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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' ויקרא כא" )ולאביו כי אם לשארו הקרב אליו לאמו"

ם להתיר לכהן להיטמא טעהעיקר וההסבר הוא ש, "אביו"ל "אמו"הכתוב את הקדים מציין שכאן " משך חכמה"ה
וכמו , אחרשום אחד לא יתעסק בהם , שלהם הקרוב, הכהןהוא מפני שאם לא יטמא להם , הקרובים שאראמו ול

ף על פי א, "לאמו"הכתוב ולכן אמר . קטנהשהיא לאשתו שזה הטעם לדין שהבעל נטמא , :(יבמות פט) ל"חזשאמרו 
בא הכתוב להשמיענו שאף , לא יטמא הבןהיינו אומרים שחובת קבורתה מוטלת על האב ולכן אם כן ש, שאביו קיים

אמר ( יא' ויקרא כא)כהן גדול אצל אבל ". לאביו"לפני " לאמו"הכתוב הקדים  כךומשום . הבן מטמא לאמועל פי כן 
  .אפילו הכי אינו מטמא לאמו, פי שאביו אינו קייםלומר שאף על , "לאמו"לפני " לאביו"הכתוב 

 

 (יד' כבויקרא ) "ודשקונתן לכהן את ה עליו חמשיתו ויסף בשגגה קדש כי יאכל ואיש"
 רבי אליעזר אומר" ונתן לכהן את הקודש"בכתוב " קודש"מה משמעות ז״ל הקדוש מבאר שנחלקו ח" אור החיים"ה

, "אןכד הקודש שאכל ע"שהכוונה היא שיביא את  אומר ורבי עקיבא, "כל שראוי להיות קודש" שהכוונה היא
, הקודש עצמואת נותן  ב כאילווזו מעלה עליו הכתהנתינה הלומר שעל ידי ומסביר שנראה שכוונת הכתוב היא 

  .הקודשמלא אכל הוא  ווכאיל
 

 (ב' ויקרא כג) "אשר תקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי' מועדי ה"
 כי " מועדי"ולא  "מועדיכם"יותר מכך היה הכתוב צריך לומר . מיותרנראה " אלה הם מועדי"לכאורה הכתוב 

 ואם כך מדוע מזכיר  מועדים הנקראים ומתקדשים על פי בית דיןיא לה "אשר תקראו אותם"כוונת הכתוב 
 הקדוש שאלות " אלשיך"מתרץ ה? על ידי בית דיןאינה נקבעת השבת הלוא " תעשה מלאכהששת ימים "הכתוב 

 ואומר שהכתוב מתכוון כאן לשני " ואמרת" "דבר"אלו על ידי ביאור הכפילות שנאמרת בתחילת הפסוק 
 האחד הוא העניין . שניהן יעניאת ה "אליהם ואמרת", ן אחדיעני ואמור להם" דבר אל בני ישראל", עניינים

 אשר תקראו אותם מקראי "הוא  שניוהעניין ה. םאותקריאת הבית דין  אללמאליהם נקבעים שהם  "'מועדי ה"
 "אלה הם מועדי"מר וואהכתוב פרש מו. בית דיןהחדשים על פי העל ידי קביעות נקבעים שאלו מועדים  "קדש

וביום השביעי תעשה מלאכה ששת ימים "שהוא ' שבתות ההכוונה היא ל, מאליהםשנקבעים  "'מועדי ה"שאמרתי 
 ..."בחדש הראשון"הכתוב  מפרש "אשר תקראו אותם"השני שאמרתי העניין ועל  (ג' ויקרא כג) "שבתוןשבת 

 . כל המועדים על הסדרומזכיר את  (ה 'ויקרא כג)
 

  (מ' ויקרא כג" )להיכם-לפני ה א ושמחתם"

זה שהוא הדווקא בחג היא בזמן שהם באגודה אחת ובפרט שהשמחה אלא  'אין שמחתם לפני הש" יקר כלי"אומר ה
דווקא  "'לפני ה"השמחה  אשתהכאן הכתוב  ה ביותר על כן הזהירזמן זדרך העולם לשמוח בגם אשר  אסיפהזמן 

מהסוג הזה גרמו חה הרוג בקר ושחוט צאן ומרבים מחלוקת בישראל ובשמ מזימתםקים אשר כל ילא כשמחת הרו
שלא לשם שמים  שמחיםבעבור שהיו ש( קידושין פא)ל "כמו שאמרו חזוגלו בראש גולים לחורבן שני המקדשים 

הלא  "עשהמה זו "אמר נועל שמחה זו ( סוכה מח)האתרוג בינאי המלך את כל חלי וכל מכה כמעשה שזרקו לסבבו 
 .על ידה תצאו בראש גולים
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 (א' ויקרא כא" )אל משה אמור אל הכהנים' ה ויאמר"
כל מיני הטומאות ולהבדיל בין על ולהורות  להביןבה שנאמר את סמיכות הפסוק לפרשה הקודמת " ספורנו"מבאר ה
ולהבדיל בין שעליהם  הניםולכואומר שדבר זה מתאים יותר לטמאה ובין העוף הטמא לטהור  הטהורההבהמה 

צריכים לומר שחוץ מזה הם  הוא, "אליהם ואמרת"ומה שנאמר . הטהור ולהורות וביןהקדש ובין החול ובין הטמא 
 .הנים בלבדולכשנתנו וחלול הזרע שהם מעלות קדושה  מתיזהר גם מטומאת הל

 

  (א' ויקרא כא" )אמור אל הכהנים"
משום . קדשםלזהירם ובא לרמוז שעליו לה" ואמרת אליהם" "אל הכהניםאמור "שהכתוב  "צרור המור"אומר ה

