
 

 האם יכל משה למחול על כבוד תורתו או לא

איתא במדרש  ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך וגו' )כח א(
כשאמר הקב"ה למשה ואתה הקרב אליך הרע לו, אמר לו תורה 

 לך ע"כ. היתה לי ונתתיה
ונראה לבאר דברי המדרש ע"ד הדרוש, שהנה במיתת אהרון 
מצינו כתיב ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל )במדבר 
כ כט(, ואילו במיתת משה כתיב רק בני ישראל )דברים לד ח( ולא 
כתוב כל בני ישראל, והטעם ידוע משום שאהרון היה אוהב 

ם להשכין שלום ביניהם שלום ורודף שלום והיה הולך לאנשי
 ולזה כולם בכו לו, משא"כ משה.

והנה מידה זו שנהג בה אהרון אין זה לכבוד התורה שהיה הולך 
אצל כל אחד ואחד, אלא דאיתא בגמ' קידושין )לב.( חכם שמחל 
על כבודו כבודו מחול משום דהתורה דיליה הוא, ולזה יכל אהרון 

 למחול על כבודו.
א אמר רבא דאין יכול למחול משום עוד איתא בגמ' שם בריש

דהתורה של הקב"ה היא, הדר אמר רבא שיכול למחול כיון 
דכתיב ובתורתו יהגה יומם ולילה )תהילים א ב(, ופירש"י 
דמתחילה היינו קודם שלמד, שאז אדם אינו יכול למחול על 
כבוד התורה שאינה שלו אלא של הקב"ה, אך אחר שלמד נעשית 

 ה על כך מחילה.להיות תורתו ומועיל
ולפי"ז נראה לפרש שאמר הקב"ה למשה ואתה הקרב אליך את 
אהרן אחיך ר"ל שאמר לו הקב"ה הקרב אליך את מידת אהרון זו 
של אוהב שלום ורודף שלום, דהיינו שאף אתה תנהג במידה זאת 
כאהרון אחיך, ועל כך אמר המדרש הרע למשה, ר"ל שמכיון 

חישב התורה כתורתו אלא  שהיה משה עניו מכל אדם הרי שלא
כתורת הקב"ה, ולזה חישב משה שאינו יכול למחול על כבוד 
התורה כאהרון אחיו ולרדוף שלום, ולזה ענה לו הקב"ה התורה 
היתה שלי ונתתיה לך, ר"ל שאמר לו הקב"ה שמאחר שלמדת 
התורה הרי שנעשית התורה שלך ויכול אתה למחול עליה 

 .ולהתקרב למידתו של אהרון אחיך
 נחלי אפרסמון

 מחשבת ע"ז מצטרפת למעשה

יתכן לפרש ע"ד  וחשב אפודתו אשר עליו כמעשהו )כח ח(
רמז לשון וחשב, שהרי איתא בגמ' מס' זבחים )פח:( שהאפוד 
מכפר על עבודה זרה, והרי קיי"ל בגמ' קידושין )מ.( שלעולם אין 
הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה פרט לע"ז שמחשבה 

 היענש אף על המחשבה.מצטרפת למעשה ל
ולפי"ז עולה הביאור בפסוק וחשב אפודתו, כלומר בענין הע"ז 
שעליה האפוד מכפר הרי שחשב, ר"ל מחשבה, היא כמעשהו, 

 דהיינו שאף מחשבה כמעשה להיענש עליה.
 נחל קדומים  משך חכמה

 

 הטעם שאין אורים ותומים אלא ביום

וכתב בבעל הטורים  ועשית חשן משפט מעשה חשב )כח טו(
 אורים ותומים, ביום דוקא ולא בלילה.

ונראה לפרש טעמו, שבתשו' אמרי יושר )ח"א סי' קנא אות ב( 
מלך )סוף פ"י מהל' כלאים( הביא מהרז"ה שמכיון ובשער ה

שבגדי הכהונה שבמקדש היו כלאים לא הותרו אלא ביום אבל 
בלילה לא הותרו להם, ולפי"ז שפיר דאין אורים ותומים בלילה 

 שא"א בלילה ללבוש בגדי כהונה.
 הר צבי

הטעם שהדגישה התורה שמן זית והטעם שנקטה 
 לשון יחיד

איתא בתנחומא )והובא בילקוט,  )כח כ(ויקחו אליך שמן זית 
תצוה שע"ח( ויקחו אליך שמן זית, ולא שמן אגוזים ולא שמן 
צנונות אלא שמן זית שהוא אורה לעולם. ויש להקשות בזה, חדא 
מדוע הדגישה תורה שמן זית והרי בשאר מקומות לא הזכירה 
התורה זית, וכגון בפר' תרומה )כה ו( דכתיב רק שמן למאור, 

מקום פשיטא דשמן הבא למאור הוא שמן זית ומדוע הכא  שבכל
פרטה התורה, עו"ק מדוע נקטה תורה לשון יחיד שמן זית ולא 

