
  

 פתח בתורת הנקבה משום שנבראה עם הזכר ביחד

ובמדרש תנחומא איתא הדא  אשה כי תזריע וילדה זכר )יב ב(
 הוא דכתיב אחור וקדם צרתני כו' והוא תמוה

ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא עוד במדרש שם דרש ר' שלמאי 
כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף כך תורתו אחר 

ף והדא הוא דכתיב זאת תורת הבהמה ואח"כ כל חיה בהמה ועו
אשה כי תזריע ע"כ אך קשה על כך שאם כתבה התורה דיניהם 
כסדר יצירתם שהבהמות נבראו קודם לאדם ולכך הובאה תורתם 
תחילה א"כ אף בזכר ונקבה צריך להיות כך שהרי האדם נברא 
קודם לחוה וא"כ תורת הזכר צריכה להיות קודמת לתורת הנקבה 

ה אחריו וא"כ קשה אמאי הביאה התורה תחילה תורת שנברא
הנקבה כלומר אשה כי תזריע ולא תורת הזכר כגון מצורע או איש 

 אשר תצא ממנו שכבת זרע
ונראה ליישב ע"פ השיטה שאדם וחוה נבראו ביחד שנברא האדם 
ב' פרצופין ואח"כ הפרידן הקב"ה לב' גופים )עי' כתובות ח.( 

ה שבאמת לא נבראה אחר הזכר אלא דלפי"ז שפיר הקדים הנקב
 נבראה עמו יחדיו

ועפי"ז יש ליישב היטב המדרש אשה כי תזריע הה"ד אחור וקדם 
צרתני שמקרא זה דאחור וקדם צרתני משמע שנוצר האדם ב' 
פרצופין מקדם ומאחור וא"כ שנבראו יחד שפיר פתח בתורת 
הנקבה וה"פ "אשה כי תזריע" וקשה מדוע פתח בנקבה הרי 

אה אחר הזכר ולזה מתרץ "הה"ד אחור וקדם צרתני" כלומר נבר
שנברא האדם ב' פרצופים וא"כ שנבראו יחד שפיר פתח בתורת 

 הנקבה
 יעלת חן )אות י(

 ב' מצוות הגורמות לאדם לקיים מצוות מילה

איתא במדרש תן  וביום השמיני ימול בשר עורלתו )יב ג(
 מילה ותמוהחלק לשבעה אלו ימי נדה וגם לשמונה אלו ימי 

ושמעתי מבעל האמרי אש לפרש ע"פ מאי דאיתא בגמ' שבועות 
)יח( אמר ר' חייא בר אבא כל הפורש מאשתו סמוך לווסתה הויין 
ליה בנים זכרים דכתיב להבדיל בין הטמא ובין הטהור וסמיך ליה 

 אשה כי תזריע וילדה זכר
ועפי"ז יש לפרש המדרש הכי "תן חלק לשבעה אלו ז' ימי נדה" 
כלומר תתן ותוסיף עוד חלק על הז' ימי נדה והיינו מה שפורש 
עונה אחת סמוך לווסתה ועי"ז שיוסיף האדם עוד חלק על הז' 
ימי נדה "וגם לשמונה אלו ח' ימי מילה" כלומר שעי"ז יזכה 

 לבנים זכרים ויקיים מצוות מילה ביום השמיני ודפח"ח

ן חלק וגו'" ונראה ע"ד להוסיף ולבאר המקרא שקודם לפסוק "ת
שמקרא קודם לזה נאמר שלח לחמך על פני המים וגו'" ויש 
לפרשו כך שהרי מקרא זה קאי גבי מצוות צדקה ואיתא בגמ' ב"ב 
)י:( מה יעשה אדם ויזכה בבנים זכרים יפזר ממונו לעניים הרי 

 שאף מצוות צדקה מועילה לבנים זכרים
ות צדקה "תן ולפי"ז כך הוא פי' המקרא "שלח לחמך וגו'" זו מצו

חלק לשבעה" זו מצוות פרישה לפני הווסת וע"י שעושה אדם ב' 
דברים אלו יזכה לבנים זכרים ואז יתקיים בו "וגם לשמונה" זו 

 המילה שיזכה לקיים מצוות מילה
 אפריון

 אימתי יכול אדם לשמור שבת רק אחר שמל

איתא במדרש )ילקו"ש רמז תקמ"ז(  וביום השמיני ימול )יב ג(
אמר הכתוב תן חלק לשבעה וגם לשמונה תן חלק לשבעה זה ש

 אלו שבעת ימי שבת וגם לשמונה אלו שמונת ימי מילה ותמוה

ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בגמ' סנהדרין )נח:( נכרי ששבת 
חייב מיתה והנה הערל שלא מל דומה לנכרי ולזה אתי המדרש 

