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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

שחסידים  ,איתא בזוהר ,)או"ח סי' תצ"ד(כתב המגן אברהם 
הראשונים היו נעורים כל הלילה ועוסקים בתורה, וכבר נהגו 

לפי פשוטו, שות כן, ואפשר לתת טעם עפ"י רוב הלומדים לע
והוצרך הקב"ה להעיר אותם  ,שישראל היו ישנים כל הלילה

איתא לכן אנו צריכין לתקן זה עכ"ל, וכן  ,כדאיתא במדרש
 ,עד שתי שעות ביום ל, וישנו ישרא)פרק מ"א(ר' אליעזר בפרקי ד

הלילה קצרה, ויצא משה למחנה ששעת יום בעצרת ארכה ו
מעורר אותם משינתם, אמר להם עמדו  הוהי לישרא

 משינתכם וכו' עיי"ש.
 

ישנים במעמד  לד לבאר בדרך דרוש דאמאי היו ישראוהנבס"
דבשעה שעלה משה  ,פ"ח:()דף שבת מסכת קדוש כזה, דאיתא ב

למרום, אמרו מלאה"ש לפני הקב"ה מה לילוד אשה בינינו, 
אמר להם לקבל תורה בא, אמרו לפניו תנה הודך על השמים 

כתיב בתורה אנכי ה' אלקיך אשר  ,ומשה השיב להם ,וכו'
הוצאתיך מארץ מצרים, כלום למצרים ירדתם וכו' עיי"ש, 

תורה ולא המלאכים, הקבל הרי לן דלכן זכו בני ישראל ל
 מחמת שהמלאכים לא היו במצרים. 

 
ולכאורה יש להעיר, דהנה המפ' הקשו דהיאך יצאו ישראל 
ממצרים קודם הזמן, דהגזירה היתה ועבדום וענו אותם ארבע 
מאות שנה, והם לא היו במצרים כ"א רד"ו שנים, ובספר 

שת )פרהביא מספר ציוני  )אות ק"ד(ילקוט ראובני השלם פרשת בא 

עה"פ והכנעני אז בארץ וז"ל, בברית בין הבתרים  לך לך(
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 מברית בין הבתרים שהרי המלאכים 

תעבדו מאותה שעה, והיינו דכתיב יצאו כל צבאות ה' אלו נש
 )דף קי"ד מדהפ"ס(ועיין בבגדי אהרן פ' מסעי המלאכים עכ"ל, 

בשם הזוה"ק ביום ההוא יצאו צבאות ה' שהמלאכים השלימו 
וכיון דהמלאכים היו במצרים שוב נופל טענת הזמן עיי"ש, 

הדרא משה כלום למצרים ירדתם, דהא לפי"ז היו במצרים, ו
 .טענת המלאכים דהתורה שייכת להם

 
, אמרו ישראל לפני א(-ו")פרשה טאיתא במד"ר פרשת בא אך 

הקב"ה רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו 
להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 

דקושי  )שם(הנה הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר  יא(-)שה"ש ב

ולפי"ז י"ל הגלות עיי"ש,  השעבוד הדומה לסתיו השלים
 דהמלאכים לא היו במצרים.

 
אמר רבא בר מחסיא אמר רב  ,)דף י:(שבת מסכת אך איתא 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(, וכתבו התוס' עיי"ש למצרים
נגזר עליהם עינוי  התיב ועבדום וענו אותם, שמא לא הידכ

כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד, הרי דקושי השעבוד הוא בשביל חטא 
דמכירת יוסף, וא"כ לא היה יכול להשלים הזמן דד' מאות 

שב שנה, וכתבו המפ' דתליא בהא, דא"א דמכירת יוסף נח
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.
 

)ח"ב והנה בויכוח בין יוסף להשבטים כתב בעצי חיים עה"ת 

 ,תנו רבנן ,)דף ל"ה:(ברכות מסכת איתא בדפליגי בזה, ד (פרשת וישב
לפי שנאמר לא ימוש ספר ת דגניך מה תלמוד לומר, ואספ

ת"ל ואספת  ,)שלא יעסוק בדרך ארץ(יכול דברים ככתבן  ,התורה מפיך
)שאם תבא לידי צורך הבריות מדת דרך ארץ  )עם דברי תורה(דגנך הנהג בהן 

)בתמיה, דברי ר' ישמעאל, רשב"י אומר אפשר  סופך ליבטל מדברי תורה(

ש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וכו' אדם חור אפשר כדבריך(
אלא בזמן שישראל עושין רצונו של  ,תורה מה תהא עליה

מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים שנאמר ועמדו זרים ורעו 
  .את צאנכם וכו' עיי"ש

 
וכתב המהרש"א, דודאי יש צדיקים גמורים דמקוים בהם 

וך שמלאכתם נעשית על ידי אחרים, אלא שאין לכל אדם לסמ
הרבה עשו כרשב"י  )שם(על זה שהוא צדיק גמור, וז"ש בגמ' 

ולא עלתה בידם דרוב העולם אינם צדיקים גמורים, אבל 
לעתיד שנאמר ועמך כולם צדיקים יקוים בנו ועמדו זרים ורעו 
צאנכם, ולפי"ז י"ל דהשבטים הלכו לרעות את צאן אביהם 
ופרש"י שהלכו לרעות את עצמן, וא"כ מבואר שקיימו 
בעצמם הנהג בהם מדת דרך ארץ ולא החזיקו עצמם לצדיקים 
גמורים, וס"ל כר' ישמעאל, אבל יוסף לא עסק בהלכות דרך 
ארץ וקייים לא ימוש בספר התורה הזאת דברים ככתבן והיה 
תמיד עם יעקב, וכל מה שיעקב למד בבית מדרשו של שם 

 ועבר, מסר ליוסף עיי"ש.



