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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו  הכי יהי
מסכת ואיתא ב ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם:

בקש דוד לעבוד  ,אמר רב הודהואמר רב י ,)דף ק"ז.(סנהדרין 
אשר ישתחוה שם שנאמר ויהי דוד בא עד הראש  ,ודה זרהבע

שנאמר והוא צלמא  ,ודה זרהבעלאלהים, ואין ראש אלא 
נה לקראתו חושי הארכי קרוע כתנתו די דהב טב, וה הרישי

יאמרו מלך שכמותך יעבוד  ,ואדמה על ראשו, אמר לו לדוד
)ויהו מתרעמין על מדותיו של הקב"ה  יהרגנו בנו יע"ז, אמר לו מלך שכמות

, מוטב יעבוד ע"ז ואל יתחלל שם שמים ונמצא שם שמים מתחלל בפרהסיא(
, אמר אותו כל העם( ובדי ולא יחלל)מוטב שאעבוד ע"ז ואחלל את השם אני ל בפרהסיא

מאי טעמא קנסיבת יפת תואר, א"ל יפת תואר רחמנא שרייה, 
לאיש בן סורר  הכי יהי הא"ל לא דרשת סמוכין דסמיך לי

  .ש"יייפת תואר יש לו בן סורר ומורה עכל הנושא  ,ומורה
 

דאמאי לא הקדים לשאלו מאי טעמא  שיםרודקדקו המפ
פת תואר הוה קדים, ורק קנסיבת יפת תואר, הרי מעשה די

 כשראהו עובד ע"ז פנה אליו ואמר לו מ"ט קנסיבת יפת תואר.
 

כתב, דלכן  )דף י"ח: מדפה"ס(בספר פתח האהל אות ד' ד והנבס"ד,
וד אביו, דנודע דדוד המלך ע"ה ביקש אבשלום להרוג את ד

גלגול אדה"ר, דאדה"ר נתן ע' שנים משנותיו לדוד המלך,  ההי
ה"ר אכל מעץ הדעת נקנסה מיתה לכל ומכיון דע"י שאד

העולם, נתחייב מיתה בכך, ומשו"ה חפץ להרגו לדוד דהוא 
אל דאדה"ר, כדין גואל הדם דקיי"ל שהבן נעשה גו הפרישו

 ב.(")דף י מכותמסכת ודבריו צ"ע דהרי ב]ו עיי"ש, ביהדם לא
 .[מסיק הגמ' דרק בן הבן נעשה גואל הדם ולא הבן עיי"ש

 
כתב בכמה אופנים  אדם הראשון()ערך החדש  והנה בצפנת פענח

דמה שאכל מעץ הדעת משום  ,ך בזכותיה דאדם הראשוןלהפו
שנתכוון לצורך מצוה, אם מפני שרצה לקדש בו על היין וזהו 

דאילן שאכל אדם  )דף ע.(סנהדרין מסכת אליבא דר"מ דס"ל ב
דחוה  ,ה(-)בראשית פרשה י"טהראשון גפן היה, ומבואר במדרש רבה 

, או שביקש )וכ"כ בעיר דוד אות רט"ו(חטה לו ענבים כדי לקדש עליו ס
לאכול פת לקיים סעודת שבת בלחם משנה אליבא דר"י דס"ל 

דחטה היתה, או דאי לאו שאכל מעץ הדעת לא היה ראוי  )שם(
 להביא תולדות, ואדם הראשון חפץ לקיים מצות פו"ר עיי"ש.

 
וון לשם מצוה, הרי אך לכאורה יש להעיר דמה אהני ליה שנתכ

הו"ל מצוה הבאה בעבירה דאינו מצוה כלל, אך י"ל עפימש"כ 

דאדם הראשון בתחלה  )מערכת א' אות ה'(החיד"א במדבר קדימות 
בשוגג, לא ידע דמה שחוה נתנה לו היה מעץ הדעת ואכל 

כיון ד לפי"ז י"ל, ועי"ש ואחר כך נכנס בו יצר הרע ואכל במזיד
 הבאה בעבירה. דאכל בשוגג לא הוה מצוה

 
אך בזה אי היכא דעבר עבירה בשוגג איכא פסול משום 

חג  (.)דף ט'דאיתא במסכת סוכה מצהב"ע פליגי בזה הפוסקים, 
והקשו התוס' שם למה לי  הסוכות תעשה לך, למעוטי גזולה,

גזולה משום דהוא מצוה  סוכהב"ל דאין יוצאין קרא, תיפ
לאו דאורייתא,  דמצוה הבאה בעבירההבאה בעבירה, ותירצו 

קרא דאינו יוצא במצה דלמה לן ד ,הקשו כעי"ז )דף ל.(אך להלן 
, מצוה הבאה בעבירהו הכי אינו יוצא משום אלשל טבל הלא ב

תוס' ס"ל דמצוה הבאה מוכח מזה דה ,ולא תירצו כלום
ותירץ החת"ס עפ"י שיטת הר"ת בספר תא, בעבירה דאוריי

 הישר דבעבירה בשוגג ליכא משום מצוה הבאה בעבירה
א באופן דהגזל בידו הוא י"ל דאיצטריך קרעיי"ש, ולפי"ז 

ומ"מ  ליכא פסול דמצוה הבאה בעבירה, בשגגה, דבשוגג
וכ"כ במרדכי ריש פרק לולב הגזול מיפסל משום דל"ה לכם, 

 דבשוגג ליכא משום מצוה הבאה בעבירה.
 

גם ס"ל ד ס"ו(-)פ"ח אות ס"האך המהרי"ט אלגאזי הלכות בכורות 
ממש"כ  , והביא ראיהמצוה הבאה בעבירהמשום  בשוגג איכא

אין אדם יוצא ידי וז"ל,  ה"ז(-)פ"והרמב"ם בהל' חמץ ומצה 
 ואטבל  האסורה לו, כגון שאכליא השחובתו באכילת מצה 

כל  ,או שגזלה, זה הכלל מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו
כל שאין שמברכין עליו ברכת המזון יוצא בה ידי חובתו, ו

, בה ידי חובתו עכ"לון אין יוצא מברכין עליו ברכת המז
ון ומתבאר מדבריו דדין מצהב"ע תלוי בדין ברכה, וכי

דכל האוכל דבר איסור  ,הי"ט(-)פ"אק בהל' ברכות שהרמב"ם פס
 בין בשוגג בין במזיד אינו מברך עליו לא בתחלה ולא בסוף

ל , ממילא יש להוכיח דאפילו בשוגג נמי איכא פסווכו' עיי"ש
ו למ"ל קרא ' הנ"ל שהקשירה, וציין להתוסדמצוה הבאה בעב

, מצוה הבאה בעבירהבל תיפ"ל משום דאינו יוצא במצה של ט
למה הניחו א ,מצוה הבאה בעבירהואם איתא דבשוגג לא שייך 

טריך קרא לאוכל מצה של טבל הלא י"ל דאיצ ,בתימאקושיתם 
ר ליכא כי אם משום איסו מצוה הבאה בעבירהבשוגג, דמשום 

