
        טטטט""""ככככ- - - - חחחח"""" כ כ כ כ מועד קטן מועד קטן מועד קטן מועד קטן- - - - קומותקומותקומותקומותמראי ממראי ממראי ממראי מ
ג קודם "שם קאי על כ" לכפר"ולכן הקרא , דפרה אינה לכפר.) ב(ביומא ' הא אי, ש בהערותש בהערותש בהערותש בהערות""""גריגריגריגריה'  הק- - - - מה פרה אדומה מכפרתמה פרה אדומה מכפרתמה פרה אדומה מכפרתמה פרה אדומה מכפרת  )א

' ת בריש פ"עה    יייי""""רשרשרשרשב' להא דאי' דאולי כוונת הגמ' עוד כ. היינו דמטהרת" מכפרת"דאולי הכוונה של ' וכ. כאן דפרה מכפרת' כ איך אמרי"וא, כ"יו
דכל הפרות אחר , רק לפרה אדומה הראשונה' ז כוונת הגמ"דלפ' אבל כ. דהפרה אדומה הוא כפרה על חטא העגל, דתבא האם ומקנח על בנה, חקת

כאן אפר והא אין חיוב לשרוף פרה אדומה רק כשאין , כ היו צריכים להביא אותה מזמן לזמן"א, ואמר דאם היו כולן מכפרות, זו לא היו מכפרות
 .דכל הפרות לא היו לכפרה, ביומא שם' וזהו הביאור בהגמ. פרה

דהלימוד מפרה אדומה הוא , בן יהוידעבן יהוידעבן יהוידעבן יהוידעוביאר ה. דרשות ללמדנו דמיתת צדיקים מכפרין' למה צריך ב',  ק- - - - מה בגדי כהונה מכפריןמה בגדי כהונה מכפריןמה בגדי כהונה מכפריןמה בגדי כהונה מכפרין  )ב
כן מיתת צדיקים מכפרין על כמה מיני עוונות , י עוונותוהלימוד מבגדי כהונה הוא ללמדנו דכמו דבגדי כהונה מכפרין על כמה מינ, דמכפרת בכלל

. כ לענין כפרת מיתת צדיקים מבגדי כהונה"לכן למדו ג, דהיינו דרק משום שיש לנו לימוד כזה מפרה, ואולי כוונתו לומר דבא זה וגילה על זה. הכל מבגדי כהונה' תיפוק לי, ואין ברור מדבריו למה צריך הלימוד מפרה[
 ]. ואפשר דאין כל אופני הכפרה שוים, י קינוח"דנו דאופן הכפרה הוא עבא ללמ, נ"א

ובששים , דמחמישים עד ששים הוא כרת,  כנראה-''''תוסתוסתוסתוס'  שי))))אאאאבביאור הסוגיא ' ויש הרבה שי    - - - - מת בחמישים זו היא מיתת כרתמת בחמישים זו היא מיתת כרתמת בחמישים זו היא מיתת כרתמת בחמישים זו היא מיתת כרת********  )ג
ואולי כוונתו דמחמישים ', ואין ברור איך יפרש דברי הגמ(ת היינו כרת ובזרעו נכר, דחמישים היינו מיתה בידי שמים, 'בתוסמ מ מ מ """"ייייה'  שי))))בבבב. ממש הוא מיתה בידי שמים

 דמהירושלמי שששש""""הראהראהראהרא' ' ' ' תוסתוסתוסתוס'  כ))))גגגג ).ש"ולא העונש דמיד, ש"דזהו מיתת כל אדם הנגזר ביד, ץץץץ""""יעביעביעביעב' ' ' ' הגהגהגהגכ ה"היינו כמש, ובששים מיתה בידי שמים, ובזרעו נכרת הוא כרת, ועד ששים היינו מיתה בידי שמים
דלא ענשי ' דל כ, וביאר משום דשנותיו של אדם לגבורות הם שמונים, דידן חשיב גם חמישים כמיתת כרת' וגמ, פחות מששיםמבואר דכרת הוא 

 . ש"הוי העונש של מיתה ביד' ועד ס, מת בחצי ימיו' ונמצא דמת בנ', פש לה ס, ד של מעלה"ב
כ איך שייך ללמוד ממנו הא דמיתת כל אדם הוא "וא, דהא משה רבנו לא נס ליחה, ''''תוסתוסתוסתוסהעיר     - - - - מאי קראה הן קרבו ימיך למותמאי קראה הן קרבו ימיך למותמאי קראה הן קרבו ימיך למותמאי קראה הן קרבו ימיך למות  )ד

ז לשון לאו "ועכ(אלא דמרומז כן בתורה אצל משה , ממשה עצמו' דלמוד לא הי' וכוונתו לכאו, דלאו דוקא' וכ. ימים קודם מיתתו' דנעשה חולה ה
ל "ונ"' כא א א א """"ריטבריטבריטבריטבוה.  למות לולי שמצא חן בעיניוראוי' ה שכך הי"רמז לו הקב, דהגם דמשה מת במיתת נשיקה, שששש""""הראהראהראהרא' ' ' ' תוסתוסתוסתוס' וכזה כ, )ק"דוקא צע

