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 אושפיזא דאברהם
 

)דגזלו ממנה עבדי ריש גלותא עצים , ההיא סבתא )דף ל"א.(סוכה מסכת איתא ב

דאתאי לקמיה דרב נחמן, אמרה ליה, ריש גלותא  וסככו בהן(
וכולהו רבנן דבי ריש גלותא בסוכה גזולה הוה יתבי, צווחה 

ולא אשגח בה רב נחמן, אמרה ליה, איתתא  )להחזיר לה עצים עצמן(
)ילידי תלת מאה ותמני סרי עבדי  )לאברהם אבינו(ליה לאבוהא דהוה 

צווחא קמייכו ולא אשגחיתו בה, אמר להו  ביתו שמנה עשר ושלש מאות(
ואין לה אלא דמי עצים  )קולנית היא זו(רב נחמן פעיתא היא דא 

בלבד עיי"ש, והאריכו המפ' דמה רצתה האי סבתא באמרה 
כות יש לטענתה דהיה דהו"ל לאבוה שי"ח עבדים, ומה שיי

 .שי"ח עבדיםבינו אברהם לא
 

עפימש"כ השפע חיים זצ"ל בגליון דברי תורה לבאר  ,והנבס"ד
כתב, דמשו"ה הורה  )ד"ה אלא דמי(טענת האי סבתא, דהנה ברש"י 

רב נחמן שאין צריכין להשיב את עצי הסוכה שגזלו ממנה, 
ול דתקנת חכמים היא זו על המריש הגזול שבנאו בדירה שיט

הנגזל את דמיו ולא חייבוהו לקעקע את בנינו מפני תקנת 
בהא דאמר רב  )דף ל:(השבים במס' גיטין דף נ"ה עכ"ל, ולעיל 

הונא להנהו אוונכרי, כי זבניתו אסא מעכו"ם לא תגזזו אתון 
אלא לגזזוה אינהו ויהבו לכו, מ"ט סתם עכו"ם גזלי ארעתא 

ינהו כי היכי דליהוו נינהו, וקרקע אינה נגזלת, הלכך לגזזוה א
יאוש בעלים בידייהו דידהו ושינוי הרשות בידייכו, סוף סוף כי 
גזזו אוונכרי ליהוו יאוש בעלים בידייהו ושינוי הרשות בידן, לא 
צריכא בהושענא דאוונכרי גופייהו, וליקניוה בשינוי מעשה, 
קסבר לולב אין צריך אגד, ואת"ל לולב צריך אגד, שינוי החוזר 

הוא, ושינוי החוזר לברייתו לא שמיה שינוי וכו', וכתבו  לברייתו
, אע"ג דשינוי החוזר לברייתו קני מדרבנן, )ד"ה שינוי(התוס' 

דגוזל עצים משופים כגון נסרים  )דף צ"ג:(ב"ק מסכת כדאיתא ב
ועשאן כלים, מ"מ כיון דמדאורייתא לא קני לא נפיק, ומיהו 

דלא קני אלא מטעם מההיא סבתא משמע גבי סוכה דנפיק אע"ג 
מריש, אלא יש לתרץ התם מפני תקנת השבים, והכא באגודת 
 לולב בעלמא לא שייך תקנת השבים דניקל להתיר אגודו עכ"ד. 

 
והמפ' נתחבטו בדבריהם, דלכאורה אין מובן לתירוצם במה 
שחילקו דגבי האי סבתא שאני מפני תקנת השבים, הרי אי 

י חובתו מן התורה, א"כ גם נימא דקנין דרבנן לא סגי לצאת יד
תקנת השבים דהוי נמי תקנתא דרבנן לא מהני, ויש לבאר, 

, הגזלנין ומלוי בריבית )דף צ"ד.(ב"ק מסכת עפי"מ דאמרינן ב

שהחזירו אין מקבלין מהם, והמקבל מהם אין רוח חכמים 
נוחה הימנו, ומשום מעשה שהיה באחד שביקש לעשות 

שובה אפילו אבנט אינו תשובה, א"ל אשתו, אם אתה עושה ת
שלך, ונמנע ולא עשה תשובה עיי"ש, הרי דתקנת החכמים היה 
שלא יחזירו ולא יקבלו, ואפילו אם ירצה הגזלן לקעקע בירתו 
ולהשיב את המריש הגזול אין רוח חכמים נוחה הימנו במעשיו 
שע"י מעשיו ירפה ידיהם של בעלי תשובה, ומעתה כיון 

מלהחזיר את המריש עצמו,  דתקנת חז"ל מעכבת את הגזלן
א"כ הבעלים מתייאשים הימנו, וממילא דשוב גם מדין 
דאורייתא אינו ברשות הבעלים שהרי נתייאשו הימנו, ושוב 
קנה ליה הגזלן דלהוי דידיה מן התורה, ולכן אע"ג דקנין דרבנן 
לא מהני לדאורייתא ובשינוי החוזר לברייתו אינו נקנה מן 

דהבעלים אינם מתייאשים דסבורים התורה לנגזל, התם משום 
שמא יחזירו הגזלן כשהוא בעין, משא"כ כאן בתקנת מריש 
דאין ראוי לגזלן להשיבו אסחי בעלים דעתייהו מינייהו ושוב 
קנאו הגזלן מה"ת ביאוש, ]וכ"כ בספר החיים סי' תרמ"ט 

 .[אות כ"ט()קונטרס שונא גזל בעולה 
 

בתוס'  )דף נ"ה:( גיטיןמסכת אך אכתי יש להקשות לדעת ר"ת ב
ד"ה מ"ט יאוש, דס"ל דאף היכא דקני ליה ביאוש מ"מ אכתי 
הו"ל מצוה הבאה בעבירה, א"כ כיון דהני דבי ריש גלותא גזלו 
עצי סוכה ממנה, נהי דקנאוה ביאוש, מ"מ סו"ס הא הו"ל 
מצוה הבאה בעבירה ולא יצאו ידי חובת סוכה, ואפילו לדעת 

הגזל בטרם קיום המצוה תו לא דס"ל דכל שנקנה לו  )שם(הר"י 
חשיב מצוה הבאה בעבירה, מ"מ הרי כאן כיון שכל זכייתו מן 
התורה בתקנת מריש הוא מדין יאוש, והיכא דזכי ע"י יאוש 

)סי' רנ"ט מידת חסידות הוא להחזירו לבעלים, וכדאיתא בחו"מ 

ברמ"א, גבי המציל מזוטו של ים וכו' שהבעלים  ס"ז(
שר לעשות לפנים משורת הדין מתייאשים, מ"מ טוב וי

ולהחזיר עיי"ש, וכל שאינו מקיים מידת חסידות זו ומעכבו 
לעצמו ועשה בזה סוכה שוב הו"ל קצת כעין מצוה הבאה 
בעבירה, דלענין מידת חסידות שייך נמי להחשב כמצוה הבאה 

דגם לענין  )דף י"ט.(כתובות עמ"ס בעבירה, וכמש"כ השיטמ"ק 
ע עיי"ש, לומר אין אדם משים עצמו רשמצוה מן המובחר  שייך 

לפי"ז י"ל דזהו היתה טענת הסבתא, דכיון דעכ"פ דממידת ו
חסידות צריך להחזיר א"כ הוי כמצוה הבאה בעבירה, ולכן 

ס' ד השפע חיים זצ"ל, ]ועיין בכ"צווחה דבסוכה גזולה יתבי ע
שכתב כעי"ז דטענת  ד' אות ד'( )מערכהחתן סופר ערך מצהב"ע 

 יתה דסוכה גזולה היא והו"ל מצהב"ע עיי"ש[.א התבהס



 

 ב 

דסוכה גזולה פסול דכתיב חג  )דף ט.(סוכה מסכת ואיתא ב
הסוכות תעשה לך, דבעינן תעשה לך משלך, והקשו התוס' 

מצוה הבאה  הדגזול פסול, תיפ"ל משום דהוה לי דלמ"ל קרא
, ט:(")דף כבעבירה, דמה"ט פסלינן לולב הגזול ביו"ט שני לקמן 

צו די"ל דטעמא דמצוה הבאה בעבירה ל"ה דאורייתא ותיר
 אלא מדרבנן עיי"ש.

 
ובספר נפש  )סי' תרל"ז(בספר ישועות יעקב או"ח אך לפימש"כ 

לתרץ קושית  )פרשת בראשית(ובספר ישמח משה  )פרשת אמור(יהונתן 
שיטת היראים  )סי' תרל"ז(עפי"מ שהביא המג"א , הנ"להתוס' 

אף למ"ד דגזל עכו"ם מותר מ"מ לא מקרי ד )ביראים השלם סי' תכ"ב(
היכא דגזל הד' א"כ שפיר איצטריך קרא לך, לאסור , עיי"ש לך

לא הוי כיון דגזל עכו"ם  ה הבא בעבירהומינים מעכו"ם, דמצ
מותר, ועכ"ז אינו יוצא משום דל"ה לכם עכ"ד, ולפי"ז י"ל 

 .דמצהב"ע הוא דאורייתא
 

הביא  ה ועיין מג"א(ד" ל. )דףובספר חתם סופר בחידושיו עמ"ס סוכה 
שיטת היראים הנ"ל וכתב וז"ל, והדברים תמוהים ואין להם 

מאי טעמא לא מקרי לכם דרחמנא הפקירו  ,שחר, אם מותר
כתב וז"ל, ונראה  )דף כ"ח. מדפה"ס(עיי"ש, ובספר שו"ת חלקת השדה 

דריו"ח ור"ל  ,)דף כ"ח(עפימש"כ בספר המקנה עמ"ס קידושין 
ה"ת או משיכה, דריו"ח ס"ל דהמקח דפליגי אי מעות קונה מ

נגמר במה שהמוכר מושך אצלו המעות, ור"ל ס"ל דהמקח נגמר 
במה שהלוקח מושך החפץ, ובחידושינו לסוגיא דמשיכה 
הסברנו, דריו"ח ס"ל דעיקר הקנין במה שהמוכר מסלק רשותו 
מן החפץ ועיקר דעת המוכר בקבלת המעות, ור"ל ס"ל דעיקר 

עושה קנין בגוף החפץ, והנה מעתה  הקנין היה במה שהלוקח
נחזי אנן ניהו דגזל עכו"ם מותר, מ"מ במה קנה להיות כשלו 
כיון דעיקר קנין היה במה שהבעלים מסלקים רשותם מן החפץ, 
ובגזל מן העכו"ם עדיין לא נסתלק רשות הבעלים ולא נעשה 
קנין רק מצד הקונה ולא מצד המקנה, ואע"ג דלריו"ח נמי 

מהני, התם שאני  עות כגון מתנה מודה דמשיכהבמקום דליכא מ
ול"ש מעות אמרינן מסתמא מסלקו הבעלים  דכיון דליכא מעות

רשותם בקנין החפץ לחודיה בלא מעות, משא"כ בגזל דבע"כ 
א"כ ניהו דמצד הקונה נגמר  ,של הבעלים מושך אצלו החפץ

הדבר כיון דברשות התורה היה לוקח אצלו ומושך החפץ 
ין, וא"כ זכינו להבין מצד המקנה לא נגמר הקנרשותו, מ"מ ל

סברת היראים בס"ד, דכיון דקיי"ל דבר תורה מעות קונות חזינן 
דקנין נגמר מצד סילוק רשות הבעלים מן החפץ, וא"כ בגזל 

מר הקנין בדבר ההוא, ו"ם אע"ג דהתורה התירה, מ"מ לא נגעכ
דניהו דמצד הקונה נגמר הקנין מ"מ מצד המקנה דהיינו 

עלים לא נעשה שום דבר, ולכן ס"ל שפיר דגזל עכו"ם אעפ"י הב
שהוא מותר מ"מ אינו שלו, אמנם היינו דוקא לריו"ח, אבל 
לר"ל דס"ל משיכה מפורשת מה"ת א"כ חזינן דעיקר הקנין 
נגמר מצד הקונה הדבר, א"כ פשיטא דבגזל עכו"ם כיון 
שהתורה התירה א"כ מצד הקונה נעשה קנין הראוי, א"כ מודה 

 גם בעל ספר היראים דכשלו לגמרי הוא עכ"ד.

