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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה' לאמר בקרבי 
ואיתא  אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן:

וידם אהרן, מה הוה ליה למימר וביום השמיני  במדרש
 .ע"כ וצ"ב ימול בשר ערלתו

 
דרשינן וביום השמיני ימול  ב.()דף קל"והנבס"ד, דבמסכת שבת 

בשר ערלתו אפילו בשבת עיי"ש, וכן מבואר במסכת סנהדרין 
, דאיתא שם, כל מצוה שנאמרה לבני נח ונישנית בסיני, )דף נ"ט.(

לזה ולזה נאמרה, ופריך הגמ', והרי מילה שנאמרה לבני נח 
דכתיב ואתה את בריתי תשמור, ונשנית בסיני וביום השמיני 

, ומשני, )דלא חשבה גבי שבע מצות(אל נאמרה ולא לבני נח ימול, לישר
ההוא למשרי שבת הוא דאתא ביום ואפילו בשבת עיי"ש, 

ד"ה ונראה, דלמ"ל קרא  )פ' תזריע(והקשה בספר פנים יפות 
דמילה דוחה שבת, אמאי לא אמרינן דעשה דמילה דוחה 

דשבת, דהא כללא הוא בכה"ת דאמרינן עשה  תעשה אהל
 .שעיי" תעשה אדוחה ל

 
כתבנו לתרץ, לפימ"ש  )אות ע"א(ובהואיל משה פרשת שמיני 

דבמילה איכא נמי משום איסור  )כתובות ה.(בשיטה מקובצת 
)דף תולש, דתולש בשר מגוף הוי תולש כמבואר במסכת שבת 

בצפורן שלא פירש חייב חטאת לכו"ע אם נטלו בכלי  צ"ד:(
זז, והיכא עיי"ש, וא"כ איכא במילה שני לאוין לאו דחובל וגו

דאיכא שני לאוין לא אמרינן עדל"ת, ולכן צריכין קרא להתיר 
שהביא  )לימוד קל"ג(מילה בשבת עכ"ד עיי"ש, ועיין בלימודי ה' 

בשם התורת כהנים, דביום אפילו  )ח"ב סי' ס"ו(בשם הכנה"ג 
בשבת ובשר אעפ"י שיש בהרת, והיינו דאפילו יש בהרת 

ד"ה  )דף קלד:(ת שבת ובשבת ימול, וכן נראה מרש"י במסכ
ערלתו, והוכיח מזה הכנה"ג דעשה דוחה שני לאוין עיי"ש, 

, ולכן שפיר )סי' ד' אות ג'(ועיין בחמדת ישראל קונטרס דרך חיים 
צריכין קרא דביום השמיני דמילה דוחה שבת, דאי משום 
עדל"ת לא הוה אמרינן דדחי כיון דהוה שני לאוין ועדל"ת 

 .א לאו אחד ולא בשני לאויןלא אמרינן רק היכא דאיכ
 

אך זה אי עשה דוחה ב' לאוין או אינו דוחה האריכו המפ' 
ד"ה ל"ת שיב"כ כתבו,  )דף ג:(בזה, דהתוס' במסכת יבמות 
, סד"א תיתי אחות אשה )דף ז:(בהא דאמרינן במסכת יבמות 

במה מצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דעדל"ת 
מי התם חד איסורא הכא תרי שיב"כ, דא"כ מה פריך מי ד

איסורא, הרי עדל"ת אפילו בתרי איסורא ולא מפלגינן בין חד 

לאו לשני לאוין, אלא דהס"ד דגבי יבום נילוף מאשת אח 
דנימא הואיל ואשתרי אשתרי עיי"ש, הרי דהתוס' ס"ל דאי 
אמרינן עדל"ת אין לחלק בין לאו אחד לשני לאוין, אמנם 

שב"א כתבו לפרש דברי הגמ', רש"י להלן וכן הרמב"ן והר
דסד"א דנילף מאשת אח דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן דלא דמי 
 דהו"ל תרי איסורי, הרי מזה דעדל"ת לא אמרינן רק בחד לאו.

 
כתב, דלכאורה יש להוכיח  )כלל ב'(והפמ"ג בשושנת העמקים 

דעשה דוחה אפילו ב' לאוין, דהרי דינא דעשה דוחה ל"ת 
, )דף ד.(לה כמבואר במסכת יבמות מכלאים בציצית ילפינן 

והלא באיסור כלאים עצמו יש שני לאוין לאו דהעלאה ובגד 
כלאים לא יעלה עליך, ולאו דלבישה לא תלבש שעטנז, הרי 

 דעשה דוחה אפילו ב' לאוין עיי"ש.
 

דיש לדחות  )חאו"ח סי' י"ב בש"ה(וכתב בספר שו"ת מחזה אברהם 
, )חאו"ח סי' ג'(אברהם ראיה זו, עפי"מ שהקשה בשו"ת ברית 

היאך ילפינן מכלאים בציצית  דעשה דוחה לא תעשה, הלא 
כלאים אינו אסור רק בהנאת לבישה כדאיתא במסכת יבמות 

, וכיון דקיי"ל מצוה לאו ליהנות ניתנו, ולשיטת )דף ד:(
אף היכא דאיכא הנאת הגוף  )דף ט"ו(הרשב"א במסכת נדרים 

נות ניתנו, א"כ בלובש בהדי המצוה אמרינן מצות לאו ליה
כלאים לשם קיום מצות ציצית לא חשיב הנאה, דהלא הנאת 
הגוף בטל להמצוה ובכה"ג ליכא איסור כלאים, וכיון שכן 

 היאך מוכח דגם בעלמא אמרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ק. 
 

 )יור"ד סי' ש"א(, לפי מ"ש בהגהות אמרי ברוך לומר שאמנם י
, דבהלכה י"ז פ"י()כלאים  ותכלתרץ סתירת פסקי הרמב"ם בהל

כתב, לא יקח אדם ביצה כשהוא חמה בבגד כלאים שהרי הוא 
מבואר  נהנה בכלאים מפני החמה או מפני הצינה וכו',

  שאיסור כלאים הוא על ידי הנאת גופו וכל שאין נהנה אין 
 בו איסור, ובהלכה י"ח כתב, לא ילבש אדם כלאים ואפילו 

פילו לגנוב את על גבי עשרה בגדים שאינו מהנהו כלום וא
המכס ואם לובש כן לוקה עיי"ש, הרי דגם בלא כוונת הנאה 

 נאסר כלאים.
 

וכתב הברוך טעם דיש לחלק בזה, דלאו דלא יעלה עליך אינו 
דבעינן  )שם(אלא בהנאה, דע"ז דרשו חז"ל במסכת יבמות 

העלאה דומיא דלבישה דאית ביה הנאה, אבל לגבי איסור 
בלא שום הנאה דסוף כל סוף לבישה ממש אסור אף בלבישה 



 

 ב 

לבוש הוא בבגד כלאים, ]עיי"ש שציין בזה לדברי הגר"א 
[, ולכן לענין חימום ידיו )פ"י(בשנות אליהו במסכת כלאים 

בבגד כיון שאינו לובשם רק מעלה על ידיו אין בכך לאו 
דלבישה רק לאו דהעלאה דלא נאסר אלא מחמת הנאה, 

או על גבי עשרה משא"כ לגבי לובש בגדיו מפני המכס 
  .בגדים, בכה"ג אסור בכל ענין עיי"ש

 
ולפי"ז מיושב קושית הברית אברהם, דשפיר צריכין לומר 
דכלאים בציצית מותר מחמת עשה דוחה לא תעשה, דהרי 
גבי לאו דלא ילבש כלאים לא בעי הנאה, ולא שייך להתירו 
מחמת מצות לאו ליהנות ניתנו, ומעתה לא מוכח מכלאים 

עשה דוחה לאו אחד דהוא לאו דלבישה, משא"כ  בציצית רק
לאו דהעלאה דאינה אסורה רק כשנהנה לא בעי דחיה, דהא 
בלא"ה מותר משום דמצות לאו ליהנות ניתנו, ולא בעינן 

 לדחות רק הל"ת דלבישה שזה אסור גם בלא הנאה עכ"ד. 
 

אמנם כ"ז נכון רק אי  ס"ל מצוה לאו ליהנות ניתנו, דלפי"ז 
איסור לא יעלה עליך בלבישת ציצית כיון דלא הוי י"ל דליכא 

הנאה, וליכא רק לאו אחד, משא"כ למ"ד דמצות ליהנות 
ניתנו, נמצא דגם בלבישת ציצית איכא הנאה וקעבר גם על 
הלאו דלא יעלה עליך, ושוב מוכח מכלאים בציצית דעשה 

 דוחה אף ב' לאוין, לאו דלא תלבש ולאו דלא יעלה עליך. 
 