ה "ומצינו במשה רבינו ע, וחמשת ימי חולי הוא דבר הגון ויש לו פנאי, דחולה מאי טעמא כדי שיהא התראתו לפקח בעניניו ולצוות על ביתו
 ." ימים קודם' שהודיעו הקדוש ברוך הוא יום מיתתו ה

. ולא ביאר שום גדר, י מזל ופעמים אין משתנה"דפעמים משתנה ע' וכ, ן מזל לישראלוהא אי, ''''תוסתוסתוסתוס'  והק- - - - אלא במזלא תליא מילתאאלא במזלא תליא מילתאאלא במזלא תליא מילתאאלא במזלא תליא מילתא********  )ה
, ד יש מזל לישראל"כ למ"דא, זו' לתי'  שם הקאאאא""""מהרשמהרשמהרשמהרשאבל ה, :בשבת קנו' וכן הוא לשון תוס, אלא דזכיות גדולות יכולות לבטלת המזל, דיש מזל' כא א א א """"ריטבריטבריטבריטבוה
וביאר דכל הנדון אם יש מזל לישראל שם או לא הוא רק . והרי כל הברכות והקללות של התורה אין מורין כן, מזלזכות גדולה אינו יכול לבטל ה' ל דאפי"כ ס"ע

מהא , ליחיד' ד אין מזל לישראל אפי"למ' תוס' ולזה הק, ביחיד' רק דנח, והברכות והקללות נאמרו לכלל ישראל, ע מודו דאין מזל לכלל ישראל"דודאי כ, ליחיד
א הם כמעט מפורשים בדברי " ודברי המהרש.ד אין מזל לישראל"דכוונתו דזכויות גדולות יכולות לבטל המזל למ' ותי, י במזל תליא מילתאדבני חיי ומזונ

' ' ' ' חיחיחיחיוב          ."'וכו, והתורה דברה על הכלל לא על הפרט... אלא במקרה היחידים ולא במה שישיג את הצבור' ל כי לא נח"ונ"' שכ) ח"קמ', א (אאאא""""ת הרשבת הרשבת הרשבת הרשב""""שושושושוה
 . לא מן הכל, אלא מצילו לאדם במקצת, שאין הזכות עוקר מהכל את המזל'  איןןןן""""הרהרהרהר

י "מ ע"דמ' ותי, והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, הא ענוה הוא מהמדות טובות, אאאא""""מהרשמהרשמהרשמהרשה ה תמ- - - - הונאהונאהונאהונא' ' ' ' דרבה בר רדרבה בר רדרבה בר רדרבה בר ר' ' ' ' ענותנותיענותנותיענותנותיענותנותי********  )ו
עדיין , לאחר כל עבודתו' דבאמת אפי, שששש""""הערות להגריהערות להגריהערות להגריהערות להגריב' ז אי"וכעי. והבא לטהר מסייעין אות' כדאמרי, אפושי רחמי בקש לעוזרו לבא לידי ענוה

 . ולזה התפלל, צריך לסייעתא דשמיא כדי להצליח
יש לפרש כי עיקר הלימוד ושנעשה בו רושם הוא הלימוד הבא ", :)י(ב " בבאאאא""""מהרשמהרשמהרשמהרש ביאר ה- - - - אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו  )ז

  ." אשר על כן נקראו החכמים סופרים, מכתיבת יד
ז "ובע, ומשכו לך בליצנותא, אל תדור בשכנציב משום דליצני הוו:) קיב(בפסחים '  שהביא מה דאיסססס""""גליוני השגליוני השגליוני השגליוני הש'  ע- - - - נשי דשכנציבנשי דשכנציבנשי דשכנציבנשי דשכנציב  )ח

, שזה עונש הליצנות, שכיח שבא עליהם יסורין ומתו מתוך היסורין' כ בשכנציב דוקא הי"וע', קשה הליצנות שתחלתה יסורין וסופה כלי'  אי:)יח(
 . דשכנציב דוקא קוננו כךכ נשי "וע

וגם , האם נדב ואביהו לא עשו רק מצוה אחת, אאאא""""מהרשמהרשמהרשמהרשתמה ה    - - - - '''' ומה צדקיהו וכו ומה צדקיהו וכו ומה צדקיהו וכו ומה צדקיהו וכו......ומה נדב ואביהו שלא עשו אלא מצוה אחתומה נדב ואביהו שלא עשו אלא מצוה אחתומה נדב ואביהו שלא עשו אלא מצוה אחתומה נדב ואביהו שלא עשו אלא מצוה אחת********  )ט
של ' היינו מצוה א, א דמה שעשו נדב ואביהו מצוה אחת"וביאר המהרש. ' דצדקיהו צדיק גמור הי''''תוסתוסתוסתוסוזה כבר תמה , בצדקיהו יש לתמוה כן

ומשום דאותו מצוה , ומשום אותה מצות כהונה שעשו זכו לכל ההספד הגדולה הזאת, דהיינו דבאותו היום התחילו לעשות עבודת כהונה. ונהכה
וכן . כ שהרבים מספידין אותם"עאכו, שעשו כמה מצוות כזה בשביל הרבים, ישמעאל' ו לבניו של ר"ק, הספידם' כ הי"וא. בשביל כלל ישראל' הי

