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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם: 
ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה 

שבתתי תשמרו ומקדשי את  ולמעלה כתיב יתן פריו:
את שבתותי תשמורו  בבעל הטורים, כתבו :תיראו אני ה'

סמך לעבודת כוכבים ששקול שבת כנגד עבודת 
דש דוחה כוכבים, ומקדשי תיראו שאין בנין בית המק

 עכ"ל. שבת
 

יכול יהא  ,)דף ו.(יבמות מסכת איתא בד לפרש הסמיכות, והנבס"ד
בנין בית המקדש דוחה שבת, תלמוד לומר את שבתותי תשמורו 

והקשה בערוך ומקדשי תיראו כולכם חייבים בכבודי עיי"ש, 
דלמ"ל קרא דבנין המשכן אינו , )פרשת ויקהל(ובפנים יפות  לנר

לא אמרינן רק היכא דבעידנא  ת"שה דוחה לעדוחה שבת, כיון ד
 )דף קל"ב:(שבת מסכת דמיעקר ללאו מקיים העשה, כמבואר ב

עיי"ש, וכאן לא הוה בעידנא, כיון דקיי"ל  )דף ח:(ביצה מסכת וב
הבונה כל שהוא חייב, והעשה אינה  )דף ק"ב:(שבת מסכת ב

 עכ"ק. מתקיימת אלא בגמר
 

 , איתמר האופה מיו"ט לחול:(ו")דף מפסחים  'מסבדאיתא אך י"ל, 
, רב )לאחר שאכל וגמר סעודתו דפשיטא לן דלא חזיא ליה מידי האידנא עד אורתא שהוא חול(

דלא אמרינן הואיל ומיקלעי  )משום לא תעשה כל מלאכה(וקה חסדא אמר ל
, רבה ההשתא נמי חזי לי ה,חזי לי )שיהו צריכין לפת זה היום(אורחים  הלי

שלח ליה  )דף מ"ז.(הגמ' , ופריך וכו' רינן הואילאמר אינו לוקה אמ
והא רב חסדא לרבה ביד רב אחא בר רב הונא, מי אמרינן הואיל, 

החורש  ,תנן יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לאוין
ן כהיו"ט בבשור וחמור והן מוקדשין וכלאים בכרם ושביעית 

לא  )משום לאו דיו"ט(אחרישה  ,ואי אמרינן הואיל ,בית הטומאהאונזיר 
  וכו' עיי"ש. פוריהואיל וחזי לכיסוי דם צ ,ליחייב

 
ד"ה וע"פ, דמאי פריך  )דף ח.(והקשה הפני יהושע במסכת ביצה 

הש"ס נימא הואיל וחזי לכיסוי דם צפור, הרי גם אם היה מזדמן 
כיון דלא הוה בעידנא,  עשה דוחה ל"תך לו דם צפור לא שיי

דמוקמינן דדוקא היכא דבהדי  ף ח:()דוכמבואר במסכת ביצה 
, דבלא"ה לא הוי עשה דוחה ל"תדכתיש מכסה שייך לומר 

אלא אחר חרישה  עיי"ש, וא"כ הכא דאינו ראוי לכסותבעידנא 
 לאו בעידנא הוא עכ"ק.

 
ד"ה גמרא עוד, בהקדם דיש לבאר  )פרשת שלח(ותירץ בנטע שורק 

א דנא דקרק אם בעי עשה דוחה ל"תסברת הדבר דלא אמרינן 

צית כלאים בציו מקיים העשה, ואי משום דכן הוא במיעקר ללא
בעי דומיא דהתם דבעידנא דמיעקר ללאו מקיים לעשה, א"כ ו

ינן נמי שיהא מצוה על גופו וכדומה, ומאיזה עכמו כן נימא דב
ציצית, סברא דייקא לגבי בעידנא צריך שיהא דומה לכלאים ב

  )דף קל"ג.(שבת מסכת בל ננאחאך הדבר נכון, לפימש"כ הרבינו 
דסברת בעידנא הוא דאל"ה יכול להיות שיעבור על הלאו 
ואח"כ יאנס ולא יקיים העשה נמצא שעבר בחנם על הלאו, ולכן 
אמרו חז"ל דדוקא בעידנא דמיעקר ללאו מקיים העשה אז 

 .עשה דוחה ל"תאמרינן 
 

עשה ומעתה י"ל דאם איתא דאמרינן הואיל, ע"כ דיש לומר ד
עיקר  אף היכא דלא הוי בעידנא, דהרי כל תעשה אלדוחה 

הטעם דבעינן בעידנא הוא דחיישינן שיעבור על הלאו ולא 
יקיים העשה, וא"כ למ"ד דאמרינן הואיל והיינו דהאופה מיו"ט 
לחול פטור מטעם הואיל ואי מיקלעי ליה אורחים חזי ליה, 
רצ"ל דכיון דשמא יבואו אורחים ויהא מותר לבשל בשבילם 

ף היכא דלא באו אורחים כלל אפי"ה לא עבר על הלאו לכן א
כיון דיש מציאות שיבואו, וא"כ האי סברא גופא שייך ביותר 

, שכאשר מתכוון לקיים מ"ע ומפני כך עשה דוחה ל"תלענין 
א"כ אעפ"י דשוב נאנס ואינו יכול  ,תעשה אנצרך לעבור על הל

ה, לקיים העשה לא עבר עבירה כיון דבתחלה נתכוון לקיים העש
דהרי בודאי דבר זה עדיף מהא דפטור מטעם הואיל ואי מיקלעי 

 ליה אורחים חזי ליה.
 

בעינן שיהא בעידנא תליא  עשה דוחה ל"תונמצא דהך אי ב
בפלוגתא אי אמרינן הואיל, דלמ"ד דלא אמרינן הואיל שפיר 

אא"כ הו"ל בעידנא, דהרי לדידיה לא  עשה דוחה ל"תי"ל דאין 
שיהא לצורך, וה"נ דלא סגי בכך  סגי בכך שיכול להיות

שמתכוון לקיים העשה, דאם יארע ולא יקיים העשה עבר על 
הלאו בחנם, משא"כ מאן דאית ליה הואיל דפטור משום 

 עשה דוחה ל"תדאפשר שיהא לצורך, א"כ מכש"כ לגבי 
שכוונתו ורצונו לקיים העשה, בוודאי דגם אם אירע ונאנס 

 .בעידנא אינן שיההאי טעמא לא בעדבוודאי פטור, ומ
 

הוא  ארומעתה מיושב קושית הפני יהושע, דהרי פירכת הגמ
למ"ד דאמרינן הואיל, דלדידיה פריך דלא לחייב אחרישה כיון 
דחזי לדם צפור, והיינו משום דכיון דאמרינן הואיל לא בעינן 
בעידנא, ושפיר שרי לחרוש עבור כיסוי דם צפור אף דלא הוי 

 בעידנא עכ"ד.   



