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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

משההואיל   
 

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש 
ואיתא במדרש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי: 

ילמדנו רבינו, מותר תרומה מה היה עושין  תנחומא
בה, כך שנו רבותינו, מותר תרומה רקועי זהב היה 

 .עיי"ש ,וכו' י לבית קודש הקדשיםעושין מהן צפו
 ותמוה השייכות שאלה זו לפרשתן.

 
העיר,  ח.(")דף של בפרשתןס"ד, דהנה בספר שמע יעקב והנב

דלכאורה יש לבנ"י טענה שלא להביא נדבות למשכן, שהרי 
אי היה מפורש ועבדום לא היה להם אלא הרכוש גדול, ותנ

מאות שנה ואח"כ יצאו ברכוש גדול,  ארבעוענו אותם 
דמשמע אי יקיימו החוב דת' שנים יטלו רכוש גדול ואם לאו 

דאמר גברא ההוא  ,)דף כ.(כת ביצה דומיא דשנינו במס לא יטלו,
אמר רב ב ברתי, ינסלזוזי לפלוני ו המא ליה ארבעהבו להו 

נסיב, אי בעי נסיב אי בעי לא  יהברתפפא, ארבע מאה שקיל, ו
 ,הוהבו ליב ינסלאמר אי אבל טעמא דאמר הבו ליה ולנסיב, 

 נמי, והכא עיי"ששקיל  לא נסיב לאואי  שקיל,אי נסיב 
שנה והדר  ארבע מאותדקאמר ברישא ועבדום וענו אותם 

אמר ואח"כ יצאו ברכוש גדול, איכא למימר דכל שלא 
נשתעבדו ת' שנה הרכוש גדול גזולה הוא בידם, ויחששו 

 עיי"ש. בלתי עשות לגבוה ממנו דברישראל על הדבר ל
 

, אמרו ישראל לפני א(-ו")פרשה טאיתא במד"ר פרשת בא אך 
ן העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד הקב"ה רבו

הנה  יא(-)שה"ש בועדיין לא שלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 
דקושי השעבוד הדומה  )שם(הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר 

ושפיר קיימו החוב דד' מאות  , לסתיו השלים הגלות עיי"ש
שנים, והרכוש הגדול שייך לבני ישרא', וליכא שום חשש 

  .מותר לעשות ממנו דבר לגבוהגזל, וד
 

אמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא  ,)דף י:(שבת מסכת ואיתא ב
בר גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, 
שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר 
משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו 

, ואע"ג דבלא"ה נגזר דכתיב ה ה"ג()ד"למצרים, וכתבו התוס' 
נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא  הועבדום וענו אותם, שמא לא הי

וא בשביל חטא דמכירת ע"י זה עכ"ד, הרי דקושי השעבוד ה
א"כ ליכא למימר דהשלים הזמן, ושוב איכא חשש  , יוסף

 דהרכוש מצרים גזולה הוא בידם.

ביא יוסף אל מה דבתם רעה ה ז(-)פ"דבמד"ר בראשית איתא ו
אביו, ר' מאיר אומר חשודין הן על אבר מן החי וכו' עיי"ש, 

דהשבטים לא   )דף ק"נ(וכתב בספר שמע יעקב פרשת וישב 
מסכת אכלו אבמה"ח אלא חצי שיעור, וס"ל כריש לקיש ב

מסכת דחצי שיעור מותר מה"ת, וכדאיתא ב )דף ע"ד.(יומא 
כזית, מאי טעמא  אבר מן החי צריך ,אמר רב ,)דף ק"ב.(חולין 

אכילה כתיבה ביה, ובפחות מכזית פטור, אבל לריו"ח דס"ל 
דחצי שיעור אסור מה"ת, אפילו בפחות מכזית איכא איסורא 
ככל איסורין שבתורה, ולכן חלק עליהם יוסף משום דס"ל 

 כריו"ח דחצי שיעור אסור מה"ת עיי"ש.
 

, ולכאורה צ"ב דהלא קיי"ל כריו"ח דחצי שיעור אסור מה"ת
וא"כ אמאי אכלו השבטים ח"ש אבמה"ח דהוא שלא 

כתב דבאבר  )סי' ס"ב(דהנה הפמ"ג חיור"ד  ,כהלכתא, והנבס"ד
מן החי י"ל דח"ש מותר עיי"ש, ולפי"ז צדקו השבטים במה 
שאכלו אבמה"ח, דכיון דלא אכלו רק ח"ש, ובאבמה"ח י"ל 
דח"ש מותר, אך לפי"ז צ"ב מה היתה סברת יוסף שהוציא 

 השבטים, הלא באבמה"ח אמרינן דח"ש מותר.דבה על 
 

דהנה י"ל  כתבנו סברת מחלקותם,  (טתשס" פרשת אחרי) ובחידושינו
הטעם דבאבמה"ח אמרינן דח"ש מותר, עפי"מ שכתבו התוס' 

ד"ה האוכל נבילה וכו' וז"ל, מתוך פ"ה  )דף כ"ג.(שבועות  'מסב
סור משמע דאיירי אפילו בנתנבלה ביוהכ"פ וכו', והטעם דאי

יוה"כ לא חל לא מחיים ולא לאחר מיתה, משום דאית ביה 
איסור עשה דאינו זבוח, דכתיב וזבחת ואכלת, מה שאתה זובח 
אתה אוכל אבל מה שאי אתה זובח לא, ולריצב"א לא נראה 
פי' זה, דא"כ למ"ד בהמה בחייה לאיברים עומדת היכי מצי 

