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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם 
כמה  ,ילמדנו רבנו )אות א'( ואיתא במדרש תנחומא היום:

ברכות מתפלל אדם בכל יום, כך שנו רבותינו בכל יום 
וכו' עיי"ש, ותמוה שייכות  מתפלל אדם שמונה עשרה

 הלכה זו לפסוק הנ"ל.
 

 וז"ל, הואעה"פ באלני ממרא כתב רש"י ז"ל , דהנה והנבס"ד
, עיי"ש בחלקועליו  נגלהלפיכך עצה על המילה  שנתן לו
מדוע הלך אברהם אבינו לשאול עצה  פות,י התוסבעלוהקשו 

על המילה שנצטוה עליה מפי הקב"ה, והלא באברהם נאמר 
ומצאת את לבבו נאמן לפניך, והיאך יבא להסתפק במצות 

 השי"ת עכ"ק.
 

דאברהם מל עצמו ביום  ,()פרק כ"טדאיתא בפרקי דר"א והנבס"ד, 
הכיפורים, מדכתיב בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל 
בנו, וביום הכיפורים כתיב וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום 

בתוס' ד"ה אלא  .()דף י"אהזה וגו' עיי"ש, ועיין במסכת ר"ה 
  .מש"כ בזה עיי"ש

 
ברהם דאיך מל א ,)אות פ"ה(והקשה בספר בנין דוד פרשת לך 

ראש מסכת , לפי"מ דאיתא בהכיפורים םאת עצמו ביו נוביא
 ,שחל להיות בשבת ש השנהא, יו"ט של ר)דף כ"ט:(השנה 

    , )לא בירושלים ולא בגבולין( במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה
, )דתקיעת שופר חכמה ואינה מלאכה(מדאורייתא מישרא שרי ואמר רבא 

קיעת הכל חייבין בת ,כדרבה, דאמר רבה ,הורבנן הוא דגזור בי
  שופר ואין הכל בקיעין בתקיעת שופר, גזירה שמא יטלנו 
 בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ארבע אמות ברה"ר

והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא  ,)ובמקדש לא גזור דאין איסור שבות במקדש(
דאמאי אמרינן דמילה דוחה  ,)שם(והקשה הר"ן  .עיי"ש דמגילה

ר התינוק או האיזמל ארבע אמות שבת ולא חיישינן שמא יעבי
ד"ה  ף ד:()דמגילה מסכת , וכן הקשו התוס' בת הרביםושבר

דבמילה כל העם אינם טרודים רק  ,ויעבירנה, ותירץ הר"ן
 ות הרביםשהמוהל, ולכן יזכירו אותו שלא יעביר ד' אמות בר

 םביועיי"ש, ולפי"ז קשה איך נימולו אברהם וכל בני ביתו אתו 
והדרא  ,ו כולם טרודים, כיון דנימולו כולם והיהכיפורים

 קושיא הנ"ל דניחוש שמא יעבירנו עיי"ש.
 

לתרץ קושית  )דף ד'(מגילה מסכת אך לפימש"כ במאירי 
הראשונים הנ"ל, דאמאי לא גזרו גם במילה שמא יעבירנו 

וז"ל, ויש מתרצין שלולב ושופר ומגילה לא נאמר עליהן 
ינן בפירוש שיהיו נעשין בשבת אלא שהותרו מן הדין מצד שא

מלאכה, ואחר שיש בהן חשש מלאכה דין הוא שידחו כדי שלא 
לבוא לידי איסור תורה, אבל במילה שהתורה התירה להדיא 

הכתובה בשבת כדכתיב וביום השמיני ימול ולא החמירו בקולא 
עיי"ש,  )סק"ה(באו"ח סי' תקפ"ח  בהדיא עיי"ש, וכ"כ הטו"ז 

 ש שמא יעבירנו.ולפי"ז י"ל דאף היכא דכולם טרודים ליכא חש
 
י"ל דאברהם אבינו ספוקי מספקא ליה אם ימול עצמו  מעתהו

ביוהכ"פ או לא, כיון דאיכא חשש דשמא יעבירנו כיון דהכל 
טרודין, וע"ז אמר לו ממרא שימול עצמו ביוהכ"פ, דהטעם 
דלא גזרינן גבי מילה שמא יעבירנו הוא כמש"כ המאירי משום 

, המפורש בתורה להיתר לגזור על דברדאין כח ביד חכמים 
 ואף היכא דכולם טרודים ליכא חששא דשמא יעבירנו.

 
דהאריך לחלוק על הטו"ז  )סי' קמ"ב(ועיין בשו"ת חוות יאיר 

 )סי' י"ז עד סי' כ"א(הנ"ל, ועיין בשדי חמד כללים מערכת יו"ד 
שהביא כמה פוסקים בזה, ועיין בשערי תורה כללים בענין 

תב דכבר פליגי בזה אמוראי בירושלמי שכ )כלל א' פרט ג'(חזקה 
, דר' יוסי ס"ל דחכמים אין יכולים להחמיר )פ"א ה"א(מסכת פיאה 

בדבר המפורש בתורה, ור' יונה ס"ל דאף בדבר המפורש 
 בתורה יכולין החכמים לגזור עיי"ש

 
דזה אי החכמים יכולין  ,כתב )דרוש א' דף י"ז.(ובספר בנין יוסף 

רה או לא, תליא בפלוגתת להחמיר בדבר המפורש בתו
הראשונים אי בספד"א אזלינן מה"ת לקולא או לחומרא, דהנה 
הרמב"ם דס"ל דספד"א מה"ת לקולא הוא משום דגלי לן קרא 
דספק ממזר מותר ומינה ילפינן לכה"ת, ובשיטת הרשב"א 

