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תמיד  הקרבן  את  קנו  ירושלים  אנשי 
זהב דינרי  מליאה  בקופה 

בית  מלכי  כשצרו  "ת"ר  אמרו  מט:)  (סוטה  בגמ'  הנה 
ירושלים]  [לחומת  מבחוץ  הורקנוס  הי'  זה,  על  זה  חשמונאי 
דינרים  משלשלין  היו  ויום  יום  בכל  מבפנים.  ואריסטובלוס 
שבשעה  בגמ',  ומבואר  תמידין".  להן  ומעלין  בקופה 
ירושלים  בתוך  כבשים  נמצאו  ולא  במצור  היתה  שירושלים 
בשביל הקרבת הקרבן תמיד אז היו אנשי ירושלים משלשלין 
אל מחוץ לחומה, קופה מליאה דינרים כדי לקנות עם זה את 

תמיד. הקרבן  בשביל  להם  הנצרכים  הכבשים 

להם  משלשלין  שהיו  תמצא  "וכן  ב)  (ו  האוה"ח  לשון  וזה 
קופה מליאה דינרי זהב [ורש"י שם גורס בגמ' שהם שילשלו 
כמוש"כ  מבואר  א)  ד  (ברכות  בירושלמי  אולם  כסף.  דינרי 
דהיינו  אחד",  כבש  בעד  זהב.]  דינרי  שילשלו  שהם  האוה"ח, 
של  לתמיד  אחד  יום,  בכל  כבשים  ב'  קנו  ירושלים  שאנשי 
קופה  שילמו  והם  הערבים,  בין  של  לתמיד  ואחד  שחר 
והיינו  הללו.  מהכבשים  אחד  כל  בשביל  זהב,  דינרי  מליאה 
זהב.  דינרי  מליאה  אחת  קופה  שילשלו  הם  כבש,  כל  שבעד 
[כן הי' נראה לפרש את כוונת האוה"ח, וכן מפורש בירושלמי 
(שם) שבכל יום הם שילשלו שתי קופות של זהב, בשביל ב' 

בהערה]. להלן  וע'  כבשים, 

הרבה  כך  כל  שילמו  שהם  לזה  שהטעם  האוה"ח  ומבאר 
להקריב  שאסור  משום,  הוא  תמיד,  הקרבן  בשביל  כסף 
שהכהנים  לפני  וקטרת,  מנחה  קרבן  ואפילו   - קרבן  שום 
(פסחים  בתוספתא  ומבואר  שחר.  של  התמיד  את  מקריבים 
וכו'  שחר  של  לתמיד  קודם  שהקריבן  הקדשים  ש"כל  פ"ד) 
שחר  של  התמיד  לפני  שהוקרב  קרבן  שכל  וכיון  פסולים". 
הרי שהוא פסול, לפיכך הוצטרכו אנשי ירושלים להקריב את 
ולכן הם הוכרחו לשלם, בכל  ויום.  יום  התמיד של שחר בכל 
הכבשים  את  לקנות  כדי  זהב,  דינרי  מליאה  קופה  ויום,  יום 

תמיד. הקרבן  הקרבת  בשביל  להם  הנצטרכים 

(פ"ד)  דפסחים  בתוספתא  "ותניא  האוה"ח  לשון  זה  והנה 
פסולים  וכו'  שחר  של  לתמיד  קודם  שהקריבן  הקדשים  כל 
וכו' ע"כ. הא למדת אם אין עולה [פי' לקרבן תמיד של שחר 
להם  הי'  שלא  [ובאופן]  פסול.  לה  קודם  הנעשה  כל  אז] 
ו[הרי]  ירושלים במצור,  בזמן שהיתה  [וכגון]  כבשים להקריב 
מהקרבנות  קרבן  להקריב  אלוקינו  בית  לעבודת  מציאות  אין 
הי'  שלא  [כיון  והקטרת  והמנחות  חיים  בעלי  משאר  הבאים 
ו[לכן]  תמיד של שחר].  הקרבן  בשביל  להקריב  כבשים  להם 
לצד  כבש,  לקנות]  ב[שביל  רב  ממון  לתת  ישראל  צריכין 
[הקרבת  שיקדום"  עד  קרבן]  [שום  להקריב  מציאות  שאין 

התמיד של שחר].

