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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

 עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם וגו'
 ,ע"הבינו רשה דקאי על מ ,המצודת דוד שרופי :י"ט(-)תהלים ס"ח

שעלה למרום ורמה ידו להתגבר עליהם לקבל את התורה, 
כים ולקחת אותה למתנה להיות ושביתה אותה מיד המלא

בבני אדם ולא בין מלאכי מעלה עיי"ש, ובמגלה  המצוי
, עיי"ש איתא שבית שב"י ר"ת שמעון בן יוחאי ()אופן ע'עמוקות 

ועיין בכסף  ,וצ"ב דלמה ניתן לנו התורה דוקא ע"י רשב"י
 מש"כ בזה. )פ' יתרו(נבחר 

 
באותה שעה בקשו  ,א(-כ"ח רשה)פבמד"ר שמות  דאיתאוהנבס"ד, 

 )דמות(מלאכי השרת לפגוע במשה, עשה בו הקב"ה קלסטירין 
אמר להם הקב"ה אי אתם של פניו של משה דומה לאברהם, 

מתביישין הימנו, לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו 
איתא, כשבא הקב"ה  )מזמור ח'(וכו' עיי"ש, ובמדרש שוחר טוב 

אומרים לפניו ו ןה לישראל, התחילו המלאכים מדייניליתן תור
מה אנוש כי תזכרנו, ואמרו לפניו אישורך שתתן תורה בשמים 

אמרו מלאכי  ,קבל פעם שניה את הלוחותוכו', וכשעלה משה ל
והלא אתמול עברו עליה שכתבת בה לא יהיה לך  ,השרת

אלהים אחרים, אמר להם הקב"ה בכל שעה קטיגטין ביני ובין 
ישראל, והלא אתם כשירדתם אצל אברהם אכלתם בשר בחלב, 
שנאמר ויקח חמאה וחלב ובן הבקר, ותינוק שלהם כשהוא בא 

לו פת ובשר וגבינה, והוא אומר לה  מבית רבו ואמו נותנת
לא מצאו לו מענה  ,היום למדני רבי לא תבשל גדי בחלב אמו

עיי"ש, הרי דהמלאכים נדחו מקבלת התורה מפני שאכלו וכו' 
 ע"ה.בינו אברהם בשר בחלב אצל א

 
אמר ר'  ,)דף פ"ו:(בבא מציעא מסכת דאיתא ב ,ולכאורה יש להעיר

נה אדם מן המנהג, שהרי משה תנחום בר חנילאי, לעולם אל יש
עלה למרום ולא אכל לחם, מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו 
לחם, ואכלו סלקא דעתך, אלא אימא נראו כמי שאכלו ושתו 

  .ו בשר בחלב למה נדחו מקבלת התורהעיי"ש, ולפי"ז דלא אכל
 

דאעפ"י שלא אכלו  ,)ערבי נחל דף קי"ג.(וכתב בספר אשד הנחלים 
  בכך פגם משום  נראין כאוכלין היהמ"מ כיון ש ,ממש

, ונהגו )סי' פ"ז ס"ג(ביור"ד  הרמ"א שכתב ומראית העין, כמ
    לעשות חלב משקדים ומניחים בה בשר עוף הואיל ואינו 
רק מדרבנן, אבל בשר בהמה יש להניח אצל החלב שקדים 

, ולכן כיון שנראו כאוכלין נדחו עיי"ש משום מראית העין
 .עיי"ש מקבלת התורה

הביא דנחלקו קמאי אי ענין חשד  )מערכת ח' כלל נ"ג(שדי חמד  ובספר
מנא תימא  )דף כ"ג.(שבת מסכת הוא מה"ת, והביאו מהא דאיתא ב

דחיישינן לחשדא, דתניא אמר ר' שמעון בשביל ד' דברים אמרה 
תורה להניח פאה בסוף שדיהו וכו' ומפני החשד, והיינו שהעוברים 

פאה, הרי דמן התורה חיישינן ושבים לא יהא אומרים שלא הניח 
הביא נמי הך  י(-)פ"אלחשדא עיי"ש, ובתורת כהנים פרשת קדושים 

בשביל ד' דברים אמרו לא יתן  ,וכן היה ר' שמעון אומר ,ברייתא
אדם פאה אלא בסוף שדיהו וכו' ומפני מראית העין וכו', כיצד, 
 שלא יהיו העוברים והשבים אומרים ראו היאך קצר איש פלוני את

שדהו ולא הניח פאה לעניים וכו' עיי"ש, וכתב הראב"ד וכן כתב 
דר' שמעון לשיטתו דס"ל דדרשינן טעמא דקרא  ,הר"ש משאנץ

)סי' רמ"ד סק"ו ומשו"ה קדריש הני טעמא למצות פאה, ועיין במג"א 

 דענין חשד ומראית עין שוין זה לזה לענין רבים עיי"ש. וסק"ח(
 

לשיטתו דס"ל  י שמעון בר יוחאיברולפי"ז יבואר המדרש הנ"ל, דל
ולפי"ז אף שהמלאכים לא אכלו ממש רק  חיישינן לחשדא מה"ת,ד

ושפיר  "מ היה בכך פגם משום מראית העין,נראין כאוכלין, מ
 בזכותו ניתנה התורה לישראל ולא להמלאכים ודו"ק.

 
רב נחמן ורב חסדא דאמרי  ,)דף י.(דאיתא במסכת ב"מ עוי"ל,  ב(

חבירו לא קנה חבירו, מאי טעמא המגביה מציאה ל ,תרווייהו
והתופס לבע"ח  ,הוי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים

במקום שחב לאחרים לא קנה, ופירש"י, כאדם הבא מאליו 
ותופס ממון חבירו בשביל חוב שיש לאחר עליו ובא לקדם עד 
שלא יתפסנו בעל חוב אחר ונמצא תופס זה חב בתפיסתו זאת 

כדאמר בכתובות דלאו כל  את הנושים האחרים לא קנה,
כמיניה להיות קופץ מאליו וחב לאלו מאחר שלא עשאו 
הנושה שליח לתפוס עכ"ל, מבואר מזה שיטת רש"י דהיכא 

 דעשאו שליח קנה התופס אף היכא דהוי חב לאחרים.
 

כתבו, דמה שפירש"י משום דלא עשאו שליח  )ד"ה תופס(והתוס' 
איתא, יימר  דף פ"ד:()אין נראה, דבפרק הכותב במסכת כתובות 

ושביק  )הלוה(בר חשו הוי מסיק ביה זוזי בההוא גברא, שכיב 
לשלוחיה זיל תפסה ניהליה, אזל תפסה,  )יימר(א"ל  ,)ספינה(ארבא 

פגעו ביה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, א"ל את תופס 
לבע"ח במקום שחב לאחרים ואמר ר' יוחנן התופס לבעל חוב 

לא קנה וכו' עיי"ש, ומוכח להדיא  במקום שחב לאחרים
ח דאפילו בכה"ג דעשאו שליח אמרינן הך דינא דהתופס לבע"

  .במקום שחב לאחרים לא קנה עיי"ש



 

 ב 

         וז"ל,  )פ"א סי' כ"ז( א מציעאבהרא"ש במסכת ב כתב ןוכ
במקום שחב לאחרים לא קנה אפילו  חוב לוכל התופס לבע

עשאו בע"ח שליח וכתב לו הרשאה, דלאו כל כמיניה לזכות 
זה ולחוב לאחרים, ועל אותן אחרים לא כתב לו הרשאה ל
ובפלפולא חריפתא פירוש כלומר אינו יכול לכתוב לו ]

ואין יד השליח כיד המשלח לחוב לאחרים כדמוכח  [הרשאה
          "ל, ובמסכת גיטיןבכתובות גבי יימר בר חשו וכו' עכ

וז"ל, ואפילו עשאו הבע"ח שליח  כתב הרא"ש )פ"א סי' י"ג(
קנה, ולא דמי להאי דאמר בעלמא שלוחו של אדם  לתפוס לא

כמותו, דלאו כל כמיניה לשוויה שליח כדי לחוב לאחרים 
דמה שאדם יכול לעשות שליח, היינו רק  עיי"ש, ומבואר מזה