די"ל  קידושין(מסכת )רפ"ק דדספד"א מה"ת לחומרא כתב הר"ן 
בספק ממזר שמעינן מינה  דאדרבא מדאיצטריך קרא להתיר

דבכה"ת ספיקא להחמיר עיי"ש, ואמנם לכאורה י"ל דלעולם 
בכל הספיקות אזלינן לקולא, והא דאיצטריך קרא בספק ממזר 

בתוס' ד"ה למעוטי,  )פסחים דף ה.(הוא כמש"כ בס' עין הבדולח 
ללמד שלא יחמירו חכמים בספק זה, דהרי בשאר הספיקות 

קרא בספק ממזר היו  הי לא גלי ביירו לאסרן מדרבנן, ואהחמ
החכמים מחמירין בה כבכל הספיקות, ומשו"ה גלי קרא להדיא 
דספק ממזר שריא כדי שהחכמים לא יוכלו להחמיר ולאסרו, 
וא"כ מנ"ל להוכיח מהך דספק ממזר דבשאר הספיקות אזלינן 

ק ממזר דשאר לחומרא, וצ"ל דהרשב"א דמוכיח מהתירא דספ



 

 ב 

דלא יתכן לומר כנ"ל דהתירא דספק  ות אסורין, ס"לקהספי
ממזר אתיא להורות שלא יחמירו בה חכמים, כיון דגם במה 

ביד חכמים לגזור בה  שמפורש בתורה להיתר עדיין יש כח
 . עיי"שולאסרה 

 
שכתב דשורש סברת הטו"ז כך  )סי' נ"א(ועיין בספר מנוחת משה 

מה"ת לקולא,  רייתאקא דאויהוא, דלדעת הרמב"ם דס"ל דספ
היכא דאנו מסופקין באיזה דבר, הן בדבר שבא לפי"ז כל 

לפנינו כגון חתיכה ספק חלב ספק שומן, או היכא דאנו 
מסופקין בקרא היאך כוונת הקרא לאסור או להתיר אזלינן 
לקולא, וא"כ קשה למה צריך הקרא לכתוב ההיתר בפירוש 
כגון וביום השמיני דאפילו בשבת, הלא אף אם יכתוב סתם 

נדע דאף בשבת מותרין למול, וע"כ מגלה לן שמיני ימול ג"כ 
הקרא בזה שמפרש ההיתר בפירוש, לומר לך שהחכמים לא 
יוכלו להחמיר בזה, כי כבר מצינו שהתורה מסרה הדבר 
לחכמים כאשר יראו בעיניהם לעשות כמש"כ הריטב"א בשם 
הרא"ה ז"ל, לכן פי' התורה ההיתר בפירוש כדי שהחכמים לא 

מצד ספק,  אם יפורש בתורה כנו מיחמירו, משא"כ אם אי
קא ידספר כמו בכל כח ביד החכמים להחמי השפיר הי

מה"ת  רייתאקא דאוידספ י ס"ללחומרא, וכ"ז א רייתאדאו
מה"ת לחומרא אין  רייתאקא דאוידספ י ס"ללקולא, משא"כ א

מקום לדברי הטו"ז הנ"ל, דהלא צריכין הקרא להתיר כדי שלא 
 נימא לחומרא עכ"ד. 

 
לקולא, ס"ל  והיוצא לנו מזה, דמאן דס"ל דספיקא מה"ת

כסברת הטו"ז דבדבר המפורש בתורה להיתר לא יכלו 
החכמים להחמיר בה, וא"כ י"ל דלכן איצטריך קרא להתיר 
ספק ממזר כדי שלא יחמירו בה, משא"כ מאן דס"ל דספד"א 
מה"ת לחומרא ס"ל דאין לומר כנ"ל, כיון דיש ביד חכמים 

א להחמיר אפילו במה שמפורש בתורה, ולכן מוכח שפיר מה
 דספק ממזר דשאר הספיקות לחומרא מה"ת ודו"ק.

 
ר' גמליאל אומר בכל יום ויום  ,)דף כ"ח:(ברכות מסכת ואיתא ב

ושע אומר מעין שמונה המתפלל אדם שמונה עשרה, ר' י
כתב דלא נתבאר לא  )בפרשתן(עשרה עיי"ש, ובישמח משה 

 .י"שבבבלי ולא בירושלמי סברת פלוגתתם עי
 

רי כתב וז"ל, המשנה השלישית בא דהנה המאי והנבס"ד,
להשמיענו בה נוסח התפלה שבכל יום, ואמר על זה, רבן 
גמליאל אומר בכל יום ויום מתפלל אדם י"ח, ואינו רשאי 
לפטור עצמו בברכה מעין י"ח, והיא הכוללת כל האמצעיות, 
      ר' יהושע אומר שיכול הוא אם הוא טרוד לפטור עצמו 

שונות וג' אחרונות וברכה בכל יום במעין י"ח ר"ל ג' רא
, מבואר מזה אמצעית שכוללת כל האמצעיות וכו' עיי"ש

, אם לו הי באופן שהוא טרוד והשעה דחוקדפלוגתתם היא א
, או דיכול לפטור עצמו ברכות צריך להתפלל דייקא י"ח

 .בברכת מעין י"ח

ולכאורה י"ל דפלוגתתם תליא בפלוגתת הראשונים, במצוה 
כמים לקיימה באופן מסוים אם עבר על דאורייתא שתיקנו ח

דבריהם ולא עשאו כמו שתיקנו החכמים, האם מעכב בה ולא 
ל יצא ידי חובתו אף לגבי החיוב דאורייתא, או דאמרינן דבכ

מה"ת, דדעת התוס' במסכת סוכה  גווני עכ"פ יצא ידי חובתו
ד"ה דאמר, דהיכא דחכמים עשו תקנה בקיום מצוה  )דף ג.(

