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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה לאמר: עלה אל הר 
העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני 
ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל 

אתמול  ,א"ר יודן )מובא בספר זכרון מנחם(ואיתא במדרש  לאחזה:
נאמר לו עלה אל ה', ועכשיו נאמר לו עלה אל הר 

 ענין שתולה זה בזה.ע"כ, ותמוה ה העברים
 

   רב נחמן  ,)דף י.( איעמצא בבמסכת דאיתא ב בס"ד,ה ראוהנ
המגביה מציאה לחבירו לא קנה  ,ורב חסדא דאמרי תרווייהו

הוי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים  ,חבירו, מאי טעמא
ופירש"י,  במקום שחב לאחרים לא קנה, ובחל לבע והתופס

   ב שיש כאדם הבא מאליו ותופס ממון חבירו בשביל חו
לאחר עליו ובא לקדם עד שלא יתפסנו בעל חוב אחר ונמצא 
תופס זה חב בתפיסתו זאת את הנושים האחרים לא קנה, 
        כדאמר בכתובות דלאו כל כמיניה להיות קופץ מאליו 
וחב לאלו מאחר שלא עשאו הנושה שליח לתפוס עכ"ל, 
מבואר מזה שיטת רש"י דהיכא דעשאו שליח קנה התופס אף 

 חב לאחרים. היכא דהוי
 

כתבו, דמה שפירש"י משום דלא עשאו שליח  )ד"ה תופס(והתוס' 
איתא, יימר  )דף פ"ד:(כתובות מסכת אין נראה, דבפרק הכותב ב

ושביק  )הלוה(בר חשו הוי מסיק ביה זוזי בההוא גברא, שכיב 
לשלוחיה זיל תפסה ניהליה, אזל תפסה,  )יימר(א"ל  ,)ספינה(ארבא 

רב הונא בריה דרב יהושע, א"ל את תופס פגעו ביה רב פפא ו
לבע"ח במקום שחב לאחרים ואמר ר' יוחנן התופס לבעל חוב 
במקום שחב לאחרים לא קנה וכו' עיי"ש, ומוכח להדיא 

ל דאפילו בכה"ג דעשאו שליח אמרינן הך דינא דהתופס לבע
  .במקום שחב לאחרים לא קנה עיי"ש ובח
 

ל, וכל התופס וז" ז()פ"א סי' כ" א מציעאבבכת מסוכ"כ הרא"ש ב
        שחב לאחרים לא קנה אפילו עשאו במקום  ובחל לבע

   שליח וכתב לו הרשאה, דלאו כל כמיניה לזכות  ובחל בע
לזה ולחוב לאחרים, ועל אותן אחרים לא כתב לו הרשאה 

        ואין יד השליח  )ובפלפולא חריפתא פירוש כלומר אינו יכול לכתוב לו הרשאה(
כח בכתובות גבי יימר בר כיד המשלח לחוב לאחרים כדמו

  .חשו וכו' עכ"ל
 

ל וז"ל, ואפילו עשאו הבע תב הרא"שכ )פ"א סי' י"ג(גיטין מסכת וב
שליח לתפוס לא קנה, ולא דמי להאי דאמר בעלמא  ובח

שלוחו של אדם כמותו, דלאו כל כמיניה לשוויה שליח כדי 
לחוב לאחרים עיי"ש, ומבואר מזה  דמה שאדם יכול לעשות 

ינו רק לזכותו אבל לעשות שליח לחייב אחרים זה שליח, הי
אינו יכול, אף דהמשלח בעצמו יש בידו לחייב אחרים מ"מ 

 אינו יכול להעביר בזה כוחו לשליח.
 

עלית למרום שבית שבי,  א(-)פרשה כ"חשמות  ש רבהרואיתא במד
נתעלית נתגששת עם המלאכים של מעלה וכו', א"ר  ,מהו עלית

ששה טפחים, כביכול היו ביד מי הלוחות היו ארכן  ,ברכיה
שאמר והיה העולם שני טפחים, ובידו של משה שני טפחים, 
ושני טפחים היו מפרישין בין יד ליד עיי"ש, וכן איתא 

ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן,  ,)פ"ד ה"ה(בירושלמי תענית 
הלוחות היו אורכן ששה טפחים ורחבן שלשה והיה משה 

פחיים וטפחיים ריוח באמצע, כיון תפיש בטפחיים והקב"ה בט
שעשו ישראל אותו מעשה ביקש הקב"ה לחוטפן מידו של 
משה וגברה ידו של משה וחטפן ממנו, הוא שהכתוב משבחו 
בסוף ואומר ולכל היד החזקה ייא שלמא על ידה דגברת עליה 

, ר' יוחנן בשם ר' יוסה בר אביי )יהא שלמא ליד דגברה יותר ממני(מינאי 
ות היו מבקשין לפרוח והיה משה תופשן דכתיב א"ל הלוח

ואתפש בשני הלוחות עיי"ש, ומבואר מזה שמשה תפס מעצמו 
 את התורה בעבור ישראל.

 
דלפי"ז כיצד זכה  )מצוה כ"ד אות כ"ג(והקשה בספר נחלת בנימין 

משה ולקח התורה בעבור ישראל, כיון דגם המלאכים בקשו 
ב במקום שחב לקבל התורה הוה דינו כתופס לבעל חו

במקום  ובחל דהתופס לבע )דף י.(ב"מ מסכת לאחרים, וקיי"ל ב
  .שחב לאחרים לא קנה

 
בינו רה דמש שיםרהמפ שכתבו ווכתב לתרץ דאי אמרינן כמ

לקבל התורה עבורם והו"ל ישראל י ע"ה היה שלוחן של בנ
יסתו, דדינא הכי הוא, דהתופס שליח לקבלה, שפיר הועיל תפ

ם לא מהני התפיסה, זהו רק אם במקום שחב לאחרי ובחל לבע
עשאו שליח ליקח את הראוי  ובחל פס, אבל אם בעמעצמו ת

 לו אז מהני תפיסתו עיי"ש.
 

