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ביה"כ אהל נחמה

רש"י

תהלים פרק סט פסוק לב

ותיטב  הלולי לה' :משור פר  הוא שור שהקריב
יטב ַליקֹוָק ִמר ָ ר ַמ ְק ִר ַמ ְפ ִריס:
וְ ִת ַ
אד הראשו שנברא בקומתו וביו שנקרא שור
בו ביו הביאו שהשור ב יומו קרוי שור שנאמר )ויקרא כ"ב( שור או כשב או עז כי יולד ,בו ביו
נדמה לפר שהוא ב שלש :מקר מפריס  קרנותיו קדמו לפרסותיו שהרי בקומתו ובקרניו נברא
וראשו יצא מ האר( תחלה כדר) כל הנולדי הוציאת האר( נמצאו קרניו קדמו לרגליו:
מסכת עבודה זרה דף ח ע"א

רש"י

ת"ר :יו שנברא בו אד הראשו  ,כיו ששקעה עליו חמה,
אמר :אוי לי ,שבשביל שסרחתי עול חשו) בעדי ויחזור
עול לתוהו ובוהו ,וזו היא מיתה שנקנסה עלי מ השמי,
היה יושב ]בתענית[ ובוכה כל הלילה וחוה בוכה כנגדו ,כיו
שעלה עמוד השחר ,אמר :מנהגו של עול הוא ,עמד והקריב
שור שקרניו קודמי לפרסותיו ,שנאמר) :תהלי סט( ותיטב
לה' משור פר מקרי מפריס .ואמר רב יהודה אמר שמואל:
שור שהקריב אד הראשו  קר אחת היתה ]לו[ במצחו,
שנאמר :ותיטב לה' משור פר מקרי מפריס .מקרי תרתי
משמע! אמר רב נחמ בר יצחק :מקר כתיב.

שקרנותיו קודמות לפרסותיו  דאמר
מר כל מעשה בראשית בקומת נבראו
שור ע קרניו מגודלי וכיו שיצא
ראשו תחלה נמצאו קרנותיו קודמות
לפרסותיו .ותיטב לה' משור פר  אמר
דוד ותיטב לה' תפלתי משור שביו
שהיה שור דהיינו אותו יו שנולד
כדכתיב שור או כשב וגו' הרי עשוי
ונגמר כפר שהוא ב ג' שאפילו מקרניו
לא חסר.

צדקת הצדיק  -סימן מב

בתפילה הוא העיקר החשק והרצו להתפלל ולהתחנ  ,וכמו שאמרו )אבות ב' י"ח( אל תעש תפילת)
קבע אלא רחמי וכו' שהוא עצמו מאמר שילהי מנחות )ק"י (.בקרבנות ]שהתפילה דוגמת [ שלא
תאמר אעשה רצונו וכו' תלמוד לומר לרצונכ תזבחוהו )ויקרא י"ט ה'( דרצה לומר כי אי הקרב
מצוה ,וכמו שנאמר )ירמיה ז' כ"ב( ולא צויתי וגו' על דברי עולה וזבח וכ בכמה מקומות .ועיי
במורה נבוכי בטע הקרבנות:
ונודע מה שכתב מהר"מ אלשקר )סימ קי"ז( דכ הוא במדרש וכתב משל וכו' עיי ש דעני הקרבנות
הוא שמקבל התקרובת נהנה ממנו וכל העבודה זרה אותו כח נהנה ומתגבר על ידי אותו קרב כמו
אד על ידי מאכל ,ומתו) שידעו בעבודה זרה כ היה חשק וכוספ שיוכלו להנות כביכול להש
יתבר) ,ועל זה נאמר )איוב י"ד ט"ו( למעשה יד) תכסו /כמו שאמרו ז"ל )תנחומא תצוה ב'( והש
יתבר) הרש בכ) שיוכלו לעשות כ שיהיו כמהני אותו .רק מי שצרי) לכ) באמת הוא נהנה בכ),
אבל הש יתבר) אי צרי) לכ) ולא תאמר אעשה רצונו וכו' כבכל המצוות רק לרצונכ כפי הרצו
והחשק שלכ כ) הוא הקרב  .רק דמזה הוא ההנאה להש יתבר) מהרצו והחשק שלה להנותו .וכ
התפילה במקו הקרבנות שאי רצו הש יתבר) מבני אד שיתפללו לפניו וישנוהו רק הרצו שלה
להתפלל זהו רצונו יתבר) והב זה:
מסכת כתובות דף י ע”ב

רש"י

אמר רבי אלעזר :מזבח  מזיח
ומזי  ,מחבב מכפר .היינו מכפר
היינו מזיח! מזיח גזירות ,ומכפר
עונות.

