
 

 אהאם נתקשה משה בהלכות שחיטה או ל

וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום 
איתא בגמ' מנחות )כט.( תנא ר' ישמעאל  תמיד )כט לח(

שלושה דברים היו קשים לו למשה עד שהראה לו הקב"ה 
ים. מנורה דכתיב "וזה באצבעו ואלו הן, מנורה, ראש חודש, ושרצ

מעשה המנורה", ר"ח דכתיב "החודש הזה לכם", שרצים דכתיב 
"וזה לכם הטמא", ויש אומרים אף הלכות שחיטה שנאמר "וזה 

 אשר תעשה על המזבח" ע"כ.
והנה ג' דברים אלו הטעם שלא ידע משה את עניינם זה משום 
שלא ראה דוגמתם עד אותו הזמן, ועפי"ז יש לפרש שנחלקו 

מצות שחיטה האם משה ידעה ולכך בזה לא נתקשה, או שלא ב
 ידעה ולכך נתקשה, ואזלי לשיטתם,

שבגמ' חולין )יז.( נחלקו ר' ישמעאל ור' עקיבא האם הותר 
לישראל בשר נחירה במדבר או לא, שלר"י לא הותר להם אלא 
דוקא בשר שחוטה, ולר"ע הותר להם אף בשר נחירה, נמצא 

טה אף קודם מתן תורה, ולר"ע לא ידעו שלר"י ידעו הלכות שחי
 מפני שלא היו צריכים לשחוט שאכלו אף בשר נחירה.

ולפי"ז שפיר שרבי ישמעאל תנא רק שלושה דברים שנתקשה 
בהם משה, אך בהלכות שחיטה לא נתקשה מפני שכבר ידעם, 
ואילו היש אומרים היינו ר"ע שסובר שאף בהלכות שחיטה 

ותר להם בשר נחירה במדבר, נתקשה משה ולא ידעם שהרי ה
ולכך דורש מקרא "וזה אשר תעשה על המזבח", שכאן הוא 
הציווי הראשון בתורה על השחיטה ונאמר בו וזה, ע"כ שהראה 

 לו הקב"ה באצבעו כמו שדרשינן בשאר מקומות שכתוב "וזה".
 משך חכמה

 משום שמשה צוה את בנ"י לכך הוצרכו לשמן זית

יקחו אליך שמן זית וגו' )כח ואתה תצוה את בני ישראל ו
מקשים העולם מדוע כפלה תורה "ואתה תצוה", הרי יכלה  כ(

 תורה לכתוב רק "תצוה את בנ"י" בלי "ואתה".
ונראה ליישב ע"פ מה שכתוב במדרש שבשעה שאמר הקב"ה 
אנכי ולא יהיה לך נעקר יצר הרע מלבם, וגם היו לומדים ולא 

עמנו ונשמעה חזר יצר  שוכחים, וכיון שאמרו ישראל דבר אתה
הרע אליהם והיו לומדים ושוכחים. ואיתא בגמ' מסכת הוריות 

 )יג:( ששמן זית יפה לשכחה.
וע"פ ב' הקדמות הללו יש ליישב כפל הלשון, שנמצא לפי"ז 
שמה שישראל לומדים ושוכחים הוא רק משום שמשה צוה את 

ת התורה לישראל ולא הקב"ה, ומאחר וכך צריכים ישראל שמן זי
משום שיפה לשכחה, ולפי"ז כך הוא פירושו של הפסוק: "ואתה 
תצוה את בנ"י" כלומר מכיון שאתה משה תצוה את בנ"י את 

 ולכן  התורה,התורה ולא הקב"ה, מחמת כך לומדים ושוכחים את 

 

את "ויקחו אליך שמן זית" כלומר משום כך שאתה תצוה להם 
 התורה לכן צריכים הם לשמן זית שיפה לשכחה.