 לשון רבים שמן זיתים כמו שמן אגוזים ושמן צנונות.
ונראה ע"פ דברי הגמ' )פסחים לג:( אמר ר' יוחנן ענבים שנטמאו 

אלמא קסבר דורכין אותן פחות פחות מכביצה ויינן כשר לנסכים, 
משקין מיפקד פקידי, ואימת קמיטמאו לכי סחיט להו, ולכי 
סחיט להו ליתיה לשיעוריה כו', והיינו שהמשקין מופקדין בתוך 

 הפרי ואינן מיטמאין וכאשר סוחטין אותן מיד מטמאין.
והנה השמן שהוציאו ממצרים אחר שנעשה לשמן חיישינן שמא 

דשים וכ"ש הכא טמא הוא, שהרי אפי' היסח הדעת פוסל בק
שלא ידעו כלל מצות הדלקה שיצטוו וכן טומאת משקין לא ידעו, 
וא"כ השמן שהוציאו ספק טמא וא"א להדליק בו, וכן זיתים 
שהוציאו ממצרים נמי לא יכלו לסוחטם ולהשתמש בשמנן 
כמבואר דמפקד פקידי, היינו שאם נטמאו הזיתים אף המשקה 

 שיוצא מהם נטמא.
רך להביא שמן למנורה אלא רק ע"י נמצא שלא היה להם ד

שידרכו אותו בפחות פחות מכביצה, שבכה"ג השמן טהור כדברי 
ר' יוחנן בענבים שידרוך פחות פחות מכביצה, והרי זית ממוצע 
גודלו כחצי ביצה, ברם למנורה היו צריכים להביא את המובחרים 
שבזיתים דהיינו את הגדולים שבהם, נמצא ששני זתים מובחרים 

ם יותר מכביצה, וממילא היו צריכים לסחוט הזיתים כל אחד הינ
 בפנ"ע כדברי ר' יוחנן, שרק כך לא יקבלו טומאה.
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אומנם זה דוקא בזיתים שהיו למנורה שהיו מן המובחרים 
ושנים מהם יותר מכביצה, אבל שאר הזיתים שהיו קטנים יותר 
אין בשנים מהם יחד כביצה, וא"כ למנחות היו יכולים לסחוט 

בשניהם יחד עדיין  שני זיתים יחדיו בלא שיקבלו טומאה שאף
 אין שיעור כביצה.

ולפי"ז יתיישבו הקו' הנ"ל שפיר, ותחילה ניישב הקו' מדוע 
כתוב לשון יחיד, ולהנ"ל פשוט שהרי הוכרחו לסחוט כל זית 
בפנ"ע ולא יכלו לסחוט שנים יחדיו ולכן כתיב זית, וכן תתיישב 
הקו' השניה מדוע בשאר מקומות כתבה התורה שמן ולא 

ת, ולהנ"ל שפיר שהרי ידעינן דבעי שמן זית דסתם הדגישה זי
שמן היינו שמן זית ולכן לא הדגישה תורה שמן זית, ורק הכא 
גבי המנורה הדגישה התורה זית להשמיענו שצריך לסחוט כל 
זית בפנ"ע, אבל בכ"מ שלא מיירי למנורה שייך שמיירי 
בזיתים קטנים שאין בשנים שיעור כביצה ואפשר לסחוט שנים 

דיו, ותו לא הוצרכה התורה לכתוב זית מפני שאפשר לסחוט יח
 שני זיתים יחדיו.

 פנים יפות

 ביטול המודעה של ישראל על קבלת התורה

במסורה כתיב ג'  ונשמע קולו בבאו אל הקודש וגו' )כח לה(
ונשמע, א. נעשה ונשמע, ב. ונשמע קולו בבאו אל הקודש, ג. 

 ונשמע פתגם המלך ע"כ.
רי בגמ' שבת )פח( איתא מכאן מודעה רבה ונראה לפרש שה

לאוריתא יכולים ישראל לטעון אנוסים היינו, וכתב הרשב"א 
שכשנכנסו לא"י בטלה המודעה, שמעתה אינם יכולים לטעון 
אנוסים היינו שהרי בשכר קבלת התורה קיבלו את ארץ ישראל 

 והוי תליוהו וזבין דזביני זבינה.
כשגלו ובטלה נתינת הארץ  והנה כל זה ניחא כשהיו בא"י, אך

הרי שחוזרת להם המודעה, אבל אח"כ בימי אחשורוש חזרו 
 וקיבלוה מרצון ושוב בטלה המודעה אע"פ שלא היו בארצם.

