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Teruma 5722 “The Aron” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=325  

(Con’t. of Alon HaDeracha: 

כיוון שבאו לפני הר סיני נעשו  –נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת  –גדול השלום: שבכל המסעות כתיב ויסעו ויחנו 

 ...דכתיב ויחן שם ישראל ,כולם חנייה אחת

 .שמות י"ד י' רש"י ד"ה נסע אחריהםועיין עוד כדוגמא 

העם כגוף שלם הוא  -שאין הגשמת התורה כולה ניתנת אלא ע"י הציבור כולו,  ,החיים-אורהטעם הניתן בדברי בעל 

ויקהל החיים שנית בפרשת -הוא תוך שיתוף של כל חלקיו הוא הוא המגשים את התורה, רעיון זה הסבירו בעל אור

 :קודי ל"ט ל"בפ

כו זה לזה, והתורה ניתנה להתקיים זוהראה כי בני ישראל י ,כאן עשה הכתוב מחברת הכללות בקיום התורהנראה, כי 

כו זה לזה. )ואולי כי לזה רמז באומרו )ויקרא י"ט( "ואהבת לרעך זבכללות ישראל. כל אחד יעשה היכולת שבידו וי

לך, ובאמצעותו אתה משלים שלימותך ואם כן אינו אחר אלא אתה עצמך  כי בשלומו ייטב .לצד שהוא כמוך "– כמוך

וכאחד מחלקיך(. ובזה מצאנו נחת רוח, כי ה' צווה תרי"ג מצוות ומן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולם. וזה 

ראל שאינם יש מצוות בכוהנים שאין מציאות לישראל לעשותם, ויש מצוות ליש –לך האות: כהן ולוי וישראל ונשים 

לקיימם כדי להלשים תיקון לרמ"ח איבריו ושס"ה גידיו אשר בכוהנים וכן בלויים וכן בנשים. ומה מציאות יש ליחיד 

 .כו זה לזה ויזכה זה מזהזודאי רק כך, שתתקיים התורה במחברת הכללות וי? יכונו להם

בר עם וי"ו המהפך לעתיד )ונתת( בשאלה ב הקשה שוב הדיוק הוא בהבדל שבסדר המילים וכן בהבדל שבצורת הע

 .לבין עתיד פשוט )"תתן"( יעוין לשאלה ב' גם בכלל של המלבי"ם

 :איילת השחר קי"ז       

תמיד את השם של הפועל, כמו שפירש רש"י בר' כ"א א' ד"ה  יקדיםכשבא לדבר מעניין שכבר עבר קודם לזמן ההוא 

 .וה' פקד את שרה, בר' ד' א' והאדם ידע

 (.באר יצחקלכך, שאין זה אותו כלל שמובא בדברי בעל  ויושם לב

 שמות פרק כה
י ֹקָמת   צִׁ ֖ ה ָוח  ֹו ְוַאָמׂ֥ יֵ֙ ָרְחבּ֔ צִׁ ה ָוח ֵ֙ ֹו ְוַאָמָּ֤ י ָאְרכּ֗ צִׁ ם ָוח ֵ֜ יִׁ ים ַאָמַתַ֨ ִּ֑ טִׁ י שִׁ ֵ֣ ּו ֲא֖רֹון ֲעצ   ֹו:)י( ְוָעשׂ֥

יָתָּ֤ ֹאתֹוֵ֙  √ פִׁ יב:)יא( ְוצִׁ ב ָסבִׁ  ׂ֥ר ָזָה֖ יו ז  יָת ָעָלָ֛ ִׂ֧ ּנּו ְוָעשִׁ ִּ֑ ֖חּוץ ְתַצפ  ת ּומִׁ יִׁ ַבׂ֥ ֹור מִׁ ב ָטהּ֔  ָזָהֵ֣
ת ַעל־ַצְלעֹוֵ֙  י ַטָבֹעּ֗ ֵ֣ יו ּוְשת  ע ַפֲעֹמָתִּ֑ ל ַאְרַבֵ֣ ה ַע֖ ב ְוָנֵַ֣תָתּ֔ ת ָזָהּ֔ ֹו ַאְרַבעֵ֙ ַטְבֹעֵ֣ ְקָת לּ֗ ת ַעל־ַצְל֖ע  )יב( ְוָיַצֵ֣ יֵ֙ ַטָבֹעּ֔ ת ּוְשת  ָחּ֔ א  ית:ָה  נִׁ   ֹו ַהש 

