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נענש    , על שכתב על מנהג ישראל שהוא שטות 

 שבן בנו היה שוטה 

ְתכֶּם  ': "ז ל"ויקרא ט ר אֶּ ר ֲעלֵּיכֶּם ְלַטהֵּ י ַבּיֹום ַהזֶּה ְיַכפֵּ כִּ

ְפנֵּי  יכֶּם לִּ ֹכל ַחֹטאתֵּ ְטָהרו   'המִּ  ".תִּ

כיפורים  " יום  בערב  כפרה  לעשות  שנוהגים  מה 

, זכר ולומר עליו פסוקיםלשחוט תרנגול על כל בן  

ויש מהגאונים שכתבו מנהג  : הגה. יש למנוע המנהג

וכן נוהגין  , וכן כתבו אותו רבים מן האחרונים, זה

 ".כי הוא מנהג ותיקין, בכל מדינות אלו ואין לשנות

בראש  )נכתב  , במהדורה הראשונה של השולחן ערוך

כיפור מנהג  : "(ה"סימן תר יום  בערב  מנהג כפרות 

שטו הואשל  בהדפסות  ", ת  נמחקו  אלו  ותיבות 

וחכמים  . האחרות מוויניציאה  רבי שמואל אבוהב 

שאת התיבות שבכותרת לא כתב מרן  , נוספים כתבו

עצמו קארו  יוסף  הראשון  , רבי  המדפיס  ' ר)אלא 

זה   על  וכתב  ,מדעתו הוסיפן ( ר יעקב פרינץ"מאיר ב

שמואל   יצחק הרבי  רבי  של  תלמידו  וואלי  הלוי 

דבן בנו  , בהאי עלמא נענש על כך "ס  דפיאבוהב שהמ

 ".ההיה שוט

 '(א ה"תר סימןח "אוע ")שו

 

 טעם כיסוי הדם בחיות ועופות 

ר ָיצוד   ן ַהגֵּר ַהָגר ְבתֹוָכם ֲאׁשֶּ ל ומִּ ְשָראֵּ ְבנֵּי יִּ יׁש מִּ יׁש אִּ ויקרא י"ז י"ג: "ְואִּ

ָעָפר".  ָסהו בֶּ ת ָדמֹו ְוכִּ ל ְוָׁשַפְך אֶּ ר יֵָּאכֵּ יד ַחָּיה אֹו עֹוף ֲאׁשֶּ  צֵּ

"טעם למצות כיסוי הדם אמרו בב"ר )כ"ב ח'( דכשהרג קין להבל  

ועופות   ובאו חיות  ולפיכך  ,  וחפרו וקברוהו הניחו על פני השדה, 

. אך במדרש תנחומא שם )אות י'( אמרו דב' עופות  זכו למצות כיסוי

,  ומשם למד קין וחפר וקבר להבל באו וא' הרג חבירו וחפר וקברו,  

 . "וע"ז זכו העופות לכיסוי 

 נחל קדומים( ) 

 

 יםסיפור – מדה כנגד מדה
 ישראל  מגדולי

 

גורמת לבעלה לפריצות    –מי שאינה שומרת דיני ערווה  

 בערווה 

י ה': "ח ו"י  ויקרא  ְרָוה ֲאנִּ ְקְרבו ְלַגּלֹות עֶּ ר ְבָשרֹו ֹלא תִּ ל ָכל ְׁשאֵּ יׁש אֶּ יׁש אִּ  '".אִּ

אמונה  " שבילי  ג)בספר  כז' נתיב  ברייתא.( דף  שאינה ... בשם  ומי 

 ".וגורמת לבעלה שיפרוץ בערווהנעקרת מפריה ורביה , שומרת נדתה

 (ה"ד החיים אות תרפ")אוצר י 

 • • • 

כמו שהוא הולך , אינו זוכה בבת זוגו, כל מי שבא ביאת איסור, קבלנו"

 ".כן היא הולכת לחוץ, לחוץ

 ני( )שפתי כהן הובא בילקוט ראוב 

 

 



2  

 

 78בס"ד | גיליון 

 "ב תשפה אחרי מות

  

