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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' יזויקרא " )אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראלדבר "

מדוע לא כלל , ואל בני ישראל ונשאלת השאלה, אהרן ובניו, הוא אל הכהנים' באופן חריג הכתוב מפרט שדבר ה
הרי  להקריב כל הקרבנות באהל מועדאת העם שיש  ריזהלה אהיהפרשה שכוונת  ן"הרמבמתרץ ? אותם הכתוב ביחד

את הקרבן  לא יקריבויזהרו וש ,הקרבןאת מקריבים אלו ששהם  ,כהניםל הזהרא. שיש בפרשה שתי אזהרות שונות
אוהל מועד לאותם  שיביאו ,אלו המביאים את הקרבן, ישראלאת בני גם הכתוב זהיר מצד שני מו, לאוהל מועד חוץמ

וזאת לפי מה . לכן פונה הכתוב באופן נפרד לכהנים ולבני ישראל. עצמם מחוץ לאוהל מועדולא יקריבו אותם ב
כלומר , "'ולא יאכלו רק שלמים שיעשו על מזבח ה ,וה לישראל במדברושאסר בשר תא":( חולין טז)ל "שאמרו חז

 ןולכ. בת קרבן שלמיםמי שהיה מעוניין לאכול בשר היה חייב לעשות זאת דרך הקר, בזמן שהיו בני ישראל במדבר
ם אות שיביאו, שהם שור וכשב ועז, הקרבנותאת  יםביאמשכל מי שישחט משלש מיני הבהמות שמהן הכתוב מר וא

הבשר  תל אואכיוכלו לואז ', החלב והדם על מזבח האת  וקריבכך י, שלמיםו אותם לשם ויזבח, אל פתח אהל מועד
 . כרת יםבחייו במקום אחר יהי ו אותםאם ישחטאבל  כמשפט

 

 (יח' ויקרא יח" )לצרור תקח לא אל אחתה ואשה"
  (י"רש" )לזו צרה זו את לעשות צרה לשון, לצרור"

שלא תהיה , "לצרור"שטעם האיסור הוא " אל אחותה אשה"באיסור לקיחת , הכתוב מדגיש כאן" ספורנו"לפי ה
אינה היא ש מאחר ,אשההאחות אבל לולא הטעם הזה לא היה הכתוב אוסר לשאת את , של אחותה" צרה"אישה 

והראיה היא , זו לזוכדי שלא תהיינה צרות הכתוב אסר אותה רק ש ,מותרתהיא והאשה עצמה  ,יוצאת ירך האשה
אבל , תקף רק בחיי האחות" אשה אל אחותה"האיסור , העריות שתקפים גם לאחר מיתהשבניגוד לשאר איסורי 

 . לאחר מותה מותר לשאת את אחותה
 

 (כג' ויקרא יט" )שנים יהיה לכם ערלים שלש"
הנבראים  כלל "לפי חזכי  "בראשיתזכר למעשה "כדי לעשות הוא , העורלה ,זוהמצוה הטעם מסביר ש "כלי יקר"ה

יום ההאדמה היו מכוסים עד  יכל צמחגם , ה"ר הקבמם שבו אביובמקומו  בוכל אחד הוצ ,אשוןרהנבראו ביום 
בכל אופן לא היה ניתן לראותם כיון שהמאורות נתלו במקומם רק , יום השלישיצמחו בהם שי פל עף וא ,השלישי

 שמשתבואת  ממגד" :שכתובו ירח כמהבשמש ו יםכולם תלויוהמאורות מבשלים כל הפירות כי בכוח , ביום הרביעי
לכן ציוה , רביעילאכילה עד יום  םהיו מכוסים ובלתי נראישצמחי האדמה צא יו .(יד 'דברים לג)" וממגד גרש ירחים

 .ענינה כסוי ואטימה "ערלה"כי  ,ואטומים שלש שנים מכוסיםהפירות שיהיו  "זכר למעשה בראשית"לעשות הכתוב 
 ,ולא היה שום פה לאכלם ,יםחיהעדיין בעולם בעל  ולא הימכל מקום , ולםשישנגמר ב יפל עף א ,וביום הרביעי

