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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 
  )ו' ויקרא כא( "יהםקל- יחללו שם א ולא"

כוה� אי� להמבוארי� בכתוב ה� לכבודו של הכוה� בכל זאת אלה הענייני� הא� על פי שכל ש" ספורנו"מבאר ה
  . '� האת ש חלללכ� א� ימחל הרי שהוא מוה "קבה לכבודונה בכבוד הכהני� הוא ולמחול על כבודו כי הכ רשות

  

  )כז' ויקרא כב(" או כשב או עז כי יולד שור"
 ,"שור או כשב או עז", אלוה �מיניאת שלוש התורה לצור� קרב� ההכשירה מביא מהמדרש שהתורה  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

זכות יצחק  הוא ב "כשב", )'בראשית יח( "ואל הבקר ר� אברה�" :בזכות אברה� שנאמרהוא  "שור"ה. בזכות האבות
ל� נא אל הצא� וקח לי מש� שני גדיי עזי� : "בזכות יעקב שנאמרהוא  "עז", )'כבבראשית (" אילוירא והנה : "שנאמר
טובי� לבני� שעל יד� יתכפרו ביו� , טובי� ל� שעל יד� תטול הברכות, לבני�טובי� ל� טובי� , )'כז בראשית(" טובי�

  . "יולד כישור או כשב או עז "זהו שאמר הכתוב . הכפורי�
  

  )כח' ויקרא כג(" בעצם היום הזה תעשו לא וכל מלאכה"
ומביא את פירוש המפרשי� ? "בעצ� היו� הזה"ביו� הכיפורי� ר הכתוב מדוע אומ ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל 

ולח� וקלי וכרמל לא תאכלו עד : "מו שנאמרוכ, גו� היו� הזההיא ל "בעצ� היו� הזה"שהכוונה של 
. גו� השמי�שהכוונה היא ל )י 'שמות כד( "וכעצ� השמי� לטוהר: "בכתובוכ� , עד גו� היו�שהכוונה  "עצ� היו� הזה

" תספרו חמשי� יו� ...מיו� הביאכ� את עומר התנופה"בשבועות הכתוב שאמר הוא שכיו�  טע� הדברומסביר ש
והשלי� את העניי� ואמר  )טז' ויקרא כג( "והקרבת� מנחה חדשה"אמר המשי� הכתוב ו, )טו' ויקרא כג(
וקראת� "לומר הכתוב הוצר� לכ� , החג  קרבנותעניי� והארי� לצוות ב )יז' ויקרא כג( "תביאוממושבותיכ� "

גו� היו� הוא קדוש ואסור בעשיית מלאכה ואיננו ללמד ש, )כא' ויקרא כג(" בעצ� היו� הזה מקרא קדש
וענית� את נפשותיכ� : "הכתובאמר , ביו� הכפורי�� ג� וכ. קרבנותהקרבת העומר ולא בהבאת התלוי ב

כ� ל, קרבנות ובשעיר המשתלחהבאת הכפרה באת עניי� ובפרשת אחרי מות תלה , )כז' ויקרא כג(" 'והקרבת� אשה לה
מלבד  "לכפר עליכ�" ,בגופו ,"כי יו� כפורי� הוא" ,בגו� היו� הזה ,"וכל מלאכה לא תעשו"לומר הכתוב הוצר� 

יו� הביאכ� את קרב� "עד גו� היו� הזה שהוא , בחדש" היו� הזה עד עצ�"מה שנאמר וכ� . הקרבנות של כפרה
. המצוה נוהגת בגו� היו� הזה להיות החדש אסור לפניו ומותר לאחריותהא שאפילו לא יבא הקרב� , "יכ�קל%א

 ,)יג 'בראשית ז( "בעצ� היו� הזה בא נח"נח אצל אמר , "בעצ� היו� הזה"הכתוב בה� זכיר משענייני� ומצאנו עוד 
וידבר : "אל משה נאמר, )מא 'שמות יב( "מאר� מצרי�' ויהי בעצ� היו� הזה יצאו כל צבאות ה: "ביציאת מצרי� נאמר

 אלוענייני� ב" בעצ� היו� הזה"שנאמר והטע� . )מט%מח 'דברי� לב( "אל משה בעצ� היו� הזה עלה אל הר העברי�' ה
וכ� יתכ� שיצאו מקצת ישראל ממצרי� קוד� , תיבה קוד� לכ� הרבה מ� החיה והעו�לכניס נח המפני שיתכ� שהוא 

