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’’’’¼½¾î¼½¾î¼½¾î¼½¾î    î³îêî³îêî³îêî³îê    î−õò×ëî−õò×ëî−õò×ëî−õò×ë’’’’            
(ï− ,ê êþš−î)(ï− ,ê êþš−î)(ï− ,ê êþš−î)(ï− ,ê êþš−î)        

  

 הכהן והקריבו .קרבנו את היונה בני מן או ריםוהת מן והקריב' לה קרבנו להוע העוף מן ואם' )−ê ,ð−-ï(כתיב בפרשתן 

 תהוא והשליך צתהובנ ראתוומ את והסיר  .המזבח קיר על דמו ונמצה המזבחה והקטיר ראשו את ומלק המזבח אל

  על אשר העצים על המזבחה הכהן תווא והקטיר יבדיל לא בכנפיו תווא ושסע .הדשן מקום אל קדמה המזבח אצל

 בצפרנו קוצץ. כהן של בעצמו אלא בכלי מליקה אין - ומלק הכהן' י"ש. וכתב ר'לה חוניח ריח אשה הוא עלה האש

 אומר הוא וכן, ביד אלא שיסוע אין -  'ושסע אותו בכנפיו '.וקוצצן לסימנין שמגיע עד מפרקתו וחותך העורף ממול

  עיי"ש. (½í.)מקור דברי רש"י בסוגיא ערוכה בזבחים . 'הגדי כשסע וישסעהו )ó−¬õî¾ ð−, î( בשמשון
  

þïë íþ¾× í¬−ì¾þïë íþ¾× í¬−ì¾þïë íþ¾× í¬−ì¾þïë íþ¾× í¬−ì¾        
  

 (êñ ³î×þë.)קיי"ל בשחיטה יש להבין טעם הדבר שבעוד שמעתה שחיטה בבהמה, ו והנה מליקת עולת העוף, היא כנגד

עוד יש להבין למה השחיטה בבהמה היא  .שהיא כשחיטה, אינה כשרה אלא בכהן כשרה בזר, הנה המליקה שחיטה

 מליקה דייקא בסכין, ושחיטה ביד פסולה והוי נבילה, ואילו המליקה בעוף היא דייקא בידי הכהן, וכלשון רש"י 'אין

  כהן'. ואם מלק בסכין או בכלי הוי נבילה ופסולה. של בעצמו אלא בכלי
  

ö−êö−êö−êö−ê    ¼î½−¾¼î½−¾¼î½−¾¼î½−¾    êñêêñêêñêêñê    ð−ëð−ëð−ëð−ë        
  

לוא שיסוע הכנפיים בעולת העוף, ה .'ביד אלא שיסוע אין - אותו בכנפיו ושסעכתב רש"י 'כמו כן יש להבין במה ש

הפשט וניתוח נעשים גם עוד ש, ו(−î× êôî:) הפשט וניתוח כשרים בזר והלוא, א כנגד הפשט וניתוח שבעולת בהמההי

הם בסכין או בקופיץ המיוחד לניתוח אברים, ולמה יחדה התוה"ק את  עבודת שיסוע הכנפיים, לכהן דייקא, ובידו 

  דייקא בלא סכין או כלי אחר. 

כהן', ולגבי שיסוע כתב הלשון  של ·ÂÓˆÚ אלא מליקה לשון רש"י, שלעיל גבי מליקה כתב 'אין להעיר על יש עוד

נקט לשון הגמרא רש"י שאמנם 'ידו של כהן'. ואף הגדרת 'עצמו של כהן', לבין הגדרת '. ומה בין ·È„ אלא שיסוע 'אין

  בזבחים שם, הא גופא יש להבין טעם חילוק הלשונות בזה.

  

íôîêôîíôîêôîíôîêôîíôîêôî    ö−êö−êö−êö−ê    îð−ëîð−ëîð−ëîð−ë        

  

הגדי'. שמקורם כאמור בגמרא, יש  כשסע וישסעהו בשמשון אומר הוא וכן, ביד אלא שיסוע אין'ובעיקר דברי רש"י 

 אומר וישסעהו כשסע הגדי הוא 'וכןרש"י בזבחים שם כתב  והנהלהעיר מנלן באמת שבשמשון נעשה השיסוע ביד, 

 'וישסעהו כתיב סיומא דקרא דשמשוןבכוונת דברי רש"י שולכאורה  .'‰Ì˙‰Â ˘¯ÙÓ ‡È„‰· „È·„ ‰Â בשמשון, –

אולם  שיסוע אלא ביד.'. הרי ששיסע בידיו ממש ולא בכלי, ומינה למדו בגמרא שאין ·ÓÂ‡ÓÂ ÔÈ‡ Â„È‰ הגדי כשסע

'. ·ÓÂ‡ÓÂ ÔÈ‡ Â„È‰ הגדי כשסע למה לא הביאו בגמרא את עיקר הלימוד מסיפא דקרא 'וישסעהו לפי"ז יש לתמוה

ש המקרא על מפר שהעמיד עצמו להיותשהיא עיקר הראיה, ובשלמא בגמרא יש לומר שקיצרה בלשונה, אמנם רש"י 

 לבאר את שע"מהבין בדעתו הגדולה בביאורו על הגמרא בזבחים יסר את עיקר הראיה, וכשם שחפי פשוטו, למה זה 

להביא את סיפא היה לו בפירוש המקרא  כמו כןשמפורש כן להדיא בכתוב, נצרך להוסיף דברי הגמרא בזבחים, 

 כשסע וישסעהו בשמשון אומר הוא בדברי רש"י 'וכןשגרסו  גירסאות שישובאמת  דקרא, והעיקר חיסר מן הספר.

