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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית 
ואעשך לגוי גדול ואברכך  אביך אל הארץ אשר אראך:

 ואגדלה שמך והיה ברכה:
 

במדרש  והנבס"ד לבאר ההמשך, בהקדם לבאר מה דאיתא
תנחומא, ילמדנו רבינו, אדם מישראל מהו שיקבל עליו עול 

בי יהודה מלכות שמים כשהוא מהלך, רב אידי ורב הונא בשם ר
ור' יוסי בשם רבי שמואל אמרו, אסור לקבל עליו מלכות שמים 
כשהוא מהלך, אלא יעמוד במקום אחד ויכוין לבו לשמים 

 באימה וביראה וכו' עיי"ש, ותמוה השייכות לפסוק זה.
 

הנה לכתחלה מחויב לקרות כשהוא עומד כמבואר דוהנבס"ד, 
ו מיושבת עליו כשהוא מהלך אין דעת, ד)דף י"ג:(ברכות מסכת ב

ואינו מכוון כראוי לקבל על עצמו עול מלכות שמים, ואמנם כל 
זה הוא תקנתא מדרבנן, דמה"ת כל אדם קורא כדרכו, וכדכתיב 
ובלכתך בדרך, אלא שחכמים עשו סייג לתורה שמא ע"י הילוכו 
לא יכוון כראוי ועל כן אסרו לקרות כשהוא מהלך, ולפי"ז י"ל 

עבר וקרא קריאת שמע כשהוא  דשאלת המדרש הוא אם אחד
 מהלך אם יצא ידי חובת קריאת שמע מדאורייתא או לא.

 
, בית שמאי אומרים, בערב כל אדם ()דף י:איתא במסכת ברכות ו

, שנאמר ובשכבך )דכתיב ובקומך(ויקרא, ובבוקר יעמוד  )על צדו(יטה 
)או ובקומך, ובית הלל טומאים כל אדם קורא כדרכו  )דרך שכיבה(

, שנאמר ובלכתך בדרך וכו' עיי"ש, או בשכיבה או בישיבה או מהלך( בקימה
תני רב יחזקאל עשה כדברי ב"ש עשה,  איתא, )דף י"א.(ולהלן 

עשה כדברי בית שמאי לא אמר, רב יוסף כדברי ב"ה עשה, 
ו בסוכה ושולחנו ולא כלום, דתנן מי שהיה ראשו ורובעשה 

שירין, אמרו להם בתוך הבית, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכ
בית הלל לבית שמאי, מעשה שהלכו זקני בית שמאי וזקני בית 
הלל לבקר את ר' יוחנן בן החורנית, מצאוהו שהיה ראשו ורובו 
בסוכה ושולחנו בתוך הבית, ולא אמרו לו כלום, אמרו להם, 
משם ראיה, אף הם אמרו לו אם כן היית נוהג לא קיימת מצות 

ב"ש דברי ב"ש אף העושה כדברי ל ב"ה לא עשה ולא כלוםדברי שה כע)וכי היכי ד ךסוכה מימי

  .(ב"הדברי לא עשה ולא כלום ל
 

מאי קא הביאו פירש"י הנ"ל וכתבו וז"ל, תימא,  )ד"ה תני(ובתוס' 
י ב"ה, אבל הכא קרא , התם פסלי ב"ש לגמרי מה דמכשרמדמה

קריאת שמע כב"ש אליבא דב"ה יצא, ע"כ פי' הר"ר שמעיה, 
אע"ג דמן הדין יצא שהרי  ,מדקאמר לא קיימת ,דמה הכידקא מ

ה שמא ימשך אחר אלא גזיר בראשו ורובו בסוכה אינו אסור
, שולחנו, כה"ג גבי קריאת שמע אע"ג דמן הדין יצא בדיעבד

, במתני' כדאי היית לחוב בעצמך כיון דלב"ה אין נכון כדאיתא
ברי אם עשה כב"ש לב"ה לא עשה ולא כלום עכ"ל, מבואר מד

קיים המצוה דאורייתא באופן שתיקנו חז"ל,  התוס', דהיכא דלא
כגון לב"ש במי שיושב ראשו ורובו בתוך הסוכה ושולחנו בתוך 
הבית, ולב"ה במי שקורא קריאת שמע של ערבית כשהוא מוטה 

 על צדו, לא קיים המצוה אף מה"ת.
 

בתוס' ד"ה דאמר דהקשו, אהא  )דף ג.(ועיין במסכת סוכה 
עשה כדברי ב"ש לא עשה ולא  )דף י"א.(ן במסכת ברכות דאמרינ

כלום, ומייתי ראיה ממעשה דר' יוחנן בן החורנית שחלה והלכו 
ראשו ורובו  זקני ב"ה לבקרו ומצאוהו שהיה יושבזקני ב"ש ו

בסוכה ושולחנו בתוך הבית, אמרו לו זקני ב"ש א"כ היית נוהג 
היכי דייק מינה לא קיימת מצות סוכה כל ימיך, וקשה כל ימיך 

דעשה כב"ש לא עשה ולא כלום, דראיה דמייתי בעשה כב"ה 
מיירי, ותירצו דאיצטריך התם לאתויי היכא דב"ה מחמירים 
מדרבנן, וב"ש מוקמי לה אדאורייתא ולא גזרינן, אם עשה 

דאורייתא, כדאשכחן  כדברי ב"ש לא יצא ידי חובתו אפילו 
שמא ימשוך אחר  דמטללתא דגזרויב אפיתחא לב"ש היכא דית

שולחנו, וקאמרי לא קיימת מצות סוכה מימיך דאפילו 
 מדאורייתא לא קיים, ומדב"ש נשמע לב"ה עכ"ל.