לכ� , ואה למשה רבינו בעלייה ההיא וביו� ההוא עלהווכ� קוד� ליו� ההוא היתה צ, לכ� וביו� ההוא נגמר העני�
� אלא הציווי העניי� קוד� וביו� ההוא נשללא שהותחל , שהיו בגו� היו� ההואענייני� אלו  פירש הכתוב בכל

ביו� אחד שללמדנו , )כו 'בראשית יז(" בעצ� היו� הזה נמול אברה�: "מה שנאמרוכ� . בגו� היו� הזההביצוע היו 
  . במצותשל אברה� מולו ע� רב להגיד זריזותו ינ
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   )א 'כאויקרא ( "ואמרת אליהם"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (אמור ואמרת להזהיר גדולי� על הקטני�אמור ואמרת להזהיר גדולי� על הקטני�אמור ואמרת להזהיר גדולי� על הקטני�אמור ואמרת להזהיר גדולי� על הקטני�""""

, "על הקטני�". גדולי�הצדיקי� את הדהיינו , "להזהיר גדולי�" אבפירושו היי "כוונת רשש "נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"מסביר ה
  . שאד� דש בעקבו ותלומר על עבירות קטנכ
  

   )יא 'כד ויקרא(" ויצא בן אשה ישראלית"
            ))))רשרשרשרשמדמדמדמד" (" (" (" (כיו� ששמע למשפחות� לבית אבות� עמד וגיד�כיו� ששמע למשפחות� לבית אבות� עמד וגיד�כיו� ששמע למשפחות� לבית אבות� עמד וגיד�כיו� ששמע למשפחות� לבית אבות� עמד וגיד�""""

גר� לאיש  "למשפחות� לבית אבות�"ל לומר שהדי� של "מה הביא את חז """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל בשואל 
המילה ת של "אות דלהפו� את ההחטא של המגד� היה שרצה לש" צרור המורצרור המורצרור המורצרור המור"מתר� על פי המובא בו'? את ה לגד�

 במדרשמובא ו. ת"לומר בדלכ" דלתו" )י 'יב ב מלכי�( "ויקוב חור בדלתו"כפי שרמוז בפסוק  ,ש"רילאות  "אחד"
 למשפחות�"ב והשיבו הלא כתבניו ו ?עבדו אלהות הרבה כש� שיש לכ� אמהות הרבהתבניו שמא את  לשאיעקב ש

 ,ל אחד%כש� שאי� לנו אלא אב אחד ועובד לא "לבית אבות�"ב כא� אלא וכת אל "מות�ילבית א" ,"לבית אבות�
נענה . )י' מלאכי ב(" בראנו אחד ל%א הלוא לכלנו אחד אב הלוא" :בוכתוזה מה של אחד %כ� אנו אי� עובדי� אלא לא

 כתאשה הישראלית היה רוצה בדעתו ללהב� שלפי זה יש לומר . "ברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועד"יעקב ואמר 
את  ושאסור לעבוד עבודה זרה עמד וגיד� ומחק "למשפחות� לבית אבות�"כיו� ששמע  ,לכ� ,אחר משפחות הא�

למשפחות� "מע וש הלא הי �מה שאי� כ� א. ייחס אחר משפחות הא�התכי כוונתו היה ל "אחד"ת של "דלהאות 
 "לבית אבות�"אבל כיו� ששמע . הולכי� אחר משפחות הא�שהוי שו� גידו� כי יש לומר כא� לא  יאז" לבית אבות�

  . עמד וגיד� �ל אחד לכ%וכש� שאי� לנו אלא אב אחד כ� אי� לנו אלא א
  

  'בהגיגים לפרקי אבות 
  )ב" (עון משכחת שניהם שיגיעת ארץ דרך עם תורה תלמוד יפה"

ומתר� על פי ? ל את לימוד התורה ע� דר� אר�"מדוע כרכו חז """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""ב בב בב בב ב''''מברדיצמברדיצמברדיצמברדיצרבי לוי יצחק רבי לוי יצחק רבי לוי יצחק רבי לוי יצחק מקשה 
 ישעיה( "ישועות חוס� עת� אמונת והיה"על הפסוק  .)לא שבת( ל"חז ואמרמה ש על )אלא ה"ד .ז סנהדרי�(קושיית התוספות 

