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 ושנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר 
ואיתא  עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה:

עם , [מובא בספר דמשק אליעזר, ובספר בנין דוד]במדרש, 
לבן גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ופרה אדומה 

 וצ"ב.הקרבתי 
 

הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן 
 דק בספר דברי יהונתן ודק יבוא והכני אם על בנים:

, ובספר אגרא דכלה, דלכאורה )הנדפס בחומשים עם פירושי רבינו יהונתן(
תיבת אותו מיותר, והול"ל כי ירא אנכי פן יבוא והכני אם 

 על בנים עיי"ש.
 

והנבס"ד, דנודע דעיקר קצפו של עשיו היה בשביל הברכות 
-ז)פרשה כ"שיעקב לקח ממנו בערמה, וכדכתיב בפרשת תולדות 

 וישטום עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו וגו',  מ"א(
 אך לכאורה קשה מה פתחון פה יש לו, הלא מן הדין היה 

, )עה"פ ותכהין עיניו מראות(ראוי יעקב לקבל הברכות, כמש"כ רשיז"ל 
דלכן כהו עיניו של יצחק כדי שיבוא יעקב ויטול הברכות 

   , רבי ח(-ס"ה)פרשה דאיתא במדרש רבה בראשית , וכעיי"ש
חנינא בר פפא פתח, רבות עשית אתה ה' אלקי נפלאותיך וגו', 
א"ר חנינא כל פעולות ומחשבות שפעלת אלינו בשבילנו, 

  כדי שיבוא יעקב ויטול את  ,למה כהו עיניו של יצחק
 הברכות עיי"ש.

 
ספר הביא בשם ה )אות ט'(תולדות  אך בספר נחלת יעקב פרשת

יה יצחק סומא כדי שישמור חסד לאברהם וז"ל, הענין שה
המצות כשאינו מצווה ועושה כי סומא פטור מכל המצות, וגם 
אברהם שמר המצות קודם שנימול בשאינו מצווה, אבל יצחק 
היה נימול לשמונה ימים, והיה מלידתו מצווה, ולכן נעשה 
סומא שישמור המצות כשאינו מצווה, וזה הטעם שצוה יצחק 

ב עשה כשאינו מצווה, בכדי לעשו לעשות לו מטעמים ויעק
שכל הג' אבות שמרו המצות כשאינם מצווים, שגדול שכרן 

  .וד עכ"למא
 

    שכתב נמי  )דף ת"ג( ועיין בספר חכמת התורה פרשת תולדות
  אינו  עשה סומא כדי שיקיים המצות בתורתכן דיצחק נ

 ולפי"ז מה שכהו עיני יצחק הוא מצווה ועושה עיי"ש, 
, ולא כדי שיעקב נו מצווה ועושהקיים המצוות כשאיבשביל ש

 יקבל הברכות.

ו דזה אי גדול מי שאינכתב,  )פרשת מסעי( םבספר יד אבי שלוו
תליא אי יש שחיטה  ,מצווה ועושה או מי שמצווה ועושה

לעוף מה"ת או אין שחיטה לעוף מה"ת, דאיתא במסכת סוטה 
אם יש לה זכות היתה תולה לה, יש זכות תולה שנה  ,)דף כ.(

יש זכות תולה ג' שנים, ופריך  ,יש זכות תולה ב' שנים ,תאח
זכות דמאי, אילימא זכות דתורה, הא אינה מצווה  )דף כ"א.(הגמ' 

ועושה, אלא זכות דמצוה, זכות דמצוה מי מגנא כולי האי 
וכו', ומשני רבינא לעולם זכות תורה, ודקאמרת אינה מצווה 

ן ומתניין ועושה, נהי דפקודי לא מפקדא, באגרא דמקרי
ונטרן להו  )שטורחות על בניהן להביאן לבית הספר לקרות מקרא ולשנות משנה(בנייהו 

עד דאתו מבי  )וממתינות לבעליהן שיוצאין לעיר אחרת ללמוד תורה(לגברייהו 
, ולהאי תירוצא דתורה עיי"ש מדרשא מי לא פלגאן בהדייהו

אינה מגנת עלה משום דאינה מצווה ועושה, עכצ"ל דהא 
מהני לה זכות דמקרין ומתניין בנייהו, משום דבזה שפיר ד

 מצווה ועושה משום דאשה מצווה בחינוך בנה. 
 