הא דאמרינן מצות ליהנות ניתנו או לאו ליהנות והנה י"ל ד
, ויתיצבו )דף פ"ח.(ניתנו תליא בהא, דמבואר במסכת שבת 

בתחתית ההר, א"ר 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, א"ר אחא בר יעקב 

)שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם בא לאורייתא, מכאן מודעא ר

 עיי"ש. עליכם יש להם תשובה שקבלוה באונס(
 

כתב, די"ל דכפיית ההר היתה  )פ' מקץ(ובספר בשרתי צדק 
מיתתן  )דף ס"ז.(להורות אופני סקילה, דאיתא במסכת סנהדרין 

במה, ר"ע אומר נאמר כאן מכשפה לא תחיה  )דמכשף איש ואשה(
ונאמר להלן אם בהמה אם איש לא יחיה מה להלן בסקילה 
אף כאן בסקילה וכו', בן עזאי אומר נאמר מכשפה לא תחיה 
ונאמר כל שוכב עם בהמה מות יומת, סמכו ענין לו, מה 

 .שוכב עם בהמה בסקילה אף מכשף בסקילה עיי"ש
 

דיליף סקילה  י עקיבאבוכתב בספר בשרתי צדק, דלשיטת ר
לומר דמעולם לא קבלו ישראל את  למכשף מהר סיני, אפשר

התורה בכפיה, ומה שכפה ההר כגיגית על ישראל, אינו רק 
  להורות היאך הוא אופן הסקילה, דלא תימה שדין סקילה
הוא להניח האבן על הארץ ולדחות אותו שיפול וישבור 
מפרקתו, ע"כ הראה הקב"ה שלא כן הוא, ולכן כפה ההר 

ה הוא בהרמת אבן לזרקו כגיגית עליהם, לומר שאופן הסקיל
 עליו עיי"ש.

כתב הטעם דמצות  )ח"ב סי' קכ"ח(והנה בשו"ת שו"מ מהדו"א 
לאו ליהנות ניתנו, משום דהתורה ניתנה בכפיית ההר, ולכן 
לא ניתנו המצות להנות רק לעול על צואריהן כמ"ש רש"י 

עיי"ש, ולפי"ז א"א דכפיית ההר היתה על  )דף כ"ח.(במסכת ר"ה 
רה, שפיר י"ל דמצות לאו ליהנות ניתנו כיון קבלת התו

דניתנה ע"י כפייה, משא"כ א"א דכפיית ההר היתה כדי 
 להורות אופני סקילה, שפיר י"ל דמצות ליהנות ניתנו.

 
בפסוק וידבר משה אל אהרן ואל  י"ב(-)פרשה יוהנה בפרשתן 

אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, פירש"י הנותרים מן המיתה 
ליהם נקנסה מיתה על עון העגל, הוא שנאמר מלמד שאף ע

ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו ואין השמדה אלא כילוי 
בנים שנאמר ואשמיד פריו ממעל, ותפלתו של משה בטלה 
מחצה שנאמר ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההוא עכ"ד, 

 מבואר מזה שסיבת מיתת נו"א היתה בשביל חטא העגל.
 

דקבלת התורה היתה ע"י  וכתבו המפ' דלפי"ד הגמ' הנ"ל
כפייה, יש אמתלא על מעשה העגל דלא יהא נחשב לחטא, 
ואף דע"ז הוא משבע מצות בני נח, אפי"ה כיון דלא הוה רק 

אלמלא וי"ו  )דף ס"ג.(בשיתוף וכדאיתא במסכת סנהדרין 
נתחייבו  )דהא לא כפרו בהקב"ה לגמרי שהרי שתפוהו בדבר אחר(שבהעלוך 

יה עיי"ש, ולכמה שיטות ב"נ לא רשעיהם של ישראל כלי
בתוס' ד"ה  )דף ס"ג:(נצטוו על השיתוף, עיין במסכת סנהדרין 

ד"ה  )סי' קמ"ח(, ובנובי"ת חיור"ד )סי' קנ"ו(אסור, וברמ"א או"ח 
הנה אני אומר עיי"ש, ולפי"ז אי איכא טענת מודעא לא 

 חטאו.
 

ובזה יבואר המדרש, וידום אהרן, ומקשה המדרש מאי 
ל, דאי"ל דאהרן אית ליה אמתלא דאיכא טענת מודעא, הול"

דז"א דהא י"ל דכפיית ההר היתה להורות אופני סקילה, 
ולפי"ז ליכא טענת מודעא, ולכן מקשה המדרש מאי הול"ל, 
וע"ז מתרץ המדרש, וביום השמיני ימול בשר ערלתו, דילפינן 
משם דמילה דוחה שבת, ולכאורה למ"ל קרא דדוחה שבת 

נימא עדל"ת, וע"כ משום דאיכא שני לאוין ובשני אמאי לא 
לאוין לא אמרינן עדל"ת, וע"כ דס"ל מצות לאו ליהנות ניתנו, 
והטעם דלאו ליהנות ניתנו משום דהתורה ניתנה על ידי 
כפייה, וכיון דכפיית ההר היתה משום שלא רצו לקבל 
התורה, ולפי"ז איכא טענת מודעא ושפיר היה לו לאהרן 

 יית העגל, ועכ"ז שתק ודו"ק. אמתלא על עש
 
 

, ע"כ לא פליגי רבנן )דף קל"ב.(עוי"ל, דאיתא במסכת שבת  ב(
)דרבנן אלא במכשירי מילה  )דר"א דס"ל מכשירי מילה דוחה את השבת(עליה 

, אבל מילה גופה דברי הכל דוחה שבת, מנלן, ס"ל דאינן דוחות שבת(
לא אמר ר' אמר עולא הלכה, וכן אמר ר' יצחק הלכה וכו', א

)בשבת כתיב כי אות היא ובמילה כתיב והיה לאות ברית מה אלעזר, אתיא אות אות 

, אלא מעתה תפילין דכתיב בהן אות לידחי להלן שבת אף כאן שבת(



 

 ג 

, גדול )בשבת כתיב ברית לדורותם ברית עולם(שבת, אלא אתיא ברית ברית 
לידחי שבת,  הפר()וערל זכר אשר לא ימול וגו' את בריתי דכתיב ביה ברית 

)בשבת כתיב לדורותם ברית עולם ובמילת קטן כתיב ובן אלא אתיא דורות דורות 

, ציצית דכתיב ביה דורות לידחי שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם(
שבת, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, דנין אות ברית ודורות 

' מאות ברית ודורות לאפוקי הנך דחד חד הוא דכתיב בהן, ור
  .יוחנן אמר, אמר קרא ביום אפילו בשבת עיי"ש

 
, דמה דמשני )ד"ה איתא(וכתב בספר זכרון יעקב פרשת תזריע 

הגמ' דלכן כתיב וביום השמיני למילתיה נשנית להורות 
דמילה דוחה שבת, הנה כ"ז אתיא כר' יוחנן דיליף דמילה 
דוחה שבת מקרא וביום השמיני ימול, אבל לרב נחמן בר 

ף דמילה דוחה שבת מאות וברית ודורות עיי"ש, יצחק דילי
 לפי"ז קושית הגמ' במקומה עומדת.

 
, ויאכלו מעבור )דף ל"ז:(וכתב לתרץ, דאיתא במסכת קידושין 

הארץ ממחרת הפסח, ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכול, 
)דף אלמא אקרוב עומר והדר אכול וכו' עיי"ש, וכתבו התוס' 

י מקשה, דאמאי לא אכלו בני ד"ה אקרוב, בירושלמ ל"ח.(
ישראל בבואם לארץ ישראל מצה מן החדש מטעמא דעשה 
דבערב תאכלו מצות ידחה הל"ת דחדש, ותי' דמצה הוה 
עשה דקודם הדיבור ואין עשה דקודם הדיבור דוחה לל"ת 

א"כ קשיא לן הא מילה ג"כ קודם  שלאחר הדיבור עיי"ש,
לל"ת דצרעת נאמרה לאברהם אבינו, ואפי"ה דוחה  הדיבור

לחד מ"ד, וצ"ל כיון דאף  )דף קל"ב:(כדאיתא במסכת שבת 
לאחר הדיבור נאמרה בפרשה דהכא דכתיב וביום השמיני 
ימול, והאי עשה דוחה צרעת, ולא דמי לעשה דבערב תאכלו 
מצות דלא נאמרה כלל לאחר הדיבור, ומעתה אין מקום 
לקושית הש"ס דהכא דמילה נאמרה ונשנית, דלמילתיה 

שנית, ולא צריכים לתירץ הש"ס דנשנית להורות דמילה ני
 דוחה שבת וכו' עיי"ש.

 
, ר' יונה בעא קומי ר' ה"א(-)פ"בואיתא בירושלמי מסכת חלה 

)וניכרת שהיא ירמיה, בשעה שנכנסו ישראל לארץ ומצא קמה לחה 

מהו שתהא אסורה משום חדש, א"ל למה לא וכו',  מתבואה חדשה(
ישראל מצה בלילי הפסח, א"ר יונה  כך אני אומר לא יאכלו

דלא אמרית  )לאחר שיצאתי מבית המדרש הייתי מתחרט(מן דנפקות תהית 
שמ"ע דוחה ל"ת, על דעתיה  )מצות מצה בלילי הפסח(ליה שנייא היא 

דר' יונה דאמר מצות עשה דוחה ל"ת אף שאינה כתובה 
בצדה ניחא, על דעתיה דר' יוסי דאמר אין מ"ע דוחה לל"ת 

כ כתובה בצדה, מה שיהיו תגרי גוים מוכרין להם וכו' אא"
 עכ"ל הירושלמי.

