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 בראשיתרשת פ
 חשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי 
 ,ה(-ט)ואיתא בבראשית רבה ערב ויהי בקר יום הששי: 

בתורתו של ר' מאיר מצאו כתוב, והנה טוב מאד, הנה 
דאמאי דייקא בתורתו  שיםרעיי"ש, ודקדקו המפ טוב מות

 של ר' מאיר כתוב כן.
 

המדרש  לבאר דברי )אות שי"ט(עפימש"כ בעיר דוד והנבס"ד, 
דכשעלה  ,)דף פ"ח:(דאיתא במסכת שבת דטוב מאד זה המות, 

משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מה לילוד אשה 
בינינו, אמר להן לקבל תורה בא, אמרו לפניו וכו' מה אנוש 
כי תזכרנו וגו' תנה הודך על השמים וכו' עיי"ש, וכתבו 

ינא דבר המפרשים, דטענתם היתה שהתורה תנתן להם מכח ד
מצרא, דכיון דהשראת השכינה הוא בגבהי מרומים, ע"כ יש 
להם דין מצרנים וזוכים בהתורה עפ"י שורת הדין, ]עיין 

  ,עיי"ש[ )מ"ב אות י"ט(חג השבועות בבנ"י במאמרים ל
 

, דהקב"ה אמר להמלאכים )מזמור ח(שוחר טוב ואיתא במדרש 
כתיב , ואין התורה מתקיימת בכם, למה, שאין ביניכם מיתה

עיי"ש, ומשום הכי שפיר כי ימות באהל וכו'  בתורה אדם
קאמר טוב מאד זה המות, דלולי המיתה לא היו ישראל 

 מקבלין את התורה עיי"ש.
 

להשיב על טענת  )פ' במדבר(שארית יעקב ספר ב אך לפימש"כ
המלאכים תנה הודך על השמים ומשום טענת בר מיצרא, 

הלוקח רוצה לבנות בה  ההי סכ"ו( )סי' קע"הלפי"מ דקיי"ל בחו"מ 
בתים, ובן המיצר רוצה לזרעה, הלוקח זוכה משום ישוב 
הארץ ואין בה דינא דבר מיצרא עיי"ש, וכיון דתנאי התנה 

 )דף פ"ח.(מסכת שבת כמבואר בהקב"ה במעשה בראשית 
אמר ר"ש בן לקיש מאי דכתיב ויהי ערב  ,)דף ג.(ע"ז ובמסכת 

הקב"ה עם  מלמד שהתנה יתירה למה לי()ה' ויהי בקר יום השישי 
דאם יקבלו ישראל את התורה מוטב ואמר מעשי בראשית 

דאם לא יקבלו ישראל , חזיר אתכם לתוהו ובהוני מואם לאו א
התורה יחזרו לתהו ובהו, שפיר קבלו ישראל התורה דישוב 

  .הארץ עדיפא מטענת בר מיצרא עכ"ד
 

דתנאי דאמרינן הא אהקשה  )מצוה ל"ו אות ז'(בנימין  ובספר נחלת
התנה הקב"ה עם מעשה בראשית אם ישראל מקבלין התורה 
אתם מתקיימין וכו', דהאיך חל התנאי בשעת בריאת העולם, 
הרי בדיני התנאים צריך שיקדים התנאי למעשה, ואם הקדים 

המעשה לתנאי תנאי בטל ומעשה קיים, ואחז"ל דבמאמר 
ה לאחר שכבר ראשון נברא העולם, ובהכרח דהתנאי הי

נבראו שמים וארץ והו"ל מעשה קודם לתנאי ובכה"ג לא 
  .מהני תנאי עכ"ק

 
 אליבא דהמ"ד דס"ל דהשמים  י שפירתוכתב לתרץ, דא

נבראו מתחלה ואח"כ היה בריאת הארץ, וא"כ י"ל דבמאמר 
      ראשון נברא שמים, ומיד התנה הקב"ה התנאי טרם 

"ל תנאי בריאת הארץ, וא"כ לגבי הארץ שפיר חל התנאי, דהו
  .עשהקודם למ

 
משמים  ט(-ע"ו ק)פרובזה כתב לפרש מה דכתיב בתהלים 

)דף שבת מסכת אה ושקטה, ודרשו חז"ל בהשמעת דין ארץ יר

דבתחלה קודם שקיבלו ישראל את התורה יראה שמא  ח.("פ
תחזור לתוהו ובוהו, ולבסוף לאחר שקיבלו ישראל את 

וארץ יראו  התורה שקטה, ולכאורה יש לדייק, דהול"ל שמים
ושקטו, אך להנ"ל א"ש, דדייקא ארץ היא אשר יראה, 

לגבי דידה חששה שתחזור לתוהו ובוהו דהא דהשמים לא 
 מעשה קודם לתנאי דאמרינן דהתנאי בטל עכ"ד.הוה 

 
היוצא לנו מזה דהך מילתא דתנאי התנה הקב"ה עם מעשה 
בראשית וכו', תליא בפלוגתא אי שמים נבראו תחילה או 

ראת תחילה, דלמ"ד דס"ל דהארץ נבראת תחילה הארץ נב
ליכא למימר דתנאי התנה הקב"ה במעשה בראשית, דהא לא 

 מצי לחול התנאי דהו"ל מעשה קודם לתנאי. 
 

י  ב, שאל ר' ישמעאל את ר)דף י"ב.(ואיתא במסכת חגיגה 
אמר לו אתה ששימשת את עקיבא כשהיו מהלכין בדרך, 

דורש כל אתין  ההים איש גם זו עשרים ושנים שנה שנחו
דורש בהן, אמר לו  השבתורה, את השמים ואת הארץ מה הי

נאמר שמים וארץ הייתי אומר שמים וארץ שמו של  האילו הי
הקב"ה, עכשיו שנאמר את השמים ואת הארץ שמים שמים 

, את הארץ למה לי, להקדים שמים ממש ארץ ארץ ממש
שאי אפשר לקרות שני שמות כאחת  )דאי לא כתיב את הוה אמינא כאחת נבראו אלאלארץ 

 עיי"ש. להכי כתב את להקדים(
 

ובכמה  )דף י"ז.(ובמסכת סוטה  )דף כ"ב:(ואיתא במסכת פסחים 
מקומות בש"ס, דר' מאיר לא דריש את עיי"ש, ולפי"ז י"ל דר' 

 מאיר ס"ל דארץ נבראת תחלה.



 

 ב 

ומעתה שפיר יבואר דברי המדרש, דבתורתו של ר' מאיר 
י"ל דארץ נבראת תחלה, , ולפי"ז ינן אתדלא דרשדס"ל 

ליכא למימר דתנאי התנה הקב"ה במעשה בראשית, ומעתה 
ומעתה , דהא לא מצי לחול התנאי דהו"ל מעשה קודם לתנאי

נמצא איכא טענת בר מיצרא דהתורה שייכת להמלאכים, 
כתוב והנה טוב מאד זה המות, דלולי המיתה לא היו בני 

 כ העיר דוד ודו"ק.ישראל מקבלין התורה וכמש"
 

**** 
 

ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא: הן גרשת אותי 
, י"א(-כ"ב)ואיתא במדרש רבה  וגו': היום מעל פני האדמה

 הן גרשת, אתמול גרשת את אבא ועכשיו את מגרשני
 עם אדה"ר. העיי"ש, והוא פלא דמה שייכות יש לענין דידי

 
, דקין )מצוה י"ב אות ג'( ספר נחלת בנימיןבעפי"מ שכתב והנבס"ד, 

 לעטען ואמר שעמד על אחיו והרגו בדין, כי נתחייב הבל 
ונתחייב מיתת בית דין עיי"ש, ובספר זרע  שהציץ בשכינה

חייב ב וז"ל, ואיתא במדרש דהבל היה כת )פרשת שמיני(אהרן 
מבואר בעשרה כן ומיתה משום שהציץ בשכינה עיי"ש, 

דהבל חטא שהציץ בשכינה, ולפי"ז  )ח"ג מחיקור הדין פ"ז(מאמרות 
דלמה נחשב חטא לקין מה  )מצוה פ"ט(הקשה בנחלת בנימין 

שהרג להבל הרי הבל חטא במה שהציץ בשכינה וגברא 
דע"כ צריכין  ,)פ' קרח(קטילא קטיל ופטור, וכתב בתפארת צבי 

לומר דמותר להציץ בשכינה ושפיר חטא קין במה שהרג את 
, ובספר ידיד ה' )פרשת חיי שרה(י ידות בספר שתעיין ו הבל עיי"ש,

 ד"ה או נוכל עיי"ש. )בפרשתן(
 
לכאורה יש להביא ראיה דמותר להסתכל בשכינה, ו

, לפרש המדרש וידום )פרשת שמיני(בספר קול יעקב עפימש"כ 
אהרן מה הול"ל וביום השמיני ימול בשר ערלתו, דהנה 

"כ חטאם של נדב ואביהוא היתה על שהציצו בשכינה, כמש
ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו  י"א(-)שמות כ"דרשיז"ל עה"פ 

ויחזו את האלוקים וגו' עיי"ש, אך יש להוכיח ממצות מילה 
דמותר להסתכל בשכינה, שהרי אמרו חז"ל במדרש תנחומא 

, דלכן אמרה תורה מילה לשמונה, כדי )סי' י"ז(פרשת אמור 
ש המדרש שיעבור עליו שבת ויראה את פני השכינה, וז"

במעלת אהרן דשתק כשנענשו נדב ואביהוא על שהציצו 
בשכינה, דהיה יכול להתרעם ולומר דמהא דכתיב וביום 
השמיני ימול בשר ערלתו, מטעם כדי שיראה את פני 
השכינה, מוכח דמותר להסתכל בשכינה, וא"כ למה נענשו, 

 ועכ"ז שתק עכ"ד.
 

