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 הרב יצחק מאטצען 
 הואיל משה ושא"סמח"ס 

 הואיל משה
 

וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד 
לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים 

אלה המצות אשר צוה ה' את  ולעיל מיניה כתיב לאמר:
 משה אל בני ישראל בהר סיני:

 
סמיכות הפרשיות, דלכאורה אין מקומה ולכאורה צריך ביאור 

 א(-)להלן פרשה טשל פרשה זו בתחלת הספר, שהרי פרשת הפסח 
נאמרה קודם לכן בחודש הראשון, וכדמקשינן במסכת פסחים 

, וניכתוב ברישא דחודש הראשון והדר ניכתוב דחודש )דף ו:(
השני, ומשני זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה עיי"ש, 

 בטעמא דהסמיך הכתוב הנך פרשיות זה לזה.ולפי"ז צ"ב 
 

, מנא הא מילתא דאמור )דף י"א.(והנבס"ד, דאיתא במסכת חולין 
רבנן זיל בתר רובא וכו', ומסיק רב אשי אתיא משחיטה עצמה 
דאמר רחמנא שחוט ואכול, וליחוש שמא במקום נקב קא 
שחיט, אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא, אמר רב אשי 

לשמעתא קמיה דרב כהנא ואמרי לה רב כהנא קמיה אמריתא 
דרב שימי ואמר ליה, ודילמא היכא דאפשר אפשר היכא דלא 

)היכא דאפשר לעמוד על בירור בודקין ולא אפשר לא אפשר, 
סמכינן ארובא וצריכין לבדוק בהמה מכל י"ח טרפות והנך 

, דאי לא תימא הכי, לר' מאיר כולהו משום דלא אפשר הוא(
)משום דשמא מיעוטא הכי נמי דלא אכיל בישרא דחייש ל

)דאמר , וכי תימא הכי נמי, פסח במקום נקב קא שחיט(
)דאמר רחמנא ואכלו אותם וקדשים  רחמנא ואכלו את הבשר(

מאי  אשר כופר בהם מלמד שהכפרה תלויה אף באכילה(
)אלא ודאי אכיל דסמיך ארובא היכא דלא אפשר איכא למימר 

טן וקטנה משום דאפשר לדידן נמי היכי ואפילו הכי פליג בק
ילפינן מיניה אלא ודאי הלכה למשה מסיני הוא דסמכינן 

  עיי"ש. ארובא אפילו היכא דאפשר(
 

, דלמה בחר דייקא )אות ג'(והקשה הפליתי בקונטרס בית הספק 
להקשות לר' מאיר האיך אכל בישרא, הלא גם ר' עקיבא ס"ל 

דחיישינן למיעוטא,  )דף כ:(ת ובמסכת בכורו )דף ז.(במסכת מכות 
 וגם לדידיה קשיא האיך אכלינן בישרא עיי"ש.

 
 )חלק א' שונות סי' י"ז(והנבס"ד, דבשו"ת ר' עזריאל הילדסהיימר 

כתב השואל, קשה דלמא באמת לא אכל בישרא משום דחייש 
למיעוטא, אבל בפסח וקדשים אכל מצד דאתי עשה של 

 יפה וכו' עיי"ש.אכילת פסח וקדשים ודחי ללאו של טר

והנבס"ד, עפי"מ ששמעתי ממו"ר הגאון האדיר מווייטצען 
זצ"ל בטעמא דמילתא דאמרינן עשה דוחה ל"ת, עפימש"כ 
בגור אריה עה"ת, דהא דיעקב נשא שתי אחיות אע"פ 
שהאבות קיימו כל התורה עד שלא ניתנה, היינו משום דקיום 

פילו מי התורה עד שלא ניתנה שייך רק במצות עשה, שאז א
שאינו מצווה עכ"ז אם עושה, אז מעשהו מעשה טובה ורצוי, 
כיון שהשי"ת מבקש עצמיות המעשה בתורתו, משא"כ בל"ת 
אז מי שאינו מצווה עליו לא שייך ביה קיום הל"ת כלל, דל"ת 
היא עבירה, ואיננה עבירה רק אצל מי שנצטווה עליו, אבל מי 

כלל, ולא שייך ענין שלא נצטוה עליו איננה עבירה אצלו כלל ו
אינו מצווה ועושה רק במ"ע ובמעשה עבודת השי"ת בקום 
ועשה וכיון דהאבות לא קיימו רק המ"ע ולא הל"ת, לכן נשא 

 .)פרשת ויגש(השתי אחיות עכ"ד, ועיין בכלי חמדה עה"ת 
 

הביא מקור לסברת הגור אריה  )אות מ"א(ובספר עין פנים לתורה 
, דתנן במתני', )פ"ד ה"ה(סכת נזיר הנ"ל, מהא דאיתא בירושלמי מ

אחד מן הדמים אינו יכול להפר וכו',  )על אשה נזירה(נזרק עליה 
)פי' וקאמר בירושלמי שם וז"ל, א"ר אלעזר דר' שמעון היא 

, א"ר יוחנן ד"ה הוא משניתק מל"ת דמתני' אתיא כר"ש דמייתי לקמן(
 לעשה וכו' עיי"ש, וכתב לפרש הכוונה וז"ל, דנהי שבמשך

ימי הנזירות שרי להפר, לפי שאז אין עליו שום חיוב קיום 
מצ"ע, רק מצוות ל"ת בשב ואל תעשה שלא לגלח ולא 
לשתות יין ושלא לטמא למתים, וזה שפיר שרי להתיר ע"י 
ההפרה, כיון שע"י ההפרה תסתלק הל"ת שכל ל"ת איננו דבר 
נרצה ומחויב בעצמותו רק שהאדם פוגם עצמו ע"י עשותו 

אסורה בל"ת, וע"כ שפיר שרי להפר ולסלק הנזירות מעשה ה
ויהיה אז מעשה התגלחת והשתיה וכו' מעשים מותרים ובלתי 
מתועבים, משא"כ חיוב קיום עשה דתגלחת דהתורה מחייבת 
ומבקשת הפעולה והעבודה בקו"ע, ע"כ שפיר אסור להפר 
כיון שאין ההפרה פעולת תגלחת והרי התורה מבקשת פעולה 

לסלק החיוב שלה ע"י ההפרה, וזהו כוונת הלשון זאת ואסור 
דכיון שניתק מל"ת לעשה ע"כ אינו רשאי להפר, ר"ל דרק 
במשך הנזירות דהוה ל"ת שרי לסלק ע"י הפרה משא"כ עתה 
שכבר ניתק מל"ת לעשה דתגלחת אסור לבטל העשה הנ"ל 

 ע"י הפרה עכ"ד. 
 

חשון , דחטאת ששחטה לשם חטאת נ)דף ט:(זבחים  'ועיין במס
, ופריך הגמ' )שאינה באה לכפרה(פסולה חטאת נחשון עולה הוא 

ולימא חטאת מצורע ונזיר, ומשני עיקר חטאת נקט, ופירש"י 



 

 ב 

שורש החטאת שהיא היתה חטאת יחיד הראשונה עיי"ש, הרי 
)דף ברכות  'דהראשון הוא שורש אל הבא אחריו, ועיין במס

יינו דהנזכר קודם דכל המוקדם בפסוק מוקדם לברכה, וה מ"א.(
יש לו קדימה על הנזכר אחריו עיי"ש, ולפי"ז י"ל דזהו הטעם 
דאמרינן עדל"ת, כיון דמצ"ע קיימו עוד האבות ולא הל"ת, 

 ע"כ יש להעשה דין קדימה עכ"ד מו"ר זצ"ל.
 