ב: ם ָזָה  יָתׂ֥ ֹאָת֖ פִׁ ים ְוצִׁ ִּ֑ טִׁ י שִׁ ֵ֣ י ֲעצ  ֖ יָת ַבד  ׂ֥  )יג( ְוָעשִׁ
ם: ן ָבה   ת־ָהָאֹר֖ את א  ׂ֥ ן ָלש  ת ָהָאֹרִּ֑ ל ַצְלֹעֵ֣ ת ַע֖ יםֵ֙ ַבַטָבֹעּ֔ ת־ַהַבדִׁ אָתָּ֤ א  ב   )יד( ְוה 

ּנ מ   רּו מִׁ ֖ א ָיס  ֹׂ֥ ים ל ִּ֑ ְה֖יּו ַהַבדִׁ ן יִׁ  ּו:)טו( ְבַטְבֹעתֵ֙ ָהָאֹרּ֔
יָך: √ ל   ן א  ֖ ת  ר א  ׂ֥ ת ֲאש  ד ּ֔ ת ָהע  ן א ֵ֚ ל־ָהָאֹרִּ֑  )טז( ְוָנַתָת֖ א 

ּה: י ָרְחָב  צִׁ ֖ ה ָוח  ּה ְוַאָמׂ֥ יֵ֙ ָאְרָכּ֔ צִׁ ם ָוח ֵ֙ יִׁ ֹור ַאָמַתָּ֤ ב ָטהִּ֑ ת ָזָהֵ֣ ר  יָת ַכֹפ֖ ׂ֥  )יז( ְוָעשִׁ
ם מִׁ  ה ֹאָתּ֔ ֵ֣ ְקָשהֵ֙ ַתֲעש  ב מִׁ ים ָזָהִּ֑ ֖ בִׁ ם ְכר  יָת ְשַנַׂ֥֥יִׁ ָ֛ ת:)יח( ְוָעשִׁ ר  ֹות ַהַכֹפ  ֖י ְקצׂ֥  ְשנ 

 ֖ בִׁ ת־ַהְכר  ּו א  ת ַתֲעשׂ֥ ר  ן־ַהַכֹפָ֛ ִּ֑ה מִׁ ז  ה מִׁ ָקָצ֖ ד מִׁ ָחׂ֥ ה ּוְכרּוב־א  ז ּ֔ ָקָצהֵ֙ מִׁ ד מִׁ ָחָּ֤ ּוב א  ה ְכרַ֨ ֲעש  יו:)יט( ַוַ֠ ׂ֥י ְקצֹוָת   ים ַעל־ְשנ 
ים ְבכַ  ָּ֤ ְעָלה ֹסְככִׁ ם ְלַמּ֗ יִׁ י ְכָנַפֵ֜ י֩ם ֹפְרש ַ֨ בִׁ ּו ַהְכר  ים:)כ( ְוָהיֵ֣ בִׁ  ׂ֥י ַהְכר  ְה֖יּו ְפנ  ת יִׁ ר  ל־ַהַכֹפּ֔ יו א  ִּ֑ ל־ָאחִׁ יש א  ֵ֣ ם אִׁ ֖ ת ּוְפנ יה  ר  םֵ֙ ַעל־ַהַכֹפּ֔ יה   ְנפ 

יָך: √ ל   ן א  ֖ ת  ר א  ׂ֥ ת ֲאש  ד ּ֔ ע  ת־ָהֵ֣ ןֵ֙ א  ת  ן תִׁ ָאֹרּ֔ ל־ָהֵ֣ ְעָלה ְוא  ְלָמִּ֑ ן מִׁ ת ַעל־ָהָאֹר֖ ר  ת־ַהַכֹפָ֛  )כא( ְוָנַתָתִׂ֧ א 
י לְ  √ ֵ֣ ת ָכל־אֲ )כב( ְונֹוַעְדתִׁ ֵ֣ ִּ֑ת א  ד  ֹון ָהע  ר ַעל־ֲארֵ֣ ֖ ים ֲאש  בִּׁ֔ ֵ֣י ַהְכר  יןֵ֙ ְשנ  ב  ת מִׁ ר  ל ַהַכֹפּ֗ ַעֵ֣ ְתָךֵ֜ מ  י אִׁ ַבְרתִַׁ֨ ׂ֥י ָךָ֘ ָש֒ם ְודִׁ ל־ְבנ  ָ֛ה אֹוְתָ֖ך א  ר ֲאַצּו  ִׂ֧ ש 