. הרי שנתכוין רש"י לסיפא דקרא, ואף שכך מוכרח בפשט דבריו, עדין יוקשה מאד, למה זה בחר רש"י Â‚Â'הגדי 

  וגו', ולחסר העיקר מן הספר.תיבת לסיים דבריו ב
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ראיה מדברי הכתוב, למה זה פתח ובפרט יש לעיין שאם ביקש רש"י לקצר מאד בלשונו, עד כדי שחיסר את עיקר ה

הגדי'. ומה מקרא חסר אילו לא אמר במי נאמר  כשסע וישסעהו ·˘ÔÂ˘Ó אומר הוא 'וכןדבריו ביתור לשון וכתב 

  כתוב זה, אם בשמשון או בגדעון או בירבעם. 

  

íþðîšíþðîšíþðîšíþðîš    ö−×½ëö−×½ëö−×½ëö−×½ë    ö−ô×ö−ô×ö−ô×ö−ô×    íëîþêíëîþêíëîþêíëîþê        

  

 כעין ·ÔÈÎÒ הזפק סביב קודר אמרו ז"לרבותינו  -ה ו בנוצתוהסיר את מוראת' (ï¬ šî½õ)במה שכתב רש"י עוד יש לעיין, 

ויש להבין מה ארובה'.  כמין ·ÔÈÎÒ 'קודרה (ó¾ ó−ìëï)ומקור דברי רש"י בגמרא  .'העור שעל הנוצה עם ונוטלו ארובה

בין שיסוע הכנפיים, שהוא כנגד הפשט וניתוח בבהמה, שצריך להיות בידו של כהן דייקא ולא בסכין או בכלי, לבין 

   הסרת הזפק, שיכולה להעשות בסכין ואינה צריכה להיות בידו של כהן דייקא.

 .וכו' 'הנוצה עם ·Â„È שעליה והעור המוראה את והסיר לגוף לו באפסק ' )Ì"·Ó¯‰ ô î"õ)í¾¼ô ³îòëþší í×"ê ובאמת

  .שם, ועוד ·Á˜Â¯ ‰˘ÚÓעי' ו שתמה שדבריו נגד סוגיא מפורשת, ·Ó ÌÁÏ˘�‰ועיי"ש 

  

óñê ³òî− ñ¼ ì®òôñóñê ³òî− ñ¼ ì®òôñóñê ³òî− ñ¼ ì®òôñóñê ³òî− ñ¼ ì®òôñ        

  

 על )ó−òš õ"ê ô"ê( למעלה העוף עולת, שכתב וז"ל '¬î), (êבפרשתן  ‰·ÌÈ¯ÂË‰ ÏÚשראוי לענות בו, הם דברי  נוסףענין 

ויש לתמוה בזה למה נמשל יצחק שעלה ע"ג  '.המזבח על למעלה עלה שהוא ,)ó−ñí³ îò, ê( אלם יונת שנקרא יצחק שם

המיוחד ביצחק בדמיון לעולת המזבח, לעולת העוף דווקא, והלוא עולת הצאן והבקר גם הם עולים ע"ג המזבח, ומה 

  העוף בדייקא.

שנמשל יצחק אבינו ע"ה ליונת אלם, מסתמא מקורו במדרש שאינו מצוי בידינו, שכך הבעה"ט מה שכתב הנה ו

שיסד  ,, וכך בסליחת עקדה לצום גדליהÂÙÒÂ˙‰ ÈÏÚ··  êëîí)óñ¾í ’½î³ëóñ¾í ’½î³ëóñ¾í ’½î³ëóñ¾í ’½î³ë (ï ,í× ³−¾êþë˙מצינו עוד ראשונים שכתבו כן, עי' 

ÏÂ¯È·‚ Ô·‡ ‰ÓÏ˘ È·¯ 'דץ מר בהר אז ˙�ÂÈ ÌÏ‡ ,להבין עומק הדבר שנמשל יצחק '. אך יש שלם עולה איתן בקחתו

  אבינו ליונה בדייקא.

