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

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

ולא אשגח בה רב נחמן,  )להחזיר לה עצים עצמן(יתבי, צווחה 
תלת  )לאברהם אבינו(יה לאבוהא אמרה ליה, איתתא דהוה ל

צווחא  )ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות(מאה ותמני סרי עבדי 
קמייכו ולא אשגחיתו בה, אמר להו רב נחמן פעיתא 

  .עיי"ש ואין לה אלא דמי עצים בלבד )קולנית היא זו( היא דא
 

דמה רצתה האי סבתא באמרה דהו"ל  רשיםוהאריכו המפ
ברהם שייכות יש לטענתה דהיה לא לאבוה שי"ח עבדים, ומה

 .שי"ח עבדיםבינו א
 

, תנו רבנן, סוכה גזולה )שם(דאיתא במסכת סוכה  ,והנבס"ד
, ר' אליעזר פוסל )הא נמי גזל הרבים(והמסכך ברשות הרבים 

 )הא דפסיל ר' אליעזר(וחכמים מכשירין, אמר רב נחמן, מחלוקת 
בקרקע של נגזל וכל  )הבנויהוהוציאו מסוכתו  )בחזקה(בשתוקף חבירו 

, ור"א לטעמיה דאמר אין אדם יוצא ידי המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע(
, אי קרקע נגזלת )הלכך ממה נפשך פסול(חובתו בסוכתו של חבירו 

סוכה גזולה  )כלומר אם יש על הקרקע תורת גזל כשאר מטלטלין לעמוד בחזקת הגזלן(
, ואי נמי קרקע אינה ה ולא שאולה()ור' אליעזר דריש תעשה לך משלך ולא גזולהיא 

סוכה שאולה היא, ורבנן  )וכל הימים ברשות בעליה היא(נגזלת 
לטעמייהו דאמרי אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו, 
וקרקע אינה נגזלת וסוכה שאולה הוא, אבל גזל עצים וסיכך 

)אין זו לא גזולה ולא בהן, דברי הכל אין לו אלא דמי עצים בלבד 

ה דקננהו בשינו מעשה ושינוי השם, ועוד משום תקנת השבים אינו צריך לסתור בנינו אלא שאול

הקשו, דגזל עצים וסיכך בהן שינוי  )ד"ה אבל(, ובתוס' יחזיר דמים(
 החוזר לברייתו הוא ומדאורייתא לא קני עכ"ק.

 
, נתן לה באתננה חיטין ועשאן )דף ס"ה:(ואיתא במסכת ב"ק 

מן, ענבים ועשאן יין וכו', ב"ש אוסרין סולת, זיתים ועשאן ש
וב"ה מתירין, מ"ט דב"ש דכתיב גם לרבות שינוייהם,  )לקרבן(

הקשו,  )ד"ה הן(וב"ה הם ולא שינוייהם וכו' עיי"ש, ובתוס' 
נפקא ליה לרבה דשינוי קונה מקרא אחרינא,  )דף ס"ו.(דבסמוך 

 דכתיב והשיב את הגזילה אשר גזל כעין שגזל יחזיר ואם לאו
דמים בעלמא בעי שלומי, ואמאי איצטריך קרא דאשר גזל הא 

  .שפיר ילפינן כבר מקרא דהם כדדרשו ב"ה

דשינוי אינו קונה  )דף ס"ז.(עוד הקשו, דרב חסדא דאמר לקמן 
 )דף צ"ד:(דדריש אשר גזל מכל מקום, וכן ס"ל לר' יוחנן לקמן 

 הללית , ותירצו דבית הללדשינוי אינו קונה, וכי פליגי על ב
קאי לענין שינוי שאינו חוזר לברייתו, ולהכי צריכי תרי קראי 
דאי לא היה אלא חד קרא הוי מוקמינן לה בשינוי שאינו 
חוזר, אמנם לקמן מיירי בשינוי החוזר לברייתו דבזה ס"ל 
לרבה דאפי"ה קונה מדכתיב אשר גזל, ואהא פליגי רב חסדא 

ברייתו אינו דלית להו הך דרשה וס"ל דבחוזר ל בי יוחנןור
 קונה עיי"ש.

 
, נשתנית הגזילה, אעפ"י שלא )סי' ש"ס ס"ה(ואיתא בשו"ע חו"מ 

נתייאשו הבעלים אין צריך להחזיר אלא דמיה כמו שהיתה 
שוה בשעת הגזילה, והוא שלא יהא שינוי החוזר לברייתו, 
כיצד, הגוזל עצים ודבקם במסמרים ועשאן מהם תיבה, אינו 

קן וחוזרים לוחות כשהיו וכו', וכן שינוי, שהרי אפשר לפור
  .כל כיוצא בזה עיי"ש

 
הביא קושית התוס' הנ"ל דלמ"ל תרי  )סק"ב(ובקצות החשן 

קראי דשינוי קונה, וכתב דיש ליישב קושית התוס', דאיתא 
, אמר אביי, כל מילתא דאמר רחמנא לא )דף ד:(במסכת תמורה 

, דאי סלקא דעתך  )דמה שעשה עשוי(אי עביד מהני  )לא תעשה(תעביד 
לא מהני אמאי לקי, רבא אמר לא מהני מידי, והאי דלקי, 

, והרי גזל )דף ו.(משום דעבר אמימרא דרחמנא הוא, ופריך 
דרחמנא אמר לא תגזול, ותנן הגוזל עצים ועשאן כלים צמר 

)צמר ועצים בעלמא אבל הכלים ועשאן בגדים משלם כשעת הגזילה 

, תיובתא דרבא, ומשני, אמר לך רבא י(והבגדים קנה בשינוי אלמא מהנ
, ולאביי האי )יחזיר(שאני התם דאמר קרא אשר גזל כמה שגזל 

אשר גזל מיבעי ליה על גזילו שלו מוסיף חומש, על גזילו של 
  .אביו אינו מוסיף חומש עיי"ש

 
ולפי"ז ניחא דמשו"ה צריכי תרי קראי באתנן ובגזל, דהקדש 

דס"ל שינוי קונה ס"ל  מהדיוט לא גמרינן, דאפילו מ"ד
דגבוה שאני  )דף צ"ד.(דבאתנן לא מהני כדאיתא במסכת ב"ק 

ומשום דאימאס עיי"ש, ואי כתיב באתנן הן ולא שינוייהם 
אכתי לא הוי ידעינן בגזל, דסד"א כיון דאמר רחמנא לא 
תעביד אי עביד לא מהני וכס"ד בש"ס דמה"ט ראוי לומר 

גלי קרא אשר גזל, ולמ"ד דאינו קונה שינוי בגזל אלא משום ד
אי עביד מהני נמי לא קשה אשר גזל למה לי, דהא כבר פריך 

 לה ומשני על גזילו שלו מוסיף חומש.



 

 ב 

ובזה ניחא לי הא דפריך ולאביי האי אשר גזל וכו', ופרש"י 
וז"ל, ואביי להכי לא איצטריך קרא דאנא ידענא דמהני אלא 

שבע לשקר להך דרשא דהאי אשר גזל כתיב גבי שבועה שנ
וכתיב יוסיף חומש וקמ"ל דעל גזילו מוסיף חומש אם נשבע 
לשקר והודה, ואינו מוסיף חומש על גזל אביו עכ"ל, וקשיא 
דאכתי מנא ליה לאביי דשינוי קונה, ונהי דס"ל אי עביד מהני 
אכתי מנ"ל דשינוי קנין הוא, דלא שייך אי עביד מהני או לא, 

י מהני ופליגי היכא אלא היכא שהדבר כשהוא בהיתר ודא
דעבד באיסור, אבל שינוי אי לאו אשר גזל לא ידעינן עצם 
הקנין כלל, ולפימש"כ ניחא, דודאי שינוי דמהני ילפינן מהן 
ולא שינוייהן, אלא דאי נימא אי עביד לא מהני לא יליף מיניה 
גזילה וכמש"כ, ולאביי דאמר אי עביד מהני לא איצטריך קרא 

הן ולא שינוייהן ואינו אלא לחומש לשינוי קונה דיליף מ
 כדאמר בגמ' על גזילו מוסיף חומש.

 
פריך הגמ' והשתא דשנינן כל הני שינוייא  )דף ו:(ובסוף הסוגיא 

אביי ורבא במאי פליגי, ומשני בשינוי קונה פליגי, וכתב 
רשיז"ל, ונראה בעיני בשינוי קונה כהאי דגוזל עצים ועשאן 

דפריך מיניה לרבא לעיל  כלים דתנן משלם כשעת הגזילה
ומשני שאני התם דכתיב אשר גזל דבעינן כעין שגזל, והשתא 
משני דרבא ס"ל כמ"ד שינוי אינו קונה דפלוגתא הוא עכ"ל, 
ודברי רש"י אלו תמוהים הם, דהלא מצינו בריש פרש הגוזל 

 )ח"א סי' ס"ט(דרבא גופיה ס"ל שינוי קונה עיי"ש, ועיין במהרי"ט 
זו דאין זה מפירש"י אלא גליון מבחוץ  שכתב מכח קושיא

עיי"ש, ולפימש"כ תוס' בשם ר"י דמשו"ה צריך תרי קראי 
למילף דאפילו בשינוי החוזר, דאי מחד קרא הוי מוקי לה 
בשינוי שאינו חוזר, א"כ יש לפרש מ"ד דפליגי בשינוי קונה 
היינו בשינוי החוזר, דלאביי דס"ל אי עביד מהני,  א"כ שפיר 

לף שינוי קונה מהן ולא שינוייהן, ואייתר אשר גזל מצינן למי
לשינוי החוזר, משא"כ רבא דס"ל אי עביד לא מהני ולא 
מצינן למילף גזל מאתנן כמש"כ, וא"כ קרא דאשר גזל 
לגופיה אתי דשינוי קונה, אבל שינוי החוזר לא ידעינן מקרא 
ואינו קונה, ואע"ג דמעיקרא אמרינן דלאביי אשר גזל לחומש 

דאתא, במסקנא מסיק דפליגי בשינוי קונה והיינו בשינוי הוא 
 עכ"ד הקצות.  ,החוזר וכמש"כ

 
המורם מכל זה, דדין שינוי החוזר לברייתו אי קונה או לא, 
תליא בפלוגתת אביי ורבא בדין אי עביד לא מהני, דאביי 
דס"ל אי עביד מהני ס"ל שינוי החוזר לברייתו קנה, ורבא 

 ס"ל דשינוי החוזר לברייתו לא קנה.  דס"ל אי עביד לא מהני
 

פריך, והרי בכור דאמר רחמנא לא  )דף ה:(ובמסכת תמורה 
)לשאר קדשים שנפל בהן מום ופדה אותן תופסין פדיונן תפדה, ותנן יש להם פדיון 

, חוץ מן )אם נפל בהו מום(, ולתמורותיהן פדיון בקדושתן והן יוצאין לחולין(
, אלמא עשר בעלי מומין אינו תופס פדיונו בקדושה()דבכור ומהבכור ומן המעשר 

לא מהני, תיובתא דאביי, ומשני, אמר לך אביי שאני התם 
וכו', ומסיק  )שלא יצא מקדושתו על ידי פדיון(דאמר קרא הם בהוייתן יהו 

דרבא איצטריך הם ללמד על הבכור ומעשר שנתערב דמן 
)ומשתריא בשר בי מזבח שקריבין לג )באחד מדמי שאר הקרבנות(בכל העולין 

בההיא זריקה דאין עולין מבטלין זה את זה ומינה ילפינן לשאר עולין והכי משמע הם בהוייתן יהו 

, ואביי האי סברא מנא ליה, נפקא ליה מולקח מדם אפילו נתערבו(
הפר ומדם השעיר, והלא דם הפר מרובה משל שעיר, מכאן 

מדם הפר ומדם לעולין שאין מבטלין זה את זה, דתניא ולקח 
)וכיון דמערב פר ושעיר של יום השעיר שיהו מעורבין דברי ר' יאשיה 

הכיפורים ביחד כשמזה על קרנות מזבח הפנימי הדבר ידוע שדם הפר מרובה מדם השעיר ואפילו 

, ורבא התם הכי מיקרי דם השעיר ומהניא זריקתו מכאן לעולין שאין מבטלין זה את זה(
וסבר  )מהתם לא נפקא דלא מערב להו(י עצמו מזה בפני עצמו ומזה בפנ

)דס"ל אין מערבין דם פר ושעיר לקרנות מזבח הפנימי אלא נותן זה בעצמו לה כר' יונתן 

 עיי"ש. וזה בעצמו(
 

, דהך פלוגתא )אות ה'(וכתב במלא הרועים ערך כל מילתא 
דמערבין לקרנות תליא אי לחלק צריך קרא או לא, דר' יאשיה 

 חלק צריך קרא, וה"ה הכא דכתיב ולקח לשיטתו דס"ל ל
מדם הפר ומדם השעיר משמע מעורבין כיון דליכא קרא 
לחלק סתמא משמע מעורבין, ולכן ס"ל מערבין לקרנות, ור' 
יונתן לשיטתו דס"ל דכיון דלא כתיב יחדיו משמע שניהם 
כאחד ומשמע כל אחד בפני עצמו, וה"ה הכא כיון דלא כתיב 

 יחדיו וכו' עיי"ש.
 