 
לא עשה ולא כתב וז"ל,  )סי' כ"ו(ובפסקי תוס' במסכת ברכות 

יש לדקדק על סייג שהוסיפו חכמים על כל כלום מן התורה, 
ת מצוה, אף אם קיים עיקר המצוה כהלכתה בלא התוספ

)א"ה זה לא נמצא בתוס' ואפשר שהוסיפו חכמים הוה כאלו לא קיים כלום 

 עכ"ל. שדקדק כן לפי פירוש התוס'(
 

שכתב וז"ל, לרבנן ד"ה ויש להקשות  )ריש ברכות(ועיין ברבינו יונה 
דיעבד אינו יוצא בקריאת שמע אלא עד חצות, דאמרי דאפילו 

כלל קשה  אם עבר חצות מה יהא דינו, שאם נאמר שלא יקרא
איך יכולין לפטרו ממנה כיון דחיוב קריאת שמע הוא מה"ת ה

ו, דס"ל לרבנן שאפילו קריאת שמע וכו', ונראה למורי הרב נר"
עצמה שהיא מה"ת כל הלילה אינה קורא אותה אחר חצות, 
שיכולין חכמים לפטרו ממ"ע כל זמן שעושין כן משום סייג או 

לולב שמצותו מה"ת משום קיום המצוה עצמה, דהכי חזינן ב
יופ ראשון, ןאפי"ה כשחל יום ראשון בשבת פטרו חכמים 

רה דשמא יעבירנו ארבע אמות ברה"ר, וגבי יליטלו משופ גז



 

 ב 

סדין בציצית נמי, אעפ"י שהתורה חייבה אותו והתירה הכלאים 
לענין הציצית, דכתיב לא תלבש שעטנז וסמיך ליה גדילים 

של פשתן עם התכלת א דאלמא משמע שהסדין שהותעשה לך, 
 מה"ת, אפי"ה היו פוטרין אותו בית הצמר מותרשהוא צבוע על 

, )דף מ:(שמאי גזירה משום כסות לילה כמבואר במסכת מנחות 
ביום מחוייב להטיל בו שאעפ"י שאם היה לובש אותו  ,כלומר

אפי"ה פטרו אותו שילבשנו בלא ציצית כיון דלילה , ציצית מה"ת
מצות ציצית אינה נוהגת אלא ביום דכתיב אינה זמן של ציצית, ד

וראיתם אותו וזכרתם דמשמע כל זמן שיש בו ראיה יש בו זכירה 
וכל זמן שאין בו ראיה אין בו זכירה, וגזרן יום אטו לילה, הרי 
שחייב מה"ת שלא ללבוש טלית של פשתן ביום בלא ציצית של 

משום אפי"ה פטרו אותו בית שמאי ללבשו בלא תכלת תכלת, ו
ש שעטנז, שמא ילבש אותו בלילה ויעבור על לא תלבדגזירה 

אעפ"י שמן התורה מצות  מינובהא הלכה כבית שמאי, הכא 
קריאת שמע הוא כל הלילה, אפי"ה פטרו אותו חכמים משום 

ר שתיקנו חז"ל לקרוא כדכתיבנא עיי"ש, מבואר מזה, דאחסייג 
ת לא קריאת שמע של ערבית עד חצות, אם עבר וקרא לאחר חצו

יצא ידי חובת המצוה אף מה"ת, ומוכח מזה דהיכא דמקיים 
 מצוה דאורייתא שלא כתיקון חז"ל לא קיים המצוה מה"ת.

 
 כתבד"ה אמרו לו  )דף י"ב: מדפי הרי"ף(אמנם הר"ן במסכת סוכה 

א"כ הית  ת, דמה שאמרו זקני בית שמאי לר' יוחנן החורניוז"ל
ן הוא דוקא, דהא מדרבנסוכה מימיך, לאו  נוהג לא קיימת מצות

לא קיימת  ,דמיתסר שמא ימשך אחר שולחנו, אלא הכי קאמר
וכדתנן בפרק ערבי  ,מצות סוכה מימיך כראוי וכרצון חכמים

, כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא )דף קט"ז:(פסחים 
, וכ"כ הר"ן יצא ידי חובתו כלומר שלא קיים מצותן כראוי עכ"ל

מליאל כל אהא דקאמר רבן ג ,: מדפי הרי"ף()דף כ"הבמסכת פסחים 
בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן  שלא אמר שלשה דברים אלו

פסח מצה ומרור, כלומר לא יצא ידי חובתו כראוי, אבל לא יצא 
א"כ היית נוהג  )דף כ"ח.(כלל לא קאמר, ודכוותה בסוכה ידי חובתו 

טעמא לא קיימת מצות סוכה מימיך, לאו דוקא, דהא לא הוי 
דההיא אלא משום דילמא אתי לאמשוכי בתר שולחנו וכל היכא 

עיי"ש, הרי דלא אימשך לא סגי דלא יצא, אלא ודאי כדאמרינן 
דדעת הר"ן הוא, דגם היכא שלא קיים המצוה של תורה באופן 

 שתיקנוהו חכמים יצא ידי חובתו עכ"פ מן התורה.
 

