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 זשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 הואיל משה ושא"ס מח"ס

 הואיל משה
 

וידבר ה' אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל ויקחו 
לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את 

ויבא משה בתוך הענן ויעל  ולמעלה כתיב תרומתי:
  אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה:

 
דאיתא במדרש תנחומא לפרש המשך הפרשיות,  והנבס"ד

הזו של משכן, ביום  אימתי נאמרה למשה הפרשה ,(ח)פרשה 
אעפ"י שפרשת המשכן קודמת למעשה הכפורים עצמו, 

אין מוקדם ומאוחר  לום,שבי יהודה בר בירמר העגל, א
ובו ביום  ,בתורה וכו', ואתה מוצא שביוהכ"פ נתכפר להם

כדי שידעו  ,ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הקב"ה ולמר א
הקב"ה  מעשה העגל וכו', אמרעל כל האומות שנתכפר להם 

העגל וכו' את יבא זהב שבמשכן ויכפר על זהב שנעשה בו 
, אמר ח(-)פרשה נ"אוכ"ה במדרש רבה פרשת פקודי  ,עיי"ש

הקב"ה, יבא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל, אמר הקב"ה 
לישראל, בשעה שעשיתם את העגל הכעסתם אותי באלה 
אלהיך, עכשיו שעשיתם המשכן באלה אני מתרצה לכם, הוי 

וכ"ה בילקוט שמעוני פרשת פקודי המשכן עיי"ש,  אלה
 .)רמז תשצ"ב(דברים 

 
לכאורה יש להם אמתלא על אותו דאך כבר הקשו המפ' 

ויתיצבו בתחתית  )דף פ"ח.(שבת מסכת דאיתא במעשה, לפי"מ 
בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה ההר, א"ר אבדימי 

ורה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים הת
מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב 

)שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם , לאורייתא המכאן מודעא רב

עיי"ש, ולפי"ז יש להם אמתלא על  עליכם יש להם תשובה שקבלוה באונס(
אותו מעשה שלא ייחשב להם לחטא, ואע"ג דע"ז הוא בכלל 

כיון דלא חטאו רק בשיתוף  שבע מצוות שנצטוו ב"נ, מ"מ
אלמלא וי"ו שבהעלוך וכו',  )דף ס"ג.(סנהדרין מסכת כדאיתא ב

ולכמה שיטות לא נצטוו ב"נ על השיתוף, ולפי"ז לא נחשב 
 .עכ"ק להם לחטא

 
עה"פ ויראו  )פרשת משפטים(לפימש"כ בספר יציב פתגם  ,אך י"ל

את אלקי ישראל וגו', די"ל הטעם דהקב"ה כפה עליהם ההר 
וירד  כ(-)פרשה י"טעת קבלת התורה, דהלא כתיב בפרשת יתרו ב

)פרשה ה' על הר סיני אל ראש ההר וגו', וכתיב בפרשת ברכה 

ה' מסיני בא וגו', וכדי שלא יסתכלו ויהנו מזיו השכינה,  ב(-ל"ג
כפה עליהם את ההר כדי לכסות מראה עיניהם עכ"ד, ]ועיין 

, ונשנית בספר ג'()אות בספר המקנה עמ"ס קידושין בהקדמה 
ד"ה מקדש שכתב, דכפיית ההר  )דף ז:(הפלאה עמ"ס כתובות 

כגיגית לא היתה כדי לכפותם, רק היתה לשם חופה וקידושין 
עיי"ש[, ולפי"ז לא היתה קבלת התורה ע"י כפיה ואונס, ולית 

 להם אמתלא על מעשה העגל.
 

, תניא אידך, )דף מ"ג:(לפי"מ דאיתא במסכת מנחות  ,אך י"ל
מביאה לידי זכירה  )ציצית(וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם, ראיה 

, זכירה מביאה לידי עשיה, ורשב"י אומר כל הזריז )מצות(
במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה, כתיב הכא וראיתם אותו 

)מה להלן שכינה אף כאן וכתיב התם את ה' אלקיך תירא ואותו תעבוד 

, ר' מאיר אומר וראיתם ח()פרשת שלעיי"ש, ועיין בספרי  שכינה(
אותם לא נאמר אלא וראיתם אותו, מגיד הכתוב שכל המקיים 
מצות ציצית מעלים עליו כאלו הקביל פני שכינה וכו' עיי"ש, 
ולפי"ז לא שייך לומר דכפה עליהם ההר בשביל שלא יסתכלו 
בשכינה, דהרי חזינן דמי שזריז במצות ציצית זוכה ומקבל 

