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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל 
ובישמח  )אות ה(הנספח לספר אבני שהם נחלת יעקב וב ויסעו:

אמר הקב"ה  מה דאיתא במדרש והביא, )ד"ה ויאמר ה'(משה 
הים סוער והשונא רודף ואתה מרבה בתפלה  ,למשה

לפני, אמר לו משה מה לי לעשות, א"ל ואתה הרם 
וכו' עיי"ש, על הים ובקעהו את מטך ונטה את ידך 

ודקדק בנחלת יעקב על הא דאמר הקב"ה שני דברים הללו 
שהים סוער ושונא רודף, וכי לא בחדא סגי, ואיך תליא זה בזה 
שמרבה בתפילה, אדרבה הואיל שהמה נתונים בצרות כפולות 

 .מרבה בתפלה עיי"ש 
 

הראשונים נחלקו אי מצות תפלה הוא מה"ת  נהה, דבס"דוהנ
מ"ע מה"ת  ,כתב ה"א(-)פ"אמדרבנן, דהרמב"ם בהל' תפלה או 

להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה' אלקיכם, מפי 
השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה שנאמר ולעבדו בכל 
לבבכם, אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה, וכ"כ 

האריך  )שם(עיי"ש, והרמב"ן בהשגות  )מ"ע ה'(בספר המצות 
 .וס"ל דתפלה הוא רק מדרבנן עיי"ש חולקטובא ו

 
דרש ר' שמלאי,  ,)דף כ"ג:(מכות מסכת ולכאורה קשה, דאיתא ב

שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות 
)שבכל יום מזהירים עליו שלא וששים וחמשה לאוין כמנין ימות החמה 

, ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם לעבור(
, אמר רב המנונא מאי קרא, תורה כל אבר ואבר אומר לו עשה מצוה()ד

צוה לנו משה מורשה, תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי 
, אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה )והיינו דכתיב תורה צוה לנו משה(

ומעתה אי ס"ל תפילה הוא עיי"ש,  )הרי שית מאה ותליסרי(שמענום 
, ואי ס"ל דתפילה היא מה"ת א"כ יש יתר אחת על תרי"ג

במסכת ' וכקושית התוס ,ג מצות"חסר אחת ממנין תרידרבנן 
י אם לה "ע ור"גבי מחלוקת ר, ישמעאל' ה ר"ד .(דף ג)סוטה 
הוה ' לעולם בהם יעבודו אם הנך ג, וקנא את אשתו, יטמא

 עכ"ק. רשות או חובה
 

, אמר רב יהודה אמר )דף כ"א.(ברכות מסכת איתא ב, דאך י"ל
מנין לברכת המזון לאחריה מן התורה, שנאמר ואכלת רב, 

מנין לברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר ושבעת וברכת, 
)כשבא משה לפתוח בדברי שירה  כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו

אמר להם לישראל אני אברך תחלה ואתם ענו אחרי אמן כי שם ה'  אקרא בברכה אתם 

ברכת התורה  רבי יוחנן למדנו , אמרהבו גודל לאלקינו באמן(

מק"ו, וברכת המזון לפניה מן ברכת  ןלאחריה מן ברכת המזו
פני יהושע שציין למש"כ מק"ו וכו' עיי"ש, ועיין ב התורה

ד"ה לפניו, וכתב דלמסקנת השמעתין  )דף מ"ה.(התוס' לקמן 
  בד מברכת המזון הוי מדרבנן עיי"ש.משמע דכל הברכות ל

 
וסקים בהאי דינא, דהרמב"ם במנין העשין וכבר האריכו הפ

)סוף השמיט עשה דברכת התורה, אמנם הרמב"ן בספר המצות 

כתב וז"ל, מצוה שנצטוינו  חלק העשין במ"ע שהשמיט הרמב"ם מצוה ט"ו(
להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על הטובה 
הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו והודיענו המעשים 

ניו שבהם ננחל חיי העוה"ב, וכאשר נצטוינו הרצויים לפ
בברכה אחר כל אכילה כן נצטוינו בזה וכו', והעולה מזה 
שברכת התורה לפניה מ"ע דאורייתא עכ"ל, וכן הוא שיטת 

וכן במסכת  )שם(ובריטב"א  )דף מ"ח:(הרשב"א במסכת ברכות 
וכ"כ  )דף כ"א.(, וכ"כ המאירי במסכת ברכות )דף י"ז:(מגילה 

 )סי' מ"ז(וכן פסק הפר"ח באו"ח  )מצוה ת"ל(חינוך בספר ה
  .)שם(והגרי"ע במור וקציעה או"ח  ()סי' כ"דוהשאג"א 

 
מסיק דהלכתא  )שם(אמנם החיד"א במחזיק ברכה או"ח 

)סי' כהרמב"ם דברכת התורה הוא מדרבנן, ובשו"ת פני משה 

כתב, שהרי"ף והרא"ש השמיטו להא דאמר רב יהודה מנין  א'(
 תורה שהוא מה"ת וכו', משום דס"ל שברכה"ת היאלברכת ה

ולפי"ז י"ל דהרמב"ם לשיטתו דס"ל רק מדרבנן עיי"ש, 
דתפילה הוא מה"ת, ולכן ס"ל דברכת התורה הוא מדרבנן, 
והרמב"ן דס"ל דתפילה הוא מדרבנן, ולכן ס"ל דברכת התורה 

 הוא מה"ת, ולפי"ז איכא רק תרי"ג מצות.
 

כתב, דהא אם ברכת  נ"ב אות ג'( )סי'ובשו"ת מהרי"א חאו"ח 
תליא בזה, דאיתא בירושלמי מגילה  התורה ןהתורה הוא מ

כתוב בתורה ברכה לפניה ואין כתוב בה ברכה  ,ה"א(-)פ"ד
לאחריה, מה כתוב בה לפניה כי שם ה' אקרא הבו גודל 
לאלקינו, וכתוב במזון ברכה לאחריו ואין כתוב בה ברכה 

ושבעת וברכת וגו', מניין  לפניו, מה כתוב בו לאחריו ואכלת
ליתן את האמור בזה בזה ואת האמור בזה בזה, ר' שמואל בר 

)נאמר כאן כי שם ה' אקרא נחמן בשם ר' יונתן שם  שם לגזירה שוה 

הבו גודל לאלקינו דמיותר דהול"ל הבו לו גודל, ובברהמ"ז כתיב וברכת את ה' אלהיך על 

, מה שם שנאמר לא לגזירה שוה(הארץ וגו' דמיותר דהול"ל את ה' על הארץ א
בתורה ברכה לפניה אף שם שנאמר במזון ברכה לפניו, ומה 
שם שנאמר במזון ברכה לאחריו אף שם שנאמר בתורה ברכה 



 

 ב 

)כלומר הניחא לר"ע דאמר לאחריה, עד כדון כר' עקיבא, כר' ישמעאל 

ברה תורה לשונות כפולין לדרשא אתיין, אלא לר' ישמעאל דאמר לשונות כפולין הן דד

כלשון בני אדם לא אייתר לן דבר לגז"ש מנ"ל ברכה לפניה בברכהמ"ז ברכה לאחריה 

, ר' יוחנן בשם ר' ישמעאל ק"ו מה אם מזון שאין טעון בתורה(
ברכה לפניו טעון לאחריו, תורה שהיא טעונה ברכה לפניה 

  .אין דין שתהא טעונה ברכה לאחריה עיי"ש
 

הוא מה"ת, דאי ילפינן לה  ויש לבאר דפליגי אי ברכת התורה
מגז"ש, דאורייתא הוא דהא אין אדם דן גז"ש מעצמו אא"כ 
קיבלה מרבו, משא"כ אי ילפינן לה מק"ו, והרי ק"ו אדם דן 

, א"כ )דף כ"ח(מעצמו וגם דהק"ו הא אידחי ליה בגמ' ברכות 
 הו"ל רק מדרבנן וקרא והק"ו רק אסמכתא נינהו.

 
ן, דהנה במשנה למלך וי"ל דבזה פליגי הרמב"ם והרמב"

האריך להוכיח דשיטת הרמב"ם הוא  )פ"ו(בהלכות דיעות 
דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ולפי"ז י"ל דס"ל דלא 
דרשינן גז"ש דשם שם, ולפי"ז ברכת התורה לאו מה"ת, 
משא"כ הרמב"ן ס"ל דלא אמרינן דברה תורה כלשון בני 

 ד.אדם, ולכן ס"ל דברכת התורה הוא מן התורה עכ"
 

, דהים לא רצה )רמז רמ"א(ואיתא בילקוט שמעוני פרשת בשלח 
לבקוע, כיון דבני ישראל יצאו ממצרים קודם זמנם, וטענת 

 הים היתה שיצאו שלא בצדק, ולכן לא רצתה להיבקע עיי"ש.
 
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 

רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין 
הנה  א("י-)שה"ש בלא שלמו, אמר להם כבר שלמו, שנאמר 

ד הדומה דקושי השעבו )שם(הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר 
  .לסתיו השלים הגלות עיי"ש

 
    אמר רבא בר מחסיא אמר רב  ף י:()דשבת  תכמסואיתא ב

חמא 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 

, ואע"ג דבלא"ה נגזר דכתיב )ד"ה ה"ג(למצרים, וכתבו התוס' 
   נגזר עליהם עינוי כ"כ  הם, שמא לא היועבדום וענו אות

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

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

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

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

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

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

בני בני אדם עכ"ד, מבואר מזה דיוסף סבר דברה תורה כלשון 
 אדם, והשבטים ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם. 

