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 שפטיםמפרשת 
 חשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ואיתא במדרש  :ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם
דבר אחר ואלה המשפטים, מהו מבלי משים , יא(-)פרשה לרבה 

אמר איוב להקב"ה מי יתן ידעתי , (כ-)איוב דלנצח יאבדו 
שהיה , משל לבריון (ד-ג-)איוב כ"ג ואמצאהו אערכה לפניו משפט

ונין והוציא איסרין, רגם איק )בבית האסורים(שכור בעט בפלקי 
המקום זה ל מושל העיר, קלל לשוטר, אמר הודיעני באיש

למדו את הדין, נכנס, הראו לו מושל שרוי ואני מ מושל העיר
טרד אפרכוס, סימא לדוכוס יושב בבימה סגר למטרונה ו העיר

יר, כיון שראה יסטלקרטוס קרב קיסין למג )עונש(קי נתן קטרי
ייתי שכור המכם  עושה כך נתיירא, אמר בבקשה מושל העיר
כך היה איוב עומד וצווח מי יתן  ,כח מושל העיר ולא ידעתי

 רגם האיקונין שאמר ,ידעתי ואמצאהו אערכה לפניו משפט
 ח(-)איוב ג יאבד יום אולד בו, בעט בפילקי והוציא איסרין ב(-)איוב ג

הלילה ההוא יקחהו  ה(-)איוב גיחשכו כוכבי נשפו, קלל לשלטון 
בבימה סגר למטרונה והנה מרים  ראה המלך יושבאופל, 

, טרד למשה לכן לא תביאו את י(-)במדבר י"ב מצורעת כשלג
ן , סימא לדוכוס זה יצחק שנאמר ותכהיי"ב(-כ)במדבר  הקהל הזה

לאברהם שנאמר ידוע  , נתן קטריקיא(-)בראשית כ"ז עיניו מראות
ולע על , קרב קיסין על יעקב והוא צי"ג-)בראשית ט"ו תדע כי גר יהיה זרעך

, כשראה איוב אמר בבקשה ממך שיכור ל"ב(-)בראשית ל"ב יריכו
ואף אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי,  )איוב ל"ט(הייתי שנאמר 

וכל כך למה שלא היה יודעין כחו של דין, הוי מבלי משים 
ודקדקו המפ' דאמאי מהפך הסדר  .ע"כ המדרש ,לנצח יאבדו

 .במרים ומשה ואח"כ יצחק ואח"כ אברהם ויעק
 

והסגנון הוא באופן זה, דאיוב היה לו תרעומות על והנבס"ד, 
היסורין שבאו עליו, אך כשראה שמרים נענשה בצרעת הוכיח 
דאין לו טענה על היסורין, ושוב כשראה דמשה נענש שלא 
נכנס לארץ ישראל חזרה תרעומתו, אך כשראה דיצחק נעשה 

ש על סומא אז נסתר תרעומתו, וכשראה דאברהם אבינו נענ
תו, אך כשראה ה שאמר במה אדע התחזק שוב בתרעוממ

דיעקב צולע על יריכו הוכיח שתרעומותיו אין בהם ממש 
 והודה ע"ז ואמר שכור הייתי.

 
א"ר חייא בר אבא א"ר סימאי,  ,א.(")דף יסוטה מסכת ב יתאדא

שלשה היו באותה עצה ]דהבה נתחכמה לו[ בלעם איוב 
ששתק נידון ביסורין, יתרו ויתרו, בלעם שיעץ נהרג, איוב 

 ,יו שישבו בלשכת הגזית וכו' עיי"ששברח זכו מבני בנ
דן  )איוב(במה דאיהו , וז"ל איתא )דף ל"ג.(ובזוה"ק פרשת בא 

דפרעה  )מהיועצים הקרובים(בגין דאיוב מקריבי עייטא הכי איתדן, 
עלייהו דישראל בעא לקטלא לון, אמר  הוה, וכד קם פרעה

ממונהון ושליט על גופיהון בפולחנא קשיא יה לא אלא טול ל
אמר ליה קוב"ה, חייך בההוא דינא ממש , ולא תקטול לון

אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו  ה(-)איוב בתהא דאין, מה כתיב 
 ן, ביה איתדןובמה דאיהו דואל בשרו אם לא אל פניך יברכך, 

ולפי"ז לכאורה תקשי על איוב למה התרעם על יסוריו עיי"ש, 
 ון שידע שחטא במה ששתק. כי
 

עי"ז הלא על מה ששתק וכתבו המפרשים דטענתו היתה ד
נצמח טובה לבני ישראל, דנודע קושית המפ' דהיאך יצאו 

ם ישראל ממצרים כיון דהגזירה היתה על ארבע מאות שנה וה
איתא במד"ר פרשת בא אך לא היו במצרים רק רד"ו שנים, 

ב"ה רבון העולמים, ארבע , אמרו ישראל לפני הקא(-ו")פרשה ט
מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר להם 

הנה הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר  יא(-)שה"ש בכבר שלמו שנאמר 
, א"כ דקושי השעבוד הדומה לסתיו השלים הגלות עיי"ש )שם(

לכך היה לאיוב טענה על היסורין דהרי מעצתו להכביד 
 ו עי"ז קודם הזמן עכ"ד.העבודה נצמח להם טובה שיצא

 
עה"פ כי גר  ג("י-ו"טפרשה  )רשיז"ל פרשת לך  "כשאמנם לפימ

יהיה זרעך, דחשבינן הגלות מלידת יצחק, ומשנולד יצחק עד 
וכן  ,שישראל יצאו ממצרים הוה ארבע מאות שנה עיי"ש

עה"פ ומושב בני ישראל וגו', כתב  מ(-)פרשה י"בבפרשת בא 
מצרים אחר שאר הישיבות שישבו רשיז"ל וז"ל, אשר ישבו ב

גרים בארץ לא להם, שלשים שנה וארבע מאות שנה, בין הכל 
וכן  משנולד יצחק עד עכשיו היו ארבע מאות שנה וכו' עיי"ש,

עה"פ עם חסיד  )פרשה י"ח(איתא במדרש שוחר טוב תהלים 
תתחסד, א"ר שמואל לפי שהיה הקב"ה מפתה את משה כל 

ותו שנאמר ויאמר משה אל ה' שבעת ימי הסנה שילך בשליח
בי ה' לא איש דברים אנכי גם אחד, תמול שנים מתמול 
שלשה, שלשום ארבעה, משלשום חמשה, גם ששה, מאז 
שבעה, בשביעי אמר לו שלח נא ביד תשלח, והיה מסרב ואמר 
להקב"ה, רבון העולם כבר חשבתי מה שאמרת לאברהם 

ות שנה ועדיין אבינו בין הבתרים ועבדום וענו אותם ארבע מא
לא נשלמו ולא עשו שם אלא מאתים ועשר, אמר לו הקב"ה 

קדמתי לא כמו שאתה מחשב לעצמך, שמיום שנולד יצחק ה
וכבר להם הקץ ודילגתי אותו וכן אומר מדלג על ההרים וגו' 

 נשלם עיי"ש.



 

 ב 

דזהו יתכן רק אם ארץ ישראל , )פרשת וארא(ראש דוד החיד"א בוכתב 
ע"ה ודר יצחק בארץ בינו אברהם ו מימות אאינה מוחזקת לנ

שאינו שלו וסבל עול גלות, אז שפיר י"ל דזמן הגלות התחיל 
מלידת יצחק, אבל אם נאמר דא"י מוחזקת היא א"כ לא סבל יצחק 

 עכ"ד. ושוב אין לומר דהגלות מתחיל ממנוכלום עול הגלות, 
 

, עה"פ קום התהלך בארץ איתא, תני י(-)פרשה מ"אובמדרש רבה 
הלך בשדה בין לארכה בין לרחבה קנה עד מקום שהלך כדברי 
ר' אליעזר, שהיה ר"א אומר הילוך קנה, וחכ"א לא קנה עד 
שיהלך לארכה ולרחבה, א"ר יעקב בן זבדי טעמיה דר"א קום 

, וביפה )דף ק.(ב"ב מסכת התהלך בארץ וגו' עיי"ש, ועיין ב
שהלך רק  תואר האריך בביאורו, וכתב דלא מצינו בו באברהם

לארכה ולא לרחבה, ובזה נחלקו אי מהני החזקה, וכתב דזה 
אי  )דף פ"ה:(סנהדרין  'מסיונתן ב 'תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור

צריך קרא לחלק או לא, דלר' יאשיה דצריך קרא לחלק 
ובלא"ה משמע שניהם כאחד, א"כ הכא דהקב"ה אמר לו קום 

קא ולא מהני התהלך בארץ לארכה ולרחבה בעינן שניהם דיי
כשהלך לארכה לחוד, משא"כ לר' יונתן דמשמע כל אחד בפני 

וד וקנה אברהם עצמו שפיר מהני בהלך לארכה או לרחבה לח
דטעמיה דר"א דסגי בהילוך בין  רשאת הארץ, וז"ש המד

לארכה ובין לרחבה ממה שנאמר קום התהלך בארץ, דהרי 
  ו עיי"ש.אאע"ה לא הלך רק לארכה ומוכח דלא צריך לתרווייה

 
, דזה אי א"י )פרשת וירא(ועפי"ז כתבו בלקט יוסף וביושב אהלים 

מוחזקת לנו מאבותינו או לאו תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' 
יונתן, דאי צריך קרא לחלק ולא הוי חזקה עד שילך לארכה 
ולרחבה, א"כ כיון שאאע"ה לא הלך רק לארכה לא קנה את 

וגם בהלך לארכה  הארץ, משא"כ אם לא צריך קרא לחלק
ו לחוד הוי חזקה שפיר קנה אאע"ה את הארץ ומוחזקת לנ

אז לא צריך קרא לחלק  י ס"למאבותינו עכ"ד, ומבואר מזה דא
שפיר קנה אאע"ה ארץ ישראל אף דלא הלך אלא לארכה 

י ס"ל לחלק מאבותינו, משא"כ א ואמרינן דא"י מוחזקת לנו
ן דבעינן ארכה , א"כ לא קנה אאע"ה את הארץ, כיוצריך קרא

 ורחבה והוא הלך רק לארכה ולא לרחבה.
 