 

 ב 

אמר רב יהודה לא איברי לילה  ,)דף ס"ה.(עירובין מסכת ואיתא ב
אלא לשינתא, א"ר שמעון בן לקיש לא איברי לילה אלא 

דפלוגתתם  (דף י"ח. )פ' באלגירסא עיי"ש, וכתב בספר זרע ישראל 
דא"א דוהגית תליא אי והגית בו יומם ולילה הוי חוב או רשות, 

בו יומם ולילה הוה חובה אז ע"כ ס"ל דלא איברי לילה אלא 
א"כ א"א דוהגית בו יומם ולילה הוה רשות אז לגירסא, מש

 ס"ל דלא איברי לילה אלא לשינתא עיי"ש.
 

ולפי"ז י"ל דכדי להוריד התוה"ק למטה לארץ ולהוציא 
מטענת המלאכים דהתורה שייכת להם משום דינא דבר מצרא, 
היו ישנים להראות דלא איברי לילה אלא לשינתא, ולפי"ז 

, והצדק הוא עם הוה רשות אמרינן דוהגית בו יומם ולילה
ולא השבטים, ומעתה י"ל דקושי השעבוד השלים הזמן, 

צריכין לומר דהמלאכים השלימו הזמן, ולפי"ז שוב איכא 
טענת משה כלום לפרעה השתעבדתם, ולפי"ז ליכא טענת בר 
מיצרא, והתורה שייכת רק לבני ישראל, ולכן היו בני ישראל 

 ישנים באותו לילה ודו"ק.
 
 

**** 
 
 

, ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים ז.(")דף פבמסכת שבת  איתא
ושיבר  ,ופירש מן האשה ,הקב"ה עמו, הוסיף יום אחד מדעתו

הוסיף יום אחד מדעתו מאי דריש, היום ומחר,  ,את הלוחות
היום כמחר, מה למחר לילו עמו אף היום לילו עמו, ולילה 

וכו',  דהאידנא נפקא ליה, שמע מינה תרי יומי לבר מהאידנא
ופירש מן האשה מאי דריש, נשא קל וחומר בעצמו, אמר, ומה 
ישראל שלא דיברה שכינה עמהן אלא שעה אחת וקבע להן 

וגו' ליום השלישי ה תורה והיו נכונים , אמר)אימתי ידבר עמהם(זמן 
עה שכינה מדברת עמי שואל אשה, אני שכל שעה  אל תגשו

על אחת כמה וכמה , קודם לכן( )לדבורו שאוכל לפרושואינו קובע לי זמן 
, ומה פסח שהוא אחד אמר, מאי דריש הלוחותאת בר ש וכו',

)מומר שנתנכרו מעשיו לאביו מתרי"ג מצות אמרה תורה וכל בן נכר 

וישראל  )תלויה בלוחות הללו(לא יאכל בו, התורה כולה כאן  שבשמים(
כו עיי"ש, והאריוכו'  )שאינם כדי לה(מומרים על אחת כמה וכמה 

 המפ' לבאר שייכות הך ג' דברים.
 

ושע בן הר' י ,תניא ,א:(")דף לנדרים מסכת ב דאיתאוהנבס"ד, 
קרחה אומר, גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא 
עמדו לו כשנתרשל מן המילה שנאמר ויפגשהו ה' ויבקש 

 ,רשמשה נתרשל מן המילה, אלא כך אמ המיתו, אמר רבי, ח"ו
היא שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם  סכנה ,אמול ואצא

הקב"ה אמר לי לך  ,כואבים וגו', אמול ואשהא שלשת ימים
ן שוב מצרימה, אלא מפני מה נענש משה מפני שנתעסק במלו

שנאמר ויהי בדרך במלון  לו להתעסק במילה תחלה( ה)ואח"כ במילה והיתחלה 
 עיי"ש. )ומשמע דמיד שבא מן הדרך נתעסק במלון(

כתב עה"פ ותקח צפרה צר,  )פרשת שמות(משה להחת"ס בתורת ו
דמילה אינה מכה של חלל,  )סי' נ'(לבאר, דמבואר בספר המכריע 

דאין סכנה במילה רק כשמל בסכין, משא"כ כשמל בצור אין 
, דמצוה מן ה"א(-)פ"בלה סכנה, אך מבואר ברמב"ם הל' מי

 ול בחרב, ונמצא דאלו היה משה מל את בנו בצורהמובחר למ
ואחר כך היה יוצא לדרך לא היה שום סכנה לתינוק, אך זה 

באופן  ק"ו( )סי'והחכם צבי  )ח"ד סי' י"ג(תליא בפלוגתת הרדב"ז 
עדיף לאחרו  ותר, איישאפשר לקיים המצוה לאחר זמן בהידור 

ולקיימו באופן המובחר, או דזריזין מקדימין למצות עדיף 
תו דמצוה מן ויקיימה עתה כמו שהיא, ומשרע"ה סבר בדע

המובחר עדיף ועל כן נמנע מלמולו עתה בצור והמתין עד 
 בואו למצרים שאז ימולו בסכין עכ"ד.

 
כל היום כשר לקריאת המגילה  ,)דף כ:(מגילה מסכת איתא בו

וכו', וכתב רשיז"ל ואע"ג דקיי"ל דזריזין מקדימין למצות, 
דכתיב וישכם אברהם בבקר, אפילו הכי כשר כל היום עכ"ל, 

ד"ה כל יום כשר, דלכאורה מאי חידוש  )שם(והקשה הטו"א 
איכא בדבר, דמהיכי תיתי נימא, דאם לא נזדרז לקיים את הדין 
של זריזין מקדימין למצוות, יפסיד את קיום גוף המצוה ולא 
יעשנה כלל עיי"ש, וכתב השפת אמת לתרץ, דרש"י ס"ל 

יי"ל דהמתניתין דין לכתחלה אתיא לאשמעינן, וקמ"ל דאף דק
דזריזין מקדימין למצוות, מ"מ אפשר אף לכתחלה לעשות את 
המצוות כל היום, דדין הקדימה דזריזין לא הוי חיוב גמור, 

 אלא רק למצוה מן המובחר עיי"ש.
 