וכן תמצא (סוטה מט:) שהיו משלשלין להם קופה מליאה 
העיכוב  הי'  לא  שאם  ואולי  כו'.  אחד  כבש  בעד  זהב  דינרי 
הנזכר - [שא"א להקריב שום קרבן אא"כ כבר הוקרב התמיד 
[פי' כל כך הרבה כסף]  נותנים כל הפלגה  של שחר], לא היו 

גבוה". מנכסי  ובפרט  יום,  בכל  אחד  כבש  ב[שביל] 

כך  כל  שילמו  רק  ירושלים  שאנשי  באוה"ח,  ומבואר 
הקרבת  שמבלעדי  משום  תמיד,  הקרבן  בשביל  כסף  הרבה 
על  אחר  קרבן  שום  להקריב  אפשרות  אין  שחר  של  התמיד 
זהב  דינרי  מליאה  קופה  ליתן  הוכרחו  הם  ולכן  המזבח.  גבי 

תמיד. הקרבן  בשביל  כבשים  לקנות  בכדי 

בירושלמי  דהנה  האוה"ח,  דברי  על  להקשות  יש  אולם 
יום והיינו  (שם) מבואר, שאנשי ירושלים קנו ב' כבשים בכל 
ומזה  הערבים.  בין  של  לתמיד  ואחד  שחר  של  לתמיד  אחד 
הרבה  הוציאו  הם  שחר  של  התמיד  בשביל  רק  שלא  מבואר 
נתנו  בין הערבים הם  גם בשביל קרבן התמיד של  כסף אלא 
רק  כתב האוה"ח שהם  איך  כן  ואם  זהב.  דינרי  קופה מליאה 
שום  להקריב  אפשר  שאי  בגלל  גדול,  ביוקר  הכבש  את  קנו 
והרי  שחר,  של  התמיד  של  הכבש  הקרבת  מבלעדי  קרבן 
הערבים  בין  של  תמיד  הקרבן  את  שגם  מבואר  בירושלמי 

מאד. גדול  ביוקר  קנו  הם 

[ואולי יש לומר שהאוה"ח סובר שהם קנו רק כבש אחד 
הקרבן  הקרבת  בשביל  כבש  קנו  רק  שהם  דהיינו  יום  בכל 
את  להקריב  כדי  שני  כבש  קנו  לא  הם  אבל  שחר  של  תמיד 
הקרבן תמיד של בין הערבים. לפי שרק הקרבת התמיד של 
את  להקריב  יכולים  מלהיות  אותם  שמעכב  זה  הוא  שחר, 
מרובים,  בדמים  לקנותו  הוכרחו  הם  ולכן  הקרבנות,  כל  שאר 
אבל התמיד של בין הערבים אינו מעכב אותם מלהקריב את 
ולכן הם לא הוציאו דמים רבים בכדי לקנות  שאר הקרבנות, 

אותו.

"שהיו  שכתב  במה  האוה"ח  כוונת  שזהו  לומר  ויש 
אחד',  'כבש  בעד  זהב  דינרי  מליאה  קופה  להם  משלשלין 
דהיינו  יום".  בכל  אחד'  'בכבש  הפלגה  כל  נותנים  היו  לא  כו' 
שהם רק קנו כבש אחד בכל יום כדי להקריב את התמיד של 

ויום. יום  בכל  שחר 

בכל  כבשים  ב'  קנו  שהם  מפורש  שבירושלמי  ואע"פ 
כן.  סובר  אינו  שהבבלי  סובר  שהאוה"ח  לומר  יש  אולי  יום, 
חלוקים  שהם  נראה  והבבלי  הירושלמי  של  בלשון  וכשנעיין 
ז"ל  דהנה  זה.  על  זה  חולקים  שהם  לומר  מקום  ויש  מזה  זה 
והיו  זהב  של  קופות  שתי  להן  משלשלין  "היו  הירושלמי 

