדי התפארותבגדי הזהב שה
בגדי "זהו שאמר , מופלג בכל שנה ממו�בזבז לישראל יצטרכו א� יהיו של זהב וי� לאחר יו� הכיפורטעוני� גניזה 

  . שצרי� להניח� בקדשדהיינו  "קדש
  

  )ל' ויקרא טז(" תטהרו 'ה לפני"
    ))))::::יומא פהיומא פהיומא פהיומא פה((((" " " " חבירוחבירוחבירוחבירו    אתאתאתאת    שירצהשירצהשירצהשירצה    עדעדעדעד    מכפרמכפרמכפרמכפר    ככככ""""יוהיוהיוהיוה    אי�אי�אי�אי�    לחבירולחבירולחבירולחבירו    אד�אד�אד�אד�    שבי�שבי�שבי�שבי�    עבירותעבירותעבירותעבירות    ,,,,כ מכפרכ מכפרכ מכפרכ מכפר""""יוהיוהיוהיוה    למקו�למקו�למקו�למקו�    אד�אד�אד�אד�    שבי�שבי�שבי�שבי�    עבירותעבירותעבירותעבירות""""

� יו ,דהיינו שבי� אד� למקו� ,"'לפני ה"ה� ש עבירותדווקא ל ש"שמהפסוק שלפנינו למדו חז" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה
�' ויקרא טז(" ועל כל ע� הקהל יכפר"נאמר לכ� רו יהעבירות שבי� אד� לחבמכפר על לא יו� זה  מכפר אבל הכיפורי

את ה מקבל "אז הקב 'ת השכ� אחד לעבוד אוקהילה אחת להיות באגודה אחת ישראל עשו ידווקא כש כלומר )לג
�לפי דר� העול� ביו� ומכיו� ש .מכפר � הכיפורי�יואי� ה� באגודה אחת אי� לב� ו שחלקבזמ� בל א ,תשובת

ל "ואמרו על כ� חז" משהויקהל "נאמר  �כל ,לסור�כול� למחרתו חוזרי� א� מחילה זה מזה  �מבקשי י�כיפורה
והמחלוקות ריבות הולפי שכל דברי  ,כל ימות השנה �די שיהיו ככ ,� הכיפורי�למחרת יושהקהלה זו של הע� היתה 

 �כי  י�כיפורהלמחרת יו� ג� כ�  )יג 'יחשמות ( "לשפוט את הע�"משה על כ� ישב  לחבירונמשכי� מהעסקי� שבי� אד
כי  "שבת שבתו�" נקראזה שיו� טע� זה הו "על מקומו יבא בשלו�"קהילה אחת וכל הע� כול� יהיו  הזדי יל ע
  .בי� האנשי�בה לשלו� יסהיא היטול העסקי� והשביתה ב

  

  
 

  393מס  עלון  ד"בס

        ::::לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת     יוסדיוסדיוסדיוסדממממהעלו� העלו� העלו� העלו� 
  ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג           ל"ז צחק בנימין בר שוריןי        ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
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  )יד' ויקרא יט(" תקלל חרש לא"
 ,אותו י�מקללר שאמע כושלא ש ,"חרש"את הא� ש חומרול כדי ללמוד ק "חרש"מזכיר הכתוב ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

שיהיה האד� את כדי וז ,זהמתבייש כועס או מ מעוששמי קל וחומר שאי� לקלל את , לקללאי� שתורה ההזהירה 
וא� הוא  ,מצד עצמו אלאשומע ש חברזה אינו מצד האיסור ו, וזגדור בדבורו ושלא ירגיל את נפשו בתכונה רעה 

והוא בני� אב לכל שאר  "חרש"הזכיר הכתוב  �לכ ,אצל השומעשיהיה גדור גדור בזה אצל החרש כל שכ� יהיה 
�, מה� י�יראאי� ור ויהעאת החרש ומכשילי� את � מקללי� שדבר הכתוב בהווה שבני אדטע� נוס$ הוא . האנשי

  ".י�קל&ויראת מא"ללב נאמר בו  המסורשכל דבר  "י�קל&ויראת מא"הכתוב אמר כ� ועל 
  

  )יז' ויקרא יט(" הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא"
חששו חכמי� דהיינו שינהג האד� במידת החסידות שהדבר נוגע למדת חסידות  �שהיכ "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה פרשמ

חשש אי� , איסור תורהלוכל שכ� , אבל א� נוגע הדבר לחשש איסור. ולא התירו לכל אד� לנהוג במידה זו ליוהרא
   .אדרבא על פניו יוכיחנו שג� הוא ינהג כמותו, "חטא", חבירוגלל בשהכוונה , "שא עליותולא ". יוהראל

  

   )לב' ויקרא יט(" 'יך אני הקל-רת פני זקן ויראת מאמפני שיבה תקום והד"
            ))))ירושלמי ביכורי�ירושלמי ביכורי�ירושלמי ביכורי�ירושלמי ביכורי�" (" (" (" (שקיימתי מצות זק� תחלהשקיימתי מצות זק� תחלהשקיימתי מצות זק� תחלהשקיימתי מצות זק� תחלה' ' ' ' אני האני האני האני ה""""