דילפינן מוישכם  )דף כ"ח:(יומא מסכת וכן מוכח מדברי המאירי ב
אברהם בבוקר דזריזין מקדימין למצוות, וכתב ע"ז המאירי 

, ומכל מקום ראוי לזריזים להקדים בה בשחרית, שלא וז"ל
יראה כמתרשל בה מצד חמלתו על הבן, ולאחוז בדרכי 
האבות, שנאמר עליהם בכיוצא בה, וישכם אברהם בבוקר 

מדייק מדברי  )דף ד.(פסחים מסכת עכ"ל, ובגליוני הש"ס ב
המאירי דס"ל דהדין של זריזין אינו חיוב גמור אלא שראוי 

 י האבות עיי"ש. לאחוז במעש
 

מדברי הגאונים המובאים  )סי' רס"ב אות י"ג(וכן הוכיח בספר הברית 
וז"ל, מצוה מן המובחר להקדים מילה  )ח"ב סי' רע"ה(באור זרוע 

בהשכמה עכ"ל, הרי דזה אינו אלא מצוה מן המובחר ולא 
ד"ה ורבנן ס"ל שהוא  )דף ד:(ר"ה מסכת חיוב, וכן הטו"א ב
כתב ג"כ שיש פוסקים  )כלל שכ"א(מערכת א'  מדרבנן, ובשדי חמד

שסוברים שהוא רק הנהגה טובה עיי"ש, אך במערכת יוהכ"פ 
הביא השדי חמד בשם ספר החיים שהוא חיוב גמור  )סי' א' אות י"ד(

 מה"ת עיי"ש.
 

ולכאורה יש להוכיח דזריזין מקדימין למצות הוא חיוב גמור 
ום השמיני ימול בשר דרשינן ובי )דף קל"ב.(שבת מסכת בדמקרא, 

 )דף נ"ט.(סנהדרין מסכת ערלתו אפילו בשבת עיי"ש, וכן מבואר ב
כל מצוה שנאמרה לבני נח ונישנית בסיני לזה  ,דאיתא שם



 

 ג 

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

ומשני ההוא  ,)דלא חשבה גבי שבע מצות(נח  לישראל נאמרה ולא לבני
והקשה למשרי שבת הוא דאתא ביום ואפילו בשבת עיי"ש, 

ד"ה ונראה, דלמ"ל קרא דמילה דוחה  )פ' תזריע(בספר פנים יפות 
שבת, אמאי לא אמרינן דעשה דמילה דוחה הל"ת דשבת, דהא 

 .עכ"ק כללא הוא בכה"ת דאמרינן עשה דוחה ל"ת
  

והשתא  ,)דף ד.(פסחים מסכת ץ, דאיתא בולכאורה יש לתר
דקיי"ל דלכו"ע אור אורתא הוא, מכדי בין לר' יהודה ובין לר' 
מאיר חמץ אינו אסור אלא משש שעות ולמעלה, ונבדוק 
בשית, וכי תימא זריזין מקדימין למצות, ונבדוק מצפרא, 
דכתיב וביום השמיני ימול בשר ערלתו ותניא כל היום כשר 

יזין מקדימין למצות שנאמר וישכם אברהם למילה אלא שזר
בבוקר וכו' עיי"ש, וברי"ף גרס וכי תימא זריזין מקדימין 
למצות כדכתיב וביום השמיני ימול בשר ערלתו וכו' עיי"ש, 
וצ"ב לכאורה דמנ"ל מקרא דוביום השמיני דזריזין מקדימין 

 למצות.
 

סי'  )מהדו"קובספר מאיר עיני חכמים להגה"ק מאוסטרווצא זי"ע 

כתב, דלכאורה יש לעיין האיך מלין בצפרא דשבתא  ל"ט סק"א(
וצריך שוב לחלל את השבת במציצה, הרי המציצה הו"ל 

, )דף קל"ב:(שבת מסכת מלאכה מה"ת דדם מיחבר חבר כמבואר ב
ולפי"ז הרי מוטב להמתין עם המילה עד סמוך לחשיכה, 

ן ותהיה המילה בסוף היום והמציצה בלילה או אפילו בבי
השמשות ולא נחלל את השבת, וצ"ל דמשום זריזין מקדימין 
     למצות מחללין שבת גם במציצה, וכיון שכבר ניתנה 
לדחות בחבורה ע"י מילה ופריעה, שוב לא איכפת לן בהוספת 
חבורה ע"י מציצה כדי להקדים המצוה, וכ"כ החת"ס 

, ולפי"ז שפיר מבואר גירסת )דף ק"ו.(בחידושיו עמ"ס שבת 
דמקרא וביום השמיני ילפינן דזריזין מקדימין למצות, הרי"ף, 

והיינו מדלא דחינן המילה עד סמוך ללילה כדי שיעשו 
המציצה בלילה, וע"כ דזריזות המצוה חשוב כמצוה עצמה 
ולכן דחי שבת כל היום כדי לקיים מצות זריזות עכ"ד, ולפי"ז 
י"ל דבאמת לא איצטריך קרא דמילה דוחה שבת דבלא"ה דחי 

ם דאמרינן עדל"ת, אלא דאתיא להא דמותר למול בצפרא משו
משום דזריזין מקדימין למצות, ומוכח לכאורה מזה דזריזין 

 מקדימין למצוות הוא מה"ת.
 