 
ובזה יבואר דברי המדרש, אמר הקב"ה למשה הים סוער ואינו 
רוצה לקרוע בטענתו דבני ישראל יצאו קודם הזמן, אך ע"ז 

ומקטרג י"ל דקושי השעבוד השלים הזמן, אך והשונא רודף 
ן, דקושי השעבוד בא על חטא דמכירת יוסף ולא להשלים הזמ

אך ע"ז י"ל דס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם והצדק הוא 
עם השבטים, וליכא חטא דמכירת יוסף ושפיר י"ל דקושי 
השעבוד השלים הזמן, אך מאחר דאתה עומד ומרבה בתפלה, 
ע"כ דס"ל דתפילה בעת צרה הוא מ"ע מה"ת, ומאחר דס"ל 
דתפלה הוא מה"ת, ע"כ דברכת התורה הוא מדרבנן, ומינה 

אדם, וא"כ הצדק הוא יוסף, "ל דברה תורה כלשון בני דס
עבוד בא לכפר על חטא דמכירת יוסף, ולא להשלים וקושי הש

הזמן, ומעתה בא הים בטענה חזקה שלא לקרוע מפני שיצאו 
להראות דתפלה כעת, קודם הזמן, ולכן עדיף שלא להתפלל 

מדרבנן, וברכת התורה הוא מה"ת, ומינה דלא דברה תורה 
בני אדם, והצדק הוא עם השבטים, וליכא חטא  כלשון

דמכירת יוסף ושפיר י"ל דקושי השעבוד השלים הזמן, ובכן 
 יסתתמו טענותיו של הים ודו"ק.

 
 

*** 
 
 

ויט משה את ידו על הים ויולך ה' את הים ברוח 
קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו 

בניא  ר' ח(-)פרשה כ"אבמדרש רבה בפרשתן איתא ו המים:
אומר, בזכות אברהם אני בוקע להם את הים, בעבור 
מה שעשה, שנאמר ויבקע עצי עולה ואומר ויבקעו 

רבי בנאה אומר  איתא )פרשה ג(במכילתא ו .עיי"שהמים 
בזכות מצוה שעשה אברהם אבינו אני אקרע להם את 
הים שנאמר ויבקע עצי עולה וכתיב הכא ויבקעו 

לת ויבקעו מיותר שכבר וכתב במרכבת המשנה דמ .המים
כתיב וישם את הים לחרבה אלא לרמז שבזכות ויבקע עצי 

ר' (, ח(-)פרשה נ"ה וכן איתא במדרש רבה בראשית עולה עיי"ש,
חייא בר יוסי בשם ר' מיאשא ותני לה בשם ר' בניה, 

ם אבינו עצי עולה זכה בשכר ב' בקיעות שבקע אברה
צי עולה פני בני ישראל שנאמר ויבקע עלהבקע הים ל

עיי"ש, ולכאורה צ"ב שייכות  ונאמר להלן ויבקעו המים
 העקידה לקריעת ים סוף.



 

 ג 

הביא  )אות ע"ב(יבמות  'מסוהנבס"ד, דהנה בספר עיר בנימין ב
מהמגלה עמוקות, דלכאורה כשצוה הקב"ה לאאע"ה להעלות 
את יצחק בנו לעולה כדכתיב קח נא את בנך וגו' והעלהו שם 

כן ליצחק אלקים יראה לו השה לעולה  לעולה, ואאע"ה אמר
בני, ובהכרח שנתקדש יצחק בקדושת קרבן עולה כדי שיהא 

וא"כ ראוי לקרבן עולה, ומה גם שכבר הניחו ועקדו על המזבח, 
היאך החליפו אח"כ באיל, הרי אמרה תורה לא יחליפנו ולא 
ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, וגם צ"ב היאך נפקע קדושתו 

המקדיש את  )פ"ו ה"כ(ואף דכתב הרמב"ם בהל' ערכין של יצחק, 
עצמו לא הקדיש אלא דמיו וכו' עיי"ש, ומוכח דבאדם לא חל 
עליו קדושת הגוף, אך זהו רק לאחר שנתנה התורה דלא שייך 
להקריב אדם, אבל גבי יצחק דהקב"ה צוה בפירוש והעלהו שם 

 י דהוכשר לקרבן גמור וחל עליו קדושת הגוף,לעולה בודא
והיאך נפקע קדושתו, ועכצ"ל דכשאמר לו המלאך אל תשלח 
ידך אל הנער וגו', אז שאל אאע"ה על הקדשו את יצחק, וכיון 

 "ש.דיש שאלה בהקדש פקעה קדושת יצחק עיי
 

ד"ה  )דף ע"ח.(נדרים מסכת דהנה הר"ן ב ,אך לכאורה יש להעיר
לומר שיש שאלה בהקדש כתב וז"ל, שאם הקדיש בהמה 

ואח"כ נשאל עליה פטור, דכיון שיש שאלה  ושחטה בחוץ
בהקדש כאילו לא הקדישה מעולם דמי, דחכם עוקר הנדר 

ד"ה  )דף ק"כ:(ב"ב מסכת מעיקרו עיי"ש, וכן כתב הרשב"ם ב
שיש שאלה בהקדש וז"ל, שיש שאלה בהקדש, כמו שיש 
שאלה בנדרים, דבנדרים כתיב לא יחל דברו, וה"ה לכל 

וץ ונתחייב כרת, ואח"כ הלך הקדשות, שאם שחט קדשים בח
אצל חכם להתיר לו הקדשו, ומצא לו פתח של חרטה, ועקר 
את ההקדש מעיקרו ועבדיה כהקדש טעות, איגלאי מילתא 
למפרע דלא הוה הקדש מעולם ופטור מכרת וכו' עכ"ל, 
מבואר מדבריהם דבשחוטי חוץ מהני שאלה אחר השחיטה 

 ונפטר מהכרת שנתחייב.
 

כתב ע"ז, ואני מסתפק  )פי"א ה"ד(הקרבנות והמל"מ בה' מעשה 
)דף מכות מסכת בשוחט בפנים ואכל קודם זריקה דמבואר ב

דלוקה, אי מהני ליה שאלה לפוטרו ממלקות, דדלמא  י"ז.(
דוקא שוחט בחוץ דהיא שחיטה שאינה ראויה מהני ליה 
שאלה אבל בשוחט בפנים לא, או דלמא לא שנא וגם בשוחט 

מסכת אחר השחיטה, וציין להתוס' ב בפנים מהני ליה שאלה
ד"ה ארבע, שכתבו על הא דתנן התם, יש אוכל  )דף י"ג:(כריתות 

אכילה אחת וחייבין עליה ארבעה חטאות ואשם אחד, טמא 
)חד משום דאכל קודש שאכל חלב והוא נותר מן המוקדשין ביוה"כ, 

ס' וא"ת , וכתבו התובטומאה וחד משום חלב וחד משום נותר וחד משום יוה"כ(
אמאי לא חשיב ה' חטאות כגון דנשבע שלא יאכלנו ואכלה, 
וי"ל מידי דאיתא בשאלה לא קתני, ומוקדשין דתני אע"ג דהוי 
בשאלה, מ"מ השתא שנשחטו ונזרקו דמן כהלכתן ליתנהו 
בשאלה עכ"ל, מבואר מזה דרק היכא דנשחט ונזרק דמן 
 כהלכתן לא מהני שאלה, אבל קודם זריקה מהני שאלה,

  אעפ"י שהיה שחיטה ראויה.

ד"ה כי, בהני  )דף ו:(סוטה מסכת וציין עוד לדברי התוס' ב
דמנחותיהן נשרפות וכו', דהקשו התוס' דאמאי נשרפת למה 
אינו נשאל עליה ותצא לחולין עיי"ש, ושוב הביא הא דאמרינן 

דתרומה ביד כהן דלא מצי מתשיל  )דף נ"ט.(נדרים מסכת ב
יאו לכהן וכש"כ אם נתקדש בכלי עליה, ואפשר דכל שהב

דחשיב כתרומה ביד כהן ולא מצי מתשיל עלה עכ"ד, ועיין 
ובשו"ת חת"ס  )פ"ד אות ל"ה(במהרי"ט אלגאזי הלכות בכורות 

ד"ה אך מטעם, דדייקו ג"כ מדברי התוס'  )סי' רמ"ג(חיור"ד 
הנ"ל, דדוקא אחר הזריקה לא מהני שאלה, משא"כ אחר 

 י שאלה עיי"ש.השחיטה גרידא שפיר מהנ
 

ד"ה ובמוקדשין  )עמ"ס חולין דף ב: מדפה"ס(ועיין בבאר יצחק 
שכתב, דגם לאחר שחיטה בלבד לא מהני שאלה על קרבנו, 

)ח"ב ודייק לה מדברי התוס' הנ"ל, ובתשובותיו שו"ת יד יצחק 

נשאל על זה, דאדרבה מהתוס' משמע דרק אחר  סי' קל"ז(
שחיטה גרידא מועיל הזריקה לא מהני שאלה, משא"כ אחר 

שאלה, והשיב דטעם התוס' דס"ל דלאחר הזריקה לא מהני 
שאלה הוא משום דאם ישאל איגלאי מילתא למפרע דהוי 
חולין שנשחטו בעזרה, וטעם זה שייך גם אחר השחיטה 

עיי"ש, וכ"כ גם  )סי' קנ"ב וסי' רנ"ח(גרידא קודם הזריקה, וכ"כ שם 
ו"ת באר יצחק חיור"ד ובש  )שם(כריתות מסכת בערוך לנר ב

 .)סי' י"ז(, ובשו"ת עמק יהושע )סי' כ"ח ענף ג'(
 

לפימש"כ בילקוט הראובני פרשת חיי שרה ומעתה יש להעיר, 
בשם רבינו בחיי, דאברהם אבינו לא הביא את יצחק  )אות י"ג(

, לפי ששחט אברהם את יצחק )דכתיב ויבא אברהם לספד לשרה(עמו, 
תו, ושהה שם ג' ים לגן עדן לרפאורוב שנים, והוליכוהו מלאכ

דלא מהני שאלה לאחר שחיטה, א"כ  לפי הנ"לשנים עיי"ש, ו
 ,היאך היה יכול לשאול על הקדשו כיון דהו"ל לאחר שחיטה

 אך אי אמרינן דגם אחר שחיטה יכולין לשאול א"ש.
 