 

 ב 

כתב להסביר הטעם דאמרינן  )סי' ע'(אבני צדק חאו"ח ובשו"ת 
, עפימש"כ המגיני שלמה דהא דאמרינן מתוך וז"ל הואיל

ואפילו שלא לצורך לרש"י והרמב"ם, לאו מסברא הוא, אלא 
לא כתיב דילפינן ליה מקרא מדכתיב אך אשר יאכל לכל נפש ו

מלאכה דאותן מלאכות הנעשים אוכל נפש, מכלל דקאי א
לאוכל נפש מותרים לגמרי אפילו שלא לצורך כלל  ומיוחדים

אף שמגבן יש בו  ,לאפוקי אריגה ובנין שאין מיוחד לאוכל נפש
וכ"כ בספר נשמת אדם לא אמרינן ביה מתוך עיי"ש,   אוכל נפש

נמי הואיל ד לפי"ז גם אנו נאמרובריש הלכות יו"ט עיי"ש, 
באם פש ר"ל אך אשר יאכל לכל נ ,ילפינן מהכא, והכא קאמר

אפילו לבי"ש   ,זה לאורחים מותר המלאכה אפשר שיאכל אחר
וכמש"כ התוס' להלן, וכן רבה דלי"ל מתוך והואיל אית להו 

עצמו לי"ל מתוך כמבואר במקומו, היינו דלא מסתבר להו 
לפרש הפסוק לענין מתוך, שלפעמים הוא לאוכל נפש שרי 

להיות אפילו שלא לצורך, אבל הכא שאותה מלאכה גופיה יכול 
שיבוא לידי אוכל נפש בכה"ג שרי מאשר יאכל דר"ל שיכול 

פורש הפסוק כמין חומר, מבזה ו להיות שיבא לידי אוכל נפש, 
דמה בא דכתיב אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, 

כבר אם שהוא לבדו להבין אומרו גם  ,לרבות באמר לכל נפש
, )דף כ: ודף כ"א.(ביצה  ובמסכת ("ד:)דף כ מזה במסכת שבת דרשו חז"ל

למעלה יש לדקדק דגם עכ"ז דברי תורה כפטיש יפוצץ סלע, 
ופירש"י והוא ממכילתא אפילו  )בקמץ(כתוב כל מלאכה לא יעשה 

 ,)בקמץ(מה זה יעשה  ,הול"ל )בפתח(יעשה על ידי אחרים, אבל כאן 
, ולהנ"ל ניחא, דרש"י פירש האופה פש בעצמו עושההא אוכל נ

דפשיטא לן דלא חזי תו ודשאחר שאכל וגמר סעמיו"ט לחול 
זי ליה ממש האידנא וכו' משמע דקודם אכילה דח יה למידיל

אך אשר  שאמר הכתוב,וזהו  בודאי אמרינן ביה הואיל וכו',
 ל נפש מבלעדי האופה ועושה המלאכהר"ל אם אפשר שיבוא לאכילה לכ)יאכל לכל נפש 

יעשה לכם יעשה דווקא  (י"הואין איש אורח אתו אפ)הוא לבדו  (ואפילו
ממילא לכם אם שהוא לא עשאו לעצמו לשם כך אפי"ה  שנעשה

 עכ"ד. ן נראה לי נכון וכו', כנקרא לכם
 

, אמר חזקיה, מנין לחמץ בפסח )דף כ"א:(ואיתא במסכת פסחים 
שאסור בהנאה שנאמר לא יאכל חמץ לא יהא בו היתר אכילה 

כל מקום שנאמר לא  ופליגא דר' אבהו, דאמר ר' אבהו,וכו', 
יאכל לא תאכל לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור 
הנאה במשמע, עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבילה 

דפלוגתת חזקיה ור'  )כלל קפ"ג אות י"ג(בבית האוצר כתב ווכו' עי"ש, 
תליא אי אמרינן יש אם למקרא או יש אם למסורת,  ,אבהו

"על הבתים אשר יאכלו  (.ופ"דף )ם פסחימסכת עפי"מ דמבואר ב
)משמע שני בני אדם אותו בהם" מלמד שהפסח נאכל בשתי חבורות, 

יכול יהא האוכל  אוכלין פסח א' בשני בתים, דכתיב יאכלו שנים, אותו חד פסח, בתים שנים(
)ד"ה יכול יהא אוכל בשתי מקומות, ת"ל בבית אחד יאכל, ]פירש"י 

)בחול"ם למסורת כדלקמן, יאכל כתיב ור' יהודה סבר יש אם  בא"ד(

משמע אדם א' אוכלו בבית א' ולא בשני בתים, אבל גבי  אחר היו"ד(
, ר' שמעון הה כתיב בתים הרבה[ דברי רבי יהודאוכלים הרב

אומר "על הבתים אשר יאכלו אותו בהם", מלמד שהאוכל אוכל 

בשתי מקומות, ]פירש"י, ויאכלו דכתיב בקרא אכל חד וחד 
ן קאי[ יכול יהא נאכל בשתי חבורות, ת"ל בבית אחד מאוכלי

יאכל אפסח  )וקרינן יאכל בציר"י(יאכל, ]פירש"י, וקסבר יש אם למקרא 
קאי ולא אגברי, כלומר, עיקר תחילת אכילתו תהא בחבורה 
אחת, ולא יתחלק לשתי חבורות, אבל גברא אי  בעי קאי מהכא 

ר תחילת אכילה, ואזיל ואכיל הכא, דלא קפיד רחמנא אלא אעיק
אפסח, ולא יאכל בחול"ם[ במאי קמיפלגי,  )בציר"י(מדקרינן יאכל 

עכ"ד  אם למקרא ר"י סבר יש אם למסורת, ור' שמעון סבר יש
 הגמ' עיי"ש. 

 
ומתבאר מזה דבכל מקום שאנו רוצים ללמוד דין מתיבת יאכל 

למוד רק למ"ד יש אם למקרא מהא דקרינן בציר"י, ל"ש ל
יש ללמוד מהקרי בציר"י, משא"כ למ"ד יש אם שפיר  הדלדידי

קרי למסורת והמסורת הוא יאכל בחול"ם, לא ילפינן מידי מה
קרי לא דרשינן, וא"כ ה"ה הבציר"י, דהרי יש אם למסורת ו

בדרשא דדריש חזקיה מלא יאכל בצירי דמשמע דאסור בהנאה, 
יתכן רק אם אמרינן יש אם למקרא, משא"כ אם אמרינן יש אם 

אמרינן דהכתיב הוא יאכל בחול"ם, ול"ש ללמוד מזה  למסורת
שכ'  ד"ה לא יאכל( :כ"אדף )אה, ]ועיי"ש ברש"י פסחים דאסור בהנ

"מדקרינא" לא יאכל עכ"ל, ומוכח להדיא דהלימוד הוא מהקרי, 
וע"כ דקאי למ"ד יש אם למקרא[ ולכן לא דריש ר' אבהו מלא 

בחול"ם,  יאכל דס"ל יש אם למסורת והמסורת הוא לא יאכל
ולכן הוצרך לומר דבכ"מ שנאמר לא תאכל וכו', אף איסור 