מבואר מזה דאי ס"ל אי עביד מהני ודרשינן הם בהוייתן ו

      יהא, ועולין דאין מבטלין זה את זה ילפינן לה מולקח 
 מדם הפר ומדם השעיר דהיו מעורבין ולפי"ז ס"ל לחלק 
צריך קרא, משא"כ למ"ד דאי עביד לא מהני, וצ"ל דהם קאי 
 להא דעולין אין מבטלין זה את זה דלא ילפינן לה מולקח

מדם הפר, משום דס"ל דאין מערבין לקרנות, ולפי"ז ס"ל 
לחלק לא צריך קרא, וכ"כ המלא הרועים ח"ב ערך לחלק 

 . )אות ח(צריך קרא 
 

-)פרשה ככתיב בפרשת קדושים  ,)דף פ"ה:(סנהדרין מסכת בואיתא 

כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו  ,ט(
)קרא אביו ואמו קלל לאחר מיתה  ,ואמו קלל דמיו בו, תנו רבנן

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

אמו אין לי  בת טומטום ואנדרוגינוס, אשר יקלל את אביו ואת
, אביו שלא אמו אמו שלא אביו )שניהם יחד(אלא אביו ואמו 

)בראש מניין, תלמוד לומר אביו ואמו קילל אביו קלל אמו קלל 

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

ו שפרט בחורש בשור ובחמור מדפרט לך ש"מ דאי לא )וכמשיפרט לך הכתוב יחדיו 

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

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

מיבעיא ליה לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס, ותיפ"ל מאיש 



 

 ג 

וכתב בספר מלא  איש, דברה תורה כלשון בני אדם עיי"ש,
, דאי ס"ל כר' יונתן דלחלק י(-)אות טהרועים ערך דברה תורה 

לא צריך קרא, ילפינן מאביו ואמו קלל על לאחר מיתה, 
דס"ל ומומקלל אביו ואמו לטו"א, ולא דרשינן איש איש 

דברה תורה כלשון בני אדם, משא"כ לר' יאשיה דאיצטריך 
אביו ואמו קלל לחלק, ודרשינן להא דחייב לאחר מיתה 
מומקלל אביו ואמו, וילפינן טו"א מאיש איש, ס"ל לא דברה 

 תורה כלשון בני אדם עיי"ש.
 

ד"ה אמנם נראה, כתב דזה אי  )דף ה: מדפה"ס(ובספר הדרת מרדכי 
או דרבנן תליא בפלותא אי ס"ל דברה  תחומין דאורייתא

חילוק  ,)דף ע.(שבת מסכת איתא בתורה כלשון בני אדם, ד
מנלן, אמר  )שגופי מלאכות מתחלקים לחטאות ואעפ"י שבהעלם אחד(מלאכות 

, התורה רבתה )מיתות הרבה(שמואל אמר קרא מחלליה מות יומת 
 מיתות הרבה על חילול אחד, ופריך הגמ' האי במזיד כתיב,
ומשני אם אינו ענין לעושה במזיד דכתיב כל העושה בו 

ומאי יומת, יומת  ,מלאכה יומת, תנהו ענין לעושה בשוגג
  .ומזה ידעינן חילוק מלאכות עיי"ש )לאפושי קרבנות(בממון 

 
דמנ"ל למידרש מחלליה מות יומת על  שות,קלכאורה יש להו

 א להא דדרשינןידלמא האי מות יומת אתחילוק מלאכות, 
דכתיב מות יומת המכה גבי רוצח , )דף מ"ו.(סנהדרין מסכת ב

רוצח הוא, אין לי אלא במיתה הכתובה בו, מנין שאם אי אתה 
מיתו בכל מיתה משאתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו, 

)מות יומת ת"ל מות יומת המכה מכל מקום , להמיתו שאתה יכול

ר מחלליה מות מעתה ה"נ נימא דלכן נאמועיי"ש,  ריבוייא הוא(
יומת לומר שאם אי אפשר להרוג המחלל שבת בסקילה אתה 

א"כ הוי סגי צ"ל דס"ל לשמואל דממיתו בכל מיתה, ו
למיכתב מחלליה יומת, ונדע דאתי לומר להמיתו בכל מיתה, 

כל העושה בו  שהרי גוף עונש מיתה כבר שמענו מקרא
שאתה  וממה שנאמר שוב יומת כבר ידעינן ,מלאכה יומת

בכל מיתה, ואכתי אייתר מות יומת, ילפינן מזה ול להמיתו יכ
 לרבות מיתות הרבה.

 
אך כ"ז א"ש אי ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם ואייתר 
מות יומת, אבל אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, א"כ מות 
יומת לאו יתורא היא, ומעתה הדקל"ד דמנלן לילף מהכא 

ומר שאתה יכול להמיתו חילוק מלאכות, דלמא אתיא קרא ל
בכל מיתה, ועכצ"ל, דמאן דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם 
לא יליף חילוק מלאכות מקרא דכתיב מות יומת, אלא יליף 

, דברים הדברים אלה )דף צ"ז:(לה מהא דאיתא במסכת שבת 
)גבי שבת דכתיב הדברים, אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיני 

וגו' דברים משמע תרין ה"א מרבי חד הא תלת אלה בגימטריא  בויקהל אלה הדברים אשר צוה

תלתין ושש אלו ל"ט וכו' ומניינא למה לי על כרחיך לדעת כמה חטאות אדם מתחייב בהעלם אחד 

 עיי"ש, ושפיר שמעינן מכאן חילוק מלאכות. על השבת(
 

דמאן דמחייב  )שם(, דהלא הגמרא מסיק הגרע"א הקשהוהנה 
מצי למילף חילוק מלאכות מהתם, אתולדה במקום אב לא 

  דהרי לדידיה טובא חטאות הוה בהעלם אחד, אך י"ל 
דשפיר נפק"ל חילוק מלאכות מהתם, ואע"ג דאמר קרא ל"ט 
מלאכות ואיכא טפי מל"ט דהא מחייבינן אתולדה במקום אב, 
     ע"ז י"ל דמספר ל"ט לא אתי למעט תולדות במקום אב, 

 משכחת לה ל"ט מלאכות, רק דהתורה ממעטת דדוקא בשבת
דליתא בה ל"ט מלאכות שהרי על הוצאה משא"כ ביוהכ"פ 

  דאין  )דף ס"ו:(יומא מסכת ב דאיתאכ ליכא חיוב ביוהכ"פ,
עירוב והוצאה ליוהכ"פ עיי"ש, וזה שאמר הכתוב אלה 
הדברים להורות דבשבת הוא דאיכא ל"ט אבות, הא ביוהכ"פ 

 ליכא רק ל"ח מלאכות. 
 
אפילו  ,)בעתו ובזמנו ישתלח ולא יעבור( עתי, )שם(יומא מסכת ב איתאו

)מדאיצטריך למתני עתי אפילו בשבת איכא בשבת, אמר רפרם זאת אומרת 

ם אין עירוב והוצאה ליועירוב והוצאה לשבת ו למשמע(
)דאי יוהכ"פ כשבת להוצאה למה לי קרא להתיר משאו בשבת הרי כשחל בחול נמי ורים הכפ

הרי דמהא דאיצטריך קרא עיי"ש,  מנא ישלחנו(כשבת דמי וקאמר רח
 לגלות דאפילו בשבת מוכח דביוהכ"פ ליכא איסור הוצאה.

 
ולכאורה י"ל דבאמת נוהג איסור הוצאה ביוהכ"פ, ולא 
איצטריך עתי להתיר הוצאה בשבת דכבר התירה התורה 

וקרא דעתי איסור הוצאה כשחל בחול וה"ה כשחל בשבת, 
דלגבי שבת לא מחייב עלה , אדקיל אתא להורות תחומין

עונש מיתה ואינו אלא באזהרה, ולגבי יוהכ"פ יש לומר דאין 
בו כלל איסור, ולכן איצטריך להתיר בה תחומין אפילו כשחל 
בשבת, דמשום יוהכ"פ לחוד לא צריכין היתר על איסור 
תחומין, כיון דביוהכ"פ ליכא כלל איסור תחומין, אך כ"ז 

ייתא, אז שפיר י"ל דקרא אתיא הוא אי ס"ל תחומין דאור
להתיר איסור תחומין בשבת, אבל אי ס"ל תחומין מדרבנן אז 

 לא שייך לאוקמי קרא להכי.
 

ונמצא לפי"ז, דאי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ומעתה 
א"א למילף חילוק מלאכות מיתורא דמחלליה מות יומת, 

א וע"כ דילפינן לה מאלה הדברים, וצ"ל דאע"ג דאיכא טוב
הא מחייבינן אתולדה במקום אב, מ"מ מנין דחיובי חטאות 

דל"ט אתי לאפוקי יוהכ"פ דבציר מינה חדא דאינו חייב על 
הוצאה, והיינו מהא דדרשינן עתי אפילו בשבת, שמעינן מינה 
דמשום יוהכ"פ לא מחייב אהוצאה, דלא קאי להתיר תחומין 

ס"ל  כיון דתחומין אפילו בשבת לאו דאורייתא, משא"כ אי
לא דברה תורה כלשון בני אדם, וילפינן חילוק מלאכות 
מיתורא דמות יומת, ולא מאלה הדברים, א"כ אין צריך לומר 
דקרא ממעט יוהכ"פ מל"ט מלאכות, ומעתה י"ל דגם 
ביוהכ"פ איכא איסור הוצאה, ומעתה צ"ל דעתי קאי להתיר 

 תחומין, ובהכרח צ"ל דתחומין דאורייתא עכ"ד.
 



 

 ד 

העיר,  )שנת תשנ"ט(קלויזענבורג שליט"א -מצאנז וכ"ק אדמו"ר
דהנה אברהם אבינו רדף אחרי המלכים בפסח עיין בבראשית 

)פרשה , ]ועיין בספר ילקוט מעם לועז פרשת לך ג(-)פרשה מ"גרבה 

עה"פ ויבא הפליט ויגד לאברם וגו' שכתב, דזה היה  יג(-י"ד
 בערב פסח עיי"ש[, ולכאורה אמאי לא חשש אברהם אבינו

שמא ילכו חוץ לתחום, ובשלמא אברהם אבינו ואליעזר היו 
יכולים לילך מעשרה טפחים, ולמעלה מעשרה טפחים אין בה 

, )שער אשר(איסור תחומין, עיין בחוט המשולש פרשת חיי שרה 
אבל על שי"ח עבדים לכאורה קשה האיך לקח אותם עמו 

 קלויזענבורג שליט"א.-למלחמה עכ"ד כ"ק אדמו"ר מצאנז
 
, קיים אברהם )דף כ"ח:(לכאורה י"ל, דאיתא במסכת יומא ו

אבינו כל התורה אפילו עירובי תבשילין, ואיתא בקול אליהו 
מהגר"א דגרסינן אפילו עירובי תחומין עיי"ש, הרי דתחומין 

 )פרשה ס"ד סי' ד'(הוא דרבנן, ועיין בנזר הקודש בראשית רבה 
רבנן, אבל ה שמר גם מצות ד”שכתב,  דרק אברהם אבינו ע

בניו לא שמרו אלא מצות דאורייתא עיי"ש, ומעתה א"ש, 
דאברהם אבינו ואליעזר הלכו למעלה מעשרה טפחים, ועל 
השי"ח עבדים לא חש כיון דתחומין הוא דרבנן, ולא שמרו 

 אלא מצות דאורייתא.
 

