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 הרב יצחק מאטצען 
 ושא"סמח"ס הואיל משה 

 הואיל משה
 

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

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

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

לפיכך ה' בקר שלמנו תחתיו שמתו  ,ועשינו עגל, (יי"שע
וד' צאן תחת השה ד' תחתיו אבותינו במדבר, 

מלכיות שמלכו בנו, ושגנבנו ליוסף עשינו ד' מאות 
 ב(-)קמ"ג יםאמר דוד תהל ,שנה משועבדים במצרים וכו'

 כ. "ע ,ואל תבוא במשפט את עבדיך
 

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

העיר השפע חיים זצ"ל, דהלא מעשה דיוסף קדם לחטא 
יכות תחיל קודם במעשה העגל, וגם צ"ב סמהעגל, ואמאי ה

, )בפרשתן(להך דאמר דוד לכאן עיי"ש, ועיין בספר משען המים 
 .)בפרשתן(ובספר בתי נפש 

 
, אחת שתי הלחם )דף צ"ה:(מנחות סכת מאיתא בוהנבס"ד, ד

ואחת לחם הפנים, לישתן ועריכתן בחוץ, ואפייתן בפנים, 
, ובגמ' פריך, הא גופא קשיא, )אפייתן(ואינן דוחות את השבת 

 )כגון עשרון שנמדדו בו(אמרת לישתן ועריכתן בחוץ, אלמא מדת יבש 
למא מדת , ואפייתן בפנים, א)ואי נפקי לא מיפסלא ביוצא(לא נתקדשה 

יבש נתקדשה, אמר רבא הקשה אדם קשה שהוא קשה כברזל 
ומנו רב ששת, מאי קושיא דלמא  )חכם ומחודד לחתך הלכה כברזל(

עשרון לא מקדש תנור מקדש, אלא אי קשיא הא קשיא, 
ואפייתן בפנים אלמא תנור מקדש, ואין דוחות את השבת 

האי כיון דאיקדיש מאתמול )דכל המנחות משנתקדשו בכלי נפסלים, ואיפסלו בלינה 

, אמר רבא הקשה אדם קשה בתנור איפסיל בלינה קודם שיסדרנו על השולחן(
שנשאר  שהוא קשה כברזל ומנו רב ששת וכו' עיי"ש

דע"כ צריך לומר תברא מי  )ד"ה אלא וכו'(בקושיא, וכתבו התוס' 
ששנה זו לא שנה זו, דאם נימא דאפייתן בפנים, דוחות השבת 

בלינה, ומ"ד דאין דוחות את השבת סובר דהא איפסלא 
דאפייתן בחוץ עיי"ש, והקשו המפ' דאמאי לא משני הגמרא 

 הכי, תברא מי ששנה זו לא שנה זו
 

לחם  ,כתב ה"ז(-)פ"התמידין ומוספין  כותלוהנה הרמב"ם בה
 )ובהלכה י'(הפנים לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים עיי"ש, 

חות לא את השבת ולא את דאפיית לחם הפנים אינן דו ,כתב

אותה ועורכין אותה למחר  היו"ט, אלא בערב שבת אופין
פסק, דאפייתן  ה(-)פ"ח מה' תמידין ומוספין ה"זוכן בשתי הלחם עיי"ש, 

בפנים ואין עשייתן דוחה יו"ט ושבת, והקשה הלח"מ כיון 
דנראה מסיום הגמרא דפליגא רישא אסיפא, דלמ"ד תנור 

חות את השבת דהא איפסלה בלינה, מקדש אפייתן בפנים ודו
ומ"ד אין דוחות את השבת אית ליה דתנור אין מקדש 

סק תרווייהו ואפייתן בחוץ, א"כ קשה על הרמב"ם איך פ
 .דסתרן אהדדי עכ"ק

 
מסכת איתא בד, ובחידושנו לסוגיא דשתי הלחם כתבנו לתרץ

, רב יצחק בר ביסנא אירכסי ליה מפתחי דבי )דף קי"ג:(יבמות 
ברשות הרבים, אתא לקמיה דר' פדת, אמר ליה זיל  מדרשא

)ישחקו שם , וליטיילו התם )הנהג תינוקות זכרים ונקבות(דבר טלא וטליא 

, דאי משכחי להו מייתי להו, אלמא קסבר קטן אוכל ושבת היתה(
נבלות אין ב"ד מצווין להפרישו, תא שמע לא תאכלום כי 

, לא תאכילום הרבה בשרצים()קרא יתירא הוא דהא כתיבי אזהרות שקץ הם 
להזהיר גדולים על הקטנים, מאי לאו דאמר להו לא תאכלו, 
ומשני, לא, דלא ליספו להו בידים, תא שמע, כל נפש מכם לא 

, להזהיר גדולים על )קרא יתירא הוא דהא כתיבי אזהרות הרבה גבי דם(תאכל דם 
הקטנים, מאי לאו דאמרי להו לא תאכלו, ומשני, לא, דלא 

, )שתי אמירות הללו למה(פו להו בידים, תא שמע, אמור ואמרת ליס
, מאי לאו דאמר להו לא )שלא יטמאו(להזהיר גדולים על הקטנים 

תיטמו, ומשני, לא, דלא ליטמו להו בידים, וצריכי, דאי 
, אבל )בכעדשה כטומאתן(אשמעינן שקצים משום דאיסורן במשהו 

ינן דם משום דם דעד דאיכא רביעית אימא לא, ואי אשמע
דאיכא כרת, אבל שרצים אימא לא, ואי אשמעינן הני תרתי, 
משום דאיסורן שוה בכל, אבל טומאה אימא לא, ואי 
אשמעינן טומאה, כהנים שאני משום דריבה בהן מצות 

 יתירות, אבל הני אימא לא צריכא עיי"ש.
 

ובמשבצות זהב או"ח  )ח"ב אות ט'(הפמ"ג בפתיחה כוללת וכתב 
דהא דאמרינן דאסור לספות איסורים בידים לקטן  ,ג()סי' שמ"

ילפינן לה מדם  )דף קי"ד(יבמות מסכת הוא רק מדרבנן, דב
ושרצים וטומאת כהנים והצריכותא שם לא קאי להמסקנא, 
דנהי דלא הוה שלשה כתובים הבכ"א, מ"מ כיון דהוי מצי 
למילף חדא מתרתי ולמ"ל קרא השלישי, הו"ל ב' כתובים 

)סי' ן מלמדין לכל התורה כמ"ש הבית יוסף שם הבכ"א ואי

וא"כ רק בהני תלתא איסורים אסור לספות לקטן בידים  ,שמ"ג(
  .התורה אינו אסור אלא מדרבנן עכ"דמה"ת, אבל בכל 



 

 ב 

דא"כ מאי מקשה הגמ'  ,)סי' א' אות מ"ו(והקשה בדעת תורה יור"ד 
 ואפייתן בפנים אלמא תנור מקדש, ואין דוחות את השבת הא

 א.(")דף נמנחות מסכת איפסלה בלינה, לפי"מ שהקשו התוס' ב
ד"ה אפו לה, הא אין כלי שרת מקדשים אלא בזמנן, ותירצו 
דכיון דלא דחי שבת מאתמול הוי זמנן עיי"ש, ולדברי הפמ"ג 
הנ"ל הרי אפשר להניחן בתנור בשבת ע"י קטן מדאורייתא 

רק  ורק מדרבנן אסור, א"כ שוב לא הוי זמנן מערב שבת
דהיכא  )פ"ב ה"ט(מדרבנן, ומבואר במל"מ בה' מעשה הקרבנות 

 דקדיש בכלי שרת רק מדרבנן לא נפסל בלינה עכ"ק.
 