איכא פסול  לו בשוגגיפטבל, אלא ע"כ דגם התוס' ס"ל דא
י חמד כללים מערכת -ועיין בספר שד משום מצהב"ע עיי"ש,

  .מה שקיבץ בזה )כלל ע"ז אות ח'(ם המ"



 

 ב 

כתב, דזה אי בשוגג  )סי' רצ"ח(שו"ת מהר"ם שיק חאו"ח וב
אמרינן מצוה הבאה בעבירה או לא תליא אי דרשינן טעמא 

דאיתא שם בגמרא משל למלך וכו', אף הקב"ה אמר דקרא, 
ני ה' שונא גזל בעולה ממני ילמדו בני ויבריחו עצמן מן א

הגזל, דהקב"ה שונא ומרחיק כל דבר עבירה שנמאס הדבר 
אצלו, ולכן אפילו בשוגג פסול וכדאמרינן בעלמא אדם חותה 
באכילת איסור, וכיון דעצם העבירה מאוס לפני הקב"ה אין 

וגג לחלק בין שוגג למזיד וכמ"ש גזול דומיא דפסח ומה לי ש
מה לי מזיד, אבל למאן דלא דריש טעמא דקרא שפיר י"ל 

מצוה הבאה בעבירה, והתוס' קאי למ"ד דרשינן דבשוגג ל"א 
מדאיצטריך קרא דלך נמצא ולפי"ז  .טעמא דקרא עיי"ש
מצוה הבאה בלא"ה אינו יוצא משום אף למעוטי גזולה, הלא 

מצוה , וע"כ דנפק"מ היכא דעבר בשוגג דלא אמרינן בעבירה
 , והוא משום דלא דרשינן טעמא דקרא.הבאה בעבירה

 
ביאר דהפלוגתא אי דרשינן  )פ' וישלח(ובספר זרע ברך שלישי 

, תליא במה שנחלקו הקדמונים במהות טעמא דקרא או לא
כתב דאין  )ח"ג פכ"ו(קיום המצות, דהרמב"ם במורה נבוכים 

שראל בקיומם צורך גבוה, וכל עשייתן הוא כדי לשעבד את י
אמרת ה'  א(-)פרשה מ"דלאביהם שבשמים, וכדדרשינן במד"ר 

צרופה לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, ולדבריו 
י"ל דלא דרשינן טעמא דקרא שהרי אין טעמן בקיומן מלבד 

רמב"ן ס"ל דבכל המצוות להשתעבד בהם להקב"ה, אמנם ה
רומים, ים הם משפיעים תיקונים עילאים בגבהי מששישראל עו

וכן להיפוך ח"ו בחטאים שחוטאים פוגמים בשמים ממעל, 
ועיין בחינוך במצות שילוח הקן שהאריך בזה, ולפי שיטתו 
יתכן שפיר לדרוש טעמא דקרא דכיון שמטעם מסוים צריך 
לקיימן, א"כ כשאין נוהג הטעם אין נוהג גם חיוב קיומן, וכתב 

לצורך  שם הזרע ברך דלהנך דיעות דס"ל דהמצוות עיקרן
גבוה, צ"ל דכוונת הכתוב אמרת ה' צרופה הוא עפי"ד המדרש 

שנתעלם סידורה של תורה, שהפרשיות של  )פרק ג'(שוחר טוב 
תורה לא ניתנו על הסדר עיי"ש, וזהו אמרת ה' צרופה שהתורה 

 צריכה צירוף וחיבור, ועתה אינה לפנינו כסידורו עיי"ש.
 

שיהא לו בן סורר ואר והנה הא דלא חש דוד בלקיחת יפת ת
)דלכמה דיעות גם במשנה דס"ל כמ"ד דלא דרשינן סמוכין, י"ל ומורה, 

, והנה א"א דהקרא דאמרת ה' צרופה היינו תורה לא דרשינן סמוכין(
שהתורה לא ניתנה על הסדר, והיינו שאין סדר הפרשיות 
מכוונות כסדרן, א"כ בהכרח דלא דרשינן סמוכין, ואמנם א"א 

המצות אלא לצרף בהן את הבריות שפיר  כהדרש דלא ניתנו
 יתכן דדרשינן סמוכין.

 
ובזה יבואר שפיר מאמר הגמ' הנ"ל, דעד השתא לא בא חושי 
להוכיח את דוד על שנשא יפת תואר, משום דאפשר דמה"ט 
לא חשש דוד דסבר דלא דרשינן סמוכין לפרשת בן סורר 

לל והיינו משום שלא יתח ומורה, אך עתה כשהלך לעבוד ע"ז,
שם שמים על ידי שיאמרו מלך שכמותו יהרגנו בנו, וסבר 

שיהא חילול השם שלא יאמרו שבא להורגו מדין גואל הדם, 
כיון שלא חטא אדם הראשון באכילת עץ הדעת  ,דזה ליתא

כיון דנתכוון לצורך מצוה, ואי"ל דלא הוה מצוה משום דהוי 
 ל בשוגג ובשוגג ליכא מצהב"ע, ומינהמצהב"ע, כיון דאכ

ומהשתא מפרשינן אמרת ה' דס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, 
צרופה שניתנו המצוות לצרף, ולעולם ניתנו פרשיות התורה 

ולפי"ז מוכח דדוד ס"ל דדרשינן כסדרן ודרשינן סמוכין, 
ולכן שפיר כעת בא להוכיחו מאי טעמא קניסבת יפת סמוכין, 

 תואר ודו"ק.
 

**** 
 
 

ו על הארץ כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ א
אפרחים או ביצים והאם רבצת על האפרחים או על 

ואיתא במדרש רבה  :הביצים לא תקח האם על הבנים
הלכה תינוק שנולד כשהוא מהול מהו שיהא  ,א(-)פרשה ו

מותר למול אותו, כך שנו חכמים תינוק שנולד מהול 
צריך להטיף ממנו דם ברית מפני בריתו של אברהם, 

ורה, שנאמר המול ימול יליד ומנין אתה למד מן הת
ביתך ומקנת כספך, ד"א המול ימול אל תהי קורא בו 

וכו' עיי"ש, ותמוה שייכות  אלא שתי מילות מילה ופריעה
 הלכה זו לפסוק הנ"ל. 

 
ערלתו,  ,תנו רבנן ,)דף קל"ד:(שבת מסכת והנבס"ד, דאיתא ב

)דבהאי ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא ספק דוחה את השבת 

ביום השמיני דילפינן מיניה אפילו בשבת כתיב בסיפיה ערלתו דמשמע מיעוטא ערלתו של זה קרא ו

וכו', ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא  ולא של אחר ולמעוטי ספק אתא(
נולד כשהוא מהול דוחה את השבת, שב"ש אומרים צריך 

וב"ה אומרים אינו  )ואפילו הכי מודו דשבת לא דחי(להטיף ממנו דם ברית 
לא נחלקו ב"ש וב"ה על נולד  ,ריך, א"ר שמעון בן אלעזרצ

כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית מפני שערלה 
כבושה היא, על מה נחלקו על גר שנתגייר כשהוא מהול, 
שב"ש אומרים צריך להטיף ממנו דם ברית וב"ה אומרים א"צ 

איתמר רב אמר  ,להטיף ממנו דם ברית, ולהלן בגמ' איתא
, ושמואל )דפלוגתת ב"ש וב"ה בנולד מהול אי צריך להטיף ממנו דם ברית("ק הלכה כת

 אמר הלכה כרשב"א עיי"ש.
 