 
כתב  )כלל א פרט ט"ז(ובספר כהנת עולם למהרשש"ך אחרון 

לפירוש רש"י ותוס' דפליגי ר' יוסי ור' יונה אי עשה דלפני 
הדיבור דוחה ל"ת דלאחר הדיבור או לו, נראה לי דתליא 

, דר' יוחנן ס"ל דף ס.()בפלוגתת ר' יוחנן ור"ל במסכת גיטין 

)כשנאמרה פרשה למשה היה כותבה ולבסוף ארבעים דתורה מגילה מגילה ניתנה, 

, וריש לקיש אמר תורה שנה כשנגמרה כל הפרשיות היה מחברן בגידין ותופרן(
)שלא נכתבה התורה כלל עד לסוף ארבעים שנה לאחר שנאמר לו כל חתומה ניתנה, 

 .עיי"ש קודם שכתבן משה היו סדורות לו על פה עד שכתבן(הפרשיות בשנה ראשונה ושניה, ו
דלריו"ח דס"ל תורה מגילה מגילה  )שם(וכתב המהר"ם שי"ף 

  .ניתנה ליתא הא דאמרינן אין מוקדם ומאוחר בתורה עיי"ש
 

ולפי"ז כש"כ דאינם מקושרין ביחד הנאמרין במצרים עם 
הנאמרין אח"כ בסיני וכל מאמר בפני עצמו קאי לעולם 

ילו אחר שנצטוו בסיני על עשין ול"ת כל מה שנאמר ואפ
במצרים כדקאי קאי, ע"כ מסתברא לומר כיון כשנאמרה 

של חדש  תעשה אבמצרים מצות מצה עדיין לא נאמרו הל
וטבל, לא משכחת לקיימן אלא במקום דליתא שום איסור 
באכילתן, השתא נמי הכי הוא ואינה דוחה ל"ת הנאמר בתר 

וסי, ור' יונה ס"ל חתומה ניתנה הכי וזהו טעמו של ר' י
וכשנכתבה כל התורה ביחד לסוף ארבעים שנה, ומשה רבינו 
ע"ה מסרוה לישראל בההוא שעתא נכנסו בדעת התורה בכל 
הצווין מבראשית עד לעיני כל ישראל, וכאלו נאמר להם אז 
הכל ביחד מפי הגבורה ואפילו המצוות הנאמרין להם 

יו נאמרין השתא עם שאר במצרים אנו רואין אותן כאלו ה
הדברות כולן וכלולין הכל ביחד, על כן מההוא שעתא 
שקבלו כל התורה כתובה אין לחלק בין שהיה נאמר לפני 
הדיבור למה שהיו לאחר הדיבור וכולם נחשבים לאחר 

 הדיבור עיי"ש
 

האריך בענין מצוות התורה אם  )ח"א כלל א' אות ד'(ובבית האוצר 
ת בסיני, וכל מה שאנו מחוייבים רק ניתנו דייקא בפעם אח

מכח קבלת התורה בסיני, או דמתן תורה כבר התחיל בזמן 
האבות, דהיינו דלאברהם נמסרה מצוות מילה, וליעקב גיד 
הנשה ובמצרים מצוות הפסח וכדו', וגם מה שנצטוו האבות 
היה בגדר מתן תורה אפילו קודם שניתנה התורה בסיני, 

מ' שנה שהיו ישראל במדבר עד ונמשך נתינת התורה כל ה
 פטירת משרע"ה.

 
שכתב וז"ל,  )סוף פ"ז דחולין(וציין לדברי הרמב"ם בפי' המשניות 

ושים לבך על העיקר הגדול הנכלל במשנה הזאת, והוא מה 
שאמר מסיני נאסר, לפי שאתה הראת לדעת שכל מה שאנו 
מרחיקים או עושים היום, אין אנו עושין אלא במצות הקב"ה 

משרע"ה, לא שהקב"ה אמר זה לנביאים שלפניו, כגון זה  ע"י
שאין אנו אוכלים אבמה"ח אינו מפני שהקב"ה אסרו לנח, 
אלא לפי שמשה אסר עלינו אבמה"ח במה שצוה בסיני 
שיתקיים איסור אבמה"ח, וכמו"כ אין אנו מלין מפני 
שאאע"ה מל עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהקב"ה צוה 

שנמול כמו שמל אאע"ה, וכן גיד הנשה אותנו ע"י משרע"ה 
איו אנו הולכים אחר איסור יעקב אבינו אלא ממצוות מרע"ה, 
הלא תראה מה שאמרו תרי"ג מצות נאמרו לו למשה מסיני 

 וכל אלו מכלל המצות עכ"ל.



 

 ד 

וכתב שם דבזה פליגי ר' ישמעאל ור' עקיבא במסכת חגיגה 
באוהל מועד, דר"י ס"ל כללות נאמרו בסיני ופרטות  )דף ו:(

ור"ע ס"ל כללות ופרטות בסיני נאמרו, דר"ע ס"ל כללות 
ופרטות נאמרו בסיני משום דסבר דכל חשיבות התורה משום 
שניתנה כולה כאחת בסיני, ומה שנאמר קודם לכן או אח"כ 
אינו בגדר מ"ת, ומשו"ה בהכרח דגם הפרטות נאמרו בסיני, 

ני הו"ל משא"כ ר' ישמעאל ס"ל דגם מה שלא ניתנה בסי
בגדר מ"ת, כי התורה לא ניתנה בסיני בלבד, דגם מה שנאמר 
קודם הדיבור, וכן מה שנצטוו בכל המ' שנה במדבר, הכל 
בגדר נתינת התורה לישראל, ולכן אין הכרח לומר דהפרטות 
נאמרו בסיני, דהרי גם מה שלא נאמר בסיני הוא חלק מתורת 

 ה' שניתנה לישראל עיי"ש.
 

ליא הא דפליגי ר' יוחנן וריש לקיש במסכת וכתב עוד דבזה ת
אי תורה חתומה ניתנה או מגילה מגילה ניתנה,  )דף ס.(גיטין 

דלריו"ח דס"ל מגילה מגילה ניתנה י"ל דכמו כן התורה 
ניתנה עוד מזמן האבות, דלאברהם ניתנה מילה ליעקב גיד 
הנשה ובמצרים פסח ובמרה עוד מצוות, משא"כ ר"ל דס"ל 

לדידיה חיובנו בשמירת התורה והמצוות  דחתומה ניתנה
 דיקא משום שניתנו בפעת אחת בסיני עיי"ש.

 
שכתב דזה אי דרשינן  )פרשת וישלח(ועיין בספר בני שמואל 

סמוכין בכל התורה או רק במשנה תורה, תליא בפלוגתת ר' 
יוחנן וריש לקיש הנ"ל, דאי תורה מגילה מגילה ניתנה ואח"כ 

דבכוונה סידרן בסדר הזה כדי  סידרן משה, א"כ אמרינן
שנדרוש סמוכין, משא"כ אם תורה חתומה ניתנה, וכפירש"י 
שניתנה בשלימותה כסדרה מהקב"ה, א"כ ליכא למידרש 
סמוכין כי סוד צירוף האותיות לה"א הוא והחקר אלוקי 
תמצא למה סמך הכתובים אהדדי, ורק במשנה תורה שמשה 

שם דרשינן סמוכין הוא שחזר ושנה לישראל וסידרן מדעתו 
 עכ"ד.

 
עה"פ וידבר משה אל אהרן ואל  י"ב(-)פרשה יוהנה בפרשתן 

אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, פירש"י הנותרים מן 
המיתה, מלמד שאף עליהם נקנסה מיתה על עון העגל, הוא 
שנאמר ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו, ואין השמדה אלא 

על, ותפלתו של משה כילוי בנים, שנאמר ואשמיד פריו ממ
בטלה מחצה, שנאמר ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההוא 
עכ"ד, מבואר מזה שסיבת מיתת נדב ואביהוא היתה בשביל 

 חטא העגל.
 

והנה המפ' דנו אם אהרן חטא בעשיית העגל, דלכאורה היה 
 )דף ד:(לו אמתלא על עשיית העגל, לפי"מ דמבואר במסכת ע"ז 

ות תשובה עיי"ש, ולפי"ז אין לא חטאו ישראל אלא כדי להור
שום חטא בעשיית העגל, אך האריכו המפ' לדון אי על חטא 

 )דף פ"ו:(ע"ז מהני תשובה, עיין בספר כפות תמרים יומא 
שהביא מספר תאוה לעינים דפליגי בכך אמוראי, דא"ר לוי 

גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל 
ד בכלל, דפליגי אם מועיל עד ה' אלקיך, ורי"א עד ולא ע

תשובה על ג' עבירות החמורות, דמ"ד עד ועד בכלל ס"ל 
דתשובה מהני על כל חטא ופשע, ואפילו פגע באמונת ה' 
מהני תשובה, ואידך ס"ל דרק עד לחטאים הללו מועיל 
תשובה ולא עד בכלל עיי"ש, ולפי"ז א"א דתשובה מהני אף 

ע דתשובה מהני, לע"ז שפיר י"ל דלכן חטאו בע"ז כדי שנד
משא"כ א"א דעל חטא דע"ז לא מהני תשובה, אין להם 
אמתלא לומר דלכן חטאו כדי להורות תשובה, דהא על חטא 

 .דע"ז לא מהני תשובה
 

ובספר סמיכת חכמים בסמיכות מסכת סוטה למסכת קידושין 
דדבר זה אי מהני תשובה על חטא דעבודה כתב,  )דף פ"ו. מדפה"ס(

זרה במחלוקת שנויה, דאמרינן תשב אנוש עד דכא, דכ"א 
נוטריקון דם כופר אשת איש, והיינו ע"ז גילוי עריות שפיכות 
דמים, חד אמר עד ולא עד בכלל ועל אלו הג' עבירות לא 
מהני תשובה, וחד אמר עד ועד בכלל ואכל מילי מהני 

לש עבירות, ופלוגתא זו תליא תשובה אף על אלו הש
 )דף נ"ד.(בפלוגתא אחרת, דלפי דעת הגמ' במסכת פסחים 

תשובה היא אחד משבעה דברים שנבראו קודם שנברא 
  .העולם עיי"ש

 
ולדעת כמה מדרשים תשובה נבראת ביום הראשון לבריאה, 
ונרמז בקרא ורוח אלקים מרחפת על פני המים בזכות תשובה 

ות נרמז בבריאת האורה זו שנמשלה למים, ולכמה דע
, רשיםתשובה, ונפקא מינה בין אלו השני דעות כתבו המפ

דאי אמרינן דתשובה קדמה לבריאת העולם, אז תשובה מהני 
על כל העבירות שבעולם אף על אלו השלשה, דאין שייך 
להגביל שום ענין לומר דעל דבר זה מהני ועל דבר זה לא 

, ואין לתפוס שום מהני, כיון דלא היה שום דבר בעולם אז
מקום וגבול, ובריה בפני עצמה היתה התשובה על כל מה 
    שיברא, אבל אי תשובה נברא ביום הראשון שאז הכל 
נברא כדדרשינן את השמים ואת הארץ לרבות תולדותיהם, 
ואז שייך להגביל ולומר על דבר זה מהני ועל דבר זה לא 

 מהני עכ"ד.
 