עשו בה ובביאור הדברים דאמרינן דמצוה של תורה והחכמים 
לא יצא ידי חובתו אפילו מה"ת, תקנה אם לא עשה כדבריהם 

דכיון שעושה המצוה על ידי  )חאו"ח סי' פ"ב(כתב בשו"ת אבני צדק 
שעובר על דברי חכמים הרי המצוה באה לו על ידי העבירה, 
לפי שלולי העבירה לא היה יוצא בו א"כ הו"ל מצוה הבאה 

 בעבירה ולא יצא מה"ת עיי"ש.
 

דאיתא שם, בעא מיניה אביי מרבה,  )דף כ"א.(במסכת שבת ועיין 
בהן בשבת מהו שיתן לתוכן שמנים שאמרו חכמים אין מדליקין 

, מי גזרינן )ששמן הניתן בתוכו ממשיכו לאחר הפתילה( הו וידליקשמן כל ש

דילמא אתי לאדלוקי בעינייהו או לא, אמר ליה אין מדליקין, 
עיי"ש, וצ"ב  עינייהו וגזרינן הא אטו הא()במאי טעמא, לפי שאין מדליקין 

, )בסוף שו"ת הרי"ם( הטעם שרבה השיב לאביי, וכתב בחידושי הרי"ם
ו שלא להדליק הקשה אהא דאמרינן דגזר )שם(ישנים דהנה בתוס' 

מהותך  ,דהא הוי גזירה לגזירה ,בחלב מהותך אטו אינו מהותך
"ש, וכן שמא יטה עייאינו מהותך גזירה שאינו מהותך ושאטו 

כ"ש אטו  ,לגזירה יש להקשות כאן, דנתינת שמן כ"ש הוי גזירה
בעינייהו ובעינייהו גזירה שמא יטה, אך י"ל, דבדבר שאסרו 

ודאי דכשעובר לא ם משום גזירה של איסור אחר חמור חכמי
ואפילו אפילו מה"ת משום דהוי מצהב"ע, קיים מצוה כלל 

ה ושולחנו בתוך במצוה דאורייתא בסוכה דראשו ורובו בסוכ
כש"כ במצוה דרבנן ועבירה הבית אמר לא קיימת מצות סוכה, 

ליק דרבנן לא יצא, וא"כ שפיר אין כאן רק גזירה אחת שמא יד
לא יקיים מצות נר שבת דהוי מצהב"ע, וז"ש מאי  בעינייהו, דאז

טעמא היינו דהוי גזירה לגזירה, ומשני לפי שאין מדליקין 
כלל משום איסור שמא יטה, ושפיר בעינייהו ולא הוי הדלקה 

 עיי"ש.וכו' גזרינן שמן כ"ש אטו ידליק בעינייהו דחדא גזירה הוי 
 
דרש רב נתן בר  ,אמר רב כהנא ,(:)דף כ"אאיתא במסכת שבת ו

נר חנוכה שהניחה למעלה מכ'  ,דרבי תנחום המניומי משמי
והקשו התוס' דבמסכת  ,עיי"ש אמה פסולה כסוכה וכמבוי

כינן מאי שנא בסוכה דקתני פסולה ובמבוי תני עירובין פר
תקנתא, ומשני סוכה דאורייתא תני פסולה ומבוי דרבנן תני 
תקנתא, א"כ נר חנוכה דהיא ג"כ דרבנן אמאי תני פסולה, הול"ל 
ימעט כמו גבי מבוי, ותירצו התוס', דנקט פסולה משום דבעי 

 למימר כסוכה שהוא מה"ת עיי"ש.
 

אמאי נקט כסוכה הול"ל רק ימעט  ולכאורה הא גופא קשיא
כמבוי דשניהן דרבנן, וכתב החת"ס דמכאן ראיה לשיטת בעל 
הלכות גדולות דחשיב נר חנוכה למצוה דאורייתא, והרמב"ם 
הקשה עליו הא נר חנוכה מצוה דרבנן הוא, וביאר החת"ס 

 )דף י"ד.(שיטת בעל הלכות גדולות, עפי"מ דאיתא במסכת מגילה 
מגילה בפורים, דדרשו ק"ו, ומעבדות לחירות אהא דתקנו מקרא 

אמרו שירה ממות לחיים לא כל שכן עיי"ש וביאור  )בקריעת ים סוף(
אלה המצות  )דף ב:(הדבר דלכאורה כיון דדרשינן במסכת מגילה 

שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, איך היו רשאין לחדש מצות 
וא קריאת מגילה בפורים, ע"כ אמרו דדרשו ק"ו, וק"ו ה

דאורייתא מי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן, וכתב המהרש"א 
 דכן צ"ל גם על חנוכה עיי"ש.

