
 

www.mifgash-haparasha.co.il 

1 

 
 ח"התשעאייר                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                 פרשת בחוקותי כחותמת את ספר ויקרא 

     (מנחם ליבטאג והרב אמנון בזק של הרב יםשיעור)על פי  חוקותיבפרשת ל
 
 ויקרא כ"ו ד, יא:  .1

 בתוככם". משכנייבולה... ונתתי  הארץ"ונתנה 
 :לה, ולא-ויקרא כ"ו כ, לד .2

 את יבולה"  ארצכם"ולא תתן 
 " מקדשיכם"והשמותי את 

 :ויקרא כ"ו מו .3
אשר נתן ה' בינו ובין  הֻחקים והמשפטים והתוֹרת"אלה 

  בני ישראל בהר סיני ביד משה"
 רשב"ם  .4

שכן התחילה פרשת שמיטה:  – "בהר סיני ביד משה
וגם גמר  ויקרא כ״ה א(,  ה' אל משה בהר סיני ) וידבר

התוכחות האלה בשביל השמיטה הם, כדכתיב: כל ימי 
כי כל מצות של  ויקרא כ״ו ל״ה(. השמה תשבות )

מדבר, ושליחות  זפרשת בהר סיני בשמיטות ויובלות
עבדים וחזרת קרקעות. לכך נאמרו כאן התוכחות של 

 אחת." עבירות השמיטות בהר סיני, הכל בפעם
 ראב"ע  .5

הם הכתובים בפרשת  –"אלה החקים והמשפטים 
-וישמע )שמות כ'(, ואלה המשפטים )שמות כ"א

 כ"ו(.-כ"ג(, ובפרשת בהר סיני )ויקרא כ"ה
רמז לברית בהר  –אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל 

סיני, כי אחר שנעשה המשכן והיה הכבוד באהל מועד, 
 לא עלה משה אל הר סיני"

 : רש"י .6
אחת בכתב, ואחת על פה, מגיד שכולן נתנו  –והתורות 

 למשה מסיני
 :ספורנו .7

ים  ה ַהֻחקִּ ַשת  –ֵאלֶּ רָּ יל פָּ ְתחִּ הִּ ם שֶּ ְמרּו ֹקדֶּ אֶּ נֶּ ְצות שֶּ ל ַהמִּ כָּ
ים ְוַהּתֹורֹות"  טִּ ְשפָּ ים ְוַהמִּ ם ְבֻחֹקַתי" ֵהם "ַהֻחקִּ "אִּ

כֹות ּוְקלָּ  ְברָּ ית בִּ ְכַרת ַהְברִּ ם נִּ ֲעֵליהֶּ ית שֶּ ה הּוא ַהְברִּ לֹות. ְוזֶּ
ם ְבחֹוֵרב"  ּתָּ ַרת אִּ ר כָּ ית ֲאשֶּ ְלַבד ַהְברִּ ְמרֹו "מִּ יר ְבאָּ ְזכִּ הִּ שֶּ

 )דברים כ"ח:ס"ט(. 
 
 

 ה:-ויקרא י"ח ד .8
תשמרו ללכת בהם אני  חקתיתעשו ואת  משפטי"את 
 להיכם. -ה' א

  ..."משפטי ושמרתם את חקתי ואת 
 : ויקרא כ"ו .9

 אתכם" )ט(; "והקיֹמתי את בריתי 
 "להפרכם את בריתי" )טו(; 

 "וזכרתי את בריתי יעקוב..." )מב(; 
 "וזכרתי להם ברית ראשנים" )מה(.

 ויקרא כ"ו יב:  .10
להים ואתם תהיו -"והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לא

 לי לעם"
 :הרב ליבטאג .11

ספר ויקרא מתמקד בקדושת המשכן והעם. מטרה 
עלולה  -מה השראת שכינה על כלל האו -נשגבה זו 

לפגוע בהערכה העצמית של היחיד. גם הפרטים 
הנוקשים של מצוות ספר ויקרא עלולים לגרום ליחיד 
לראות בחובות הברית חובות טכניות, המצרות את 
מרחב יחסיו עם הקב"ה. לכן, על מנת למנוע רגשות 
שליליים כאלה הציבה התורה בתחילת הספר ובסופו 

ני עיקרים בעבודת את הפרשיות האלה, המדגישות ש
שלמרות מרכזיות הקהילה, אל ליחיד  -האחד ה': 

לאבד את ההכרה בתפקידו החשוב כחלק מהכלל; 
שההלכה הנוקשה אינה מונעת הבעה אישית,  -והשני 

ולהפך: היא מהווה בסיס איתן, שעל גביו יכול היחיד 
לפתח מערכת יחסים שאפתנית, דינמית ואישית בינו 