דס"ל דהיכא דעשאו שליח הנ"ל אמנם זה א"ש לשיטת רש"י 
קנה אף במקום שחב לאחרים, משא"כ לשיטת התוס' דגם 

דאיך אהני  בשליח לא מצי לתפוס היכא דחב לאחרים הדקל"ד
 .שתפס משה את התורהמה 



 

 ב 

בחידושיו על הסוגיות כתב  )פרשת ויצא(ובספר דברי חיים עה"ת 
 )סי' רכ"ח(לבאר פלוגתת רש"י ותוס' הנ"ל, עפימש"כ הריב"ש 

גבי גירושין דבעינן  )דף מ"א.(קידושין מסכת לבאר הא דאמרינן ב
קרא דשליח עושה שליח דכתיב ושלח מלמד שהוא עושה 

יא עושה שליח, ושלח  ושלחה מלמד שליח, ושלחה מלמד שה
שהשליח עושה שליח, ואלו גבי פסח דרשינן התם מנין 
ששלוחו של אדם כמותו שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת 
ישראל בין הערבים, וכי כל הקהל שוחטין והלא אינו שוחט 
אלא אחד, אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו, ואמאי לא 

  .שליחכינן קרא לרבות שהשליח עושה מצר
 

וכתב הריב"ש משום דישנם שני סוגי שליחות, א( שהשליח 
נעשה כמותו ממש והיינו דהשליח הוא כגוף המשלח לגמרי, 
ב( דרק הפעולה שהשליח עושה מתייחס אל המשלח והו"ל 
כאלו המשלח עשה אותו מעשה אבל השליח אינו כגופו ממש, 
ומעתה בשליחת הפסח נעשה השליח כמותו ממש שהרי קרא 
השליח בשם כל הקהל כדכתיב ושחטו אותו כל קהל עדת 
ישראל וא"כ השליח כבעלים לגמרי, ומשו"ה אין צריך לרבות 
דהשליח עושה שליח דכיון שהשליח הוי כבעלים ממש א"כ 
כי היכא דהבעלים עושים שליח כמו"כ השליח שהוא כגוף 
הבעלים עושה שליח, משא"כ בגירושין שלא קרא השליח 

א שריבה הכתוב שהבעל יכול לגרש ע"י שליח בשם הבעל אל
היינו דפעולת הגירושין יכול להיות גם ע"י שליח, הגם דאין 
השליח כמותו ממש, משו"ה איצטריך קרא לרבות שהשליח 

 יכול לעשות שליח עכ"ד הריב"ש עיי"ש.
 

 ובחל תת רש"י ותוס' הנ"ל גבי תופס לבעולפי"ז י"ל דפלוג
אי אמרינן גם היכא דעשאו  במקום שחב לאחרים דלא קנה,

שליח, תליא בשני הטעמים הנ"ל, דלטעם דשלוחו של אדם 
כמותו, אם השליח הוה כמו הוא גופא תפסו ודאי אמרינן 
דמהני, אבל אם נימא דלא הוה כגופו רק מטעם שלוחו, י"ל 
דכמו דאין יכולין לזכות בשבילו היכא דחב לאחריני, ה"נ לא 

 .שחב לאחריני עכ"ד הדברי חייםיכולין למיעבד שליח במקום 
)סי' ל"ה ובאבני מילואים אבהע"ז  )סי' פ"ג(ועיין בשו"ת הריב"ש 

, ובשו"ת )סי' כ"ט(, ובספר אמרי בינה חחו"מ דיני גביית חוב סק"א(
ובלקח טוב מהגר"י ענגיל זצ"ל  )סי' קי"ט אות י"א(קול ארי' חחו"מ 

חשב ממש כגוף שהאריכו בזה אי אמרינן דגוף השליח נ )כלל א'(
 המשלח.

 
דהא דקיי"ל מילי לא  ,)ח"א סי' קכ"ז(שיטת המהרי"ט  ונודע

מימסרי לשליח היינו אפילו לשליח ראשון, ולפי"ז דוקא 
לתרומה הוא דאתרבי שליחות מאתם גם אתם, כדאמרינן בריש 
האיש מקדש, אבל להקדש אין בו דין שליחות, שנראה לי 

הקדיש שור אחד משוריי הדברים שאם אמר אדם לחבירו צא ו
אין בו דין הקדש, כיון דהקדש הוי מילי ומילי לא מימסרו 
לשליח, משא"כ תרומה חשיבא כמעשה כמבואר בתוס' 

  .ד"ה מיד עיי"ש )דף נ"ט:(קידושין 

דהרי הא דאמרינן מילי לא  ,)סי' קמ"ז(והקשה בנובי"ת חיור"ד 
שליח  מימסרי לשליח מיירי בשליח ראשון שאין בכחו לעשות

שני היכי דהוי מילי ובזה אמרינן מילי לא מימסרי לשליח, 
שאין בכח דברים להיות  )דף כ"ט.(וכמבואר להדיא ברש"י גיטין 

חוזרים ונמסרים לאחר, אבל המשלח הראשון ודאי דיפה כוחו 
 ,והאריכו בזה האחרונים ,לעשות שליח אף לענין מילי עיי"ש

, ובשו"ת קול )סי' ז'(ין עיין במחנה אפרים הל' שלוחין ושותפ
, )סי' כ"ח ענף ו'(, ובשו"ת באר יצחק חיור"ד )סי' כ"ג(אריה חאו"ח 