 ית ההר היתה על קבלת התורה.פני השכינה, וע"כ דכפי
 

, ארבע ציציות מעכבות )דף כ"ח.(אך י"ל, דאיתא במסכת מנחות 
זו את זו שארבעתן מצוה אחת, ר' ישמעאל אומר ארבעתן 
ארבע מצות עיי"ש, ולפי"ז לכאורה י"ל דמה דקשה ליה 
לר"מ ולרשב"י דהו"ל לומר וראיתם אותם, א"ש אי ס"ל כר' 

מצות הן, ולפי"ז יש לדקדק  ישמעאל דמצות ציצית ארבע
דהו"ל לומר וראיתם אותם, וכיון דכתיב אותו ע"כ דקאי על 
הקב"ה, משא"כ לר"ע דס"ל דמצות ציצית הוא מצוה אחת, 
א"כ א"ש בפשיטות אמאי כתיב אותו, ולר"ע י"ל דוראיתם 

 אותו קאי על מצות ציצית.
 

גתתם אי כתב, דפלו )בתשובה בריש הספר דף כ"ג.( ובשו"ת חלקת השדה
ציצית הוי ארבע מצות או חד מצוה, תליא בפלוגתת ר' 
יאשיה ור' יונתן אי לחלק צריך קרא ובלא"ה שניהם כאחד 
במשמע, או דכל אחד ואחד בפני עצמו משמע עד שיפרט לך 
הכתוב יחדיו, דהתורה אמרה גדילים תעשה לך על ארבע 

מר כנפות כסותך וגו', ואי נימא דבעינן קרא לחלק מסתבר לו
דכל הציצית מצוה אחת הן דמהיכי תיתי לחלקן לד' מצות, 
משא"כ א"א דלחלק לא צריך קרא י"ל דכל ציצית הוי מצוה 
בפ"ע, וכתב שם לבאר דר' ישמעאל ור"ע אזלי לשיטתייהו 

גבי נשבע לבטל את המצוה, דמשמע  )דף כ"ז.(שבועות  'במס
 א עיי"ש.ור"ע בהאי מילתא אי לחלק צריך קר י"דפליגי ר



 

 ב 

ולפי"ז אי ס"ל לחלק לא צריך קרא ס"ל דמצות ציצית ארבע 
ולפי"ז יש לדקדק דהו"ל לומר וראיתם אותם, וע"כ מצות הן, 

משא"כ אי ח דמותר להסתכל בשכינה, דקאי על הקב"ה ומוכ
ס"ל דמצות ציצית הוי מצוה  לחלק צריך קרא, אז ירא לןבס

 אסורי"ל דאמאי כתיב אותו, וא"כ א"ש בפשיטות אחת, 
 .להסתכל בשכינה

 
אמרו  ,דכשעלה משה למרום ,)דף פ"ח:(איתא במסכת שבת ו

מה לילוד אשה בינינו, אמר להן  ,מלאכי השרת לפני הקב"ה
לקבל תורה בא, אמרו לפניו וכו' מה אנוש כי תזכרנו וגו' תנה 
הודך על השמים וכו' עיי"ש, וכתבו המפרשים, דטענתם 

א דבר מצרא, דכיון היתה שהתורה תנתן להם מכח דינ
דהשראת השכינה הוא בגבהי מרומים, ע"כ יש להם דין 
מצרנים וזוכים בהתורה עפ"י שורת הדין, ]עיין בספר בני 

 עיי"ש[.  )מ"ב אות י"ט(יששכר במאמרים לחג השבועות 
 

כתב לבאר מה דאיתא במסכת  )פרשת שמיני(ובספר יציב פתגם 
לאכי השרת ואמר , דמשה רבינו השיב על תביעת מ)שם(שבת 

רבש"ע תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה וכו' לא יהיה לך 
אלהים אחרים, בין עמים אתם שרויין שעובדין עבודת 
גלולים, שוב מה כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו, כלום 
אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות, שוב מה כתיב בה, 

ה, כבד את לא תשא, משא ומתן יש ביניכם, שוב מה כתיב ב
אביך ואת אמיך, אב ואם יש לכם, שוב מה כתיב בה לא 

ם יצה"ר יש ביניכם כתרצח לא תנאוף לא תגנוב קנאה יש ביני
 וכו' עיי"ש. 

