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 חשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך 
 ואיתא במדרש תנחומא כתית למאור להעלת נר תמיד:

קטן לכמה נימול, כך שנו רבותינו קטן  ,מדנו רבינויל
 נימול לשמונה, מה טעם, כשם שנימול יצחק אבינו

וכו' עיי"ש, ותמהו המפרשים דמה ענין שאלה זו לכאן, ועוד 
נימול יצחק, והא זיל קרי ביה רב הוא, למ"ל הא דאמר כשם ש

 דכתיב וביום השמיני ימול בשר ערלתו.
 

ומחצה לוג שלשה במתני',  .()דף פ"חמנחות  'דאיתא במסוהנבס"ד, 
מנא הני מילי, דתנו רבנן,  )דף פ"ט.(ובגמ' חצי לוג לכל נר, למנורה 

, תן לה מדתה שתהא דולקת והולכת מערב עד בקר ,מערב עד בקר
חר, מערב עד בקר אין לך עבודה שכשירה מערב עד בקר דבר א

ושיערו  אלא זו בלבד, )שתהא כשירה אחר תמיד של בין הערבים ואחר כל העבודות(
איכא דאמרי מלמעלה למטה ד צפרא, חכמים חצי לוג מאורתא ע

בבקר ובלילה השני פתחו עד ששיערו הדבר ונשתייר  בתחלה נתנו לוג שמן בנרש), שיערו

פילו בליל ארוך וכן נותן אפילו בליל קצר ומה שנשתייר בבקר לוג א ה צריך יותר מחצישלא הי

)שהכניסו בתחילה רביעית , ואיכא דאמרי מלמטה למעלה שיערו, (זורק לחוץ

מאן דאמר ממטה למעלה  ,(חצי לוגועמדו שם וראו שאין סיפוק ושוב הוסיפו עד 
היה נותנין בו לוג לכתחלה  אילוש)התורה חסה על ממונן של ישראל , שיערו

, ומאן דאמר מלמעלה למטה ומה שמשייר למחר היו שופכין לחוץ איכא חסרון(
 עיי"ש. )ואין חוששין במה ששופך לחוץ( תוראין עניות במקום עשי ,שיערו

 
תנו רבנן, סולת ואפית אותה  ,)דף ע"ו:(ואיתא במסכת מנחות 

ד לומר מלמד שנקחית סולת, ומנין שאפילו חיטין, תלמו
, יכול אף )ובלבד שתהא זו סולת ברורה בשעת אפיה(ולקחת מכל מקום 

)אותה נקחת , תלמוד לומר אותה )שיהו נקחות נמי חיטין(בשאר מנחות כן 

אמר מפני החיסכון, מאי מפני החיסכון,  בחיטין ואין אחרת נקחת חיטין(
"ד )לפי שלחם הפנים הם כהתורה חסה על ממונן של ישראל  ,ר' אלעזר

עשרונות ולפי שהן בכל שבת ושבת ועולים לדבר גדול הותר לקנותן מן החיטין כדי שיבא 

לחם בזול יותר משאם היו לוקחין סלת מן התגר שהקונה סלת קונה אותה ביוקר אבל שאר 

היכא רמיזא, , מנחות שהן דבר מועט ואין באות תדיר לא הותרו לקנות כי אם סלת(
  בעירם עיי"ש.והשקית את העדה ואת  דכתיב

 
מאי חיסכון, אמר ר' אלעזר, התורה  ,איתא )דף פ"ו:(מנחות  'במסו

וז"ל,  ()ד"ה התורה חסהחסה על ממונן של ישראל, וכתב רשיז"ל 
ופנו את הבית  יבדכת ומשכחת לה בנגעי בתים בתורת כהנים 

, על מה התורה חסה אם על כלי עץ וכלי שטף וגו' בטרם יבא הכהן
במקוה, אלא על כלי חרס שאין להם טהרה במקוה יש להם טהרה 

 תם שלא יטמאו ושוב אין תקנה עכ"ל.חסה תורה ואמרה לפנו

, וצוה הכהן ופנו את הבית, משנה ה'(-)פי"בם יענג 'ואיתא במס
אפילו חבילי עצים ואפילו חבילי קנים דברי ר' יהודה, ר' 

ב הבית הוצרך הכתוכי להעסיקו לפנות )בתמיה ושמעון אומר לפנוי הוא צריך 

, אמר ר' מאיר וכי מה שאתה מזקיקו לפנות דברים שאין מקבלין טומאה(
מטמא לו, אם תאמר כלי עציו ובגדיו ומתכותיו מטבילין והן 

)מלשון פכים טהורין, על מה חסה התורה, על כלי חרסו ועל פכו 

ים וכופת וכל )מקום שאופה בו פתו ומבשל בו קדרתו כגון תנור וכיריועל טפיו  קטנים(

, אם כך חסה התורה על ממונו הבזוי ק"ו על ממונו הני כלי חרס הן(
החביב, אם כך על ממונו ק"ו על נפש בניו ובנותיו, אם כך על 

ק"ו על של צדיק עיי"ש, הרי דר'   )שבעונותיו בא הנגע לביתו(של רשע 
מאיר יליף מהאי קרא וצוה הכהן ופנו את הבית דהתורה חסה 

 של ישראל.על ממונן 
 

אי גם בהפסד מועט העיר,  ()ח"ב מערכת ה' אות צ"בחמד  י-ובשד
מש"כ הרב תורה חסה על ממונן של ישראל, והביא אמרינן ה

דלהתורת  ,)אות קי"ג( קהלת יעקב בתוס' דרבנן מערכת הפקר
   א"כ גם בהפסד מועט  ,כהנים דחסה אפילו על כלי חרס

 לו ממה  חסה התורה על ממונן של ישראל, אך הוקשה
, אמר רב הונא, היתה בהמתו )דף קנ"ד:(במסכת שבת  דאיתא

)שאין ניטלין בידו להניחן לארץ כגון כלים של מקיז דם שאין טעונה כלי זכוכית 

   ומניח כרים וכסתות  , מביאראויין בשבת לכלום לפי שמאוסים(
תחתיה ומתיר החבלים והשקין נופלים וכו', מיתיבי, היתה 

, מתיר את החבלים )של זכוכית(ועששיות בהמתו טעונה טבל 
     )אלמא דאסור להניח כרים והשקין נופלין ואעפ"י שמשתברין 

ת שאינם )חתיכות רחבות של זכוכיהתם בכולסא  , ומשני,וכסתות תחתיהן(

כלים ועושין מהן חלונות וכיון דליכא פסידא בשבירתן וסופן להחתך לחתיכות קטנות 

)הא ליכא , ומאי אעפ"י שמשתברין יהן(לא שרו להביא כרים ולהניח תחת

)ויביא כרים ויניח  חששו הפסד מועט נמי, מהו דתימא לפסידא(

תחתיהם דהא ודאי אי אפשר בלא הפסד מועט שניצוצות ניתזין בשבירתן שאינם ראוין 

וא"כ קשה דמשמע הכא דעל הפסד קמ"ל עיי"ש, , לכלום(
ת תורודלא כדמשמע מה ,מועט לא אמרינן התורה חסה

 .עכ"ק כהנים
 

, דהגמרא בשבת ס"ל והביא מש"כ בספר מנחה טהורה
דילפינן התורה חסה על ממונן של ישראל מקרא והשקית את 

בעירם, ולפי"ז דוקא בהפסד מרובה אמרינן את העדה ו
ועט לא חששו ורה חסה, וכן הגמ' בשבת ס"ל דלהפסד מהת

י גם בהפסד מועט אמרינן דילפינן מוהשקית, ומעתה א
 תליא אי ילפינן מוהשקית או מוצוה הכהן. רה חסההתו



 

 ב 

שופר של ראש השנה של  ,:()דף כ"וואיתא במסכת ראש השנה 
יעל פשוט ופיו מצופה זהב, ושל תעניות פיו מצופה כסף, 

ומשני,  פריך הגמ' מאי שנא התם דזהב ומאי שנא הכא דכסף,ו
ז"ל דכתיב יהתורה חסה על ממונן של ישראל, וכתב רש משום

ופנו את הבית שלא יטמאו כלי חרס שבתוכו שאין הכהן צוה ו
  להם טהרה במקוה עכ"ל.