 )אות כ"ב ואות כ"ט(אך י"ל, לפימש"כ בספר עין פנים לתורה 
 הל"ב(-)פ"ידס"ל בהל' כלאים  להעיר על שיטת הרמב"ם

דהלובש בגדי כהונה לוקה משום כלאים שהאבנט כלאים, 
לאחר שעשו בו העבודות,  א"כ כיצד נשאלין על ההקדש

והלא על ידי זה גורם שהקרבן היה למפרע חולין, ונמצא 
שהכהן עבר על איסור כלאים בעת שלבש את הבגדי כהונה 

שהוא חולין עיי"ש, לצורך העבודה בקרבן זה כיון שנתברר 
מבואר מזה דלשיטת הרמב"ם אין ראוי לישאל לכתחלה על 

 ההקדש לאחר שנעשו בו העבודות,
 

, איבעיא לן, בגדי כהונה ניתנו )דף ס"ח:(ואיתא במסכת יומא 
, או לא ניתנו )נתן רשות ליהנות בהן שלא בשעת עבודה(ליהנות בהן 

ש, שינה הוא ליהנות בהן, תא שמע, לא היו ישנים בבגדי קוד
הא מיכל אכלי, ומשני, דילמא שאני אכילה  )שמא יפיח(דלא 

דצורך עבודה היא, כדתניא, ואכלו אותם אשר כופר בהם, 
מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, שינה הוא דלא 
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הא הלוכי מהלכי, ומשני, בדין הוא דהלוכי נמי לא, וסיפא 
, פושטין ומקפלין ינן()שינה דנקט משום דבעי לאשמעאיצטריכא ליה 

, שמעת )ותו לא איכפת לן אם יפיח מאחר שפושטן(ומניחין תחת ראשיהם 
מינה בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן, אמר רב פפא, לא תימא 

וכו', הכי  )אצל ראשיהן(תחת ראשיהן אלא אימא כנגד ראשיהן 
נמי מסתברא דכנגד ראשיהן, דאי סלקא דעתך תחת ראשיהן, 

שום כלאים דהא איכא אבנט, ונהי נמי דניתנו ותיפוק ליה מ
 ליהנות בהן הא מתהני מכלאים וכו' עיי"ש. 

 
על שיטת הרמב"ם הנ"ל דכהן  )סי' כ"ט(והקשה השאגת אריה 

הלובש בגדי כהונה שלא בשעת עבודה לוקה משום כלאים, 
וז"ל, ואיכא למידק, אמאי נטר הש"ס למימר האי הכי נמי 

ושטין ומקפלין וכו', ואמאי לא מסתברא אסיפא דמתני' אפ
קאמר לה ארישא דמילתא, דדייק שינה הוא דלא הא הלוכי 
מהלכי, ודחי בדין הוא דהלוכי נמי לא, הול"ל והכי נמי 
מסתברא דהילוכי נמי לא, דאי ס"ד הילוכי שפיר דמי ותיפוק 
ליה משום כלאים דהא איכא אבנט וכו', אלא ע"כ דהא וודאי 

ום איסור כלאים אם מלובש בהן דרך דאין בבגדי כהונה מש
לבישה כדרך שלובשין בשעת עבודה, הלכך  הא הלוכי 
מהלכי ולית בה משום כלאים דאבנט, אבל אם פושטן 
ומניחים אותן תחת ראשיהן, כיון שאינו דרך לבישה יש בו 
משום איסור כלאים, ומזה מוכח כשיטת הראב"ד דמותר אף 

 שלא בשעת עבודה עכ"ק עיי"ש.
 

 )סי' ה(ו"ת עץ החיים מהגאון מוהר"ר שלמה קלוגר זצ"ל ובש
ליישב דברי  )סי' ש"א סק"ז(כתב ליישב, עפימש"כ הטו"ז ביור"ד 

דאסור ללבוש כלאים  הי"ח(-)פ"יהרמב"ם שפסק בהל' כלאים 
)דף להעביר את המכס, דמאי שנא מהא דאיתא במסכת פסחים 

ת כלאים דאין מתכוין )מעוטפין בכסו, מוכרי כסות מוכרין כדרכן כ"ו:(

וכו' עיי"ש, והעולה מדבריו כך, דבאמת בלבישת  להנאת לבישה(
כלאים אף שאינו מכוין, מ"מ הוי פסיק רישא, ולכן בלהעביר 
את המכס דעכ"פ נהנה מזה דמרויח המכס לכך אסור, אבל 

 במוכרי כסות לא נחשב הנאה כלל לכך מותר עיי"ש.
 

ו שום הנאה, אסור מבואר מדבריו דהיכי דעכ"פ נמשך ל
משום כלאים, וכתב ע"ז הגרש"ק זצ"ל וז"ל, והנה לדרכו של 
הטו"ז לא הוי צריך לחלק דבמוכרי כסות אין לו הנאה כלל, 
רק אף אם נימא דהוי הנאת הגונב המכס שוה להנאת מוכרי 
כסות, מ"מ יש חילוק רב ביניהם, דבגונב המכס עיקר הנאתו 

נו שיסברו שהוא עכו"ם נהנה מה שהוא לובש כלאים, דהיי
כיון שלבוש כלאים, אם כן הוי הנאתו דוקא מכלאים, לכך 
אסור, אבל במוכרי כסות אין הנאתו מחמת שהוא כלאים 
דוקא, וכיון דלאו הנאה גמורה היא מותר, אבל היכי דהנאתו 
הוי דוקא מכלאים, אף הנאה כל דהו הוי הנאה, ולפי"ז בבגדי 

 ותו דוקא בכך.כהונה נהנה דוקא מכלאים, דמצ
 

והנה נהי דקיי"ל מצות לאו ליהנות ניתנו, מ"מ הרי כתב 
ד"ה אמר רב  )שם(ובריטב"א  )דף כ"ח.(הרשב"א במסכת ר"ה 

יהודה, דאף שמקבל שכר, מ"מ הוי רק כהנאה דאתי מעלמא 
ולא מגופיה עיי"ש, וא"כ כאן בכלאים דהברחת המכס נחשב 

הדין נמי דהנאת לו הנאה אף דהוי הנאה דמעלמא, א"כ הוא 
המצוה הוי הנאה, דעכ"פ מקבל שכר, ולכן שייך ביה איסור 

 כלאים, וכיון דהותר אמרינן כיון דאשתרי אשתרי.
 

)סי' פ"ז אך י"ל כיון דקיי"ל זה וזה גורם מותר כמבואר ביור"ד 

, א"כ עדיין אינו דומה להמבריח המכס, דהתם נהנה סי"א(
ל חד היתר הוא מבגד הכלאים לבדו, ובכלאים כיון דכ

ותרוייהו אהדדי אסירי, הוי כולה כחד חתיכה דאיסורי, והוי 
כנהנה מן האיסור לבד, ולכן אסור בפסיק רישא, אך בבגדי 
כהונה הרי האבנט לבדו מכלאים, ושאר הבגדים אינן כלאים 

, והנאתו הוי ה"א(-)פ"חכמבואר ברמב"ם הל' כלי המקדש 
העבודה כמבואר מכולם, דהרי מאחד לבדו לא הוי כשר 

, וא"כ הנאת קיום המצוה ה"ד(-)פ"יברמב"ם הל' כלי המקדש 
הוי מכולם, א"כ הוי זה וזה גורם ולא נחשב נהנה כלל 

 מכלאים, הדר הוה ליה כמוכרי כסות.
 

זה וזה גורם  )דף כ"ז.(אך כל זה הוא למאן דס"ל במסכת פסחים 
ריח מותר, אבל למאן דס"ל זה וזה גורם אסור שפיר הוי כמב

המכס, ולכן א"ש, דהרמב"ם הרי ס"ל זה וזה גורם מותר 
, א"כ בעידן עבודה הכ"ב(-)פט"זכמבואר בהל' מאכלות אסורות 

ליכא איסור כלאים כלל דהוי כמוכרי כסות, והנאה ליכא דהוי 
זה וזה גורם, וא"כ לא שייך לומר כיון דאשתרי אשתרי, 

עת עבודה דבעידן עבודה לא הותר כלל, ולכן ס"ל דבשלא בש
לוקה, אבל הש"ס לא הוי מצי פריך להס"ד דמיכל אכלי 
והלוכי מהלכי, דהרי הוי כלאים, די"ל המשנה שם אתיא כמאן 
דאמר זה וזה גורם אסור, ויש כלאים בעידן עבודה, ולכן 

 אמרינן כיון דאשתרי אשתרי עכ"ד, עיי"ש מה שהאריך בזה.
 