ובתרגום יונתן כתב לפרש על ותדבר מרים ואהרן במשה על 
אודות האשה הכושית אשר לקח, דקאי על מה שלקח אשה 
כושית כשברח מפני פרעה וריחקה, ולא קאי על צפורה 
עיי"ש, ולכאורה קשה דא"כ מדוע נתעוררו רק עכשיו לדבר 

ה כמה שנים שעברו מאז שלקחה, וי"ל דבאמת מזה והלא ז
הם נתכוונו על שפירש מצפורה אשתו כפשטיה, ואמנם לא 
עוררו עליו על עצם הדבר שפירש ממנה, שהרי משה דרש ק"ו 

, אלא )דף פ"ח.(שבת מסכת והקב"ה הסכים על ידו כדאיתא ב
שטענו נגדו מפני מה לא גירשה לצפורה בגט פיטורין, כדי 

לאחר ולקיים מצות פו"ר, ולכן טענו נגדו על שתוכל לינשא 
שמעגן את אשתו לפרוש ממנה בלא גט והרי עדיין לא קיימה 

 .ובת, דסברו דגם נשים מצוות בפו"רמצות פו"ר בבן 

דלא יגרש , בית שמאי אומרים, )דף צ.(איתא במסכת גיטין ו
שנאמר כי  ,הערודבר אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה 

 )שרפה(ר, ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה מצא בה ערות דב
)לב"ה משמע להו או ערוה או תבשילו שנאמר כי מצא בה ערות דבר 

, דלב"ש )שם(וכו' עיי"ש, והקשה הפני יהושע  שאר דבר סרחון(
נה וחללה לא יקחו ואשה גרושה ולמה נאמר אשה ז תקשי

מאשה לא יקחו, למה לי להזהיר על גרושה תיפ"ל שהיא 
  עכ"ק. נה שהרי א"א לגרש אא"כ מצא בה ערות דברבכלל זו

 
מה ששמע לתרץ הביא  רשת ואתחנן()פבספר זכרון יעקב ו

דהו"א שלא נאסר אלא  ,דמשו"ה הוצרך להזהיר על גרושה
משא"כ זונה לחוד או חללה לחוד  ,כשהיא זונה וחללה יחד

מותרת, לכן כתב פרט הכתוב גרושה ומעתה ליכא לפרש הכי, 
לי זונה תיפ"ל דבכלל גרושה היא, וע"כ דכל אחד דא"כ למה 

דאיתא שם,  )דף ע"ז:(קידושין מסכת ]ועיין בבפני עצמו אסורה, 
לא יאמר גרושה בכהן גדול ותיתי בק"ו מכהן הדיוט, ואנא 

)מהדיוטותו אמינא השתא לכהן הדיוט אסורה לכהן גדול מיבעיא 

וחללה  , למה נאמרה, כשם שחלוקה גרושה מזונהנאסרה עליו(
בכהן הדיוט, כך חלוקה בכהן גדול, פשיטא מיגרע גרע, אלא 
כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן הדיוט, כך אלמנה 
חלוקה מגרושה וחללה זונה בכהן גדול עיי"ש, וכתב 
הריטב"א וז"ל, כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן 
הדיוט, פי' שחייב על גרושה לחודה אף על פי שאינה זונה 
וחללה דהא פלגא קרא ואשה גרושה מאשה לא יקחו ללמד 
שילקה עליה בפני עצמה, וה"ה על חללה לחודה או על זונה 
לחודה כי בא זו ללמד על אלו הא לאו הכי הו"א שאינו חייב 
עד שיהו כולן בה, כך חלוקה אלמנה בכהן גדול סלקא דעתך 

על אמינא כיון דכתיב אלמנה וגרושה וחללה זונה לא לחייב 
אלמנה לחוד קא משמע לן דילמוד מגרושה דהדיוט, דכהן 
גדול לא צריך קרא בפני עצמו דהא מגרושה יליף אלא ללמד 

  .על אלמנה אתא שיהא חייב עליה ולוקה עליה וכו' עכ"ד[
 

אך לפי"ז קשה תינח לב"ש שמעינן ממה דהוסיף הכתוב 
לפרט גרושה דכל אחת בפני עצמה משמע, אבל לבית הלל 

דרשאי לגרש בכל ענין, מנלן דזונה וחללה בפני עצמן  דס"ל
סנהדרין מסכת אסורין, ועכצ"ל דס"ל לבית הלל כרבי יונתן ב

דמדאיצטריך יחדיו משמע כל אחד בפני עצמו, והיינו  )דף פ"ה:(
 .הזכרון יעקב דס"ל לר' יונתן דלחלק לא צריך קרא עכ"ד

 
בה דבר  ב"ש דס"ל דלא יגרש אלא אם מצאהיוצא לנו מזה, ד

רוה, וממה דהוסיף הכתוב לפרט גרושה דכל אחת בפני ע
עצמה משמע, משום דב"ש ס"ל לחלק צריך קרא, אבל לב"ה 
דס"ל דשרי לגרש בכל ענין, מנלן דאיסורן היא כל אחד ואחד 

נענשה ומהא ד בפני עצמו, משום דס"ל לחלק לא צריך קרא, 
דהו"ל לא צדקה במה שטענה נגד משה מרים ונעשית צרעת, ד

ם כן מצא בה דאין אדם מגרש אלא אמשום לגרש את צפורה, 
 .לחלק צריך קראדמוכח מזה ערות דבר, ו



 

 ג 

ובספר  )פרשת שמות(מובא בספר דברי שמואל  ואיתא במדרש
, בשעה שאמר משה אעברה נא )פרשת ואתחנן(דמשק אליעזר 

ואראה את הארץ הטובה, אמר לו הקב"ה למשה, אתמול 
עיי"ש,  י ועכשיו את מבקש ליכנס לארץ ישראלהרגת למצר

כתב דעל הריגת המצרי לא  וישב()פ' אמנם בספר תולדות יצחק 
דבן נח  ח:(")דף נסנהדרין מסכת שום חטא, דהא קיי"ל ב ההי

, רק החטא הוא במה עיי"ש שהכה את ישראל חייב מיתה
 כ"ט(-)שמות פרשה אאיתא במדרש רבה כד שהרגו בשם המפורש,

המצרי, במה הרגו, רבנן אמרו הזכיר עליו את השם  ויך את
  .עיי"ש ו שנאמר הלהרגנו אתה אומרוהרג

 
מות יומת המכה אין לי אלא  )דף ל"א:(בבא מציעא  'מסב יתאוא

במיתה הכתובה בו, מנין שאם אי אתה יכול להמיתו במיתה 
הכתובה בו שאתה רשאי להמיתו בכל מיתה שאתה יכול 

עיקר החטא ולפי"ז , עיי"ש מות יומת מכל מקום ל"תו, להמית
היה במה שהרגו בשם המפורש ולא היה ראוי להורגו בכך, וזה 
אי חטא משה במה שהרג את המצרי במיתה שאינה כתובה בו, 

דברה  ס"ל לאכלשון בני אדם או לא, דאי  תליא אם דברה תורה
להרוג המצרי  כלשון בני אדם שפיר היה משה יכולתורה 

אז לא  דםאי דברה תורה כלשון בני ס"ל תה זו, משא"כ אבמי
 יכול להרוג את המצרי רק במיתה הכתובה בו עיי"ש.

 
 ,ט(-)פרשה ככתיב בפרשת קדושים  ,)דף פ"ה:(סנהדרין  'מסבואיתא 

כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו 
)קרא יתירא יתה אביו ואמו קלל לאחר מ ,קלל דמיו בו, תנו רבנן

וכו', ופריך הגמרא,  הוא דהא כתיב רישיה דקרא אשר יקלל את אביו ואת אמו(
הניחא לר' יונתן דמייתר ליה קרא אביו ואמו, אלא לר' יאשיה 
מאי איכא למימר, דתניא מה תלמוד לומר איש איש, לרבות 
בת טומטום ואנדרוגינוס, אשר יקלל את אביו ואת אמו אין לי 

, אביו שלא אמו אמו שלא אביו )שניהם יחד(אמו אלא אביו ו
)בראש מניין, תלמוד לומר אביו ואמו קילל אביו קלל אמו קלל 

דברי ר' יאשיה, ר' יונתן אומר  המקרא סמך קללה לאביו ובסוף סמך לאמו(
משמע שניהם כאחד ומשמע אחד ואחד בפני עצמו עד שיפרט 

ור מדפרט לך ש"מ דאי לא הוי )וכמו שפרט בחורש בשור ובחמלך הכתוב יחדיו 

יחדו הוה משמע שור לבדו וחמור לבדו והא אביו ואמו דרישא דרשינן נמי או אביו או 

, מנא ליה, נפקא ליה מומקלל אביו אמו וסיפא לאתויי לאחר מיתה(
)דמפיק לאחר מיתה מאביו ואמו , ואידך )דואלה המשפטים(ואמו מות יומת 

בת טומטום ואנדרוגינוס, , ההוא מיבעיא ליה לרבות קילל(
  .ם עיי"שותיפ"ל מאיש איש, דברה תורה כלשון בני אד

 
, דאי ס"ל כר' י(-)אות טוכתב בספר מלא הרועים ערך דברה תורה 

חר יונתן דלחלק לא צריך קרא, ילפינן מאביו ואמו קלל על לא
, ולא דרשינן טומטום ואנדרוגינוסמיתה, ומומקלל אביו ואמו ל

ברה תורה כלשון בני אדם, משא"כ לר' איש איש דס"ל ד
יאשיה דאיצטריך אביו ואמו קלל לחלק, ודרשינן להא דחייב 

 טומטום ואנדרוגינוסביו ואמו, וילפינן לאחר מיתה מומקלל א
 .מאיש איש, ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם עיי"ש

היוצא לנו מזה, דמשה לא נכנס לארץ, והוא משום שהרג את 
מינה הרגו במיתה שאינה כתובה בו, וורש, והמצרי בשם המפ

 דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, וס"ל לחלק לא צריך קרא.
 