 ש.חייל איסור אבמה"ח על איסור עשה דשא"ז וכו' עיי"
 

קידושין עמ"ס ובמקנה  ,)דף ק"ג(חולין עמ"ס אך בראש יוסף 
כתבו לתרץ, דכיון דלא משכחת לעולם איסור אבמה"ח רק 

י שא"ז, ע"כ דגזיה"כ הוא דחל דהא אבקדים לו איסור עשה ד
בענין אחר עיי"ש, ולפי"מ שכתב הפמ"ג בפתיחה  פשרא

ותר דגבי איסור בב"ח אמרינן דח"ש מ )ח"א אות ט"ז(כוללת 
מה"ת דכיון דהוה חידוש לא ילפינן לה מכל חלב עיי"ש, 

דבאמת לא הו"ל לחול  ,וכיון דאיסור אבמה"ח הוה חידוש
אעשה דשא"ז דאין איסור חל על איסור, רק חידוש הוא 
שחידשה תורה באבמה"ח דחל, וכיון דהוה חידוש לא ילפינן 

 לה מכל חלב ולכן באבמה"ח אמרינן דח"ש מותר.



 

 ב 

כתב לתרץ  )ח"א סי' ק"ל(ת יהודה יעלה חיור"ד אמנם בשו"
 )סי' ס"ו(קושית התוס' הנ"ל, עפימש"כ בשו"ת נובי"ת חאו"ח 

דכיון דטעם כעיקר  )סי' קי"ח סק"ח(בישוב דברי הש"ך ביור"ד 
ילפינן ליה או ממשרת או מגעולי מדין, היינו באיסורים 
דכוותייהו לבד שהם לאוין שיש בו מלקות, אבל חלב טמאה 
שהוא לאו הבא מכלל עשה, או דנפקא ליה מרבויא דאת 
הגמל שאין בו מלקות, לא אמרינן ביה טעם כעיקר מה"ת 
דמהי תיתי, מגעולי מדין וממשרת אין ללמוד עיי"ש, א"כ 
איסור אבמה"ח דהוא איסור שיש בו מלקות ואמרינן ביה 
טעם כעיקר מה"ת, א"כ הו"ל איסור מוסיף על איסור עשה 

 , דלא אסור ביה מה"ת טעמו ולא ממשו עכ"ד.דאינו זבוח
 

ולפי"ז י"ל דיוסף והשבטים פליגי בזה, דיוסף ס"ל טעם 
כעיקר מה"ת, וי"ל דלכן חל איסור אבמה"ח על איסור עשה 

י"ל דגם וולפי"ז איסור אבמה"ח לא הוי חידוש, דאינו זבוח, 
באמה"ח אמרינן דחצי שיעור אסור, משא"כ השבטים ס"ל 

הוא מדרבנן, והא דאיסור אבמה"ח חל על דטעם כעיקר 
איסור עשה דאינו זבוח, כמש"כ הראש יוסף הנ"ל דגזירת 
הכתוב הוא דחל כיון דא"א בענין אחר, והו"ל איסור אבמה"ח 

 חידוש, ובחידוש אמרינן דחצי שיעור מותר.
 
ילפינן דטעם כעיקר דאורייתא  ,)דף מ"ד:(במסכת פסחים ו

בה הנכרי וכשחוזר ישראל ומבשל בה היא מגעלת  )קדירה שבישלמגיעולי מדין 

בליעתה לתוך של ישראל גיעול לשון מקיא ופולט והתורה אסרתו במעשה מדין כל דבר 

, אשר יבא באש דהיינו יורות וקומקמוסין וכיוצא בהן שמרתיחין אותן על האור(
גיעולי נכרים לאו טעמא בעלמא הוא ואסור ה"נ לא שנא 

דאיך , )סי' פ"ז סק"ב(ובפלתי  )בתוס' ד"ה אלא(עיי"ש, והקשה הפנ"י 
מגיעולי מדין, הא בכל איסורין שבתורה ילפינן טעם כעיקר 

י"ל דמה שציווה התורה להגעיל כלי מדין, זהו בשביל חשש 
איסור בשר בחלב, דשמא בישל בהם העכו"ם בשר והם חלב 

דאורייתא, טעם כעיקר או איפכא, ובבשר בחלב לכו"ע 
ליכא למילף לכל התורה כולה, כיון דבשר ומבשר בחלב 

 בחלב חידוש הוא ומחידוש לא גמרינן עכ"ק.
 

הנה לענין דניחוש לתרץ, ד )ח"א סי' נ'(וכתב בשו"ת הרי בשמים 
ם בשר בחלב ואנן נבשל שאר דברים אין שמא בישלו העכו"

דלאחר שנאסרו  )סי' צ"ד(לחוש, לפי שיטת הש"ך ביור"ד 
וי כשאר איסורין עיי"ש, ובשאר הכלים משום בשר בחלב ה

איסורין לא אמרינן טעם כעיקר, ואם לחוש דהעכו"ם בישלו 
י בו חלב ואנן בשר, ע"ז ג"כ אין לחוש, דאם נבשל הבשר בל

ד"ה  )דף מ"א.(מסכת פסחים ב מים הוי צלי קדר, וכמש"כ רש"י
צלי קדר וז"ל, צלי קדר שמבשלין אותו בקדירה בלא מים 