 . )סי' כ"ז(ובשו"ת מהר"י אסאד חאבהע"ז 
 

 )סי' ל"ג(ולכאורה י"ל לפימש"כ בשו"ת דברי חיים חאו"ח 
, דאי אמרינן דהשליח נעשה כהמשלח ממש, )סי' פ"ו(וחאבהע"ז 

לעשות שליח ראשון לענין מילי,  א"כ כי היכא דהמשלח יכול
ה"נ יהא בכח השליח שהוא כמו המשלח עצמו לעשות שליח 

י י"ז גם לענין שליח ראשון, י"ל דאאחר לענין מילי עיי"ש, ולפ
דהשליח הוה כהמשלח ממש, שפיר י"ל דמהני  מרינןא

שליחות אף לענין מילי, וסברת המהרי"ט תליא בחקירה הנ"ל, 
ש כגוף המשלח, או רק מעשה אי גוף השליח נחשב ממ

וף המשלח, ועיין השליח מתייחסת להמשלח אבל אין גופו כג
שכתב דשיטת המהרי"ט  )דף ל"ב.(גיטין עמ"ס בחידושי הגרע"א 

באומר אמרו  )דף ס"ז.(גיטין מסכת תליא בפלוגתת האמוראים ב
 אם כשר או לא למ"ד מילי לא מימסרי לשליח עיי"ש.

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

ס"ל למהרי"ט דמילי לא מימסרי אף לשליח ראשון, משום 
דלא ילפינן שליחות אלא מקדשים וגירושין ותרומה ובכולהו 
איכא מעשה אבל מילי גרידא לא אשכחן דיועיל בה שליחות 

דתליא בזה, דאיתא  לומר שוכו' עיי"ש, וכתב עוד שם די
   לאפוטרופוס כל נדרים  האומר ,)דף ע"ב:(נדרים מסכת ב

 ,והפר לה ,שנודרת אשתי מכאן ועד שאבוא ממקום פלוני הפר
 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 

ימסרי לשליח ומינה ילפינן ע"י שליח משום דמילי לא מ
 לכה"ת עיי"ש, ולפי"ז י"ל דר' יאשיה דס"ל דבהפרת הבעל 
לא מהני ע"י שליח משום דמילי לא מימסרי אפילו לשליח 
ראשון, ע"כ דס"ל דאין השליח כהמשלח ממש דהרי חזינן 
   שאין בכוחו להיות שליח לענין מילי, משא"כ לר' יונתן 

אף דהוי מילי, משום דס"ל דבהפרת הבעל מהני ע"י שליח 
דס"ל דהשליח הו"ל כמותו ממש ושפיר יכול המשלח לעשות 

 שליח אף לענין מילי.
 

דטעמיה דר'  ,ד"ה ת"ל כתב )שם(נדרים מסכת והנה הר"ן ב
יאשיה הוא משום דכפל תרי זימנא אישה יקימנו ואישה יפרנו, 

ד"ה  )דף צ"ו.(משמע דוקא אישה ולא השליח וכ"כ התוס' בב"מ 
עיי"ש, ולכאורה קשה מאי עביד ר' יונתן בהך דרשא  השליח

  .דכפל התורה תרי זימנא אישה יקימנו ואישה יפרנו



 

 ג 

שכתב  )דף רמ"ט מדפה"ס(וראיתי בספר מים שאובים עמ"ס נדרים 
דזהו סדר המקרא ומשום דדברה תורה  לומר שלתרץ, די

 כלשון בני אדם עיי"ש.
 
לא תעבור את  עה"פ כי ט(-)פרשה באיתא במד"ר פרשת ואתחנן ו

הירדן הזה, אמר לו הקב"ה למשה אם אתה נקבר כאן אצלן הן 
באים עמך בזכותך, א"ר לוי למה"ד לאחד שנתפזרו מעותיו 
במקום אפילה, אמר, אם אומר אני האירו לי שאקבץ מעותי 
אין בריה משכחת עלי, מה עשה נטל זהוב אחד והשליך 

ד היה לי ונפל בתוכם והתחיל צווח ואומר האירו לי, זהוב אח
ממנו כאן, והאירו לו, מה עשה משנטל את הזהוב אמר להן 
בחייכם המתינו לי שאלקט  את המעות וליקטן בזכות הזהוב 
נתלקטו המעות, כך אמר לו הקב"ה למשה, אם נקבר אתה 
אצלם במדבר הן באים בזכותך ואתה בא בראשם שנאמר וירא 

עם דעל כן  ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון ויתא ראשי
שם במדבר חלקת מחוקק ספון כדי שיתא ראשי עם עיי"ש, 
הרי מהאי טעמא לא נכנס משה לארץ ישראל כדי שיחזיר את 

נכנס לארץ  הואי הי ,מתי מדבר לעת"ל כשיעמדו לתחיה
  .מדבר לא יעמדו לתחיית המתים ישראל אזי מתי

 
ן להם דור המדבר אי ,תנו רבנן ,)דף ק"י:(סנהדרין מסכת ואיתא ב

שנאמר במדבר הזה יתמו ושם ימותו, יתמו  ,חלק לעולם הבא
בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא, ואומר אשר נשבעתי באפי 
אם יבואון אל מנוחתי דברי ר"ע, ר' אליעזר אומר באין הן 

)והיינו לעולם הבא שנאמר אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח 

בחים ושלמים דכתיב ויזבחו זבחים שלמים וכתיב ויזרוק על דור המדבר שכרתו ברית של מקום עלי ז

, ומה אני מקיים אשר נשבעתי העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם(
)והיינו אשר נשבעתי באפי מפני כעסי נשבעתי באפי, באפי נשבעתי וחוזרני בי 

עיי"ש, ולפי"ז י"ל דלהמ"ד דס"ל דמתי מדבר אין  ומתחרט אני(
לם הבא ואינם קמים לתחיית המתים שפיר י"ל להם חלק לעו

דלכן לא נכנס משה לא"י כדי להביאם עמו, אבל להמ"ד דס"ל 
דיש להם חלק לעולם הבא וקמים לתחיים המתים אין צורך 

 למשה להיקבר בחו"ל כדי להביאם עמו.
 