 )סי' כ"ט(ובפשיטות י"ל, לפימש"כ בשו"ת חסד לאברהם או"ח 
דבאיסור כרת י"ל  ,)סי' י"ז אות א'(ובשו"ת בית יצחק יור"ד ח"א 

ת מוכח מדם, דאסור לספות לקטן מה"ת, כיון דבאיסור כר
דליכא פירכא דמה לדם שהוא בכרת, בשלמא באיסור שאינו 
בכרת לא ילפינן דהוה שני כתובים הבכ"א דנילוף חדא 
מתרתי, משא"כ באיסור שיש בו כרת ילפינן מדם גרידא ול"ה 

סורי שבת דהוי בכרת שני כתובים הבכ"א עיי"ש, וא"כ באי
אפשר להניחן בידים אסור מה"ת, וא"כ תו לא  הבודאי ספי לי

 בתנור בשבת ע"י קטן מה"ת, ולא הוה זמנן מע"ש מה"ת.
 

פסחים  'מסו )פ"ג ה"א(ערלה  'מסאולם לפי"מ דמבואר בירושלמי 
תיב לא יליף דחמץ אסור להאכיל לקטן דכ הדר' יאשי ,)פ"ב ה"א(

ס"ל כר' אבהו דכ"מ שנאמר לא  היאכל חמץ, ומשום דר' יאשי
ע, ומיותר לא איסור הנאה במשמיאכל לא תאכל לא תאכלו גם 

לקטן אסור מה"ת עיי"ש, וכתב בשו"ת  היאכל לדרוש דספי לי
דלפי"ז גם באיסור כרת איכא ב'  ,)סי' של"ז(מהר"ם שי"ק יור"ד 

כתובים דם וחמץ, וגם באיסור כרת לא מוכח מדם דאסור 
לספות לקטן בידים מה"ת, כיון דדם וחמץ הוה שני כתובים 

באיסורי שבת אף דהוא איסור כרת, עכ"ז  עיי"ש, ולפי"ז גם
 י"ל דמה דאסור לספות לקטן בשבת הוא רק מדרבנן.

 
ולפלפולא י"ל, דזה אי באיסור כרת אמרינן דאסור לספות 
לקטן בידים מה"ת, תליא אי אמרינן שני כתובים הבכ"א 
מלמדין או אין מלמדין, דאי אמרינן מלמדין שפיר ילפינן 

איסור שבכרת אסור לספות לקטן  מדם ומחמץ, דהיכא דהוה
בידים מה"ת, משא"כ אי אמרינן אין מלמדין, אז י"ל דאפילו 
באיסור שהוא בכרת, הא דאסור לספות לקטן בידים הוא רק 

 מדרבנן.
 

ולפי"ז שפיר מיושב קו' המפ' על הרמב"ם, דהא הרמב"ם 
ס"ל דשני כתובים הבכ"א אין מלמדין כמש"כ בכסף משנה 

ור שבת אף , ולפי"ז ס"ל להרמב"ם דגם באיסא()פ"ח ה"הל' ע"ז 
לקטן בידים הוא רק מדרבנן, ושוב  הדהוא איסור כרת ספי לי

א"א לומר כסברת התוס' דכיון דלא דחי שבת מאתמול הוה 
זמנן, דאף דלא דחי שבת מ"מ מה"ת אפשר לאפות השתי 
לחם ולחה"פ ע"י קטן, כיון דס"ל דאף באיסור כרת מותר 

ים מה"ת, ולא הוי זמנן בערב שבת רק לספות לקטן ביד

מדרבנן, דהא מדרבנן אסור לספות לקטן בידים מה"ת, והיכא 
דקדוש בכלי שרת רק מדרבנן לא נפסל בלינה, ולכן שפיר 

חות את השבת ועכ"ז ס"ל להרמב"ם ואפייתן בפנים ואינן דו
  .לא נפסל בלינה

 
 דס"ל הודהמנחות י"ל דקאי שם אליבא דר' ימסכת משא"כ ב

דכל מעשיהם בפנים ומודה להת"ק דאינן דוחות את השבת, 
דשני כתובים  )דף ס"ז:(סנהדרין מסכת הא ס"ל ב דהוהור' י

הבאים כאחד מלמדין, ולר"י שפיר ילפינן מדם ומחמץ, 
דהיכא דהוא איסור שבכרת אמרינן דאסור לספות לקטן 
בידים מה"ת, וא"כ א"א לאפות השתה"ל ולחה"פ ע"י קטן 

פיר כתבו התוס' דכיון דלא דחי שבת מאתמול הוי מה"ת, וש
זמנן, ושפיר פריך הגמ' ואפייתן בפנים דהתנור מקדש, וא"כ 

 אמאי אין דוחות את השבת הא איפסלה בלינה ודו"ק.
 

א לנו מזה, דאי ס"ל שני כתובים הבכ"א מלמדין, היוצ
 ובאיסור כרת אמרינן דאסור לספות לקטן בידים מה"ת, חזינן

רת, דבאיסור לאו אמרינן ין איסור לאו לאיסור כדמחלקינן ב
דלספות לקטן בידים הוא מדרבנן, ובאיסור כרת אסור לספות 

וגם מה"ת, משא"כ אי ס"ל שני כתובים הבכ"א אין מלמדין, 
באיסור כרת האיסור לספות לקטן בידים הוא רק מדרבנן, 

 שפיר י"ל דלא מחלקינן בין איסור לאו לאיסור כרת.
 

ת ר' אליעזר כתב לפרש המדרש הנ"ל, עפי"מ ובספר משנ
לפרש מדרש  )פרשת תשא(פר קול אליהו מהגר"א שכתב בס

פליאה ויפול מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש, הה"ד 
חמשה בקר ישלם תחת השור וגו', וכתב לתרץ עפי"מ דאיתא 

אדם אחד מאלף מצאתי ואשה  כ"ח(-)זבמדרש קהלת עה"פ 
אשה בכל אלה לא מצאתי אלו נשי בכל אלה לא מצאתי,  ו

דור המדבר, רצ"ל דהנשים לא חטאו בעגל כמבואר בפרקי 
, וזה דכתיב אשה בכל אלה במה דכתיב אלה )פרק מ"ה(דר"א 

אלהיך ישראל לא מצאתי, ששום אשה לא השתתפה בעון זה, 
ולפי"ז משמע דגם רישא דקרא קאי על חטא העגל, והיינו 

חד מאלף מבנ"י, וכיון דהיו אדם אחד מאלף מצאתי דחטאו א
בנ"י באותו שעה שש מאות אלף איש, א"כ שש מאות איש 
חטאו באותו מעשה, ואולם המתים במגיפה היו ג' אלפים, 
וזהו שהקשה להמדרש מדוע נפלו עם רב יותר מהחוטאים, 

מסכת דהרי מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה כמבואר ב
רק שש מאות איש,  , וכיון דבעגל לא חטאו)דף ק.(סנהדרין 

מדוע נפלו שלשת אלפים איש, ומתרץ המדרש, הה"ד חמשה 
בקר ישלם תחת השור, דכל זאת מפני שנידונו כמי שפגמו 
בשור שמשלם ה' פעמים תחתיו, דאעפ"י דרק אחד מאלף 
חטאו עכ"ז מתו שלשת אלפי איש יען שנידונו בדין גניבת 

פי ששור שור עכ"ד, ומעתה דברי המדרש הנ"ל מבוארין, ל
גנבנו ועשינו העגל לכך חמשה בקר שלמנו תחתיו אבותינו 
במדבר, שבגין אותו החטא שלמו בנ"י במגיפה כפי ערך 

 חמשה פעמים כמספר החוטאים עכ"ד.