ולכאורה משמע דלרשב"א דאמר דבין לב"ש ובין לב"ה בנולד 
מהול צריך להטיף דם ברית מפני שערלה כבושה היא, א"כ 
הטפת דם ברית הוא מדאורייתא שהרי עדיין ערל בשר דערלה 

וכדקאמר רב יוסף להלן בגמ' שם ודאי ערלה  כבושה היא,
י"ל  ,ליה דערלה כבושה היא ם להת"ק דליתנכבושה היא, אמ

דס"ל דאינו אלא מדרבנן, וגם מהא דאיצטריך קרא למעוטי 
דהטפת דם ברית בנולד מהול אינו דוחה את השבת, משמע 
לכאורה דמה"ת מחויב להטיף דם ברית, דאי כל חיוב הטפת 

 דרבנן לא בעינן קרא למעוטי.דם ברית הוא מ



 

 ג 

כתבו וז"ל, אלא נראה לר"י דעיקר האי  ולא ספק()והנה התוס' ד"ה 
ד כשהוא מהול, קרא אתא לאנדרוגינוס שאינו דוחה שבת ונול

ו ם ויבואומיהו לאו מחד ערלתו נפקא, דאין סברא לומר שקולי
שניהם, אלא תרי קראי כתיבי, חד במילה בזמנה וביום השמיני 

בשר ערלתו, וחד במילה שלא בזמנה וערל זכר אשר לא ימול ימול 
מהול כשהוא , אי נמי קרא אתא לאנדרוגינוס, ונולד בשר ערלתו

מסברא ידעינן דאין צריך להטיף דם ברית, אי נמי עיקר קרא לנולד 
  .כשהוא מהול, ולאנדרוגינוס לא צריך קרא וכו' עכ"ל

 
א למעט נולד ומבואר דתליא בתירוצי התוס' אם ילפינן מקר

 )מצוה ב' אות י"ג(כשהוא מהול, וכבר עמד על מדוכה זו במנחת חינוך 
והביא מדברי התוס' הנ"ל דנראה שהוא מה"ת, ודן מכמה דוכתי 

שדן  )סי' נ"ד(בראיות לכאן ולכאן עיי"ש, ועיין בשו"ת שאגת אריה 
 באריכות בענין הטפת דם ברית.

 
הקשה מהך סוגיא על  ט"ו(-ת י"ד)סי' סי' רס"ג אוובערוך השולחן יור"ד 

דנולד כשהוא מהול אוכל  הי"א(-)פ"זהרמב"ם שפסק בהל' תרומות 
בתרומה, והרי ערל אסור לאכול בתרומה מה"ת, ומסיק שם דזה 
דצריכין הטפת דם ברית אי הוא מה"ת או מדרבנן פלוגתא דתנאי 

, א"ר אליעזר, מנין לערל שאין )דף ע.(הוא, דאיתא במסכת יבמות 
וכל בתרומה, נאמר תושב ושכיר בפסח ונאמר תושב ושכיר א

, מה תושב ושכיר האמור בפסח )דכתיב תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש(בתרומה 
ערל אסור בו, אף תושב ושכיר האמור בתרומה ערל אסור בו, ר' 

)מזרע אהרן והוא צרוע או עקיבא אומר אינו צריך, הרי הוא אומר איש איש 

)כטמא אצל אכילת תרומה דבהאי קרא תרומה כתיב דכתיב ובא השמש וטהר הערל לרבות  זב וגו'(

  וכו' עיי"ש. דסגי ליה בהערב שמש( ואחר יאכל מן הקדשים והיינו תרומה
 

איתא, ור' עקיבא האי תושב ושכיר מאי עביד ליה,  )דף ע"א.(ולקמן 
לאתויי גר שמל ולא טבל, וקטן שנולד כשהוא  ארומסיק הגמ
בר צריך להטיף ממנו דם ברית עיי"ש, וי"ל דר' מהול, וקס

עזר ור' עקיבא פליגי אי הא דצריך להטיף ממנו דם ברית הוא יאל
לד מהול, ס"ל ומה"ת או מדרבנן, דלר"ע דקרא אתא למעוטי נ

עזר לא הוי אלא מדרבנן, ידהטפת דם ברית הוא מה"ת, ולר' אל
קב ועיי"ש מש"כ בשיטת הרמב"ם, ועיין בשו"ת משכנות יע

שהאריך ג"כ לבאר דברי הרמב"ם, וכתב דהא  )סי' ס"א(חיור"ד 
דצריך הטפת דם ברית אינו מחמת דהוי כערל אלא מצוה בפני 

 עצמו היא עיי"ש.
 

האריך בסוגית הגמ' ובפלוגתת הראשונים  )ח"ב סי' צ"ט(ובאור זרוע 
והביא  מהול אם צריך להטיף ממנו דם ברית,בנולד כשהוא 
המול  ה"ב(-)פי"טמסכת שבת ן הוא בירושלמי ושכ ,מהמדרש דידן

יך להטיף ממנו דם ברית צרשמהול כשהוא נולד מיכן לימול 
שמע מינה דקים ליה  ,, ומ"מ מדלא מייתי ליה בתלמוד שלנועיי"ש

לתלמודא דידן דאין צריך להטיף דם ברית וכו', ואע"ג דבבראשית 
ושעיא הלכה פוסק ר' יצחק בר נחמן בשם ר' ה י"ב(-)פרשה מ"ורבה 

תב דאפשר דגם תלמודא דידן ס"ל כדברי התלמוד וכו', ושוב כ
 ך דרשא עיי"ש.לה

והמול ימול  אדם אי ס"ל לא דברה תורה כלשון בניי"ל, ולכאורה 
ה, ולפי"ז רלרבות נולד מהול דצריך הטפת דם ברית הוי דרשא גמו

י"ל דמה"ת צריך להטיף ברית, משא"כ אי ס"ל דברה תורה כלשון 
י אדם, ולפי"ז הו"ל רק אסמכתא בעלמא, ולפי"ז הטפת דם בנ

 ברית אינו אלא מדרבנן. 
 