כתב, דמחלקותם אי  )דף ק"ו. מדפה"ס(ובספר שתי ידות פ' מטות 
עולם הבא או לא תליא אי אמרינן מתי מדבר יש להם חלק ל

דברה תורה כלשון בני אדם או לא, דמאן דאמר דאין להם חלק 
לעולם הבא משום דכתיב יתמו ושם ימותו דיתמו קאי בעוה"ז 
ושם ימותו קאי אעוה"ב ס"ל דלא דברה תורה כלשון בני אדם 
ולכן דרש יתמו ושם ימותו, ולמ"ד דס"ל דיש להם חלק לעולם 

תורה כלשון בני אדם, ויתמו ושם ימותו קאי  הבא ס"ל דברה
 אעוה"ז עיי"ש.

 
 נאמר לוובזה יבואר המדרש, דר' יודן שאל ממנ"פ, אתמול 

ולכאורה הא הוי תופס  ,עלה אל ה' כדי לקבל התורהלמשה 
לבעל חוב במקום שחב לאחרים דלא קנה, וע"כ כשיטת רש"י 

ליח דהיכא דעשאו שליח קנה בתופס לבעל חוב, והטעם דהש

ומעתה ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, הוא כגוף המשלח, 
וקמים ולפי"ז ס"ל דמתי מדבר יש להם חלק לעולם הבא 

אין צורך למשה להיקבר בחו"ל כדי ומעתה  ,לתחיים המתים
וא"כ אמאי נאמר לו עכשיו עלה אל הר העברים,  ,להביאם עמו

 ודו"ק. כדי שיביא עמו מתי מדברשנגזר עליו שלא יכנס לאר"י 
 
 

,  ישראל ץהטעם דנגזר על משרע"ה שלא יכנס לארעוי"ל, ד ב(
אמר רב שמואל בר  ס"ו(-)פרשה י"אאיתא במד"ר פרשת שמיני 

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

ד תשלח, אמר לו הקב"ה, משה את אומר שלח נא ביד בי
תשלח, חייך שאני צוררה לך בכנפיך, אימתי פרע לו, ר' ברכיה 
אמר ר' לוי ור' חלבו, ר' לוי אמר כל ז' ימי אדר היה משה 
   מבקש תפלה ותחנונים שיכנס לארץ ישראל, ובשביעי אמר 

 אהזה עיי"ש, ועיין במדרש תנחומלו כי לא תעבור את הירדן 
 דששה פגמים היו למרע"ה דבשבילם סי' ו'( (ן ואתחנ פרשת

נמנע הימנו לבוא לאר"י וחד מינייהו על מה שאמר שלח נא 
 ביד תשלח עיי"ש.

 
 בטעם הדבר שסירב משה ללכת לגאול את ישראל כתבוו

דמשה סבר הואיל והגזירה נגזרה כי גר יהיה זרעך בארץ , המפ'
ת שנה, ועדיין לא שהו לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאו

במצרים אלא רד"ו שנים, וכשיצאו קודם הזמן יצטרכו 
להשלים בגלויות אחרות, ולכן סבר שמוטב שישלימו השעבוד 

 .לגמרי ויגאלו גאולת עולם עכ"ד
 
כתב הטעם שיצאו  ח(")דף ליד אהרן עה"ת פ' שמות ספר בו

ממצרים אחר רד"ו שנים, אף שהגזירה היתה ועבדום וענו 
בשם  )פ' שמות(ד' מאות שנה, עפימ"ש בנחל קדומים  אותם

     הזו"ח דגלות מצרים היתה בשביל מכירת יוסף, ולכאורה 
  יוסף הצדיק מחל לאחיו בלב שלם ואין אחר מחילה חטא 
כלל, אמנם לפימ"ש בספר חסידים בענין אב שמחל על כבודו 
  כבודו מחל, דמ"מ נענש בדיני שמים, ופי' דכשחטא לאביו 

    שתי חטאות א' נגד אביו וא' להקב"ה שצוה על יש בו 
           כיבוד אב, ואביו כשמחל על כבודו לא מחל אלא על 
     מה שחטא נגדו, אבל כבוד שמים לא היה יכול למחול, 
ולכן יאע"ה נענש על ביטול כיבוד אב של יצחק, הגם שבוודאי 
  יצחק אבינו מחל לו, שהרי הוא בעצמו שלחו, אך בדיני 

     גם ביוסף י"ל כן אף שהוא  , וא"כשמים עדיין הוא חייב
, אבל מה שחטאו להקב"ה מחל לאחיו על מה שחטאו נגדו

 עיי"ש. אינו מחול
 

והנה ענין מכירה שפגמו בכבודו נראה דהוא בשביל שהיה 
הוא לו ומתרגמינן בר חכים הוא ת"ח כדכתיב כי בן זקונים 

, וכל מה שיעקב למד בשם ועבר מסר ליוסף וזלזלו בכבוד הלי



 

 ד 

רב יוסף אמר הרב  ,ב.(")דף לקידושין מסכת רב, ואמרינן בה
שמחל על כבודו כבודו מחול, שנאמר וה' הולך לפניהם יומם, 

הוא ותורה  הליאמר רבא הכי השתא, התם הקב"ה עלמא די
[, היהוא ]בתמ ה, הכא תורה דיליהליקרי ההיא מחיל לי הדילי