לזכותו אבל לעשות שליח לחייב אחרים זה אינו יכול, אף 
דהמשלח בעצמו יש בידו לחייב אחרים מ"מ אינו יכול 

 כוחו לשליח.להעביר בזה 
 

עלית למרום שבית  ,א(-)פרשה כ"חשמות  ש רבהרואיתא במד
נתעלית נתגששת עם המלאכים של מעלה  ,שבי, מהו עלית

   וכו', א"ר ברכיה הלוחות היו ארכן ששה טפחים, כביכול 
היו ביד מי שאמר והיה העולם שני טפחים, ובידו של משה 

   .י"ששני טפחים, ושני טפחים היו מפרישין בין יד ליד עי
    ר' שמואל בר נחמן  ,)פ"ד ה"ה(וכן איתא בירושלמי תענית 

 בשם ר' יונתן, הלוחות היו אורכן ששה טפחים ורחבן 
 ,והקב"ה בטפחיים ,והיה משה תפיש בטפחיים  ,שלשה

ריוח באמצע, כיון שעשו ישראל אותו מעשה   וטפחיים 
)שאינן ראוין לכך לחוטפן מידו של משה  וש ברוך הואדביקש הק

וגברה ידו של משה , א יעשו תשובה נכונה על אותו מעשה(שגלוי לפניו של
)ודריש מדכתיב ואתפוש בשני הלוחות ל"ל להתפיסן שהרי כבר היו בידו  וחטפן ממנו

, הוא שהכתוב דכתיב לעיל מיניה ושני לחות הברית על שתי ידי אלא שהיה תופסן בכח(
האותות  )ל"ל דהרי כבר נאמר לכלמשבחו בסוף ואומר ולכל היד החזקה 

ייא שלמא על ידה , והמופתים אלא לכל היד החזקה היינו מה שעשה בכח ידו(
, ר' יהא שלמא ליד דגברה יותר ממני(הקב"ה משבחו ואומר )דגברת עליה מינאי 

יוחנן בשם ר' יוסה בר אביי א"ל הלוחות היו מבקשין לפרוח 
מקורן מלמעלה לפיכך חות ו)כדרך כל הנבראים שחשקן וחפצן לחזור אל מקורם כטבע האש והל

והיה משה תופשן דכתיב ואתפש בשני הלוחות , רצו לחזור לשם(
עיי"ש, ומבואר מזה שמשה תפס  )להראות לישראל עד כמה גרם החטא(

 מעצמו את התורה בעבור ישראל.
 

כיצד זכה  כאורהדל ,)מצוה כ"ד אות כ"ג(והקשה בספר נחלת בנימין 
ון דגם המלאכים בקשו משה ולקח התורה בעבור ישראל, כי

לקבל התורה הוה דינו כתופס לבעל חוב במקום שחב 
דהתופס לבע"ח במקום  )דף י.(לאחרים, וקיי"ל במסכת ב"מ 

שחב לאחרים לא קנה, וכתב לתרץ דאי אמרינן כמש"כ המפ' 
דמשה רבינו ע"ה היה שלוחן של בנ"י לקבל התורה עבורם 

דינא הכי הוא, והו"ל שליח לקבלה, שפיר הועיל תפיסתו, ד
דהתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא מהני התפיסה, זהו 
רק אם מעצמו תפס, אבל אם בע"ח עשאו שליח ליקח את 

 הראוי לו אז מהני תפיסתו עיי"ש.

דס"ל דהיכא דעשאו שליח הנ"ל אמנם זה א"ש לשיטת רש"י 
קנה אף במקום שחב לאחרים, משא"כ לשיטת התוס' דגם 

דאיך וס היכא דחב לאחרים הדקל"ד בשליח לא מצי לתפ
ולכאורה י"ל דבזה נחלקו , אהני מה שתפס משה את התורה

משרע"ה והמלאכים, דהמלאכים באו בטענה זו למחות נגד 
משרע"ה על שרוצה ליקח את התורה, דהו"ל תופס לבע"ח 
במקום שחב לאחרים דלא אהני ליה כלום אפילו בשוויה 

יטת רש"י דבשליח שליח, ומשרע"ה טען דהלכה הוא כש
 שפיר יכול לתפוס אפילו בחב לאחריני.

 
בחידושיו על הסוגיות כתב  )פרשת ויצא(ובספר דברי חיים עה"ת 

 )סי' רכ"ח(לבאר פלוגתת רש"י ותוס' הנ"ל, עפימש"כ הריב"ש 
גבי גירושין  )דף מ"א.(קידושין במסכת לבאר הא דאמרינן 

מד שהוא דבעינן קרא דשליח עושה שליח דכתיב ושלח מל
עושה שליח, ושלחה מלמד שהיא עושה שליח, ושלח  
ושלחה מלמד שהשליח עושה שליח, ואלו גבי פסח דרשינן 
התם מנין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר ושחטו אותו כל 
קהל עדת ישראל בין הערבים, וכי כל הקהל שוחטין והלא אינו 
שוחט אלא אחד, אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו, ואמאי 

א מצרכינן קרא לרבות שהשליח עושה שליח, וכתב הריב"ש ל
משום דישנם שני סוגי שליחות, א( שהשליח נעשה כמותו 
ממש והיינו דהשליח הוא כגוף המשלח לגמרי, ב( דרק 
הפעולה שהשליח עושה מתייחס אל המשלח והו"ל כאלו 
המשלח עשה אותו מעשה אבל השליח אינו כגופו ממש, 

נעשה השליח כמותו ממש שהרי קרא ומעתה בשליחת הפסח 
השליח בשם כל הקהל כדכתיב ושחטו אותו כל קהל עדת 
ישראל וא"כ השליח כבעלים לגמרי, ומשו"ה אין צריך לרבות 
דהשליח עושה שליח דכיון שהשליח הוי כבעלים ממש א"כ 
כי היכא דהבעלים עושים שליח כמו"כ השליח שהוא כגוף 

ושין שלא קרא השליח הבעלים עושה שליח, משא"כ בגיר
בשם הבעל אלא שריבה הכתוב שהבעל יכול לגרש ע"י שליח 
היינו דפעולת הגירושין יכול להיות גם ע"י שליח, הגם דאין 
השליח כמותו ממש, משו"ה איצטריך קרא לרבות שהשליח 

 יכול לעשות שליח עכ"ד הריב"ש עיי"ש.
 
ור' שילא שכתב דבזה פליגי רב  )כלל א'(לקח טוב  'ועיין בס]
אי שליח נעשה עד או לא, דרב ס"ל  )דף מ"ג.(קידושין מסכת ב

דשליח נעשה עד אלומי קא מאלימנא למלתא, ור' שילא ס"ל 
דשליח אין נעשה עד כיון דאמר מר שלוחו של אדם כמותו 
הו"ל כגופיה, דר' שילא ס"ל דהשליח נחשב כגוף המשלח 

ורב ס"ל וא"כ הוא עצמו הבעלים ואין יכול להעשות עד, 
דהשליח נחשב לאדם אחר אלא שמעשהו מתייחסת למשלח, 
וע"כ כיון שהוא עצמו אדם אחר הוא שפיר יכול להעיד על 
המעשה, ואדרבה אלומי קא מאלימנא למלתא ועדותו טובה 
יותר כיון שמעיד על מה שעשה בעצמו דאדם יודע וזוכר 
יותר בבירור מה שעשה בעצמו ממה שרואה לאדם אחר 

 . [)סוף אות י"א(י"ש, וכ"כ בשו"ת קול אריה חחו"מ עושה עי



 

 ג 

 חוב לולפי"ז י"ל דפלוגתת רש"י ותוס' הנ"ל גבי תופס לבע
במקום שחב לאחרים דלא קנה, אי אמרינן גם היכא דעשאו 
שליח, תליא בשני הטעמים הנ"ל, דלטעם דשלוחו של אדם 
כמותו, אם השליח הוה כמו הוא גופא תפסו ודאי אמרינן 