 
ולכאורה צ"ב סברת מלאכי השרת, וכי לא ידעו שרוב מצוות 
התורה אי אפשר לקיימן רק בעולם הזה בבעלי גוף חומרי, 

ה, אך י"ל דסברו דאעפ"י והיאך עלה על דעתם לקבל התור
שאי אפשר להם לקיים המצוות הקשורים בעניני הגוף 
והגשם, מ"מ יכולים לקבל המצוות וחלקי התורה דשייך 
קיומם גם בשמים ממעל, כגון מצות אהבת ה' ויראת ה' 

  .ותלמוד תורה וכדומה
 

, דאיתא ישש לקיור י יוחנןבאך י"ל דזה תליא בפלוגתת ר
לכן הרחיבה שאול  ל"ד(-)ישעיה ה עה"פ )דף קי"א.(במסכת סנהדרין 

נפשה ופערה פיה לבלי חק, אמר ריש לקיש למי שמשייר 
, אמר ר' יוחנן לא ניחא )מלשמרו נידון בגיהנם(אפילו חק אחד 

, )אין הקב"ה רוצה שיהא דן את ישראל כל כך לכף חובה(למרייהו דאמרת להו הכי 
אלא אפילו לא למד אלא חק אחד עיי"ש, וי"ל דמלאכי 

שרת ס"ל כר' יוחנן דבחוק אחד סגי להנצל ממדת הדין, ה
ומינה דכל מצוה ומצוה חשיב בפני עצמה, ולכן רצו לקבל 
אותן המצוות דשייכו בהו, ומשה רבינו השיבם כדעת ר"ל 
דצריכין לקיים כל התורה כולה כי תורת ה' תמימה וכיון 
שהם אינן שייכים בכמה וכמה מצוות אינם יכולין לקבל את 

 רה עיי"ש.התו

ש יור י יוחנןבק אדמו"ר מצאנז שליט"א אמר דפלוגתת רוכ"
, או לא צריך קרא לחלק צריך קראס"ל אי  תליאהנ"ל  לקיש

ס"ל כהמ"ד לחלק צריך קרא, ובכל מקום שניהם  ש לקישידר
כאחד במשמע עד שיפרוט לך הכתוב כל אחד ואחד בפני 
עצמו, לפיכך שלימות קיום התורה אינו אלא בקיום כל 

דיו, ואין נחשב לזכות מה שמקיים חלק ממצות המצוות יח
התורה לינצל מגיהנום, ולכן דרש מה דכתיב לבלי חק דקאי 
על מי שמשייר אפילו חק אחד, ור' יוחנן ס"ל כמ"ד לחלק לא 
צריך קרא, דכל אחד בפני עצמו משמע עד שיפרוט לך 
הכתוב יחדיו, וה"נ קיום התורה הוא אפילו בחלק מן המצוות 

מה ששמר מקצת מצוות לינצל מן גיהנום, ולכן וסגי גם ב
מפרש מה דכתיב לבלי חק דקאי על מי שלא שמר אפילו חק 

 אחד עכ"ד האדמו"ר מצאנז שליט"א.
 

ובזה יבואר המשך הכתובים, ויבא משה בתוך הענן ויעל אל 
הא היה להמלאכים טענה  ההר, והיינו לקבל התורה, ולכאורה
ר מיצרא, אך כיון דהם רצו שהתורה תנתן להם משום דינא דב

פשר דצריכין לקבל רק אותן המצות דשייכו בהו, וזה לא א
תם, ומינה כר"ל, ולכן בטלה טענלקיים כל התורה כולה 
פי"ז ס"ל דמצות ציצית הוא מצוה דס"ל לחלק צריך קרא, ול

אחת, ולא מוכח ממצות ציצית דמותר להסתכל בשכינה, 
א יסתכלו בשכינה, ומעתה י"ל דכפיית ההר היתה כדי של

וקבלת התורה לא היתה בכפייה, ואין להם אמתלא על מעשה 
 .העגל, ולכן דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה וגו' ודו"ק

 
 

בקשו  ,באותה שעה ,א(-ח")פ' כאיתא במד"ר שמות עוי"ל, ד ב(
מלאכי השרת לפגוע במשה, עשה בו הקב"ה קלסטירין של 

להם הקב"ה אי אתם  פניו של משה דומה לאברהם, אמר
מתביישין הימנו, לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו 

  .וכו' עיי"ש
 

הביא ממדרש,  )פרשת וירא(ובדעת זקנים לבעלי התוספות 
כשרצה הקב"ה ליתן התורה לישראל, אמרו המלאכים תנה 
הודך על השמים, אמר להם כתיב בתורה לא תבשל גדי בחלב 

לתם בשר בחלב, שנאמר אמו, ואתם כשירדתם למטה אכ
ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, מיד הודו להקב"ה, 
והיינו דכתיב כי על פי הדברים האלה כרתי עמך ברית וגו', 
ולעיל מיניה כתיב לא תבשל גדי בחלב אמו עיי"ש, מבואר 
מזה דלכן לא יתכן ליתן התורה להמלאכים משום שאכלו 

 בשר בחלב. 
 