 

 ג 

דאיתא לכאורה יש להם אמתלא על אותו מעשה, לפי"מ ו
ויתיצבו בתחתית ההר, א"ר אבדימי בר  )דף פ"ח.(שבת מסכת ב

שכפה הקב"ה  עליהם את ההר כגיגית  חמא בר חסא, מלמד
ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא 

 הקבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רב
)שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה שקבלוה , לאורייתא

עיי"ש, ולפי"ז יש להם אמתלא על אותו מעשה שלא  באונס(
הוא בכלל שבע  ודה זרהבחשב להם לחטא, ואע"ג דעיי

, מ"מ כיון דלא חטאו רק בשיתוף י נחנמצוות שנצטוו ב
אלמלא וי"ו שבהעלוך וכו',  )דף ס"ג.(סנהדרין מסכת כדאיתא ב

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

 
עה"פ ויראו את  )בפרשתן(לפימש"כ בספר יציב פתגם  ,אך י"ל

אלקי ישראל וגו', די"ל הטעם דהקב"ה כפה עליהם ההר בעת 
וירד ה' על  כ(-)פרשה י"טקבלת התורה, דהלא כתיב בפרשת יתרו 

ה'  ב(-)פרשה ל"גהר סיני אל ראש ההר וגו', וכתיב בפרשת ברכה 
מסיני בא וגו', וכדי שלא יסתכלו ויהנו מזיו השכינה, כפה 

בספר עכ"ד, ]ועיין עליהם את ההר כדי לכסות מראה עיניהם 
, ונשנית בספר הפלאה )אות ג'(המקנה עמ"ס קידושין בהקדמה 

, דכפיית ההר כגיגית שכתב ד"ה מקדש )דף ז:(עמ"ס כתובות 
לא היתה כדי לכפותם, רק היתה לשם חופה וקידושין 

ולפי"ז לא היתה קבלת התורה ע"י כפיה ואונס, ולית , [עיי"ש
 להם אמתלא על מעשה העגל.

 
כתב לפרש  )פרשת שמיני(בספר קול יעקב להעיר, ד אך יש
וביום השמיני ימול בשר  ,מה הול"ל ,וידום אהרן ,המדרש

ערלתו, דהנה חטאו של נדב ואביהוא היתה על שהציצו 
ואל אצילי בני  י"א(-)שמות כ"דבשכינה, כמש"כ רשיז"ל עה"פ 

  .ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוקים וגו' עיי"ש
 

ממצות מילה דמותר להסתכל בשכינה, שהרי  אך יש להוכיח
    , דלכן )סי' י"ז(אמרו חז"ל במדרש תנחומא פרשת אמור 

אמרה תורה מילה לשמונה, כדי שיעבור עליו שבת ויראה את 
   פני השכינה, וז"ש המדרש במעלת אהרן דשתק כשנעשו 
נדב ואביהוא על שהציצו בשכינה, דהיה יכול להתרעם ולומר 

שמיני ימול בשר ערלתו, מטעם כדי דמהא דכתיב וביום ה
שיראה את פני השכינה, מוכח דמותר להסתכל בשכינה, 

     ולפי"ז לא שייך , וא"כ למה נענשו, ועכ"ז שתק עכ"ד
ו בשכינה, דהרי לומר דכפה עליהם ההר בשביל שלא יסתכל

כדי שיראה את פני השכינה, חזינן דמילה לשמונה הוא 
כפיית ההר היתה על , וע"כ דמוכח דמותר להסתכל בשכינהו

 קבלת התורה.
 

וברבינו בחיי דמצות  )ח"ב דף ס"ו:(אך לפי"מ דמבואר בזוה"ק 
 י(-)פרשה כ"זמילה הוא כענין קרבן, ועיין במדרש ויקרא רבה 

א"ר יצחק משפט אדם ומשפט בהמה שוים, משפט אדם 

וביום השמיני ימול בשר ערלתו, ומשפט בהמה ומיום 
 )אות פ"א(ש, ועיין בילקוט פרשת לך השמיני והלאה ירצה עיי"

דכל מי שהוא מגיש את בנו למילה כאלו כהן גדול מקריב 
מנחתו ונסכו על גבי המזבח עיי"ש, הרי שמצוות מילה 
לשמונה הו"ל דומיא כהקרבת קרבן להשי"ת, ולכן כשם 
שקרבן מיום השמיני והלאה ירצה כך המילה, ולפי"ז ליכא 

 ראיה דמותר להסתכל בשכינה.
 

מסכת דאיתא בולכאורה יש להביא ראיה דמילה הוה כקרבן, 
דנשים פטורות ממ"ע דמילה דכתיב וימל  ,)דף כ"ט.(קידושין 

אברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו אלקים ודרשינן אותו 
ולא אותה, והקשו התוס' דלמ"ל קרא דנשים פטורות תיפ"ל 

שנימול בשמיני ללידתו ונשים  ן גרמאמשהז ות עשהצדהוה מ
  עיי"ש. פטורות

 
לתרץ קושית התוס',  (פרשת וירא)חלת יעקב יהושע בספר נוכתב 
מסכת בספר מעיין החכמה לתרץ קושית התוס' ב "כשלפימ

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

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

דהא דנשים פטורות  )דף ל"ה.(קדושין מסכת לפי"מ דמסקינן ב
במ"ע שהז"ג ילפינן מתפילין, דהוקשה כה"ת כולה לתפילין 

והני מילי בכל מצות התורה, אבל ותפילין איתקש לת"ת, 
למד בהיקש אינו חוזר ומלמד דדבר ה בקדשים דקיי"ל

, (:א)דף כ"ובמס' תמורה  (.ט)דף מ"מס' זבחים כמבואר ב ,יקשבה
ולפי"ז לענין קדשים לא ילפינן להא דנשים פטורות 
ממעשהז"ג, כיון דילפינן לה מתפילין ותפילין עצמה מת"ת, 
ומשו"ה שפיר איצטריך קרא למעט נשים מעבודות הקדשים, 

י פטרינן להו ממצוות דמשום טעמא דמעשהז"ג לא הו
  .עכ"ד דקדשים

 
מצוות מילה לשמונה הו"ל דומיא ולפי"ד המדרש הנ"ל ד

כהקרבת קרבן להשי"ת, ולכן כשם שקרבן מיום השמיני 
עשה מצות א"כ הוי מצות מילה כוהלאה ירצה כך המילה, 

לכן ואף דהוי מ"ע שהזמן גרמא,  הןחייבות ב קדשים דנשיםד
 אותה, לא היינו פוטרין אלוקרא דאותו אי לאו דגלי לן 

, ולפי"ז מוכח מכאן עכ"דהימנו ולכן איצטריך קרא נשים ה
 .דמצות מילה הוי כקרבן

 
ד"ה דכתיב תירצו דלכן צריכין  )דף כ.(אך התוס' במסכת מגילה 

הקרא דאותו למעט נשים ממצ"ע דמילה, דאי לאו אותו הו"א 
דהא דאמרינן דנשים פטורות ממעשהז"ג היינו היכא דליכא 

ה והקהל דלית בהו כרת ומנייהו כרת, דומיא דמצה ושמח
ממעטינן נשים, אבל מילה שיש בה כרת ונכרתו עליה י"ג 
בריתות הו"א דנשים חייבות למול את בנייהו אף היכא דהוא 

 מעשהז"ג, קמ"ל קרא דאותו דפטורות עיי"ש. 