(ראשונים)]. כבשים.  [וצ"ל  גדיין"  שני  להם  מעלין 

בקופה  דינרים  משלשלין  "היו  הוא  הבבלי  לשון  אולם 



שהם  הוא  שהכוונה  לומר  מקום  ויש  תמידים".  להם  ומעלין 
אחד.  כבש  רק  עי"ז  קיבלו  והם  אחת,  קופה  רק  שילשלו 
ומה  כן.  לומר  צד  יש  מ"מ  כלל  מוכרח  זה  שאין  [ואע"פ 
כלל  מזה  קשה  לא  "תמידים",  של  רבים  לשון  בגמ'  שאמרו 
עי"ש].  משלשלים  בד"ה  שם  רש"י  מדברי  שמבואר  וכמו 
הבבלי  בין  חדשה  מחלוקת  לחדש  קשה  למעשה  אולם 
דברי  ולכן  כן  לומר  מקור  שום  מצאתי  לא  וגם  להירושלמי, 

עיון]. עוד  צריכים  האוה"ח 

הגליות אלו  העצים 
הנה במדרש (איכ"ר פתיחתא ה) אמרו "'העצים' (יחזקאל 
באומרו  ביחזקאל  הפסוק  דכוונת  הגליות".  אלו  י)  כד 
"העצים" היינו הגליות. ודברי המדרש צריכים ביאור, דמאיזה 

לעצים. הגליות  נמשלו  טעם 

אומות העולם  יעניש את  ב) שהקב"ה  (ו  ומבאר האוה"ח 
בשביל כל הצער והצרות שהם גרמו לכלל ישראל במשך כל 
(ו  עצים'  הכהן  עליה  "'ובער  האוה"ח  לשון  וזה  הגלות.  שנות 
כ  (דברים  אומרו  דרך  על  יבשים  עצים  ה), הם האומות שהם 
יט) 'כי האדם עץ [השדה]'. וכן אמרו ברבות (איכ"ר פתיחתא 

ע"כ". הגליות  אלו  העצים  לשונם  וזה  ה) 

באומרו  הנ"ל  המדרש  שכוונת  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
את  שציערו  העולם  שאומות  הוא,  הגליות",  אלו  "העצים 
ישראל בגלות הרי שהם נמשלים לעצים. ולפי שהם נמשלים 
שריפת  על  שמדבר  שהפסוק  האוה"ח  כותב  לפיכך  לעצים, 
מה  על  האומות  כל  את  יעניש  שד'  לזה  רמז  הוא  העצים 
"ובער   - הגלות  שנות  כל  במשך  ישראל  את  ציערו  שהם 
בעגלא  יבשים",  עצים  שהם  האומות  הם  עצים,  הכהן  עליה 

אמן. קריב  ובזמן 

מבחוץ וטומאה  מבפנים  טומאה  טומאה:  סוגי  שני 
הנה אדם שנטמא בטומאת מת, אינו נטהר מטומאתו עד 
מאפרו  הזאה  ההם  בימים  יקבל  [והוא  ימים  ז'  עליו  שיעברו 
מי  וכן  טהרה.  במקוה  טובל  שהוא  ועד  אדומה],  פרה  של 
לאכול  בכדי  נטהר  אינו  שהוא  הרי  שרץ  בטומאת  שנטמא 
תרומה עד שהוא יטבול במקוה טהרה, ויהא לו 'הערב שמש' 
דהיינו שתשקע החמה של אותו יום שבו הוא נגע בשרץ (ע' 

עד:). יבמות 

לא  לשרץ,  או  למת  שנטמאו   - הללו  האנשים  אם  אמנם 
או  מת  לטמא  ימים  ז'  עברו  שכבר  אע"פ  אז  במקוה,  טבלו 
מטומאתם  נטהרים  הם  אין  מ"מ  שרץ  לטמא  שמש  הערב 
"שהגם  כ)  (ז  האוה"ח  וכמוש"כ  במקוה  יטבלו  שהם  עד 
לטומאת  הערב שמש  או  לטומאת מת  טומאה  ימי  ז'  שעברו 

בטומאתו". הוא  הרי  טבל  עוד שלא  כל  שרץ 

כנגד  מכוונים  הללו  הטהרה  עניני  ששתי  האוה"ח  ומבאר 
וזה  הללו.  האנשים הטמאים  אצל  טומאה שנמצא  עניני  שני 

בפנימיות  אינה  זו  טומאה  כי  לדעת  לך  "ויש  האוה"ח  לשון 
ולא  מבחוץ  הגוף  על  המסכך  הטומאה  מסוה  אלא  הנפש 
מסוכת  להסיר  טבילה  לו  שמועיל  הוא  זה  ולצד  בפנים. 
ש[אז]  הטומאה  ימי  במשך  לו  יועיל  שלא  מה  הטומאה 