בשר בהמה טהורה  במתני', .("גקי )דףחולין מסכת ב ואיתא
ובגמ', מנא , בחלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה

אמר קרא וישלח יהודה , א"ר אלעזר, )דכל בהמה במשמע(הני מילי 
)כאן פירש לך הכתוב שגדי זה מעזים  גדי העזים, כאן הוה גדי העזיםאת 

חל נמי אפילו פרה ורשנאמר גדי סתם כל מקום הא , היו(



 

 ג 

)גזירה שוה מיניה מה גדי האמור כאן עזים אף גדי ה ילף מינילשמע, ופריך ובמ

א ואת עורות גדיי נכתיב קרא אחרי, ומשני האמור בבשר וחלב עזים הוא(
כאן גדיי העזים הא כל מקום שנאמר גדי סתם אפילו , העזים

שני כתובים הבאים להו  והופרה ורחל במשמע, ולילף מיניה, 
  .עיי"ש ובים הבאים כאחד אין מלמדיןכל שני כתו ,כאחד

 
דלפי"ז להמ"ד דס"ל שני  ,ה:(")דף כוכתב בספר בשרתי צדק 

כתובים הבכ"א מלמדין לא היה באיסור בשר בחלב רק גדי 
ולא פרה ורחל, ולא היו יכולין לדחות המלאכים מהתורה 
מחמת שאכלו בשר בחלב, שהרי הם אכלו בקר בחלב, ולפי 

חל כ"א בגדי בחלב, וכ"כ בתפארת צבי  שיטה זו אין האיסור
 .ז:(")דף כפ' ואתחנן 

 
ובספר כתר יוסף על תהלים  )בית המלך חדר י"ב(ובספר עיר דוד 

כתבו, דהא דיש טענת מודעא לבטל מתן תורה  )מזמור ס"ח(
משום דניתנה באונס תליא אי ס"ל שני כתובים הבכ"א 

מן העונש, מלמדין, דמצינו שני כתובים המורים לפטור אונס 
ולנערה לא תעשה דבר,  כ"ו(-)פרשה כ"בחדא בפרשת כי תצא 

 )דף כ"ח:(ובמסכת ב"ק  )דף כ"ז.(דמינה ילפינן במסכת נדרים 
גבי  ד(-)פרשה י"זדאונס רחמנא פטריה, ואידך בפרשת אמור 

שחוטי חוץ כתיב דם יחשב לאיש ההוא, ודרשינן במסכת 
  .ומוטעה עיי"שההוא למעט אונס ושוגג  )דף ק"ח:(זבחים 

 
ומעתה אי ס"ל דשני כתובים הבכ"א אין מלמדין, לא גמרינן 
מינייהו לכל התורה דמעשה אונס אינו כלום, וממילא ליכא 
טענת מודעא רבא לאורייתא לבטל נתינת התורה, משא"כ 
למ"ד דס"ל שני כתובים הבכ"א מלמדין, שפיר גמרינן מהתם 

אינו כלום, דאונס רחמנא פטריה, וקבלת התורה באונס 
 ושפיר איכא טענת מודעא עכ"ד.

 
ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ובזה יבואר המשך הכתובים, 

הא היה להמלאכים טענה  ההר, והיינו לקבל התורה, ולכאורה
אך כיון שהם  שהתורה תנתן להם משום דינא דבר מיצרא,

אכלו בשר בחלב אצל אאע"ה לא ניתנה התורה להמלאכים, 
ובים הבכ"א אין מלמדין, וליכא טענת מודעא ומינה דשני כת

רבא לאורייתא לבטל נתינת התורה, ולכן דבר אל בני ישראל 
 ויקחו לי תרומה וגו' ודו"ק.

 
 
 
 

***** 
 
 
 
 

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש 
 איתא במדרש ו אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי:

אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית 
 , והוא פליאה.לכך ויקחו לי תרומהעבדים, 

 
הקשה וז"ל, שאל ר' ייסא  )פרשת יתרו(בזוהר חדש והנבס"ד, ד

זעירא דמן חברייא מרשב"י וא"ל, אית לי למישאל שאילתא 
חדא מינך ומכשכשא לי בליבאי ואנא דחיל מלמשאל מינך 
ואמינא אי נשאל דחילנא דילמא איתענש אי לא נשאל 

"ש אימא, א"ל האי דקב"ה מדכר משבשא לי בליבאי, א"ל ר
להון לישראל בכל אתר ואתר אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך 
מארץ מצרים, אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ 

שלים הוא הדא דאמר  מצרים, מאי רבותא אוליף הכא, תנאה
לאאע"ה כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם וגו' ואחרי כן יצאו 
ברכוש גדול, א"כ למה לאדכרא להון מילתא דא בכל אתר 
ואתר, ומתרץ, דכיון דהוציאם קודם הזמן שדלג על הקץ וזהו 

 ודאי שבח גדול עכ"ד.
 

