
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְ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 
  )ב 'טויקרא ( "לחטאת בקר בן קח לך עגל"
            ))))רש�ירש�ירש�ירש�י" (" (" (" (מעשה העגל שעשהמעשה העגל שעשהמעשה העגל שעשהמעשה העגל שעשה    שמכפר לו הקב�ה על ידי עגל זה עלשמכפר לו הקב�ה על ידי עגל זה עלשמכפר לו הקב�ה על ידי עגל זה עלשמכפר לו הקב�ה על ידי עגל זה על    להודיעלהודיעלהודיעלהודיע""""

ללא " על העגל"היה לו לומר די ? "העגל 'מעשה' על"י "רשומר אצור� לאיזה  "ראש דוד"א ב"שואל רבינו החיד
את בני  להצילכדי שמי! ש! לבעשיית העגל היתה אהר  ל שכוונת "סבר חזעל פי ה� וריתביא מו ."מעשה"המילה 

 .עבודה זרהשל סר� שו!  הבהיה  אלו, "לשמה עבירה"היתה עשה העבירה שצא שוי, הוו  שלא יהרגועוהישראל מ
החטאת שאר איסורי! של בחטאות בעוד שעולה קודמת לחטאת בשגגה הזרה  בודהל שבחטא של ע"עוד אמרו חז

מצטרפת למעשה  אי  המחשבהיסורי! שבשאר אכיו  ו ,על הרהור הלבלכפר העולה באה כידוע שקודמת לעולה 
 ג! המחשבהעבודה זרה חטא של אבל ב. אחר כ� נשחטת, דורו שבאה לש!  ,העולהו, ד!קו שחטתנלכ� החטאת 

 לכפר עלכדי חטאת אחר כ� נשחטת הו, המחשבה לכפר עלכדי   העולה נשחטת ראשונה כול, למעשה מצטרפת
מבחינתו זה ה חטאהא! כ  , שמי!ש! להיתה כוונתו אלא עבודה זרה של סר�  לא היה בואהר  אמרנו   כאו. המעשה

חטאתו   ולכ, מחשבהבולא  ,שאי  כא  אלא החטא עצמו במעשה, לעולה חטאת קודמתהשאיסורי! כשאר הוא 
כי חטא , ולא מחשבה מעשהדווקא , "העגל 'מעשה' להודיע שמכפר לו על"דברי רש�י ב קויידמ וזה, קדמה לעולתו

  . למעשה אי  המחשבה מצטרפתש ותחטאכשאר הוא אהר   זה לגבי
  

  )ז 'טויקרא ( "קרב אל המזבח אהרן אל משה ויאמר"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (אמר לו משה למה אתה בוש הלא לכ� נבחרתאמר לו משה למה אתה בוש הלא לכ� נבחרתאמר לו משה למה אתה בוש הלא לכ� נבחרתאמר לו משה למה אתה בוש הלא לכ� נבחרתשהיה אהר  בוש וירא לגשת שהיה אהר  בוש וירא לגשת שהיה אהר  בוש וירא לגשת שהיה אהר  בוש וירא לגשת """"

וכל "מפני שאמר יעקב  ?בושמפני מה היה אהר  כה  שבמדרש ובא מהעל פי " התורהחנוכת "מפרש רבי העשיל ב
בכורי! ארבעה בני! והנה ליעקב היה . מבניוג! מעשר  תתיעקב נדר ל )כב 'כחבראשית (" אשר תת  לי עשר אעשרנו ל�

היה שואהר   ,עשירי על לויהחל ו ,חוזר חלילה ,וכשמוני! אות! ,רו שמנה בני!אממעשר ונשות! ר אדבר שפוט
מדוע נמנה עמר! קשה  ,לא נמנו הבכורי!ש ,שלפי זה רשי!המפא� הקשו . 'נבחר להיות משרת ה, משבטו של לוי

צרי� להיות קרח גורל שלפי הצא יווחוזר חלילה  "יצהר חברו  ועוזיאל"מנות ל �צריאלא  ?בכור של קהתשהיה ה
בבכורי! אבל היתה ה היה העבודעד אז שהעגל חטא קוד! היתה הבכורי! התירו� הוא שאי מניית! של ו. הכה 

 ?למה אתה בוש": שאמר משה, י"כעת אפשר להבי  את דברי רשו. הבכורי! ג! כ את מנו ו והעגל חזרחטא לאחר 
כעת אבל  ,לקרח ולא ל�היתה מגיעה הכהונה הבכורי! ואת ני! ומלא היו  ,חטאת אל לואיש "הלא לכ� נבחרת
  . נבחרתמוני! את הבכורי! ולכ  , העגל תלאחר שעשית א