האיש מדיר את  ,)דף כ"ח:(ולכאורה קשה מהא דאמרינן בנזיר 
בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזיר, ופריך בגמ' איש 

 מאי טעמא, ר' יוחנן אמר הלכה היא בנזיר ,אין אבל אשה לא
, ור' יוסי בר' חנינא אמר ר"ל כדי לחנכו שהאיש מדיר ולא האשה()

, קסבר איש )תהא מדרת את בנה בנזיר( במצות, אי הכי אפילו אשה נמי
חייב לחנך בנו במצות, ואין האשה חייבת לחנך את בנה 
עיי"ש, ולפי"ז הא דמשני רבינא באגרא דמקרין ומתניין 

ל דגם האשה חייבת בנייהו ניחא שפיר אליבא דר' יוחנן דס"
בחינוך בנה, משו"ה שפיר חשיבא כמצווה ועושה במה 

 השמחנכת את בנה ללימוד התורה, אבל לר"ל דפליג עלי
וס"ל דאין האשה מצווה על חינוך בנה, א"כ גם מה שטורחות 
להביא את בניהן ללמוד אינן מצוות על כך, שהרי אין עליה 

  .שום חיוב לחנך בנה לתורה ומצות
 

קל"ד איזה זכות תגן עליה, ועכצ"ל דר"ל ס"ל ומעתה הד
דשפיר יש לומר דזכות תורה תולה לה ואעפ"י שאינה מצווה 
ועושה מגין שפיר, דאדרבה גדול מי שאינו מצווה ועושה ממי 

 שמצווה ועושה.
 

פריך, בשלמא לריו"ח דס"ל הלכה  )דף כ"א.(והנה הגמרא בנזיר 
רין ואכיל כהן היא בנזיר אהכי כי מיטמא מייתי קרבן ציפ

, אלא )ולית ביה לא משום חולין לעזרה ולא משום מליקה דהכי הלכה למשה מסיני(מליקה 
)כיון דמדאורייתא לא מיחייב בנזירות אשתכח לריב"ח אר"ל הא קאכיל נבילה 



 

 ב 

קסבר כר' יוסי בר' יהודה ומשני, , דקמייתי חולין לעזרה וקא אכיל כהן נבילה(
)והלכך ולין בעזרה לאו דאורייתא, דאין שחיטה לעוף מה"ת, וח

כיון דמה"ת לא בעי שחיטה לא חשיבא נבילה ולא מייתי חולין לעזרה דאיסור חולין בעזרה ליתיה 

  .עיי"ש לר' יוסי אלא מדרבנן(
 

דהלכה היא בנזיר שפיר גם אשה  י יוחנןבומבואר מזה דלר
ואפי"ה  ,מצווה על חינוך בנה, ושפיר יש שחיטה לעוף מה"ת

טמא מייתי קרבן ציפרין ואכיל כהן מליקה, דהרי שפיר כי מי
ש יזה הלכה למשה מסיני שהאב מדיר את בנו בנזירות, אך לר

דס"ל דהאב מדיר את בנו בנזיר הוי רק מדרבנן כדי  לקיש
לחנכו במצות, משא"כ אשה דאינה מצווה על חינוך בנה, 

 עכצ"ל דאין שחיטה לעוף מה"ת.ו
 

שה או דגדול מי ונמצא לפי"ז דהא אם גדול המצווה ועו
שאינו מצווה ועושה, תליא בהאי דינא אי יש שחיטה לעוף 

יש שחיטה לעוף  י ס"למה"ת או אין שחיטה לעוף מה"ת, דא
מה"ת וקשה איך אפשר להביא קרבן נזיר על בנו והכהן יאכל 
ממליקה, ועכצ"ל דנזירת בנו מה"ת דהלכה היא בנזיר, ולפי"ז 

והא דאינה מדרת  ,בנהך ושפיר י"ל דגם האשה מצווה בחינ
את בנה בנזיר משום דכך נשנית ההלמ"ס, ולפי"ז שפיר י"ל 
כתי' הגמ' דזכות שתולה לה היינו דמקרין ומתניין בנייהו, 
משא"כ זכות דתורה אינה מגנת דהא אינה מצווה ועושה, 