 
מדייק דהלא במנחות איתא הלימוד דכתיב  )שם(וביום תרועה 

והשקית את העדה ואת בעירם, וא"כ למ"ל קרא וצוה הכהן 
ופנו את הבית, ומתרץ, דתליא אי צער בעלי חיים דאורייתא, 

משום דס"ל צער בעלי חיים  ור"מ דיליף מוצוה את הכהן
דאורייתא, וא"כ הא דאמר התורה והשקית את העדה ואת 
בעירם הוא משום צער בעלי חיים ולאו משום דהתורה חסה 
על ממונן של ישראל, אבל ר' יהודה דריש מוצוה הכהן 
דאפילו פשוטי כלי עץ מקבל טומאת נגעים, ולכן הלימוד 

קית את קרא והשדהתורה חסה על ממונן של ישראל הוא מה
יהודה דצער בעלי חיים לאו העדה ואת בעירם, וס"ל לר' 

דאורייתא, ומעתה אין הטעם משום צער בעלי חיים אלא 
, ועיין בטורי משום דהתורה חסה על ממונן של ישראל עיי"ש

 .   )סי' ק"ס(ד"ה התורה חסה, ובשו"ת נובי"ת חיור"ד  )שם(אבן 
 

 (צער בעלי חיים דאורייתא)ד"ה ל כתב רשיז" )דף קכ"ח:(ובמסכת שבת 
דקרא  שנאמר עזב תעזוב עמו ואיכא מאן דדריש טעמא וז"ל,

, מבואר מזה דמאן דס"ל צער משום צער בעלי חיים עכ"ל
 בעלי חיים דאורייתא ס"ל דדרשינן טעמא דקרא.

 
דאי ס"ל לא דרשינן טעמא דקרא, א"כ צער היוצא לנו מזה, 

ן מוהשקית את העדה ואת בעלי חיים דרבנן, ולפי"ז ילפינ
בעירם דהתורה חסה על ממונן של ישראל, וי"ל דרק בהפסד 
מרובה אמרינן התורה חסה וכו', ולפי"ז י"ל דמלמעלה למטה 
שיערו ולא חששו להתורה חסה משום דהוי רק הפסד מועט, 

א"כ צער בעלי חיים  ,משא"כ אי ס"ל דדרשינן טעמא דקרא
ה חסה וכו' מקרא והשקית ומעתה לא ילפינן התור ,דאורייתא

ומעתה ילפינן  ,טעמא משום צער בעלי חיים את העדה דהתם
מוצוה הכהן ופנו את הבית, התורה חסה על ממונן של ישראל 

ולפי"ז גם על כלי חרס והפסד מועט נמי חששו, וא"כ לא 
דהא גם בהפסד  ,שיערו מלמעלה למטה אלא מלמטה למעלה

 של ישראל.מועט אמרינן התורה חסה על ממונן 
 
לבאר כוונת המדרש, כתב  )שער המים(בספר חוט המשולש ו

כל שאמו טמאה  ,אמר רב אסי ,)דף קל"ה.(שבת מסכת דאיתא ב
)כגון יוצא דופן, ונכרית לידה נימול לשמונה, ושאין אמו טמאה לידה 

)אין בנה ממתין עד שמונה , אינו נימול לשמונה וכו', שילדה ולמחר נתגיירה(

, שנאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה וגו' מיד( אלא נימול
וביום השמיני ימול בשר ערלתו, אמר ליה אביי, דורות 

 )מאברהם עד מתן תורה שנתנה מילה ולא נהגו טומאה(הראשונים יוכיחו 
שאין אמו טמאה לידה וכו', ומסיק בגמרא דאיפלוגי תנאי 

     בהכי עיי"ש, ובהכי מספקא ליה להמדרש, בקטן שאין 
אמו טמאה לידה, לכמה הוא נימול, דכמאן קיי"ל בהא 
מילתא, וע"ז פשט דנימול לשמונה כדרך שנימול יצחק אבינו 
אף שלא היתה אמו טמאה לידה וכדברי אביי דדורות 

 הראשונים יוכיחו עכ"ד.
 
הנה י"ל בביאור הפלוגתא היכא דאין אמו טמאה לידה אי ו

איתא במסכת ד, נימול לשמונה דוקא או אפילו קודם שמונה
, שאלו תלמידיו את ר' שמעון בן יוחי, מפני מה )דף ל"א:(נדה 

 , שלא יהיו כולם )ולא לשבעה(אמרה תורה מילה לשמונה 
דרשינן  י ס"לולפי"ז אשמחים ואביו ואמו עצבים עיי"ש, 

טעמא דקרא, והטעם דקטן נימול לשמונה משום שלא יהיו 
 אמו אין טמאה אביו ואמו עצבים, אז שפיר י"ל דהיכא ד

לידה, דאז לא שייך הטעם הנ"ל, אמרינן דקטן נימול אפילו 
קודם לשמונה, משא"כ למאן דס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, 
אז לא נחתינן לחלק בין אמו טמאה לידה ובין אינה טמאה 

 לידה ובכל אופן אמרינן דנימול דוקא לשמונה ימים.
 

ערך אותו ומעתה מבואר שייכות הך שאלה, כיון דכתיב י
אהרן מערב עד בקר, ואיכא לספוקי אי מלמעלה למטה שיערו 

נן טעמא דקרא או מלמטה למעלה שיערו, וזה תלוי אי דרשי
אי קטן שאין אמו טמאה לידה אי או לא, ומעתה יש להסתפק 

תליא נמי בהך או אפילו קודם לשמונה, דזה נימול לשמונה 
יא הך שאלה ספיקא אי דרשינן טעמא דקרא או לא, ולכן הב

 הכא ודו"ק.
 

* 
 
לבאר כוונת  חוט המשולשה י"ל, דהבאנו מש"כעל ידו השני ו

מספקא ליה להמדרש, בקטן שאין אמו טמאה דבהכי המדרש, 
לידה, לכמה הוא נימול, דכמאן קיי"ל בהא מילתא, וע"ז פשט 
דנימול לשמונה כדרך שנימול יצחק אבינו אף שלא היתה אמו 

 אביי דדורות הראשונים יוכיחו עכ"ד.טמאה לידה וכדברי 
 

והנה יש ב' טעמים למה תינוק מלין לשמונה, א(, איתא 
, שאלו תלמידיו את ר' שמעון בן יוחי, )דף ל"א:(במסכת נדה 

, שלא יהיו )ולא לשבעה(מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה 
כולם שמחים ואביו ואמו עצבים עיי"ש, ב(, איתא בזוה"ק 

ה הוה כקרבן, וכ"כ הרבינו בחיי דמצות המילה דמיל )פרשת לך(
הוא כענין קרבן, וכשם שדם הקרבן לכפרה על המזבח כך דם 
המילה מכפר, ועל כן מצותה ביום השמיני כי הקרבן לא 

הטעם  י אמרינןיום השמיני עכ"ד, ולפי"ז י"ל דאיוכשר עד 
דנימול לשמונה משום שלא יהיו כולם שמחין ואמו ואביו 

ו טמאה לידה נימול מיד, ר י"ל דהיכא דאין אמעצבים, שפי
הטעם דנימול לשמנה משום דמצוה מילה  י אמרינןמשא"כ א

הוא כקרבן, אז אפילו היכא דאין אמו טמאה לידה אמרינן 
 דנימול דוקא לשמנה.