 שארית יעקב

 מה היה חקוק על האורים ותומים

לשון המקרא  והאבנים תהיין על שמות בני ישראל )כח כא(
קשה מאוד, שהרי השמות היו חקוקים על האבנים, וא"כ יותר 
נכון היה לומר והשמות היו על האבנים ולא לומר שהאבנים היו 

 על השמות.
ד יש להקשות ובהקדם דבגמ' יומא )עג:( איתא למה נקרא עו

שמם אורים ותומים, אורים שמאירים את דבריהם, תומים 
שמשלימים את דבריהם, כלומר שכל האותיות היו חקוקות על 
האורים ותומים, מקשה הגמ' שהרי אין צד"י אצל שבטים נמצא 
שאין את כל האותיות, מתרצת הגמ' שאף שמות האבות היו 

קוקים על האורים ותומים ונמצא שיש צד"י אצל יצחק, מקשה ח
הגמ' שעדיין חסרה האות ט', מתרצת הגמ' שהיה כתוב על 
האו"ת אף שבטי ישורון, הרי שיש את כל האותיות, ויש להקשות 
מדוע מקשה הגמ' קודם על האות צ' ורק אח"כ על האות ט', הלא 

 הט' קודמת לצ'.
חברתה וכדלהלן, שהוקשה  ונראה שקושיא אחת מיישבת את

לגמ' כהקושיא הראשונה מדוע לא כתוב שהשמות היו על 
האבנים אלא האבנים על השמות, ומכח קושיא זו הבינה הגמ' 
שעל האבנים היה כתוב אף את שמות האבנים, וכך פירוש 
הפסוק: ושמות האבנים תהיין על שמות בנ"י, כלומר ששמות 

מות בנ"י, ומאחר שכך האבנים נמי נכתבו על האבנים עם ש
הבינה הגמ' תו לא קשה שלא נכתבה האות ט', שהרי היא היתה 

 כתובה על האבן שנקראת פטדה, הרי שיש ט'.
אלא שהוקשה לגמ' שעדיין האות צ' חסרה, ומשום כך תירצה 
הגמ' ששמות האבות נמי היו באו"ת, ויש להבין מהיכן למדה 

כתיב והאבנים הגמ' כך מהמקרא, וי"ל שהגמ' למדה זאת מד
תהיין, ובקרא מצינו שהאבות נקראו אבנים שנאמר "משם רועה 
אבן ישראל" )בראשית מט כד(, וא"כ כך הוא פירוש הפסוק: 
"והאבנים" כלומר האבות "תהיין על שמות בנ"י", כלומר שנכתבו 

 עם שמות בני ישראל.
אלא שמעתה ש"והאבנים" לא קאי על שמות האבנים אלא על 

תו אין דרשה ששמות האבנים נכתבו על הלוחות,  שמות האבות,
וא"כ הדרא הקושיא שחסרה האות ט', ועל כך מתרצת הגמ' 

 שהיה כתוב על האו"ת שבטי ישורון, הרי שלא חסרה האות ט'.
ולפי"ז מיושב היטב לשון הפסוק כמ"ש דאבנים קאי על האבות, 
וכן שפיר שקודם מקשה הגמ' על האות צ' ורק אח"כ על האות 

', שרק אחר שמסיקה הגמ' ששמות האבות נכתבו הוקשה לגמ' ט
 שהאות ט' חסרה.

 מאיר עיני חכמים תליתאה
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 פורים

כיצד מותר להזכיר את שמו של המן שעשה עצמו 
 ע"ז

בגמ' חולין )קלט:( איתא המן מן  המן בן המדתא האגגי )ג א(
התורה מנין, שנאמר המן העץ וגו' )בראשית ג יא(. ותמוה 

 "כ חשוב לגמ' לידע היכן מוזכר המן בתורה הקדושה.מדוע כ
ונראה לפרש שהנה בפרשת משפטים נאמר ושם אלוהים 
אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך )כג יג(, ולומדת הגמ' 
בסנהדרין )סג:( ממקרא זה שאסור להזכיר ולהעלות על פיו שם 

זרה שהוזכרה בפירוש בתורה של ע"ז, אמנם שם של עבודה 
מותר להזכיר, וכגון פעור שהרי נאמר בתורה ונשב בגיא מול 