* 
 

וז"ל, אמר רב שמואל בר איתא  ו(-י"אפרשה )במד"ר ויקרא  אך
כל שבעת ימי הסנה היה הקב"ה מפתה את משה שילך  ,נחמן

בשליחותו למצרים, הה"ד גם מתמול גם משלשום גם מאז 
אל עבדך הרי ששה, ובשביעי אמר לו שלח נא ביד  דברך

תשלח, אמר לו הקב"ה, משה, את אומר שלח נא ביד תשלח, 
 ,חייך שאני צוררה לך בכנפיך, אימתי פרע לו, ר' ברכיה אמר

כל ז' ימי אדר היה משה מבקש  ,ר' לוי ור' חלבו, ר' לוי אמר
א אמר לו כי לתפלה ותחנונים שיכנס לארץ ישראל, ובשביעי 

 וכו' עיי"ש. תעבור את הירדן הזה
 
ויחר אף ה' במשה, ר' יהושע  ,)דף ק"ב.(זבחים מסכת איתא בו

)סימן מה בן קרחה אומר, כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם 

וזה לא נאמר  של חרון היה שם, פעמים הכאה פעמים נזיפה פעמים קללה וגידוף(
שם שנאמר בו רושם, ר"ש בן יוחאי אומר אף זה נאמר בו רו

הלא אהרן אחיך הלוי, והלא כהן הוא, הכי קאמר אני אמרתי 
כן ואתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לוי וכו' עיי"ש, 

מה חרון אף היה שם, שנטלה  (י"ז-)פרשה גבמד"ר שמות איתא 
 כהונה ממשה ונתנה לאהרן עיי"ש.

 
הכהונה ניטלה העונש היתה דולכאורה י"ל דפלוגתתם אי 

שלא ניטלה הכהונה ממשה והעונש הוא שלא או  ,ממשה
)פרשת תליא בזה, עפימש"כ בספר לוית חן עה"ת ייכנס לאר"י 

דמאי נפק"מ  )דף כ"ג:(קידושין  'מסלתרץ קושית התוס' ב ויקרא(
אי אמרינן דכהנים הוי שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, 

בין  בשם המרדכי לחלק )סי' רנ"ט סקי"א(עפימש"כ הש"ך ביור"ד 
תשמישי קדושה לתשמישי מצוה, דתשמישי קדושה מעלין 
בקודש ולא מורידין, אבל תשמיש מצוה מורידן, ומסיק שם 
דתשמישי מצוה היינו דבר שנעשה למצוה אבל היא צורך 
לבני אדם, כגון נר בית הכנסת שהוא צורך בני אדם להאיר 
להם להתפלל, וכן טסים שעל הספר תורה שנעשה לצורך בני 

ם לסימן שלא יטעו להוציא ספר תורה אחרת המה תשמישי אד
שלוחי דידן או מצוה, ומעתה איכא נפקותא טובא אי כהנים הוי 

דהוי שלוחי דרחמנא א"כ הו"ל ככלי  י ס"לשלוחי דרחמנא, דא
שמשמש לצורך גבוה בלבד דדינו ככלי שרת וכתשמישי 

וי דה י ס"לשנותו ולהוריד מקדושתו, משא"כ אקדושה דאסור ל
שלוחי דידן הו"ל כתשמיש מצוה דהרי משמשים בשליחותם 
לצרכי בני אדם, א"כ שפיר אפשר להוריד הכהן מקדושתו, והא 

אם אירע פסול בכהן גדול ומינו  )דף י"ב:(יומא  'מסדאמרינן ב
תו, שני אינו אחר תחתיו, דקאמר ר' יוסי ראשון חוזר לעבוד

משום איבה, כהן ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט, כ"ג 
  .הדיוט משום מעלין בקודש ולא מורידין עיי"ש



 

 ד 

מבואר מזה דלהוריד מקדושת כה"ג לקדושת כהן הדיוט 
איכא איסורא דמעלין בקודש ואין מורידין, וכש"כ דאין 
להוריד לגמרי מקדושת כהונה, זהו אליבא דמ"ד דכהנים הוי 
שלוחי דרחמנא, דלהמ"ד דהוי שלוחי דידן שפיר רשאין 

 הורידו מקדושתו עכ"ד.ל
 

ולפי"ז י"ל דפלוגתתם אם משה נשאר בכהונתו או דנסתלק 
שלוחי דידן או שלוחי מקדושת כהונה, תליא אי כהנים הוי 

דהוי שלוחי דידן והו"ל כתשמיש מצוה  י ס"לדרחמנא, דא
שה דמורידין אותן, א"כ שפיר י"ל דשלטה חרון אף במ

וי שלוחי דרחמנא דה י ס"לוניטלה ממנו הכהונה, משא"כ א
והו"ל הכהנים כתשמיש קדושה דשייך בהו מעלין בקודש 

, והעונש ואין מורידין, לא היה אפשר להפקיע הכהונה ממשה
 .הוא שלא ייכנס לאר"י

 
שלא נשחט יצחק מפני הטעם  כתב )כלל ה'(והנה בפלח הרימון 

שהיה פסול להקרבה, דהא קיי"ל דקרבן בלא ידיעת הבעלים 
של שותפים שנקרב בלא ידיעת שותף אחד, אותו פסול, וקרבן 

ד"ה דאמר  )דף כ"ג:(קידושין מסכת חלק פסול, כמש"כ התוס' ב
רב הונא, דזה אי קרבן פסול להקרבה בלא ידיעת בעלים תליא 
אם כהנים הוי שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, דאי הוי שלוחי 
דרחמנא הקרבן כשר אף בלא ידיעת הבעלים, כיון שהקב"ה 

וא המשלחו והקב"ה יודע בו, משא"כ אי כהנים הוי שלוחי ה
דידן צריך המשלח לידע מהקרבת הקרבן, ולכן קרבן בלא 

 .ידיעת הבעלים פסול
 

דשלשה שותפין יש  )דף ל:(קידושין מסכת והנה חז"ל אמרו ב
באדם הקב"ה ואביו ואמו עיי"ש, וכיון ששרה אמנו היתה 

ו לקרבן, נמצא לקח שותף ביצחק והיא לא ידעה שאאע"ה
 שהיה יצחק פסול לקרבן עיי"ש.

 
, דבשעה שעקד אאע"ה את (ה-ה")פרשה סבבראשית רבה ואיתא 

ובפלח  ,יו במרום והביט בשכינהבנו ע"ג המזבח תלה עינ
כתב בשם תלמידי האריז"ל דזהו הטעם שלא  )כלל ד'(הרימון 

נעקד יצחק משום שהיה פסול להקרבה, וכמו שאחז"ל שור 
שלא נגמר דינו למיתה מותר להקרבה, ומשנגמר הנסקל עד 

דינו למיתה פסול להקרבה, ויצחק מיד כשהציץ בשכינה 
האדם וחי, ומיד נגמרה דינו למיתה, כדכתיב כי לא יראני 

 עכ"ד. נפסל מקרבן לגבוה
 
  ותכהין עיניו  ,(י-)פרשה ס"הבראשית איתא במדרש רבה ו

את  ינובאברהם שבשעה שעקד א ,המכח אותה ראי ,מראות
 תלה עיניו במרום והביט בשכינה ,יצחק בנו על גבי המזבח

דהזין עיניו ממה שהסתכל  ,וכתב היפה תואר .עיי"ש ,וכו'
    דכתיב כי לא יראני האדם וחי  ,בשכינה ונתחייב מיתה

ונתלו לו עד עת זקנתו שאז כהו עיניו שיחשב כמיתה דסומא 
  .חשוב כמת עיי"ש

והוא משום שהציץ יצחק מבואר מזה, דממה שכהו עיני 
י"ל דלכן היה פסול להקרבה, ונגמרה דינו למיתה, ובשכינה, 

 .וי"ל דכהנים הוי שלוחי דרחמנא
 

* 
 

 )אות ט'( פרשת תולדות )הנספח לספר אבני שוהם(נחלת יעקב ובספר 
הביא בשם החסד לאברהם וז"ל, הענין שהיה יצחק סומא כדי 

