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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

 

 
 (א' כאויקרא )" אמור אל הכהנים ואמרת אליהם"

לחזור אליהם ולכפול להם מדריכה את משה שכפילות זו  "נעם אלימלך"מתרץ ה ?"ואמרת" "אמור"הכפילות דוע מ
לכן  ,מעצמם ולא יפעלוה וגאובואו בכך לידי ם וילה מסייעתיש להם ש אבותהזכות שכדי שלא יחשבו וי את הציו

כאלו אין , "אליהם", על עצמםשיביטו אלא  זו לא ישגיחו על זכות אבותכלומר ש, "ואמרת אליהם: "אומר הכתוב
 םוליהם יכ יחוס אבותוא היהשכי על ידי עמיו , "לנפש לא יטמא בעמיו: "מה שנאמר וזה. להם זכות אבות כלל

 . הדבר הזה מאדאת הכפל להם  ןלכ ,הנפשאת לטמא 
 

  (ב' כאויקרא )" אליוהקרב  אם לשארו כי"
על כן אמר , בגוף האדם הקודב תנשאררוח הטומאה משום שאיסור הטומאה הוא לטעם הש "כלי יקר"מסביר ה

שהנפש לא א ,ואין בה שום צד טומאהטהורה היא הנפש מצד עצמה כי  "בנפש"ולא אמר  "לנפש לא יטמא: "הכתוב
היא מיתתם ש ,לבדברוח החיונית  םאי נפש המשכלת כ בהםשאין  ,חייםהבעלי כי כל שאר  ,טומאהה לביסהיא ה

אבל נשמת האדם  ,חמורה טומאהבעלי החיים אין בלכן ת ומלאך המודרך  אליסודות ושל ארבע וד פירבסך הכל 
( כט 'אבות ד) "מת אתהועל כרחך : "ל"זח רמאמי מלאך המות המוציאה משם בעל כרחה כל ידע םאי אינה יוצאת כ

ל לא עובנשיקה היא מיתתם שהצדיקים ויחידי הדור למעט הטומאה על הגוף את ומביא מלאך המות מצד הטומאה ו
שביום שמת רבינו הקדוש  (א 'גירושלמי ברכות )ל "זו חרמטומאה לפיכך אשל ין בהם שום צד ולכן א המותמלאך  דיי

 . בו הכהנים כלל נטמאובטלה הכהונה כי לא 
 

 (ו' כאויקרא )" להיהם-קדשים יהיו לא"
 אפילולהיות פרושים  ,לתםעקב מע, שעל הכהנים .פרישותהיא ל" היוקדושים י"שכוונת הכתוב  ן"הרמבאומר 

אסורים ו, דבר שמותר לישראל, כפי שידוע שהכהנים מוזהרים מלהיטמא למתים .ישראלשאר ל יםמותרשמדברים 
 . זה מותר לישראלדבר שגם , נשים שאינן הגונות להםלהינשא ל

 

 (י' כאויקרא )" הגדול מאחיו והכהן"

הם אלא אם כן אלו  ,טומאת מתלהיטמא על כהן הדיוט ואסר עליו הכתוב שהחמיר  יאחרש רבינו בחיימסביר 
נוספת על  הרמוחהוסיף בא הכתוב כעת ל, גרושה ואחללה , זונהלהינשא לאשה  יועל ואסר, קרובהה משפחתומ

הכהן שיהיה והחומרה היא , לא ימיש מתוך המקדשו', מיוחד לעבודת הויותר  מקודששהוא משום , הכהן הגדול
להינשא לאשה שאינה אסור הכהן הגדול ושיהיה  ,על אביו ועל אמו ואפילו ,שום מת בעולםלטמא ילהאסור הגדול 
להיות צריך הכהן הגדול כי , של בעלה ולרצונו לדעתותהיה נמשכת האשה כדי שהוא טעם מסביר רבינו שהו, בתולה

 באישכי אם האשה היתה כבר רגילה , ה בתולהן אסר עליו הכתוב לשאת אשה שאינלכ, יני אישותגדור ביותר בעני
 . לדעתה, הכהן הגדול, היא עלולה למשוך את בעלה, אחר

 

 (י' כדויקרא ) "מצרי איש בן והוא ישראלית אשה בן ויצא"

ם לבוא עיז פניכדי שנבין שזו הסיבה שהאיש ה "מצרי איש בן"שהכתוב מודיע לנו שהאיש הוא  "ספורנו"המבאר 
 .ה"כי אין מציאות שאיש ישראל טהור יתדרדר לרמה שפלה כזו שיבוא לקלל את הקב, 'את הולקלל 
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  (טכ 'בויקרא כ) "לרצונכם תזבחוהו 'לה הוכי תזבחו זבח תוד"
הסכנה ין יענבעצם כל למרות ש. רעההמ ושהציל 'צריך להביא קרבן תודה לה, יצל מסכנהונס ו נמי שנעשה ל

גם  ןכם או. לא צריך להזדקק לנסו, היה שלא היה בא לידי סכנהב ויותר טכי לכאורה , שלא לרצונוהיה ההצלה ו
כי לא לחנם , יסורים שבאו עליוילשמוח בצריך האדם ש ,"כתב סופר"אומר ה, אבל האמת היא. נוולרצהקרבן אינו 

  .נותיוועו ונתכפרובעולם הזה  והענישעל ש 'להלהודות ולכן עליו לשמוח ו 'בחסדי ההוא ניצל ו, ול ובא
 

 (מ 'כג ויקרא) "הראשוןלכם ביום  ולקחתם... חמשה עשר יוםבאך "