ולפי"ז יש לחדש דבל"ת שהאבות נצטוו קודם מתן תורה, לא 
רינן עשה אמרינן ביה עשה דוחה ל"ת, דהא כל הטעם דאמ

דוחה ל"ת משום דהעשה יש לן דין קדימה שהאבות קיימו רק 
העשה ולא הל"ת, ולפי"ז בל"ת שנצטוו האבות אין לו מעלת 

 קדימה להעשה נגד הל"ת. 
 

 )מאמר חקור דין פכ"א(ואיתא בפסיקתא  הובא בעשרה מאמרות 
כל רמש אשר הוא חי  ג(-)פרשה טדיליף מקרא דכתיב פרשת נח 

כלה וגו' לאפוקי נבילה שמתה מאליה, והוכיח לכם יהיה לא
מזה הרמ"ע דב"נ מוזהר על נחירה, ומתה מאליה אסור לב"נ 

ד"ה כמאן, כתבו בתירוץ ב'  )דף צ"א.(עיי"ש, ובמסכת חולין 
דפרע להם בית השחיטה היינו שנצטוו על הנחירה עיי"ש, 

דהתוס' קאי להפסיקתא הנ"ל  )שם(ועיין בהגהות מהר"ץ חיות 
האריך בזה,  )סי' ל"א אות י"א(ש, ובשו"ת ברית אברהם חיור"ד עיי"

דב"נ נצטוו בנחירה במקום הסימנים, והריגה בעלמא הוי 
כמתה מאליה, ולכן אמר להם פרע בית השחיטה דהיינו 

 במקום הסימנים עיי"ש. 
 

שהאריך להסביר דהא דכתיב  )סי' נ"ג(ועיין בשו"ת שם אריה 
נו דמשנתנה תורה נתחדש הלכה בנבילה או מכור לנכרי, היי

ונאסר רק לישראל ולא לב"נ, אבל קודם מתן תורה היה נבילה 
אסור לב"נ ונצטוו בנחירה והיא שחיטתן, וכהא דאיתא 

דלר"ע במדבר נחירתן זו היא שחיטתן  )דף י"ז.(במסכת חולין 
שכתב,  )אות ג'(עיי"ש, ועיין בדעת תורה להלכות שחיטה 

נבילה אסורה לב"נ, וכיון דקיי"ל דלשיטת הפסיקתא הנ"ל ד
מזאת  )דף מ"ב.(דטריפה אינה חיה וכדיליף לה במסכת חולין 

החיה חיה אכול עיי"ש, לפי"ז י"ל דגם טריפה אסור לב"נ 
עיי"ש, ולפי"ז י"ל דגבי ל"ת דטריפה לא אמרינן עשה דוחה 
ל"ת, כיון דגם האבות נצטוו על איסור טריפה וליכא דין 

הל"ת, ולכן שפיר פריך הגמ' פסח קדימה להעשה נגד 
 וקדשים מאי איכא למימר.

 
אמנם כ"ז א"ש למ"ד דס"ל דרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז י"ל 
דטעמא דאמרינן עשה דוחה ל"ת, משום דהעשה יש לה 

, ולפי"ז תעשה אקדימה שהאבות קיימו רק העשה ולא הל
, תעשה אבל"ת שקיימו גם האבות לא אמרינן עשה דוחה ל

לא דרשינן טעמא דקרא, לפי"ז אין חילוק משא"כ למאן דס"ל 
אי קיימו האבות הל"ת או לא קיימו, ובכל ל"ת אמרינן עשה 

 . תעשה אדוחה ל
 

, על פי שנים עדים או שלשה עדים )דף ה:(ואיתא במסכת מכות 
יומת המת, אם מתקיימת העדות בשנים למה פרט הכתוב 
בשלשה, אלא להקיש שנים לשלשה, מה שלשה מזימין את 

אף השנים יזומו את הג' וכו', ר"ש אומר מה שנים אינן  השנים
נהרגים עד שיהיו שניהם זוממין, אף שלשה אינן נהרגין עד 
שיהיו שלשתן זוממין וכו', ר"ע אומר לא בא השלישי להקל 
אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באלו, ומה שנים נמצא 

אחד אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה, אף שלשה נמצא 
מהן קרוב או פסול עדותן בטלה וכו' עיי"ש, ועיין בתוס' יו"ט 

שהביא פלוגתת המפ' אי ר"ש פליג אדר"ע, ולא דריש ליה  )שם(
הא דנמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה מהיקש 
שלשה לשנים, או מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי 

ן כתבו, ד"ה כמא )דף מ"א:(עיי"ש, והתוס' במסכת סנהדרין 
דר"ש לי"ל הא דר"ע וס"ל דבנמצא אחד מהן קרוב או פסול 
תתקיים העדות בשאר, ועיין בנימוקי יוסף שהביא כמה 

 שיטות דר"ע ור"ש פליגי עיי"ש.
 

כתב לבאר  )סי' י"ב אות ח'(ובשו"ת בית יצחק חאבהע"ז ח"ב 
   יש לבאר מפני מה נפסל כל העדות פלוגתתם, דלכאורה 

מצד מה שנמצא אחד בתוכם שהוא קרוב או פסול, וצ"ל דכן 
הוא גזרת הכתוב דכל כת שנמצא בה אחד מן העדות עד פסול 
   שוב אין מקבלין עדותן כלל, ואולם כל זה ניחא בפסול 
הגוף אז י"ל דכל שנצטרף עמהן מי שבעצם אינו ראוי להעיד 

כל כת העדות, אך אי אמרינן  מחמת פסול הרי זה פוסל
דהטעם דקרוב או פסול אינו יכול להעיד אינו פסול הגוף 
   בעצם, רק משום דחשוד הוא לשקר בעדותו, לפי"ז אין 
 מקום לפסול שאר המעידין שאינם חשודין בעינינו לשקר, 
וגם אם נמצא אחד מהעדות קרוב או פסול דחיישינן ליה 

ן לשקר הרי הם שמשקר, מ"מ שני העדים שאינן חשודי
  .בחזקת כשרותם

 
דדרשינן טעמא  )דף קט"ו.(ולכן ר"ש לשיטתו דס"ל במסכת ב"מ 

דקרא, ולפי"ז י"ל דפסול או קרוב הוא מחשש שמשקר ואינם 
בגדר פסולי הגוף בעדות, א"כ אין מקום להקיש ולומר דגם 
בשלשה אם נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה, 

ועדיין נשארו שני עדים כשרים  דשאני שלשה משנים הואיל
שאינן חשודין לשקר ואין ראוי לפוסלן, אבל ר"ע ס"ל דלא 
דרשינן טעמא דקרא, וקרוב או פסול הו"ל פסול הגוף, ולכן 
שפיר י"ל דמקיש שלשה לשנים דאם נמצא אחד מהן קרוב או 
פסול עדותן בטילה עיי"ש, מבואר מזה דר"ע ס"ל דלא 

 דרשינן טעמא דקרא. 
 