הני, אבל אם נימא דלא הוה כגופו רק מטעם שלוחו, י"ל דמ
דכמו דאין יכולין לזכות בשבילו היכא דחב לאחריני, ה"נ לא 
יכולין למיעבד שליח במקום שחב לאחריני עכ"ד הדברי 

ובאבני מילואים אבהע"ז  )סי' פ"ג(חיים, ועיין בשו"ת הריב"ש 
 .)סי' כ"ט(ית חוב , ובספר אמרי בינה חחו"מ דיני גבי)סי' ל"ה סק"א(

 
בשלש  )לבעלה(, האשה נקנית )דף ב.(קידושין מסכת ואיתא ב

דרכים וכו', ופריך הגמרא, מאי שנא הכא דתני האשה נקנית, 
)בו ובשלוחו ניתני הכא האשה דתני האיש מקדש  )דף מ"א.(ומאי שנא התם 

, ומשני, מעיקרא תני לישנא דאורייתא האשה נקנית, מתקדשת(
לישנא דרבנן האיש מקדש דאסר לה אכו"ע ולבסוף תני 

מסכת כהקדש, והקשה האור חדש דלכאורה הרי אמרינן ב
דמידי דאתיא מדרשא חביבא ליה ופתח ביה,  )דף ב.(יבמות 

 וא"כ הו"ל לפתוח בלישנא דרבנן בלשון קידושין עכ"ק. 
 

כתב לתרץ, דהנה עוד  )סי' נ'(ובשו"ת דברי יציב חלק אבהע"ז 
עינן קרא לשליחות בקדשים, נילוף דין הקשו מפני מה ב

שליחות בקדשים מקידושין, דהרי גם קידושין הוא ענין של 
ד"ה ונפשטו, אך  )דף ז.(קידושין מסכת הקדש כמש"כ התוס' ב

זה ליתא דזה הוי רק לישנא דרבנן ומה"ת לא הוי שום ענין 
הקדש, ומשו"ה שפיר איצטרך לילף דמהני שליח בקידושין, 

האיש מקדש בו ובשלוחו וכו',  )דף מ"א.(קידושין  מסכתבואיתא 
ופריך בגמ' השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיא, אמר רב יוסף 

אך להמבואר בריב"ש מצוה בו יותר מבשלוחו וכו' עיי"ש, 
דבשליחות קדשים הוי השליח כגוף המשלח, א"כ  )הנ"ל(

בשליחות כזו דהשליח נעשה כגופו לית בה משום מצוה בו 
חו, וממילא הו"א כיון דקידושין הו"ל ענין יותר מבשלו

דהקדש, א"כ הוי כקדשים ששלוחו כמותו ממש ושוב לא 
  .שייך בה דין מצוה בו יותר מבשלוחו

 
אך באמת זה אינו כיון דלשון הקדש הוא רק לישנא דרבנן 
ומה"ת לא הוי שום ענין של הקדש, ולזה לא פתח התנא 

ות הך דמצוה בו בלישנא דרבנן בלשון קידושין, דבעי לגל
יותר מבשלוחו דייקא בהדי הך דקתני לישנא דקידושין 
דהו"ל ענין של הקדש דאפי"ה מצוה יותר בו בעצמו, 
ומשו"ה נקט לשון הקדש דהוא לישנא דרבנן בסוף 
לאשמעינן דמשום דלשון קידושין הו"ל רק לישנא דרבנן 
 משו"ה בו ובשלוחו דהיינו דמצוה בו יותר מבשלוחו עכ"ד

  .י יציבהדבר
 

אר אמאי אמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו, כיון ובובזה מ
דבכה"ת אמרינן שלוחו של אדם כמותו, ומעתה מה עדיפות 

, ולהנ"ל יובן, יש לקיים המצוה בעצמו יותר מעל ידי שלוחו

דהשליח הו"ל כמותו ממש וכגופו דמי, שפיר  מרינןאי אד
השליח  מצי לקיים מצוה ע"י שליח אפילו לכתחלה, שהרי

נחשב כידא אריכתא של המשלח והו"ל כאלו המשלח בעצמו 
י משא"כ אואז אמרינן שלוחו של אדם כמותו, קיים המצוה, 

דכל ענין השליחות הוא רק לגבי המעשה אבל אינו  מרינןא
נחשב כמותו ממש, א"כ אמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו, 

ת דאע"ג שיצא ידי חובתו ע"י שליח אבל אינה באותה מעל
 השלימה כאלו הוא עשאו בעצמו.

 
, ר' שמעון אומר מפני מה אמרה )דף ב:(קידושין מסכת בואיתא 

תורה כי יקח איש אשה ולא כתב כי תלקח אשה לאיש, מפני 
שדרכו של איש לחזר אחר אשה ואין דרכה של אשה לחזר 
אחר איש, משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי בעל 

אחת  )ד"ה אבידה(ופירש"י ז"ל ו אבידה מחזר על אבידת
 ד"ה אלא כתב )דף קל"ט.(ובספר ברית שלום  מצלעותיו עיי"ש,

מקדש בו האיש  )דף מ"א.(, אהא דאמרינן במסכת קידושין וז"ל
בשלוחו מקדש בו מיבעיא,  ובשלוחו וכו', ופריך השתא

ומשני מצוה בו יותר מבשלוחו עיי"ש, היינו משום דכתיב כי 
  ו ולא על ידי שליח עכ"ד עיי"ש.עצמיקח דמשמע ב

 
, דאי ס"ל )סי' א' אות ל"ו(וכתב בספר זרע אבות על עניני שליחות 

שיקח כי יקח אתיא לומר י"ל דהקרא דו פרצופין נבראו, אז 
על ידי עצמו ולא על ידי שליח, ולפי"ז י"ל דמצוה בו יותר 

משא"כ למאן דס"ל דזנב נברא, מבשלוחו הוא מדאורייתא, 
ח אתיא לדרשת ר"ש אז מצוה בו יותר מבשלוחו היא וכי יק

 מדרבנן עיי"ש.
 

ומעתה יבואר דברי המדרש הנ"ל, דלר"ש לשיטתו דדרש 
הקרא דכי יקח דאתיא לומר דדרכו של איש לחזר על אשה, 
ולפי"ז ס"ל דמצוה בו יותר מבשלוחו היא מדרבנן, והטעם 

וחו, דאתיא לומר מצוה בו יותר מבשלכי יקח דלא מוקי קרא 
משום דס"ל דהשליח הו"ל כמותו ממש וכגופו של המשלח 

כשיטת רש"י דבשליח שפיר יכול לתפוס דמי, ומעתה ס"ל 
זכה משה ולקח התורה בעבור ושפיר , אפילו בחב לאחריני

 ודו"ק. ישראל
 
 
ואמר ריב"ל בשעה  ,)דף פ"ח:(שבת מסכת איתא בדעוי"ל,  ג(

רבש"ע מה  ,האמרו מלאה"ש לפני הקב" ,שעלה משה למרום
אמרו לפניו  ,לילוד אשה בינינו, אמר להן לקבל תורה בא

חמודה גנוזה שגנוזה לך תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם 
אתה מבקש ליתנה לבו"ד, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי 
תפקדנו, ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך 

תשובה וכו', על השמים, אמר לו הקב"ה למשה החזר להן 
אנכי ה'  ,אמר לפניו רבש"ע תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה

אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אמר להן למצרים ירדתם 
 לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם וכו' עיי"ש.