במשנה, עוף טמא פטור מלשלח,  ח:(")דף קלחולין  כתמסאיתא בו

איתא, מנא הני מילי, אמר ר' יצחק דאמר קרא כי  ט:(")דף קלובגמ' 
משמע לן בין טהור בין טמא, צפור,  ,יקרא קן צפור לפניך, עוף

להלן ו ,כחן דאקרי צפור, טמא לא אשכחן דאקרי צפור וכו'טהור אש
פריך מדכתיב במצורע שתי צפרים חיות טהורות מכלל  )דף ק"מ.(בגמ' 

יצחק למעוטי צפורי עיר  אלא אמר רב נחמן בר ,דאיכא טמאות וכו'
דלמ"ל קרא למעט צפורי עיר  )ד"ה למעוטי(והקשו התוס'  ,עיי"ש הנדחת

ממשקה  הן דאסורין בהנאה לא קרינן בידכיו ההנדחת, תיפוק לי
 ותירצו דמצות לאו ליהנות ניתנו עיי"ש. ישראל,

 
 ,)עיין ר"ן רשב"א וריטב"א(הקשו הראשונים  )דף ל"א:(סוכה מסכת והנה ב

דהיאך אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו הא איכא שכר מצוה, 
ותירצו דהוי רק גרם הנאה עיי"ש, וכתב בשו"ת בית יצחק חאו"ח 

רק  מצות לאו ליהנות ניתנו, משום דבאמת לא מצאנו )סי' נ"ו אות ה'(
באותן מצות שאין אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, ושכר מצוה 

מסכת וב ,)דף ל"ט:(קידושין מסכת בהאי עלמא ליכא כמבואר ב
 )דף ג.(ע"ז מסכת וב )דף כ"ב.(עירובין מסכת , ועיין ב)דף קמ"ב.(חולין 

לעשותם ולמחד לקבל  היום ,אשר אנכי מצוך היום לעשותם
שכרם, ובאיסורי הנאה אסור רק הנאת הגוף בעולם הזה ולא 

 הנאת הנפש לעולם הבא עכ"ד.
 

כתב, אהא  )אות ב'(בעמק הלכה  )פרשת יתרו(ובספר המדרש והמעשה 
ר' יעקב אומר למען ייטב לך  ,)דף ל"ט:(קידושין מסכת דאיתא ב

כולו ארוך, ורבנן לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם ש
למען ייטב לך בעוה"ז ולמען יאריכון ימיך לעוה"ב,  )דף מ.(ס"ל 

דרבנן ס"ל לא דברה דפליגי אי דברה תורה כלשון בני אדם או לא, 
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 

ך לעוה"ב, וא"כ ע"כ דיש שכר מצוה בהאי עלמא, ור' יאריכון ימי
יעקב ס"ל דדברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ י"ל דשניהם קאי על 

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

ובזה יבואר דברי המדרש, דכיון דאמר הכתוב כי יקרא קן צפור 
הורה לפניך וגו', ונקט הכתוב בלשון צפור למעט דרק בצפור ט

נוהג מצות שלוח הקן, וקשיא מהא דכתיב במצורע שתי צפרים 
 חיות טהורות, וצ"ל דקרא אתי למעט צפורי עיר הנדחת דסד"א

הלא  להכשירן, ולכאורה למ"ל קרא למעט צפורי עיר הנדחת,
בלא"ה אסורין כיון דאסורין בהנאה, וע"כ משום דאמרינן 

ברה תורה כלשון מצללה"נ, וס"ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, וד
בני אדם, ומעתה לא דרשינן קרא דהמול ימול לנולד כשנולד 

 . מהול, ולכן נסתפק בהאי דינא ודו"ק



 

 ד 

ר' אלעזר בן עזריה , (א:)דף ל"איתא במסכת נדרים דעוי"ל,  ב(
אומר, מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים שנאמר כי כל 

ו עליה ר' ישמעאל אומר גדולה מילה שנכרת הגוים ערלים,
שלש עשרה בריתות וכו' עיי"ש, והגרש"ק זצ"ל בספר חכמת 

כתב דפליגי לדינא אם הנולד  )דף תנ"ט.(התורה פרשת וישלח 
כשהוא מהול צריך להטיף ממנו דם ברית או לא, דמ"ד מאוסה 
היא הערלה ס"ל דעיקר טעם המילה הוי דהערלה היא חסרון, 

ם ברית, אבל והנולד כשהוא מהול אין צריך להטיף ממנו ד
אידך ס"ל דערלה אינה חסרון, רק דמילה גדולה והוי מעלה, 
ולכן מה בכך שנולד כשהוא מהול, סוף סוף לא מל את עצמו 
ולא זכה למעלתה, בע"כ הוי המעלה רק כשמל ומסר נפשו 

 . לשמים, ולכן הנולד מהול צריך להטיף ממנו דם ברית עיי"ש
 

למלא מילה לא יילה שאגדולה מ ,איתא )דף ל"ב.(ולהלן בגמ' 
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 שמים וארץ שנאמר 

, אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי עיי"ש
שלא בזמנה נוהג רק ביום ולא ולכאורה י"ל דפליגי אי מילה 

בלילה, או נוהגת בין ביום ובין בלילה, דעיין בתוס' יו"ט שם 
שהעיר דהאיך אפשר לומר דהקרא אם לא בריתי יומם ולילה 
וגו' קאי על מילה, דהרי כתיב אם לא בריתי יומם ולילה, והלא 
מצות מילה אינה נוהגת רק ביום ולא בלילה, ועכצ"ל דאתיא 

דמילה שלא בזמנה נוהגת בין  )דף ע"ב:(יבמות  כהמ"ד במסכת
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 
ס"ל דמילה שלא בזמנה נוהג בלילה ושפיר יש לאוקמי הקרא 
דאם לא בריתי על מצות מילה, ולכן קאמר דאילמלא מילה לא 

תקיימו שמים וארץ, משא"כ ר' אליעזר ס"ל כהמ"ד דמילה נ
שלא בזמנה אינה נוהגת אלא ביום, ולפי"ז א"א לומר דקאי על 

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

דנשים פטורות  )דף כ"ט.(איתא במסכת קידושין ובין בלילה, ד
יב וימל אברהם את יצחק בנו כאשר צוה ממ"ע דמילה דכת

אותו אלקים ודרשינן אותו ולא אותה, והקשו התוס' דלמ"ל 
קרא דנשים פטורות תיפ"ל דהוה מ"ע שהז"ג שנימול בשמיני 
ללידתו ונשים פטורות, וי"ל דכיון דמיום השמיני והלאה אין 
לה הפסק לאו זמן גרמא הוא, וא"ת אכתי מעשהז"ג הוא דאין 

בזמנה ביום, וי"ל דאתיא כמ"ד התם דמילה שלא מלין אלא 
עכ"ד, ונמצא דמהא דכתיב אותו  נוהגת בין ביום ובין בלילה

 .  בלילה מוכח דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום ובין
 

אמנם יש לתרץ קושית התוס' כמ"ש הפנ"י, דהך כללא דנשים 
פטורות ממ"ע שהז"ג לא שייך אלא במצות הגוף דאי אפשר 

ל ידי שליח, כגון לולב שופר סוכה ותפילין, משא"כ לקיים ע
במצות האב על הבן שאפשר לקיים על ידי שליח נשים חייבות 

אף דהוי מעשהז"ג, וכיון דמצות מילה אפשר לקיים על ידי 
שליח, הו"א לומר דגם נשים חייבות אף דהוי מעשהז"ג, ולכן 

 ולפי"ז י"ל דמילה איצטריך קרא דאותו ולא אותה עיי"ש,
 שלא בזמנה אינה נוהג אלא ביום.