א בפלוגתא, דאיתא אך הא מילתא דתשובה קדמה לעולם תלי
ששה דברים קדמו לעולם   ד(-)פרשה אבמדרש רבה בראשית 

וכו', ר' אהבה ברבי זעירא אמר אף התשובה שנאמר בטרם 
הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל, ומאותה שעה תשב אנוש עד 

 )שם סי' ה'(דכא ותאמר שובו בני אדם עיי"ש, וכתב ביפה תואר 
סמוכין, דהת"ק לא ד"ה אף התשובה, דפליגי אי דרשינן 

דריש סמוכין ותשב אנוש עד דכא אינו דבוק עם בטרם הרים 
ילדו, ולכן לא מני דגם תשובה קדמה לבריאת העולם, ור' 
אהבה בר"ז ס"ל דדרשינן סמוכין וכתוב בטרם הרים יולדו 
וכו' תשב אנוש עד דכא שמע מינה דתשובה קודמת לבריאת 

 העולם עכ"ד.



 

 ה 

, וידום אהרו, ומקשה המדרש מה ומעתה יבואר דברי המדרש
הוה ליה לומר, ומשני וביום השמיני ימול בשר ערלתו, דהיינו 
דהטעם דנשנית הוא כדי שיהא עשה דלאחר הדיבור בשביל 
שנוכל לומר עדל"ת וידחה הל"ת דצרעת, דבלא"ה לא הוי 
אמרינן עדל"ת כיון דהוי עשה דקודם הדיבור, והטעם דעשה 

ה לל"ת, דס"ל תורה מגילה מגילה דקודם הדיבור אינו דוח
ניתנה, ולפי"ז דרשינן סמוכין, ותשובה נבראת קודם בריאת 
העולם, ותשובה מהני אף על חטא דע"ז ואיכא אמתלא 

 לאהרן על מעשה העגל, ועכ"ז וידום אהרן ודו"ק.  
 
 
עוי"ל, עפי"ק המפ' הנ"ל דלמ"ל לן דקרא וביום השמיני  ג(

וחה, דמצות מילה דוחה דמילה דוחה שבת, הלא בלא"ה ד
 הל"ת דשבת עכ"ק.

 
דנשים פטורות  )דף כ"ט.(והנבס"ד, דאיתא במסכת קידושין 

ממ"ע דמילה דכתיב וימל אברהם את יצחק בנו כאשר צוה 
אותו אלקים ודרשינן אותו ולא אותה, והקשו התוס' דלמ"ל 
קרא דנשים פטורות תיפ"ל דהוה מ"ע שהז"ג שנימול בשמיני 

 פטורות עיי"ש. ללידתו ונשים 
 

לתרץ קושית התוס',  )פרשת וירא(וכתב בספר נחלת יעקב יהושע 
לפימש"כ בספר מעיין החכמה לתרץ קושית התוס' במסכת 

ד"ה הקבלות, דלמ"ל קרא למעט נשים  )דף ל"ו.(קידושין 
מסמיכה ושאר עבודות, תיפ"ל דהוי מעשהז"ג דהא כל 

וכתב לחדש  העבודות אינן אלא ביום דכתיב וביום צוותו,
דבקדשים אמרינן דנשים חייבות אף דהוה מ"ע שהז"ג, 

דהא דנשים פטורות  )דף ל"ה.(לפי"מ דמסקינן במסכת קדושין 
במ"ע שהז"ג ילפינן מתפילין, דהוקשה כה"ת כולה לתפילין 
ותפילין איתקש לת"ת, והני מילי בכל מצות התורה, אבל 

למד בקדשים דקיי"ל דדבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומ
, )דף כ"א:(ובמס' תמורה  )דף מ"ט.(בהיקש, כמבואר במס' זבחים 

ולפי"ז לענין קדשים לא ילפינן להא דנשים פטורות 
ממעשהז"ג, כיון דילפינן לה מתפילין ותפילין עצמה מת"ת, 
ומשו"ה שפיר איצטריך קרא למעט נשים מעבודות הקדשים, 
דמשום טעמא דמעשהז"ג לא הוי פטרינן להו ממצוות 

 דקדשים עכ"ד. 
 

וברבינו בחיי דמצות מילה הוא  )ח"ב דף ס"ו:(ומבואר בזוה"ק 
א"ר יצחק  י(-)פרשה כ"זכענין קרבן, ועיין במדרש ויקרא רבה 

משפט אדם ומשפט בהמה שוים, משפט אדם וביום השמיני 
ימול בשר ערלתו, ומשפט בהמה ומיום השמיני והלאה ירצה 

דכל מי שהוא מגיש  ות פ"א()אעיי"ש, ועיין בילקוט פרשת לך 
את בנו למילה כאלו כהן גדול מקריב מנחתו ונסכו על גבי 
המזבח עיי"ש, הרי שמצוות מילה לשמונה הו"ל דומיא 
כהקרבת קרבן להשי"ת, ולכן כשם שקרבן מיום השמיני 

 .והלאה ירצה כך המילה

ולפי"ד המדרש הנ"ל דמצוות מילה לשמונה הו"ל דומיא 
י"ת, ולכן כשם שקרבן מיום השמיני כהקרבת קרבן להש

והלאה ירצה כך המילה, א"כ הוי מצות מילה כמצות עשה 
דקדשים דנשים חייבות בהן אף דהוי מ"ע שהזמן גרמא, ולכן 
אי לאו דגלי לן קרא דאותו ולא אותה, לא היינו פוטרין 

 הנשים הימנו ולכן איצטריך קרא עכ"ד.
 

אשר יגע, יכול אפילו  , ת"ר כל)דף צ"ז:(ואיתא במסכת זבחים 
שלא בלע ת"ל בבשרה עד שיבלע בבשרה, יקדש להיות 
כמוה הא כיצד אם פסולה היא תפסל ואם כשרה היא תאכל 

בשר חולין או שלמים  )פסחים דף מ"ה.(כחמור שבה ]ופירש"י 
שזמן אכילתו מרובה מחטאת ונגע בחטאת יקדש להיות 

פסול אחר, כמוה, שאם פסולה היתה החטאת כגון פיגול או 
תיפסל אף זו שבלעה ממנה, ואם כשרה היא, החטאת מהניא 
לבולעת הימנה לאסור באכילה אלא כחמור שבה כחומר 
החטאת שנבלע בה לפנים מן הקלעים ולזכרי כהונה וליום 

)דואכלו וניתי עשה  )תיפסל משום האי פורתא(ולילה אחד[, ופריך ואמאי 

, ומשני אמר רבא אין ל דפסולה()דלא תאכולידחי את ל"ת  אותם דכשירה(
עשה דוחה ל"ת שבמקדש, כדתניא, ועצם לא תשברו בו, 
ר"ש בן מנסיא אומר אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין 

)ניתי עשה דאכילת מוח דכתיב ואכלו את הבשר בלילה בו מוח, אמאי לייתי עשה 

 ולידחי ל"ת, אלא דאמרינן אין עשה דוחה ל"ת שבמקדש הזה(
ולפי"ז מיושב קושית המפ' דלמ"ל קרא דמילה דוחה  עיי"ש,

שבת תיפ"ל משום עדל"ת, דז"א דכיון דמילה הוה כקרבן, 
 ובקדשים הא לא אמרינן עדל"ת.

 
, א"ר יוסי, סח לי אבא אלעזר, )דף ט"ז:(ואיתא במסכת חגיגה 

פעם אחת היה לנו עגל של זבחי שלמים והביאנוהו לעזרת 
מפני שסמיכה בנשים אלא כדי נשים וסמכו עליו נשים, לא 

לעשות נחת רוח לנשים, ואי ס"ד סמיכה בכל כחו בעינן, 
משום נחת רוח דנשים עבדינן עבודה בקדשים וכו' עיי"ש, 
וכתב הטו"א, אבל גבי מצות סמיכה אע"ג דהוי עבודה לי"ל 

)ועיין בשאג"א סו"ס ק"ו שכתב דמצוה סמיכה הו"ל כדומיא עדל"ת בה דרחמנא שריא, 

, והקשה ע"ז מסוגיא הנ"ל במסכת זבחים דמשני רבא "ש(עיי
אין עדל"ת שבמקדש, וקשה דמאי חזית דילפת מהא דשבירת 
עצם דאין עדל"ת שבמקדש, נגמור מעשה דסמיכה דדוחה 
לל"ת דעבודה בקדשים דעשה דוחה ל"ת שבמקדש, וצ"ל 
דאה"נ איכא למיגמר מעשה דסמיכה דדוחה ל"ת, ואיכא 

דאין עדל"ת, ולכן כיון דכללא הוא  למיגמר משבירת עצם
דלקולא ולחומרא לחומרא מקשינן, לכן נקט רבא דאין 

 עדל"ת שבמקדש עיי"ש.
 