עבר על תקנתם לא יצא ידי חובת המצוה אף דאורייתא, אם 
ועיין בהגהות יד איתן על הרמב"ם בהל' חמץ ומצה מה"ת, 

שכתב דדעת הרמב"ם הוא כדברי התוס', ולטעמיה  ה"ו(-)פ"ג
דכל מי שעובר על גזירת חז"ל  ה"ב(-)פ"אאזיל דפסק בהל' ממרים 

)דף י"ב: אמנם הר"ן במסכת סוכה עובר בל"ת דלא תסור עיי"ש, 

דגם אם לא קיים המצוה כתקנת  ,ד"ה מי שהיה ס"ל דפי הרי"ף(מ
חז"ל לא נגרע המצוה מדאורייתא ויצא ידי חובתו מה"ת 

 . עיי"ש )דף כ"ח.(, וכ"כ בחידושי הריטב"א למסכת סוכה עיי"ש
 
וז"ל, עוד זאת כתב ש )סוף הקדמה א'(דרך פקודיך בספר עיין ו

יום שהם ת שבכל אדרוש לבני ישראל, בענין הג' תפלו
 "ש לדעת רבינו שמואל דמצוה דבדיבורמדרבנן, והנה לפימ

גם בדרבנן אינו יוצא בלא כוונה ודאי צריך לכוין מקודם לקיים 
מצות חז"ל כאשר נצטוינו לא תסור, אלא גם לפי מה שפקפק 
ע"ז הפמ"ג ג"כ נ"ל דצריך לעיין בדבר, דהנה עיקר התפלה 

כל לבבכם עבודה מ"ע מדאורייתא ממנין תרי"ג, ולעבדו ב
שבלב היא תפלה, רק המ"ע דאורייתא הוא שיתפלל אדם בכל 
יום לבוראו איזה ענין המצטרך לו בכל אופן שיהיה, וחז"ל 
הסדירו התפלה על הסדר וג' פעמים בכל יום דוקא, והנה 
לפי"ז הם אמרו שאינו יוצא בבקשה בעלמא, והוה כמו 

א לסכך רק ים וחז"ל החמירו שלדמדאורייתא מסככין בנסר
ונוטה  )בפתיחה כוללת ח"ד אות י"א( , דמסתפק הפמ"גן היותר נאותבאופ

דעתו דבישב בסוכה כזאת לא יצא גם ידי חובת המצוה 
דאורייתא דיכולין חכמים להפקיע לגמרי מצותו כאלו לא עשה 

לא מיבעיא אם לא ביקש עדיין בזה כלל, כך הוא הענין בכאן, 
התפלה הראשונה היא במ"ע  היום במו פיו איזה בקשה הנה

דאורייתא, אלא אפילו אם כבר ביקש איזה ענין, וגם אם כבר 
א ידי התפלל תפלה אחת ביום, הנה חז"ל תיקנו שאינו יוצ

קא, הנה כלם נכללים בכלל חובת המצוה רק בג' תפלות דו
המ"ע דאורייתא ולעבדו בכל לבבכם, וצריך לכוין בכלם 

עפ"י תקנת חז"ל, ובזולת זה לקיים המ"ע ולעבדו בכל לבבכם 
 לא יצא ידי חובתו לפי סברא הלזו וכו' עכ"ל.

 
ובביאור הדברים דאמרינן דמצוה של תורה והחכמים עשו בה 
תקנה אם לא עשה כדבריהם לא יצא ידי חובתו אפילו מה"ת, 

דכיון שעושה המצוה על ידי  )חאו"ח סי' פ"ב(כתב בשו"ת אבני צדק 
המצוה באה לו על ידי העבירה,  שעובר על דברי חכמים הרי

הבאה  לפי שלולי העבירה לא היה יוצא בו א"כ הו"ל מצוה
)ח"ב סי' ספר דבר אברהם בוכ"כ בעבירה ולא יצא מה"ת עיי"ש, 

להסביר שיטת התוס' הנ"ל דלא יצא ידי חובתו מה"ת,  כ"ו(
דכיון דאמרה התורה לא תסור מן הדבר אשר יורוך, ומצוה 



 

 ג 

שאמרו לקיים המצוה באופן מסויים, נמצא לשמוע דברי חכמים 
שכשקיים המצוה שלא כתיקונם ועבר על דברי חכמים, הו"ל 

 "ע ולכן לא יצא ידי חובתו עיי"ש.      מצהב
 

כ"ז א"ש אי אמרינן דמצוה הבאה בעבירה הוא מה"ת, אמנם 
ד"ה משום, אז י"ל  )דף ל.(כדמוכח מדברי התוס' במסכת סוכה 

ייתא שלא כתיקון חז"ל הוי מצוה דכל שעשה המצוה דאור
 (.)דף ט הבאה בעבירה ולא יצא אף מה"ת, אך לפימש"כ התוס'

הוי רק מדרבנן עיי"ש, ליכא  מצוה הבאה בעבירהד"ה ההוא, ד
למימר דהיכא דעשה המצוה דאורייתא שלא כתיקון חז"ל לא 

 .התורה ןיצא מ
 
כתב לתרץ קושית התוס' הנ"ל,  )ב"ק דף ס"ו(בספר ים התלמוד ו

אתא לספק גזל, לשיטת הרמב"ם דספיקא  דהקראדי"ל 
 )קונטרס בית הספק(דנודע מש"כ החוו"ד דאורייתא מה"ת לקולא, 

דהרמב"ם הוציא דינו דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא מסוטה 
, ושם מבואר דהתורה לא דיברה רק מוודאי ולא מספק, )דף כ"ט:(

וא"כ שאני בין היכא דכתיב קום ועשה לשב ואל תעשה, דבכל 
ווין משמעות הקרא איסור וודאי לא תאכל אבל ספק יאכל, לא

ובקום ועשה הוא להיפוך, דעשיית המצוה יהיה בסוג וודאי ולא 
בסוג ספק, ולפי"ז במ"ע מודה הרמב"ם דספיקא לחומרא עכ"ד, 
וא"כ הו"א דיוצא בספק גזל, דמצהב"ע ליכא כיון דבספיקא 

א ודאי שלו אזלינן לקולא, ולכן צריך קרא דלכם דבעינן שיה
ובספק גזל אין יוצאין עיי"ש, אמנם זה א"ש לשיטת הרמב"ם 
דס"ל דספיקא דאורייתא לקולא, משא"כ לשיטת הרשב"א 

 דספיקא דאורייתא לחומרא ל"ש לתרץ כן.
 