כי סומא פטור מכל שישמור המצות כשאינו מצווה ועושה 
המצות, וגם אברהם שמר המצות קודם שנימול בשאינו 
מצווה, אבל יצחק היה נימול לשמונה ימים, והיה מלידתו 
מצווה, ולכן נעשה סומא שישמור המצות כשאינו מצווה, וזה 
הטעם שצוה יצחק לעשו לעשות לו מטעמים ויעקב עשה 

כשאינם כשאינו מצווה, בכדי שכל הג' אבות שמרו המצות 
וד עכ"ל, ועיין בספר חכמת התורה מצווים, שגדול שכרן מא

עשה סומא כדי שכתב נמי כן דיצחק נ )דף ת"ג( פרשת תולדות
 אינו מצווה ועושה עיי"ש. שיקיים המצות בתורת

 
כתב, דאי אמרינן שכר  )דף מ: מדפה"ס(שמות  'ובספר שתי ידות פ

אדע, במה מצוה בהאי עלמא ליכא לא חטא אברהם באמירת 
דאמר באיזה זכות יזכו לארץ ישראל עיי"ש, וכ"כ בזרע בירך 

 עיי"ש. מדפה"ס( )דף ק"פ.ובהגדש"פ ברית מטה משה  ,)פרשת תבא(
 

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

דהיאך אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו הא איכא שכר  וריטב"א(
ם הנאה עיי"ש, וכתב בשו"ת בית מצוה, ותירצו דהוי רק גר

, משום דבאמת לא מצאנו מצללה"נ )סי' נ"ו אות ה'(יצחק חאו"ח 
רק באותן מצות שאין אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, ושכר 

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

לעשותם ולמחד לקבל שכרם, ובאיסורי הנאה אסור רק הנאת 
 הגוף בעולם הזה ולא הנאת הנפש לעולם הבא עכ"ד.

 
אמר, דזה אי מצות  )שנת תשס"ז(וכ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א 

ליהנות ניתנו או לאו ליהנות ניתנו, תליא אי אמרינן גדול 
מסכת שה או גדול מי שאינו מצווה ועושה עיין במצווה ועו

כתב רשיז"ל ד"ה לאו  )דף כ"ח.(, דבמסכת ר"ה )דף ל"א(קידושין 
ליהנות ניתנו וז"ל, לישראל להיות קיומם להם להנאה אלא 

ד"ה  )דף ל"א:(סוכה מסכת לעול על צוואריהם ניתנו עכ"ל, וב
ומר ואם נטל כשר כתב רשיז"ל, דמצות לאו ליהנות נתנו כל

אין קיום מצות הנאת הגוף אלא עבודת עבד לרבו עכ"ל, 
היינו מפני שנתנו  ות ניתנו,נהילאו לצות ומבואר מזה דהא דמ

המצוות לישראל כדי לקיימן בעבדות ובעול על צווארו 
המצווה ועושה לעובדו כעבודת עבד לרבו, והטעם דגדול 

הוא מפני ש ז"ל,וד"ה גדול  ג.( ף)דע"ז מסכת כתבו התוס' ב
  .דואג תמיד לבטל יצרו ולקיים מצות בוראו עיי"ש



 

 ה 

  והיינו דמשו"ה כשהוא מצווה עבודתו הוא משובחת 
ומעולה ביותר, כי אז צריך להתאמץ הרבה כדי לשעבד את 

דגדול  ס"לצרו לקיים עבודתו, ולכן אי לבו ולהכניע את י
 המצווה ועושה יען שהעיקר שצריך ללחום עם יצרו ולכוף 

תעבד להשי"ת, והיינו דלא ניתנו המצוות את עצמו להש
לרבו ולעול על צווארו,  ליהנות בהם אלא כעבודת עבד

גדול מי שאינו מצווה ועושה מפני דלא  י ס"למשא"כ א
"ל אמרינן דהעיקר הוא להתגבר על יצרו וכו' א"כ שפיר י

 .כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א עכ"ד ,דמצות ליהנות ניתנו
 

וז"ל, יתכן לפרש וגם  ו(-ל"ב וישלח )פרשתרבינו בחיי וכתב ה
לרבות שרו של עשו להלחם על שאיחר יעקב אבינו ע"ה את 

, וכן איתא אות ח'( וישלח )פרשתנדרו עיי"ש, ועיין במדרש תנחומא 
וז"ל, ותא חזי בגין דיעקב איחר  דף קע"ד:( וישלח )פרשתבזוה"ק 

אמנם , )פרק ל"ז(נדריה וכו' עיי"ש, וכ"כ בפרקי דרבי אליעזר 
המפ' הקשו דהרי תנאי התנה יעקב אבינו, אם יהיה אלקים 
עמדי וגו' ושבתי בשלום אל בית אבי וגו' וכל אשר תתן לי 
עשר אעשרנו לך, וכיון דעדיין לא שב אין עליו לקיים את נדרו 

 .)ד"ה ויאבק(עכ"ק, עיין בתורת משה להחת"ס 
 

    ב אמר ר ,)דף ע"ד.(כתובות מסכת דאיתא באך י"ל לפי"מ 
, המקדש על תנאי ובעל דברי י יוחנןבאחא בר יעקב אמר ר

   הכל אינה צריכה ממנו גט, איתיביה רב אחא בריה דרב 
איקא בר אחתיה, חליצה מוטעת כשירה, איזו היא חליצה 
מוטעת, אמר ריש לקיש כל שאומר לו חלוץ לה ובכך אתה 

     )לחליצה(כונסה, אמר ר' יוחנן אני שונה בין שנתכוון הוא 
וונה היא, בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה ולא נתכ

    פסולה עד שיתכוונו שניהם ואת אמרת חליצתה כשירה, 
  כל שאומר לו חלוץ לה על מנת שתתן  י יוחנןבאלא אמר ר

, אלמא כיון דעבד מעשה )ואע"ג דלא יהבה כשרה(לך מאתים זוז 
אחולי אחליה לתנאיה הכא נמי כיון דבעל אחולי אחליה 

)בתמיה, דטעמא דהכא לאו "ל בר בי רב שפיר קא אמרת לתנאיה, א

, מכדי כל תנאי משום דאחליה לתנאיה הוא אלא משום דמעיקרא לאו תנאה הוא(
)דאם יעברו ונתתם ואם לא מהיכא גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן 

)למעשה של תנאי דהיינו , תנאה דאפשר לקיומיה יעברו ונאחזו בתוככם(

)שהרי משה צוה ליהושע לתת להם את הארץ יח כי התם על ידי של ונתתם(

הוי תנאיה תנאה, דלא אפשר  שהיה שלוחו של משה ונתנה להם(
)דחליצה אי אפשר לקיימה על ידי שליח על ידי שליח כי התם  הלקיומי

לא הוי תנאה  דאין יכול לומר לשלוחו אם תתן לך פלונית מאתים זוז חלוץ לה(
דלא אפשר  )הבועל לשם קידושין(א ביאה , ופריך וה)לבטל החליצה(
ומשני התם ידי שליח כי התם וקא הוי תנאה,  לקיומיה על

 משום דאיתקוש הויות להדדי עיי"ש.
 

רבינא אמר דכו"ע יש תנאי  ,איתא )דף נ"ג.(יבמות מסכת וב
כתב אע"ג דקיי"ל חליצה מוטעת  )ד"ה ה"ג(בחליצה, וברש"י 

לפי"ז מאן דס"ל דיש תנאי כשירה הני תנאי לא ס"ל עיי"ש, ו
בחליצה לא ס"ל דבעינן אפשר לקיימו ע"י שליח, ]וביבמות 

בתוס' ד"ה רבינא משמע דלא פליגי בהכי, אך מדברי רש"י 
בגליון הש"ס בנזיר  כתב ןהנ"ל נראה דפשיטא להו דפליגי, וכ

 .[)דף י"א.(
 

    דבתנאי בעינן שיהא אפשר לקיימו ע"י  י ס"לאולפי"ז 
לא הועיל התנאי שעשה יעקב בשעת  שליח א"ש, דלפי"ז

 נדרו, כיון דהוא תנאי שא"א לקיים ע"י שליח, ואף אם לא 
מתה רחל בדרך משום  שב לבית אביו עליו לקיים הנדר, ולכן

 .שאיחר נדרו
 
לכאורה יש להביא ראיה דלא בעינן בתנאי שיהא אפשר ו

מסכת וב )דף פ"ח.(שבת מסכת איתא בלקיים על ידי שליח, ד
אמר ריש לקיש, מאי דכתיב ויהי ערב ויהי  ג.( )דף ודה זרהבע

בקר יום הששי, ה' יתירא למה לי, מלמד שהתנה הקב"ה עם 
מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלין את התורה 
אתם מתקיימין ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו עיי"ש, 

 )אות ה'(]עיין בבנין דוד פרשת בראשית  שים,רוהקשו המפ
יך מהני א [()דף י"ג. מדפה"ס הנדמ"חרשת בראשית ובפרדס יוסף פ

התנאי של הקב"ה דאם לא יקבלו ישראל את התורה יחזיר 
העולם לתוהו ובוהו, הא הוי תנאי שא"א לקיים ע"י שליח, 
דקודם שנברא העולם לא היה מי שיהיה השליח, והתנאי בטל 

ומוכח מזה דלא בעינן תנאי שאפשר , והמעשה קיים עכ"ק
 שליח. לקיים ע"י

 

ויהי ערב ויהי בקר יום הששי,  י"ד(-)פרשה י"ט אמנם מצינו במד"ר
א"ר יודן זו שעה יתירה שמוסיפין מחול על הקודש, ובה 
נגמרה מלאכת העולם, ע"כ כתיב יום הששי עיי"ש, ופירשו 
המפ' דה"א יתירה לרבות שעה ראשונה, אחרונה ליום ששי 

דתנאי התנה  ולפי"ז לא מוכח מכאןראשונה לשבת עכ"ד, 
הקב"ה עם מעשה בראשית, ולפי"ז י"ל דבתנאי בעינן שיהא 

 אפשר לקיים ע"י שליח. 
 