, וכ"כ במהר"ם שיק על הנאה במשמע, עכ"ד הבית האוצר
 .)מצוה קל"ה(תרי"ג מצות 

 
אות )בספרו אלף דבר כת"י הגאון האדיר מווייטצען זצ"ל ומו"ר 

דכמו כן יש לומר בדברי האבני צדק הנ"ל, דדוקא  ,כתב קכ"ב(
 ,לכם )בקמץ( ש אם למקרא נוכל למילף מלשון יעשהלמאן דס"ל י

אם אופה לאחרים חשוב לכם ושרי  דאתיא להורות דאפילו
נשמע מזה איל, משא"כ למ"ד יש אם למסורת לא מרינן הואד

   .הלשון הואיל עכ"ד מו"ר זצ"ל
 
, אמרו רבותינו בעוד כשהיו )פרק י"ט(איתא בתנא דבי אליהו זוטא ו

, אמר יעקב לעשיו, עשיו אחי שני אחים  יעקב ועשיו במעי אמן
אנחנו לאבינו ושני עולמות יש לפנינו העולם הזה והעולם הבא, 
העוה"ז יש בו אכילה ושתיה ומשא ומתן וכו', אבל העוה"ב 
אינו כן בכל המדות הללו, ואם הוא רצונך טול אתה העוה"ז 
ואני אטול העוה"ב וכו', באותה שעה נטל עשיו בחלקו העוה"ז 

איך  והקשו המפ', דלפי"ז עקב נטל בחלקו העוה"ב עיי"ש,וי
א יאמרו מצאנו ידינו ורגלינו לעשות חיל ולאכול חלב הארץ, הל

 עכ"ק. גזל הוא בידינו
 

)פרשה לתרץ, דכתיב בפרשת תולדות  )סי' י' אות י'(אדר  וכתב בנטיעות

 ד לאזכה יעבו ז(-)פרשה ס"גורב יעבוד צעיר, ואמרו במדרש  כ"ג(-כ"ה
 ולפי המסורת יעבד ,, והיינו משום דכתיב בלא וי"וזכה יעבד

ולפי , )יעקב(יעשה עבדות עם הצעיר  )עשיו(דהיינו דהרב , )בסגול(



 

 ג 

אי ומעתה , )יעקב(יעבוד להצעיר  )עשיו(דהיינו הרב המקרא יעבוד, 
עבד ליעקב שהוא הוא ס"ל יש אם למקרא א"כ עשו הרב 

ה רבו שאין לו קנין בפני הצעיר, וקיי"ל כל מה שקנה עבד קנ
)פרק קמא סי' ואפילו נתן לו רבו עיין ברא"ש מסכת קידושין עצמו, 

, ואין כאן קושיא איך מותר ליעקב ליהנות מעולם הזה, דכל כ"ט(
אבל אי מה שקנה עשו בחלקו העולם הזה, הכל שייך ליעקב, 

ס"ל יש אם למסורת אזי אסור ליהנות מהעוה"ז כלום כיון 
ו עכ"ד, מבואר מזה דאי ס"ל יש אם למקרא שפיר דשייך לעשי

 .העוה"זיכולין ליהנות מ
 

ומקדשי תשמרו ומעתה יבואר המשך הפסוקים, את שבתתי 
דאתיא לומר דבנין המקדש אינו דוחה שבת, ולכאורה  ,תיראו

הא למ"ל קרא בלא"ה אינו דוחה כיון דלא הוה בעידנא, וע"כ 
שיהא בעידנא, ומנ"ל דס"ל דאמרינן הואיל ומעתה לא בעינן 

א, דאמרינן הואיל מלשון יעשה לכם, וע"כ דס"ל יש אם למקר
ה"ז אף דשייך לעשיו, ולכן אם ועולפי"ז שפיר יכולין ליהנות מ

בחקתי תלכו וגו' ונתתי גשמיכם בעתם וגו' דשפיר יוכלו ליהנות 
 מהעוה"ז ודו"ק.

 
דלמ"ל קרא דאינו דוחה שבת, הקשו עוי"ל, דהנה המפ'  ב(
מהיכא תיתי לן שיהא מלאכת המקדש דוחה שבת, כיון דשבת ד

הוה עשה ול"ת, ומלאכת המקדש הוא רק עשה, ואין עשה דוחה 
 ,לתרץ )פרשת ויקהל(כתב בספר פרי העץ ו, עכ"ק ל"ת ועשה

עפימש"כ בטעם הדבר דמילה דוחה שבת, דאיתא במדרש 
 מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע ,)סי' ה'(תנחומא פרשת תזריע 

איזו מעשים נאים של הקב"ה או של בשר ודם,  ,את ר' עקיבא
א"ל של בשר ודם נאים, א"ל למה אתם מולין, א"ל אני הייתי 
יודע שעל דבר זה אתה שואלני, ולכך הקדמתי ואמרתי לך 
שמעשה בני אדם נאים משל הקב"ה, הביא לו ר"ע שבלים 

ן וגלוסקאות, א"ל אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה ידי אדם אי
 אלו נאים יותר מן השבלים וכו' עיי"ש. 

 
וביארו המפ' עפימ"ד דגדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה 

שמים וארץ, ולכך חפץ הקב"ה שיהא גמר שלימות האדם  
)פרשת במעשי בני אדם דייקא, ועד"ז ביאר בספה"ק קדושת לוי 

מעצמו ורק  ה"אברהם אבינו עטעם הדבר דכל המצות קיים  וירא(
ילה לא קיים רק עד שהיה הציווי מן השם עליו, והיינו במצות מ

דכיון דהמילה מורה על חשיבות מעשי האדם דגדולים מעשה 
צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, והנה באמת האב לאהבת בנו 
ולחיבתו יכול לומר לבנו מעשיך יהי חביבים וחשובים ממעשי, 

חבבו אבל שהבן יאמר לאב אעפ"י שיודע שהאב אוהב אותו ומ
חיבה יתירה, מעשה גדול ממעשיך, זה לא יתכן כלל והוא 
חוצפה יתירה ח"ו שהבן יאמר כך מעצמו, ולכן כיון דמצות 
מילה מורה על ענין דמעשה צדיקים גדולים ממעשה שמים 
וארץ, לכן דבר זה לא היה שייך כלל עד שיהיה הציווי מן השם 

יהיה מעצמו עד ש ה"אברהם אבינו עלעשות, ולכן לא מל 
 הציווי עליו מאת השי"ת לעשות עיי"ש.