 ק בטומאה "ונש כרת על ביאה אל ביהמ ע 

ְרָחץ ְוָנָשא ֲעֹונוֹ : "ז "ז ט "ויקרא י  ס וְבָשרֹו ֹלא יִּ ם ֹלא ְיַכבֵּ  ".ְואִּ

ואם לא    : שנאמר  ,טמא שנכנס למקדש במזיד ענוש כרת(: "ב"י' המקדש גביאת  )ם  "איתא ברמב

הוא   ,ק בטומאה"ונראה דיסוד עונש כרת על ביאה אל ביהמ". יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עונו

ימנע ממנו מלבוא אל מקום  , על שלא חש להביא דבר טמא אל מקום קדוש. מדה כנגד מדה

 (.ב"שתכרת נפשו מלבוא לעוה )קדושה אחר 

 א( "ד דיויד שליט")הגר

 • • • 

 הקב"ה יהלך בדרכינו 

יכֶּם". ויקרא  י ה' ֱאֹלקֵּ ם ֲאנִּ כֶּת ָבהֶּ ְׁשְמרו ָללֶּ ת ֻחֹקַתי תִּ ְׁשָפַטי ַתֲעשו ְואֶּ ת מִּ  י"ח ד': "אֶּ

מדה כנגד מדה, כשם שאתם מקיימים חוקים ללא טעם, כך גם השי"ת יזכה אתכם ללא כל  

 שאף אני אלך בדרכיכם.   –ללכת בהם אני ה'    –טעם, אפילו אם אינכם ראויים 

 י משולם שרגא פייבוש מברז'ן( )שפת אמת, לרב 

 

 בהמת קדשים ששחטה מחוץ מתחייב כרת 

ָוה ה': "ד-'ז ב"י ויקרא  ר צִּ ם זֶּה ַהָדָבר ֲאׁשֶּ יהֶּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ְשָראֵּ ל ָכל ְבנֵּי יִּ ל ָבָניו ְואֶּ ל ַאֲהֹרן ְואֶּ ר אֶּ : לֵּאֹמר' ַדבֵּ

ז   ב אֹו עֵּ ְׁשַחט ׁשֹור אֹו כֶּשֶּ ר יִּ ל ֲאׁשֶּ ְשָראֵּ ית יִּ בֵּ יׁש מִּ יׁש אִּ חוץ ַלַמֲחנֶּה אִּ ְׁשַחט מִּ ר יִּ ַתח  : ַבַמֲחנֶּה אֹו ֲאׁשֶּ ל פֶּ ְואֶּ

יב ָקְרָבן ַלה יאֹו ְלַהְקרִּ ד ֹלא ֱהבִּ ל מֹועֵּ ְׁשַכן ה' ֹאהֶּ ְפנֵּי מִּ יׁש ַההוא  ' לִּ ְכַרת ָהאִּ יׁש ַההוא ָדם ָׁשָפְך ְונִּ ב ָלאִּ ָדם יֵָּחׁשֵּ

ב ַעמוֹ  רֶּ קֶּ  ".מִּ

דבהמת קדשים ששחטה  (, א"מצוה שע)דוד על המצוות    ז בספר מצודת"לפי מה שביאר הרדב"... 

, וכשמקריבין אותה, דבהמת קדשים נתגלגל בה נשמת אדם, ופירש. דדם שפך, בחוץ חייב כרת

, הרי דחה נשמה זו מעלייתה, ואם שחטה מחוץ, הרי נתעלה הנשמה בהקרבתה למקום מנוחתה

עוד שנית להתגלגל  זו  , ומוכרחת  נשמה  וכרתה  . ממשונמצא שפך דם  זו  נשמה  שדחה  ולפי 

 ".לכן מדה כנגד מדה מתחייב כרת, ממקומה העליון

 (ב"ח סימן צ"ת משנה הלכות חלק י")שו
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 חיה בן    בן ציון לרפואה שלמה:    ★   ז"ל   יוסף בן    ברוך הר"ר  עילוי נשמת:  ל 

5403-340-646:  קו אמריקאי   0336-251-054להנצחות, הקדשות ופרטים על הספרים     

https://torah24-7.com/SEFORIM-HEBREW/ אתר ap@torah24-7.com דוא"ל  

 