מים הנפלטין משמנו עיי"ש, ומבואר  ובלא שום משקה אלא
דצלי לא חשיב ד"ה דרך בישול,  ()דף ד:במסכת סנהדרין  בתוס'

וכ"כ בחידושי הר"ן על , עיי"ש בישול ואינו אסור מה"ת
 עיי"ש. )שם(מסכת סנהדרין 

 

הוי דרך בישול, הא וע"כ החשש הוא דנבשל בשר עם מים ד
עם , דבבישל ד"ה ואם )דף צ"ו.(כת זבחים סממבואר בתוס' ב

ממים מים חשוב ג' נו"ט דהיינו לקדירה ומקדירה למים ו
  ,לבשר עיי"ש

 
בלי רוטב,  דאף דמכלי יוצא )סי' צ"ג סק"ד(עת ומבואר בחוות ד

ויכול המאכל לקבל טעם מן הקדירה שלא באמצעית רוטב, 
מ"מ עיקר הטעם נתפשט יותר ברוטב עיי"ש, א"כ ה"נ אם 

א ס"ל דלגבי שאר איסורין נבשל הבשר עם מים, כיון דהשת
ם טעם כעיקר לאו דאורייתא, א"כ לא חשבינן המים כאלו ה

  בשר והוה נותן טעם בר נותן טעם.
 

וע"כ אין לחוש רק שמא בישלו העכו"ם בשר ואנן נבשל חלב 
פי מה דאיתא ויהיה בשר בחלב, ולזה ג"כ אין לחוש, ל

       במבשל חלב בחלב דאין איסור ()דף קי"ג:במסכת חולין 
בשר בחלב חל על איסור חלב, וכן פסק הרמב"ם בהל' 

, וכיון דבשר נכרי הוא נבילה א"כ ה"ו(-)פ"טמאכלות אסורות 
       אין לחוש שמא בישלו בשר ואנן נבשל חלב, דהא אינו 
חל איסור בשר בחלב על איסור נבילה, ובאיסור נבילה לא 
אמרינן טעם כעיקר, אלא ע"כ מוכח דטעם כעיקר בגיעולי 

היה בשביל שאר איסורין, ושפיר יליף הש"ס טעם עכו"ם 
 כעיקר מגיעולי מדין עכ"ד.

 
העיר, דכ"ז נכון אי ס"ל  )סי' מ"ט אות ב'(והנה בשו"ת בנין דוד 

דאיסור הנאה לא הוי איסור מוסיף, אבל אי ס"ל דאיסור הנאה 
הוי איסור מוסיף, א"כ שפיר חל איסור בשר בחלב על איסור 

י איסור הנאה ונבילה אינו אסור נבילה, דבשר בחלב הו
בהנאה, ומכח איסור בשר בחלב ניתוסף איסור הנאה על 

 איסור נבילה עיי"ש.
 

והטעם דאיסור הנאה לא הוה איסור מוסיף כתב הלחם משנה 
, ובמשנה למלך בהל' יסודי התורה )שם(בהל' מאכלות אסורות 

 משום דאין לוקין על הנאה, ואיסור מוסיף אינו יכול )פ"ה(
לגרור אלא איסור אחר דומיא דאיסור הנוסף, וכיון דאין לוקין 
על הנאה אינו יכול לגרור מלקות על אכילה עיי"ש, והרמב"ם 

כתב דאין לוקין מלקות על  הט"ז(-)פ"חבהל' מאכלות אסורות 
, ובמשנה ה"א(-)פ"טהנאת בשר בחלב עיי"ש, ועיי"ש ברמב"ם 

 דע דאחר עיי"ש.ד"ה ו ה"ח(-)פ"הלמלך בהל' יסודי התורה 
 

  והטעם דליכא מלקות בנהנה מבשר בחלב כתב בספר 
לפי שאפשר להנאה בלי מעשה, ולכן אפילו  )מצוה קי"ג(החינוך 

    עשה מעשה במכירה או בנתינת בשר בחלב אינו לוקה, 
שאין לוקין על לאו שאפשר לעבור עליו בלי מעשה, דכל לאו 

י"ל דמאן דס"ל שאין בו מעשה אין לוקין עליו עיי"ש, ולפי"ז 
לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, י"ל דס"ל דבהנאת בשר 

 בחלב לוקין כמובן.
 



 

 ג 

, אמר ר' יוחנן, דבר תורה מעות קונות, )דף מ"ז:(ב"מ ואיתא ב
ומפני מה אמרו משיכה קונה, גזירה שמא יאמר לו נשרפו 
חטיך בעלייה וכו', ריש לקיש אמר, משיכה מפורשת מן 

א דריש לקיש, אמר קרא וכי תמכרו ממכר התורה, מאי טעמ
או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד, ור' יוחנן אמר  לעמיתך

)דאישתעי ביה קרא דכיון דאינה מיד למעוטי קרקע דלית ביה אונאה 

    , וריש לקיש, א"כ לכתוב קרא וכי ניקחת מיד ליד אין בו אונאה(
   שמע או קנה למה לי,  ,תמכרו ממכר מיד עמיתך אל תונו

)להכי כתביה למיסמך קנין למיד לומר שאין נקנה עד שיצא מיד זה למשיכה  מינה

 , ור' יוחנן או קנה מאי עביד ליה, מיבעי ליה לכדתניא, ליד זה(
וכי תמכרו ממכר אל תונו, אין לי אלא שנתאנה לוקח, נתאנה 
מוכר מנין, תלמוד לומר או קנה אל תונו, וריש לקיש תרתי גמר 