על פי מה שכתבו המפרשי� על הקושיא ומתר%  ?לא ברורה מה כוונת הירושלמי """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל בלפי 
לשריו ועבדיו  ושתחופיד שלא ימק אינושמל� בשר וד� דבר , לצבא השמי�ו שתחויה שלא "הקבמדוע מקפיד 

. לקי ממעל&וה� חלק אה "של הקבעמו ונחלתו ה� ישראל התשובה היא שו ?הוא כבודו שלה� כבודהואדרבה 
ה ג� כ� לאותו ולקי המעורב בו משתחו&אההחלק ג� ה לאחד משריו ועבדיו הרי ומשתחויש מישראל וממילא א� א

. ת אפילו לעבדיווה שלא להשתחו"הזהיר הקבומסיבה זו , ה לעבדיוווואי� דר� שו� מל� שיהא משתח ,שר והעבד
 :מרוה א"הקב. )ח' ישעיה מב(" וכבודי לאחר לא את� ותהלתי לפסילי�' אני ה"הפסוק את ועל פי זה יש לפרש ג� כ� 

מל� בשר וד� נות� כבודו לעבדיו שאל מדוע וא� ת ,אני לא את� לשו� אחר את כבודי ואפילו לעבדי ומשרתי
ת ורשות להשתחואת� לומר שא� אני את� את כבודי דהיינו כ, "ותהלתי לפסילי�"שיב הכתוב מ? המשרתי� אותו

כאלו אני נות� אותה תהלה לפסילי� דהיינו  "תהלתי לפסילי�"כאלו הדבר דומה  ,לאחד ממשרתי המשמשי� לפני
 שבוחלק האלקי הוה ג� כ� ומשתח, שהוא משתחווהויה וה לה� שהרי באותה השתחוכאלו אני בעצמי משתחו

אי� ל "חזהיה קשה לש, נוהזכרשדברי הירושלמי אפשר להסביר את ועל פי זה . "וכבודי לאחר לא את�"לפיכ� 
: משיב הכתובעל זה ? זק�ה לומשתחושבו ג� לקי &אהא החלק לה ?ותה התורה לחלוק כבוד ולקו� מפני זק�יצ
הרי ולקו� מפניו שזק� את הל� לכבד ג� א� כ� מותר  ,ת זק� תחלהואני הוא שקיימתי מצו "'י� אני הקל&ויראת מא"

 �  . זוהמצוה את הג� אני מקיי

  'הגיגים לפרקי אבות ב
  )ד(" עשה רצונו כרצונך"

קונה או  אינוהוא ורכו צכאשר אד� בונה לו בית או קונה כלי להיא שעול�  שדרכו של י�י�י�י�''''חיי� מוואלוזחיי� מוואלוזחיי� מוואלוזחיי� מוואלוז    יייירברברברבמבאר 
ימי�  שקנה יחזיק מעמד %פחי� שבנה או היהרבה כדי שהבנ אלא משקיע מעט או אפילו, בונה מהסוג הזול והפשוט

�עשה רצונו : "אומרבא התנא במשנה ו ,היוקר שקיע אתמוכל להואפילו שזה עולה לו יותר יקר הרי הוא , רבי
ה עשה זאת על ומצ לומד תורה או מקיי�תה שאכ, כפי שאתה נוהג בענייני� יני שמי�יג� בענלומר תנהג כ, "כרצונ�

  .הצד היותר טוב ויותר אמיתי ואיכותי
  

  )ד(״ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה״ 
היא זו משנה שואומר א לא תפנה# מלכשאפנה אשנה ש #אל תאמר: את כוונת המשנה "תפארת ישראלתפארת ישראלתפארת ישראלתפארת ישראל"על המבאר ב

�מה כבר נוכל לרכוש בזמ� ש נהעטב, של לימוד תורה קצרזמ� שלא ישתמטו מ ,אזהרה לבני אד� הטרודי� בעסקיה
ייחשב לנו  ואז, להזדמנות של זמ� מרובהע� הלימוד נמתי� שמוטב  ?ק לעסקסבי� עו טרדה לטרדה בי�, מועט

הזדמנות של זמ� מרובה א תהיה ל, תפנה# #שמא לא? ולמה באמת אל לה� להשתמט. הלימוד כתועלתי וממשי
  . שאבד צרהזמ� הקחבל על ו

  

   )'ו( "שים השתדל להיות אישובמקום שאין אנ" 
א� אי� כלומר , "י�שנובמקו� שאי� א: "ומסיימת" ירא חטא ולא ע� האר% חסידאי� בור ": נאמרהמשנה בתחילת  

פי שאי� ב�  על א$ דחטא וחסי יטול על עצמ� את התפקיד של יראלחייב אתה , "להיות איש השתדל" ,בי� ממ�וט
  . המידות הטובות הללואת 

  

  

        """"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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