אופן פטירת ישעיהו כעונש על  

 גינוי ישראל 

אמר ישעיה: ידענא ביה  ... "  דף מט: יבמות  

)יודע אני בו   דלא מקבל מה דאימא ליה 

אימא  , ואי שלא יקבל את מה שאומר לו( 

)ואם אומר לו אעשה   ליה אישוייה מזיד 

אותו מזיד, שלא יקבל את דברי ונמצא  

)של קודש(  , אמר שם יהרגני בלי הצדקה( 

.  )ונבלע בתוך עץ בארז(  איבלע בארזא 

)הביאו את הארז   אתיוה לארזא ונסרוה 

, כי מטא להדי  וניסרו אותו כדי להורגו( 

)כאשר הגיע המסור אל   פומא נח נפשיה 

  , משום דאמר: נפטר(   – מול פיו נחה נפשו 

 …..".ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב 

ומשום הכי  : "נסרוה לפומיה ונח נפשיה

דקרינהו   משום  פומיה  לנסורי  איענש 

לישראל עם טמא שפתים מדעתו שלא  

תוכחהיוצ מחמת  ולא  הקב"ה  לו    , וה 

נדמי:  דכתיב כי  לי  אוי    " תיואומר 

 (. רש"י)

בפיו,   חטא  ישעיה  כנגד  פירוש:  מדה 

)לאחר  מדה בפיו  פגיעה  ע"י  נהרג   ,

 שמונים שנה!(. 

 

 בדף היומי   מדה   כנגד   מדה 

 להיפך... ו   , ימחלו לו  -המוחל לחבירו  

ָכל  : "ד "ז ל "ויקרא ט ל מִּ ְשָראֵּ ר ַעל ְבנֵּי יִּ ְוָהְיָתה ֹזאת ָלכֶּם ְלֻחַקת עֹוָלם ְלַכפֵּ

ָוה ה ר צִּ ה' ַחֹטאָתם ַאַחת ַבָשָנה ַוַּיַעש ַכֲאׁשֶּ ת ֹמׁשֶּ  ".אֶּ

למדנו שאדם '( ו א"ח סימן תר"ע או"שו )בהלכות יום הכיפורים  : פירוש 

ובטעם הדבר  " והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול"צריך לפייס את חבירו  

דכל המעביר על מדותיו מעבירין לו  (: "ח"שם סק )כתב המשנה ברורה  

 ".על כל פשעיו ואם הוא לא ירצה למחול גם לא ימחלו לו 

וצריך למחול  . דלמעלה דנין מדה כנגד מדה(: "שם)והוסיף בשער הציון  

ואז מוחלין לו גם כן אפילו  , ו אם עיות כנגדו במזיד ובמרדלחברו אפיל

 ".למי נושא עון למי שעובר על פשע , וכמו שאמרו בגמרא, על המזידות

 המלמד זכות על עם ישראל זוכה לישב בהיכל הזכות 

הלשון  שמירת  בספר  הביא  ישראל  עם  על  זכות  : ... ובמעלת המלמד 

כך מרכבה להאור של היכל  נעשה אחר  , מעלת המלמד זכות לפני הקב״ה

כדאיתא )ששם מזכירים זכותן של ישראל  , הקדושה שנקרא היכל הזכות

  (.בספר חרדים

 תבוא נפש ותכפר על הנפש 

ר ַעל  : "א "ז י"ויקרא י  ַח ְלַכפֵּ ְזבֵּ יו ָלכֶּם ַעל ַהמִּ י ְנַתתִּ וא ַוֲאנִּ ׁש ַהָבָשר ַבָדם הִּ י נֶּפֶּ כִּ

י ַהָדם  יכֶּם כִּ ר ַנְפֹׁשתֵּ ׁש ְיַכפֵּ  ".הוא ַבנֶּפֶּ

, של כל בריה בדם היא תלויה: "ה כי נפש הבשר פירש "י ד "ברש: פירוש 

תבוא נפש ותכפר על  . ולפיכך נתתיו על המזבח לכפר על נפש האדם

דהבהמה היא קניינו של האדם וכשמביא , ונראה בטעם הדבר". הנפש

 .מכפר בזה על נפשו שלו, נפש הבהמה שהיא קנינו

 