ובזה יש לפרש המסורה דאחר שאמרו "נעשה ונשמע" דהיינו 
שקיבלו התורה, אם תאמר שיש לישראל מודעה, הרי "ונשמע 

"י שנקראת קודש, והגם בבאו אל הקודש" כלומר כשבאו לא
שאח"כ גלו מארצם עדיין אין מודעה, שהרי "נשמע פתגם 

 המלך" שחזרו וקיבלוה מאהבה.
 החיד"א בחומך אנך

 רמז בקרא לג' מפתחות שבידו של הקב"ה

יש לבאר על דרך רמז על פי  פתוחי חתם קודש לה' )כח לו(
מה דאיתא בגמ' ריש תענית, ג' מפתחות בידו של הקב"ה ולא 

סרו לשליח, מפתח של חיה, מפתח של גשמים, מפתח של נמ
תחיית המתים כו', וידוע דליכא מילתא דלא רמיזא באוריתא, 
ונראה שזה באה התורה לרמוז בתיבת חתם שהוא ר"ת ח'יה 
ת'חיה מ'טר, וכך הוא פירוש הפסוק, "פיתוחי חתם" ר"ל 
המפתח שפותח את ג' הדברים הללו, קודש "לה'", ר"ל לא 

 לאף מלאך אלא מוחזקים אצל הקב"ה עצמו.נמסר 
 קול אליהו

 

 מדוע הפרידה התורה באומרה את אהרן ואת בניו

ואת אהרון ואת בניו תקריב כו' ורחצת אותם במים )כט 
יש להקשות מדוע כתבה תורה את אהרון ואת בניו, היה  ד(

 אפשר לכתוב את אהרון ובניו בלי ה"ואת" השני.
א )טז ד( מפורש דהך רחיצה היינו ונראה ליישב שהרי בויקר

טבילה, ואיתא בגמ' פסחים )נא.( שאין אב רוחץ עם בנו, ולזה 
שפיר כתבה תורה ואת בניו דהיינו שמפרידה את רחיצת אהרון 

 מרחיצת בניו.
 משך חכמה

 מדוע דוקא גבי מזבח בעי כפרה מחשש גזל

ופר חטאת תעשה ליום על הכפורים וחטאת על המזבח 
פרש"י וכפרת המזבח הוצרך שמא  )כט לו(בכפרך עליו 

התנדב איש דבר גזול במלאכת המשכן והמזבח ע"כ. וקשה 
מדוע הזכירה תורה דוקא לכפר על המזבח ולא הזכירה נמי 
המשכן, הרי ברש"י נתפרש שבאה לכפר על הגזול שהביאו גם 

 למשכן ולא רק למזבח.
ונראה לפרש שהרי עד הקמת המזבח והמשכן לא היה שם 

קדש בעולם, ורק בהקמתם נעשה שם הקדש, והקמתם היינו ה
בעת שנגמר המשכן ונמשח ונעשה עליו שם הקדש, ונמצא 
לפי"ז שגבי המשכן גם אם אכן הביאו גזול אי"ז חיסרון, שהרי 
בגנב והקדיש הקדישו הקדש דחשיב שינוי השם, וא"כ ה"ה 
 בגזילות שהובאו למשכן נמי ליכא חיסרון, שהרי הובאו קודם

שחל עלייהו שם הקדש וכשקם המשכן חל שם הקדש והוי 
 שינוי השם.

משא"כ גבי המזבח איכא קפידא שהרי התורה קראתו מזבח 
אדמה, והיינו דהמזבח דמי למחובר )עיי' גמ' סוף חגיגה( 
וקרקע הרי אינה נגזלת, ומכיון שכך אם הביאו למזבח מן 

וחשיב הגזול לא נעשה שינוי השם שקרקע הרי אינה נגזלת 
 מזבח גזול, לזה דוקא גבי המזבח נקטה תורה דבעי כפרה.

 מהרי"ל דיסקין

 מדוע לא כתבה תורה תמימים

וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום 
הנה הכא לא כתבה תורה כבשים בני שנה  תמיד )כט לח(

תמימים ואילו בפרשת פנחס כתבה תורה תמימים, ויש להבין 
 בה תורה דין תמימים.מדוע הכא לא כת

ונראה ע"פ דברי הגמ' בזבחים שעד שלא הוקם המשכן היו 
הבמות מותרות והכל כשרין להקריב תמימים ובעלי מומין, 
ומשהוקם המשכן ונאסרו הבמות רק הכהנים יכלו להקריב 
ודוקא תמימים ולא בעלי מומין, ולפי"ז מיושב שפיר שהכא 

מה"ט לא כתבה בפרשת תצוה מיירי קודם שקם המשכן, ו
תורה תמימים שאכן אי"צ דוקא תמימים שאפשר אפי' בעלי 
מומין, אבל בפר' פנחס מיירי לאחר הקמת המשכן שאז אכן 

 נאסרו בעלי מומין לכן שם הדגישה התורה תמימים.
 אור יקרות

 לע"נ מוקדש  
  זצ"ל )פרדו( םהראב ב"ר משה רבי
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