בפנים". גם  הטומאה 

התחיל  שהפסוק  במה  הביאור  שזהו  האוה"ח  [וכותב 
סיים  וגם  כו',  תאכל"  אשר  "והנפש   - נקיבה  בלשון  לדבר 
הפסוק בלשון נקיבה באומרו "ונכרתה הנפש ההיא מעמיה", 
ואולם באמצע הפסוק, שינה הפסוק את לשונו לדבר בלשון 
משום  שהוא  האוה"ח  ומבאר  עליו".  "וטומאתו  באומרו  זכר 
'וטומאתה  מבעיא  ש"לא  לנו  לומר  הוא  הפסוק  שכוונת 
[דהיינו שיש טומאה על הנפש מבפנים] שהוא במשך  עליה' 
אפילו  אלא  לטומאת שרץ,  מגעו  יום  ובמשך  מת  לטומאת  ז' 
'עליו'  שעבר  ד]היינו  עליו  [הוי  לבד  גוף  של  'טומאתו'  [אם] 
[את  להעביר  טבילה  אלא  חסר  ואינו  טומאה  ימי  שבעה 
יאכל  [אם  הכי  אפילו  גופו  מעל  הזאת]  החיצונה  הטומאה 
וכמוש"כ  כרת  יתחייב  שהוא  הרי  קדשים  בשר  הזה  האיש 

'ונכרתה'"]. הפסוק  בסוף 

מבפנים  טומאה  יש  טומאה:  של  סוגים  ב'  שיש  והיינו 
מת  בטומאת  האדם  וכשנטמא  מבחוץ,  טומאה  ויש 
ולכן  הללו.  הטומאות  בב'  נטמא  שהוא  הרי  שרץ  ובטומאת 
ימים,  ז'  ימתין  שהוא  במת  שנטמא  להאדם  התורה  צוותה 
כי  שמשו  שיעריב  עד  ימתין  שהוא  בשרץ  שנטמא  ולהאדם 
שתסתלק  הוא  הזה,  הקצוב  הזמן  עליהם  שעבר  לאחר  רק 

הזאת. הפנימית  הטומאה  מהם 

לפי  טהרה,  במקוה  לטבול  מחוייבים  הם  עדיין  ואולם 
עליהם  שמסוככת  החיצונית  הטומאה  בהם  דבוקה  שעדיין 
תוסר  טהרה,  במקוה  הטבילה  ידי  ועל  גופם.  כל  על  וחופפת 

הזאת. החיצונה  הטומאה  מהם 

לא  בעצמה  טהרה  במקוה  הטבילה  למה  יבואר  ולפי"ז, 
מסיר  אינו  במקוה  שהטבילה  משום  לגמרי,  לטהרם  תועיל 
ולכן  הפנימית  ולא את הטומאה  אלא את הטומאה החיצונה 
מפורש  (כן  לגמרי.  אותם  לטהר  יכולה  במקוה  הטבילה  אין 

בפנים"). כו'  זה  "ולצד  באוה"ח ממש"כ 

ואציין שמדברי האוה"ח מבואר, שאין הטומאה החיצונה 
הטמא  שהרי  הפנימית,  הטומאה  עם  וקשורה  תלויה  הזאת 
הטומאה  מהם  שהוסר  לפני  טובלים  שרץ  והטמא  מת 
לאחר  מתבטלת  רק  הפנימית  הטומאה  שהרי   - הפנימית 
שמש  הערב  ולאחר  מת  לטמא  שלימים  ימים  ז'  שעברו 
ולפני  ימים  הז'  גמר  לפני  נעשית  הטבילה  והרי  שרץ,  לטמא 
מעצמם  מסירים  הם  טבילתם  ע"י  ואעפ"כ   - שמש  הערב 
מזה  ומבואר  גופם.  כל  על  שסוככת  החיצונית  הטומאה  את 
החיצונית  הטומאה  את  גורמת  אינה  הפנימית  שהטומאה 

ודו"ק.  נפרדות.  טומאות  ב'  הוי  הללו  הטומאות  ב'  אלא 

יו"ל ע"י מכון פניני אור החיים לתיקונים והערות או לסייע בהפצת תורת האוה"ח הק',
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