אך לפימש"כ הפנים יפות לתרץ דלכן צריכין קרא וביום 
משום  השמיני דמילה דוחה שבת ולא אמרינן עשה דוחה ל"ת

, ולפי"ז לתו"ע עיי"שדשבת הוה לתו"ע ואין עשה דוחה 
ליכא ראיה דזריזין לומר דמילה דוחה שבת, ו איצטריך קרא

 . מקדימין למצות הוא מה"ת
 

כתב לבאר הטעם דלא אמרינן  )פרשת בהעלותך(ובספר פרי העץ 
)עיין בספר חתן סופר ערך שער ת ועשה, עפימש"כ המפ' "עשה דוחה ל

, לפי המבואר לתורה אות נ"ב(המקנה והקנין מצהב"ע אות נ"ב, ובספר עין פנים 
, דר' יוחנן ס"ל ה"ו(-)פ"זובגיטין  ה"ב(-)פ"גבירושלמי קידושין 

דהמתנה לעשות דבר ונאנס ולא עשה אז אונסא כמאן דלא 
עבד, וריש לקיש ס"ל דאונסא כמאן דעבד עיי"ש, ומבואר 

    דבחייב עצמו שלא לעשות דבר  )סי' כ"א סק"ג(בש"ך חו"מ 
אונסא כמאן דעבר לא אמרינן עיי"ש,  ונאנס ועשה אז לכו"ע

ולפי"ז נמצא דלר' יוחנן לענין חיוב קיום אונסא הוא כמאן 
דלא עבד, ולענין חיוב שלא לעשות אז בעשה באונס איננו 
כמאן דעבר, ולכן במקום דאיכא מ"ע ולנגדו עומד ל"ת, הנה 
אם נפסוק הדין דאין עשה דוחה לא תעשה וא"כ אנוס הוא 

ה מפאת הל"ת הנצבת לעומתה, עם כל זה, שלא לקיים המצו
זה לא יחשב קיום העשה שהרי אונסא הוא כמאן דלא עבד, 
     אבל אם נפסוק הדין דעשה דוחה ל"ת, אז לגבי הל"ת 
שהוא ציווי שלא לעשות הדבר שפיר לא יחשב עבירה כלל, 
דכיון שמוכרח לעשות מפני העשה כיון שהדין הוא דעשה 

שייתו ואונסא הוא כמאן דלא דוחה ל"ת, א"כ אונס הוא בע
   ת מכח סברא "עבר, וא"כ שפיר ראוי לומר עשה דוחה ל

זאת, כיון שאם לא ידחה יהיה ביטול עשה ואילו כשידחה לא 
  .תהיה עבירת לאו עכ"ד

 
ולפי"ז כיון דכל מה דאמרינן עשה דוחה ל"ת, משום דהו"ל 
אנוס על הל"ת וכמאן דלא עביד דמי, א"כ הנ"מ היכא שמוטל 

חיוב העשה ומוכרח לעבור על הל"ת מחמת קיום העשה,  עליו
אבל היכא דאיכא עשה ול"ת נגדו וי"ל מאי אולמא האי עשה 
מהאי, א"כ אין מוטל עליו כלל חיוב העשה, אלא שברצונו 
מכניס עצמו לקיום העשה, בכי האי גוונא אי אפשר לדונו 
דהו"ל אנוס לעבור על הל"ת מחמת קיום העשה, שהרי 

יה צריך למנוע עצמו מקיום העשה, וא"כ בכה"ג אין מעיקרא ה
 הל"ת נדחה עכ"ד עיי"ש.

 
ת משום ”והנה טעם האחרונים הנ"ל דאמרינן עשה דוחה ל

דאמרינן אונסא כמאן דעביד וכו', כתב בשו"ת מהר"ש ענגיל 
, דזה א"ש אי ס"ל דדרשינן טעמא דקרא, אז שפיר )ח"ב סי' ג' אות ו' (

ת, וי"ל דהוא "התורה עשה דוחה ל יש ליתן טעם אמאי אמרה
משום דאונסא כמאן דלא עביד אמרינן, ומינה דכל היכא 
שאינו אנוס עליה אלא שהוא מכניס עצמו לידי חיוב לא שייך 

ת, אך למאן דס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, אז "עשה דוחה ל
 ת הוא מגזירת הכתוב עיי"ש."עשה דוחה ל

 
מא דקרא, ולפי"ז לא היוצא לנו מזה, דאי ס"ל דרשינן טע

אמרינן עשה דוחה לתו"ע, וצריכין קרא וביום השמיני וגו' 
דמילה דוחה שבת, וליכא ילפותא דזריזין מקדימין למצות הוא 

 מדאורייתא.
 

* 
 



 

 ד 

מה מחר לילה  ,היום ומחר היום כמחר ועל הדרש שדרש משה
נה ולילה דהאידנא נפקא ליה שמע מי ,עמו אף היום לילה עמו

הקשה בחידושי חתם סופר, מי לבר מהאידנא עיי"ש, תרי יו
איך דרש משה היום כמחר וכו', הא כיון דהקב"ה אמר לו היום 
ומחר ולילה דהאידנא נפקא ליה הרי דלא קפיד רחמנא שיהיה 
לילה עמו, ומתרץ, דהיה לישראל קודם מתן תורה תורת בן נח 

וא"כ כשאמר הקב"ה למשה היום  ,דהלילה הולך אחר היום
ומחר בודאי הקפיד שיהיה ב' ימים שלמים עם לילותיהם 
 ,והיינו היום ולילה שלאחריו עמו ומחר ולילה שלאחריו עמו

אלא שבני ישראל קבלו עליהם תורת ישראל ובישראל יום 
וא"כ תו ליכא ב' ימים שלמים דהאידנא  ,הולך אחר הלילה

  כן הוסיף משה יום אחד מדעתו עכ"ד.נפקא ליה על 
 

אמנם כ"ז א"ש אי נימא דהיה לישראל תורת בן נח קודם מתן 
תורה, אבל אם כבר היה להם תורת ישראל אף קודם מתן 

בהדיא  תורה, ואפילו הכי אמר רחמנא היום ומחר הרי חזינן
ו עמו, וא"כ קשה למה הוסיף יום דלא קפיד רחמנא שיהיה ליל

 אחד מדעתו.
 