האדם  ללמדינו "תן חלק לשבעה אלו ז' ימי שבת" כלומר שחייב
לשמור את השבת אך ממשיך המדרש שכל זה בתנאי ש"וגם 
לשמונה אלו ח' ימי מילה" כלומר שיקיים האדם מצוות מלה 

 שאז יהודי הוא ולא משול לנכרי ויכול לשמור שבת
 שבח נעורים

 מה הפסידו אנשי העיר שהכינו מכשירי מילה בשבת

איתא בגמ' שבת  וביום השמיני ימול בשר ערלתו )יג ג(
קלב.( וביום ואפילו בשבת ובגמ' )שם קל.( שי' ר' אליעזר שאף )

מכשירי מילה דוחים את השבת ור"ע אומר דוקא מילה דוחה 
שבת אך מכשירי מילה אינם דוחים את השבת ומספרת הגמ' 
מעשה בעיר אחת שהיו עושים כר"א והיו מתים בזמנם ולא עוד 

 יר לא גזרואלא שפעם אחת גזרו גזירה על המילה ועל אותה הע

ומעשה זה תמוה מאוד שהרי הלכה כר"ע נמצא שאנשי אותה 
העיר נהגו שלא כהלכה וכיצד א"כ זכו לב' דברים הללו א"כ נמצא 

 חוטא נשכר
ונראה ליישב שב' דברים אלו אינם מעלה אלא חיסורן ובאמת לא 
נשכרו במה שחטאו שהנה איתא בגמ' חגיגה )ה.( צורבא מדרבנן 

מוסיפים לו שנים לחייו ולפי"ז יש לפרש  שמעביר על מדותיו
מה שמתו בזמנם שאי"ז מעלה אלא חיסרון שמתו בזמנם ולא 

 הוסיפו להם חיים
ומה שעליהם לא נגזרה גזירת המילה נמי יש לפרש שאי"ז מעלה 
אלא חיסרון דאיתא שם בגמ' כל מצוה שמסרו ישראל עצמם 

צא מעלה למיתה עליה כגון ע"ז ומילה עדיין מוחזקת בידם נמ
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במה שהמלכות גוזרת גזירה על המילה שבנ"י מוסרים נפשם 
המצוה בידם ומעתה אותה העיר  וע"י כך לעולם מוחזקת

שעליהם לא נגזרה הגזירה הרי שלא מוסרים נפשם עליה ותו אין 
להם הבטחה שתתקיים המצוה בידם הרי ששני הדברים הללו הם 

 חסרונות שנעשו להם עי" שנהגו שלא כהלכתא
 רדס יוסף )אות ג'(פ

המכנה המשותף בין נדה למילה גבי עד אחד נאמן 
 באיסורים

וסמיך ליה וביום השמיני ימול  כימי נדת דותה תטמא )יב ב(
 בשר ערלתו ונראה לבאר סמיכות המקראות נפלא

איתא בגמ' גיטין )ב:(  עד אחד נאמן באיסורין ובתוס' שם כתבו 
שלומדים דין זה מנדה שנאמר בה וספרה לה ודרשי' לעצמה הרי 
שעד אחד נאמן באיסורין והנה דין זה מצינו אף גבי מילה שאם 
מגיע עד אחד ומעיד על תינוק שנולד בשבת מלים אותו בשבת 

מי )יומא פרק אמר ע"פ העד האחד דכך איתא להדיא בירושל
להם הממונה במתני' דהרואה אמר ברקאי( נמצא שהמקור לדין 
זה שמלים אותו בשבת ע"פ עד אחד הוא מנדה שהרי המקור לכך 

 שעד אחד נאמן באיסורים הוא מנדה
וע"פ זה יש לפרש נפלא סמיכות המקראות דה"פ "כימי נדת 

ימי דותה תטמא וביום השמיני ימול בשר עורלתו" ר"ל כמו שב
נדתה נאמנת היא מדין עד אחד כדדרשינן מ"וספרה לה" כך נמי 
גבי מילה "וביום השמיני ימול" שאם עד אחד מעיד שנולד 
בשבת או האמא מעידה שנולד בשבת הרי שנאמנים על כך 

 ומלים את התינוק בשבת על פיהם
 פני יוסף )פונטרימולי(

 מצורע
 אימתי ספק מצורע טהור ואימתי טמא

תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן זאת תהיה 
ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא וגו' )יד 

הקשו המפרשים על לשון הפסוק מאחר וכתוב בקרא ביום  ג(-ב
טהרתו הרי שכבר נטהר וא"כ אמאי כתבה תורה זאת תורת 
המצורע שמשמע שעדיין הוא מצורע ועוד יש להקשות 

ל הכהן משמע שהמצורע מובא לכהן שתחילה נאמר והובא א
לתוך המחנה ואח"כ כתוב ויצא הכהן אל מחוץ למחנה היינו 

 שהכהן יוצא אליו
ונראה לפרש דקרא זה קאי על המקרא שקודם לו בסוף פר' 
תזריע שנאמר שם "לטהרו או לטמאו" ואיתא בגמ' נזיר )סה:( דין 

