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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' ויקרא א(" אליו מאהל מועד' ה וידבר"

אל משה אזי ' ומתר� על פי הידוע שכאשר דיבר ה? "אליו"לומר הכתוב הוצר� הקדוש מדוע " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה
ה "מה שמנע הקבשוהיינו יכולי� לחשוב , 'רק משה שמע את הקול א� כל ישראל שהיו סביבו לא שמעו את קול ה

באהל אל משה ' הידבר ר שאכ אבל, היה משו� שמעלת� של ישראל לא הספיקה, שלא ישמע לבני ישראל, ת קולוא
משרתיו כוהני� שנמצאי� ש� שהרי ה� מהי� הנאמרי� שמיעת הדבראת לא ימנע ה "היינו חושבי� שהקבמועד 

משה אל ' כאשר דיבר ה שאפילולומר לנו  "הל מועדאליו מאו"אמר כ� בא הכתוב ול, וה� ברמה רוחנית גבוהה יותר
  . בלבד אלא למשה� הלנשמע הדיבור לא היה בכל זאת ', כהני האשר נמצאי� ש�  ,אוהל מועדב
  

  )ב' אויקרא ( "'אדם כי יקריב מכם קרבן לה"
 א"ד ה"יוש� בזאת הכתוב אומר  "'קרב� לה"מקו� שנאמר שהתורה נוקטת בלשו� אחידה ובכל  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

שיגידו שיש מספר רשויות בשמי� וכל קרב� פתחו� פה למיני�  תשלא לתוזאת כדי , ה ולא בשו� ש� אחר"של הקב
, בסדר הזה דווקא" 'לה קרב�"אמר אלא  "קרב�' לה"לא אמר ואומר שהכתוב  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי! . הול� לרשות אחרת

' לה"או " מנחה' לה"או " עולה' לה"לא יאמר ' כאשר מתכוו� אד� להקדיש דבר להל ש"זלשו� זו דרשו חומ
והטע� הוא שמא ימות האד� אחרי " 'שלמי� לה"או " 'מנחה לה"או " 'עולה לה"יאמר בסדר הזה אלא " שלמי�

מכא� נית� ללמוד . שאמר את המילה הראשונה ולא יספיק להשלי� את הדיבור ויצא שהוציא ש� שמי� לבטלה
כדי לא " 'קרב� לה"שיאמר תורה קרב� הזהירה השעתיד להקריב אד� ומה א� : מוסר השכל בדר� של קל וחומר

  . סת�' הש� את מזכיר מור הדבר שאד� ח וכמהעל אחת כמה , להוציא ש� שמי� לבטלה
  

  )יג' ויקרא ב( "תמלח במלח מנחתך וכל קרבן"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ���לכ� שצרי� להקפיד ולמלוח את כל הקרבנות הוא כדי להבדיל את קרבנות בני ישראל  טע�ש 

נדרשו , הזרהולא מקריבי� אותו ע� הקרב� לעבודה מלח כיו� שה� מואסי� ב, מהקורבנות של עובדי העבודה הזרה
 מבליתפל יאכל ' לח� השדר� כבוד תרו� נוס! הוא שאי� זה , ג� מלח' בני ישראל להביא ע� כל קרב� שלה� לה

של הקורב� העצי� והד� ל "דרשו חז �ולכ, )ח 'מלאכי א(" פני� הישא או הירצ� הקריבהו נא לפחת�"בבחינת , מלח
   .עוני� מלחנ� טאי

  

  )ב' ויקרא ג( "הניםכה ןוזרקו בני אהר"
שדבר זה נאמר כדי " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה "הני�כה �בני אהרוזרקו "בקרב� הבא מ� הבקר הקרב באוהל מועד נאמר 

אבל , "שלמי� פרי�"מ� הבקר סיני זבחי� הר הבכורי� הקריבו בג� מצאנו ששמשו� להבדיל אות� מהבכורי� 
נוטלי� ה� משו� ש" בני אהר�"ואמר רק " הני�הכ"הכתוב עז לא הזכיר מ� ה ואצא� בנוגע לקרב� שלמי� מ� ה

למרות שאינ� " בני אהר�"מה שה� ת לכ� נובעת מזכוה לה� ולנשיה� י�נאכלואיברי� אלו שוק החזה ובתמורה את ה
בעבודות  �מחויביה שה� מש, תאולהרהוא כדי  "בני אהר� הכהני�"בעולה מה שנאמר ו. עוסקות בעבודת הקרבנות