דבר תורה  ,יוחנן יבאמר ר ,)דף מ"ז:( א מציעאבבמסכת ואיתא ב
גזירה שמא יאמרו  ,ומפני מה אמרו משיכה קונה ,מעות קונות

לו נשרפו חטיך בעליה, ריש לקיש אמר משיכה מפורשת מן 
התורה דאמר קרא וכי תמכרו ממכר מיד עמיתך דבר הנקנה 

אינו מפורש טעמו של ר' יוחנן  ארוהנה בגמ"ש, מיד ליד עיי
ברש"י ד"ה סבר לה  )דף מ"ו:(לעיל מהיכן ילפינן קנין כסף, אך 

מעות קונות מה"ת דאשכחן גבי קונה  רבי יוחנןדהא דל ,כתב
רש"י  כמן ההקדש דכתיב ונתן הכסף וקם לו עיי"ש, וכ"

ד"ה דבר תורה דילפינן ק"ו הדיוט  )דף פ"א:(עירובין מסכת ב
ברש"י ד"ה הניחא,  )דף י"ג:(בכורות מסכת דש, ועיין במהק

דאמר משיכה  ריש לקישל ,ובתוס' ד"ה דבר תורה הקשו
מפורשת מה"ת דנילוף שגם כסף קונה בהדיוט כמו בהקדש 

, והנימוקי יוסף השיג על פרש"י וכן יתר הראשונים עיי"ש
כתב דלא שייך  יהושע ידהדיוט מהקדש לא ילפינן, אבל הפנ

זה חשיבות הקדש, ולפי המתבאר בשיטת כאן חומר לתלות ב
הא גופיה הוי טעמיה  עירובין שם בתוס' ד"ה דבר תורה(מסכת )עיין ברש"י 

  דלא יליף הדיוט מהקדש, מכח חשיבותא  ריש לקישד
 ריש לקישו רבי יוחנןדהקדש, והדברים טעמא בעי בשיטת 

 ויסוד דעתם.
 

 רבי יוחנןלבאר פלוגתת  )סי' ק"ה או"ה(בשו"ת עמודי אור וכתב 
יגי בכך אם ילפינן הדיוט מהקדש דמעות דפל ריש לקישו

איפלוגי אמוראי אי  )דף כ"ט.(נדרים מסכת קונות דבר תורה, דב
קדושה פקעה בכדי, דהיינו במקדיש לזמן קצוב כגון שאמר 
שור זה עולה שלשים יום ולאחר שלשים יום יצא לחולין, או 
בית זה הקדש כל שלשים יום לבדק הבית, דאע"ג דלאחר הזמן 

יש כלל, מ"מ למ"ד דקדושה לא פקעה בכדי, לא נפקע לא הקד
הקדושה מאליה, ואינו יוצא לחולין עד שיכניס פדיונו להקדש 
תחתיו עיי"ש, ולפי"ז להך מ"ד דקדושה לא פקעה בכדי שא"א 
להפקיע קדושה רק באופן שתחול הקדושה על כסף תמורתו 
ואז הראשונה יוצאת לחולין, א"כ לא יתכן שיועיל קנין 

דש במשיכה גרידא בלא מעות, דאיך יפקע ההקדש בכדי מהק
במשיכה לחודיה, ומשו"ה לא שייך שיקנהו ההדיוט ויוציאנו 
מרשות הגבוה כל שלא נתן תמורתו להקדש דהקדושה לא 

ואע"ג שמשלם להקדש הרי"ז בתורת תשלומין ]פקעה בכדי, 
ואין זה נחשב לתמורת ההקדש שהרי ההקדש נפקע בקנין 

  .[קדש על שום דבר מיוחדשאז לא חלה הה המשיכה בלבד
 

דהקדש לא פקעה בכדי, עכצ"ל דהקדש קנינו ומעתה אי ס"ל 
רק בכסף, וממילא לפי"ז איכא טעמא רבה שלא נילוף קנין גבי 
הדיוט מקנין דגבי הקדש שיקנה בכסף בלבד, דהרי י"ל 

לקנות הימנו במשיכה לכך קנינו  אפשר ידדווקא בהקדש שא
דליכא שום סברא שלא יצא מרשות  בכסף, משא"כ בהדיוט

הבעלים ע"י משיכה לחוד לכך שפיר קונה במשיכה ולא 
בכסף, אמנם למ"ד דקדושה פקעה בכדי א"כ ליתא לסברא 
הנ"ל, ואין מקום לחלק בין הקדש להדיוט ושפיר בדין דנילוף 

 קנין כסף בהדיוט מהקדש.



 

 ג 

לנכון, דאיתא  ריש לקישו רבי יוחנןולפי"ז יתבאר מחלוקת 
ר' אבהו בשם ר' יוחנן, הרי זו עולה  ה"א(-)פ"גקידושין  בירושלמי

שלשים יום, כל שלשים יום הרי זו עולה, לאחר שלשים יום 
ס"ל קדושת הגוף  רבי יוחנןיצאת לחולין מאליה, הרי להדיא ד

פקעה בכדי, ולפי"ז שפיר היה אפשר לקנות מהקדש במשיכה 
לחוד דאעפ"י שאין מעביר הקדושה אל המעות שפיר פקעה 
הקדושה, ולכן כיון דגלי קרא שמהני קנין בכסף דווקא שוב 
ילפינן מינה גם להדיוט שיהא קנינו בכסף דווקא כיון שאין 

ס"ל דקדושה לא  ריש לקישטעם וסברא לחלק ביניהם, אמנם 
פקעה בכדי, וא"כ י"ל דרק בהקדש קנינו בכסף דבכך יכול 

 להפקיע הקדושה, משא"כ בהדיוט אפילו במשיכה עכתו"ד. 
 
דדבר תורה מעות קונות  רבי יוחנןלכאורה יש להעיר לשיטת ו

דהלא , רק החכמים גזרו שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה
יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת  ,)סי' תקפ"ח סעיף ה'(באו"ח  קיי"ל

משום שמא יטלנו בידו  )סק"ה(אין תוקעין בשופר, וכתב הטו"ז 
קשה המזרחי, לילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ד"א ברה"ר, וה

ועוד נ"ל לתרץ  ,ביו"ט נמי נגזור שמא יתקן כלי שיר, וכתב
דאין להם לגזור ולעקור לגמרי ד"ת שצותה לתקוע ביום זה, 
בשלמא בשבת לא מתעקר לגמרי כיון שבלא שבת תוקעין 
ביו"ט, ונראה שזהו בכלל מה שעשו סייג לתורה ולא לעבור על 

ובזה כתב לתרץ קושית ד"ת דזהו לעבור על ד"ת לעקרו לגמרי, 
המפ' דאמאי אמרינן דמילה דחיא שבת ולא גזרינן שמא יעביר 
התינוק ד"א ברה"ר, משום דכל דבר המפורש להיתר בתורה 

לענין  )סי' קי"ז סק"א(, וכ"כ ביור"ד אין כח ביד חכמים לאסרו עיי"ש
יבמות מסכת איסור סחורה במאכלות אסורות, ושע"ז אמרו ב

בן יעקב, שמעתי שב"ד מכין ועונשין שלא מן  א"ר אלעזר )דף צ:(
התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה 
עיי"ש, ולכן אעפ"י שגזרו שלא למכור מאכלות האסורים, לא 
גזרו אלא על הקונה מחבירו כדי להרויח ולמכור ביוקר, אבל 
למכור לנכרי נבלה שנזדמנה לידו שרי, לפי שנאמר בפירוש או 

ר לנכרי, וכן לא גזרו לסחור בחלב, לפי שמפורש בתורה מכו
 וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה עיי"ש.

 
ד"ה תשיך, בהא דפריך  )דף ע:(ב"מ וכבר הביאו מש"כ התוס' ב

מקרא דכתיב לנכרי תשיך, דאע"ג דר"נ לא אסר אלא מדרבנן 
י גזירה שמא ילמוד ממעשיו, משום דכיון דכתיב בהדיא לנכר

תשיך לא היה להם לחכמים לאסור עיי"ש, וכ"כ בתוס' הרא"ש 
דלכן לא גזרו  )דף ד'(מגילה המאירי ב כ", וכ)דף י"ט(סנהדרין 

במילה שמא יעבירנו דמילה להדיא הותרה בשבת כדכתיב 
וביום השמיני ימול בשר ערלתו ולא החמירו בקולא הכתובה 

עות קונות והיינו דאמר מה"ת מ רבי יוחנןבהדיא עיי"ש, וא"כ 
אין  יוחנןרבי דמפורש כן בקרא ונתן הכסף וקם לו, ולדעת 

מקום לחלק בין קנינו של הקדש לקנינו של הדיוט, ונמצא 
דהו"ל מפורש בקרא דקנין כסף מהני לכל דבר, א"כ היאך באו 
חכמים וגזרו על כך לעקור ולבטל קנין כסף גבי הדיוט ולקבוע 

 .דרק קנין משיכה מהני

, דס"ל דלא רבי יוחנןמסברת  ריש לקישה"ט נאיד וי"ל דמ
יתכן לומר דדבר תורה מעות קונות, והיינו דמה"ת קנין הדיוט 
וקנין הקדש המה שוין, ורק מגזירת חכמים תקנו קנין משיכה, 
דאילמלי הוה אמרינן הכי לא היו חכמים יכולין לעוקרו, 
ומאחר דחזינן דמשיכה קונה, עכצ"ל דקנין מעות ל"ה דבר 

ובהכרח דטעמא ם דלא ילפינן קנין הדיוט מהקדש, תורה משו
רבה איכא בדבר לחלק בין קנינו של הקדש לקנינו של הדיוט, 
דשאני הקדש דלא שייך גביה קנין משיכה דקדושה לא פקעה 

וכיון דקנין מעות גבי הדיוט ל"ה מה"ת בכדי משא"כ בהדיוט, 
  .י דאדרבה משיכה הוא דמהני בהדיוטלכן יליף מקרא

 
משום דס"ל י"ל  ,דלא חש להאי קושיא רבי יוחנןכ משא"

דאף בדבר המפורש בתורה להדיא כדעת החולקים על הטו"ז, 
)סי' ועיין בשו"ת חוות יאיר יש כח לחז"ל לעוקרו ולגזור עליו, 

דהאריך לחלוק על הטו"ז הנ"ל, ועיין בשדי חמד כללים  קמ"ב(
זה, ועיין שהביא כמה פוסקים ב )סי' י"ז עד סי' כ"א(מערכת יו"ד 

שכתב דכבר פליגי  )כלל א' פרט ג'(בשערי תורה כללים בענין חזקה 
, דר' יוסי ס"ל )פ"א ה"א(בזה אמוראי בירושלמי מסכת פיאה 

דחכמים אין יכולים להחמיר בדבר המפורש בתורה, ור' יונה 
  .ס"ל דאף בדבר המפורש בתורה יכולין החכמים לגזור עיי"ש

 
מעות קונות דילפינן מקנין ומשו"ה שפיר י"ל דדבר תורה 

הקדש דליכא סברא לחלק בינייהו וכנ"ל, ואפי"ה יכלו חכמים 
לגזור על כך משום שמא יאמרו לו נשרפו חטיך בעליה ועקרו 
קנין מעות ותיקנו קנין משיכה תחתיה, ועיין בספר אהל יעקב 

, כ"ד( רכת י' כלל)נדפס בשנת תקצ"ב מערכת בית אות ו' דף כ"ד: מדפה"ס ומובא בשד"ח כללים מע
 רבי יוחנןשכתב להוכיח דלא כדברי הטו"ז, מהא דאמר 