 

 ד 

ך יצאו יאדה שיםרהמפקושית דנודע  ,לכאורה יש להעירו
 הגזירה היתה ועבדום הלא ישראל ממצרים קודם הזמן, ד

  אם יוהם לא היו במצרים כ ,וענו אותם ארבע מאות שנה
      ועיין הזמן, רד"ו שנים, ותירצו דהמלאכים השלימו 

ביום ההוא  ,בשם הזוה"ק )דף קי"ד מדהפ"ס(בבגדי אהרן פ' מסעי 
           ות ה' שהמלאכים השלימו הזמן עיי"ש,איצאו צב

וכיון דהמלאכים היו במצרים שוב נופל טענת משה כלום 
דהא לפי"ז היו במצרים והדרא טענת למצרים ירדתם, 

 .המלאכים דהתורה שייכת להם
 

דהגלות הוא  אמרינן םדא )דרוש ב' לפסח(בערבי נחל  אך לפימש"כ
בשביל חטא דמכירת יוסף שפיר נשלם הזמן אחר רד"ו שנים, 
דחטא דמכירת יוסף אשר שורשו בשם הוי"ה ב"ה ועשרה 

לה אחים במכרם את יוסף פגמו עשרה פעמים בשם הוי' העו
למספר ר"ס ורק בזכות שיקבלו את התורה שיש בו נ' שערי 

ולכן  ,חמשים שניםשנים, בינה ניכה הקב"ה מהר"ס 
נשתעבדו רק רד"ו שנים עיי"ש, וא"כ תו לא צריכין לומר 
דהמלאכים השלימו, דהא הושלם הזמן בהיותם שם ארבע 
מאות שנים, וא"כ מה דאמר להם משה כלום למצרים ירדתם 

 נצחית ולכן לא קיבלו התורה. הוה תשובה
 

, דגלות מצרים )ערך גלות(ולכאורה לפי"מ דאיתא בצפנת פענח 
 הדעת ץשאכל מע הראשון םהיתה ג"כ בשביל חטאו דאד

שאמר לו הקב"ה שלא יאכל והוא עבר ואכל והוא כגנב 
ואברהם יצחק ויעקב וי"ב  ,הנמכר בגניבתו על ששה שנים

ות והשבטים שבטים עליהם מוטל לתקן חטא זה, והג' אב
המה ט"ו שהי' מוטל על כל אחד ואחד להיות נמכר על ששה 

להם להיות בגלות  הם, וט"ו פעמים שש עולה תשעים והישני
עוד תשעים שנים בשביל חטא דאדה"ר עיי"ש, וא"כ הרי לא 
נשלם הזמן אחר רד"ו שנים, ועכצ"ל דהמלאכים השלימו 

 והדקל"ד דלמה לא קיבלו המלאכים את התורה.
 

 םדהפרי שאד )ערך אדם וחוה(נם א"ש, דאיתא בפתח האהל אמ
, ולמ"ד בוסר לא מקרי הבוסר הי ,הדעת ץאכל מע הראשון

 הדעת ץפרי לא חטא כלל דהציוו היתה שלא יאכל מפרי ע
והגלות  ,הראשון םעיי"ש, וא"כ למ"ד הנ"ל לא חטא אד

ושפיר נשלם הזמן אחר  ,ףהיתה רק בשביל חטא דמכירת יוס
ס"ל  י שמעוןבדר (.)דף ל"ו ועיין במסכת סוכה, רד"ו שנים

"ש במשניות ובר ,ובפ' ר"ח שם ,דבוסר לא מקרי פירא עיי"ש
  .)פ"א משנה ד'(מעשרות 

 
ולפי"ז שפיר יבואר המדרש, דר"ש דס"ל דבוסר לא מקרי 
פירא וא"כ אדה"ר לא חטא כלל ולא צריכין עוד תשעים שנה 

רד"ו לתקן חטא דאדה"ר, ושפיר נשלם הזמן אחר היותם שם 
והם השלימו  דהמלאכים היו שם ומרצריכין לשנים ולא 

פיר ניתנה התורה , ואין להם שום טענה לקבל התורה ושהזמן
 .דו"קלישרא' ו

עוי"ל עפ"י הנ"ל דהמלאכים רצו לקבל התורה, ומשרע"ה  ד(
אמר להם כלום למצרים ירדתם, ובתורה כתיב אנכי ה' אלקיך 

 .פח:()דף שבת מסכת אשר הוצאתיך מארץ מצרים כמבואר ב
 

כתבו דהא דאמרינן דהמלאכים היו במצרים שים רוהנה המפ
והם השלימו הזמן, הוא רק אי אמרינן דהשכינה ירדה 
למצרים, ובשביל שהיתה השכינה במצרים באו מלאה"ש 
פמליא של מעלה למצרים לכבודה דשכינה, עיין בדורש טוב 

 .א(")דרוש כפ' ויגש 
 

בא חליפא קרויא מר' א ה, בעא מיניג.(")דף קכואיתא במס' ב"ב 
)כדכתיב כל הנפש הבאה ליעקב חייא בר אבא, בכללן אתה מוצא שבעים 

, ובפרטן אתה מוצא שבעים חסר אחד, ואמר ר' מצרימה שבעים(
חמא בר חנינא יוכבד השלימה המנין, וכתב הרשב"ם ולכך 
לא פרט בה, לפי שעדיין לא יצאתה לאויר העולם אלא עובר 

  .ה למצרים עיי"שסתבמעי אמה היתה בכני
 

איתא, דכשבאו לגבול  )פרק ל"ט(אמנם בפרקי דר' אליעזר 
מצרים נתייחסו כל הזכרים ששים ושש, ויוסף ושני בניו הרי 

בשבעים נפש ירדו אבותיך  כב(-)דברים ישבעים חסר אחת, וכתיב 
מצרימה, מה עשה הקב"ה, נכנס עמהם עיי"ש, וכ"כ במד"ר 

  .ם עמהם את המנין עיי"שהשליוי"א הקב"ה  ט(-)פ' צדויגש 
 

דעובר לאו ירך עמו הוא אז י"ל דיוכבד  י ס"לולפי"ז א
השלימה המנין, וי"ל דהקב"ה לא ירד למצרים, וגם 

דעובר ירך אמו  י ס"להמלאכים לא ירדו למצרים, משא"כ א
הוא, אז עכצ"ל דהקב"ה ירד למצרים והשלים את המנין, 

שכינה, ועיין השל והמלאכים באו ג"כ למצרים לכבודה 
ס"ל עובר לאו  י שמעוןבשכתב דר )דף ע"ז:(בערוך לנר יבמות 

 עיי"ש. ,ירך אמו
 

דלר"ש לשיטתו דס"ל עובר לאו ירך אמו,  ,ובזה יבוא על נכון
דהשכינה ירדה  הל דיוכבד השלימה המנין ואינו ראיוי"

למצרים, וי"ל דגם המלאכים לא ירדו למצרים ושפיר אמר 
תם ולכן קבלו בני ישראל התורה להם משה כלום למצרים ירד

 דו"ק.מלאכים וולא ה
 

**** 
 

תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד  )דף כ"ז:(ברכות מסכת ב איתא
שבא לפני ר' יהושע, אמר ליה תפלת ערבית רשות או חובה, 
אמר ליה רשות, בא לפני רבן גמליאל, אמר ליה תפילת 

' ערבית רשות או חובה, אמר ליה חובה, אמר ליה והלא ר
יהושע אמר לי רשות, אמר ליה המתן עד שיכנסו בעלי 

לביהמ"ד, כשנכנסו בעלי  )חכמים המנצחים זה את זה בהלכה(תריסין 
תריסין, עמד השואל ושאל, תפלת ערבית רשות או חובה, 
אמר ליה ר"ג חובה, אמר ליה ר"ג לחכמים, כלום יש אדם 



 

 ה 

 שחולק בדבר זה, אמר לו ר' יהושע לאו, אמר ליה והלא
משמך אמרו לי רשות, אמר ליה, יהושע, עמוד על רגליך 
ויעידו בך, עמד ר' יהושע על רגליו ואמר, אלמלא אני חי 
והוא מת יכול החי להכחיש את המת, ועכשיו שאני חי והוא 

)על כרחי אני צריך להודות שאמרתי לו חי היאך יכול החי להכחיש את החי 

ר' שמעון בן  רבית רשות או חובה()ששאל תפלת עוכו', ואותו תלמיד  רשות(
מאי טעמא דדוקא ר'  יוחאי הוה עכסה"ג, ודקדקו המפ'

 לת ערבית רשות או חובה.שמעון שאל האי דינא אי תפ
 

כתב,  )ח"ב סי' ג'(שואל ומשיב מהדו"ג בשו"ת והנבס"ד, ד
דלכאורה יש להקשות דאמאי יהיה תפלת ערבית רשות, כיון 
דהיום הולך אחר הלילה, ונמצא דתפלה ראשונה של היום היא 
בלילה, ולמה לא נתנו ללילה משפט הקדימה שזו יצאה 