ינוק נימול , ולמה התא(-)פרשה ואיתא במד"ר פרשת תצא אך 
לשמנה ימים, שנתן הקב"ה רחמיו עליו להמתין לו עד שיהא 

ולפי"ז ליכא ראיה דמותר להסתכל בו כחו וכו' עיי"ש, 
לכאורה ד כתב, )ח"א סי' ס"ז(מאיר עיני חכמים  בספרובשכינה, 

נימא דהמצוה יהיה מגין על התינוק, אך כיון דאמרינן שכר 
, היוצא לנו מזה יי"שמצוה בהאי עלמא ליכא לא אמרינן כן ע

דאי ס"ל שכר מצוה בהאי עלמא איכא, אז י"ל דהמצוה יהיה 
מגין על התינוק, והטעם דמלין התינוק לשמונה כדי שיעבור 
עליו שבת ויראה פני השכינה, וי"ל דמותר להסתכל בשכינה, 
משא"כ אי ס"ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, י"ל הטעם 

"ל דאסור להסתכל דמלין לשמונה כדי שיתחזק כחו, וי
 .בשכינה

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

עה"פ ישלם ה'  ד(-)רות פרשה המה שפירש אביו דברי המדרש 
פעלך ותהי משכרתך שלימה תחת אשר באת לחסות, אמר רב 
חסא תחת אשר באת עיי"ש, והוא פלאי דמה מוסיף רב חסא 

א ז"ל דלכן אמרינן שכר על המקרא, ויל"פ עפי"ד הרשב"
מצוה בהאי עלמא ליכא, כיון שהמצות הן אות על אחדותו 
ית"ש, והיינו שבקיום המצות מעידין על מלכות שמים, ואם 
היו נותנין לו תיכף שכר היה כנוטל שכר להעיד דעדותו 

, ואמנם בשו"ע חו"מ )דף נ"ח:(בטלה כמבואר במסכת קידושין 
תא, דהא דנוטל שכר להעיד פסול, הוא אי )סי' ל"ד סעיף י"ח וברמ"א(

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 כך, אבל מי שאינו מחוייב להעיד 
ונוטל שכר כדי לילך ולראות הדבר כדי שיהיה עד בדבר 

 "ש. מותר ליקח שכר עיי
 

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 
בדין שיקבל שכר גם בהאי עלמא, והיינו כיון שבא מעצמו 

ך לראות להתגייר ולקבל על עצמו את העדות הו"ל כמי שהול
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, 
רצ"ל דמהאי טעמא תקבל שכר גם בעוה"ז על שבאת מעצמך 

 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 
לקיימה, וממילא אין בדין ליטול שכר בעד קיום המצוות, כי 

הקבלה שקבלנו  אין לקבל שכר על עדות ה', אבל על תחילת
את התורה, שקבלנו עלינו להתחייב להיות עדים על מלכותו 
ית"ש בכך שנקיים את מצוותיו, ע"ז שפיר מגיע לנו שכר 
בעוה"ז, ולכן על מה שהאמינו בה' ואמרו נעשה ונשמע 
וקיבלו עליהם ועל זרעם עול המצות להעיד על הבורא ית"ש, 

וי לשלם על קבלה זו שהכניסו עצמם שלא מן החיוב רא
 שכרם רב על פי פעלם.



 

 ג 

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 
באנו מרצון להכניס עצמינו לעול כל התרי"ג מצוות, ועל 
דב"ז שבאו מעצמם איכא שכר מצוה בהאי עלמא וכנ"ל, 

אל דכללות ניתנו בסיני ופרטות משא"כ אי ס"ל כר' ישמע
באוהל מועד, וא"כ אין להחשיב את המצוות אלא לאחר 
שנתפרשו בפרטות באוהל מועד, ואז כבר היו כמחוייבים 
בעדות מעת מעמד הר סיני, ועל הכללות לחוד שקבלו ברצון 
בסיני לא שייך קבלת שכר, כי הכללות ללא הפרטות לאו 

ו אח"כ הרי היו מצווים מצות הן, ואילו על הפרטות שנאמר
ועומדים מכבר, ונמצא מזה דאי ס"ל כללות נאמרו בסיני 
ופרטות באוהל מועד נקטינן דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, 
משא"כ אי ס"ל כללות ופרטות ניתנו בסיני אז שפיר י"ל 

 דשכר מצוה איכא בהאי עלמא עכ"ד.
 

שבועות  'דפלוגתת ר"ע ור"י במס כתב )פרשת בהר(ישמח משה וב
, אי דרשינן התורה בכלל ופרט או בריבוי ומיעוט אזלי )דף כ"ו.(

לשיטתייהו במה דפליגי אי כללות נאמרו בסיני ופרטות 
באהל מועד או כללות ופרטות נאמרו בסיני, דלכאורה צ"ב 
דמאי נפק"מ בפלוגתא זו הרי מה דהוה הוה, וי"ל עפימש"כ 

כלל ופרט טעמיה  , דמאן דדרש)דף ד:(רש"י במסכת שבועות 
משום דס"ל דהפרט בא לפרש את הכלל, ולכן הכלל הוא 
דוקא כעין הפרט, משא"כ למ"ד דדרשינן בריבוי ומיעוט, אין 
הפרט בא לפרש את הכלל אלא למעט מקצת מן הריבוי דלאו 

  .בכל גוונא אמרינן לכלל קמא ובא למעט דבר אחד עיי"ש
 

ו בסיני ולפי"ז א"ש, דר' ישמעאל דס"ל דכללות נאמר
ופרטות באהל מועד ס"ל דבסיני נאמר להם עיקרי המצות 
בקצרה בלא פירוש ואח"כ באהל מועד נתפרש להם בפרטות, 
ומהאי טעמא גופא דריש כלל ופרט דהיינו שהפרט בא לפרש 
הכלל, משא"כ ר"ע דריש ריבוי ומיעוט משום דס"ל דגם 
הפרטות נאמרו בסיני דהפרט אינו פירושו של הכלל ולכן 

 דריש בריבוי ומיעוט עכ"ד.
 

תנו רבנן, יכול נשבע לבטל את  )דף כ"ז.(שבועות  'מסואיתא ב
המצוה ולא ביטל יהא חייב, תלמוד לומר להרע או להיטיב מה 
הטבה רשות אף הרעה רשות, אוציא נשבע לבטל את המצוה 
ולא ביטל שהוא פטור וכו', ופריך הגמ', והאי או מיבעי ליה 

לק לא צריך קרא, הניחא לר' יונתן אלא לר' לחלק, ומשני לח
יאשיה מאי איכא למימר, דתניא, איש איש אשר יקלל את אביו 
ואת אמו, אין לי אלא אביו ואמו, אביו ולא אמו אמו ולא אביו 
מנין, תלמוד לומר אביו ואמו קלל אביו קלל אמו קלל דברי ר' 

ני יאשיה, ר' יונתן אומר משמע שניהם כאחד ומשמע אחד בפ
עצמו עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו, אפילו תימא ר' יאשיה 
וסבר לה כר"ע דדריש ריבויי ומיעוטי, אי אמרת בשלמא בדבר 
הרשות הכתוב מדבר ממעט דבר מצוה, אלא אי אמרת בדבר 

 .מצוה כתיב ממאי קא ממעט וכו' עיי"ש

מבואר מזה דמאן דדריש התורה בריבויי ומיעוטי נקטינן ו
, ומאן דדריש בכללי ופרטי נקטינן דלחלק דלחלק צריך קרא

ערך אי דרשינן  )ח"ב(לא צריך קרא, וכ"כ בספר מלוא הרועים 
 עיי"ש. )אות י'(כללי ופרטי 

 
כתב, דזה אי  )דף נ"ז: מדפה"ס(ובספר תורה והלכה פרשת בראשית 

איתא במסכת חטא אדה"ר באכילת עץ הדעת תליא בזה, ד
)כמה יאכל עמהם ויתחייב עמהם בזימון ונפקא  , עד כמה מזמנין)דף מ"ה.(ברכות 

, עד כזית, ר' יהודה אומר עד מינה להוציאם ידי חובתן אם יתנו לו הכוס לברך(
 איר סברמאיתא דפליגי בזה, דר'  )דף מ"ט:( כביצה, ולהלן

 הודהיואכילה בכזית, ור'  אכילה ושבעת זו שתיה ואכלת זו
ואיזו זו עה, ואכלת ושבעת אכילה שיש בה כדי שבי סבר

  .כביצה עיי"ש
 

מכל עץ  הראשון םולפי"ז לשיטת ר"י כשאמר הקב"ה לאד
הגן אכל תאכל כפל לשון, שפט אדם הראשון דהיינו שיאכל 
כדי שביעה מכל שאר האילנות, וע"ז קאי ומעץ הדעת טוב 
ורע לא תאכל ממנו, היינו ג"כ אכילה כדי שביעה הוא 

לא  הראשון םאדודאסור, אבל פחות מכדי שביעה אינו אסור, 
  .אכל כדי שביעה, ונמצא שלא חטא באכילת עץ הדעת