ומעתה יתבאר לנכון, דהאי סבתא בראותה שאין משגיחין בה 
בר דקנו אותו בשינוי, ואף סברא דהוא משום דרב נחמן ס

דלא הוי כי אם שינוי החוזר לברייתו, ס"ל דגם זה קונה, ולזה 
פתחה פיה בחכמה ואמרה, איתתא דהו"ל לאביה תלת מאה 
ותמני סרי עבדי, ולקחום אברהם אבינו עמו למלחמה, ולא 
חשש על איסור תחומין משום דס"ל דתחומין דרבנן, ומעתה 

אדם, ולפי"ז ס"ל דילפינן מאביו  ס"ל דיברה תורה כלשון בני
ואמו קלל על לאחר מיתה, והקרא ומקלל אביו ואמו אתיא 
לרבות טו"א, ולחלק לא צריך קרא, וס"ל אין מערבין 
לקרנות, ואיצטריך הם להא דעולין אין מבטלין זה את זה, 
וא"כ לא אייתר הם לדרוש דבהוייתן יהא, וע"כ דהא דלא 

מה דאמר רחמנא לא תעביד אי מהני פדיון לבכור משום דכל 
עביד לא מהני, ומעתה ס"ל דשינוי החוזר לברייתו אינו קונה, 
ומעתה שלא כדין לא אשגחיתו לטענתי, וע"ז השיב רב נחמן 
דאף דשינוי לברייתו אינו קונה, אך משום תקנת השבים אין 

 לך אלא דמי עצים ודו"ק. 
 
 
 

****** 
 
 
 
 
 
 

 אושפיזא דיצחק
 
 

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

 וצ"ב. ,מפרש דקאי על חטא אדם הראשון
 

כל אשר  בנן,רנו ת ,)דף צ"ז:(זבחים מסכת איתא בוהנבס"ד, ד
ת"ל בבשרה עד שיבלע בבשרה,  ,יגע, יכול אפילו שלא בלע

ה היא תפסל ואם להיות כמוה הא כיצד אם פסול ,יקדש
בשר  )פסחים דף מ"ה.(כשרה היא תאכל כחמור שבה ]ופירש"י 

חולין או שלמים שזמן אכילתו מרובה מחטאת ונגע בחטאת 
יקדש להיות כמוה, שאם פסולה היתה החטאת כגון פיגול או 
פסול אחר, תיפסל אף זו שבלעה ממנה, ואם כשרה היא, 

אלא כחמור החטאת מהניא לבולעת הימנה לאסור באכילה 
שבה כחומר החטאת שנבלע בה לפנים מן הקלעים ולזכרי 

 ,)תיפסל משום האי פורתא(ופריך ואמאי  ,כהונה וליום ולילה אחד[
, )דלא תאכל דפסולה(ולידחי את ל"ת  )דואכלו אותם דכשירה(וניתי עשה 

שנאמר , ל"ת שבמקדשוחה דשה אמר רבא אין ע ,ומשני
יא אומר אחד עצם שיש בו ועצם לא תשברו בו, ר"ש בן מנס

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

אלא אין  )דועצם לא תשברו בו(ולידחי הל"ת  ואכלו את הבשר בלילה הזה(
עדל"ת שבמקדש, רב אשי אמר יקדש עשה הוא ואין עשה 

 דוחה את ל"ת ועשה עכסה"ג.
 

ס"ל לר' עקיבא  ד:("דף מ)ונודע קושית העולם, דבמסכת פסחים 
דילפינן טעם כעיקר מגיעולי נכרים, וקרא דמשרת אתי להיתר 

, מצטרף לאיסור, וחכמים ס"ל דטעם כעיקר ילפינן ממשרת
   דרב אויא לרב אשי, מדרבנן נשמע  הא"ל רב אחא ברי

לר"ע, מי לא אמרי רבנן משרת ליתן טעם כעיקר מכאן אתה 
שרת להיתר מצטרף דן לכל איסורין שבתורה, לר"ע נמי מ

)לריו"ח פריך  לאיסור מכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה כולה

דאמר לעיל כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר ואוקימנא כר"ע, מכדי 

לר"ע שמעינן ליה דאמר באיסורי נזיר היתר מצטרף לאיסור ובשאר איסורי לא איירי מידי, ור"י 

דכי היכי דאית ליה באיסורי נזיר אית ליה נמי בשאר איסורי הא ממאי דשמעינן ליה אמאי לא אמר 

, א"ל לרבנן בטעם כעיקר מצינן למשמע מינה נמי דעתיה דר"ע בהיתר מצטרף לאיסור(
משום דהוה נזיר וחטאת שני כתובים הבאין כאחד ואין 
מלמדין, נזיר דתניא ר"ע אומר נזיר ששרה פתו ביין ואכל 

)דטעמא דר"ע משום צירוף הוא, ואי נמי לא נשרית כל הפת ת ומיין חייב, כזית מפ

וחטאת הא דלעיל דאם כשירה היא  ביין מצטרף נמי היתר לאיסור לחיובא(
ואחד  ר)תאכל הבולעת כחמור שבה, שהרי יש בה ב' מינין אחד חמותאכל כחמור שבה 

רינן בגמרא דלכן , ואמקל, וכלה הולכת אחר החמור אלמא היתר מצטרף לאיסור(
הוי שני כתובים, דבשלמא אי כתב רחמנא בחטאת לא גמר 
נזיר מינה דחולין מקדשים לא גמרינן, אלא ליכתב רחמנא 
בנזיר ותיתי חטאת ותגמור מיניה, ולכן הוי שני כתובים 

 הבכ"א ואין מלמדין עיי"ש. 
 



 

 ה 

דקשה טובא מסוגיא דזבחים הנ"ל, דשם רב והקשו המפ' 
דהיינו טעמא דחטאת מקדש הנוגע בה ולא אשי עצמו מתרץ 

דאיסור אכילת  ל"תלדחה דאכילת קדשים ידעשה  אמרינן
אין עשה דוחה לתו"ע, וא"כ יקדש עשה ומשום ד, פסולין

היכי קאמר הגמרא בפסחים דלא צריכי תרווייהו דלכתוב 
רחמנא נזיר ותיתי חטאת מיניה, הא איצטריך יקדש גבי 

בכלל לא הוי "ת, וא"כ שוב חטאת כי היכא דלא נימא עדל
, והדקל"ד דנילוף מינה לכה"ת דהיתר שני כתובים הבכ"א

 )פ"ג הל' ו'(עכ"ק, עיין שעה"מ הל' נדרים  מצטרף לאיסור
מייחס קושיא זו להרא"ש ז"ל,  )סי' רל"ב(ובשו"ת בשמים ראש 

 ובעין פנים לתורה, ובספר מאה שערים שהאריכו בזה.
 

דרש ר' שמלאי, שש  ,)דף כ"ג:( מכותמסכת איתא בד והנבס"ד,
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 צוה )דכל אבר ואבר אומר לו עשה מצוה(

)והיינו משה מורשה, תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי לנו 

)הרי , אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דכתיב תורה צוה לנו משה(

 .עיי"ש שית מאה ותליסרי(
 

 )דף ע"ד ע"ג מדפה"ס(ובספר בית ישראל על תרי"ג מצות מצוה כ"א 
הקשה, דלכאורה יש להבין מחלוקת רבא ורב אשי, דרבא לא 

מר דיקדש הוה עשה, ורב אשי אמר דיקדש הוה אסיק לו
עשה, וקשה ממנ"פ, או דלרבא חסר אחת ממנין תרי"ג מצות 

כן הקשו התוס' ו]או לרב אשי יש יתר אחת על מנין תרי"ג, 
וקנא את אשתו רשות אהא דאיתא שם,  ,)דף ג.(סוטה מסכת ב

דברי ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר חובה, לה יטמא רשות 
עאל ר' עקיבא אומר חובה, לעולם בהם תעבודו דברי ר' ישמ

רשות דברי ר' ישמעאל ר' עקיבא אומר חובה, והקשו שם 
תימה לרבי, וכי לית להו הא דאמרינן  )ד"ה רבי ישמעאל(התוס' 

תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני, וכי לר'  )דף כ"ג:(בשלהי מכות 
ישמעאל דאמר רשות בצר להו, או לר' עקיבא טפי להו 

 עכ"ק. ש[עיי"
 

, אין שורפין קדשים )דף כ"ד:(והנבס"ד, דאיתא במסכת שבת 
)דאין שורפין דאי לא ממעט לה קרא אית לן למימר ליתי עשה דבאש ביו"ט, מנהני מילי 

, רב אשי אמר, שבתון עשה הוא תשרופו וידחה את לא תעשה כל מלאכה(
 והוה ליה יום טוב עשה ולא תעשה, ואין עשה )דמשמע שבות בו(

דוחה ל"ת ועשה, ושאר אמוראי דלא תירצו כרב  )דבאש תשרופו(
אשי, ס"ל דיו"ט לא הוי עשה רק ל"ת, וכמש"כ בתוס' ישנים 

ד"ה ה"ל יו"ט עיי"ש, ולפי"ז י"ל דאי ס"ל יקדש הוי  )שם(
עשה ס"ל דשבתון לא הוי עשה, ואי ס"ל יקדש לא הוי עשה 

 אז י"ל דשבתון הוי עשה. 
 

כתב דזה אי יו"ט הוי עשה או  )סי' ק"א( ובשו"ת ובחרת בחיים
לא, תליא במחלוקת הראשונים אי ספיקא דאורייתא מה"ת 

לקולא או לחומרא, דלכאורה אמאי נימא דשבתון אתיא 
לעשה, הרי י"ל שבא לאסור הספיקות, דאילולי הקרא הו"א 
דספק מלאכה שריא ולכן אתיא קרא לאסור, אך אי ס"ל 

רא לא איצטריך קרא להכי ספיקא דאורייתא מה"ת לחומ
ושפיר י"ל דשבתון עשה הוא, משא"כ אי ס"ל ספיקא 
 דאורייתא מה"ת לקולא אז אמרינן דשבתון ל"ה עשה עיי"ש.

 
יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת  )סי' תקפ"ח סעיף ה'(ועיין באו"ח 

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

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

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

 .להיתר בתורה אין כח ביד חכמים לאסרו עיי"ש
 

כתב דזה אי החכמים יכולין  )דרוש א' דף י"ז.(ובספר בנין יוסף 
רה או לא, תליא בפלוגתת להחמיר בדבר המפורש בתו

הראשונים אי בספד"א אזלינן מה"ת לקולא או לחומרא, 
דהנה הרמב"ם דס"ל דספד"א מה"ת לקולא הוא משום דגלי 
לן קרא דספק ממזר מותר ומינה ילפינן לכה"ת, ובשיטת 

די"ל  )רפ"ק דקידושין(הרשב"א דספד"א מה"ת לחומרא כתב הר"ן 
ממזר שמעינן מינה  דאדרבא מדאיצטריך קרא להתיר בספק

  .דבכה"ת ספיקא להחמיר עיי"ש
 

ואמנם לכאורה י"ל דלעולם בכל הספיקות אזלינן לקולא, 
והא דאיצטריך קרא בספק ממזר הוא כמש"כ בס' עין 

בתוס' ד"ה למעוטי, ללמד שלא יחמירו  )פסחים דף ה.(הבדולח 
חכמים בספק זה, דהרי בשאר הספיקות החמירו לאסרן 

א גלי ביה קרא בספק ממזר היו החכמים מדרבנן, ואי ל
מחמירין בה כבכל הספיקות, ומשו"ה גלי קרא להדיא דספק 
ממזר שריא כדי שהחכמים לא יוכלו להחמיר ולאסרו, וא"כ 
מנ"ל להוכיח מהך דספק ממזר דבשאר הספיקות אזלינן 
לחומרא, וצ"ל דהרשב"א דמוכיח מהתירא דספק ממזר 

א יתכן לומר כנ"ל דהתירא דשאר הספירות אסורין, ס"ל דל
דספק ממזר אתיא להורות שלא יחמירו בה חכמים, כיון דגם 
במה שמפורש בתורה להיתר עדיין יש כח ביד חכמים לגזור 

 בה ולאסרה ודו"ק. 
 