, תניא, היה ר' מאיר אומר מפני מה )דף ל"ה;(א במסכת נדה ואית
אמרה תורה נדה לשבעה וכו' עיי"ש, וכתב בספר תורת 

דר' מאיר ס"ל דרשינן טעמא דקרא  )סי' קפ"ג סק"ד(השלמים 
 .)פרשת וירא(עיי"ש, וכ"כ בספר משביר בר עה"ת 

 



 

 ג 

ומעתה מיושב קושית הפליתי דאמאי לא פריך הגמרא גם 
חיישינן למיעוטא האיך אכלי פסח וקדשים,  לר"ע דס"ל

דלר"ע דס"ל לא דרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז לא אמרינן 
הטעם דעשה דוחה ל"ת משום דהאבות קיימו רק העשה ולא 
הל"ת, ולפי"ז י"ל דגם גבי הלאו דטריפה אמרינן עשה דוחה 
ל"ת, ולכן לא קשה האיך אכלי בישרא, די"ל דאכלי משום 

ל"ת, משא"כ לר"מ דס"ל דרשינן טעמא  דאמרינן עשה דוחה
דקרא, ולפי"ז י"ל דלכן אמרינן עשה דוחה ל"ת משום 
דהעשה יש לה דין קדימה שהאבות קיימו רק העשה ולא 
הל"ת, ולפי"ז בל"ת דטריפה שגם האבות נצטוו עליה לא 
אמרינן עשה דוחה ל"ת, ולכן לר' מאיר קשה האיך אכלי פסח 

 וקדשים ודו"ק.
 

* 
 

, כהנים הוא )דף מ"ה.(מנחות  'ז יש לבאר מה דאיתא במסולפי"
דלא יאכלו הא ישראל אכלי, א"ר יוחנן פרשה זו אליהו עתיד 
לדורשה, רבינא אמר כהנים איצטריך ליה, סד"א הואיל ואשתרי 
מליקה לגבייהו תשתרי נמי נבילה וטריפה קמ"ל, ודקדקו המפ' 

אליהו עתיד דאמאי נאיד ריו"ח מתירוצו של רבינא ואמר ד
 מש"כ בזה. )סי' ר"ח(ועיין בשו"ת חת"ס חאו"ח  לדורשה,

 
ד"ה כל נבלה, דמאי  )דרוש א'(ולהנ"ל י"ל, עפי"ק הדורש לציון 

קאמר רבינא סד"א הואיל ואישתרי מליקה לגבייהו אישתרי נמי 
נבילה, הא י"ל דמה דהותר להם לאכול מליקה משום דעשה 

ולאו משום דאישתרי דאכילת קדשים דוחה לל"ת דמליקה 
לגבייהו עכ"ק, אך להנ"ל דעל ל"ת דנבילה שנצטוו האבות לא 
אמרינן עשה דוחה ל"ת, א"כ לא שייך לומר דמה שאכלו 
מליקה הוא מכח עשה דוחה ל"ת, וע"כ משום דאשתרי להו, 

 ולכן הו"א דגם נבילה וטריפה אישתרי ולכן צריך קרא.
 

בינא, היכא אמרינן , אמר ר)דף י:(ואיתא במסכת בבא מציעא 
)שאף הוא דאין שליח לדבר עבירה, היכא דשליח בר חיובא הוא 

מוזהר על הדבר התם פטור השולח דאמרינן ליה דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין ולא היה 

, אבל בחצר דלאו בר חיובא הוא מיחייב שולחו, רב לו לעשות(
כא אי בעי סמא אמר היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה הי

ואי בעי לא עביד, אבל חצר דבעל כרחיה  )את השליחות(עביד 
 מותיב בה מיחייב שולחו וכו' עיי"ש.

 
כתב, דרבינא  )אות ז'(ערך טעמא דקרא  )ח"ב(ובספר מלא הרועים 

ורב סמא פליגי אי דרשינן טעמא דקרא, דהנה הא דאמרינן 
 מ"ג.()דף אין שליח לדבר עבירה ילפינן לה במסכת קידושין 

משחוטי חוץ דכתיב הוא, או משני כתובים דהוי ג"כ כמו 
מיעוטא, ודרשינן טעמא דקרא דלכן אין שליח לדבר עבירה 
משום דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, והיכא דאינו 
בר חיובא לא שייך זה, ורב סמא ס"ל לא דרשינן טעמא דקרא 

יח לדבר ולכן אף אי לא שייך האי טעמא אמרינן אין של

עבירה זולת חצר דבע"כ מותיב בה עיי"ש, ועיין בספר עין 
הרועים אות ט' טעמא דקרא, שהוכיח דרבינא ס"ל דרשינן 

דמוקי למתני' שם כוותיה  )דף מ"ט:(טעמא דקרא, ממסכת גיטין 
 דר"ש עיי"ש.

 
)דף כתב, דר' יוחנן דס"ל במסכת ב"ק  )חקירה ט"ז(ובחקר הלכה 

לדבר עבירה ליכא חילוק בין שוגג  דלגבי אין שליח נ"א.(
למזיד, ס"ל כרב סמא דאמרינן אין שליח לדבר עבירה רק 
היכא דאי בעי עביד אי בעי לא עביד, דכיון דמחלק בין אי בעי 
עביד ובין בע"כ, ולא מחלק בין היכא דהשליח בר חיובא או 
לא, א"כ גם כשהשליח שוגג אין שליח לדבר עבירה, דגם 

עי עביד עיי"ש, ולפי"ז ס"ל לר' יוחנן דלא בשוגג שייך אי ב
 )סי' ל'(דרשינן טעמא דקרא, ועיין בשו"ת עצי חיים חאו"ח 

 שהוכיח דר' יוחנן ס"ל לא דרשינן טעמא דקרא עייש.
 

ולפי"ז א"ש דרבינא לשיטתו דס"ל דרשינן טעמא דקרא, 
ולפי"ז י"ל דהטעם דאמרינן עשה דוחה ל"ת, משום דיש לה 

ת קיימו רק העשה ולא הל"ת, ומעתה בל"ת דין קדימה דהאבו
שנצטוו האבות לא אמרינן עשה דוחה ל"ת, ולפי"ז א"א לומר 
דמה דהותר להם לאכול מליקה משום דעשה דאכילת קדשים 
דוחה לל"ת דמליקה, דהא לגבי לאו דנבילה לא אמרינן עשה 
דוחה ל"ת, ולכן שפיר קאמר דלכן אתיא קרא דיחזקאל כי 

ואיל ואשתרי מליקה אשתרי נמי נבילה היכא דלא נימא ה
וטריפה, משא"כ ריו"ח דס"ל לא דרשינן טעמא דקרא, ולא 
אמרינן דלכן עשה דוחה ל"ת משום דהאבות קיימו רק העשה 
ולא הל"ת, ולפי"ז גם בלאו דנבילה אמרינן עשה דוחה ל"ת, 
ולפי"ז י"ל דמה דהותר להם לאכול מליקה משום דעשה 

ת דמליקה ולאו משום דאישתרי דאכילת קדשים דוחה לל"
 לגבייהו, ולכן אמר פרשה זו אליהו עתיד לדורשה ודו"ק.