היוצא לנו מזה, דאי ס"ל ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, י"ל 
דמצוה הבאה בעבירה הוא מה"ת, וצריכין קרא דלכם לגלות 

פק גזל דליכא מצהב"ע, מ"מ לא יצא ידי חובתו משום דבס
דל"ה לכם, משא"כ אי ס"ל ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, 
א"כ אי אפשר לתרץ דהקרא צריך לספק גזל, ועכצ"ל דמצוה 

 הבאה בעבירה הוא מדרבנן.
 

, הנושא את האשה ולא מצא לה )דף י"ב:(ואיתא במסכת כתובות 
נאנסתי ונסתחפה שדיהו, והוא בתולים, היא אומרת משארסתני 

אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות, רבן 
גמליאל ור' אליעזר אומרים נאמנת, ר' יהושע אומר לא מפיה 

עד שלא נתארסה והטעתו  אנו חיין אלא הרי זו בחזקת בעולה
)סי' ובשו"ת שב יעקב חיור"ד עד שתביא ראיה לדבריה עיי"ש, 

יהושע דהא מילתא אי מוציאין ממון עפ"י ספק כתב הפני  מ"ח(
הנ"ל, דלר'  ספיקא תליא בפלוגתא דרבן גמליאל ור' יהושע

בחזקת בעולה ומיהא מנה אית ליה,  יהושע דס"ל דהרי היא
וכח י, ומד"ה א )דף ט:(כמש"כ התוס'  וע"כ מטעם ספק ספיקא

ציאין ממון עפ"י דס"ל דס"ס עדיף מברי ושמא, וה"נ לדידיה מו
דברי ושמא  )דף י"ד.(לרבן גמליאל דס"ל  א, משא"כק ספיקספ

אלים מספק ספיקא, וכיון דאפילו עפ"י ברי ושמא לחוד אין 

א ממון, מוציאין ממון כש"כ דלא מהני ספק ספיקא לחוד להוצי
מברי ושמא עיי"ש, ועיין בפני  דהא לדידיה ספק ספיקא גרע

 .)דת ל"ד(נטרס אחרון למסכת כתובות יהושע בקו
 

הביא מש"כ הגאון ר'  ,(דף נ"ד. מדפה"ס אות ס')ח"ב ובילקוט הרועים 
ד"ה והנה  )דף כ"ו.(שלמה קלוגר זצ"ל בספרו מי נדה עמ"ס נדה 

עפ"י, דהך מילתא אם מוציאין ממון עפ"י ספק ספיקא תלוי 
בפלוגתת הראשונים אי ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא או 

מרא, א"כ עכצ"ל דהא לחומרא, דאי ספיקא דאוייתא מה"ת לחו
דס"ס מהני לענין איסורין הוא מתורת בירור גמור להיות הס"ס 
נחשב כודאי, וכיון שהוא בתורת ודאי מה לי לענין איסור מה לי 
לענין ממון, ולכן אף בממון מהני ס"ס, אבל אי ס"ל ספיקא 
דאורייתא מה"ת לקולא ורק חכמים החמירו בה, א"כ הא 

לענין איסורין דחכמים החמירו רק דמקילין בס"ס היינו רק 
בספק א' ולא בס"ס דהרי גם בספק א' ל"ה רק איסור דרבנן, 
ובהיתוסף עוד ספק א' הו"ל בספיקא דרבנן ולקולא, וכ"ז מועיל 
רק לענין מידי דאיסורא להקל בס"ס, אבל לגבי ממון דמה"ת אי 
אפשר להוציא ממון מן הנתבע על ידי ספק, כיון שכן אף בספק 

 א אין מוציאין עיי"ש. ספיק
 

העולה מזה דרבן גמליאל דס"ל דאין מוציאין ממון עפ"י ס"ס 
שו"ה טעמיה משום דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא ומ

לענין מידי דאיסורא ולא לענין  אי אפשר לסמוך על ספק ספיקא
ממון, משא"כ ר' יהושע דס"ל מוציאין ממון עפ"י ספק ספיקא 

 מה"ת לחומרא. ס"ל דספיקא דאורייתא
 
דרבן גמליאל ורבי יהושע אזלי לשיטתייהו, דר"ג  לפי"ז י"לו

מצהב"ע דאורייתא, מה"ת לקולא, ולפי"ז י"ל ד א"דדס"ל דספי
ומעתה אם לא קיים המצוה כמו שתיקנו חז"ל, לא קיים המצוה 
אף מה"ת, ולכן ס"ל שצריכין להתפלל בכל יום י"ח ברכות ולא 

א התפלל י"ח ולא עשה עפ"י תקנת חז"ל, לא מעין י"ח, דאם ל
קיים כלל ידי חובתו מה"ת, משא"כ ר' יהושע דס"ל ספיקא 

בנן, חומרא, ולפי"ז ס"ל מצהב"ע הוא מדרדאורייתא מה"ת ל
ולפי"ז גם כשלא קיים המצוה כמו שתיקנו החכמים י"ל דיצא 
עכ"פ החיוב דאורייתא, ולכן ס"ל דבעת הצורך שפיר יוכל 