  .ממי שאינו מצווה ועושה וגדול המצווה ועושה יותר
 

י"ל וא"כ שפיר אין שחיטה לעוף מה"ת,  י ס"למשא"כ א
דמשו"ה מביא קרבן על נזירת בנו ואוכל הכהן ממליקה, 
   משום דמה"ת שריא גם בלי שחיטה, ולעולם הא דאיש 
       מדיר את בנו בנזיר הוי רק מדרבנן כדי לחנכו במצות, 
והא דאשה אינה מדרת את בנה בנזיר משום דלא מיפקדא 
אחינוך, ועכצ"ל דאע"ג דאינה מצווה ועושה אפי"ה זכות 

יותר ממי ועושה ולה לה, משום דגדול מי שאינו מצווה ת
 שמצווה ועושה עכ"ד.

 
 , אמר רב יהודה משום ר' יצחק בן פנחס,)דף כ"ז:(ואיתא בחולין 

ושפך את דמו  י"ג(-)ויקרא י"זאין שחיטה לעוף מן התורה דכתיב 
בשפיכה בעלמא סגי עיי"ש, ובספר אור חדש עמ"ס קידושין 

תניא כי ירחק  )דף י"ז.(איתא בחולין דמהא  ,הקשה ע"ז )דף ע"א.(
ממך המקום אשר יבחר ה' אלקיך לשום שמו שם וזבחת 
מבקרך ומצאנך, ר' עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לאסור 

)כדכתיב בההוא קרא דכי ירחק ממך המקום וגו' וזבחת מבקרך ומצאנך להן בשר נחירה 

אי קרא נפקא לי' דכתיב כי )מההותר להן בשר נחירה  )במדבר(, שבתחלה וגו'(

, משנכנסו לארץ נאסר להן ירחק וזבחת מכלל דעד השתא לא נצטוו על הזביחה(
בשר נחירה, ור' ישמעאל ס"ל דכתיב כי ירחיב ה' אלקיך את 
גבולך כאשר דבר לך ואמרת אוכלה בשר וכו', דלא בא הכתוב 
אלא להתיר להם בשר תאוה, שבתחלה נאסר להם בשר תאוה, 

לארץ הותר להם בשר תאוה וכו', במאי קמיפלגי, ר'  משנכנסו
עקיבא סבר בשר תאוה לא איתסר כלל, ר' ישמעאל סבר בשר 

, ולפי"ז קשה לר"ע האיך ילפינן נחירה לא אישתרי כלל עיי"ש
ממה דכתיב ושפך את דמו דבשפיכה בעלמא סגי ואין שחיטה 

ל לעוף מן התורה, דלמא האי קרא מיירי בזמן שהיו בני ישרא
במדבר דאז הותר להם בשר נחירה לגמרי ומשו"ה היה סגי 
בשפיכה בעלמא, משא"כ כשנכנסו לארץ ישראל ונצטוו על 
השחיטה שוב אין לחלק בין בהמה לעוף, וכתב דעכצ"ל דמאן 
דיליף מושפך לומר דאין שחיטה לעוף מן התורה, ס"ל כר' 
ישמעאל דלא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוה ובשר 

 ה לא אישתרי כלל עיי"ש.נחיר
 

כתב  )אות י"א(הרועים ערך חולין שנשחטו בעזרה  ובספר מלא
בעזרה דאורייתא  דפלוגתת התנאים אי חולין שנשחטו לבאר

או לא, תליא בפלוגתת ר' עקיבא ור' ישמעאל הנ"ל בקרא דכי 
ד"ה  )שם(ירחיב ה' את גבולך וגו', עפימש"כ רש"י בחולין 

ת מבקרך ומצאנך דמשמע כר' עקיבא בשר נחירה דקרא דוזבח
דעד עתה לא נצטוו על הזביחה, ר' ישמעאל מפרש לה 

א דזביחה דכתיב בהאי קרא לאו לענין ביאת הארץ נאמרה אל
כי  )דף נ"ז:(נן בקידושין ישלאסור שחיטת חולין בעזרה, כדדר