 

 ד 

       יבמותמסכת דאיתא בדזה תליא בהא,  שיםרוכתבו המפ
ור לאו לאיסור כרת, דרב נחמן ס"ל דמחלקינן בין איס )דף קי"ט.(

ואמרינן דלאיסור כרת חששו ולאיסור לאו לא חששו, ורבא 
ס"ל מכדי הא דאורייתא והא דאורייתא, מה לי איסור כרת מה 

ס"ל דמחלקינן דדרב נחמן לי איסור לאו עיי"ש, ולפי"ז י"ל 
י"ל דה"ה דמחלקינן בין  הין איסור לאו לאיסור כרת, ולדידיב

י"ל דבמצ"ע דיש בו כרת נשים מצ"ע למצ"ע שי"ב כרת, ו
חייבות אף דהוה מעשהז"ג, משא"כ לרבא דס"ל מה לי 

לא מחלקינן בין איסור  היסור לאו מה לי איסור כרת, לדידיא
לאו לאיסור כרת, וה"ה דלא מחלקינן בין מצ"ע למצ"ע שי"ב 

 כרת עכ"ד.
 
מה דבתם רעה הביא יוסף אל  ,ז(-)פ"דבמד"ר בראשית איתא ו

יר אומר חשודין הן על אבר מן החי וכו' עיי"ש, אביו, ר' מא
דהשבטים כתב,  ד"ה וישמע ראובן() פרשת וישבבספר ישמח משה ו

דס"ל דדינם כב"נ דאינן , בלא שחיטה עוףבשר היו אוכלים 
ל' מלכים בהרמב"ם ה מוזהרין על אבמה"ח של עוף כמש"כ

אבר וז"ל, אבל העוף ייראה לי שאין בן נח נהרג על  הי"א( -)פ"ט
מן החי ממנו, וכתב הראב"ד וז"ל, א"א נ"ל שזה טעות סופר 
וראוי להיות אבל השרץ עיי"ש, ועיי"ש בכסף משנה וברדב"ז 

דכתב דאף איסורא ליכא  )סי' ס"ב(ועיין בפליתי מש"כ בזה, 
דמוזהרין גם על אבמה"ח  ל כשיטת הראב"דיוסף ס"עיי"ש, ו

 .חי עיי"שאבר מן האוכלים השבטים ד מרלכן אשל עוף, ו
 

, מהא הנ"ל הרמב"םשיטת על  )סי' ס"ב סק"ב(והקשה הפליתי 
א"ל רב הונא בר חיננא לבריה,  ,)דף ע"ג.(פסחים מסכת דאיתא ב

)שבת דף כי אזלת לקמיה דר' זריקא, בעי מיניה, לדברי האומר 

)העושה חבורה בשבת לקלקלה שאינו מתקן פטור, מקלקל בחבורה פטור,  ק"ו.(

, יב משום שבת אלא שוחט שמתקן, או חובל בבהמה וצריך לדם להאכילו לכלבו(ואין חובל חי
וכו',  )הא פסליה(חייב, מה תיקן  )דקתני מתני'(שחטו שלא לאוכליו 

הא דתניא השוחט חטאת בשבת בחוץ  ,מתקיף לה רבינא
, )משום שבת ומשום ע"ז ומשום שחוטי חוץ לעזרה(לע"ז חייב עליה ג' חטאות 

, אמר א אפילו לטהרו מידי נבילה ליכא דתקרובת ע"ז מטמאה אפילו באהל()הכמה תיקן, 
 )לבני נח שאם אכלו אינו נהרג(רב עוירא שמוציאו מדי אבר מן החי 

 עיי"ש.
 

היתה בהמת חבירו  ,, אמר רב הונא)דף מ.(חולין מסכת ואיתא ב
רבוצה לפני עבודת כוכבים, כיון ששחט בה סימן אחד אסרה, 

דאמר עולא אמר ר' יוחנן, אעפ"י שאמרו סבר לה כי הא 
, עשה )אפילו למזבח משום נעבד(המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה 

, איתיביה רב נחמן לרב הונא, )אף להדיוט(בה מעשה אסרה 
השוחט חטאת בשבת בחוץ לעבודת כוכבים חייב שלש 

 , ואי)משום שבת ומשום שוחט קדשים בחוץ ומשום עכו"ם ששלשתן בכרת(חטאות 
אמרת כיון ששחט בה סימן אחד אסרה, אשחוטי חוץ לא 

)דכיון דנאסר משום עבודת כוכבים פקע שם קדשים מינה ליחייב, מחתך בעפר הוא 

פי' דמשום שחוטי חוץ לא מחייב  ונעשית של עבודת כוכבים ותו לא מחייב עליה משום שחוטי חוץ

רא בעלמא דנאסרה בשחיטת סימן עד דשחיט גם סימן שני, והכא כששחט סימן שני כבר היה עפ

)דמליקתה בסימן אחד הכא בחטאת העוף עסקינן  ,, אמר רב הונא(אחד

)דכיון דשם , דכלהו בהדי הדדי קאתי וחיוב שחיטתה דידיה נמי בחוץ בסימן אחד(

 עיי"ש. עבודת כוכבים לא חייל עד גמר סימן אישתכח דכולה שחיטה בקדשים הואי(
 

חולין מוקמינן במסכת ן דולפי"ז הקשה הפליתי דכיו
דהברייתא דהשוחט חטאת בשבת מיירי בחטאת העוף, 

פסחים קאמר הגמ' דמתקן דמוציאו מידי אבר מן מסכת וב
החי, ומיירי לגבי איסור אבר מן החי לבני נח, ומוכח מכאן 

 דבעוף יש בה איסור אבר מן החי עכ"ק.
 

דאיתא  ,ובספר נחלי יהושע כתב לתרץ, דלכאורה קשה
הקורע בחמתו ובאבלו ועל מתו חייב,  ,)דף ק"ה:(שבת ת מסכב

ופריך הגמ' אמאי חייב הא הוי מקלקל, ומשני דהאי נמי 
עיי"ש, וכ"כ  )שמשכך את חמתו(מתקן הוא דקעביד נחת רוח ליצרו 

הקורע בחמתו או על מת שהוא  ,ה"י(-)פ"יהרמב"ם בהל' שבת 
ר זה חייב לקרוע עליו חייב, מפני שמיישב את דעתו בדב

וינוח יצרו, והואיל וחמתו שוככת בדבר זה הרי הוא כמתקן 
וחייב עיי"ש, ולפי"ז קשה דאמאי לא משני הגמ' בפסחים על 
הקושיא מאי תיקן, דמתקן דקא עביד נחת רוח ליצרו, שיצרו 

 כפאו לעבוד ע"ז. 
 

איתא דהא דחייב  )שם(שבת במסכת אך באמת לא קשה ד
ר' יהודה דמחייב במלאכה בקורע בחמתו זה דווקא אליבא ד

שאין צריך לגופה, אבל לר' שמעון דפוטר במלאכה שאין 
פסחים מסכת צריך לגופה גם הקורע בחמתו פטור עליה, וב

דקושית הגמ' היא לר' יוחנן  )ד"ה לדברי האומר(הכריע התוס' 
אליבא דר' שמעון, דסבר דפוטר ר"ש במקלקל היכא 

אליבא דר' יהודה דמקלקל לגמרי וליכא תיקון כלל, ולא 
עיי"ש, וא"כ א"ש אמאי לא תירץ הגמ' דתיקן בזה שעבד 
נחת רוח ליצרו, דהא לר"ש תירוץ זה אינה מספקת דלא הוה 

 תיקון, דהוה מלאכה שא"צ לגופה.
 

