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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם 
אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת אתם: ששת ימים 
תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת 

 ,ילמדנו רבנוואיתא במדרש תנחומא,  :שבתון לה' וגו'
עד כמה חייב אדם המטפל בכלאים, כך תני ר' 

יך, שמעון בר יוחאי, ובגד כלאים שעטנז לא יעלה על
אפילו על גבי מאה כלים אסור לו ללבוש, אבל אם 
פרש אותו תחתיו בלבד שלא יהא נוגע בשרו בכלאים 
מותר, שנאמר ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך, 

וכו' עיי"ש, עליך לא יעלה אבל אתה מציען תחתיך 
ותמוה שייכות הלכה זו לפסוק הנ"ל, ועיין בספר פרדס דוד 

 זה.ובספר נפש יונתן מש"כ ב
 

הנה רשיז"ל עה"פ ששת ימים תעשה מלאכה כתב דוהנבס"ד, 
וז"ל, הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן לומר 

מסכת שאינו דוחה את השבת עכ"ל, והקשה בערוך לנר ב
קרא דבנין המשכן אינו דוחה שבת, כיון  לי הדלמ )דף ו.(יבמות 

לא אמרינן רק היכא דבעידנא דמיעקר  ה דוחה לא תעשהשדע
מסכת וב )דף קל"ב:(שבת מסכת ים העשה, כמבואר בללאו מקי

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

שופר  ,)דף ל"ב:(ר"ה מסכת אלא בגמר, וכתב לתרץ, דאיתא ב
ן של ראש השנה אין מעבירין עליו את התחום ואין מפקחי

עליו את הגל, מאי טעמא, שופר עשה הוא ויו"ט עשה ולא 
עיי"ש, וכתב  תעשה ועשה אתעשה ואין עשה דוחה את ל

הר"ן דקושטא דמילתא קאמר, ומיהו לא צריכינן להכי 
דאפילו הוי יו"ט לא תעשה גרידא, לא אתי מכשירי שופר 
ודחי לה, דהא בעידנא דקא מעקר ללאו לא מקיים העשה 

הביא דברי שבולי  )סי' תמ"ו סק"ב( באו"ח אברהם ןעיי"ש, והמג
אע"ג דבעידנא  תעשה אהלקט בשם ר"ת, דעשה דרבים דחי ל

דמיעקר לאו לא מקיים העשה עיי"ש, וכיון דכאן הוי עשה 
 הוי אאף דל ה דוחה לא תעשהשדרבים שפיר יצאו מכח ע
חשיב עשה דרבים ודחי  שהמקד תבעידנא, וה"נ י"ל דבנין בי

ת עכ"ד, אף שלא בעידנא, ולכן צריך קרא דאינו דוחה שב
, וכ"כ בזר זהב ממו"ר הגאון )בפרשתן(ועיין בפנים יפות 

 . )אות רמ"ח(מווייטצען זצ"ל 
 

שהאריך במצות בנין  )סי' פ"ח(]ועיין בשו"ת דברי יציב חחו"מ 
בית המקדש, אם הטיל הכתוב חיוב עשייתו בפועל על כל 

אחד ואחד מישראל, והבונים ועושי המלאכה עושים 
או שהמצוה רק שכל אחד מישראל יהא  בשליחות כל ישראל,

לו חלק בבנין המקדש, אבל עצם קיום המצוה מוטל על 
וזו מן המצוות  )סוף מצוה צ"ה(כללות הציבור, וכלשון החינוך 

שאינן מוטלות על היחיד כי עם על הציבור כולן, ובלשון 
והכל חייבין  הי"ב(-)פ"אהרמב"ם שכתב בהל' בית הבחירה 

ובממונם וכו', יש לפרשו ג"כ בשני  לבנות ולסעד בעצמם
פנים, או דכל אחד חייב לבנות בעצמו בפועל, וצ"ל 
דהפועלים ועושי המלאכה עשו בשליחות כולם, או דעיקר 
החיוב על כל אחד רק שיהא לו חלק בהבנותו, ומדברי 

נראה דס"ל דבנין המשכן והמקדש היה מדין  )בפרשתן(החת"ס 
מסכת ש מה שאחז"ל בשליחות של כל ישראל, שכתב לפר

במ"ש ראו קרא ה' בשם בצלאל, שאמר משה  )דף נ"ה.(ברכות 
לישראל הגון עליכם בצלאל, שלכן הוצרך לשאלם כי עי"ז 
ששאלם נחשב כאלו הברירה ביד כל אחד לעשות מלאכה 
ואז יהיה בצלאל שלוחו כמותם, משא"כ אם החליט הקב"ה 

ן לעשותה, שבצלאל יעשה המשכן, לא יהיו בני ישראל ראוי
וכל דאיהו לא מצי עביד לא מצי משוי שליח, ולא היה נעשה 
בשליחותם כי אם בשליחותא דרחמנא, על כן אמר ראו קרא 
וגו' כאלו תלוי בדעתם עיי"ש, הרי לן דנקט דהחיוב מוטל על 
כל אחד ואחד מישראל, ועושי המלאכה עשאום בשליחות כל 

עה"פ ויעשו בני  )פרשת פקודי(ישראל, וכן מבואר באוהחה"ק 
ישראל, דהגם שלא עשו אלא בצלאל וחכמי לב שלוחו של 

 אדם כמותו וכאלו כל ישראל עשו עיי"ש[.
 

כתבו הטעם דבעשה דרבים לא בעינן שיהא  שיםרוהנה המפ
 )דף קל"ג.(שבת מסכת הרבינו חננאל ב מה שכתב בעידנא, לפי

הטעם דרק היכא דבעידנא דמיעקר ללאו מקיים העשה 
, משום דחיישינן שמא ימות תעשה אוחה לאמרינן דעשה ד
 כתב ןבעוד שלא קיים העשה, וכ תעשה אלאחר דחיית הל

, ועיין בשו"ת מהר"ש )דף ל"ב:( ש השנהארמסכת הריטב"א ב
שבת מסכת שכתב שמדברי הירושלמי ב )ח"ח סי' כ"ח אות ד'(ענגיל 

מבואר טעם זה עיי"ש, ועיין בשו"ת שואל ומשיב  )פי"ט סוף ה"א(
, )מצוה שמ"ט(ובמהר"ם שיק על המצוות  וסי' קי"ג()מהדות"ל ח"ב סי' ד' 

מסכת ביהודה יבור י מאירבוכתבו שם דזה תליא בפלוגתת ר
אי חיישינן לשמא ימות או  )דף כ"ח.(גיטין מסכת וב )דף כ"ג:(סוכה 

  לא חיישינן עכ"ד, ולפי"ז ברבים לא שייך החשש שמא 
אף תעשה לא ימות הרבים, ולכן בעשה דרבים אמרינן דדחי 

 שלא בעידנא.



 

 ב 

בת ישראל הנשואה לכהן והלך  ,)דף כ"ח.(א במסכת גיטין איתו
בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים, 
ורמינהו הרי זה גיטך שעת אחת קודם מיתתו אסורה לאכול 
בתרומה מיד וכו', אמר אביי לא קשיא הא ר"מ דלא חייש 

דחייש למיתה, ורבא אמר שמא מת לא  הודהלמיתה הא ר' י
)דאוקמינן אחזקה שהניחו חי, וגבי כהן שהלך שמא ימות חיישינן, חיישינן 

למדינת הים כיון שלא גירשה אינה נאסרת אא"כ מת, אבל זו שנותן לה גט על מנת שיחול שעה 

, וביארו אחת קודם למיתתו, לשמא ימות מיד ודאי חיישינן דלא מרע לה לחזקה בהכי(
ינן האחרונים בדברי רש"י במש"כ שמא מת לא חייש

דאוקמינן אחזקה, היינו דחזקה מהני רק להעמיד בחזקתו, 
מקודם נשאר עד עתה, אבל על להבא  הדבאותו מצב שהי

דשוב לא ישתנה הדבר מעתה ואילך, זה לא אמרינן ולכן 
חיישינן שמא ימות, ולפי"ז אביי דלא ס"ל הך חילוקא וס"ל 
 דלר"מ לא חיישינן למיתה וגם לשמא ימות לא חיישינן, י"ל

 .ס"ל דחזקה מהני גם על להבאד
 

ד"ה בפירוש שכתבו, ומעשה  מ"ה:()דף קידושין ועיין בתוס' 
באחד שהלך לארץ רחוקה ולו בת קטנה ונתקדשה  אירע

מה, ואמר חיישינן שמא הבת, ואסר הר"ר מנחם מיונ"י לקיי
 האחר במקום שהוא, ונמצא בא זה עלילאיש  היקדשנה אבי

אם מת האב  ,לדבריך ,ח לו ר"תבאיסור אשת איש, ושל
 האסר לכל אדם לעולם שמא קידשה אביתהיא במדינת הים 

דלהא  ,במדינת הים ואין אנו יודעים למי, והשיב רבינו מנחם
לא חיישינן, שמא יקדש אמרינן שמא קידש לא אמרינן, 
דכה"ג אמר בפרק כל הגט לשמא מת לא חיישינן לשמא ימות 

דר"מ דאמר חיישינן  הדפליג עליי היא וקיי"ל כר' יוסי תנא
 .לשמא ימות דר"מ ור יוסי הלכה כר' יוסי עיי"ש

 
דכתב  ,ד"ה והנה כבר נודע )סי' נ"ה(ועיין בנובי"ק חיור"ד 

חי עד  הם, דאדם יש לו חזקת חיים כמו שהיבפירוש הדברי
עתה עדיין חי הוא, אבל אין לאדם חזקה שלא ימות שהרי 

ל שעה חיישינן שברגע זה ודאי ימות פעם אחת, ולכן בכ
ימות, וכאשר כבר עברה השעה שוב לא חיישינן שמא כבר 

ד"ה וזהו אשר כתבתי  )בסי' נ"ו(מת וזה פשוט עיי"ש, אך להלן 
כתב, והנה דבר זה דחיישינן שמא ימות אף דלא חיישינן 