ק כל ספק נגעים תחילה טהור עד שלא נזקק לטומאה ואם נזק
לטומאה ספיקו טמא ובגמ' מפרשת מנה"מ שבספק מטהרין 

 מדכתיב לטהרו או לטמאו הואיל ופתח בו הכתוב בלטהרו עיי"ש
ועפי"ז יש לפרש הכל שפיר שתחילה נאמר "לטהרו או לטמאו" 
ומזה לומדים שכשיש ספק מטהרים תחילה ברם שלא תטעה 

זה לומר שתמיד מטהרים תחילה אף היכא שכבר נזקק לטומאה ל
תיכף ומדי סמיך ליה "זאת תהיה תורת המצורע" ר"ל שתורה זו 
 אצל המצורע שבספק טהור תהיה רק היכא ש"ביום טהרתו והובא 

 

אל הכהן" כלומר שמדובר בגונא שהוא עוד טהור שעדיין לא 
נזקק לטומאה ובא הוא אל הכהן תחילה אבל בגונא שכבר נזקק 

אלא "ויצא  תוך המחנהלטומאה שאז אינו יכול לבוא אל הכהן ב
הכהן אל מחוץ למחנה" בזה אינו טהור מספק אלא טמא מכיון 
שכבר נזקק לטומאה ואימתי אף כשנזקק לטומאה מטהר זה 
דוקא כאשר "וראה הכהן והנה נרפא הנגע" כלומר שאין ספק 

 אלא ודאי נרפא אבל בספק אכן טמא כיון שכבר נזקק לטומאה
 מעשה רוקח

 ים של אהבהאימתי צרעת היא יסור

 להורות ביום הטמא וביום הטהור זאת תורת הצערת )יד נז(
 יש להבין פסוק זה ונראה לרמז בזה דברי הגמ'

דאיתא בגמ' ברכות שנגעים הם יסורים של אהבה אך זה דוקא 
כאינם גורמים לביטול תורה אבל אם גורמים למנוגע לביטול 

 תורה אי"ז יסורים של אהבה
במקרא דה"פ "להורות ביום הטמא וביום ונראה שדבר זה מרומז 

הטהור" ר"ל אדם שאפי' בהיות בו נגעים ביום טומאתו וביום 
טהרתו עדיין הוא בגדר להורות כלומר שלומד תורה ואי"ז מבטלו 
אזי אז "זאת תורת הצרעת" כלומר שזה הנגעים המבוקשים 
לאדם בתורת יסורים של אהבה אבל אם אינו יכול להורות מחמת 

ומאתו וטהרתו אזי אי"ז תורת הצרעת שאי"ז יסורים ימי ט
 המבוקשים שאינם של אהבה

 מקרא מפורש

 מהיכן למדו חכמים שיעורו של המקוה

איתא בגמ' עירובין )ד:( מים  ורחץ במים את בשרו )טו טז(
שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום ג' אמות שיעורו 

רי הגמ' בנוגע לשיעורו חכמים ומי המקוה ארבעים סאה ע"כ דב
של המקוה וקשה מהיכן להם לחכמים ששיעורו של המקוה הוא 

 אמה על אמה ברום ג' אמות שאין לכך שום סמך במקראות
ונראה לפרש שהוציאו חכמים דין זה מאדם הראשון שהנה 
התורה קראה לכל הימים בלשון מקוה שנאמר "ולמקוה המים 

פסחים )צד.( דברי רבא  קרא ימים" )בראשית א י( ואיתא בגמ'
שהעולם הינו ששת אלפים פרסא וכתבו תוס' )שם ד"ה כל( 
שהעולם מתחלק שליש ימים שליש מדבריות ושליש ישוב 
עיי"ש נמצא שאלפיים פרסא מהעולם שזה שליש מגודל העולם 
הם מים וכן אלפיים פרסא מן העולם הם ישוב עוד איתא בגמ' 

ולם ועד סופו נמצא לפי"ז חגיגה )יב.( שאדם הראשון מסוף הע
שכל הימים שבעולם היו בגודלו של אדם הראשון שהימים הם 
אלפיים פרסא ואדה"ר אלפיים פרסא נמצא שהוצרך אדה"ר 

 לכמות מים זהו כדי להתכסות כולו במים הללו
והנה לכמות מים זהו קראה תורה מקוה הרי שמקה שיעורו 

מים שנקראו כקומתו של האדם שאדה"ר היה אלפיים פרסא וה
מקוה היו אלפיים פרסא ולפי"ז שפיר מקורם של חז"ל שהמקוה 
שיעורו אמה על אמה ברום שלוש שזהו כעת קומתו של האדם 

 ומאדה"ר למדו ששיעור המקוה הוא כשיעור קומתו של האדם
 מאיר עיני חכמים תליתאה
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