 

 ג 

מסכת באיתא ולכאורה יש להביא ראיה דמילה הוה כקרבן, ד
וימל אברהם יב , דכתהאב חייב בבנו למולו ,דף כ"ט.()קדושין 

כאשר צוה איהי מנלן דלא מיחייבא דכתיב  ,את יצחק בנו
למ"ל  )ד"ה אותו(והקשו בתוס'  אותו ולא אותה,אותו אלקים, 

הוא, ן גרמא משהז ת עשהוקרא, תיפ"ל דבלא"ה פטורין דמצ
דנימול בשמיני ללידתו, ותירצו דכיון דמיום השמיני והלאה 

מ"ע שהז"ג אין לה הפסק, לאו זמן גרמא הוא, וא"ת אכתי 
הוא דאין מלין אלא ביום, וי"ל דאתיא כמ"ד דמילה שלא 
בזמנה נוהגת בין ביום ובין בלילה, עיי"ש, והקשו המפ' 

והגת אלא דאכתי תקשי להמ"ד דמילה שלא בזמנה אינה נ
  עכ"ק. ביום, הא הוה מ"ע שהז"ג

 
לפימ"ש בספר מעיין  )דף ל"א.(ותי' בספר נחלת יעקב יהושע 

דבקדשים אמרינן דנשים חייבות אף דהוה  ,החכמה לחדש
דהא  )דף ל"ה.(קדושין מסכת מ"ע שהז"ג, לפי"מ דמסקינן ב

ילפינן מתפילין,  ן גרמאמשהז ת עשהומצדנשים פטורות ב
דהוקשה כה"ת כולה לתפילין ותפילין איתקש לת"ת, 
ובקדשים בתר למד אזלינן, ודבר הלמד בהיקש אינו חוזר 

חייבות במצ"ע  ומלמד בהיקש, שוב י"ל דבקדשים נשים
שהז"ג עיי"ש, ולפימ"ש הרבינו בחיי דמצות המילה הוא 
כענין קרבן, ולפי"ז י"ל דהמ"ד דס"ל דמילה שלא בזמנה 
אינה נוהגת אלא ביום, ס"ל משום דדמי לקרבן ובקרבן כתיב 
ביום צוותו, ביום זבחו, דאינו אלא ביום, וכיון דהוה כקדשים, 

מ"ע שהז"ג, ולכן צריכין שוב אמרינן דנשים חייבות אף דהוה 
קרא דאותו דנשים פטורות ממ"ע דמילה, עכ"ד, ולפי"ז מוכח 
מקרא דאותו דמילה הוא כקרבן, וכיון דהוה כקרבן לכן 

 מהלינן דייקא ביום השמיני.
 

אך בעיקר קושית התוס' דלמ"ל קרא דאותו תיפ"ל דהוה 
)שער בספר חוט המשולש פ' תזריע  ,ן גרמאמשהז ת עשהומצ

מגילה מסכת קושית התוס', לפי"מ דאיתא ב כתב לתרץ המים(
נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו  ,אמר ריב"ל ,)דף ד.(

)שאף על הנשים גזר המן להשמיד להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף  באותו הנס

פירש רשב"ם שעיקר הנס ,  )ד"ה שאף(, וכתבו התוס' עיי"ש ונשים(
יהודית, ובפסח בפורים היתה ע"י אסתר, וכן בחנוכה ע"י 

בזכות נשים צדקניות, והקשו התוס' דא"כ ל"ל הקישא לחייב 
בקום ה, דכל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו נשים באכילת מצ

, הרי מטעם שהן היו באותו הנס עכ"קמצה, תיפ"ל  אכול
מבואר מדבריהם דאף דסד"א דנשים פטורות ממצה משום 

ס באה על דהוה מעשהז"ג, מ"מ ראוי לחייבם משום דעיקר הנ
ידן, ולפי"ז מיושב קושית התוס' דלמ"ל קרא דאותו ולא 

, דבכה"ג ן גרמאמשהז ת עשהומצאותה תיפ"ל משום דהוה 
סד"א דנשים חייבות למול את בנם, ה"נ כיון דאשה כי תזריע 
וילדה זכר דאשה מזרעת תחלה יולדת זכר, וכיון שעיקר 
יצירת הזכר בא מן האשה ראוי הוא שיהיה המצוה באשה 

ש ולכן איצטריך קרא דאותו ולא אותה דאינה יותר מבאי
 מחויבת למול את בנה עכ"ד.

כתב דכל אחד נולד ממינו, הזכרים  )ר"פ תזריע(וברבינו בחיי 
נולדים מכוחו של האב, והנקיבה מכוחה של האם עיי"ש, 

חוה  י ס"ל, דזה תליא א)פ' תזריע(ת נתנאל וכתב בספר תור
דאי מן הצלע א"כ הוה מצלע נבראת או דו פרצופין נבראו, 

יצירת הנקיבה מן האיש ולזה איש מזריע תחלה יולדת נקבה 
דו פרצופין  י ס"לשה מזרעת תחלה יולדת זכר, אבל אוא

 נבראו י"ל דזכר מן האיש ונקבה מן האשה עכ"ד.
 

הביא מהזרע בירך ראשון  )פרשת עקב(משען המים ספר וב
שני נוכחי  שביאר לשון הכתוב ואתה תצוה, מלשון זה דקאמר

ואתה תצוה ולא קאמר ואתה צו, משמע דרצה לומר דגם משה 
יתן חלקו עמהם במצוה זו, וזהו ואתה כלומר וגם אתה תן 
לנדבה זו ועוד תצוה לזולתך לכל ישראל, וא"כ הדבר צריך 
טעם מ"ש במצוה זו דקפיד על משה יותר מכל נדבת משכן, 

וא נמשך אפשר לומר דהנה מוי"ו של ואתה משמע שה הוהי
אחר ענין שלמעלה דאחר סיפור נדבת ישראל למשכן הנזכר 
לעיל, והענין לפענ"ד לפי שבמעשה עגל ישראל היו צריכין 
כפרה על מעשה עגל של זהב שעשו,  ואולם גם משרע"ה 
הוצרך לתקן את אשר פגם בשבירת הלוחות, וזהו כוונת 
הכתוב דאחר שסידר הכתוב פרשת בנין המשכן וכליו וזאת 

די לתקן את אשר חטאו בעגל, המשיך הכתוב לומר ואתה כ
רצ"ל לכפר את חטאתך בשבירת הלוחות יהא במה שתצוה 

  רה שתהיה על ידך דייקא.ובענין המנאת בני ישראל 
 

והטעם דהקב"ה צוה למשה לעשות המנורה, דהמנורה רומז 
על התורה כדאיתא מהאריה"ק, דהז' קנים מכוונים נגד ז' 

ראשון דספר בראשית, וי"א כפתורים הם תיבות שבפסוק 
כנגד י"א תיבות שבפסוק ראשון דספר שמות, וט' פרחים 
כנגד ט' תיבות שבפסוק ראשון דספר ויקרא, וגובה המנורה 
י"ח טפחים, וטפח הי"ח היה חסר, והם כנגד י"ז תיבות 

ונים נגד כ"ב ו"ב גביעים מככשבפסוק ראשון דספר במדבר, ו
ולכן בעשיית המנורה  דספר דברים, תיבות שבפסוק ראשון

 עיי"ש.יתוקן פגמו של משרע"ה בזלזול התורה 
 

ולכאורה יש להעיר דהרי משה לא שבר הלוחות רק להציל את 
בשעה  א(-)שמות פרשה מ"ג במדרש רבהבני ישראל, כדאיתא 

שעשו ישראל אותו מעשה ישב הקב"ה עליהם בדין לחייבם, 
ה אלא בא לחתום גזר שנאמר הרף ממנו ואשמידם ולא עש

דינן שנאמר זובח לאלהים יחרם, מה עשה משה נטל את 
הלוחות מתוך ידו של הקב"ה כדי להשיב חמתו, למה הדבר 
דומה, לשר ששלח לקדש אשה עם הסרסור הלך וקלקלה עם 
אחר, הסרסור שהיה נקי מה עשה נטל את כתובתה מה שנתן 

ולא כאשת לו השר לקדשה וקרעה, אמר מוטב שתדון כפנויה 
איש, כך עשה משה כיון שעשו ישראל אותו מעשה נטל את 
הלוחות ושברן כלומר שאלו היו רואין עונשן לא חטאו, ועוד 
אמר משה מוטב נידונין כשוגגין ואל יהו מזידין וכו' עיי"ש, 

 .וכיון דמשה עבד כדין למה צריך לכפרה



 

 ד 

   דנתינת התורה  )דף פ"ח.(אך לפי"מ דאיתא במסכת שבת  
  ע"י כפייה ואיכא טענת מודעא ומעתה היה להם  היתה

, ולא הוצרך לא נחשב להם לחטאפתחון פה דאותו מעשה 
 לשבירת הלוחות.