 
* 

 
כתיב, וידבר ה' אל משה במדבר  א(-)פרשה טובפרשת בהעלותך 

סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון 
לאמר: ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו: ופירש"י פרשה 

ד אייר, למדת שאין סדר מוקדם שבראש הספר לא נאמרה ע
ומאוחר בתורה, ולמה לא פתח בזו, מפני שהוא גנותן של 
ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו 

 אלא פסח זו בלבד עכ"ל. 
 

, וא"ת למה לא )ד"ה הואיל(כתבו התוס'  )דף ל"ז:(ובמסכת קידושין 
ל שהיו רובם ערלים וכתיב כל ערל עשו כי אם פסח אחד, וי"

לא יאכל בו והיינו גנותם וכו', וא"ת למה לא מלו, לפי שלא 
נשבה להם רוח צפונית כל ארבעים שנה שהיו במדבר לפי 
שהיו נזופים, ומחמת כן לא היו יכולים למול וכדאיתא 

פירש"י  )שם(עיי"ש, והנה במסכת יבמות  )דף ע"ב.(במסכת יבמות 
 מת חטאם בעגל עיי"ש. שהיו נזופים מח



 

 ד 

ולכאורה היה להם לישראל אמתלא על חטאתם במעשה 
לא חטאו ישראל אלא  )דף ד:(העגל, לפי"מ דמבואר במסכת ע"ז 

 .כדי להורות תשובה, ולפי"ז אין שום חטא בעשיית העגל
 

אך כבר דנו המפ' אם תשובה מועיל לע"ז, דאי ס"ל דתשובה 
ע"ז כדי שנדע דתשובה מהני אף לע"ז שפיר י"ל דלכן חטאו ב

מהני, משא"כ אי ס"ל דעל חטא דע"ז לא מהני תשובה, אין 
להם אמתלא לומר דלכן חטאו כדי להורות תשובה, דהא על 

 חטא דע"ז לא מהני תשובה.
 

והנה י"ל הטעם דעל חטא דע"ז לא מהני תשובה, דהטעם 
דתשובה מהני הוא משום דאמרינן עדל"ת כדאיתא במסכת 

, א"ר יוחנן גדולה תשובה שדוחה את ל"ת )דף פ"ו:(יומא 
, שנאמר לאמר הן ישלח איש את )לא יוכל בעלה הראשון וגו'(שבתורה 

אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא 
חנף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה' 

וטעמא דאמרינן עשה דוחה ל"ת משום דיש להעשה  עיי"ש,
דימה דהאבות קיימו רק העשה ולא הל"ת, ולפי"ז הל"ת דין ק

שגם האבות נצטוו לא אמרינן עשה דוחה ל"ת, ולכן לגבי 
חטא דע"ז לא אמרינן עשה דוחה ל"ת, ולכן אמרינן דעל חטא 

 דע"ז לא מהני תשובה.
 
 

* 
 
 

דכשעלה משה למרום אמרו  )דף פ"ח:(ואיתא במסכת שבת 
אשה בינינו, אמר להן  מלאכי השרת לפני הקב"ה מה לילוד

לקבל תורה בא, אמרו לפניו וכו' מה אנוש כי תזכרנו וגו' תנה 
הודך על השמים וכו' עיי"ש, וכתבו המפרשים, דטענתם היתה 
שהתורה תנתן להם מכח דינא דבר מצרא, דכיון דהשראת 
השכינה הוא בגבהי מרומים, ע"כ יש להם דין מצרנים וזוכים 

]עיין בספר בני יששכר במאמרים בהתורה עפ"י שורת הדין, 
 עיי"ש[.  )מ"ב אות י"ט(לחג השבועות 

 
כתב, דלכן נתן הקב"ה את התורה  )פ' תשא(ובספר מאמר מרדכי 

-)במדבר כע"י משה רבינו ע"ה, משום דמשה הוא מלאך כדכתיב 

)דף ]ועיין בספר בגדי אהרן וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים,  ט"ז(

' אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה על הפסוק ויאמר ה קמ"ג.(
וגו', די"ל דלכן נשלח משה רבינו דוקא לגאול את ישראל 
ממצרים, לפימ"ש בזוה"ק עה"פ בעצם היום הזה יצאו כל 
צבאות ה', שגם המלאכים יצאו אז, שהיו במצרים להשלים 
הזמן, וכיון שהיה צריך לגאול גם המלאכים, לכן לא היה ראוי 

כי אם משה דוקא, משום  שאינו ראוי אחר לגאול את ישראל 
שבשר ודם יגאול את המלאכים, משא"כ משה שהיה ג"כ 
מלאך הוא ראוי לגאול, וז"ש ויאמר ה' אל משה ראה נתתיך 
אלהים לפרעה, אלהים דייקא שהוא מלאך, ולמה דוקא אתה, 

והוצאתי את צבאותי אלו המלאכים עם עמי בני ישראל, וכיון 
ים לכן הנני שולח אותך, שגם אתה שצריך לגאול גם המלאכ

ועי"ז לא יהיה להמלאכים טענת דינא דבר  מלאך עיי"ש[,
 מיצרא עיי"ש.

 
 )פרשת וירא(ואיתא במדרש הובא בדעת זקנים לבעלי התוספות 

כשרצה הקב"ה ליתן התורה לישראל, אמרו המלאכים תנה 
הודך על השמים, אמר להם כתיב בתורה לא תבשל גדי בחלב 

ם כשירדתם למטה אכלתם בשר בחלב, שנאמר ויקח אמו, ואת
חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, מיד הודו להקב"ה, והיינו 
דכתיב כי על פי הדברים האלה כרתי עמך ברית וגו', ולעיל 

 מיניה כתיב לא תבשל גדי בחלב אמו עיי"ש.
 

 )פרשת משפטים(אך לכאורה יש להעיר, לפימש"כ הרבינו בחיי 
טעם המצוה הזאת לפי שהוא מטמטם את  וז"ל, וע"ד הפשט

הלב שהרי החלב נעשה מן הדם והדם מזגו רע, ואחד מטעמי 
 האסור שבו שאינו מקבל שנוי והתפעלות בגוף כשאר 
הדברים הנאכלים ולכך טבעו הרע נשאר בתוכו מבלי שנוי, 
ואעפ"י שנשתנה עכשיו מדם לחלב וקבל שנוי והתפעלות 

ר ומערבו עם הבשר הרי שהועתק לד"א, מכל מקום כשחוז
            חוזר לכח הדם וטבעו הראשון כבתחלה והתערבם 

   י"ט(-)שמות כ"גביחד מטמטם הלב עיי"ש, ועיין באבן עזרא 
שכתב וז"ל, והנה הוא מזיק על כן לא יאכל עכ"ל, וטעם זה 
לא שייך גבי מלאכים, ולפי"ז תקשי אמאי לא קבלו המלאכים 

יהו ליכא איסור התורה משום שאכלו בשר בחלב, הלא לגבי
 בשר בחלב.