דאי אמרינן  )פרק א' סי' ד'(כתב בספר קרבן שבת אך לפי"מ ש
עאל הוה בנו של אאע"ה א"כ גם הוא בכלל הגזירה דכי דישמ

גר יהיה זרעך, ולא יצאו ישראל ממצרים קודם הזמן, דהחצי 
  .מן הד' מאות שנים מוטל על ישמעאל עכ"ד

 
, כיון דהגר היתה שפחה, )פ' לך אות מ"ט(אך כתב באור תורה 

כל מי שאין לה לא עליו ולא  )דף ס"ו:(קידושין מסכת ומבואר ב
רים קידושין הולד כמותה, ואיזה זה, זה ולד שפחה על אח

ונכרית, ולפי"ז הוה ישמעאל בנה כמותה ולא מקרי זרע 
דאם בא על שפחתו  )סי' רס"ז סס"ט(אברהם, אך הא קיי"ל ביור"ד 

הולד הוה בן חורין לכל דבר, דחזקה אין אדם עושה בעילתו 
 בעילת זנות, ומסתמא שיחררה כדי שלא יהא איסור עיי"ש,

אמנם י"ל דכיון דאאע"ה לא קיים עדיין מצות פו"ר, שוב י"ל 
דלא שחררה, ועכ"ז לא עשה איסור, משום דעשה דפו"ר 

 ה עיי"ש.קדש ההיתדוחה הלאו דלא 
 

ויאכלו מעבור הארץ  ,)דף ל"ז:(קידושין מסכת איתא בדאך י"ל 
ממחרת הפסח, ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכול, אלמא 

ד"ה  ח.(")דף ל, וכתבו התוס' וכו' עיי"ש אכולאקרוב עומר והדר 
אקרוב, בירושלמי מקשה, דאמאי לא אכלו בני ישראל בבואם 
לארץ ישראל מצה מן החדש מטעמא דעשה דבערב תאכלו 

  .מצות וידחה הל"ת דחדש
 

ותי' דמצה הוה עשה דקודם הדיבור ואין עשה דקודם הדיבור 
דגבי עשה  , ולפי"ז י"לדוחה לל"ת שלאחר הדיבור עיי"ש

לא אמרינן עדל"ת כיון דמצות עשה דפרו ורבו  יה ורביהרדפ
 אה שקודם הדיבור להיא מצות עשה שקודם הדיבור, ובעש

 .עדל"ת אמרינן
 



 

 ד 

קומי ר' בעא ר' יונה , ה"א(-)פ"במסכת חלה ואיתא בירושלמי 
)וניכרת שהיא קמה לחה  ישראל לארץ ומצאבשעה שנכנסו  ,ירמיה

 ,ום חדש, א"ל למה לא וכו'מהו שתהא אסורה מש מתבואה חדשה(
פסח, א"ר יונה ה יאכלו ישראל מצה בליליכך אני אומר לא 

דלא אמרית  )לאחר שיצאתי מבית המדרש הייתי מתחרט(ת תהית ומן דנפק
על דעתיה  שמ"ע דוחה ל"ת, )מצות מצה בלילי הפסח(היא  יאליה שני

שה דוחה ל"ת אף שאינה כתובה עצות מדר' יונה דאמר 
על דעתיה דר' יוסי דאמר אין מ"ע דוחה לל"ת  ניחא, בצדה

וכו' ים מוכרין להם יהיו תגרי גומה ש, אא"כ כתובה בצדה
 עכ"ל הירושלמי.

 
כתב  )כלל א פרט ט"ז(ובספר כהנת עולם למהרשש"ך אחרון 

לפירוש רש"י ותוס' דפליגי ר' יוסי ור' יונה אי עשה דלפני 
לי דתליא  הדיבור דוחה ל"ת דלאחר הדיבור או לו, נראה

י יוחנן ב, דר)דף ס.(גיטין מסכת ב ישלקש יבפלוגתת ר' יוחנן ור
)כשנאמרה פרשה ראשונה למשרע"ה היה כותבה סבר תורה מגילה מגילה ניתנה 

סבר דתורה חתומה ניתנה  ש לקישי, ורולבסוף ארבעים שנה חיברם ביחד(
  .עיי"ש )ולא נכתבו עד לאחר שנאמרו כל הפרשיות כולן(