 
היא נתנה לי  ב(-)פרשה י"טובזה כתב לפרש מה דאיתא במדרש 

ואוכל, אכלתי לא נאמר אלא ואוכל, אכלתי ואוכל עוד, 
ולהנ"ל א"ש דה"ק לא אכלתי כדי שביעה הימנו, אלא אכלתי 
ולא שבעתי והוזקקתי לאכול עוד משאר מאכלים כדי 

 תשבע נפשי ונמצא שאין שום חטא בדבר עיי"ש.ש
 

דזה דבעינן אכילה שיש בה  ,)פ' בחוקותי(יציב פתגם ב וכתב
לחלק  ס"ל, דאי או לא צריך קראלחלק  ס"לשביעה תליא אי 

ואכלת ושבעת ובעינן אכילה שיש בה כדי דרשינן  צריך קרא
או אז מפרשינן  ס"ל לחלק לא צריך קראשביעה, משא"כ אי 

אכלת או ושבעת, ובחדא מינייהו יש חיוב דאורייתא לברכת ו
 .המזון עכ"ד

 
    וזהו מה שאמר קין להקב"ה, אתמול גרשת את אבא, 

          ואף משום דעבר על הציוו שלא לאכול מעץ הדעת, 
אכילה כדי שביעה הוא דאסור, אבל פחות מכדי שביעה דרק 

לחלק וע"כ דלא אכל כדי שביעה,  הראשון םאדאינו אסור, ו
ולא בעינן  ואכלת או ושבעתאו מפרשינן ו ך קראלא צרי

לחלק לא  ירא להובומעתה אי ס ,אכילה שיש בה כדי שביעה
צריך קרא, א"כ דרשינן התורה בכללי ופרטי, וס"ל דכללות 

נקטינן דשכר מצוה בהאי נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד, ו
ומעתה י"ל דהטעם דנימול לשמונה כדי  עלמא ליכא,

אסור ד י שיראה פני השכינה, וי"לשיתחזק כחו, ולא כד
שהרגתי את במה להסתכל בפני השכינה, וא"כ יפה עשיתי 

הבל על שהציץ בשכינה, וא"כ אמאי עכשיו אתה מגרשני 
 ודו"ק.



 

 ד 

הנה הקדמונים כתבו דאדה"ר לא חטא באכילת עוי"ל, ד ב(
)עיין ביושב אהלים דף ה' עץ הדעת משום שביטל העץ הדעת ברוב 

ל דאין דהא קיי" )פרשת וירא(שה בכסף נבחר עה"ת , והקמדפה"ס(
  .מבטלין איסור לכתחלה עכ"ק

 
 כתבנו לתרץ, ()עה"פ זה ספר תולדות אדםואיל משה בראשית הוב

באילן שע"ג הסוכה  )סי' תרכ"ו(לפמ"ש הב"ח בהל' סוכה 
שאפשר לערבו ולבטלו ברוב סכך, ולכאורה קשה דהא אין 

 ,ב"ח מהראבי"ה לתרץמבטלין איסור לכתחלה, והביא ה
דדוקא בדבר שנהנה ממנו שייך הדין דאין מבטלין איסור 

לין איסור מבטי"ל דשפיר לצורך מצוה לכתחלה, משא"כ 
 איתאליהנות ניתנו עיי"ש, ו לכתחלה משום דמצות לאו

ותקח מפריו ותאכל, א"ר איבי  ,ה(-)פרשה י"טבבראשית רבה 
]עיין בעיר דוד וכתבו המפ' עיי"ש, סחטה ענבים ונתנה לו 

[, דלכן סחטה לו ענבים )בפרשתן(ובספר תורת מהרי"ץ  )אות רט"ו(
משום דהיה צריך להיין לקיים מצות קידוש עיי"ש, וכיון 

אף  ו ברובדהוה לצורך מצוה שפיר היה מותר לבטל
 ., כיון דמצות לאו ליהנות ניתנולכתחלה

 
ודה, , אמר רב יה(דף כ"ח.)ר"ה מסכת איתא באך יש להעיר, ד

בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצא דמצות לאו ליהנות 
עיי"ש, וכתב  )לישראל להיות קיומם להם הנאה אלא לעול על צואריהם ניתנו(ניתנו 

, שופר של ע"ז אין תוקעין בו ה"ג(-)פ"אהרמב"ם בהל' שופר 
לכתחלה ואם תקע יצא וכו', וכן שופר של עולה לא יתקע בו 

ול דין מעילה, ואם תאמר הלא נהנה ואם תקע יצא שאין בק
בשמיעת הקול, מצות לאו ליהנות ניתנו, לפיכך המודר הנייה 
מחבירו משופר מותר לתקוע בו תקיעה של מצוה עכ"ל, 
חזינן להדיא מדבריו דרק אם תקע בו יצא ולפיכך מודר הנאה 

 מותר, הרי דהיתר מצות לאו ליהנות ניתנו הוא רק בדיעבד. 
 

שהביא כמה ראיות דמללה"נ  )מצוה קנ"ד(לה ועיין בהעמק שא
שרי אפילו לכתחלה, ומה שפסק הרמב"ם דבשופר של עולה 
רק אם תקע בו היינו בדיעבד יצא, לפי שקול ומראה וריח אין 

, )דף כ"ו.(פסחים מסכת בו מעילה אבל איסורא איכא כמבואר ב
משא"כ בסתמא אמרינן דשרי אפילו לכתחלה עיי"ש, ועיין 

שכתב דמללה"נ שרי אפילו  )סי' צ"ה(נג יו"ט בשו"ת עו
לכתחלה, ומיהו הרמב"ם פסק גבי שופר של ע"ז ושופר של 
עולה דרק בדיעבד יצא וצ"ע למה עיי"ש, והביא שיטת 

דהתירא דמללה"נ  ה"א(-)פ"ההמגיה במשנה למלך בהל' אישות 
)דף הוי רק בדיעבד אבל לכתחלה אסור, אך מהרשב"א יבמות 

ע"ז נראה דמללה"נ הוי אפילו לכתחלה עיי"ש, ד"ה של  ק"ג:(
 .מדפה"ס( 350ועמוד  18)ח"ה עמוד ועיין בספר שד"ח 

 
מצות ובחידושנו לסוגיא דמללה"נ כתבנו, דזה אי התירא ד

, בזהליא הוא גם לכתחלה או רק בדיעבד, ת לאו ליהנות ניתנו
דהאחרונים כתבו דלכאורה צ"ב בשורש הדבר דאמרינן מצות 

נאת המצוה לא נחשב להנאה והלא לאו ליהנות ניתנו, דאטו ה

מחויב לבזבז חומש מנכסיו עבור קיום המצוה, והאיך שייך 
לומר דאין זה הנאה, וכתבו דאף דאיכא הנאת קיום המצוה, 
אך דבר זה הו"ל בגדר שלא כדרך הנאתן, כיון דאין זו דרך 

)סי' תקפ"ו ההנאה מאותו איסור משו"ה מותר, עיין בספר החיים 

, )סי' קצ"א(, ובשו"ת שנות חיים )דף ט"ז:(זרוזין נדרים , ובנדרי ס"ג(
, ובשו"ת מחנה חיים )ח"ג סי' נ"ט(ובשו"ת שואל ומשיב מהדו"ג 

מסכת , הביא סמוכין ממה שכתב הנימוקי יוסף ב)ח"א סי' כ"ב(
וז"ל, דמצות לאו ליהנות ניתנו דמסתמא לא  )דף ט"ז:(נדרים 

נאת המצוה הוי אסר הכתוב אלא כדרך הנאה עכ"ל, הרי דה
שלכדה"נ, ומתרץ בזה קושית הראשונים אמאי אמרינן 

  .מללה"נ והלא נהנה במה שמקבל שכר מצוה
 

ולהנ"ל א"ש, דלא חשיב איסור אלא כשנהנה מגופו של 
איסור כדרכו, אבל כל שאין ההנאה מגופו אלא שגורם לו 
 הנאה וריוח ממקום אחר הו"ל שלכדה"נ ושריא עכ"ד עיי"ש.

 
ל דאי אמרינן דהתירא דמצללה"נ הוא מצד דחשיב ולפי"ז י"

ס"ל לרוב  א כדרך הנאתןשלא כדרך הנאתן, והרי לגבי של
הדיעות דאיסורא מיהא איכא, ולדעת הרב המגיד בהל' 

איכא איסורא דאורייתא, ולהתוס'  הט"ז(-)פ"חמאכלות אסורות 
פסחים מסכת ד"ה אהתירא, והר"ן ב )דף כ"ב:(שבועות מסכת ב

ד"ה דרך הנאתן, איסורא דרבנן מיהא איכא,  "ף()דף ו: מדפי הרי
ולפי"ז ה"ה לגבי מצללה"נ דהוא משום שלכדה"נ, י"ל 
דכוותה דרק בדיעבד אמרינן דאין נחשב כהנאה אבל לא 

 אז י"ל  דשלכדה"נ מותר לגמרי,לכתחלה, משא"כ אי אמרינן 
 דאפילו לכתחלה אמרינן מצללה"נ.