מנחם מיונ"י אינו  הר"רמא מת טעמא בעי, והנה הא ודאי דש
הטעם הוא משום שהרי סוף סובר טעמא דידי שכתבתי, ש

למה חייש אדם למות וא"א לומר חזקה שלא ימות, דא"כ 
קידושין במדינת הים שזה אינו  ההר"ר מנחם שיקבל בה אבי

עתיד להיות בודאי בשום פעם, ויש לנו לומר חזקה שלא 
יקבל בה קידושין כמו שלא קיבל עד עכשיו, אמנם הנלפענ"ד 

שמא ימות הוא נגד טעמא דהר"ר מנחם, דודאי גם חששא 
כף החזקה, שאנו חוששין שמא ימות אחר שעה לאוסרה תי

אחר שעה כמו שהוא חי  הבתרומה, והו"ל לומר חזקה שיחי
עכשיו, אבל הטעם שהרי אלמלא דלא ילפינן מקרא או 
מהלכה דאזלינן בתר חזקה, מצד הסברא לחוד לא הוה ידעינן 

אמר מנא הא  )דף י:(דאזלינן בתר חזקה, דהרי במסכת חולין 

מילתא דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקתה, ובכל הלימודים 
שם לא אשכחן אלא לשעתא דאוקי אחזקה אבל להבא לא 
אשכחן, ולכן לא מצינו לסמוך על חזקה להבא, ומשו"ה ס"ל 

לה  הנם לשמא קידש לא חישינן משום דהילרבינו מנחם דאמ
מו"כ היא עד עתה כ ה, ואמרינן דכמו דהיתה פנויהחזקת פנוי

חיישינן כיון דלא מהני , משא"כ לשמא יקדש העכשיו פנוי
שיש לה גם על להבא לומר דשוב לא יקדש  החזקת פנוי

אותה, ולכן אסורה עד שיבא האב ממדינת הים ויאמר שלא 
 .קידש אותה עיי"ש מה שהאריך בזה

 
שכתב דהך  )פט"ז(ועיין בספר צרור החיים שער רובא וחזקה 

ן דחזקה מהני רק על עכשיו או דאמרינן מילתא אי אמרינ
חולין מסכת דמהני גם על להבא תליא בפלוגתא דאמוראי, דב

, הדאמור רבנן אוקי מילתא אחזקי איתא, מנא הא מילתא )שם(
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, אמר קרא ויצא 

ת ימים, הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבע
אלא לאו משום שיעורא  האתא בצר לידילמא אדנפק ו

, מתקיף לה רב אחא בר יעקב, ודילמא הדאמרינן אוקי אחזקי
כי נפק וכו' עיי"ש,  הזי ליכגון שיצא דרך אחוריו דקא ח

 )שם(אהא דאמרינן ד"ה מנא הא מילתא  דף י"א.()והקשו התוס' 
מנא הא מילתא דאמר רבנן זיל בתר רובא, דכיון דאמרינן זיל 

כש"כ דאזלינן בתר רובא דרובא וחזקה רובא  בתר חזקה
 הדלרב אחא בר יעקב בעי דלא קים ליעדיף, ותירצו די"ל 
 הכתב המהרש"א דלראב"י צ"ל דקים ליחזקה מקרא עיי"ש, ו

חזקה מהלכה למשה מסיני, דהשתא אין למילף רובא מק"ו 
מחזקה דנימא רובא וחזקה רובא עדיף, דהא אין למדין ק"ו 

 .מהלכה עיי"ש
 

מדפה"ס, דראב"י ס"ל דחזקה  )דף ל"ג:(וכתב שם הצרור החיים 
הוה סברא, ולפי"ז כתב דאי ילפינן חזקה מקרא דויצא הכהן 
מן הבית, א"כ י"ל דאין לך בו אלא חידושו ורק לעכשיו מהני 

א דחזקה מהני מצד הסברא חזקה ולא על להבא, משא"כ א"
גם על זקה עד עתה כן הוא גם עכשיו, א"כ י"ל ח הדכמו שהי

הדבר לעתיד עיי"ש, וכתבו  הלהבא שכמו שהוא עתה כן יהי
האחרונים דאפילו א"א דחזקה הוה סברא כמ"ש הצרור 
החיים אין זה סותר למש"כ המהרש"א דהוה הלממ"ס, די"ל 
דהא גופא קמ"ל ההלכה למשה מסיני, שסברא זו דאוקמינן 

תורה, על החזקה, אמיתית ונכונה הוא וניזל בתרה בכל דיני ה
ולפי"ז אף אי ידעינן חזקה מהלממ"ס מהני גם על להבא, 
דהרי ההלמ"ס אינה על מציאות מסוימת דייקא אלא דניזל 

אי ילפינן  כ, משא"הבתר סברת החזקה דכאן נמצא כאן הי
 .מקרא, הרי הקרא דויצא הכהן מיירי רק בחזקה על העבר

 
היוצא לנו מזה, דא"א דחזקה מהני מכח סברא לא היינו 
מחלקים בין חזקה על העבר או על העתיד ובכל גונא 
מוקמינן על החזקה, משא"כ אי לא ידעינן חזקה מסברא רק 
מגזיה"כ, א"כ אמרינן אין לך בו אלא חידושו ואמרינן דרק 



 

 ג 

על העבר מהני חזקה ולא על להבא, ולפי"ז א"א דלא 
מוקמינן על החזקה רק על העבר שפיר י"ל דחיישינן שמא 

כ א"א דגם להבא מוקמינן על החזקה, לפי"ז י"ל ימות, משא"
 .דלא חיישינן לשמא ימות

 
שני נזירים שאמר להן אחד ראיתי  ,)דף נ"ז.(ואיתא במסכת נזיר 

אחד מכם שנטמא ואיני יודע איזה מכם, מגלחין ומביאין 
קרבן טומאה וקרבן טהרה, ואומר אם אני הוא הטמא קרבן 

ני הוא הטהור קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך, ואם א
 ,וכו' עיי"ש, ופריך בגמ' טהרה שלי וקרבן טומאה שלך

כל ספק טומאה ברה"י מהיכא ילפינן לה מסוטה, מה  ,ואמאי
ה"י כגון דאיכא בי סוטה בועל ונבעלת אף כל ספק טומאה בר

ני נזירים והאי דקאי גביהון הא תלתא הו"ל שתרי, אבל הכא 
ברה"ר ספיקו טהור, ספק טומאה ברה"ר וכל ספק טומאה 

באומר ראיתי טומאה שנזרקה  .אמר רבה בר רב הונא ,ומשני
)כגון דקאים האי בלבד ואומר ראיתי טומאה שנזרקה לביניכם מבפנים דלא הוה להו ביניכם 

 .ספק טומאה ברה"י עיי"ש אלא תרי בועל ונבעלת(
 

דא"כ יביא כל אחד קרבן טומאה  ,)ד"ה באומר(והקשו התוס' 
תרומה,  הכל ספק טומאה ברה"י שורפין עלי אודאי דה

ותירצו דלא גמירי מסוטה אלא דבר שאפשר להיות כסוטה 
דאפשר שנטמאה, אבל הכא לא אפשר לטמאות שניהם דודאי 

דא"כ מאי פריך הגמ' והא ספק  ,אחד טהור, והקשו עוד
ם קרבן טהרה, והא טומאה ברה"ר הוא כלומר ויביאו שניה

ינן נמי מסוטה גמרינן לה, וה"נ דמטהר רספק טומאה ברה"
נימא דלא ילפינן אלא דבר שאפשר להיות והכא הרי בודאי 
אחד טמא, ותירצו דספק טומאה ברה"ר דטהור לאו מסוטה 

וילפינן לה  הלה אלא כל חד וחד מוקמינן אחזקתיילפינן 
, אע"ג הקמא דחולין להעמיד כל דבר אחזקתימקרא בפרק 

  .עיי"ש הינן ליודאי אחד טמא כיון דלא ידעד
 

ד"ה ואיבע"א, דהא דספק  )דף ג.(נדה וכ"כ בתוס' ישנים 
טומאה ברה"ר טהור היינו מכח חזקה ולכן לא בעינן שיהא 

דא"כ כמו דברה"ר מוקמינן  דומיא דסוטה, אך הקשו ע"ז
)כיון דלא דמי לסוטה משום דא"א להיות שניהם טמאין ומטהרינן לגמרי  האחזקתי

נמי מפני מה תולין, נוקמי , כמו"כ בכה"ג ברה"י ורין(או שניהם טה
לטהר תרווייהו, ותירצו התו"י דהל' טומאה גמירי  האחזקתי

לה מההלמ"ס, והכי גמירי לה דבר שא"א להיות טמא ודאי 
 .או טהור ודאי ברה"ר טהור וברה"י תולין עיי"ש

 
, )ד"ה אחר העיון(וכתב בספר מהר"ם ברבי בסוף מסכת קידושין 

פי"ז עיקר ההלכתא לגבי ספק טומאה ברה"י קאי להא, דל
דהיכא דלא דמי לסוטה דכה"ג א"א למילף מסוטה אמרינן 
דתולין, אך למ"ל הלכתא לכך הרי גם בלא"ה היינו אומרים 
דמספק תולין, אלא דזה אינו דהרי הוה מוקמינן להו על 

אחזקה  הוע"ז באה הללמ"ס לומר דלא נוקמי חזקת טהרה,
ולפי"ז מבואר דמהך הללמ"ס דתולין מוכח  רק תולין,

דאזלינן בתר חזקה, דאם תמצא לומר דלא אזלינן בתר חזקה 
לא איצטריך כלל להללמ"ס להורות דתולין, דהרי ממילא היו 

על חזקת טהרה  החמירין מספק, אלא משום דלא נוקמימ
איצטריך הללמ"ס לומר דתולין וממילא מוכח דאזלינן בתר 