  

¾õòî¾õòî¾õòî¾õòî    −×−×−×−×    ë−þš³ë−þš³ë−þš³ë−þš³    öëþšöëþšöëþšöëþš    íìòôíìòôíìòôíìòô    ’íñ’íñ’íñ’íñ        

  

בפרשתן, בדרשת חז"ל שהביא ÂÙÈ ÌÈ�Ù˙ נקדים להביא את התמיהה העצומה שתמה ב ,העניניםאת כל ליישב ע"מ 

 תקריב כי וכתב רש"י 'נפש, 'לה' מנחה קרבן תקריב כי 'ונפש êþš−î) ë ,(êשאמר הכתוב על מה רש"י בענין קרבן מנחה, 

 כאלו עליו אני מעלה ה"הקב אמר ,עני ,מנחה להתנדב דרכו מי ,במנחה אלא נדבה קרבנות בכל נפש נאמר לא -

, שלכאורה עולת העוף דמיה פחותים מקרבן מנחה אשר כולל סולת נקיה ושמן נפשו'. ותמה ההפלאה הקריב

ולבונה, ואילו בן יונה אחד קטן אין דמיו יקרים כמו עשרון סולת ולוג שמן ולבונה, ולמה זה נאמר בחינת נפש רק 

î)"õ¾ë"õ¾ë"õ¾ë"õ¾ëó−¬îš−ñ êó−¬îš−ñ êó−¬îš−ñ êó−¬îš−ñ ê (¾õò í"ð)  ó−×þð ’ë¼"¼ על מנחה ולא על עולת העוף, ועי' לשונו הק' בפנים יפות, ומה שכתב ליישב הקושיא. 

(ê−¾îší ëî¾−−ë.  

  

êñîêñîêñîêñî    µ−³¼èîíµ−³¼èîíµ−³¼èîíµ−³¼èîí    íòîëñëíòîëñëíòîëñëíòîëñë        

  

 כי וז"ל 'ונפשכתב  ,í¾ô ³þî³í¾ô ³þî³í¾ô ³þî³í¾ô ³þî³ (¾õòî í"ð(כתב ‰ÙÂÒ Ì˙Á¯ מרנא הלוא הוא תלמידו הגדול של בעל ההפלאה, הנה ו

 שוה איננו יונה, בן או תור של אחת פרידה הא ,·‰È¯ÂÓ ‰‡ÏÙ והקשה העני, מנחה מקריב מי י"רש פירש תקריב,

 מפרידה יותר ביוקר שהמנחה אעפ"י הזה וכו', שהעני ונראה לי למנחה, ולבונה ושמן סולת האיפה עשירית כמו

 ופאה שכחה מלקט לו יש ושמן סולת קמח אך אחת, פרידה לקנות פרוטה לו ואין לעשות לו מה אך עוף, של אחת

אמרו  והלבונה אחד, יום ודמו חלבו וממעט שמתענה באמת נפשו מקריב הרי ומקריבו, ממאכלו מקמץ והוא שלו,
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 אותו ללקוט ויכול בלבונה, הוגעתיך ולא (−¾¼−è× ,èô í) כדכתיב אותו אוכלים ועזים בארץ ישראל שגדל (ð ,è þ"³½ê)חז"ל 

  במנחה'. עכ"ד. נפש כתיב כ"ע ומדברות, היערות מן ההפקר מן

  

íêõî íì×¾ ¬šñíêõî íì×¾ ¬šñíêõî íì×¾ ¬šñíêõî íì×¾ ¬šñ        

  

ולבונה  זית עולת העוף פחותים מדמי קרבן מנחה, הכולל עשרון סולת ולוג שמןביאור דבריו שאע"פ שבאמת דמי 

זכה, מכל מקום כל אותם הדברים הנצרכים לקרבן מנחה, מצוים בהישג יד כל עני בישראל, עשרון סולת מחיטי 

 לא זיתך תחבוט 'כי ×), ×ó−þëð) ðלקט שכחה ופאה, לוג שמן ממה שליקט מן הנותר בעץ הזית, שהזהירה התוה"ק 

יהיה', ולבונה זכה גדלה בארץ ישראל וביד כל אדם ללוקטה, נמצא שלגבי העני  ולאלמנה ליתום לגר אחריך תפאר

 וע"כמצוים לו תחת ידיו,  מרכיביהיותר מקרבן מנחה, שכל  במאמץ מרובהשבארץ ישראל עולת העוף באה לו 

רבות העני צריך לקמץ ממאכלו ולהוציא מתוך פיו  נקטה התוה"ק לשון 'נפש כי תקריב' בקרבן מנחה, לפי שפעמים

  בכדי להקריב את קרבן המנחה.