 
של הקדש שנפלה  ובספר חידושי ראשבי"ד בסוגיא דפרוטה

 א כדרך הנאתןשל דהא דד"ה ולפי"ז כתב,  )דף רנ"א מדפה"ס(לכיס 
אי כל  ר, תליא בפלוגתת הראשוניםואס ואי מותר מה"ת א

דמדברי איסורין שבתורה הוי איסור חפצא או איסור גברא, 
ד"ה איסור הנאה מוכח דכל  )דף י"ד.(רש"י במסכת כריתות 

ם בתשובת חפצא, וכ"מ ג האיסורין המה בגדר איסור
 )דף ט"ו(, אמנם הריטב"א במסכת נדרים )ח"א סי' תקט"ו(הרשב"א 

ס"ל דכל איסורי תורה המה אקרקפתא  )שם(ובנימוקי יוסף 
  .עיי"ש דגברא

 
הוי איסור גברא שפיר י"ל איסורי תורה ד י ס"לאומעתה 

דשלכדה"נ מותר, דכיון דהדבר תלוי בגברא לא אסרה התורה 
בל שלא כדה"נ לא אסרה התורה, רק אם אכל כדרך הנאתו, א

אמרינן  כיון שהדבר תלוי בגברא וכיון דהגברא לא נהנה
דכל איסורין הוי איסור חפצא, מה לי אם  י ס"לדמותר, אבל א

אכל כדרך הנאתו או שלא כדרך הנאתו, כיון דהדבר אינו 
תלוי בהגברא אלא שהאיסור מונח על החפץ, והתורה אמרה 

עליה אינה יכולה לבוא בתוך שחתיכה זו שהאיסור מונח 
מעיו של אדם, ואיך שיהיה הן כדרך הנאתו הן שלא כדה"נ 

 אסור כיון שהאיסור הוי על החפץ עכ"ד.



 

 ה 

דפלוגתת אביי ורבא אי  ,כתב )סי' ח' אות ד'(ובספר אהבת אברהם 
תליא בפלוגת הראשונים אי כל  ,עביד מהני או לא מהני

אביי איסורי חפצא, דאיסורין שבתורה הוי איסורי גברא או 
דס"ל אי עביד מהני א"כ חזינן מזה דעצם הענין של האיסור 
אינו מתועב, ורק דהאיסור הוא על הגברא, ומשו"ה כיון 

לאיסורא מהני שהרי עצם הענין אינו מתועב,  הדעבדי
כל איסורין שבתורה הוי איסורי גברא, אבל  הוממילא לדידי

יא דס"ל דבעצם רבא דס"ל דלא מהני א"כ י"ל דהסברא ה
כל  הה לדידי"הענין האיסור שלו מתועב לפני הקב"ה, ומשו

וכ"כ בספר אמת  ,איסורין שבתורה הוי איסורי חפצא עיי"ש
 )דף כ"ד: מדפה"ס.(ליעקב 

 
דפלוגתת אביי ורבא שכתב  )סי' כ"ט(שו"ת פני לוי ועיין ב

כל מילתא דאמר רחמנא לא לגבי  ,)דף ד:(תמורה מסכת ב
, דאביי ס"ל דאי עביד מהני, דאי ועבד אם מהניועבר  תעביד

לא מהני אמאי לקי, ורבא ס"ל דלא מהני והאי דלקי משום 
תליא אי אזלינן בתר  ,עיי"ש דעבר אמימרא דרחמנא
  .המחשבה או בתר המעשה

 
 ,)דף ס"ד.(מנחות מסכת וכתב דאזלי בזה לשיטתייהו, דאיתא ב

והעלה  שמע שטבע תינוק בים ופרש מצודה להעלות דגים
דגים חייב, להעלות דגים והעלה תינוק ודגים, רבה אמר 

)ואיגלאי פטור ורבא אמר חייב, רבה אמר פטור זיל בתר מעשיו 

, ורבא אמר חייב זיל בתר מחשבתו עיי"ש, מילתא למפרע דשפיר עבד(
מבואר מזה דרבא ס"ל דאזלינן בתר מחשבתו ולכן ס"ל לא 

ני אמאי לקי, מהני ולא חש לקושית אביי דאי לא מה
דלשיטתו אזיל דאזלינן בתר מחשבתו, ואף אם לא תתקיים 
מעשה העבירה אפי"ה חייב משום מחשבתו הרעה לחוד 
שעבר אמימרא דרחמנא, ואביי ס"ל כרבה רביה דאזלינן בתר 

 .מעשה ולכן ס"ל אי עביד מהני עיי"ש
 

ד"ה ויאמר קין כתב, דקין והבל נחלקו  )בפרשתן(ובפנים יפות 
הירושה, דקין טען דכיון שהוא נולד ראשון הרי מגיע  בענין

לו ליטול פי שנים כמשפט הבכור, והבל טען דאעפ"י דיצא 
אחר קין מ"מ הוא הבכור ליצירה, וכמש"כ רש"י בפרשת 

עה"פ ואחרי כן יצא אחיו ממדרש אגדה,  כ"ו(-)פרשה כ"התולדות 
דבדין היה יעקב אוחז בעשיו לעכבו כי יעקב נוצר מטיפה 
ראשונה ועשו מן השניה, צא ולמד משפופרת שפיה קצרה, 
תן בה שתי אבנים זו תחת זו, הנכנסת ראשונה תצא אחרונה 

 והנכנסת אחרונה תצא ראשונה וכו' עיי"ש.
 

כתב, דזה אי אזלינן  )פרשת וישלח(ובשמע יעקב למהר"י אלגאזי 
בתר היצירה הראשונה או בתר הלידה תליא אי אזלינן בתר 

ו בתר המעשה, דהיצירה הראשונה הרי הוא רק המחשבה א
בכח ולא בפועל, ואם אזלינן בתר מחשבה אזלינן בתר 
היצירה, משא"כ אי אזלינן לפי הפועל ממש דהמעשה הוא 

 העיקר דנין עפ"י לידה שהוא המעשה עיי"ש.

ומעתה יבואר דברי המדרש, אתמול גרשת את אבא, משום 
ברוב, מ"מ אין דחטא באכילת עץ הדעת, ואף דביטלו 

מבטלין איסור לכתחלה, ואף דלצורך מצוה מותר לבטל 
איסור משום דמצות לאו ליהנות ניתנו, אך כ"ז הוא רק 
בדיעבד אבל לכתחלה אף למצוה אסור לבטל לכתחלה, 
משום דמצות לאו ליהנות ניתנו הוא רק בדיעבד, משום 
דבשלא כדה"נ איסורא מיהא איכא, ומעתה ס"ל דכל איסורין 

מה איסור חפצא, וס"ל כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד ה
ואזלינן בתר אי עביד לא מהני, ואזלינן בתר מחשבה, 

היצירה, ולפי"ז הבל הוא הבכור, ונמצא דכשלא כדין הרגתי 
  את הבל, ולכן עכשיו אתה מגרשני ודו"ק.

 
 
דלכאורה צ"ב האיך עבר אדה"ר יציר כפיו של עוי"ל,  ג(

וכ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א אמר, ה', הקב"ה על מאמר פי 
דהנה המפ' דקדקו בלשון הכתוב ויצו ה' אלקים על האדם 
לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל ומעץ הדעץ טוב ןרע לא תאכל 
ממנו, דלכאורה למה הוצריך להקדים לצוותו מכל עץ הגן 

וכי היה מצווה ועומד שחייב לאכול מכל עץ אכל תאכל וגו', 
 דעת.הירו שלא יאכל מעץ הוהו"ל רק להז הגן,

 
אך י"ל דלכן טעה אדם הראשון וסבר דאזהרתו שלא יאכל 
מעץ הדעת הוא דוקא אם יאכל מכל עץ הגן, וכאלו היה תנאי 
באזהרה זו שאסור לו לאכול מעץ הדעת ביחד עם שאר עצי 
הגן, והכי איתפריש ליה קרא, מכל עץ הגן אכל תאכל שאם 

הדעת טוב ורע לא תאכל  יאכל משאר עצי הגן או אז ומעץ
ממנו, משא"כ אי ימנע עצמו מלאכול משאר עצי הגן אז 

 שפיר מותר לו לאכול מעץ הדעת.
 

אך זה תלוי בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן אי וי"ו לחלק יצא 
עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו, או דוי"ו להוסיף לומר דשניהם 
כאחד במשמע, דאי ס"ל לחלק צריך קרא וכל היכא דלא 
מוכח לחלק הו"ל וי"ו המחבר לומר דשניהם כאחד במשמע, 
אז שפיר יש לפרש דמה דכתיב ומעץ הדעת וגו' קאי אדלעיל 
ומוסיף על מה דכתיב מכל עץ הגן אכל תאכל, ובכך הו"ל 
לאהד"ר מקום לטעות דכיון שלא אכל משאר עצי הגן הותר 
לו לאכול מעץ הדעת, אבל אי ס"ל לחלק לא צריך קרא דוי"ו 

חלקת, א"כ מהיכי תיתי לומר דאיסור עץ הדעת תלוי מ
 באכילה משאר עצי הגן עכ"ד כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א.