 ן י"ח ויוצא בכך ידי חובתו מה"ת.להתפלל מעי
 

ובזה יבואר שייכות שאלת המדרש להך קרא, דכיון דאמר 
הכתוב וירא אליו ה' באלני ממרא, דהקב"ה נגלה אליו בחלקו 
לפי שנתן לו עצה על המילה, היינו דאברהם היה מסופק אם 
ימול עצמו ביוהכ"פ כיון דאיכא החשש שמא יעבירנו כיון 
 דהכל טרודים, וע"ז אמר לו ממרא דאין לחוש לכך, דהטעם

דלא אמרינן שמא יעבירנו הוא משום דאין כח ביד חכמים 
דספיקא  מינהו לעקור דבר מה"ת, ולא תלוי אי הכל טרודין,

דמצהב"ע הוא מה"ת,  י"לולפי"ז דאורייתא מה"ת לקולא, 
ולפי"ז בעשה מצוה שלא עפ"י דברי חכז"ל לא יצא יד"ח מה"ת 

 ובעינן שיתפלל י"ח ולכן הביא הך דינא הכא ודו"ק.



 

 ד 

 יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ:
וגו'  ויקחו אליך פרה אדומה תמימהבמדרש הה"ד ואיתא 

 והוא פלאי.
 

דהנה רשיז"ל כתב וז"ל, יקח נא על ידי שליח, והנבס"ד, 
והקב"ה שלם לבניו על ידי שליח שנאמר וירם משה את ידו 

נא על קח כ"ל, והקשו המפ' למה אמר אברהם יויך את הסלע ע
ידי שליח, למה לא עשה בעצמו, הלא מצוה בו יותר 

האיש מקדש בו  )דף מ"א.(מבשלוחו, כדאיתא במסכת קידושין 
ובשלוחו, ופריך הש"ס, השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיא, 

 אמר רב יוסף מצוה בו יותר מבשלוחו עיי"ש עכ"ק. ,ומשני
 
אמרה , ר' שמעון אומר מפני מה )דף ב:(קידושין במסכת איתא ו

תורה כי יקח איש אשה ולא כתב כי תלקח אשה לאיש, מפני 
שדרכו של איש לחזר אחר אשה ואין דרכה של אשה לחזר 

מי חוזר  )אחת מצלעותיו(אחר איש, משל לאדם שאבדה לו אבידה 
ובספר ברית שלום על מי בעל אבידה מחזר על אבידתו עיי"ש, 

אמרו בקידושין הביא דברי הגמ' הנ"ל וכתב וז"ל,  )דף קל"ט.(
האיש מקדש בו ובשלוחו ומוקי לה בגמרא משום מצוה בו 
יותר מבשלוחו, היינו משום דכתיב כי יקח דמשמע בעצמו 

 ולא על ידי שליח עכ"ל עיי"ש.
 

האשה נקנית בשלש דרכים,  ,)דף ב.(קידושין מסכת ואיתא ב
וקונה את עצמו בשתי דרכים, נקנית בכסף ובשטר ובביאה 

הגמ' מאי שנא הכא דתני האשה נקנית ומאי שנא ופריך וכו', 
התם דתני האיש מקדש, משום דקא בעי למיתני כסף וכסף 

, כתיב הכא כי יקח איש מנ"ל גמר קיחה קיחה משדה עפרון
אשה, וכתיב התם נתתי כסף השדה קח ממני, וקיחה אקרי קנין 

בכסף יקנו, תני האשה דכתיב אשר קנה אברהם אי נמי שדות 
  י"ש.נקנית עי

 
ובגליוני הש"ס מהגרי"ע ז"ל הקשה, לפי"מ שכתבו התוס' 

ד"ה לא גמרי, דקיחה קיחה גמרי לקיחה לקיחה  ז.(")דף כמנחות 
      לא גמרי עיי"ש, א"כ אי הוה כתיב כי תלקח לא היינו

אפשר ללמוד מקיחה דשדה  היודעין קידושי כסף, דלא הי
  חה, עפרון, דהא רק קיחה קיחה גמרי אבל לא לקיחה לקי

ך ולכן לא מצי למיכתב כי תלקח, א וה"ה לא לקיחה קיחה,
איתא בכסף מנ"ל, ותו, הא דתנן האב זכאי  )דף ג:(לקמן י"ל, ד

דמקניא  )הנך תרתי(בבתו בקדושיה בכסף בשטר ובביאה, מנלן 
בכסף וכסף דאבוה הוא, אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא 

מרשות אדון בסימני נערות ומצי למיכתב  )גבי אמה העבריה היוצאת ויצאה חנם אין כסף

 )שיוצאה ממנו(, אין כסף לאדון זה ויצאה חנם ולא בעי אין כסף אלא למידרש ביה(
, , ומאן ניהו אב וכו' עיי"ש)כשיוצאה ממנו( אבל יש כסף לאדון אחר

אי ילפינן קידושי כסף מהקרא דויצאה חנם אין כסף ומעתה 
  .א"ש עיי"ש

ן מצוה בו יותר מבשלוחו מדכתיב כי מבואר מזה דהא דילפינו
רק אי ילפינן קידושי כסף מהקרא ויצאה חנם  י שפירתא יקח

 אין כסף.  
 

