
 

 והטעם שבכהן גדול לא הקדים אמו לאבי

כתב באבן  כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו )כא ב(
עזרא הטעם שהקדים אמו לאביו משום דמיתה שכיחא יותר 

ובספר עבודת שיר הקשה דא"כ אמאי גבי כהן גדול כתיב  ,בנשים
מדוע שם הקדים אביו לאמו ו ,)פסוק י"א( לאביו ולאמו לא יטמא

 .הרי מיתה שכיחא יותר בנשיםו
ונראה לבאר ע"פ דברי התוס' )כתו' פג( דמיתה שכיחא יותר 

ואיתא בגמ' שבת על שלושה  .בנשים משום שמסתכנות בלידה
 .דברים נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה כו'

והנה עה"פ כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה פי' 
אויה שיצא ממנה כהן גדול שלובש רש"י שאשה שצנועה ר

 .משבצות זהב
נמצא לפי"ז בכהן גדול ע"כ שאמו צנועה שהרי יצא ממנה כהן 

וא"כ לא שייך אצלה  ,וא"כ שצנועה ע"כ שנזהרת בנדה ,גדול
אין מיתה שייכת נמצא ש ,שמסתכנת בלידה שהרי זהירה בנדה

בכהן גדול לא הקדימה תורה אשה  בה יותר מבאיש ולפיכך
 .לאיש

 פנינים יקרים החדש

 אף שהיתה פנויה הטעם שהוציאו את תמר להישרף

ופרש"י שהיתה בה  ובת איש כהן כי תחל לזנות וגו' )כא ט(
דבפנויה הכל  ,זיקת בעל וזינתה או מן האירוסין או מן הנישואין

 .מודים שאין עונש מיתה
ע"כ לא , והרי וקשה שהרי גבי תמר אמר יהודה הוציאוה ותשרף

וכשזינתה עברה רק  ,זיקת בעל שהיתה שומרת יבםלה היה 
ומכיון שזיקה לא היה בה  ,באיסור דלא תהיה אשת המת החוצה

 .הרי הכל מודים שבפנויה אין עונש מיתה ,מדוע דנוה בשריפה
ותי' רבינו יצחק בעל החוטם שהרי בי"ד של שם גזרו על בת 

 ,ובני נח אזהרתן זו היא מיתתן ,ישראל הנבעלת לגוי שתשרף
, לכך סבר יהודה והרי לא היה שם ישראל אחר זולת יהודה

. נמצא שמה שציוה להורגה אין זה ציווה לשורפהשנבעלה לגוי ו
דבפנויה אין  ,לה זיקה משום בת כהן שזינתה דלזה צריך שיהיה

ה להורגה משום שחשב שזינתה לגוי ובי"ד של אלא צו ,מיתה
ולזה כשאמרה לו הכר נא למי החותמת  ,שתשרף שם גזרו בזה

 .אמר צדקה ממניבעלה לו ולא לגוי והרגיש כי נ
 פני דוד להחיד"א

 הטעם שבעצרת ויוה"כ לא נאמר בני ישראל

ברמב"ן הקשה מדוע בכל  דבר אל בני ישראל לאמור )כג א(
לבר  ,המועדות הנאמרות בפרשה נאמר דבר אל בני ישראל

ועיי"ש  .מר דבר אל בני ישראל )כג כו(מעצרת ויוה"כ שלא נא
 .שנדחק לתרץ

 

ונראה ע"פ דברי הגמ' קידושין )לו( גבי סמיכות ותנופות בני 
הרי שהיכן שכתוב בני ישראל דרשינן  ,ישראל ולא בנות ישראל

ועתה שפיר מדוקדק היכן הזכירה תורה בני  ,ולא בנות ישראל
שכתבה דבר אל בני ישראל  דתחילה ,ישראל והיכן לא הזכירה
איתא בילקוט שמעוני )אמור תרמ"ג( דואמרת אליהם מועדי ה' 

ואמרי' בגמ' ר"ה )כה:(  ,דקאי גבי עיבור השנה וקידוש החודש
וא"כ אינו שייך בנשים ושפיר דכתיב בני  ,דמשפט כתיב בו

וכן גבי ספירת  ,ישראל דהוא דוקא בני ישראל ולא בנות ישראל
שנשים אינן מצוות בספירת העומר  אמר בה בנ"יהעומר )כג ט( נ

וכן  ,ושפיר בני ישראל ולא בנות ישראל ,שהיא מ"ע שהז"גמפני 
גבי ר"ה )כג כג( כתיב בני ישראל משום דכתיב בפרשה זכרון 

וכן גבי  ,תרועה דהיינו מצוות תקיעת שופר שאינה שייכת בנשים
מן הסוכה חג הסוכות כתיב בני ישראל )כג לג( דנשים פטורות 