 
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, 

סבה גם כן שהיא פטורה מכל זה, כי  והיותה על הדרך הזה היא
     אלו היתה טרודה לעשות המצוה בזמנה היה הבעל בלא 

ם, ותסור הממשלה עזר בימים הם, והיתה הקטטה נופלת בה
  המכוונת לתועלתו ולתועלתה עכ"ד, ולפי"ז שפיר מובן 
סברת הפנ"י דמה"ט אינה פטורה אלא ממצות הגוף דכיון 
דעליה גופא רמיא החיוב יש לחוש שתמנע מלעשות חובתה 
    לבעלה, משא"כ במצוה דאפשר לקיים ע"י שליח, א"כ 

ח שפיר תוכל לעשות חובותיה בבית ולקיים המצוה ע"י שלי
)סי' , ועיין בספר יד שאול יור"ד )כלל מ"ט פ"א(עיין בספר עט סופר 

 שכתב כעי"ז.  רס"א(
 

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

דהאשה פטורה מכבוד אביה  )דף ל:(אמרינן במסכת קידושין 
אחרים עליה, ואמרינן עלה דאם נתגרשה חייבת  משום דרשות

בכבודו, והיינו דמה שפטורה מכיבוד הוא רק מפאת שעבודה 
לבעלה, ולכן כשסר שעבודה לבעלה חייבת בכיבוד, ולפי"ז אי 
אמרינן דמה שפטורה ממצות עשה שהזמן גרמא הוי רק משום 
דמשועבדת לבעלה, א"כ כמו"כ צ"ל דבנתגרשה או נתארמלה 

גם במצות עשה שהזמן גרמא, וזה דבר שלא שמענו חייבות 
מעולם, ועכצ"ל דגם היכא דלא שייך טעם זה מ"מ נשים 
פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא והיינו משום דלא דרשינן 

  .טעמא דקרא עכ"ד
 

מבואר מזה דסברת הכלבו תליא אי דרשינן טעמא דקרא או 
חמדת , ובספר )סי' ב'(לא, וכ"כ בספר שו"ת שם ארי' או"ח 

 .)חלק הלאוין אות א'(ישראל קונטרס נר מצוה 
 
במשנה, עוף טמא פטור מלשלח,  ח:(")דף קלחולין מסכת איתא בו

איתא, מנא הני מילי, אמר ר' יצחק דאמר קרא  ט:(")דף קלובגמ' 
משמע לן בין טהור בין טמא,  ,כי יקרא קן צפור לפניך, עוף

ן דאקרי צפור, טהור אשכחן דאקרי צפור, טמא לא אשכח
פריך מדכתיב במצורע שתי  )דף ק"מ.(להלן בגמ' ו ,צפור וכו'

אלא אמר רב  ,צפרים חיות טהורות מכלל דאיכא טמאות וכו'
)ד"ה והקשו התוס'  ,יצחק למעוטי צפורי עיר הנדחת נחמן בר

דכיון  הדלמ"ל קרא למעט צפורי עיר הנדחת, תיפוק לי למעוטי(
ותירצו דמצות  ה ישראל,ממשק הדאסורין בהנאה לא קרינן בי

 לאו ליהנות ניתנו עיי"ש.



 

 ה 

האחרונים כתבו דלכאורה צ"ב בשורש הדבר דאמרינן מצות והנה 
לאו ליהנות ניתנו, דאטו הנאת המצוה לא נחשב להנאה והלא 
מחויב לבזבז חומש מנכסיו עבור קיום המצוה, והאיך שייך לומר 

ה, אך דבר זה דאין זה הנאה, וכתבו דאף דאיכא הנאת קיום המצו
הו"ל בגדר שלא כדרך הנאתן, כיון דאין זו דרך ההנאה מאותו 

, ובנדרי זרוזין )סי' תקפ"ו ס"ג(איסור משו"ה מותר, עיין בספר החיים 
, ובשו"ת שואל ומשיב )סי' קצ"א(, ובשו"ת שנות חיים )דף ט"ז:(נדרים 

סמוכין , הביא )ח"א סי' כ"ב(, ובשו"ת מחנה חיים )ח"ג סי' נ"ט(מהדו"ג 
וז"ל, דמצות לאו  )דף ט"ז:(נדרים מסכת ממה שכתב הנימוקי יוסף ב

ליהנות ניתנו דמסתמא לא אסר הכתוב אלא כדרך הנאה עכ"ל, הרי 
דהנאת המצוה הוי שלכדה"נ, ומתרץ בזה קושית הראשונים אמאי 
אמרינן מללה"נ והלא נהנה במה שמקבל שכר מצוה, ולהנ"ל א"ש, 

נהנה מגופו של איסור כדרכו, אבל כל דלא חשיב איסור אלא כש
שאין ההנאה מגופו אלא שגורם לו הנאה וריוח ממקום אחר הו"ל 

 שלכדה"נ ושריא עכ"ד עיי"ש.
 

אך זה תליא בפלוגתת הראשונים בהא דאמרינן דכל איסורין 
מסכת שבתורה אין לוקין עליהן אלא כדרך הנאתן, דשיטת התוס' ב

ד"ה אהיתרא, דכל  )דף כ"ב.(שבועות מסכת ד"ה אלא, וב )דף י"ב.(ע"ז 
שאינו כדרך הנאתו ליכא איסור תורה כלל ורק מדרבנן אסור, אך 

 )דף כ"ח.(פסחים מסכת ד"ה המקדש, וב )דף נ"ו:(קידושין מסכת בתוס' 
ד"ה ותנן, משמע דשלכדה"נ מותר לגמרי, אבל המל"מ בהל' יסודי 

יכא איסור ביאר דשיטת הרמב"ם הוא דגם שלכדה"נ א )שם(התורה 
מה"ת אלא דאינו לוקה עיי"ש, ועיי"ש בכס"מ דמדברי הרמב"ם 

 משמע דאינו אלא מדרבנן עיי"ש. 
 
שבועה שלא אוכל ואכל נבילות  ,)דף כ"ב:(שבועות מסכת איתא בו

)דף וטריפות שקצים ורמשים חייב, ור' שמעון פוטר, ופריך הגמ' 

ר סיני הוא, על הת"ק דס"ל דחייב, אמאי, מושבע ועומד מה כ"ג:(
ומשני רב ושמואל וריו"ח דאמרי בכולל דברים המותרים עם 
דברים האסורים, וריש לקיש אומר אי אתה מוצא אלא או במפרש 

)דבחצ"ש אינו מושבע ועומד מהר סיני כיון דמותר מה"ת, חצי שיעור ואליבא דרבנן 

, אי בסתם השבועה( משא"כ בשבועה ס"ל לרבנן דאם מפרש שאוסר על עצמו חצי שיעור שפיר חל
, ופריך, בשלמא ריו"ח )דס"ל דבכל שבועה נאסר אף בחצ"ש(ואליבא דר' עקיבא 

  .לא אמר כר"ל דמוקים לה למתני' כדברי הכל וכו עיי"ש
 

לימא דהיינו טעמא דלא אמר כר"ל משום  )ד"ה דמוקי(והקשו התוס' 
ס"ל דחצ"ש אסור מה"ת וגם בכל שהוא מושבע ועומד ריו"ח ד

בסו"ד תירצו דהוי מצי לאוקמי שלא כדרך הנאתן דאין אסור הוא, ו
אלא מדרבנן כמו חצ"ש לר"ל, והיינו דבכך אינו מושבע ועומד 

 מהר סיני, ובמפרש ליאסר בשבועה שפיר חל השבועה עיי"ש.
 