דמה"ת מעות קונות, ואפי"ה הפקיעו החכמים קנין מעות 
 .משום גזירה עיי"ש

 
)דף בשבת מסכת ד לסברת הטו"ז, הולכאורה יש להביא ראי

דרשינן וביום השמיני ימול בשר ערלתו אפילו בשבת  קל"ב.(
כל  ,דאיתא שם )דף נ"ט.(נהדרין סמסכת עיי"ש, וכן מבואר ב

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

ומשני ההוא למשרי שבת הוא  ,)דלא חשבה גבי שבע מצות(ולא לבני נח 
)פ' יום ואפילו בשבת עיי"ש, והקשה בספר פנים יפות דאתא ב

ד"ה ונראה, דלמ"ל קרא דמילה דוחה שבת, אמאי לא  תזריע(
אמרינן דעשה דמילה דוחה הל"ת דשבת, דהא כללא הוא 

 .בכה"ת דאמרינן עשה דוחה ל"ת עיי"ש
 

דשייך  ,)אות ל"א(לפימש"כ המלוא הרועים ערך דשא"מ י"ל, אך 
מפורש למען  היתירא כדי שההיתר יהילומר דאיצטריך קרא 

ביד חכמים כח לאסרו וכדברי הטו"ז הנ"ל עיי"ש,  הלא יהי
ד"ה ואמנם שכתב להיפך  )סי' ס"ב(ועיין בשו"ת נובי"ת חיור"ד ]

ולפי"ז י"ל דלכן כתבה התורה וביום השמיני דמילה  [עיי"ש,



 

 ד 

דאי אמרינן דהיתר מילה בשבת הוא רק משום  ,דוחה שבת
ל"ת, היה כח ביד חכמים לאסרו, ולכן כתבה דאמרינן עד

שיהא ההיתר מפורש ולא יוכלו החכמים התורה וביום השמיני 
מה לסברת הטו"ז מ הלפי"ז איכא ראיולגזור שמא יעבירנו, 

 .דצריכין קרא דמילה דוחה שבת
 

דל"ש לומר במ"ע אך יש לתרץ קושית הפנים יפות הנ"ל, 
אין שוה בכל דהרי דמילה עדל"ת, דכיון דמילה הוה עשה ש

מסכת אשה פטורה מלמול את בנה, ונודע דברי הרמב"ן ב
גבי אונס דדרשו חז"ל ולו תהיה לאשה אשה  )דף מ.(כתובות 

הראויה לו, ופריך הגמ' וניתי עשה ולידחי לל"ת, ומשני היכא 
אמרינן עדל"ת כגון מילה בצרעת דלא אפשר לקיומיה לעשה, 

תיה לעשה כלל, ועיי"ש אבל הכא אי אמרה לא בעינא מי אי
ברש"י ותוס', והרמב"ן כתב ע"ז וז"ל, מי איתיה לעשה כלל, 
ולא אשכחן עשה דקיל שברשות האדם לבטלו מעיקרו שיהא 
דוחה ל"ת, דלא גלי לן רחמנא בכי האי עשה, ודמי לעשה 

מסכת שאינו שוה בכל דלא דחי עכ"ל, וכ"ה דעת הר"ן ב
 .לענין יבום עיי"ש )דף י"ח.(סנהדרין 

 
אלא  )לעכב הפסח(, אין לי )דף ע"א.(יבמות מסכת אך י"ל, דאיתא ב

)דגבי מילת בשעת עשיה ועבדיו בשעת אכילה  )שיש לו(מילת זכריו 

זכריו כתיב ואז יקרב לעשותו והיינו שחיטה וגבי עבדיו כתיב אז יאכל בו דאפילו לא הוה ליה עבד 

, מנין ליתן את האמור סחו(בשעת עשיה והיה לו בשעת אכילה מעכבו מן אכילת פ
)דגבי בנים נמי אם ראוי לימול בשעת אכילה של זה בזה ואת האמור של זה בזה 

)אז , ת"ל אז אז לגזירה שוה ולא היה לו בשעת עשיה מנין שמעכבו מאכילת פסחו(

, בשלמא עבדיו משכחת לה דאיתנייהו בשעת יקרב לעשותו אז יאכל בו(
גון דזבנינהו ביני ביני, אלא אכילה וליתנייהו בשעת עשיה, כ

זכריו דאיתנייהו בשעת אכילה וליתנייהו בשעת עשיה היכא 
משכחת לה וכו', רבא אמר כגון שהיו אביו ואמו חבושין בבית 

וז"ל, חבושין בבית האסורין  )ד"ה חבושין(האסורין, ופירשיז"ל 
בשעת עשיה ומצות מילה מוטלת עליהם ולא על אחרים והם 

עשות את פסחן ושחט שלוחן עליהם ואשמעינן אינן יכולין ל
 קרא שאם יצאו בשעת אכילה מילת בנו מעכבתו עכ"ל. 

 
והקשה המהרש"א דמלשון רשיז"ל שכתב ומצות מילה 
מוטלת עליהן משמע שגם על האם מוטלת מצוות מילה, 
ולכאורה יש לתמוה דהא אשה אינה חייבת למול את בנה 

דכתיב כאשר צוה אותו  ()דף כ"ט.קידושין מסכת כדאמרינן ב
)סי' אלקים ודרשינן אותו ולא אותה עיי"ש, וביד שאול יור"ד 

כתב דצ"ל דרשיז"ל ס"ל דנהי דממעטינן מאותו  רס"א סק"ב(
שאינה צריכה למול בעצמה מ"מ עכ"פ מוטל עליה להתעסק 

 שיהא מהול עיי"ש. 
 

ל , די")גליון ס'(ולפי"ז כתב השפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא 
דשפיר הוי מילה עשה השוה בכל, דאע"ג דנשים ליתנייהו 
בגוף מצות המילה עצמה, מ"מ כיון דההתעסקות להכין צרכי 
מילה מוטל גם על האשה, א"כ שפיר היתה לה חלק בהמצוה 

ושוב חשוב כמ"ע השוה בכל, ורק אי נימא דנשים פטורות 
לגמרי אפילו מההכנה וההתעסקות למצוה, כי אז שייך לומר 
דהו"ל מ"ע שאינו שוה בכל עיי"ש, ולפי"ז שפיר י"ל גבי 

 מצות מילה עדל"ת.
 

הקשו דלמ"ל קרא דאותו ולא  )שם(קידושין מסכת אך התוס' ב
אותה לפטור נשים ממילת בניהם תיפ"ל דהו"ל מעשהז"ג 
עיי"ש, ותירצו הרמב"ן והריטב"א דנהי דמצות המילה עצמה 

ל האב שיתעסק ויכין אינו אלא ביום השמיני, אבל המצווה ע
צרכי המילה ואותו העסק אין לו זמן, והו"א דגם על הנשים 
מוטל עכ"פ החיוב להתעסק ולדאוג שיהא בנה נימול, משו"ה 
איצטריך קרא דאותו לפטרן לגמרי אפילו מעסק צרכי המילה 

 רבי יוחנןבפלוגתת רב ו )דף כ"ז.(ע"ז מסכת עיי"ש, וכ"כ התוס' ב
דרב אמר מקרא ואתה את בריתי מנ"ל דמילת עכו"ם פסולה, 

אמר מקרא דהמול ימול, ואמרינן דאיכא  רבי יוחנןתשמור, ו
בינייהו אשה, למ"ד ואתה את בריתי תשמור ליכא דאשה לאו 
בת מילה היא, ולמ"ד המול ימול איכא דאשה כמאן דמהילא 
דמיא, וכתבו התוס' דהלכה כרב ואין אשה כשרה לימול, והא 

ותה היינו למדרש דאינה חייבת דאיצטריך קרא דאותו ולא א
למול בנה היינו לבקש למהלו עיי"ש, מבואר מדבריהם 
דילפינן מקרא דאותו דאין לאשה שום עסק בענין המילה כלל, 

 ולפי"ז שפיר י"ל דמילה הו"ל עשה שאש"ב. 
 

, גדולה מילה שאלמלא מילה לא )דף ל"א:(ואמרינן במסכת נדרים 
בריתי יומם ולילה חקות  נתקיימו שמים וארץ, שנאמר אם לא

איתא ופליגא דר'  ב.(")דף לשמים וארץ לא שמתי, ובגמרא 
אליעזר דאמר ר' אליעזר גדולה תורה שאלמלא תורה לא 
נתקיימו שמים וארץ וכו' עיי"ש, ועיין בתוס' יו"ט שם שכתב 
דהא דאמרינן דהפסוק אם לא בריתי יומם ולילה וגו' קאי על 

ילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום מילה הוא רק למ"ד דס"ל דמ
ובין בלילה, משא"כ למ"ד דס"ל דמילה שלא בזמנה אינה 

 נוהגת אלא ביום, א"א לומר דקאי על מילה עיי"ש.
 

כתב דזה דאלמלא תורה לא  ו:(")דף כובהגדש"פ באר אברהם 
נתקיימה שמים וארץ, או אלמלא מילה לא נתקיימה שמים 

הן או ז' ספרי תורות הן,  וארץ תליא, א"א דחמשה ספרי תורות
דהמ"ד דס"ל דעל התורה העולם קיים ס"ל דיש ז' ספרי תורות 
והם מכוון נגד ז' רקיעים וז' ארצות, והמ"ד דס"ל דעל המילה 
העולם עומד ס"ל דהם חמשה ספרי תורות ואינו מכוון לשמים 

 וארץ עיי"ש.
 

, תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון )דף קט"ו:(ואיתא במסכת שבת 
)להבדילה מן הסמוכות ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות 

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

)לא זה השם של טעמי  , רבי אומר לא מן השם הוא זהליכתב בפרשת במדבר סיני(

הסימניות דמקומה היא דפרשה זו בתחלת מסע שנסעו מהר סיני דאיירי לעיל מיניה ויהי בחודש השני 



 

 ה 

, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני בשנה השנית בעשרים לחדש נעלה הענן וגו'(
עצמו, כמאן אזלא הא דא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, 

)דפרשה זו ספר לעצמו תורה  חצבה עמודיה שבעה אלו שבעה ספרי

נמצא שלמעלה ספר לעצמו ושלמטה ספר לעצמו הואיל וזה מקומה נמצא ספר וידבר נחלק לג' 

כמאן כר', מאן תנא דפליג עליה דר', רשב"ג הוא, דתניא  ספרים(
)לעתיד שיהו כל הפורעניות בטלין ולא ידאגו רשב"ג אומר, עתידה פרשה זו 

עקר מכאן ותכתב במקומה, ולמה כתבה שתי לפורענות ויצר הרע בטל(
כאן כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה, 
פורענות שנייה מאי היא ויהי העם כמתאוננים, פורענות 
ראשונה ויסעו מהר ה' וא"ר חמא בר' חנינא שסרו מאחרי ה' 

, והיכן ()בתוך ג' ימים למסעם התאוו האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד בהקב"ה
 מקומה, אמר רב אשי בדגלים עיי"ש.