ו יהגה ובתורת היא, דכתיב ההדר אמר רבא אין, תורה דילי
  .יומם ולילה, עיי"ש

 
ימחול על כבודו משום יכול הרב ל הכי םמבואר מזה דמשו

הוא, ונלמד שפיר מקוב"ה שמחל על כבודו  הדהתורה דילי
 ותורה  י עלמאלם, וכמו קוב"ה כוכמ"ש וה' הולך לפניה

יכול למחול, כן הוא אצל רב ת"ח, ויוסף היה יכול  הדילי
  שמים שהיא רק מה שהוא שלו, וא"כ נשאר דין  לימחול

     החצי השני, וע"כ יצאו ברד"ו שנים שהוא החצי מת"ל, 
דכל הגזירה היתה בשביל מכירתו וכיון שמחל על כבודו, 
החצי נתכפר, ולא נשאר רק החצי וסגי ברד"ו ולכן יצאו 

 מקודם הזמן, עכ"ד.
  

לימחול על דזה דת"ח יכול  )ע' קס"ט(ועיין בספר חמש ידות 
וא, זהו רק אי אמרינן דתורה הוא ה הכבודו משום דתורה דילי

מתנה לאדם, אבל אם נאמר דהתורה הוה רק פקדון ולא מתנה, 
בודו, כיון דהתורה לאו דיליה אז לא מצי ת"ח למחול על כ

 עיי"ש. הוא
 

דבשעה שעלה משה למרום, אמרו  )דף פ"ח:(ואיתא במסכת שבת 
לפני הקב"ה מה לילוד אשה בינינו, אמר להם  י השרתכמלא

ה בא, אמרו לפניו תנה הודך על השמים וכו' דהם לקבל תור
רצו לקבל התורה וכו' עיי"ש, וכתבו המפ' דהמלאכים ג"כ רצו 

)פ' לזכות בתורה מצד דינא דבר מצרא, ובספר מאמר מרדכי 

י כמלאכתב דלכן ניתנה התורה ע"י משרע"ה, משום ד תשא(
היו טוענין דינא דבר מצרא, ולכן ניתן התורה ע"י משה  השרת
ישלח מלאך ויוציאנו ממצרים נקרא ג"כ מלאך, שנאמר ו שהוא
 .עיי"ש

 
ד"ה אכן כתב, דהקב"ה נתן לנו  )רנ"ו(בכסף נבחר פרשת קרח ו

התורה במתנה כדכתיב כי לקח טוב נתתי לכם, ומתנה לית בה 
, עכ"ד )דף ק"ח:(משום דינא דבר מיצרא כמבואר במסכת ב"מ 

שלח, וכ"כ בספר ד"ה  )דף מ"ד.(וכ"כ בבנין דוד פרשת שלח 
 .עיי"ש )דף קל"ב.(והוכח אברהם 

 
רה, ה' לקבל התו בואר המדרש, אתמול נאמר לו עלה אלובזה י

לא"ה ליכא טענת בר משום שהוא מלאך, ולכאורה הא ב
מיצרא, כיון דהתורה הוא מתנה, וע"כ מוכח מזה דהתורה הוא 
כפקדון, ולפי"ז לא מצי ת"ח למחול על כבודו, ומעתה לא היה 

וסף יכול למחול להשבטים, ומעתה הדין נותן דבעינן שיהיו י
במצרים ד' מאות שנה, ועדיין לא הגיע הזמן, וא"כ הצדק הוא 

אל הר  הא"כ אמאי נאמר לו עלהמדרש עם משה, ולכן שואל 
 העברים ודו"ק.

כתב דאיתא במדרש  בפרשת מטות()בספר נחלת עזריאל דעוי"ל,  ג(
ללמוד קל וחומר מישמעאל,  יען לא האמנתם בי, היה לך

בשביל אברהם אביו יחידי העליתי לו באר, ישראל דיש להם 
זכות ג' אבות על אחת כמה וכמה ע"כ המדרש, אך כל זה ניחא 
אם אין לישמעאל זכות עצמו אלא זכות אברהם, ולפי"ז שפיר 
איכא למילף קל וחומר מישמעאל ולכן היה בידו חטא על 

לפי דברי המדרש דהקב"ה דן  שלא למד קל וחומר, משא"כ
את ישמעאל באשר הוא שם, דהמלאכים קטרגו מי שעתיד 
להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו את הבאר, אמר להם 
הקב"ה עכשיו מה הוא צדיק או רשע, אמרו לו צדיק, אמר 
להם באשר הוא שם, וא"כ אין למשה שום חטא במי מריבה, 

ישראל אין להם  דשאני ישמעאל דהיה לו זכות עצמו, אבל
 זכות עצמן באותו שעה. 

 
, ר' חנניה )פ"א הלכה ג'(וכן איתא בירושלמי מסכת ראש השנה 

חבריהון דרבנן בעי ואין הקב"ה רואה את הנולד, ולא שמיע 
דאמר ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי, אין הקב"ה דן את האדם 
אלא בשעה שהוא עומד בה, מ"ט אל תיראי כי שמע אלקים 

ול הנער באשר הוא שם עיי"ש, ופירושו, דודאי הא לא אל ק
בעי ר' חנניה דלמה לא דיין את האדם ע"ש סופו, ולא יהיו 
רשעים בעולם, וגם הא לא בעי ר' סימון לאשמעינן, אלא 
שאלתו היה ואין הקב"ה רואה את הנולד וכיון דיודע שיחטא 
למה עושה לו נס ועכ"פ יניח אותו עפ"י הטבע, ולדעתי זה 
היה קטרוג המלאכים על ישמעאל דלמה יעשה לו נס, והקב"ה 
השיב להם כר' סימון דאין דן את האדם אלא בשעתו, ר"ל 
דאפילו לגזור דין על העתיד אינו גוזר ויתקיים בשעתו, וגם 
אינו מעכב מלעשות לו נס ויליף מישמעאל דנעשה לו נס 

 אעפ"י שהקב"ה ידע שיהיה רשע אח"כ.
 

