
  
  

  

 '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 'טזויקרא ( "דבר אל אהרן אחיך"

� יקניילאנשי� לצי� וריבוא להוכיח אד� שלא הבני להמוכיחי� את  למדל הבאהתורה ש "נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"לומד ה
אלא התוכחה צריכה , )ח 'משלי ט( "אל תוכח ל�: "כמו שאמר הכתוב, כללזניה� ונכנסי� באלא דברי� האשר בודאי 

דרכי להורות את גיד ויש להאליה�  ,בתשובהלחזור מוסר ורוצי� התוכחה והמקשיבי� לקול שרק לאנשי� להיות 
דאי מעשי� טובי� ולעשות שהוא אחי� ורוצה כיו! לומר כ, )ב 'טזויקרא ( "דבר אל אהר! אחי�"ו הכוונה וז. התשובה

א� הוא אד� כזה דהיינו , "יבא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכתאל "תאמר אליו  �וכ ,תוכחה ממ�את היקבל ש
אל יבא "אד� כזה , נכשל בעבירההוא שיש לו מיני עתי� לטובה ולרעה שלפעמי� עושה מעשי� טובי� ולפעמי� 

מבדיל שכיו! שעשה לעצמו מס� , "מבית לפרוכת"ה� עצמו בסודות עליוני� שאת ס יא יכנלש, "בכל עת אל הקדש
  . ישוב בתשובה מעבירות שבידועליו תחילה אלא ב, יכנס בסודות עליוני� מידלו לה ללכ! אהקדושה  בינו ובי!

  

  )ח' טזויקרא (" וגורל אחד לעזאזל"
וגורל אחד וגורל אחד וגורל אחד וגורל אחד ' ' ' ' גורל אחד להגורל אחד להגורל אחד להגורל אחד לה""""    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר, , , , שלא לבטל את קרבנ�שלא לבטל את קרבנ�שלא לבטל את קרבנ�שלא לבטל את קרבנ�, , , , ל שוחד ביו� הכפורי�ל שוחד ביו� הכפורי�ל שוחד ביו� הכפורי�ל שוחד ביו� הכפורי�""""לפיכ� היו נותני! לו לסמאלפיכ� היו נותני! לו לסמאלפיכ� היו נותני! לו לסמאלפיכ� היו נותני! לו לסמא""""

שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר , , , , וכל עונותיה� של ישראל עליווכל עונותיה� של ישראל עליווכל עונותיה� של ישראל עליווכל עונותיה� של ישראל עליו, , , , וגורלו של עזאזל שעיר החטאתוגורלו של עזאזל שעיר החטאתוגורלו של עזאזל שעיר החטאתוגורלו של עזאזל שעיר החטאת, , , , ה לקרב! עולהה לקרב! עולהה לקרב! עולהה לקרב! עולה""""גורלו של הקבגורלו של הקבגורלו של הקבגורלו של הקב, , , , """"לעזאזללעזאזללעזאזללעזאזל
רבו! כל העולמי� יש ל� רבו! כל העולמי� יש ל� רבו! כל העולמי� יש ל� רבו! כל העולמי� יש ל� , , , , הההה""""אמר לפני הקבאמר לפני הקבאמר לפני הקבאמר לפני הקב, , , , ל שלא נמצא בה� חטא ביו� הכפורי�ל שלא נמצא בה� חטא ביו� הכפורי�ל שלא נמצא בה� חטא ביו� הכפורי�ל שלא נמצא בה� חטא ביו� הכפורי�""""ראה סמאראה סמאראה סמאראה סמא    ....ונשא השעיר עליוונשא השעיר עליוונשא השעיר עליוונשא השעיר עליו

מה מה מה מה . . . . כ� ה! ישראל יחפי רגל ביו� הכפורי�כ� ה! ישראל יחפי רגל ביו� הכפורי�כ� ה! ישראל יחפי רגל ביו� הכפורי�כ� ה! ישראל יחפי רגל ביו� הכפורי�, , , , מה מלאכי השרת יחפי רגלמה מלאכי השרת יחפי רגלמה מלאכי השרת יחפי רגלמה מלאכי השרת יחפי רגל, , , , ע� אחד באר� כמלאכי השרת שבשמי�ע� אחד באר� כמלאכי השרת שבשמי�ע� אחד באר� כמלאכי השרת שבשמי�ע� אחד באר� כמלאכי השרת שבשמי�
מה מלאכי השרת אי! לה� מה מלאכי השרת אי! לה� מה מלאכי השרת אי! לה� מה מלאכי השרת אי! לה� . . . . כ� ישראל אי! בה� אכילה ושתיה ביו� הכפורי�כ� ישראל אי! בה� אכילה ושתיה ביו� הכפורי�כ� ישראל אי! בה� אכילה ושתיה ביו� הכפורי�כ� ישראל אי! בה� אכילה ושתיה ביו� הכפורי�, , , , י השרת אי! בה� אכילה ושתיהי השרת אי! בה� אכילה ושתיהי השרת אי! בה� אכילה ושתיהי השרת אי! בה� אכילה ושתיהמלאכמלאכמלאכמלאכ

