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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ב 'כאויקרא ) "כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו"

" אליו", למעט ארוסה שעדיין לא נתקרבה" הקרוב", (יב 'יח ויקרא) "שאר אביך היא" זו אשתו דכתיב" שארו"
מה אמו שהיא  ?"לאביו"מה תלמוד לומר " לאמו"יאמר  .למעט הגרושה שכבר אינה קרוב אליו אלא שנתרחקה

אף אביו  ,אילו כן הייתי אומר מה אמו בידוע ?אביו שאינו מתחלל אינו דין שיטמא לו ,מתחללת הרי הוא מטמא לה
 (מדרש) ".ולאביו"תלמוד לומר  ?אביו חזקה מנין, בידוע

 נאמר  דועמה ישוקישנה עדיין שץ "ניל לריהקשו חכמי לומהמדרש הזה הקדוש ש" אור החיים"אומר ה
 תאמר אולי אין אביו ידוע כאביו הרי ממה נפשך  ואם ."אמו"מל וחומר הרי אפשר ללמוד מק ?"לאביו"בכתוב 

 ואין ממזר  זהכהן הצא שהיואינו אביו הוא ואם , אם אכן הוא אביו הרי מיטמא לאביו .ליטמא לוהכהן יוכל 
 הכתוב שהקדוש את הקושיה ואומר " אור החיים"הישב מיו. לו דין של כהן כך שהוא יכול ליטמא לכל אדם

 עליו שנאסר למרות מפורטים בכתוב הקרובים שמותר לכהן להיטמא לללמדנו . א :שני דבריםלמדנו לבא 
  םלא ירצה ליטמא מטמאיהוא שאם כדי כך עד כהן חייב ליטמא לקרוביו שהללמדנו . ב. רחוקיםליטמא ל

 ם על כל כהן ליטמא למתים שהוחובה מצוה שמדרש ואמרו ב" לה יטמא"שנאמר פי כ, בעל כורחואותו 
 יוסף הכהן שמתה אשתו בערב פסח ולא רצה מעשה ב (.זבחים ק)בגמרא מסופר כמו שוותרו לו קרוביו וה
 , ין הוא חייב ליטמאיהרי שעל כל הקרובים האמורים בענ .ודחפוהו חכמים וטמאוהו בעל כורחו ,הליטמא ל

 על ידי לימוד  אביוה לטומאהלכן אם היינו לומדים על  ".לה יטמא"נאמר עליה אחותו שלרק ליטמא ולא 
  ימותאם ו, נו אביונאיהוא שמא כי בעל כרחו לאביו ו ליטמא אות לא היינו יכולים להכריחשהרי  "מה נפשךמ"

 מן התורה שללמד " לאמו ולאביו"לכן נאמר  ,ספקהבמועדו מחמת פסח המצות את אין לבטל , סחאביו בערב פ
 . טמא לכל אחד מהםחייב לי

 

 (ה' כאויקרא )" בראשם קרחה יקרחו לא"
תרתי לא ה ,לכבודם ,על מתיהם מאטלהים ניהכואף על פי שהתרתי לשכוונת הכתוב היא לומר ש" ספורנו"אומר ה

 .שריטהישרטו קרחה ושיקרחו ידי  עלכבוד מתיהם את שיפליגו באבלות להרבות להם 
 

 (יב' כאויקרא )" ומן המקדש לא יצא"
גדול מקריב הכהן הש( :הוריות יב)ל "חזמכאן למדו ועוד . אינו הולך אחר המטהל שהכהן הגדול "מכאן למדו חז

אינו צריך לצאת מן הוא  ,"מן המקדש לא יצא" ,אף אם מתו אביו ואמוש, ת הכתובמשמעוך הבינו את וכ, אונן
, שאינו מחלל בכך את העבודה אם עבד כשהוא אונן ,"יוקל-ולא יחלל את מקדש א". עבודהאת הדש אלא עובד המק

  (י"רש) הא הדיוט שעבד אונן חלל, שהתיר לו הכתוב לעבוד
, על כל נפשות מת ,ש בשעת עבודההמקדגדול שלא יצא מהכהן את הזהיר בא להשעיקר הכתוב  ן"הרמבלומד מכאן 