, דאי ס"ל חמשה חומשי )פרשת עקב(כסף נבחר  וכתב בספר
תורה ס"ל דה"א יתירה בא ללמוד שהתנה הקב"ה במעשה 
בראשית, משא"כ אי ס"ל שבעה ספרי תורות הן, א"כ אי 
   אפשר דקאי ה"א יתירה ללמוד אם יקבלו חמשה ספרי 
תורה, ולכן סובר דאתיא להך ילפותא דמוסיפין מחול על 

 הקודש עכ"ד.
 
, תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון )דף קט"ו:(שבת איתא במסכת ו

)להבדילה מן ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות 

, לומר )בתחלה ובסוף ויהי בנסוע הארון(מלמעלה ומלמטה  הסמוכות לה(
)שאינה ראויה לכאן דלאו בהליכות מסעות משתעי לעיל מיניה שאין זה מקומה 

, רבי אומר לא מן השם רשת במדבר סיני(אלא בדגלים היתה ראויה ליכתב בפ
)לא זה השם של טעמי הסימניות דמקומה היא דפרשה זו בתחלת מסע שנסעו הוא זה 

מהר סיני דאיירי לעיל מיניה ויהי בחודש השני בשנה השנית בעשרים לחדש נעלה הענן 

כמאן אזלא הא  .לא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו, אוגו'(



 

 ו 

ני א"ר יונתן, חצבה עמודיה שבעה אלו דא"ר שמואל בר נחמ
)דפרשה זו ספר לעצמו נמצא שלמעלה ספר לעצמו ושלמטה שבעה ספרי תורה 

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

ת בטלין ולא ידאגו לפורענות ויצר הרע )לעתיד שיהו כל הפורעניועתידה פרשה זו 

שתיעקר מכאן ותכתב במקומה, ולמה כתבה כאן כדי  בטל(
להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה, פורענות 
שנייה מאי היא ויהי העם כמתאוננים, פורענות ראשונה ויסעו 

)בתוך ג' ימים למסעם מהר ה' וא"ר חמא בר' חנינא שסרו מאחרי ה' 

, והיכן מקומה, האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד בהקב"ה(התאוו 
 אמר רב אשי בדגלים עיי"ש.

 
כתב דזה דמקבלין גרים תליא  )לוציק דף כ.(ובספר תפארת צבי 

א"א דיש חמשה ספרי תורות או ז' ספרי תורות, דאיתא 
במדרש בטנך ערימות חטים, חד אמר מה בטן ראש ולב 

אן, ובטן באמצע, אף תורת כהנים ב' מכאן, ורגל וכרעים מכ
ספרים מכאן, וב' ספרים מכאן, ותורת כהנים באמצע, וחד 

בלא פסולת, אף ישראל צריכין  פשראי ר מה חטים אאמ
להיות בהן פסולת, והיינו גרים עיי"ש, ומעתה אי ס"ל דיש ה' 

וי"ל דאין מקבלין  ספרי תורות אז אין לנו קרא דמקבלין גרים,
דז' ספרי תורות הן אז ע"כ הקרא אתי  י ס"לאגרים, משא"כ 

 .דמקבלין גרים עכ"ד
 

* 
 

ומעתה יתבאר דברי המדרש, דאיוב התרעם דהיסורין באו 
עליו שלא כדין, דעל מה ששתק ונגזרה הגזירה דקושי 
השעבוד, מזה נצמח טובה לבני ישראל שיצאו ממצרים קודם 

דבריה הזמן, אך כשראה שמרים לקתה בצרעת ולא צדקה ב
דאין אדם מגרש אלא משום הו"ל לגרש את צפורה, משה ד
, לחלק צריך קראמוכח מזה דס"ל ם כן מצא בה ערות דבר, וא

לא קנה אאע"ה את הארץ, כיון דבעינן ארכה ורחבה ולפי"ז 
, וארץ ישראל אינה מוחזקת והוא הלך רק לארכה ולא לרחבה

לא נצמח ו י"ל דזמן הגלות התחיל מלידת יצחק,מאבותינו, ו
 טובה ממה ששתק, ולכן סרה תרעומתו.

 
והוא משום נענש ולא נכנס לארץ ישראל, אך כשראה דמשה 

שהרג את המצרי בשם המפורש, והרגו במיתה שאינה כתובה 
בו, ומינה דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, וס"ל לחלק לא 
צריך קרא, ומעתה מוכח דא"י מוחזקת מאבותינו, ואין לומר 

תחיל מלידת יצחק, ולכן חזרה תרעומתו דמאי דהגלות ה
טעמא נענש ביסורין בשביל עצתו שנתן על קושי השעבוד, 

 הרי נצמח מזה טובה לבני ישראל.
 

הטעם דיצחק נעשה ד חזי סומא לדוכוס זה יצחק, דאולם כ
סומא משום שהציץ בשכינה, ולפי"ז י"ל דלכן לא נשחט 

הוי שלוחי  יםיה פסול להקרבה, ומעתה י"ל דכהניצחק דה

והו"ל הכהנים כתשמיש קדושה דשייך בהו מעלין דרחמנא, 
 לא היה אפשר להפקיע הכהונה ובקודש ואין מורידין, 

שלא ייכנס על שסירב בשליחות המקום , והעונש הוא ממשה
, ולאו משום שהרג את המצרי, דזה לא נחשב לחטא לאר"י

ון דמותר היה להורגו בשם המפורש, דס"ל דברה תורה כלש
בני אדם, ומינה דס"ל לחלק צריך קרא, וארץ ישראל אינה 
מוחזקת מאבותינו, וזמן הגלות התחיל מלידת יצחק, ולא 
נצמח טובה מהגזירה דקושי שעבוד, ויסוריו בדין באו עליו 

 ואין ממש בתרעומותיו.
 

אך כשהתבונן דנתן קטאריקי לאברהם חזרה תרעומתו, דכיון 
במה אדע, ע"כ דשכר מצוה דנחשב לחטא מה שאברהם שאל 

וס"ל איכא בהאי עלמא, ומינה דס"ל מצוות ליהנות ניתנו, 
 דלכן היהי"ל  דאינו מצווה גדול ממצווה ועושה, ומעתה

ולאו , יצחק סומא כדי שישמור המצות כשאינו מצווה ועושה
ומעתה משום שהציץ בשכינה די"ל דמותר להסתכל בשכינה, 

, נים הוי שלוחי דידןכהלכן נפסל להקרבה משום די"ל ד
 י"ל דשלטה חרון אף במשה וניטלה ממנו הכהונה, ומעתה

והטעם שלא נכנס לארץ ישראל משום שהרג את המצרי, 
והרגו במיתה שאינה כתובה בו, ומינה דס"ל דברה תורה 
כלשון בני אדם, וס"ל לחלק לא צריך קרא, ומעתה מוכח דא"י 

ל מלידת יצחק, מוחזקת מאבותינו, ואין לומר דהגלות התחי
ולכן חזרה תרעומתו דמאי טעמא נענש ביסורין בשביל עצתו 

 שנתן על קושי השעבוד, הרי נצמח מזה טובה לבני ישראל.
 

אך כאשר ראה קרב קיסין על יעקב, דהוא בשביל שעבר על 
תנאי התנה יעקב אבינו, אם יהיה אלקים עמדי בל תאחר, אף ד

כל אשר תתן לי עשר וגו' ושבתי בשלום אל בית אבי וגו' ו
, אעשרנו לך, וכיון דעדיין לא שב אין עליו לקיים את נדרו

לא הועיל התנאי שעשה יעקב בשעת נדרו, כיון דהוא וע"כ ד
תנאי שא"א לקיים ע"י שליח, ואף אם לא שב לבית אביו עליו 

ולפי"ז הא דכתיב יום הששי אתיא דמוסיפין  לקיים הנדר,
ומקבלין גרים, ז' ספרי תורות, מחול על הקודש, ולפי"ז איכא 

 ומעתה י"ל דלכן נענש אברהם אבינו על שהפריש בני אדם
, ומעתה י"ל דשכר מצוה בהאי המלהכנס תחת כנפי השכינ

עלמא ליכא, והמצווה ועושה גדול ממי שאינו מצווה ועושה, 
וע"כ דיצחק נעשה סומא מפני שהציץ בשכינה, ומטעם זה 

והו"ל הכהנים י שלוחי דרחמנא, נפסל לקרבן, וי"ל דכהנים הו
לא וכתשמיש קדושה דשייך בהו מעלין בקודש ואין מורידין, 

, והעונש הוא שלא ייכנס היה אפשר להפקיע הכהונה ממשה
, ולאו משום שהרג את המצרי, דזה לא נחשב לחטא לאר"י

דמותר היה להורגו בשם המפורש, דס"ל דברה תורה כלשון 
צריך קרא, וארץ ישראל אינה בני אדם, ומינה דס"ל לחלק 

מוחזקת מאבותינו, וזמן הגלות התחיל מלידת יצחק, ולא 
נצמח טובה מהגזירה דקושי שעבוד, ויסוריו בדין באו עליו 

אותה שעה אמר בבקשה ממך שכור , ואין ממש בתרעומותיו
 הייתי, וישרים דרכי ה' ודו"ק.  