 
אך כ"ז א"ש אי ס"ל דרשינן טעמא דקרא, אז שפיר י"ל דאצל 
המלאכים דלא שייך בהם טמטום הלב והיזק הגוף, י"ל דליתא 
לגבייהו איסור בשר בחלב, משא"כ אי ס"ל דלא דרשינן 
טעמא דקרא, ולפי"ז איסור דבשר בחלב הוא גזירת התורה, 

 שר בחלב.וגם להמלאכים אסור לאכול ב
 

ובזה יתבאר סמיכת המקראות, אלה המצות אשר צוה ה' את 
משה אל בני ישראל, דהקב"ה צוה המצות על ידי משה 

, והטעם דהיתה ע"י משה משום שהוא )עיין בכרם חמד(לישראל 
נקרא מלאך, ועי"ז לא יהיה טענת בר מיצרא להמלאכים, 
   ולכאורה הא בלא"ה אין להם טענה כמו שהשיב להם 

"ה שאכלו בשר בחלב אצל אברהם, ומזה מוכח דדרשינן הקב
טעמא דקרא, וי"ל דלגבי המלאכים ליכא איסור בשר בחלב, 
וכיון דס"ל דרשינן טעמא דקרא אמרינן דהטעם דאמרינן עשה 
דוחה ל"ת משום דהעשה יש לה דין קדימה שקיימו האבות 
רק העשה ולא הל"ת, ולפי"ז על חטא דע"ז לא מהני תשובה, 

"ז אין להם אמתלא על חטא העגל, ולכן וידבר ה' אל ולפי
 משה וגו' באחד לחדש השני בשנה השנית וגו' ולא פתח 
במה שנאמרה להם בחדש הראשון בשנה השנית, מפני גנותן 

 של ישראל ודו"ק.



 

 ה 

עוי"ל בסמיכות הפרשיות, עפימש"כ בספר כרם חמד  ב(
משה  לבאר מה דכתיב אלה המצות אשר צוה ה' את )בפרשתן(

, דלכאורה צ"ב )פרשת בשלח(וגו', עפימש"כ בספר חנוכת התורה 
, דשכר מצוה בהאי )דף ל"ט:(שיטת ר' יעקב במסכת קידושין 

עלמא ליכא, הרי הקב"ה מקיים מצות התורה, וכיון דהזהירה 
התורה לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר ביומו תתן שכרו, 

ב דאית ביה א"כ לכאורה אסור לעכב שכר המצוות לעוה"
  .משום לא תלין

 
, האומר )סי' של"ט ס"ז( ן משפטשולפי"מ דקיי"ל בשו"ע ח ץרותי

לחבירו צא ושכור לי פועלים שניהם אין עוברין משום בל 
תלין, זה לפי שלא שכרן וזה לפי שאין פעולתו אצלו עיי"ש, 
ולכן כיון דהתורה נמסרה לישראל על ידי משה דהיה שליח, 

לא תלין, ושפיר אמרינן דשכר ממילא דלא שייך בה משום 
   מצוה בהאי עלמא ליכא, וזה שסיים הכתוב אלה המצות

      אשר צוה ה' את משה אל בני ישראל, דכיון דהמצוות 
ניתנו ע"י מרע"ה שהיה שליח, לכן שכר מצוה בהאי עלמא 

 ליכא עיי"ש.
 

, ר' יעקב אומר, אין לך כל )דף ל"ט:(ואיתא במסכת קידושין 
  בתורה שמתן שכרה בצדה שאין מצוה ומצוה שכתובה 
)באותו מתן שכר להודיעך שאין מתן שכר אלא לעולם תחיית המתים תלויה בה 

, בכיבוד אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, הבא(
  בשילוח הקן כתיב למען ייטב לך והארכת ימים, הרי שאמר

     לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה ושלח 
   אם ונטל את הבנים, ובחזירתו נפל ומת, היכן טובת את ה

    לך  של זה והיכן אריכות ימיו של זה, אלא למען ייטב ימיו
לעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך, 

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

 
כתב, דר'  )אות ב'(בעמק הלכה  ()פרשת יתרוובספר המדרש והמעשה 

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 

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

 עלמא ליכא עכ"ד עיי"ש.
 

, א"ר אלעשא, גוי אחד שאל את ר' ו(-)ויקרא דואיתא במד"ר 
בתורתכם אחרי רבים להטות, אנו יהושע בן קרחה, כתוב 

מרובים מכם מפני מה אין אתם משוין עמנו בע"ז עיי"ש, 
, )דף ט"ו.(וכתבו המפ' לתרץ, משום דאמרינן במסכת כתובות 

דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ולא אזלינן בתר רוב, וכל 
זמן שישראל יושבים וקבועים במקומם, הו"ל דין קבוע 

מחצה דמי, ולא צריכין לחוש דקיי"ל כל קבוע כמחצה על 
 , )ר"פ שמות(לטענת המינים דהם רובא דעלמא, עיין בישמח משה 

אך כ"ז א"ש בעת שישראל יושבים וקבועים במקומם, אבל 
בשעת שישראל ניידי ממקום קביעותם אז יש מקום שיתעורר 

 טענתם דניזול בתר רובא.
 

ובספר טיב לבב כתב לבטל טענת אומות העולם, דאיתא 
, בשעה שעבר שלמה על לא ירבה א(-)פרשה ורש רבה שמות במד

לו נשים ולא ירבה לו סוסים וגו', עלתה יו"ד שבירבה וקטרגה 
עליו וכו', תני ר' שמעון בן יוחאי, ספר משנה תורה עלה 
ונשתטח לפני הקב"ה אמר לפניו וכו' הרי שלמה מבקש 
לעקור יו"ד ממני, אמר ליה הקב"ה שלמה ואלף כיוצא בו 

טלין ודבר ממך אינו בטל עיי"ש, הרי דאות אחת מן התורה ב
אינה בטלה אפילו באלף, ונודע דכל אחד מישראל יש לו 
אחיזה באות אחת מהתורה, וידוע מדורשי רשומות שאמרו 
דתיבת ישראל ר"ת יש ששים רבוא אותיות לתורה, וא"כ כל 
אחד מס' רבוא נשמות ישראל הוא כנגד אות אחת מן התורה, 

תה אין ממש בטענת האומות, כיון דבני ישראל אחוזים ומע
 הם באותיות התורה אין שייך בהם ביטול עכ"ד.

 
כתב,  )דף מ"ה.(ובספר שפת אמת לר' ישמעאל הכהן פרשת יתרו 

דאי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם לא שייך לומר דיש ס' 
רבוא אותיות דווקא מכוונים לס' רבוא שורשי נשמות, דהרי 

בות יתירות לחנם כלשון בני אדם, רק אי ס"ל לא דברה יש תי
תורה כלשון בני אדם אז שפיר יש לומר דישראל ר"ת יש 

 ששים רבוא אותיות לתורה עכ"ד.
 

הביא מש"כ הגאון מוהר"ר העשיל  )דף קס"ה.(ובספר דרש משה 
ז"ל, הטעם דהקב"ה צוה למנות את ישראל, דאיתא במד"ר 

וי אחד שאל את ר' יהושע בן קרחה, , א"ר אלעשא, גו(-)ויקרא ד
כתוב בתורתכם אחרי רבים להטות, אנו מרובים מכם מפני מה 
אין אתם משוין עמנו בע"ז וכו' עיי"ש, ולכן משום האי 
חששא שלא יבוטל ח"ו כלל ישראל בין האומות שהמה הרוב, 
צוה הקב"ה למנותן כדי שיהיו עי"ז דבר שבמנין, וקיי"ל דבר 

 לף לא בטל עכ"ד. שבמנין אפילו בא
 

ובזה א"ש הסמיכות, אלה המצות אשר צוה ה' את משה אל 
בני ישראל, שהיה ע"י שליח כדי שלא לעבור על בל תלין, 
ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא, דהקרא למען ייטב לך והקרא 
למען יאריכון ימיך שניהם קאי על עוה"כ, וס"ל דברה תורה 

דיש ס' רבוא אותיות  כלשון בני אדם, ולפי"ז לא שייך לומר
דווקא מכוונים לס' רבוא שורשי נשמות, ולפי"ז ליכא ליישב 
קושית המין כמש"כ הטיב לבב, ותקשי קושית המין דח"ו 
בנ"י יבטלו ברובא, ולכן וידבר ה' אל משה וגו' שאו את ראש 
כל עדת בני ישראל, ויהיו עי"ז דבר שבמנין דאפילו באלף לא 

 בטל ודו"ק.
 