ירחיק וזבחת בריחוק מקום אתה זובח ואי אתה זובח בקירוב 
דר' ישמעאל דגם במדבר נאסרו בבשר  מקום, ולפי"ז אליבא

נחירה היינו משום דוזבחת קאי לחולין בעזרה ולפי"ז ס"ל 
דחולין שנשחטו בעזרה דאורייתא, משא"כ לר' עקיבא דבא 
הכתוב לאסור להם בשר נחירה בארץ ישראל לא אייתר לן 
קרא לאסור חולין שנשחטו בעזרה, וא"כ חולין שנשחטו 

 .)שם(עיי"ש, וכ"כ גם האור חדש בעזרה לאו דאורייתא עכ"ד 
 

דר"מ דס"ל חולין שנשחטו בעזרה  )דף כ"ב.(ואיתא בפסחים 
הנאה מדכתיב לכלב תשליכון אותו, דאורייתא דריש לאסרו ב

ותו אתה משליך לכלב ואי אתה משליך חולין שנשחטו א
 בעזרה עיי"ש ברש"י ותוס'.

 
מיד  ל יעקב אבינו הצילני נא מיד אחיובזה יבואר מה שהתפל

כי מאותו דרשינן דחולין שנשחטו עשו כי ירא אנכי "אותו", 
והיינו כר' ישמעאל דלא בא הכתוב אלא בעזרה דאורייתא, 

לאסור להם בשר תאוה, ולפי"ז ס"ל דאין שחיטה לעוף 
מה"ת, ולפי"ז י"ל דגדול מי שאינו מצווה ועושה, וי"ל דלכן 

קב"ה, ולכן שפך יעקב שיחו לפני הכהו עיניו של יצחק, 
 הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי "אותו" ודו"ק. 

 
* 

 
      , מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל )דף י"א.(איתא בחולין ו

, רבה בר רב שילא אמר, אתיא מפרה )ברובא דליתיה קמן(בתר רובא 
אדומה דאמר רחמנא ושחט ושרף, מה שחיטתה כשהיא 

 , וליחוש נתחנה()שלא ישלימה, אף שריפתה כשהיא שלימה 
דילמא טרפה היא, אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא 

 וכו' עיי"ש. 



 

 ג 

הביא קושיא בשם הגאון  )ח"ב סי' ל"ח(ובשו"ת דובב מישרים 
ולין להזות מאפר פרה, אבד"ק שברשין זצ"ל, דלפי"ז האיך יכ

דלר"ש גיד הנשה אסור בהנאה  )דף כ"ב.(הלא מבואר בפסחים 
עיי"ש, וכיון דצריך לשורפו כשהיא שלימה, לא היו יכולין 
ליקח הגיד הנשה, וכיון ששרפוהו יחד עם הגיד הנשה שאסור 
בהנאה, והוי מן הנקברין שאפרן אסור, ואיך יכולין להזות 

ו אפר גיד הנשה בשעת השריפה, מאפר הפרה כיון דנתערב ב
ונאסר כל האפר בהנאה, ואין לומר דהאפר של גיד הנשה בטל 
ברוב האפר של הפרה, דהא ר"ש ס"ל דמין במינו לא בטל, 

, וכיון דהאפר נתערב ולא )פ"ב מ"ג(עיין בר"ש מס' טבול יום 
 בטל, איך יכולין ליהנות ממנו ולהזות, הרי אסור בהנאה. 

 
הך   )פ"ב ה"א(מ דמוקי הירושלמי בפסחים וביותר קשה לפי"

דשולח אדם ירך לנכרי, דזהו דוקא בגיד הנשה של נבלה, אבל 
בגיד הנשה של כשירה לכו"ע אסור בהנאה עיי"ש, א"כ גם 
לדידן קשיא כיצד משכחת לה הזאת אפר פרה והרי אסורה 
בהנאה, דאין לומר דנתבטל ברוב, דהא בקדשים לא מהני 

, לפימש"כ הש"ך )כלל ג'(וון דאורייתא ביטול, כמש"כ באת
דבלא נודע התערובות לא שייך ביטול,  )סי' ק"ט ס"ק י"ב(יור"ד 

ושם איתא דבעינן דווקא  ה"א(-)פ"בומקורו מהירושלמי ערלה 
ידיעת בעלים, א"כ בהקדש דהגבוה הם בעליו והגבוה יודע 
איזה הוא ההקדש ואיזו הוא החולין, א"כ שפיר ראוי לומר 

היה ביטול להקדש עיי"ש, ולפי"ז קשה כיצד אפשר שלא י
 להזות מאפר הפרה הרי נהנה מאיסור הנאה.