)קידושי כסף דיליף להו רב יהודה איתא, ותנא מייתי לה מהכא  )דף ד:(ולקמן 

דתניא כי יקח איש אשה  ,לתנא מקיחה דשדה עפרון( הדלעיל מאין כסף נפקא לי
כן הוא אומר נתתי כסף השדה קח וכו' אין קיחה אלא בכסף ו

, ואיצטריך למיכתב כי יקח, דאי כתב רחמנא ויצאה ממני וכו' 
)דאמרה ליה וקדשתו  )כסף(חנם הו"א היכא דיהבה איהי לדידיה 

)דכיון דאשמעינן דכסף עביד אישות מה לי כסף דידיה מה לי כסף הוי קידושין  התקדש לי(

 עיי"ש. )אשה לאיש(תקח  ולא כי )איש(כתב רחמנא כי יקח  דידה(
 
הקשה הפני יהושע וז"ל, כבר כתבתי שיש לתמוה דמהיכי ו

תיתי לומר כן, ואף שרשיז"ל כתב דסד"א מה לי כסף דידיה 
מה לי כסף דידה, זה יותר תימה, דלא אשכחן כה"ג בכל 
הקנינים, אלא דוקא הקונה נותן להמקנה, והא האשה היא 

  .המקנית עצמה והאיש הוא הקונה
 

דחליפין בכליו של  )דף מ"ז:(ב"מ מסכת שלמא ללוי דס"ל בוב
מקנה מטעמא דמסיק התם דבההיא הנאה דמקבל מיניה גמר 
ומקני, א"כ א"ש דסד"א דה"ה באשה וקמ"ל דלא, משום 
דאשה בחליפין ובפחות משוה פרוטה לא מקניה נפשה, 
ומשו"ה מהני באדם חשוב היכי דיהבה איהי לדידיה כמבואר 

, משום דהאי הנאה הוי ממון גמור טפי )דף ז.(שין קידומסכת ב
משוה פרוטה, משא"כ לרב דאמר דחליפין הוא בכליו של 
קונה, א"כ אמאי איצטריך קרא למעוטי היכא דיהבה איהי 

 לדידיה עכ"ל.
 
, תרץכתב ל )אות כ"ג(בספר אור חדש עמ"ס קידושין בפתיחה ו
כ הא דיליף הא ס"ל דחליפין הוא בכליו של קונה, וא"הא רב ד

מויצאה חנם ולי"ל כלל גז"ש דקיחה קיחה לשיטתיה אזיל 
מהני, דלא מצינו  האין שום הו"א דיהבא איהי לדידיולדידיה 

שהמקנה יתן להקונה, ובהיות כן רב אזיל לשיטתו דס"ל 
דרשה  החליפין בכליו של קונה, משו"ה לא איצטריך לדידי

  .דכי יקח
 

נאי בזה אי חליפין בכליו של פליגי ת )ב"מ שם(והביא שם דבש"ס 
מקנה או של קונה, דתניא מי נתן למי, בועז נתן לגואל, ר' 

כתב,  )שם(אומר גואל נתן לבועז, ובשיטה מקובצת  הודהי
סבר פשטא דקרא משמע דהגואל נתן,  הודהדבהא פליגי, ר' י

ות"ק ס"ל דטעמא דקרא מתפרש יותר דבועז שהוא הקונה נתן, 
י"ל דת"ק לפי"ז , וה עיי"ששטותימפ הוטעמא דקרא אפקי

, דדריש טעמא דקרא ההתם הוא ר"ש דאזיל לטעמיר"י ד
כי היכי דמתפרש  משו"ה מסתבר ליה למידרש יותר דבועז נתן

 עכ"ד.טעמא דקרא 
 



 

 ה 

ובפרשת חקת כתיב, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה 
אדמה תמימה וגו', וברש"י עה"ת  הביא מר' משה הדרשן 

, דזה בא לכפר על חטא העגל שה דפרה אדומהלפרש כל הפר
  .עיי"ש

 
דאיתא לפי"מ  ,)ר"פ שמיני(והקשה בספר שליחות אליהו 

, כתיב זה יתנו כל העובר על )פ"ב ה"ג(בירושלמי שקלים 
        הפקודים, ר' יודא ור' נחמיה חד אמר לפי שחטאו 

תנו ( י)היינו בחטא העגל דכתיב כי בושש משה ודרשינן בא שש(במחצית היום 
, וחד אמר לפי שחטאו בשש )דס"ל אמחצית קפיד קרא(מחצית השקל 

)שם מטבע שעות ביום יתנו מחצית השקל דעבד שיתא גרמסין 

חצית השקל לכפר על מה שהיתה בימי משה, דס"ל מטבע שיהא בו מספר ששה קפיד קרא דהיינו מ

פר על ומעתה למה צריכין הפרה אדומה לכ עיי"ש, שעבדו בשש(
 ל.מעשה העג

 
לוי, לפי  שם ר'ר' פנחס ב ,)שם(אך לפי"מ דאיתא בירושלמי 

 )דינרין דהיינו ה' סלעים, סלע ד' דינרין(שמכרו בכורה של רחל בעשרים כסף 
)מן האחים שהיו עשרה, שראובן ובנימין לא היו במכירה, ונטל לכל אחד ואחד מהם 

לפיכך  ע שהוא ב' דינרין()הוא חצי סל, טבעה ויוסף ג"כ היה הגורם ע"י הקנאה שבתחלה(
ומעתה שפיר יהיה כל אחד ואחד נותן שקלו טבעה עיי"ש, 

 צריכין הפרה אדומה לכפר על מעשה העגל.
 