לפי פירש"י כתב  ד"ה והנה )סי' נ"ו(ובשו"ת בית אפרים חאו"ח 
לבאר טעם דמאן דס"ל דזה וזה גורם מותר, דאע"ג די"ל מאי 
חזית דאזלת בתר גורם היתר זיל בתר גורם איסור לחומרא, 
מ"מ כיון דאם לא ניתנה תורה ונתחדשה הלכה לאסור דבר זה 

הכל מותר, ולכן אף שע"י ציווי נאסר הדבר ההוא והאיסור  ההי
ר יש לו דין קדימה בזה למיזל גורם ג"כ לדבר זה, מ"מ ההית

, ומטעם זה ס"ל להרמב"ם דספד"א מה"ת לקולא אף הבתרי
 הבמקום שהספק שקול, משום דההיתר הוא הקודם אם לא הי

היכא דאיתרע חזקה דהתירא מ"מ אף בספק  נאסר, ולכן אף
השקול מהיכא תיתי לחדש איסור עכ"ד, ונמצא לפי"ז דמאן 

משום דספד"א מה"ת לקולא, דס"ל זה וזה גורם מותר היינו 
וכ"כ בספר מזוזות מלכים דמדברי הבית אפרים מפורש דזוז"ג 

 וספיקא דאורייתא בחדא מחתא מחתינהו עיי"ש.
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 )דף ט"ו: מדפי הרי"ף(קידושין ספ"ק  'מסונודע מה שהקשה הר"ן ב
על הרמב"ם דס"ל דספד"א מה"ת לקולא, א"כ אמאי חייבה 

כתב  )חיור"ד סי' א'(ו"ת מהרי"ט , ובשורה אשם תלוי על הספקהת
אינו חייב באשם  )פ"ח ה"ב(לתרץ, דהרמב"ם כתב בהל' שגגות 

תלוי עד שיהיה שם איסור קבוע, כיצד אכל חלב וספק אם 
היה כזית או פחות מכזית, או שהיתה לפניו חתיכת חלב 
וחתיכת שומן ואכל אחת מהן ואין ידוע איזה מהן אכל וכו' 

י וכן כל כיו"ב, אבל אם היתה לפניו הרי זה מביא אשם תלו
חתיכה אחת ספק שהיא חלב ספק שהיא שומן ואכלה פטור 
שהרי אין כאן איסור קבוע וכו' עיי"ש, ומבואר דהרמב"ם ס"ל 

דחתיכה אחת משני חתיכות  )דף י"ז:(כריתות  'מסכהמ"ד ב
שנינו, ולכן אע"ג דבכל הספיקות ס"ל להרמב"ם דאזלינן 

הרמב"ם דלחומרא יקבע איסורא מודה לקולא מ"מ היכא דא
)ספק חלב דזה אי חתיכה אחת  )שם(כריתות  'מסב אזלינן, ומבואר

שנינו, או חתיכה אחת משני חתיכות שנינו, קמיפלגי  ספק שומן(
אי יש אם למסורת או יש אם למקרא, דמ"ד יש אם למסורת 
ומצות כתיב, ולפי"ז אף בחתיכה אחת מביא אשם תלוי, 

דס"ל יש אם למקרא ומצוות קרינן לכן ס"ל משא"כ מאן 
  .דמשני חתיכות שנינו

 
 התורה ןולפי"ז כתב שם המהרי"ט דזה אי ספיקא דאורייתא מ

לקולא או לחומרא תליא אי יש אם למסורת או למקרא, דמאן 
דס"ל יש אם למקרא וחיוב אשם תלוי אינו רק בשני חתיכות 

חמרינן דייקא דהו"ל איקבע איסורא, הא לאו הכי לא הוי מ
לקולא, משא"כ  התורה ןבספיקא משום דס"ל דספיקא מ

למאן דס"ל יש אם למסורת, וחיוב אשם תלוי הוא אף 
 התורה ןבחתיכה אחת, ע"כ מוכח דס"ל דספיקא דאורייתא מ

 לחומרא עכ"ד.
 

עה"פ ואתה הרם  ס"ו(-רשה כ"א)פואיתא במדרש רבה בפרשתן 
יו את מטך, דכשהלך משה רבינו לקרוע את הים, לא קבל על

להקרע וא"ל מפניך אני נקרע וכו' עיי"ש, והקשו המפ' 
דלכאורה היאך סירב הים להבקע מפני בני ישראל, הלא איתא 

את מתחלת התורה מה לא קר )למשה(, א"ל הקב"ה )שם(במדרש 
י עמו, כך ים יקוו המים אני הוא שהתניתכתיב ויאמר אלק

 ו שנאמר וישב הים לפנות בקרהתניתי מתחלה שאני קורע
, והיאך שייך וכו' עיי"ש לאיתנו לתנאו שהתניתי עמו מתחלה

 .שמיאן לקיים התנאי
 

והמים להם  מז רל"ד()ר, לפי"מ דאיתא בילקוט שיםרירצו המפות
ודה בחומה, שירד ס"מ ואמר לפניו רבש"ע לא עבדו ישראל ע

במצרים ואתה עושה להם נסים, והיה משמיע קולו לשר  זרה
ען וכו' עיי"ש, וזה ובקש לטוב של ים ונתמלא עליהם חמה

יים התנאי, כי התנאי היה היתה סברת הים שאינו צריך לק
י אנשים צדיקים, אך כאשר עבדו בני ישראל ע"ז נפלהקרע ב

במצרים אדעתא דהכי לא נאמר התנאי, ולכן מיאן הים להקרע 
 לפני בני ישראל.

אך לפי"מ שכתבו המפ' דבני ישראל עשו תשובה על חטאם, 
קיים התנאי, ואמאי סירב להקרע, אך י"ל א"כ צריך הים ל

דהים ס"ל דכיון דבני ישראל עבדו ע"ז במצרים, ועל חטא 
דע"ז לא מהני תשובה, ומעתה לא צריך לקיים התנאי, ולכן 

 סירב להקרע עכ"ד. 
 

עה"פ בני אהרן הנותרים, הביא מה  )פ' שמיני(ובספר פרדס יוסף 
ם הדבר ששמע מפ"ק של הגה"ק מאוסטראווצע זצ"ל, בטע

דלא מהני תשובה על חטא דעבודה זרה, עפמש"כ קמאי דהא 
, וכדאיתא תעשה אדמהני תשובה הוא מטעם עשה דוחה ל

, גדולה תשובה שדוחה ל"ת שבתורה, )דף פ"ו:(במסכת יומא 
ת שבמקדש לכן גבי חטא "וכיון דקיי"ל אין עשה דוחה ל

דעבודה זרה שכביכול הרים יד כלפי מעלה בקדוש ונורא 
ת "שמו, הו"ל כל"ת שבמקדש, ושוב אין עשה דוחה ליתברך 

  .שבמקדש, ולכן לא מהני תשובה על חטא דעבודה זרה
 

סמוכים לעד לעולם  ח(-)קי"אועד"ז ביאר מאמר הכתוב בתהלים 
וגו' פדות שלח לעמו וגו' קדוש ונורא שמו, היינו סמוכים לעד 
לעולם מה שאנו דורשין סמוכין דכלאים בציצית דאמרינן 

, ולכן פדות שלח )דף ד.(ת עיין במסכת יבמות "דוחה ל עשה
לעמו היינו שמועיל תשובה, אבל קדוש ונורא שמו היינו אם 
פגם בשם השם וחטא בע"ז לא מהני תשובה דהו"ל בחינת 

 עיי"ש. ,קדוש דהוא כל"ת שבמקדש
 

והא דאמרינן דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש, איתא במסכת 
רא דכל אשר יגע בבשרה יקדש, דדרשינן הק )דף צ"ז:(זבחים 

יקדש להיות כמוה שאם פסולה הוא תפסל ואם כשרה הוא 
תאכל כחמור שבה, ופריך הגמרא נימא עשה דוחה ל"ת, 
ומשני רבא אין עשה דוחה ל"ת שבמקדש, כדתניא ועצם לא 
תשברו בו, ר"ש בן מנסיא אומר אחד עצם שיש בו מוח ואחד 

)ניתי עשה דאכילת מוח דכתיב עצם שאין בו מוח, אמאי לייתי עשה 

ולידחי ל"ת, אלא שמע מינה אין עשה  ואכלו את הבשר בלילה הזה(
 דוחה ל"ת שבמקדש עיי"ש.