בשנה הרביעית "נאמר ש לזכרו ,בורא אשר בראםללהודות ולהלל אלא רביעי הביום גם ת ומציאב וכאילו לא היו
 כולאל םהיו צריכישחיים הנבראו קצת מבעלי שבו , יום החמישיזכר לו ".'יהיה כל פריו קודש הלולים לה

יהיה כל  הרביעיתובשנה "שנאמר פי כ "כל פריו"לא נאמר  ".ובשנה החמישית תאכלו את פריו"נאמר  ,מהצמחים
 .אלא יתן גם לעני ולגר ,כל פריוהאדם את להורות שלא יאכל , "הלוליםפריו קודש 
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   (ב' טזויקרא " )דבר אל אהרן אחיך"
  (ן"הרמב" )אהרן אחיך בבל יבוא, שאתה אינך בבל יבוא יפל עף שתזהירנו כי אחיך הוא וא"

גדולה תפקיד ו תקחשלא רצה למשום , ראל ממצריםשליחות להוציא את ישלקבל את הסירב ל שמשה "אמרו חז
 פישכוונתו ל( יד 'שמות ד" )הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו" ה"קבה ולמר וא, אחיו הגדול ,לפני אהרן

אצל שגם  ,"פנים יפות"אומר ה, לומדים מכאן, "לא כשאתה סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה"י "רש
רד העד "למשה ה "שאמר הקב ,קבלת התורהעמד מב ,הר סיניבגם ש" פנים יפות"המוסיף  .הודת הענויה מתאהרן הי

עולה להר  ,משה, לומר לאהרון שהואמשה להיה קשה ש (כג 'יטמות ש) "לא יוכל העם לעלות"משה לו מר א "בעם
כיון שמשה אינו , גם כאן ".לך רד ועלית אתה ואהרן עמך"אמר לו ו ה"קבההתרצה לכן  ,עולהסיני אבל אהרון אינו 

 "דבר אל אהרן אחיך"ה "קבאמר לו העד שהיה קשה בעיני משה להזהיר את אהרן  "בל יבוא"ואהרן ב "אבל יבו"ב
 . לא יקפיד על זההוא ה ואחיך הוא בענוון שכי

 

 (ב  'יטויקרא ) "אל כל עדת בני ישראל דבר"
הר מו בכשל כל בני ישראל נוס יזו נאמרה בכהפרשה המלמד ש" אל כל עדת ישראל"שמה שנאמר " חזקוני"אומר ה

כל עשרת  ולותכלזו כיון שבפרשה  ?היה צריך לכנס את כל עם ישראל ולמה .ברותיהד עשרתסיני במעמד קבלת 
שם , "האלילים אלאל תפנו "וכאן  "לא יהיה לך"שם נאמר , "אלוקיכם' אנכי ה"וכאן  "אנכי"נאמר  שם .הדברות

שם נאמר , "את שבתותי תשמורו" וכאן" את יום השבתזכור "שם נאמר , "לא תשבעו בשמי"וכאן  "לא תשא"נאמר 
מר שם נא, "רעךלא תעמוד על דם "וכאן  "לא תרצח"שם נאמר , "איש אמו ואביו" וכאן "כבד את אביך ואת אמך"
לא תענה "שם נאמר , "לא תגנובו"וכאן  "תגנובלא "שם נאמר , "מות יומת הנואף והנואפת"וכאן  "לא תנאף"

 .ברותיממש הקבלה לעשרת הד. "לא תעשוק"וכאן  "לא תחמוד"שם נאמר , "בעמך רכיללא תלך "וכאן  "ברעך
 

 (ה' ויקרא יט" )יםמח שלבתזבחו זוכי "