 
כתב, דלכאורה נהי דאיכא ק"ו על  )פרשת וישב(בספר ויחי יוסף ו

חנוכה, היינו שצריכין לומר הלל והודאה על נצחון המלחמה, 
קריאתה זו  )שם(וכן לענין קריאת המגילה איתא במסכת מגילה 

אבל על מצות הדלקת הנרות ע"ז אין ק"ו, דנר חנוכה הילולא, 
אינו אלא על נס דמנורה, אך י"ל עפי"מ שכתבו התוס במסכת 

ושולחנו בתוך  הבענין סוכה שראשו ורובו בסוכ ג.()דף סוכה 
הבית, ואמרו לו אם כך היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך, 



 

 ג 

מים פירשו דממה שאמרו לא קיימת וכו', מזה מוכח דהיכא דחכ
קיים המצוה באיזה אופן לקיים המצוה דאורייתא, אם אינו מ

אורייתא לא יצא, ומה"ט גם בחנוכה כתיקון חכמים אף ידי ד
דחכמים תקנו הלל והודאה דהוא מה"ת מטעם הק"ו, ועל סמך 

רות דהוי מצוה דרבנן, לא יצא ידי חובה זה תקנו הדלקת הנ
והודאה, אלא אם  דאורייתא מה דילפינן מק"ו דהיינו הלל

מקיים מצות הדלקת הנירות כתקנת חכמים, והסבר הדבר הוא, 
משום דכתיב לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, 
דהתורה נתנה הכח לחכמים לתקן איך לקיים המצוה דאורייתא, 
ע"כ מצוה דאורייתא אם לא קיימו כתיקון חכמים אף ידי 

חנוכה לשון פסולה כסוכה  דאורייתא לא יצא, ושפיר נקטו בנר
 שפסול מדאורייתא עכ"ד הויחי יוסף.

 
להסביר שיטת התוס' הנ"ל דלא  )ח"ב סי' כ"ו(ספר דבר אברהם בוכ"כ 

יצא ידי חובתו מה"ת, דכיון דאמרה התורה לא תסור מן הדבר 
אשר יורוך, ומצוה לשמוע דברי חכמים שאמרו לקיים המצוה 

ה שלא כתיקונם ועבר על באופן מסויים, נמצא שכשקיים המצו
       "ע ולכן לא יצא ידי חובתו עיי"ש.דברי חכמים, הו"ל מצהב

 
כ"ז א"ש אי אמרינן דמצוה הבאה בעבירה הוא מה"ת, אמנם 

ד"ה משום, אז י"ל דכל  )דף ל.(התוס' במסכת סוכה  כדמוכח מדברי
שעשה המצוה דאורייתא שלא כתיקון חז"ל הוי מצוה הבאה 

 ,ד"ה ההוא (.)דף ט אף מה"ת, אך לפימש"כ התוס' בעבירה ולא יצא
דמצהב"ע הוי רק מדרבנן עיי"ש, ליכא למימר דהיכא דעשה 

 המצוה דאורייתא שלא כתיקון חז"ל לא יצא מה"ת.
 
דנפמ"נ כתב לתרץ קושית התוס',  )פרשת אמור(בספר שני המאורות ו

היכא דגוי גזל אתרוג ואח"כ גייר עצמו, דכיון דאמרינן גר 
תגייר כקטן שנולד דמי, לא חשבינן מה שעשה בגיותו, ולא שנ

הוה עבירה וליכא כאן משום מצהב"ע, ועכ"ז אינו יוצא משום 
, ולפי"ז אי אמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד עכ"ד ךדלא הוה ל

 .התוס' כנ"ל, וי"ל דמצהב"ע דאורייתא 'דמי שפיר יש לתרץ קו
 

נתקשה מנלן הא  ף ס"ד.()דעבודה זרה  ובחידושי חתם סופר עמ"ס
מילתא דאמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, וכתב שנתחבט 

)דף בזה הרבה, ואפשר דמקורו מהא דס"ל לר"ש במסכת יבמות 

ון ין אומות העולם קרויין אדם, ומכיאתם קרויין אדם וא ס"א.(
דגוי לאו בגדר אדם הוא, ממילא דכשמתגייר ונכנס להיות 

ת באו כאן שמעתה נעשה אדם, לכך כישראל הרי פנים חדשו
הו"ל כאילו נברא ונולד עתה ולכן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי 

  .)אות י"ח(ויצא  'ה להגה"ק מאוסטרווצא פורעכ"ד, וכ"כ באור ת
 

דגם גוי נקרא  )דף נ"ט.(ן ירמסכת סנהדולפי"ז אליבא דר"מ דס"ל ב
הוא אדם, ומה"ט דריש התם שאפילו עכו"ם העוסק בתורה הרי 

אלא האדם עיי"ש,  מראדול, דכהנים לוים וישראלים לא נככהן ג
א"כ לדידיה דלא אמרינן דגר שנתגייר נעשה אדם, ממילא 

 דליתא הא דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי.