ת מוכר מאו קנה אל תונו ומשיכה מדסמך מיד ללשון קנין ולא סמכיה )אונאמיניה 

 .עיי"ש לממכר(
 

עה"פ וכי תמכרו ממכר לעמיתך  )פרשת בהר(ובספר פנים יפות 
כתב וז"ל, עוד י"ל דנקט ממכר היינו דאפילו בפחות משתות 

)סי' דהמכר קיים, אפי"ה איכא ביה איסורא כדאיתא בחו"מ 

הרא"ש, משום דיש לפרש דלשון ממכר  , שנסתפק בזהס"ו(-רכ"ז
 )דף מ"ב:(היינו בשיעור אונאה מכוון, וקיי"ל במסכת קידושין 

שהמכר קיים ומחזיר אונאה, משא"כ ביתר משתות שאין 
המכר קיים כלל, מיהו הרמב"ן כתב בשמעתין דאסור להונות 
אפילו בפחות משתות, והא דאין צריך להחזיר אונאה, היינו 

ועיין מ"ש במסכת דם להקפיד לבטל ממכרם, דאין דרך בני א
לפרש טעם דרב האי גאון שהביא הטור בחו"מ  )דף ק(כתובות 
דאם הטעה השליח את הלוקח בכל שהוא המקח  )סי' קפ"ב(

בטל, כיון דאיכא עבירה במכירה אפילו בפחות משתות, א"כ 
אין שליח לדבר עבירה  )דף מ"ב:(הא קיי"ל במסכת קידושין 

 השליחות.וממילא בטל 
 

 )דף ל"ב(מיהו לכאורה היה נראה, כיון דקיי"ל במסכת כתובות 
בחובל פחות משוה פרוטה כיון דלאו בר השבה הוא חייב 
מלקות, א"כ אימא נמי כיון דפחות משתות אינו מחזיר לו 
  אונאתו, אי נימא דעבר על לאו דלא תונו יתחייב מלקות, 

 ש לקישיור י יוחנןבובזה היה נראה דיש ליישב פלוגתת ר
גמר מהאי קרא דאו קנה מיד עמיתך תרתי  ש לקישיהנ"ל, דר

 י יוחנן וריש לקישבמדסמך לקנין ולא סמך לממכר, די"ל דר
 י יוחנןב, דר)דף ג:(אזלי לשיטתייהו דפליגי במסכת שבועות 

ס"ל  ש לקישיס"ל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו, ור
דס"ל אין לוקין  י יוחנןבדלוקין על לאו שאין בו מעשה, דר

מנא לשון משיכה גבי אונאת לוקח למוכר, א"כ י"ל כתבה רח
משום דכשמאנה מוכר ללוקח ונוטל ממנו יותר משוויה הוי 
לאו דיש בו מעשה, אבל באונאת המוכר שנותן לו פחות 
משוויין אין בו מעשה אלא כשמושך הפירות יותר ממעות 
שנתן, וליכא לדיוקא מהא דכתבה התורה לשון משיכה לגבי 

"ל לאו שאין בו מעשה לוקין לשיטתו דס ש לקישילוקח, ור
 עליו עכ"ל.

, נכנס משה אצל בצלאל ראה ב(-)פרשה נ"אפקודי  'ואיתא במד"ר פ
שהותיר מן המשכן, אמר לפני הקב"ה רבון העולם עשינו את 
מלאכת המשכן והותרנו מה נעשה בנותר, אמר לו לך ועשה 
בהם משכן לעדות, הלך משה ועשה בהן, כיון שבא ליתן חשבון 

ר להם כך וכך יצא למשכן וביתר עשיתי משכן לעדות עיי"ש, אמ
הביא פירוש הגליון  )ד"ה והנה טרם(ובתורת משה להחת"ס פ' פקודי 

 שעשה בית המדרש ללמוד שם תורה ברבים  עיי"ש. 
 

כיון דמשה היה גזבר היאך  ,הקשה )פ' פקודי(ובספר בנין אריאל 
לבנין  עשו ממותר הנדבות בית המדרש, כיון דהוקדשו

ליישב די"ל דשאלו על  )שנת תשס"ג(המשכן עיי"ש, וכתבנו 
 )סי' תרנ"ו(ההקדש, אך ז"א דנודע מש"כ הרשב"א בשו"ת 

דשאלה בהקדש הוא רק עד שלא בא ליד הגזבר, ומשבא ליד 
  .שאלה הגזבר אינו מועיל

 
אין להקשות אמאי וכתב וז"ל,  (ה סק"ה)סי' רנ"ועיין בש"ך חו"מ 

 תואמירהא ל עליו, ישאבר אינו יכול להיד הגזכשמסר ל
ומשמע דכמסירה ממש דמי, להדיוט,  תולגבוה כמסיר

כיצד אמירתו לגבוה  ,(:)דף כ"חוכדגרסינן במסכת קידושין 
כמסירתו להדיוט, האומר שור זה עולה בית זה הקדש אפילו 

ויחזיק  )בשור(ובהדיוט לא קנה עד שימשוך  ,בסוף העולם קנה
א"כ כיון דקנה ליה קנין גמור והוה כמסירה עיי"ש, ו )בבית(

הא לאו ואפילו הכי יכול להשאיל עליו א"כ כשמסרו נמי, 
 :()סי' ט"ו דף נא בתשובות ר' בצלאל מילתא היא, דבהדיא מבי