והנה ענין שביתת השבת הוא זכר למעשה בראשית, כי ששת 
ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש, 
ואמנם המילה הוא בבחינת מעשה צדיקים, ולכן כיון דגדולים 
מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, ולכן המילה דוחה 

ן, והנה האי מילתא דמעשה צדיקים גדולים יותר שבת והב
מהא  )דף ה.(כתובות מסכת ממעשה שמים וארץ, ילפינן לה ב

דבמעשה שמים וארץ כתיב אף ידי יסדה ארץ וגו', ואלו 
במעשה של צדיקים כתיב מקדש ה' כוננו ידיך, ובזה מובן 
דמהאי טעמא הו"א דכמו שמילה דוחה שבת משום דגדולים 

כמו"כ מהאי טעמא גופא גם בנין המשכן ידחה  מעשה צדיקים,
שבת שהרי המשכן הו"ל מעשה צדיקים לכך איצטריך קרא 

 .)פרשת תשא(עיי"ש, וכ"כ בקול אריה עה"ת 
 

מאי דכתיב ויהי ערב ויהי  ,אמר ר"ל ,)דף פ"ח.(שבת מסכת ואיתא ב
)מאי שנא דכתיב ה"א ביום גמר מעשה בקר יום הששי, ה"א יתירה למ"ל 

, מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר אם (בראשית
מקבלין ישראל את התורה אתם מתקיימין ואם לאו אחזיר אתכם 
לתוהו ובוהו, ]הששי משמע הששי המיוחד במקום אחר, 

הירך המיומנת, אף כאן ויהי ערב ויהי  )דף צ"א.(כדאמרינן בחולין 
ן בקר של גמר מעשה בראשית תלוי ביום הששי והוא ששה בסיו

 שנתנה בו תורה[ עיי"ש.
 

העיר בהא דאמרינן דהקב"ה התנה  )מצוה ל"ו אות ז'(ובנחלת בנימין 
תנאי במעשה בראשית, דהיאך חל התנאי בשעת בריאת העולם, 
הרי בדיני התנאים צריך שיקדים התנאי למעשה, ואם הקדים 

)דף ב"מ מסכת המעשה לתנאי תנאי בטל ומעשה קיים כמבואר ב

דבמאמר ראשון נברא העולם, ובהכרח דהתנאי  , ואחז"לצ"ד.(
לתנאי היה לאחר שכבר נבראו שמים וארץ, והו"ל מעשה קודם 

  .ובכה"ג לא מהני התנאי עכ"ק
 

הביא מספר זרע אברהם  )אות ח'(ובספר אור תורה פרשת בראשית 
שהארץ מאמצעיתו  )דף י"ב.(חגיגה מסכת לתרץ, עפי"מ דאיתא ב

ת כשני פקעיות של שתי, וכ"ה נברא והיתה מתרחבת והולכ
דלכן נקראת ארץ שרצתה לעשות  ח(-)פרשה הבמדרש בראשית רבה 

)אבן השתיה רצון קונה, וא"כ י"ל דמיד אחר שנברא טבור העולם 

התנה הקב"ה התנאי ושפיר חל  שמשם הושתת העולם כמבואר ביומא דף נ"ד:(
ולכת דלגבה הו"ל התנאי על חלק העולם שהיתה מתרחבת וה

  .אי קודם למעשהתנ
 

קושית המפ' בהא דניתנה תורה על הר  )אות ט'(ובזה תירץ באו"ת 
)דף ע"ז מסכת סיני משום דאין לך הר שלא עבדו ע"ז כמבואר ב

, והקשו דא"כ מדוע לא ניתנה תורה על הר המוריה דנבנה מ"ח:(
עליו ביהמ"ק דבודאי לא נעבד בו ע"ז דא"כ היה אסור לגבוה, 

נה אמרו חז"ל דכפה הקב"ה הר כגיגית וכו', ולהנ"ל מבואר דה
וביארו המפ' דהיינו משום התנאי שיחזור העולם לתוהו ובוהו, 
ומעתה מובן דמשו"ה לא ניתנה התורה בהר המוריה כיון 
שהתנאי לא חל רק על אותו חלק בעולם שהיה מרחיב והולך 



 

 ד 

אחר התנאי, משא"כ הר המוריה מקום המקדש ששם הושתת 
בראה קודם התנאי לא חל עליה התנאי, שהרי העולם וכבר נ

אצלה היה התנאי דלאחר מעשה, ולכך לא היה שייך לכפות 
את הר המוריה לאיים עליהם משום התנאי, שהרי באותו מקום 

 לא חל התנאי, ולכן ניתנה התורה דווקא על הר סיני עיי"ש.
 

מבואר מזה דהך דאמרינן דתנאי התנה הקב"ה עם מעשה 
     רק להמ"ד דעולם מאמצעיתו נברא, דאז בראשית, א"ש 

 שפיר י"ל דחל התנאי שהתנה אחר שהתחיל בריאת העולם 
טרם שהיה מרחיב והולך, דהו"ל תנאי קודם למעשה דהתנאי 
   קיים, משא"כ להמ"ד דעולם מצדדין נבראו, נמצא דהתנאי 
היה רק אחר שנברא העולם, ובכה"ג לא חל התנאי דהו"ל 

 מעשה קודם לתנאי. 
 

כתב השפע חיים  )גליון ס"ח דרוש לשבת חנוכה(ון ישראל סבא ובגלי
זצ"ל, דזה אי העולם מאמצעיתו נברא או מן הצדדין נברא, 

אי  )דף י"ב.(חגיגה מסכת ב ת הלליוב ת שמאייתליא במחלוקת ב
דבשעה  )שם(שמים נברא תחלה או הארץ נברא תחלה, דאיתא 

שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של 
שתי, עד שגער בו הקב"ה והעמידו, שנאמר עמודי שמים 

-)פרשה אירופפו ויתמהו מגערתו עיי"ש, ומבואר במד"ר בראשית 

דאמר רשב"י דשמים וארץ נבראו כאלפס וכסויה וכו'  ט"ו(
עיי"ש, ולכן למ"ד דהארץ נברא תחלה שפיר י"ל דתחילת 
הבריאה היה באמצע העולם, והיה מרחיב והולך עד שהקב"ה 

עמידה, משא"כ למ"ד דשמים נברא תחלה, וא"כ מיד ה
בתחלה הוקף הארץ כמין כיסוי א"כ לא שייך לומר שהארץ 
היה מרחיב והולך, ולדידיה בהכרח צ"ל דמן הצדדין נברא 

 העולם עיי"ש.
 

לפרש פלוגתת בית  כ"א(-)פ"אוכתב בנזר הקודש בראשית רבה 
ת תחלה, שמאי ובית הלל אי שמים נברא תחלה או הארץ נברא

דבי"ש ס"ל דמלאכים המה גדולים מצדיקים ע"כ השמים 
מדור המלאכים הוא במעלה יותר גבוה מהארץ שהאדם שוכן 
עליה, וב"ה ס"ל דצדיקים גדולים ממלאכים ולכן נברא הארץ 

 עכ"ד. תחלה
 

כתב לפרש הקרא אם בחקתי תלכו  )חלק הדרוש(ובספר עצי חיים 
תנא דבי אליהו זוטא "ד העפי ארץ יבולה וגו',וגו' ונתנה ה

נטל עשיו בחלקו יו יעקב ועשיו במעי אמן בעוד כשההנ"ל, ד
והקשו המפ',  העוה"ז ויעקב נטל בחלקו העוה"ב עיי"ש,