היה להם דין  לכאורה יש להביא ראיה דקודם מתן תורהו

דנודע קושית המפ', הא האבות קיימו כל התורה ישראל, 
 הוהיאך שמרו השבת הא לא נצטוו עליושבת ג"כ בכלל, 

 להם דין ב"נ עכ"ק, הסור להם לשבות כיון דקודם מ"ת היוא
ה, ולכן היו ועכצ"ל דהיה להם דין ישראל קודם מתן תור

  רשאים לשמור את השבת.
 

איתא, דדריש ריו"ח דב"נ ששבת חייב  כ"א(-)דברים אאמנם במד"ר 
מיתה, מהא דנהוג שבעולם מלך ומטרוניתא יושבין ומסיחין 
    זה עם זה, ובא אחד ומכניס עצמו ביניהם אינו חייב מיתה, 
כך השבת אות היא בין הקב"ה ובין ישראל, שנאמר ביני ובין 
     בני ישראל, לפיכך כל עכו"ם שבא ומכניס עצמו קודם 

זהו שייך רק אחרי מתן דולפי"ז י"ל  ה עיי"ש,שמל חייב מית
   דאז היתה השבת ברית בין בני ישראל להקב"ה, תורה, 

ולפי"ז י"ל דקודם מתן תורה היה להם דין בן נח, ולא קשה 
היאך שמרו את השבת, דזה דאמרינן גוי ששבת חייב מיתה 

  .זהו אחר מתן תורה
 
כל משום דהא דאמר ר' יוחנן הטעם דגוי ששבת חייב מיתה, ו

מלך ומטרוניתא קודם שמל בין עכו"ם שבא ומכניס עצמו 
, משום דאזל לשיטתו דס"ל דרשינן טעמא דקרא, חייב מיתה

 .)דף ע"ד(כמש"כ הריטב"א במסכת יומא 
   

* 
 

ובטעם הדבר שמשה פירש מאשתו ונמנע מלקיים מצות פריה 
רבן  כתב וז"ל, )סי' א'(ורביה בבן ובת, י"ל דהנה הטור בחו"מ 

שמעון בן גמליאל אומר, על שלשה דברים העולם קיים, על 

הדין על האמת ועל השלום, פי' ה"ר יונה ז"ל אין פירושו 
שבסיבת אלו נברא העולם, שהרי בתחילת הפרק אומר על 
שלשה דברים העולם עומד, ולא הזכיר אלו שזכר כאן, אלא 
הפירוש שבתחלה ברא העולם בשביל אלו הג' התורה 

דה וגמילות חסדים, אבל אחר שבראו הוצרך לג' אלו והעבו
הדין האמת והשלום בשביל קיום העולם וכו' עיי"ש, ובב"י 
שם כ' ע"ז וא"ת והלא בג' שנברא העולם יספיק לקיימו, שמי 

 שהוא סיבה להוות את הדבר כ"ש שיקיימנו עיי"ש.
 

וז"ל, למדנו  )דף קס"ד(וכתב בספר יושב אהלים פרשת משפטים 
יו ז"ל שמי שהוא סיבה להוות דבר, כ"ש שיועיל לקיימו, מדבר

)סי' א' ועפי"ז נלענ"ד טעם נכון למה שפסק מרן בשו"ע אהע"ז 

דמי שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי פטור מפריה ורביה,  סעיף ד'(
והיינו משום שיש בידו דבר שבשבילו נברא העולם, וא"כ כ"ש 

     ורביה הוא  שאותו דבר יקיימנו, וכיון דכל מצות פריה
לקיום העולם, דלא לתוהו בראה לשבת יצרה, וזה יש בידו 
  תורה שבשבילה נברא העולם, כ"ש שבה מתקיים העולם,

ואין צריך עוד למצות פריה ורביה שאינה אלא לקיום העולם 
בלבד, ולענ"ד יראה דבזה פליגי חכמים ובן עזאי, דבן עזאי 

      ם שאמרו ס"ל כך, ומשו"ה לא עסק בפריה ורביה, וחכמי
  לו נאה דורש ואין נאה מקיים, סברי דלא דרשינן טעמא 
דקרא, וגזירת הכתוב הוא פרו ורבו, ואף מי שיש בידו תורה 
אינו פטור מפריה ורביה עכ"ד, ולפי"ז י"ל דמשה ס"ל 
דדרשינן טעמא דקרא, וכיון דהוא עמוד התורה שפיר מותר לו 

 לפרוש מן האשה.
  