רוש ונתתי אותם לכם מורשה,  דאיתא ודבר זה תלוי בפי
, יודע היה משה שבנות צלפחד )דף קי"ט:(בבא בתרא מסכת ב

יורשת הם, אלא שלא היה יודע אם נוטלת חלק בכורה אם 
לאו, דכתיב ונתתי אותה לכם מורשה אני ה', ומסתפקא ליה אי 
מורשה הוא ירושה לכם מאבותיכם וארץ ישראל מוחזקת הוא 

מורשה מורישין ואינן יורשין, וכתב  לישראל, או פירוש
הרשב"ם אעפ"י שעדיין לא חטאו המרגלים, מ"מ כתבה 

אי אמרינן דארץ ישראל  התורה על שם העתיד עיי"ש, וא"כ
א, כי מורשה הוא פירושו ירושה לכם מאבותיכם, מוחזקת הו

ולא מורישין ואינן יורשין, כי אין הקב"ה גוזר על העתיד, צ"ל 
שם דאין דן את האדם על שם סופו, ולפי"ז פירוש באשר הוא 

לא היה למשה ללמוד קל וחומר מישמעאל בסלע כנ"ל, ואם 
פירוש מורשה מורישין ואינן יורשין, ואעפ"י שעדיין לא חטאו 

לים מ"מ הקב"ה גוזר גזירה על העתיד, תו אי אפשר המרג
לומר באשר הוא שם דניצל ישמעאל משום דאין דן אותו על 
שם סופו, דהלא הקב"ה דן על העתיד, וצ"ל באשר הוא שם 
פירוש בזכות אברהם, ויש למשה ללמוד קל וחומר מישמעאל, 

 ולפי"ז יש למשה חטא בהכאת הסלע עכ"ד.



 

 ה 

דלכאורה מה ספק יש בזה, דהרי והקשה בס' צידה לדרך 
מוכרח דהפי' של מורשה הוא דירושה היא להם דהא כתיב 
        תורה צוה לנו משה מורשה וגו', ושם ודאי לא שייך 
לפרש מורישין ואינם יורשין וא"כ ע"כ דפי' מורשה היינו 
ירושה, ותירץ דשם דרשינן אל תיקרי מורשה אלא מאורסה, 

)דף י"ד די אהרן פ' בראשית וכתב בס' בג ,םולכן אין ראיה מש

דזה שייך רק למ"ד יש אם למקרא, ואזלינן בתר הקרי  מדפה"ס(
ולכן י"ל אל תיקרי מורשה אלא מאורסה, אבל אי אמרינן יש 
אם למסורת א"כ ע"כ דפי' תיבת מורשה הוא דירושה היא 
להם, ושפיר מוכח דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, וכ"כ 

 .()פ' אמורבמשען המים עה"ת 
 

  דבשעה שעלה משה למרום,  )דף פ"ח:(ואיתא במסכת שבת 
לפני הקב"ה מה לילוד אשה בינינו, אמר  י השרתכאמרו מלא

להם לקבל תורה בא, אמרו לפניו תנה הודך על השמים וכו' 
דהם רצו לקבל התורה וכו' עיי"ש, וכתבו המפ' דהמלאכים 
ג"כ רצו לזכות בתורה מצד דינא דבר מצרא, ובספר מאמר 

כתב דלכן ניתנה התורה ע"י משרע"ה, משום  )פ' תשא(כי מרד
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
 

באותה שעה בקשו מלאכי  א(-)פ' כ"חאך איתא במד"ר שמות 
ין של פניו של השרת לפגוע במשה, עשה בו הקב"ה קלסטיר

משה דומה לאברהם, אמר להם הקב"ה אי אתם מתביישין 
הימנו, לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו וכו' עיי"ש, 

כתב בשם המדרש דהמלאכים אכלו  )פרשת וירא(ובדעת זקנים 
בשר בחלב אצל אברהם, וזהו שאמר להם הקב"ה והלא אתם 

תבשל גדי  אכלתם בשר בחלב אצל אברהם וכתיב בתורה לא
 בחלב אמו עיי"ש.

 
 )דף קמ"ה(דברי יואל לסוכות בו )פרשת מטות(משען המים  'וכתב בס

 דהבשר בחלב שהמלאכים אכלו היתה על ידי טיגון ולא על 
א"ר  ט"ו(-)פרשה מ"חידי בישול, ומביא דברי המד"ר בראשית 

חנינא המעולה אחד מששים בחלב והבינוני אחד מארבעים 
    מעשרים, ומבאר כוונת המדרש עפימש"כ והקיבר אחד 

  היפה תואר דבאמת לא הביא אברהם את החלב כדי לאכול, 
רק להראות לפניהם חלב השמן שממנו הוציא החמאה, וזהו 
כוונת המדרש, שהביא אברהם חמאה המעולה שהוא אחד 
מששים בחלב עיי"ש, ולפי"ז נמצא דאכלו הבשר ע"י טיגון 

ומה שכתוב ויקח חמאה וחלב, בחמאה ולא ע"י בישול בחלב, 
לא היה כדי לאכול שניהם דרק החמאה היה לאכילה והחלב 

 הביא רק להראות.
 