ד"ה א"י ויאמר ה' הקשה, דאיתא  )בפרשתן(בספר קדושת יו"ט ו
בן , א"ר אלעשא גוי אחד שאל את ר' יהושע ו(-)ויקרא דבמד"ר 

קרחה כתוב בתורתכם אחרי רבים להטות אנו מרובים מכם מפני 
מה אין אתם משוין עמנו בע"ז עיי"ש, וכתבו המפ' לתרץ, 

, דכל קבוע כמחצה על )דף ט"ו.(כתובות מסכת משום דאמרינן ב
מחצה דמי ולא אזלינן בתר רוב, וכל זמן שישראל יושבים 
וקבועים במקומם, הו"ל דין קבוע דקיי"ל כל קבוע כמחצה על 
מחצה דמי, ולא צריכין לחוש לטענת המינים דהם רובא 

, אך כ"ז א"ש בעת שישראל )ר"פ שמות(דעלמא, עיין בישמח משה 
עים במקומם, אבל בשעת שישראל ניידי ממקום יושבים וקבו

קביעותם אז יש מקום שיתעורר טענתם דניזול בתר רובא, 
ולפי"ז איך אמר הקב"ה לאאע"ה לך לך להיות נייד, הא אז לא 

)בפרשתן יהיה קבוע ויש חשש ביטול ברוב עכ"ק, ועיין בבנין דוד 

 .אות ג' ואות י"ג' ואות י"ט'(
 

)סי' צ"ח סעיף דביור"ד קושית המין, לתרץ  .(ה")דף קסוכתב בדרש משה 

כתב וז"ל מסקנת  )ס"ק ג'(איתא דמין במינו בטל ברוב, ובטו"ז  ב'(
הפוסקים דמב"מ שנתערב, מה"ת בטל ברובא דכתיב אחרי 
רבים להטות אלא דרבנן הוצריכו ששים, אבל מין בשאינו מינו 
 אינו בטל ברוב רק צריך ששים מן התורה, וברמ"א שם כתב

וז"ל, ולענין מין במינו אזלינן בתר שמא, אם שני הדברים שהן 
שוים הוי מב"מ, אבל לא אזלינן בתר טעמא אם הוא שוה או לא 
עכ"ד, ולפי"מ דאמרינן דאתם קרויים אדם ואין עכו"ם קרוים 
אדם, א"כ ישראל ואו"ה אינן שוים בשמא והוי מין בשאינו מינו 

  .שאינו בטל ברוב עכ"ד
 

דכיון דהקב"ה אמר לאאע"ה לך ואר התנחומא הנ"ל, ולפי"ז יב
לך מארצך וגו', ולכאורה הא אז לא יהיה קבוע ואיכא חשש 

משום דעכו"ם אינן ביטול ברוב, וע"כ דליכא חשש ביטול 
ולפי"ז י"ל דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ומעתה קרויין אדם, 

ול, להוציא את הגז י"ל דלכן צריכין הקרא חג הסוכות תעשה לך
דנפק"מ היכא דגזל כשהוא עכו"ם ונתגייר דאמרינן גר שנתגייר 

מדאורייתא, ואינו יוצא  ולפי"ז י"ל דמצהב"עכקטן שנולד דמי, 
ידי חובת קריאת שמע כשהוא מהלך, ולכן הביא הך הלכה כאן 

 ודו"ק.
 

* 
 

קרי ביה  ,והיה ברכה ,י"א(-)פרשה ל"טואיתא במדרש בפרשתן 
מטהרת את הטמאים אף אתה מקרב  מה בריכה זו ,בריכה

היה ירחוקים ומטהרם לאביהם שבשמים עיי"ש, והיינו ש
וע"כ  אברהם מגייר את האנשים ומכניסם תחת כנפי השכינה,

  דמעליותא הוא לקבל גרים.
 

והנה יש חילוקי דיעות אם קבלת גרים מעליותא הוא לישראל 
איתא  :()דף ס"זפסחים מסכת או דאדרבה איכא גריעותא בזה, דב

דלא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים, 
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הרי דגרים חביבין כ"כ דכל גליות ישראל אינו אלא בעבורם 
איתא קשים גרים  )דף ע:(קידושין מסכת שיבואו ויתגיירו, אך ב

 )שם(לישראל כספחת, הרי דקבלת גרים לאו מעליותא הוא, ובתוס' 
שני טעמים למה קשים גרים ד"ה קשים כתבו בתוך דבריהם 

לישראל, או דהגרים מצד עצמם קשים לישראל דגריעותא הוא 
לקבלם, או משום שכיון שהם מדקדקין במצוות יותר מישראל, 

הקב"ה מזכיר מתוך כך עונותיהן של ישראל ח"ו עיי"ש, והאריכו  
 הדרוש. בזה בספרי

 
 מפ'ה שכתבוהבאנו מה  )אות מ"ג(ובהואיל משה פרשת בהעלותך 

לפרש מה  )פ' יתרו ד"ה אתם ראיתם(דתליא בזה, עפימש"כ הישמח משה 
אמר ר' חמא ב"ר חנינא, כשהקב"ה  )דף ע:(קידושין דאמרינן ב

משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל, 
שנאמר בעת ההוא נאום ה' אהיה לאלהים לכל משפחות ישראל, 