* 
 
 הקשה השפע חיים זצ"לרבן פסח, הנה על הק"ו הנ"ל מקו

, דלכאורה מה שהמומר אינו אוכל )גליון ג'(בגליון ישראל סבא 
מקרבן פסח זהו עונש על שעבר על הדת לבלתי האכילו מבשר 
הפסח, וכמבואר במדרש עה"פ כל בן נכר לא יאכל בו, כי 
בשמחתו לא יתערב זר וכו', וביותר מבואר במחצית השקל 

דטעמא דאסר רחמנא מומר לעבודה הוא  "ד()או"ח סי' קכ"ח סקנ
משום קנס עיי"ש, ובזה יבואר שיטת הרמב"ם בהל' קרבן פסח 

דהאיסור הוא על המאכיל את הפסח למומר, והקשו  ה"ו(-)פ"ט
המפ' דהרי בקרא כתיב כל בן נכר לא יאכל בו א"כ האזהרה 

אמנם להנ"ל דאיסור  ,)מצוה י"ג(הוא על האוכל עיין במנ"ח 
מומר הוא מטעם עונש א"ש, דלא מצינו שיהא מוטל אכילה ל

עונש על הנידון עצמו שילקה או שימות א"ע, אלא על הבי"ד 
מוטל לענשו, וה"נ בהכרח צ"ל דמוטל על בעלי הקרבן לבלי 
להאכילו, ולפי"ז יש להקשות דהרי שבירת הלוחות הו"ל עונש 
לישראל על חטאתם אשר חטאו, וא"כ איך דן משה ק"ו 

 נאסר בפסח והרי אין עונשין מן הדין עיי"ש.ממומר ש
 

תנא בריבי אומר לא הרגו  )דף ה:(מכות מסכת איתא באך י"ל, ד
נהרגין, הרגו אין נהרגין, אמר אביי בני לאו ק"ו הוא, א"ל 



 

 ה 

לימדתנו רבינו שאין עונשין מן הדין וכו' עיי"ש, והקשו המפ' 
 )דף ע"ד.(סנהדרין מסכת דלמ"ד דס"ל דעונשין מן הדין עיין ב

דפליגי בזה אביי  )דף נ"ד.(סנהדרין מסכת דר"ש ס"ל כן, ועייין ב
ורבא, הדקל"ד ונאמר ק"ו מה כשלא הרגו נהרג הרגו לא 
כש"כ דנהרג, ועוד הקשו מדוע אמר בריבי לאביו הטעם דאין 
עונשין מן הדין, הול"ל מקרא מפורש וגזיה"כ הוא ועשיתם לו 

עה"ת כתב כאשר זמם ולא כאשר זמם לעשות לאחיו, וברש"י 
מסכת כאשר עשה מכאן אמרו הרגו אין נהרג, וכן מבואר ב

, )דף י"א:(חולין מסכת ד"ה ומה הסוקל, וכ"כ רש"י ב )דף ב:(מכות 
 ומדוע הוצרך לומר לו דאין עונשין מן הדין.

 
ועיין באור החיים הקדוש עה"פ ועשיתם לו וגו' שכתב וז"ל, 

מר לו אביו בני לאו ק"ו הוא, ורבותינו ז"ל בברייתא אמרו א
א"ל לימדתנו רבינו שאין עונשין מן הדין וכו', אין להקשות 

כי בלא טעם אין  )דילפינן מכאשר זמם ולא כאשר עשה(מזה לדבריהם 
עונשין מן הדין, היה הק"ו מכריח לומר שלא בא הכתוב 
לפוטרן אם הרגו, שהרי ק"ו הדברים, ואין כח בדיוק לדחות 

י קרא שלא בדיוק, אם לא מטעם שדחה בריבי הק"ו ולאוקמ
     אין עונשין מן הדין עכ"ל, מבואר מדברי האוהחה"ק, 
דלולי הא דאין עונשין מן הדין היינו אומרים דמה שאמרה 
תורה כאשר זמם לרבותא נקט דאפילו כשלא עשה מעשה 
ייענש, וממילא ק"ו כשעשה מעשה, ולכן הוצרך לומר דאין 

אנו למידין מכאשר זמם, ולפי"ז נמצא עונשין מן הדין ומעתה 
דכל הילפותא דכאשר זמם היינו רק משום דאמרינן אין עונשין 
מן הדין, וא"כ תקשי להמ"ד דס"ל עונשין מן הדין מנ"ל 

 דהרגו אין נהרגין.
 

 )עה"ת(שהביא דברי הרמב"ן  )סי' ל"ב(ועיין בשו"ת חת"ס חו"מ 
ט העדים שכתב דהיינו טעמא דהרגו אין נהרגין, כי משפ

המוזמין בגזרת השליט, שהם שנים ושנים, והנה כאשר יבאו 
שנים ויעידו על ראובן שהרג את הנפש ויבואו שנים אחרים 
ויזימו אותם מעדותם, צוה הכתוב שיהרגו, כי בזכותו של 
ראובן שהיה נקי וצדיק בא המעשה הזה, אילו היה רשע בן 

צדיק רשע, מות לא הצילו ה' מיד בי"ד, כאשר אמר כי לא א
אבל אם נהרג ראובן, נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו עליו 
הראשונים, כי הוא בעונו מת ואילו היה צדיק לא יעזבנו ה' 
בידם כמו שאמר הכתוב ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו 
בהשפטו, ועוד שלא יתן ה' השופטים הצדיקים העומדים 

קרב אלקים לפניו לשפוך דם נקי, כי המשפט לאלקים הוא וב
ישפוט, הנה כל זה מעלה גדולה בשופטי ישראל, וההבטחה 
שהקב"ה מסכים על ידם ועמהם בדבר המשפט, וזה טעם 
ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה', כי לפני ה' הם 
עומדים בבואם לפני הכהנים והשופטים, והוא ינחם בדרך 

רגין כי אמת עכלה"ק, ולפי"ז שפיר בדין דנימא דהרגו אין נה
המשפט לאלקים הוא ולא תצא משפט טעות, אמנם זהו דוקא 
אי דרשינן טעמא דקרא, והרי אנן קיי"ל דלא דרשינן טעמא 
דקרא, ולכן מיבעיא לן קרא דכאשר זמם ולא כאשר עשה ולא 

ילפינן מק"ו משום דאין עונשין מן הדין, והשתא א"ש דלק"מ 
ן נהרגין, דר"ש אליבא דר"ש דעונשין מן הדין מנ"ל דהרגו אי

לשיטתיה אזיל דס"ל בכל דוכתא דדרשינן טעמא דקרא, וא"כ 
אפילו בלא קרא ידעינן שפיר דהרגו אין נהרגין דזיל בתר 

 טעמא דאלקים נצב בעדת אל עיי"ש. 
 