 .ומד' מינים
אין שום חילוק בין אנשים לנשים שמשא"כ גבי עצרת ויוה"כ 

בזה לא כתבה תורה בני ישראל דזה שייך אף  ,ששניהם חייבים
 .בבנות ישראל

 פנים יפות

ישראל עושים תמימות בעומר לכך שענין המה שייך 
 רצונו של מקום

וספרתם לכם ממחרת השבת כו' שבע שבתות תמימות 
איתא במדרש )רבה ויקרא כח ג( תני ר' חייא  תהיינה )כג טו(

. ויש אימתי הם תמימות בזמן שישראל עושים רצונו של מקום
תמימות של העומר לכך שעושים המה שייך ענין לתמוה על כך ד

 .ישראל רצונו של מקום
ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בגמ' מנחות )סה:( שמצוות קצירת 

אך  ,ואם קצר ביום פסול ,ום דבעי תמימותהעומר היא בלילה מש
מ"מ אם קצר בלילה ונפסל חוזר וקוצר ביום ואע"פ שאי"ז 

דהלא איתא במשניות אבות אחד  , ויש להקשות על כךתמימות
מעשרה ניסים שנעשו בבית המקדש שמעולם לא נמצא פסול 

וא"כ מדוע מחדשת הגמ' שאם נפסל בלילה חוזר וקוצר  ,בעומר
ברם י"ל דכל מה שנעשה נס שלא  ,ולם לא נפסלוהא לע ,ביום

אך  ,נפסל העומר הוא רק כשישראל עושים רצונו של מקום
ולכך  ,כשאינם עושים אין נעשה הנס ושפיר יכול העומר להיפסל

 .כתבה הגמ' שיחזור ויקצור ביום אע"פ שאי"ז תמימות
אימתי הם  תני ר' חייאדדברי המדרש את ובזה יש לבאר היטב 

, אימתי חשיב תמימות כשישראל עושים רצונו של מקום דה"פ
רק כאשר  , זההנס שאינו נפסלתמימות שקוצרים בלילה ויש את 

שר אינם עושים רצונו של מקום אך כא ,עושים רצונו של מקום
 ,יכול העומר להיפסל ויצטרכו לקצור שוב ביוםשאין נעשה הנס 
 .ליכא תמימותמ"מ ואז אע"פ שכשר 

 תפארת יהונתן
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 הטעם שסופרים דוקא מ"ט יום

וספרתם לכך ממחרת השבת כו' שבע שבתות כו' 
יש להבין מדוע סופרים ספירת  טז(-חמישים יום וגו' )כג טו

 .יותר ולא פחות אוהעומר דוקא ארבעים ותשעה יום 
איתא בילקוט שסך השנים שהיו דונראה על דרך רמז ובהקדם 
עוד יש , ה קשה היה שמונים שנהבני ישראל משוקעים בעבוד

להקדים מה שקבעו חז"ל שמדה טובה מרובה ממידת פורענות 
עוד יש להקדים דאיתא בחז"ל שבשבתות , חמש מאות פעמים

 .בני ישראל לא עבדו במצרים
לכאו' כמו שבשבתות לא עבדו כך בימים טובים שהיו עתידים ו

ו הרי שבכל שנה לא עבד, להיקבע לישראל נמי לא עבדו
חמישים ושנים יום  , שהרי ישבמשך חמישים ותשעה ימים

והנה בכל שנה  ,של שבתות ועוד שבעה ימים של ימים טובים
 את נחסיר ,יש שלוש מאות שישים וחמש יום ועוד שש שעות

הרי שבכל שנה  ,החמישים ותשעה יום שלא עבדו בכל שנה
 .עבדו שלוש מאות ושש יום ועוד שש שעות

עשרים וארבע עולה לשנה הרי  80יום ב 306והנה כשנכפיל 
השש את וכשנכפיל  ,(24,480אלף וארבע מאות שמונים יום )

שעות הנוספות שבכל שנה בשמונים שנה הרי ארבע מאות 
עבדו ישראל שסה"כ הרי  ,ושמונים שעות שהם עשרים יום

עבודה קשה במצרים סך עשרים וארבע אלף וחמש מאות 
(24,500). 

והנה כבר הקדמנו שמרובה מדה טובה ממידת פורענות פי 
הרי שיום אחד של חירות עולה כחמש מאות  ,חמש מאות

יום של שיעבוד  24,500, ונמצא לפי"ז שעל ימים של עבדות
כשנכפיל ארבעים ותשעה שהרי  ,יום של חירות 49ישנם 

 .חמש מאות עולה עשרים וארבע אלף וחמש מאותב
אי הוצרכו ישראל לספור ארבעים ולפי"ז אתי שפיר אמ

שכשיצאו ישראל ממצרים והיו צריכים לטהר  ,ותשעה ימים
יום כדי להינקות מהשיעבוד  49, הוצרכו עצמם לקבלת התורה

שכל יום של מפני והיה די בארבעים ותשעה ימים  ,והטומאה
, טהרה הינו כנגד חמש מאות יום של שיעבוד וטומאהוחירות 

 ."ט יוםכך סופרים דוקא מפיל
 בשם האוסטרובצר  

 (92)ר' מאיר יחיאל מאוסטרובצה עמ' 