מה מלאכי השרת שלו� מתוו� ביניה� כ� ה! ישראל שלו� מה מלאכי השרת שלו� מתוו� ביניה� כ� ה! ישראל שלו� מה מלאכי השרת שלו� מתוו� ביניה� כ� ה! ישראל שלו� מה מלאכי השרת שלו� מתוו� ביניה� כ� ה! ישראל שלו� . . . . על רגליה� ביו� הכפורי�על רגליה� ביו� הכפורי�על רגליה� ביו� הכפורי�על רגליה� ביו� הכפורי�    ����כ� ישראל עומדיכ� ישראל עומדיכ� ישראל עומדיכ� ישראל עומדי, , , , קפיצהקפיצהקפיצהקפיצה
. . . . נקיי� מכל חטא ביו� הכפורי�נקיי� מכל חטא ביו� הכפורי�נקיי� מכל חטא ביו� הכפורי�נקיי� מכל חטא ביו� הכפורי�מה מלאכי השרת נקיי� מכל חטא כ� ה! ישראל מה מלאכי השרת נקיי� מכל חטא כ� ה! ישראל מה מלאכי השרת נקיי� מכל חטא כ� ה! ישראל מה מלאכי השרת נקיי� מכל חטא כ� ה! ישראל . . . . מתוו� ביניה� ביו� הכפורי�מתוו� ביניה� ביו� הכפורי�מתוו� ביניה� ביו� הכפורי�מתוו� ביניה� ביו� הכפורי�

הני� ועל כל ע� הני� ועל כל ע� הני� ועל כל ע� הני� ועל כל ע� וווווהקדוש ברו� הוא שומע עדות! של ישראל מהקטגור שלה� ומכפר על המזבח ועל המקדש ועל הכוהקדוש ברו� הוא שומע עדות! של ישראל מהקטגור שלה� ומכפר על המזבח ועל המקדש ועל הכוהקדוש ברו� הוא שומע עדות! של ישראל מהקטגור שלה� ומכפר על המזבח ועל המקדש ועל הכוהקדוש ברו� הוא שומע עדות! של ישראל מהקטגור שלה� ומכפר על המזבח ועל המקדש ועל הכ
        ))))רבי אליעזר מורבי אליעזר מורבי אליעזר מורבי אליעזר מודדדדפרקי פרקי פרקי פרקי (((()  )  )  )  לגלגלגלג' ' ' ' ויקרא טזויקרא טזויקרא טזויקרא טז((((    """"וכפר את מקדש הקדשוכפר את מקדש הקדשוכפר את מקדש הקדשוכפר את מקדש הקדש: ": ": ": "שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר, , , , הקהלהקהלהקהלהקהל

 קרבנותהיו מקריבי� לה� , להי� אחרי�היו עובדי� לאשעיר לעזאזל ואומר שע� ישראל סוד האת  !!!!""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
ולחמי אשר נתתי ל� סולת ושמ! ודבש האכלתי� , ושמני וקטרתי נתת לפניה�: "שנאמרפי כ, לה� לריח ניחוחיה וה

 אלהותכל התורה אסרה לגמרי קבלת למרות שו. )יט#יח 'יחזקאל טז( "י�קל#א' ונתתיהו לפניה� לריח ניחוח ויהי נא� ה
והוא , רב!וה שנשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות הח"וה הקביביו� הכפורי� צזאת ל כב, אחרתוכל עבודה 

כי הוא העילה לכוכבי החרב והדמי� והמלחמות , חו יבא חורב ושממו!והראוי לו מפני שהוא בעליו ומאצילות כ
הוא עשו שהוא ע�  וחלקו מ! האומות, נפש לגלגל מאדי�, והכלל, רב!ווהמריבות והפצעי� והמכות והפירוד והח