 

 ו 

סמיכות הפרשיות, עפי"ד הכרם חמד הנ"ל, דכיון עוי"ל ב ג(
דהתורה נמסרה לישראל על ידי משה דהיה שליח, ממילא 
דלא שייך בה משום לא תלין ושפיר אמרינן דשכר מצוה בהאי 
עלמא ליכא, וזה שסיים הכתוב אלה המצות אשר צוה ה' את 
משה אל בני ישראל, דכיון דהמצוות ניתנו ע"י מרע"ה שהיה 

ן שכר מצוה בהאי עלמא ליכא עיי"ש, והבאנו שליח, לכ
מש"כ המדרש והמעשה דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, 
וא"כ י"ל דשניהם למען ייטב לך  ולמען יאריכון ימיך קאי על 

 עוה"ב, ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא עיי"ש.
 

, תנא דבי רבי ישמעאל, הואיל )דף ל"ז:(ואיתא במסכת קידושין 
ורה סתם, ופרט לך הכתוב באחת מהן לאחר ונאמרו ביאות בת

)ד"ה ופרט ירושה וישיבה, אף כל לאחר ירושה וישיבה, ופירש"י 

, גבי מלך כתיב כי תבוא אל הארץ וגו' וירשתה וישבתה בה לך(
ואמרת אשימה עלי מלך עיי"ש, ובתוס' ד"ה הואיל, אחרי 
שהביאו דברי רש"י בפרשת בהעלותך הנ"ל כתבו, ואם תאמר 

לא הקריבו כי אם פסח אחד, וי"ל דס"ל כתנא דהכא ולמה 
דאמר שכל מקום שנאמר ביאה אינו אלא אחר ירושה וישיבה, 
וה"נ גבי פסח דכתיב ביאה היינו שנתחייבו רק כשיבואו 

  לארץ, ופסח ראשון עצמו עשו על פי הדיבור עיי"ש.
 

כתב לתרץ קושית התוס', דמשו"ה  )פרשת בהעלותך(ובמעשה רוקח 
 )דף ג:(ריבו פסח במדבר, דהנה התוס' במסכת פסחים לא הק

ד"ה מאליה כתבו, דהטעם דר' יהודה בן בתירא לא עלה 
לרגל, משום שלא היה לו קרקע, ומי שאין לו קרקע פטור 
מפסח כמו מראיה עיי"ש, ומעתה כל זמן שהיו בני ישראל 
במדבר שלא היה להם חלק בארץ ישראל היו פטורים מקרבן 

קריבו פסח ראשון היה הוראת שעה על פי פסח, ומה שה
  .הדיבור כמש"כ התוס'

 
עה"פ ביום ההוא כרת  י"ח(-)פרשה ט"וומבאר הדבר, דבפרשת לך 

ה' את אברם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת וגו', 
כתב רשיז"ל אמירתו של הקב"ה כאלו היא עשויה עכ"ל, וכן 

א בשם ר' שמואל א"ר הונ ה"א(-)פ"באיתא בירושלמי מסכת חלה 
בר נחמן, לזרעך אתן אין כתיב כאן אלא לזרעך נתתי כבר 
נתתי עיי"ש, ולפי"ז ניתנה כבר ארץ ישראל לבני ישראל והיה 
להם קרקע, אך במעשה המרגלים דהקב"ה נשבע אם יראה 
איש מאנשים האלה את הארץ וגו', ומעשה המרגלים היה 

, ולכן )דף כ"ט.(בשנה השנית בסוף סיון כמבואר במסכת תענית 
בשנה השנית שעדיין לא נגזר עליהם שלא יבואו לארץ ישראל 
היו יכולים לעשות הפסח, דהלא הקב"ה הבטיח להם את ארץ 
ישראל ואמירתו של הקב"ה חשוב כמעשה, אבל אח"כ 
כשנגזר עליהם בחטא המרגלים למות במדבר לא היו יכולים 

ולא היה  לעשותו כיון דאז ניטל מהם הזכות בארץ ישראל
להם קרקע, אבל אח"כ בימי יהושע כשכלו מתי מדבר ובניהם 

 באו לארץ ישראל, חזרו ונראו לעשות הפסח עכ"ד.
 

, תניא ר' יאשיה אומר )דף קי"ז.(ואיתא במסכת בבא בתרא 
ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, שנאמר לשמות מטות אבותם 

ה ינחלו, אלא מה אני מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה, לאל
כאלה להוציא את הטפלים, ר' יונתן אומר לבאי הארץ 
נתחלקה הארץ, שנאמר לאלה תחלק הארץ בנחלה, אלא מה 
אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו, משונה נחלה זו מכל 
נחלות שבעולם, שכל נחלות שבעולם חיין יורשין מתים וכאן 

 מתים יורשין חיין עיי"ש.
 

פפא לאביי, בשלמא למ"ד  איתא, א"ל רב )דף קי"ח:(ולהלן 
ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, היינו דכתיב ויפלו חבלי מנשה 
עשרה, שיתא דשיתא בתי אבות וארבעה דידהו הא עשרה, 
אלא למ"ד לבאי הארץ, תמניא הוא דהוו, שיתא דשיתא בתי 
אבות ותרי דידהו הא תמניא, וליטעמיך ולמ"ד ליוצאי מצרים 

י אית לך למימר חד אחא נתחלקה הארץ ט' הוו, אלא מא
דאבא הוי להו, ה"נ תרי אחי דאבא הוי להו, דתניא נתן תתן 
להם זו נחלת אביהן, בתוך אחי אביהן זו נחלת אבי אביהן, 
והעברת את נחלת אביהן להן זו חלק בכורה, רבי אליעזר בן 
יעקב אומר אף חלק אחי אביהם נטלו שנאמר נתן תתן, ולמ"ד 

ההוא מאחוזת נחלה נפקא, ופי'  תרי אחי דאבא הוי להו,
הרשב"ם והעברת זו חלק בכורה, כדכתיב והעברת כל פטר 
רחם, שנטל צלפחד בנכסי חפר חלק אחד יותר על אחיו 
בשביל שהיה בכור, ומיהו ס"ל נמי להאי תנא כר"א דחד אחא 
דאבא הוי להו, ונפקא ליה מייתור דאחוזת נחלה כדאמרינן 

לה חבלי מנשה עשרה, אבל  לקמן, דאי לית ליה לא משכחת
מנתון תתן אינו רוצה לדרוש מכפל המקרא כר' אליעזר, דס"ל 

 דברה תורה  כלשון בני אדם עיי"ש.
 