 
הביא מהגאון  מ"ב(-)פ"גובספר זרע יצחק על משניות מסכת ידים 

מוהר"ר העשיל זצ"ל וז"ל, תנן טעם למה הפסיק בין  
פורעניות, ומה בכך אם המה סמוכות, ותו בעי טעמא למה 
הפסיק דוקא בזה הפרשה ויהי בנסוע וגו', אך י"ל עפי"מ 

רש רע ירוע כי ערב זר רעה אחר רעה תבוא דאיתא במד
למקבלי גרים, למה שקשה גרים לישראל כספחת, והטעם 

 ד"ה קשים גרים, לפי שאין  )דף ע:(כתבו התוס' בקידושין 
הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות בישראל, 
וגר זה שמערב את עצמו עם ישראל גורם לשכינה שתסתלק 

להיפך, תנו רבנן ובנוחה יאמר מישראל, אך במדרש איתא 
שובה ה' רבבות אלפי ישראל אין השכינה שורה אלא על שני 
אלפים ושני רבבות, הרי שהיו ישראל כאן חסר אחד ובא גר זה 
והשלים נמצא גורם לשכינה שתשרה בישראל ע"כ, ולפי"ז 
מוכח מהך קרא ובנוחה וגו' דראוי לקבל גרים, דהלא הם 

ראל, והנה פרשה שלמעלה הימנו גורמים שתשרה שכינה ביש
כתיב, ויאמר משה לחובב וגו' ויאמר אליו לא אלך כי אם אל 
ארצי ואל מולדתי אלך, ויאמר אל נא תעזוב אותנו וגו', א"כ 
לא הניחו את יתרו לשוב לארצו, ובתר הכי כתיב ויסעו מהר ה' 
וגו', וא"כ אי לא הוי מפסיק בין ויסעו וגו' למתאוננים והיו 

תרי פורעניות שבא על ישראל אהדדי, הו"א דמשו"ה  סמוכין
 היו שני פורעניות על ישראל מחמת דקבלו את יתרו ולא 
הניחו אותו לפרוש מהם, רע ירוע וגו' רעה אחר רעה על 
מקבלי גרים דגורם שתסתלק שכינה מישראל, ולכן הפסיקו 
הכתוב בפרשת ויהי בנסוע  וגו' ובנוחה וגו', דמכאן מוכח 

ם שישרה שכינה בישראל ורשאי לקבל גרים, ולאו דהגר גור
מהאי טעמא בא שתי פורעניות עכ"ד, מבואר מזה דאי ס"ל 
דאיכא ה' ספרי תורות אז י"ל דמקבלין גרים, משא"כ אי ס"ל 

 דאיכא ז' ספרי תורות אז אין מקבלין גרים.
 

ובזה יבואר דברי הגמרא הנ"ל, דהנה האי סבתא סברה דלכן 
הוא רק  מצוה הבא בעבירהס"ל ום דלא משגחינן בה מש

הוא  מצוה הבא בעבירהוההכרח לזה דאי נימא דמדרבנן, 
מה"ת א"כ תקשי קושית התוס' למ"ל קרא דלך דסוכה גזולה 

הוא  מצוה הבא בעבירהוכיח דולכן היא רצתה להפסולה, 

מה"ת, ולכן אמרה איתתא דהוי ליה לאבוה שי"ח עבדים ולא 
 יותר, מפני שלא קיבל ממלך סדום דס"ל אין מקבלין גרים,
ולפי"ז איכא ז' ספרי תורות, והעולם עומד על תורה, וי"ל 

ומעתה תקשי דמילה שלא בזמנה אינה נוהגת אלא ביום, 
  קושית התוס' דלמ"ל קרא דאותו דנשים פטורות ממ"ע 

ילפינן ע"כ דודמילה כיון דמילה הוא מצות עשה שהז"כ, 
מקרא דאותו דאין לאשה שום עסק בענין המילה כלל, ולפי"ז 

וי"ל דלכן לא אמרינן  ,י"ל דמילה הו"ל עשה שאש"בשפיר 
י"ל דאף גבי מצות מילה עדל"ת, ולא מוכח כסברת הטו"ז, ו

יש כח לחז"ל לעוקרו ולגזור בדבר המפורש בתורה להדיא 
מצוה ולפי"ז שפיר י"ל דס"ל מעות קונות, עליו, ולפי"ז י"ל ד

דגזל הוא מה"ת וצריכין קרא דלך דהיכא  הבא בעבירה
ולכן צווחה הוא מותר מ"מ אינו שלו, עכו"ם אעפ"י שמ

 ודו"ק.דבסוכה גזולה יתבי 
 
 

 אושפיזא דיצחק
 
 

ואיתא וגו':  ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר
מפרש  )פ' אמור(, ובדברי יונתן לכפר על מעשה ראשוןבמדרש 

 דקאי על חטא אדם הראשון וצ"ב.
 

ל, לולב הגזול פסו )דף כ"ט(סוכה מסכת איתא בוהנבס"ד, ד
בשלמא יו"ט ראשון דכתיב לכם משלכם, אלא ביו"ט שני 
אמאי לא, אמר ר' יוחנן משום רשב"י משום דהו"ל מצהב"ע 
שנאמר והבאתם את הגזול ואת הפסח וכו' ופליגא דר' יצחק 
דאר"י בר נחמני אמר שמואל לא שנו אלא ביו"ט ראשון אבל 

  וצא בשאול יוצא בגזול וכו' עיי"ש.ביו"ט שני מתוך שי
 

כתב לבאר סברת פלוגתת ר'  )סוגיא דמצהב"ע(ובספר מנוחת משה 
יוחנן ושמואל אי מצהב"ע פסול מה"ת, בהקדם לתרץ קושית 

דלמ"ל קרא דאינו יוצא בגזול, תיפ"ל ד"ה משום,  )דף ל.( התוס'
  דאינו יוצא משום דהו"ל מצהב"ע עכ"ק,

 
האשה  ,)דף ל"ז:(ביצה מסכת איתא ב, דויש ליישב קושיתם

שאלה מחברתה תבלין ומים ומלח לעיסתה הרי הוא כרגלי ש
, וקאמר )דהיינו שאין מוליכות אותם ביו"ט אלא למקום ששתיהן יכולות לילך(שתיהן, 

יוחנן וכו'  יבכי סליק ר' אבא אשכחיה לר ,)דף ל"ח.(עלה בגמ 
ופריך ר'  וליבטל מלח ומים לגבי העיסה, ,ויתבי וקאמרי אמאי

ב חטין בעשרה קב חטין של חבירו אבא הרי שנתערב לו ק
יאכל הלה וחדי וכו', א"ל מי קא מדמית איסורא לממונא, 

)במתניתין איכא איסור תחומין של בעלת מים ומלח איסורא בטל ממונא לא בטל 

גם חלק ממון שיש לה ולא קשה לי על חלק ממון שיתבטל אצל הרוב אלא האיסור תחומין יהיה בטל 

' שמא תעשה עיסה בשותפות או תבלין , ומשני הגמלגבי הרוב(
לטעמא עבידי וטעמא לא בטיל או משום דהוי דבר שיש לו 

  .מתירין דלא בטיל



 

 ו 

דאם יש  רבי יוחנןאמנם לולא הני טעמים הייתי אומר לשיטת 
בדבר אחד ענין איסור וגם ממון של חבירו, אף דחלק ממון 
אינו בטיל אבל צד האיסור שיש בו נתבטל, ומעתה לפי"ז אם 

זל לולב של חבירו ונתערב בשאר לולבין שלו שמצד דין ג
תורה יבש ביבש בטיל ברוב, א"כ אם מצד מצהב"ע זה הוי 
חלק איסור שפיר נתבטל ולא הוי מצהב"ע, אבל מצד האיסור 
לכם שהוא ממון של חבירו אינו בטיל וצריך קרא בכה"ג, 

 ומתורץ קושית התוס'.
 

לולבין הו"ל מין  אך לכאורה קשה דאם הלולב נתערב בשאר
 )דף כ"ב:(מנחות מסכת במינו ומב"מ אינו בטל, ולשיטת התוס' ב

 רבי יוחנןד"ה ורבי, אפילו יבש ביבש אינו בטל, רק ז"א דהלא 
, )דף ק"ט(דמב"מ בטל ועיין רש"י חולין  )דף ע"ג:(ע"ז מסכת ס"ל ב

ולשיטתו שפיר ניחא תי' הנ"ל דאיצטריך קרא לפסול אפילו 
 )דף כ"ט:(פסחים מסכת , אבל שמואל ס"ל בהיכא דנתבטל ברוב

, ולפי"ז אי אפשר )שם(דמב"מ אינו בטיל ועיין רש"י בחולין 
לתרץ קושית התוס' כן, ולפי"ז מובן היטב דאזלי לשיטתייהו, 
דשמואל לשיטתו הוכיח דע"כ מצהב"ע אינו פסול מה"ת, 
דאל"כ קשה קושית התוס' למ"ל לכם, דאין לתרץ כמו 

היכא שנתערב בלולבין אחרים, דהלא שמואל שכתבנו דמיירי 
רבי ס"ל מב"מ אינו בטל אע"כ דמצהב"ע לאו דאורייתא, אבל 

לשיטתו שפיר הוכיח דמצהב"ע פסול דאורייתא, ואי  יוחנן
דקשה קושית התוס' למה לי לכם, שפיר י"ל כתירוצינו לכה"ג 

 ס"ל מב"מ בטל עכ"ד. רבי יוחנןדנתערב, ואי דהוי מב"מ הלא 
 

מסכת דיליף ר"י דמין במינו אינו בטל הוא ב והנה הילפותא
מולקח דם הפר ומדם השעיר וגו', היינו משום  )דף כ"ב.(מנחות 

 )דף נ"ז:(יומא מסכת דס"ל שהיו מעורבין זה בזה כמ"ד ב
דמערבין לקרנות, דהרי למ"ד אין מערבין לקרנות ליכא 
להוכיח דמב"מ אינו בטל שהרי דם השעיר לא נתערב כלל 

פליגי בקרא דכתיב ולקח מדם  )שם(יומא מסכת ובבדם הפר, 
הפר ומדם השעיר, דר' יאשיה ס"ל שיהיו מעורבין ור' יונתן 
ס"ל אין מערבין לקרנות, ועיי"ש בסוגיית הגמ' ובתוס' ד"ה ר' 
יונתן, ואמנם בספר מלא הרועים ערך כל מילתא דאמר רחמנא 

תליא  כתב דהך פלוגתא אי מערבין לקרנות )אות ה'(לא תעביד 
דס"ל  צריך קרא או לא, ור' יאשיה לשיטתובפלוגתת אי לחלק 

לחלק צריך קרא לכך ה"ה הכא דכתיב ולקח מדם הפר ומדם 
דמשמע שיהיו מעורבין, ור' יונתן לשיטתו דס"ל  השעיר

דהיכא דלא כתיב יחדיו כאו"א בפני עצמו במשמע, לכך ה"ה 
 הכא דלא כתיב יחדיו אין מערבין לקרנות עיי"ש.

 
כתב, דזה אי  )דף נ"ז: מדפה"ס(ובספר תורה והלכה פרשת בראשית 

חטא אדה"ר באכילת עץ הדעת תליא בזה, דנחלקו ר"מ ור"י 
דר"מ ס"ל ואכלת זה אכילה ושבעת זו  )דף מ"ט:(ברכות מסכת ב

שתיה, ור"י ס"ל ואכלת ושבעת אכילה שיש בה כדי שביעה, 
ץ הגן אכל ולפי"ז לשיטת ר"י כשאמר הקב"ה לאדה"ר מכל ע

תאכל כפל לשון, שפט אדם הראשון דהיינו שיאכל כדי 

שביעה מכל שאר האילנות, וע"ז קאי ומעץ הדעת טוב ורע לא 
תאכל ממנו, היינו ג"כ אכילה כדי שביעה הוא דאסור, אבל 
פחות מכדי שביעה אינו אסור, ואדה"ר לא אכל כדי שביעה, 

ש מה ונמצא שלא חטא באכילת עץ הדעת, ובזה כתב לפר
היא נתנה לי ואוכל, אכלתי לא נאמר  ב(-)פרשה י"טדאיתא במדרש 

אלא ואוכל, אכלתי ואוכל עוד, ולהנ"ל א"ש דה"ק לא אכלתי 
כדי שביעה הימנו, אלא אכלתי ולא שבעתי והוזקקתי לאכול 
עוד משאר מאכלים כדי שתשבע נפשי ונמצא שאין שום חטא 

 בדבר עיי"ש.
 