שכתב, דשורש סברת הטו"ז  )סי' נ"א(ועיין בספר מנוחת משה 
כך הוא, דלדעת הרמב"ם דס"ל דספד"א מה"ת לקולא, לפי"ז 

כא דאנו מסופקין באיזה דבר, הן בדבר שבא לפנינו כל הי
כגון חתיכה ספק חלב ספק שומן, או היכא דאנו מסופקין 
בקרא היאך כוונת הקרא לאסור או להתיר, אזלינן לקולא, 



 

 ו 

וא"כ קשה למה צריך הקרא לכתוב ההיתר בפירוש כגון 
וביום השמיני דאפילו בשבת, הלא אף אם יכתוב סתם שמיני 

דע דאף בשבת מותרין למול, וע"כ מגלה לן הקרא ימול ג"כ נ
בזה שמפרש ההיתר בפירוש, לומר לך שהחכמים לא יוכלו 
להחמיר בזה, כי כבר מצינו שהתורה מסרה הדבר לחכמים 
כאשר יראו בעיניהם לעשות כמש"כ הריטב"א בשם הרא"ה 
ז"ל, לכן פי' התורה ההיתר בפירוש כדי שהחכמים לא 

ו מפורש בתורה כ"א מצד ספק, שפיר יחמירו, משא"כ אם אינ
היה כח ביד החכמים להחמיר כמו בכל ספד"א לחומרא, וכ"ז 
א"א ספד"א מה"ת לקולא, משא"כ א"א ספד"א מה"ת 
לחומרא אין מקום לדברי הטו"ז הנ"ל, דהלא צריכין הקרא 

 להתיר כדי שלא נימא לחומרא עכ"ד. 
 

ס"ל היוצא לנו מזה, דמאן דס"ל דספיקא מה"ת לקולא, 
כסברת הטו"ז דבדבר המפורש בתורה להיתר לא יכלו 
החכמים להחמיר בה, וא"כ י"ל דלכן איצטריך קרא להתיר 
ספק ממזר כדי שלא יחמירו בה, משא"כ מאן דס"ל דספד"א 
מה"ת לחומרא ס"ל דאין לומר כנ"ל, כיון דיש ביד חכמים 
להחמיר אפילו במה שמפורש בתורה, ולכן מוכח שפיר מהא 

 מזר דשאר הספיקות לחומרא מה"ת ודו"ק.דספק מ
 

, כיצד עושה לה, מוליכה לבית דין )דף ז.(ואיתא במסכת סוטה 
שבאותו מקום ומוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבא 

, ר' יהודה אומר )שצריך להשקותה בירשלים בבית דין הגדול(עליה בדרך 
ש את , ובגמרא, דתניא, והביא האי) שלא יבא(בעלה נאמן עליה 

אשתו אל הכהן, מן התורה האיש מביא את אשתו, אבל אמרו 
חכמים מוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך, 
ר' יוסי אומר, בעלה נאמן עליה מק"ו וכו', ר' יהודה אומר, 
מן התורה האיש מביא את אשתו אל הכהן שנאמר והביא 

, דברייתא()האיש את אשתו, ופריך הגמ', ר' יהודה היינו ת"ק 
  .עיי"ש )לר' יהודה לית ליה(ומשני איכא בינייהו אבל אמרו 

 
ד"ה ובעיקר כתב,  )דף י"ט.(ובספר חלקת בנימין עמ"ס שבת 

דהת"ק ור' יהודה פליגי בסברת הטו"ז הנ"ל, דר' יהודה ס"ל 
דאין לגזור על מה שמפורש בתורה, וכיון דכתיב והביא 

לגזור על זה עיי"ש, האיש את אשתו, שוב לא יכלו החכמים 
 ן התורהמולפי"ז לכאורה ר' יהודה ס"ל דספיקא דאורייתא 

 )אות ה'(לקולא, ועיין בשו"ת בית יצחק חלק חו"מ דרוש כ"ח 
 ן התורהס"ל ספיקא דאורייתא מ בי עקיבאשכתב להוכיח דר

 לחומרא עיי"ש.
 

ומעתה מתורץ קושית המפ', דבמסכת זבחים דקאי לתרץ 
ת כהנים וסתם ספרא ר' יהודה כדאיתא הברייתא שהוא בתור

, ור' יהודה הא ס"ל ספיקא דאורייתא )דף פ"ו.(במסכת סנהדרין 
מה"ת לקולא, ולפי"ז לדידיה שבתון לאו עשה הוא, ומעתה 
יחסר עשה אחד מתרי"ג מצות, ולכן לדידיה שפיר קאמר רב 
אשי דיקדש הוי עשה כי בכך נשלם התרי"ג מצוות, משא"כ 

הגמ' קאי שם לר"ע, דהרי בא לתרץ שיטת במסכת פסחים ד
ר"ע דלדידיה הקשה דנילף לכל איסורין שבתורה דהיתר 
מצטרף לאיסור, ואליבא דר"ע לשיטתו דס"ל ספיקא 
דאורייתא לחומרא, ולפי"ז שבתון הוה עשה, וממילא בהכרח 
דיקדש לא הוי עשה, ולכן שפיר מתרץ דמשו"ה אין ללמוד 

 ודו"ק. משם דהו"ל שני כתובים הבכ"א
  

דלולב הגזול פסול, והטעם איתא  )דף כ"ט:(במסכת סוכה ואיתא 
דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון וגו', משלכם  )דף מ"ג.(

דלמ"ל  )דף ל.(והקשו בתוס'  ל,להוציא את השאול ואת הגזו
קרא דאינו יוצא בגזול, תיפ"ל דאינו יוצא משום דהו"ל 

לתרץ  ק דף ס"ו()ב"בספר ים התלמוד וכתב  מצהב"ע עכ"ק,
דהקרא אתא לספק גזל, לשיטת הרמב"ם קושית התוס' די"ל 

)קונטרס דנודע מש"כ החוו"ד דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, 

דהרמב"ם הוציא דינו דספיקא דאורייתא מה"ת  בית הספק(
, ושם מבואר דהתורה לא דיברה רק )דף כ"ט:(לקולא מסוטה 

דכתיב קום ועשה  מוודאי ולא מספק, וא"כ שאני בין היכא
לשב ואל תעשה, דבכל לאווין משמעות הקרא איסור וודאי 
לא תאכל אבל ספק יאכל, ובקום ועשה הוא להיפוך, דעשיית 
המצוה יהיה בסוג וודאי ולא בסוג ספק, ולפי"ז במ"ע מודה 

וא"כ הו"א דיוצא בספק הרמב"ם דספיקא לחומרא עכ"ד, 
לקולא, ולכן צריך  גזל, דמצהב"ע ליכא כיון דבספיקא אזלינן

קרא דלכם דבעינן שיהא ודאי שלו ובספק גזל אין יוצאין 
עיי"ש, אמנם זה א"ש לשיטת הרמב"ם דס"ל דספיקא 
דאורייתא לקולא, משא"כ לשיטת הרשב"א דספיקא 

 דאורייתא לחומרא ל"ש לתרץ כן.
 
אכלתי לא כתיב כאן אלא  כ"ב(-)פרשה י"טאיתא בבראשית רבה ו

כל עוד, וכתב הידי משה לפרש דאדה"ר ואוכל, אכלתי ואו
כי  ,בא באמתלא דאין עליו עון במה שאכל מעץ הדעת

הקב"ה צוה לו שלא יאכל מעץ הדעת כזית שלם, כי סתם 
אכל אכילה שכתוב בתורה הוא דוקא כזית, ואדם הראשון לא 

והשאר אכל רק פחות מכשיעור שאינו בגדר אכילה, ממנו 
אוכל עוד בזה האופן, כיון ווז"ש אכלתי מאילנות אחרים, 

 שלא היה כזית אסור, והיה סבר דחצי שיעור מותר מן התורה
שהביא כן  )דף ב. מדפה"ס(יושב אהלים ספר עיי"ש, ועיין ב

 מהעשרה מאמרות עיי"ש.
 

כתב, דכל זה ניחא אי ס"ל חצי  )אות א'(ובספר דורש חמורות 
שיעור מותר מן התורה, וגם אי ס"ל אין היתר מצטרף 

איסור, א"כ שפיר השיב אכלתי ואוכל עוד, כי חצי שיעור ל
מותר, ואי משום שאכל עם שאר פירות מאילנות אחרים 
ביחד, זה ג"כ לא איכפת לן כי סוף סוף אמרינן אין היתר 
מצטרף לאיסור, אך אי ס"ל דהיתר מצטרף לאיסור, א"כ שוב 
קשה על מה שהשיב אכלתי ואוכל עוד, שהגם שהיה מותר 

כל חצי שיעור, מכל מקום היה אסור מכח צירוף, מכח דא
 לשיטת הסוברים היתר מצטרף לאיסור עכ"ד.



 

 ז 

ובזה יבואר המדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון דאתיא 
, ולכאורה למ"ל קרא הא בלא"ה אסור משום למעט גזול

מצהב"ע, וע"כ דצריכין קרא לספק גזל לשיטת הרמב"ם 
ן לא הוי עשה ויקדש דספיקא דאורייתא לקולא, ולפי"ז שבתו

הוא עשה, ומעתה לא הוי חטאת ונזיר שני כתובים הבכ"א, 
ושפיר מצינו למילף מנזיר וחטאת לכל התורה כולה דהיתר 
מצטרף לאיסור, ומעתה אין לאדה"ר התנצלות שאכל מעץ 
הדעת פחות מכשיעור, דעכ"ז הוא אסור מכח צירוף משום 

מעשה ראשון  דהיתר מצטרף לאיסור, ושפיר צריך לכפר על
 ודו"ק.

 
 

 אושפיזא דיעקב
 
 

  רש"יכתב ו וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען:
 ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף

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

לא דיין שהוא בעולם הזה, השטן בא ומקטרג, אמר, 
מתוקן להם לעולם הבא, אלא שהם מבקשים לישב 
בשלוה בעולם הזה, תדע לך שהוא כן, יעקב אבינו 
ע"י שבקש לישב בשלוה בעוה"ז נזדווג לו שטנו של 

  .עיי"ש יוסף
 

, ודקדקו המפ' דאמאי קפץ עליו רוגזו של יוסף דייקא
ומשמעות הדברים שיש מזה איזה שייכות לסתור מה שביקש 

 עקב לישב בשלוה, וצ"ב ההמשך.י
 

והנבס"ד לפרש ההמשך דרוגזו של יוסף להא דיעקב ביקש 
דלכן  ,כתב )פרשת וישב( כרם חמדספר לישב בשלוה, דהנה ב

שכר מצוה בהאי עלמא ס"ל ביקש לישב בשלוה משום ד
 .)אות ט'(וכ"כ בבנין דוד  ,איכא עיי"ש

 
א דאמרינן בה ,להעירכתב  )פרשת יתרו(בספר חנוכת התורה ו

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, הרי איתא במדרש רבה פרשת 
, מגיד דבריו ליעקב אלו הדברות, חוקיו ט(-)פרשה למשפטים 

ומשפטיו לישראל אלו המשפטים, לפי שאין מדותיו של 
מורה לאחרים לעשות  דםושר , מדת בדםושר הקב"ה כמדת ב

א עושה והוא אינו עושה כלום, והקב"ה אינו כן אלא מה שהו
)ולכן נקראו חוקיו ומשפטיו שכביכול הוא אומר לישראל לעשות ולשמור 

  .וכו' עיי"ש הוא עצמו משמרן(
 

, בנוהג )פ"א ה"ג(ראש השנה מסכת וכן איתא בירושלמי 
)הוא עצמו שאין שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזירה, רצה מקיימה 

ו הגוזרים אינן מקיימין )אל, רצו אחרים מקיימים אותה גזירותיו אלא על אחרים(

, אבל הקב"ה אינו כן, אלא גוזר גזירה אותה אלא אחרים מקיימין אותה(

ומקיימה תחילה, מאי טעמא, ושמרו את משמרתי אני ה', אני 
הוא ששימרתי מצותיה של תורה תחילה וכו' עיי"ש, הרי 
דהקב"ה מקיים מצות התורה, וא"כ כיון דהתורה הזהירה לא 