כר' יהודה דכל  ה"ז(-)פ"אאמנם הרמב"ם דפוסק בהל' שבת 
העושה מלאכה בשבת אף על פי שאינו צריך לגופה של 

עליה עיי"ש, לדבריו אפשר לומר שפיר דתיקן מלאכה חייב 
במה דעבד נחת רוח ליצרו, וכדפסק בקורע בחמתו, ולדבריו 
לא קשה קושית הגמ' מה תיקן, ולא צריך לתרץ דמוציאו 
מידי אבר מן החי, וע"כ אין שום הכרח לומר דאיסור אבר מן 

 החי נוהג בעוף לב"נ עכ"ד.
 

, תני ר' אבהו קמיה דר' יוחנן, כל )דף ק"ו.(ואיתא במסכת שבת 
 )באדם דמקלקל הוא וחייב דתנן )ב"ק פ"ז.(המקלקלין פטורין, חוץ מחובל 

החובל בחבירו בשבת פטור מכולן מפני שהוא נדון בנפשו( 
והוא שהדליק את  )את הגדיש מקלקל הוא וחייב כדתנן )שם דף ל"ד:(ומבעיר 

ר מן תשלומין מפני שהוא מתחייב הגדיש בשבת פטו
)דאם בנפשו(, א"ל פוק תנא לברא חובל ומבעיר אינה משנה 

)לדם היוצא מן , ואם תמצי לומר משנה, חובל, בצריך מקלקל הוא פטור(



 

 ה 

, ומבעיר בצריך )ואם מקלקל הוא אצל נחבל מתקן הוא אצל הכלב(לכלבו  החבלה(
)ואפילו חובל ומבעיר ן לאפרו, ופריך, והאנן תנן כל המקלקלין פטורי

)מתניתין , ומשני מתניתין ר' יהודה ברייתא ר' שמעון,  וקשיין אהדדי(

חייב עליה, הלכך חיובא דחובל בצריך לכלבו ומבעיר  שאינה צריך לגופהר' יהודה  דאמר מלאכה 

בצריך לאפרו, משכחת לה דאע"פ דמקלקל הוא אצל מלאכה עצמה מתקן הוא אצל אחרים, ולר"י 

אי גוונא מלאכה הוא משום תיקון אחרים, אבל מקלקל ואינו מתקן פטור, וברייתא ר"ש היא כי ה

פטור עליה, הלכך אין לך חובל ומבעיר שאין מקלקל, ואפילו  שאינה צריך לגופהדאמר מלאכה 

מבעיר עצים באור לקדרתו, מקלקל הוא אצל עצים ומה שהוא מתקן אצל אחרים, לר"ש לא חשיב 

, מאי היא, ועכצ"ל דבחובל ומבעיר גם מקלקל חייב( נה צריך לגופהשאידהא מלאכה 
)ואפילו למשרא מילה  )וביום השמיני(טעמא דר"ש, מדאיצטריך קרא 

הא חובל בעלמא חייב, ומדאסר רחמנא  בשבת, ומילה חובל הוא(
 ש"מ מבעיר בעלמא חייב עיי"ש.  )בשבת(הבערה גבי בת כהן 

 
לבאר פלוגתת ר'  (שם) החת"ס בחידושיו למס' שבתכתב ו

לכאורה ד, שאינה צריך לגופהשמעון ור' יהודה לענין מלאכה 
שאינה צריך בת כהן דמ תממילה והבערקשה לר"ש א"כ נילף 

 תיקון מצוהדחייב בכל מלאכת שבת, לשיטת הרשב"א  לגופה
ונימא מדאיצטריך קרא , מלאכה שאינה צריך לגופהחשיב 

ש"מ  נה צריך לגופהשאילהתיר מילה הגם דהו"ל מלאכה 
וכן נילף מהא דאסרה תורה חייב,  שאינה צריך לגופהדמלאכה 

הבערת בת כהן הגם דהו"ל תיקון מצוה דבעלמא נמי אפילו 
חייב, אך ז"א דהלא מילה והבערת  שאינה צריך לגופהמלאכה 

כתובים הבאין כאחד ואין מלמדין, משא"כ בת כהן הו"ל שני 
הבכ"א תובים כני דש )דף ס"ז:(ין דס"ל במס' סנהדר הר"י לשיטתי

 שבת תלכל מלאככהן  תשפיר יליף ממילה והבערמלמדין, 
חייב עיי"ש, והיוצא לנו מזה  שאינה צריך לגופהכה דמלא

חייב או פטור תליא אם  מלאכה שאינה צריך לגופהדהא אם 
שכהבכ"א מלמדין או לא, דאי ס"ל שכהבכ"א מלמדין ס"ל 

ייב, ואי ס"ל דאין מלמדין ס"ל ח גופולריך צינה דמלאכה שא
 פטור. שאינה צריך לגופהלאכה דמ

 
נודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל ממצרים אחר ו

אך רד"ו שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות שנים, 
, אמרו ישראל לפני הקב"ה א(-ו")פרשה טאיתא במד"ר פרשת בא 

ד ועדיין רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעב
הנה הסתיו  יא(-)שה"ש בלא שלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 

דקושי השעבוד הדומה לסתיו  )שם(עבר, ופי' ביפה תואר 
א"כ בזה שברח משם ונגזרה הגזירה,  השלים הגלות עיי"ש,

 נצמח מזה טובה גדולה דעי"ז יצאו קודם הזמן ולכן בא.
 
אמר רב חמא  אמר רבא בר מחסיא ,)דף י:(שבת מסכת איתא בו

בר גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, 
שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר 
משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו 

תיב , ואע"ג דבלא"ה נגזר דכ)ד"ה ה"ג( ותפוכתבו התוס למצרים,
ם עינוי כ"כ אלא נגזר עליה הועבדום וענו אותם, שמא לא הי

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

אך , ולפי"ז ליכא למימר דקושי השעבוד השלים הזמן, יוסף
שמכרו את יוסף, א"כ שוב  אם נאמר דהשבטים צדקו במה

י השעבוד היה שלא כדין, ושפיר י"ל דהשלים שונמצא דק
 הזמן.

 
ועשינו עגל לפיכך ה' שור גנבנו ובזה יבואר דברי המדרש, 

והיינו,  בקר שלמנו תחתיו שמתו תחתיו אבותינו במדבר,
דבשביל מה שעשינו העגל נגזר עלינו העונש לשלם תשלומי 
ד' וה' ומתו שלשת אלפי איש, דלא אהני האמתלא להפטר מן 
הדין דמודעא רבה לאורייתא, דהכפייה היתה שלא יסתכלו 

לשמונה מוכח  בשכינה, ולכאורה ממה שהתינוק נימול
שום דמותר להסתכל בשכינה, ועכצ"ל דלכן נימול לשמונה מ

כן כתיב דל והראיה דמילה דומה לקרבן,דמילה דומה לקרבן, 
מ"ע דמילה, דאי"ל דלכן כתיב קרא דאותו למעט נשים מ

דמצ"ע שיב"כ נשים חייבות, משום  דהו"אאותו למעט נשים 
שום דס"ל שני ומדלא מחלקינן בין איסור לאו לאיסור כרת, 

שאינה צריך מעתה ס"ל מלאכה כתובים הבכ"א אין מלמדין, ו
ב"נ, פטור, וי"ל דאיסור אבמה"ג בעוף נוהג גם ל לגופה

ן מכרו את יוסף, ולכן נגזר והצדק הוא עם יוסף, ושלא כדי
קושי השעבוד לכפר על חטא דמכירת יוסף, ומעתה לא מהני 

שלים גזירת ולכן נגזר להקושי השעבוד להשלים הזמן, 
הגלות ע"י שעבוד מלכיות כמש"כ המפ', ולכן ד' צאן תחת 

גליות כדי  'השה ד' מלכיות שמלכו בנו, דלכן משלו בנו בד
י קושי השעבוד להשלים גזירת הגלות של ד' מאות שנה, כ

זמן על שגנבנו ליוסף, והוצרכו לכפר על אינו יכול להשלים ה
 חטא דמכירת יוסף. 