ל: פ ְשָרא    יִׁ
Alef 
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1.  All three sources are disturbed by the inconsistency of the verb introducing the Mitzva to 
create the Aron Kodesh in the Mishkan:  

 שמות פרק כה
ּו )י(  ֹו:ְוָעשׂ֥ י ֹקָמת  צִׁ ֖ ה ָוח  ֹו ְוַאָמׂ֥ יֵ֙ ָרְחבּ֔ צִׁ ה ָוח ֵ֙ ֹו ְוַאָמָּ֤ י ָאְרכּ֗ צִׁ ם ָוח ֵ֜ יִׁ ים ַאָמַתַ֨ ִּ֑ טִׁ י שִׁ ֵ֣  ...ֲא֖רֹון ֲעצ 
יתָ  )כג( ׂ֥ ים ַאָמַתָּ֤  ְוָעשִׁ ִּ֑ טִׁ י שִׁ ֵ֣ ן ֲעצ  ְלָח֖ ֹו:ש  י ֹקָמת  צִׁ ֖ ה וָח  ֹו ְוַאָמׂ֥ ה ָרְחבּ֔ ם ָאְרכֹוֵ֙ ְוַאָמֵ֣  ...יִׁ
יתָ )לא(  ׂ֥ ׂ֥  ְוָעשִׁ מ  יָה מִׁ ֖ יָה ּוְפָרח  ׂ֥ יָה ַכְפֹתר  ָ֛ יע  ּה ְגבִׁ ּה ְוָקָנּ֔ ָכֵ֣ ה ַהְמנֹוָרהֵ֙ ְיר  ָּ֤ ָעש  ה ת  ְקָשָׁ֞ ֹור מִׁ ב ָטהִּ֑ ת ָזָהֵ֣ ּו:ְמֹנַר֖ ְהי   ...ָּנה יִׁ

2.  Tanchuma: The Aron is the vessel that will contain the Luchot and the Tora. In order to 
prevent the possibility of one Jew telling another that he has a greater portion in the Tora 
than does the other, the plural is used to demonstrate that the Tora “belongs” to all. 

 Ibn Ezra: Since a few verses earlier the same verb form was used, the Tora remains 
consistent:  

 שמות פרק כה
שּו)ח(  ם: ְוָעׂ֥ י ְבתֹוָכ  ֖ ש ְוָשַכְנתִׁ ְקָדִּ֑ י מִׁ ֖  ..לִׁ
ּו)י(  ֹו: ְוָעשׂ֥ י ֹקָמת  צִׁ ֖ ה ָוח  ֹו ְוַאָמׂ֥ יֵ֙ ָרְחבּ֔ צִׁ ה ָוח ֵ֙ ֹו ְוַאָמָּ֤ י ָאְרכּ֗ צִׁ ם ָוח ֵ֜ יִׁ ים ַאָמַתַ֨ ִּ֑ טִׁ י שִׁ ֵ֣  ֲא֖רֹון ֲעצ 

 Ohr HaChayim: Because of a “division of labor” based upon the different definitions applied 
to the different cohorts comprising the Jewish people, the only way that all Mitzvot can be 
performed, since some are assigned only to one group and not another, the entire people 
has to function as an organic collective.  

Beit 
1.  In v. 21, if it was as the Be’er Yitchak says, i.e., v. 16 defines the overall purpose of the Aron, 

and v. 21 how it was to be assembled, then why in v. 21, does the text state that first the 
cover is placed on the Aron, and only afterwards the Eidut is placed within it? Shouldn’t the 
opposite be the case. Therefore, v. 21 is not about the order of construction, and it is 
therefore unclear why the Eidut is mentioned twice in this series of verses. 

2.  RaMBaN’s critique of RaShI has to do with v. 21, which if it is to be understood as a 
Commandment regarding the Aron’s construction, should have mentioned the placing of the 
Kaporet on the Aron only after the Eidut are placed within.  