 )אות כ"ג( ובספר תורת שלום החדש פרשת נח .נה עיי"שראשו
ו"ם ששבת עכ ,אמר ר"ל ,)דף נ"ח:(סנהדרין מסכת כתב, דאיתא ב

חייב מיתה שנאמר יום ולילה לא ישבותו, ואמר מר אזהרה 
)פרשה שלהם זה היא מיתתם עיי"ש, אך במדרש רבה פרשת נח 

איכא אמוראי דס"ל דקאי על המזלות שלא ישבותו  י"א(-ל"ד
  ולפי"ז י"ל דב"נ מותר לשבות בשבת.לשנות מהלכם, 

 
קיים  ,"ח:()דף כיומא מסכת בהא דאיתא ב והנה המפרשים הקשו

אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, דהיאך שמר 
 ,את השבת שלא נצטווה עליה, הרי ב"נ מוזהר שלא לשבות

ובספר  )פרשת נח(וכתב בספר פנים יפות שמא דין ב"נ יש להם, ו
ליישב, דשפיר היו יכולין  )דף ל"ז(המקנה עמ"ס קידושין 

חר היום לשמור שבת כהלכתו, דבב"נ הלילה הולך א
שלפניה, ולישראל הוא להיפך דהלילה נמשכת אחר היום 
שלאחריה, ועד"ז נצטוו שלא לשבות דהיינו היום והלילה 
שלאחריה, וכמו שנאמר יום ולילה לא ישבתו, ולפי"ז י"ל 
דעשו מלאכה ביום השישי מבעוד יום וכן בליל מוצאי שבת, 

ילה ואמרינן ממה נפשך, אי דינם כישראל הרי שבתו שבת ל
ויום, ואי דינם כב"נ הרי חיללו שבת דלא שבתו יום ולילה 

עה"פ ששת ימים  )פרשת ויקהל(עיי"ש, וכ"כ בספר ישמח משה 
י לן הכרח דבב"נ הלילה הולך הר, תיעשה מלאכה עיי"ש

אחר היום, וכיון דתפלות האבות תקנו, והאבות קודם מתן 
, וע"כ תורה דין ב"נ היה להם, ובב"נ הלילה הולך אחר היום

תפלת ערבית רשות, אך זהו דוקא אי אמרינן דב"נ אסור 
לשבות, אבל למ"ד דב"נ מותר לשבות אז אין הוכחה וי"ל 
כמ"ש בפסוק קודם מתן תורה ויהי ערב ויהי בקר דגם בב"נ 

 היום הולך אחר הלילה עכ"ד.
 

עה"פ אל תסג גבול עולם  )פרשה כ"ב(ובילקוט שמעוני משלי 
יוחאי, אם ראית מנהג שעשו אבותינו  איתא, א"ר שמעון בן

אל תשנה אותו, כגון אברהם תקן תפלת שחרית, יצחק תפלת 
המנחה, יעקב תפלת הערבית, שלא תאמר אף אני אוסיף 
אחרת, תלמוד לומר אשר עשו אבותיך עיי"ש, הרי דרשב"י 

 ס"ל דתפלות האבות תקנום.

ב"י לשיטתו דס"ל תפלת האבות ומעתה מובן שפיר, דרש
נו, והאבות קודם מתן תורה היה להם דין בן נח, ובב"נ תק

הלילה הולך אחר היום, ומעתה איכא טעמא רבא לומר 
דתפלת ערבית רשות כדברי השו"מ, ולכן שאל אם הדין כן 

 היא דתפלת ערבית הוא רשות או חובה ודו"ק.
 
 

דלכן י"ל דתפלת  ,הנ"ל ל ומשיבאעוי"ל, עפי"ד השו ב(
ת האבות תקנו, והאבות קודם ערבית היא רשות, וכיון דתפלו

מתן תורה דין ב"נ היה להם, ובב"נ הלילה הולך אחר היום, 
  .וע"כ תפלת ערבית רשות

 
דעד מתן תורה היו האבות  ות פם יוהנה יסודו של הפני

נוהגים כב"נ דהלילה הולך אחר היום, מוכרח הוא מחמת 
הקושיא דהאיך שמרו האבות את השבת עד שלא ניתנה, 

מלאכה בערב שבת ובמוצאי שבת וכנ"ל, אך וע"כ שעשו 
 לתרץ )שער התפילה פ"ו בתשובה שבשולי הגלין אות ד'(לפימש"כ החתן סופר 

מסכת , דאיתא בקושית המפ' איך שמרו האבות את השבת
שמע מינה מדר' שמעון אמר רב אחא בר יעקב,  ,)דף ל"ג.(חולין 

עיים כשרה, דכיון שנחתך הקנה הוי )דס"ל בשחט הקנה ואח"כ ניקבו הריאה ובני מבן לקיש 

ריאה כמנחא בדיקולא, כיון דריאה תלויה בקנה וכשנחתך הקנה הוי כמו שניטלה כולה מן הבהמה 

מזמנין ישראל על בני מעיים ואין מזמנין  ומונחת בסל ותו לא מיטרפא(
עכו"ם על בני מעיים, מאי טעמא, ישראל דבשחיטה תליא 

יתא אישתרי להו, עכו"ם מילתא כיון דאיכא שחיטה מעלי
מילתא הני כאבר מן החי דבנחירה סגי להו ובמיתה תליא 

ולפי"ז י"ל דהם עירבו קודם השבת בשר שחוטה , דמי עיי"ש
בבשר מפרכסת, וביום השבת עמדו לברר זה מתוך זה, 
וממנ"פ אם היה דינם כישראל לא היה בכך חילול שבת שלא 

המפרכסת כשירה היה אוכל מתוך הפסולת, כיון שגם בשר 
לאכילה, ואילו היה דינם כב"נ שפיר הוה ליה ברירה בהוצאת 
הבשר שחוטה מתוך המפרכסת, דהמפרכסת אסורה להם 
באכילה, וממילא הוה ליה מלאכת בורר בידים ולא שמרו את 
השבת עכ"ד, ולפי"ז ליכא הכרח לומר דאצל האבות היה 

 הלילה הולך אחר היום.
 

נקטינן להכלל דמי איכא מידי וכו',  אך כ"ז נכון דוקא אי לא
לישראל דמשכחת לה דמפרכסת אסורה לב"נ אף ושפיר 

מותר והיה בכך דין ברירה, אך לפי"מ דאיתא שם אמר רב 
פפא הוה יתיבנא קמיה דראב"י, ובעי דאימא ליה מי איכא 
מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, ולא אמרי ליה דאמינא 

אב"י, הרוצה לאכול מבהמה הא טעמא קאמר, תניא דלא כר
קודם שתצא נפשה חותך כזית בשר מבית שחיטתה ומולחו 
יפה יפה ומדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתצא נפשה ואוכלו 
אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו עיי"ש, וכיון 
דנקטינן דליכא מידי דשרי לישראל ואסור לב"נ, ומכיון 

ז לא היה בידם תחבולה דלישראל שרי לב"נ נמי שרי, ולפי"
 הנ"ל לקיים את השבת.