 
כתיב, ויבא דוד נובה אל אחימלך  ב(-כ"א)פרשה ובשמואל א' 

דך הכהן ויחרד אביצלך לקראת דוד ויאמר מדוע אתה לב
לך הכהן וגו', ועתה מה יש ואיש אין אתך, ויאמר דוד לאחימ

תחת ידך חמשה לחם תנה בידי או הנמצא, ויען הכהן את דוד 
ויאמר אין לחם חול אל תחת ידי כי אם לחם קדש יש, ויתן לו 

כי לא היה שם לחם כי אם לחם הפנים המוסרים הכהן קדש 
 מלפני ה' לשום לחם חם ביום הלקחו.

 
, דהיה אחר הקטרת הבזיכים, )פרשת וישלח(וכתב בספר כרם חמד 

ואין מעילה בלחם הפנים אחר הקטרת הבזיכים, וכן איתא 
, והטעם משום דאין לך דבר שנעשה )דף צ"ה:(במסכת מנחות 

פריך הגמ',  )דף כ"ו.(במסכת פסחים מצותו ומועלין בו, והנה 
והרי תרומת הדשן דנעשית מצותה ויש בהן משום מעילה 
דכתיב ושמו אצל המזבח, שלא יפזר ושלא יהנה וכו', ומשני 
משום דהוה תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובים הבכ"א 
ואין מלמדין, תרומת הדשן הא דאמרן, בגדי כהונה  דכתיב 

ין גניזה עיי"ש, מבואר מזה דאי והניחם שם מלמד שטעונ
ס"ל שני כתובין הבכ"א אין מלמדין אז אמרינן דבדבר 
שנעשית מצותו ליכא מעילה, ושפיר הותר לדוד לאכול 

 מלחם הפנים עכ"ד.



 

 ו 

הא דהוצרכו כפרה על מעשה העגל, ומעתה כיון דמוכח מ
דשני כתובין הבכ"א אין מלמדין, א"כ אין עבידה לדוד על 

ין ואין הקדש כיון דהיה אחר הקטרת הבזיכמה שאכל מלחם 
ן בו, ולכן אמר דוד אל תבא יללך דבר שנעשית מצותו ומוע

, כי אין בי עון על מה שאכלתי מלחם במשפט את עבדיך
 ודו"ק. הפנים

 
ויתיצבו בתחתית ההר,  (.)דף פ"חבמסכת שבת  איתאדעוי"ל,  ב(

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

א"ר אחא בר יעקב מכאן  ,מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם
]ופירש"י שאם יזמינם לדין למה לא  ,מודעה רבה לאורייתא

קיימתם מה שקבלתם עליכם, יש להם תשובה שקבלוה 
באונס[ אמר רבא אעפי"כ הדר קבלוה בימי אחשורוש, דכתיב 

דלמה כפה  )ד"ה כפה(והקשו התוס'  ,וכו', עיי"ש קימו וקבלו
 .גית הא אמרו נעשה ונשמע עיי"שעליהם את ההר כגי

 
בשם ספר  קושית התוס'לתרץ  )פ' במדבר(ישמח משה וכתב ה

עמודי שש, דהלא הקב"ה שומר משמרתו של תורה כדאיתא 
, בנוהג שבעולם מלך בשר ודם )פ"א ה"ג(בירושלמי ראש השנה 

, רצו )הוא עצמו שאין גזירותיו אלא על אחרים(רצה מקיימה  גוזר גזירה,
, )אלו הגוזרים אינן מקיימין אותה אלא אחרים מקיימין אותה(אחרים מקיימים אותה 

אבל הקב"ה אינו כן, אלא גוזר גזירה ומקיימה תחילה, מאי 
טעמא, ושמרו את משמרתי אני ה', אני הוא ששימרתי 

יי"ש, וכן איתא במדרש רבה מצותיה של תורה תחילה וכו' ע
, מגיד דבריו ליעקב אלו הדברות, ט(-)פרשה לפרשת משפטים 

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

ולכן נקראו חוקיו ומשפטיו שכביכול הוא עצמו )אומר לישראל לעשות ולשמור 

וכו' עיי"ש, ולכן במכוון היה מאתו יתברך שיהיה  משמרן(
באונס, כדי שיהיה להם דין אונס ולא יוכל לשלחה כל ימיו 

 ובזה נדחו כל המקטריגים עיי"ש,
 
דטעמא  )פל"ב בשם המדרש(כתב המהר"ל בתפארת ישראל כן ו

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

בני לשלחה כל ימיו, לכן כפה עליהם ההר כגיגית כדי שיקבלו 
וכיון שכן הרי כנסת ישראל דכלה קרואה  ,התורה מאונסישראל 

של הקב"ה, ושייך בנו אזהרת הכתוב ולו  הו"ל בבחינת אנוסתו
, וכן כתב החיד"א תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו עיי"ש

בשם המפ' דהטעם שכפה הקב"ה את  )פרשת יתרו(בנחל קדומים 
ההר כגיגית, זהו בשביל שעי"ז יהא דין ישראל כאנוסה, ולא 
יוכל לשלחה כל ימיו, ושוב לא יחליפנו לעולם, וזשה"כ ויתיצבו 
שהיה לישראל עמידה ומצב על שהיו אנוסים בתחתית ההר 

 שהביא כן בשם המדרש. )סי' רס"ט(עיי"ש, ועיין באגרא דפרקא 

ולכאורה יש להעיר, לפימש"כ בספר המקנה עמ"ס קידושין 
, לפרש הקרא כי לא יטוש ה' את עמו )אות ה'(בפתחא זעירא 

אנכי  וגו' כי הואיל ה' לעשות אתכם לו לעם, דאיתא במדרש
ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, שהתנה הקב"ה עם ישראל 
שיהיו לו לעם סגולה, והוא יהיה להם לאלקים לא יעזבם ולא 
יטשם, והוא בדרך תנאי, כאלו אמר אנכי ה' אלקיך אם לא 
יהיה לך, דהיינו אם ישמרו תורתו להיות לו לעם סגולה, 

בל אם וקיי"ל דבדיני תנאי בעינן תנאי קודם למעשה, א
הקדים המעשה לתנאי, אמרינן דהתנאי בטל ומעשה קיים, 
    וכיון דהכא אמר אנכי ה' אלקיך שהוא המעשה קודם 
לתנאי שהוא לא יהיה לך, ממילא אפילו אם ישראל עוברים 
על התנאי אפי"ה המעשה קיים, והיינו דכתיב כי לא יטוש ה' 
את עמו וגו' כי הואיל ה' "לעשות" שהתחיל במעשה עכ"ד, 
ולפי"ז הדקל"ד דלמה כפה הקב"ה עליהם ההר, דאי"ל כדי 
  שיהיה להם דין אונס, דהא בלא"ה לא יוכל לשלחם כל 
    ימיו, כיון דהוה המעשה קודם לתנאי, ואמרינן דהתנאי 

 בטל ומעשה קיים.
 