  

 ê−ëôí ê−ëôí ê−ëôí ê−ëôí öô íñî¼ô î³ò−ìë ¹î¼ öô íñî¼ô î³ò−ìë ¹î¼ öô íñî¼ô î³ò−ìë ¹î¼ öô íñî¼ô î³ò−ìë ¹î¼ê−ëôíê−ëôíê−ëôíê−ëôí    íìòôíìòôíìòôíìòô        

  

מנחה, דרגתם שוה, ויתכן שכלפי שווים המביא עולת העוף והעני המביא נמצא עולה מדברי החת"ס, שבאמת העני 

בן יונה אחד כחוש  קרבנוכסף יותר מן העני המביא עולת העוף, שזה  מנחה יש בידו שוההמביא לימכר בשוק, העני 

מנחה מעמדו השפל גרוע יותר, שכבר המביא עשרון סולת ולוג שמן ולבונה זכה, ומכל מקום העני  קרבנוודל, וזה 

ידו נתיאש כל כך ממצבו, עד שאינו מוצא תקוה ותכלית טובה לחזר אחר קרבן מהודר ומשובח יותר, ואינו שולח 

עולת העוף, באמת המביא העני  ואינו מביא אלא מן המצוי לו בבית, משא"כלנסות לתפוס תור או בן יונה אחד, 

מצבו הגשמי גם הוא נחות דרגא עד מאד, ואין בידו אפילו שוה פרוטה, אך הוא עדיין לא נתיאש ממצבו, ועדיין הוא 

, ואשר על כן הוא יוצא לשדות וליערים, ושולח ידו מקווה ופועל פעולות לטובה להתעלות ממצבו העגום והנחות

הוא פועל  מ"משאין לו מאומה,  שאע"פ, מנחההמביא רים ובני יונה, ובבחינה זו מעלתו יתירה על ולתפוס ולצוד ת

î)¾ðîš ³îì−¾ë¾ðîš ³îì−¾ë¾ðîš ³îì−¾ë¾ðîš ³îì−¾ë  è"¼¾³ êþš−î–  µñíô¼−’  פעולות להתעלות ממצבו, ועושה מעשים לעלות מדרגתו הנמוכה לדרגה מעולה יותר

(íï ñ×ë þìê.  

  

öôöôöôöô    ššþíššþíššþíššþí    îêþëòîêþëòîêþëòîêþëò        

  

והוא עולת העוף, הוא כבחינת ומידת העוף עצמו, המביא יף דהנה אפשר לומר דבחינת סנראה להו ,בעומק העניןו

 יעופף, ועוף חיה נפש שרץ המים ישרצו אלקים ויאמר (ê ³−¾êþë, ×) אומר אחד 'כתוב ):×ö−ñîì) ïאמרו בגמרא ע"פ מה ש

 מארעא אלמא ,השמים עוף כל ואת השדה חית כל האדמה מן אלקים' ה ויצר (¾ë ó, −¬) וכתיב איברו, ממיא אלמא

העפר, והנה  -סוד האדמה נמצא שבריאת העופות היתה מב' יסודות, יסוד המים, וי'. נבראו הרקק מן לו אמר ,איברו

במהירות  וזורמיםיסוד העפר הוא אשר מביא את הכבדות והעצלות, ויסוד המים הפוך בתכלית, שהמים יורדים 

וזריזות, ומפני כן מצינו בעופות ב' בחינות במידתם, מחד הם מהלכים על פני הארץ, וזה מיסוד האדמה, להתנהל 

לקלותו מיסוד המים, אשר וזה באויר העולם ומגביהים עוף למעלה,  בכבדות על גבי הקרקע, ומאידך הם מעופפים

  .î)ö"ëôþëö"ëôþëö"ëôþëö"ëôþë (³î×−þêë íïë ×"¾ô ï ,ï− êþš−î¼−’  הוא זורם וממהר במרוצה

  

íïí ñ−ìí ³ê −ñ í¾¼ −ð− ó®î¼î −ìî×íïí ñ−ìí ³ê −ñ í¾¼ −ð− ó®î¼î −ìî×íïí ñ−ìí ³ê −ñ í¾¼ −ð− ó®î¼î −ìî×íïí ñ−ìí ³ê −ñ í¾¼ −ð− ó®î¼î −ìî×        

  

ן ואין נמצא עולה שעני בישראל שמביא עולת העוף, יש בו מב' הבחינות, כבחינת העוף שבידו, מחד הוא עני ואביו

הוא מכין לעצמו כדי מאכלו, ואינו רוצה  קט והשכחה והפאה שהוא מאסף בשדותלו כדי הבאת קרבן, ומן הל

נת הכבדות והעצלות, מיסוד בחיוזו להקריב קרבן לה', ע"מ למסור נפשו ולקמץ מפיתו ומפיצטלין שבתוך פיו, 

מאידך הוא רוצה ומבקש להביא נדבה לבורא כל עולמים, וע"כ הוא יוצא ליערים וצד עוף תור או בן העפר, אמנם 



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõêþš−îêþš−îêþš−îêþš−î    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³íííí    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    ð 
מיסוד המים, והנה ירדה התוה"ק לסוף דעתו של מקריב עלות העוף, שיש בו כאמור וזה בא יונה להקריב קרבן לה', 

בורא כל עולמים שמא יפול אותו  מנחה, שהרי הוא פעל ועשה, חששהמביא מתוך שהוא מעולה מן מב' הבחינות, ו

מנחה, שנותר המביא אוה מאוסה, ויאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שהרי הוא אינו כמו געני דל גאה, ב

  בדלותו בלא מחשבה והשגה לצאת משפל מצבו, אלא שהוא פועל ועושה בכוח ידיו לצוד ציד להביא.