 
ולכאורה הרי ע"ז הרי הוא משבע מצות שנצטוו בה בני נח 
ולא אהני לכך הא דהיה להם מודעא, אך כיון דלא חטאו 

)דף במעשה העגל רק ע"י שיתוף, כדאיתא במסכת סנהדרין 

עיי"ש, ולכמה שיטות ב"נ לא נצטוו על השיתוף, ולכן  ס"ג.(
 הוצרך לכפרה על שבירת הלוחות.

 
מביא מש"כ בספר זרע  )פרשת ואתחנן(והנה בספר שם עולם 

תליא בב' פירושים  ,אברהם דזה אי הוזהרו על השיתוף
עה"פ אני קל שד"י, א"ל  ג(-)בראשית פרשה מ"ובמדרש רבה 

י אלוקך, דייך שאני פטרוניך, ולא הקב"ה, אברהם דייך שאנ
לך לעצמך אלא דיי לעולמי שאני אלוקו דיי לעולמי שאני 
פטרונו עיי"ש, הרי להדיא דהקב"ה בלבדו הוא האלקי 
המנהיג כל העולם ואין זולתו כלל, אמנם לפימש"כ המדרש 

אני קל שד"י אני הוא שאמרתי לעולמי ולשמים דיי,  )שם(עוד 
רתי להם די עד עכשיו היו נמתחים לארץ דיי, שאלולי שאמ

בשעה  )דף י"ב.(והולכים עיי"ש, וכעי"ז איתא במסכת חגיגה 
שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של 
שתי, עד שגער בו הקב"ה והעמידו, שנאמר עמודי שמים 
ירופפו ויתמהו מגערתו, וכדכתיב אני קל שד"י אני הוא 

  .שאמרתי לעולמי די עיי"ש
 

ולפי"ז למ"ד דשד"י היינו דדי לעולמי שאני אלוקי הרי זה 
אזהרה על השיתוף, משא"כ אם נפרש שאמר לעולמו די, י"ל 

)דף אחרי  'פהשיתוף, ועיין בספר שארית יעקב  דלא הוזהרו על

 .)דרוש ב'(בהעלותך  'ופ קי"ט.(
 

וכתבו עוד שם דהנך דרשות קמיפלגי בפלוגתא דתנאי במסכת 
אי העולם מן הצדדין נבראו או מאמצעיתו  ף נ"ד:()דיומא 

נבראו, והיינו דלהמ"ד דהקב"ה אמר לעולמו די ס"ל דעולם 
מאמצעיתו נברא והיה מתפשט והולך עד שגער בו הקב"ה די 
שלא יתרחב עוד, דלהמ"ד דמן הצדדים נבראו לא שייך לומר 
שהיה מרחיב והולך עד שאמר לו הקב"ה די שהרי מיד 

את העולם נבראו הצדדין ונקבע גבולו של עולם בהתחלת ברי
ונתחמו גבוליו לצדדיו ולא היה שייך שירחיב עוד, וע"כ 
דלדידיה דרשינן שד"י די לעולם שאני אלוקי עיי"ש, ועיין 

 .)פרשת בשלח(בספר נפש יונתן 
 

עה"פ וייצר ה' אלקים את  ח(-)פרשה י"דואיתא בבראשית רבה 
ה ורבי חלבו בשם רבי האדם עפר מן האדמה, רבי ברכי

שמואל בר נחמן אמרו, ממקום כפרתו נברא, היך מה דאת 
אמר מזבח אדמה תעשה לי, אמר הקב"ה, הרי אני בורא אותו 

 ממקום כפרתו, והלואי יעמוד עיי"ש.

מכל האדמה  ועפר עה"ת עה"פ הנ"ל כתב, צבר רש"יבו
, מארבע רוחות שבכל מקום שימות שם תהא קולטתו לקבורה

מזבח אדמה תעשה לי, בו שנאמר ממקום ר נטל עפרו דבר אח
עיי"ש, ובספר אדרת הלואי תהיה לו כפרה ויוכל לעמוד 

אנכי  י"ב(-)מ"הכתב לפרש הקרא בישעיה  )פרשת וילך(אליהו 
עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי וגו', דרצ"ל דבריאת האדם 
היתה ע"ד בריאת העולם, כמו דבריאת העולם התחילה 

)דף יומא מסכת נו ממקום המקדש, כדאיתא במאמצעיתו היי

דלכן נקרא אבן שתיה שממנו הושתת העולם, ומציון  נ"ד:(
נכלל יופיו של עולם, כענין זה היה גם ביצירת האדם שלקח 
הקב"ה עפר ממקום המזבח וברא את האדם עיי"ש, מבואר 

דעולם מן הצדדין נבראו א"כ גם  )שם(מזה דלמ"ד ביומא 
כענין זה שצבר הקב"ה עפר מד' רוחות בריאת האדם היתה 

השמים וברא את האדם, ונמצא לפי"ז דהנך ב' דרשות 
שברש"י אם האדם נברא ממקום המזבח או מעפר של ד' 

הצדדין נבראו או ן רוחות השמים, תליא בזה אי העולם מ
מאמצעיתו, דא"א מן הצדדין נבראו אז אמרינן דצבר הקב"ה 

יתו נברא אז אמרינן מצעאמד' רוחות השמים, וא"א דמ
 דהאדם נברא ממקום המזבח.

 
דזה אי דו פרצופין נבראו או  ,כתב )פרשת משפטים(ובספר יד דוד 

אמרינן דהאדם נברא מן האדמה  ,  אימצלע נבראת תליא
ממקום המזבח, ממקום כפרתו נברא, דאז בודאי ס"ל דו 
פרצופין נבראו, דאי לא תימא הכי, תמה עליך, וכי גברא בעי 

 )דף ל"ד.(רה ונשי לא בעי כפרה, כדאיתא במסכת קידושין כפ
 גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי עיי"ש.

 
ומעתה מבואר שאלת המדרש, דכיון דכתיב ואתה תצוה 

האמתלא כדי  יך כפרה על שבירת הלוחות, דאין לודמשה צר
שידונו כפנויה, דהלא איכא טענת מודעא, ואף שע"ז הוא מז' 

הא לא עבדו רק בשיתוף דלא נצטוו ב"נ מצות בני נח, מ"מ 
על שיתוף, ומעתה ס"ל שאמר לעולמי די, וס"ל דעולם 
מהצדדין נבראו, ואדם לא נברא ממקום המזבח, ולפי"ז י"ל 
דחוה מצלע נבראת, ולכן צריכין קרא דאותו, ואינו ראיה 

וע"כ דהטעם דמלין לשמונה כדי שלא דמילה הוה כקרבן, 
מעתה י"ל בקטן שאין אמו טמאה יהא אביו ואמו עצבים, ו

לידה נימול אפילו קודם לשמונה, ומשו"ה נסתפק המדרש 
 בהך שאילתא ודו"ק.