דבאיסורא  )דף ל"ו:(שבועות מסכת אולם י"ל לפי"מ דאמרינן ב
הוה איסורא לא לא בעינן לדיני תנאי עיי"ש, וכיון דכאן 

בעינן דיני תנאי, ואמרינן דהתנאי קיים ומעשה בטל, וא"כ לא 
הועיל כלום במה שאמר המעשה קודם לתנאי, וצריכין היו 

 . ר כדי שיהיה להם דין אונסלכפיית הה
 

ד"ה ה"ג הקשו, מהא דאמרינן  )שם(אמנם י"ל, דהנה התוס' 
כפול  , בשלמא לר"מ דבעינן תנאי)דף ס"א:(קידושין מסכת ב

היינו דכתיב ואם בחקתי תלכו וגו' עיי"ש, והתם ליכא אלא 
איסורא גרידא, ומשמע דר"מ ס"ל דבעינן דיני תנאי אף 
באיסורא, ותי' שם הרש"ש משום דזה מקרי איסורא דאית 
ביה ממונא, משום שכר גופניות שיש בהמצוה, דשכר מצוה 
בהאי עלמא איכא עיי"ש, וכיון דשכר מצוה בהאי עלמא 

אמר יכא הוה ממונא ובעינן דיני תנאי, ושפיר מהני במה שא
דשכר מצוה בהאי  י ס"להמעשה קודם לתנאי, ולפי"ז א

והיכא דהוה  ,עלמא איכא והוה ממונא, ובעינן דיני תנאי
התנאי בטל ומעשה קיים, המעשה קודם לתנאי אמרינן ד

דלכן כפה עליהם ההר כדי שיהיה להם דין לומר  יןולפי"ז א
 .לא יוכל לשלחם כל ימיודבלא"ה אונס, 

 
, הביא )אות י"ג(ובהקדמה לספר ים התלמוד עמ"ס בבא קמא 

עה"פ ישלם ה'  ד(-)רות פרשה המה שפירש אביו דברי המדרש 
פעלך ותהי משכרתך שלימה תחת אשר באת לחסות, אמר רב 
חסא תחת אשר באת עיי"ש, והוא פלאי דמה מוסיף רב חסא 

הרשב"א ז"ל דלכן אמרינן שכר  על המקרא, ויל"פ עפי"ד
מצוה בהאי עלמא ליכא, כיון שהמצות הן אות על אחדותו 
ית"ש, והיינו שבקיום המצות מעידין על מלכות שמים, ואם 
היו נותנין לו תיכף שכר היה כנוטל שכר להעיד דעדותו 

  .)דף נ"ח:(קידושין מסכת בטלה כמבואר ב
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איתא,  "א()סי' ל"ד סעיף י"ח וברמ ן משפטשחו חן ערוךלואמנם בש
דהא דנוטל שכר להעיד פסול, הוא דווקא כשכבר ראה את 
      העדות ומחוייב להעיד על הדבר ואם נמנע מלהעיד 
מוזהר הוא באם לא יגיד ונשא עוונו, על כן אינו רשאי ליטול 
       שכר על כך, אבל מי שאינו מחוייב להעיד ונוטל שכר 
  כדי לילך ולראות הדבר כדי שיהיה עד בדבר מותר ליקח

 כר עיי"ש. ש
 

ולפי"ז י"ל דאע"ג דישראל המקיים מצות אין ראוי לו לקבל 
שכר כדי שלא יהא כנוטל שכר להעיד, מ"מ גוי שבא ומכניס 
עצמו לחסות בצל כנפי השכינה, ולקיים מצוות השם שפיר 
בדין שיקבל שכר גם בהאי עלמא, והיינו כיון שבא מעצמו 

י שהולך לראות להתגייר ולקבל על עצמו את העדות הו"ל כמ
ולהעיד דרשאי לקבל שכר, וז"ש המדרש, דאמר הכתוב 
ישלם ה' פעליך שתקבל שכר בעוה"ז, והוקשה לרב חסא 
הלא קיי"ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ע"ז מתרץ תחת 
אשר באת, רצ"ל דמהאי טעמא תקבל שכר גם בעוה"ז על 
שבאת מעצמך ליכנס תחת כנפי השכינה במה שלא נתחייבה 

 כ"ד.כלל ע
 

ד"ה ובזה, כתב לפרש  )דרוש י' דף ע"ר מדפה"ס(ובספר שער בנימין 
בזה מה דאיתא במדרש אין ישראל ניזונין אלא בזכות אמונה, 
והיינו משום דנהי שאחר שקבלנו את התורה כבר מחוייבים 
לקיימה, וממילא אין בדין ליטול שכר בעד קיום המצוות, כי 

תחילת הקבלה שקבלנו  אין לקבל שכר על עדות ה', אבל על
על עצמינו עול מלכותו באהבה על זה עצמו שקבלנו עלינו 
להתחייב להיות עדים על מלכותו ית"ש בכך שנקיים את 
מצוותיו, ע"ז שפיר מגיע לנו שכר בעוה"ז, ולכן על מה 
שהאמינו בה' ואמרו נעשה ונשמע וקיבלו עליהם ועל זרעם 

לה זו שהכניסו עול המצות להעיד על הבורא ית"ש, על קב
 עצמם שלא מן החיוב ראוי לשלם שכרם רב על פי פעלם.

 
ולפי"ז י"ל דאי נימא כר"ע דכללות ופרטות ניתנו בסיני, א"כ 
בדין הוא שיקבלו שכר על כל המצוות, שהרי מיד בהר סיני 
באנו מרצון להכניס עצמינו לעול כל התרי"ג מצוות, ועל 

  .עלמא וכנ"ל דב"ז שבאו מעצמם איכא שכר מצוה בהאי
 

משא"כ אי ס"ל כר' ישמעאל דכללות ניתנו בסיני ופרטות 
באוהל מועד, וא"כ אין להחשיב את המצוות אלא לאחר 
שנתפרשו בפרטות באוהל מועד, ואז כבר היו כמחוייבים 
בעדות מעת מעמד הר סיני, ועל הכללות לחוד שקבלו ברצון 

לאו בסיני לא שייך קבלת שכר, כי הכללות ללא הפרטות 
מצות הן, ואילו על הפרטות שנאמרו אח"כ הרי היו מצווים 
ועומדים מכבר, ונמצא מזה דא"א כללות נאמרו בסיני 
ופרטות באוהל מועד נקטינן דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, 
משא"כ א"א כללות ופרטות ניתנו בסיני אז שפיר י"ל דשכר 

 מצוה איכא בהאי עלמא עכ"ד.