  

êš−−ð íîò¼ë íòîí×í ³ðîë¼êš−−ð íîò¼ë íòîí×í ³ðîë¼êš−−ð íîò¼ë íòîí×í ³ðîë¼êš−−ð íîò¼ë íòîí×í ³ðîë¼        

  

א בעולת העוף מצינו ששנה עליו הכתוב לעכב, שצריכות כל עבודותיו להיעשות על ידי כהן ולא על יקדיאשר על כן 

של כהן, לא באמצעות כלי או סכין, זאת ידי בעליו, ולא די בזה אלא שצריכות העבודות להיעשות בידו ובעצמו 

בעבודתו, אזי עבודתו פסולה, ושפלות, וכאשר כהן מתגאה  ענוהעבודת המשום שכל ענינה של עבודת הכהונה, היא 

וף, שהוא מסוכן ליפול ברשת הגאוה, מול המביא בדלי דלות, את עולת הע המביאבזוה"ק, ועל כן נצרך  כדאיתא

את כל עבודות קרבנו אל הכהן, ואע"פ שבכל הקרבנות שחיטה בזר  להעביראת החיל הזה, בור שכוחו עשה לו סול

י שידבק בעל הקרבן בעבודת ומידת הכהן, דכהן כשר לכהונה, כל זאת כבעולת העוף אינה כשרה אלא  כשירה, הנה

  בבחינת ענוה ושפלות.

  

î−õò×ë î³îê ¼½¾îî−õò×ë î³îê ¼½¾îî−õò×ë î³îê ¼½¾îî−õò×ë î³îê ¼½¾î        

  

ואפשר שזה סוד הכתוב 'ושסע אותו בכנפיו'. כי הנה בחינת כנפי היונה, רומזים למעופה והתעלותה בכוח יסוד 

המים, והיא הבחינה המורה על פעולת האדם שמתרומם ומתעלה ממצבו, ומגביה עצמו מיסוד האדמה והכבודת, 

כוח וממשלה, ומי ידמה לו וישוה לו, וכנפיים הללו יכולים להביא את האדם לכדי מחשבת פסול ופיגול, שיש לו 

וע"כ הכהן בבית המקדש מקום השראת השכינה והענוה, אחר שהוא עצמו מולק את העוף, ולא בסכין אלא בעצמו 

האדם  שמביאה אתמידת הגאוה,  שבירתשל כהן, בעוצם בחינתו, אזי משסע הכהן את הכנפיים, לרמז על בחינת 

  מם מעל למצבו ומעמדו.השיג והתרולחשוב שהוא בכוחו הדל, 

  

ö−êö−êö−êö−ê    íš−ñôíš−ñôíš−ñôíš−ñô    êñêêñêêñêêñê    îô®¼ëîô®¼ëîô®¼ëîô®¼ë    ñ¾ñ¾ñ¾ñ¾    öí×öí×öí×öí×        
  

כהן', ולגבי שיסוע  של ·ÂÓˆÚ אלא מליקה חילוק הלשונות ברש"י, שבדין המליקה כתב 'אין ובזה אפשר לבאר את

 עולת העוף, שיבוא אל הכהן, היינו שיתדבקהמביא '. שתחילת ענין תיקונו של ·È„ אלא שיסוע כתב הלשון 'אין

של כהן'. רומז לעצמיות ופנימיות בחינת הכהונה, בחינת ענוה ושפלות,  ÂÓˆÚבמידתו של הכהן, ולזה רומז הלשון '

בחינת הכהן בכיהונו, בלא שום לבושים ובלא שום פירושים, אלא  לעצמותעולת העוף, להתקשר המביא נצרך ו

בידו ובעצמותו, ולא בשום כלי, ואחר מכן לעצמותו בטהרתה, וע"כ אין העבודה נעשית אלא על ידי הכהן, ורק 

'. ידו של אדם רומז לרשותו ושלטונו של האדם, ע"ד ·È„ אלא שיסוע הוסיף רש"י הק' להביא לשון הגמרא 'אין

הכי נמי דכל ארעא בידיה הוה נקיט לה, אלא ויקח את  ,(î× ,ê× þëðôë)'ויקח את כל ארצו מידו  (îò ô"ë:)מאמרם בגמרא 

מרשותו'. ונרמז בזה, שאחר שיתדבק האדם במידתו של הכהן בכיהונו, בענוה ושפלות, נצרך לו  - כל ארצו מידו

בכוחו  ולבטוחת כנפי היונה שהצמיח לעצמו, שלא להתרומם מעבר לדרגתו בדווקא אלעמול ולהתייגע לשבר בידו 

ת המוח השליט העל הלב, ומעלתו, ולזה נצרך להיות תדיר מוח שליט על הלב, שיעמיד עצמותו תחת שלטון ורשו

  ., והוא ענין היד, להיות שולט על הרגש הזהלרגשות גאוה וחשיבות לימשךשלא 

  