ראב"י דס"ל דלא איצטריך לילף חזקה חזקה, וזה שיטת 
מקרא, דילפינן לה מהללמ"ס, והיינו מהא דאיצטריך 
הללמ"ס דברה"י בספק שא"א להיות תולין מזה עצמו ילפינן 

 .דאזלינן בתר חזקה
 

דספד"א מה"ת לחומרא, אז שפיר י"ל  י ס"לאך כ"ז הוא רק א
או דאזלינן כנ"ל דגם בלא הילכתא היו מחמירין מספק אי ל

דספד"א מה"ת לקולא ליתא  י ס"לתר חזקת טהרה, אך אב
לכ"ז, דהרי שפיר י"ל דלא אזלינן בתר חזקה ומספק היינו 
מטהרין ואיצטריך להללמ"ס לומר דתולין, ומבואר מזה 

דספד"א מה"ת  גי רשב"נ וראב"י, דרשב"נ ס"לידבזה פל
למ"ס להא גופא דבכהאי ספק ללקולא ושפיר צריך ה

ן להוכיח מזה דאזלינן בתר חזקה, וראב"י מחמירין ולפי"ז אי
ס"ל דספד"א מה"ת לחומרא וממילא מוכח מזה דאזלינן בתר 

 .)ח"ב דף כ"ז.(חזקה עכ"ד ועיין בילקוט הרועים 
 

דספד"א מה"ת לחומרא, א"כ  י ס"לוהיוצא לנו מזה דא
ילפינן חזקה מהללמ"ס והיינו דההלמ"ס מגלה לנו דסברת 

מילא דנקטינן דגם על להבא החזקה הוה סברא אלימא, ומ
אמרינן ספד"א מה"ת לקולא,  י ס"לא כזקה, משא"מהני ח

ובהכרח דילפינן חזקה מקרא דויצא הכהן, אז אמרינן דחזקה 
 .מהני רק על העבר ולא על להבא

 
לבאר ספיקת המדרש, דאיתא כתב  )בפרשתן(בספר משען המים ו
לין ומניחין אותן ומקפ )בגדי כהונה(פושטין  ,)דף ס"ט.(יומא מסכת ב

תחת ראשיהן, ופריך הגמ' שמעת מינה בגדי כהונה ניתנו 
ליהנות בהן, ומשני, אמר רב פפא לא אימא תחת ראשיהן 

וכו', ה"נ מסתברא דכנגד  )אצל ראשיהן(אלא אימא כנגד ראשיהן 
ראשיהן, דאי סלקא דעתך תחת ראשיהן, ותיפוק ליה משום 

תנו ליהנות בהן הא כלאים דהא איכא אבנט, ונהי נמי דני
למ"ד אבנטו של כהן  )האי דלא חייש לכלאים(מתהני מכלאים, הניחא 

זהו אבנטו של כהן הדיוט בשאר  )שהוא של בוץ(גדול ביוה"כ 
, אלא למ"ד אבנטו של )ואין כלאים בבגדי כהן הדיוט שפיר(ימות השנה 

כה"ג ביוהכ"פ לא זה הוא אבנטו של כהן הדיוט מאי איכא 
תימא כלאים בלבישה והעלאה הוא דאסור,  למימר, וכי

בהצעה שרי, והתניא לא יעלה עליך אבל אתה מותר להציעו 
תחתיך, אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תיכרך נימא 
אחת על בשרו, וכי תימא דמפסיק מידי ביני ביני, והאמר ר"ש 
בן פזי אמר ריב"ל אמר רבי משום קהלא קדישא שבירושלים, 

מצעות זה על גב זה וכלאים תחתיהן אסור לישן אפילו עשר 
עליהן, אלא לאו שמע מינה כנגד ראשיהן שמע מינה, רב אשי 
אמר לעולם תחת ראשיהן, והא קא מתהני מכלאים, בגדי 

 עיי"ש.  )ואינן מחממין לפיכך אין בהם משום כלאים(כהונה קשין הן 



 

 ד 

ובזה יובן ספיקת המדרש, דהספק הוא אי אמרינן דאיסור 
כלאים הוא רק בלבישה והעלאה, כדמשמע מסתמא דמתני' 
דהניחו בגדי כהונה תחת ראשיהן ממש משום דדרך הצעה 
שרי, דלא אמרינן כרב אשי דבגדי כהונה קשין הן, או דגם דרך 
הצעה אסור, וכן משמע להדיא מתשובת המדרש דאם פירש 
אותו תחתיו מותר בלבד שלא יהא נוגע בשרו בכלאים שנאמר 

כלאים שעטנז לא יעלה עליך, עליך לא יעלה אבל אתה  ובגד
מציען תחתיך, ומדלא הזכיר כלל דחכמים אסרו גם בהצעה 

 .עכ"ד משמע דס"ל להמדרש דאפילו מדרבנן ליכא איסור כלל
 

ולכאורה יש לומר דשאלת המדרש תליא בפלוגתת הרמב"ם 
 )פ"ח הי"ב(ובהל' כלי המקדש  )פ"י הל"ב(והראב"ד בהל' כלאים 

בכהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה, דהרמב"ם 
ס"ל דלוקין משום כלאים דלא הותרו בבגדי כהונה אלא 
בשעת עבודה, והראב"ד ס"ל דהותרה כלאים אצל בגדי 
כהונה, ואפילו שלא בשעת עבודה מותר לילך בבגדי כהונה 

בתוס' ד"ה תכלת דעת  )דף מ"א.(מנחות מסכת עיי"ש, ועיין ב
)דף חולין מסכת כשיטת הראב"ד עיי"ש, ובתוס' ר"ת דס"ל 

ד"ה תיפוק  )דף ס"ט.(יומא מסכת ד"ה טלית, ובתוס' ישנים  ק"י:(
, ולפי"ז )סי' ב'(ליה, וברא"ש בהלכות קטנות הלכות ציצית 

לשיטת הראב"ד דכלאים הותרה לגמרי אצל בגדי כהונה 
ואפילו שלא בשעת עבודה, אין להוכיח מהא דהכהנים היו 

ין בגדי כהונה תחת ראשיהן דהצעה שרי, דבאמת י"ל מניח
דהצעה אסורה, והטעם דהכהנים היו מניחין הבגדי כהונה 
תחת ראשיהן משום דכלאים הותרה בבגדי כהונה, משא"כ 
לשיטת הרמב"ם דכלאים בבגדי כהונה לא הותרה שלא 
בעשת עבודה, שפיר יש להוכיח מהא דהיו מניחין הבגדי 

הצעה  שרי עיי"ש, וכ"כ השפע חיים כהונה תחת ראשיהן ד
 .)גליון צ"א(זצ"ל בגליון ישראל סבא 

 
כתב לתמוה על הרמב"ם דס"ל  )סי' כ"ט(ובספר שאגת אריה 

דלוקין על בגדי כהונה שלא בשעת עבודה, דלפי"ז תקשי הא 
דחטאת העוף באה על הספק  )דף כ"ט.(נזיר מסכת דאמרינן ב

לא יאכל ספק נבלה דאם אינו בר קרבן ה"ה מליקת )דאה"נ דהו"ל תקנתא שואינה נאכלת, 

, מ"מ אכתי תקשי היכא מייתי קרבן על הספק, חולין דנבילה הוא(
הרי צריך ללבוש בגדי כהונה בשעת העבודה, דהרי מחוסר 

ודלמא  )דף ט"ו:(זבחים מסכת בגדים מיחל העבודה כמבואר ב
לאו בר קרבן הוא ונמצא לובש כלאים שלא במקום מצוה, 

"כ דמשום בגדי כהונה לא איכפת לן דשריא גם שלא וע
 בשעת עבודה עכ"ק.

 
בסופו בתשובה להגאון ר'  )דף ס"ג: מדפה"ס(ובספר ים התלמוד 

דבאמת אין  ,ליישב קושית השאג"א מרדכי בנעט זצ"ל, כתבו
כאן איסור כלאים כיון שאין מכוין להנאת לבישה, אלא לובשו 

וין דשרי. אך הא הוי פסיק לצורך עבודה והו"ל דבר שאין מתכ
רישא דאסור, וצ"ל לפימש"כ הפוסקים דהא דמודה רבי שמעון 
בפסיק רישא דאסור אף כשאינו מתכוין זהו דווקא באיסורין 

דאורייתא, אבל באיסורי דרבנן ס"ל לרבי שמעון דדבר שאין 
מתכוין שרי אף היכא דהוי פסיק רישא, ולפי"ז א"ש דנודע 

אורייתא מה"ת לקולא, ולפי"ז כיון שיטת הרמב"ם דספיקא ד
דמן התורה אין כאן איסור כלאים, שהרי מספק הוי חטאת 
ושרי, ואין כאן אלא איסור דרבנן, ובאיסור דרבנן הא אמרינן 

 דדבר שאין מתכוין מותר אף דהוי פסיק רישא עכ"ד.
 

דכיון דכתיב בפרשתן, ששת ימים  ,ובזה יבואר המדרש
יהיה לכם קודש שבת שבתון תעשה מלאכה וביום השביעי 

לה' וגו', והטעם דהקדים אזהרת שבת לצווי המשכן לומר 
שאין השבת נדחית מפניה, ולכאורה הא בלא"ה לא אמרינן 
עדל"ת כיון דל"ה בעידנא, וע"כ דכיון דהוי עשה דרבים 
אמרינן דדחי אף שלא בעידנא, והטעם דכל מה דבעינן שיהא 

מות, ובעשה דרבים לא בעידנא הוא משום דחיישינן שמא י
והא דחיישינן לשמא ימות משום  שייך שהרבים ימותו,

דחזקה להבא לא אמרינן, ומינה דחזקה ילפינן מקרא, וס"ל 
ולפי"ז י"ל דכהנים לוקין ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, 

בבגדי כהונה שלא בשעת עבודה, ולא קשה מהא דחטאת 
מהא דכהנים  העוף באה על הספק וכנ"ל, ולפי"ז יש להוכיח

היו מניחין בגד"כ תחת ראשיהן דהצעה שרי, ולכן נתעורר 
לשאול עד כמה חייב אדם ליטפל בכלאים, דמספק"ל אי גם 
בהצעה נתיר איסור כלאים, והשיב דאה"נ רק העלאה הוא 

 דאסור ולא הצעה ודו"ק.
 