יהיה כבוד המקדש ועבודתו גדול עליו מכבוד המת  אלא, עבודתו לכבוד המתאת שיעזוב בכך ולא יחלל את המקדש 
בענין  זהירהכתוב מ. שעובר בלאו הזהמהמקדש ויוצא סיבה עבודתו ללא את וכל שכן שאם מניח . ליוואהבתו א

העבודה ויצא את  אם יניחהרי שרת לו מותעבודה ומאחר שה, העבודה כשהוא אונןן הגדול את כההמת להתיר ל
 . חלול המקדשבזה מרצון עצמו יהיה 
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 (כז' ויקרא כב) "'לקרבן אשה לה ומיום השמיני והלאה ירצה"
לכך שממתינים שמונה ימים לפני  הטעםששמסביר  רבינו אפריםאת דברי  "נחל קדומים"א ב"רבינו החיד מביא

שי יכי ביום הש, היה ביום ראשוןאדם הראשון שהקריב השרשאים להקריב את הבהמה לקרבן הוא משם שהקרבן 
אמר , שמיני לבריאת העולם וזה היה ביום, דחתה על ידי הקרבןראשונה לא נה שבתהו, שבו הוא נברא הוא גם חטא

מובא כי , והלאה יום השמיניהמאתם תקריבו בהמה כך , שלה ביום השמיניבהמה הראשון הקריב  כמו שאדם הקב״ה
ה הקרבן הית הקרבתצא שיו, ויום בכל יוםבמקומם סודרו הם ראשון אלא שה ביוםכבר כל הבריות נבראו במדרש ש

  .שמיני לבריאתוהיום ב
 

  (כב' כגויקרא )" יכםקל-א' אני ה... ובקצרכם"
, "אך אותך לא אעשה כלה", כלההגויים שמכלים שדותיהם אעשה  כל, (יא 'ירמיה לט" )כי אעשה כלה בכל הגויים"

 (מדרש)". לא תכלה פאת שדך" הדא הוא דכתיב, ואתה שאינך מכלה שדותיך לא אעשה כלה
אמרו ש. (ט 'תהלים ט) "והוא ישפוט תבל בצדק ידין לאומים במשרים" :פי הפסוקלאת המדרש " משך חכמה"מבאר ה

הישראלי יושב ועוסק , והנה בימות הגשמים. (יז 'כא בראשית) "באשר הוא שם"ה דן את האדם אלא "אין הקבל ש"חז
 ,"יצא אדם לפעלו", ובימות החמה. ת העולם הזה ובדברים אסוריםוהגוי עוסק בתאואילו ו, מצוותבדברי תורה וב

בראש  יום הדיןשניהם באים לשנמצא . אסיףו, בציר, קציר: דים בעבודת האדמהוטר ,גם הישראלי וגם הגוי, שניהם
אז היה , בפסחדווקא יום הדין את היה ראוי לקבוע  ,גיוןילפי הה ,והלא ,לא עבירותלוזה  ותלא מצולזה , השנה

את ששקלו  "בנימין הצדיק"מצאנו אצל א שאל .מלא עבירותגוי היה מגיע האילו ות ומלא מצומגיע הישראלי 
נקרא הרי ש, היה מלא מצוות ומעשים טוביםהלוא בנימין ו. בניהאת אשה ושהחיה בכך מצאו זכות , זכויותיו

 אשה ושבעתאת ההחיה הוא , "מדה כנגד מדה"שיהיה בצריך , דבר שלא היה מגיע לו, הוסיף חייםלאלא ש. "צדיק"
. אדם ועשרוהשזהו פרנסתו של , דונים על התבואה והפירותיבשלושה פרקים נ, והנה. וסיפו לו חייםהכן ל, בניה

, וניכש, ועדר, וחרש, שזרע, הישראלי, לכן. "מדהכנגד מדה "בצריך להיות ו, בראש השנהן דוינהוא אמנם על חייו 
לא ", נפל מאחורי הקוצר, "תשוב לקחתו לא", שכח, "לא תכלה פאת שדך", בא לקצור, "ונושא משך הזרע", וקצר