דלפי"ז דמתני' מיירי שאכל שלכדה"נ  ,)שם(וכתב המהרש"ל 
צ"ל בטעמא  ומשו"ה חייב דע"ז אינו מושבע ועומד מהר סיני,

דר"ש דפוטר במתני', משום דקאי לשיטתיה דס"ל דבכל האיסורין 
, וה"ה דמחייב גם בשלכדה"נ, )עיין לעיל דף כ"א:(לוקין על כל שהוא 

ורבנן דמחייבי הכא היינו משום דלא מחייבו על כל שהוא בכל 

 )שם(שאר איסורין וכש"כ בשלא כדה"נ עכ"ד, והקשה המהרש"א 
דין שלכדה"נ לדין כל שהוא, ומפני מה נימא  דמהיכי תיתי לדמות

דלר"ש דס"ל דלוקין על כל שהוא, ס"ל דה"ה באוכל שלא כדה"נ, 
דמה שייך שלא כדה"נ לשיעור כל שהוא, ואדרבה חזינן דריו"ח 

 )דף כ"ד:(פסחים מסכת ס"ל דחצי שיעור אסור מה"ת, ואפי"ה ס"ל ב
דונין שווים דבשלא כדרך הנאה ליכא איסור תורה, הרי דאין הני

 ד"ה ובגמ' עיי"ש. ה"ה( -)פ"העכ"ק, וכן הקשה המל"מ בהל' שבועות 
 

ד"ה עוד כתב, כתב לתרץ  )פ"ה(ובשער המלך בהל' יסודי התורה 
וז"ל, ולע"ד לא קשה מידי, דבשלמא לר"ש דס"ל דלוקין על כל 
שהוא, איכא למימר שפיר דה"ה באוכל שלא כדרך הנאתן, 

יו"ח דס"ל דחצי שיעור אסור מה"ת דתרווייהו שוין, אבל לר
, ואע"ג )דף ע"ד.(יומא מסכת מטעמא דחזי לאצטרופי כמבואר ב

דהתם מפקינן לה מריבויא דכל חלב, הרי כתבו התוס' התם דאי 
לאו הך סברא הוי מוקמינן הקרא לרבות חלב כוי וכו', וכ"כ הר"ן 

הביאו הרב הנזכר בפ"ד ריש ה"א,  )דף ט.(שבועות מסכת בפ"ג ד
דפשיטא לן דלא אסריה רחמנא אלא משום דחזי לאצטרופי עיי"ש, 
וא"כ דוקא גבי חצי שיעור דאסור משום דחזי לאצטרופי ואתי 
לאיסור לאו י"ל דאסור מה"ת, אבל שלא כדרך הנאתן דלעולם לא 
אתי לידי איסור לאו אינו אלא מדרבנן, וכ"כ הוא ז"ל עצמו בהל' 

 יעדיין, לחלק בין שלכדה"נ לחצד"ה ודע ש ה"ח(–)פ"היסודי התורה 
משום דחזי לאצטרופי עיי"ש ודו"ק עכ"ל, ועיין שם בקרני  שיעור

ראם על המהרש"א שכתב נמי כן לחלק דלריו"ח דס"ל דח"ש 
אסור מה"ת משום דחזל"א, אז י"ל דכלשכד"א מותר משום דל"ש 

 הסברא דחזל"א עיי"ש. 
 

מה"ת  אך כל זה א"ש אי אמרינן דלכן ס"ל ריו"ח דחצ"ש אסור
משום דחזי לאצטרופי, אז שפיר יש לחלק ולומר דדוקא לר"ש 
דס"ל דלוקין על כל שהוא ולא אמרה תורה כזית אלא לקרבן 

ולדידיה י"ל דה"ה באוכל  )דס"ל דסתם אכילה שבכל התורה הוא בכל שהוא(בלבד, 
שלכדה"נ הוא בכלל הלאו, משא"כ ריו"ח דאיסור חצ"ש לאו 

כל שהוא, אלא משום דחזי משום דאכילה משמע אפילו 
לאצטרופי לשיעור שלם, לפי"ז י"ל דזהו רק לגבי אוכל חצ"ש 
דשייך שמא יבוא לשיעור שלם ויעבור על הלאו, משא"כ 
בשלכדה"נ דלא שייך שיבא ממנה לעבור על הלאו לא אסרה 
תורה, אבל אי אמרינן דחצי שיעור אסור הוא מגזה"כ דכל חלב, 

, א"כ י"ל דכי היכא דאליבא דר"ש ()שםוכפשטות הברייתא ביומא 
נקטינן דכיון דלוקין על כל שהוא ה"ה באוכל שלכדה"נ, כמו"כ 
י"ל לריו"ח דחצ"ש אסור מה"ת ה"ה בשלכדה"נ, ]וכ"כ בשו"ת 

 .עיי"ש[ )ח"ב סי' מ"ד אות ו'(אבני צדק 
 

כתב וז"ל, ואע"ג דריו"ח מכל חלב  )דף ע"ד.(יומא והנה הריטב"א ב
א ליה מפרשינן לדידיה טעמא דקרא עיי"ש, מבואר מזה דהא נפק

דאמרינן טעמא דחזי לאיצטרופי אף דדרשינן מכל חלב, הוא 
אמרינן  ,משום דדרשינן טעמא דקרא, ונפק"מ היכא דל"ש חזל"א

ד"ה עוד וכו' דכתב דהטעם  )כלל כ"ז(דח"ש מותר, ועיין בגנת וורדים 
  .א עיי"שדחזל"א הוא משום דדרשינן טעמא דקר



 

 ו 

אסור משום  י שיעורצולפי"ז אי דרשינן טעמא דקרא ואמרינן דח
ומינה דרק בחצי שיעור אסרה תורה ולא דחזי לאיצטרופי, 

משא"כ אי ס"ל לא דרשינן טעמא דקרא וילפינן איסור בשלכדה"נ, 
לפי"ז י"ל דכי היכא דבפחות מכשיעור ח"ש מקרא דכל חלב, 

 אסור מה"ת ה"ה בשלכדה"נ.
 

דכיון דאמר הכתוב כי יקרא שייכות שאלת המדרש, ומעתה יבואר 
קן צפור לפניך וגו', ונקט הכתוב בלשון צפור למעט דרק בצפור 
טהורה נוהג מצות שלוח הקן, וקשיא מהא דכתיב במצורע שתי 
צפרים חיות טהורות, וצ"ל דקרא אתי למעט צפורי עיר הנדחת 

סורין הלא בלא"ה א להכשירן, ולכאורה למ"ל קרא למעט דסד"א
נן מצללה"נ, והטעם כיון דאסורין בהנאה, וע"כ משום דאמרי

לא צללה"נ משום דהוא שלא כדרך הנאתן, וע"כ דבשדאמרינן מ
כדה"נ ליכא איסור כלל, דאינו דומה לאיסור חצי שיעור, דכיון 
דדרשינן טעמא דקרא אמרינן דחצי שיעור אסור משום דחזי 

"ל, וכיון דדרשינן טעמא לאצטרופי, וזה לא שייך בשלא כדה"נ וכנ
דקרא י"ל דלכן צריכין קרא דאותו, וי"ל דמילה שלא בזמנה אינו 
נוהג אלא ביום, ולפי"ז לא מוקמינן קרא אם לא בריתי על מצות 
מילה רק דקאי על תורה, ולפי"ז לא אמרינן גדולה מילה וכו' אלא 
כראב"ע דמאוסה היא המילה, ולפי"ז עיקר מצוה מילה היא שיסיר 

רלה המאוסה מגופו, ולפי"ז תינוק שנולד מהול אינו צריך הע
 להטיף ממנו דם ברית, ולכן נתעורר המדרש בשאלה זו ודו"ק.