 
* 

 
 )ד"ה ויקחו אליך(עפימש"כ החתם סופר י"ל, שלישים על כולו ו

וז"ל, דקדק מ"ו בהפלאה אומרו שמן זית ולא זיתים, לפע"ד 
י כל כמו שבזכות כהנים הצדיקים נעשה נס ודלק נר מערב

היום, ה"נ בזכות מרע"ה כי רב בז' ימי המילואים שהיה הוא 
משמש בכהונה הוציא טפה אחד מזית אחד ובערו כל הנרות 
תמיד כל אותן ז' הימים, והיינו ויקחו אליך דייקא שמן זית זך 



 

 ה 

שהוא טפה ראשונה מזית אחד ויהיה בו די להעלות נר תמיד 
וכת העדות יערוך כל ז' ימי המילואים, ושוב אמר מחוץ לפר

 כו רק מערב עד בקר ולא יותר, ורמזאותו אהרן ובניו והם יערי
במ"ש העדות על נר מערבי שהוא עדות לישראל שבו נעשה 

  כל היום בשמן כמדת חברותיה עכ"ל. נס גם לאהרן שדלק
 

וכתב ע"ז בשפע קודש, דמוכח מדבריו שהיתה הרשות נתונה 
א מזית אחד כדי צורך ביד משה רבינו לסמוך על הנס להוצי

זאת לא יתכן לומר אלא למאן הדלקת הנרות שבעת ימים, ו
סומכין על הנס, אבל אי ס"ל אין סומכין על הנס, איך דאמר 

היה אפשר לו לסמוך על הנס ולהוציא מלכתחילה שמן מזית 
 אחד בלבד עכ"ד. 

 
דזה אי סומכין על  ,כתב לחדש )פרשת וישב(ובספר יקהל שלמה 

תליא אי אמרינן דכהנים הוה שלוחי דידן או  הנס או לא
 )דף כ"א:(יומא מסכת שלוחי דרחמנא, עפי"מ שאמרו חז"ל ב

עה"פ ונתנו בני אהרן הכהנים אש על המזבח, דאעפ"י שאש 
, ולכאורה עיי"ש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט

צ"ב דאם כבר ירדה אש מן השמים אמאי צריכין עוד להביא 
וט, וכתב הרבינו בחיי דהטעם הוא כדי להסתיר ההדין אש מ

הנס, דירידת אש מן השמים הוא נס, ולכן צוה ה' להביא אש 
מן ההדיוט כדי להסתיר הנס, ולפי"ז ס"ל דאין סומכין על הנס 
ולכן צריך גם להסתיר הנס, עוד טעם כתבו המפ' דהמצוה 
להביא אש מן ההדיוט הוא, כדי להורות דכהנים הוה שלוחי 

ן ולא שלוחי דרחמנא, והיוצא לנו מזה דמאן דסובר דיד
דכהנים הוה שלוחי דרחמנא, ולדידיה הטעם דמצוה להביא 
מן ההדיוט כדי להסתיר הנס, ולפי"ז ס"ל דלא סמכינן אניסא, 

וה שלוחי דידן ס"ל דאין להסתיר משא"כ מאן דס"ל דכהנים ה
ט , וסומכין על הנס, והטעם דצריכין להביא אש מן ההדיונסה

 .להורות דכהנים הוה שלוחי דידן עכ"ד
 

אמר רב הונא בריה דרב  ,)דף כ"ג:(קידושין מסכת ואיתא ב
הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו, דאי ס"ד שלוחי דידן  ,יהושע

נינהו מי איכא מידי דאנן לא מצי עבדינן ואינהו מצי עבדי, 
מסכת שהקשו דאמאי מיבעי לן ב )ד"ה דאמר(ועיין שם בתוס' 

אי הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו או שלוחי  ,)דף ל"ה:(ים נדר
דידן, ולא איפשיטא, ואמאי לא מייתי התם הך מילתא דרב 

 הונא בריה דרב יהושע עיי"ש.
 
מבעל הברך משה  תרץהבאנו ל )פרשת וישלח(משה  לאיבהוו

הגמ' על ר"ה בריה  ההקש )שם(ין קידושמסכת , דהנה בזצ"ל
יכול לעשות שליח לקבל גיטו מיד  דעבד נןדר"י מהא דאמרי

רבו, אע"ג דאיהו לא מצי מקבל ליה, ומשני דעכ"פ איתא 
בתורת שליחות לקבל גט חבירו מיד רבו של חבירו, וכיון 
דאיתא בשום שליחות עושה נמי שליחות לעצמו, משא"כ 

 לעשות שליח נן יכוליןישראל דליתיה בקרבנות כלל אי
 .יי"שלוחי דרחמנא ער מוכח דהם שלהקריב קרבן, ושפי

ילפינן דנשים פטורות מלמול את  (.ט)דף כ"קידושין  במסכתו
בניהם, משום דכתיב כאשר צוה אותו אלקים ודרשינן אותו 

דלמ"ל קרא מיוחד  )ד"ה אותו(ולא אותה, והקשו שם התוס' 
דנשים פטורות למול בניהם, תיפ"ל דהוי מ"ע שהזמן גרמא, 

ריך למול בשמונה דוקא, וכל דמצות מילה תלוי בזמן שהרי צ
 מעשהז"ג נשים פטורות עכ"ק התוס' עיי"ש.

 
תב , לפי"מ שככתב לתרץ )פרשת וארא( ושעהנחלת יעקב י פרסבו

 )סי' י"ג אות ג'(ובארצות החיים  (:)דף קמ"זבמעין החכמה עה"מ 
דנשים  הטעםדבקדשים נשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא, ד

מדהוקשה כל  (.דל"דף )קידושין פטורות ממ"ע שהז"ג ילפינן ב
עיי"ש, והני מילי  התורה כולה לתפילין ותפילין הוקש לת"ת

למד בהיקש דדבר ה בכל מצות התורה, אבל בקדשים דקיי"ל
תמורה וב (.ט)דף מ"זבחים כמבואר ב ,אינו חוזר ומלמד בהיקש

תו לא ילפינן מתפילין שהוקש לת"ת לפוטרם , (:א)דף כ"
  .גבקדשים חייבות במ"ע שהז"ד "ג, וי"לבמעשהז

 
קידושין מסכת קושית התוס' ב )שם(במעין החכמה  רץובזה תי
ד"ה הקבלות, דלמ"ל קרא למעט נשים מסמיכה  )דף ל"ו.(

ותנופה וכו', תיפ"ל דהוי מעשהז"ג, דאינן נוהגת אלא ביום 
דכתיב ביום צותו להקריב קרבניהם עכ"ק, ולהנ"ל מיושב, 

ם אי לאו דגלי לן דפטורות, הוה אמרינן דבמצ"ע בקדשי
דנשים חייבות אף דהוי מצ"ע שהז"ג, דבקדשים לא שייך הך 

 כללא עיי"ש במעין החכמה.
 

דלכן איצטריך קרא  )שם(ולפי"ז תירץ בנחלת יעקב יהושע 
דאותו ולא אותה דנשים פטורות למול, דאי מטעם דהו"ל 

נחשב  מעשהז"ג לא הוי פטרינן להו, כיון דמצות מילה
 )פרשת לך(ובזוה"ק  )ויקרא פכ"ז סי' י'(דאיתא במד"ר כהקרבת קרבן כ

ם דמילה הוי כקרבן, ולכן מלין לשמונה, כדכתיב בקרבן ומיו
)אות ועיין בילקוט פרשת לך  השמיני והלאה ירצה וגו' עיי"ש,

דכל מי שהוא מגיש את בנו למילה כאלו כהן גדול מקריב  פ"א(
א"כ הוי מצות מילה בח עיי"ש, מנחתו ונסכו על גבי המז

אף דהוי מ"ע  הןחייבות ב קדשים דנשיםדעשה מצות כ
אותה, לא  אלוקרא דאותו אי לאו דגלי לן לכן ושהזמן גרמא, 
 עכ"ד. הימנו ולכן איצטריך קרא נשים היינו פוטרין ה

 
נדרים הנ"ל מסכת ומעתה מיושב נמי סוגית הגמרא ב
ן, דאף דקיי"ל דכל דמיבע"ל דלמא כהנים הוי שלוחי דיד