ואחר כ� ? "באמונה ונתת נשאת"היא הא�  הבא לעול�� את האד� בבואו שואליהשאלה הראשונה שש, )ו 'לג
 דברי עלהיא  אד�ה של דינו תחילתש ).ז סנהדרי�( ל"חז אמרו אחר ובמקו� ?"לתורה עתי� קבעת: "שואלי� אותו

והתירו�  ?"לתורה עתי� קבעת"היא הא�  הבא לעול�� את האד� בבואו שואליהשאלה הראשונה ששכלומר , תורה
ה� שאלה אחת  ?"לתורה עתי� קבעת"או ? "באמונה ונתת נשאת: "לקושיית התוספות הוא שבעצ� שתי השאלות

 ומת� במשא שעוסקי� לאנשי� תקנהכא�  ישו. בתורה סקוענחשב כ שפיר באמונה ומת� במשא סקועשהאד�  כיו�ש
 ?ומת� במשא עוסקי� שה� בשעה בתורה לעסוק יכולי� �הכיצד , שאחרת, �מרוביה ישראל צרכיומספקי� את 
 להסתכל רוצה ואינו באשה געופו, בשוק הול� שאד� בשעה כי. )ו 'ג משלי( "דעהו דרכ� בכל"מהפסוק ודבר זה נלמד 

 בבגדי להסתכל ואסור באשה להסתכל אסורש ).כ ז"ע(ל "חז מאמראת  זוכרשהוא  מפניהצבעוני�  הבבגדי ולא בה
, לשקרמקו� שרב בו הפיתוי  שהוא שוקעוד שבוב. זכרתהנ הלכהה תא לומדשהוא ברגע זה  וצאי, אשה של צבעוני�

בהערת אגב מזהיר . הפסוק את אז לומדשהוא  נמצא )יא 'יט ויקרא(" תכחשו לא"  בפסוק זכרמשקר כי הוא נ אינוהוא ו
הוא מעורר עליו את  יאז שקרדובר  אד�ה א� כי, ונמפי שקרדבר  להוציא שלא אותנו מאוד רבי לוי יצחק 

 עול עליו שמקבל זהאד� ב תפארה מ"הרי שהקב גדולה בכוונה "ישראל שמע"אומר  אד�כאשר ה כי, המקטרגי�
כ� שג� במה שאמר , אל תתפאר האד� זה ואל תאמי� לו הלוא הוא שקר� לפניו ואומר השט� בא אזו, שמי� מלכות

שהאד�  נמצא. �יושו ולבו פיו שאי�, בלבו אי�ש מה מפיו להוציא תמיד דרכו כי, אי� זה בכוונת הלב" שמע ישראל"
 טובה מדה לו ת�לקנות והמוכר נו לחנותאד�  וכשבא. מפיו שקר דבר יוציא לאש מאוד עצמואת  להרחיק צרי�

 )לו 'יט ויקרא( "ל� יהיה צדק והי� צדק איפת" פסוקאת ה זוכר הוא אז משקלותיומרמה ב ואינו "צדק והי� צדק איפת"
ורגע דברי  רגע ובכל מעשיו בכל זוכרהוא  כי, תורה לומדג�  הוא באמונה ומת� במשא עוסקכלומר ג� כאשר האד� 

זהה ? "באמונה ונתת נשאת"האד� הא�  את� שואלישמה ש, התוספות תיקושי צתמתורבזה ו .ל"ומאמרי חז תורה
 כלומר, "אר� דר� ע� תורה תלמוד יפה" המשנה נתוכוג� ההסבר ל וזה? "קבעת עתי� לתורה"בעצ� לשאלה הא� 

 ונמצא, באמונה ועוסק, ומת� במשא דהיינו, אר� בדר� שעוסק בשעה דהיינו, יפהזה  אר� דר� ע� תורה תלמוד
 שעוסק בשעה אר� דר� ע� תורה יפה כלומר, "עו� משכחת שניה� שיגיעת" מפני. וישר יפה זהו, תורה לומדשהוא 
  .אר� בדר� עו� שו� עושה שאינו, "עו� משכחת" שאז, אר� בדר�
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