מזיח  קס"ד מזיח עונות .מזי  בזכות הקרבנות העול נזו
שהקרבנו' באי מ המזו וגורמי לו ברכה .מחבב  את ישראל
אל אביה .היינו מזיח היינו מכפר  הי ניהו מזיח הי ניהו
מכפר .מזיח גזירות  רעות מעל ישראל.
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בראשית פרק ח

רש"י

3בנָיו ְו ִא ְ3ְ 02נ ֵ2י ָבנָיו ִא) :0יט( ָ5ל )יט( למשפחתיה  קבלו עליה על מנת לידבק
ֵצא נ ַֹח ָ
)יח( ַוֵ 4
במינ :
7ר(
רמַ 8על ָה ֶ
ַה ַחָ4ה ָ5ל ָה ֶר ֶמ 8וְ ָכל ָהעֹ5 /ל ֵ
)כ( מכל הבהמה הטהורה  אמר לא צוה לי
ָצאִ 3מ ַה ֵָ 0בה) :כ( וֶַ ִ4ב נ ַֹח ִמ ְז ֵַ 9ח
יה י ְ
ְל ִמ ְ ְ 2ח ֵֹת ֶ
הקב"ה להכניס מאלו שבעה שבעה אלא כדי
3מֹ5ל ָהע/
הרה ִ
ַליקֹוָק וַ;ַ ִ4ח ִמֹ5ל ַה ְֵ 9ה ָמה ַה ְָ :
יח להקריב קרב מה:
ָרח יְ קֹוָק ֶאת ֵר ַ
ַעל עֹלֹת ְַ <ִ 9ז ֵַ 9ח) :כא( ַוַ 4
ַה ָ:הֹר ַוַ 4
)כא( מנעריו  מנעריו כתיב משננער לצאת ממעי
ֹאמר ְיקֹוָק ֶאל ִל 9לֹא א ִֹסְ /ל ַק ֵ=ל עד
ַה>ִ יח ַֹח ַוֶ 4
אמו נית בו יצר הרע :לא אס .ולא אס  כפל
7ד ַרע
ֵצר ֵלב ָה ָ
7ד ִ5י י ֶ
ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ַ9עֲב3ר ָה ָ
הדבר לשבועה ,הוא שכתוב )ישעיהו נד ט( אשר
@ריו וְ לֹא א ִֹס /עד ְל ַה5ת ֶאת ָ5ל ַחי ֲַ 5א ֶ2ר
ִמ>ְ ע ָ
נשבעתי מעבור מי נח ,ולא מצינו בה שבועה אלא
ֶרע ְו ָק ִציר ְוקֹר
7ר( ז ַ
יתי) :כב( עֹד ָ5ל ְי ֵמי ָה ֶ
ָע ִִ 8
זו שכפל דבריו והיא שבועה ,וכ דרשו חכמי
ָליְ ָלה לֹא יִ ְֹ92ת:3
ָוחֹ וְ ַקיִ ( ָוח ֶֹרְ /וי ו ַ
במסכת שבועות )לו א(:
)כב( עוד כל ימי האר וגו' לא ישבתו  שש עתי הללו שני חדשי לכל אחד ואחד ,כמו ששנינו חצי
תשרי ומרחשו וחצי כסליו זרע ,חצי כסליו וטבת וחצי שבט קור וכו' :קור  קשה מחור :/חור  עת
זרע שעורי וקטניות החריפי להתבשל מהר .הוא חצי שבט ואדר וחצי ניס  :קציר  חצי ניס ואייר
וחצי סיו  :קי  חצי סיו תמוז וחצי אב ,הוא זמ לקיטת תאני וזמ שמייבשי אות בשדות ,ושמו
קי( כמו )שמואל ב טז ב( והלח והקי( לאכול הנערי :חו  הוא סו /ימות החמה חצי אב ואלול
וחצי תשרי ,שהעול ח ביותר ,כמו ששנינו במסכת יומא )כט א( שלהי קייטא קשי מקייטא :ויו
ולילה לא ישבתו  מכלל ששבתו כל ימות המבול ,שלא שמשו המזלות ולא ניכר בי יו ובי לילה :לא
ישבתו  לא יפסקו כל אלה מלהתנהג כסדר :
בראשית פרק ד

רש"י

ָבא ַקיִ ִמ ְ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ִמנְ ָחה
ָמי ַוֵ 4
)ג( וַיְ ִהי ִמ ֵ;( י ִ
ַליקֹוָק) :ד( וְ ֶה ֶבל ֵה ִביא ַג ה3א ִמ ְ9כֹרת צֹאנ
3מ ֶח ְל ֵב ֶה וַ2ַ ִ4ע ְיקֹוָק ֶאל ֶה ֶבל ְו ֶאל ִמנְ ָחת) :ה( וְ ֶאל
ֵ
ַק ִי וְ ֶאל ִמנְ ָחת לֹא ָָ 2עה וַַ ִ4חר ְל ַקיִ ְמאֹד וַ ְ ִ4ל3
ָ נָיו:

)ג( מפרי האדמה  מ הגרוע ,ויש אגדה שאומרת
זרע פשת היה:
)ד( וישע  ויפ  ,וכ )פסוק ה( לא שעה אל מנחתו,
לא פנה ,וכ )שמות ה ט( ואל ישעו ,אל יפנו .וכ
)איוב יד ו( שעה מעליו ,פנה מעליו :וישע  ירדה
אש וליחכה מנחתו:

רמב"ן

)גד( ויבא קי מפרי האדמה מנחה לה' .והבל הביא ג הוא  הבינו האנשי האלה סוד גדול
מהקרבנות והמנחות ,וכ נח .ורבותינו אמרו )ע"ז ח א( שג אד הראשו הקריב שור פר .וזה יחסו
פי המבהילי בטע הקרבנות .ועוד ארמוז בו עיקר גדול ,ברצו הקב"ה )עיי ויקרא א ט(:

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for the completely free Elul Zman in
Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.