מילתא דאיהי לאו עביד שלוחא לא מצי משווי, מ"מ כיון 
דבמה שהוא קצת בתורת השליחות סגי לענין שיהא בכוחו 
לשוויה שליח, כדאמרינן גבי עבד דאף שאינו בתורת גיטין 
מצי עביד שליח, הואיל ואיתניהו בשליחות שהעבד נעשה 

יש ישראל ן דכל שליח לרבו לקבל גיטו של חבירו, ולכן כיו
נמצא דישראל קרבן, כהקרבת  להם חלק במצות מילה שענינו

, איתנהו קצת בתורת קרבנות ושפיר מצי משווי לכהנים שליח
 .שוב י"ל דכהנים שלוחי דידן נינהוו



 

 ו 

ורב הונא בריה דרב יהושע דס"ל דכהנים הוי שלוחי דרחמנא, 
מצי מטעמא דליכא מידי דאנן לא מצי למיעבד ושלוחי דידן 

עבדי, משום דס"ל דישראל ליתנהו כלל בתורת קרבנות, ס"ל 
דאין הכרח מהא דאיצטריך קרא דאותו ולא אותה דמילה 
חשיבא כקרבן, די"ל דלכן איצטריך קרא דאותו, כמו שתירצו 

דמילה שלא בזמנה  )דף ע"ב:(יבמות מסכת דלמ"ד ב )שם(התוס' 
ג, כיון נוהג בין ביום ובין בלילה, ל"ה מילה מצ"ע שהז"

או כשאר  דלאחר שמנה ימים זמנה ביום ובלילה עיי"ש,
 עכ"דהתירוצים שכתבו הראשונים לתרץ קושית התוס', 

בתוס' ביאור, מבואר מזה דמאן דס"ל דכהנים הוי שלוחי דידן 
ס"ל דמילה הוי כקרבן, משא"כ מאן דס"ל דהוי שלוחי 

 .דרחמנא אין הכרח לומר דמילה הוי כקרבן
 

איתא  א( .עמים למה תינוק מלין לשמונהוהנה יש ב' ט
, שאלו תלמידיו את ר' שמעון בן יוחי, )דף ל"א:(במסכת נדה 

, שלא יהיו )ולא לשבעה(מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה 
איתא בזוה"ק  ב( .כולם שמחים ואביו ואמו עצבים עיי"ש

  דמילה הוה כקרבן, וכ"כ הרבינו בחיי דמצות  )פרשת לך(
ענין קרבן, וכשם שדם הקרבן לכפרה על המזבח המילה הוא כ

כך דם המילה מכפר, ועל כן מצותה ביום השמיני כי הקרבן 
לא יוכשר עד יום השמיני עכ"ד, ולפי"ז י"ל דא"א הטעם 
דנימול לשמונה משום שלא יהיו כולם שמחין ואמו ואביו 
עצבים, שפיר י"ל דהיכא דאין אמו טמאה לידה נימול מיד, 

    טעם דנימול לשמנה משום דמצוה מילה משא"כ א"א ה
הוא כקרבן, אז אפילו היכא דאין אמו טמאה לידה אמרינן 

 דנימול דוקא לשמנה.
 

שאמרה תורה ויקחו אליך ובזה יבואר דברי המדרש, דכיון 
שמן זית זך, נקט זית בלשון יחיד, להורות דרשאין לסמוך על 

ל ומעתה ס"נס, שיספיק מזית אחד להדלקת שבעת ימים, 
דכהנים הוי שלוחי דידן, ולא תקשי מי איכא מידי דאנן לא 

יש להם חלק ישראל מצי עבדינן ואינהו מצי עבדי, כיון דכל 
נמצא דישראל איתנהו קרבן, כהקרבת  במצות מילה שענינו

מוכח ו, קצת בתורת קרבנות ושפיר מצי משווי לכהנים שליח
ה הוא י"ל דזהו הטעם דמילמזה דמילה הוי כקרבן, ומעתה 

לשמונה ימים, ולא מפני שלא יהא אביו ואמו עצבים, ואף 
היכא דאין אמו טמאה לידה אמרינן דנימול דוקא לשמונה, 
ולכן הביא הלכה זו כאן, והביא ראיה מיצחק דמשם חזינן 

 דנימול לשמונה אף היכא דאין אמו טמאה לידה ודו"ק.
 

* 
 
וה את בני י"ל, עפימש"כ דלכן כתיב ואתה תצרביעי בקודש ו

ישראל וגו' ואתה תדבר אל כל חכמי לב וגו' דלכאורה אמאי 
דאיתא רק ע"י שליחות ולא ע"י משה רבינו בעצמו,  ההי

דכשעלה משה למרום הראה לו  ,ב(-)פרשה מבשמות רבה 
הקב"ה כל כלי המשכן ואמר לו כך וכך עשה, בא משה לירד, 

ך סבור שהוא עושה אותו, קרא לו הקב"ה א"ל משה, מל
עשיתיך, אין דרך המלך לעשות דבר, אלא גוזר, ואחרים 
עושים, אף אתה אין לך רשות לעשות דבר, אלא אמור להם 

 והם עושים וכו' עיי"ש בפירוש מהרז"ו.
 

הקשה דהיאך נוכל לומר שמשה  )אות מ"ג(ובספר בית המדרש 
דאין  )פ"ו ה"א(היה מלך, לפי"מ דאיתא בירושלמי שקלים 

לכים שנאמר שום תשים עליך מלך וסמיך מושחין כהנים למ
לא יהיה לכהנים הלוים חלק ונחלה עיי"ש, וכיון דמרע"ה  הלי

 היה כהן, היאך אפשר למרע"ה להיות כהן ומלך עכ"ק.
 

ברכה כתב דגבי משה רבינו שפיר  רשתאך בספר נחלת יעקב פ
במסכת אמרינן דאפשר להיות מלך וכהן, לפי"ד המהרש"א 

דלכן א"א לכהן להיות מלך, דהא מקום יש  ו.(")דף סקידושין 
להלביש כתר מלך  בראש להניח שני תפילין, ומלך צריך

   ד מקום להניח תפילין, וכמו כן הכהן ובראשו, ויש לו ע
     צריך להלביש את הציץ נזר הקודש בראשו, ויש לו ג"כ 

מלך וכהן  העוד מקום להניח תפילין בראשו, לא כן אם יהי
לו מקום להתפילין,  הציץ, לא יהיוישא על ראשו הכתר וה

ולכן אין מושחין כהונה למלכים עיי"ש, וכ"ז יונח בכל 
האנשים, אבל משרע"ה שבשבילו נברא העולם כמבואר 
במדרש בראשית ברא וגו' בשביל משה שנקרא ראשית, והיינו 
טעמא דכל הנבראים שנתהוו מאדם הראשון נהנו מאכילת עץ 

מהקנה של אדה"ר,  ההי הדעת שאכל אדה"ר, אבל משרע"ה
ולא נהנה מאכילת עץ הדעת שאכל אדה"ר, ולא חטא בעץ 
הדעת, ע"כ בשבילו נברא העולם, ונודע מש"כ הקדמונים 
דתפילין הוא כדי לתקן חטא אדה"ר, וכיון דמשרע"ה לא 

יכול  הצריך להניח תפילין, ושפיר הי החטא, ע"כ לא הי
 .להיות כהן ומלך ביחד עכ"ד

 
ליא אי ס"ל דרשינן טעמא דקרא או לא דרשינן, אך י"ל דזה ת

דאי ס"ל דרשינן טעמא דקרא אז י"ל דהטעם דאין מושחין 
מלך וכהן וישא  האם יהיכהנים למלכים כמש"כ המהרש"א ד

ולכן י"ל  לו מקום להתפילין, העל ראשו הכתר והציץ, לא יהי
צריך להניח תפילין, שפיר יכול להיות  הלא הידמשה רבינו ש

  .מלךכהן ו
 

משא"כ אי ס"ל לא דרשינן טעמא דקרא, אז לא אמרינן הטעם 
דאין מושחין כהנים למלכים כדברי המהרש"א הנ"ל, וגם אצל 

 משה רבינו אמרינן דאין מושחין כהנים למלכים.
 