כתב, דהא דקיי"ל דלחומרא  )ח"א אות י'(והפמ"ג בפתיחה כוללת 
מקשינן היינו משום דספד"א מה"ת לחומרא ומספק נקיש 
לחומרא ולא לקולא, וכ"כ בספר באר יעקב על השו"ע 

שכתב דלפימש"כ הריטב"א דלענין  )כלל מ"ה(שי כללות חידו
קרבן לא אמרינן לקולא וחומרא לחומרא מקשינן משום 



 

 ו 

דשמא יביא חולין לעזרה, ומשמע דהא דלחומרא מקשינן 
ד"ה דומיא  )דף ג.(הו"ל משום ספיקא עיי"ש, אך בתוס' ב"ק 

דרגל כתבו דהא דמקשינן לחומרא מדה הוא בתורה לא שנא 
לא שנא בממונא עיי"ש, ועיין בספר גנזי יוסף על באיסורא ו

 . )כלל י"ח(, ובספר אתוון דאורייתא )שם(הפמ"ג 
 

 א(-)פרשה גוהטעם דמתו שני בני אהרן מבואר במד"ר שמות 
משום דזנו עיניהן מזיו השכינה,  י(-)פרשה כובמד"ר ויקרא 

כתב דלכאורה למה הציצו  )בפרשתן(ובספר שני המאורות 
תיב כי לא יראני האדם וחי, וכתב דזה היה בחג בשכינה הא כ

השבועות וסברו דמותר להציץ בשכינה, דהעשה של שלש 
פעמים בשנה יראה כל זכורך דחי הל"ת של כי לא יראני 

  .האדם וחי עיי"ש
 

הקשה, דא"כ לכאורה  )אות מ"ט(ובספר כתנת תשב"ץ ח"ב 
באמת אמאי נענשו, וכתב לתרץ לפי"מ דאמרינן דכל מי 

לו קרקע פטור מן הראיה, וכיון דאז במדבר לא היה  שאין
    לא נתחייבו במצות ראיה, ולא שייך  כן ללהם קרקע, ע

, כיון דליכא תעשה אלומר דהעשה דראית פנים ידחה הל
 עשה כלל עכ"ד.

 
אך זה א"ש רק אם ארץ ישראל אינה מוחזקת מאבותינו, אז 
י"ל דלא היה להם קרקע במדבר ולא נתחייבו במצות ראיה, 

א"כ אם ארץ ישראל מוחזקת מאבותינו שפיר היה להם מש
קרקע, ונתחייבו במצות ראיה וי"ל דעשה דראיה ידחה הלאו 

שכתב  )דף ג:(דכי לא יראני האדם, ועיין באור חדש פסחים 
בשם השאג"א להקשות, דלכאורה היאך עשו בני ישראל 
הפסח במדבר, לפימש"כ התוס' דמי שאין לו קרקע פטור 

פסח, ואז לא היה להם קרקע, ותי' דארץ מלעשות את ה
 ישראל מוחזקת להם מאבותיהם עיי"ש.

 
דבנות צלפחד היו מסופקין  )דף קי"ט:(והנה מבואר במס' ב"ב 

בזה אי ארץ ישראל מוחזקת מאבותינו או לא, אם מה דכתיב 
ונתתי אותה לכם מורשה, הפי' דהוא ירושה להם מאבותיהם, 

נה מוחזקת, עיי"ש. והקשה בס' או מורישין ואינם יורשין ואי
צידה לדרך דלכאורה מה ספק יש בזה, דהרי מוכרח דהפי' 
של מורשה הוא דירושה היא להם דהא כתיב תורה צוה לנו 
משה מורשה וגו', ושם ודאי לא שייך לפרש מורישין ואינם 
יורשין וא"כ ע"כ דפי' מורשה היינו ירושה, ותירץ דשם 

 מאורסה, ולכן אין ראיה משם. דרשינן אל תיקרי מורשה אלא 
 

דזה שייך רק  )דף י"ד מדפה"ס(וכתב בס' בגדי אהרן פ' בראשית 
למ"ד יש אם למקרא, ואזלינן בתר הקרי ולכן י"ל אל תיקרי 
מורשה אלא מאורסה, אבל אי אמרינן יש אם למסורת א"כ 
ע"כ דפי' תיבת מורשה הוא דירושה היא להם, ושפיר מוכח 

)פ' ישראל מוחזקת מאבותינו, וכ"כ במשען המים עה"ת דארץ 

, ולפי"ז נמצא דאם אמרינן יש אם למקרא אין לנו ראיה אמור(

דארץ ישראל מוחזקת כיון דיש לפרש לשון מורישין ואינם 
יורשין, משא"כ אם יש אם למסורת מוכרח דארץ ישראל 
מוחזקת דע"כ פי' מורשה הוא ירושה, כדחזינן בפסוק תורה 

 לנו משה מורשה. צוה
 

ונודע מה שהקשו הראשונים על הרמב"ם דס"ל דספד"א 
מה"ת לקולא, א"כ אמאי חייבה התורה אשם תלוי על הספק 

כתב לתרץ,  )חיור"ד סי' א'(. ובשו"ת מהרי"ט )עיין בר"ן ספ"ק דקידושין(
אינו חייב באשם תלוי עד  )פ"ח ה"ב(דהרמב"ם כתב בהל' שגגות 

כיצד אכל חלב וספק אם היה כזית  שיהיה שם איסור קבוע,
או פחות מכזית, או שהיתה לפניו חתיכת חלב וחתיכת שומן 
ואכל אחת מהן ואין ידוע איזה מהן אכל וכו' הרי זה מביא 
אשם תלוי וכן כל כיו"ב, אבל אם היתה לפניו חתיכה אחת 
ספק שהיא חלב ספק שהיא שומן ואכלה פטור שהרי אין כאן 

י"ש, ומבואר דהרמב"ם ס"ל כהמ"ד איסור קבוע וכו' עי
דחתיכה אחת משני חתיכות שנינו,  )דף י"ז:(במסכת כריתות 

ולכן אע"ג דבכל הספיקות ס"ל להרמב"ם דאזלינן לקולא 
  .מ"מ היכא דאיקבע איסורא מודה הרמב"ם דלחומרא אזלינן

 
)ספק חלב ספק ומבואר שם במסכת כריתות דזה אי חתיכה אחת 

ה אחת משני חתיכות שנינו, קמיפלגי אי שנינו, או חתיכ שומן(
יש אם למסורת או יש אם למקרא, דמ"ד יש אם למסורת 
ומצות כתיב, ולפי"ז אף בחתיכה אחת מביא אשם תלוי, 
משא"כ מאן דס"ל יש אם למקרא ומצוות קרינן לכן ס"ל 
דמשני חתיכות שנינו, ולפי"ז כתב שם המהרי"ט דזה אי 

לחומרא תליא אי יש אם  ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא או
למסורת או למקרא, דמאן דס"ל יש אם למקרא וחיוב אשם 
תלוי אינו רק בשני חתיכות דייקא דהו"ל איקבע איסורא, הא 
לאו הכי לא הוי מחמרינן בספיקא משום דס"ל דספיקא 
מה"ת לקולא, משא"כ למאן דס"ל יש אם למסורת, וחיוב 

דס"ל דספיקא  אשם תלוי הוא אף בחתיכה אחת, ע"כ מוכח
 דאורייתא מה"ת לחומרא עכ"ד.

 
ובזה יבואר המדרש, דלכאורה היה להם אמתלא על מה 
שהציצו בשכינה, משום דסברי דהעשה של שלש פעמים 
בשנה יראה כל זכורך דחי הל"ת של כי לא יראני האדם וחי, 
דס"ל דנתחייבו בראיה משום דהיה להם קרקע, דארץ ישראל 

ומשום דאמרינן יש אם למסורת,  מוחזקת לנו מאבותינו,
ומנ"ל דיש אם למסורת, ע"ז קאמר המדרש משום דכתיב 
וביום השמיני ימול בשר ערלתו, דאתיא לומר דמילה דוחה 
שבת, ולכאורה למ"ל קרא תיפ"ל משום עדל"ת, וע"כ משום 
דמצות מילה הוה קדשים וקיי"ל אין עשה דוחה ל"ת 

רה הלא מסמיכה שבמקדש, דאתיא לן משבירת עצם, ולכאו
ילפינן דעשה דוחה ל"ת שבמקדש, וע"כ משום דלקולא 
ולחומרא לחומרא מקשינן, והוא משום דספיקא דאורייתא 
מה"ת לחומרא, ומוכח מכאן דיש אם למסורת, ועכ"ז וידום 

 אהרן ודו"ק. 



 

 ז 

 
א"ר אבדימי בר חמא,  )דף פ"ח.(עוי"ל, דאיתא במסכת שבת  ד(

, )קובא שמטילין בה שכר(הר כגיגית מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ה
ואמר להם אם אתם מקבלין התורה מוטב ואם לאו שם תהא 
קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה 

)שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה שקבלוה לאורייתא 

, וכו' עיי"ש, וכתבו המפ' דלפי"ז לא ייחשב מעשה באונס(
ל לחטא, אי אמרינן דמודעא רבא לאורייתא, ונמצא העג

 שעדיין נידונו כב"נ.
 