אתך עד בקר וביומו תתן שכרו, האיך  תלין פעולת שכיר
הקב"ה משהה שכר המצוות לעוה"ב, הא אית ביה משום בל 

, האומר )דף ק"י:(ב"מ מסכת תלין, ותירץ לפי"מ דאיתא ב
לחבירו צא שכור לי פועלים, שניהן אין עוברין משום בל 

, וזה לפי שאין )ולא קרינא שכיר גביה(תלין, זה לפי שלא שכרן 
וכו' עיי"ש, ולכן הואיל  ולא קרינא ביה פעולתו אתך()פעולתו אצלו 

והתורה נמסרה לישראל ע"י משה דהיה שליח, על כן לא 
שייך בזה משום בל תלין, ושפיר אמרינן שכר מצוה בהאי 

  .עלמא ליכא עכ"ד
 

דאמאי אינו עובר בבל תלין  ,הקשה )שם(והנה הריטב"א 
אדם  והא בכה"ת קיי"ל דשלוחו של ,ע"י שליחכששכרו 

רק מילי, דאין  וההא כמותו, ותירץ הרש"ש דשכירות פועל ל
כאן שום מעשה, ומילי לא מימסרי לשליח, ועל כן אין כאן 

  .שליחות עיי"ש
 

הוסיף  )סוף הל' שכירות(ובספר זכור לאברהם בחידושי הרמב"ם 
דהא דקיי"ל מילי לא , )ח"א סי' קכ"ז(לבאר, עפי"ד המהרי"ט 

אפילו לשליח ראשון, ולפי"ז דוקא מימסרי לשליח היינו 
לתרומה הוא דאתרבי שליחות מאתם גם אתם, כדאמרינן 
בריש האיש מקדש, אבל להקדש אין בו דין שליחות, שנראה 
לי הדברים שאם אמר אדם לחבירו צא והקדיש שור אחד 

י ומילי לא רי אין בו דין הקדש, כיון דהקדש הוי מילומשו
מימסרו לשליח, משא"כ תרומה חשיבא כמעשה כמבואר 

לפי"ז י"ל דה"נ לא  ד"ה מיד עיי"ש, )דף נ"ט:(בתוס' קידושין 
מהני שליחות לשכור פועל כיון דהו"ל מילי גרידא ולא 
מימסרי לשליח, ומשו"ה לא שייך לא תלין גבי המשלח דלא 

 שייך בכך שליחות עיי"ש.
 
 'מסבברי מהרי"ט הנ"ל, מהא דאיתא האחרונים האריכו בדו

אמר לשנים כתבו גט לאשתי, דהם עצמם  )דף כ"ט.(גיטין 
כותבים ומוסרים הגט אלא שאין יכולין לומר לאחרים 

וכתב רשיז"ל דמילי לא מימסרי לשליח,  שיכתבו את הגט
שאין כח בדברים להיות חוזרים ונמסרים לאחרים עיי"ש, 

וא דאמרינן הכי, אבל מבואר דדוקא לענין שליח שני ה
לשוויא שליח ראשון מהני אפילו במה שאינו אלא מילי, עיין 

, ובשו"ת נובי"ת חיור"ד )סימן ז'(במחנה אפרים הלכות שלוחין 
 .)אות ל"ד(גיטין  ובתוספת רע"א על המשניות ריש פ"ד, )סי' קמ"ז(

 
די"ל דלכן ס"ל שכתב,  )סי' שכ"א(ועיין בשו"ת חת"ס חיור"ד 

דמילי לא מימסרי אף לשליח ראשון, משום דלא למהרי"ט 
ילפינן שליחות אלא מקדשים וגירושין ותרומה ובכולהו 

אבל מילי גרידא לא אשכחן דיועיל בה שליחות  ,איכא מעשה
  .וכו' עיי"ש



 

 ח 

 ,)דף ע"ב:(נדרים מסכת וכתב עוד שם די"ל דתליא בזה, דאיתא ב
עד האומר לאפוטרופוס כל נדרים שנודרת אשתי מכאן ו

שאבוא ממקום פלוני הפר והפר לה יכול יהו מופרין, תלמוד 
לומר אישה יקימנו ואישה יפרנו דברי ר' יאשיה, אמר לו ר' 
יונתן מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו עיי"ש, 
ולפי"ז י"ל דלכן לא מצי להפר ע"י שליח משום דמילי לא 

 מימסרי לשליח ומינה ילפינן לכה"ת עיי"ש.
 

 ,שכתב )דף רס"ה מדפה"ס(איתי בספר מים שאובים עמ"ס נדרים ור
די"ל דזה אי מילי מימסרי לשליח ראשון או לא, תליא אי 

כאחד מלמדין או אין מלמדין,  םאמרינן שני כתובין הבאי
הקשה על שיטת  )סי' כ"ז(דהנה בשו"ת מהר"י אסאד חאבהע"ז 

וקראו  ()דף ק"א:יבמות מסכת המהרי"ט הנ"ל, מהא דאמרינן ב
הן ולא שלוחם עיי"ש, ולשיטת המהרי"ט זקני עירו וגו', לו 

למ"ל קרא דלא מהני שליחות תיפ"ל משום דהוי מילי ומילי 
  .לא מימסרי לשליח עכ"ק

 
 יש לנו שני לימודים דמילי לא מימסרי  זה ומעתה לפי

לשליח אף לשליח ראשון, א( מהפרת נדרים דאין הבעל 
, ב( ם סופרלי וכמ"ש החתעושה שליח משום דהוי מי

 ו שכתבוכמ ,מחליצה דלא מהני שליחות משום דהוי מילי
  .בשו"ת מהרי"א אסאד

 
אין  ומעתה שיטת המהרי"ט הוא רק למ"ד דשני כתובים הב

מלמדין, שפיר יליף לה מהפרת נדרים ומחליצה דמילי  כאחד
אין  כאחד שני כתובים הבלא מימסרי לשליח, משא"כ למ"ד 

לא ילפינן מהפרת נדרים ומחליצה דמילי לא  אין מלמדין
ואמרינן דאף במילי מהני שליחות עכ"פ  מימסרי לשליח,

 לשליח ראשון עיי"ש.
 
דמחלוקת יוסף עם אחיו  כתבנו, )שנת תשע"ו(בפרשת תזריע ו

    היתה אי אמרינן עשה דוחה לתו"ע או לא, עפימש"כ 
   ף את לפרש הקרא ויבא יוס )פרשת וישב(בספר יציב פתגם 

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

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

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

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

  .שפחה

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

יין לא קיים מצות פו"ר, אמרינן דאתי עשה דפו"ר כיון דעד
ודחי הל"ת דלא יהיה קדש עיי"ש, וזה י"ל גם גבי יעקב, דמה 
שיעקב נשא להשפחות הוא מטעם עדל"ת, דעשה דפו"ר 

 דחה הל"ת דלא יהיה קדש עכ"ד היציב פתגם עיי"ש.
 

, גופא, אמר רב יהודה אמר )דף ל"ח:(ואיתא במסכת גיטין 
חרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם שמואל, כל המש

תעבודו, מיתיבי מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא 
מצא עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, ומשני מצוה 
שאני עיי"ש, וכתב בחידושי הרשב"א וז"ל, הקשה הרמב"ן 
נ"ר, וכי מפני מצוה להתפלל דחו עשה שבתורה, ותירץ, 

אלא משום שלא ליתן  ולם בהם תעבודו()לעדאפשר דלא אמרה תורה 
להם מתנת חנם, כענין דכתיב בנכרים לא תחנם, אבל כשהוא 
משחררו כשנתן דמי עצמו או משום מצוה וצורך הרב דליכא 

)דף כ: מדפי הרי"ף חנינה מותר עכ"ד, וכ"כ הר"ן במסכת גיטין  שם 

ה בתוס' ד"ה רבי יהוד )דף כ.(, ועיין במסכת ע"ז ד"ה כל המשחרר(
שכתבו, שאם עושה משום דרכי שלום אין עובר משום לא 

 תחנם, דדרכי שלום אין זו מתנת חנם עיי"ש. 
 

ד"ה אך הא קשיא כתב וז"ל,  )מצוה פ"ה(ובספר נחלת בנימין 
לדעת הרשב"א דמפרש טעם דמשחרר עבדו עובר בעשה 
משום איסור מתנת חנם לגוי, א"כ במשחרר עבדו הוה ליה 

ה, עשה לעולם בהם תעבודו, לא השתא עשה ולא תעש
תעשה לא תחנם לא תתן להם מתנת חנם, האיך שחרר רבי 
אליעזר את עבדו לצרפו למנין דהוי עשה לחוד, וכי אתיא 
עשה ודחי עשה ול"ת, וליכא למימר הואיל וטעמא דהאי 
עשה דלעולם בהם תעבודו הוא ל"ת דלא תתן להם מתנת 

לחוד, ואתיא עשה דתפלה , מעתה הו"ל ל"ת )כדברי הרשב"א(חנם 
ודחי לתו"ע דהו"ל רק ל"ת לחוד, א"כ אמאי אמר רב יהודה 
אמר שמואל המשחרר עבדו עובר בעשה, הול"ל עובר בלאו 
דלא תחנם, אלא ש"מ דאף דטעמא הוא משום איסור מתנת 
חנם אפי"ה אית ביה איסור עשה, א"כ הו"ל במשחרר עבדו 

לה בעשרה, עשה עשה ול"ת, והדקל"ד מדוע ידחה עשה דתפ
 ולא תעשה עיי"ש.

 
ולפי"ז י"ל דבזה נחלקו יוסף והשבטים, דהשבטים ס"ל דאין 

לומר דיעקב  י אפשר, ולפי"ז אא תעשה ועשהעשה דוחה ל
א דוחה להל ריה ורביהשחרר להשפחות משום דעשה דפ

דשחרר, וע"כ דנשארו בעבדותן, ומה שנשא  תעשה ועשה
        א יהיה קדש יעקב את השפחות הוא משום דלאו דל

נדחה משום מצות פו"ר, וכיון שלא נשתחררו הרי בניהן 
 אכמותן וקרויין עבדים, אך יוסף ס"ל דאמרינן עשה דוחה ל

, ולפי"ז י"ל דבודאי יעקב שחרר את השפחות, תעשה ועשה
ולפי"ז הוולדות כשרים הם בלי שום פקפוק, ואין ראוי 

 לקרותן בני השפחות.



 

 ט 

"ע לאו מילתא דשוויא והנה הך מילתא דאין עשה דוחה לתו
ד"ה שכן הקשו, אמאי  )דף ה.(לכולהו, דהתוס' במסכת יבמות 

לא ילפינן דעשה דוחה לתו"ע ממילה וכהן ונזיר דדחיא 
צרעת דהוי עשה ול"ת, ותירצו דהוי כמו שני כתובים הבאים 
כאחד, דממילה וחד מהנך איכא למילף נמצא חד דלא 

, )אות י"ט(ך עדל"ת איצטריך עיי"ש, וכתב במלוא הרועים ער
דלפי"ז נמצא דלמ"ד שני כתובים הבאים כאחד מלמדין, 

 שפיר מצינן למילף מהתם דעשה דוחה לתו"ע עיי"ש.
 

ובזה יבואר דברי המדרש, ביקש יעקב לישב בשלוה, דס"ל 
דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, והוא משום דס"ל דשני 

מסרו כתובים הבכ"א אין מלמדין, ואמרינן בכה"ת דמילי מי
עכ"פ לשליח ראשון, ומעתה גם בשכרו על ידי שליח שייך 
לא תלין, ובדין הוא לקבל שכר בהאי עלמא, וכיון דס"ל דשני 
כתובים הבכ"א אין מלמדין אמרינן דאין עשה דוחה לתו"ע, 
ולפי"ז הצדק הוא עם השבטים, א"כ לא יפה עשה יוסף במה 

ליו רוגזו שהביא דבתם רעה, וע"כ מכרו אותו, וזהו שקפץ ע
 של יוסף, דע"י שביקש שלוה בא לו הצער מיוסף ודו"ק.