מבואר מדברי החת"ס דזה אי עונשין מן הדין תליא אי דרשינן 
גו טעמא דקרא, דלמ"ד עונשין מה"ד מוכרח לומר דמשו"ה הר

אין נהרגין דזיל בתר טעמא דדרשינן טעמא דקרא כמש"כ 
הרמב"ן, משא"כ למ"ד אין עונשין מן הדין לדידיה י"ל דלא 
דרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז י"ל דמשה שדרש הק"ו ומכח ק"ו 
זה עמד ושיבר את הלוחות, ע"כ דס"ל עונשין מן הדין, 

נצב ומוכרחין לומר דהטעם דהרגו אין נהרגין משום דאלקים 
 בעדת אל, וע"כ דדרשינן טעמא דקרא.

 
", מדעתו"ג' דברים עשה משה ובזה יבואר דברי הגמרא, 

אלה היו לשיטתו ודעתו בעת הליכתו למצרים, שסבר שה דשל
אז דמצוה מן המובחר עדיף מזריזין מקדימין למצות, דלא 
מוכח מהא דכתיב וביום השמיני לגלות דמילה דוחה שבת, 

פ"ל משום עדל"ת, וע"כ דהקרא אתיא ותקשה למ"ל קרא תי
לומר דמותר למולו מצפרא מכח זריזין למצות, די"ל דלכן לא 

שבת הוי עשה ול"ת, ולפי"ז ע"כ דס"ל שום דאמרינן עדל"ת מ
דרשינן טעמא דקרא, ומהאי טעמא הוסיף משה יום אחד 

, דכיון דדרשינן טעמא דקרא י"ל דלכן גוי ששבת חייב מדעתו
עצמו בין מלך ומטרוניתא וזהו שייך רק  מיתה משום שמכניס

אחר מתן תורה, ולעולם י"ל דקודם מתן תורה היה לבני 
ומהאי טעמא וכנ"ל,  ולכן דריש היום כמחר ישראל דין בן נח, 

דדרשינן טעמא דקרא, וכיון דהוא דכיון נמי פירש מן האשה, 
ומהאי טעמא  עמוד התורה שפיר מותר לו לפרוש מן האשה

 הלוחות ודו"ק.נמי שבר את 
 
 

**** 
 

אודך כי ובמדרש  אודך כי עניתני ותהי לי לישועה:
 , וצ"ב דמה זה ישועה לדוד.עניתני בכפיית ההר עלינו

 
עה"פ ויראו  ()פרשת משפטיםלפימש"כ בספר יציב פתגם והנבס"ד, 

את אלקי ישראל וגו', די"ל הטעם דהקב"ה כפה עליהם ההר 
וירד ה'  כ(-)פרשה י"טרו בעת קבלת התורה, דהלא כתיב בפרשת ית

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

 .עליהם את ההר כדי לכסות מראה עיניהם עכ"ד
 

וראיתם אותו  )דף מ"ג:(מנחות מסכת איתא באך י"ל לפי"מ ד
, זכירה )מצות(מביאה לידי זכירה  יצית()צוזכרתם ועשיתם, ראיה 

מביאה לידי עשיה, ורשב"י אומר כל הזריז במצוה זו זוכה 



 

 ו 

ומקבל פני שכינה, כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם את ה' 
ועיין עיי"ש,  )מה להלן שכינה אף כאן שכינה(אלקיך תירא ואותו תעבוד 

מר אלא , ר' מאיר אומר וראיתם אותם לא נא)פרשת שלח(בספרי 
וראיתם אותו, מגיד הכתוב שכל המקיים מצות ציצית מעלים 
עליו כאלו הקביל פני שכינה וכו' עיי"ש, ולפי"ז לא שייך לומר 
דכפה עליהם ההר בשביל שלא יסתכלו בשכינה, דהרי חזינן 

 .ציצית זוכה ומקבל פני השכינה דמי שזריז במצות
 

יציות מעכבות זו ארבע צ )דף כ"ח.(מנחות מסכת איתא באך י"ל, ד
את זו שארבעתן מצוה אחת, ר' ישמעאל אומר ארבעתן ארבע 

מה דקשה ליה לר"מ לכאורה י"ל דלפי"ז מצות עיי"ש, ו
א"ש אי ס"ל כר'  דהו"ל לומר וראיתם אותם,ולרשב"י 
ארבע מצות הן, ולפי"ז יש לדקדק מצות ציצית ישמעאל ד

דקאי על ע"כ כיון דכתיב אותו דהו"ל לומר וראיתם אותם, ו
ומי שזריז במצות ציצית זוכה ומקבל פני שכינה, הקב"ה, 

משא"כ לר"ע דס"ל דמצות ציצית הוא מצוה אחת, א"כ א"ש 
, ולר"ע י"ל דוראיתם אותו קאי על בפשיטות אמאי כתיב אותו

 .מצות ציצית
 

כתב, דפלוגתתם אי  )בתשובה בריש הספר דף כ"ג.(ובשו"ת חלקת השדה 
או חד מצוה, תליא בפלוגתת ר' יאשיה  ציצית הוי ארבע מצות

ור' יונתן אי לחלק צריך קרא ובלא"ה שניהם כאחד במשמע, 
או דכל אחד ואחד בפני עצמו משמע עד שיפרט לך הכתוב 
יחדיו, דהתורה אמרה גדילים תעשה לך על ארבע כנפות 

מסתבר לומר דכל כסותך וגו', ואי נימא דבעינן קרא לחלק 
משא"כ  מהיכי תיתי לחלקן לד' מצות,הציצית מצוה אחת הן ד