דהיוצא לנו מסוגיא  )ח"א פ' פנחס דף ל"ח.(וכתב בספר זרע ישראל 
הנ"ל, דאי דרשינן נתן תתן ולא אמרינן דברה תורה כלבנ"א, 

א דאבא נפק"ל מיתור מוכח דתרי אחא דאבא הו"ל, דחד אח
דאחוזת נחלה ואידך מכפל לשון דנתן תתן, וא"כ מוכח נמי 
כמ"ד לבאי הארץ נתחלקה וארץ ישראל ראוי הוא, אבל אי 
ס"ל דלא דרשינן מנתן תתן משום דדברה תורה כלשון בני 
אדם, וא"כ צ"ל דחד אחא דאבא הוי ומוכח כמ"ד ליוצאי 

 מצרים נתחלקה והוי א"י מוחזקת עיי"ש.
 

אלה והשתא יבואר סמיכת המקראות, דכיון דאמר הכתוב 
המצות אשר צוה ה' את משה אל בני ישראל, שהיה ע"י שליח 
כדי שלא לעבור על בל תלין, ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא, 
ומוכח דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ולפי"ז ס"ל דארץ 
 ישראל מוחזקת לנו מאבותינו, ונמצא דהיה להם קרקע והיו

יכולים להקריב הפסח כראוי, והו"ל גנות מה שנמנעו 
מלהקריב הפסח, לכן סמך לו מיד פרשה שבחודש השני, כי 
הכתוב לא רצה להתחיל הפרשה שבחודש הראשון שלא 

  להזכיר גנותן ודו"ק.
 



 

 ז 

עוי"ל בסמיכות הפרשיות, דהבאנו מה שכתבו התוס'  ד(
לא עשו כי אם  ד"ה הואיל, וא"ת למה )דף ל"ז:(במסכת קידושין 

פסח אחד, וי"ל שהיו רובם ערלים וכתיב כל ערל לא יאכל בו 
והיינו גנותם וכו', וא"ת למה לא מלו, לפי שלא נשבה להם 
רוח צפונית כל ארבעים שנה שהיו במדבר לפי שהיו נזופים, 

)דף ומחמת כן לא היו יכולים למול וכדאיתא במסכת יבמות 

פירש"י שהיו נזופים  )שם(עיי"ש, והנה במסכת יבמות  ע"ב.(
 מחמת חטאם בעגל עיי"ש. 

 
אך על חטא העגל היה לבני ישראל אמתלא שלא ייחשב להם 

, א"ר אבדימי בר חמא, )דף פ"ח.(לחטא, דאיתא במסכת שבת 
, בה שכר()קובא שמטילין מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית 

ואמר להם אם אתם מקבלין התורה מוטב ואם לאו שם תהא 
קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא 

, וכו' )שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה שקבלוה באונס(
עיי"ש, וכתבו המפ' דלפי"ז לא ייחשב מעשה העגל לחטא, אי 

 רבא לאורייתא, ונמצא שעדיין נידונו כב"נ. אמרינן דמודעא
 

אך ז"א דהלא ע"ז הוי מז' מצות שנצטוו ב"נ, אך כבר כתב 
דזה תלוי אי אמרינן דברה תורה  )פרשת שמיני(בספר נחלת עזריאל 

כלשון בני אדם או לא, דהא דאמרינן דב"נ נצטוו על ע"ז 
, וכ"ז מאיש איש לרבות ב"נ )דף נ"ו.(ילפינן לה במסכת סנהדרין 

א"ש אי ס"ל לא דברה תורה כלבנ"א, אבל אי ס"ל דברה תורה 
 כלשון בני אדם, אז י"ל דב"נ אינם מצווין אע"ז עיי"ש.

 
, הביא מה )אות י"ג(ובהקדמה לספר ים התלמוד עמ"ס בבא קמא 

עה"פ ישלם ה' פעלך  ד(-)רות פרשה השפירש אביו דברי המדרש 
ת, אמר רב חסא ותהי משכרתך שלימה תחת אשר באת לחסו

תחת אשר באת עיי"ש, והוא פלאי דמה מוסיף רב חסא על 
המקרא, ויל"פ עפי"ד הרשב"א ז"ל דלכן אמרינן שכר מצוה 
בהאי עלמא ליכא, כיון שהמצות הן אות על אחדותו ית"ש, 
והיינו שבקיום המצות מעידין על מלכות שמים, ואם היו נותנין 

דותו בטלה כמבואר לו תיכף שכר היה כנוטל שכר להעיד דע
 )סי' ל"ד סעיף י"ח וברמ"א(, ואמנם בשו"ע חו"מ )דף נ"ח:(במסכת קידושין 

איתא, דהא דנוטל שכר להעיד פסול, הוא דווקא כשכבר ראה 
את העדות ומחוייב להעיד על הדבר ואם נמנע מלהעיד מוזהר 
הוא באם לא יגיד ונשא עוונו, על כן אינו רשאי ליטול שכר על 

י שאינו מחוייב להעיד ונוטל שכר כדי לילך ולראות כך, אבל מ
 הדבר כדי שיהיה עד בדבר מותר ליקח שכר עיי"ש. 

 
ולפי"ז י"ל דאע"ג דישראל המקיים מצות אין ראוי לו לקבל 
שכר כדי שלא יהא כנוטל שכר להעיד, מ"מ גוי שבא ומכניס 
עצמו לחסות בצל כנפי השכינה, ולקיים מצוות השם שפיר 

בל שכר גם בהאי עלמא, והיינו כיון שבא מעצמו בדין שיק
להתגייר ולקבל על עצמו את העדות הו"ל כמי שהולך לראות 
ולהעיד דרשאי לקבל שכר, וז"ש המדרש, דאמר הכתוב ישלם 
ה' פעליך שתקבל שכר בעוה"ז, והוקשה לרב חסא הלא קיי"ל 

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ע"ז מתרץ תחת אשר באת, 
טעמא תקבל שכר גם בעוה"ז על שבאת מעצמך רצ"ל דמהאי 

 ליכנס תחת כנפי השכינה במה שלא נתחייבה כלל עכ"ד.
 

ד"ה ובזה, כתב לפרש  )דרוש י' דף ע"ר מדפה"ס(ובספר שער בנימין 
בזה מה דאיתא במדרש אין ישראל ניזונין אלא בזכות אמונה, 
והיינו משום דנהי שאחר שקבלנו את התורה כבר מחוייבים 

מה, וממילא אין בדין ליטול שכר בעד קיום המצוות, כי לקיי
אין לקבל שכר על עדות ה', אבל על תחילת הקבלה שקבלנו 
על עצמינו עול מלכותו באהבה על זה עצמו שקבלנו עלינו 
להתחייב להיות עדים על מלכותו ית"ש בכך שנקיים את 
מצוותיו, ע"ז שפיר מגיע לנו שכר בעוה"ז, ולכן על מה 

ו בה' ואמרו נעשה ונשמע וקיבלו עליהם ועל זרעם שהאמינ
עול המצות להעיד על הבורא ית"ש, על קבלה זו שהכניסו 

 עצמם שלא מן החיוב ראוי לשלם שכרם רב על פי פעלם.
 