לכל ישראל לא נאמר אלא לכל  ורים()משפחות ישראל שהם ישראל גמ
משפחות, והמה יהיו לי לעם, אמר רבה בר רב הונא זו מעלה 
יתירה יש בין ישראל לגרים, דאילו בישראל כתיב בהו והייתי 
להם לאלקים והמה יהיו לי לעם, ואילו בגרים כתיב מי הוא זה 
ערב את לבו לגשת אלי נאום ה' והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם 

)דבישראל כתיב והייתי להם לאלהים אעפ"י שאינם לי לעם, ומתוך שאני מקרבן הם יהיו לי  היםלאל

 .אותן מן השמים אלא א"כ הן מקרבים עצמם תחילה להיות טובים( לעם, אבל גרים אין מקרבין
 

ולכאורה הני שני מאמרים סתראי נינהו, דבתחילה קאמר שאין 
חות מיוחסות, משמע דרק הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפ

על משפחות מיוחסות משרה שכינתו אבל לא על גרים, ושוב 
קאמר שהגרים המה רק במעלה אחת פחותה מבנ"י, דהמה 
צריכים לקרב עצמן תחילה ולאח"ז יהיה הקב"ה להם לאלהים, 
ומשמע דגם על הגרים הקב"ה משרה שכינתו כשהם מקרבים 

מרינן דגר שנתגייר עצמם. וכתב שם היש"מ לפרש, דכיון דא
כקטן שנולד דמי, ונחשב בעת גירותו כנולד מחדש, א"כ שוב אין 
מתייחס כלל אחר הוריו הן האבות והן האמהות, אלא מתייחס אל 
אברהם אבינו שהיה ראשון לגרים, והרי הוא כישראל מיוחס 
דהרי הוא נחשב כזרעו של אברהם אבינו, ושפיר ראוי שהשכינה 

דאף הגרים חשיבי כמשפחות מיוחסות כיון תשרה גם על הגרים, 
 )דף מ"ב.(יבמות מסכת שמתייחסים אחר אברהם, ואעפ"י דאמרינן ב

דילפינן ממה דאמר הקב"ה לאאע"ה להיות לך לאלהים ולזרעך 
)דאין אחריך, דצריכין להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני, 

ולפי"ז י"ל דכש"כ  ם ולא הספיקות(השכינה שורה אלא על המיוחסים שבישראל היינו הוודאי
על הגר דודאי לא אתי מישראל כלל שאין השכינה שורה עליו, 
אך באמת אינו כן דהגר נחשב כישראל מיוחס דאחר שמתגייר 
מתייחס לאאע"ה וקרינן ביה לזרעך אחריך, ולפי"ז שפיר מובן 
דברי הגמ' הנ"ל, דאף דהקב"ה אינו משרה שכינתו אלא על 

ות בישראל, עכ"ז הגר נמי חשוב כמיוחסות, משפחות מיוחס
וז"ש רבה בריה דרב הונא דרק זו מעלה יתירה בין ישראל לגרים, 
דהגר צריך להתחיל ולקרב עצמו, אבל כשהתקרב שפיר קרינן 

להם לעם דהשכינה שורה עליהם, עיי"ש  ביה ואנכי אהיה
 שהאריך בזה.

שנולד דמי  ולפי"ז י"ל דקבלת גרים תליא אם גר שנתגייר כקטן
או לא, דאם הוי כקטן שנולד וכשנתגייר נעשה בריה חדשה 
ופנים חדשות באו לכאן, לפי"ז אין שום סיבה לדחותם ואדרבה 
מעלה גדולה הם לקבלם ולספחם לקהל עדת ישראל, וחיבה 
יתירה נודעת להם כיון דאין בהם אפילו שמץ עון, וגם דלא 

ן בין ישראל שאין שייך לומר הטעם שכתבו התוס' שם, דנטמעי
הקב"ה משרה שכינתו עליהם, דאדרבה כיון שכקטן שנולד דמי, 
נחשבים כזרע של אברהם  אבינו וכדכתב היש"מ, משא"כ אי 
ליתא להאי כללא דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, אז י"ל דקשים 
גרים לישראל, דכיון דלא נחשב כנולד מחדש ויש על הגר עדיין 

ץ, וגם נשאר בו פגם מעונותיו רושם מתולדתו כגויי האר
דלכן הגרים  )דף מ"ח:(יבמות מסכת הקודמים וכמאמר חז"ל ב

בזה"ז הם מעונין ויסורים באים עליהם משום שלא שמרו ז' 
מצות ב"נ, וכיון דאינם נקיים מכל עון וחלודה, וגם דלפי"ז אין 

 שכינתו עליהם אין מעליותא לקבלם עכ"ד. הקב"ה משרה
 

משך, ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וגו', ולפי"ז יבואר הה
ולכאורה הא אז לא יהיה קבוע ואיכא חשש ביטול ברוב, וע"כ 

ולפי"ז י"ל משום דעכו"ם אינן קרויין אדם, דליכא חשש ביטול 
דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ומעתה י"ל דלכן צריכין הקרא 

ל דנפק"מ היכא דגז להוציא את הגזול,  חג הסוכות תעשה לך
כשהוא עכו"ם ונתגייר דאמרינן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, 
ולפי"ז הוה מעליותא לקבל גרים, ולכן והיה ברכה אל תקרי 
ברכה אלא בריכה, דאתה מקרב רחוקים ומטהרם לאביהם 

 שבשמים ודו"ק.
 