יש בה דזה דבעינן אכילה ש ,חוקותי()פ' בבספר יציב פתגם וכתב 
לחלק  ס"ל, דאי לאאו צריך קרא לחלק  ס"לשביעה תליא אי 

ואכלת ושבעת ובעינן אכילה שיש בה כדי דרשינן  צריך קרא
או אז מפרשינן  ס"ל לחלק לא צריך קראשביעה, משא"כ אי 

רייתא לברכת ואכלת או ושבעת, ובחדא מינייהו יש חיוב דאו
 .המזון עכ"ד

 
עתה יבואר דברי המדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון, ומ

ואתיא למעט גזול, ולכאורה קשה למ"ל קרא תיפ"ל משום 
מצהב"ע, וע"כ דאתיא להיכא שנתערב בלולבין אחרים, וע"כ 
דמין במינו בטל, ולפי"ז ס"ל אין מערבין לקרנות, ולחלק לא 

, ומעתה איכא חטא צריך קרא, ולפי"ז ואכלת הוא בלא שביעה
 ולכן לכפר על מעשה ראשון ודו"ק. אכילת עץ הדעת,ב
 
 

 אושפיזא דיעקב
 
 

  רש"יכתב ו וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען:
 ב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסףביקש יעקב ליש

א"ר אחא, בשעה  ג(-)פרשה פ"דעיי"ש, וכן איתא במדרש רבה 
ם לישב בשלוה שהצדיקים יושבים בשלוה ומבקשי

בעולם הזה, השטן בא ומקטרג, אמר, לא דיין שהוא 
מתוקן להם לעולם הבא, אלא שהם מבקשים לישב 
בשלוה בעולם הזה, תדע לך שהוא כן, יעקב אבינו ע"י 

  .שבקש לישב בשלוה בעוה"ז נזדווג לו שטנו של יוסף
 

, אי קפץ עליו רוגזו של יוסף דייקאדאמ שיםרודקדקו המפ
הדברים שיש מזה איזה שייכות לסתור מה שביקש ומשמעות 

 יעקב לישב בשלוה, וצ"ב ההמשך.
 

דלכן בשם המפ',   )אות ח'(בנין דוד ספר בוהנבס"ד, עפימש"כ 
 ,דסבר דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא ,ביקש לישב בשלוה

ע"כ  ,לא מגיע לו שלוה בשביל מצות כיבוד יןד פיל א"כ ע
כתב, דלכן ביקש  )אות כ"ב( , ולהלןביקש מצד הרחמים עיי"ש

יעקב שלוה, דמצד הדין שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, לכן 
 .ביקש כמתנת חנם עיי"ש



 

 ז 

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

, לא לעולם הבא()באותו מתן שכר להודיעך שאין מתן שכר אהמתים תלויה בה 
בכיבוד אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב 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 טובת ימיו של זה 

א למען ייטב לך לעולם שכולו והיכן אריכות ימיו של זה, אל
 )דף מ.(טוב, ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך, ורבנן ס"ל 

 למען ייטב לך בעוה"ז, ולמען יאריכון ימיך לעוה"ב עיי"ש. 
כתב,  )אות ב'(בעמק הלכה  )פרשת יתרו(ובספר המדרש והמעשה 

דפליגי אי דברה תורה כלשון בני אדם או לא, דרבנן ס"ל לא 
תורה כלשון בני אדם, וא"כ ליכא לפרש שניהם על דברה 

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 כלשון בני 
אדם, וא"כ י"ל דשניהם קאי על עוה"ב, ושכר מצוה בהאי 

 א עכ"ד עיי"ש.עלמא ליכ
 

כתב לבאר מה שקינאו השבטים ביוסף  )אופן י'(ובפלח הרימון 
ל הדעת בראותם שאביהם עשה לו כתנת פסים, וכי יעלה ע

שנאה, אלא שכתנת הפסים היה  שבשביל דבר כזה ינטרו לו
בגדיו של אדם הראשון שעשה לו הקב"ה כדכתיב בפרשת 

אשתו כתנת עור ויעש ה' אלקים לאדם ו כ"א(-)פרשה גבראשית 
וילבישם, ולקחם נמרוד ועשיו לקחם מנמרוד כדפרש"י עה"פ 

את בגדי בנה החמודות, ונתנן  ט"ו(-)פרשה כ"זבפרשת תולדות 
רבקה אל יעקב, ובגדים הללו היו בגדי כהונה, ולכן כיון 
דקודם מתן תורה נהג העבודה בבכורים היו ראויים בגדי כהן 

י עבודת הכהונה, וע"שיהא משמש בהם בהללו אל הבכור 
ם, וכאשר ראו השבטים שיעקב קנה הבכורה מן עשיו זכה בה

כתנת זה ליוסף שיהא עומד ומשמש בכהונה, הרע שיעקב נתן 
להם מאוד, כי סברו שכיון שחטא שוב אינו ראוי לאותו 

 איצטלא ובקשו להורידו מלכהן עוד עכ"ד.
 

דלכאורה  ,כתב השפע חיים זצ"ל )גליון י'(ובגליון ישראל סבא 
יש לעיין דהרי יוסף נתמנה מאביו להיות כהן גדול, דהרי בגדי 
כהונה הללו היו שמונה בגדי כה"ג כמש"כ הבעל הטורים 

ילבישם, ב' במסורה הכא, ואידך גבי אהרן עה"פ הנ"ל ו
למד שעשה הקב"ה לאדה"ר בגדי כהונה, וילבשם כתנת, מ

דין הבכורות, שבהם היו עוב י"ב(-)פרשה כואיתא בבראשית רבה 
, פסוק הם כנגד ח' בגדי כהונה עכ"לבזה היש וח' תיבות 

כהן אמר ר' לעזר , ה"א(-)פ"בבמסכת סנהדרין אר בירושלמי ומבו
גדול שחטא מלקין אותו ואין מעבירין אותו מגדולתו, א"ר 

אני ה' כביכול מה אני עליו כי נזר משחת אלקיו  במנא כתי
איתא,  ה"א(-)פ"גת הוריות בקדושתי אף אהרן בקדושתו, ובמסכ

ן קדוש יהיה לך כביכול אני בקדושתי אף אהרן א"ר אבו
יצא משיח  (ה"ו-)פ"ב"ה בירושלמי מסכת הוריות בקדושתו, וכ

-)פ"א, ובתוספתא דמסכת שבועות שאינו ראוי לבוא לידי דלות

עולמית  משיח שאין באין לכלל עוני שקדושתןיצא נשיא ו (ה"ד
להוריד כה"ג מכהונתו מחמת שחטא,  עיי"ש, הרי דאי אפשר

א"כ לאחר שכבר נתמנה יוסף להיות כה"ג האיך ביקשו 
 השבטים להורידו מכהונתו.

 
אירע בו פסול ומינו אחר  ר"ת ,)דף י"ב:(יומא  'אך איתא במס

שני אינו ראוי לא  ,ראשון חוזר לעבודתו ר' יוסי אומר ,תחתיו
לא בשמונה ככהן גדול ולא אינו משמש במקדש  )כלומרלכהן גדול ולא לכהן הדיוט 

כהן הדיוט משום  ,וכו', כהן גדול משום איבה בארבעה ככהן הדיוט(
מדקאמר  ,)ד"ה כה"ג(מעלין בקודש ואין מורידיו, והקשו התוס' 

י להיות כהן גדול טעמא משום איבה מכלל דמן הדין ראו
מאי  גזרו ביה רבנן משום איבה, ותימה, א"כמדאורייתא אלא 

איצטירך לפרש דכהן הדיוט משום מעלין בקודש ואין מורידין, 
כה"ג שלבש בגדי ילפינן מקרא בפ"ב דמסכת זבחים תיפ"ל ד

ו צרהן הדיוט ועבד עבודתו פסולה משום מחוסר בגדים, ותיכ
דכה"ג מתמנה בפה ומסתלק בפה ובירושלמי דריש לה מקראי, 

עכ"ל, משמע ' וכוומסתבא שהדבר תלוי במלך ובאחיו הכהנים 
התוס' דשפיר אפשר לסלק את הכה"ג מקדושתו, ועיין  'דמ

דהתוס' פליגי אהנך ב' דרשות עיי"ש, ולפי"ז  (סוף ח"ב)ביערות דבש 
שפיר ביקשו השבטים לסלק את יוסף מכהונתו דנקטו כדעת 

 התוס' דאפשר להוריד כה"ג מגדולתו עכ"ד השפע חיים זצ"ל.
  
לתרץ קושית התוס' כתב  יקרא()פרשת ובספר לוית חן עה"ת ו
דמאי נפק"מ אי אמרינן דכהנים הוי שלוחי  ,)דף כ"ג:(קידושין ב

 )סי' רנ"ט סקי"א(דידן או שלוחי דרחמנא, עפימש"כ הש"ך ביור"ד 
בשם המרדכי לחלק בין תשמישי קדושה לתשמישי מצוה, 
דתשמישי קדושה מעלין בקודש ולא מורידין, אבל תשמיש 

ן, ומסיק שם דתשמישי מצוה היינו דבר שנעשה ימצוה מוריד
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 אדם לסימן שלא יטעו להוציא ספר 
תורה אחרת המה תשמישי מצוה, ומעתה איכא נפקותא טובא 

דהוי  י ס"לשלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, דאאי כהנים הוי 
שלוחי דרחמנא א"כ הו"ל ככלי שמשמש לצורך גבוה בלבד 

שנותו ולהוריד דדינו ככלי שרת וכתשמישי קדושה דאסור ל
דהוי שלוחי דידן הו"ל כתשמיש  י ס"למקדושתו, משא"כ א

מצוה דהרי משמשים בשליחותם לצרכי בני אדם, א"כ שפיר 
)דף יומא מסכת ן מקדושתו, והא דאמרינן באפשר להוריד הכה

אם אירע פסול בכהן גדול ומינו אחר תחתיו, דקאמר ר'  י"ב:(
יוסי ראשון חוזר לעבודתו, שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא 
לכהן הדיוט, כ"ג משום איבה, כהן הדיוט משום מעלין בקודש 
ולא מורידין עיי"ש, מבואר מזה דלהוריד מקדושת כה"ג 

שת כהן הדיוט איכא איסורא דמעלין בקודש ואין לקדו
מורידין, וכש"כ דאין להוריד לגמרי מקדושת כהונה, זהו 
אליבא דמ"ד דכהנים הוי שלוחי דרחמנא, דלהמ"ד דהוי 

 שלוחי דידן שפיר רשאין להורידו מקדושתו עכ"ד.



 

 ח 

במאי דאיבעיא לן  ,)ח"ב סי' קט"ז(ונודע קושית הפנים מאירות 
אי כהנים הוה שלוחי דידן או שלוחי  )דף ל"ה:(במסכת נדרים 

 )דף ס"ב.(דרחמנא, מדוע לא פשיט לה מהא דאיתא במסכת נזיר 
שהנכרים נודרים נדרים ונדבות , )דף י"ג:(ובמסכת חולין 

לרבות אתיא כישראל, ויליף לה מאיש איש דכתיב גבי נדר ד
עכו"ם, ואי סלקא דעתך דכהנים הוה שלוחי דידן איך יכול 

ן דאי )דף ע"א:(הן להקריב לנכרי, הא איתא במסכת ב"מ הכ
  שליחות לעכו"ם עכ"ק.

 
ליישב, עפי"מ דאיתא  )דף כ"ג:(וכתב באור חדש עמ"ס קידושין 

דהא דדרשינן איש איש תליא אי  )דף נ"ו.(במסכת סנהדרין 
  אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם או לא, ולפי"ז י"ל 

דברה תורה כלשון בני אדם, דסוגית הגמ' במסכת נדרים ס"ל 
 וא"כ לא דרשינן איש איש לרבות נכרי, ולכן שפיר י"ל 
דכהנים הוה שלוחי דידן, אמנם מאן דדריש איש איש ס"ל 
כמאן דאמר לא דברה תורה כלשון בני אדם, וכיון דעכו"ם 
מקריבין נדרים ונדבות, ולדידיה ודאי אמרינן דכהנים הוה 

 שלוחי דרחמנא עכ"ד.
 