 
, הנודר )דף כ"ח.(אמנם י"ל דלא קשה כלל, לפי"מ דאמרינן בר"ה 

)שאין הנאה ממעין, טובל בו טבילה של מצוה בימות הגשמים 

)דאיכא מה אבל לא בימות הח כאן אלא הנאת קיום המצוה ומצות לא ניתנו ליהנות(

עיי"ש, לפי"ז י"ל דשפיר אפשר להזות מאפרו של גיד  הנאת הגוף(
הנשה אעפ"י שאסור בהנאה, כיון דאמרינן מצות לאו ליהנות 

 ניתנו, עכ"ד הדובב מישרים. 
 

דהיאך  )עיין ר"ן רשב"א וריטב"א(הקשו הראשונים  )דף ל"א:(והנה בסוכה 
מצוה, ותירצו אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו הא איכא שכר 

  .דהוי רק גרם הנאה עיי"ש
 

, משום דבאמת לא )סי' נ"ו אות ה'(וכתב בשו"ת בית יצחק חאו"ח 
מצאנו מצללה"נ רק באותן מצות שאין אדם אוכל פירותיהן 
בעולם הזה, ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא כמבואר בקידושין 

 )דף ג.("ז ובע )דף כ"ב.(, ועיין בעירובין )דף קמ"ב.(ובחולין  )דף ל"ט:(
אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולמחד לקבל 
שכרם, ובאיסורי הנאה אסור רק הנאת הגוף בעולם הזה ולא 

 הנאת הנפש לעולם הבא עכ"ד.
 

אמר, דזה אי מצות  )שנת תשס"ז(וכ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א 
ליהנות ניתנו או לאו ליהנות ניתנו, תליא אי אמרינן גדול 

שה או גדול מי שאינו מצווה ועושה עיין בקידושין מצווה ועו

כתב רשיז"ל ד"ה לאו ליהנות  )דף כ"ח.(, דבמסכת ר"ה )דף ל"א(
ניתנו וז"ל, לישראל להיות קיומם להם להנאה אלא לעול על 

ד"ה ואם נטל כשר כתב  )דף ל"א:(צוואריהם ניתנו עכ"ל, ובסוכה 
ום מצות הנאת רשיז"ל, דמצות לאו ליהנות נתנו כלומר אין קי

  .הגוף אלא עבודת עבד לרבו עכ"ל
 

היינו מפני שנתנו  ות ניתנו,נהילאו לצות ומבואר מזה דהא דמ
המצוות לישראל כדי לקיימן בעבדות ובעול על צווארו 

המצווה ועושה לעובדו כעבודת עבד לרבו, והטעם דגדול 
מפני שהוא דואג תמיד  ז"ל,וד"ה גדול  ג.( ף)דכתבו התוס' בע"ז 

בטל יצרו ולקיים מצות בוראו עיי"ש, והיינו דמשו"ה ל
כשהוא מצווה עבודתו הוא משובחת ומעולה ביותר, כי אז 

צרו צריך להתאמץ הרבה כדי לשעבד את לבו ולהכניע את י
דגדול המצווה ועושה יען  ס"ללקיים עבודתו, ולכן אי 

שהעיקר שצריך ללחום עם יצרו ולכוף את עצמו להשתעבד 
יינו דלא ניתנו המצוות ליהנות בהם אלא כעבודת להשי"ת, וה

גדול מי שאינו  י ס"ללרבו ולעול על צווארו, משא"כ א עבד
מצווה ועושה מפני דלא אמרינן דהעיקר הוא להתגבר על 

כ"ק  עכ"ד "ל דמצות ליהנות ניתנויצרו וכו' א"כ שפיר י
 .אדמו"ר מצאנז שליט"א

 
יו דהטעם דכהו ובזה יבואר המדרש דיעקב רצה להוכיח לעש

עיניו של יצחק הוא כדי שיבוא יעקב ויקבל הברכות, דאין 
קיים המצוות כשאינו כדי ללומר דלכן כהו עיניו של יצחק 