" אך"מה באה המילה , "נחל קדומים"ב א"רבינו החידל אשו, באה למעט" אך"ל שהמילה "ידוע מה שאמרו חז
 כי ביום, "ראשון לחשבון עונות ,הראשון ביום": במדרשז״ל חשאמרו ומתרץ על פי מה ? בפסוק שלפנינולמעט 

 ,עסוקים במצותישראל  םע, אחרי יום הכיפוריםימים שה וארבע, יוחטאה מעוונותיו ונקמתישראל עם כל הכפורים 
: הכתובאמר כן ל. ראשון לחשבון עונותהיום ה הוא, טוב יוםהוא שבתשרי ט״ו יום ו, הסוכות תפלות והכנה לחג

של חמשה עשר  ,הוגזירה שול ב"מדו חזוגם ל, היצר הרעאת  יני העולם הזה ולבערילמעט בענ "בחמשה עשר אך"
היצר הרע גם את לבער כך צריך , שצריך לבער השאור והחמץ בפסח כשםש, חג המצותשל חמשה עשר סוכות מ

ולקחתם לכם ביום " :כוונת הכתוב יהווז. את האדם אמתעורר היצר הרע להחטיבו ש סוכות לשבחמשה עשר 
את הזה תבערו  "ביום הראשון" גםו, ״ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם״: את הפסוק כלומר תקחו, "הראשון

 "הדר פרי עץ"במילים ז ורמגם וזה . בתי הנפשהכוונה היא ל כאשר "מבתיכם" ,שבעיסה שאורה את, היצר הרע
 .היצר הרעאת לבער שצריך , ר"יצהם ס״ת ש

 

 'דהגיגים לפרקי אבות 
 (א' אבות ד) "את יצרובש איזהו גיבור הכו" 

אדם שגבר על "ש מי שיענה י ?"בורגימיהו "את האנשים נשאל אם כי , ולםעה דעתמ ךפיהההוא זה ל "מאמר חז 
ם אדהיא ש ל"חזאך דעת ". הר גבוה מאודאדם שטיפס על "או  "אדם שהתגבר על מחלה קשה"או " אויב חזק

 יצרהאת  שהיא לגבור ולכבוביותר ה שקההמלחמה כי , יבורגב חשהוא נ ,ומנצח אותורע ההיצר נגד חם כל יום לנש
  .יצרו את כובשי שמתי הוא יהאמ הגיבור. מיותשת ובתאוות גרותחדש עליו בכל יום ומנסה להכשילו בעבימשהרע 

 

 (ב' דאבות ) "ררת עבירהוג העברוה ומצ ה גוררתושמצ"

 רבי והחסידים וה, חאבל עננים כיסו את היר, הלבנה עמד פעם עם חסידיו לקדש את רבי יצחק מווארקא
 פנה הוא  .מאבדים את סבלנותםהחסידים ש ין הרביחהבהזמן חלוף עם  ,שיתבהרו השמייםלרגע  ניםממתי

 היא אף על פי ש, מצוהותירץ ש? ״מצוה גוררת מצוה״: מה הפירוש של מה שנאמר במשנה: שאלאליהם ו
 היא אם  ,הוהמצונה לעשיית כההגם ההמתנה ו גםכי , אל תקוץ בהבכל זאת  ,הכמשכת שעה ארוננגררת ו
 .מצוהנחשבת ל, וונת הלב״כ״בנעשית 

 

 (ד' דאבות ) שתקוות אנוש רימה״ חפל רוש״מאד מאד הוי 
 ומתרץ? רימהשל להגיע למצב של האדם היא שאיפתו  וכי ?רימהיא התקוות אנוש וכי : "חתם סופר"ה אלוש
דין הלבית , הרי מאה ועשרים שנחא, כשיגיע האדם. ל רוח״פ״מאד מאד הוי ש :רישאלקשורה הסיפא של המשנה ש

, נוצר מבשר ודםהוא לטעון ש הוא ינסה, שמנין העבירות שלו גדול הרבה יותר ממנין המצוות יראהו, של מעלה
וזו . הזה בעולםיצר הרע ל השיונות סימול הנולכן לא היה מסוגל  ,חכתולעת שאין בה כו, נחשב כ״רימה״והוא 

ת של הסנגורים שינסו ככי מול ה. תקבל באופן מיידיאינו מזה  טיעון, בלא. תקוותו היחידה בבית הדיןתהיה 
את לבדוק  תטען שכדישל מקטרגים שרת חתבוא כת א, ל מעלה שיקבלו את דבריו אלהש להשפיע על בית הדין

וניסו , אם גם כאשר הרגיזו אותו .הנהגתו של האדם בכל התחומיםזו שהיתה יש לאמת  "רימה ותולעה"של ההטיעון 
ל בא, יונותסילעמוד מול הנ יקבלו את הטענה שלו שלא היה בו כוח -פל רוח״ שהיה ״, במזיד או בשגגה ,לצער אותו

הוא , כל דבר קטן או כאשר היה נראה לו שמאן דהו פגע בכבודו ועל, ותסבריו או אשתו וילדיו התנהג בגחלפי כ םא
״מאד : שאומרת המשנה וזה מה. אזי לא יקבלו את הטיעון שלו, ״רוחובצורה שהיא ההיפך מ״שפל  הוהגיב בגאו

דהיינו שתהיה לך תקווה כלשהי לטעון , ״תקוות אנוש רימה״ ל להגיע למצב שלכורק כך תו, ״רוחמאד הוי שפל 
 .יונותסילהתגבר על הנח בך כושלא היה 
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