תדע לך עוד דאמירה לגבוה אינו ודברי הרשב"א שכתב וז"ל, 
לה גזבר, דהא קיי"ל כב"ה דאמרי יש שאליד מסירה ממש כ

יכול  הגזבר שוב אינו ואילו המקדיש ומסר ליד בהקדש,
הקדש ש"מ שלא אמרו לישאל עליה, אלא ודאי מדיש שאלה ל

כמסירה ממש אלא לענין קנין בלבד להיות האמירה גומרת 
קא כי בהקדש כמו שגומרת המסירה או המשיכה בהדיוט, דדו

דאין שאלה,  נןגזבר הוא דאמרינימא דהו"ל כמסור ממש ליד 
אמרינן אלא כמסירה להדיוט דהיינו כקניה של  אבל אי לא

 .עכ"ל הדיוט שפיר איכא למימר דיש שאלה
 

וכתב הש"ך, ונ"ל הטעם דדוקא באמירה לגבוה נהי דהוה 
כקנין גמור מ"מ כיון דלא קנה אלא מצד האמירה אתי דיבור 

בנדרים כדאיתא  ומבטל דיבור דגלי לן קרא דיש שאלה
דברו הוא אינו מחל אבל אחרים  , לא יחל)דף י.(במסכת חגיגה 

, אבל כשמסרו לגזבר אמרינן דל אמירה עיי"ש חלין לומ
מהכא דלא יהא כח הדיוט חמור מכח הקדש, דהא בהדיוט 
גופא כשהקנהו במשיכה תו לא מהני שאלה, וא"כ בהקדש 
נמי כיון שמסרו ליד הגזבר הרי קנהו ההקדש במשיכה 

 א בהדיוט נמי איןופשיטא דלא אתי דיבור ומבטל משיכה דה
)דף נדרים מסכת אך  הרא"ש בעיי"ש, וכו' לאחר משיכה כלום 

הביא שיטת היראים, דאף בבא ליד הגזבר מהני שאלה  ט:("נ
שכתב דבקרבנות ציבור  )דף כ"ח:(בהקדש, ועיין בטורי אבן ר"ה 

 לא מהני שאלה דאין מי שישאל עיי"ש. 



 

 ד 

הביא מספר משנת  )דרוש ל"ב אות ח'(ובשו"ת בית יצחק חחו"מ 
חכמים דהגזבר יכול לישאל, וכתב דזה תליא בפלוגתת ריו"ח 

אי גזבר כאחר או גזבר  )פ"ה דמעשרות ה"ג(ור"ל בירושלמי 
כבעלים, דאי גזבר כאחר לא מהני שאלה עיי"ש, ועיין בשו"ת 

רסת הירושלמי הנ"ל, דהביא גי )סי' כ"ח ענף ג'(באר יצחק חיור"ד 
דריו"ח ס"ל דגזבר כבעלים, ור"ל ס"ל דגזבר כאחר, וכתב שם 

בר תורה מעות ד )דף מ"ז:(ב"מ מסכת דריו"ח לטעמיה דס"ל ב
ד"ה דבר תורה בתוס'  )דף פ"א:(עירובין  מסכתקונות, ומבואר ב

וכו' דריו"ח יליף לה מהקדש דכתיב ונתן הכסף וקם לו, ע"כ 
לים יליף שפיר, דהא בהקדש שייך ג"כ ריו"ח דס"ל גזבר כבע

קנין משיכה כיון דגזבר כבעלים ואפ"ה בעי ונתן הכסף, אבל 
לר"ל י"ל דשאני הקדש דגזבר כאחר ול"ש ביה קנין משיכה 

 כלל עיי"ש.
 

ובזה יבואר המדרש, דמדכתיב ויקחו לי תרומה וליכא שום 
חשש על הממון דגזולה הוא בידי ישראל, משום דקושי 

השלים הזמן והיו שם ד' מאות שנים, דאי"ל דקושי השעבוד 
 השעבוד בא על חטא דמכירת יוסף, דהצדק הוא עם השבטים

דטעם כעיקר לאו דאורייתא, דלא מוכח מגיעולי מדין בשאר 
איסורים, די"ל דמה שציוה התורה להגעיל כלי מדין, הוא 
מחשש בשר בחלב, דשמא בישל העכו"ם בשר ואנן נבשל 

מר דכיון דבשר נכרי היא נבילה לא חל איסור חלב, ואין לו
בשר בחלב על איסור נבילה, דשפיר חל כיון דס"ל לאו שאין 
בו מעשה לוקין, ומעתה לוקין על הנאת בשר בחלב, והוה 

ומעות אינו קונות, איסור הנאת בשר בחלב איסור מוסיף, 
דמה המדרש וגזבר הוה כאחר ולא מהני שאלה ,ולכן שואל 

מותר התרומה, ומשני דעושין מהן צפוי לבית היו עושים מ
 ודו"ק.  קודש הקדשים

 
**** 

 
 

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאש כל איש 
 א(-ל"ג ')פואיתא במד"ר  אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי:

הה"ד כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, אל 
עיי"ש, וצ"ב שייכות תעזובו את המקח שנתתי לכם וכו' 

 פסוק הנ"ל להפסוק ויקחו לי תרומה.
 