*** 
 

מסכת ואיתא ב ויאמר ה' אלקים במה אדע כי אירשנה:
מפני מה נענש  ,א"ר אבהו א"ר אלעזר )דף ל"ב.(נדרים 

אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר 
שמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של שנים וכו', 

הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנה, ורבי יוחנן אמר 
שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר 

  עיי"ש. תן לי הנפש והרכוש קח לך
 

במאיר עפימש"כ  יטתייהו,והנבס"ד דריו"ח ושמואל אזלי לש
, דעל חטא שאמר במה אדע, )דרוש ב' אות ל'(כמים מהדו"ק עיני ח

יוכל אברהם אבינו לומר דשאל באיזה זכות יירשו את ארץ 
ישראל, ולא שלא רצה להאמין, אך אי אמרינן שכר מצוה בהאי 
עלמא ליכא, שוב לא יוכל אאע"ה לומר דשאל באיזה זכות 

 כר מצוה בהאי עלמא ליכא עיי"ש.יירשו את הארץ, דהא ש
 

אהא  שיםרכתב לתרץ קושית המפ )דף קס"ד.(ובספר תולעת השני 
דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא,  )דף ל"ט:(דאמרינן במסכת קידושין 

, ובמדרש רבה פרשת ש השנהאמסכת ר הרי איתא בירושלמי
דגם הקב"ה מקיים מצות התורה, והתורה  ט(-)פרשה לם משפטי



 

 ה 

שכיר אתך עד בקר, ביומו תתן שכרו,  אמרה לא תלין פעולת
וא"כ היאך משהה הקב"ה שכר המצות לעולם הבא הרי איכא 
משום בל תלין, ותירץ, דלאו דבל תלין לא שייך לגבי קיום 
המצות, מפני שאין אדם בעולם שיוכל לגמור כל מלאכת ה', 
ודין שלנו לגבי קודשא בריך הוא הלא הוא כמי שקיבל מלאכה 

לו שכר אלא כשגמר כל מלאכתו, דהרי שכירות בקבלנות שאין 
אינה משתלמת אלא לבסוף, ולכן כשנגמור לקיים כל התורה אז 
מגיע לנו שכר, וכיון שזה אי אפשר ממילא דליכא שום תביעה 

 לקבלת שכר עיי"ש.
 

לכן  ל"ד(-)ישעיה העה"פ  )דף קי"א.(אך י"ל, דאיתא במסכת סנהדרין 
אמר ריש לקיש למי וק, בלי חהרחיבה שאול נפשה ופערה פיה ל

, אמר ר' יוחנן לא ניחא )מלשמרו נידון בגיהנום(ק אחד ושמשייר אפילו ח
, אלא )אין הקב"ה רוצה שתהא דן את ישראל לכף חובה( הכי מרת להואלמרייהו ד

ק אחד עיי"ש, ולפי"ז י"ל דמש"כ ולא למד אפילו חלו יאפ
כל אחד מרינן דקבלת התורה היתה שא"ש אי א התולעת שני

מחוייב לקיים כל התרי"ג מצות, ועד שלא קיים את התרי"ג 
מצות אינו מקבל שכר, אז שפיר י"ל דכיון דעפ"י הדין ליכא 
תביעת שכר על המצות לכן אמרינן שכר מצוה בהאי עלמא 

מגיע שכר, אז  ליכא, משא"כ אי אמרינן דאפילו על מצוה אחת
 לא שייך לומר כנ"ל.

 
פליגי בזה,  שקיל שיור נןוחי יבכתב דר דף נ()ח"ו ובספר פני יצחק 

והיה אם לא תשמע בקול ה'  ,ט"ו(-)פרשה כ"חדכתיב בפרשת תבוא 
אלקיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך 

אם כל היינו כולו ולא מקצתו או כל היינו אפילו כל היום וגו', 
)דף סנהדרין מסכת דאיתא בדהו משמע, דתליא בפלוגתא דתנאי, 

בין  בעשרה מקלות ומת, עשרה בני אדםתנו רבנן, הכוהו  ,ח.("ע
 ,בן בתירא אומר הודהפטורין, ר' י בבת אחת ובין בזה אחר זה

בזה אחר זה האחרון חייב מפני שקירב את מיתתו, אמר ריו"ח 
איש כי יכה כל נפש אדם, ושניהם מקרא אחד דרשו, דכתיב ו

ן דמתחילה סייעו הראשונים )וכיו כל נפש עד דאיכא כל נפש ירבנן סבר

כל נפש כל  ברבן בתירא ס הודה, ור' יבהריגתו ליכא כולה נפש במכת האחרון(
)ומיהו היכא דהכהו בבת אחת לא קטלינן לכלהו דאיש כי יכה אמר רחמנא ולא דהוא משמע 

הרי דפליגי אם לישנא דכל היינו כולו במשמע עיי"ש,  שנים שהכוהו(
ילו מקצתו משמע, וריו"ח ס"ל כר' בלי שיור כלל, או דכל אפ

יהודה בן בתירא דכל אפילו כל דהו משמע, ולכן אפילו במצוה 
אחת ניצל מן הדין, ור"ל ס"ל כרבנן דכל כולו משמע, ולכן דרש 
דצריכין לקיים כל התרי"ג מצות ואם חיסר אחת מהן נידון 

 לגיהנום עיי"ש.
 