 
כתב וז"ל, ולמאי דכתיבנא  )מצוה פ"ט אות י"ז(ובספר נחלת בנימין 

יתפרש לך קין שפקח היה מה ראה שהרג את הבל בשביל 
שהציץ בשכינה כדעת כמה מפרשי התורה עתה בהיותם 

ויהי  י"ז(-)שמו"ר ל"אבשדה ולא קודם לכן, אבל תדע דרש חז"ל 
קין  בהיותם בשדה על עסקי שדה, שדנו לחלק העולם, ונטל

מי  )דף ח:(קרקעות והבל נטל מטלטלין, ותמן תנינן בפסחים 
שאין לו קרקע פטור מן הראיה, משום הכי השתא אחר שנטל 



 

 ו 

הבל מטלטלין, נתבאר לקין דעת הבל דמעולם לא חפץ 
בקרקע דסופו הוכיח על תחלתו שבירר לעצמו מטלטלין 

הכל  )פ"א מ"א(ומאס בקרקעות, ותמן תנינן במסכת חגיגה 
יבין בראיה חוץ מחרש שוטה וקטן וכו', ובגמרא אף מי חי

     שאין לו קרקע, אמור מעתה הבל שלא היה לו קרקע 
כנזכר לאו בר ראיה היה, וחייב על ראיית פני ה', דמסתמא 
לא ניחא ליה יתברך בראייתו של זה, דאילו היה ניחא לא היה 
מרחיק את מי שאין לו קרקע מראיה, משום הכי השתא 

דה וחלקו העולם ונטל הבל מטלטלין ומאס בהיותם בש
בקרקעות, אז ויקם קין על הבל ויהרגהו מצד מה שהציץ 
בשכינה, דהשתא נתברר לו דהבל לאו בר ראיה הוי, ולכן 

 עמד עליו בדין והרגו עכ"ל.
 
שלוחי מצוה  ,א"ר אלעזר ,אתמר ,)דף ח:(פסחים מסכת איתא בו

כי האי תנא  ,מאןאינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן, כ
דתניא איסי בן יהודה אומר כלפי שאמרה תורה ולא יחמוד 

 האיש את ארצך, מלמד שתהא פרתך רועה באפר ואין חי
מזיקתה, תרנגולתך מנקרת באשפה ואין חולדה מזיקתה, 
והלא דברים ק"ו ומה אלו שדרכן לזוק אינן ניזוקין, בני אדם 

אלא בהליכה  שאין דרכן לזוק על אחת כמה וכמה, אין לי
בחזרה מנין, תלמוד לומר ופנית בבקר והלכת לאהליך מלמד 
שתלך ותמצא אהלך בשלום, וכי מאחר דאפילו בחזירה 
בהליכה למה לי, לכדר' אמי דאמר ר' אמי כל אדם שיש לו 

 קרקע עולה לרגל ושאין לו קרקע אין עולה לרגל עיי"ש. 
 
קרקע  הקשה הטורי אבן אהא דאמר ר' אמי דמי שאין לוו

, דחציו )דף ד'(חגיגה מסכת אינו עולה לרגל, מהא דילפינן ב
עבד וחציו בן חורין פטור מראיה, דכתיב אל פני האדון ה' מי 
שאין לו אלא אדון אחד, יצא זה שיש לו אדון אחר עיי"ש, 
ולכאורה למ"ל קרא לפטור מי שחציו עבד וחציו בן חורין, 

קע, ותירץ הטו"א  תיפוק ליה דבלא"ה פטור משום דלי"ל קר
דשפיר משכחת לה דיש לו קרקע היכא דנשא אשה שהיתה 
בת יורשת נחלה ומתה וירשה, ולזה צריך קרא דאעפי"כ 

 פטור מפני שיש לו אדון אחר עכ"ד. 
 

העיר, דהלא  )אות ל"ב(אך בספר אור תורה פרשת תולדות 
דחצי עבד וחצי בן חורין אין לו  )דף מ"ב(גיטין מסכת מבואר ב

       ושין דאתי צד עבדות ומשתמש באשת איש עיי"ש, קיד
מסכת איתא באך י"ל דזה תלוי בפלוגתת אביי ורבא, ד

)קידש אחת , איתמר קידושין שאין מסורין לביאה )דף נ"א.(קידושין 

אביי  ,משתי אחיות ולא פירש איזוהי מהם דאין יכול לישא אחת מהן דשמא זו היא אחות אשתו(
מר לא הוי קידושין, אמר רבא, בר ורבא א ,אמר הוי קידושין

, כי יקח )הבינני דבר זה שיכולני להביא לו ראיה מן התורה(אהינא אסברא לי 
קיחה קיחה  )דהיינו קידושי כסף דגמרינן להו לעיל )דף ב.(איש אשה ובעלה 

וכתיב ובעלה דבעינן ראויה לביאה(, קידושין המסורין 
לביאה לא הוי לביאה הוי קידושין קידושין שאין מסורין 

  .קידושין עיי"ש

ומעתה לרבא דס"ל דלא הוי קידושין לא תפסי קידושין בחצי 
עבד וחצי בן חורין דהוי קידושין שראין מסורין לביאה דע"י 
הקידושין נאסרה עליו משום דצד עבדות משתמש בא"א, 
אבל לאביי דס"ל דהוי קידושין, שפיר משכחת בח"ע וחב"ח 

  .א דהוי קידושין ויורש אותהשיש לו קרקע בעבר ונש
 

נמצא דלרבא דס"ל דלא הוי קידושין יש להוכיח מדאיצטריך 
קרא למפטר ח"ע וחב"ח מראיה, דלא דרשינן קרא דלא 
יחמוד לפטור מראיה מי שאין לו קרקע, משא"כ לאביי דס"ל 
דהוי קידושין א"כ י"ל דקרא דלא יחמוד אתיא דמי שאין לו 

 . תורה עיי"שקרקע פטור מראיה עכ"ד האור 
 

וכתב הפני יהושע לבאר פלוגתת אביי ורבא, עפי"מ דאמרינן 
בביאה מנ"ל, א"ר אבהו א"ר יוחנן  )דף ט:(קידושין מסכת ב

, מלמד )כי ימצא איש שוכב עם אשה בעולת בעל(דאמר קרא בעולת בעל 
שנעשה לה בעל ע"י בעילה, א"ל ר' זירא לר אבהו, ואמרי לה 

זו ששנה רבי ובעלה מלמד שנקנית ר"ל לר' יוחנן, כעורה 
,  ומשני, אי )בתמיה וכי אינה מקובלת עליך שאתה מחזיר ללמדה ממקום אחר(בביאה 

)כדכתיב כי יקח דהיינו כסף והדר בעיל  )בכסף(מהתם הו"א עד דמקדש 

קמ"ל וכו', וריו"ח האי ובעלה מאי עביד ליה, ההוא  והדר ובעלה(
אמה עבריה נקנית בביאה מיבעיא ליה זו נקנית בביאה ואין 

לכתוב  )דלא אשמעינן אלא קידושי ביאה(וכו', ורבי האי סברא מנ"ל, א"כ 
רחמנא ובעל מאי ובעלה שמע מינה תרתי, ולרבא דאמר בר 
אהינא אסברה לי כי יקח איש אשה ובעלה קידושין המסורין 
לביאה הוי קידושין קידושין שאין מסורין לביאה לא הוי 

)דלקידושי אשה ולמעוטי אמה ותו לא יליף א למימר, א"כ קידושין מאי איכ

שמע  )משמע דקאי נמי אקיחה(נכתוב קרא או בעלה, מאי ובעלה  מינה(
 מינה כולהו עיי"ש.

 
וכתב הפני יהושע די"ל דסברת בר אהינא דיליף דבעינן 
קידושין המסורין לביאה מדלא כתיב או בעלה, היינו משום 

שי ביאה מבעולת בעל, משום דס"ל כריו"ח דילפינן קידו
דממה דכתיב ובעלה י"ל עד דמקדש והדר בעיל, אבל אי היה 
נכתב או בעלה תו לא היה הו"א כלל דעד דמקדש והדר 
בעיל, וזה דמדייק בר אהינא דמוכח מקרא דובעלה דבעינן 
קידושין המסורין לביאה, דאלת"ה אמאי איצטריך קרא 

ה, הא בלא"ה הוי יתירא בעולת בעל ללמד על קידושי ביא
מצי למילף מקרא דכתיב גבי עיקר קידושי אשה ובעלה, ואי 
משום דהו"א עד דמקדש והדר בעיל א"כ לכתוב קרא או 
בעלה ושפיר הוי ידעינן דביאה לחוד מהני, אלא ע"כ דהוכרח 
לכתוב ובעלה כדי ללמד דבעינן קידושין המסורין לביאה, 

  .ביאהולכן איצטריך קרא דבעולת בעל לקידושי 
 

וכ"ז רק משום דס"ל כר' יוחנן דילפינן קידושי ביאה מבעולת 
)דלפי"ז שפיר קא מדייק דבעינן קידושין המסורין לביאה דאל"ה לכתוב או בעלה שלא בעל 

, אמנם אביי נקט כרבי דילפינן מובעלה נטעה דבעינן מקדש והדר בעיל(
דס"ל דאין לטעות כלל בהא דעד דמקדש והדר בעיל, ולכן 



 

 ז 

לא מצינן למילף מינה דליבעי קידושין המסורין לביאה,  שוב
משום דאל"ה נכתוב קרא או בעלה, דדרכו של קרא לקצר 
ולא להאריך, ולכן ס"ל דקידושין אע"ג שאין מסורין לביאה 

 הוי קידושין עכ"ד.
 

הקשה, דלרבי דיליף  )דף ט.(קידושין מסכת ובחידושי הרשב"א 
דמקדש והדר בעיל, וכתב לה מובעלה, מנלן דלא אמרינן עד 

לתרץ דריו"ח ס"ל כמ"ד דלחלק צריך קרא, ובלא קרא משמע 
שניהם כאחד, ולכן ס"ל דליכא למילף מובעלה, דהו"א דבלא 
קרא לחלק שניהם יחדיו במשמע, כי יקח וגו' בקידושי כסף 
ושוב ובעלה דהדר בעיל, אבל רבי ס"ל כהמ"ד דלחלק לא 

כל אחד לעצמו משמע, צריך קרא דכיון שלא נאמר יחדיו 
ושפיר ילפינן מינה דליכא הו"א כלל דנימא עד דמקדש והדר 

 בעיל עיי"ש.
 