3.  “Mishpat HaLashon”: Ibn Ezra—one has to understand the phrase in v. 21 “ת־ ןֵ֙ א  ת  ן תִׁ ָאֹרּ֔ ל־ָהֵ֣ ְוא 
ת ד ּ֔ ע   ”.as the pluperfect, i.e., “you have already, previous placed within the Aron the Eidut ”ָהֵ֣

 Be’er Yitzchak—one has to understand the phrase in v. 16 “ת ד ּ֔ ת ָהע  ן א ֵ֚ ל־ָהָאֹרִּ֑  as ”ְוָנַתָת֖ א 
describing the goal of the Aron, which is therefore echoed in v. 21, where the point of this 
Keli is mentioned last. 

Gimel 
1.  ShaDaL—If in v. 22 HaShem States how He Intends to communicate with Moshe from atop 

the Kaporet, between the wings of the Keruvim, one might think that the Kaporet is the 
most important part of the Aron. Therefore, the placing of the Eidut within the Aron is 
repeated in order to indicate that the Eidut is the most important part of the Aron.  

      Gur Aryeh—one might think that even without the Eidut within the Aron, the Keli would 
have the status of the Aron. Therefore, the repetition of the placing of the Eidut within is in 
order to indicate that the container is only considered an “Aron” when the right object, i.e., 
the Eidut, has been placed within it.  

2. The “Inyan Gadol” that Gur Aryeh is alluding to is the attributing more importance to the 
Chitzoniyut (outer appearance of something) than its Penimiyut (inner reality.) This became 
an issue with regard to the quality of students from R. Gamliel, who would only allow an 
individual to enter the Beit Midrash and participate in Tora deliberations if “Tocho KiBoro” 
(his insides were like his outsides)—see Berachot 28a. (When R. Gamliel’s restriction was 
removed when he was deposed, numerous benches had to be added to accommodate all 
those looking to gain entry. Perhaps this view assumed that even if one was inconsistent 
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now, he could become more consistent over time with the right mentorship and study 
regimen.) 

  :(ל"ב י"ט) תשא-כי (משך חכמה )מהדורה ראשונה תרפ"ז, שלישית ירושלים תשי"ד ,ר' מאיר שמחה מדוינסק

 ." ..ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה וישלך מידו את הלוחות וישבר אותם"

ירושלים וכו' המה רק פרטי  ,ישראל-כי התורה והאמונה הם עיקרי האומה הישראלית, וכל הקדושות: ארץ ,הענין

וסניפי התורה ונתקדשו בקדושת התורה, ולכך אין חילוק לכל ענייני התורה בין במקום בין בזמן, והיא שווה בארץ 

בין  –ים קמשה איש האלו –ובחו"ל )לבד ממצוות התלויות בארץ( וכן היא שווה בין לאדם הגבוה שבגבוהים  ישראל

  .בור אחד מהמה על אחת ממצוות ה', דת אחת לו עם השפל שבשפליםלהשפל שבשפלים, ואם יע

ומשה לא ָקְראּו לו אלא "הסרסור", אבל אין התיחסות התורה לו, ומציאותה אינו תלוי רק )=אלא( בעלות העילות, 

צורות והנה דל השכל, קצר ידו להשיג מציאות מחוייב המציאות תכלית, ולכך חתרו להם מסילות לעשות  .יתברך שמו

ות וזהו המשגיח והמסבב כל העניינים בעולם, ולו עבדו קודמיונות או כונים למערכת שמים, לאמור: זוהי המרכבה לאלו

וריקודי הנפש ורתיחת הדם מתהוים ממושג מוחשי ונראה, ולכך חתרו להם מסילות לעשות צורות  .וזבחו והקטירו

  .ודמיונות

  ...וביקשו לעשות להם עגלוכאשר ראו כי בושש משה, נפלו מאמונתם 

עד כי בהעדר כבודי עשיתם לכם עגל?   ענין? וכי איזו קדושה בלתי מצות ה'? –ועל זה צווח משה: האם תדמו כי אני 

  ...חלילה! כי אני איש כמוכם והתורה אינה תלויה בי, ואף אם לא באתי היתה התורה במציאותה בלי שום שינוי