 לבין הקב"ה
 "ז יב:ויקרא כ .12

ְרְכָך ַהֹכֵהן ֵכן  ע ְכעֶּ ּה ֵבין טֹוב ּוֵבין רָּ יְך ַהֹכֵהן ֹאתָּ ֱערִּ "ְוהֶּ
ְהיֶּה"  יִּ

 ויקרא כ"ז יד: .13
יְך ֹאתֹו ַהֹכֵהן  ר ַיֲערִּ ע ַכֲאשֶּ יכֹו ַהֹכֵהן ֵבין טֹוב ּוֵבין רָּ ֱערִּ "ְוהֶּ

 ֵכן יָּקּום"
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 (:י-ויקרא כ"ז טז .14
ַר  י ַזְרעֹו זֶּ ְרְכָך ְלפִּ יָּה עֶּ ל "ְוהָּ קֶּ ים שֶּ שִּ ים ַבֲחמִּ ר ְשֹערִּ ע ֹחמֶּ

ם  ְרְכָך יָּקּום. ְואִּ ֵדהּו ְכעֶּ יש שָּ ְשַנת ַהֹיֵבל ַיְקדִּ ם מִּ ף. אִּ סֶּ כָּ
י ַאַחר ַהֹיֵבל ַיְקדִּ  ף ַעל פִּ סֶּ ת ַהכֶּ ַשב לֹו ַהֹכֵהן אֶּ ֵדהּו ְוחִּ יש שָּ

ָך"  ְרכֶּ ְגַרע ֵמעֶּ ֹרת ַעד ְשַנת ַהֹיֵבל ְונִּ ים ַהנֹותָּ נִּ  ַהשָּ
 ז:-גויקרא כ"ז  .15

 נקבה זכר הגיל
ה  נָּ ים שָּ ְשרִּ ן עֶּ בֶּ מִּ
ים  שִּ ן שִּ ְוַעד בֶּ

ה נָּ  שָּ

ל  קֶּ ים שֶּ שִּ ֲחמִּ
ל  קֶּ ף ְבשֶּ סֶּ כֶּ

ש  ַהֹקדֶּ

לְש  קֶּ ים שָּ  ֹלשִּ
 

ֵמש  ן חָּ בֶּ ם מִּ ְואִּ
ן  ים ְוַעד בֶּ נִּ שָּ

ה נָּ ים שָּ ְשרִּ  עֶּ

ים לִּ ים ְשקָּ ְשרִּ  עֶּ
 

ת  רֶּ ֲעשֶּ
ים לִּ  ְשקָּ

 
ש  ן ֹחדֶּ בֶּ ם מִּ ְואִּ
ֵמש  ן חָּ ְוַעד בֶּ

ים נִּ  שָּ

ים  לִּ ה ְשקָּ שָּ ֲחמִּ
ף  סֶּ  כָּ

 

ת  ְשֹלשֶּ
ף סֶּ ים כָּ לִּ  ְשקָּ

ים  שִּ ן שִּ בֶּ ם מִּ ְואִּ
ַמְעלָּ  ה וָּ נָּ  השָּ

ר  שָּ ה עָּ שָּ ֲחמִּ
ל  קֶּ  שָּ

ה  ְוַלְנֵקבָּ
ה  רָּ ֲעשָּ

ים לִּ  ְשקָּ
 

 במדבר ח', כה:  .16
ה ְולֹא ַיֲעֹבד עֹוד" ֲעֹבדָּ א הָּ ְצבָּ ה יָּשּוב מִּ נָּ ים שָּ שִּ ן ֲחמִּ בֶּ  "ּומִּ

 שמות כ"א, לב:  .17
ף  סֶּ ה כֶּ מָּ ַגח ַהשֹור אֹו אָּ ד יִּ בֶּ ם עֶּ ים"אִּ לִּ ים ְשקָּ ֵּתן  ְשֹלשִּ יִּ

יו"   ַלאֹדנָּ
 )על פי ערכין יט ע"א(:רש"י  .18

כשמגיע לימי הזקנה האשה קרובה להחשב כאיש, 
לפיכך האיש פוחת בהזדקנו יותר משליש בערכו, 
והאשה אינה פוחתת אלא שליש בערכה, דאמרי אינשי 
'סבא בביתא פחא בביתא, סבתא בביתא סימא בביתא 

פח בבית;  –וסימנא טבא בביתא' ]תרגום: זקן בבית 
 בבית וסימן טוב בבית[. אוצר –זקנה בבית 

 ראב"ע )בפירושו על כ"ז, ג ד"ה בן ששים(: .19
, כי מבן חדש עד חמש שנים גזרת מלךודעת רבים כי זו 

יתן חמשה שקלים, אילו עבר יום אחד נוסף על חדש יתן 
, כי אילו גזרת הכתובחמשה שקלים... והכלל כי הוא 