 
דהאיך  ,)דף פ"ה.(והקשה בספר ברכת אברהם עמ"ס פסחים 

מקדש, דלמא ת שב"פינן משבירת עצם דאין עשה דוחה ליל
י ת בשבירת עצם, משום דכתיב שנ"הטעם דאין עשה דוחה ל

פעמים ועצם לא תשברו בו ואין עשה דוחה שני לאוין כמש"כ 
עכ"ק, וכן הקשה בספר לימודי  )שער ג' סי' קס"ד(בספר הכריתות 

 )אות כ"א(עיי"ש, ועיין בספר עין פנים לתורה  )לימוד ב'(ה' 
ת שבמקדש, לפי"מ "שהקשה מנ"ל דאין עשה דוחה ל

ל ג' פגימות הן, , א"ר שמעון ב")דף י"ז:(דאמרינן במסכת חולין 
פגימות עצם דפסח, פגימות אוזן בכור, פגימות מום בקדשים 
וכו', וכולן פגימתן כדי פגימות מזבח, וכמה כדי שתחגור בו 
צפורן ע"כ, מבואר דשבירת עצם הוא בעשיית פגימה במשהו 
בעלמא, ולפי"ז בשבירת עצם איכא כמה לאוין, דכשישבור 

ש בעומק יעשה עי"ז עצם עד חללו להוציא ממנו המוח שי



 

 ו 

כמה פגימות וא"כ תהיה כמה לאוין, דאי"ל דאחרי פגימה 
ראשונה הנעשית בהעצם, נחשב העצם לשבור ופגימה שניה 
הנעשית בעומק העצם אחרי הראשונה איננו עוד איסור, דהא 

כתב, דהשובר אחר השובר  )פ"י ה"ד(הרמב"ם בה' קרבן פסח 
ך מביא הגמ' ראיה בעצם אחד הרי זה לוקה עיי"ש, וא"כ אי

ת שבמקדש, דילמא שאני התם "דוחה לדאמרינן אין עשה 
דאיכא כמה לאוין, והרי אין עשה דוחה שני לאוין, וכתב 
דאה"נ דראיית הגמ' הוא רק אי ס"ל דעשה דוחה אף ב' לאוין, 

ם ראיה, וי"ל אבל אי ס"ל דאין עשה דוחה ב' לאוין ליכא שו
שאני הכא בשבירת ת אף במקדש ו"דאמרינן עשה דוחה ל

 עצם דאיכא כמה לאוין עיי"ש. 
 

ראיה היוצא לנו מזה דאי ס"ל עשה דוחה שני לאוין אז איכא 
ת שבמקדש, וי"ל דעל חטא "משבירת עצם דאין עשה דוחה ל

דע"ז לא מהני תשובה, משא"כ אי ס"ל דאין עשה דוחה שני 
גבי שבירת עצם, וי"ל דעשה לאוין, אז י"ל דלכן אינו דוחה 

 ת שבמקדש ומהני תשובה על חטא דע"ז."חה לדו
 

לאוין או אינו דוחה האריכו בזה,  נישאך זה אי עשה דוחה 
ד"ה ל"ת שיב"כ כתבו, בהא  )דף ג:(דהתוס' במסכת יבמות 

סד"א תיתי אחות אשה במה  )דף ז:(דאמרינן במסכת יבמות 
ה דוחה לא שמצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דע

יך מי דמי התם חד איסורא , דא"כ מה פרש בו כרתיש תעשה
אפילו בתרי  ה דוחה לא תעשהשעהכא תרי איסורא, הרי 

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 

ב"ן לאו אחד לשני לאוין, אמנם רש"י להלן וכן הרמ
והרשב"א כתבו לפרש דברי הגמ', דסד"א דנילף מאשת אח 
דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי איסורי, הרי 

 מזה דעדל"ת לא אמרינן רק בחד לאו. 
 

הביא דברי הפנ"י  )כלל ב'(והפמ"ג בספר שושנת העמקים 
דנקט בפשיטות דעשה דוחה ב' לאוין,  )דף ח(במסכת ביצה 

מה לי חד לאו מה לי תרי  )דף מ"ח:(כת נזיר מהא דאמרינן במס
לאוין עיי"ש, וכתב ע"ז הפמ"ג דאי מהתם ילפת נמצא דפליגי 

)דהתם ילפינן מקרא דנזיר וכן כה"ג מטמאין למת מצוה, ור"ע בכך ר"י ור"ע, 

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

ם כ"ג שהוא נזיר מטמא דמה לי חד לאו ומה לי תרי לאוין, הרי דר"ע ולכ"ג ממילא דג

, וא"כ הדרינן לכללא דהלכה כר"ע שפיר מחלק בין לאו אחד לתרי לאוין(
 מחבירו עיי"ש, והאריכו בזה האחרונים.

 
כתב, המלביש את חבירו  הל"א(-)פ"יוהנה הרמב"ם בהל' כלאים 

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

, ומהר"י קורקוס  כתב ז(-)פ"גומקורו בתוספתא במסכת מכות 

הטעם משום דכתיב לא תלבש שעטנז קרי ביה לא תלביש 
אם כשלבשו עיי"ש, ומש"כ הרמב"ם שאין המלביש לוקה כי 

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

  .עבירה בפני עצמו להמלביש
 

דלפי"ז נמצא ג"כ דהלובש  )כלל כ'(וכתב באתוון דאורייתא 
מונים משום מלביש ומשום לובש, כלאים לעצמו לוקה ש

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

 הוי שני לאוין משום מלביש ומשום לובש עכ"ק.
 

צען זצ"ל בספרו אלף דבר כת"י ומו"ר הגאון האדיר מווייט
כתב משום דכתיב לא תלבש  משנה ףכתב, דהכס )אות שמ"ג(

 )דף מ"ד.(שעטנז קרי ביה לא תלביש, וכדאמרינן במסכת נזיר 
   דהמגלח את הנזיר עובר ג"כ בלאו דכתיב ותער לא יעבור 
על ראשו קרי ביה לא יעבור דהיינו שאדם אחר אסור להעביר 

י"ל לפי"מ דכתב רשיז"ל במסכת שער הנזיר עיי"ש, ולפי"ז 
             דר"ש דס"ל יש אם למקרא, היכא  )דף י"ח:(קידושין 

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 

      ר חדש דאי ס"ל יש משום המסורת, ולפי"ז יוצא לנו דב
אם למקרא ילפינן מכלאים בציצית דעשה דוחה ב' לאוין, 

 ,משא"כ אי ס"ל יש אם למסורת אז אמרינן דדחי רק חד לאו
 עכ"ד מו"ר זצ"ל.

 
ומעתה יבואר לנכון השייכות, דהנה הים סירב להקרע לפני 
בני ישראל, משום דכיון דבני ישראל חטאו בע"ז, ועל חטא 

 ה דוחה לא תעשהשעה, כיון דאין דע"ז לא מהני תשוב
שבמקדש, דילפינן לה מדכתיב ועצם לא תשברו בו דאפילו 
שיש בו מוח אסור לשבור, ולא אמרינן עשה דוחה ל"ת משום 
דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש, אך בזכות העקידה דאעפ"י 
שכבר נשחט יצחק, עכ"ז הורידו אברהם אבינו והקריב 

דגם לאחר שחיטה מצי  תמורתו איל, וע"כ דשאל על הקדישו,
לשאול, ולכאורה הרי עבר על האיסור ללבוש בגדי כהונה 
שלא בשעת עבודה, וע"כ דאמרינן כיון דאשתרי אשתרי 
ומותר אף שלא בשעת עבודה, ומינה דס"ל זה וזה גורם אסור, 
וס"ל דספיקא דאורייתא לחומרא, וס"ל יש אם למסורת, 

ל דלכן לא אמרינן , ומעתה י"רק חד ל"תואמרינן דעשה דוחה 
דעשה דאכילת פסח ידחה הלאו דשבירת עצם, כיון דבשבירת 

 ה דוחה לא תעשהשעעצם איכא ב' לאוין, וליכא הוכחה דאין 
ה דוחה לא שעשבמקדש, וי"ל דגם בל"ת שבמקדש אמרינן 

, ומעתה מהני תשובה על חטא דע"ז, והים מחוייב תעשה
 לקיים התנאי , ולכן ויבקעו המים ודו"ק. 



 

 ז 

, די"ל דלכן )כלל ג' ואופן ה'(עפימש"כ בפלח הרימון "ל, עוי ב(
לא נשחט יצחק בעת העקידה, דידוע דגם הקב"ה שומר 

עה"פ ושמרו את משמרתי,  )ר"ה פ"א(תורתו כדאיתא בירושלמי 
והנה הקב"ה צוה לנו בתורה ומזרעך לא תתן להעביר למולך 
 לצורך קרבן, ולפי"ז בלתי אפשר היה לשחוט את יצחק, אבל

זהו דוקא אם נאמר דישמעאל לאו לזרע אברהם יחשב, כי 
אמר רב אחא בריה  ,ד:(")דף ססנהדרין מסכת אמרו חז"ל ב

שנאמר ומזרעך לא תתן  ,עביר כל זרעו למולך פטורהדרבא, 
עיי"ש, וא"כ אי ישמעאל  זרעך ולא כלמזרעך  ,להעביר למולך

מן זרע אברהם אז ודאי יצחק היה כל זרע, והיה  א מיקריל
הראוי לשוחטו דבכה"ג לא אסרה התורה, אבל אם ישמעאל 
נמי זרע אברהם יחשב, ויצחק היה מקצת זרעו שאסרה רחמנא 

 כה"ג, ובלתי אפשר היה לשוחטו עיי"ש. 
 