ואר דברי המדרש, ביקש יעקב לישב בשלוה משום ומעתה יב
דס"ל דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ולפי"ז ס"ל דברה תורה 

ולא דרשינן מאיש איש לרבות דנכרים נודרים כלשון בני אדם, 
ולפי"ז י"ל דכהנים הוה שלוחי דידן, ולכן קפץ נדרים ונדבות, 

כולין י דידן יחעליו רוגזו של יוסף, דאי ס"ל כהנים הוי שלו
 להוריד הכהן מגדולתו ודו"ק.

 
 

 אושפיזא דמשה
 
 

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן 
אמר משה לפני ואיתא במדרש  ההר הטוב הזה והלבנון:

הקב"ה אם אעברה נא מוטב ואם לאו הכשר סוכה של 
  .והוא פלאי ג' דפנות

 
איתא במפרשים הטעם שמשה לא נכנס לארץ ד והנבס"ד,

)אות אל, משום ששיבר הלוחות, עיין בלקט יוסף ערך משה ישר

מסכת מבואר בדהא . אמנם הקשו ע"ז )דף ע"ד.(ובעיר דוד  ל"ד(
הטעם דמשה שיבר הלוחות, שדרש  ק"ו, ומה  ז.(")דף פשבת 

פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות אמרה תורה וכל בן נכר לא 
 יאכל בו, התורה כולה כאן וישראל מומרים על אחת כמה

ולפי"ז שפיר עבד משרע"ה בשבירת הלוחות, וכמה עיי"ש, 
)ד"ה כתבו התוס' , אך ץ ישראלרואמאי נענש ע"ז שלא יכנס לא

דאין זה ק"ו גמור דאם מומר אסור בפסח שהוא קרבן,  ומה פסח(
לו למנוע מליתן להם התורה ולהחזירם בתשובה  המ"מ לא הי

 , ולפי"ז חטא במה ששיבר הלוחות ולכן נענש שלאעיי"ש
   ץ ישראל.ריכנס משום זה לא

 אמרינן ם, דאודה זרהבאך כבר דנו המפ' אם תשובה מועיל לע
שפיר י"ל דמשרע"ה חטא במה  ודה זרהבעדתשובה מהני אף ל

 םששיבר הלוחות, ולכן נענש שלא יכנס לא"י, משא"כ א
לא מהני תשובה, א"כ שפיר ודה זרה בדעל חטא דע אמרינן

 עבד משרע"ה בשבירת הלוחות.
 

או לא  ודה זרהבדעאמנם דבר זה אי מהני תשובה על חטא 
בספר חמודי תליא אי אמרינן עשה דוחה שני לאוין או לא, ד

לא מהני  עבודה זרהכתב הטעם דעל חטא ד (מטות )פרשתצבי 
 ,א"ר יוחנן ,)דף פ"ו:(יומא מסכת בתשובה, לפי"מ דאמרינן ב

)לא יוכל בעלה הראשון שבתורה  לא תעשהגדולה תשובה שדוחה את 

והלכה מאתו , שנאמר לאמר הן ישלח איש את אשתו וגו'(
והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנף תחנף הארץ 
ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה' עיי"ש, ולפי"ז 
הטעם דמועיל תשובה על עבירה משום דאמרינן דעשה 

דעבירה, וכ"ז תינח בשאר עבירות  לא תעשהדתשובה דוחה ה
דליכא רק מעשה העבירה, דהמחשבה ל"ה עבירה, דמחשבה 

)דף קידושין מסכת אין הקב"ה מצרפה למעשה כדאיתא ב רעה

שפיר אמרינן דהעשה דתשובה  לא תעשהוליכא רק חד  ,ל"ט:(
דהמחשבה נמי נחשב לחטא  עבודה זרהמשא"כ בדוחה הלאו, 

כאלו עשה מעשה, דכתיב לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, 
  דמהאי קרא  )ל"ת א'(וכתב המהרש"ל בביאורו על הסמ"ג 

במחשבה, כמש"כ הסמ"ג שלא  עבודה זרהילפינן איסור 
להעלות במחשבה ח"ו שיש שום אלהים זולת ה', דכן משמע 
     לך אפילו כשגלוי לך לבד דהיינו במחשבת לבך עיי"ש, נמצא 

יש בה ב' לאוין, מה שחשב לעבוד  עבודה זרהדבחטא ד
, וכיון דאמרינן עבודה זרה, ועצם המעשה שעבד לעבודה זרה

 עבודה זרהדאין עשה דוחה שני לאוין לכן אמרינן דעל חטא ד
 לא מהני תשובה עיי"ש.

 
אך זה אי עשה דוחה ב' לאוין או אינו דוחה האריכו בזה, 

שיב"כ כתבו, בהא  לא תעשהד"ה  )דף ג:(דהתוס' במסכת יבמות 
סד"א תיתי אחות אשה במה  )דף ז:(דאמרינן במסכת יבמות 

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

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 רש"י להלן וכן 

ו לפרש דברי הגמ', דסד"א דנילף הרמב"ן והרשב"א כתב
מאשת אח דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי 

 איסורי, הרי מזה דעדל"ת לא אמרינן רק בחד לאו. 
 

י נהביא דברי הפ )כלל ב'(בספר שושנת העמקים  מגדיםי רוהפ
דנקט בפשיטות דעשה דוחה ב'  )דף ח(במסכת ביצה  יהושע

מה לי חד לאו מה לי  :()דף מ"חלאוין, מהא דאמרינן במסכת נזיר 
  .תרי לאוין עיי"ש



 

 ט 

וכתב ע"ז הפמ"ג דאי מהתם ילפת נמצא דפליגי בכך ר"י ור"ע, 
דהתם ילפינן מקרא דנזיר וכן כה"ג מטמאין למת מצוה, ור"ע ]

מצריך לימוד מיוחד לכ"ג שהוא נזיר שמטמא למת מצוה, ור"י 
 אמר דכיון דילפינן לנזיר ולכ"ג ממילא דגם כ"ג שהוא נזיר

מטמא דמה לי חד לאו ומה לי תרי לאוין, הרי דר"ע שפיר 
וא"כ הדרינן לכללא דהלכה  ,[מחלק בין לאו אחד לתרי לאוין

 כר"ע מחבירו עיי"ש, והאריכו בזה האחרונים.
 

כתב המלביש את חבירו  הל"א(-)פ"יוהנה הרמב"ם בהל' כלאים 
כלאים, אם היה הלובש מזיד הלובש לוקה והמלביש עובר 

ולפני עור לא תתן מכשול, ואם לא ידע הלובש שהבגד משום 
כלאים והמלביש מזיד, המלביש לוקה והלובש פטור עכ"ל, 

כתב הטעם  , ומהר"י קורקוסז(-)פ"גמכות  'ומקורו בתוספתא במס
משום דכתיב לא תלבש שעטנז קרי ביה לא תלביש עיי"ש, 
ומש"כ הרמב"ם שאין המלביש לוקה כי אם כשלבשו שוגג, 

מו שכתב שם דטומאת כהן אין המטמא לוקה כי אם וכ
כשהמתטמא שוגג, תמה הכס"מ שם דמנא ליה הא, ומפשט 
התוספתא מוכח דאין חילוק רק דאפילו כשהלובש מזיד איכא 

 לל כ'()כהמלביש, וכתב באתוון דאורייתא עבירה בפני עצמו ל
דלפי"ז נמצא ג"כ דהלובש כלאים לעצמו לוקה שמונים משום 

עיי"ש, ולפי"ז קשה  )מצות תקנ"א( ח"משום לובש, וכ"כ המנמלביש ו
על דעת הר"ש מקינון בספר הכריתות דאין עשה אחת דוחה ב' 
ל"ת, ואמאי הרי עיקר דין עדל"ת ילפינן מכלאים בציצית ושם 

 לאוין משום מלביש ומשום לובש עכ"ק. 'בהרי הוי 
 

)אות דבר כת"י  ומו"ר הגאון האדיר מווייטצען זצ"ל בספרו אלף

כתב, דהכס"מ כתב משום דכתיב לא תלבש שעטנז קרי  שמ"ג(
דהמגלח את  )דף מ"ד.(ביה לא תלביש, וכדאמרינן במסכת נזיר 

הנזיר עובר ג"כ בלאו דכתיב ותער לא יעבור על ראשו קרי ביה 
לא יעבור דהיינו שאדם אחר אסור להעביר שער הנזיר עיי"ש, 

דר"ש  )דף י"ח:(ז"ל במסכת קידושין ולפי"ז י"ל לפי"מ דכתב רשי
דס"ל יש אם למקרא, היכא דלא מכחשי אהדדי דרשו שניהם 
מקרא ומסורת, וא"כ ה"ה הכא דליכא סתירה שפיר מחייב 
משום לובש ומשום מלביש, אבל למ"ד דדריש רק יש אם 
למסורת לא נוכל לחייבו ב' רק משום המסורת, ולפי"ז יוצא 

ם למקרא ילפינן מכלאים בציצית לנו דבר חדש דאי ס"ל יש א
דעשה דוחה ב' לאוין, משא"כ אי ס"ל יש אם למסורת אז 

 אמרינן דדחי רק חד לאו עכ"ד מו"ר זצ"ל.
 

שתים כהלכתן ושלישית  ,תנו רבנן ,איתא )דף ו:(ובמסכת סוכה 
אפילו טפח, ר"ש אומר שלש כהלכתן ורביעית אפילו טפח, 

מסורת בסכת בסכת במאי קא מיפלגי, רבנן סברי יש אם ל
בסוכות הרי כאן ארבע, דל חד לגופיה פשו להו תלתא שתים 
כהלכתן, ואתאי הלכתא וגרעתא לשלישית ואוקמיה אטפח, 
ר"ש ס"ל יש אם למקרא בסוכות בסוכות בסוכות הרי כאן שש, 
דל חד קרא לגופיה פשו להו ארבע שלש כהלכתן אתאי 

 הלכתא וגרעתה לרביעית ואוקמה אטפח עיי"ש.

ר אעברה נא מוטב, ואם ולפי"ז יבואר המדרש, אם אתה אומ
דאין זה ק"ו דאיני נכנס לאר"י משום ששברתי הלוחות, לאו, 

 יל הגמור דאם מומר אסור בפסח שהוא קרבן, מ"מ לא הי
כ , ולפי"ז ע"למנוע מליתן להם התורה ולהחזירם בתשובה

 ס"לד שני לאוין, דתשובה מהני על חטא דע"ז, דעשה דוחה 
ילפינן מכלאים בציצית דעשה דוחה ב' לאוין, ויש אם למקרא 

אמרינן יש אם למקרא, א"כ בעינן שלש כהלכתן דולפי"ז 
ואתאי הלכתא וגרעתה לרביעית ואוקמה אטפח, א"כ הכשר 

 סוכה של ג' דפנות דייקא ודו"ק. 
 
 

 אושפיזא דאהרן
 
 

ית בית שמאי פוסלין וב ,סוכה ישנה ,)דף ט.(סוכה מסכת איתא ב
הלל מכשירין, מאי טעמא דבית שמאי כתיב חג הסוכות תעשה 

, סוכה העשויה לשם )סוכות תעשה לחג סרס המקרא ודרשהו(לך שבעת ימים 
חג בעינן, ובית הלל ההוא מיבעיא ליה לעושין סוכה בחולו 

, ובית שמאי סבירא להו כר' אליעזר )אם לא עשאה מתחילה(של מועד 
)דלא בעו לשמה ו של מועד, ובית הלל דאמר אין עושין סוכה בחול

לית להו דרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה  נימא גבי ציצית נמי(
מן הקוצין ומן הנימין ומן הגרדין  )לציצית(עשאה  ,אמר רב

פסולה, מן הסיסין כשרה, כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי 
אף מן הסיסין נמי פסולה דבעינן טויה לשמה, ה"נ נבעיא 

עשויה לשמה, שאני הכא דאמר קרא גדילים תעשה לך סוכה 
לך לשם חובך, הכא נמי חג הסוכות תעשה לך לך לשם חובך, 

, התם נמי )דבעינן תעשה לך משלך(ההוא מיבעי ליה למעוטי גזולה 
מיבעיא ליה למעוטי גזולה, התם כתיב קרא אחרינא ועשו להם 

  .משלהם עיי"ש
 

ר דאין עושין סוכה מבואר מזה דבית שמאי ס"ל כר' אליעז
בחולו של מועד ואייתר קרא לסוכה לשם חג, אך לכאורה 

 )דף כ"ז:(קשה דהא ר"א גופיה יליף לה מהך קרא גופא לקמן 
דאין עושין סוכה בחולו של מועד, וא"כ מנ"ל הא דסוכה לשם 
חג, ועכצ"ל דבית שמאי ילפי לה מלך לשם חובך, ולפי"ז 

נא לן למעוטי סוכה הקשו המפ' דא"כ תקשי לבית שמאי מ
 גזולה, עיין בספר חסדי יהונתן ובהמגיה שם.