ובזה יבואר דברי המדרש, אתמול גרשת את אבא, משום 
דלחלק לא צריך קרא, ואיסור אכילה מעץ הדעת אינו תלוי 
באכילה משאר עצי הגן, ומעתה ס"ל כרבי דילפינן מובעלה, 

לביאה הוי קידושין, ולפי"ז י"ל דקרא וקידושין שאין מסורין 
דלא יחמוד אתיא דמי שאין לו קרקע פטור מראיה, ולפי"ז 
הבל דנטל מטלטלין ומאס בקרקעות, לפי"ז הבל לאו בר 
ראיה הוא, ושפיר עשיתי במה שהרגתי את הבל על שהציץ 

 בשכינה, וא"כ למה את מגרשני ודו"ק.
 
 

א חטא באכילת הנה הקדמונים כתבו דאדה"ר לדעוי"ל,  ד(
)עיין ביושב אהלים דף ה' עץ הדעת משום שביטל העץ הדעת ברוב 

אין דהא קיי"ל ד )פרשת וירא(, והקשה בכסף נבחר עה"ת מדפה"ס(
  .מבטלין איסור לכתחלה עכ"ק

 
 )סי' תרכ"ו(לפמ"ש הב"ח בהל' סוכה  כתבנו לתרץ,ש הבאנו מהו

באילן שע"ג הסוכה שאפשר לערבו ולבטלו ברוב סכך, 
לכאורה קשה דהא אין מבטלין איסור לכתחלה, והביא ו

הב"ח מהראבי"ה לתרץ דדוקא בדבר שנהנה ממנו שייך הדין 
י"ל לצורך מצוה דאין מבטלין איסור לכתחלה, משא"כ 

מבטלין איסור לכתחלה משום דמצות לאו ליהנות דשפיר 
ניתנו עיי"ש, ולפימ"ש המדרש דחוה סחטה ענבים ונתנה לו 

שום דהיה צריך להיין לקיים מצות קידוש וכתבו המפ' מ
עיי"ש, וכיון דהוה לצורך מצוה שפיר היה מותר לבטל אף 

 .לכתחלה
 

אך י"ל דכיון בקידוש שגופו ג"כ נהנה לא שייך לומר מצות 
לאו ליהנות נתנו, ובאנו בזה לפלוגתת הראשונים אי גם 
בהנאת הגוף בהדי מצוה אמרינן מצות לאו ליהנות נתנו, 

אהא דאמרינן התם באומר הנאת  )דף ט"ו:(נדרים מסכת בדהר"ן 
תשמישך עלי שאסור בה כתב וז"ל, וא"ת וכי אמר הנאת 
תשמישך אמאי מיתסר והא מצות לאו ליהנות נתנו, וי"ל דכי 

וב הנאה, אמרינן מצללה"נ הנ"מ לומר שאין קיום המצות חש
בהדי דמקיים מצוה הנאה מקרי,  אבל מ"מ אי מיתהני גופיה

הנודר הנאה מן המעיין  ,)דף כ"ח.(ר"ה מסכת שו"ה אמרינן בומ
 .טובל בו בימות הגשמים אבל לא בימות החמה עכ"ל

 
הרי דהר"ן ס"ל דהנאת הגוף בהדי מצוה מקרי הנאה ואסור, 
אמנם הרשב"א תירוץ קושית הר"ן באופן אחר ומשמע דס"ל 
דאף בהנאת הגוף בהדי מצוה אמרינן מצללה"נ והאריכו בזה 

רונים, ונמצא דלשיטת הר"ן שפיר עשה אדה"ר שביטלו האח
 ברוב, כיון דגם בהנאת הגוף בהדי מצוה אמרינ מצללה"נ.

 
הביא מה ששמע  )שם(נדרים מסכת ובחידושי מהר"ץ חיות ב

מפי מו"ר בעל הבית אפרים, דפלוגתת הר"ן והרשב"א הנ"ל 
תליא בפלוגתת התנאים אי אמרינן נדרים ונדבות קריבין 

 )דף כ"ד:(שבת מסכת או אין קריבין, עפימש"כ התוס' בביו"ט 
ד"ה לפי, בטעמא דמאן דס"ל דנונ"ד אין קריבין ביו"ט, 
דאעפ"י שיש בהם אכילת אדם מ"מ מחשיב עיקרו לגבוה, 
ורק דכהנים משולחן גבוה קא זכו, ומשו"ה אסור להקריבם 
ביו"ט, ומאן דס"ל דקריבין ביו"ט ס"ל דעיקר שחיטת נונ"ד 

  .צורך אדם עיי"שהמה ל
 

הרי דפליגי בכה"ג דאיכא הנאת הדיוט בהדי צורך גבוה אי 
נחשב צורך גבוה או צורך הדיוט, דמאן דס"ל דאין קריבין 
ביו"ט אעפ"י דאיכא בה אכילת אדם מ"מ הו"ל בכלל לכם 
ולא לגבוה משום דהנאת ההדיוט בטל לגבי צורך גבוה, 

הדיוט אינו משא"כ מאן דס"ל דקריבין ביו"ט ס"ל דהנאת 
בטלה לצורך גבוה ולכן שרי להקריבם ביו"ט, וסברא זו שייך 

היכא דאיכא גם הנאת הגוף  מצות לאו ליהנות נתנוגם בהך ד
בהדי המצוה, דא"א דהנאת הדיוט אינה בטילה לגבי צורך 
גבוה, א"כ היכא דאיכא גם הנאת הגוף בהדי מצוה לא 
אמרינן בה מצללה"נ, דהרי סו"ס איכא בה גם הנאת הגוף 

איסור דלא בטלה לגבי המצוה, משא"כ א"א דהנאת  מדבר
ההדיוט בטל לגבי צורך גבוה ממילא ה"ה לגבי מצללה"נ, 
דאעפ"י שיש בה גם הנאת הגוף מ"מ בטל לגבי המצוה 

 .ואמרינן בה מצללה"נ עכ"ד
 

 ,כתב )אות י"ד(ובמלוא הרועים ערך נדרים ונדבות קריבין ביו"ט 
ין קריבין ביו"ט, תליא דזה אי נדונ"ד קריבין ביו"ט או א

אי כל מילתא דאמר  )דף ד:(תמורה מסכת בפלוגתת אביי ורבא ב
מסכת רחמנא לא תעביד אי עביד מהני או לא מהני, דאיתא ב

רב ספרא לרב, כתיב לא ילין לבקר  , רמי ליה)דף נ"ט:(פסחים 
)ויקטירנו  זבח חג הפסח, לבקר הוא דלא ילין הא כל הלילה ילין

, והכתיב עפ"י שנותר מקרבן של חול דהא י"ד שנזרק דם הפסח בו חול הוא(בלילי יו"ט וא
לא עולת חול עולת שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת ו

רב אבא בר חייא לר' אבהו  ביו"ט, א"ל כבר רמייה ניהליה
ן דחלבי שבת הכא בי"ד שחל להיות בשבת עסקינ ושני ליה

  קריבין ביו"ט עיי"ש.



 

 ח 

, בירושלמי דייק מקרא דלא ילין הביאו שר()בארבעה עובתוס' ד"ה 
חלב חגי כה"ג, ומוקי לה נמי ר' אבהו בי"ד שחל להיות 

דאיך אפשר לומר דמיירי בי"ד שחל להיות ופריך, , בשבת
דהיינו חגיגה הבאה עם הפסח וחגיגה  יוהא כתיב חג ,בשבת

עיי"ש, ובירושלמי  )דף ס"ט:(לא דחיא שבת כמבואר לקמן 
א אלו עבר והביא שמא אינו כשר מאחר א"ר חיננ ,משני

שאלו עבר והביא כשר עובר, והיינו דלעולם מיירי בשבת 
והא דכתיב חג היינו בעבר ושחט חגיגה ובהא קמ"ל קרא לא 

 .ילין עיי"ש
 

והקשה המלוא הרועים דלמ"ד דאי עביד לא מהני א"כ היאך 
אפשר לומר דמיירי בעבר ושחט, הא בכה"ג החגיגה פסולה 

 י עביד לא מהני. כיון דא
 

דהא  ,הביאו קושית הריב"אד"ה ולא עולת חול  )שם(ובתוס' 
טובא, אבל  דעולת שבת בשבתו בשבת כתיב דחמיר קרא

ביו"ט דקיל מנ"ל דלא קרבה, וי"ל דאתיא כר"ע דאמר בסוף 
לבי דקרא דעולת שבת לימד על ח שבת דף קי"ד.(מסכת )אלו קשרים 

קרא עולת שבת זו בשבת  שבת שקריבין ביו"ט, ומשמע ליה
אחרת דהיינו של שבת ביו"ט, וממילא שמעינן מזה דשל חול 

  .ביו"ט לא קרבה
 

עיין במלוא ולפי"ז לר' ישמעאל דס"ל נונ"ד קריבין ביו"ט 
א"כ עולת שבת לא אתי לאורויי על עולת  ,)שם אות ו'(הרועים 