 . "כוהני�"הוא משו� שה�  אילו
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   )כז 'דויקרא ( "אשר לא תעשינה ואשם' ונפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצות ה"
כמה יותר הוא מבי� , ה"באת הקיותר שהאד� עובד שככול , דועשי """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""ב בב בב בב ב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמבאר 

 ההמצוה אינהרי ש', אד� עושה מצוה והוא סובר שהוא עובד את הר שאאבל כ, הבורא ו שלכנגד גדולתהוא כלו� 
' לא'אשר ' ה אחת מכל מצות התועש" ?שלה כלומר מה החטא, "ונפש כי תחטא"וזהו פירוש הפסוק . לכלו� תנחשב

  ". ואש�", כראוי' האת עובד הוא הוא סובר שא� ו', לא'כעשה לו תכלומר שהמצוה הזאת , "ואש� %תעשינה 
  

   )ד 'הויקרא ( "או נפש כי תשבע לבטא בשפתים"
    שהואשהואשהואשהוא    כלכלכלכל    ואכלואכלואכלואכל    אוכלאוכלאוכלאוכל    שלאשלאשלאשלא    שבועהשבועהשבועהשבועה    ,,,,אכלתיאכלתיאכלתיאכלתי    ושלאושלאושלאושלא    שאכלתישאכלתישאכלתישאכלתי    ,,,,אוכלאוכלאוכלאוכל    ושלאושלאושלאושלא    שאוכלשאוכלשאוכלשאוכל    שבועהשבועהשבועהשבועה    ....ארבעארבעארבעארבע    שה�שה�שה�שה�    שתי�שתי�שתי�שתי�    שבועותשבועותשבועותשבועות""""

    ביביביבירררר    לה�לה�לה�לה�    אמראמראמראמר    ????חייבחייבחייבחייב    שזהשזהשזהשזה    חייבחייבחייבחייב    שהואשהואשהואשהוא    שהואשהואשהואשהוא    כלכלכלכל    באוכלבאוכלבאוכלבאוכל    מצינומצינומצינומצינו    היכ�היכ�היכ�היכ�    ::::בי עקיבאבי עקיבאבי עקיבאבי עקיבאלרלרלרלר    לולולולו    אמרואמרואמרואמרו    ....עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    רבירבירבירבי    דברידברידברידברי    ,,,,חייבחייבחייבחייב
        ))))::::שבועות יטשבועות יטשבועות יטשבועות יט((((    """"????קרב�קרב�קרב�קרב�    ומביאומביאומביאומביא    מדברמדברמדברמדבר    שזהשזהשזהשזה    קרב�קרב�קרב�קרב�    ומביאומביאומביאומביא    במדברבמדברבמדברבמדבר    מצינומצינומצינומצינו    היכ�היכ�היכ�היכ�    וכיוכיוכיוכי    ::::עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא
 משברי� �על ידי זה הועצמ� את � מעני� ומסגפישיש צדיקי� , צדיקי�שני סוגי� של יש ש" אלימל�אלימל�אלימל�אלימל� נע�נע�נע�נע�"מבאר ה

ברכה שפע של ה� משפיעי� ובזה בקדושה ובטהרה  לוכאשלה� היא ל' שעבודת הויש צדיקי� . �כח הדיניאת 
והשליטה שיש זה ח הוהכ, והדבר מתקיי�ח להשביע ולגזור כרצונ� וכלו יש הלצדיקי� שני סוגי הל .ופרנסה לעול�

 אחאב ה� ואלו בכיפה מלכו שלשה רבנ� תנו" :ל"כמאמר חז "שבועה"של � נקרא בלשו� ייקתיהוא ודבר  לה� לגזור
 אי� ואמרו לבקש� ש� אדוני שלח לא אשר וממלכה גוי יש א� י�קל%א' ה חי" דכתיב אחאב .ונבוכדנצר ואחשורוש
 מגילה( " להו משבע מצי היכי עלייהו מלי� דהוה לא ואי )י 'יח מלכי� א(" ימצאכה לא כי הגוי ואת הממלכה את והשביע

� ייקהדבר מתוגוזר שהצדיק של ח וכהולכ� , �אות היה יכול להשביעאחאב עליה� כח השליטה שהיה לשמצא יו ).יא
כח להשביע � שיש להצדיקי� שני סוגי� של יש כלומר , "עות שתי�בוש"לשו� המשנה וזהו . "שבועה"נקרא בש� 

ה ברו� הוא "הויש� תיקו� ל �גורמיכלומר שני סוגי� אלו של צדיקי� " שה� ארבע"דבר ויתקיי� כמבואר ולגזור 
הצדיק מתק� באכילתו ו" אוכלש"הצדיק על רומז , "שאוכל ושלא אוכל"ת המשנה ומפרש. אותיות' דב� שהוא 