 
 

 אושפיזא דמשה
 
 

ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמור: ה' אלקים אתה 
החילות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה, 

ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך -אשר מי א
וכגבורתיך: אעברה נא ואראה את הארץ הטובה 

ובספר פני  ההר הטוב הזה והלבנון: אשר בעבר הירדן
את גדלך אמרו דוד מהחיד"א הביא מספר שתי ידות וז"ל, 

 עכ"ל, וצ"ב.רז"ל זו מתן תורה 
 

הנה הטעם על מה שנגזר על משרע"ה שלא יכנס ד והנבס"ד,
לארץ ישראל, כתב בילקוט ראובני דהוא בשביל שסירב ללכת 

סף ערך משה למצרים ואמר שלח נא ביד תשלח, עיין בלקט יו
א"ר שמואל  ,ו(-)פרשה י"א, ומקור הדבר איתא במד"ר ויקרא )אות ה'(

כל שבעת ימי הסנה היה הקב"ה מפתה למשה שילך  ,בר נחמן
בשליחותו למצרים, הה"ד גם מתמול גם משלשום גם מאז 
דברך אל עבדך הרי ששה, ובשביעי אמר לו שלח נא ביד 

א ביד תשלח, תשלח, אמר לו הקב"ה משה את אומר שלח נ
חייך שאני צוררה לך בכנפיך, אימתי פרע לו, ר' לוי אמר כל ז' 
ימי אדר היה משה מבקש תפלה ותחנונים שיכנס לא"י, 

 ובשביעי אמר לו כי לא תעבור את הירדן הזה עיי"ש.
 

)עה"פ ויאמר אליו מי שמך לאיש וגו', אך בספר ארץ חמדה פרשת שמות 

דלכן סירב משה לילך בשליחותו של  כתב, ובפסוק כי אהיה עמך וגו'(
מקום לגאול את ישראל, דסבר בדעתו שאינו ראוי להיות 
שלוחו של הקב"ה כיון שהוא בא מביאה פסולה, שהרי עמרם 

נשא את יוכבד דודתו אשר עפ"י תורה אסורה לו, ולכן אינו 
 ראוי לאיצטלא זו עיי"ש. 

 
כתב, דאי אמרינן  )מובא בכרם חמד פ' כי תשא(אמנם בספר שערי שמים 

דעד מתן תורה היה לאבותינו דין ב"נ, ואיתא במסכת 
, כל ערוה שבית דין של ישראל ממיתין עליה )דף נ"ז:(סנהדרין 

)כגון חייבי בן נח מוזהר עליה, אין בי"ד של ישראל ממיתין עליה 

)דר' מאיר אליבא דר"ע אמרה אין בן נח מוזהר עליה דברי ר' מאיר  כריתות(

, וחכ"א ה עריות בבני נח מעל כן יעזב איש וגו' והתם חייבי מיתות הוא דכתיבי(דנפקי לי
הרבה עריות יש שאין בי"ד של ישראל ממיתין עליה ובן נח 

)כגון כל חייבי כריתות בן נח מוזהר עליהן דלרבנן אתרבו בני נח מוזהר עליהן וכו', 

עיי"ש, וא"כ לשיטת  (מאיש איש לכל האמור בפרשה, ור"מ לא דריש איש איש לרבויי
ר"מ דהיכא דאין בי"ד של ישראל ממיתין עליה אין ב"נ 
מוזהר עליה, א"כ ה"נ באיסור דודתו דהו"ל בכרת ולא 

 במיתת בי"ד, שאין ב"נ מוזהר בה עיי"ש. 
 

ד"ה ולבאר, דפלוגתת ר"מ וחכמים  )שער ט"ז(אמנם כתב שם 
רה תליא אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, דר"מ ס"ל דב

תורה כלשון בני אדם ולא דרשינן איש איש, ולא איתרבי ב"נ 
לחייבי כריתות, וחכמים ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם 
ומרבינן מאיש איש דב"נ הוזהרו אף בעריות שיש בו כרת 

 עיי"ש.
 
בשעה שעלה משה  ,אמר ריב"ל ,)דף פ"ח:(שבת מסכת איתא בו

מה לילוד אשה למרום, אמרו מלאה"ש לפני הקב"ה רבש"ע 
בינינו, א"ל לקבל תורה בא, אמרו לפניו חמדה גנוזה שגנוזה 
לך תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה 
לבשר ודם, מה אנוש כי תזכרנו וגו' תנה הודך על השמים 

דטענת  )עיין ראש דוד בשלח, שמע יעקב במדבר(עיי"ש, והמפ' כתבו 
התורה מכח דינא דבר  המלאכים היתה שהם צריכים לקבל

כתב דלכן ניתנה  )פ' תשא(ובספר מאמר מרדכי  מיצרא עיי"ש,
התורה ע"י משרע"ה, משום דמלאה"ש היו טוענין דינא דבר 
מצרא, ולכן ניתן התורה ע"י משה שהוא נקרא ג"כ מלאך, 

  .שנאמר וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים עיי"ש
 

בלו בנ"י התורה כתב, דלכן ק )אות קנ"ב(אך בספר שער החצר 
ולא מלאכי השרת, משום דברה תורה כלשון בני אדם, הרי 
דהתורה שייך לבני אדם ולא למלאכי השרת עיי"ש, וכ"כ 

 .)דף י"ג: מדפה"ס(בספר עזרא דרוש ד' לתשובה 
 

ובזה יבואר המדרש, דכך אמר משה להקב"ה, אתה החילות 
 להראות את עבדך את גדלך זו מתן תורה, דהיינו דניתנה

התורה על ידי כדי שלא יהא להמלאכים טענת בר מצרא, 
וע"כ דלא דברה תורה כלשון בני אדם, ולפי"ז מרבינן מאיש 
איש דב"נ הוזהרו אף בעריות שיש בו כרת, ומעתה איני ראוי 
לילך בשליחותו של הקב"ה לגאול את ישראל, ולכן אעברה 

 נא ודו"ק.



 

 י 

 
 אהרןאושפיזא ד

 
 

היסורים, הראה לו  איוב התרעם עלאיתא במדרש 
 .הקב"ה שלש דפנות כהלכתן ורביעית אפי' טפח

ובכתבי משה בשם ספר עמודי  )פ' שמיני(מובא בכסף נבחר ]
 וצ"ב.  [,לשמוא

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

אמר ר' סימאי, שלשה היו באותה עצה בלעם איוב ויתרו, 
ון ביסורים, יתרו שברח בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק ניד

 .זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית וכו' עיי"ש
 

 לוהקשו המפ' דאמאי נענש איוב ביסורים, הלא נצמח לישרא
טובה גדולה מזה, עפי"ק המפ' דאמאי יצאו ישראל מקודם 

זרעך בארץ לא  ההזמן, דהא הקב"ה אמר לאאע"ה כי גר יהי'
והם לא היו להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, 

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

 . )פ' אמור(המים 
 

כתב הטעם  )דרוש ב' לפסח אות ד'(בספר ערבי נחל אך י"ל, דהנה 
       שראל ממצרים קודם שנשלמו הד' מאות דיצאו בני י

 )דף צ"ח.(שנים שנגזר עליהם, לפי"מ דאמרינן במסכת סנהדרין 
)הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי א"ר אלכסנדרי, ריב"ל רמי כתיב בעתה 

וכתיב אחישנה, זכו אחישנה לא זכו בעתה,  עצום אני ה' בעתה אחישנה(
קודם  רצ"ל כשיזכו מעשיהם ויעשו תשובה תבוא הגאולה

העת, משא"כ אם לא יזכו ח"ו, הגאולה מתאחרת עד עת 
הקבוע, וככה היה גם בגלות מצרים דמיד בשעת הגזירה היה 
שני זמנים לגאולה, זמן שהוא בעתה בארבע מאות שנים, 
וזמן בבחינת אחישנה אם יעשו תשובה, אלא לפי שזכו 

 ל"ו(-)פרשה אישראל ועשו תשובה כמבואר במד"ר פרשת שמות 
סוק וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים, רבנן אמרי בפ

וירא אלקים שעשו תשובה הבינונים וגם הרשעים הרהרו 
לעשות תשובה, וידע אלקים שאפילו אחד בחבירו לא היה 
יודע אלא הקב"ה לבדו, וזה מכוון את לבו וזה מכוון לבו 
  ועושין תשובה עיי"ש, ולכן זכו ונתקיים בהם אחישנה

, ולא הוצרכו לקושי השעבוד דם העת הקבוע עיי"שונגאלו קו
 .שישלים הזמן

 
מהני תשובה,  ודה זרהבעאך האריכו המפ' לדון אי על חטא 

שהביא מספר  )דף פ"ו:(עיין בספר כפות תמרים על מסכת יומא 
תאוה לעינים דפליגי בכך אמוראי, דא"ר לוי גדולה תשובה 

יך, שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד ה' אלק
ורי"א עד ולא עד בכלל, דפליגי אם מועיל תשובה על ג' 

עבירות החמורות, דמ"ד עד ועד בכלל ס"ל דתשובה מהני על 
גל חטא ופשע, ואפילו פגע באמונת ה' מהני תשובה, ואידך 
ס"ל דרק עד לחטאים הללו מועיל תשובה ולא עד בכלל 

  .עיי"ש
 

, א"א ומעתה אי אמרינן דתשובה אינה מועלת על חטא ע"ז
לומר דיצאו קודם הזמן מפני שעשו תשובה, דהא היו אז 

 במצרים עובדי ע"ז ועל חטא דע"ז לא מהני תשובה.
 

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

לא מהני  ודה זרהבעכתב הטעם דעל חטא ד (מטות )פרשתצבי 
 ,א"ר יוחנן ,)דף פ"ו:(יומא מסכת מ דאמרינן בבתשובה, לפי"

, )לא יוכל בעלה הראשון וגו'(גדולה תשובה שדוחה את ל"ת שבתורה 
שנאמר לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה 
לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנף תחנף הארץ ההיא ואת 
זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה' עיי"ש, ולפי"ז הטעם 

יל תשובה על עבירה משום דאמרינן דעשה דתשובה דמוע
דוחה הל"ת דעבירה, וכ"ז תינח בשאר עבירות דליכא רק 
מעשה העבירה, דהמחשבה ל"ה עבירה, דמחשבה רעה אין 

 ,)דף ל"ט:(קידושין מסכת הקב"ה מצרפה למעשה כדאיתא ב
וליכא רק חד ל"ת שפיר אמרינן דהעשה דתשובה דוחה 

שבה נמי נחשב לחטא דהמח ודה זרהבעהלאו, משא"כ ב
כאלו עשה מעשה, דכתיב לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, 

דמהאי קרא  )ל"ת א'(וכתב המהרש"ל בביאורו על הסמ"ג 
ילפינן איסור ע"ז במחשבה, כמש"כ הסמ"ג שלא להעלות 
במחשבה ח"ו שיש שום אלהים זולת ה', דכן משמע לך 

, נמצא אפילו כשגלוי לך לבד דהיינו במחשבת לבך עיי"ש
יש בה ב' לאוין, מה שחשב לעבוד  ודה זרהבעדבחטא ד

, וכיון דאמרינן ודה זרהבע, ועצם המעשה שעבד לודה זרהבע
דאין עשה דוחה שני לאוין לכן אמרינן דעל חטא דע"ז לא 

 מהני תשובה עיי"ש.
 

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

סד"א תיתי אחות אשה במה  )דף ז:(דאמרינן במסכת יבמות 
מצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דעדל"ת שיב"כ, 
דא"כ מה פריך מי דמי התם חד איסורא הכא תרי איסורא, 
הרי עדל"ת אפילו בתרי איסורא ולא מפלגינן בין חד לאו 

דנימא לשני לאוין, אלא דהס"ד דגבי יבום נילוף מאשת אח 
  .הואיל ואשתרי אשתרי עיי"ש

 
הרי דהתוס' ס"ל דאי אמרינן עדל"ת אין לחלק בין לאו אחד 
לשני לאוין, אמנם רש"י להלן וכן הרמב"ן 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.



 

 יא 

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:(מהא דאמרינן במסכת נזיר 
לאוין עיי"ש, וכתב ע"ז הפמ"ג דאי מהתם ילפת נמצא דפליגי 

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

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

כ"ג שהוא נזיר מטמא דמה לי חד לאו ומה לי תרי לאוין, הרי דר"ע שפיר מחלק בין לאו אחד לתרי 

ש, , וא"כ הדרינן לכללא דהלכה כר"ע מחבירו עיי"לאוין(
 והאריכו בזה האחרונים.