כתב, דפלוגתת ר"ע ור"י במסכת  ר()פרשת בהובספר ישמח משה 
, אי דרשינן התורה בכלל ופרט או בריבוי )דף כ"ו.(שבועות 

מיעוט אזלי לשיטתייהו במה דפליגי אי כללות נאמרו בסיני ו
ופרטות באהל מועד או כללות ופרטות נאמרו בסיני, 
דלכאורה צ"ב דמאי נפק"מ בפלוגתא זו הרי מה דהוה הוה, 

, דמאן דדרש כלל )דף ד:(סכת שבועות וי"ל עפימש"כ רש"י במ
ופרט טעמיה משום דס"ל דהפרט בא לפרש את הכלל, ולכן 
הכלל הוא דוקא כעין הפרט, משא"כ למ"ד דדרשינן בריבוי 
ומיעוט, אין הפרט בא לפרש את הכלל אלא למעט מקצת מן 
הריבוי דלאו בכל גוונא אמרינן לכלל קמא ובא למעט דבר 

  .אחד עיי"ש
 

, דר' ישמעאל דס"ל דכללות נאמרו בסיני ולפי"ז א"ש
ופרטות באהל מועד ס"ל דבסיני נאמר להם עיקרי המצות 
בקצרה בלא פירוש ואח"כ באהל מועד נתפרש להם בפרטות, 
ומהאי טעמא גופא דריש כלל ופרט דהיינו שהפרט בא לפרש 
הכלל, משא"כ ר"ע דריש ריבוי ומיעוט משום דס"ל דגם 

פרט אינו פירושו של הכלל ולכן הפרטות נאמרו בסיני דה
 דריש בריבוי ומיעוט עכ"ד.

 
מסכת ד"ה אין נשבעין וב )דף ד:(ב"מ מסכת והנה התוס' ב

ד"ה ואין מביאין הקשו, למ"ד שעבודא  )דף ל"ז:(שבועות 
דאורייתא היכא משכחת לה שישבע מודה במקצת, הא אין 
נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות, ותירצו דמיירי שמחל 

  .עבוד או שאין  לו כלל קרקע עיי"שהש
 

מסכת מהא דאמרינן ב )עיין ברשב"א ור"ן(והקשו הראשונים 
שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשים,  )דף מ"ז.(שבועות 

והיינו, כגון שטוען מנה לי ביד אביכם, והיורשים מודים 
בחמישים ועל חמישים האחרים אינם יודעים, שאצל אביהם 

ה הדין מתוך שאינו יכול לישבע משלם, ואילו במקרה זה הי
היורשים פטורים משבועה, ולדברי התוס' יקשה, למה צריך 
קרא למעט יורשים משבועה, ממנ"פ הם פטורים, אם יש להם 
קרקעות הרי אין נשבעין על הקרקעות, ואם אין להם קרקע 
אלא מטלטלין, הרי אינם משתעבדים לבעל חוב כלל, 

ם אינן משתעבדים, וא"כ למה ישבעו שמטלטלין של יתומי
 עכ"ק. 

 
כתב  )אות מ(ובספר מלוא הרועים ערך שעבודא דאורייתא 

, תנו רבנן )דף קי"ז:(ב"ק מסכת ליישב קושית התוס', דאיתא ב
הגוזל שדה מחבירו ושטפה נהר חייב להעמיד לו שדה אחר 
דברי ר' אלעזר וחכ"א אומר לו הרי שלך לפניך, במאי קא 

"א דרש ריבויי ומיעוטי, וכחש בעמיתו ריבוי, מיפלגי, ר
בפקדון מיעט, או מכל אשר ישבע עליו לשקר חזר וריבה, 
ריבה ומיעט וריבה, ריבה הכל  ומאי רבי רבי כל מילי, ומאי 
מיעט מיעט שטרות, ורבנן דרשי כללי ופרטי, וכחש בעמיתו 
כלל, בפקדון פרט, או מכל חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי 
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אלא כעין הפרט, מה הפרט דבר המיטלטל וגופו  אתה דן
ממון אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות שאין 
מטלטלין, יצאו עבדים שהקשו לקרקעות, יצאו שטרות 
שאע"פ שמטלטלין אין גופן ממון עיי"ש, מבואר מזה דהך 
דינא דאין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות הוא רק למאן 

י, אבל למאן דדריש ריבויי ומיעוטי, אז דדריש כללי ופרט
ממעטינן רק שטרות אבל קרקעות לא ממעטינן, ולדידיה 
שפיר י"ל שעבודא דאורייתא דאע"ג דהו"ל כופר שעבוד 

 קרקעות שפיר נשבעין עיי"ש.
 

כתב המלוא הרועים דשעבודא  )אות י"ב(ובערך קנין פירות 
משום דהא דאורייתא תליא אי קנין פירות כקנין הגוף דמי, 

דע"י השעבוד הקרקע הלוה בטוח בממונו הוי כעין פירות 
שהרי גוף הקרקע אינו שלו ויש לו בה רק האחריות שעל ידה 
הוא בטוח בממונו, ולכן אם מה"ת קנין פירות הוי כקנין 
הגוף, א"כ ה"נ לגבי שעבודא מהני מדאורייתא, משא"כ אם 

ודא לאו קנין פירות לא הוי כקנין הגוף אז אמרינן שעב
  .דאורייתא עיי"ש

 
 )דף י"ט.(קידושין מסכת והוסיף שם להסביר עפי"ד הריטב"א ב

דטעמא דמ"ד שעבודא לאו דאורייתא משום דלא שייך קנין 
לחצאין והרי אין בה למלוה קנין שלם רק שעבוד בעלמא, 
ולפי"ז למ"ד דהוי כקנין הגוף דס"ל דשפיר שייך קנין 

 בודא דאורייתא עיי"ש.לחצאין, לדידיה ה"נ אמרינן שע
 

כתב דמחלוקת יוסף והשבטים  ב.(")דף יובספר דת ודין פ' וישב 
היה במה שקראו השבטים לבני השפחות עבדים, דיוסף סבר 
דהשפחות הם נשי אביו, דבודאי שיחררם קודם שבא עליהם, 
ולכן בניהם אינם עבדים, וטעם פלוגתתם דהם סברו קנין 

בלהה וזלפה שהיו נכסי מלוג,  לכןפירות ל"ה כקנין הגוף, ו

יכול היה  אלופירות,  םאי בשפחות הללו כליעקב לא היה לו 
וסף אבל ילשחרר אותם, ולכן היו קוראים לבניהם עבדים, 

סבר דקנין פירות הוי היה נער את בני בלהה ובני זלפה, ד
יכול לשחררם, לכן היה סבור דאינם היה יעקב כקנין הגוף, ו

 .עכ"ד עבדים שפחות ובניהם אינם
 

לפי ששור גנבנו  שאמרו ישראל  ,ומעתה יבואר דברי המדרש
ועשינו עגל לפיכך ה' בקר שלמנו תחתיו שמתו תחתיו 

וד' צאן תחת השה ד' מלכיות שמלכו בנו, אבותינו במדבר, 
ושגנבנו ליוסף עשינו ד' מאות שנה משועבדים במצרים, 

מנהון הוי שהתרעמו למה נענשו על שני הדברים, דאם בחדא 
חטא א"כ באידך לא חטאו, ומתחלה לא באו בטרוניא על מה 
שנענשו בשביל חטא דמכירת יוסף, דבדין מגיע להם להיענש 
על זה, דלא צדקו בכך כיון דקנין פירות הוה כקנין הגוף, אך 
מאחר דנענשו על מעשה העגל, דלא אית להם אמתלא 

כדי  דקבלת התורה היתה ע"י כפייה, דכפיית ההר היתה
שיהיה לבני ישראל דין אנוסה, ומינה דשכר מצוה בהאי 
עלמא ליכא, וכללות נאמרו בסיני, ודרשינן כלל ופרט 
ושעבודא לאו דאורייתא, וקנין פירות לא הוה כקנין הגוף, 

תם דא"כ צדקו במחלקותם על יוסף, וא"כ חוזר וניעור טענ
ה מפני מה יענשו על מכירתו, ולכן הקדימו להתאונן על מו

שנענשו על מעשה העגל, וממילא טענו בדרך ממנ"פ, 
 .ודו"ק דמעתה לא היה להם להיענש על מכירת יוסף
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