**** 
 

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם 
ואיתא  תם:אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת א

רבותינו בעלי אגדה אומרים, מתחילת התורה בילקוט, 
ה ויקהל אלא ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראש

עשה לך קהילות גדולות  ,זאת בלבד, אמר הקב"ה
ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך 
דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת וכו', 

שראל שיהיו דורשין מכאן אמרו, משה תיקן להם לי
בענינו של יום, הלכות פסח בפסח הלכות עצרת 

עיי"ש, ודקדקו המפ' ע"ד  בעצרת הלכות החג בחג וכו'
הילקוט, דמדוע דייק לומר רבותינו "בעלי אגדה" אמרו, ולא 
נקט בעלי תלמוד אמרו, עיין בספר כסף נבחר ובספר ישמח 

 משה ובספר שליחות אליהו.
 

ל עה"פ ששת ימים תעשה מלאכה רשיז"דהנה  והנבס"ד,
כתב  וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' וגו'

וז"ל, הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן לומר 
והקשו המפ' דלמ"ל קרא  שאינו דוחה את השבת עכ"ל,

למעט שבת ממלאכת המשכן, תיפ"ל דבלא"ה לא דחי, כיון 
ועשה,  בת הוי ל"תדמצות מלאכת המשכן אינו אלא עשה, וש

  .ואין עשה דוחה לתו"ע עכ"ק



 

 ה 

מסכת לתרץ, דאיתא ב )בפרשתן(וכתב בספר קדושת יום טוב 
)על כרחו ישאנה כדכתיב דהמאנס אשה שותה בעציצו  ,)דף ל"ט.(כתובות 

אפילו היא חיגרת אפילו היא סומא ואפילו היא  לא יוכל לשלחה(
יה לבא מוכת שחין, נמצא בה דבר ערוה או שאינה ראו

בישראל אינו רשאי לקיימה שנאמר ולו תהיה לאשה אשה 
ולידחי  )לו תהיה לאשה(ליתי עשה  )דף ל"ט.(הראויה לו, ופריך הגמ' 

)ד"ה וכו' עיי"ש, והקשו התוס'  )דאינה ראויה לבא בישראל כגון ממזרת(ל"ת 

ת, והלא במשנה דרשינן מקרא מאי פריך נימא עדל" ניתי(
ו עיי"ש, והקשה הפני יהושע מאי דבעינן אשה הראויה ל

מקשי דילמא קרא אתא לחייבי עשה דלא שייך לומר אתי 
עשה ודחי עשה, ולכן שפיר פריך הגמ' לגבי חייבי לאוין 
דשם שפיר מצינן למימר ניתי עשה וידחה לל"ת, וכתב 

דהא דאמרינן אין עשה דוחה עשה זהו רק היכא השני  ,ליישב
ל כשהעשה הנדחה קיומו העשין המה עשה בקום ועשה, אב

בשב ואל תעשה, וכגון איסורי ערוה מחייבי עשה דהו"ל לאו 
הבא מכלל עשה, כה"ג חשיב כעשה ודחי לה עיי"ש, ולפי"ז 
י"ל דאיסורי שבת אע"ג דהו"ל לתו"ע, מ"מ כיון דעשה 
דשבת מתקיים בשב ואל תעשה א"כ הו"ל העשה והל"ת כמו 

דעשה דוחה  )כלל ב'(ם ב' לאוין, ולפימ"ש הפמ"ג בגינת ורדי
שני לאוין עיי"ש, ולפי"ז הוה אמינא דליתי עשה דמלאכת 
המשכן ולידחי איסור שבת כיון דאמרינן עשה דוחה שני 
לאוין, ולכן איצטריך קרא דעכ"ז שבת אל תדחה מפניה עכ"ד 

 הקדושת יו"ט עיי"ש.  
 
רוצה הגמ' למילף עדל"ת שיש בו כרת  )דף ה:(יבמות מסכת בו

ת, וקאמר מה למילה שכן נכרתו ופסח שדוחה שבממילה 
)סי' י"ג בריתות עיי"ש, והקשה בשו"ת חת"ס חיור"ד  העלי

דאמאי לא ילפינן מפריעה דדחי שבת, ובזה לא שייך  רמ"ט(
כרת ולא י"ג בריתות, דהא לא נאמרה כרת וי"ג בריתות אלא 
  בפרשתו של אאע"ה, ולא נאמרה פריעה לאאע"ה עכ"ק,

סוברים דאין עושין יוכיח מהלכה כמו דאין לשיטת ה ץרותי
   דנין ק"ו מהלכה, והא דפריעה דוחה שבת הוא מהלכה, 
וא"כ ליכא למילף מפריעה דעדל"ת שיש בו כרת דאין דנין 

 מהלכה עיי"ש.
 

 ,דנתי לפני ר' אליעזר ,אמר ר"ע ,)דף נ"ו:(נזיר מסכת ואיתא ב
לח מה אם עצם כשעורה שאינו מטמא אדם באוהל, הנזיר מג

על מגעו ועל משאו, רביעית דם שהוא מטמא אדם באוהל 
אינו דין שיהא הנזיר מגלח על מגעה ועל משאה, אמר לי מה 

, וכשבאתי )שאין דנין ק"ו מהלכה(זה עקיבא אין דנין כאן מק"ו 
ושע אמר לי יפה אמרת אלא כן הוהרציתי הדברים לפני ר' י

יות פ"ג אמרו הלכה עכ"ל המשנה, ובביאור הגר"א על משנ
דר"ע  ,כתב )משנה ז'(טהרות מסכת ובפ"ח ד )משנה ב'(ידים מסכת ד

ור"א ור"י פליגי אי דנין ק"ו מהלכה או אין דנין, דר"א ס"ל 
אין דנין ק"ו מהלכה, ור"ע ור"י ס"ל דדנין ק"ו מהלכה, ועיין 

דר"ע לא הודה לר"א  )דף י"ח(ב"ק עמ"ס בשיטה מקובצת 
דר"ע ס"ל דנין ק"ו  )סי' ט"ו(הן עיי"ש, וכ"כ בשו"ת ר' חיים כ

 ,)סי' ק"י(מהלכה ולא הודה לר"א, וע"ע בספר באר יעקב יור"ד 
, ולפי"ז לר"ע דס"ל )סי' נ"ב אות ה'(ובשו"ת בית יצחק יור"ד ח"א 

דנין ק"ו מהלכה שפיר איכא למילף עדל"ת שיש בו כרת 
מפריעה דדחי שבת, ותליא דין זה אי אמרינן עדל"ת שיש בו 

 לוגתת ר"ע ור"א הנ"ל אי דנין ק"ו מהלכה.כרת בפ
 

עדל"ת  י אמרינןדזה א )שער מ"ב(בספר שערי ציון ולפי"ז כתב 
בב' לאוין או לא, תליא בפלוגתא הנ"ל אי דנין ק"ו מהלכה 

דבמילה איכא ב'  או אין דנין, דבספר מגן אבות כתב
ג"כ משום מכה בפטיש עיי"ש ומובא  המלאכות, דאית בי

 יה, ולפי"ז י"ל דגם בפריעה אית בז()אות כ"שבת במנ"ח מוסך ה
משום מכה בפטיש דמל ולא פרע כאלו לא מל וא"כ איכא 
בפריעה ב' מלאכות, ולפי"ז לר"ע דס"ל דנין ק"ו מהלכה 

י"ל דס"ל עשה  הכח עדל"ת מפריעה דדחי שבת, לדידיומו
דוחה אף ב' לאוין כיון דבפריעה איכא ב' מלאכות, ולפי"ז 

עשה דוחה שני לאוין תליא בפלוגתא דר"ע ור"א י"ל דזה אי 
הנ"ל אי דנין ק"ו מהלכה עכ"ד, וכבר קדמו בזה בספר מאה 

 .עיי"ש )שער נ"ז(שערים 
  

כתב וז"ל,  כתבתי במקום אחר רמז  )פרשת חיי שרה(ובספר יד דוד 
במספר תרי"ג מצות התורה, שהם כנגד שנות אברהם ושרה 

חי קע"ה שנה, צא מהן שני יצחק ורבקה, דאברהם אבינו היה 
שנותיו הראשונות עד שהכיר את בוראו כדאיתא בבראשית 

בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראו, הרי  ח(-)פרשה לרבה 
נשאר מימי חייו לעבודת הבורא קע"ג שנים, ושרה חיתה 
קכ"ז שנים, יצחק ק"פ שנים, ורבקה קל"ז שנים ]עיין בסדר 

נ"י שכתב וז"ל, ולדעת התוס' ד"ה ואיתא בכ )דף כ"א.(הדורות 
היתה רבקה בת י"ד שנים כשנשאה יצחק וכ' שהיתה עקרה 
ופ"ד היה יעקב כשנשא וי"ג עבד את לבן ושנה ומחצה בדרך 
שאז מתה רבקה א"כ חיתה קל"ג שנים, וכ"ה מפורש בב"ר 
ס"פ ויחי, ובספרי ס"פ וזאת הברכה רבקה וקהת שנותיהן 

י קל"ג שנים עכ"ד[ שוות ומפורש בפרשת וארא שקהת ח
ביחד הן תרי"ג, והיינו שתרי"ג מצות התורה הן מכוונים כל 

 מצוה ומצוה כנגד שנה אחת משנות האבות והאמהות הנ"ל.
 

, אמר רבי )דף נ"ד:(ובזה יתבאר מה דאיתא במסכת עירובין 
אליעזר חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים עיי"ש, 

נגד אלו ב' אבות וב' יתכן לומר דהני ארבעה פעמים הם כ
אמהות, שמספר שנותיהם מכוונים כנגד תרי"ג מצות, שהם 
     יסוד כל התורה, ולעומת כל אחד מהן יש דרך ופנים 
אחרת בלימוד התורה, לכך חייב אדם לשנות לתלמידו 

 ארבעה פעמים.
 