עניינים קדושים בעצמם, חלילה! ה' יתברך שוכן בתוך בניו ואם המה עברו בריתו,  ואל תדמו כי המקדש והמשכן הנם

הוסר מהם )= מן המשכן או המקדש( כל הקדושה והמה ככלי חול, באו פריצים ויחללוה, וטיטוס נכנס לקודש הקדשים 

  .כי הוסרה קדושתו ,וזונה עמו, ולא ניזוק

גם המה אינם קדושים בעצם, רק בשבילכם, וכאשר 'זנתה כלה  –וקים מכתב אל –דהיינו ה"עדות") הלוחותויותר מזה 

  .בתוך חופתה', המה נחשבים לנבלי חרס ואין בהם קדושה מצד עצמם, רק בשבילכם, שאתם שומרים אותם

אין שום ענין קדוש בעולם שתיוחס לו העבודה והכניעה, רק ה' יתברך הוא קדוש ולו נאוה תהילה ועבודה,  –סוף דבר 

  ...להקריב קרבנות לה' יתברך ,ל הקדושות המה מצד ציווי שציוה הבורא, לבנות משכןוכ

וזהו "כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות" הבין טעותן "ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות", רוצה 

היו כמחליפים עגל בלוחות  לומר, כי אין שום קדושה וענין אלוקי כלל בלעדי מציאות הבורא יתברך, ואם הביא הלוחות

  .ולא סרו מטעותן. אולם כאשר שבר הלוחות ראו, איך המה לא הגיעו אל מטרת האמונה בה' ותורתו הטהורה

ובלוחות הראה להם לעקור מהם כל דמיון כוזב והפליא לעשות משה רבנו בשבירת הלוחות, ולכן נתן לו הקב"ה 

בנים... וכתבתי על הלוחות... אשר שברת" היינו להיות לאות על "יישר", שאמר לו הקב"ה "פסל לך שני לוחות א

וזהו שאמרו חז"ל )ברכות ח'( "לוחות ושברי לוחות מונחים בארון", ולהורות  ,השורש שלמדת להם בשבירת הלוחות

כי הראשונים אשר מעשה האלוקים המה שבורים ולוחות שפסל משה המה השלמים, להראות כי אין בשום נברא שום 

 .ושה בעצם, רק מצד שמירת ישראל התורה כפי רצון הבורא יתברךקד

It seems to me that R. Meir Simcha goes further than Gur Aryeh. Whereas the latter 
attributes holiness to the Eidut, as opposed to the Kaporet, and only in the presence of the 
Luchot would the Voice of HaShem be communicated to Moshe, the former suggests that 
even the Eidut can only be considered holy when associated directly with God. If God were to 
Remove His Imprimatur from the Luckot, as He Did in Shemot 32, then even the Eidut would 
be insignificant.  

Daled 
, כל הרוצה ליטול יבוא ויטולעדיין הוא מונח  .1 —whereas God has Chosen who will be His Surrogates 

with respect to the Temple Service, i.e., the descendants of Aharon, as well as the legitimate 
royal family, i.e., the descendants of David, with respect to Tora study, the opportunities will 
remain open and any Jewish person can take advantage of it, regardless of genealogy, 
gender, etc.  
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2. Mishlei 8:15  “Kings reign over Me, and princes decree justice.” –Rather than My Choosing 
who will reign over the Jewish people, those who study Tora are able to, as it were, “rule 
over Me.” 

3.   
ּנּו כה:) ארון: ִּ֑ ֖חּוץ ְתַצפ  ת ּומִׁ יִׁ ַבׂ֥ ֹור מִׁ ב ָטהּ֔ יָתָּ֤ ֹאתֹוֵ֙ ָזָהֵ֣ פִׁ יביא( ְוצִׁ ב ָסבִׁ  ׂ֥ר ָזָה֖ יו ז  יָת ָעָלָ֛ ִׂ֧  :ְוָעשִׁ