 
והנבס"ד, דהנה התוס' הקשו למ"ל קרא למעוטי גזולה תיפ"ל 

, דהנה )חאו"ח סי' כ"ז(משום מצהב"ע, ותי' בשו"ת חלקת יואב 
כתב לתרץ מה שתמה המהרש"ל על  )סי' כ"ו(בשו"ת חכם צבי 

של  ורה בלאו כמוהרמב"ם שכתב דגזילת וגניבת העכו"ם אס
רש"ל הלא התורה בכללה ובפרטה ישראל, ותמה ע"ז המה

לישראל ניתנה, שלא יהא רכוש ישראל כגזל, ולא למנוע רכוש 
עכו"ם מליגזל, וכתב עליו החכ"צ, דאטו אזהרת גזל עכו"ם 
הוא משום איסור מה שנגזל מהעכו"ם, וכי הרמב"ם סבר 

או לגנוב ממנו, שהנכרי נצטווה שלא יניח את ישראל לגוזלו 



 

 י 

והלא אנחנו נצטווינו שלא לעשות מעשים מכוערים, ולא יהא 
גונב על מנת למיקט או על מנת לשלם תשלומי כפל אף  אאל

שאינו מתכוון לגנוב, ולא עוד אלא שמתכוון לטובת הנגנב, 
להרגיל עצמו לגנוב, וכן מצינו  עכ"ז נצטווינו אנחנו שלא

ן באיסור צער בעלי חיים באיסור מצור על העיר של עכו"ם וכ
הפועל, אלא  ואיסור בל תשחית וכדומה, שאין האיסור בעבור

ים כדי לקנות בנפשינו דעות אמיתיות בעבורינו אנחנו הפועל
  .ומדות טובות וישרות לזכותינו לטוב לנו עיי"ש

 
)מצוה , וכן כתב החינוך סי' כ'(-)פ"יוכן כתב הרש"ל במסכת ב"ק 

ועוד אפשר לומר שכוונתם ז"ל  ז"ל, לענין גזל עכו"ם ו רכ"ט(
בהרחיקם זה כדי שלא ירגיל האדם טבעו בכך, כי גריעות יהיה 
בנפש בהרגילה במידות הפחותות והרעות והוא חבל חזק 
למשוך העון עכ"ל, ועיין ברמב"ם בפירוש המשניות עמ"ס 

לענין איסור גזל עכו"ם שכתב וז"ל, והגעה  מ"ז(-)פי"דכלים 
ת, ואלו הרעות כולן אשר ביאר השי"ת לאדם תכונות רעו

יך כל שהוא יתעב אותם, ויתעב עושם, אמר כי תועבת ה' אלק
  עושה אלה כל עושה עול עכ"ל.

 
, ולא מצוה הבא בעבירהלכאורה קשה למה אמרינן דהוי ו

נימא דרשאי לגזול משום דאמרינן עדל"ת, אך זה טעות משום 
בירו דהוי עבירה שבין אדם לחבירו, ובעבירה שבין אדם לח

לא אמרינן עדל"ת, דרק בעבירה לשמים אמרינן עדל"ת 
וכמש"כ השאג"א בסוף הל' מצה, אולם כ"ז ניחא רק בסוכה 
גזולה מישראל, דבזה י"ל דכיון דהוא עבירה שבין אדם 

, משא"כ מצוה הבא בעבירהלחבירו לא אמרינן עדל"ת והוי 
"ד החכ"צ ומהרש"ל והחינוך ו"ם, לפיבסוכה גזולה מעכ

האיסור דגזל עכו"ם אינו מצד עצמו רק ד והרמב"ם הנ"ל
משום שלא נרגיל עצמנו במדות רעות ונבוא לגזול גם 
מישראל, וא"כ זה לא הוי עבירה שבין אדם לחבירו, כיון 
דמצד העכו"ם אין בו איסור, ושוב אמרינן עדל"ת וליכא בזה 

 מצוה הבא בעבירה, ולפי"ז משום דהוי מצוה הבא בעבירה
לומר דעכ"ז לא יצא הוי אמרינן דיצא, ולכן צריך הקרא דלכם 

 .בתוס' ביאורהחלקת יואב  משום דל"ה לכם עכ"ד
 

והנה דברי החכ"צ הנ"ל דאיסור לא תגזול הוא כדי שלא 
ולכן אסרה תורה אפילו , האדם לעצמו מידות גרועותישריש 

בעצם הדבר אין קפידא גזל עכו"ם, דאעפ"י דלגבי עכו"ם 
שיהיו  שרכושו נפסד, מ"מ הקפידה התורה על מידות בנ"י

ישרות ונקיות ויתרחק מכל התכונות הרעות כגזל וכדו', זה 
א"ש למאן דס"ל דרשינן טעמא דקרא, אז שפיר י"ל דלכן 
אסרה התורה גזל עכו"ם כדי שלא ישריש עצמו במדות רעות, 
ושפיר י"ל דזה לא הוי עבירה שבין אדם לחבירו, משא"כ 

מא אין לפרש הך טע למאן דס"ל לא דרשינן טעמא דקרא,
ם שהאדם משריש עצמו במדות רעות, אלא דגזל שהוא משו

בכל גזל שנוטל ממון שלא כדין אסרה תורה, ולפי"ז י"ל דגם 
 גזל עכו"ם הוא עבירה שבין אדם לחבירו.

בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ  ,)דף ב.(ביצה  'מסואיתא ב
 :()דף זובית הלל אומרים זה וזה בכזית, ולקמן בגמ'  ,בככותבת

איתא, מאי טעמייהו דב"ש, א"כ לכתוב רחמנא חמץ ולא בעי 
שאור, ואנא אמינא, ומה חמץ שאין חמוצו קשה בכזית, שאור 
שחמוצו קשה לא כל שכן, שאור דכתב רחמנא למה לי, לומר 
לך שיעורו של זה לא כשיעורו של זה, וב"ה צריכי, דאי כתב 

מץ דאין ור הוה אמינא משום דחמוצו קשה, אבל חרחמנא שא
חמוצו קשה אימא לא צריכא, ואי כתב רחמנא חמץ משום דראוי 

 לאכילה אבל שאור שאין ראוי לאכילה אימא לא צריכא עיי"ש. 
 

 )ריש פסחים(כתב בפלוגתת ב"ש וב"ה, דהר"ן  )שם(ובחידושי חת"ס 
ובבל בל יראה הטעם שהתורה החמירה לעבור על חמץ בכתב ד
וכ"כ ביבין שמועה לרשב"ץ  הוא משום שמא יבא לאכלו,ימצא 

ב"ה ס"ל י"ל ד, ולפי"ז )בהקדמה להל' חמץ(והכ"מ  )מאמר חמץ ד"ה התורה(
דטעם דבל יראה הוא משום שמא יבא לאכלו, ע"כ הו"א דרק 
חמץ הראוי לאכילה עובר בב"י שמא יבא לאכלו, משא"כ שאור 
דאינו ראוי לאכילה ל"ש שמא יבא לאכלו ואינו עובר עליו, 

שמא יבא לאכלו,  חששגזה"כ ולא מהוי דבל יראה  וב"ש ס"ל
דשיעורו של זה לא כשיעורו של מזה ול"ש הצריכותא, ומוכח 

 זה וחמץ בככותבת עיי"ש. 
 

שכתב וז"ל, ואע"ג דכתב  )סי' ק"ח(בשו"ת חת"ס חאו"ח ועיין 
טעמא דחשו טפי בחמץ היינו הר"ן ריש מסכת פסחים וז"ל, 

י אינשי מיניה כולה שתא, מבשאר איסורים, משום דלא בדיל
וחמיר איסורא טפי דאית ביה כרת, ואפשר עוד שמפני טעם זה 

ור עליו בבל יראה ובבל ימצא עכ"ל, החמירה תורה בו לעב
נמצא דטעמא דבל יראה הוא משום כרת ולא בדילי מיניה, 

כמבואר יחד ופשוט הוא דלא סגי בלא הני תרי טעמי מצורפים 
פסחים, וכ"כ שם בגליון הרי"ף על בתוס' ומהרש"א ריש מסכת 

דאורייתא  פירא, והשתא כיון דהר"ן יהיב טעמאשם מהר"ן ש
לית ביה בת שאין בו כזית בכדי אכילת פרס בתערומשום כרת, ו
לית נמי איסור בל יראה, זהו ליתא מכמה טעמים, דכרת ממילא 

חדא דנהי דהר"ן כתב כן למסבר קראי, מ"מ לא לילף מינה מידי 
הקל, דלא קיי"ל כר"ש דדריש טעמא דקרא  במסכת לדינא ל

מבואר  .עכ"לסי"ד וכו' -)סי' צ"ז"ע חו"מ וכמבואר בשו )דף קט"ו.(ב"מ 
בחמץ הוא מדבריו, דדברי הר"ן הנ"ל דטעמא דבל יראה 

מחשש שמא יבוא לאכלו, אתיא אליבא דר"ש דס"ל דרשינן 
 טעמא דקרא, משא"כ לר' יהודה דס"ל לא דרשינן טעמא דקרא

 הוי איסור ב"י מגזיה"כ ללא טעם.
 

ולפי"ז י"ל דבזה פליגי ב"ש וב"ה, דב"ש ס"ל לא דרשינן טעמא 
דקרא, ולפי"ז איסור ב"י הוי מגזירת הכתוב, ולפי"ז אין סברא 
לחלק בין חמץ לשאור ולא איצטריך למיכתב תרווייהו, ועל 
כרחך מוכח מזה דשיעורו של זה לא כשיעורו של זה, משא"כ 

ל דרשינן טעמא דקרא, ואיסור ב"י הוא מחשש שמא ב"ה ס"
יבוא לאכלו, ולהכי קס"ד דדוקא חמץ שראוי לאכילה אית ביה 

 איסור ב"י, ולכן איצטריך למיכתב שאור.



 

 יא 

דתקשי לבית שמאי מנא לן  שיםרולפי"ז מיושב קושית המפ
לא למעוטי סוכה גזולה, דז"א דלבית שמאי לשיטתם דס"ל 

ז גזל עכו"ם אסור משום שנוטל ולפי", דרשינן טעמא דקרא
ממון שלא כדין, וא"כ הוי ל"ת שבין אדם לחבירו דלא אמרינן 

וא"כ לא צריך קרא  בירה,עאה בהבוה מצעדל"ת, ושפיר י"ל 
 בירהעאה בהבוה למעט גזולה, דבלא"ה אינו יוצא משום מצ

 ודו"ק.