í³®îòë î³êþîô ³ê þ−½íîí³®îòë î³êþîô ³ê þ−½íîí³®îòë î³êþîô ³ê þ−½íîí³®îòë î³êþîô ³ê þ−½íî        
  

בנוצתה, שפיר יכול לקדור הזפק  והסיר את מוראתו פ סוגית הגמרא, שבענין הסרת הזפקומטעם זה פירש רש"י ע"

עולה, נצרך לו המביא בענין עשה טוב של אף שבסכין כמין ארובה, ואין צריך לעבודת ידו של כהן בדייקא, לפי ש

בידו ולא בסכין, אבל בענין הסרת הזפק, שמורה על וע"כ עובדה באמת לדבק עצמו לבחינת הכהן עצמו ומהותו, 

סור מרע, להסיר ולהשליך הפסולת, בזה אין צריך לידו של כהן דייקא, וגם באמצעות סכין או כלי שפיר דמי, פעולת 



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõêþš−îêþš−îêþš−îêþš−î    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³íííí    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    í 
לפי שבענין הסרתה פסולת אין צריך להזהר ולהשמר מפני גבהות הלב, שאין לך שוטה שיתגאה בהסרת הפסולת, 

אמצע להגן מפני הגאות, ומשא"כ וע"כ בעבודות עשה טוב, של מליקה והקטרה דלגבוה סלקי, נצרך יד כהן ב

  בעבודת הסרת הספק, ודו"ק.

  

öðë ³ê ìñ¾−îöðë ³ê ìñ¾−îöðë ³ê ìñ¾−îöðë ³ê ìñ¾−î        
  

דברים נוראים מכבשונו של עולם שגילו לן רבותינו להביא נקדים ודשמשון הגבור,  ענינאובזה נבוא ליישב 

 ליקח רצה שלא אהרן בן נדב גלגול שמשון'איתא  )Â¯Â„‰ ¯„Ò· )ë ’ó−õñê −³³"ê˙המקובלים, בבחינת שמשון הגבור, 

 (¾"ê− ,ë− ê) אמר לכךכתב ד ð½ìð½ìð½ìð½ì    óíþëêñóíþëêñóíþëêñóíþëêñ ö−¼ô í ’þíò ×"í( .¯ÙÒ·Â ˙Â�ÂÂÎ( פלשתים נשי בבית טוחן שהיה נענש לכן ,אשה

וע"כ  ,נשים ליקח רצו שלא ואביהוא נדב גלגול שהיהשם  כתב. עוד נדב אותיות (í× í"þ.) שמשון זה, ן"בד את וישלח

  .'נזיר והוא ,יין שתויי והיו ,נכר בת ליקח הוצרך

  

¾ê¾ê¾ê¾ê    íþïíþïíþïíþï    þ¾êþ¾êþ¾êþ¾ê    êñêñêñêñ    íî®íî®íî®íî®    ó³îêó³îêó³îêó³îê        
  

שורש שנכתב  בתוה"קוהנה בענין חטא נדב ואביהוא, אף שאין לנו השגה ותפיסת יד כהה כלל בענינם הגבוה, מ"מ 

סברו ש היה'. ובחינת אש זרה אשר לא צוה אותם, ˙Ê ¯˘‡ ‡Ï ‰Âˆ ‡ÂÌ¯‰ ‡˘' ה לפני ויקריבו' ê ,− êþš−î)(היה  ענינם

יתר על מדרגתם, בחינת גבהות ותפיסת השגות גבוהות שעדיין לא היו ראויים להם, וע"כ נענשו בעונש להתעלות 

חמור כ"כ, לפי שענין בל תוסיף חמור לפני המקום כמו בל תגרע, לפי שענין ההוספה שמוסיף האדם יותר מן הראוי 

  מבין ומשיג יותר ממה שנצטווה.של גבהות הלב, שסובר שהוא מעולה ומשובח, והוא  שמץלו, מורה על איזה 

  

íòíîíòíîíòíîíòíî    þ−õ×þ−õ×þ−õ×þ−õ×    ³î−þê³î−þê³î−þê³î−þê    èêî¾èêî¾èêî¾èêî¾    î³êþšñî³êþšñî³êþšñî³êþšñ        
  

 לא הזכירכן מקרא דשמשון, ו והוכיחמעתה נבוא ליישוב התימה בדברי רש"י מהגמרא, שאין שיסוע אלא ביד, 

'. אלא הביא רק רישא דקרא ·ÓÂ‡ÓÂ ÔÈ‡ Â„È‰ הגדי כשסע כדכתיב 'וישסעהוסיומא דקרא, שהוא עיקר הענין, 

'. אך הביאור בזה יבואר עם ההתבוננות בכתובים דמעשה שמשון והארי, Â‚Â'וישסעהו כשסע הגדי'. וסיים דבריו ב'

 אגוש אריות כפיר והנה תמנתה כרמי עד אווויב תמנתה ואמו ואביו שמשון וירד' )ó−¬õî¾ ð− ,í-î(שאמר הכתוב הוא מה 