איך מצאנו ידינו ורגלינו לעשות חיל ולאכול חלב  דלפי"ז
 )פרשת תצוה(בראש דוד  כתבא יאמרו גזל הוא בידינו, והארץ, הל

, דאלמלא קבלו בני ישראל את בשם מהר"ש פרימו לתרץ
שבת מסכת התורה מוט התמוטטה הארץ, כמו שאמרו חז"ל ב

תנאי התנה הקב"ה במעשה בראשית אם יקבלו ישראל  )דף פ"ח.(
, וא"כ עיי"ש התורה מוטב, ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ובוהו

הוי ליה כדין המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר דהרי 
 .יי"שע )דף כ"ד.(ב"מ כת מסאלו שלו כמבואר ב

 
ובזה כתב לפרש הכתוב בראשית ברא אלקים וגו', ופירש"י, 
אמר ר' יצחק לא היה צריך התורה להתחיל אלא מן החודש 
הזה לכם, שהוא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם 
פתח בבראשית, משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת 

לסטים אתם שכבשתם ארצות גוים, שאם יאמרו אומות העולם 
שבעה עמים, הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה וכו 

ולהנ"ל יש לפרש דברי הכתוב כח מעשיו הגיד לעמו, עיי"ש, 
היינו שהגיד לישראל ונתן לנו את התורה שהיא כח מעשיו, 

שנטל הקב"ה כלי אומנתו  א(-)פרשה אוכדאיתא בראשית רבה 
לקים את השמים ואת היינו התורה הקדושה, ובזה ברא א

הארץ, ועבור זה נתן להם נחלת גוים, גם מה שהיא מחלקו של 
עשיו היינו עוה"ז, כי גם זה שייך ליעקב ולבניו אחריו כדין 

 המציל מן הנהר ומזוטו של ים.
 

ויתבאר דברי רשיז"ל, מה טעם פתח בבראשית דהיינו בשביל 
עמו , משום כח מעשיו הגיד לראשית וראקשנוישראל התורה 

לתת להם נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם לסטים אתם, 
טלים והיינו שהעולם הזה הוא מחלקו של עשיו, ואם כן מה שנ

עולם הזה גזילה הוא, הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה, 
דהיינו דהקב"ה התנה בבריאת העולם דאלמלא יקבלו ישראת 

המציל מזוטו  התורה הכל יחזיר לתוהו ובוהו, וא"כ הו"ל כדין
 של ים, ואם כן גם העולם הזה שייך לישראל.

 
וזה שאמר הכתוב, אם בחקתי תלכו, ופירש"י שתהא עמלים 
בתורה, ואז ונתנה הארץ יבולה, עי"ז יהא לנו גם מטוב עולם 

, ולכן הזה, כיון שעל ידי שקבלו התורה נתקיימה העולם
 וישבתם לבטח בארצכם, שלא יאמרו אומות העולם לסטים

אתם שכבשתם ארץ עממים, כיון שאלמלא קבלו ישראל 
התורה היה חוזר לתוהו ובוהו, וקנאם ישראל כדין המציל מן 

 עכ"ד העצי חיים עיי"ש. הנהר
 

ובזה יבואר המשך הפסוקים את שבתתי תשמרו ומקדשי 
תיראו דבנין המקדש אינו דוחה שבת, ולכאורה הא למ"ל קרא 

י עשה ול"ת ואין עשה תיפ"ל דאינו דוחה משום דשבת הו
דוחה לתו"ע, אך כיון דחזינן דמילה דוחה שבת והוא מטעמא 
דגדולים מעשה צדיקים ממעשה שמים וארץ, הו"א דגם בנין 
המקדש דוחה שבת, ומעתה ע"כ דארץ נבראת תחלה, וס"ל 
דעולם מאמצעיתו נברא, ושפיר י"ל דהקב"ה התנה תנאי 

אלמלא קבלו בני במעשה בראשית ושפיר חל התנאי, ולפי"ז 
ישראל את התורה היה העולם חוזר לתוהו ובוהו, וא"כ הו"ל 
כמציל מזוטו של ים, ולכן הסמיך אם בחקתי תלכו וגו' ונתתי 
גשמיכם בעתם וגו', דשפיר יוכלו בני ישראל ליהנות מעולם 

 הזה ודו"ק.
 



 

 ה 

דלמ"ל קרא לאסור מלאכת המשכן הקשו המפ' עוי"ל דהנה  ג(
א דיבא עשה דבנין המשכן וידחה איסור משום דהו"בשבת, 

שבת, דנהי נמי דלגבי הא דשבת חמירא דהוי עשה ול"ת י"ל 
דאיצטריך קרא להנך מלאכות דהוי במשכן ולא חשיבא אב 
מלאכה, ונודע שיטת רבו של הרשב"א מובא ברשב"א יבמות 

דעשה דשבתון קאי רק על אבות מלאכות בלבד עיי"ש,  )דף ו.(
י לאסור אפילו בדברים דהוי במשכן ולא וא"כ י"ל דקרא את

הוי אב מלאכה שהם בל"ת גרידא, ועוד נודע דעת המהר"ם 
דעשה דשבת קאי רק על עונג, ומלאכות  )דף קל"ב:(שבת מסכת ב

 שבת הוי בל"ת גרידא עיי"ש, עכ"ז אכתי קשה למ"ל קרא,
הלא שבת הוי ל"ת שיב"כ, וא"כ גם בלא קרא הוי ידעינן דלא 

 ין המשכן ודחי לל"ת דשבת עכ"ק.אתי עשה דבנ
 

אף  ת"עשה דוחה להנה המפ' דנו בזה אי אמרינן אך י"ל, ד
דמפשטות מסקנת הסוגיא בריש יבמות  בל"ת שיש בו כרת,

שיש בו כרת, וכ"כ המהרש"א  ת"עשה דוחה למשמע דאין 
עשה דוחה דאף למסקנת הגמ' לא אמרינן  )דף ג:(יבמות מסכת ב
)לשון אך הר"ש מקינון בספר הכריתות בל"ת שיש בו כרת,  ת"ל

 )דף ד.(וכ"ה דעת המהרש"ל בחכמת שלמה  ,לימודים סי' קס"ג(
בל"ת שיש בו כרת,  ת"עשה דוחה לדלמסקנת הגמ' אמרינן 

ד"ה והשתא, שנקט  )דף ע"א:(ועיין בחידושי חת"ס עמ"ס פסחים 
בל"ת שיש בו  ת"עשה דוחה לבדבריו בפשיטות כדיעה זו ד

 כרת עיי"ש.
 
בל"ת שיש  ת"עשה דוחה לדזה אי אמרינן  הנה המפ' כתבוו

הוא מכח  ת"עשה דוחה ל, דאי אמרינן דזהתליא ב בה כרת
בל"ת שיב"כ, משא"כ אי  עשה דוחה ל"תדחויה אז לא אמרינן 

אף  עשה דוחה ל"תאמרינן דהוא משום דהותרה  אז אמרינן 
 בל"ת שיש בו כרת עכ"ד.