והנה כתוב בתוה"ק מקרב אחיך תשים עליך מלך ודרשו מזה 
חז"ל מקרב אחיך ממיוחסין שבאחיך, ובשלה"ק כתב דלפי"ז 

וסף נולד לכאורה אין מן הראוי שיהיה יוסף מלך, שהרי י
 מביאה אסורה, כיון שיעקב חטא במה שנשא ב' אחיות, ורחל

באיסור, ומי שנולד  ההיתה השניה, ונמצא שביאת רחל הי
ן שבאחיך ולכן אין מן מביאה אסורה אינו נקרא ממיוחסי

יוסף מלך עכ"ד, וזה היה טענת השבטים על  ההראוי שיהי
אוי יוסף על מה שאמר על עצמו שיהיה מלך, דאין מן הר

 . שיהיה מלך
 

ונודע קו' המפרשים דהיאך לקח יעקב שתי אחיות, כיון 
דהאבות שמרו כל התורה עד שלא ניתנה, ותי' הרמב"ן פ' 

, דהטעם דאסרה תורה ב' אחיות הוא משום כ"ה(-)י"חויקרא 
דשתי נשים נעשית צרות זו לזו כדכתיב ואשה אל אחותה לא 

ששונאות זו את זו, תקח לצרור, וזה שייך רק גבי סתם נשים 
מגילה מסכת משא"כ ברחל שמסרה הסימנים ללאה כדאיתא ב

, בודאי לא יהיו שונאות זו את זו ובכה"ג לא אסרה )דף י"ג:(
  .התורה עיי"ש

 
דזהו רק למאן דס"ל  )פ' מקץ ופ' משפטים(וכתב בספר יושב אהלים 

דרשינן טעמא דקרא אז יש לומר דהטעם דאסרה תורה שתי 
ום שלא יהיו צרות זו לזו והיכא דל"ש הטעם אחיות הוא מש

ל"ש האיסור, משא"כ למאן דס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא 
ו ג"כ יש איסור דב' אין לחלק וגם היכא שי"ל דאוהבות זו את ז

 .אחיות עיי"ש

בלא  )דף כ"א:(סנהדרין מסכת ולכאורה י"ל, לפי"מ דאיתא ב
דריש יהודה דלא י בירבה לו נשים דמסקנת הש"ס שם, דר

    בעלמא טעמא דקרא מודה הכא הואיל ומפרש טעמיה 
בהדיא לא יקח משום לא יסור הא נשים שאין מסירות ירבה, 

ס"ל מכדי בעלמא נמי דרשינן טעמא דקרא א"כ  י שמעוןבור
לא יסור למה לי, אע"כ לא ירבה אפילו אינן מסירות ולא יסור 

מבואר מגמ' הנ"ל דהיכא  .לאסור אפילו אחת ומסירה עיי"ש
ורש הטעם בקרא אז לר' יהודה דרשינן טעמא דקרא, דמפ

ולר"ש דדריש טעמא דקרא מ"מ היכא דמפורש לא דריש 
 )פ"ד סוף הל' ג'(טעמא דקרא, ועיין בספר אור שמח הל' חמץ ומצה 

  .ד"ה עוד נראה וכו'
 

ולפי"ז באיסור שתי אחיות דכתיב הטעם לצרור עליה בחייה, 
דקרא והיכא דמפורש הטעם א"כ אי ס"ל דלא דרשינן טעמא 

דרשינן טעמא דקרא, שפיר י"ל כדברי הרמב"ן הנ"ל דכאן 
ליכא איסור דשתי אחיות, משא"כ למאן דס"ל דרשינן טעמא 
דקרא והיכא דמפורש לא דרשינן, א"כ באיסור שתי אחיות 
דמפורש הטעם לא דרשינן טעמא דקרא, ובכל אופן איכא 

 איסור ליקח שתי אחיות.
 

המדרש, יקח נא מעט מים היינו ע"י שליח, ובזה יבואר 
אאע"ה בעצמו להביא מים, הא  ולכאורה קשה אמאי לא הלך

          מצוה בו ד מדכתיב כי יקח ולא כתיב כי תלקח מוכח
וע"כ דס"ל דהקרא כי יקח אתיא לקידושי  יותר מבשלוחו,

היכא דיהבה כסף, דאין ללמוד מויצאה חנם, משום דהו"א 
)דכיון הוי קידושין  )דאמרה ליה התקדש לי(ו וקדשת )כסף(איהי לדידיה 

, ומשום דס"ל דאשמעינן דכסף עביד אישות מה לי כסף דידיה מה לי כסף דידה(
         ן בכליו של מקנה, וס"ל דלא דרשינן טעמא ידחליפ

דרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז הטעם ש רמפוהיכא דדקרא, ו
מחצית השקל בא לכפר על דאיכא חטא דמכירת יוסף, וי"ל 

א דמכירת יוסף, ומעתה צריכין הפרה אדומה לכפר על חט
חטא העגל, ולכן אמר המדרש הה"ד ויקחו אליך פרה אדומה  

 וגו' ודו"ק.
 
 
 

הביא  )סי' צ"ז אות ו' ואות ז'(בשו"ת דברי יציב חחו"מ עוי"ל, דהנה  ב(
סמוכין מה"ת להא דאמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו, דאיתא 

)פרשה , גבי מתנות כהונה דכתיב כ"ב( )פיסקאבספרי פרשת שופטים 

ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקבה, וכתב הספרי ונתן  ג(-י"ח
שנתקשה  )סי' ס"א סקי"ג(לכהן, לכהן עצמו, ועיין בפר"ח חיור"ד 

לבאר הדברים, ויש שפירשו דרצ"ל שאם הכהן שולח שלוחו 
אל הישראל אין חייב ליתן לו ואין בזה משום שיהוי מצוה, 

אמר שרוצה לקיים המצוה בעצמו דמצוה בו יותר דמצי 
, ולפי"ז יש מפסוק זה מקור מן )עיין ספרי דבי רב ועמק הנצי"ב(מבשלוחו, 

ועיין בשו"ת חת"ס ]התורה להא דמצוה בו יותר מבשלוחו, 
 .[חיור"ד סי' רצ"ב ד"ה כבר ראו()



 