דופו של המגדף אחר ששמע את למשפחותם גי
 לבית אבותם

ויצא בן אשה ישראלית וכו' ויקוב כו' את השם וגו' )כד 
מכיון ששמע למשפחותם שבתוך דבריו  וברש"י פי' יא(-י

ותמוה מה ענין למשפחותם לבית  .לבית אבותם עמד וגידף
 .אבותם למגדף

ונראה לפרש דהנה בספר צרור המור כתב שחטאו של המגדף 
דהיינו  ,היה שרצה לעשות מן האות דל"ת של אחד לאות רי"ש

, שרצה לעשות וזהו פי' קרא ויקוב ,שיהיה כתוב אחר ולא אחד
 .באות "ד" שתיעשה "ר" נקב

והנה איתא במדרש ילקוט )פר' ואתחנן( אמר יעקב לבניו שמא 
השיבו לו  ,אלהות הרבה כשם שיש לכם אמהות הרבהתעבדו 

 לבית אמותם לא כתיב אלא ,כתיב למשפחותם לבית אבותם

כשם שאב אין לנו אלא אחד ועובד לאל אחד כך  ,לבית אבותם
הדא הוא דכתיב אב אחד  ,אנו אין עובדים אלא לאל אחד

נענה יעקב ואמר ברוך שם כבוד  ,לכולנו ואל אחד בראנו
  .ע"כ דברי המדרש ,ם ועדמלכותו לעול

אותו בן אשה ישראלית רצה ללכת עתה יש לבאר היטב שו
וכמו שמצאנו  ,ד ע"זוב, דהיינו שרצה לעאחר משפחת האם

אמותם היה אפשר לעבוד לבית אצל יעקב שאם היה כתוב 
אחר ששמע , ולפיכך אלוהים הרבה כמו שיש אמהות הרבה

ל אחד -שכמו שיש אב אחד יש א למשפחותם לבית אבותם
עמד וגידף ומחק הדל"ת של ה' אחד לרי"ש  ,ואסור לעבוד ע"ז

ובכך רצה להרויח דלא נימא כמו שיש אב אחד  ,שיכתב אחר
דלא אמרי' אחד אלא אחר וזו היתה  ,ל אחד-שעובד לא

 .מטרתו בגידופו
זה דוקא מחמת ששמע לבית וא"כ ברורים דברי רש"י ש

 אבותם אזי לא היה מגדףיה שומע לבית שאם לא ה ,אבותם
אלוהים  ומר שהולכים אחר משפחות האם לומר ששייךאו

 .הרבה כאמהות הרבה
 חנוכת התורה

 לבאר סמיכות הפרשות באמור ובהר

הפסוק הנה  ויוציאו את המקלל מחוץ למחנה וגו' )כד כג(
סמוך לפסוק זה האחרון בפרשה הוא וידבר ה' אל משה בהר ה

שש שנים תזרע שדך וגו' ובשביעית שנת שבתון  סיני לאמר
 .יהיה לארץ

ונראה לבאר סמיכות הענינים ע"פ מה דאיתא בגמ' היאך 
כיון ששמע שומשני הגמ'  ,המקלל נהרג והא לא הוי התראה

שהרי כללותיה  ,מפי הקב"ה בהר סיני חשיב כאילו התרו בו
 .ופרטותיה של התורה נאמרו בסיני

' סוטה )לז:( ר' ישמעאל סבר כללות והנה איתא פלוגתא בגמ
ור' עקיבא סבר  ,נאמרו בהר סיני ופרטות נאמרו באהל מועד

נמצא לפי"ז  ,כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנית באהל מועד
דרק אליבא דר"ע דכללות ופרטות נאמרו בסיני חשיב התראה 

אומנם לר' ישמעאל שרק כללות  ,למקלל מה ששמע בסיני
 .ות לא נאמרו תו אי"ז חשיב התראה למקללנאמרו בסיני ופרט

בהר  ,והנה איתא ברש"י עה"פ וידבר ה' וכו' בהר סיני )כה ב(
לומר לך מה שמיטה  ,סיני מה ענין שמיטה אצל הר סיני

נאמרו כללותיה ופרטותיה בהר סיני אף כולן נאמרו כללותיהן 
 .ופרטותיהן בהר סיני

"ויוציאו את  ,ועתה מבואר היטב סמיכות הפסוקים וכדלהלן
 ,וקשה הלא לא היתה התראה ,המקלל וכו' וירגמו אותו אבן"

וי"ל שמכיון ששמע כללותיה ופרטותיה בסיני מהקב"ה חשיב 
, אומנם קשה מנלן שנאמרו כללותיה ופרטותיה בסיני ,התראה

לזה איתא מיד בקרא "וידבר וכו' בהר סיני שש שנים תזרע 
 , אלאה אצל הר סינימה ענין שמיטע"ז קשה , ששדך וגו'"

לומר לך מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה בסיני אף 
, וא"כ שנאמרו כולם נאמרו כללותיהן ופרטותיהן בסיני

 , לפיכךנמצא שהיתה התראה במקללהכללות והפרטות בסיני 
 .וירגמו אותו אבן
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