שבת ביו"ט, וא"כ ליכא למילף מינה דאסור להקריב עולת 
, וי"ל דס"ל דבאמת מותר עולת חול ביו"ט כמו חול ביו"ט

נונ"ד דקריבים וכ"ש הוא מנדרים ונדבות, וא"כ למ"ד נונ"ד 
קריבין ביו"ט אין כאן קושיא כלל מהא דלא ילין לבקר 

אין צריך לומר דמיירי  אמנם באמת כל הלילה ילין, ולדידיהד
בי"ד שחל להיות בשבת ועבר ושחט החגיגה, ושפיר י"ל דכל 

א דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני, ורק למאן מילת
דס"ל דנונ"ד אין קריבין ביו"ט וה"ה דעולת חול אין קריבה 
ביו"ט, וע"כ דהקרא דלא ילין מיירי בי"ד שחל להיות בשבת, 

כרח וצ"ל כמש"כ הירושלמי דמיירי בעבר ושחט החגיגה, ומו
 . דס"ל דאי עביד מהני עכ"ד

 
מערכת ב' כלל  )ח"ב דף ג:(בבית האוצר  והנה הגר"י ענגיל זצ"ל

)כלל ג' דף , והזכירו גם בספרו ציונים לתורה ' ד"ה עי"ל בהבנתג

לגבי  ,)דף ד:(תמורה מסכת בפלוגתת אביי ורבא  לבארכתב  ,ה:(
, ועבר ועבד אם מהני כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד

דאביי ס"ל דאי עביד מהני, דאי לא מהני אמאי לקי, ורבא 
 ל דלא מהני והאי דלקי משום דעבר אמימרא דרחמנאס"

חומר העבירה דענין פלוגתתם דאביי ס"ל ד ביאר, ועיי"ש
לא על ועל עצם מעשיו הרי הוא לוקה ו ,המעשה הוא בעצם

, מעשיו שתועיל ומרהמחשבה והזדון הרע, וע"כ ההכרח ל
, דעיקר המעשה הוא וםלא עשה כלמהני מעשיו דאי לא 

וכל דלא אהני מעשיו אין במעשהו כלום  תועלתו ופעולתו,

המלקות בא על עיקר העבירה וואין ראוי שילקה, ורבא ס"ל ד
  אלא דאם אינו עושה מעשה כללוהזדון הרע,  המחשבה

הו"ל לאו שאין בו מעשה ולא לקי, משא"כ כאשר היתה שם 
מעשה עם המחשבה אף שלא הועילה המעשה, מ"מ שפיר 

בד במה שעבר אמימרא לקי על המחשבה והזדון הרע ל
אף שאין ולזה שפיר די כל שעושה מעשה כל דהו  ,דרחמנא

 במעשהו כלום.
 

ד"ה ויאמר קין כתב, דקין והבל נחלקו  )בפרשתן(ובפנים יפות 
בענין הירושה, דקין טען דכיון שהוא נולד ראשון הרי מגיע 
לו ליטול פי שנים כמשפט הבכור, והבל טען דאעפ"י דיצא 

הוא הבכור ליצירה, וכמש"כ רש"י בפרשת אחר קין מ"מ 
עה"פ ואחרי כן יצא אחיו ממדרש אגדה,  כ"ו(-)פרשה כ"התולדות 

דבדין היה יעקב אוחז בעשיו לעכבו כי יעקב נוצר מטיפה 
ראשונה ועשו מן השניה, צא ולמד משפופרת שפיה קצרה תן 
בה שתי אבנים זו תחת זו הנכנסת ראשונה תצא אחרונה 

 ה תצא ראשונה וכו' עיי"ש.והנכנסת אחרונ
 

כתב, דזה אי אזלינן  )פרשת וישלח(ובשמע יעקב למהר"י אלגאזי 
בתר היצירה הראשונה או בתר הלידה תליא אי אזלינן בתר 
המחשבה או בתר המעשה, דהיצירה הראשונה הרי הוא רק 
בכח ולא בפועל, ואם אזלינן בתר מחשבה אזלינן בתר 

הפועל ממש דהמעשה הוא  היצירה, משא"כ אי אזלינן לפי
 העיקר דנין עפ"י לידה שהוא המעשה עיי"ש.

 
ומעתה יבואר המדרש, אתמול גרשת את אבא על מה שעבר 

טל העץ הדעת יבואכל מעץ הדעת, דלא מהני מה שהצווי על 
ברוב, דאין מבטלין איסור לכתחלה, ואף דביטלו לצורך 

או מצוה, ולצורך מצוה מותר לבטל לכתחלה משום מצות ל
ליהנות ניתנו, אך בקידוש שגופו ג"כ נהנה ואיכא הנאת הגוף, 
והיכא דאיכא הנאת הגוף בהדי מצוה לא אמרינן מצות לאו 
ליהנות ניתנו, ומעתה ס"ל נדרים ונדבות קריבין ביו"ט, וס"ל 
כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני, ואזלינן 

ז הבל הוא הבכור, בתר מחשבה, ואזלינן בתר היצירה, ולפי"
ונמצא דכשלא כדין הרגתי את הבל, ולכן עכשיו אתה 

  מגרשני ודו"ק.
 
 
 
 
 

***** 
 
 
 
 



 

 ט 

זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלקים אדם בדמות 
אמר  דף ל"ח:()ואיתא במסכת סנהדרין  אלקים עשה אתו:

ריש לקיש מאי דכתיב זה ספר תולדות אדם, מלמד שהראהו 
יו, כיון שהגיע לדורו הקב"ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמ

של ר' עקיבא, שמח בתורתו ונתעצב במיתתו, אמר ולי מה 
דאמאי שמח דייקא , שיםריקרו רעיך אל עיי"ש, ודקדקו המפ

  בתורת ר' עקיבא, ועל מה ולמה נתעצב במיתתו.
 

כבר נתחבטו בה כל חכמי לב לבאר התמיה דוהנבס"ד, 
וה על , שנצטויציר כפיו של הקב"ה אשוןרהם אד להנשגבה ע

מצוה קלה אחת בלבד, מפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכלו, 
  .ואכל מעץ הדעת על מאמר פי ה' והיתכן שלא עמד בה ועבר

 
אמר לי  מוהר"ר שלמה יעקב געלבמאן ע"ה וידידי הרה"ח

  איתא במסכת שבתבשם הרה"ק ר' שמעון מלעלוב זי"ע, ד
דכשעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני  (:)דף פ"ח

ב"ה מה לילוד אשה בינינו, אמר להן לקבל תורה בא, הק
אמרו לפניו וכו' מה אנוש כי תזכרנו וגו' תנה הודך על 

אך משה אמר להם כלום יצה"ר יש לכם וכו' השמים וכו' 
עיי"ש, וכתבו המפרשים דטענתם היתה שהתורה תנתן להם 
מכח דינא דבר מצרא דכיון דהשראת השכינה הוא בגבהי 

ים וזוכים בהתורה עפ"י שורת ש להם דין מצרנמרומים ע"כ י
, ])מ"ב אות י"ט(השבועות  ]עיין בבנ"י במאמרים לחג ,הדין

והטעם דלא קבלו המלאכים את התורה, משום שאין 
להמלאכים יצר הרע, והיצה"ר בא לו לאדה"ר כשאכל מעץ 

ולא יתבששו וז"ל,  עה"פ כ"ה(-)פרשה בהדעת כמש"כ רשיז"ל 
רך צניעות להבחין בין טוב לרע ואעפ"י שלא היו יודעים ד

שנתנה בו דעה לקרות שמות לא נתן בו יצר הרע עד אכלו מן 
העץ ונכנס בו יצר הרע וידע מה בין טוב לרע עכ"ל, ולכן 
אכל מעץ הדעת כדי שעי"ז יקבלו ישראל את התורה ולא 

 המלאכים עכ"ד.
 

כים לסתור טענת המלא )ח"ו דף נ'(בספר פני יצחק  אך לפימש"כ
דהתורה שייכת להם משום דינא דבר מיצרא, דנקטינן מעשה 
גדול מתלמוד, והמלאכים אי אפשר להם לקיים התורה אלא 
     ע"י תלמוד ולא על ידי מעשה, וכבר פסק הרמ"א בחו"מ

דכל היכא דאיכא פסידא למוכר ליכא טענת בר  )סי' קע"ה סכ"ג(
ה מיצרא, וכיון שאי אפשר להמלאכים לקיים התורה במעש

איכא פסידא למוכר עכ"ד, וכ"כ בספר מעשה רוקח פרשת 
, לפי"ז אין לאדם אמתלא על מה שאכל עיי"ש )דף א:(בראשית 

 .מעץ הדעת
 

, וכבר היה ר' טרפון וזקנים )דף מ:(ואיתא במסכת קידושין 
בלוד, נשאלה שאילה זו  )שם האיש(מסובין בעלית בית נתזה 

ענה ר' טרפון ואמר בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול, נ
מעשה גדול, נענה ר' עקיבא ואמר תלמוד גדול עיי"ש, 
ומעתה לשיטת ר' עקיבא דתלמוד גדול, וליכא פסידא למוכר, 

ואיכא להמלאכים טענת בר מיצרא, ולכן שפיר עשה אדה"ר 
 מה שאכל מעץ הדעת, כדי שעי"ז יקבלו ישראל את התורה.