דהא פרה אדומה הקרבתי וקשה היאך מותר , מצווה ועושה
להזות מהאפר של הפרה הא מעורב בו אפר של גיה"נ האסור 

רינן מצות לאו וע"כ משום דאמ ,בהנאה ומין במינו לא בטל
וע"כ ולפי"ז אמרינן דגדול המצווה ועושה, ליהנות ניתנו, 

 ודו"ק. הטעם דכהו עיניו של יצחק כדי שיעקב יקבל הברכות
 

עוי"ל עפ"י הנ"ל דקצפו של עשיו היתה על הברכות  ב(
אך לכאורה קשה מה פתחון פה יש שיעקב לקח ממנו בערמה, 

דאיתא כברכות, לו, הלא מן הדין היה ראוי יעקב לקבל ה
, רבי חנינא בר פפא פתח, ח(-)פרשה ס"הבמדרש רבה בראשית 

רבות עשית אתה ה' אלקי נפלאותיך וגו', א"ר חנינא כל 
פעולות ומחשבות שפעלת אלינו בשבילנו, למה כהו עיניו של 

 בוא יעקב ויטול את הברכות עיי"ש.כדי שי ,יצחק
 

ין עיניו מראות, איתא, ותכה ט(-)פרשה ס"האמנם במד"ר בראשית 
מכח אותה הראיה, שבשעה שעקד אאע"ה את יצחק בנו על 
גבי המזבח, תלה עיניו במרום והביט בשכינה וכו' עיי"ש, 
וכתב היפה תואר, דהזין עיניו ממה שהסתכל בשכינה, 
  ונתחייב מיתה דכתיב כי לא יראני האדם וחי, ונתלו לו עד 

     חשוב  עת זקנתו שאז כהו עיניו שיחשב כמיתה דסומא
       [, ולפי"ז א(-)כ"זכמת עיי"ש ]ועיין בארץ חמדה  תולדות 

מה שכהו עיני יצחק הוא בשביל שהביט בשכינה, ולא כדי 
 שיעקב יקבל הברכות.



 

 ד 

כתב לפרש המדרש וידום אהרן מה  )פרשת שמיני(ובספר קול יעקב 
הול"ל וביום השמיני ימול בשר ערלתו, דהנה חטאו של נדב 

יצו בשכינה, כמש"כ רשיז"ל עה"פ ואביהוא היתה על שהצ
ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את  י"א(-)שמות כ"ד

האלוקים וגו' עיי"ש, אך יש להוכיח ממצות מילה דמותר 
להסתכל בשכינה, שהרי אמרו חז"ל במדרש תנחומא פרשת 

, דלכן אמרה תורה מילה לשמונה, כדי שיעבור )סי' י"ז(אמור 
פני השכינה, וז"ש המדרש במעלת אהרן עליו שבת ויראה את 

דשתק כשנעשו נדב ואביהוא על שהציצו בשכינה, דהיה יכול 
להתרעם ולומר דמהא דכתיב וביום השמיני ימול בשר ערלתו, 
מטעם כדי שיראה את פני השכינה, מוכח דמותר להסתכל 

 בשכינה, וא"כ למה נענשו, ועכ"ז שתק עכ"ד.
 

וברבינו בחיי דמצות  דף ס"ו:()ח"ב לפי"מ דמבואר בזוה"ק אך 
א"ר  י(-)פרשה כ"זמילה הוא כענין קרבן, ועיין במדרש ויקרא רבה 

יצחק משפט אדם ומשפט בהמה שוים, משפט אדם וביום 
השמיני ימול בשר ערלתו, ומשפט בהמה ומיום השמיני 

דכל מי  )אות פ"א(ועיין בילקוט פרשת לך והלאה ירצה עיי"ש, 
ילה כאלו כהן גדול מקריב מנחתו שהוא מגיש את בנו למ

הרי שמצוות מילה לשמונה הו"ל ונסכו על גבי המזבח עיי"ש, 
דומיא כהקרבת קרבן להשי"ת, ולכן כשם שקרבן מיום 

ולפי"ז ליכא ראיה דמותר  השמיני והלאה ירצה כך המילה,
 להסתכל בשכינה.