 בית פעור )דברים ג כט(.
ועפי"ז י"ל שהוקשה לגמ' כיצד אפשר להזכיר את שמו של 
המן, הרי המן עשה עצמו ע"ז שמסיבה זו לא השתחווה לו 
מרדכי, וכיצד מזכירים את שמו, אלא ע"כ שהוזכר שמו בתורה 
ולכך אפשר להזכירו, לפיכך מקשה הגמ' המן מן התורה מנין, 

 ומתרצת דכתיב "המן העץ" ולכך מותר להזכיר את שמו.
 משמיה דהחזון איש

מדוע נתחייב המן מיתה אף שרק ציווה להרוג את 
 ישראל

איתא בגמ' חולין )קלט:( המן מן  המן בן המדתא האגגי )ג א(
ג יא(. ויש להבין מה  התורה מנין, שנאמר המן העץ )בראשית

 השייכות בין זל"ז. 
ונראה לבאר בהקדם דיש להקשות מדוע נתחייב המן מיתה, 
הלא הוא לא תכנן להרוג את ישראל בעצמו, אלא הוא רק צוה 
להרוג, וקיי"ל בגמ' קידושין )מב:( דאין שליח לדבר עבירה. 
וצריך לומר ע"פ מה דאיתא בילקוט )וישלח רמז קלה( קדש 

ה' כו' כל אכליו יאשמו, מה הקדש הנהנה ממנו חייב ישראל ל
מיתה אף ישראל כו', הרי בדברי הילקוט שמשולים ישראל 
להקדש, ונמצא כאשר צוה המן להשמיד להרוג ולאבד את כל 
היהודים הרי הוא כרוצה למעול בהקדש, וגבי מעילה קיי"ל 
בגמ' )שם( שיש שליח לדבר עבירה. ואין להקשות דהרי סו"ס 

יצאה מחשבתו ומדוע נענש, שכבר איתא בגמ' בקידושין לא 
 )לט:( שלגבי גוי דן הקב"ה מחשבה כמעשה.

אלא שעדיין קשה שהגמ' לומדת חטא חטא מתרומה להקדש, 
וגבי תרומה קיי"ל בגמ' מעילה )יח:( שאין מעילה במחובר 
לקרקע, וא"כ ה"ה בהקדש שאין מעילה בהקדש המחובר 

נו כמחובר לקרקע כדאיתא בגמ' לקרקע, והנה האדם הרי די
סנהדרין )טו.( דהמקדיש עבדו אין מועלין בו, ופרש"י הטעם 
משום שעבד הרי הוא כקרקע ואין מעילה בקרקעות, וא"כ 
הדרא קושיא לדוכתא מדוע נתחייב המן מיתה, והא א"א 
למעול בישראל שדינם כמחובר. וכדי ליישב זאת ע"כ י"ל 

"ה אין מועלין( שסובר שיש כרשב"ם בפ"ק דסנהדרין )טו. ד
 מעילה בקרקעות.

אלא שקשה מנין שאכן יש מעילה בקרקעות כדברי רשב"ם, 
ונראה להוכיח כך מקרא לגבי עץ הדעת, שהרי נאמר בקרא 
"המן העץ אשר ציויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת", וכתב 
השל"ה )בפר' נשא( שאדם הראשון מעל בהקדש כשאכל מן 

יש מעילה במחובר לקרקע כשיטת האילן, מוכח מקרא זה ש
רשב"ם, ושפיר מדוע נענש המן על שצוה להרוג את ישראל 

 מפני שמעילה שייכת בקרקעות, ויש בה שליח לדבר עבירה.
ולפי"ז אתי שפיר מדוע דוקא בקרא זה נרמז המן בתורה, 

 שממקרא זה מוכח שדינו של המן הוא מיתה.
 זית רענן לבעל המג"א

 רו שמןוהו"ד בספ –)פר' נח 
 ששון עה"ת(

 