 )סי' פ"ז סק"ב(והנה אי טיגון אסור בבשר בחלב כתב בפליתי 
, דתליא בפלוגתא אי יש אם למסורת )שם(ובספר משען המים 

איתא, לא תבשל גדי בחלב  )דף ד.(או למקרא, דבמסכת סנהדרין 

דהתורה אסרה בשר בחלב  לן אהיינו מנ ,אמו יכול בחלב
   דילמא אסור לבשל בחלב, ואמרינן שם דלמ"ד יש אם 

דהרי המקרא הוא בחלב, וקושית  קשה מידי אלמקרא ל
יש אם למסורת, ומסיק  ירא ליהבהוא רק למאן דס ארהגמ
אלא אמר רב אחא בריה דרב איקא לא תבשל גדי דרך  ארהגמ

לשון בישול עכ"ח בישול אסרה תורה, פי' מדאפקיה קרא ב
דהתורה אסרה בחלב דאיכא בישול ולא בחלב דלאו בישול 

 הוא אלא טיגון.
 

והנה למ"ד יש אם למקרא ופשטיה דקרא מוכח דהתורה אסרה 
בחלב אפשר לומר דלא תבשל דאסרה תורה גם טיגון הוא 
בכלל, משא"כ למ"ד יש אם למסורת, דהא דידעינן איסור בשר 

א בלשון בישול, לאפוקי חלב בחלב הוא משום דאפקיה קר
   שאינו בישול אלא טיגון מוכח דדוקא בישול אסרה תורה 
ולא טיגון, ולפי"ז למ"ד יש אם למקרא וגם טיגון אסור עברו 
 המלאכים על איסור בשר בחלב, משא"כ למ"ד יש אם 
למסורת שפיר אכלו בהיתר, ולפי"ז כשנדחו המלאכים מלקבל 

דגם טיגון אסור ויש  התורה מטעם שאכלו בשר בחלב עכ"ח
 אם למקרא עיי"ש.

 
ובזה יבואר דברי המדרש, אתמול נאמר לו עלה אל ה' לקבל 

כים, התורה, והטעם כדי שלא יהיה טענת בר מיצרא להמלא
כיון שאכלו  ולכאורה הא בלא"ה לא שייך התורה להמלאכים

בשר בחלב, וע"כ דס"ל יש אם למסורת ודוקא בישול אסור 
ולפי"ז ז ס"ל מורשה היינו דירושה היא להם, ולא טיגון, ולפי"

ולכן  לא היה למשה ללמוד קל וחומר מישמעאל בסלע כנ"ל,
 אמאי נאמר לו על אל העברים ודו"ק.

 
 

מביא בשם המגלה  )דף ל"ד ע"ד(באשד הנחלים עוי"ל, דהנה  ד(
דהטעם שלא נכנס משה רבינו לא"י הוא  )אופן קצ"ג(עמוקות 

כי הוא בא משבט לוי, ושמעון ולוי  משום חטא דמכירת יוסף,
היו עיקר במכירת יוסף, ומשמעון כבר פרע ממנו יוסף בעצמו, 
כדכתיב ויקח מאתם את שמעון וגו', ומלוי לא נפרע עדיין, 
ולכן פרע משה במה שלא נכנס לא"י עיי"ש, ]ועיין בשער 

עם לוי בעצתו  השכתב דאע"ג דגם שמעון הי )סי' תל"ז(החצר 
, מ"מ משמעון כבר נפרע ממנו יוסף בעצמו כמו דמכירת יוסף

שנאמר ויקח מאתם את שמעון וגו' ורק לוי לא נענש לכן נענש 
 משרע"ה שהוא משבט לוי עיי"ש[.

 
ש רוהנה הטעם שהשבטים רצו להרוג את יוסף מבואר במד

עה"פ ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל  יד(-)פרשה פדוישב  רבה
עתיד להשיאם לבעלים החלומות הלזה בא, אמר ר' לוי זה 

]להשתחוות לבעלים[ ופי' במתנות כהונה שם דבעל קדריש 
מלשון בעלים, ורמז לירבעם ואחאב שבאו מיוסף עיי"ש, 
ומבואר מזה שהשבטים ראו שעתיד לצאת ממנו ירבעם ודנו 

 את יוסף ע"ש סופו.



 

 ו 

אמר  ,)דף ט"ז:(ר"ה מסכת אולם המפרשים הקשו דהרי אמרינן ב
נין את האדם אלא לפי מעשיו של אותו שעה, ר' יצחק, אין ד

שנאמר כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם, ופירש"י 
ומצינו בב"ר, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע, מי 
שעתידין בניו להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו באר וכו', 
אמר להם השעה צדיק הוא או רשע, אמרו לו צדיק, אמר להם 

שם, איני דן את העולם אלא בשעתו עיי"ש, וכ"כ  באשר הוא
מסכת , ועיין ברא"ש )עה"פ באשר הוא שם(רש"י עה"ת בפרשת וירא 

אהא דאמרינן שם, ה' ה' אני הוא קודם שיחטא  )דף י"ז:(ר"ה 
האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה, והקשה 
הרא"ש למה צריך האדם למדת הרחמים קודם שיחטא, הרי 

א חטא עדיין, ותי' דאעפ"י שגלוי וידוע לפניו שסופו לחטוא, ל
מתנהג הקב"ה עמו במדת הרחמים, ואינו דן ע"ש סופו עיי"ש, 

 וא"כ קשה למה דנו השבטים את יוסף ע"ש סופו.
 