א"א דלחלק לא צריך קרא י"ל דכל ציצית הוי מצוה בפ"ע, 
מסכת וכתב שם לבאר דר' ישמעאל ור"ע אזלי לשיטתייהו ב

גבי נשבע לבטל את המצוה, דמשמע דפליגי  )דף כ"ז.(שבועות 
 עיי"ש. אי לחלק צריך קראר"י ור"ע בהאי מילתא 

 
, איסי בן עקביה אמר, אסור ה"ב(-"ח)פואיתא בירושלמי כלאים 

מקל וחומר, ומה אם  )היא הנולדה מן סוס וחמור(לרכב על גבי פרדה 
בבגדים שאת מותר ללבוש זה על זה את אסור בתערובתן, 
בהמה שאת אסור להנהיג בה בזו עם זו לא כל שכן את אסור 

וירכבו איש על פרדו  י"ג(-)שמואל בלרכוב עליה, ופריך והא כתיב 
)כלומר מבית המלכות שאפשר שאלו ינוסו, ומשני אין למידין מן המלכות ו

, ופריך והא כתיב והרכבתם היו עושים כן שלא ברצון דוד או שלא היה יודע מזה(
, ומשני )א"כ דוד בעצמו היה עושה כן(את שלמה בני על הפרדה אשר לי 
 ים()ונראית כפרדה אבל לא נולדה מכלאבריה מששת ימי בראשית היתה 

איתא, אסי הבבלי אומר,  ד(-)פ"ה העיי"ש, ובתוספתא כלאים 
אסור לרכוב על גבי הפרדה  מקל וחומר, ומה אם במקום 

הרי  )אחד של פשתים ואחד של צמר(שמותר ללבוש שני חלוקות כאחד 
, מקום שאסור לנהוג שתי )צמר ופשתים כאחד(הוא אסור בתערובתן 

ן, אמרו לו הרי הוא בהמות אינו דין שיהא אסור בתערובת
והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי  א(-)מלכים אאומר 

         והורדתם אותו אל גיחון, אמר להן אין  משיבין מתקוע
      , אמרו לו הרי הוא אומר)מן המלכות שהן תוקעין לדבר הלכה של תורה(

ויעש דוד הישר בעיני ה' ולא סר מכל אשר צוהו  ט"ו(-)מלכים א
ד"ה  )דף ב:(חתי עיי"ש, ועיין בתוס' חגיגה בדבר אוריה ה רק 

 לישא אשה עיי"ש.
 

כתב לפרש מה שאמר להן  )דף פ.(ובחידושי חת"ס עמ"ס חולין 
אין משיבין מתקוע, דחלילה לומר הכי על אדונינו דוד המלך 
ע"ה, דהמלכות הן תוקעין לדבר הלכה של תורה, אבל יובן, כי 

ל דבר אשר לא קדמו כתיב לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' ע
אתכם בלחם ובמים ואשר שכר עליך את בלעם וגו', ומבואר 
ברמב"ן דטעמא אשר לא קדמו הוא לעמון, אבל מואבים 

, ואשר י"ח(-ט"ו -)שופטים י"אהקדימו בלחם כמבואר בדברי יפתח 
שכר עליך הוא טעם למואב עיי"ש, ולפי"ז לכאורה לר' יאשיה 

כתיב או, הו"ל כמאן דכתיב דס"ל שם בחולין דכל היכא דלא 
יחדיו דמי, א"כ ה"נ נימא דלא קפיד קרא אלא על עמון ומואב 
יחדיו, ר"ל שיהיה אחד ממואב נשוי עמונית או בהיפוך, ואותו 
הולד היוצא מבין שניהם דאית בהו תרי טעמא שלא הקדים 
בלחם ובמים וגם שכר עליך בלעם וגו' אותו נאסר לבוא בקהל 

דלא אמרינן הכי היינו משום דקיי"ל הנקבות ולא זולת, והטעם 
מותרות עמוני ולא עמונית ומשום דאין דרכה של אשה לקדם 
ולא להשכיר, וא"כ א"א לפרש כנ"ל שלא יהיה אסור אא"כ 
נשוי למואבית דהא בנקבות ליכא איסור כלל, אלא או או 
קאמר וכל אחד מהם אסור לבא בקהל, א"כ לפי"ז יסכר פי 

רים דוד המלך ע"ה אסור לבא בקהל, דוברי שקר האומ
דממנ"פ אי דרשינן עמוני ולא עמונית הרי הותר, ואי לא דרשי 
הכי א"כ לא נאסרו אלא בחבור שניהם עמון ומואב דכמאן 
דכתיב יחדיו דמי ודהמע"ה אתי ממואב לחוד בלא צירוף 
עמון, אך כ"ז אי נימא כר' יאשיה, אך לר' יונתן ליתא להנ"ל 

סור בקהל, והנה משום זה רכבו על פרדה ואפשר שיהיה א
לברר שהלכה כר' יאשיה דלר' יונתן אסור לרכוב על פרדה 
כמבואר ברא"ש סוף הל' כלאים דהאיסור הוא מק"ו היינו נמי 
משום דס"ל דהנהגה בכלאים אסור אפילו אינם קשורים כר' 

 יונתן דאל"כ ליכא ק"ו עכ"ד.
 

יית ההר עלינו, דהוא ובזה יבואר המדרש, אודך כי עניתני בכפ
מטעם שלא יסתכלו בשכינה, וע"כ הקרא וראיתם אותו קאי על 
מצות ציצית, ומצות ציצית הוא מצוה אחת, ומשום דלחלק 

יסכר פי דוברי שקר צריך קרא, ויהי לי לישועה דמעתה 
 וכנ"ל ודו"ק. האומרים דוד המלך ע"ה אסור לבא בקהל
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