 ו 

ויש להביא עוד מקור להא דמצוה בו יותר מבשלוחו, ממה 
, וילכו ויעשו בני ישראל כאשר כ"ח(-)פרשה י"ב דכתיב בפרשת בא

צוה ה' את משה ואהרן כן עשו, דיל"פ כפל הכתוב בלשונו 
לומר כן עשו, להורות שכן עשו בעצמם ולא על ידי שליח 
משום דמצוה בו יותר מבשלוחו, וכיוצ"ב פירש במרכבת 

במ"ש במכילתא דקאי על משה ואהרן שכן  )סוף פ' י"ב(המשנה 
  .דמצוה בו יותר מבשלוחו עיי"ש עשו בעצמם

 
ויש לבאר שהרבותא במשה ואהרן דייקא, דאע"פ דפרנס אסור 

, )דף ע.(קידושין מסכת בעשיית מלאכה בפני שלשה כדאיתא ב
ודנו מזה הפוסקים לגבי עשיית מצוה עיין בשו"ת חוות יאיר 

במה שת"ח וגדולי הדור מטפלין בעצמן בעשיית סוכה  )סי' ר"ה(
  .למצת מצוה וכו' עיי"שושאיבת מים 

 
וי"ל דתליא אם הך דמצוה בו הוי מדאורייתא וחיוב גמור, 
דאם אינו אלא זהירות ויתרון מצוה בעלמא, אין בזה כדי 
לדחות הך איסורא דעשיית מלאכה בפני שלשה, ובזה יש 
לפרש וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה ואהרן, 

מו משום דמצוה בו יותר היינו שעשו כל אחד ואחד בפני עצ
מבשלוחו, וכיון דחיובא איכא מה"ת כן עשו משה ואהרן ג"כ 

 בעצמם עכ"ד הדברי יציב עיי"ש.
 

ולפלפולא י"ל דזה אי מצוה בו יותר מבשלוחו אמרינן בכל 
המצוות תליא אי שני כתובים הבכ"א מלמדין או אין מלמדין, 

ו, א( גבי דלכאורה מצינו שני מקראות דמצוה בו יותר מבשלוח
פסח דכתיב כפל הלשון כן עשו, ב( לגבי מתנות כהונה דכתיב 
ונתן לכהן, ומעתה אי ס"ל דשני כתובים הבכ"א מלמדין, 
ילפינן מכאן לכה"ת כולה דמצוה בו יותר מבשלוחו, משא"כ 
אי ס"ל אין מלמדין אז ליכא לנו לימוד לכה"ת דמצוה בו יותר 

 מבשלוחו. 
 

בני ישראל ויקחו אליך פרה  ובפרשת חקת כתיב, דבר אל
אדמה תמימה וגו', וברש"י עה"ת  הביא מר' משה הדרשן 

, דזה בא לכפר על חטא העגל לפרש כל הפרשה דפרה אדומה
לכאורה י"ל דחטא העגל ל"ה חטא כלל, לפי"מ עיי"ש, ו

ויתיצבו בתחתית ההר, א"ר  )דף פ"ח.(דאמרינן במסכת שבת 
עליהם הקב"ה את ההר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה 

כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם 
לאו שם תהא קבורתכם, א"ר אחא בר יעקב מכאן מודעה רבה 

לאורייתא, ]ופירש"י שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה 
שקבלתם עליכם, יש להם תשובה שקבלוה באונס[ אמר רבא 

ב קימו וקבלו וכו', אעפי"כ הדר קבלוה בימי אחשורוש, דכתי
לדון אותם  עיי"ש, וכתב החדושי הריטב"א דלפי"ז ל"ש

במדבר על חטא העגל דהלא היה להם אז טענת אנוסים, שהרי 
ואע"ג דע"ז הוא משבע , עדיין לא היה אז הקבלה ברצון עכ"ד

מצוות ב"נ, מ"מ הרי אותו מעשה לא היה ע"ז ממש כי לא 
אלמלא וי"ו  )דף ס"ג.(ין עשו רק בשיתוף, כדאיתא במסכת סנהדר

יתוף א"כ שבהעלוך וכו', ולכמה שיטות ב"נ לא נצטוו על הש
 .אין לחשוב להם חטא כלל

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

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

דמצינו שני כתובים המורים לפטור אונס מן העונש, חדא 
ולנערה לא תעשה דבר, דמינה  כ"ו(-)פרשה כ"בבפרשת כי תצא 

דאונס רחמנא  )דף כ"ח:(ובמסכת ב"ק  )דף כ"ז.(ילפינן במסכת נדרים 
גבי שחוטי חוץ כתיב  ד(-)פרשה י"זפטריה, ואידך בפרשת אמור 
ההוא  )דף ק"ח:(נן במסכת זבחים דם יחשב לאיש ההוא, ודרשי

  .למעט אונס ושוגג ומוטעה עיי"ש
 

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 

ינן מהתם למ"ד דס"ל שני כתובים הבכ"א מלמדין, שפיר גמר
דאונס רחמנא פטריה, וקבלת התורה באונס אינו כלום, ושפיר 

 איכא טענת מודעא עכ"ד.
 

ומעתה אתי שפיר, יקח נא מעט מים, היינו על ידי שליח, ולא 
מצוה בו יותר דאמרינן בכה"ת דלא ס"ל , הביא בעצמו

מבשלוחו, ומעתה ס"ל דשני כתובים הבאים כאחד אין 
לכל התורה  ן ממאנס ומשחוטי חוץמעתה לא גמרינמלמדין, ו

דמעשה אונס אינו כלום, וממילא ליכא טענת מודעא רבא 
לאורייתא לבטל נתינת התורה, ושפיר חטאו בעגל, ולכן הה"ד 

 .ויקחו אליך פרה אדומה דהוא בא לכפר על חטא העגל ודו"ק
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