'. מדברי עשה אשר את ולאמו לאביו הגיד ולא בידו אין ומאומה הגדי כשסע וישסעהו' ה רוח עליו ותצלח .לקראתו

כפיר אריות שואג לקראתו'.  - לשון חידוש בפתע פתאום  -הכתוב עולה ששמשון ואביו ואמו ירדו תמנתה, 'והנה 

והנה דרך בני אדם מן היישוב, שהולכים בדרך בשובה ונחת, ולפתע גור אריות יזנק עליהם בשאגת ארי, חיל ורעדה 

, כאשר כפיר אריות שואג לקראתו, עצמו מנוסה עצומה במרוצה ומהירות, אמנם שמשון הגבור והם נסיםאחזום, י

עשה ההיפך הגמור מדרך העולם, ויצא לקראת הארי וישסעהו כשסע הגדי, בלא שום התפעלות והתרגשות, עד כדי 

  שאפילו לא מצא במעשיו איזה דבר חידוש שיש בו לספר לאביו ולאמו.

  

−ðèí ¼½¾× îí¼½¾−î−ðèí ¼½¾× îí¼½¾−î−ðèí ¼½¾× îí¼½¾−î−ðèí ¼½¾× îí¼½¾−î        
  

מבחינת יסוד המים,  חייב להיבראבלא מורא ופחד, על כפיר אריות המזנק עליו בשאגה,  תוקףענין זה שאדם הנה ו

מהירות התנועה, היפך בחינת יסוד העפר המביאה לכבדות, ובפרט ענין כזה המטיל מורך על כל אדם, וא"כ נעשה 

והביאה בו אומץ לבב וחוסן נפשי, וע"כ ברמז שרימזה לן התוה"ק שצלחה על שמשון, המעשה הזה מרוח האלוקים 

ולא  למקריב עולת העוף, דקדק רש"י הק'בענין שיסוע הכנפיים, שרומז על ענין שבירת גבהות הלב שיכולה לבוא 

לפי אלא הביא רק רישא דקרא 'וישסעהו כשסע הגדי'. הביא סיומא דקרא, שלא היה בידו של שמשון מאומה, 

למעשה שיסוע דשמשון, שהיה מתוך ביקש להשמיע את עיקר החידוש הנפלא זה, שענין השיסוע רומז רש"י ש

ד, וע"כ המביא עולת העוף, שהוא מסוכן והתרוממות הלב, יותר מכדי יכולתו, ובבחינה זו צריך ליזהר ולהשמר מא

ידי הכהן, שישסע בידיו דייקא את ליפול בגאוה, מתוך שפעל ועשה יותר על דרגתו והשגתו, דייקא הוא צריך לבוא ל

כנפי העוף, כשסע שמשון את הגדי, לרמז על שבירת יסוד גבהות הלב והתרוממות הרוח יתר על המידה, וע"כ 

כדי ועיקר דבריו תלה על רישא דקרא, 'וישסעהו כשסע הגדי'. ', לרמז על סיומא דקרא, Â‚Âנסתפק רש"י בתיבת '



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõêþš−îêþš−îêþš−îêþš−î    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³íííí    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    î 
וע"כ הזכיר רש"י את שמו של שמשון, ללמדנו על גודל מעלתו לא רק בשיסוע, להשמיע ולרמז ענין נפלא זה דייקא, 

  .אלא בעיקר במה שלא סיפר זאת לאביו ואמו, ונשאר בענוה ושפלות גם אחר מעשה הגבורה הנורא

  

í"¼ îò−ëê šì®− ó¾ ñ¼ ¹î¼í ³ñî¼í"¼ îò−ëê šì®− ó¾ ñ¼ ¹î¼í ³ñî¼í"¼ îò−ëê šì®− ó¾ ñ¼ ¹î¼í ³ñî¼í"¼ îò−ëê šì®− ó¾ ñ¼ ¹î¼í ³ñî¼        
  

 עלה שהוא אלם יונת שנקרא יצחק שם על למעלה העוף דפרשתן, 'עולת ·ÌÈ¯ÂË‰ ÏÚדברי את נבוא לבאר  עפ"ז

שהנה יצחק אבינו היתה מידתו ובחינתו כבחינת עולת העוף, מחד גיסא יצחק אבינו היתה המזבח'.  על למעלה

 , עצם שמו הקדושוהוא שורש בחינת הגבורה בעולם, אמנם לאידך גיסא ו במידת היראה והדין, 'פחד יצחק',מידת

î)ê"õ¾ê"õ¾ê"õ¾ê"õ¾  í"ð è"ôþ³ êþ−î¼−’ המורה על עיקר ושורש בחינתו, נקרא יצחק ע"ש הצחוק, המורה על בחינת השמחה והחדוה, 

(ö−ò¼ë  ,והיה בו מב' הבחינות הללו, בחינת הגבורה, המורה על יסוד העפר המגיע מרצינות וכבדות, ובחינת יסוד המים

עוף בדייקא, שעולה בכנפיה ומתרוממת מבחינת יסוד העפר, בשמחה והתפשטות, וע"כ דומה ענינו לבחינת עולת ה

  ומאידך נעצרת ונתחמת בגבול ע"י בחינת הגבורה.