 

 

 יוסףאושפיזא ד
 
 

קורא תגר על היסורין עד  האיוב הידרש, איתא במ
הראהו הקב"ה דפנות הסוכה שתים כהלכתן ש

מובא בבני יששכר חודש תשרי ]ושלישית אפילו טפח, 
 .עיי"ש [בשם ספר כסף נבחר אות י"ט() צלא דמהימנותא (מאמר י')

 
א"ר חייא בר אבא אמר  ,איתא א.(")דף יוהנבס"ד, דבמסכת סוטה 

ר' סימאי, שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרו, בלעם 
איוב ששתק נידון ביסורים, יתרו שברח זכו מבני  שיעץ נהרג,

  .בניו שישבו בלשכת הגזית וכו' עיי"ש
 

נש איוב ביסורים, הלא נצמח דאמאי נע שיםרוהקשו המפ
דאמאי יצאו  שיםרטובה גדולה מזה, עפי"ק המפ ללישרא

 הישראל מקודם הזמן, דהא הקב"ה אמר לאאע"ה כי גר יהי'
רבע מאות שנה, והם זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם א

לא היו במצרים רק רד"ו שנים, ותירצו דקושי השעבוד השלים 
הזמן, וא"כ אין ראוי לענוש איוב על עצתו דקושי השעבוד, 
דהא זה השלים הזמן ועי"ז יצאו ממצרים קודם הזמן, עיין 

 . )פ' אמור(במשען המים 
 

דהחשבון דד' מאות  )פ' לך(ובפשיטות י"ל לפימש"כ רשיז"ל 
ה התחיל משנולד יצחק, וממילא שפיר נשלם הזמן דד' שנ

מאות שנה, ויצאו ממצרים בזמנם ולא הצריכו לקושי השעבוד 
 להשלים הזמן, ולכן נענש איוב ביסורים על עצתו.

 
 והנה דברי רשיז"ל הנ"ל דהחשבון התחיל מלידת יצחק יתכן

עבור חטאו של אאע"ה  האי נימא דעונש של גלות מצרים הי
א"ר אבהו א"ר אלעזר, מפני  ב.(")דף לנדרים מסכת ן בכדאמרינ

מה נענש אאע"ה ונשתעבדו בניו למצרים, מפני שעשה 
)שהוליכן למלחמה כדכתיב וירק את חניכיו דהיינו בני אדם שחנך לתורה, אנגרייא בת"ח 

  .ר"ן(
 

לא יצא האיש לא בסייף ולא  ,ג.(")דף סשבת מסכת ואיתא ב
ולא ברומח ואם יצא חייב  בקשת ולא בתריס ולא באלה

חטאת, ר' אליעזר אומר תכשיטין הן לו, וחכמים אומרים אינו 
אלא לגנאי שנאמר וכתתו את חרבותם לאתים וחניתותיהם 

חרב ולא ילמדו עוד מלחמה  למזמרות ולא ישא גוי אל גוי
ונאה  ,לדס"ל דכלי זיין הם תכשיט לישרא ולפי"ז למאן עיי"ש,
וחנית ולטרוד במלחמה, ל"ש לומר לקחת בידם חרב  ללישרא

 דנענש ע"ז ושפיר י"ל דקושי השעבוד השלים הזמן.
 

לפרש הפסוק למען ידעו  )שנת תקפ"ט(ומבואר בדרשות חת"ס 
דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם 
מארץ מצרים, ר"ל אחר שעשיתי להם נסים ונפלאות בהוציאי 

נקל להכות גם סיחון ועוג על זה  האותם מארץ מצרים הלא הי
האופן, ואפילו הכי הושבתי אבותיכם בסוכות במלחמות 
הללו, כדברי הרוקח שמפרש למ"ד סוכות ממש אין הכוונה 
במדבר בשעת חנייתן מפני החמה היו עושים להם סוכות, רק 
קאי על מלחמת סיחון ועוג ושאר מלחמות של ל"א מלכים 

כסוכת הלוחמים ביום קרב  שישבו אז בסוכות חוץ לאהליהם
כדכתיב אשר חרב גאותיך עיי"ש, ועיין בשו"ת חת"ס חאו"ח 

הרי לן דבמצות סוכה אנו עושים זכר לסוכות שישבנו  .)סי' קפ"ה(
בחלחמת סיחון ועוג והגדיל השי"ת עמנו להרים את כבודינו 

  .בצאתנו למלחמה נגדם בחרב וחנית לנצח על מלחמת ה'
 

דזהו רק אי נאמר  )חשון תשכ"ג(ירחון ז' וכתב ע"ז בישראל סבא 
דנאה לישראל מלחמה אבל אם נאמר דלא יאות לישראל 
לקחת בידם חרב וחנית ולטרוד במלחמה אז בע"כ צריכין 

 לומר דסוכות היינו ענני כבוד עיי"ש.
 

כתב דהני תנאי דפליגי  )פ"ב דף כז.(ובשמנה לחמו דרוש לסוכות 
רת קבע פליגי בפלוגתת הני אי סוכה בעינן דירת עראי או די

תנאי אי סוכות ממש היו או ענני כבוד, משום דלמ"ד דסוכות 
ענני כבוד היו והעננים היו הולכים לפניהם במדבר וסוכה 
המהלכת לא חשיבא קבע, משא"כ למ"ד סוכות ממש עשו 
להם במדבר והיו קביעי וקיימי וא"כ ס"ל דסוכה דירת קבע 

 .בעינן עיי"ש
 

מדרש, דאיוב היה קורא תגר דאמאי באו עליו ומעתה מבואר ה
היסורים, אם בשביל ששתק, הלא נצמח מזה טובה דעי"ז יצאו 
ישראל ממצרים קודם זמנם,  הראה ךו הקב"ה סוכות דבעינן 
שתי דפנות ושלישית אפילו טפח, הרי דבסוכה בעינן דירת 
עראי, משום דסוכות ענני כבוד היו, ולפי"ז אמרינן דלא נאה 

ל ליקח בידם חרב וחנית, ולפי"ז י"ל דחטא אברהם לישרא
במה שעשה אנגקייא בת"ח, ושפיר י"ל דהגלות התחיל 
משנולד יצחק, ולא צריכין לקושי השעבוד שישלים הזמן, ואז 

 נתקררה דעתו של איוב ודו"ק.
 
 
 

**** 
 
 



 

 יב 

 
 דודאושפיזא ד

 
 

מרעתו של ואיתא במדרש וגו'  כי יצפנני בסכה ביום רעה
 [ו"ט לסוכות בשם ספר ארבעה חרשיםמובא בקדי]בת שבע 

 וצ"ב השייכות של בת שבע לסוכות.
 

לא דוד ראוי לאותו מעשה , ()דף ד:והנבס"ד, דאיתא במסכת ע"ז 
למה עשו, לומר לך אלא ולא ישראל ראויין לאותו מעשה וכו', 

שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד, ואם חטאו ציבור 
ריכא, דאי אשמעינן יחיד משום אומרים לו כלך אצל ציבור,  וצ

דלא מפרסם חטאיה, אבל ציבור דמפרסם חטאייהו אימא לא, 
בל יחיד דלא ייהו, אואי אשמעינן ציבור משום דנפישי זכות

  .צריכא עיי"ש, אלימא זכותיה אימא לא
 
יחיד שגם בלהורות לכן אירע כן לדוד המלך מבואר מזה דו

 .חטא אומרים לו כלך אצל יחידש
 

הקשה, דלכאורה  )דרוש ז' לש"ש(ר עיני חכמים מהדו"ק ובספר מאי
לענין זה דמהני תשובה ליחיד לא הוצרך לגלגל חטא על ידי 
דוד, דכבר ידענו מאז ומקדם מראובן שחזר בתשובה על 

וישב ראובן  י"ט(-)פרשה פ"דכדאיתא בבראשית רבה  מעשה בלהה,
תו אל הבור, שלא היה במכירתו לפי שהיה עסוק בשקו ובתעני

 על שבלבל יצועי אביו, א"ל הקב"ה מעולם לא חטא אדם 
לפני ועשה תשובה ואתה פתחת בתשובה תחלה חייך שבן בנך 
וכו', וא"כ כיון דכבר למדנו דמועיל תשובה ליחיד ממעשה 
ראובן, היאך אמרינן שלא חטא דוד אלא להורות תשובה 

 ליחיד עיי"ש.
 
בר נחמני א"ר אמר ר' שמואל  ,)דף נ"ה:(שבת מסכת איתא בו

אינו אלא טועה,  )במעשה בלהה(יונתן, כל האומר ראובן חטא 
ויהיו בני יעקב שנים עשר, מלמד שכולן  )בהאי קרא(שנאמר 

שקולין כאחת, אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש 
אביו, מלמד שבלבל מצעו של אביו  ומעלה עליו הכתוב כאלו 

וצל אותו צדיק מאותו שכב עמה, תניא ר"ש בן אלעזר אומר מ
עון ולא בא מעשה זה לידו וכו', אלא מה אני מקיים וישכב את 
בלהה פילגש אביו, עלבון אמו תבע, אמר אם אחות אמי היתה 
צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי, עמד ובלבל את 

 מצעה וכו' עיי"ש. 
 

וכתב האלשיך הקדוש, דרמז הכתוב שלא חטא ראובן אלא 
י אביו בלבד, דאמר הכתוב ותמת רחל וגו' ויסע בלבל יצוע

ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר, ובמסורה הכתיב אהלה 
והקרי אהלו, כלומר דרמז שהסיע יעקב את עצמו ממקומו 
העיקרי שהיה עד עתה באהל רחל ויט אהלה של רחל מהלאה 
למגדל עדר דהיינו לא באהל של לאה שהיא מכונה מגדל עדר 

רוב עדר של ישראל ממנה, אלא שנטע אהלו צאן ישראל ד
להלאה ממנה אצל אהלה של בלהה, ובגין כך ויהי בשכון 
ישראל בארץ ההוא שעשה מקום שכנו בארץ ההוא אצל 
בלהה, או אז וילך ראובן וישכב את בלהה וגו', היינו שתבע 
עלבון אמו ובלבל אותו המקום שהיתה שכינה שוכנת שם, הרי 

מעלה עליו  אובן תבע עלבון אמו ורקשהכתוב עצמו רמז דר
 הכתוב כאלו חטא עיי"ש.

 
דנמצא לפי"ז דחטא  )פרשת יתרו(ולפי"ז כתב בספר בגדי אהרן 

ראובן תליא אם אזלינן בתר המסורת או בתר המקרא, דאי 
אמרינן יש אם למסורת א"כ שפיר דרשינן דרמז הכתוב 

ו במסורה אהלה לומר דלא חטא ראובן אלא שתבע עלבון אמ
ובלבל המקום, משא"כ אי אמרינן יש אם למקרא ליכא להוכיח 

 שלא חטא ראובן, דהרי מפשטיה דקרא משמע שחטא עיי"ש.
 

איתא תנו רבנן שתים כהלכתן ושלישית  (:)דף וובמסכת סוכה 
 ,אפילו טפח, ר"ש אומר שלש כהלכתן ורביעית אפילו טפח

ת רבנן סברי יש אם למסורת בסכת בסכ ,במאי קא מיפלגי
פשו להו תלתא שתים  הדל חד לגופי ,בסוכות הרי כאן ארבע

אטפח,  הואתאי הלכתא וגרעתא לשלישית ואוקמי ,כהלכתן
 ,ר"ש ס"ל יש אם למקרא בסוכות בסוכות בסוכות הרי כאן שש

פשו להו ארבע שלש כהלכתן אתאי  הדל חד קרא לגופי
 הלכתא וגרעתה לרביעית ואוקמה אטפח עיי"ש.

 
דזהו מה שאמר דהע"ה כי יצפנני  ,אר המדרשובזה שפיר יבו

בסוכה, דחזינן מסוכה דסגי לה בשתים כהלכתן ושלישית 
ומעתה רמז הכתוב  משום דס"ל יש אם למסורת, ,אפילו טפח

בהא דכתיב אהלה שלא חטא ראובן אלא שתבע עלבון אמו, 
ומהשתא דראובן לא חטא ולא בא דבר עון תחת ידו כלל, תו 

ן דמועיל תשובה ליחיד דהא לא חטא אין להוכיח מראוב
מעיקרא, ובאשר לכך נתגלגל אותו מעשה לדוד כדי להורות 
תשובה, וזה שאמר דוד שממצות סוכה יציל אותו מרעתו של 

 בת שבע ודו"ק.
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