 
עשה דוחה כתב, דזה אי  נ"ג אות י"א()סי' ובשו"ת בית יצחק חאו"ח 

הוי דחויה או הותרה, תליא בפלוגתא אי טומאה הותרה  ל"ת
)סי' תרפ"ט בציבור או דחויה הוא, לפימש"כ הרשב"א בתשובה 

דלמ"ד טומאה דחויה בציבור גם לענין  הובא בבית יוסף חאו"ח )סי' שכ"ח(
 חילול שבת בחולה שיש בו סכנה הוי דחויה, דכל הדחויות

עיי"ש, וא"כ ה"נ  )פ"ב(דמי להדדי, וכ"כ בכסף משנה הל' שבת 
הוי דחויה או הותרה, תליא בהך פלוגתא  עשה דוחה ל"תאי 

 אי טומאה הותרה או דחויה עיי"ש.
 

במתני', שני שולחנות היו באולם  )דף צ"ט:(מנחות מסכת ואיתא ב
אחד של שייש ואחד של זהב, על של  ,מבפנים על פתח הבית

ותנים לחם הפנים בכניסתו ועל של זהב ביציאתו, שייש נ
שמעלין בקודש ולא מורידין, ואחד של זהב מבפנים שעליו 

שנים בידם שני  ,לחם הפנים תמיד, וארבעה כהנים נכנסין
וארבעה מקדימין לפניהם שנים  ,סדרים ושנים בידם שני בזיכין

ן המכניסין עומדי ,ליטול שני סדרים ושנים ליטול שני בזיכין
בצפון ופניהם לדרום, והמוציאין עומדים בדרום ופניהם 

לצפון, אלו מושכין ואלו מניחין וטפחו של זה כנגד טפחו של 
ור' יוסי אומר  פני תמיד()ונתת על השלחן לחם פנים לזה, שנאמר לפני תמיד, 

  ין ואלו מניחין אף היא היתה תמיד.לו נוטלאפילו א
 

אומר אפילו סילק את הישנה  ר' יוסי ,איתא, תניא )שם(ובגמ' 
שחרית וסידר את החדשה ערבית אין בכך כלום אלא מה אני 
מקיים לפני תמיד שלא ילין שלחן בלא לחם, א"ר אמי מדבריו 
של ר' יוסי נלמד אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית 

ספר התורה הזה מפיך ופרק אחד ערבית קיים מצות לא ימוש 
"ל דתמיד משמע שלא יניח השלחן ולפי"ז לרבנן דסעיי"ש, 

בלא לחם אפילו שעה קלה, א"כ ה"ה גבי לא ימוש ספר 
  .התורה משמע נמי דווקא שילמד כל זמן

 
דזה אי תמיד משמעותו  ,)הדרן א' בסופו(וכתב בספר הדרת מרדכי 

ללא הפסק כלל, או דדבר שהוא בכל יום ג"כ בכלל תמיד, 
סוגיא דטומאה הותרה ב, )דף ז:(פליגי בה תנאי במסכת יומא 

)של כהן גדול ציץ בין שישנו על מצחו דתניא, בציבור או דחויה, 

בין שאינו על מצחו מרצה, דברי ר' שמעון,  כשאירעה טומאה על הקרבן(
ר' יהודה אומר עודהו על מצחו מרצה, אין עודהו על מצחו 
אינו מרצה, א"ל ר"ש כה"ג ביוהכ"פ יוכיח, שאין עודהו על 

ומרצה, א"ל ר'  עבודת היום הפנימית שאינו נכנס לפנים בבגדי זהב( )בשעתמצחו 
)שכולו יהודה הנח לכה"ג ביוהכ"פ שטומאה הותרה לו בציבור 

, מכלל דר' שמעון סבר טומאה דחויה קרבן ציבור ואינו צריך לרצויי ציץ(
דטעמא דר"ש דס"ל דאפילו  ,הוא בציבור, ומסיק שם בגמרא

מקרא דכתיב תמיד לרצון לפני ה'  אין עודהו על מצחו מרצה,
מאי תמיד, אילימא תמיד על מצחו מי משכחת לה מי לא בעי 
מיעל לבית הכסא ומי לא בעי מינם אלא תמיד מרצה הוא, 

פסק כלל וכיון והיינו דר"ש ס"ל דתמיד משמעותו ללא ה
וכו' עכצ"ל דגם כשאינו על מצחו  דבהכרח פושטו כשישן

תמיד לאו דוקא בתמידות ולכן מרצה, אמנם ר' יהודה ס"ל ד
  ן עודהו על מצחו אינו מרצה עיי"ש.שפיר ס"ל דאי

 
היוצא לנו מזה, דאי ס"ל דתמיד דוקא וצריך לעסוק בתורה כל 
היום, א"כ עכצ"ל דציץ מרצה אפילו אין עודהו על מצחו 
וההכרח לכך מכה"ג ביוה"כ, ושפיר י"ל דטומאה דחויה 

דוקא ואפילו בקריאת שמע אמנם אי ס"ל תמיד לאו בציבור, 
שחרית וערבית קיים לא ימוש, א"כ שפיר י"ל דציץ אינו מרצה 

יוה"כ, רק בעודהו על מצחו, וממילא עכצ"ל דאין להוכיח מ
   .עיי"ש  דטומאה הותרה בציבור

 
ורשיז"ל כתב עה"פ אם בחקתי תלכו, יכול זה קיום המצות, 

מור, הא כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו הרי קיום המצות א
מה אני מקיים אם בחקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה עכ"ד 
רשיז"ל, ולכאורה קשה מנ"ל לרש"י דזה קאי על לימוד 

 )דףמסכת ע"ז איתא בובספר כתבי משה כתב ליישב, ד ,התורה

לכו אין נא אלא לשון תחנונים, וכן , אם בחקתי ת, תנו רבנןה.(
פניהם שישמרו את התורה לו עמי )שהקב"ה מתחנן להוא אומר לו עמי שומע לי 



 

 ו 

, וכתב בפירוש הרי"ף על וכו' עיי"ש היינו תחינה כמו הן לו יהי כדבריך(
ו לשון ספק כלקב, נראה דהוקשה שאמר אם בחקתי תהעין יע

 ,משמע שהדבר הוא ברצונם, הלא מוזהרים לשמור חוקי ה'
 .)שם(לזה דרשו אם לשון בקשה עכ"ד, ועיין בעיון יעקב 

 
אמר ר'  ,)דף צ"ט:(בדרך פשוט, דאיתא במסכת מנחות אך י"ל 

אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע  ,יוחנן משום רשב"י
שחרית וערבית קיים לא ימוש, ודבר זה אסור לאומרו בפני 
עמי הארץ, ורבא אמר מצוה לאומרו בפני עמי הארץ עיי"ש, 

לא ימוש ספר התורה הזה  (ח-)איהושע ספר ולפי"ז מה דכתיב ב
בקריאת שמע  ם ולילה, מצוה זו נוכל לקייםפיך והגית בו יוממ

שחרית וערבית, ולפי"ז תורה אינו מצוה חיובית רק אם רוצה, 
וזה אם בחקתי תלכו אין אם אלא לשון תחנונים, ואיזה הוא, 

מצות וע"ז אמר שתהיו עמלים בתורה דזה אינו חיוב, דהא 
משא"כ  ,יאת שמעיכול לצאת בקרוהגית בו יומם ולילה 

לא שייך לומר אם לשון ספק דהלא מוזהרים לשמור חוקי ה' 
 לשמור חוקי ה' עכ"ד.