, י נחנהוי מז' מצות שנצטוו ב ודה זרהבדהלא ע אינו, האך ז
דזה תלוי אי  )פרשת שמיני(אך כבר כתב בספר נחלת עזריאל 

אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם או לא, דהא דאמרינן 
מאיש  נ"ו.()דף דב"נ נצטוו על ע"ז ילפינן לה במסכת סנהדרין 

איש לרבות ב"נ, וכ"ז א"ש אי ס"ל לא דברה תורה כלבנ"א, 
אבל אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, אז י"ל דב"נ אינם 

 מצווין אע"ז עיי"ש.
 

, ר' יעקב אומר, אין לך כל )דף ל"ט:(ואיתא במסכת קידושין 
מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה שאין 

)באותו מתן שכר להודיעך שאין מתן שכר אלא לעולם תחיית המתים תלויה בה 

, בכיבוד אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב הבא(
לך, בשילוח הקן כתיב למען ייטב לך והארכת ימים, הרי 
שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה 
ושלח את האם ונטל את הבנים, ובחזירתו נפל ומת, היכן 

מיו של זה והיכן אריכות ימיו של זה, אלא למען ייטב טובת י
לך לעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו 

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

 
כתב,  )אות ב'(בעמק הלכה  )פרשת יתרו(ובספר המדרש והמעשה 

אי דברה תורה כלשון בני אדם או לא, דר' יעקב ורבנן פליגי 
דרבנן ס"ל לא דברה 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 יאריכון ימיך לעוה"ב, וא"כ 
ע"כ דיש שכר מצוה בהאי עלמא, ור' יעקב ס"ל דדברה תורה 

א"כ י"ל דשניהם קאי על עוה"ב, ושכר כלשון בני אדם, ו
 מצוה בהאי עלמא ליכא עכ"ד עיי"ש.

 
, ולמה התינוק נימול א(-)פרשה וואיתא במד"ר פרשת תצא 

לשמנה ימים, שנתן הקב"ה רחמיו עליו להמתין לו עד שיהא 
בו כחו, וכשם שרחמיו של הקב"ה על האדם כך רחמיו על 

גו' עיי"ש, וכתב הבהמה מנין שנאמר ומיום השמיני והלאה ו
, דלכאורה לפי הטעם דכדי )ח"א סי' ס"ז(במאיר עיני חכמים 

שיתחזק כחו, למה ממתינין לשמונה ימים נימא דהמצוה 
יהיה מגין על התינוק, וע"כ הטעם הוא משום דשכר מצוה 

 בהאי עלמא ליכא עיי"ש.

 
ומעתה יבואר דברי המדרש, וידום אהרן, ומקשה המדרש 

משני וביום השמיני ימול בשר ערלתו, מאי הול"ל לומר, ו
והטעם הוא כדי שיתחזק כחו, ולא אמרינן דהמצוה מגין 
עליו, משום דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ומעתה ס"ל 
דברה תורה כלשון בני אדם, וי"ל דב"נ אינם מצווים עך ע"ז 

 ועכ"ז שתק ודו"ק.
 
 

עוי"ל, עפי"י הנ"ל דבני אהרן מתו משום חטא העגל, אך  ה(
לכאורה יש להמליץ זכות, דטעותם היתה כיון שאמר הקב"ה 
אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אמר אשר 
בראתיך, ולכן היה להם מקום לטעות בשיתוף ח"ו, אך כבר 
כתבו המפ' דלכן לא נאמר אשר בראתיך כיון דנוח לו לאדם 
שלא נברא משנברא, וע"כ לאו מעליותא הוא בבריאת האדם, 

 כן לא נאמר אשר בראתיך.ול
 

( כתב, דלכאורה )ופ' לך דף טז.( )פ' נח דף ט.(ובספר בא ישועה ונחמה 
דכיון דנח לו לאדם שלא נברא א"כ באמת למה נברא, ותי' 
בשם המגיד שהקשה קו' יתירא מאחר דבעוה"ב אין שום 
אכילה ושתי' כי אם שיהנה מזיו השכינה, א"כ אחר שהנשמה 

גבוה למה נברא בעוה"ז, דאף שיקיים כל הי' מתחילה במקום 
התורה לא יזכה כ"א לאותו המקום שהי' מתחילה, וא"כ מה 
עדיפא לי' בהבראו אדרבה יש לחוש אם יחטא דאפילו להאי 
מקום לא יגיע, ומתרץ דהנפש בעולם העליון נהנה מזיו 
השכינה, אבל זהו נהמא דכסופא בחנם, וכיון שיורדת לעולם 

קונה לו שכרו בדין, ושוב ל"ה נהמא  ומסגל מצות ומע"ט
דכסופא דבדין הוא שיטול שכרו אחר שהשלים עבודתו 

 .בעוה"ז
 

דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא,  אמרינן םאוכתב דכ"ז ניחא 
וא"כ כיון דאינו מקבל שום שכר מצוה בעוה"ז, אז שפיר י"ל 
דע"י ביאתו לעוה"ז יאכל נהמא בלי כיסופא, כי בדין הוא 

וה"ב כיון שלא הי' ניתן לו שכר בעוה"ז, שיטול שכרו לע
אבל א"א דשכר מצוה בהאי עלמא איכא הדקל"ד, דמה ירויח 
ומה נפקותא בבריאת האדם, ואי משום שיאכל נהמא בלא 
כיסופא ובדין יטוך שכרו לעוה"ב, הא כבר קיבל שכר 
בעוה"ז, ומאן יימר שיש בדין ג"כ ליתן לו עוד שכר בעוה"ב, 

טובו יתברך, וא"כ שוב הוה נהמא אם לא מרוב חסדו ו
דכיסופא, וא"כ למה נברא האדם, ונוח לו שלא נברא עכ"ד, 
היוצא לנו מזה דא"א שכר מצוה בהאי עלמא איכא אז 
אמרינן דנוח לו לאדם שלא נברא, משא"כ א"א שכר מצוה 

 בהאי עלמא ליכא אז י"ל דנח לאדם שנברא.    
 

הא דממתינין והבאנו מש"כ הגה"ק מאוסטרווצע זצ"ל דמ
לשמונה ימים כדי שיתחזק כחו, ולא אמרינן דהמצוה מגין 

 על התינוק, מוכח דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא עכ"ד.



 

 ח 

ובזה יבואר דברי המדרש, דמהא דחזינן דנמצות מילה הוא 
ביום השמיני, והטעם הוא כדי שיתחזק כחו, ומוכח מכאן 

ל דנוח לו לאדם דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ומעתה ס"
שנברא, ומעתה היה להם מקום לטעות מהא דכתיב אשר 
הוצאתיך ולא כתיב אשר בראתיך, ולפי"ז מעשה העגל לא 

 הוי חטא, ועכ"ז וידום אהרן ודו"ק.
 
 
עוי"ל, בישוב דברי המדרש הנ"ל, עפי"ק הפנים יפות  ו(

הנ"ל, דלמ"ל קרא דמילה דוחה שבת, אמאי לא אמרינן 
ה הל"ת דשבת, דהא כללא הוא בכה"ת דעשה דמילה דוח

 דאמרינן עשה דוחה ל"ת עיי"ש.
 

ד"ה  )פי"ב ה"א(והנבס"ד, עפי"מ שהביא בשער המלך בהל' ע"ז 
עוד ראיתי בשם מהר"י אשכנזי, שהקשה דאמאי מילה דוחה 
שבת, הא אפשר לקיי"ש למול ע"י קטן דמילת קטן כשירה, 

חסד לאברהם  , ובשו"ת)פ"ב ה"א(כמבואר ברמב"ם הל' מילה 
עיי"ש, ובפשיטות י"ל דקושיא חדא מתורצת  )סי' כ"ט(חאו"ח 

בירך חבירתה, די"ל דאה"נ דזה דמילה דוחה שבת לא 
איצטריך קרא דהא בכה"ת קיי"ל דעשה דוחה ל"ת, אך אי 
לאו קרא הו"א דהיכא דאפשר ע"י קטן הו"ל בכלל אפשר 

הוא לקיים שניהם ולא יחלל את השבת, קמ"ל קרא דגזיה"כ 
 דמילה דוחה שבת ואף היכא דאפשר לקיים ע"י אחר. 

 
כתב לתרץ קושיא הנ"ל, דהא קיי"ל בקטן  )שם(אך בשעה"מ 

אוכל נבילות דאף דאין בי"ד מצווין להפרישו, אבל אסור 
ולכן א"א למולו  )דף קי"ד.(להאכילו בידים עיין מסכת יבמות 

הדקל"ד ע"י קטן משום איסור ספי ליה בידים עיי"ש, ולפי"ז 
למ"ל קרא דמילה דוחה שבת תיפ"ל משום עדל"ת, דאי"ל 
משום דאפשר לקיי"ש ע"י קטן, דז"א דא"א לקיים ע"י קטן 

 דספי ליה בידים אסור. 
 