 ראוי ומן ה להיו-איש קדוש לאשהיה  "בני אהרן"מצד היותם . א. דבריםשני ראויה להם מצד מתאימה ושהקדושה 
. בבחינת עצמם קדשתי אותם מעדת ישראל "ואמרת אליהם"וזהו . מצד קדושת עצמם. ב. לאבותםהוא שיהיו דומים 

נצר "מצד היותם בני האבות שהם . א. דבריםשני מצד  "ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ"גם מה שנאמר  וזה
 .  "מעשה ידי להתפאר"היותם עצם מצד עצמם . בו. "ימטע

 

  (ח' ויקרא כא" )אניקדוש יהיה לך כי קדוש "

 "אותו עד שיאמר רוצה אני ןכופי"ש( גירושין בהלכות) ם"הרמבל פי מה שכתב עאת הפסוק " פנים יפות"הפרש מ
ישראל דעתן בני נשמות הוא משום שוההסבר לכך , למרות שהדבר נאמר בעל כורחו וידוע שגט בכפיה פסול

כופין אנו , כפעולת נגד, לכן, אותוכופה  עהרר היצשאלא את האישה  לגרשותורה הדין על פי לעשות ושאיפתן היא 
כלומר  "קדוש יהיה לך: "מה שאומר הכתוב הזו, רצון גמור למחשבתו הטובהחוזר באת הרע שבו וממילא הוא 

 חלק היא נשמה וה "מקדשכם' קדוש אני ה"ל כורחו משום שבענחשב ואין זה , "עד שיאמר רוצה אניאותו כופין "
 .הי ממעל והיא רוצה לעמוד בקדושתהל-א

 

 (יג' ויקרא כא" )והוא אשה בבתוליה יקח"

ומכך למדו , י״חיוצא  גימטריאב "והוא"את דברי דורשי רשומות שאומרים  "נחל קדומים"מביא ב א"רבינו החיד
שהיו  ,בזמנםמוסיף הרב שיש הטוענים שהגיל הזה של חופה היה נכון ומתאים ו. (אבות" )לחופה בן י״ח"ל ש"חז

ניתנה  תורהכך כיון שין לסמוך על אך לדעת הרב א, זמן עד החופה להמתין עודבזמנינו ניתן אבל , בריאים וחזקים
המילה מלבד והרמז לכך הוא ש .הכאן מקום לז קולות בדבר שחיי עולם הבא תלוי בזה ואין ואין להורות, חתומה

 בסוף שניהוהרמז , גימטריא ח״יגם  "אשה בבתוליה יקח"סופי התיבות עוד נרמז ב, י״ח גימטריאשהיא ב" והוא"
 עתכמכל מקום יותר  עתה הגוף חלשולמרות ש, החופה שתנה זמןיגם באחרית הימים לא שלרמוז נועד תיבות ה

 . תוקפו חזק יותרוהזקין היצר הרע 
 

 ( טז 'כבויקרא ) "'אשר ירימו לה, והשיאו אותם עון אשמה באכלם את קדשיהם"

לצוות היה הראוי ן מ מאחר שהמאכל קדוש, אדרבה, הלואלאכול קדשים לכאורה לא ברור מדוע אוסר אותנו הכתוב 
 שאין מניחים ,על פי משל "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמסביר זאת . עצמינואת לקדש מנו ואותנו לאכול מ

כיצד שאינו יודע אך אדם , לכבד את המלך ברוב נעימות קולוכיצד יודע וחכם לאדם שהוא מלך אלא הלבית להיכנס 
, כיון שהוא חסר תבונה, המלך לא לו להיכנסאין מניחים , באימה בחדריו יםמדועכיצד ו, לעמוד בפני המלך

, ממעשיולא איכפת למלך כל כך  ,בחוץבהיותו כי , מנשואל עונו דגוית יושטושם ויעשה יתכן המלך  לאוכשיבוא 
בחדר  נהוגלכיצד הנים יש דעת ושכל וכל, בעניינינוהדבר  ךכ. גדול עונו מנשוא, המלך בחדריך בעשותו זאת א

בקדושה יתירה לאכול מאכלים  אותם וקדש, לחדריו הניםוהכה את "הכניס הקבלכן , המלך ואיך לעמוד לפניו
בגינת כיצד לנהוג לזרים שאין להם דעת ותבונה אבל , להתנהג כיצדהיותם קדושי עליון ויודעים  בעבור, קדושים

 .לקדושה זו לאכול מאכלים קדושים כאלוה "הקבלכן לא הכניסם , מלכו של עולם ,ביתן המלך
 

 (לב' ויקרא כב" )ונקדשתי בתוך בני ישראל"

בלבד הרג והילאפילו אם צריך שנקדש את שמו במצות , מצות עשהל במדרש הכוונה היא ל"אומר שלפי חז ן"הרמב
שהטעם  "להים-המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לא"למה שנאמר בהמשך טעם הוזה , עליהן א נעבורשל

 .נו ממצריםאות אשר גאללאחר שמו עליהם בעבור שאנחנו עבדיו את ראוי לקדש , כלומר, כל המצותהזה כולל את 
 

 (כב' ויקרא כג" )את קציר ארצכם ובקצרכם"

פסוקי באמצע מצוות פאה דוע נכתבה מבמדרש ששואל יוסי  ביאבדימי בר רמביא את דברי רבי " רבינו בחיי"
והקריב  דשהמקת ביאת  בנהלקט שכחה ופאה לעני כראוי מעלה עליו הכתוב כאלו ומתרץ שמי שנותן  ?הרגלים

 . רנאמן לשלם שכ, "להיכם-א' אני ה". תוכוב
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