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

כלאים, אם היה הלובש מזיד הלובש לוקה והמלביש עובר 
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"ג ומקורו בתוספתא במסכת מכות
הטעם משום דכתיב לא תלבש שעטנז קרי ביה לא תלביש 
עיי"ש, ומש"כ הרמב"ם שאין המלביש לוקה כי אם כשלבשו 
שוגג, וכמו שכתב שם דטומאת כהן אין המטמא לוקה כי אם 
כשהמתטמא שוגג, תמה הכס"מ שם דמנא ליה הא, ומפשט 

ו כשהלובש מזיד התוספתא מוכח דאין חילוק רק דאפיל
  .איכא עבירה בפני עצמו להמלביש

 
דלפי"ז נמצא ג"כ דהלובש  )כלל כ'(וכתב באתוון דאורייתא 

כלאים לעצמו לוקה שמונים משום מלביש ומשום לובש, 
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, 
הרי עיקר דין עדל"ת ילפינן מכלאים בציצית ושם הרי  ואמאי

 הוי שני לאוין משום מלביש ומשום לובש עכ"ק.
 

ומו"ר הגאון האדיר מווייטצען זצ"ל בספרו אלף דבר כת"י 
כתב, דהכס"מ כתב משום דכתיב לא תלבש שעטנז  )אות שמ"ג(

דהמגלח את  )דף מ"ד.(נזיר  'קרי ביה לא תלביש, וכדאמרינן במס
נזיר עובר ג"כ בלאו דכתיב ותער לא יעבור על ראשו קרי ה

ביה לא יעבור דהיינו שאדם אחר אסור להעביר שער הנזיר 
)דף עיי"ש, ולפי"ז י"ל לפי"מ דכתב רשיז"ל במסכת קידושין 

דר"ש דס"ל יש אם למקרא, היכא דלא מכחשי אהדדי  י"ח:(
דרשו שניהם מקרא ומסורת, וא"כ ה"ה הכא דליכא סתירה 

פיר מחייב משום לובש ומשום מלביש, אבל למ"ד דדריש ש
רק יש אם למסורת לא נוכל לחייבו ב' רק משום המסורת, 
ולפי"ז יוצא לנו דבר חדש דאי ס"ל יש 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.
 

שתים כהלכתן ושלישית  ,תנו רבנן ,איתא )דף ו:(ת סוכה ובמסכ
אפילו טפח, ר"ש אומר שלש כהלכתן ורביעית אפילו טפח, 
במאי קא מיפלגי, רבנן סברי יש אם למסורת בסכת בסכת 
בסוכות הרי כאן ארבע, דל חד לגופיה פשו להו תלתא שתים 

כהלכתן, ואתאי הלכתא וגרעתא לשלישית ואוקמיה אטפח, 
"ל יש אם למקרא בסוכות בסוכות בסוכות הרי כאן ר"ש ס

שש, דל חד קרא לגופיה פשו להו ארבע שלש כהלכתן אתאי 
 הלכתא וגרעתה לרביעית ואוקמה אטפח עיי"ש.

 
ומעתה מבואר המדרש, דאיוב היה קורא תגר דאמאי באו 
עליו היסורים, אם בשביל ששתק, הלא נצמח מזה טובה 

עד שהראהו הקב"ה ם זמנם, דעי"ז יצאו ישראל ממצרים קוד
ומינה  דפנות הסוכה שלש דפנות כהלכתן ורביעית אפי' טפח,

דיש אם למקרא, וילפינן מכלאים בציצית דעשה דוחה שני 
לאוין, ולפי"ז י"ל דתשובה מהני על חטא דע"ז, וי"ל דלכן 
יצאו בני ישראל קודם הזמן, ולא היו צריכין לקושי השעבוד, 

 .ואז נתקררה דעתו ודו"ק
 
 

 אושפיזא דיוסף
 
 

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

 מפרש דקאי על חטא אדם הראשון וצ"ב.
 

לולב הגזול פסול,  )דף כ"ט:(והנבס"ד, דאיתא במסכת סוכה 
בשלמא יו"ט ראשון דכתיב לכם משלכם, אלא ביו"ט שני 

, אמר ר' יוחנן משום רשב"י, משום )מהיכא תיתי למיפסליה(לא אמאי 
דהו"ל מצוה הבאה בעבירה, שנאמר והבאתם את הגזול ואת 
הפסח וכו', ופליגא דר' יצחק, דאמר ר' יצחק בר נחמני אמר 

אלא ביו"ט ראשון, אבל ביו"ט שני  )דגזול פסול(שמואל, לא שנו 
יוצא נמי בגזול  ב לכם למעוטי()דהא ביו"ט שני לא כתימתוך שיוצא בשאול 

 וכו' עיי"ש. 
 

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

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

 
האשה  ,)דף ל"ז:(איתא במסכת ביצה , דושיתםויש ליישב ק

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

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

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

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

סור תחומין יהיה גם חלק ממון שיש לה ולא קשה לי על חלק ממון שיתבטל אצל הרוב אלא האי

, ומשני הגמ' שמא תעשה עיסה בשותפות או בטל לגבי הרוב(
תבלין לטעמא עבידי וטעמא לא בטיל או משום דהוי דבר 



 

 יב 

שיש לו מתירין דלא בטיל, אמנם לולא הני טעמים הייתי 
אומר לשיטת ריו"ח דאם יש בדבר אחד ענין איסור וגם ממון 

צד האיסור שיש  של חבירו, אף דחלק ממון אינו בטיל אבל
  .בו נתבטל עיי"ש

 
ומעתה לפי"ז אם גזל לולב של חבירו ונתערב בשאר לולבין 
שלו שמצד דין תורה יבש ביבש בטיל ברוב, א"כ אם מצד 
מצהב"ע זה הוי חלק איסור שפיר נתבטל ולא הוי מצהב"ע, 
אבל מצד האיסור לכם שהוא ממון של חבירו אינו בטיל 

 ושית התוס'.וצריך קרא בכה"ג, ומתורץ ק
 

אך לכאורה קשה דאם הלולב נתערב בשאר לולבין הו"ל מין 
במסכת  ותפאינו בטל, ולשיטת התוס ן במינויומ ,במינו

 הד"ה ורבי, אפילו יבש ביבש אינו בטל, רק ז )דף כ"ב:(מנחות 
ן ידמ )דף ע"ג:( רהזודה בס"ל במסכת ע י יוחנןבדהלא ר אינו,

 , ולשיטתו שפיר ניחא תי')דף ק"ט(בטל ועיין רש"י חולין  במינו
הנ"ל דאיצטריך קרא לפסול אפילו היכא דנתבטל ברוב, אבל 

אינו בטיל,  ן במינוידמ )דף כ"ט:(שמואל ס"ל במסכת פסחים 
, ולפי"ז אי אפשר לתרץ קושית )שם(ועיין רש"י במסכת חולין 

 התוס' כן. 
 

ולפי"ז מובן היטב דאזלי לשיטתייהו, דשמואל לשיטתו 
 אינו פסול מה"ת, דאל"כ ה הבאה בעבירהוהוכיח דע"כ מצ

קשה קושית התוס' למ"ל לכם, דאין לתרץ כמו שכתבנו 
דמיירי היכא שנתערב בלולבין אחרים, דהלא שמואל ס"ל 

לאו דאורייתא,  ה הבאה בעבירהומצמב"מ אינו בטל אע"כ ד
אבל ריו"ח לשיטתו שפיר הוכיח דמצהב"ע פסול דאורייתא, 
ואי דקשה קושית התוס' למה לי לכם, שפיר י"ל כתירוצינו 

חבירו ונתערב, ואי דהוי מב"מ, הלא ריו"ח אם גזל לולב של 
 ס"ל מב"מ בטל עכ"ד.

 
 לוכבר נתחבטו בה כל חכמי לב לבאר התמיה הנשגבה ע

, שנצטווה על מצוה קלה יציר כפיו של הקב"ה אשוןהרם אד
אחת בלבד, מפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכלו, והיתכן 

י וידיד ,ואכל מעץ הדעת על מאמר פי ה' שלא עמד בה ועבר
הרה"ח מוהר"ר שלמה יעקב געלבמאן ע"ה אמר לי בשם 

 ,(:)דף פ"חאיתא במסכת שבת הרה"ק ר' שמעון מלעלוב זי"ע, ד
דכשעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מה 
לילוד אשה בינינו, אמר להן לקבל תורה בא, אמרו לפניו וכו' 

שה אך ממה אנוש כי תזכרנו וגו' תנה הודך על השמים וכו' 
  .עיי"שאמר להם כלום יצה"ר יש לכם וכו' 

 
וכתבו המפרשים דטענתם היתה שהתורה תנתן להם מכח 
דינא דבר מצרא דכיון דהשראת השכינה הוא בגבהי מרומים 

 ,ע"כ יש להם דין מצרנים וזוכים בהתורה עפ"י שורת הדין
, והטעם דלא ])מ"ב אות י"ט(השבועות  ]עיין בבנ"י במאמרים לחג

מלאכים את התורה, משום שאין להמלאכים יצר הרע, קבלו ה

והיצה"ר בא לו לאדה"ר כשאכל מעץ הדעת כמש"כ רשיז"ל 
ולא יתבששו וז"ל, שלא היו יודעים דרך  עה"פ כ"ה(-)פרשה ב

צניעות להבחין בין טוב לרע ואעפ"י שנתנה בו דעה לקרות 
שמות לא נתן בו יצר הרע עד אכלו מן העץ ונכנס בו יצר הרע 

ידע מה בין טוב לרע עכ"ל, ולכן אכל מעץ הדעת כדי שעי"ז ו
 יקבלו ישראל את התורה ולא המלאכים עכ"ד.

 
, אמר לפניו, רבש"ע תורה (שם)איתא במסכת שבת אך לפי"מ ד

שאתה נותן לי מה כתיב בה, אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך 
מארץ מצרים, אמר להן כלום למצרים ירדתם לפרעה 

, א"כ בלא"ה מה תהא לכם וכו' עיי"שהשתעבדתם תורה ל
לא שייך התורה להמלאכים, ואין לו התנצלות על מה שאכל 

 .מעץ הדעת
 

והנה המפ' הקשו היאך יצאו ישראל ממצרים קודם הזמן, 
דהגזירה היתה ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, והם לא 
היו במצרים כ"א רד"ו שנים, ובספר ילקוט ראובני השלם 

עה"פ והכנעני  )פרשת לך לך(הביא מספר ציוני  ות ק"ד()אפרשת בא 
אז בארץ וז"ל, בברית בין הבתרים כשנגזר גלות על אבותינו, 
ירדו מלאכי השרת למצרים, ושהו שם עד שבאו ישראל לשם 
ויצאו משם, כל אותו זמן היו המלאכים שם, וכשנגאלו 
ישראל יצאו המלאכים אתם, ולכן התחיל חשבון הגאולה 

בין הבתרים שהרי המלאכים נשתעבדו מאותה שעה,  מברית
והיינו דכתיב יצאו כל צבאות ה' אלו המלאכים עכ"ל, ועיין 

בשם הזוה"ק ביום ההוא  )דף קי"ד מדהפ"ס(בבגדי אהרן פ' מסעי 
ולפי הנ"ל , יצאו צבאות ה' שהמלאכים השלימו הזמן עיי"ש

א"כ הדרא  ,דהמלאכים ירדו למצרים והם השלימו הזמן
 נתם דהם יקבלו את התורה.טע

 
די"ל דלכן יצאו בני ישראל  שיםראך נודע מה שתירצו המפ

ממצרים טרם נמלאו להם ארבע מאות שנה, דקושי השעבוד 
   שהמצריים שיעבדום בעבודת פרך יותר ממה שנגזר 

 ש רבהראיתא במדכד עליהם, זאת עלתה להם להשלים הזמן,
בון , אמרו ישראל לפני הקב"ה רא(-ו")פרשה טפרשת בא 

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

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

 
 ,אמר ר' חמא בן גוריא אמר רב ,)דף י:(שבת מסכת איתא באך 

הבנים, שהרי בשביל משקל שני  לעולם אל ישנה אדם בנו בין
סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו 

וכתבו  אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים עיי"ש,
ואע"ג דבלא"ה נגזר דכתיב ועבדום וענו  ,(ד"ה ה"ג) התוס'

נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד, ה אותם, שמא לא הי
וד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, וא"כ לא הרי דקושי השעב

  .היה יכול להשלים הזמן דד' מאות שנה



 

 יג 

דתליא בהא, דא"א דמכירת יוסף נחשב  שיםרוכתבו המפ
לחטא אז קושי השעבוד בא לכפר על חטא דמכירת יוסף ולא 
השלים הזמן, משא"כ א"א דמכירת יוסף לא הוי חטא אז 

 שפיר י"ל דקושי השעבוד השלים הזמן.
 