דספי ליה  )ח"ב סי' ט'(אך לפי"מ דמבואר בפמ"ג פתיחה כוללת 
לקטן בידים בכל איסורים הוי רק מדרבנן, רק בדם שרצים 

ראי הוי מה"ת, ולכל איסורים וטומאת כהנים דאיכא ק
שבתורה לא ילפינן דהוי שני כתובים הבכ"א, דהצריכותא 

לא קאי, דנהי דחדא מחדא ליכא  )דף קי"ד.(במסכת יבמות 
למילף, מ"מ איכא למילף חדא מתרתי והוי שני כתובים 

, ולפי"ז )סי' שמ"ג מש"ז סק"א(הבכ"א עיי"ש, וכ"כ בפמ"ג או"ח 
השעה"מ הנ"ל, כיון דאיסור ליכא למימר כתירוצו של 

להאכיל בידים לקטן הוי רק מדרבנן, ולפי"ז אפשר לקיים ע"י 
 קטן, ולכן שפיר צריכין קרא דמילה דוחה שבת.

 
ובשו"ת  )סי' כ"ט(אך י"ל, לפימש"כ בשו"ת חסד לאברהם או"ח 

דבאיסור כרת י"ל דאסור  )סי' י"ז אות א'(בית יצחק יור"ד ח"א 
ן דבאיסור כרת מוכח מדם, דליכא לספות לקטן מה"ת, כיו

פירכא דמה לדם שהוא בכרת, בשלמא באיסור שאינו בכרת 

לא ילפינן דהוה שני כתובים הבכ"א דנילוף חדא מתרתי, 
משא"כ באיסור שיש בו כרת ילפינן מדם גרידא ול"ה שני 
כתובים הבכ"א עיי"ש, וא"כ באיסורי שבת דהוי בכרת בודאי 

ולפי"ז הדקל"ד למ"ל קרא  ספי ליה בידים אסור מה"ת,
דמילה דוחה שבת תיפ"ל משום עדל"ת, דאי"ל משום 
דאפשר לקיי"ש ע"י קטן, דז"א דא"א לקיים ע"י קטן דספי 

 ליה בידים אסור.
 

 )פ"ב ה"א(ופסחים  )פ"ג ה"א(אולם לפי"מ דמבואר בירושלמי ערלה 
דר' יאשיה יליף דחמץ אסור להאכיל לקטן דכתיב לא יאכל 

שנאמר לא  מקום לדר' יאשיה ס"ל כר' אבהו דכ חמץ, ומשום
יאכל לא תאכל לא תאכלו גם איסור הנאה במשמע, ומיותר 

  .לא יאכל לדרוש דספי ליה לקטן אסור מה"ת עיי"ש
 

דלפי"ז גם באיסור  )סי' של"ז(וכתב בשו"ת מהר"ם שי"ק יור"ד 
כרת איכא ב' כתובים דם וחמץ, וגם באיסור כרת לא מוכח 

לקטן בידים מה"ת, כיון דדם וחמץ הוה מדם דאסור לספות 
שני כתובים עיי"ש, ולפי"ז גם באיסורי שבת אף דהוא איסור 
כרת, עכ"ז י"ל דמה דאסור לספות לקטן בשבת הוא רק 

 מדרבנן.
 

, האוכל מן ה"ז(-)פ"אאך לפימש"כ הרמב"ם בהל' חמץ ומצה 
החמץ עצמו בפסח כל שהוא הרי זה אסור מה"ת שנאמר לא 

יי"ש, ולפי"ז לא דרשינן לחייב על המאכיל יאכל חמץ ע
כאוכל, ולפי"ז באיסור כרת ליכא רק חד קרא, ושפיר י"ל 

 דבאיסור כרת ספי ליה לקטן אסור מה"ת. 
 

כתב לבאר הקרא ויאמרו  )פרשת בהעלותך(ובספר צרור המור 
האנשים האלה אנחנו טמאים לנפש אדם וגו' וז"ל, כי כבר 

תת נדב ואביהוא היה בשביל רמזתי בהרבה מקומות, כי מי
חטא אדה"ר וקין, ולא היתה השכינה שנסתלקה בחטא אדם 
יכולה לירד עד שנו"א יפרעו חוב אביהם, שהם היו דומים לו 
בחכמתו, בענין שבני אהרן לא מתו בשביל חטא ועון אלא 
בקרבתם לפני ה' ועל שהיו דבקים בה' מכל אדם באומרו 

     ון אין מיתה ואחר בקרובי אקדש, וא"כ מאחר שאין ע
שאין מיתה אין טומאה, וז"ש אנחנו טמאים לנפש אדם שאין 
אנחנו טמאים בטומאת מת אלא לנפש אדם הרמוז, וא"כ 
למה נגרע, וכשראה משה דבריהם והבין עמקם נסתפק בדבר 
ואמר עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם כי דינכם מחודש 

 ועמוק וכו' עיי"ש.
 

שכתב לתרץ  )שער הקטן(שת אחרי ועיין בספר חוט המשולש פר
באחד בניסן מתו בני אהרן,  )ריש מסכת יומא(מה דאיתא בירושלמי 

ולמה מזכיר מיתתן ביוה"כ ללמדך שכשם שיוה"כ מכפר כך 
מיתת צדיקים מכפר עיי"ש, דלכאורה קשה מאי מקשה 
הירושלמי מדוע הזכיר מיתתן אצל יוה"כ, הא כיון שמתו נדב 

פני ולפנים, ע"כ מזהיר הכתוב ואל ואביהוא על שנכנסו ל



 

 ט 

יבוא בכל עת וגו' וכדברי רש"י עה"ת, וכתב לתרץ סברת 
הירושלמי, עפימש"כ בספר יד יוסף הטעם דלמה היתה 
במיתת בני אהרן שריפת נשמה וגוף קיים, כי מיתתן היה 
תיקון לחטא אדם הראשון, כי נתגלגל בהם נשמת אדם 

נו מות תמות, מיתה הראשון, שנאמר בו כי ביום אכלך ממ
כפולה היינו מיתת הגוף ומיתת הנפש, והיה אז מיד מיתת 
הגוף, ועתה במיתת בני אהרן מיתת הנפש, וזהו שאמר 
הכתוב, אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו, 
דמלת וימותו הוא אך למותר שכבר אמר אחרי מות שני בני 

הגוף, בקרבתם  אהרן, רק הכוונה הוא אחרי מות כבר מיתת
לפני ה' וימותו מיתת הנשמה, ולכן אמר בקרבתם לפני ה' 
דבאמת לא מתו בחטאם, אלא אדרבה דהיו מקורבים לפני ה' 
ולא חטאו, ואעפי"כ וימותו מיתת הנשמה מחמת חטא אדם 
הראשון, כי נתגלגל בהם נשמת אדם הראשון עכ"ד, ובזה 

מזכיר  יובן דמה"ט לא ניחא ליה להירושלמי לומר דלכן
מיתתם ביוה"כ, משום דחטאו במה דנכנסו לפני ולפנים, דזה 
אינו, דודאי לא חטאו מאומה, ורק בשביל שנתגלגל נשמת 

 אדם הראשון בהם מתו מיתת הנפש עכ"ד.
 

אכלתי לא כתיב כאן אלא  כ"ב(-)פרשה י"טואיתא בבראשית רבה 
ואוכל, אכלתי ואוכל עוד, וכתב הידי משה לפרש דאדה"ר 

מתלא דאין עליו עון במה שאכל מעץ הדעת כי אכל בא בא
רק פחות מכשיעור שאינו בגדר אכילה, וז"ש אכלתי אולם 
כדי להתחייב הייתי נצרך לאכול עוד להשלים השיעור 

שהביא כן מהעשרה  )דף ב. מדפה"ס(עיי"ש, ועיין ביושב אהלים 
 מאמרות עיי"ש.

 
ל אלא אך עדיין צ"ב איזה התנצלות הוא בכך, אף דלא אכ

פחות מכזית הרי עבר על איסורא דאורייתא, דחצי שיעור 
כתב ליישב, דהנה  )דף ד. מדפה"ס(אסור מן התורה, וביושב אהלים 

כתב האוכל מן החמץ  ה"ז(-)פ"אהרמב"ם בהל' חמץ ומצה 
עצמו בפסח כל שהוא הרי זה אסור מה"ת שנאמר לא יאכל 

חד דלא חמץ, והקשו המפ' דלמ"ל להרמב"ם להביא קרא מיו
יאכל, הרי בכל איסורין שבתורה קיי"ל כריו"ח דחצי שיעור 

  .אסור מה"ת
 

תירץ דאיסור חמץ  )סי' י"ח(וכתב שם המשנה למלך שמהרלנ"ח 
לא דמי לחלב דמשם למדו דחצי שיעור אסור, משום דחלב 
אסור לעולם ולא היה לו שעת היתר, משא"כ בחמץ שמותר 

אסור חצי שיעור קודם הפסח, ולכן הוצרך קרא מיוחד ל
ומדבריו אלו יש ללמוד דאיכא סברא לומר  .בחמץ עיי"ש

דה"נ בדבר שאין איסורו קיים לעולם, שאין בו איסור חצי 
שיעור, מה"ט גופיה של המהרלנ"ח דלא דמי לחלב שאין 

  .היתר לאיסורו
 

ממתין עד הערב  הראשון םונודע מש"כ קמאי דאם היה אד
אכלה פגה, הרי שפיר היה רשאי לאכול מעץ הדעת אלא ש

שעץ הדעת לא היה בה איסור עולם, ולסברת המהרלנ"ח 
בדבר שיש היתר לאיסורו לית ביה איסור חצי שיעור, וזה 

ואמר אכלתי ואוכל עוד, דכוונתו  הראשון םשדקדק אד
דהיינו טעמא שאכלתי משום ואוכל עוד לעת ערב שאז יהא 
היתר לאיסורו וממילא דליכא בה איסור חצי שיעור וכדין 

 כלתי עכ"ד.א
 

)ר"פ גיד אך יש להעיר לפימש"כ בספר יד המאיר עמ"ס חולין 

דלאחר דכתיב לא יאכל חמץ להורות דחצי שיעור אסור,  הנשה(
ילפינן בכל איסורין דחצי שיעור אסור אף היכא דהיה לו 
 היתר, וגם היכא דיש היתר לאיסורו עיי"ש, א"כ אין לו 

אך אי  התנצלות על מה שאכל מעץ הדעת, הראשון םלאד
ס"ל דלא יאכל אתיא לחייב על המאכיל כאוכל, ולפי"ז 
דלי"ל קרא מיוחד בחמץ דח"ש אסור אע"ג דיש היתר 
לאיסורו, שוב י"ל דבכל איסורין שיש היתר לאיסורו אמרינן 

 דח"ש מותר עיי"ש.
 