, אמר ר' יוחנן, )דף ס"ג.(סנהדרין מסכת והנבס"ד, דאיתא ב
אלמלא וי"ו שבהעלוך נתחייבו רשעיהם של ישראל כלייה 

, כתנאי, אחרים )דהא לא כפרו בהקב"ה לגמרי שהרי שתפוהו בדבר אחר(
אומרים אלמלא וי"ו שבהעלוך נתחייבו רשעיהם של ישראל 

א"ל רשב"י, והלא כל המשתף שם שמים ודבר אחר כלייה, 
נעקר מן העולם שנאמר בלתי לה' לבדו, אלא מה ת"ל אשר 

 )אף לאלוהות אחרים וקבלו עליהם(העלוך שאיוו לאלוהות הרבה 
עיי"ש, מבואר מזה דחטא העגל עבדו בשיתוף, וטעו בזה, 

 לעבוד ע"ז בשיתוף עם שם שמים אסור. אף דהלא 

כתב, די"ל דמה שבאו  )אות ל"ה(פרשת בראשית  ובספר בנין דוד
 ג(-)פרשה פ"אלכלל טעות הוא, עפי"מ דאיתא בבראשית רבה 

ח"ו  דהמלאכים לא נבראו ביום ראשון שמא יאמרו שהיה
שיתוף ע"ז ב לעבוד ואבושותף להקב"ה במעשה בראשית וי

איתא דהמלאך  )סי' ד'(עיי"ש, ובמדרש תנחומא פרשת וישב 
)בב"ר ם ראשון עיי"ש, והקשה ע"ז ביפה תואר המות נברא ביו

ד"ה הכל מודים, א"כ שוב תקשי שמא יאמרו ח"ו שהיה  פ"א(
  .מסייע בבריאת העולם

 
לתרץ, לפי"מ דאמרינן  )פ"א(וכתב השמנה לחמו דרוש להספד 

שתי שנים ומחצה נחלקו  ,, תנו רבנןג:(")דף יעירובין מסכת ב
לא נברא יותר ב"ש וב"ה, ב"ש אומרים נוח לו לאדם ש

משנברא, וב"ה אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא 
נברא, נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא 
עיי"ש, ולפי"ז אי אמרינן דטוב שנברא משלא נברא, א"כ 
בריאת העולם היה טובה, ואי אפשר לטעות דמלאך המות 
היה שותף, דהמלאך המות הוא מחבל ומקלקל ורוצה 

חתת העולם שלא יהא נברא, וא"כ לא יטעו לומר שהיה בהש
מסייע בתיקון העולם עיי"ש, א"כ י"ל דדור המדבר סברו 
דטוב שלא נברא משנברא, ולכן חשבו דהמלאך המות היה 
מסייע והיה שותף למעשה בראשית, ובאו לכלל טעות לעבוד 

 בשיתוף עכ"ד.
 
מרו , דכשעלה משה למרום, א)דף פ"ח:(איתא במסכת שבת ו

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 המפרשים, דטענתם היתה 
שהתורה תנתן להם מכח דינא דבר מצרא, דכיון דהשראת 

רנים וזוכים השכינה הוא בגבהי מרומים, ע"כ יש להם דין מצ
בהתורה עפ"י שורת הדין, ]עיין בספר בני יששכר במאמרים 

 עיי"ש[.  )מ"ב אות י"ט(לחג השבועות 
 

כתב לבאר מה דאיתא במסכת  )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 
להים אחרים, בין עמים אתם שרויין שעובדין עבודת א

גלולים, שוב מה כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו, כלום 
אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות, שוב מה כתיב בה, 
לא תשא, משא ומתן יש ביניכם, שוב מה כתיב בה, כבד את 
אביך ואת אמיך, אב ואם יש לכם, שוב מה כתיב בה לא תרצח 

נאוף לא תגנוב קנאה יש ביניכם יצה"ר יש ביניכם וכו' לא ת
 עיי"ש. 

 
ולכאורה צ"ב סברת מלאכי השרת, וכי לא ידעו שרוב מצוות 
התורה אי אפשר לקיימן רק בעולם הזה בבעלי גוף חומרי, 
והיאך עלה על דעתם לקבל התורה, אך י"ל דסברו דאעפ"י 

ף והגשם, שאי אפשר להם לקיים המצוות הקשורים בעניני הגו



 

 ה 

מ"מ יכולים לקבל המצוות וחלקי התורה דשייך קיומם גם 
בשמים ממעל, כגון מצות אהבת ה' ויראת ה' ותלמוד תורה 

 .וכדומה
 

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

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

, אלא אפילו )אין הקב"ה רוצה שיהא דן את ישראל כל כך לכף חובה(להו הכי 
לא למד אלא חק אחד עיי"ש, וי"ל דמלאכי השרת ס"ל כר' 
יוחנן דבחוק אחד סגי להנצל ממדת הדין, ומינה דכל מצוה 

וה חשיב בפני עצמה, ולכן רצו לקבל אותן המצוות ומצ
דשייכו בהו, ומשה רבינו השיבם כדעת ר"ל דצריכין לקיים 
כל התורה כולה כי תורת ה' תמימה וכיון שהם אינן שייכים 

 בכמה וכמה מצוות אינם יכולין לקבל את התורה עיי"ש.
 