  

  )ח 'טויקרא ( "וישחט את עגל החטאת אשר לו"
עגל המחמת חטא זה בא הרי  ,נדנוד קלאפילו באיזה חטא כשל נלצדיק ששא! קרה " נע! אלימל�נע! אלימל�נע! אלימל�נע! אלימל�"מבאר ה
על  מתחרט מיד ומצטער מאדצדיק שהזה ועל ידי  ,איזה עבירה קלהלעבור צדיק לפילו אמת גורשל החטא  והזוהמא
שהחטא הזה הכוונה היא " אשר לו"בתוספת  "וישחט את עגל החטאת"בכ� הוא גור! לומהרהר בתשובה מעשיו 

ובראות שאר בני אד! את מעשה הצדיק הזה אי�  ,גודל צדקתומלעבירה נחשב אינו נחשב לעבירה כי א! לו לבדו 
  .'ה בתשובה אפילו על דברי! קלי! מאד נשבר לב! בקרב! ומוסרי! נפש! ודמ! לעבודת שמהרהר
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   )ד-ג 'טויקרא ( "נראה אליכם' כי היום ה ...שור ואיל לשלמיםו... קחו שעיר עיזים לחטאת"
הרי , ה לקחת קרב  ולהקריבו בו ביו!ומכ� שהכתוב מצוה היתממביע  """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""בבבבב ב ב ב ''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצ

לא ליו! אותו הב וביקרהקרב  ול תקחל' וה היצמדוע כא  , ימי!ה בעארכל קרב  צרי� ביקור ש ).פסחי! צו(קיימא ל  
לא א, הכפרצור� ל' עצמ! להאת יקרבו  ישראלשראוי ל שהיה "מחזדוע יהומתר� מ? !של ארבעה ימי ביקור
חשוב צרי� ל, "ושחט אותו"ולכ  כשהאד! אומר , האד! עצמובמקו! ציוה להקריב בהמה ה חס עליה! ו"שהקב

וה יצכ� משו! ו. בשביל אהבת הבורא עצמו תאהוא רוצה לשחוט דהיינו , "אותו"ושחט , ל"זבדעתו כמו שאמרו ח
וכאילו הוא , חל% עצמו ואהלחשוב שהקרב  ל "חזקרב  הצריכו את הכי כשהקריבו , לטעו  ביקור לקרב  ה"בהק

וד מיסהאד!  תלהוציא אכדי ולכ  בכל יו! ויו! היה הביקור , יסודות בבהמהארבעה והנה יש . עצמואת הקריב 
לא הצריכו  ,לואי!ימשל הביו! השמיני  , כאוהנה . כדי שיהיה חשוב כאד! עצמו, עד שיצא מיסוד הבהמה, הבהמה

הקרבנות היו , כי אז היה לה! הזדככות והיו מטוהרי! מכל חטא ועו , בשביל לכפר עליה!כי הקרב  לא היה , ביקור
שהיה עת רצו  מחמת , קאובשביל אהבת הבורא לישראל דוהיתה השראת השכינה במשכ  כ  ו', לשמוח לפני הרק 

ומזה , כי לא הוצרכו הקרבנות אז לכפר, ולא בשביל הקרבנות, גה גדולה ובמעלה עליונהבמדרשהיו ישראל אז 
יל לשלמי! ושור וא", כעתכלומר קחו , "קחו שעיר עיזי!" :הכתובנת כוו ווז. טעו  ביקורהקורב  הטע! לא היה 

נראה ' כי היו! ה"משו! , טעו  ביקורהקרב  לא היה שמה ו', כלומר קחו מיד היו! לזבוח לפני ה, "'לזבוח לפני ה
אוהב אתכ! הוא רק מחמת ש, בשבילכ! ולא בשביל הקרב דהיינו , כלומר השראת שכינתו תהיה אליכ!, "אליכ!