ֹורשם )שלחן:  ב ָטהִּ֑ יָתׂ֥ ֹא֖תֹו ָזָהֵ֣ פִׁ יב כד( ְוצִׁ ב ָסבִׁ  ׂ֥ר ָזָה֖ ֹו ז  יָת לָ֛ ׂ֥  :ְוָעשִׁ
יו  )ל:ג( מזבח הקטרת:  ת־ַקְרֹנָתִּ֑ יב ְוא  ֖ יו ָסבִׁ יֹרָתָ֛ ת־קִׁ ֹו ְוא  ת־ַגגִׂ֧ ֹור א  ב ָטהּ֗ ֹו ָזָהֵ֣ יָתַ֨ ֹאתֵ֜ פִׁ יבְוצִׁ ב ָסבִׁ  ׂ֥ר ָזָה֖ ֹו ז  יָת לָ֛ ׂ֥  :ְוָעשִׁ

The fact that with respect to the Aron, the preposition “עליו” is used as opposed to “לו” for 
the Shulchan and the Mizbeach, might suggest that the power of the Aron, i.e., what is within 
the Aron, can “crown” an individual so that he can achieve on his own a modicum of 
superiority 

 

4.  It seems to me that the difficulty arises in requiring gold to be placed within the Aron (there 
are three concentric boxes consisting of gold, wood, and gold) although no one will ever see 
the gold inside. This leads to the conclusion that even that which is not obvious, must be of 
superior quality. Furthermore, because the Aron is associated with Tora, which is posited to 
be available to all comers, a standard is created whereby a Tora student is confronted with 
the need for consistency and the avoidance of hypocrisy.  

Heh.  
1.   

 .טכ ןירדהנס--י:הכ תומש לע תורה תמימה הערות שמות פרק כה הערה יג
והוי שתי מאות אמה, כל אותיות  (, שתי מאות"מאתים") "מתים"קרי ביה  "אמתים"דל אל"ף מרש"י יג( פי

 כאילו כתובים בה"א, עכ"ל.  "ועשית ואמרת"שבתורה הברתה ככתיבתה, כמו 
והא לפי"ז חסר א' אחר המ', לכן אמר דכך הוא דרך  ", כמו מאתים,קרי ביה מתים"וכונתו ליישב מה שאמר 

 לשון התורה, 
, "וחצי"כי אם על מלת  "אמתים"הביא פירוש מפי השמועה דכונת הגמ' כאן לא על מלת  רש"שובהגהות 

והוי כולו ארבע אמות, ותאר פי' זה  "אמתים חצי ארכה"ו היתה מלה זו חסרה ו' בתחלתה היה המובן שאיל
  .בשם פי' נכון

שתי עשר משמע דעיקר כפירש"י, לבד מה שקשה  - "עשתי עשר"אבל מהדרשה שאחר פרשה זו בגמ' מן 
ר"פ תשא( מחציתו לפי' זה שהביא, דלא מצינו בשום מקום שעור המדה בחצי הדבר ]זולת פ"א בקטורת )
 חמשים ומאתים ויש שם דרשה ע"ז[, וא"כ לא היה שייך כאן לומר אמתים חצי ארכו:

2.  
 שמות פרק כו

ן  ְשָכִּ֑ ל ַעל־ַהמִׁ ה  ים ְלֹא֖ זִּׁ֔ ת עִׁ יֹעֵ֣ יָתֵ֙ ְירִׁ ם:עַ )ז( ְוָעשִַׁ֨ ה ֹאָת  ׂ֥ ת ַתֲעש  יֹע֖ ה ְירִׁ ׂ֥ ְשר  י־ע   ְשת 

With the “Ayin” the number is 11; without the “Ayin,” it’s 12.  
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3.  The classic reference in Beraishit is the apparent “disconnect” between what HaShem Tells 
Adam regarding his not eating from the Tree of Knowledge of Good and Evil, and what Chava 
tells the Nachash: 

 בראשית פרק ב
ֹוב ַעתֵ֙ טֵ֣ ץ ַהַדֵ֙ ע ּ֗ ע  )יז( ּומ  ּנּוָוָרּ֔ ִּ֑ מ  ל מִׁ א תֹאַכ֖ ֹׂ֥ ּות: ל ֹות ָתמ  ּנּו מׂ֥ ֖ מ  ֹום ֲאָכְלָךׂ֥ מִׁ י ְביָ֛  כִּׁ֗