ולפי"ז י"ל דאי נימא כר"ע דכללות ופרטות ניתנו בסיני, א"כ 
בדין הוא שיקבלו שכר על כל המצוות, שהרי מיד בהר סיני 

מרצון להכניס עצמינו לעול כל התרי"ג מצוות, ועל  באנו
דב"ז שבאו מעצמם איכא שכר מצוה בהאי עלמא וכנ"ל, 
משא"כ אי ס"ל כר' ישמעאל דכללות ניתנו בסיני ופרטות 
באוהל מועד, וא"כ אין להחשיב את המצוות אלא לאחר 
שנתפרשו בפרטות באוהל מועד, ואז כבר היו כמחוייבים 

ר סיני, ועל הכללות לחוד שקבלו ברצון בעדות מעת מעמד ה
בסיני לא שייך קבלת שכר, כי הכללות ללא הפרטות לאו 
מצות הן, ואילו על הפרטות שנאמרו אח"כ הרי היו מצווים 
ועומדים מכבר, ונמצא מזה דאי ס"ל כללות נאמרו בסיני 
ופרטות באוהל מועד נקטינן דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, 

ופרטות ניתנו בסיני אז שפיר י"ל  משא"כ אי ס"ל כללות
 דשכר מצוה איכא בהאי עלמא עכ"ד.

 
והבאנו מש"כ המדרש והמעשה דאי ס"ל לא דברה תורה 
כלשון בני אדם, אז הקרא למען ייטב לך קאי על עולם הזה, 
והקרא למען יאריכון ימיך קאי על עוה"ב, ושכר מצוה בהאי 

 עלמא איכא עיי"ש.
 

ה המצות אשר צוה ה' את משה אל וזהו ביאור הסמיכות, אל
בני ישראל בהר סיני היינו דכל המצות הנאמרים עד הנה 

, ומעתה )עיין בספר בתי נפש בפרשתן(כללות ופרטות נאמרו בהר סיני 
ס"ל דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, דהקרא למען ייטב לך 
קאי על עוה"ז, ולמען יאריכון ימיך קאי לעוה"ב, וס"ל לא 

ון בני אדם, ולפי"ז ליכא אמתלא דהיתה ע"י דברה תורה כלש
כפייה, דהרי ע"ז הוא משבע מצות בני נח, ומהאי טעמא היו 
נזופין כיון דאותו מעשה הו"ל חטא, ולכן מה שלא עשו 
במדבר רק פסח אחד הוי גנאי, ולכן פתח הכתוב וידבר ה' אל 
משה בחודש השני וגו', כדי שלא להתחיל בגנותן של ישראל 

 ודו"ק. 



 

 ח 

וימת נדב ואביהוא לפני ה' בהקרבם אש זרה לפני ה' 
במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר 

  על פני אהרן אביהם:
 

וצ"ב הקשר דלא היו להם בנים לענין מיתתם, ועיין בספורנו 
 מש"כ בזה.

 
)אות זי"ע פ' לך  צהבוהנבס"ד, דבאור תורה מהגה"ק מאוסטרו

נצלות לנדב ואביהוא על שלא נשאו כתב, דבאמת היה הת נ"א(
נשים משום שהיו כהנים, וכהן אסור בגיורת מה"ת משום זונה 

, ובשעת מתן תורה ה"ג( -)פי"חכמ"ש הרמב"ם בהל' איסורי ביאה 
היו כל ישראל כגרים ולכן לא היו יכולים לישא אשה, דכהן 

  .אסור בגיורת
 

דזונה, אמנם  תעשה אדוחה הל יה ורביהראך י"ל דעשה דפ
כיון דגבי דידה  ה דוחה לא תעשה,ששייך כאן ע ז"א, דלא

ליכא עשה, דאשה אינה מצווה על פו"ר כדאיתא במסכת 
, ובכה"ג לא אמרינן עשה דוחה לא תעשה )דף ס"ה:(יבמות 
 עיי"ש.

 
ערך אורה ושמחה  )מהרה"ג ר' שאול בראך ז"ל(ובספר משמרת אלעזר 

כתב וז"ל, ויש לתת טעם לדבר למה הנשים פטורות  )אות י"ג(
גדול  )דף ג.(יקרה הלזו, כי הנה אמרו חז"ל במסכת ע"ז ממצוה 

המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, וכתבו התוס' 
, לפי שעל מה שהוא מצווה היצר הרע מסיתו בכל כחו )ד"ה גדול(

שימנע מלעשותו, אבל בדבר שאינו מצווה עליו אין היצר 
ן ולידה הרע מסיתו כל כך עיי"ש, וידוע שיסורי אשה בהריו

הם גדולים מאוד עד שהנביאים המשילו הצרות היותר גדולות 
לחבלי לידה, ומעתה אם תהיה האשה מצווה על פו"ר אז 
יסיתה היצר הרע שלא תנשא לאיש ובקל היתה מתפתית 
לשמוע בקולו מאחר שיש לה יסורים גדולים מזה, ולכן לא 

תה חייבה הקב"ה במצוה זו כדי שלא יהיה היצר הרע מסית או
 ויבוטל לגמרי מצות פו"ר עכ"ל.

כתב, דלכאורה יש  )דף שי"ד(ובספר חכמת התורה פרשת שמיני 
לעיין על עיקר חטא דנדב ואביהוא שנאמר בקרא ויקחו בני 
   אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו 
     עליהן קטורת ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא ציוה 

דין היו צריכים להביא אש מן  אותם, דלכאורה הלא על פי
, ונתנו בני אהרן )דף ס"ג.(ההדיוט, וכדדרשינן במסכת עירובין 

הכהן אש על המזבח אמרו אעפ"י שהאש יורד מן השמים 
מצוה להביא מן ההדיוט, ולפי"ז בעצם הבאת אש לא היה 
עון, וי"ל דעיקר חטאם היה כיון שבאותה שעה עדיין לא 

על כך להביא אש מן ההדיוט,  נצטוו נדב ואביהוא בפירוש
    אעפ"י שעפ"י דין היו זקוקים להביא, מ"מ הו"ל להמתין 
עד שיהיו מצווים ועומדים על הדבר, דגדול המצווה ועושה 
יותר משאינו מצווה ועושה, ובזה חטאו שלא המתינו לקיים 
בתורת מצווה ועושה, אלא קיימום בעודם אינם מצווים, וזהו 

זרה אשר לא ציוה אותם, שעיקר  שאמר הכתוב ויקריבו אש
 הפגם לא היה בעצם הבאת האש אלא מצד מה שלא נצטוו 

 על כך עדיין עיי"ש.
 

ובזה יבואר הקרא, וימת נדב ואביהוא לפני ה' בהקריבם אש 
זרה לפני ה', ולכאורה קשה, הלא על פי הדין היו צריכין 
להביא אש מן ההדיוט, ואף דלא נצטוו עדיין, עכ"ז היו 

ם דגדול שאינו מצווה ועושה ממי שמצווה ועושה,  אך סוברי
כיון דבנים לא היו להם ולא נשאו נשים, ע"כ דס"ל דל"ש 
לומר עדל"ת גבי מצות פריה ורביה, כיון דנשים פטורות 
מעשה דפריה ורביה, והטעם דפטורות משום דגדול המצווה 
ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, ומעתה לא היה להם 

 אש עד שנצטוו ולכן נענשו ודו"ק.להביא 
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