 

 ז 

כי תקנה עבד  אשר תשים לפניהם: םואלה המשפטי 
    ברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם:ע

 וצ"ב תחילת פרשה זו בעבד עברי.
 

י נלהביא ראיה דב )בפרשתן( והנבס"ד, עפימש"כ בנחלת עזריאל
במדרש כשם שאתם מצווין  דאיתאלא נצטוו אדינין,  נח
וח, כך אתם מצווין שות מלאכה בששת ימים ובשביעית לנלע

ם ניצא לחפשי חעל עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית 
, גוי ששבת חייב מיתה )דף נ"ח:(ואיתא במסכת סנהדרין ע"כ, 

שנאמר יום ולילה לא ישבותו עיי"ש, ומזה מוכח דדינין אינם 
ה לך שש ומדמצושייכים אלא בישראל ולא לאומות העולם, 

שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חנם, והטעם כמו שאתה 
ח בשביעי, וזה אינו מלאכה בששה ימים ולנו תמצווה לעשו

מות העולם כי גוי ששבת חייב שייך כי אם בישראל ולא באו
 עיי"ש. מיתה

 
 ,כתב )טעם י"ב(שמנה לחמו דרוש לשבת פרק ראשון ספר בו
גוי ששבת חייב מיתה, משום דשבת הוא עדות לכן אמרינן דד

על הקב"ה וכדאיתא במדרש דשלשה מעידין זה על זה, 
ל והקב"ה מעידין על השבת ישראל ושבת והקב"ה, ישרא

שהוא יום מנוחה, ישראל ושבת על הקב"ה שהוא אחד, 
הקב"ה ושבת על ישראל שהם יחידים באומות וכו', מובא 

ד"ה ומי כעמך עיי"ש, וא"כ אם גם גוי  )דף ג:(בתוס' חגיגה 
משמר את השבת בזה מבטל עדות דישראל, כיון דעכו"ם 

ב או פסול דכל פסול לעדות, וקיי"ל דבנמצא בעדות קרו
 העדות בטל עכ"ד.

 
א"ש להנך שיטות דס"ל דעכו"ם הטעם י"ל דזה ולכאורה 

פסול להעיד מה"ת אפילו במקום דליכא למיחש לשקרי, 
דעכו"ם בעדות  )דף ט:(יטין מסכת גת רש"י במשא"כ לשיט

ערכאות נאמנין, כיון דלא מרעי נפשייהו, כיון דמה"ת כשרין 
דפסולי משום דמשקרי, והיכא הם לעדות, ורק מדרבנן הוא 

דידעינן דאינן משקרים כגון בערכאות שפיר י"ל דנאמנים, 
מרבינו יקיר עיי"ש, ולפי"ז י"ל  )דף י:(וכ"כ שם הרא"ש 

דבעדות שמעידין על הקב"ה שביום השביעי שבת מכל 
מלאכתו ודאי עדות אמת הוא, ואינן פסולים להעיד בה מה"ת, 

ששבת חייב מיתה משום  ולפי"ז ליכא למימר הטעם דגוי
 . דיתבטל עי"ז עדות דישראל

 
דזה  ,שכתב (אות ח ' י"בי)ח"ב סועיין בשו"ת בית יצחק אבהע"ז 

תליא בפלוגתת ר"ש ורבנן אי דרשינן טעמא דקרא או לא, דאי 
דרשינן טעמא דקרא אז י"ל דלכן עכו"ם פסול לעדות משום 

דידעינן דהתורה הוציאו מכלל אחיך כיון דמשקר, ורק היכא 
בבירור שאינו משקר ודובר אמת, אז הוא מהימן וכשיטת 

אז  ,רש"י ורבינו יקיר, אבל למ"ד דלא דרשינן טעמא דקרא
אמרינן דבכל גווני אינו מהימן אפילו היכא דידעינן דאינו 

 משקר דגזירת הכתוב הוא עיי"ש.

, דאיתא במסכת עכו"ם קרויין אדםלכאורה יש להביא ראיה דו
דכתיב  )דף מ"ג.(דלולב הגזול פסול, והטעם איתא  "ט:()דף כסוכה 

ולקחתם לכם ביום הראשון וגו', משלכם להוציא את השאול 
דלמ"ל קרא דאינו יוצא בגזול,  )דף ל.(ואת הגזול, והקשו בתוס' 

תיפ"ל דאינו יוצא משום דהו"ל מצהב"ע עכ"ק, ובשו"ת 
למה כתב לתרץ, דלכאורה קשה  )חאו"ח סי' כ"ז(חלקת יואב 

אמרינן דהוי מצהב"ע, ולא נימא דרשאי לגזול משום דאמרינן 
עדל"ת, אך זה טעות משום דהוי עבירה שבין אדם לחבירו, 
ובעבירה שבין אדם לחבירו לא אמרינן עדל"ת, דרק בעבירה 
לשמים אמרינן עדל"ת וכמש"כ השאג"א בסוף הל' מצה, 

יון אולם כ"ז ניחא רק בסוכה גזולה מישראל, דבזה י"ל דכ
דהוא עבירה שבין אדם לחבירו לא אמרינן עדל"ת והוי 
מצהב"ע, משא"כ בסוכה גזולה מעכו"ם, לפימ"ש בשו"ת 

דהאיסור דגזל עכו"ם אינו מצד עצמו רק משום  )סי' כ"ו(חכ"צ 
שלא נרגיל עצמנו במדות רעות ונבוא לגזול גם מישראל, 

ו"ם וא"כ זה לא הוי עבירה שבין אדם לחבירו, כיון דמצד העכ
אין בו איסור, ושוב אמרינן עדל"ת וליכא בזה מצהב"ע, 
ולפי"ז משום דהוי מצהב"ע הוי אמרינן דיצא, ולכן צריך 

  .הקרא דלכם לומר דעכ"ז לא יצא משום דל"ה לכם עכ"ד
 

דזה אי  )דף כ"ג. מדפה"ס(ומבואר בספר פתח האהל ערך הריגה 
קרויין גזל עכו"ם אסור או מותר, תליא אי אמרינן דעכו"ם 

דעכו"ם  )דף נ"ט.(סנהדרין מסכת אדם או לא, דלמאן דס"ל ב
מסכת קרויין אדם אז אמרינן דגזל עכו"ם אסור, ולמאן דס"ל ב

"ם מותר דאינם קרויין אדם אז אמרינן דגזל עכו )דף ס"א.(יבמות 
, הרי לן שעיי" )אות נ"ח(מקץ  רשתעיי"ש, ועיין בבנין דוד פ

 . קרויין אדםעכו"ם ד
 

יש לתרץ קו' ד, קרויין אדםאין ראיה מכאן דעכו"ם אמנם 
החת"ס עפ"י שיטת הר"ת בספר הישר דבעבירה  התוס' כמ"ש

י"ל בשוגג ליכא משום מצוה הבאה בעבירה עיי"ש, ולפי"ז 
ליכא  א באופן דהגזל בידו הוא בשגגה, דבשוגגדאיצטריך קר

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

 הבאה בעבירה.
 

ס"ל דגם  ס"ו(-)פ"ח אות ס"האך המהרי"ט אלגאזי הלכות בכורות 
בשוגג איכא משום מצהב"ע, והביא ראיה ממש"כ הרמב"ם 

וז"ל, אין אדם יוצא ידי חובתו  ה"ז(-)פ"ובהל' חמץ ומצה 
טבל או מעשר באכילת מצה שהיא אסורה לו, כגון שאכלה 

ראשון שלא נטלה תרומתו או שגזלה, זה הכלל, כל שמברכין 
עליו ברכת המזון יוצא בה ידי חובתו, וכל שאין מברכין עליו 
ברכת המזון אין יוצא בה ידי חובתו עכ"ל, ומתבאר מדבריו 
דדין מצהב"ע תלוי בדין ברכה, וכיון שהרמב"ם פסק בהל' 

איסור בין בשוגג בין במזיד , דכל האוכל דבר הי"ט(-)פ"אברכות 
אינו מברך עליו לא בתחלה ולא בסוף וכו' עיי"ש, ממילא יש 

  .להוכיח דאפילו בשוגג נמי איכא פסול דמצוה הבאה בעבירה



 

 ח 

וציין להתוס' הנ"ל שהקשו למ"ל קרא דאינו יוצא במצה של 
טבל תיפ"ל משום מצהב"ע, ואם איתא דבשוגג לא שייך 

ם בתימא, הלא י"ל דאיצטריך מצהב"ע, אלמה הניחו קושית
קרא לאוכל מצה של טבל בשוגג, דמשום מצהב"ע ליכא כי 
אם משום איסור טבל, אלא ע"כ דגם התוס' ס"ל דאפילו 

י -בשוגג איכא פסול משום מצהב"ע עיי"ש, ועיין בספר שד
  מה שקיבץ בזה. )כלל ע"ז אות ח'(חמד כללים מערכת המ"ם 

 
כתב, דזה אי בשוגג  סי' רצ"ח()ובספר שו"ת מהר"ם שיק חאו"ח 

אמרינן מצוה הבאה בעבירה או לא תליא אי דרשינן טעמא 
דאיתא שם בגמרא משל למלך וכו', אף הקב"ה אמר דקרא, 

אני ה' שונא גזל בעולה ממני ילמדו בני ויבריחו עצמן מן 
הגזל, דהקב"ה שונא ומרחיק כל דבר עבירה שנמאס הדבר 