חרר את הגר, דהנה והנה י"ל הטעם דאברהם אבינו לא ש
מסכת הקשה, דלרבא דס"ל ב )סוף כלל ה'(בספר שושנת העמקים 

דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד  ,)דף ד:(תמורה 
לא מהני, א"כ איך מועיל שחרור בכל מקום, הא אמרינן 

, אמר רב יהודה אמר שמואל, כל )דף ל"ח.(גיטין מסכת ב
המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו, 
וא"כ אף אם שחרר העבד, כיון דהוא דבר איסור נימא דלא 

פינן לה לה מאשה, וגבי אשה כתבו מהני, ותירץ כיון דיל
ד"ה מיתבי, דבגט לא שייך אי  )דף ה.(תמורה מסכת התוס' ב

עביד לא מהני דילפינן ממיתה עיי"ש, ולפי"ז י"ל גבי עבד 
כיון דילפינן לה לה מאשה ג"כ מהני השטר שחרור אף דאסור 

 לשחררו עכ"ד. 
 

זירות דלא ניתנו ג ד(-)פרשה מ"וואיתא במדרש רבה פרשת לך לך 
)כלל א' שוה לאברהם אבינו עיי"ש, ועיין בבית האוצר חלק א' 

שכתב בכוונת המדרש, דכיון דאין אדם דן גזרה שוה  אות י"ב(
מעצמו אלא אם כן קיבלה מרבו, על כן לא היה אברהם יכול 
לדון גזרה שוה, דנהי דידע מעצמו את התורה ברוח קדשו, עם 

וה, וגזרה שוה אין אדם כל זה הרי לא נאמרה וניתנה הגזרה ש
דן מעצמו עיי"ש, ולפי"ז יש לומר דלכן לא שחרר אברהם 
אבינו את הגר, כיון דהשחרור לא מהני, דהא כל הטעם דלא 
אמרינן בשחרר את עבדו אי עביד לא מהני, משום דילפינן לה 
לה מאשה, וא"כ לאברהם אבינו דלא ניתנו הגז"ש, וליכא 

 .ני השחרורדלה לה מאשה, א"כ לא מההגז"ש 
 

מערכת ב' כלל  )ח"ב דף ג:(בבית האוצר  והנה הגר"י ענגיל זצ"ל
)כלל ג' דף , והזכירו גם בספרו ציונים לתורה ' ד"ה עי"ל בהבנתג

לגבי  ,)דף ד:(תמורה מסכת בפלוגתת אביי ורבא  לבארכתב  ,ה:(
, ועבר ועבד אם מהני כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד

ני, דאי לא מהני אמאי לקי, ורבא ס"ל דאביי ס"ל דאי עביד מה
, עיי"ש דלא מהני והאי דלקי משום דעבר אמימרא דרחמנא

 חומר העבירה הוא בעצםדענין פלוגתתם דאביי ס"ל ד ביארו
לא על המחשבה ועל עצם מעשיו הרי הוא לוקה ו ,המעשה

מהני , דאי לא מעשיו שתועיל ומרוהזדון הרע, וע"כ ההכרח ל
, דעיקר המעשה הוא תועלתו ופעולתו, וםלא עשה כלמעשיו 

וכל דלא אהני מעשיו אין במעשהו כלום ואין ראוי שילקה, 
והזדון  המלקות בא על המחשבהעיקר העבירה וורבא ס"ל ד

אלא דאם אינו עושה מעשה כלל הו"ל לאו שאין בו הרע, 
מעשה ולא לקי, משא"כ כאשר היתה שם מעשה עם המחשבה 

מ שפיר לקי על המחשבה אף שלא הועילה המעשה, מ"
ולזה שפיר די  ,והזדון הרע לבד במה שעבר אמימרא דרחמנא

 .עיי"ש אף שאין במעשהו כלוםכל שעושה מעשה כל דהו 
 

 )משה(, וכיון שהלך ו(-)פרשה כ"אואיתא במדרש רבה בפרשתן 
לקרוע את הים לא קבל עליו להקרע, אמר לו הים מפניך אני 

אתי בשלישי ואת נבראת נקרע, אני גדול ממך שאני נבר
ד"ה  )פרשת וישב(בשישי וכו' עיי"ש, וכתב בספר כסף נבחר 

והנה ליישב, דבודאי טענת הים טענה מעליותא היא, אך 
ששה , ד(-)פרשה אטענתו נסתר ממה דאיתא בבראשית רבה 

ויש מהן שעלו יש מהן שנבראו, , דברים קדמו לבריאת העולם
ובית המקדש ושמו  אלוכו', האבות וישרלהבראות במחשבה 

וכ"כ הישמח עיי"ש, של משיח עלו במחשבה להבראות וכו' 
דאי , מבואר מזה עה"פ כי במקלי עיי"ש )פרשת וישלח(משה 

בראות האזלינן בתר מחשבה, וכיון דישראל עלו במחשבה ל
תחילה, א"כ הו"ל הם קשישים טפי דאזלינן בתר מחשבה, 

, אך הים טען ובדין הוא שהים יכנע להם ויקרע מפניהם
 .דאזלינן בתר מעשה ובפועל הוא נברא תחילה

 
ומעתה מבואר דברי המדרש, בזכות אברהם שרצה לשחוט 

לא תתן להעביר  צחק בנו, ולא חש להא דכתיב ומזרעךאת י
למולך, משום דקיי"ל העביר כל זרעו פטור, וישמעאל לא 
נקרא זרע אברהם, משום שלא שחרר את הגר, והטעם משום 

 ור לא מהני, דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אידהשחר
מחשבה, וכיון דבמחשבה  עביד לא מהני, ומינה דאזלינן בתר

עלו ישראל להבראות קודם הים, נפלה טענתו של ים דהוא 
 הים ודו"ק. שיש מבני ישראל, ולכן בזכותו נקרעק
 
 
עוי"ל עפ"י הנ"ל, דלכאורה קשה דאם אברהם לא שחרר  ג(

כיון דהיתה שפחה הרי לא שייך בה נשא אותה, את הגר איך 
)פרשה קידושין, וא"כ היתה פילגש וכמש"כ רש"י סוף פרשתן 

דכל שהיא בלא  ה"ב( -)פ"א, ולשיטת הרמב"ם בהל' אישות ו(-כ"ה
חלק לאו דלא תהיה קדשה, ועיין בטו"ז קידושין איכא בה 

כתב,  (ט")פ' לך אות מובאור תורה  עיי"ש, )סי' כ"ו סק"ב(אבהע"ז 
דאם בא על שפחתו הוה הולד  )סי' רס"ז סס"ט(הא קיי"ל ביור"ד ד

בן חורין לכל דבר, דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת 
זנות, ומסתמא שחררה כדי שלא לעבור אאיסור, אמנם י"ל 
דכיון דאאע"ה לא קיים עדיין מצות פו"ר, שוב י"ל דלא 

ר דוחה ום דעשה דפו"שחררה, ועכ"ז לא עשה איסור, מש
 ה עיי"ש.קדש ההיתהלאו דלא 



 

 ח 

ד"ה  )דף ב:(אך באור תורה העיר ממש"כ התוס' במסכת חגיגה 
ד"ה לישא, גבי חציו עבד וחציו  )דף מ"א.(לישא, ובמסכת גיטין 

בן חורין, דלא אמרינן דעשה דפו"ר ידחה לל"ת דלא יהיה 
קדש, משום דלא הוי בעידנא, דהרי על הלאו עובר משעת 

שה לא מקיים אלא בגמר ביאה עיי"ש, א"כ גם העראה, והע
 גבי הגר לא שייך לומר עשה דוחה ל"ת עיי"ש.

 
ל"ת רק היכא וחה דשה הנה בהך כללא דלא אמרינן עו

דבעידנא דמיעקר ללאו מקיים העשה, מפשטות לשון הגמ' 
מבואר דהיא  (דף ח:)ביצה מסכת וב (דף קל"ב:)שבת מסכת ב

דמשני לה דהיכא אמרינן  פלוגתת דאמוראי, דרב אשי הוא
אי נמי כלאים בציצית  ,ל"ת כגון מילה בצרעתוחה דשה ע

דבעידנא דמיעקר ללאו קא מוקים לעשה, ורבא אמר הטעם 
דצרעת לא דחי עבודה משום דאכתי גברא לא חזי, ולא נחית 
לטעמא דרב אשי דהטעם משום דל"ה בעידנא, משמע דרבא 

ל"ה בעידנא, וכ"כ ל"ת אף היכא דוחה דשה ס"ל דאמרינן ע
, ועיין בחידושי ברוך טעם דין )שם(בחידושי אבן העוזר 

 .מש"כ בזה )פ"ב קמא דף כ"ז ע"ד מדפה"ס(עדל"ת 
 
 הנ"ל,פלוגתת רבא ורב אשי  לבארכתב  )שם(בבית האוצר ו

דרבא לא מצריך בעידנא בדחיית עשה לל"ת, ורב אשי מצריך 
צם היא שיהא בעידנא, דרב אשי ס"ל כאביי דהמעשה בע

אין לעבור על הל"ת רק כבשאותו מעשה עצמו העבירה, וע"כ 
מעשה  מקיים מיד את העשה, שאז נהפך מעשה העבירה ל

חסר המצוה, הרי קיום לפני על הל"ת מצוה, משא"כ כשעובר 
עדיין, ואי מה שהוא שהוא מעשה העשה המדחה עיקר הכח 

 לקיים המצוהחושב שעושה המעשה וקוצץ הנגע כדי שיוכל 
בכך לא סגי כיון דעיקר האיסור הוא מעשה העבירה אח"כ, 

, ואין בכח מחשבתו והרי במציאות הוא עושה מעשה עבירה
לקיים אח"כ מ"ע, להתיר את האיסור ולהפוך את שהוא חושב 

אין המעשה נגררת אחרי מחשבתו מעשה העבירה לרשות, ד
להתיר האיסור שבה במה שהוא חושב עליה שעושהו עבור 

ולכן אמרינן דהא דעדל"ת היינו רק באופן צוה, הכשר מ
שמקיים מ"ע ובאותו שעה עצמה עובר על הלאו דאז נהפך 

 מעשה העבירה למצוה.
 