כיצד שייך זה שעם ישראל מפוזר ומפורד לכך 
 שמורדים במלך

יש להבין  ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים )ג ח(
מאי נפק"מ בכך שעם ישראל מפוזר ומפורד, וכי מה רצה המן 

 לטעון ולהרוויח בכך.
ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בחז"ל, שאל ההוא מינא את ר' 

קרחה כתוב בתורתכם אחרי רבים להטות ומדוע  יהושע בן
אינכם הולכים אחר הרוב ועובדים ע"ז כרוב העולם, וברבותינו 
נאמרו הרבה תירוצים על כך, ואחד מן התירוצים הוא שע"י 
שיושבים ישראל על אדמתם בא"י יש להם דין קבוע, וכל 

 קבוע כמחצה על מחצה דמי.
שהניחא כשישראל  ועפי"ז יש ליישב שזו היתה טענת המן,

על אדמתם יש להם תירוץ מדוע אינם הולכים אחר הרוב, 
משא"כ השתא שהם מפוזרים ומפורדים בין העמים אין להם 
דין קבוע, וצריכים הם ללכת אחרי הרוב ולעבוד ע"ז ולהיות 
ככל העמים, ולזה אמר לו המן לאחשורוש שע"כ מה ש"את 

לא משום דתי המלך אינם עושים" אי"ז משום קבוע, א
שמורדים הם במלך, ולכן "למלך אין שוה להניחם" אלא עליו 

 להורגם שמורדים הם במלכות.
 פני יצחק )ח"ו דרוש ב'
 לפר' זכור ד"ה א"נ אפ"ל(

 טעם נוסף מדוע הזמינה אסתר את המן למשתה

ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום 
כמה טעמים בגמ' מגילה )טו:( נאמרו  אל המשתה )ה ד(

 מדוע זימנה אסתר אף את המן אל המשתה.
ונראה לומר טעם נוסף, דאיתא בגמ' פסחים )קיא.( שאשה 
נדה שעוברת בין ב' אנשים, אם היא בתחילת נדתה הורגת 
אחד מהן, ואם בסוף נדה מריבה עושה ביניהן, ואיתא בגמ' 
תענית )כט( שכאשר נגזרה גזירה ומת אחד מהאנשים, הגזרה 

 .מתבטלת
והנה בגמ' מגילה )טו.( דרשינן ותתחלחל המלכה, רב אמר 
שפירסה נדה, ועפי"ז י"ל שלכך עלה בדעתה להזמין את המן, 
שאמרה לעצמה שתשב ביניהן וממ"נ, אם תחילת נדתה הוא 
ימות אחד מהם וממילא תתבטל הגזירה, ואם סוף נדתה אזי 

 תעשה מריבה ביניהן ונמי תתבטל הגזירה.
 דברי אליהו

 וע רצה המן לתלות את מדרדכי בזמן ק"שמד

יעשו עץ גבוה חמישים אמה ובבוקר אמר למלך ויתלו 
בספר מנות הלוי הביא מדרש  את מרדכי עליו )ה יד(

שנאמר בו, ובבוקר אמרו למלך, בבוקר בזמן קריאת שמע של 
שחרית. ותמוה מדוע דוקא בזמן הזה אמר למלך שיתלו את 

 מרדכי.
א בחז"ל )עי' ברכות ט:( שהקורא ק"ש ונראה לפרש שהנה אית

בזמנה וכן הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל היום, וממילא 
מרדכי שבודאי הקפיד על כך א"א להזיקו ולתלותו, ולכך יעצו 
לו להמן שיתלה את מרדכי בזמן ק"ש שאז לא יספיק לקוראה 
בזמנה ולסמוך גאולה לתפילה, ואכן כך עשה המן שהשכים 

מוקדם, שהרי כבר בלילה היה בחצר המלך, אלא  ללכת למלך
 שנס עשה הקב"ה וסיבב שבלילה ההוא נדדה שנת המלך.

 מגילת אסתר עם פי' ישועה גדולה
 )לר' יהונתן אייבשיץ(
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