 
ומעתה יבואר המשך הפסוקים, את שבתתי תשמרו ומקדשי 
תיראו, דאתיא לומר דבנין המקדש אינו דוחה שבת, ולכאורה 
למ"ל קרא הלא בלא"ה לא דחי דשבת הוה ל"ת שיב"כ, ואין 

 ת"עשה דוחה לוע"כ דס"ל ד עשה דוחה ל"ת שיש בו כרת,
הוא מטעם הותרה ודוחה אף לאו שיש בו כרת, ולפי"ז ס"ל 
טומאה הותרה בציבור, ולפי"ז תמיד לאו דוקא, ואפילו בק"ש 
שחרית וערבית מקיים מצות לא ימוש, ולכן הסמיך אם בחקתי 
תלכו וגו' אין אם אלא לשון תחנונים שתהיו עמלים בתורה 

 ו"ק.כיון דזה אינו חיוב וד
 

דלמ"ל קרא עפי"ק המפ' הנ"ל,  שך הפסוקים,המבל "עוי ד(
לאסור מלאכת המשכן בשבת, הלא שבת הוי ל"ת שיב"כ, 
וא"כ גם בלא קרא הוי ידעינן דלא אתי עשה דבנין המשכן 

 ודחי לל"ת דשבת עכ"ק.
 
בל"ת שיש בה  ת"עשה דוחה לי"ל דזה אי אמרינן לכאורה ו

הו"ל גזירת  ת"שה דוחה לע, דאי אמרינן דזהתליא ב כרת
דאע"ג דל"ת חמור מעשה דילפינן מכלאים בציצית, הכתוב 

אטו לאו לא חמור מיניה עיי"ש,  )דף ז.(יבמות מסכת כדאמרינן ב
עשה וחידוש הוא שחידשה תורה בכלאים בציצית דאמרינן 

, א"כ אין לנו בו אלא חידושו ואמרינן דרק בל"ת ת"דוחה ל
, משא"כ בל"ת שיש בו כרת ת"עשה דוחה לגרידא אמרינן 

  .הדאלים טפי לא אתיא עשה ודחי ל
 

עיין ), כמש"כ המפ' ת"עשה דוחה לאבל אי אמרינן בטעמא ד

לפי , (, ובספר עין פנים לתורה אות נ"בחתן סופר ערך שער המקנה והקנין מצהב"ע אות נ"בספר ב
נן דר' יוח ה"ו(-)פ"זובגיטין  ה"ב(-)פ"גהמבואר בירושלמי קידושין 

ס"ל דהמתנה לעשות דבר ונאנס ולא עשה אז אונסא כמאן 
 דלא עבד, וריש לקיש ס"ל דאונסא כמאן דעבד עיי"ש, ומבואר

דבחייב עצמו שלא לעשות דבר ונאנס  (סק"ג כ"א ')סיחו"מ ש"ך ב
ועשה אז לכו"ע אונסא כמאן דעבר לא אמרינן עיי"ש, ולפי"ז 

וא כמאן דלא עבד, נמצא דלר' יוחנן לענין חיוב קיום אונסא ה
 ולענין חיוב שלא לעשות אז בעשה באונס איננו כמאן דעבר,

הנה אם נפסוק ולכן במקום דאיכא מ"ע ולנגדו עומד ל"ת, 
הדין דאין עשה דוחה לא תעשה וא"כ אנוס הוא שלא לקיים 
המצוה מפאת הל"ת הנצבת לעומתה, עם כל זה זה לא יחשב 

אבל אם נפסוק , עבדלא כמאן דהוא הרי אונסא ש קיום העשה
שהוא ציווי שלא לגבי הל"ת אז , הדין דעשה דוחה ל"ת

לעשות הדבר שפיר לא יחשב עבירה כלל, דכיון שמוכרח 
לעשות מפני העשה כיון שהדין הוא דעשה דוחה ל"ת, א"כ 

וא"כ שפיר  ר,כמאן דלא עבהוא ואונסא  אונס הוא בעשייתו
ן שאם לא מכח סברא זאת, כיו ת"עשה דוחה ל מרוי לואר

 ידחה יהיה ביטול עשה ואילו כשידחה לא תהיה עבירת לאו
עכ"ד, ולפי טעם זה אין סברא לחלק בין ל"ת שיש בו כרת 

על הל"ת הו"ל לל"ת גרידא, דסוף כל סוף מאחר ואנוס הוא 
ואין כאן עבירה כלל, ולפי"ז שפיר י"ל  ראונסא כמאן דלא עב

 אף בל"ת שיש בו כרת. ת"עשה דוחה לד
 

משום  ת"עשה דוחה לה טעם האחרונים הנ"ל דאמרינן והנ
דאמרינן אונסא כמאן דעביד וכו', כתב בשו"ת מהר"ש ענגיל 

, דזה א"ש אי ס"ל דדרשינן טעמא דקרא, אז שפיר )ח"ב סי' ג' אות ו' (
וי"ל דהוא , ת"עשה דוחה ליש ליתן טעם אמאי אמרה התורה 

כל היכא ומינה דמשום דאונסא כמאן דלא עביד אמרינן, 
שאינו אנוס עליה אלא שהוא מכניס עצמו לידי חיוב לא שייך 

דקרא, אז , אך למאן דס"ל דלא דרשינן טעמא ת"עשה דוחה ל
מבואר מזה דאי  עיי"ש, הוא מגזירת הכתוב ת"עשה דוחה ל

ס"ל דדרשינן טעמא דקרא אז י"ל דבל"ת שי"ב כרת אמרינן 
רא אז בל"ת משא"כ אי לא דרשינן טעמא דק ,ת"עשה דוחה ל

 .ת"עשה דוחה לשי"ב כרת ל"א 
 

רבי אומר גדולה מילה  ,תניא ,)דף ל"ב.(במסכת נדרים  יתאוא
שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר אם לא בריתי 
יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי, ופליגא דר' אליעזר 
דאמר ר' אליעזר גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו 

לה חקות שמים רץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולישמים וא
  .וארץ לא שמתי עיי"ש

 
ולכאורה י"ל דפליגי אי מילה שלא בזמנה נוהג רק ביום ולא 
בלילה, או נוהגת בין ביום ובין בלילה, דעיין בתוס' יו"ט שם 
שהעיר דהאיך אפשר לומר דהקרא אם לא בריתי יומם ולילה 

לא בריתי יומם ולילה, והלא  וגו' קאי על מילה, דהרי כתיב אם
מצות מילה אינה נוהגת רק ביום ולא בלילה, ועכצ"ל דאתיא 

דמילה שלא בזמנה נוהגת בין  )דף ע"ב:(יבמות מסכת כהמ"ד ב
ביום ובין בלילה, ולכן שפיר י"ל דקאי על מצות מילה דהא 
מילה שלא בזמנה שפיר נוהג בלילה עיי"ש, ולפי"ז י"ל דרבי 

זמנה נוהג בלילה ושפיר יש לאוקמי הקרא ס"ל דמילה שלא ב



 

 ז 

דאם לא בריתי על מצות מילה, ולכן קאמר דאילמלא מילה לא 
נתקיימו שמים וארץ, משא"כ ר' אליעזר ס"ל כהמ"ד דמילה 
שלא בזמנה אינה נוהגת אלא ביום, ולפי"ז א"א לומר דקאי על 

 מצות מילה וע"כ דקאי על תורה.
 