חצי שיעור,  .()דף ע"דיומא מסכת איתא באזלי בזה לשיטתייהו, דו

 התורה, ריש לקיש אמר מותר מן התורה ר' יוחנן אמר אסור מן
דמחלקותם  )דף ק"ס:(ז' אדר חת"ס וכתב בדרשות  ,וכו' עיי"ש

דס"ל חצי שיעור  ש לקישיתליא בפירושא דקרא דכל חלב, דר
ת ס"ל דכל כולו משמע, ולכן חצי שיעור מותר "מותר מה

ס"ל דחצי שיעור  ס"ל דכל כלדהו משמע ולכן וחנןי יבמה"ת, ור
ד"ה ואם  (מערכת כ"ף כלל ל"ב)אסור מה"ת עכ"ד, ועיין בספר שד"ח 

 משמעו כל עיי"ש.
 

 )שלא היה בו כביצה(תנן התם, בשר העגל  ,)דף נ"ד.(מנחות מסכת ואיתא ב
)שהיה בו , ובשר זקנה שנתמעך )עד כביצה שכן דרך בשר העגל לתפוח(שנתפח 

ערין לכמות שהן, רב ור' חייא ורבי משת כביצה שכן דרך זקנה להתמעך(
)שנינו, דמשמע כמות שהן עכשיו, ובשר העגל יוחנן אמרי משתערין כמות שהן 

, שמואל ור"ש ב"ר וריש טמא הואיל ועכשיו יש בו כביצה, ובשר הזקנה שפחת טהור(
)דאינהו מפרשי למשנה דלכמות שהן שנינו לקיש אמרי משתערין לכמות שהיו 

וכו', ומסיק הגמ' כי  מעיקרא, ובשר העגל טהור ובשר הזקנה טמא( דהיינו כמות שהיו
דמר סבר יש  ,פליגי כגון שהיה בו כשיעור וצמק וחזר ותפח

)ובשר העגל שנתפח אסיפא דיחוי באיסורא ומר סבר אין דיחוי באיסורא 

בו  קאי שחזר לכמות שהיה בשר זקנה שנתמעט אמיצעיה קאי והכי קאמר אע"ג שנתמעט משיעור שיש

עכשיו משערינן הואיל וכבר הוה בהן נמי האי שיעורא ומחייב מדאורייתא ולא אמרינן בשעה שצמקו 

דאורייתא, ור' שמעון ור"ל מטור פנדחו מאיסורייהו והוה ליה כמי שלא היה בו מתחילה והשתא איתא ו

 מדרבנן(סברי יש דיחוי באיסורין וכיון דאידחי אידחי ולא יקבל עוד טומאה מדאורייתא אלא 
 עיי"ש.

 
)סי' קמ"ו אות וביור"ד ח"ב  )סי' ל' אות ז'(וכתב בשו"ת בית יצחק חאו"ח 

אזלי לשיטתייהו במה דפליגי ביומא  ש לקישיור י יוחנןבדר ח'(
ס"ל דאסור  י יוחנןבדר ,אי חצי שיעור אסור מה"ת או לא )דף ע"ד.(

ס"ל דמותר מה"ת, ולכן לר"ל דס"ל ח"ש  ש לקישימה"ת ור
יון דהיה היתר ממש ומשו"ה ס"חל מותר מה"ת ומשו"ה נדחה כ

יש דיחוי באיסורין, וריו"ח דס"ל ח"ש מותר מה"ת ולא היה 
היתר מעולם ומשו"ה כשחזר ותפח חייב עיי"ש, ולפי"ז י"ל 
דרב ס"ל ח"ש אסור מה"ת, ושמואל ס"ל ח"ש מותר מה"ת, 

 .)ח"א אות דיחוי(ועיין בספר ילקוט הרועים 
 

לשיטתייהו, דשמואל דס"ל ולפי"ז י"ל דריו"ח ושמואל אזלי 
מע, ומעתה משום דס"ל דכל כולו משדחצי שיעור מותר מה"ת, 
ל התרי"ג מצות, ועד שלא קיים כל ס"ל כר"ל דצריך לקיים כ

 פי"זלתביעה על קבלת שכר על המצות, והתרי"ג מצות ליכא 
לא יוכל אאע"ה  ס"ל דשכר מצות בהאי עלמא ליכא, ומעתה 

שו את הארץ, דהא שכר מצוה בהאי לומר דשאל באיזה זכות ייר
ולכן ס"ל דאאע"ה חטא במה שאמר במה אדע,  ,עלמא ליכא

וריו"ח לשיטתו דס"ל דכל כלדהו משמע, וס"ל דאפילו על 
ולפי"ז ס"ל שכר מצוה בהאי עלמא  מצוה אחת מגיע שכר,

שאל באיזה זכות יירשו את אברהם אבינו יכא, ולפי"ז י"ל דא
ולכן ס"ל דנענש מפני האמין, ארץ ישראל, ולא שלא רצה ל

 שלא קיבל גרים.
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