ובזה יבואר המדרש, דמדכתיב וביום השמיני וגו' דאתיא 
למ"ל קרא דדוחה לגלות דמילה דוחה שבת, ולכאורה קשה 

שבת תיפ"ל דעשה דוחה ל"ת, וע"כ דז"א דאי לאו קרא הו"א 
דימול על ידי קטן ולא יחלל את השבת, קמ"ל קרא דמילה 
דוחה שבת, אך לכאורה ע"ז לא צריך קרא דהלא באיסור כרת 
ילפינן מדם דספי ליה לקטן אסור מה"ת, אך ז"א דהלא יש לן 

ניה לשאר איסורי כרת שני כתובים דם וחמץ, ולא ילפינן מי
דספי לקטן אסור מה"ת, ומעתה דקרא לא יאכל חמץ אתיא 
לחייב המאכיל כאוכל, ולא אית לן קרא מיוחד לאסור חצי 

דבכל איסורין שיש היתר לאיסורו  שיעור בחמץ, ולפי"ז י"ל
אמרינן דח"ש מותר, ולפי"ז לא חטא אדה"ר, וא"כ אמאי 

 נענשו בני אהרן, ועכ"ז שתק ודו"ק.
 
 
, ובנחה יאמר שובה ה' )דף ס"ד.(עוי"ל, דאיתא במסכת יבמות  ז(

רבבות אלפי ישראל, מלמד שאין השכינה שורה על פחות 
משני אלפים ושני רבבות מישראל, הרי שהיו ישראל שני 
אלפים ושני רבבות חסר אחד, וזה לא עסק בפו"ר, לא נמצא 

' זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל, אבא חנן אמר משום ר
אליעזר חייב מיתה, שנאמר ובנים לא היו להם הא היו להם 
בנים לא מתו עיי"ש, מבואר מזה דלכן מתו נדב ואביהו מפני 

 שלא נשאו נשים. 
 

כתב לפרש מה  )דרוש תשיעי(והנה הנוב"י בספרו אהבת ציון 
, כל מי שאינו עוסק )דף ס"ג:(דאמר בן עזאי במסכת יבמות 
שופך דמים וממעט הדמות בפו"ר, בן עזאי אומר כאלו 

שנאמר ואתם פרו ורבו, אמרו לו לבן עזאי יש נאה דורש 
ונאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש ואתה נאה דורש ואין 
נאה מקיים, אמר להן בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה 
בתורה עיי"ש, דכוונתו שע"י לימוד התורה עם תלמידים 



 

 י 

כל  )דף י"ט:(סנהדרין  מקיים מצות פו"ר, וכמו שאחז"ל במסכת
המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו עיי"ש, 

  .עיי"ש )דף ס"ב:(וכ"כ בספר שתי ידות פרשת תצוה 
 

ולפי"ז כתבו המפ' להמליץ על נדב ואביהוא דלכן לא נשאו 
נשים דהם רצו לקיים מצות פו"ר ע"י לימוד תורה עם 

, ובספר כרם שלמה י()ר"פ אחרתלמידים, עיין בספר שתי ידות 
פרשת אחרי, ובספר תורת משה להחת"ס פרשת במדבר 
עיי"ש, אמנם כ"ז א"ש אי אמרינן דמצות ת"ת עדיף ממצות 
פו"ר, משא"כ א"א דמצוות פו"ר עדיף מת"ת לפי"ז לאו 

 שפיר עבדי.
 

כתב לפרש, הא דאיתא במסכת  )פרשת לך(ובספר פרדס דוד 
אמר שמואל, הלכה נושא , אמר רב יהודה )דף כ"ט:(קידושין 

אדם אשה ואחר כך ילמוד תורה, ר' יוחנן אמר ריחיים 
בצוארו ויעסוק בתורה, ולא פליגי הא לן והא להו, ורש"י 
ותוס' מדחיקים בפירושם הא לן והא להו, אך י"ל פירוש 

, בשלמא למ"ד )דף ל"ז:(אחר, לפי"מ דאיתא במסכת קידושין 
)ומושב דכתיב גבי חדש לאו מושבות כל מקום שאתם יושבים משמע 

, היינו דכתיב ויאכלו מעבור הארץ ממחרת לירושה וישיבה אתא(
הפסח, ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכול, אלמא אקרוב 

  .עומר והדר אכול עיי"ש
 

, בירושלמי מקשה למה לא אכלו מצה )ד"ה אקרוב(וכתבו התוס' 
מחדש, יבוא עשה דבערב תאכלו מצות וידחה ל"ת דחדש, 

מתרץ דאין עשה דקודם הדיבור דוחה ל"ת שלאחר הדיבור, ו
  .אי נמי גזירה כזית ראשון אטו כזית שני

 
רוצה  )דף ה:(ובשו"ת יד אליהו מקשה מהא דבמסכת יבמות 

שיש בו כרת מפסח  ה דוחה לא תעשהשהגמ' ללמוד דע
ומילה ותמיד שהם דוחין לא תעשה דשבת שיש בה כרת, 

דפסח ומילה הוי לפני )ופריך מה להני שכן ישנן לפני הדיבור 
 )דף ו.(הדיבור, וגם מצוות הקרבת תמיד מבואר במסכת חגיגה 

דהיה לפני הדיבור(, משמע דעשה דלפני הדיבור חמור, 
ובירושלמי משמע דקל, ועכצ"ל דהש"ס דילן פליג אירושלמי 
וס"ל לתלמודא דידן דעשה דקודם הדיבור עדיפא לענין 

ל כאידך תירוצא דחיית לא תעשה, וקושית הירושלמי י"
  .דגזירה כזית ראשון אטו כזית שני

וא"כ י"ל דפו"ר הוה עשה דקודם הדיבור ות"ת עשה דלאחר 
הדיבור, וא"כ שפיר משני הא לן לבני בבל דס"ל דעשה 
דקודם הדיבור חמור ופו"ר הוא עשה דקודם הדיבור, ולכן 
ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה, הא להו היינו לבני ארץ 

כשיטת הירושלמי הנ"ל דעשה דקודם הדיבור ישראל דס"ל 
 קל א"כ ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה עכ"ד.

 
כתב להוכיח כדעת  )סי' נ"ה דרוש ב' לפרשת שמיני(ובדרשות שפת אמת 

הירושלמי דעשה דלפני הדיבור גרע טפי, מהא דאמרינן 
וביום השמיני ימול בשר ערלתו, אעפ"י  )דף קל"ב.(במסכת שבת 

קוץ ומה אני מקיים יקוץ בשאר מקומות חוץ שיש שם בהרת י
ממילה, או אינו אלא אפילו מילה ומה אני מקיים ימול כשאין 
בו בהרת ת"ל בשר אעפ"י שיש שם בהרת, ומפרש הש"ס 
דה"ק מילה דוחה צרעת מאי טעמא דאתי עשה ודחי ל"ת, 
ומאי או אינו דקאמר, הדר קאמר אימור דאמרינן עדל"ת ל"ת 

ולא תעשה הוא, ת"ל בשר דמיתורא גרידא, האי עשה 
יוצא דאין בצרעת  )דף קלג.(שמעינן דדחי, ובאידך ברייתא שם 

)פ"י אלא עשה גרידא וכן פסק הרמב"ם בה' טומאת הצרעת 

, ולפי"ז תיהדר קושיא לדוכתה למ"ל יתורא דבשר למילף ה"ה(
דאפילו במקום בהרת ימול תיפ"ל דעשה דמילה ידחה הלאו 

מזה כהירושלמי דעשה דלפה"ד אינו דוחה דנגע, וע"כ מוכח 
לל"ת שלאחר הדיבור, וכיון דמילה הוה עשה דלפה"ד הוה 
אמינא דלא דחי הלאו דנגע דהוא לאחה"ד, ולכן צריך קרא 
דבשר, והעולה מזה דמקרא דוביום השמיני ימול בשר ערלתו 

 מוכח כהירושלמי דעשה דלפה"ד הוה קל עכ"ד. 
 

הרן ומקשה מה הול"ל ומתרץ ובזה מבואר המדרש, וידום א
וביום השמיני ימול בשר ערלתו דמוכח מיניה כשיטת 
הירושלמי דעשה דלפה"ד קלוש, ולפי"ז י"ל דמצות ת"ת 
עדיף ממצות פו"ר, ומי שנפשו חשקה בתורה פטור ממ"ע 
דפו"ר, וא"כ אמאי נענשו על שלא נשאו נשים, ועכ"ז שתק 

 ודו"ק.
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