אחד מי יודע בפיסקא  )בינת אהרן(ובהגדה של פסח בית אברהם 
תב, דפלוגתת בית שמאי ובית הלל אי נוח לו לאדם שנברא כ

או שלא נברא, תליא בפלוגתת ריו"ח ור"ל הנ"ל, דלר"ל דס"ל 
דאם עבר על חק אחד יורד לגיהנם, נוח לו שלא נברא, 
משא"כ לריו"ח דס"ל דאפילו קיים רק חק אחד ניצול מדינה 

 של גיהנם, אז שפיר אמרינן נוח לו שנברא עיי"ש.
 

כתב, דע"כ נתן הקב"ה התורה  )פרשת קרח(כסף נבחר  ובספר
דהתורה  נה לכל ישראל, כיון דהמלאכים טענומתדרך ב

ובמתנה ל"ש דינא דבר  שייכת להם משום דינא דבר מיצרא,
 מיצרא עכ"ד.

 
ועשו לי מקדש  ,)אות ח'(ואיתא במדרש תנחומא ריש פרשתן 

ן, ושכנתי בתוכם, אימתי נאמר למשה הפרשה הזו של משכ
ביום הכפורים עצמו, אעפ"י שפרשת המשכן קודמת למעשה 
העגל, א"ר יהודה בר שלום אין מוקדם ומאוחר בתורה 
שנאמר נעו מעגלותיה לא תדע וכו', ואתה מוצא שביום 
הכפורים נתכפר להם ובו ביום א"ל הקב"ה ועשו לי מקדש 
ושכנתי בתוכם, כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם מעשה 

ך נקרא משכן העדות שהוא עדות לכל באי העולם העגל, ולכ
שהקב"ה שוכן במקדשכם וכו' עיי"ש, ועיין במד"ר פ' פקודי 

אמר הקב"ה יבא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל,  )פרשה נ"א(
אמר הקב"ה לישראל בשעה שעשיתם את העגל הכעסתם 
אותי באלה אלהיך, עכשיו שעשיתם המשכן באלה אני 

 פקודי המשכן עיי"ש.מתרצה לכם הוי אלה 
 
מעתה יובן דברי המדרש, ויקחו לי תרומה דהמשכן הוא ו

וא"כ  לכפרה על מעשי העגל, ומינה דס"ל טוב לו שנברא
ליכא למיטעי שהמלאך המות היה מסייע להקב"ה שהרי רוצה 
בהשחתת העולם, ומעתה חטאו בני ישראל בזה שעשו העגל, 

מדינה של גיהנם,  ומעתה ס"ל דאפילו קיים רק חק אחד ניצול

ומעתה שפיר יש להמלאכים טענת דינא דבר מיצרא דהתורה 
דאעפ"י שאי אפשר להם לקיים המצוות שייכת להם, 

הקשורים בעניני הגוף והגשם, מ"מ יכולים לקבל המצוות 
ולכן הוצרך ורה דשייך קיומם גם בשמים ממעל, וחלקי הת

י לקח הקב"ה לתת התורה לבני ישראל בתורה מתנה, הה"ד כ
 לכם ודו"ק.נתתי טוב 

 
 

**** 
 
 

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש 
ואיתא בתנא דבי  אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי:

וכיון שקבלו ישראל עול מלכות שמים  א(-)פי"זהו -אלי
בשמחה, ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, מיד 
אמר הקב"ה למשה שיאמר לישראל שיעשו לו משכן 

]ובספרי דרוש  .עיי"ש ר דבר אל בני ישראל וגו'שנאמ
הביאו הנוסחא כיון שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד אמר 

 והוא פלאי. הקב"ה ויקחו לי תרומה[
 

 דהנה המפ' הקשו האיך נתחייבו ישראל על התורה והנבס"ד,
והמצוות באמירתם נעשה ונשמע, הא קיי"ל דהמחייב עצמו 

וכמש"כ  מידו לא נשתעבד,בדבר שאינו קצוב אעפ"י שקנו 
חייב עצמו בדבר שאינו  ,הט"ז(-)פי"אהרמב"ם בהל' מכירה 

חמש  ךכגון שאמר הריני חייב לזון אותך או לכסות ,קצוב
א ואין מידו לא נשתעבד, שזו כמו מתנה הי אעפ"י שקנו ,שנים

כאן דבר ידוע ומצוי שנתנו במתנה, וכן הורו רבותי עיי"ש, 
, וכיון דבני ישראל לא סכ"א(-ס"ב וסי' ר"ז-ס )סי'בשו"ע חו"מ עיין ו

מה כתיב בה, הרי זה כדבר שאין בו קצבה דלא מהני בזה ידעו 
  .התחייבות עכ"ק

 
דבמתחייב עצמו  )שם(וכתבו לתרץ עפימש"כ המשנה למלך 

בכסף ולא כמתנה מועיל התחייבות בדבר שאינו קצוב עיי"ש, 
ר הועיל במה וה"נ אי נימא שכר מצוה בהאי עלמא איכא, שפי

שאמרו נעשה ונשמע, הואיל ושכרם בעולם הזה, ובכה"ג 
 שפיר מהני בדבר שאינו קצוב עכ"ד.

 
, 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 

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

)סי' ל"ד , ואמנם בשו"ע חו"מ )דף נ"ח:(סכת קידושין כמבואר במ

איתא, דהא דנוטל שכר להעיד פסול, הוא דווקא  סעיף י"ח וברמ"א(



 

 ו 

כשכבר ראה את העדות ומחוייב להעיד על הדבר ואם נמנע 
מלהעיד מוזהר הוא באם לא יגיד ונשא עוונו, על כן אינו 

ד ונוטל רשאי ליטול שכר על כך, אבל מי שאינו מחוייב להעי
שכר כדי לילך ולראות הדבר כדי שיהיה עד בדבר מותר ליקח 

 שכר עיי"ש. 
 