קאי לשיטתיה דס"ל דלקי משום דעבר אמימרא משא"כ רבא 
דכל העבירה הוא המחשבה והזדון  דרחמנא, והיינו דס"ל
שלא היה שם מעשה עם המחשבה כדי לעבור, אלא דבעינן שי

חשב לאו שאין בו מעשה, אבל עיקר העבירה הוא אך י
שעובר על ל"ת ובמחשבתו  ללכן כוהמחשבה והזדון הרע, 

וכוונתו עושה רק כדי לקיים מ"ע, א"כ הרי איכא כאן עיקר 
כח המדחה במחשבתו שעושה בכוונה טהורה ולא ח"ו לעבור 
את פי ה', וליתא לעיקר העבירה, ולכן ס"ל לרבא דעדל"ת 

, מבואר מזה דאי אזלינן ינן אעפ"י דלא הוי בעידנא עכ"דאמר
בתר המעשה אז בעינן בעידנא, ואי אזלינן בתר מחשבה אז 

 לא בעינן שיהא בעידנא.

ומעתה מבואר דברי המדרש, בזכות אברהם שרצה לשחוט 
את יצחק בנו, ולא חש להא דכתיב ומזרעך לא תתן להעביר 

פטור, וישמעאל לא  למולך, משום דקיי"ל העביר כל זרעו
נקרא זרע אברהם, משום שלא שחרר את הגר, ונשא את הגר 
משום דאמרינן עשה דוחה ל"ת, ואף דלא הוי בעידנא אמרינן 

, וכיון דבמחשבה ר מחשבהאזלינן בתעשה דוחה ל"ת משום ד
עלו ישראל להבראות קודם הים, נפלה טענתו של ים דהוא 

 הים ודו"ק. שיש מבני ישראל, ולכן בזכותו נקרעק
 
 

עפימש"כ השפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא עוי"ל,  ד(
לבאר, מה שאמר הקב"ה לאברהם כי ביצחק יקרא לך  )גליון י'(

זרע, דלכן לא נקרא ישמעאל זרע אברהם כדאיתא במסכת 
, משום דישמעאל היה בן הגר שהיתה שפחה )דף ל"א.(נדרים 

ר עוררו בזה והולד כמוה ואינו מתייחס אחר האב, אך כב
, דישראל )סי' רס"ז ס"ט(דלשיטת ר' נטרונאי גאון שהובא ביור"ד 

הבא על שפחתו הולד בן חורין, דבודאי שחררה מקודם דאין 
אדם עושה בעילתו בעילת זנות עיי"ש, א"כ מסתמא שחררה 
אברהם ולמה לא יתייחס ישמעאל אחריו, אך י"ל דאברהם לא 

שרה, והכניסה אותה היה יכול לשחררה דהרי היתה שפחת 
, ולא )פרשה מ"ה(לאברהם כנכסי מלוג כדאיתא בבראשית רבה 

 היתה תחת רשותו שיוכל לשחררה.
 

אך נודע מה שדנו הפוסקים אי בב"נ אמרינן מה שקנתה אשה 
שכתב  סק"ד(-)סי' תמ"חקנה בעלה, דמדברי המחצית השקל 

במסקנת דבריו שראוי למכור החמץ לאשה נכרית שאין לה 
כיון דלנכרית מועיל קנין חצר משא"כ לנכרי עיי"ש,  בעל,

מבואר מזה דאם יש לה בעל הרי זה נקנה לבעל הנכרי, הרי 
  .דגם אצל עכו"ם אמרינן מה שקנתה אשה קנה בעלה

 
שנשאל על ישראל  )ח"א סי' כ'(וכן מבואר בשו"ת שבות יעקב 

שהיה נשוי לנכרית והיא נוהגת מנהג נכרית לכל דבר, מה 
חמץ שנמצא אצלה לאחר הפסח, אי נימא דמותר הדין בה

בהנאה כחמץ של נכרי שעבר עליו הפסח, או אמרינן כל מה 
שקנתה אשה קנה בעלה, ואע"ג דאין אישות לנכרי, מ"מ יש 
בה מנהג אישות לענין הרבה דברים, כדאיתא במסכת סנהדרין 

ודבק באשתו ולא באשת חבירו עיי"ש, ועיין במסכת  )דף נ"ח.(
גבי יפת תואר אפילו אשת איש ש"מ דיש  )דף כ"א:(ן קידושי

להם אישות עיי"ש, וא"כ אמרינן נמי דמה שקנתה אשה קנה 
בעלה והוי כחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח ואסור בהנאה 
עיי"ש, הרי דבנכרית אמרינן מה שקנתה אשה קנה בעלה, 

ד"ה והנה נשאלתי,  )סי' שט"ז(ועיין בשו"ת חת"ס חיור"ד 
בשם הרב מדינריש דגבי ב"נ לא אמרינן מה שקנתה שהביא 

אשה קנה בעלה עיי"ש, ולפי"ז דבב"נ לא אמרינן מה שקנתה 
אשה קנה בעלה, ממילא לא זכה אברהם בנכסי מלוג דשרה 
ולא הוי מצי לשחררה, והיתה עדיין אמה וישמעאל מתייחס 

 אחריה עכ"ד השפע חיים זצ"ל.



 

 ט 

תורה היה להאבות דין  אמנם כ"ז א"ש אי אמרינן דקודם מתן
ב"נ, אז י"ל כיון דגבי ב"נ לא אמרינן מה שקנתה אשה קנה 
בעלה, לא זכה אברהם בנכסי שרה ולא היה יכול לשחרר את 
הגר וישמעאל נקרא בנה של הגר ולא בנו של אברהם, משא"כ 
אי ס"ל דהאבות יצאו מתורת ב"נ ונידונו כישראל, א"כ 

וזכה אברהם בהגר אמרינן מה שקנתה אשה קנה בעלה, 
ונשתחררה הגר כשלקח אותה אברהם, ומעתה שפיר ישמעאל 

 נחשב בנו של אברהם.
 

    , דהים לא )רמז רמ"א(ואיתא בילקוט שמעוני פרשת בשלח 
רצה לבקוע, כיון דבני ישראל יצאו ממצרים קודם זמנם, 

 ,וטענת הים היתה שיצאו שלא בצדק, ולכן לא רצתה להיבקע
 עיי"ש.

 
רשיז"ל  כתבבני ישראל ממצרים קודם הזמן, והטעם דיצאו 

עה"פ כי גר יהיה זרעך, דחשבינן הגלות  ג("י-ו")טפרשת לך 
מלידת יצחק, ומשנולד יצחק עד שישראל יצאו ממצרים הוה 

עה"פ  מ(-)פרשה י"בוכן בפרשת בא  ,ארבע מאות שנה עיי"ש
ומושב בני ישראל וגו', כתב רשיז"ל וז"ל, אשר ישבו במצרים 

אר הישיבות שישבו גרים בארץ לא להם, שלשים שנה אחר ש
וארבע מאות שנה, בין הכל משנולד יצחק עד עכשיו היו 

  ות שנה וכו' עיי"ש.ארבע מא
 

איתא, א"ר שמואל לפי  )תהלים פרק י"ח(ובמדרש שוחר טוב 
שהיה הקב"ה מפתה את משה כל שבעת ימי הסנה שילך 

ים, כבר חשבתי בשליחותו וכו', אמר להקב"ה, רבון העולמ
מה שאמרת לאברהם אבינו בבין הבתרים ועבדום וענו אותם 
ארבע מאות שנה, ועדיין לא נשלמו ולא עשו שם אלא מאתים 
ועשר, א"ל הקב"ה, לא כמו שאתה מחשב לעצמך, שמיום 
שנולד יצחק הקדמתי להם הקץ ודלגתי אותו וכו' וכבר נשלם 

 .מצרים בזמנםפיר יצאו בני ישראל מולפי"ז י"ל דשעכ"ל, 
 

דזהו יתכן רק כתב,  )פרשת וארא(ראש דוד ספר אמנם החיד"א ב
ע"ה בינו אברהם אם ארץ ישראל אינה מוחזקת לנו מימות א

ודר יצחק בארץ שאינו שלו וסבל עול גלות, אז שפיר י"ל 
דזמן הגלות התחיל מלידת יצחק, אבל אם נאמר דא"י 

ושוב אין ות, מוחזקת היא א"כ לא סבל יצחק כלום עול הגל
 עכ"ד. לומר דהגלות מתחיל ממנו

 
, דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו )דרוש א'(וכתב בפרשת דרכים 

הוא רק אי ס"ל דאברהם היה לו דין ישראל, דאיתא במסכת 
דאברהם קנה ארץ ישראל בחזקה דדייש אמצרי  )דף ק.(ב"ב 

עיי"ש, ואי היה לו דין ב"נ לא היה יכול לקנות, דהרי הרמב"ם 
דבן נח אינו קונה בחזקה עיי"ש,  הי"ד(-)פ"אפסק בהל' זכיה 

 וע"כ דאי ס"ל אר"י מוחזקת ע"כ דהיה לו דין ישראל עיי"ש.
 