 ג םש
ר ֱאֹל ר ְבתֹוְך־ַהָג֒ן ָאַמֵ֣ ֵ֣ ץָ֘ ֲאש  י ָהע  ֵ֣ ְפרִׁ ּנּוים ק)ג( ּומִׁ מ ּ֔ אְכלּוֵ֙ מִׁ א תֹ  ָֹּ֤ ֹו ל ְג֖עּו בִּ֑ א תִׁ ֹׂ֥ ּו ְול ת  ן־ְתמ   :ןפ 

 
 :סנהדרין כ"ט א'
  ב(ים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בוקאמר אל"שנאמר  ?אמר חזקיה, מניין שכל המוסיף גורע -)ג( ולא תגעו בו 

 הערות בראשית פרק ג הערה ב תורה תמימה
ב( הקדוש ברוך הוא לא הזהירה על הנגיעה והיא בעצמה הוסיפה, ומתוך כך נסתבב גרעון שדחף 

וכך לא תמותי אף על  ,ראי שאין מיתה על הנגיעה :אמר לה .לן עד שנגעה בוהנחש את חוה על האי
 האכילה. 

 וע"ע לפנינו בפ' תרומה בפסוק אמתים וחצי ארכו דרשא מענין זה. 
וכבר הרגישו הרבה מפרשים בקושי הענין, שאם האשה הוסיפה מדעתה הצווי דנגיעה, הרי ידעה  -

נתפתתה לדברי הנחש שאמר כשם שאין מיתה על  האמת שהקב"ה לא צוה על הנגיעה, וא"כ איך
 כך אין מיתה אף על האכילה,  ,הנגיעה

שבעת שמסר אדה"ר לחוה צוויו של הקדוש ברוך הוא על  ,אבל באמת הענין מבואר מאד באדר"נ פ"א
 .כדי שתהא סוגה בשימור מאכילה ,ואמר לה איסור גם על הנגיעה עשה סייג לדבריו ,מניעת האכילה

  .ה חוה שהקב"ה צוה על הנגיעהוא"כ באמת חשב
 אלא על אדם.  ,לא קאי על חוה "כל המוסיף גורע"ולפי"ז מה שאמר 

מהיכי תיתא עלה על דעתו להוסיף  .וטעם הסייג נגיעה שהוסיף אדה"ר מדעתו, לכאורה אינו מבואר -
 והלא סתם מאכלות אסורות אין אסורות בנגיעה.  ?סייג כזה

ולא חיישינן שמא יבא  ,שמותר ליגע באוכלין ביוה"כ ,הדבר וי"ל ע"פ הסברא שכתבו הפוסקים בטעם
לא חיישינן  ,והוא מפני שביוה"כ בדילי מכל מאכלים .ואסור ליגע בחמץ בפסח שמא יבא לאכלו ;לאכול

חיישינן שמא יבא לאכול גם את זה,  ,אוכלים הכל ,שזולת חמץ ,שמא יבא לאכול, משא"כ בחמץ בפסח
  .' תרי"ב ס"ו ובמג"א[ולכן אסרו גם בנגיעה ]ע' או"ח סי

מכל עץ הגן אכל "ולפי"ז מכיון שעץ הדעת עמד בתוך שאר האילנות שמכולן הותר לאכול כמש"כ 
 לכן הי' דן לאסור גם בנגיעה, ודו"ק.  .הרי דומה ענין חשש בזה כמו חמץ בפסח "תאכל,

פה מן הדין , ועל הוסההוספה מצד הדיןוהלא כמבואר היתה  "כל המוסיף גורע,"אך לפי"ז קשה מ"ש  -
 אין שייך לומר שהוא גרעון וחסר, 

וצ"ל משום דיש לחלק זה מערך חמץ בפסח, יען כי החמץ הי' לו שעת הכושר להיתר, ולכן רגיל אדם בו, 
והוי כנבלה דבדיל מיני', לכן אין חשש  ,משא"כ בפרי העץ שנאסר בו אדם לא הי' לו מעולם שעת היתר

 ור נגיעה, וא"כ היתה ההוספה לגרעון. בנגיעה, וא"כ לא הוי לי' להוסיף איס
וכסברא זו כתב הש"ך ביו"ד סי' פ"ט ס"ק ד' דאע"פ שאסור להעלות על השלחן שאוכל עליו בשר 

 אבל בשר נבלה מותר, משום דנבלה בדיל אדם מינה: ,מאכלי חלב

 
 