, בלשו! רבותינו �ובחלקו עוד השדי� הנקראי� מזיקי, ומ! הבהמות השעירי� והעזי�, היורש החרב והמלחמות
נה בשעיר המשתלח שיהיה קרב! וואי! הכו .כי כ! יקרא הוא ואומתו שעיר, )ז 'יז ויקרא (" שעירי�"ובלשו! הכתוב 

כמי שעשה סעודה לאדו! , והמשל בזה, כ�על ונו ירצו! בוראנו שצנתנו לעשות ושתהיה כו אאל, מאתנו אליו חלילה
שאי! העושה הסעודה נות! כלו� לעבד ההוא ולא , וה האדו! את האיש העושה הסעודה ת! מנה אחת לעבדי פלונייוצ

ו! ואמנ� האד, והויועשה לכבוד האדו! כל אשר צ, והאדו! נות! פרס לעבדו ,ל נת! לאדו!ורק הכ, לכבודו יעשה עמו
  . בשבחו ולא בגנותו ושיספרכדי ממנה  �לחמלתו על בעל הסעודה רצה שיהיו כל עבדיו נהני
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  )ב' ויקרא טז(" בענן אראה אל הכפורת כי"
שאילו אמר כ! היה  "אראה בענ! על הכפורת"לא אמר " בענ! אראה אל הכפורת"שהכתוב אמר  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימדייק 

כבוד ו את הלא כל ישראל רא, לכה! גדול יותר משאר ישראל ו!מה היתר! כ� וא, היה בענ!תראות יההות שמשמעב
וראה כל הע� את עמוד : "בוועוד כת, )'טזשמות ( "נראה בענ! אל כל בני ישראל' והנה כבוד ה" שכתובכפי , בענ!' ה

ישמט הוא  ,בענ!' כבוד הא ולאחר שיברוצה לומר ש, "על הכפורת אראהבענ! "הכתוב אבל כשאמר  )'לג מותש( "הענ!
בכל שאר ימות השנה ' הכבוד של דר� הוכ! , הכפורתראות אל יהההכתוב את סמ� לכ! , מ! הענ! ויראה על הכפורת

ולפיכ� , ביו� הכפורי� א�ש� בשאר ימות השנה כי לכנס יגדול אינו רשאי לההכה! הו, על הכפורתראות ש� ילה
  . � ולא יזונו עיניו מזיו הכבודיקטורת כדי שיהיה לו כסות עיניהיכנס ע� ההיה צרי� ביו� הכפורי� ל

  

  )ב' טזויקרא (" ל עת אל הקודשכואל יבא ב"
כאילו הוא דבר זה נחשב , )כתובות נ%( $זה הז! את בניו ובנותיו$ל "ו חזדרש )נ%תהלי� ( עושה צדקה בכל עת$"על הפסוק 

 "ואל יבא בכל עת אל הקודש"א� , וטוב הזה הוא נאאמנ� מעשה ש ה הקדושה הקדושה הקדושה הקדוש""""שלשלשלשלההההמבאר . נות! צדקה בכל עת
  .ממששל ואי! אד� פוטר את עצמו בזה ממת! צדקה , לא די בזהכלומר 

  

  )ה' ויקרא טז( "שעירי עזים לחטאת שני"
על מכפר  המשתלחהשעיר ו, והוא עולה על המזבח על חטאי� במקדשמכפר הראשו! שהשעיר  "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

היות שכ� טומאתו של השעיר המשתלח היא רבה מאוד עד כדי כ� שאי! הוא ראוי לעלות על , צבורהשאר חטאי 
  . משלחאת המטמא המזבח אלא להישלח לעזאזל והוא 

  

  )ל' טזויקרא (" תטהרו' ה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני הכי ביום הז"
לי� ככשפופרת הנוד פתח כלי שאי! בו שא� הטבילו בחגיגה מסכת אמרו בל ש"מביא את דברי חז" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

החיצוני היא  לגו& הכלי טבילהה המועילכ� שמתו� ש, טמא ניהכלי החיצוא� כ! ג�  אלא, י�טהור �אינה� טמאי� 
" 'מכל חטאתיכ� לפני ה": על הפסוקכריתות מסכת בל "ו חזדרשעוד . הכלי� הפנימיי�ג� את לטהר  הועילמ