אלא כתוב , יודע למי ניתןהנותן ש, תרומות ומעשרות הניתנים בטובת הנאהמו במתנה כנחשב ואין זה ". תלקט
תן חיים ונהוא , לאחר כל יגיעתו ועמלו, ואם כן. בין שהוא ראוי והגון בעיניו או לא, ומי שבא ליטול נוטל, "בועז"

מדה "הלא אין זה  ?או לא ישקלו אם הוא ראוי להיות בחייםבשמים . ראוי או לאלמי שלא רצה ולא ידע אם הוא 
אשר הוא מלא וגדוש באסמיו , לא כן הנכרי. יוסיפו לו חיים, ראוי לאאם ראוי בין אם הוא לכן בין  ,"מדהכנגד 

והוא ": אמרנשמה וזה  ?בו לו חייםאיך יקצ, הלא יכלימהו וישיבהו ריקם, אם יבא עני וישאל מעט, ויקביו יפרוצו
לא ": הכתובלכן אמר . חיים ילישראליוסיף ו, "ידין לאומים במישרים", לכן ,הבזכות הצדק, "ישפוט תבל בצדק

, "כרון תרועהיבחודש השביעי ז": נאמרולכן . ובין אם לא ראויראוי אם הוא בין , "לעני ולגר תעזוב אותם... תכלה
 . לכן נקבע ראש השנה ויום הדין בחודש השביעילומר כ

 

 (מ' כגויקרא )" לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ולקחתם"

יש בו ריח ואין בו  "ענף עץ עבות", יש בו אוכל ואין בו ריח "כפות תמרים", יש בו אוכל וטעם וריח "פרי עץ הדר"
, רמז לצדיקים שיש בהם תורה ומעשים טובים "אתרוג"ה. אין בו לא אוכל ולא טעם ולא ריח "ערבי נחל"ו, אוכל

, ז למי שיש בו מעשים טובים ואין בו תורהרמ "הדס", בהם תורה ואין בהם מעשים טובים שישרמז לאותן  "לולב"ה
אגודה אחת לפני ואני מוחל להם  םלוה יבאו כ"אמר הקב .ולא מעשים טובים תורהרמז למי שאין בו לא  "ערבה"וה

 (מדרש). על כל עונותיהם
ך צוה הכתוב להכניס בתוהכתוב מטוב וריח בעלי  כולםש הקטרתבסימני דומה לזה מצינו רעיון ש רבינו בחיימציין 

הריח  בעליאל שיכנסו בכלל הצדיקים להורות על רשעי ישרוכל זאת כדי , חלבנה שריחה רעסמני הקטורת את ה
  .הטוב ויעשו כלם אגודה אחת לפניו והוא מקבלם בתשובה

 

 (י' כדא ויקר)" בן אשה ישראלית ויצא"

יוצא מי שכל שפגומים היו שניהם שללמדך כדי האנשים הניצים לא מפרט את שמות הכתוב ש" כלי יקר"אומר ה
ולא היה  אנשי בליעלשהם הפחותים מהוא לה אלא ילשם ולתההאנשים הנודעים ואינו מ פגוםהוא שדאי לריב מהר ו

כי שניהם  "וינצו במחנה"נאמר לכן  "איש ישראלי"וזה  "בן ישראלית"של אבותם שזה היה  יחוסיהבהם כי אם שם 
השם את י נכנס עמו במריבה גרם לו לגדף הישראלשזה  ל ידיכי ע ,על ידי חייב חובההיו בעלי מצה ומריבה ונתגלגל 

ואיש כי "בור כי הדי "יוקל-תדבר לאמר איש איש יקלל א ישראלואל בני "לזה ממה שנאמר א וניתן למצו .הנכבד
 ".שבר תחת שבר"מיותרים והם כלולים בדיבור  "בעמיתו מוםואיש כי יתן "פסוק הוכן  "יכה כל נפש אדם

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטים  :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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