ומעתה מבואר דברי המדרש, בזכות אברהם שרצה לשחוט 
את יצחק בנו, ולא חש להא דכתיב ומזרעך לא תתן להעביר 

א למולך, משום דקיי"ל העביר כל זרעו פטור, וישמעאל ל
נקרא זרע אברהם, משום שלא שחרר את הגר, דקודם מתן 
תורה היה להאבות דין ב"נ, וגבי ב"נ לא אמרינן מה שקנתה 
אשה קנה בעלה, ולא זכה אברהם בנכסי שרה ולא היה יכול 
לשחרר את הגר, וכיון דהוה להו דין ב"נ וב"נ אינו קונה 
 בחזקה, ולפי"ז ארץ ישראל אינה מוחזקת מאבותינו, וי"ל

דזמן הגלות התחיל מלידת יצחק, וכבר הגיע הזמן ולכן נקרע 
 הים ודו"ק.

 
 

שחט שלא נהטעם  )כלל ה( בפלח הרימון עוי"ל, עפימש"כ ה(
דהא קיי"ל דקרבן בלא  יצחק מפני שהיה פסול להקרבה,

ידיעת הבעלים פסול, וקרבן של שותפים שנקרב בלא ידיעת 
קידושין מסכת בשותף אחד, אותו חלק פסול, כמש"כ התוס' 

ד"ה דאמר רב הונא, דזה אי קרבן פסול להקרבה בלא  )דף כ"ג:(
ידיעת בעלים תליא אם כהנים הוי שלוחי דידן או שלוחי 
דרחמנא, דאי הוי שלוחי דרחמנא הקרבן כשר אף בלא ידיעת 
הבעלים, כיון שהקב"ה הוא המשלחו והקב"ה יודע בו, 

שלח לידע משא"כ אי כהנים הוי שלוחי דידן צריך המ
מהקרבת הקרבן, ולכן קרבן בלא ידיעת הבעלים פסול, והנה 

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

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

 
, מנין לתחיית המתים מה"ת (:)דף צואיתא במסכת סנהדרין 

שנאמר ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן, וכי אהרן 
לעולם קיים והלא לא נכנס לא"י שנותנים לו תרומה, אלא 

מכאן לתחיית המתים מלמד שעתיד לחיות ונותנים לו תרומה, 
דבי ר' ישמעאל תנא לאהרן כאהרן, מה אהרן חבר אף מה"ת, 

  .עיי"ש "י לאו להכי אתא אלא לומר כאהרן וכו'()ופרש, בניו חבירים
 

ן נותנין תרומה דבר זה שאיכתב, ד )פרשת אמור(יד יוסף ובספר 
שלוחי דרחמנא או שלוחי כהנים הוי  לכהן ע"ה תליא אי ס"ל

כהנים הוי שלוחי דרחמנא, צריך שיהא הכהן  דידן, דאי ס"ל
' בר אוריין וצדיק כיון דדרכו ית"ש שיהא שלוחו מלאך ה

תנא דבי ר' ישמעאל ס"ל דהוה שלוחי דרחמנא, ולכן צבקות, ו
דכהנים  משא"כ אי ס"לדריש מה אהרן חבר אף בניו חבירים, 

הוי שלוחי דידן א"כ כיון שדרכי בני אדם שעושין שליחות 
בכל אחד ואחד, כמו כן כל כהן ראוי להיות שליח ולהקריב 

מה שכתב בזה  ב(ויש-)פרשת וישלחמגדול דוד עיי"ש, ועיין בספר 
, ולפי"ז אי ס"ל כהנים הוי שלוחי דידן, ע"כ דקרא עיי"ש

 .ונתתם אתיא לתחיית המתים
 



 

 י 

, תניא ר' סימאי אומר מנין איתא ()שםסנהדרין מסכת בו
לתחיית המתים מה"ת, שנאמר וגם הקימותי את בריתי אתם 
לתת להם את ארץ כנען, לכם לא נאמר אלא להם, מכאן 

)דמשמע שהבטיח הקב"ה לאבותינו אברהם יצחק ויעקב ת לתחיית המתים מה"

שיתן להם ארץ ישראל, וכי להם ניתנה והלא לבניהם ניתנה, אלא מלמד שעתידין לחיות 

 .עיי"ש ועתיד הקב"ה ליתן להם את אר"י(
 

, דהא דילפינן תחיית )דף י"ד.(וכתב בבגדי אהרן פ' בראשית 
רץ אאמרינן די תים מדכתיב לתת להם ולא לכם, א"ש רק אהמ

אינה מוחזקת מימי האבות דאז ל"ש לומר לתת להם  שראלי
 שראלירץ אד י אמרינןוע"כ דקאי לעתיד על התחיה, אבל א

מוחזקת מימי האבות א"כ קאי לתת להם כפשוטו שמוחזקת 
  ., וצריכים ראיה אחרת לתחית המתים עכ"דמימי האבות

 
אחר  נודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל ממצריםו

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

רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין 
הנה  א("י-)שה"ש בלא שלמו, אמר להם כבר שלמו, שנאמר 

ומה ד הדדקושי השעבו )שם(הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר 
  .לסתיו השלים הגלות עיי"ש

 
   אמר רבא בר מחסיא אמר רב  ,)דף י:(שבת מסכת ואיתא ב

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

  , ואע"ג דבלא"ה נגזר ד"ה ה"ג() ותפלמצרים, וכתבו התוס
נגזר עליהם עינוי  הדכתיב ועבדום וענו אותם, שמא לא הי

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

 
)שנת פרשת וישב  ויזענבורג שליט"אקל-וכ"ק אדמו"ר מצאנז

אמר לבאר במאי היה תלוי פלוגתתם, דלכאורה צ"ב  תשס"ה(
)בראשית שא יעקב שפחות, הלא הקב"ה אמר לאברהם היאך נ

והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך  ז(-פרשה י"ז
לדרתם לברית עולם להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך, ואיתא 

דהקב"ה אמר לאברהם לא תנסב עובדת  )דף ק:(במסכת יבמות 
כוכבים ושפחה דלא ליזול זרעך בתרה עיי"ש, והיאך עבר 

 ה(-)בראשית פרשה כ"ואך י"ל כמש"כ הרמב"ן  .קב על אזהרה זויע
דהאבות קיימו התורה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל, ולכן 

 שפיר היה יעקב יכול לישא שפחה. 

, )שנה ז' גליון ט"ז(אך כתב השפע חיים זצ"ל מובא בדברי תורה 
דמה שכתב הרמב"ן דהאבות לא קיימו התורה רק בארץ 

א"ש רק אם אמרינן דא"י מוחזקת לנו ישראל ולא בחו"ל 
מאבותינו, וכבר היתה בה קדושת ארץ ישראל אז יש לחלק 
ולומר דבחו"ל לא קיימו את התורה רק בארץ ישראל, משא"כ 
אם אמרינן דארץ ישראל אינה מוחזקת לנו מאבותינו, ולא 
היתה בה עדיין קדושת ארץ ישראל, א"כ אי אמרינן דקיימו 

ץ מהיכא תיתי לחלק ולומר דרק באר כה"ת עד שלא ניתנה,
אז לא שייך לומר דאיכא וישראל קיימו התורה ולא בחו"ל, 
בספר זכרון וכ"כ ] .עכ"ד ,נפקא מינה בין חו"ל לארץ ישראל

  .[פרשת ויחי()יעקב 
 

ולפי"ז י"ל דזה היתה מחלוקת יוסף והשבטים, דהשבטים 
אינה מוחזקת מאבותינו ולא שייך לחלק  ץ ישראלרס"ל דא
, ויעקב לא היה מותר ליקח את לארץ ץחול ישראל ץבין אר

השפחות, ולכן זלזלו בבני השפחות, לפי שיעקב עשה נגד 
ההלכה, אבל יוסף ס"ל דאר"י מוחזקת לנו מאבותינו, ויעקב 
אינו מחוייב לקיים התורה בחו"ל ובני השפחות יחשבו כאחד 

עכ"ד כ"ק אדמו"ר  ,הבנים, ואין להשבטים לזלזל בהם
 "א.קלויזענבורג שליט-מצאנז

 
   , דהים לא )רמז רמ"א(ואיתא בילקוט שמעוני פרשת בשלח 

רצה לבקוע, כיון דבני ישראל יצאו ממצרים קודם זמנם, 
   וטענת הים היתה שיצאו שלא בצדק, ולכן לא רצתה 

 להיבקע עיי"ש.
 

      ומעתה מבואר דברי המדרש, בזכות אברהם שרצה 
לשחוט את יצחק בנו, ולכאורה כיון דשרה לא ידעה מזה 

וע"כ דס"ל דכהנים הוי  ,קרבן בלא ידיעת הבעלים"ל הו
 הקרבן כשר אף בלא ידיעת הבעלים,ואז  שלוחי דרחמנא

ומנ"ל דכהנים הוי שלוחי דרחמנא, דכתיב ונתתם ממנו 
תרומת ה' לאהרן ודרשינן כאהרן, וע"כ דיליף תחיית המתים 
   מהקרא וגם הקימותי, ומינה דס"ל ארץ ישראל אינה 

   שפיר מעתה , והצדק הוא עם השבטים ומוחזקת מאבותינו
 י"ל דקושי השעבוד השלים הזמן, ולכן נקרע הים ודו"ק.
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