        החוט המשולש דשאלת המדרש הוא והבאנו מש"כ 
הנה י"ל ו, עכ"ד בקטן שאין אמו טמאה לידה לכמה נימול

תא היכא דאין אמו טמאה לידה אי נימול בביאור הפלוג
לשמונה דוקא או אפילו קודם שמונה, עפ"י הגמרא הנ"ל 
דלכן אמרה התורה דקטן נימול לשמונה כדי שלא יהיו הכל 

  .שמחין ואביו ואמו עצבים



 

 ז 

דרשינן טעמא דקרא, והטעם דקטן נימול  ם אמרינןולפי"ז א
לשמונה משום שלא יהיו אביו ואמו עצבים, אז שפיר י"ל 
דהיכא דאמו אין טמאה לידה, דאז לא שייך הטעם הנ"ל, 
אמרינן דקטן נימול אפילו קודם לשמונה, משא"כ למאן דס"ל 
דלא דרשינן טעמא דקרא, אז לא נחתינן לחלק בין אמו טמאה 
לידה ובין אינה טמאה לידה ובכל אופן אמרינן דנימול דוקא 

 לשמונה ימים.
 

ב ואתה תצוה דהיינו ובזה יבואר דברי המדרש, דכיון דכתי
שמשה יצוה שיעשה ע"י אחרים מטעם שמשה היה מלך, 
ולכאורה קשה דהרי היה כהן ג"כ ואין ממנין שניהם ביחד, 

שפיר יכול להיות כהן ומלך וע"כ כמש"כ הנחלת יעקב דמשה 
ויש לומר דכשאין , ומעתה ס"ל דדרשינן טעמא דקרא, ביחד

לכן הסמיך ו ,אמו טמאה לידה דנימול אף קודם שמונה
 .ו"קהשאלה לפרשתנו וד

 
* 

 
כתב  )בפרשתן דף קכ"ג:(בספר פענח רזא ד ,חמישיתו אוסף עליוו

הטעם דלא הזכיר שם משה רק ואתה תצוה, כיון דמשה היה 
ממנו הכהונה וניתנה לאהרן, לכן לא נזכר שמו  כהן וניטלה

והטעם דניטלה הכהונה ממשה, על כל השייך לכהן עיי"ש, 
' דהוא משום שהרג את המצרי, עיין בתפארת צבי כתבו המפ

 .)דף י"ד:(ובספר שתי ידות  )פ' קרח(
 

ויך את המצרי, במה  כ"ט(-)שמות פרשה אואיתא במדרש רבה 
הלהרגנו הרגו, רבנן אמרו הזכיר עליו את השם והרגו שנאמר 

מות  ,)דף ל"א:(בבא מציעא מסכת ב יתאאתה אומר, עיי"ש, וא
אלא במיתה הכתובה בו, מנין שאם אי יומת המכה אין לי 

אתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו שאתה רשאי להמיתו 
ו, תלמוד לומר מות יומת מכל בכל מיתה שאתה יכול להמית

 )דף רל"ט.(עיי"ש, וכתב בספר תולדות יצחק פ' וישב  מקום
דהחטא לא היה על עצם הריגת המצרי דהרי היה חייב מיתה 

)דף סנהדרין מסכת ישראל דאמרינן בכדין עכו"ם שהכה את 

דחייב מיתה, אך עיקר החטא היה במה שהרגו בשם  נ"ח:(
המפורש ולא היה ראוי להורגו בכך, ולפי"ז אי חטא משה 
במה שהרג את המצרי במיתה שאינה כתובה בו, תליא אם 
דברה תורה כלשון בני אדם או לא, דאי אמרינן לא דברה 

משה יכול להרוג המצרי  תורה כלשון בני אדם שפיר היה
במיתה זו, משא"כ אם דברה תורה כלשון בנ"א אז לא יכול 

  להרוג את המצרי רק במיתה הכתובה בו עיי"ש.
 

והנה יש ב' טעמים למה תינוק מלין לשמונה, א(, איתא 
, שאלו תלמידיו את ר' שמעון בן יוחי, )דף ל"א:(במסכת נדה 

, שלא יהיו שבעה()ולא למפני מה אמרה תורה מילה לשמונה 
דאיתא במד"ר  כולם שמחים ואביו ואמו עצבים עיי"ש, ב(,

, ולמה התינוק נימול לשמנה ימים, שנתן א(-)פרשה ופרשת תצא 

הקב"ה רחמיו עליו להמתין לו עד שיהא בו כחו, וכשם 
       שרחמיו של הקב"ה על האדם, כך רחמיו על הבהמה 

ולפי"ז י"ל מנין שנאמר ומיום השמיני והלאה וגו' עיי"ש, 
הטעם דנימול לשמונה משום שלא יהיו כולם  ם אצרינןדא

שמחין ואמו ואביו עצבים, שפיר י"ל דהיכא דאין אמו טמאה 
         לידה נימול מיד, משא"כ א"א הטעם דנימול לשמנה 

, אז אפילו היכא דאין אמו טמאה לידה כדי שיתחזק כחו
 אמרינן דנימול דוקא לשמנה.

 
, דלכאורה לפי )סי' ס"ז אות ד'( וכתב בספר מאיר עיני חכמים ח"א

הטעם דכדי שיתחזק כח למה ממתינין לשמונה ימים נימא 
דהמצוה יהיה מגין על התינוק, וע"כ הטעם הוא משום דשכר 

 מצוה בהאי עלמא ליכא עיי"ש.
 

, ר' יעקב אומר, אין לך כל )דף ל"ט:(קידושין מסכת ואיתא ב
 ין מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה שא

)באותו מתן שכר להודיעך שאין מתן שכר אלא תחיית המתים תלויה בה 

, בכיבוד אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך ולמען לעולם הבא(
ייטב לך, בשילוח הקן כתיב למען ייטב לך והארכת ימים, הרי 
שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה 

רתו נפל ומת, היכן ושלח את האם ונטל את הבנים, ובחזי
טובת ימיו של זה והיכן אריכות ימיו של זה, אלא למען ייטב 
לך לעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו 

למען ייטב לך בעוה"ז, ולמען יאריכון  )דף מ.(ארוך, ורבנן ס"ל 
 ימיך לעוה"ב עיי"ש. 

 
ב, כת )אות ב'(בעמק הלכה  )פרשת יתרו(ובספר המדרש והמעשה 

דר' יעקב ורבנן פליגי אי דברה תורה כלשון בני אדם או לא, 
דרבנן ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ ליכא לפרש 
שניהם על עוה"ב, דתרי קראי על עוה"ב למה לי, וע"כ דלמען 
ייטב לך בעוה"ז ולמען יאריכון ימיך לעוה"ב, וא"כ ע"כ דיש 

רה תורה כלשון שכר מצוה בהאי עלמא, ור' יעקב ס"ל דדב
בני אדם, וא"כ י"ל דשניהם קאי על עוה"ב, ושכר מצוה בהאי 

 עלמא ליכא עכ"ד עיי"ש.
 