 
דס"ל תורה מגילה  י יוחנןבדלר )שם(וכתב המהר"ם שי"ף 

מגילה ניתנה ליתא הא דאמרינן אין מוקדם ומאוחר בתורה 
   עיי"ש, ולפי"ז כש"כ דאינם מקושרין ביחד הנאמרין 
במצרים עם הנאמרין אח"כ בסיני וכל מאמר בפני עצמו קאי 
לעולם ואפילו אחר שנצטוו בסיני על עשין ול"ת כל מה 

לומר כיון  שנאמר במצרים כדקאי קאי, ע"כ מסתברא
כשנאמרה במצרים מצות מצה עדיין לא נאמרו הל"ת של 
חדש וטבל, לא משכחת לקיימן אלא במקום דליתא שום 

 תעשה אאיסור באכילתן, השתא נמי הכי הוא ואינה דוחה ל
  .הנאמר בתר הכי וזהו טעמו של ר' יוסי

 
חתומה ניתנה וכשנכתבה כל התורה ביחד לסוף  ור' יונה ס"ל

רבינו ע"ה מסרוה לישראל בההוא  ארבעים שנה, ומשה
שעתא נכנסו בדעת התורה בכל הצווין מבראשית עד לעיני 
כל ישראל, וכאלו נאמר להם אז הכל ביחד מפי הגבורה 
ואפילו המצוות הנאמרין להם במצרים אנו רואין אותן כאלו 
היו נאמרין השתא עם שאר הדברות כולן וכלולין הכל ביחד, 

כל התורה כתובה אין לחלק בין  על כן מההוא שעתא שקבלו
שהיה נאמר לפני הדיבור למה שהיו לאחר הדיבור וכולם 

 .נחשבים לאחר הדיבור עיי"ש
 

האריך בענין מצוות התורה אם  )ח"א כלל א' אות ד'(ובבית האוצר 
ניתנו דייקא בפעם אחת בסיני, וכל מה שאנו מחוייבים רק 

חיל בזמן מכח קבלת התורה בסיני, או דמתן תורה כבר הת
האבות, דהיינו דלאברהם נמסרה מצוות מילה, וליעקב גיד 

, וגם מה שנצטוו המהנשה ובמצרים מצוות הפסח וכדו
האבות היה בגדר מתן תורה אפילו קודם שניתנה התורה 

בסיני, ונמשך נתינת התורה כל המ' שנה שהיו ישראל במדבר 
 עד פטירת משרע"ה.

 
שכתב וז"ל,  )סוף פ"ז דחולין(וציין לדברי הרמב"ם בפי' המשניות 

ושים לבך על העיקר הגדול הנכלל במשנה הזאת, והוא מה 
שאמר מסיני נאסר, לפי שאתה הראת לדעת שכל מה שאנו 
מרחיקים או עושים היום, אין אנו עושין אלא במצות הקב"ה 
ע"י משרע"ה, לא שהקב"ה אמר זה לנביאים שלפניו, כגון זה 

ינו מפני שהקב"ה אסרו לנח, שאין אנו אוכלים אבמה"ח א
אלא לפי שמשה אסר עלינו אבמה"ח במה שצוה בסיני 
שיתקיים איסור אבמה"ח, וכמו"כ אין אנו מלין מפני 
שאאע"ה מל עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהקב"ה צוה 
אותנו ע"י משרע"ה שנמול כמו שמל אאע"ה, וכן גיד הנשה 

ממצוות מרע"ה, איו אנו הולכים אחר איסור יעקב אבינו אלא 
הלא תראה מה שאמרו תרי"ג מצות נאמרו לו למשה מסיני 

 וכל אלו מכלל המצות עכ"ל.
 

חגיגה מסכת וכתב שם דבזה פליגי ר' ישמעאל ור' עקיבא ב
דר"י ס"ל כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד,  )דף ו:(

ור"ע ס"ל כללות ופרטות בסיני נאמרו, דר"ע ס"ל כללות 
בסיני משום דסבר דכל חשיבות התורה משום  ופרטות נאמרו

שניתנה כולה כאחת בסיני, ומה שנאמר קודם לכן או אח"כ 
אינו בגדר מ"ת, ומשו"ה בהכרח דגם הפרטות נאמרו בסיני, 
משא"כ ר' ישמעאל ס"ל דגם מה שלא ניתנה בסיני הו"ל 
בגדר מ"ת, כי התורה לא ניתנה בסיני בלבד, דגם מה שנאמר 

וכן מה שנצטוו בכל המ' שנה במדבר, הכל קודם הדיבור, 
בגדר נתינת התורה לישראל, ולכן אין הכרח לומר דהפרטות 
נאמרו בסיני, דהרי גם מה שלא נאמר בסיני הוא חלק מתורת 

 ה' שניתנה לישראל עיי"ש.
 