 
ר מה דאיתא במסכת כתב לבא )פרשת שמיני(ובספר יציב פתגם 

, דמשה רבינו השיב על תביעת מלאכי השרת ואמר )שם(שבת 
רבש"ע תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה וכו' לא יהיה לך 
אלהים אחרים, בין עמים אתם שרויין שעובדין עבודת 
גלולים, שוב מה כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו, כלום 

מה כתיב בה, אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות, שוב 
לא תשא, משא ומתן יש ביניכם, שוב מה כתיב בה, כבד את 
אביך ואת אמיך, אב ואם יש לכם, שוב מה כתיב בה לא 

ם יצה"ר יש ביניכם כתרצח לא תנאוף לא תגנוב קנאה יש ביני
 וכו' עיי"ש. 

 
ולכאורה צ"ב סברת מלאכי השרת, וכי לא ידעו שרוב מצוות 

עולם הזה בבעלי גוף חומרי, התורה אי אפשר לקיימן רק ב
והיאך עלה על דעתם לקבל התורה, אך י"ל דסברו דאעפ"י 
שאי אפשר להם לקיים המצוות הקשורים בעניני הגוף 
והגשם, מ"מ יכולים לקבל המצוות וחלקי התורה דשייך 
קיומם גם בשמים ממעל, כגון מצות אהבת ה' ויראת ה' 

  .ותלמוד תורה וכדומה
 

לוגתת ריו"ח ור"ל, דאיתא במסכת אך י"ל דזה תליא בפ
לכן הרחיבה שאול נפשה  ל"ד(-)ישעיה העה"פ  )דף קי"א.(סנהדרין 

ופערה פיה לבלי חק, אמר ריש לקיש למי שמשייר אפילו חק 
, אמר ר' יוחנן לא ניחא למרייהו דאמרת )מלשמרו נידון בגיהנם(אחד 

, אלא אפילו לא בה()אין הקב"ה רוצה שיהא דן את ישראל כל כך לכף חולהו הכי 
למד אלא חק אחד עיי"ש, וי"ל דמלאכי השרת ס"ל כר' יוחנן 
דבחוק אחד סגי להנצל ממדת הדין, ומינה דכל מצוה ומצוה 
חשיב בפני עצמה, ולכן רצו לקבל אותן המצוות דשייכו בהו, 
ומשה רבינו השיבם כדעת ר"ל דצריכין לקיים כל התורה 

ם אינן שייכים בכמה וכמה כולה כי תורת ה' תמימה וכיון שה
 מצוות אינם יכולין לקבל את התורה עיי"ש.

 
כתב, דריו"ח ור"ל  )ח"ו דרוש ג' לשבת זכור דף נ ע"ג(ובספר פני יצחק  

, והיה אם לא ט"ו(-)פרשה כ"חפליגי בפירוש הכתוב בפרשת תבוא 
תשמע בקול ה' אלקיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקותיו 

כולו ולא מקצתו או דכל היינו אפילו כל וגו', אם כל היינו 
, )דף ע"ח.(דהוא במשמע, והוא פלוגתא דתנאי במסכת סנהדרין 

תנו רבנן הכהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות ומת, בין בבת 
אחת בין בזה אחר זה כולן פטורין, ר' יהודה בן בתירא אומר 
בזא"ז האחרון חייב מפני שקירב את מיתתו, אמר ריו"ח 

קרא אחד דרשו, ואיש כי יכה כל נפש אדם, רבנן ושניהם מ
)וכיון דמתחלה סייעו הראשונים בהריגתו סברי כל נפש עד דאיכא כל נפש 

)אפילו , וריב"ב סבר כל נפש כל דהוא נפש ליכא כולה נפש במכת האחרון(

מר רחמנא ולא שנים מקצתה ומיהו היכא דהכהו בבת אחת לא קטלינן לכלהו דאיש כי יכה א

  .עיי"ש ו(שהכוה



 

 י 

הרי דפליגי אם לישנא דכל היינו כולו במשמע ללא שיור 
כלל, או דכל אפילו מקצתו משמע, ולפי"ז י"ל דבזה פליגי 

לו משמע ולכן דרש וריו"ח ור"ל, דר"ל ס"ל כרבנן דכל כ
לקיים כל התרי"ג מצוות, ואם חיסר אחד מהם נופל דצריך 

לגיהנם, וריו"ח ס"ל כריב"ב דכל אפילו כל דהוא משמע ולכן 
 אפילו במצוה אחת ניצל מן הדין עכ"ד.

 
כתב לבאר דברי רש"י הנ"ל, וגם  )פרשת וישב(ובספר ישמח משה 

ליישב לשון רשיז"ל שכתב רוגזו של יוסף ולא כתב צערו של 
דיעקב היה עליו חוב של מצות כיבוד אב שחיסר יוסף, דנודע 

דעל ביטול מצות  )דף מ"א.(מנחות מסכת כ"ב שנים, ומבואר ב
עשה לא מענשינן רק בעידנא דריתחא עיי"ש, והנה יוסף היה 
מסלסל בשערו, וידוע שהסלסול ביופי הוא או לחמדת עבירה 

במעשה דשמעון  )דף ד:(או לגאה וגאון, כדמשמע במסכת נזיר 
צדיק עיי"ש, וביוסף שהיה שומר הברית בוודאי לא היה ה

תענית מסכת לחמדת עבירה ח"ו רק ענף מן הגאוה, ואיתא ב
  .כל המתגאה מרבה חימה עיי"ש )דף ח.(

 
ומתאמרא משמיה דהגאון מוהר"ר העשיל זצ"ל לבאר 

פליגי בפירוש הקרא תועבת  )דף ה.(מסכת סוטה בהשייכות, ד
משמע אבל מעט גאוה שפיר דמי,  ה' כל גבה לב, אם כל כולו

או כל, כל דהוא משמע, וגם מיעוט תאוה תועבה היא ולא 
מינה ולא מקצתה עיי"ש, והנה כתיב ולא יעיר כל חמתו, וזה 
ג"כ תלוי בהנ"ל, אם כל, כל דהוא משמע אז אמרינן דאפילו 
מעט חימה לא יעיר, משא"כ אי ס"ל כל כולו משמע אז 

והנה מי שמתגאה, הרי לפי שיטתו אמרינן דמעט חימה יעיר, 
ס"ל דכל גבה לב כולו משמע אבל מעט שפיר דמי, א"כ לפי 
שיטתו כל חמתו נמי כולו משמע אבל מעט חימה יעיר, ולכן 

 מי שמתגאה מרבה חימה עכ"ד.
 

ולפי"ז כתב הישמח משה דזהו ביאור דברי רשיז"ל, ביקש 
נא יעקב לישב בשלוה היינו שיהיה שלוה ולא יהיה בעיד

דריתחא כי על ידי זה לא ייענש על מה שביטל מצות עשה 
דכיבוד אב, וקפץ עליו רוגזו של יוסף, היינו שנתעורר שעת 
רוגז ועידנא דריתחא ע"י יוסף, כי ע"י מעשה יוסף שסלסל 
בשערו שהוא ענף מגאוה, והראה בזה דכל גבה לב רק כולו 

ימה במשמע אבל כל דהו שפיר דמי, ועל ידי זה נתעורר ח
בעולם, וכנ"ל דכל חמתו רק כולו במשמע אבל כל דהו שפיר 
דמי, וכאשר נתעורר חימה ועידנא דריתחא נענש יעקב על 
שביטל מצות עשה דכיבור אב, ולכן נענש בסיבת יוסף דוקא 

 שהוא עורר הרוגז עכ"ד הישמח משה.
 

דבזה נחלקו יוסף והשבטים,  )דף נ: מדפה"ס(וכתב בספר עזרא 
דכל גבה לב כולו משמע אבל כל דהו מותר, ולכן דיוסף ס"ל 

סלסל בשערו ובא בחלומותיו שהוא ימלוך וימשול על אחיו, 
והשבטים סברו כל גבה לב היינו כל דהוא משמע, ואפילו כל 
דהו גאוה אסור, ולכן שנאו אותו על חלומותיו ודבריו 

 שיתנשא עליהם עכ"ד.
 

קטולי מלכות  , עשרה סבי)רות דף כ"ט.(ואיתא בזוהר חדש 
אתענשו על מכירת יוסף עיי"ש, וא"כ ממיתת ר' עקיבא מוכח 
שהשבטים חטאו במה שמכרוהו את יוסף, והצדק הוא עם 

 יוסף במה שחלק עליהם וס"ל דכל כולו משמע.
 

ומעתה יבואר דברי הגמרא, דכשהגיע לתורתו של ר' עקיבא 
דס"ל תלמוד גדול ממעשה, ומעתה איכא טענת בר מיצרא 

ורה שייכת להמלאכים, ולכן שמח בתורתו, כי עי"ז שפיר דהת
עשה במה שאכל מעץ הדעת כדי שעי"ז יקבלו בני ישראל את 
התורה, אך כשראה מיתתו של ר' עקיבא אז נתעצב במיתתו, 
דמזה ראיה דהצדק הוא עם יוסף דכל כוליה משמע, ולפי"ז 

וכיון  ,צריכין לקיים כל התורה כולה כי תורת ה' תמימה
אינן שייכים בכמה וכמה מצוות אינם יכולין  מלאכיםשה

, וכיון דבלא"ה התורה אינה שייכת לקבל את התורה
להמלאכים, ומעתה אין לו אמתלא על מה שאכל מעץ הדעת,  
ועשה איסור במה שאכל מעץ הדעת, ולכן נתעצב במיתתו 

 ודו"ק.
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