ולא הזכיר שם דרש, דכיון דכתיב ואתה תצוה ובזה יבואר המ
 דהכהונה ניטלה ממנו בעת שהרג את המצרי,משום , משה

ומינה דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ושכר מצוה בהאי 
עתה י"ל דלכן מלין לשמונה כדי שיתחזק עלמא ליכא, ומ

וי"ל דזהו הטעם דמילה הוא לשמונה ימים, ולא מפני כחו, 
שלא יהא אביו ואמו עצבים, ואף היכא דאין אמו טמאה לידה 
אמרינן דנימול דוקא לשמונה, ולכן הביא הלכה זו כאן, והביא 
ראיה מיצחק דמשם חזינן דנימול לשמונה אף היכא דאין אמו 

  ידה ודו"ק.טמאה ל
 

* 



 

 ח 

 )בפרשתן דף קכ"ג:(ר פענח רזא בספהבאנו מש"כ דובווין תתקטר, 
הטעם דלא הזכיר שם משה רק ואתה תצוה, כיון דמשה היה 

ממנו הכהונה וניתנה לאהרן, לכן לא נזכר שמו  כהן וניטלה
 ,)דף ק"ב.(זבחים מסכת איתא בו על כל השייך לכהן עיי"ש,

ע בן קרחה אומר, כל חרון אף ויחר אף ה' במשה, ר' יהוש
)סימן מה של חרון היה שם, פעמים הכאה פעמים שבתורה נאמר בו רושם 

וזה לא נאמר בו רושם, ר"ש בן יוחאי  נזיפה פעמים קללה וגידוף(
אומר אף זה נאמר בו רושם שנאמר הלא אהרן אחיך הלוי, 
והלא כהן הוא, הכי קאמר אני אמרתי אתה כהן והוא לוי 

תא בשמות רבה א כהן ואתה לוי וכו' עיי"ש, וכן אישיו הועכ
מה חרון אף היה שם  ,וגו' ה' במשהויחר אף  ,י"ז(-)פרשה ג

שניטלה הכהונה ממשה וניתנה לאהרן, אמרו רבותינו ז"ל 
הלא אהרן אחיך הלוי, וכי מאחר שאמר אחיך איני יודע שהוא 

אתה לוי, אלא אמר לו ראוי היית להיות כהן והוא לוי, ולפי ש
מסרב על דברי תהיה אתה לוי והוא כהן, ועיי"ש בידי משה 

 .תב דכאן ניטלה הכהונה ממשה עיי"ששכ
 

וכבר האריכו המפ' להמליץ על משרע"ה דלכן לא רצה לילך 
למצרים, משום דס"ל דאכתי לא הגיע הזמן, דהגזירה להיות 
בגלות היתה על ארבע מאות שנה, כדכתיב כי גר יהיה זרעך 

הם ארבע מאות שנה ואכתי לא הגיע הזמן, אך בארץ לא ל
, אמרו ישראל לפני הקב"ה א(-ו")פרשה טאיתא במד"ר פרשת בא 

רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין 
הנה הסתיו  א("י-)שה"ש בלא שלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 

דקושי השעבוד הדומה לסתיו  )שם(עבר, ופי' ביפה תואר 
 ם הגלות עיי"ש. השלי

 
 'פ, וב)ד"ה אמנם אפשר לפרש( והנה החיד"א בראש דוד פ' שמות

דהא אם  ,כתב )בפיסקא מה נשתנה(שמחת הרגל וב ,)ד"ה בכורות(וארא 
י השעבוד השלים הזמן או לא, תליא אם היה לאבותינו שוהק

בבא במסכת  יתאן ישראל או דין ב"נ, דאקודם מתן תורה די
של למלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו מ ,(.)דף י'בתרא 

בבית האסורין, וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו, 
והלך אדם אחד והאכילו והשקהו, כששמע המלך מיד כועס 
עליו, אבל מלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית האסורין, 
וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו, והלך אדם אחד 

 ,מע המלך, דורון משגר לו עיי"ששקהו, כששוהאכילו וה
נים והנה אם אבותינו היה להם דין ישראל דאז הם נקראים ב

י השעבוד להשלים הזמן, שולמקום, אז שפיר י"ל דהועיל ק
כיון דצער הוא למלך שבניו מצטערים, משא"כ אם נאמר 
דהיה לאבותינו דין ב"נ, דאז הם נקראים עבדים למקום, ועבד 

ה שמקניטין אותו יותר יש נחת לרבו, שכעס עליו רבו, כל מ
 עיי"ש. דקושי השעבוד הועיל להשלים הזמן ולכן ל"ש לומר

 
כתב לבאר מה דכתיב  )ד"ה תירץ ט'(עקב  'ובזרע ברך ראשון פ

ה' אלקים מה תתן לי , ויאמר אברם ב(-)פרשה ט"ובפרשת לך 

עד  )דף ז:(ברכות  'במסואנכי הולך ערירי וגו', ודרשו חז"ל 
רהם לא היה אדם שקרא להקב"ה אדון עד שבא אברהם אב

וקראו אדון שנאמר ה' אלקים וגו' עיי"ש, וקשה למה באמת 
באותו תפלה דוקא קראו אדון ומה עניינו שם לפי בקשה ההיא 
לפי המשך הפסוקים, אמנם הנה מצינו שלפעמים מכנה את 
ישראל בשם עבדים להקב"ה, ואז הקב"ה מלכינו ואדונינו, 

ים באים בתואר בנים והקב"ה אבינו וכמ"ש אם כבנים אם ולפעמ
בבחינתן,  כעבדים וכו', אבל נראה דיש הפרש וחילוק גדול

נינו ואנחנו עבדיו, א"כ אין לנו לבא ודדמצד שהקב"ה הוא א
עליו מצד שכר עבודתינו שכר המצות דקיי"ל דאין שכירות 
 משתלמת אלא לבסוף, ועל כן על זה הסוג אמרו שכר מצוה

בהאי עלמא ליכא, אבל מצד בנים אנו באים שיפרנסינו מצד 
הרחמים כרחם אב על בנים שמפרנס מכח רחמנות, ולכן אברהם 
בשעה שא"ל שכרך הרבה מאוד דמשמע שיש לו שכר מצות 

דמצד שאתה ואז אמר ה' וגו' קראו אדון לומר  ,אצל הקב"ה
ות שכיר , א"כ אין עתה פרעון השכר כי איןאדון ואני עבדיך

כי עד יום המות הוא עבד  ,נגבת בחיים כל זמן שהעבדות עליו
נרצע להקב"ה וכשימות נעשה חפשי, וא"כ כיון שאתה בבחינת 
אדון לי אין בידי לתבוע שכרי והרי אנכי הולך ערירי וגו' כיון 

דעם כל זה  ,שאין בידי לגבות השכר עכשיו בחיים, והשיב לו
ולכך אמר כה יהיה זרעך וגו', יהיה לו בנים ויוצא אותו החוצה וי

ועל כן ויחשבה לו צדקה ר"ל דאברהם חשב זאת לצדקה 
ומותרת דודאי לא ניתן לו מצד הדין שהרי לא ניתן לגבות שכרו 
מחיים ובודאי מה שיעשה לו הוא מצד הצדקה והחסד והרחמים 

מבואר דאי בני לא מצד תואר אדנות ועבדות וכנ"ל עכ"ל, 
לומר שכר מצוה בהאי עלמא איכא, ואי  ישראל נקראים בנים יש

     נקראו עבדים אז אמרינן שכר מצוה בהאי עלמא ליכא.
 

או משום  למה תינוק מלין לשמונה,והבאנו דאיכא שני טעמים 
שנתן או משום  ,שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים

וזה תליא אי  הקב"ה רחמיו עליו להמתין לו עד שיהא בו כחו,
צוה בהאי עלמא איכא או ליכא, דאי ס"ל שכר ס"ל שכר מ

מצוה איכא אז הטעם הוא שלא יהיה אמו ואביו עצבים, ואי 
 ס"ל שכר מצוה ליכא אז י"ל דהטעם הוא כדי שיתחזק כחו.

 
ולא הזכיר שם דרש, דכיון דכתיב ואתה תצוה ובזה יבואר המ

שסירב בשליחות  דהכהונה ניטלה ממנו בעתמשום , משה
הגיע הזמן משום דקושי השעבוד השלים, ומעתה המקום, דכבר 

יש לבני ישראל דין בנים למקום, ושכר מצוה בהאי עלמא איכא, 
וע"כ דהטעם דמלין לשמונה כדי שלא יהא אביו ואמו עצבים, 
ומעתה י"ל בקטן שאין אמו טמאה לידה נימול אפילו קודם 

 לשמונה, ומשו"ה נסתפק המדרש בהך שאילתא ודו"ק.
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