 
דאיתא ולכאורה יש להביא ראיה דמילה הוה כקרבן, 

דנשים פטורות ממ"ע דמילה דכתיב וימל  "ט.()דף כבקידושין 
אברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו אלקים ודרשינן אותו 
ולא אותה, והקשו התוס' דלמ"ל קרא דנשים פטורות תיפ"ל 

  .דהוה מ"ע שהז"ג שנימול בשמיני ללידתו ונשים פטורות
 

לתרץ קושית התוס',  (פרשת וירא)בספר נחלת יעקב יהושע וכתב 
בספר מעיין החכמה לתרץ קושית התוס' בקידושין  "כלפימש

ד"ה הקבלות, דלמ"ל קרא למעט נשים מסמיכה ושאר  )דף ל"ו.(
עבודות, תיפ"ל דהוי מעשהז"ג דהא כל העבודות אינן אלא 
ביום דכתיב וביום צוותו, וכתב לחדש דבקדשים אמרינן 
דנשים חייבות אף דהוה מ"ע שהז"ג, לפי"מ דמסקינן 

דהא דנשים פטורות במ"ע שהז"ג ילפינן  "ה.()דף לבקדושין 
מתפילין, דהוקשה כה"ת כולה לתפילין ותפילין איתקש 

 והני מילי בכל מצות התורה, אבל בקדשים דקיי"ללת"ת, 

כמבואר במס'  ,למד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקשדדבר ה
, ולפי"ז לענין קדשים לא (:)דף כ"אובמס' תמורה  (.)דף מ"טזבחים 
להא דנשים פטורות ממעשהז"ג, כיון דילפינן לה  ילפינן

מתפילין ותפילין עצמה מת"ת, ומשו"ה שפיר איצטריך קרא 
למעט נשים מעבודות הקדשים, דמשום טעמא דמעשהז"ג לא 

  .הוי פטרינן להו ממצוות דקדשים עכ"ד
 

מצוות מילה לשמונה הו"ל דומיא ולפי"ד המדרש הנ"ל ד
ם שקרבן מיום השמיני כהקרבת קרבן להשי"ת, ולכן כש

עשה מצות והלאה ירצה כך המילה, א"כ הוי מצות מילה כ
לכן ואף דהוי מ"ע שהזמן גרמא,  הןקדשים דנשים חייבות בד

נשים אותה, לא היינו פוטרין ה אלוקרא דאותו אי לאו דגלי לן 
, ולפי"ז מוכח מכאן דמצות עכ"דהימנו ולכן איצטריך קרא 

 .מילה הוי כקרבן
 

דכיון דמיום השמיני והלאה אין לה תירצו  )שם( אך התוס'
הפסק לאו זמן גרמא הוא, וא"ת אכתי מעשהז"ג הוא דאין 
מלין אלא ביום, וי"ל דאתיא כמ"ד התם דמילה שלא בזמנה 

 .נוהגת בין ביום ובין בלילה עיי"ש
 

ובזה יש לפרש מה שהתפלל יעקב אבינו הצילני נא מיד אחי 
, דהיינו איך מתרצין הקרא "אותו"מיד עשו כי ירא אנכי 

דאותו דכתיב גבי מילה דדרשינן ולא אותה, דהלא י"ל 
כתרוצו של התוס' דלא הוה מעשהז"ג כיון דמיום השמיני 

דמילה לא הוי כקרבן, והלאה אין לה הפסק, ולפי"ז י"ל 
ומעתה אמרינן דלכן אמרה תורה מילה לשמונה, כדי שיעבור 

ולפי"ז הטעם דכהו עיניו עליו שבת ויראה את פני השכינה, 
מתרצינן  יאך אשל יצחק כדי שיעקב יבוא ויקבל את הברכות, 

קושית התוס' כמש"כ בספר נחלת יעקב יהושע, ולפי"ז י"ל 
לכן אמרה התורה דמילה לשמונה, י"ל דדמילה הוי כקרבן, ו

ולפי"ז י"ל דאסור להסתכל בשכינה, וזהו הטעם דכהו עיניו 
ינה, ולא כדי שיעקב יבוא ויקבל של יצחק מפני שהסתכל בשכ

 ולכן התפלל הצילני נא ודו"ק. את הברכות,
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