א בזמנה נוהג בין ביום לכאורה יש להביא ראיה דמילה שלו

דנשים פטורות  )דף כ"ט.(איתא במסכת קידושין ובין בלילה, ד
ממ"ע דמילה דכתיב וימל אברהם את יצחק בנו כאשר צוה 
אותו אלקים ודרשינן אותו ולא אותה, והקשו התוס' דלמ"ל 
קרא דנשים פטורות תיפ"ל דהוה מ"ע שהז"ג שנימול בשמיני 

דכיון דמיום השמיני והלאה אין ללידתו ונשים פטורות, וי"ל 
לה הפסק לאו זמן גרמא הוא, וא"ת אכתי מעשהז"ג הוא דאין 

בזמנה מלין אלא ביום, וי"ל דאתיא כמ"ד התם דמילה שלא 
 עכ"ד.   נוהגת בין ביום ובין בלילה

 
יש לתרץ קושית התוס' כמ"ש הפנ"י, דהך כללא דנשים אך 

א במצות הגוף פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא לא שייך אל
דאי אפשר לקיים על ידי שליח, כגון לולב שופר סוכה 
ותפילין, משא"כ במצות האב על הבן שאפשר לקיים על ידי 
שליח נשים חייבות אף דהוה מצות עשה שהזמן גרמא, וכיון 
דמצות מילה אפשר לקיים על ידי שליח, א"כ י"ל דגם נשים 

איצטריך  חייבות אף דהוה מצות עשה שהזמן גרמא, ולכן
 .הקרא דאותו ולא אותה עיי"ש

 
הטעם  )סי' ע"ג(וכתבו האחרונים בהסבר דבריו עפימש"כ הכלבו 

דפטרה תורה לנשים ממצות עשה שהזמן גרמא, מפני שהאשה 
משועבדת לבעלה והאשה היא לעזר לאיש והוא ימשול בה 
להנהיגה ולהדריכה בדרכיו ולעשות כל מעשיה על פיו, 

ה היא סבה גם כן שהיא פטורה מכל זה, כי והיותה על הדרך הז
אלו היתה טרודה לעשות המצוה בזמנה היה הבעל בלא עזר 
בימים הם, והיתה הקטטה נופלת בהם, ותסור הממשלה 

  .המכוונת לתועלתו ולתועלתה עכ"ד
 

ולפי"ז שפיר מובן סברת הפנ"י דמה"ט אינה פטורה אלא 
לחוש שתמנע ממצות הגוף דכיון דעליה גופא רמיא החיוב יש 

מלעשות חובתה לבעלה, משא"כ במצוה דאפשר לקיים ע"י 
שליח, א"כ שפיר תוכל לעשות חובותיה בבית ולקיים המצוה 

, ועיין בספר יד שאול )כלל מ"ט פ"א(עט סופר ספר ע"י שליח עיין ב
 שכתב כעי"ז.  )סי' רס"א(יור"ד 

 

שכתב  )ח"א סי' צ"ד אות י'(שו"ת בית יצחק חיור"ד ספר ועיין ב
דבהכרח מש"כ הכלבו זהו רק ע"ד הדרוש, דהרי בכיבוד אב 

דהאשה פטורה מכבוד אביה  )דף ל:(קידושין מסכת אמרינן ב
משום דרשות אחרים עליה, ואמרינן עלה דאם נתגרשה חייבת 
בכבודו, והיינו דמה שפטורה מכיבוד הוא רק מפאת שעבודה 

י ולפי"ז אלבעלה, ולכן כשסר שעבודה לבעלה חייבת בכיבוד, 
דמה שפטורה ממצות עשה שהזמן גרמא הוי רק משום  מרינןא

דמשועבדת לבעלה, א"כ כמו"כ צ"ל דבנתגרשה או נתארמלה 
חייבות גם במצות עשה שהזמן גרמא, וזה דבר שלא שמענו 
מעולם, ועכצ"ל דגם היכא דלא שייך טעם זה מ"מ נשים 

ינן פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא והיינו משום דלא דרש
טעמא דקרא עכ"ד, מבואר מזה דסברת הכלבו תליא אי 

שו"ת שם ארי' או"ח ספר דרשינן טעמא דקרא או לא, וכ"כ ב
 .)חלק הלאוין אות א'(חמדת ישראל קונטרס נר מצוה ספר , וב)סי' ב'(

 
ז"ל, אם בחקתי תלכו, יכול זה קיום המצות, כשהוא יכתב רשו

מצות אמור, הא מה אומר ואת מצותי תשמרו וגו' הרי קיום ה
שתהיו עמלים בתורה עכ"ד,  אני מקיים אם בחקתי תלכו

איתא, אם בחקתי תלכו וגו', חוקים שבהם  ד'(-)פרשה ל"הובמד"ר 
חקקתי את השמים והארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה 

 חקת שמים וארץ לא שמתי וכו' עיי"ש. 
 

, תי תשמרו ומקדשי תיראוובזה יבואר הסמיכות, את שבת
עשה  ןדבנין המקדש אינו דוחה שבת, וע"כ דס"ל דאמרינ

אף בל"ת שיש בו כרת, וע"כ דדרשינן טעמא דקרא,  ת"דוחה ל
וכיון דמוכח מכאן דדרשינן טעמא דקרא יש לתרץ קושית 
התוס' דלכן צריכין קרא דאותו כמש"כ הפנ"י, די"ל דהיכא 
 דאפשר לקיים המצוה ע"י שליח נשים חייבות אף דהוה מצ"ע
שהז"ג, ואינו ראיה מקרא דאותו דמילה שלא בזמנה נוהגת אף 
בלילה, וי"ל דמילה שלא בזמנה אינו נוהג אלא ביום, וא"כ לא 
יתכן לאוקמי קרא דאם לא בריתי יומם ולילה וגו' דקאי על 
מצות מילה, וע"כ דהקרא קאי על תורה ומוכח שאלמלא תורה 

בחקתי תלכו לא נתקיימו שמים וארץ, ולכן סמך הכתוב אם 
וגו' חוקות שבהם חקקתי שמים וארץ, ולכן פירש"י דהיינו 

 שתהיו עמלים בתורה שבעבורה עומדים שמים וארץ ודו"ק.
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