וכדאמרינן בעלמא אדם חותה  אצלו, ולכן אפילו בשוגג פסול
באכילת איסור, וכיון דעצם העבירה מאוס לפני הקב"ה אין 
לחלק בין שוגג למזיד וכמ"ש גזול דומיא דפסח ומה לי שוגג 
מה לי מזיד, אבל למאן דלא דריש טעמא דקרא שפיר י"ל 

מצוה הבאה בעבירה, והתוס' קאי למ"ד דרשינן דבשוגג ל"א 
מדאיצטריך קרא דלך נמצא  ולפי"זטעמא דקרא עיי"ש, 

מצוה הבאה בלא"ה אינו יוצא משום אף למעוטי גזולה, הלא 
מצוה , וע"כ דנפק"מ היכא דעבר בשוגג דלא אמרינן בעבירה

 , והוא משום דלא דרשינן טעמא דקרא.הבאה בעבירה
 

ובזה יבואר המשך הפסוקים, ואלה המשפטים אשר תשים 
משום למוד תורה, לפניהם ולא לפני עכו"ם דעכו"ם אסור ל

דעכו"ם אינן קרויין אדם, ולפי"ז צ"ל דהקרא דלכם אתיא 
היכא דגזל בשוגג דל"ה מצהב"ע, ומינה דלא דרשינן טעמא 
דקרא, ומעתה אפילו שיודעים בבירור שאינו משקר פסול 
לעדות, ובמנוחת השבת לא ישכנו בה ערלים, ולכן הסמיך 

יעית יצא קרא כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשב
לחפשי חנם, דרק בעבד עברי דהוא מצווה על השבת ולכן 
ובשביעי יצא לחפשי חנם, משא"כ בעכו"ם דאסור לשבות 
בשבת, ולכן לגבייהו לא אמרינן ובשביעית יצא לחפשי חנם 

 ודו"ק.
 

***** 
 
 

כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר 
ר ואיתא במד"ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה: 

ר' יהודה אומר, אמרו ישראל להקב"ה הרבה   ז(-)פרשה ל
דיני מצות יש כאן, כי יגנוב איש שור או שה, לפי 

ופי' במתנות כהונה דשור גנבנו רמז על מכירת יוסף )ששור גנבנו 

לפיכך ה' בקר שלמנו  ,, ועשינו עגל(שנקרא שור עיי"ש
וד' צאן תחת תחתיו שמתו תחתיו אבותינו במדבר, 

מלכיות שמלכו בנו, ושגנבנו ליוסף עשינו ד'  השה ד'
  .עיי"ש בדים במצרים וכו'מאות שנה משוע

וצ"ב מדוע צירף הני תרתי אהדדי, חטא דמכירת יוסף וחטא 
 )גליון י'(, ובגליון ישראל סבא העגל, ומה שייכות יש ביניהם

העיר השפע חיים זצ"ל, דהלא מעשה דיוסף קדם לחטא 
עיי"ש, ועיין בספר  במעשה העגל, ל, ואמאי התחיל קודםהעג

 .)בפרשתן(, ובספר בתי נפש )בפרשתן(משען המים 
 

אמר ריו"ח משום רשב"י  )דף ד:(ע"ז מסכת והנבס"ד, דמבואר ב
גל עליהם כדי לא היו ישראל ראוין לאותו מעשה, וכל זה נתגל

 להורות תשובה עיי"ש.
 
נודע קושית המפ' דהאיך מהני תשובה, הלא הקב"ה הוא ו

דמלך שמחל על כבודו  )דף ל"ב:(מלך, וקיי"ל במסכת קידושין 
כתב לתרץ,  )פרשת אחרי(אין כבודו מחול עכ"ק, ובקדושת יו"ט 

 ג(-)דברים ל, לפרש הפסוק )פרשת נצבים(עפימש"כ בספר זרע קודש 
ושב ה' אלקיך את שבותך וגו', דהנה כשאדם שב בתשובה 

ה, וזה ידוע ומתחרט מאוד על מעשיו הרעים שעשה עד עת
שכל מה שהאדם עושה למטה, גורם כן למעלה בעולמות 
העליונים, דבאתערותא דלתתא אתער לעילא, ועד"ז פירשו 

דע מה למעלה  )פ"ב מ"א(אבות מסכת הצדיקים מאמר חז"ל ב
ממך, שמעצמך תוכל לידע מה למעלה, כי הכל תלוי בהאדם, 

לכן שנתן בו יתברך הכח הזה לעורר בכל מעשיו למעלה, ו
כשאדם עושה תשובה ומתחרט על חטאו, גורם תשובה 

שכביכול  )דף ל"ב.(למעלה, ע"ד שאמרו חז"ל במסכת ברכות 
אומר ואשר הרעותי, אני הוא שגרמתי להם שבראתי את היצר 
הרע, ושב הוא כביכול ומתחרט על בריאת היצר הרע, וזה 
שאמר ושב ה"א את שבותך כלומר שהוא כביכול ישוב 

ידי שבותך, וזה שובה ישראל עד ה' אלקיך,  בתשובה על
רצ"ל דגם הוא ישוב ויתחרט על זה עכ"ד, ושמעינן מזה 
דגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, עד ועד בכלל 
שכביכול שב ומתחרט על שברא את היצר הרע, וממילא 
רווחא לן שמעתתא, דאף דמשורת הדין אינו מועיל תשובה, 

לה צריך לעשות תשובה על עם כל זה מחמת שגם הוא יתע
שגרם לנו שברא היצר הרע, על כן הוצרך הוא יתברך לומר 

 שיועיל תשובה גם לנו ומלך פורץ גדר וכו' עכ"ד.
 

, דרש רב נחמן בר רב חסדא, )דף ס"א.(ואיתא במסכת ברכות 
מאי דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם בשני יודי"ן, שני יצרים 

יצר רע, מתקיף לה רב נחמן ברא הקב"ה אחד יצר טוב ואחד 
בר רב יצחק, אלא מעתה בהמה דלא כתיב בה וייצר לית לה 
יצרא, והא קא חזינן דמזקא ונשכא ובעטא, אלא כדר' ירמיה 
בן אלעזר, דאמר ר' ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא הקב"ה 

  .באדם הראשון שנאמר אחור וקדם צרתני עיי"ש
 

שני יודי"ן, משום דשני מבואר מזה דא"א דמה דכתיב וייצר ב
יצרים ברא הקב"ה, אז ע"כ ס"ל דחוה מצלע נבראת, ומאן 
דס"ל דו פרצופין נבראו, ע"כ דלא ס"ל דשני יצרים ברא 

 .)דף צ"ו מדפה"ס(הקב"ה, ועיין בספר סמיכות חכמים בהקדמה 



 

 ט 

ולפי"ז הא דאמרינן דהקב"ה מתחרט ואמר אשר הרעותי, 
דברא הקב"ה יצר טוב ויצר יוצדק רק למאן דס"ל וייצר היינו 

הרע, ואמרינן דחוה מצלע נבראת, משא"כ מאן דס"ל דדו 
פרצופין נבראו ולא ברא הקב"ה את היצר הרע, רק נברא ע"י 
חטא אדם הראשון, לדידיה ליתא לדרש זה, ולפי"ז מוכח 

 לכאורה מהא דאמרינן דתשובה מהני, דחוה מצלע נבראת.
 
ש הקרא ויבא יוסף את דבתם לפר )פרשת וישב(יציב פתגם ספר בו

רעה אל אביהם, דיש לבאר מחלוקת יוסף עם אחיו במה שהיו 
מזלזלים בבני השפחות לקרותם עבדים, דהנה המהרש"א 

כתב דהא דנשא אברהם את הגר  )דף ק(יבמות מסכת בח"א ב
שהיתה שפחה ואסורה לו, משום דממילא נשתחררה כדין 

דהבא על  י' רס"ז ס"ט()סהנושא שפחתו, לדעת הסוברים ביור"ד 
שפחתו נשתחררה, דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות 
ומסתמא שחררה, ושכן צריך לומר גבי יעקב שנשא שפחת 
רחל ולאה עיי"ש, ולכן כיון שבהכרח צ"ל שנשתחררו 
השפחות, ע"כ הוכיח יוסף את אחיו שהיו מזלזלים בהם 

  .לקרותם עבדים
 

דבתם רעה אל אביהם דייקא,  וזהו מ"ש הכתוב ויבא יוסף את
שדבתם שהם קורים להם עבדים הוי רעה אל אביהם, דכיון 
דס"ל שלא נשתחררו א"כ ח"ו עבר אביהם באיסור נישואי 

גבי  )אות מ"ט(אור תורה פרשת לך ספר שפחה, אך לפימש"כ ב
אברהם שנשא את הגר, דאצ"ל דמסתמא שחררה, דאף אם לא 

מצות פו"ר, אמרינן דאתי  שחררה מ"מ כיון דעדיין לא קיים
קדש, אמנם י"ל דכיון  העשה דפו"ר ודחי הל"ת דלא יהי

דבדידה ליכא עשה דנשים אינן מצוות על פו"ר, תו ליכא 
 א.(")דף מגיטין מסכת למימר דעשה דוחה ל"ת כמבואר בתוס' 

 עכ"ד. בתוס' ד"ה לישא שפחה
 

א האיש מצווה על פו"ר אבל ל ,תנן (:)דף ס"הובמסכת יבמות 
האשה, רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר ויברך 

ובגמרא איתא מנה"מ,  ,אותם אלקים ויאמר להם פרו ורבו
אמר ר' אילעא משום ראבר"ש אמר קרא ומלאו את הארץ 
וכבשוה איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבש, ופריך 

וכבשה  אדרבה וכבשוה תרתי משמע אמר רב נחמן בר יצחק
דפליגי אי יש אם כתב,  )סוף דרוש י"א( י"ש, ובדורש לציוןכתיב עי

דס"ל דעל  רוקהבן בחנן יו' למקרא או יש אם למסורת, דר
שניהם הוא אומר פרו ורבו, הוא משום דס"ל יש אם למקרא 
וכבשוה קרינן וגם אשה מצווה אפו"ר, והת"ק ס"ל דיש אם 

 למסורת וכבשה כתיב ואשה אינה מצווה אפו"ר עיי"ש. 
 