ר שכא, "זבח שלמים וכי תזבחו" .ו אפריםינרב לפיהבאים הפסוקים  שופירמביא את  "דפני דו"א ב"רבינו החיד
עשו זאת על כלומר  ,"תזבחוהו לרצונכם". ביניכם לבין אביכם שבשמים ת שלוםולעש ,יצר הרעאת ה וחבתז

זבחכם  םיוב", .(ברכות ז" )מלקיות מכמה יותר אדם של בלבו אחת מרדות טובה: "ל"חזכמו שאמרו  ,לדעתכם
ם אינו עושה דאהאם , "והנותר". לעולם הבאלו  הקרן קיימתו, "וממחרת", ת בעולם הזהופירואז יאכל את ה ,"יאכל

: שנאמרכמו , "באש ישרף", ('הושע ו)" נוביום השלישי יקימ" בוכתש יוםהאותו גיע כשי, "ביום השלישי", תשובה
גול הוא לא יפ", גהינםהבאש  שרףיישדהיינו , "האכל יאכל ביום השלישי ואם", ('סוישעיה ) " ואשם לא תכבה"

תהלים ) "שאול לבלות וצורם" שנאמר ,םכלי םאינ םוה כלה גיהנם" (.זה י"ר): ל"בבחינת מה שאמרו חז ,"ירצה
גם , "עונו ישא", והמזיק השד, "ואוכליו". הצדיקים של םמדרך כף רגלהחוטא  מזה שיהיהגדול גול יואין לך פ, ('מט

 . ביום הגדול דיןאת הוא עתיד ליתן 
 

 (ו' ויקרא יט" )זבחכם יאכל ביום"
מחרת מותר גם לו, שבוא הוא נשחט ביום ראשון עצמואת בשר קרבן השלמים ל ומצוה לאכשיש  רבינו בחיימבאר 

והכוונה  "ימים ולילה אחד לשנינאכלים "שלמים ל שה"מה שאמרו חז וזה ,יום ראשוןהאם נותר מ, מהבשר לולאכ
גם אינו אבל אינו נאכל לפי שהוא נותר הוא כבר כי הלילה שאחר שני הימים  ,י הימיםהאמצעי שבין שנהיא ללילה 

והנותר ממנו עד יום השלישי באש "מה שאמר הכתוב ו, בלבד ביוםמתבצעת פה ישהשרמשום עד הבקר אלא  נשרף
 . פה ביוםיהשר שתהיהלומר אלא השני באכילה בלילה את הבשר להתיר הכתוב בא שלא  "תשרף

 

 (יט 'יטויקרא ) "ד כלאים שעטנז לא יעלה עליךובג"

לא יעלה "במקום  "עליך לא תעלה"היה על הכתוב לומר , אם האיסור ללבוש בגד שעטנז הוא על האדם, לכאורה
" עליך לא יעלה"הוא מתייחס אל הבגד ששהכתוב " משך חכמה"מסביר ה? מדוע שינה הכתוב את הלשון, "עליך

 :שעטנזת חברו מלביש אעל אדם ה( ז 'מכות ג)דברי התוספתא  יפל ין עיהענאת באר מו. "לא תעלה" בוולכן לא כת
שוגג שהלובש ובפסוק שלפנינו מדובר  .לוקההמלביש אז  ,היה שוגגהלובש ואם  .הלובש לוקה ,םמזידי םשניהאם 

א שלוקה לכן כתב שבמקרה זה המלביש הו, אין ניכרת בו צורת הצמר או הפשתיםכי הוא כלאים הבגד יודע שואינו 
שם מדובר שהלובש בלבד ( יא' דברים כב) "לא תלבש שעטנז"ומה שנאמר  .אחרדהיינו על ידי מישהו , "לא יעלה"

היינו ד" צמר ופשתים יחדיו"ולכן כתוב שם , "כלאיםבגד "וזה כשידוע לו שהוא של , הוא שלוקה ולא המלביש
הכל בזה דגם " בחמורלא תחרוש בשור ו"מה שכתוב לם שוזה גם נסמך . יחדבשהוא צמר ופשתים  םרואיהכל ש

 . מינים נפרדים םשה םרואי
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