וז"ל, אמר ר' יהושע בן לוי,  )שם ה"ב(ואיתא במסכת סופרים 
אין לו חלק לעולם הבא, הדא אגדתא כתוב בה הכותבה 

והדורשה מתברך, והשומעה אינו מקבל שכר, והתני ר' חיננא 
בר פפא פנים בפנים דבר ה' פנים תרי בפנים תרי, הא ארבעה 



 

 ו 

פנים של אימה למקרא, פנים בינוניות למשנה, פנים  אפין,
שותקות להש"ס, פנים מסבירות לאגדה עכ"ל, הרי לן 
פלוגתא בין ר' יהושע בן לוי ור' חיננא בר פפא, דלר' חיננא 
בר פפא מצוה ללמוד בספרי אגדתא כשאר חלקי התורה, 
והוא מארבעה פנים שדיבר ה', ולר' יהושע בן לוי אסור 

ולשיטתו הוא שאמר אחר כך שכל ימיו לא  ללמוד בהן,
 הסתכל בספרא דאגדתא.

 
ולכאורה קשה על ר' יהושע בן לוי מהוכחת ר' חיננא בר פפא 
דדרש לארבעה פנים אלו על מקרא משנה גמרא ואגדה, ומה 
יענה ר' יהושע בן לוי אבתריה לפרש ארבעה פנים אלו באופן 

לומר, דריב"ל  שאין לימוד האגדה בכללן, אך לפי"ד הנ"ל יש
ס"ל דארבעה פנים אלו רומזים לשני האבות ולשני האמהות, 
אברהם ושרה יצחק ורבקה, שעל פי שנותיהן נקבעו מצות 
התורה כמנין תרי"ג זה לעומת זה, ואלו הן הארבעה פנים 
שצריך אדם ללמוד עם תלמידו כנגד האבות והאמהות, 

כל הסתוממילא שוב אין לו מקור ללימוד האגדה ולכן לא 
 .כ"ד היד דודמעולם בספרא דאגדתא וכו' ע

 
מיהו הא דאמרינן דתרי"ג מצות התורה הם מיוסדים על שנות 

להמ"ד דבן ג' שנה האבות והאמהות הנ"ל, אי אפשר אלא 
חשבינן שנותיו של אברהם קע"ג שנים, וב' ו הכיר את בוראו

שנותיו הראשונות אינם בכלל מאחר שעדיין לא הכיר אז את 
ו, אבל אי ס"ל כהמ"ד דמ"ח שנה הכיר את בוראו, אי בורא

אפשר עוד לומר דמנין המצות נתייסדו על פי שנות האבות 
והאמהות, שהרי ימי שני חייהם תקס"ז נינהו ולא תרי"ג, 
וכיון שכן שאין רמז במנין המצות כנגד שנות האבות, שוב אי 
אפשר לומר דארבעה פנים קאי על אברהם ושרה יצחק 

ובהכרח צריך לומר כדברי ר' חיננא, וממילא מוכח ורבקה, 
שיש מצוה בלימוד האגדה כשאר חלקי התורה, והוא אחד 
מארבעה עמודי העולם אשר עליהם נשען העולם הזה 

 והעולם הבא.
 

ה היה בן מ"ח שנה "ולכאורה יש להוכיח דאברהם אבינו ע
 )דף ק:(כשהכיר את בוראו, דהנה המהרש"א במסכת יבמות 

דהיאך נשא אברהם אבינו ע"ה את הגר שהיתה  ,הקשה
מצרית דעתידה תורה לאסור, ואברהם אבינו ע"ה קיים כל 
התורה כולה, וכתיב לא יבוא מצרי בקהל ה' עכ"ק, וכתבו 

דלכן נשא אברהם להגר אע"ג  ,)פ' חיי שרה(בבעלי תוס' עה"ת 
שהיתה מצרית שעתידה תורה לאסור, דכיון דאברהם אבינו 

וקהל גרים לא אקרי קהל וע"כ לא היה אסור ה היה גר "ע
 במצרית, וכ"כ בספר המקנה עמ"ס קידושין בסופו עיי"ש. 

 
ובספר נזה"ק כתב דלמד"א מ"ח שנים הכיר אברהם את 
בוראו שפיר היה לאברהם אבינו ע"ה דין גר, אבל למד"א בן 
ג' שנים הכיר את בוראו, לא היה לו דין גר כלל דהא מעודו 

, )אות נ"ג(ו, מובא בספר בנין דוד פ' תולדות הכיר את בורא

ה היה מ"ח שנים בעת "ולפי"ז מוכח מכאן דאברהם אבינו ע
שהכיר את בוראו, דאל"ה קשה היאך נשא את הגר כיון 
דאיכא לאו דלא יבא מצרי, וע"כ דליכא הלאו דלא יבא מצרי 

ה היה גר, וזה א"ש רק אי ס"ל דבן "משום דאברהם אבינו ע
 כיר את בוראו.מ"ח שנים ה

 
כתב לתרץ  )דרוש לבר מצוה(אך בספר שו"ת בנין שלמה בסופו 

קושיא הנ"ל, דאיך נשא אברהם אבינו ע"ה את הגר כיון 
, עמוני ומואבי )דף ע"ו:(שהיתה מצרית, דאיתא במסכת יבמות 

אסורים ואיסורן איסור עולם, אבל נקבותיהם מותרות מיד, 
שלשה דורות אחד זכרים מצרי ואדומי אינם אסורים אלא עד 

ואחד נקבות, ר"ש מתיר את הנקבות מיד, אמר ר"ש ק"ו 
הדברים, ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם התיר 
את הנקבות מיד, מקום שלא אסר את הזכרים איסור עולם 
אלא עד שלשה דורות אינו דין שנתיר את הנקבות מיד, אמרו 

נקבל, ואם  מותרות מיד במצרי ואדומי()שמעת מרבותיך שהנקבות לו אם הלכה 
)אפילו אני דן יש תשובה, אמר להם לא כי  )שאתה דן ק"ו מעצמך(לדין 

 ומ"מ הלכה אני אומר עיי"ש.  מעצמי אין לכם תשובה(
 

)דף וכתב הטעם במאי דלא דרשו הק"ו, עפי"מ דאמרינן שם 

דהא דעמוני ולא מואבית לאו מקרא שמעינן ליה מדכתיב  ע"ז.(
ני, דא"כ נימא נמי מצרי ולא מצרית, וגם ליכא למימר עמו

משום דאין דרכה של אשה לקדם, דהא אינו תי' דמ"מ היה 
להם לקדם נשים לקראת נשים, אך עיקר הטעם משמע דהוא 
הלכה למשה מסיני דעמוני ולא עמונית, דיתרא הישמעאלי 
  אמר דכך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי דעמוני 

מואבי ולא מואבית, ומשמע דשמואל קיבל איש  ולא עמונית
מפי איש הלכה למשה מסיני דעמוני ולא עמונית דהא מקרא 
גופא ליכא הוכחה כלל, וכ"כ להדיא הרמב"ם בה' איסורי 

)פ"ח דהוא הלמ"מ, וכ"מ בירושלמי ביבמות  )פי"ב ה"יח(ביאה 

, ועפי"ז נודע לנו הטעם דאמאי לא דרשי רבנן הק"ו, ה"ה(
ין דנין ק"ו מהלכה, ור"ש דדרש הק"ו משום דס"ל משום דא

דדנין ק"ו מהלכה, וכיון דדנין ק"ו מהלכה שפיר ילפינן ק"ו 
מעמוני ומואבי, דגבי מצרי ואדומי נמי הנקבות מותרות מיד, 
ושפיר היה יכול לישא להגר, דהנקבות מצרית נמי מותרות 
 לבוא בקהל כמו בעמון ומואב עיי"ש, ולפי"ז אי ס"ל דנין

ק"ו מהלכה אמרינן גם גבי מצרי דהנקבות מותרות, ולפי"ז 
ה בן שלש שנים היה בעת "שפיר י"ל דאברהם אבינו ע

 שהכיר את בוראו.
 

ולפי"ז יבואר הילקוט, דדוקא רבותינו בעלי אגדה הוצרכו 
דס"ל דאברהם כיון דס"ל דמותר ללמוד אגדה, ד ן,לדרוש כ

ולפי"ז אי אפשר  אבינו היה מ"ח שנה בעת שהכיר את בוראו,
לומר דמנין המצות נתייסדו על פי שנות האבות והאמהות, 
שהרי ימי שני חייהם תקס"ז נינהו ולא תרי"ג, וכיון שכן שאין 
רמז במנין המצות כנגד שנות האבות, שוב אי אפשר לומר 
דארבעה פנים קאי על אברהם ושרה יצחק ורבקה, ובהכרח 



 

 ז 

מוכח שיש מצוה בלימוד צריך לומר כדברי ר' חיננא, וממילא 
האגדה כשאר חלקי התורה, וההכרח דאברהם אבינו היה 
מ"ח שנה כשהכיר את בוראו הוא דקשה דהיאך נשא אברהם 
אבינו ע"ה את הגר שהיתה מצרית דעתידה תורה לאסור, 

ה היה גר וקהל גרים לא אקרי "וע"כ דכיון דאברהם אבינו ע
לאברהם אבינו קהל וע"כ לא היה אסור במצרית, וזה דהיה 

דין גר הוא רק אי אמרינן דבן מ"ח שנה היה כשהכיר את 
ומעתה לא ילפינן בוראו, וע"כ דס"ל אין דנין ק"ו מהלכה, 

וא"כ ל"ש מהא דפריעה דוחה שבת דעשה דוחה שני לאוין, 
לומר דלכן אמר להם דיני שבת לומר דמלאכת המשכן אינו 

וי שני הדשבת  דוחה שבת, דבלא"ה לא דחיא שבת כיון
ולכן דרשו דזה בא לומר להקהיל את העם בשבת  ,לאוין

 ולדרוש להם דיני שבת ודו"ק.
 