או , כללאד� א� חטא ע לולא יד& על פי שאש. וזהו חייבי אשמות תלויי�', אלא ה ה�יודע ב! שאישהכוונה לחטאי� 
, "כי ביו� הזה יכפר עליכ� לטהר אתכ�": כוונת הכתוב ווז. יו� הכיפורי� מכפר, פילו א� הוא מסופק א� חטאא

' מכל חטאתיכ� לפני ה"מכפרת על  ג�ו, שנראי� לכל ונגלי� לכ�, "עליכ�"מהחטאי� הבאי� הכפרה היא , כלומר
 ג�לטהר אתכ�  המועילמועילה לחטאי� גלויי� היא הואיל והטהרה ש. דהיינו החטאי� שאינ� ידועי� לכ�, "תטהרו

רוצה נכו! רק אצל אד� הוזה ". תטהרו"בכל זאת " 'הלפני "אלא  ותגלוי �שאינחטאי� , מכ� ותנסתרהעבירות המ
יו� ת כפרברוצה  ואינשאומר אד� שאבל . צרי� כפרהש חוטאכעצמו את מכיר כי הוא בכפרתו של יו� הכיפורי� 

של  ניולחטאי� הנעלמי� מעי� גאי! יו� הכיפורי� מכפר אזי , עצמו לחוטאאת ר גדיאינו ממשו� שהוא הכיפורי� 
  . ביא אש� תלוי אחרי יו� הכיפורי�צרי� לה מבעט ביו� הכיפורי� שה .)כריתות ז(ל "חזאמרו שוכמו , האד�

  

  )יג' ויקרא יז(" בעפר וכסהו את דמו ושפך... יצוד ציד חיה או עוף כי"
 �ה� מחוסרי צידה ובאי ,בנמצא �לפי שבשר חיה ועו& אינשהטע� למצוות כיסוי הד� הוא " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

צרי� לכ! הבשר ע� הד� את יאכל שמא יש לחוש  ביותרהדבר חביב עליו שלאד� על ידי טורח גדול או ביוקר ומצד 
  . הד�כסוי  דייל היכר עשיעשה האד� 

  

  )ג 'יחויקרא (" 'ללכת בהם אני ה... כמעשה ארץ מצרים"
 רמוזל" בה כמעשה אר� מצרי� אשר ישבת�"שהכתוב מזכיר את אר� מצרי�  """"כסא דודכסא דודכסא דודכסא דוד""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר 

עובדי עבודה זרה  הללוש" גוי מקרב גוי"למרות שנאמר עליה� מהעריות בני ישראל נשמרו  במצרי�ולהזכיר לנו ש
 ומה. � מהעריותעצמאת  לשמורכי� ה� התורה שצריאת אחר שקבלו כעת וחומר  וקל, והללו עובדי עבודה זרה

 מה שכתב מהר$א מונסו!להבי! על פי אפשר . "שמה כמעשה אר� כנע! אשר אני מביא אתכ�"שמוסי& הכתוב 
 יראהלמרות שהאד� לא רואה אותה בכל זאת נשמתו רואה אותה וזה גור� שהנשמה , באר�שורה השכינה שכיו! ש

: הכתוב  מרושאמה וזה , "הכל כא!כא!  'אני'א� "ל "חזשאמרו  כמר, כינוי לשכינההוא $אני$ שידוע כי , לחטוא
ובאמצעותה תזכו , ש� ושורה, כלומר השכינה הביאה אתכ�, "שמה וכמעשה אר� כנע! אשר $אני$ מביא אתכ�"

 ליבתורה יצ עסקהרמז ש, "ללכת בה� את מצותי תעשו ואת חקתי תשמרו: "אומר הכתוב ועוד .מ! המחטאי� לפרוש
 א� בחקותי"ואמרו בתורת כהני� , "תורה תבלי! יצר הרע בראתי לובראתי "שאמר הקב$ה  כמו, אות� מלחטוא

ואת חקותי תשמרו ", כשתעסקו בתורה "מצותי תעשו את" "הכתובשאמר מה וזה , שתהיו עמלי� בתורה "תלכו
ה אפילו תורהרהר בשילפרשת דרכי�  גיעמהתורה מגנא ומצלא כשש, "בחוקותי תלכו א�"על דר�  "ללכת בה�

   .ניצולי� מחטא והשכינה עמה� הרהרי� בתורה ועל ידי זהבדר� ה� מאפילו בלכת� ש, בדר� בלכתו
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