  . ורביק ימיארבעה לקורב  לכ  לא הצריכו , שכינתו ביניכ!את הוא משרה 
  

  )ט' טויקרא (" הדם יצק אל יסוד המזבח ואת"
" כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא"ב ותככ, לכפר על נפש האד! שקיומה בד!שהטע! הוא כדי  רבינו בחיימבאר 

החלב , דברי! הללו שלשאת קטיר הציווי לה ועל כ  היה, "כי הד! הוא בנפש יכפר" ש! בוכתעוד ו, )'ויקרא יז(
ואת "וזהו שאמר , הע! מדר� טובה לדר� רעהאת בחטא ומטי!  מסכימי! !שתולפי ששל, והכליות ויותרת הכבד

החלב הוא השומ  המביא את האד! לידי , "המזבחה הקטירהחלב ואת הכליות ואת היותרת מ  הכבד מ  החטאת 
. )'דברי! לב( "וישמ  ישרו  ויבעט שמנת עבית כשית ויטוש", והוא הסבה שטבע של אד! גס ומתגאה, גסות הרוח

 "א% לילות יסרוני כליותי", )'תהלי! סו( "צרפה כליותי ולבי", שאמרו כליות יועצות הוא, הכליות ה  מקור העצה
עס והמבקשת השררה ותענוגי באד! והיא המולידה החמה והכ המתפשטתהנפש המתאוה  מנומ ,הכבד. )'טז לי!תה(

והכל בא לכפר על חטא האד! היוצא משומ  הלב ומחשבת , הרעהוכל זה היה מקטיר לצפו  כי מש! תפתח . הגו%
  . הלב ומתאות הכבד

  

  )ב' יאויקרא (" החיה אשר תאכלו זאת"
שתשרה י! יאשר בו היו ראועדי , הרוחני שקנו במת  תורה עדי!ישראל את בני שהתנצלו  יאחרש" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
 )כא 'כ שמות(" אבא אלי� וברכתי�, שמי אתבכל המקו! אשר אזכיר : "אמרשנ, תיוו� אמצעילא שו! לעליה!  שכינה

ה "אלא שהקב )יא 'כו ויקרא( "ולא תגעל נפשי אתכ!, ונתתי משכני בתוככ!" כאמרו,   לעתיד לבאיכמו שיהיה העני
, תיקו בתפלתו איזה השיג משה ו, )ג לג שמות( "כי לא אעלה בקרב�"שנאמר , מהשרות עוד שכינתו ביניה! כללמאס 

" הע!אל כל ' וירא כבוד ה"ל &עד שהשיגו וזכו א, וזבחיו ומשרתיושתשרה השכינה בתוכ! באמצעות משכ  וכליו 
וזה , באור החיי! הנצחיי!לאור  מוכ מזג! שיהיה את ראה לתק  כמו כ  ו .ואל ירידת אש מ  השמי! )כג 'ט ויקרא(

ונטמת! "כאמרו , ובמושכלותדות יאת המאכלי! המטמאי! את הנפש במהכתוב אסר , והתולדהקו  המזונות יבת
המעלה אתכ! ' ה אניולא תטמאו את נפשותיכ! בכל השר� כי "וכאמרו  "נפשותיכ!אל תשקצו את "וכאמרו  "ב!

כי קדוש "כאמרו , אמי! לבורודו, פירוש נצחיי! "והיית! קדושי! והתקדשת!", "י!קל&מאר� מצרי! להיות לכ! לא
 בניוהזרת! את "כאמרו , את הזרע ולטהרו מכל טומאה לקדשכדי , הזבה והיולדת, הנדההכתוב את ואסר , "אני

והזכיר לשו  טומאה בנבלת בהמה וחיה טמאה  "משכניבטמא! את , ולא ימותו בטמאת!, ישראל מטמאת!
אמנ! המטמאי! , ובקצת! טומאת משא מגערה שבכל אחד מאלו יש טומאת ובנבלת בהמה טהו שרצי!שמונה וב

שק� "כאמרו , מגע כלל יזכור בה! שקו� טומאתוה! דגי! ועופות וחגבי! ושאר שרצי! שאי  בה! , בלבדאת הנפש 
  ". ה!לא תאכלו! כי שק� ", "שק� הוא לא יאכל", "שק� ה! יאכלולא ", "ה! לכ!

  

  )מד' יאויקרא ( "ולא תטמאו את נפשותיכם, י קדוש אניוהתקדשתם והייתם קדושים כ"
יכנס שלא , אני אקדש אתכ! אזי, א! את! מתקדשי!לומר ש, "והתקדשת!"הקדוש כוונת הכתוב " אור החיי!אור החיי!אור החיי!אור החיי!"לפי ה

 !עצמ צדיקי! ,יד  על תקלה מביא ה"הקב אי  ,צדיקי! של בהמת מה ו"ל "כמאמר חז, שיקו�של דבר שו! לגופכ! 
  .לגופואיסור שלא יכנס  אד!ה את רוישמה "הקבשתוספות מבואר בו:) חולי  ה(" ?שכ  כל לא
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