דהנה רשיז"ל עה"פ ששת ימים תעשה מלאכה כתב עוי"ל, ב( 
וז"ל, הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן לומר 

מסכת שאינו דוחה את השבת עכ"ל, והקשה בערוך לנר ב
, דלמ"ל קרא דבנין המשכן )בפרשתן( ובפנים יפות )דף ו.(יבמות 

אינו דוחה שבת, כיון דעדל"ת לא אמרינן רק היכא דבעידנא 
 )דף קל"ב:(בשבת מסכת דמיעקר ללאו מקיים העשה, כמבואר 

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

 אלא בגמר עכ"ק. אינה מתקיימת 
 
 )דף ח:(נה בטעמא דבעינן בעידנא איתא במסכת ביצה הו

, דהיכא אמרינן אתי עשה ודחי ל"ת )דף קל"ב:(ובמסכת שבת 
דבעידנא דמיתעקר  סדין בציציתכגון מילה בצרעת אי נמי 

ללאו קא מוקים עשה וכו' עיי"ש, וכתב הברוך טעם דין 
ל"ת חידוש הוא, דהרי , דהואיל ודין עד)חלק ב' פרק א'(עדל"ת 

דכל עשה לאו ל"ת חמיר מיניה,  )דף ז.(אמרינן במסכת יבמות 
אלא דגזירת הכתוב דעשה דחי לל"ת, משו"ה כיון דחידוש 
הוא דחידשה תורה בכלאים בציצית אין לנו בו אלא חידושו, 
ולא דחי עשה לל"ת אלא דומיא דהתם דבעידנא דמיעקר 

הוי בעידנא לא גלי ללאו מקיים עשה, משא"כ היכא דלא 
 רחמנא דאמרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ד.

 
, דלמ"ל )ד"ה כולה(הקשו התוס'  )דף ה:(והנה במסכת יבמות 

הילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית, נילף משריפת 
קדשים, מדאיצטריך התם קרא  לומר דלא דחי דכתיב והנותר 

א ממנו עד בוקר בא הכתוב ליתן בוקר שני לשריפתו, וטעמ
דאינו דוחה משום דיכול להמתין ולשורפו לאחר יו"ט, מכלל 
דבעלמא אמרינן עשה דוחה ל"ת, ותירצו דהתם איצטריך 
קרא משום דאפילו אוכל נפש שרי, ולמ"ד נדרים ונדבות אין 
קרבין ביו"ט לא איצטריך קרא אלא למ"ד קרבין עיי"ש, 
מבואר מדברי התוס' דלמ"ד אין קרבין ביו"ט שפיר מצינו 
למילף עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים שאינו דוחה יו"ט, 

 )דף כ"ה:(וכתבו לתרץ בזה קושית המהר"ם במסכת שבת 

דלב"ש דפוטרין סדין בציצית דס"ל דלא דרשינן סמוכין 
דכלאים בציצית א"כ מנ"ל דאמרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ק, 

דנדרים  )דף י"ט.(ותירצו דב"ש לשיטתם דס"ל במסכת ביצה 
ין קרבין ביו"ט, ומעתה שפיר מצינן למילף עשה ונדבות א

 דוחה ל"ת משריפת קדשים עכ"ד.
 

 כתב, דשריפת קדשים  )מערכת א' כלל רי"ד(ובספר בית האוצר 
ביו"ט לא הוי בעידנא, דהרי במשהו הראשון שהוא מבעיר 
 עובר תיכף על מלאכת הבערה, והמצוה דשריפת קדשים 

כדאיתא במסכת אינה מתקיימת רק בשעה שנשרף כזית, ו
שכתב  )מצוה קמ"ג אות ד'(עיי"ש, ועיין במנחת חינוך  )דף מ"ט.(פסחים 

דמ"ע דשריפת קדשים הרי הוא ככל המצות דשיעורן בכזית 
, והאריכו )סי' ר"ו(עיי"ש, ועיין בשו"ת מהר"ם שי"ק חאו"ח 

 )ח"א פ"א(בזה האחרונים, ועיין בספר ברוך טעם דין עדל"ת 
דבישרא  )דף קל"ד.(דאיתא במסכת שבת שכתב נמי כן, עפי"מ 

אגומרי אית בה משום מכבה, והיינו שתחלתו מכבה וסופו 
מבעיר, ולפי"ז בשריפת בשר קדשים לא הוי בעידנא עיי"ש, 
ולפי"ז אי ילפינן עדל"ת משריפת קדשים ובשריפת קדשים 
הלא לא הוה בעידנא, אז י"ל דאמרינן עדל"ת אף היכא דלא 

 הוה בעידנא.
 

, עשה דדחי לא תעשה גרידא )דף ד.(במסכת יבמות  ואיתא
)ודרשינן סמוכין מנלן, דכתיב לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך 

וכו', ואמר רב יוסף אפילו  ושרינן כלאים בציצית אלמא אתי עשה ודחי לא תעשה(
לר' יהודה דבעלמא לא דריש סמוכים הכא דריש כיון דמופנה 

 )דף ה:(ם אמאי מופנה, ולבסוף הוא וכו', ואיכא אריכות בגמ' ש
מסיק הגמ', לימא קרא לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו 
למה לי, שמע מינה לאפנויי, ואכתי מיבעיא ליה לתוכף שתי 

)שתוחב תחיבה אחת במחט וחיבר תכיפות חיבור תכיפה אחת אינו חיבור 

כי כתיב יחדיו עד שיחברם כלאים בגד צמר ובגד פשתים יחד אינו חיבור בפחות משתי תכיפות לה

, א"כ לכתוב רחמנא לא תלבש צמר ופשתים יחדיו, יחד יפה(
שעטנז למה לי שמע מינה לאפנויי, ואכתי מיבעי ליה עד 

עד שיהיה הצמר והפשתן מתוקן יחד היטב  )מן התורה אינו חייבווי ונוז שיהא שוע ט

, אלא כולה משעטנז נפקא, עיי"ש ברש"י ותוס', במסרק(
א ביאר דברי הגמרא, דה"ק לעולם מיחדיו נפקא, וכי וברשב"

תימא יחדיו איצטריך לתוכף תכיפה אחת אינו חיבור, ע"ז 
מתרץ כולה משעטנז נפקא, מדקאמר שעטנז ולא כתיב 
שעטנזים אלמא שעושה הצמר והפשתים בגד אחד קאמר 

 עיי"ש, וכ"ה ברמב"ן ובריטב"א עיי"ש.
 

הקשה, מהא דאיתא במסכת  )דרוש י' אות ג'(ובספר בית יעקב 
עה"פ איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו  )דף פ"ה:(סנהדרין 

מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו, דלר' יאשיה בעינן קרא 
דחייב על אביו לחוד ועל אמו לחוד, דאל"ה י"ל דאינו חייב 
אלא אם קילל אביו ואמו יחד, ור' יונתן ס"ל דרק היכא 

ם כאחד, אבל בלא"ה כל אחד בפני דנאמר יחדיו משמע שניה
עצמו במשמע עיי"ש, ולפי"ז קשה דלר' יונתן האי יחדיו לאו 
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מיותר הוא, דאי לאו דכתיב צמר ופשתים יחדיו הוי ס"ד 
לאסור בגד שעטנז שוע טווי ונוז של צמר בלחוד, וכן בגד 
שוע טווי ונוז של פשתן בלחוד, ולא הוי מפרשינן ליה לאסור 

    שתים יחדיו, דהרי היכי דלא כתיב שעטנז של צמר ופ
יחדיו כל אחד ואחד בפני עצמו משמע, ונמצא דהאי יחדיו 
אינו מיותר לאפנויי, ועכצ"ל דהילפותא דעשה דוחה ל"ת 
מכלאים בציצית אתיא אליבא דר' יאשיה דלחלק צריך קרא, 
ולכן גם בלא יחדיו הוי משמע דהאיסור בצמר ופשתים 

נה לדרוש סמוכים, משא"כ לר' כאחד, והו"ל קרא דיחדיו מופ
יונתן דס"ל דבלאו יחדיו משמע כל אחד ואחד בפני עצמו לא 

 ה דוחה לא תעשהשהוי יחדיו מופנה, וליכא למילף דין ע
מכלאים בציצית, וע"כ דילפינן עשה דוחה ל"ת משריפת 

 קדשים עיי"ש.
 

כתב, דמצינו שני כתובים המכחישים  )אות תרי"ב(ובספר עיר דוד 
ר אומר ויאמר לא תוכל לראות את פני כי זה את זה, כתוב אח

לא יראני האדם וחי, וכתוב אחר אומר פנים בפנים דבר ה' 
עמכם בהר מתוך האש, אך י"ל דהקרא כי לא יראני האדם 

ודמות  י(-)פרשה אוחי קאי על מלאכי השרת כדכתיב ביחזקאל 
בשתים יכסה פניו,  ב(-)פרשה ופניהם פני אדם, וכדכתיב בישעיה 

יקים שפיר יכולים להסתכל בפני השכינה, אמנם כ"ז אבל צד
א"ש אי אמרינן דצדיקים גדולים ממלאכי השרת אז י"ל כנ"ל 
דצדיקים דגדולים ממלאה"ש יכולים להסתכל בשכינה, אבל 
א"א דמלאה"ש גדולים מצדיקים, א"כ אם מלאה"ש אינם 
יכולין להסתכל מכש"כ צדיקים, ובהכרח צ"ל לדידיה דקרא 

ים וגו' אינה כפשוטה אלא לדרוש דארבעה פנים דפנים בפנ
 לתורה עיי"ש.