 
**** 

 
 זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים:

אמרו לו ישראל, משה רבינו, , (ד)פרק מ"ואיתא בפרקי דר"א 
וכתוב אחד זכור את אשר עשה לך עמלק, אחד אומר ב וכת

הם יתקיימו שני היאךזכור את יום השבת לקדשו, ומר א
זה זכור וזה זכור, אמר להם משה לא דומה כוס של 

זכור לשמור  קונדיטין לכוס של חומץ זה כוס וזה כוס,
ולקדש את יום השבת שנאמר זכור את יום השבת 
לקדשו, וזה זכור לעונש שנאמר זכור את אשר עשה לך 

תקשו ישראל לומר זה זכור וזה צ"ב להבין מה נועיי"ש, עמלק 
זכור וכו', ומדוע אי אפשר לקיים שניהם יחדיו, ועיין בישמח משה 

 .מש"כ בזה )בפרשתן(
 

הנה המפ' העירו על מה דציוותה התורה למחות את דוהנבס"ד, 
ני ישראל בצאתם ממצרים, כיון זכר עמלק בעבור שלחם עם ב

עה"פ וילך  ו(-)פ' ל"ולפימ"ש רשיז"ל פ' וישלח לו טענה נצחת,  הדהי
 הפני השטר חוב של גזירת כי גר יהיאל ארץ מפני יעקב אחיו, מ

זרעך המוטל על זרעו של יצחק, אמר אלך לי מכאן אין לי חלק 
במתנת הארץ ולא בפרעון השטר עיי"ש, לזה כשראה עמלק שהוא 

ם קודם הזמן של הד' נכדו של עשיו שבני ישראל יצאו ממצרי
יירא דחצי האחרון של ד' מאות יטילו על בני מת המאות שנה, הי

עשיו, דהחוב מוטל עליהם שישלימו כיון דגם הם מזרע יצחק, 
ולכן בא עליהם בטענת ממנ"פ, אם בני ישראל לא פרעו רק חצי 

החוב והחצי החוב מוטל על בני עשיו לפרוע, א"כ שוב יש להם 
לק חלק גם בירושת ארץ ישראל, ובאם שאין רוצין ליתן להם ח

בארץ ישראל, צריכין בני ישראל לפרוע כל השטר חוב, ויחזרו 
)פרשת בספר שמע יעקב , ועיין לשעבודם עד השלמת ד' מאות שנה

הושע את -מהבעל הטורים עה"פ ויחלוש ישהביא  (מדפה"ס ג."שדף יתרו 
עמלק לפי חר"ב, שעולה בגימטריא רד"ו, כי עיקר ביאת עמלק 

זמנם ורצה לשעבדם, וע"כ לא היתה על שיצאו ממצרים שלא ב
 בא עליהם עכ"ד. העצר כח אלא להחלישו בלבד שבדין הי

 
, אמרו ישראל לפני הקב"ה א(-ו")פרשה טאיתא במד"ר פרשת בא אך 

רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא 
הנה הסתיו עבר, ופי'  יא(-)שה"ש בשלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 

דקושי השעבוד הדומה לסתיו השלים הגלות  )שם(ואר ביפה ת
 ומעתה נסתר טענתו ולכן שפיר צוה הקב"ה להכרית זרעו. עיי"ש,

 
לעולם אל  ,אמר ר' חמא בן גוריא אמר רב ,)דף י:(שבת  'סמאיתא באך 

ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל משקל שני סלעים מילת 
תקנאו בו אחיו, ונתגלגל הדבר שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נ

ואע"ג דבלא"ה  ,(ד"ה ה"ג) וכתבו התוס' וירדו אבותינו למצרים עיי"ש,
נגזר עליהם עינוי כ"כ ה יב ועבדום וענו אותם, שמא לא הינגזר דכת

אלא ע"י זה עכ"ד, הרי דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת 
דהרי הקושי  ולפי"ז ליכא למימר דקושי השעבוד השלים הזמן, יוסף

השעבוד היתה גזירה מיוחדת על מה שמכרו את יוסף, וא"כ שלא 
כדין יצאו בני ישראל ממצרים, ולפי"ז הדקל"ד למה צוה הקב"ה 

 להכרית זרעו של עמלק, הרי בא בטענה נכונה.
 

מפני מה נענש  ,א"ר אבהו א"ר אלעזר ,)דף ל"ב.(נדרים מסכת ואיתא ב
 ,ר שנים וכו'ים מאתים ועשאברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצר

ה ורבי יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינ
עיי"ש, ולפי"ז עון זה שהפריש  שנאמר תן לי הנפש והרכוש קח לך

אברהם בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה היא שגרמה לשעבוד 
מצרים, וקושי השעבוד בא בשביל חטא דמכירת יוסף כמש"כ 

רינן שמה שלא הפריש בני אדם מלהכנס תחת התוס', אך אי אמ
השכינה לא נחשב לחטא, א"כ א"א לומר דבשביל זה נשתעבדו 
בניו למצרים, ועכצ"ל דשעבוד מצרים הוא בשביל משקל שני 
סלעים מילת וכו' וכפשטות לשון הגמ' במסכת שבת, ולא כמש"כ 

בשביל שני סלעים מילת וכו', ולפי"ז התוס' דקושי השעבוד הוא 
 ושי השעבוד השלים הזמן.יר י"ל דקשפ

 
, תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון ויאמר )דף קט"ו:(ואיתא במסכת שבת 

 )להבדילה מן הסמוכות לה(משה, פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות 
, לומר שאין זה מקומה הי בנסוע הארון()בתחלה ובסוף וימלמעלה ומלמטה 

תעי לעיל מיניה אלא בדגלים היתה ראויה ליכתב בפרשת )שאינה ראויה לכאן דלאו בהליכות מסעות מש

)לא זה השם של טעמי הסימניות דמקומה , רבי אומר לא מן השם הוא זה במדבר סיני(

היא דפרשה זו בתחלת מסע שנסעו מהר סיני דאיירי לעיל מיניה ויהי בחודש השני בשנה השנית בעשרים 

א בפני עצמו, כמאן , אלא מפני שספר חשוב הולחדש נעלה הענן וגו'(
אזלא הא דא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, חצבה עמודיה שבעה 



 

 ז 

)דפרשה זו ספר לעצמו נמצא שלמעלה ספר לעצמו ושלמטה ספר אלו שבעה ספרי תורה 

כמאן כר', מאן תנא דפליג  לעצמו הואיל וזה מקומה נמצא ספר וידבר נחלק לג' ספרים(
)לעתיד אומר, עתידה פרשה זו עליה דר', רשב"ג הוא, דתניא רשב"ג 

שתיעקר מכאן ותכתב  שיהו כל הפורעניות בטלין ולא ידאגו לפורענות ויצר הרע בטל(
במקומה, ולמה כתבה כאן כדי להפסיק בין פורענות ראשונה 
לפורענות שנייה, פורענות שנייה מאי היא ויהי העם כמתאוננים, 

נא שסרו מאחרי פורענות ראשונה ויסעו מהר ה' וא"ר חמא בר' חני
, והיכן )בתוך ג' ימים למסעם התאוו האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד בהקב"ה(ה' 

 מקומה, אמר רב אשי בדגלים עיי"ש.
 