היה על דרך תוספת הזכר על הנקבה, הנה אחר ששים 
ף השלישית, והנה מחמש עד עשרים יוסיף החצי, יוסי

ומחדש ועד חמש ומעשרים ועד ששים יוסיף על החצי 
 .עשיריתו

 ראשית כ"ה, כו:ב .20
ם ת ֹאתָּ דֶּ ה ְבלֶּ נָּ ים שָּ שִּ ן שִּ ק בֶּ ְצחָּ  ְויִּ

  :דה"א ב', כא .21
ּה ְוהּוא  חָּ ד ְוהּוא ְלקָּ ְלעָּ י גִּ יר ֲאבִּ כִּ ל ַבת מָּ ְצרֹון אֶּ א חֶּ ְוַאַחר בָּ

ן שִּ  ת ְשגּובבֶּ ד לֹו אֶּ ה ַוֵּתלֶּ נָּ ים שָּ   שִּ
 
 

 כט:-דברים כ"ב, כח .22
ַכב  ּה ְושָּ שָּ ה ּוְתפָּ שָּ ר לֹא ֹארָּ ה ֲאשֶּ יש ַנֲערָּ ְבתּולָּ א אִּ ְמצָּ י יִּ כִּ
ים  שִּ י ַהַנֲערָּ ֲחמִּ ּה ַלֲאבִּ מָּ יש ַהֹשֵכב עִּ אִּ ַתן הָּ אּו, ְונָּ ְמצָּ ּה ְונִּ מָּ עִּ

ה ַּתחַ  שָּ ְהיֶּה ְלאִּ ף ְולֹו תִּ סֶּ ל כָּ ּה כָּ ּה לֹא יּוַכל ַשְלחָּ נָּ ר עִּ ת ֲאשֶּ
יו  . יָּמָּ

 ב:-הושע ג', א .23
ת  פֶּ אָּ ה ֲאֻהַבת ֵרַע ּוְמנָּ שָּ ר ה' ֵאַלי עֹוד ֵלְך ֱאַהב אִּ ַויֹאמֶּ
ים  ים ֲאֵחרִּ ל ֱאֹלהִּ ים אֶּ ֵאל ְוֵהם ֹפנִּ ְשרָּ ת ְבֵני יִּ ְכַאֲהַבת ה' אֶּ

י  הָּ לִּ ְכרֶּ אֶּ ים. וָּ בִּ יֵשי ֲענָּ ףבַ ְוֹאֲהֵבי ֲאשִּ סֶּ ר כָּ שָּ ה עָּ שָּ  ֲחמִּ
ים  ְך ְשֹערִּ ים ְוֵלתֶּ ר ְשֹערִּ   ְוֹחמֶּ

 רב האי גאון )הובאו דבריו בפירוש רש"י שם(: .24
הָּ לי' וגו'  ְכרֶּ אֶּ  –ובשם רב האי מצאתי דבר הגון: 'וָּ

קצבתי דמי כופר פדיונה לנגדי בדמים קלים. האומר 
'ערך נפשי עלי', אם מבן ששים ומעלה 'והיה ערכך 

 שר שקל'.חמשה ע
 דברים ט"ו, יח: .25

ה  ְשנֶּ י מִּ ְך כִּ מָּ י ֵמעִּ ְפשִּ ָך ְבַשֵלֲחָך ֹאתֹו חָּ ה ְבֵעינֶּ ְקשֶּ "לֹא יִּ
ים" נִּ ְדָך ֵשש שָּ יר ֲעבָּ כִּ  ְשַכר שָּ

 רש"י:  .26
"מכאן אמרו: עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה, וזהו 
כפלים שבעבודת שכירי יום. ומהו עבודתו בלילה? רבו 

 פחה כנענית, והוולדות לאדון". מוסר לו ש
 טז: ויקרא כ"ז .27

יש ַלה'  יש אִּ תֹו ַיְקדִּ ְשֵדה ֲאֻחזָּ ם מִּ י "ְואִּ ְרְכָך ְלפִּ יָּה עֶּ ְוהָּ
ף" ַזְרעֹו סֶּ ל כָּ קֶּ ים שֶּ שִּ ים ַבֲחמִּ ר ְשֹערִּ ַרע ֹחמֶּ   זֶּ

 :קידושין ל ע"ב .28
"תנו רבנן, שלשה שותפין הן באדם: הקב"ה ואביו 
ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר 
הקב"ה: מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם 

 וכבדוני" 
 שמות כ"א, לב:  .29

ף  סֶּ ה כֶּ מָּ ַגח ַהשֹור אֹו אָּ ד יִּ בֶּ ם עֶּ י"אִּ לִּ ים ְשקָּ ֵּתן  םְשֹלשִּ יִּ
יו"    ַלאֹדנָּ

 