מסכת וכתב עוד דבזה תליא הא דפליגי ר' יוחנן וריש לקיש ב
ו מגילה מגילה ניתנה, אי תורה חתומה ניתנה א )דף ס.(גיטין 

דלריו"ח דס"ל מגילה מגילה ניתנה י"ל דכמו כן התורה 
ניתנה עוד מזמן האבות, דלאברהם ניתנה מילה ליעקב גיד 
הנשה ובמצרים פסח ובמרה עוד מצוות, משא"כ ר"ל דס"ל 
דחתומה ניתנה לדידיה חיובנו בשמירת התורה והמצוות 

 דיקא משום שניתנו בפעת אחת בסיני עיי"ש.
 

וידוע דלכן נצטוו ישראל על בנין המשכן כדי לכפר על 
מעשה העגל, ועדות הוא לישראל שויתר להם הקב"ה על 

והובא ברש"י  )בפרשתן(מעשה העגל כדאיתא במדרש תנחומא 
אמר הקב"ה יבא זהב  )פרשה נ"א(, ועיין במד"ר פ' פקודי )ר"פ פקודי(

עה המשכן ויכפר על זהב העגל, אמר הקב"ה לישראל בש
שעשיתם את העגל הכעסתם אותי באלה אלהיך, עכשיו 
שעשיתם המשכן באלה אני מתרצה לכם הוי אלה פקודי 

 המשכן עיי"ש.
 



 

 ה 

לבאר דברי המד"ר  תב, כ)פרשת בראשית(בספר שפת אמת  אך
, דכשחטאו ישראל באותו מעשה מה א(-)פרשה מ"גפרשת תשא 

השיב עשה משה, נטל את הלוחות מתוך ידו של הקב"ה כדי ל
חמתו, למה"ד, לשר ששלח לקדש אשה עם הסרסור, הלך 
וקלקלה עם אחר, הסרסור שהיה נקי מה עשה, נטל את 
כתובתה מה שנתן לו השר לקדשה וקרעה, אמר מוטב שתדון 
כפנויה ולא כאשת איש, כך עשה משה כיון שעשו ישראל 
אותו מעשה נטל את הלוחות ושברן וכו' עיי"ש, ולכאורה 

ה הוצרך משרע"ה לשבור הלוחות, הא בלא"ה קשה, מפני מ
 )דף ח.(קידושין מסכת עדיין לא חלו הקידושין, דהרי קיי"ל ב

דאם אמר לה התקדשי לי במנה והיה מונה והולך ורצה אחד 
מהן לחזור אפילו בדינר האחרון הרשות בידו עיי"ש, וכיון 
דהקב"ה קידש את ישראל בנתינת התורה, א"כ כל כמה שלא 

התורה אף אם כבר קיבלו הלוחות לא חלו עדיין  קיבלו כל
ולפי"ז , עיי"ש הקידושין וכשסר לבם ונתחרטו דינם כפנויה

 יש להם לישראל אמתלא על מעשה העגל.
 

-ט"ו-)פרשה י"געפי"מ דאיתא במדרש במדבר רבה  אך כתב שם,

עה"פ כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, כף אחת כנגד  ט"ז(
ה וכו', עשרה זהב אלו עשרת הלוחות שנכתבו מיד הקב"

הדברות שהיו כתובים בלוחות וכו', מלאה קטורת שתרי"ג 
מצוות כלולות בהן, קטרת עולה בגימטריא תרי"ג שכן ק' 
מתחלפת בד' א"ת ב"ש ג"ר ד"ק עיי"ש, הרי דכל התרי"ג 
מצוות נכללין בעשרת הדברות, וכ"כ רש"י פרשת משפטים 

והיה שם ואתנה לך את  עה"פ עלה אלי ההרה י"ב(-)פרשה כ"ד
לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם, כל שש 
מאות ושלש עשרה מצות בכלל עשרת הדברות, ורבינו 
סעדיה פירש באזהרות שיסד לכל דבור ודבור מצות התלויות 
בו עיי"ש, ולכן שפיר חלו הקידושין מיד בשעת קבלת 

 ., ולפי"ז איכא חטא במעשה העגלהלוחות עכ"ד
 

עה"פ ורצע אדוניו את אזנו  )פרשת משפטים(ובספר חנוכת התורה 
במרצע, וכתב רשיז"ל מה ראה אוזן לירצע יותר מכל שאר 
אברים שבגוף, אמר ר' יוחנן בן זכאי אוזן ששמעה על הר 
סיני לא תגנוב והלך וגנב תרצע, ולכאורה תמוה הא הפסוק 