עה"פ ויבא יוסף את דבתם רעה,  ז(-)פ"דבמד"ר בראשית  ואיתא
מה אמר, ר' מאיר אומר חשודין הן בניך על אבר מן החי וכו' 

אמת שאכלו אבר מן החי,  הממ"נ אם הי הקשו המפ'עיי"ש, ו
על איסור  היתכן שיעברו בשאט נפש יוקשה על השבטים 

יה ה, ואם לא אבר מן החי דהוא מז' מצות שב"נ נצטוו עליהם
 ומפישקר חלילה  ציאיו היתכן דיוסף הצדיק , אמת הדבר

 ויוציא שם רע על אחיו.
 

כתב, די"ל  )שנת תש"ס(ובחידושי תורה מהר"א ט"ב פרשת ויגש 
שאכלו אבר מן החי שנפל בתוך ס' חתיכי בשר, והוה מין 
במינו, ואיפלגו יוסף עם אחד בפלוגתת הראשונים אי מין 

         "ל כשיטת רש"י במסכת במינו בטל או לא, דיוסף ס
       ד"ה ותו לא, דמין במינו לא בטל, ולכן  )דף ק"ט.(חולין 

היתה אבר מן החי ואסור באכילה, ולכן ויבא יוסף את דבתם 
רעה אל אביהם, אבל השבטים ס"ל כשיטת התוס' במסכת 

ד"ה אמר רבא, דמין במינו בטל, ולכן היה מותר  )דף צ"ז.(חולין 
 באכילה עכ"ד.

 
דאתיא המדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון,  ומעתה מבואר

, ולכאורה למ"ל קרא הא בלא"ה אסור משום למעט גזול
    מצהב"ע, וע"כ דצריך קרא אם גזל לולב של חבירו 
ונתערב, ואי דהוי מב"מ, הלא ס"ל מב"מ בטל, וכיון דמין 

מכירת יוסף לא הוי במינו בטל א"כ הצדק הוא עם השבטים, ו
ולכן יצאו  שעבוד השלים הזמןשפיר י"ל דקושי ה, וחטא

     דהמלאכים ירדו למצרים קודם הזמן, ולא צריכין לומר 
, ומעתה התורה לא שייכת להמלאכים כמו והם השלימו הזמן

שאמר להם משה כלום למצרים ירדתם, ומעתה אין לו לאדם 
הראשון התנצלות דלכן אכל מעץ הדעת כדי שעי"ז יקבלו 

ן לכפר על מעשה ישראל את התורה ולא המלאכים, ולכ
 ראשון ודו"ק.

 
 

 
 
 
 

****** 
 
 
 
 
 

 
 

 אושפיזא דדוד
 
 

ואיתא במדרש  מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים:
מה יפית בלולב ומה נעמת  )פרשה ז'(שיר השירים רבה 

 וצ"ב. בתשובה
 

, עפימש"כ בספר חנוכת התורה לפרש המדרש, והנבס"ד
, דרבנן סברי לולב אין צריך )דף ל"ג.(דאיתא במסכת סוכה 

ר' יהודה סבר לולב צריך לאגד, דכתיב זה אלי ואנוהו, לאגד, 
התנאה לפניו במצות עיי"ש, וי"ל דרבנן ס"ל דזה אלי ואנוהו 
אתיא לומר הפירוש שכתב רשיז"ל בחומש בכבודו נגלה 

  .עליהם והיו מראין אותו באצבע וכו'
 

והנה איתא בבראשית רבה שני טעמים למה כהו עיניו של 
ח שוחד מעשיו, ועוד טעם מפני יצחק, חד טעם מפני שלק

שהציץ בשכינה, ואיתא במדרש, דהשטן שואל להקב"ה 
היאך מקבל תשובה הא הוי כמקבל שוחד, והשיב לו הקב"ה, 
כשישראל עושים תשובה נקראים בנים, ואב מבנו מותר 
לקבל שוחד, א"כ לפי"ז ליכא למימר דלכן כהו עיניו של 

עכצ"ל מפני יצחק משום שוחד, דהא אב מבנו מותר, ו
  .שהציץ בשכינה

 
וזהו כוונת המדרש, מה יפית בלולב כלומר כאותו מאן דאמר 
דלולב צריך לאגד להיות יפה ונאה משום דכתיב זה אלי 
ואנוהו, וקשה דילמא הפירוש כאידך המאן דאמר שהיו 
  מראין אותו באצבע, וצ"ל דזה אינו דהא יצחק שהיה 

דלמא כהו עיניו מסתכל בשכינה כהו עיניו, אך אכתי קשה 
מחמת שלקח שוחד, ועכצ"ל דאב מבנו מותר ליקח שוחד, 
ולכן מה יפית בתשובה דלפי זה שפיר מועיל תשובה עכ"ד 

 החנוכת התורה.
 

       במסכת ברכותועפ"י דרכו יש לומר באופן אחר, דאיתא 
בקרא ויבן ה' את הצלע, חד  )דף י"ח.(ובמסכת עירובין  )דף ס"א.(

)היינו דמיד בתחילה נברא אדה"ר בצורת זכר ונקבה ואח"כ  אמר דו פרצופין נבראו

)היינו שמתחלה נברא רק , וחד אמר שמן הזנב נבראה חלקו הקב"ה לשנים(

פריך,  )שם(, ובמסכת ברכות נברא עמו נבראת חוה(שבפרצוף אחד ומן הזנב 
בשלמא למ"ד דו פרצופין נבראו היינו דכתיב אחור וקדם 

אבל למ"ד מן הצלע נבראת מאי  נו שני פרצופין()מלשון צורה דהייצרתני, 
  .אחור וקדם עיי"ש

 
ויש לתרץ קושית הגמרא, עפי"מ דאמרינן במסכת בבא בתרא 

, דפליגי התם אמוראי אם שכינה במערב או דשכינה )דף כ"ה.(
, דבזה יובן הא דקרי )ד"ה רוח מערבית(בכל מקום, וכתבו התוס' 

)דף ינן במסכת חגיגה קרא למערב אחור ולמזרח קדם כדדרש



 

 יד 

אחור וקדם צרתני לענין מזרח ומערב, והיינו משום   י"ב.(
דשכינה במערב ופני השכינה למזרח, ולכן קרוי מערב אחור 

  .ומזרח קדם
 

ובהמשך התוס' איתא הגה"ה מרבינו יצחק בר יהודה דפירש 
דכשנברא אדם הראשון היה פניו למזרח ואחוריו למערב וזהו 

צרתני, אך  הקשו דהיאך אפשר לומר דכתיב אחור וקדם 
דלכן כתיב אחור וקדם צרתני לפי שאדם נוצר ממערב ופניו 
היה למזרח, כי לא יתכן כי זה האדם פניו היה למזרח ואחוריו 

 למערב למאן דס"ל דשכינה הוא במערב ע"כ הגה"ה.
 

שמעתי אומרים  )אות ב'(וכתב בספר עיר בנימין למסכת סוכה 
כי בדייקא נברא אדה"ר כן שיהיו פניו לתרץ קושית התוס' 

למזרח ואחוריו לגבי שכינה, להורות כי אסור להסתכל 
בשכינה, ולכך מיד בתחילת יצירת האדם היה פניו למזרח 
כדי שלא יסתכל בשכינה עכ"ד, ולפי"ז י"ל דהמ"ד דס"ל דמן 
הצלע נבראה ס"ל דקרא אחור וקדם צרתני קאי להא דאדה"ר 

וריו למערב להורות דאסור להסתכל נברא פניו למזרח ואח
 בשכינה.

 
ונודע קושית המפ' דהאיך מהני תשובה, הלא הקב"ה הוא 

דמלך שמחל על כבודו  )דף ל"ב:(קידושין מסכת מלך, וקיי"ל ב
  .אין כבודו מחול עכ"ק

 
כתב לתרץ עפימש"כ בספר זרע  )פרשת אחרי(ובקדושת יו"ט 

ושב ה' אלקיך את  ג(-)דברים ללפרש הפסוק  )פרשת נצבים(קודש 
שבותך וגו', דהנה כשאדם שב בתשובה ומתחרט מאוד על 
מעשיו הרעים שעשה עד עתה, וזה ידוע שכל מה שהאדם 
עושה למטה, גורם כן למעלה בעולמות העליונים, 
דבאתערותא דלתתא אתער לעילא, ועד"ז פירשו הצדיקים 

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

בו יתברך הכח הזה לעורר בכל מעשיו למעלה, ולכן כשאדם 
עושה תשובה ומתחרט על חטאו גורם תשובה למעלה, ע"ד 

שכביכול אומר ואשר  )דף ל"ב.(ברכות מסכת שאמרו חז"ל ב
הרעותי, אני הוא שגרמתי להם שבראתי את היצר הרע, ושב 

ומתחרט על בריאת היצר הרע, וזה שאמר ושב  הוא כביכול
ה"א את שבותך כלומר שהוא כביכול ישוב בתשובה על ידי 
שבותך, וזה שובה ישראל עד ה' אלקיך, רצ"ל דגם הוא ישוב 

ויתחרט על זה עכ"ד, ושמעינן מזה דגדולה תשובה שמגעת 
עד כסא הכבוד, עד ועד בכלל שכביכול שב ומתחרט על 

, וממילא רווחא לן שמעתתא, דאף שברא את היצר הרע
דמשורת הדין אינו מועיל תשובה, עם כל זה מחמת שגם הוא 
יתעלה צריך לעשות תשובה על שגרם לנו שברא היצר הרע, 
על כן הוצרך הוא יתברך לומר שיועיל תשובה גם לנו ומלך 

 פורץ גדר וכו' עכ"ד.
 

מאי  דרש רב נחמן בר רב חסדא, )דף ס"א.(ברכות מסכת ואיתא ב
דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם בשני יודי"ן, שני יצרים 
ברא הקב"ה אחד יצר טוב ואחד יצר רע, מתקיף לה רב נחמן 
בר רב יצחק, אלא מעתה בהמה דלא כתיב בה וייצר לית לה 
יצרא, והא קא חזינן דמזקא ונשכא ובעטא, אלא כדר' ירמיה 

ברא הקב"ה  בן אלעזר, דאמר ר' ירמיה בן אלעזר דו פרצופין
  .באדם הראשון שנאמר אחור וקדם צרתני עיי"ש

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

, "ס()דף צ"ו מדפההקב"ה, ועיין בספר סמיכות חכמים בהקדמה 
ולפי"ז דהקב"ה מתחרט ואמר אשר הרעותי, יוצדק רק למאן 
דס"ל וייצר היינו דברא הקב"ה יצר טוב ויצר הרע, ואמרינן 
דחוה מצלע נבראת, משא"כ מאן דס"ל דדו פרצופין נבראו 
ולא ברא הקב"ה את היצר הרע, רק נברא ע"י חטא אדם 

 הראשון, לדידיה ליתא לדרש זה.
 

כמ"ד דצריך אגד ה יפית בלולב, ובזה יבואר המדרש, מ
להיות יפה ונאה, משום דכתיב זה אלי ואנוהו, ולא כמ"ד 
שהיו מראין באצבע זה אלי, דהלא אסור להציץ בשכינה, 

קרא אחור וקדם צרתני קאי , ומן הצלע נבראהחוה דס"ל ד
להא דאדה"ר נברא פניו למזרח ואחוריו למערב להורות 

מהני תשובה, ולכן דל ושפיר י" ,דאסור להסתכל בשכינה
 בתשובה ודו"ק. מתקאמר המדרש ומה נע
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