 
וראיתם  ,)דף מ"ג:(מנחות מסכת איתא בד ,העירלולכאורה יש 

, )מצות(מביאה לידי זכירה  )ציצית(אותו וזכרתם ועשיתם, ראיה 
זכירה מביאה לידי עשיה, ורשב"י אומר כל הזריז במצוה זו 

תם אותו וכתיב התם זוכה ומקבל פני שכינה, כתיב הכא וראי
עיי"ש,  )מה להלן שכינה אף כאן שכינה(את ה' אלקיך תירא ואותו תעבוד 

, ר' מאיר אומר וראיתם אותם לא נאמר )פרשת שלח(ועיין בספרי 
אלא וראיתם אותו, מגיד הכתוב שכל המקיים מצות ציצית 

הרי חזינן ש, מעלים עליו כאלו הקביל פני שכינה וכו' עיי"
 .ציצית זוכה ומקבל פני השכינה צותדמי שזריז במ

 
ארבע ציציות מעכבות  ,)דף כ"ח.(מנחות מסכת איתא באך י"ל, ד

זו את זו שארבעתן מצוה אחת, ר' ישמעאל אומר ארבעתן 
מה דקשה ליה לכאורה י"ל דלפי"ז ארבע מצות עיי"ש, ו

א"ש אי ס"ל כר'  דהו"ל לומר וראיתם אותם,לר"מ ולרשב"י 
ארבע מצות הן, ולפי"ז יש לדקדק ת מצות ציציישמעאל ד

ע"כ דקאי על כיון דכתיב אותו דהו"ל לומר וראיתם אותם, ו
הקב"ה, משא"כ לר"ע דס"ל דמצות ציצית הוא מצוה אחת, 

, ולר"ע י"ל דוראיתם א"כ א"ש בפשיטות אמאי כתיב אותו
 .אותו קאי על מצות ציצית

, דפלוגתתם כתב )בתשובה בריש הספר דף כ"ג.(ובשו"ת חלקת השדה 
אי ציצית הוי ארבע מצות או חד מצוה, תליא בפלוגתת ר' 
יאשיה ור' יונתן אי לחלק צריך קרא ובלא"ה שניהם כאחד 
במשמע, או דכל אחד ואחד בפני עצמו משמע עד שיפרט לך 
הכתוב יחדיו, דהתורה אמרה גדילים תעשה לך על ארבע 

מסתבר ק דבעינן קרא לחל ס"לאי מעתה וגו', ו כנפות כסותך
לומר דכל הציצית מצוה אחת הן דמהיכי תיתי לחלקן לד' 

דלחלק לא צריך קרא י"ל דכל ציצית  י ס"למשא"כ א מצות,
הוי מצוה בפ"ע, וכתב שם לבאר דר' ישמעאל ור"ע אזלי 

גבי נשבע לבטל את  )דף כ"ז.(שבועות מסכת לשיטתייהו ב
אי לחלק המצוה, דמשמע דפליגי ר"י ור"ע בהאי מילתא 

 צריך קרא עיי"ש.
 

ולפי"ז יבואר הילקוט, דדוקא רבותינו בעלי אגדה הוצרכו 
הם סוברים דגם צדיקים אינם יכולים לראות פני לדרוש כן, ד

למשנה ופנים  םהשכינה, ומשום הכי דורשים פנים בפנים, פני
ממצות ציצית לאגדה, ומשום הכי לומדים אגדה, ולכאורה 

כ דס"ל דמצות ציצית הוי וע"מוכח דמותר להסתכל בשכינה, 
מצוה אחת וע"ז קאי וראיתם אותו, ומינה דס"ל לחלק צריך 
קרא, ולא ילפינן עדל"ת משריפת קדשים, וילפינן עדל"ת 

בעידנא לא אמרינן עדל"ת רק היכא דו מכלאים בציצית,
דמיעקר ללאו מקיים העשה, וא"כ ל"ש לומר דלכן אמר להם 

דוחה שבת, דבלא"ה דיני שבת לומר דמלאכת המשכן אינו 
לא דחיא שבת כיון דל"ה בעידנא, ולכן דרשו דזה בא לומר 

 להקהיל את העם בשבת ולדרוש להם דיני שבת ודו"ק.
 
והנה רשיז"ל כתב דלכן הקדים אזהרת שבת לצווי עוי"ל,  ג( 

המשכן לומר שאין השבת נדחית מפניה, והקשו המפ' דלמ"ל 
הוה עשה ול"ת,  קרא ע"ז, הא בלא"ה לא דחי משום דשבת

ומלאכת המשכן הוה רק עשה וקיי"ל דאין עשה דוחה לתו"ע 
 )מצוה צ"ה אות ב'(עכ"ק, וכתב בספר מהר"ם שיק על המצות 

ד"ה  )דף מ"ו:(פסחים מסכת ליישב, עפי"מ שהקשו התוס' ב
רבה, למ"ד דאמרינן הואיל יהא מותר כל מלאכת שבת משום 

צו דחולה שיש בו הואיל וראוי לחולה שיש בו סכנה, ותיר
סכנה לא שכיח עיי"ש, וי"ל דכ"ז נכון כשאין כל ישראל 
במקום אחד אלא מפוזרים בכל כנפות הארץ, דאז י"ל דחולה 
שיש בו סכנה אינו שכיח בכל מקום ומקום, אבל בזמן 
המשכן שהיו ס' ריבוא מישראל מלבד נשים וטף כולם כאחד 

רה של סכנת במדבר, לא ימלט שמתוך עם רב כזה לא יהא מק
נפשות כגון ליולדת וכדומה, וכיון שהיה שכיח חילול שבת 
לצורך חולה שיש בו סכנה, היה שייך להתיר כל מלאכת שבת 
מדין הואיל, ולעשות ככל צורך בנין המשכן, דהשתא אין עון 
בחילול זה כיון דראוי לחולה, להכי איצטריך קרא דאפי"ה 

לתי' התוס' שבת אל תדחה מפניה, דאע"ג דליתא התם 
דחולה שיש בו סכנה לא שכיח, מ"מ כבר תירצו המפ' 
לקושית התוס' באופן אחר בטעמא דלא אמרינן בזה הואיל 

 עכ"ד עיי"ש. 



 

 ט 

האופה מיו"ט לחול  ,, איתמר)דף מ"ו:(ואיתא במסכת פסחים 
, רב )לאחר שאכל וגמר סעודתו דפשיטא לן דלא חזיא ליה מידי האידנא עד אורתא שהוא חול(

, רבה אמר אינו לוקה, רב )משום לא תעשה כל מלאכה(סדא אמר לוקה ח
)שיהו חסדא אמר לוקה לא אמרינן הואיל ומיקלעי ליה אורחים 

 אמר אינו לוקה אמרינן הואילחזי ליה, רבה  צריכין לפת זה היום(
וכבר האריכו האחרונים בסברא דהואיל,  וכו' עיי"ש,

ם שיבואו אורחים דלכאורה הסברא צ"ב וכי מפני שיש מקו
 מותר לו לבשל מיד. 

 
כתב להסביר הטעם דאמרינן  )סי' ע'(ובשו"ת אבני צדק חאו"ח 

הואיל וז"ל, עפימש"כ המגיני שלמה דהא דאמרינן מתוך 
ואפילו שלא לצורך לרש"י והרמב"ם, לאו מסברא הוא, אלא 
דילפינן ליה מקרא מדכתיב אך אשר יאכל לכל נפש ולא 

לל דקאי אמלאכה, דאותן מלאכות כתיב אוכל נפש, מכ
הנעשים ומיוחדים לאוכל נפש מותרים לגמרי אפילו שלא 
  לצורך כלל לאפוקי אריגה ובנין שאין מיוחד לאוכל נפש, 

אף שמגבן יש בו אוכל נפש לא אמרינן ביה מתוך עיי"ש,  
וכ"כ בספר נשמת אדם בריש הלכות יו"ט עיי"ש, ולפי"ז גם 

נן מהכא, והכא קאמר, אך אשר אנו נאמר דהואיל נמי ילפי
יאכל לכל נפש ר"ל באם המלאכה אפשר שיאכל אחר זה 

מתוך, והואיל  הות לדלי שמאי תלאורחים מותר,  אפילו לבי
מתוך  ליה תאית להו וכמש"כ התוס' להלן, וכן רבה עצמו לי

כמבואר במקומו, היינו דלא מסתבר להו לפרש הפסוק לענין 
לו שלא לצורך, מתוך, שלפעמים הוא לאוכל נפש שרי אפי

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

  .לידי אוכל נפש
 

ובזה מפורש הפסוק כמין חומר, דכתיב אך אשר יאכל לכל 
נפש הוא לבדו יעשה לכם, דמה בא לרבות באמרו לכל נפש, 

שכבר דרשו חז"ל מזה במסכת  גם להבין אומרו הוא לבדו אם
, עכ"ז דברי תורה )דף כ: ודף כ"א.(ובמסכת ביצה  )דף כ"ד:(שבת 

כפטיש יפוצץ סלע, גם יש לדקדק דלמעלה כתוב כל מלאכה 
ופירש"י והוא ממכילתא אפילו על ידי  )בקמץ(לא יעשה 

, הא )בקמץ(הול"ל, מה זה יעשה  )בפתח(אחרים, אבל כאן יעשה 
ושה, ולהנ"ל ניחא, דרש"י פירש האופה אוכל נפש בעצמו ע

מיו"ט לחול שאחר שאכל וגמר סעודתו דפשיטא לן דלא חזי 
ליה למידי האידנא וכו' משמע דקודם אכילה דחזי ליה ממש 
בודאי אמרינן ביה הואיל וכו', וזהו שאמר הכתוב, אך אשר 

המלאכה  )ר"ל אם אפשר שיבוא לאכילה לכל נפש מבלעדי האופה ועושהיאכל לכל נפש 

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

 אפי"ה נקרא לכם, כן נראה לי נכון וכו' עכ"ד.
 