 

 ו 

שלמים ששחטן  ,אמר ר' יוחנן ,)דף ס"ג.(זבחים מסכת ואיתא ב
)אלמא שנאמר ושחטו אותו פתח אהל מועד  ,בהיכל כשרים

ולא  מדתלה הכשר עזרה לשלמים בפתח אהל מועד שמע מינה אהל מועד עיקר ועזרה טפל(
עיי"ש,  זי להו כש"כ עיקר()דכיון דטפל חיהא טפל חמור מן העיקר 

כתב דלאו כו"ע מודי להאי כללא והדבר  (שם)ובלקח טוב 
שנויה במחלוקת, ואיכא מאן דס"ל דהטפל יוכל להיות חמור 

הביא ראיה להך כללא דלא מצינו  )באות י"א(ושם  ,מן העיקר
א"ר אחא  )דף ל"ג.(חולין מסכת דאמרינן ב טפל חמור מן העיקר,
אל על בני מעיים ואין מזמנין עכו"ם על בר יעקב מזמנין ישר

בני מעיים, מאי טעמא ישראל דבשחיטה תליא מילתא כיון 
דאיכא שחיטה מעלייתא אישתרי להו, עכו"ם דבנחירה סגי 
להו ובמיתה תליא מילתא הני כאבר מן החי דמי, א"ר פפא 
הוי יתיבנא קמיה דרב אחא בר יעקב ובעי דאימא ליה מי 

שרי ולעכו"ם אסור, ולא אמרי ליה איכא מידי דלישראל 
דאמינא הא טעמא קאמר עיי"ש, וקיי"ל דלא כרב אחא בר 
יעקב, וא"כ מבואר דאע"ג דטעם המתיר בישראל ליכא בב"נ, 
וכדאמר רב פפא הא טעמא קאמר, עכ"ז הדבר ממילא מותר 
בב"נ מפאת דא"א שיהיה הב"נ חמור מישראל, וא"כ ה"נ 

הדברים דומים בדומים ממש  דכוותה, ואחרי ההתבוננות הנה
דהאי סברא דמי איכא מידי וכו', אחרי ההתבוננות דומה הנה 
היא עצמה סברא דכי מצינו טפל חמור מן העיקר, דישראל 
הם העיקר וכדרשת חז"ל בראשית בשביל ישראל שנקראו 
ראשית, וע"כ איך אפשר שיהיה חומרא בטפל מה שאיננה 

 יכא מידי וכו' עיי"ש.בעיקר, ומשו"ה אמרינן הסברא דמי א
 

דפלוגתא דתנאי אי אמרינן דון  )אות י"ג(וכתב בלקח טוב שם 
א ג"כ פלוגתא אם ומינה ומינה או דון מינה ואוקי באתרה, ה

אפשר להטפל להיות חמור מהעיקר, שהרי מבואר במסכת 
דדבר הלמד מדבר הוי הלמד טפל והמלמד  )דף מ"ח.(זבחים 

קור סברא זאת דא"א לטפל עיקר, ואכהאי גוונא איתאמר מ
שיהא חמור מהעיקר, וא"כ גם הפלוגתא דדון מינה ומינה 
מובן מאליו דתליא בסברא זו, ולדמיון מה דאיתא במסכת 

אי ממזרת לאחר עשרה דורות מותרת, דמאן  ,)דף ע"ח:(יבמות 
דמתיר ס"ל דדון מינה ומינה, דכל עיקר איסור ממזר לאחר 

ואבי, ואמרינן דון מינה ומינה, עשרה דורות ילפינן מעמוני ומ
מה עמוני ומואבי נקיבות מותרות אף ממזר וכו', ומאן דאוסר 
ס"ל דון מינה ואוקי באתרה, מה לפני עשרה דורות נקבות 
שוין לזכרים בממזר אף אחר עשרה דורות כן עיי"ש, ומעתה 
אי ס"ל דון מינה ואוקי באתרה הרי זה טפל חמור מן העיקר, 

זר לאחר עשרה דורות נלמד מעמוני, והו"ל דעיקר איסור ממ
עמוני עיקר וממזר טפל, ואעפי"כ הטפל חמור מן העיקר, 
דגם ממזרת אסורה, משא"כ עמונית, ומעתה מובן בפשיטות 

ת אם אפשר א דדון מינה ומינה היא עצמה פלוגתדפלוגת
)דרוש בדורש לציון ועיין לטפל להיות חמור מן העיקר עיי"ש, 

בשו"ת באר עיי"ש, ועיין ס"ל דון מינה ומינה דר"ש שכתב  ז'(
 .)סי' ח' ענף ענף ז'(יצחק חאו"ח 

 

ומעתה מבואר, דר"ש דס"ל דון מינה ומינה, ולפי"ז ס"ל 
נקטינן דליכא דא"א לטפל להיות חמור מן העיקר, ומעתה  

מידי דשרי לישראל ואסור לב"נ, ומכיון דלישראל שרי לב"נ 
קודם השבת בשר  לערב ולפי"ז לא היה בידם נמי שרי,

שחוטה בבשר מפרכסת, וביום השבת עמדו לברר זה מתוך 
, ועכצ"ל דקיימו את השבת כמש"כ לקיים את השבת זה,

הפנים יפות הנ"ל, ומעתה איכא טעם נכון לומר דתפלת 
ערבית הוא רשות, ולכן הסתפק אם תפלת ערבית חובה או 

 רשות ודו"ק.
 
 ופ"ב(-)פ"אוש לנשואין לחמו דרבשמנה עוי"ל, עפימש"כ  (ג

רשות, דכהן המקריב או מי שמתקן  אהטעם דתפלת ערבית הו
תפלה צריך להיות לו אשה משום דאשה הוא צלע של האיש 
וכיון דאין לו אשה הרי הוא כמי שחסר צלע והוא בעל מום 

לו  היון דיעקב תיקן תפלה זו קודם שהיופסול לעבודה, וכ
י"ש, וכתב עוד שם דזה אשה לכן תפלת ערבית הוה רשות עי

ד דאשה נבראת מן הצלע אבל למ"ד דאדם וחוה דו "דוקא למ
 .וי"ל דתפלת ערבית הוה חובה עם זהפרצופין נבראו ל"ש ט

 
רבי שמעון אומר מפני מה  ,)דף ב:(קידושין מסכת ואיתא ב

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

לחזר על איש, משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי, 
, וכתב בספר צנצנת עיי"ש בעל אבידה מחזר על אבידתו

דזהו דוקא להמ"ד חוה מצלע נבראת  )דף פ"ח. מדפה"ס(מנחם 
ואדם הראשון בפרצוף אחד נברא, דאז נקראת האשה אבידה 

ק מש"כ רש"י ד"ה אבידה, וצריך לחזר אחריה, ובזה מדויי
אחת מצלעותיו, דבא לרמז בזה דדוקא למ"ד שנבראת אחת 
מצלעותיו צריך לחזר אחריה, אבל למ"ד דאדה"ר וחוה דו 
פרצופין נבראו א"צ לחזר אחריה דאז אין הוא אבידתו 
ושניהם שווים עכ"ד, וכ"כ בספר סמיכות חכמים בהקדמה, 

  .ד'()סי' נ"ט אות שפע חיים נישואין ובספר 
 

ולפי"ז יבואר, דר"ש דס"ל דחוה מן הצלע נבראת, ולפי"ז 
משום דאשה  ,שמתקן תפלה צריך להיות לו אשהי"ל דמי 

וכיון דאין לו אשה הרי הוא כמי שחסר  ,הוא צלע של האיש
יון דיעקב תיקן תפלה וכ צלע והוא בעל מום ופסול לעבודה,

ת הוה תפלת ערביאיכא סברא לומר דלו אשה  הזו קודם שהי
 , ולכן הסתפק אם הדין כן הוא ודו"ק.רשות

 
הטעם כ ()פרשת ויצאואל בספר ברכת שמעוי"ל, עפימש"כ  (ד

דתפילת ערבית הוא רשות, דבספר הבטחון להרמב"ן הקשה 
למה אנו מזכירין בתפילה אלקי אברהם ואלקי יצחק ואלקי 

דתמה זכות אבות,  )דף נ"ה.(שבת מסכת יעקב, הלא קיי"ל ב
ה מועילים בזה דאנו מזכירין זכות האבות, ותי' שם וא"כ מ

דאף דאמרינן זכות אבות תמה מ"מ ברית אבות לא תמה 
וברית כרותה לשפתים במה שאנו מזכירין האבות כאלו 



 

 ז 

שפתותיהם דובבות בקבר הן וכשאנו מתפללין תפלת שחרית 
אזי מתעורר ע"פ התפלה מדת חסד שהיא מדת אברהם, וכן 

יא מדת יצחק, וכן בערבית מדת תפארת במנחה מדת פחד שה
שהיא מדת יעקב ע"ד אגורה באהלך עולמים כי בג' תפלות 