' כ תוס"ומש[. 'ו וכו"ק, כ"ואם משום הכי הספידו לו כ, דהיינו הצלת ירמיה מהבור, מצוה אחת הנוגעת לכלל ישראל' מצוה זו שעשה הי, בצדקיהו
משום שאין לנו מפורש ואולי , גם על נדב ואביהו' לא הק' סק למה תו"ועוד צע. ע"וצ, וכוונתו לומר דהזכיר הפסוק רק מה שנוגע אל הכלל, א"כ כהמהרש"ג' ואולי כוונת תוס, דמה בכך, ע"צ, דבמקרא לא מצינו יותר

 .]א נקט זה בפשיטות מסברא"אלא דהמהרש, בשום מקום שצדיקים היו
אבל , ואף דבאמת קשה להתנהג כך,  דכהיום איננו נוהגין כןשששש""""הערות להגריהערות להגריהערות להגריהערות להגריוהעיר ב    - - - - ''''אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל וכואין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל וכואין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל וכואין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל וכו********  )י

פ גמרן דאין "שם עא א א א """"מהרשמהרשמהרשמהרשוביאר ה, דהיינו בבית אבל', דאגרא דבי טמיא שתיקותי:) ו(בברכות ' דאי, וביאר. עעעע""""שושושושווכמו שנפסק ב' אנו עושין כנגד הגמ' לכאו
ואינו יכול לדבר מרוב , במה שמראה המנחם שהשתתף בצער האבל, השתיקהא משמע דעיקר הניחום הוא "דלהמהרש, ש"וביאר הגרי. 'מנחמין רשאין לומר וכו

עניינים יוצאים מהא דאין '  שיש בונמצאונמצאונמצאונמצא.           ומה לומר לו לנחמו, והבין המנחם מהו הצער בלב האבל, אבל בדיבור אינו יכול לנחמו עד שידבר האבל. צערו
ואיך , ה שלא לומרהבין מה לומר ומ, ז כשבא לנחמו בדברים"דעי', ב. במה שמראה עצמו שנצטער עם האבל, שזהו גופא הנחמה, השתיקה', א', מנחמין וכו
אם ' דהא אפי, כ"אבל הענין השני אין שייך כ, כ עדיין שייך הענין של שתיקה"א, ה איננו מבינים איך לנחם כראוי"דהיום דבלא, ש"סיים הגרי, כ"וא. לנחמו יפה

כיון שאין עוד תועלת , כ יכול אף המנחם לפתוח"ואז אח, להראות צערו, נראה שנכון לשתוק בתחלה בשהות מועטת, כ"וא. מתחיל האבל איננו יודעים מה לומר
 .להמתין עד שיפתח האבל

כי , לפי שחבירו צריך תפלה על המקום שהולך שם", אאאא""""ריטבריטבריטבריטב ביאר ה- - - - הנפטר מן החי אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלוםהנפטר מן החי אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלוםהנפטר מן החי אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלוםהנפטר מן החי אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום********  )יא
ך שילך מכאן בשלום ואז ימצא השלום שם כי צרי, והנפטר מן המת הוא בהיפוך, ]צ תפלה ליפטר בשלום"ולכן אי[מכאן כבר הוא נפטר בשלום 

 ." לפיכך צריך שיעשו לו סימן טוב כי בשלום הוא הולך, לא ימצא שם שלום, שאין בידו מעשים טובים, ואם אינו הולך מכאן בשלום, בודאי
, וביאר.  שבת ומנוחהש ליום שכולו"כמ, ב כולו מנוחה הוא"הא עוה, .)ברכות סד(א א א א """"מהרשמהרשמהרשמהרשה' הק  - - - - בבבב""""לעוהלעוהלעוהלעוה' ' ' ' ח אין להם מנוחה אפיח אין להם מנוחה אפיח אין להם מנוחה אפיח אין להם מנוחה אפי""""תתתת********  )יב

ב "וגם בעוה, ח הוא פעולת השכל והעיון"העיקר של הת, כ"וא. 'ויכל אלקים וכו, בא שבת בא מנוחה' כמו דאי, הוא כילוי וסילוק מלאכה" מנוחה"דהביאור של 
יקים יושבים ונהנים מזיו השכינה בעיון שהצד, ב"והיא בעצמה פעולת המנוחה לעוה, אלא שתמיד פועל בה, אין לו מנוחה מאותו הפעולה של עיון השכלי

שהולכין מגן עדן לכסא " ביאר אאאא""""ריטבריטבריטבריטבוה." ב לפני השכינה"כך הם עמלים בתורה בעוה, ז"שכמו שהם עמלים בתורה בעוה"' כאן כש ש ש ש """"הראהראהראהרא' ' ' ' תוסתוסתוסתוסוב. השכלי
  ." רשומטיילין בכל מחיצות עליונות ותחתונות ליהנות מזיו שכינה כהולך מבית הכנסת לבית המד, הכבוד