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

וכו', ופליגא דר' אבהו, דאמר ר' אבהו, כל מקום שנאמר לא 

יאכל לא תאכל לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור 
הנאה במשמע, עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך 

  .בנבילה וכו' עי"ש
 

דפלוגתת חזקיה ור' אבהו,  )כלל קפ"ג אות י"ג(וכתב בבית האוצר 
למקרא או יש אם למסורת, עפי"מ תליא אי אמרינן יש אם 

"על הבתים אשר יאכלו אותו  )דף פ"ו.(דאיתא במסכת פסחים 
)משמע שני בני אדם אוכלין בהם" מלמד שהפסח נאכל בשתי חבורות, 

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

ור' יהודה סבר יש אם למסורת כדלקמן, יאכל כתיב  יהא בא"ד(
משמע אדם א' אוכלו בבית א' ולא בשני בתים,  )בחול"ם אחר היו"ד(

אבל גבי אוכלים הרבה כתיב בתים הרבה[ דברי רבי יהודה, 
ר' שמעון אומר "על הבתים אשר יאכלו אותו בהם", מלמד 

]פירש"י, ויאכלו דכתיב בקרא  שהאוכל אוכל בשתי מקומות,
אכל חד וחד מאוכלין קאי[ יכול יהא נאכל בשתי חבורות, 

)וקרינן ת"ל בבית אחד יאכל, ]פירש"י, וקסבר יש אם למקרא 

יאכל אפסח קאי ולא אגברי, כלומר, עיקר תחילת  יאכל בציר"י(
אכילתו תהא בחבורה אחת, ולא יתחלק לשתי חבורות, אבל 

מהכא ואזיל ואכיל הכא, דלא קפיד רחמנא גברא אי  בעי קאי 
אפסח, ולא  )בציר"י(אלא אעיקר תחילת אכילה, מדקרינן יאכל 

יאכל בחול"ם[ במאי קמיפלגי, ר"י סבר יש אם למסורת, ור' 
 שמעון סבר יש אם למקרא עכ"ד הגמ' עיי"ש. 

 
ומתבאר מזה דבכל מקום שאנו רוצים ללמוד דין מתיבת 

, ל"ש ללמוד רק למ"ד יש אם יאכל מהא דקרינן בציר"י
למקרא דלדידיה שפיר יש ללמוד מהקרי בציר"י, משא"כ 
למ"ד יש אם למסורת והמסורת הוא יאכל בחול"ם, לא ילפינן 
מידי מהקרי בציר"י, דהרי יש אם למסורת והקרי לא דרשינן, 
וא"כ ה"ה בדרשא דדריש חזקיה מלא יאכל בצירי דמשמע 

ינן יש אם למקרא, משא"כ דאסור בהנאה, יתכן רק אם אמר
אם אמרינן יש אם למסורת אמרינן דהכתיב הוא יאכל 
בחול"ם, ול"ש ללמוד מזה דאסור בהנאה, ]ועיי"ש ברש"י 

שכ' "מדקרינא" לא יאכל עכ"ל,  )דף כ"א: ד"ה לא יאכל(פסחים 
   ומוכח להדיא דהלימוד הוא מהקרי, וע"כ דקאי למ"ד יש 

    לא יאכל דס"ל יש אם למקרא[ ולכן לא דריש ר' אבהו מ
אם למסורת והמסורת הוא לא יאכל בחול"ם, ולכן הוצרך 
לומר דבכ"מ שנאמר לא תאכל וכו', אף איסור הנאה 
במשמע, עכ"ד הבית האוצר, וכ"כ במהר"ם שיק על תרי"ג 

 .)מצוה קל"ה(מצות 
 

ומו"ר הגאון האדיר מווייטצען זצ"ל בספרו אלף דבר כת"י 
לומר בדברי האבני צדק הנ"ל,  כתב, דכמו כן יש )אות קכ"ב(

דדוקא למאן דס"ל יש אם למקרא נוכל למילף מלשון יעשה 
לכם, דאתיא להורות דאפילו אם אופה לאחרים חשוב  )בקמץ(

לכם ושרי דאמרינן הואיל, משא"כ למ"ד יש אם למסורת לא 
 נשמע מזה הלשון הואיל עכ"ד מו"ר זצ"ל. 



 

 י 

אמר ר' יהושע בן לוי, הדא , )פט"ז הל' ב'(איתא במסכת סופרים ו
)ר"ל יהא אגדתא הכתובה אין לו חלק לעוה"ב, והדורשה מתברך 

, והשומעה אינו מקבל שכר, ומקשה מהא דתני ר' בשמתא(
חיננא בר פפא, פנים בפנים דבר ה', פנים תרי, בפנים תרי, הא 
ארבעה אפין, חד למקרא וחד למשנה וחד לתלמוד וחד 

עקב בר ינאי, כמים הפנים לפנים לאגדה, ר' נחמיה בשם ר' י
בנוהג שבעולם יש לך רב רוצה ללמד ותלמיד שאינו רוצה 
ללמוד, תלמיד רוצה ללמוד והרב אינו רוצה ללמדו, ברם 

 הכא הרב רוצה ללמד והתלמיד רוצה ללמוד עיי"ש.
 

דאיך אפשר לומר  הו בפרשתן(-)עיין בשליחות אליומקשין העולם 
ופני התלמיד שווים ולא בכפייה, דהקרא אתי שיהיו פני הרב 

ויתיצבו בתחתית ההר, א"ר  )דף פ"ח.(שבת מסכת הלא איתא ב
אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה עליהם את 
ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם 
לאו שם תהא קבורתכם עיי"ש, הרי דמותר ללמוד בכפייה 

 עכ"ק. 
 

דלמה כפה עליהם את הקשו,  )ד"ה כפה( התוס' אולם י"ל, דהנה
ישמח , וכתב הגית הא אמרו נעשה ונשמע עיי"שההר כגי

בשם ספר עמודי שש,  קושית התוס'לתרץ  )פ' במדבר(משה 
דהלא הקב"ה שומר משמרתו של תורה כדאיתא בירושלמי 

, בנוהג שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזירה, )פ"א ה"ג(ראש השנה 
, רצו אחרים מקיימים ו שאין גזירותיו אלא על אחרים()הוא עצמרצה מקיימה 

, אבל הקב"ה )אלו הגוזרים אינן מקיימין אותה אלא אחרים מקיימין אותה(אותה 
אינו כן, אלא גוזר גזירה ומקיימה תחילה, מאי טעמא, ושמרו 
את משמרתי אני ה', אני הוא ששימרתי מצותיה של תורה 

רבה פרשת משפטים  תחילה וכו' עיי"ש, וכן איתא במדרש
, מגיד דבריו ליעקב אלו הדברות, חוקיו ומשפטיו ט(-)פרשה ל

לישראל אלו המשפטים, לפי שאין מדותיו של הקב"ה כמדת 
ב"ו, מדת ב"ו מורה לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום, 
והקב"ה אינו כן אלא מה שהוא עושה הוא אומר לישראל 

וכו'  פטיו שכביכול הוא עצמו משמרן()ולכן נקראו חוקיו ומשלעשות ולשמור 
עיי"ש, ולכן במכוון היה מאתו יתברך שיהיה באונס, כדי 

יו ובזה נדחו כל שיהיה להם דין אונס ולא יוכל לשלחה כל ימ
 .המקטריגים עיי"ש

 
דטעמא  )פל"ב בשם המדרש(כתב המהר"ל בתפארת ישראל כן ו

ב דמילתא דכפיית ההר משום דהקב"ה דורש טוב לעמו וחש
מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, ולכך כיון שישראל נתקדשו 
לקדושתו של מקום בתורת קידושין, ובאונס אשה כתיב לא 

יוכל לשלחה כל ימיו, לכן כפה עליהם ההר כגיגית כדי 
           וכיון שכן הרי  ,התורה מאונסבני ישראל שיקבלו 

כנסת ישראל דכלה קרואה הו"ל בבחינת אנוסתו של הקב"ה, 
אזהרת הכתוב ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה  ושייך בנו

  .כל ימיו עיי"ש
 

בשם המפ' דהטעם  )פרשת יתרו(וכן כתב החיד"א בנחל קדומים 
שכפה הקב"ה את ההר כגיגית, זהו בשביל שעי"ז יהא דין 
ישראל כאנוסה, ולא יוכל לשלחה כל ימיו, ושוב לא יחליפנו 

צב על לעולם, וזשה"כ ויתיצבו שהיה לישראל עמידה ומ
)סי' שהיו אנוסים בתחתית ההר עיי"ש, ועיין באגרא דפרקא 

, ולפי"ז לא מוכח מקבלת שהביא כן בשם המדרש רס"ט(
 .התורה דמותר ללמוד בכפיה

 
אך כ"ז א"ש אי אמרינן דקבלת התורה היה ענין קידושין, דאז 
שפיר י"ל דהוי אנוסה ולא יוכל לשלחה וכו', אבל א"א 

קידושין אז י"ל  לא הוה בתורתדנתינת התורה לישראל 
 דכפיית ההר הוה כפיה ממש.

 
     כדאיתא במסכת פסחים שיןודענין קיוהנה מתן תורה הוי 

  ובספר בגדיתקרי מורשה אלא מאורסה עיי"ש,  אל )דף מ"ט:(
    הוא רק אי ס"ל יש אם  זה לכתב, דכ )דף י"ד מדפה"ס(אהרן 

למקרא, משא"כ אי ס"ל יש אם למסורת, א"כ מורשה הוא 
 .כפשוטו עיי"ש

 
הילקוט, דדוקא רבותינו בעלי אגדה דברי ולפי"ז יבואר 

דכיון דס"ל דמהקרא פנים בפנים ילפינן  הוצרכו לדרוש כן,
מכפיית ההר מוכח דמותר ללמוד דמותר ללמוד אגדה, ד

יה, דאי"ל דכפיית ההר היתה כדי שיהיה לבני ישראל דין בכפ
ן, ולפי"ז ס"ל יש אנוסה, דכיון דמתן תורה ל"ה ענין קידושי

אם למסורת, ולא אמרינן הואיל, ומעתה לא צריך קרא דבנין 
ולכן דרשו דזה בא לומר להקהיל המשכן אינו דוחה שבת, 

 את העם בשבת ולדרוש להם דיני שבת ודו"ק.
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