יבת ממון, לא תגנוב מיירי בגונב נפשות והא לזה מכרוהו בגנ
עה"פ וידבר אלקים  )רמז רפ"ה(ויש לומר עפי"מ דאיתא בילקוט 

את כל הדברים האלה לאמור, מלמד שאמר הקב"ה כל 
הדברות בדיבור אחד מה שאי אפשר לאוזן לשמוע ולפה 
לדבר וכו', דבר אחר מלמד שלכל דיבור ודיבור נמסר 
לישראל כל הפרטים והענפים השייכים לאותו דיבור, דרך 

ל בדיבור לא תרצח אמר נמי המלבין פני חבירו שהוא מש
כעין רציחה דאזיל סומקא ואתי חיוורא וכן כל כיוצא בזה, 
וכן בדיבור לא תגנוב אמר גם גונב ממון וגונב דעת הבריות 

 ס"א(-)פרשה מ"זוכיוצא בזה וכו' עיי"ש, וכ"ה במד"ר פרשת תשא 

למשה  בשעה שנגלה הקב"ה בסיני ליתן תורה לישראל אמרה
על הסדר מקרא ומשנה תלמוד ואגדה שנאמר וידבר אלקים 
את כל הדברים האלה אפילו מה שהתלמיד שואל לרב אמר 

 הקב"ה למשה באותה שעה עיי"ש.
 

א"כ השתא יובן דברי רשיז"ל הנזכר לעיל, אוזן ששמע על 
הר סיני לא תגנוב, א"כ כיון ששמע על כרחך א"א לומר 

כר לעיל על את כל הדברים כפשט הראשון של המדרש הנז
האלה לאמור וכו', אלא על כרחך דהפשט השני הוא עיקר 
שאמר פרטי הדברים של כל דיבור ודיבור, נמצא אף דהפסוק 
לא תגנוב קאי על גניבת נפשות, מכל מקום הפרטי דברים 
נאמרו עמו  והוא גניבת ממון וגניבת דעת וכל כיוצא בזה 

 הר סיני לא תגנוב על  כנזכר לעיל, וא"כ שמע האוזן על
גניבת ממון ג"כ והוא הלך וגנב לכך תרצע עכ"ד, ונמצא 
דאיכא ב' פירושים בתיבת כל, או שאמר בדיבור את כל 
        הדברות מה שא"א לשמוע, או שכל מצוות התורה 

, ומעתה אי אמרינן דבעשרת הדברות נכללו בעשרת הדברות
חטא נכללו כל התרי"ג מצוות, א"כ חלו הקידושין ואיכא 

 .במעשה העגל
 

ולכאורה י"ל דהב' פירושים תליא בפלוגתת ר' ישמעאל ור"ע 
)הרבה דברים , דר"י ס"ל כללות נאמרו בסיני )דף ו.(חגיגה מסכת ב

)משהוקם המשכן ופרטות באוהל מועד  נאמרו סתומים בסיני שלא נתפרשו כל צרכן(

י ונשנו , ור"ע ס"ל כללות ופרטות נאמרו בסינודיבר עמו מעל הכפורת(
באוהל מועד,  )פעת שנית וכל מה שנאמר כאן נאמר כאן ואעפ"י שלא נכתב(

וכו' עיי"ש, דלר"ע  )מפי משה לישראל(ונשתלשו בערבות מואב 
דס"ל כללות ופרטות כולם כאחת נאמרו למשה בסיני, 
הפירוש הוא דכל התרי"ג מצוות נכללו בעשרת הדברות 

שלא נאמרו בסיני שכולן כאחת בסיני נאמרו, ולר"י דס"ל 
אלא הכללות בלבד הפירוש הוא שאמר הקב"ה עשרת 

 הדברות בדיבור אחד.
 

ולפי"ז יבואר המדרש, אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ 
מצרים, והטעם דהקב"ה שבח משבח מפני שהוציא בני 
ישראל ממצרים קודם הזמן, דאין לומר דישמעאל השלים 

דאברהם לא  ברהםהזמן, כיון דישמעאל לא מקרי זרעו א
שחרר את הגר, ונשא את הגר משום דאמרינן עדל"ת אף 

ולפי"ז ס"ל בעשה שלפני הדיבור, וס"ל דתורה מגילה ניתנה, 
דכללות ופרטות נאמרו בסיני, ונכללו בעשרת הדברות כל 
התרי"ג מצות, ושפיר חל הקידושין ואיכא חטא במעשה 

 עגל ודו"ק.ולכן ויקחו לי תרומה כדי לכפר על חטא ה ,העגל
 

 hoilmoshe@gmail.com להערות:

 כאן תוכלו להוריד גיליונות פרשת השבוע מידי שבוע:
www.ladaat.net/gilionot.php
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