הצדיק הזה שהוא , כלומר, "שאכלתי", שבועות 'עוד בל "ועליה� הוסיפו חז, בעינויו ובסיגופומתק� ו" שאינו אוכל"
לבו יבער על צרי� שלא קדושה ובעבר לשאכל  תואכילמהאג דמו להיותועצמו לצרי� להזכיר  ,אוכל עתה בקדושה

 בעברידאג על הסיגופי� שסיג! עצמו שצרי� שעצמו את מסג! שהשני מהסוג רמז על הצדיק מ, "ושלא אכלתי", כ�
שלא לש� שמי� על דר� ח� וכאת עצמ� ומכחישי� את מסגפי� ה� פעמי� לכי , 'ה עבודת לש שלא היו לתכלית

הסיגופי�  לבו יבער עלצרי� שלתק� והזה וצרי� הצדיק , )ד 'ישעיה נח( "ה� לריב ומצה תצומו" :שאמר הכתוב
מז על ור, "או נפש: "שאמר הכתובמה וזה . הכלאת צדיקי� לתק� לכח יש ואז ', ה עבודתש� הקודמי� שלא היו ל

ת ומעשה בעולמת פועליא הומעשה  תנחשבשעקימת שפתיו של הצדיק , "לבטא בשפתי�", מבוארהצדיק כ
גווני ' וכל רמז על בשא %להטיב ,כלשלא או %להרע" )ב 'שבועות יט(ל "כמו שאמרו חז, העליוני� להרע או להטיב

� הצדיק הכל אשר יבטא כלומר " לכל אשר יבטא". "צדיקי�ה �  . בסיגופו האד� בשבועה הזזה באכילתו וה
  

   )יח' הויקרא ( "והוא לא ידע ונסלח לו... תמים מן הצאן הביא אילו"
מנדל מנדל מנדל מנדל ח� ח� ח� ח� ננננממממרבי רבי רבי רבי אל וש .עבר עבירה או לאהוא  יודע בוודאות א�נו איהאד� מפני ש, אש� תלוי&" זה נקראהקרב� ה

 ?עבירה אלא רק ספקת ודאיעבירה והרי אי� כא� ? שהוא יקר ,אש� תלויאיל ל מביאהאד� הזה מדוע  ,מקוצקמקוצקמקוצקמקוצק
 של האד� שהואמשו� שעצ� הידיעה . להביא קרב� יקר יותר צרי� האד�, בספקמוטל דווקא מפני שהדבר ומתר� ש

א� , אול�. כפרה ונחשב לו כמקצת העונש הואצער זה ה. על מעשיומתחרט הוא ו, צער רב וגורמת ל .ר עבירהבע
ת שיוכל לראות ולהכיר היטב א הרי שעדיי� צרי� הוא להתחזק בדרכיו כדי, עבר עבירה א� לאו האד� מסתפק א�

  . עליו להביא קרב� יקרלכ� , מעשיו
  

  )יט' ויקרא ה(" אשם הוא אשם אשם לה׳"
כי "פסוק על  עוללות אפרי�עוללות אפרי�עוללות אפרי�עוללות אפרי� ה שכתב הרבעל פי מ ירמז מוסר ,""""דדדדפני דופני דופני דופני דו""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידאומר , יש בפסוק שלפנינו
על ה� והיחיד  רוב חטאות הצבוררומז לנו ששדוד המל� , )ה' תהלי� לח(" כמשא כבד יכבדו ממני עונותי עברו ראשי

שהיא  "אש�"דבר זה רמוז ג� בפסוק שלפנינו במילה ו, א"משאשי תיבות רשה�  ,כילה'א ,מלות'ש ,מו�'עסקי מ
  ". אש� אש� לה'", רוד! אחר שלוש אלהא� האד� ש, מו�'מ ,מלות'ש ,כילה'אראשי תיבות של 

  

  )כה' ויקרא ה(" 'לה אשמו יביא ואת"
   ,גזל אשר הגזלה את והשיב"רק לאחר שנאמר " 'לה אשמו יביא ואת"הכתוב אומר ש" ספורנוספורנוספורנוספורנו"המבאר 

  ללמדנו  )כג' ויקרא ה(" מצא אשר האבדה את או ,אתו הפקד אשר קדו�יהפ את או ,עשק אשר שקוהע את או
שלא  עדהביא את אשמו "ל "זח אמרמהבאת הקרב� כלפני  הניזקפייס את המזיק אי� הקרב� מכפר אלא א� כ� ש

  ". לו לא יצאהביא גז
  

  

        """"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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