כתב לחדש דאי  )פרשת תזריע(והנה בספר נפתלי שבע רצון 
אמרינן דו פרצופין נבראו אז גם אשה מצווה אפו"ר דלשניהם 
נאמר פרו ורבו, אבל למ"ד דנבראו פרצוף וזנב והזכר נברא 
ראשון, ס"ל דרק האיש מצווה על פו"ר דמה"ט נברא הזכר 

 תחלה להורות שהוא לבד מצווה במצוה זו עיי"ש.

יבואר המדרש דהתרעמו דלמה נענשו על שני הדברים,  ובזה
דאם בחדא מנהון הוי חטא א"כ לא חטאו באידך, ומתחילה 
    לא היו באים בטרוניא על מה שנענשו על מכירת יוסף, 

דהיו די"ל דמגיע להם בדין להיענש ע"ז, דלא צדקו במה 
  מזלזלים בבני השפחות לקרותם עבדים, דהצדק הוא עם 

השפחות, דאי"ל דיעקב נשא את השפחות יוסף שנשתחררו 
     מטעם דאמרינן עשה דוחה ל"ת, כיון דאשה אינה מצווה

         , ובעשה שאינו שוה בכל לא אמרינן יה ורביהרעל פ
   אך מאחר דנענשו על חטא העגל, , תעשה אעשה דוחה ל

    דלא אמרינן להא דלא היו ראויין לאותו מעשה אלא 
  ולפי"ז חוזר  ,להורות תשובה, משום דתשובה לא מהני

דכיון ניעור טענתם דלפי"ז צדקו במחלוקתם על יוסף, ו
משום דמלך שמחל על כבודו אין כבודו דתשובה לא מהני 

ע"כ דס"ל דו פרצופין נבראו, ומעתה אשה מצווה על ול, מח
מצות פו"ר, וי"ל דיעקב נשא את השפחות משום דאמרינן 

ומפני מה נענשו על מכירתו, עשה דוחה ל"ת ולא נשתחררו, 
קדימו להתאונן על שנענשו על מעשה העגל, ומינה ולכן ה

טענו בדרך ממנ"פ, דא"כ לא היה להם להיענש על מכירת 
 יוסף ודו"ק.  

 
 

     דלכאורה יש להם אמתלא על אותו מעשה, עוי"ל,  ב(
ויתיצבו בתחתית ההר,  )דף פ"ח.(שבת מסכת דאיתא בלפי"מ 

א"ר אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה  עליהם 
ת ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב א

       ואם לאו שם תהא קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב 
)שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה , מכאן מודעא רבא לאורייתא

, ולפי"ז יש להם אמתלא שקבלתם עליכם יש להם תשובה שקבלוה באונס(
וא על אותו מעשה שלא ייחשב להם לחטא, ואע"ג דע"ז ה

ון דלא חטאו רק בכלל שבע מצוות שנצטוו ב"נ, מ"מ כי
אלמלא וי"ו  )דף ס"ג.(דרין הנסמסכת בשיתוף כדאיתא ב

שבהעלוך וכו', ולכמה שיטות לא נצטוו ב"נ על השיתוף, 
 ולפי"ז לא נחשב להם לחטא.

 
בהא דאמרינן מודעא רבה  שיםראך כבר הקשו המפ

לא איתא לאורייתא, דאע"ג דקבלת התורה היתה באונס, ה
אמר רבא הלכתא תליוהו וזבין  )דף מ"ח.( תראבא בבמסכת ב

זביניה זביני עיי"ש, וא"כ מה בכך שהיתה ע"י כפיית ההר, 
הלא הקב"ה משלם שכר טוב לעושי רצונו, וא"כ הו"ל בכלל 

 תליוהו וזבין זביניה זביני.
 

הביא  )דף פ"ח(ובספר רצוף אהבה למהר"ש אלגאזי שבת 
הנאה מיניה הוי כתליוהו וזבין,  ממהרי"ק דרק כשמטי ליה

וכתב שם דלפי"ז א"ש הא דאמרינן מודעא רבה לאורייתא, 
דדין תליוהו וזבין הוא רק כשהאונס וההנאה באין כאחד דאז 
אגב אונסא גמר ומקני, אבל הכא האונס היה בעת קבלת 

 .התורה והשכר רק לאחר כך עיי"ש



 

 י 

והאלגאזי תי' וז"ל,  )ד"ה אך(וכ"כ בשו"ת בית אפרים בהקדמה 
דתליוהו וזבין היינו כשנותן מעות מיד אז אמרינן אגב אונסא 
גמר ומקני, אבל מתן שכר המצוות הא אמרינן היום לעשותם 
ומחר לקבל שכרם, דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ולכן לא 

  .שהוא באונס עכ"דמהני כ
 

שכר מצוה בהאי עלמא איכא, אז יש  ומבואר מזה דאי ס"ל
ארצי זוזי דמטי הנאה מיד דאפילו תליוהו וזבין לומר דהו"ל כ

 ביני וליכא טענת מודעא, משא"כ אי ס"לאמרינן דזביניה ז
שכר מצוה בהאי עלמא ליכא אז שפיר י"ל מודעא רבה 

 לאורייתא.
 

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

)באותו מתן שכר להודיעך שאין מתן שכר אלא ת המתים תלויה בה תחיי

, בכיבוד אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך ולמען לעולם הבא(
ייטב לך, בשילוח הקן כתיב למען ייטב לך והארכת ימים, הרי 
שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה 

ומת, היכן  ושלח את האם ונטל את הבנים, ובחזירתו נפל
טובת ימיו של זה והיכן אריכות ימיו של זה, אלא למען ייטב 
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 

פליגי אי דברה תורה כלשון בני אדם או לא, יעקב ורבנן ר' ד
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 

כלשון  שכר מצוה בהאי עלמא, ור' יעקב ס"ל דדברה תורה
בני אדם, וא"כ י"ל דשניהם קאי על עוה"ב, ושכר מצוה בהאי 

 עלמא ליכא עכ"ד עיי"ש.
 

  אמר רבא בר מחסיא אמר רב  ,)דף י:(שבת מסכת ואיתא ב
    חמא בר גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין

הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף 
אחיו ונתגלגל הדבר וירדו יותר משאר בניו, נתקנאו בו 

  .אבותינו למצרים

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

אלא ע"י זה עכ"ד, הרי דקושי השעבוד הוא בשביל חטא 
 דמכירת יוסף. 

 
כתב, דיוסף חטא במה  )דף קט"ז:(ובספר חוזה דוד על תהלים 

ביא דבה רעה אל אביהם, ואם תאמר ויבא כתיב דמשמע שה
עה"פ את  ב(-)פרשה ל"זשהיה אמת כמש"כ רש"י בפרשת וישב 

דבתם רעה, כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד 
לאביו וכו' עיי"ש, ומה חטאו בזה, אלא שהיה לו להוכיחם 
בפירוש למה אתם מזלזלים בבני השפחות וכיוצא ולא להביא 

ר לאביהם, ואם תאמר שלהיותו קטן מכולם סבר שאסור הדב
להוכיח לגדולים ממנו, הלא כתיב הוכח תוכיח את עמיתך, 

דאפילו תלמיד לרב יכול  )דף ל"א.(ודרשינן במסכת בבא מציעא 
להוכיח דכתיב הוכח תוכיח מכל מקום, ולמה לא הוכיחם 
וסיפר לאביו ולכן חטא בזה, אמנם יוסף סבר דתלמיד לרב 

נו יכול להוכיח ומה דכתיב הוכח תוכיח דברה תורה כלשון אי
 .בני אדם עכ"ד

 
מבואר מזה דיוסף סבר דברה תורה כלשון בני אדם, והשבטים 

 ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם. 
 

והשתא יבואר מאמר המדרש, דדייקא בגין מכירת יוסף נחשב 
 אותו מעשה לחטא, דלולי שדנו את יוסף היה להם פתחון פה

ואי שלא חטאו באותו מעשה כיון דמודעא רבא לאורייתא, 
משום דהוי כדין תליוהו וזבין דליכא טענת אונס, זה ליתא 
דלא היה כלל ענין מכירה כיון שבאותה שעה לא קבלו שום 

אך מאחר שדנו את תמורה דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, 
וס"ל דלא דברה תורה כלשון בני אדם, ומעתה ס"ל שכר יוסף 

מצוה בהאי עלמא איכא, ומעתה יש לומר דהו"ל כארצי זוזי 
דמטי הנאה מיד דאפילו תליוהו וזבין אמרינן דזביניה זביני 

ולכן שפיר נתעורר השתא עליהם  וליכא טענת מודעא,
 הקטרוג בגין אותו מעשה ודו"ק.
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