דהטעם בתפלה הללו אנו מקשרים העולמות וכו' עיי"ש, ולפי"ז 
שאנו מזכירין האבות כדי שיהיו שפתותיהם דובבות בקבר, א"כ 
י"ל דתפלת ערבית הוא רשות דיעקב אבינו לא מת, וא"כ לא 

הטעם דתפלת יעקב שיהא שפתותיו דובבות בקבר, וא"כ צריך 
שמנה לחמו ערבית הוא רשות כיון דיעקב לא מת עכ"ד, ועיין ב

 .)פרשת תבא(כרם חמד וב )פרק חמישי פטירת יצחק(דרוש להספד 
 

כתב דלכאורה קשה למה  )פרשת ויצא(ובספר חידושי הגרשוני 
צחק, ונלענ"ד להורות נשאר יעקב בחיים יותר מאברהם וי

נודע שהוא נקרא אל וכו' עיי"ש, וההכרח דיעקב נקרא אל, ד
קו' המפרשים דהיאך לקח יעקב שתי אחיות, כיון דהאבות 

)סי' הרדב"ז בשו"ת וכתב  ו כל התורה עד שלא ניתנה,שמר

דליעקב היה מותר ב' אחיות שהיה מהמרכבה לתרץ,  תרצ"ו(
ל, הכבוד ונקרא א וצורתו חקוקה בכסאמשכינה הקדושה 

מנין  ,אלעזר א"ר אחא א"ר ,(.)דף י"חכדאיתא במסכת מגילה 
שנאמר ויצב שם מזבח ויקרא לו  ,שקראו הקב"ה ליעקב אל

ויקרא  ,לא יעקב הדאי ס"ד למזבח קרא לי ,ל אלקי ישראלא
 ,לאומי קראו  ,לאאלא ויקרא לו ליעקב  ה,לו יעקב מיבעי לי

איסור עריות הוא משום דוכיון  ,אלקי ישראל ע"כ הגמ'
דבפמליא של מעלה הוי זיווגי המדות בבחינת עריות כביכול, 

 הל מלך, וכיון שיעקב היואסור להשתמש בשרביטו ש
ל מלך, ושפיר ל הותר לו להשתמש בשרביטו שבבחינת א

 .נשא שתי אחיות עכ"ד
 
א דקרא, דלדידיה שפיר דזהו דוקא למ"ד דרשינן טעמ ך י"לא

כיון דיעקב אקרי , מותר לישא שתי אחיותדליעקב היה י"ל 
 משא"כ  אל ולגביה לא שייך האיסור דשתי אחיות וכנ"ל,

ין אסור, לא דרשינן טעמא דקרא, אין חילוק ובכל ענלמ"ד ד
 . עיי"ש דב"ז הנ"לול"ש לומר כתירוץ הר

 
, אלמנה )דף כ"א.(סנהדרין מסכת וב )דף קט"ו.(ב"מ מסכת באיתא ו

שהיא עשירה אין ממשכנין אותה שנאמר בין שהיא ענייה בין 
לא תחבול בגד אלמנה דברי ר' יהודה, ר' שמעון אומר 

, )לפי שאינה צריכה לאותו כסות להחזירו לה בלילה(עשירה ממשכנין אותה 
ענייה אין ממשכנין אותה, ואתה חייב להחזיר לה ואתה 
משיאה שם רע בשכינותיה, ואמרינן מאי קאמר, הכי קאמר, 

ה ממשכנה אתה חייב להחזיר לה ואתה משיאה מתוך שאת
, דר' יהודה לא דריש )שתכנס לביתך שחרית וערבית(שם רע בשכינותיה 

עון טעמא דקרא ואין לחלק בין אלמנה עניה לעשירה, ור' שמ
 ס"ל דדרשינן טעמא דקרא עיי"ש.

 
ומעתה א"ש, דר' שמעון לשיטתו דס"ל דרשינן טעמא דקרא, 

צו של הרדב"ז דלגבי יעקב ליכא ולפי"ז שפיר י"ל כתירו

איסור דשתי אחיות כיון דיעקב אקרי אל, וכיון דיעקב לא 
י"ל שפיר חטא מעולם שפיר י"ל דיעקב לא מת, ומעתה 

דתפלת ערבית הוא רשות, דכיון דיעקב אבינו לא מת לא 
צריך יעקב שיהא שפתותיו דובבות בקבר, ולכן שאל אם הדין 

 הוא כן ודו"ק.
 
 

י"ל דתפלת ערבית היא  י"ד השו"מ הנ"ל דלכןעוי"ל עפ ה(
כיון דתפלות האבות תקנו, והאבות קודם מתן תורה רשות, 

דין ב"נ היה להם, ובב"נ הלילה הולך אחר היום, וע"כ תפלת 
 ערבית רשות. 

 
דעד מתן תורה היו האבות נוהגים ות פם יוהנה יסודו של הפני

הקושיא כב"נ דהלילה הולך אחר היום, מוכרח הוא מחמת 
דהאיך שמרו האבות את השבת עד שלא ניתנה, וע"כ שעשו 

בבנין מלאכה בערב שבת ובמוצאי שבת וכנ"ל, אך לפימש"כ 
שעשו מלאכה בפחות מכשיעור, דלגבי איסורי  )ח"א סי' קכ"ו(ציון 

שבת לא אמרינן חצי שיעור אסור מן התורה רק במידי 
א לבני נח דאכילה, וקיי"ל דשיעורים נאמרו לבני ישראל ול

, אם כן לישראל אין כאן ה"י(-)פ"טעיין ברמב"ם הל' מלכים 
ולפי"ז ליכא הכרח כה, ולבן נח אין כאן שביתה עיי"ש, מלא

 לומר דאצל האבות היה הלילה הולך אחר היום.
 

אך נודע פלוגתת הראשונים והפוסקים אם מה"ת איכא איסור 
ל דמה"ת ס" )סי' פ"ו(החכם צבי מלאכה בשבת בחצי שיעור, ד

ליכא איסור חצי שיעור אלא באיסורי אכילה דומיא דכל חלב 
דילפינן מיניה לרבות חצי שיעור, ולכן התולש שער אחד או 
מוציא פחות מכשיעור אין בכך איסור תורה כלל עיי"ש, 

 )דף צ"ד:(וציינו האחרונים דגם הרמב"ן ס"ל כן, דבמסכת שבת 
ל"ג פטור לא איתא שם דגם אליבא דר"ש דס"ל מלאכה שאצ

התירו להוציא המת אפילו לכרמלית כתב וז"ל, וי"ל 
שהכרמלית כרשות הרבים לכל דבר אלא שאין גוזרין בה 
כשאינו עושה המלאכה כגון ההיא דרבא בשותה ברה"י והוא 
בכרמלית, וכן ברה"ר אין גוזרין סמוך לחשיכה שמא ישכח 
ויוציא בדבר שהוצאתו משום שבות, הא במוציא ממש 

מלית דברים שהן משום שבות אסור, שלא מצינו היתר לכר
להוציא פחות מכשיעור לכרמלית וכו', הרי דפשיטא ליה 
דלהוציא פחות מכשיעור אינו בכלל איסור תורה דחצי 

  .בשם הרא"ה )שם(כ"ה בחידושי הר"ן שיעור, ו
 

וז"ל, במסכת שכתב  )דף נ"ה:(ועיין ברשב"ם מסכת בבא בתרא 
מלאכת בשבת ד רת,כלין חייב בגרוגשבת תנן המוציא או
ל חשוב כלא חשיבא הוצאת דבר מאמחשבת אסרה תורה ו
, משמע דכיון רק מלאכת מחשבת הוא בפחות מגרוגרת עכ"ל

דאסור, א"כ כל שאינו שיעור שלם לא הוי בכלל מלאכת 
ועיין בספר מחשבת, וממילא דליכא איסור תורה כלל, 

 .)סי' ח'(תוצאות חיים 



 

 ח 

)דף קים ע"ז והביאו מש"כ רשיז"ל במסכת שבת אך הרבה חול

תנו רבנן, היו לפניו מיני אוכלין בורר ואוכל  דאיתא שם, ע"ד.(
בורר ומניח ולא יברור ואם בירר חייב חטאת וכו', ומפרש לה רב 