  

ó×−ñ¼òó×−ñ¼òó×−ñ¼òó×−ñ¼ò    ó×−ñèþëó×−ñèþëó×−ñèþëó×−ñèþë    ó×ñšôîó×ñšôîó×ñšôîó×ñšôî    ó×ð−ëó×ð−ëó×ð−ëó×ð−ë        

  

ומצינו מעין ענין זה גם בענין קרבן פסח, גם קריאת החודש,  ,והנה זכינו בקביעות שנה זו, שקורין בשב"ק ויקרא

 ואכלתם בידכם ומקלכם ברגליכם נעליכם חגורים מתניכם אותו תאכלו 'וככה −³îô¾) ë− ,(êאמר הכתוב שהוא מה 

שענין מקלכם בידכם, מורה דרך  ÚÈÊ Ï‡¯˘È ˙È·‰ ˜"‰¯‰  ñêþ¾− ³−ë ’−¼) ’þõ(ë"×¾³ êë"‡ואמר לה'.  הוא פסח בחפזון אותו

 למשדא ארעא אורח מינה שמע המנונא רב 'אמר ):³ë¾) íòšוהוראה בכל עניני האכילה, ומרמז למה דאמרו חז"ל 

 מרגילו יהא שלא, מיד במקל יכהו - בתריה שם 'וחוטרא י"אבתריה'. ופירש וחוטרא אודניה משח לכלבא אומצא

וכך בכל פעם אשר מניחים איזה הנאה מאכל ומשקה ושאר הנאות לגוף הגשמי, צריך תיכף ומיד לעצור . אצלו'

ם, שלא להרגילו אצלו, ולזה רומז גם ענין 'נעליכם ברגליכם'. ולהגביל את הגוף, וחוטרא אבתריהו, ומקלכם בידכ

שמרמז על ענין נעילת ההרגלים וטבעי האדם, לעצור בעד תאוותיו ובעד רגילותו לילך ולהתרומם  ÌÈ˜È„ˆÓשאיתא 

  רה וגאוה.יולהתגאות, ולעצור בעד המשחית שלא יבוא לכדי עב

  

ì½õíì½õíì½õíì½õí    îò−êîò−êîò−êîò−ê    ñ×êòñ×êòñ×êòñ×êò    êñêêñêêñêêñê    íñ−ñëíñ−ñëíñ−ñëíñ−ñë        

  

 אלא נאכל ואינו חצות עד אלא נאכל ואינו בלילה אלא נאכל אינו 'הפסח ó−ìëï) (:îòובזה יתבאר נמי לשון התנא 

צלי', ולמה ליה לתנא לשנויי לדינים הללו בלשון השלילה דייקא, ולמה לא אמר 'הפסח  אלא נאכל ואינו למנויו

ÏÎ‡�  בלילה קודם חצות למנויי הפסח ואכילתו בצלי', אך הביאור בזה שרצה התנא להזהיר בענין השמירה הראויה

בעניני האכילה וכל תאוות הגוף, שלא תתפשט ההנאה למקומות אחרים, ואל יגבה לב האדם יותר ממדרגתו, אל 

שאין הפסח נאכל אלא בלילה ואינו נאכל מחוץ לגבול הראוי וההגון, אשר על כן נקט לשון ערומים, והזהיר והקפיד 

אלא עד חצות, להודיע ולהזהיר על גודל השמירה והנחיצות, ליזהר מאד שלא להרוס המחיצות, ואל יגבה לבו ואל 

  תתפשט הנאתו.

  

−ìëïô ñ¼ ³îñ¼ôë íñ¼³ êñî−ìëïô ñ¼ ³îñ¼ôë íñ¼³ êñî−ìëïô ñ¼ ³îñ¼ôë íñ¼³ êñî−ìëïô ñ¼ ³îñ¼ôë íñ¼³ êñî        

  

ואל יפסיע פסיעות  והוא הלימוד העולה מכל הנ"ל, שיזהר האדם וישתמר בכל כוחו, שלא יעלה במעלות על מזבחי,

גסות יתר ממדרגתו, ומי שעלול ומסוכן לבוא לכדי גאות, צריך לשמירה יתירה ומעולה, שלא יבוא לכדי כך, ואם 

כנפיו מגביהות אותו להתרומם יתר על מדריגתו בגבהות הלב, אשר לא צוה אותם, אז יש לו לשסע הכנפיים כשסע 

ניני הנאות הגוף, יזהר וישתמר שלא יימשך ויגרר אחריהם יתר על הגדי, בידו של כהן המתהלך בענוה, וכן בכל ע

המידה ומחוץ למחיצה, ויחזיק מקלו בידו, וחוטרא אבתרייהו, וכאשר נתחזק בענינים הללו, נזכה בעזה"י עוד בשנה 

 אכי"ר. ,זו, לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים
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