הביא מהגאון  מ"ב(-)פ"גובספר זרע יצחק על משניות מסכת ידים 
מוהר"ר העשיל זצ"ל וז"ל, תנן טעם למה הפסיק בין  פורעניות, 

ה סמוכות, ותו בעי טעמא למה הפסיק דוקא בזה ומה בכך אם המ
הפרשה ויהי בנסוע וגו', אך י"ל עפי"מ דאיתא במדרש רע ירוע כי 
ערב זר רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים, למה שקשה גרים 

ד"ה קשים  )דף ע:(לישראל כספחת, והטעם כתבו התוס' בקידושין 
מיוחסות גרים, לפי שאין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות 

בישראל, וגר זה שמערב את עצמו עם ישראל גורם לשכינה 
שתסתלק מישראל, אך במדרש איתא להיפך, תנו רבנן ובנוחה 
יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל אין השכינה שורה אלא על שני 
אלפים ושני רבבות, הרי שהיו ישראל כאן חסר אחד ובא גר זה 

אל ע"כ, ולפי"ז מוכח והשלים נמצא גורם לשכינה שתשרה בישר
מהך קרא ובנוחה וגו' דראוי לקבל גרים, דהלא הם גורמים 
שתשרה שכינה בישראל, והנה פרשה שלמעלה הימנו כתיב, ויאמר 
משה לחובב וגו' ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי 
אלך, ויאמר אל נא תעזוב אותנו וגו', א"כ לא הניחו את יתרו לשוב 

ר הכי כתיב ויסעו מהר ה' וגו', וא"כ אי לא הוי מפסיק לארצו, ובת
בין ויסעו וגו' למתאוננים והיו סמוכין תרי פורעניות שבא על 
ישראל אהדדי, הו"א דמשו"ה היו שני פורעניות על ישראל מחמת 
דקבלו את יתרו ולא הניחו אותו לפרוש מהם, רע ירוע וגו' רעה 

שכינה מישראל, ולכן אחר רעה על מקבלי גרים דגורם שתסתלק 
הפסיקו הכתוב בפרשת ויהי בנסוע  וגו' ובנוחה וגו', דמכאן מוכח 
דהגר גורם שישרה שכינה בישראל ורשאי לקבל גרים, ולאו מהאי 
טעמא בא שתי פורעניות עכ"ד, מבואר מזה דאי ס"ל דאיכא ה' 
ספרי תורות אז י"ל דמקבלין גרים, משא"כ אי ס"ל דאיכא ז' ספרי 

 אין מקבלין גרים. תורות אז
 

ולפי"ז אי אמרינן דמקבלין גרים אז שפיר י"ל דבשביל שהפריש 
אברהם בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה נענש על בניו שעבוד 
מצרים, וקושי השעבוד היתה בשביל מכירת יוסף, ולא שייך לומר 
דקושי השעבוד השלים הזמן, משא"כ אי אמרינן דאין מקבלין 

לומר דנגזר על בניו של אברהם שעבוד בשביל  גרים, ומעתה א"א
שהפריש בני אדם מלהכנס תחת  כנפי השכינה, ומעתה י"ל 
דשעבוד מצרים בא בשביל חטא דמכירת יוסף, ושפיר י"ל דקושי 

 השעבוד השלים הזמן.

   דילפינן תוספת שבת דכתיב  ט(-)כואיתא  במכילתא פרשת בא 
שבת לקדשו, זכור זכור את יום השבת לקדשו, שמור את יום ה

מלפניו ושמור מלאחריו, דזכור אתי לתוס' שבת כלומר זכרהו 
 מלפניו עיי"ש.

 
, ויהי ערב ויהי בקר י"ד(-)פרשה טבמדרש רבה בראשית אמנם מצינו 

יום הששי, אמר ר' יודן זו שעה יתירה שמוסיפין מחול על קדש 
 ובה נגמרה מלאכת העולם על כן כתיב הששי ]ופרש"י ה"א יתירה

להרבות שעה ראשונה, אחרונה ליום ששי ראשונה לשבת וכ"כ 
 .במתנות כהונה עיי"ש[

 
אמר ר"ל מאי דכתיב ויהי ערב ויהי  )דף פ"ח.(שבת מסכת אך איתא ב

, )מאי שנא דכתיב ה"א ביום גמר מעשה בראשית(בקר יום הששי, ה"א יתירה למ"ל 
מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר אם מקבלין 

אל את התורה אתם מתקיימין ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ישר
ובוהו עיי"ש, וברש"י עה"פ יום הששי כתב וז"ל, הוסיף ה' בששי 
בגמר מעשה בראשית לומר שהתנה עמהם על מנת שיקבלו עליהם 
ישראל חמשה חומשי תורה עכ"ל, ולפי"ז ע"כ דתוספת שבת 

 ילפינן ממה שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו.
 

בספר סמיכת חכמים בהקדמה לסיום מסכת חגיגה והתחלת ב וכת
, דאי ס"ל חמשה חומשי )פרשת עקב(בספר כסף נבחר מסכת יבמות, ו

תורה ס"ל דה"א יתירה בא ללמוד שהתנה הקב"ה במעשה 
בראשית, משא"כ אי ס"ל שבעה ספרי תורות הן, א"כ אי אפשר 

כן סובר דקאי ה"א יתירה ללמוד אם יקבלו חמשה ספרי תורה, ול
 דאתיא להך ילפותא דמוסיפין מחול על הקודש עכ"ד.

 
כור את יום השבת לקדשו, וכתיב זכור ובזה יובן המדרש, כתיב ז

את אשר עשה לך עמלק וגו', כיצד יתקיימו שני כתובים הללו, 
דהרי מדכתיב זכור את יום השבת ילפינן דמוסיפין מחול על 

הוא משום דתנאי התנה הקודש, ולפי"ז ע"כ הא דכתיב יום הששי 
הקב"ה במעשה בראשית, ולפי"ז אמרינן דאיכא ה' ספרי תורות, 
ולפי"ז מקבלין גרים, ולפי"ז שעבוד מצרים היתה בשביל שאברהם 
הפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה, ולפי"ז קושי השעבוד 
היתה בשביל מכירת יוסף, ולא אמרינן דקושי השעבוד השלים 

צאו בני ישראל ממצרים קודם שנשלם זמנם, ולפי"ז הזמן, ולפי"ז י
איך יקויים ואת עמלק תזכור להרגו ולאבדו, הרי בא בדין כיון 

 שבני ישראל יצאו ממצרים קודם זמנם ודו"ק.
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