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

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

וה"ז על שבאת מעצמך רצ"ל דמהאי טעמא תקבל שכר גם בע
 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 

ליטול שכר בעד קיום המצוות, כי  לקיימה, וממילא אין בדין
אין לקבל שכר על עדות ה', אבל על תחילת הקבלה שקבלנו 
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 

ל המצות להעיד על הבורא ית"ש, וקיבלו עליהם ועל זרעם עו
על קבלה זו שהכניסו עצמם שלא מן החיוב ראוי לשלם שכרם 

 רב על פי פעלם.
 

ולפי"ז י"ל דאי נימא כר"ע דכללות ופרטות ניתנו בסיני, א"כ 
בדין הוא שיקבלו שכר על כל המצוות, שהרי מיד בהר סיני 
באנו מרצון להכניס עצמינו לעול כל התרי"ג מצוות, ועל 
דב"ז שבאו מעצמם איכא שכר מצוה בהאי עלמא וכנ"ל, 
משא"כ אי ס"ל כר' ישמעאל דכללות ניתנו בסיני ופרטות 
באוהל מועד, וא"כ אין להחשיב את המצוות אלא לאחר 
שנתפרשו בפרטות באוהל מועד, ואז כבר היו כמחוייבים 
בעדות מעת מעמד הר סיני, ועל הכללות לחוד שקבלו ברצון 

יך קבלת שכר, כי הכללות ללא הפרטות לאו בסיני לא שי
מצות הן, ואילו על הפרטות שנאמרו אח"כ הרי היו מצווים 
ועומדים מכבר, ונמצא מזה דאי ס"ל כללות נאמרו בסיני 
ופרטות באוהל מועד נקטינן דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, 
משא"כ אי ס"ל כללות ופרטות ניתנו בסיני אז שפיר י"ל 

 בהאי עלמא עכ"ד.דשכר מצוה איכא 

, האומר לאשה הרי את מקודשת )דף ס.(ואיתא במסכת קידושין 
על מנת שאתן לך מאתים זוז, הרי זו מקודשת  )בפרוטה זו(לי 

)לכשירצה וקידושין והוא יתן, ובגמ', אתמר, רב הונא אמר והוא יתן 

       עיי"ש, ולפי"ז כתב בספר בגדי  חלין למפרע משעת קידושין(
דלפי"ז י"ל דאותו מעשה לא נחשב לבני  ()פרשת ויראאהרן 

ישראל לחטא, דהלא בני ישראל נתקדשו אל הקב"ה להיות 
עמו על ידי שהקב"ה נתן תורה ומצות לעמו ישראל בתורת 
       דמי קידושין, אך הרי בסיני לא ניתנו רק מקצת המצוות

ורק אחר כך באוהל מועד ניתנו יתר המצוות, כדס"ל לר' 
     דכללות נאמרו בסיני  דף ו:()ישמעאל במסכת חגיגה 

ופרטות באוהל מועד עיי"ש, ומעתה לדעת רב יהודה דרק 
כשיתן חלו הקידושין, הכי נמי כל זמן שלא ניתנו כל המצוות 
לבני ישראל לא חלו הקידושין, ולפי"ז בעת שעשו העגל 
עדיין היה דינם כפנויה כיון שלא ניתנו להם כל הפרטות עד 

דאותו מעשה לא נחשב להם  שבאו לאוהל מועד, וממילא
 לחטא עכ"ד עיי"ש.

 
ועשו לי מקדש  )אות ח'(ואיתא במדרש תנחומא ריש פרשתן 

ושכנתי בתוכם, אימתי נאמר למשה הפרשה הזו של משכן, 
ביום הכפורים עצמו, אעפ"י שפרשת המשכן קודמת למעשה 
העגל, א"ר יהודה בר שלום אין מוקדם ומאוחר בתורה 

לא תדע וכו', ואתה מוצא שביום  שנאמר נעו מעגלותיה
הכפורים נתכפר להם ובו ביום א"ל הקב"ה ועשו לי מקדש 
ושכנתי בתוכם, כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם מעשה 
העגל, ולכך נקרא משכן העדות שהוא עדות לכל באי העולם 
שהקב"ה שוכן במקדשכם וכו' עיי"ש, ועיין במד"ר פ' פקודי 

בא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל, אמר הקב"ה י )פרשה נ"א(
אמר הקב"ה לישראל בשעה שעשיתם את העגל הכעסתם 
אותי באלה אלהיך, עכשיו שעשיתם המשכן באלה אני 

 מתרצה לכם הוי אלה פקודי המשכן עיי"ש.
 

ובזה יבואר דברי המדרש, בשעה שאמרו ישראל נעשה 
 ונשמע, והתחייבו אף בדבר שאינו קצוב, והועיל שפיר כיון

והיכא דאיכא כסף מהני אף  ,דשכר מצוה בהאי עלמא איכא
בדבר שאינו קצוב, ומעתה ס"ל כללות ופרטות נאמרו בסיני, 

, וזקוקים לתקן מה ולפי"ז אותו מעשה נחשב להם לחטא
שפגמו בעגל, ולכן אמר הקב"ה ויקחו לי תרומה שנצטוו על 

 בנין בית מקדשינו כדי לכפר על מעשה העגל ודו"ק.
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