, בורר )פחות מכגרוגרת(חסדא דה"ק, בורר ואוכל פחות מכשיעור 
בירר חייב  ומניח פחות מכשיעור, וכשיעור לא יברור, ואם

חטאת, מתקיף לה רב יוסף, וכי מותר לאפות פחות מכשיעור, 
וז"ל, נהי דחיוב חטאת ליכא איסורא מיהא  )ד"ה וכי(וכתב רש"י 

בורר לכתחלה  איכא דקיי"ל חצי שיעור אסור מה"ת והיכי קתני
 שייך איסור חצי שיעור במלאכת שבת.ד הריעכ"ל, 

 
ין כגרוגרת חייב, ובסוף פ"ז דשבת בהא דתנן המוציא אוכל

כתב בהגהת אשרי וז"ל, ודוקא כגרוגרת אבל פחות אין בו 
חיוב, אבל מ"מ אסור מה"ת דחצי שיעור אסור מה"ת 
כדמשמע פרק בתרא דיומא עכ"ל, וכ"ה בהגהות אשרי ריש 

דכל השיעורים לענין חיוב חטאת, אבל לאיסור  )שם(פ"ח 
כי מותר דאורייתא אפילו כל שהוא כדאמר בפרק כלל גדול ו

כתב  )אות ב'(לאפות פחות מכשיעור עכ"ל, ובקרבן נתנאל 
, דברי הרא"ש ולא הג"הה היא עיי"ש דנראה להדיא שהן

 והאריכו בזה האחרונים.
 

 )סי' נ"ג דף רכד:(ובאבני ציון ח"ד  )שער ג' אות ה'(בשערי ציון וכתב 
דבשבת ליכא איסור חצי שיעור, לפימש"כ הפמ"ג הטעם 

דהא דאמר ריו"ח דח"ש אסור מה"ת משום  ב"ח()בפתיחה לה' ב
דחזי לאיצטרופי, היינו דחזי לאיצטרופי כזית בכא"פ, 
ומשו"ה עשאה התורה סייג ואסרה ח"ש, דחיישינן דלמא 
יאכל כזית בכא"פ ויסבור שהוא יותר מכדי אכ"פ עיי"ש, 
ולפי"ז בשבת דמצטרף אפילו לזמן מרובה, דהיינו אם עשה 

בת וח"ש בסוף השבת מצטרף ח"ש מלאכה בתחלת הש
, ואפילו ח"ש בשבת זו וח"ש )דף ק"ה(שבת מסכת כמבואר ב

בשבת אחר מצטרף במזיד כמש"כ הפרמ"ג בפתיחה לה' 
, וא"כ בשבת לא שייך לאסור )מצוה ל"ב(, ובמנ"ח )ד"ה ומה(שבת 

ח"ש לסברת הפמ"ג הנ"ל, דהוא משום דחיישינן דלמא יאכל 
מכא"פ, דהא בשבת אף יותר  כזית בכא"פ ויסבור שהוא יותר

דל"ש מכדי אכ"פ מצטרף, ולפי"ז י"ל דבשבת ח"ש מותר 
, וכ"ז הוא רק אי אמרינן הסברא דחזי לאיצטרופי עיי"ש

דחצי שיעור אסור משום דחזי לאיצטרופי, אבל א"א דח"ש 
 אסור בלא חזי לאיצטרופי אז י"ל דגם בשבת אסור ח"ש.

 
עון אומר כל שהוא למכות, , ר' שמ)דף י"ז.(במסכת מכות ואיתא 

וכתבו המפ' דלר"ש לא אמרו כזית אלא לענין קרבן עיי"ש, 
איסור חצי שיעור הוא לאו משום הטעם דחזי לאצטרופי, 
ולפי"ז לר"ש דחצי שיעור אסור לאו משום דחזי לאצטרופי, 

 .כא איסור חצי שיעור במלאכת שבתלדידיה י"ל דאי
 

ל כל שהוא למכות, ומעתה יבואר, דר' שמעון לשיטתו דס"
ולפי"ז י"ל דגם באיסורי מלאכה בשבת איכא איסור דחצי 
שיעור, ולפי"ז ליכא למימר דלכן שמרו השבת משום דעשו 

מלאכה בשבת חצי שיעור, ועכצ"ל דקיימו את השבת כמש"כ 
הפנים יפות הנ"ל, ומעתה איכא טעם נכון לומר דתפלת 

חובה או ערבית הוא רשות, ולכן הסתפק אם תפלת ערבית 
 רשות ודו"ק.

 
עפימש"כ המפ' הטעם דתפלת ערבית הוה רשות,  עוי"ל,  ו(

מתפלל ערבית  העקב תיקן תפלת ערבית, וכשיעקב היכיון די
ד"ה  ו:(")דף כמתפלל עוד ביום כמש"כ התוס' בברכות  ההי

הזמן  החמה שלא בעונתה עיי"ש, ואז לא הייעקב, דשקעה ה
 .רבית רשותהוה תפלת עלהתפלל ערבית, וע"כ 

 
וז"ל,  )ויפגע במקום(פ' ויצא אך לפימש"כ בתורת משה להחת"ס 

דבליל שבת יש להתפלל ערבית  )סי' רס"ז סק"א(עיין במג"א או"ח 
מבעוד יום, דאיברים ופדרים של חול אינם קרבים בשבת 

פלל ערבית טרם בא השמש, כי עיי"ש, ולפי"ז י"ל דלכן הת
רים ופדרים של ע"ש בעש"ק סמוך לחשיכה, ואיב הזה הי

צריך   הת עכ"ד, לפי"ז י"ל כיון דיעקב היאינם קרבים בשב
להתפלל מבעוד יום, ל"ש לומר דלכן הוה תפלת ערבית 

 .אז הזמן ה, משום שהתפלל שלא בזמנה, דהא הירשות
 

ד"ה אבל, דאף  ו.(")דף מיומא מסכת אולם לפימש"כ התוס' ב
, מ"מ סמוך לאור חלבי חול שנתותרו, נהי דאין קריבין בשבת

שבת לדחות לצורך עצי המערכה  הבקר קריבין, הואיל וניתן
זאת סמוך לאור הבוקר, נדחה ג"כ לצורך חלבי חול  השהי

שנתותרו עיי"ש, ולפי"ז מותר להתפלל בליל שבת בסוף 
ם ופדרים של חול, וכיון הלילה, כיון דאז מותר להקריב איברי

ביום, שפיר י"ל  יכול להתפלל בלילה והתפלל הדיעקב הי
 .פ' הנ"ל דתפלת ערבית הוה רשותכסברת המ

 
העיר שם ע"ד התוס' הנ"ל,  )סי' תצ"ה(אך הישועות יעקב חאו"ח 

דאיך נוכל להתיר להקטיר סמוך לאור הבוקר חלבי חול 
שנתותרו, משום דניתן אז שבת לדחות לצורך עצי המערכה, 

אגומרי הוה והרי בהקטרת אימורין יש ג"כ איסור מכבה, דבשרא 
מכבה, ואיסור כיבוי לא הותר בהדלקת עצי המערכה, ועכצ"ל 
דהכיבוי הוה מלאכה שאין צריך לגופה ומלאכה שאצל"ג פטור, 
ולפי"ז מש"כ התוס' דמותר להקטיר סמוך לאור הבוקר, זהו רק 
להמ"ד דס"ל מלאכה שאצל"ג פטור, אבל להמ"ד דס"ל 

 תוס' עיי"ש.דמלאכה שאצל"ג חייב, אה"נ דלי"ל כסברת ה
 

ומעתה א"ש, דר' שמעון דס"ל מלאכה שאצל"ג פטור, ולפי"ז 
מותר להקטיר חלבי חול שנתותרו סמוך לאור הבוקר, ולפי"ז היה 
יכול יעקב להתפלל בלילה, וכיון דהתפלל ביום שפיר י"ל דתפלת 

 הוא רשות, ולכן הסתפק אי תפלת ערבית רשות או חובה ודו"ק.
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