ותירצו המפרשים דלכאורה קשה אהא דאמרינן דאין הקב"ה 
ו דן ע"ש סופו, דהרי מצינו בבן סורר ומורה שנידון ע"ש סופ

תניא ר' יוסי הגלילי אומר,  ,)דף ע"ב.(סנהדרין מסכת כדאיתא ב
וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, 
אמרה תורה יצא לבי"ד ויסקל, אלא הגיעה תורה לסוף דעתו 
של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, ומבקש לימודו 

ת הבריות, אמרה ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם א
תורה ימות זכאי ואל ימות חייב וכו' עיי"ש, הרי שדנין האדם 

הביא בשם הגלאנטי על  )סי' רנ"ד(ע"ש סופו, ובס' עיר בנימין 
מגילת איכה ליישב דבאמת אין דנין ע"ש סופו, ושאני בן סורר 
ומורה, כי מלוה ישינה יש להקב"ה עליו, שהוא נולד מאיסורי 

לחמה ולכן נידון ע"ש סופו עיי"ש, ביאה מיפת תואר במ
ונמצא דמי שנולד מאיסורי ביאה דנין אותו ע"ש סופו, ולכן 
שפיר דנו השבטים את יוסף ע"ש סופו, כיון שנולד מביאה 
אסורה, דיעקב נשא שתי אחיות ולאה נישאת קודם לרחל, 
ונישואי רחל היה באיסור, ולכן יוסף שנולד מרחל שהיתה 

והו השבטים ע"ש סופו, ]ועיין ביושב ביאה אסורה, שפיר דנ
 .)פרשת וישב(ובשם  משמואל עה"ת  )פ' וישב עמוד פו(אהלים 

 
כתב לתרץ בהא שנשא  י"ח(-)פרשה י"חאך הרמב"ן בפרשת אחרי 

יעקב שתי אחיות, משום שהתורה אמרה ואשה אל אחותה לא 
תקח לצרור עליה בחייה, וחיישינן שתקנא אחת בחברתה כיון 

ות זה לזה ולא חפץ הקב"ה באלה, ולפי"ז י"ל דנעשות צר
דהיכא דליכא לצרור שאינה צרה לחבירתה שרי, וא"כ אצל 
רחל ולאה לא היה שום חשש שיהיו צרות זל"ז, שהרי רחל 

,  )דף י"ג:(מגילה מסכת עצמה מסרה הסימנים ללאה כדאיתא ב
ובודאי שלא היתה שנאה ביניהם, וליכא לצרור לגבייהו, 

  .שגם ב' אחיות עיי"ובכה"ג שרי 
 

, ובספר )ד"ה איתא בצרור המור(וכתב בספר כסף נבחר פרשת וישלח 
דזהו רק למאן דס"ל דרשינן טעמא  )פ' מקץ ופ' משפטים(יושב אהלים 

דקרא אז יש לומר דהטעם דאסרה תורה שתי אחיות הוא משום 

שלא יהיו צרות זו לזו והיכא דל"ש הטעם ל"ש האיסור, 
ל דלא דרשינן טעמא דקרא אין לחלק וגם משא"כ למאן דס"

היכא שי"ל דאוהבות זו את זו ג"כ יש איסור דב' אחיות 
]ועפי"ז כתב לפרש הגאון מוהר"ר יונתן אייבשיטץ עיי"ש, 

מה דכתיב ותקנא רחל  )מאמר מ"ח(זצ"ל בספרו מדרש יונתן 
באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי, 

ר זה מביאני לידי קנאה באחותי א"כ דאמרה דמאחר דדב
 נתעורר בנו איסור שתי אחיות ומתה אנכי עיי"ש[.

 
בלא ירבה לו נשים דמסקנת  )דף כ"א:(סנהדרין מסכת איתא בו

הש"ס שם, דר' יהודה דלא דריש בעלמא טעמא דקרא מודה 
הכא הואיל ומפרש טעמיה בהדיא לא יקח משום לא יסור הא 

ור"ש ס"ל מכדי בעלמא נמי דרשינן נשים שאין מסירות ירבה, 
  טעמא דקרא א"כ לא יסור למה לי, אע"כ לא ירבה אפילו 
אינן מסירות ולא יסור לאסור אפילו אחת ומסירה עיי"ש, 
מבואר מגמ' הנ"ל דהיכא דמפורש הטעם בקרא אז לר' יהודה 
דרשינן טעמא דקרא, ולר"ש דדריש טעמא דקרא מ"מ היכא 

, ועיין בספר אור שמח הל' דמפורש לא דריש טעמא דקרא
"ז ולפיד"ה עוד נראה וכו' עיי"ש,  )פ"ד סוף הל' ג'(חמץ ומצה 

באיסור שתי אחיות דכתיב הטעם לצרור עליה בחייה, א"כ אי 
ס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא והיכא דמפורש הטעם דרשינן 
 טעמא דקרא, שפיר י"ל כדברי הרמב"ן הנ"ל דכאן ליכא 

כ למאן דס"ל דרשינן טעמא דקרא איסור דשתי אחיות, משא"
והיכא דמפורש לא דרשינן, א"כ באיסור שתי אחיות דמפורש 
הטעם לא דרשינן טעמא דקרא, ובכל אופן איכא איסור ליקח 

 שתי אחיות.
 

 )פרשת וירא(ואיתא במדרש הובא בדעת זקנים לבעלי התוספות 
כשרצה הקב"ה ליתן התורה לישראל, אמרו המלאכים תנה 

שמים, אמר להם כתיב בתורה לא תבשל גדי בחלב הודך על ה
אמו, ואתם כשירדתם למטה אכלתם בשר בחלב, שנאמר ויקח 
חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, מיד הודו להקב"ה, והיינו 
דכתיב כי על פי הדברים האלה כרתי עמך ברית וגו', ולעיל 

 מיניה כתיב לא תבשל גדי בחלב אמו עיי"ש.
 

 )פרשת משפטים(לפימש"כ הרבינו בחיי  אך לכאורה יש להעיר,
וז"ל, וע"ד הפשט טעם המצוה הזאת לפי שהוא מטמטם את 
הלב שהרי החלב נעשה מן הדם והדם מזגו רע, ואחד מטעמי 
האסור שבו שאינו מקבל שנוי והתפעלות בגוף כשאר הדברים 
הנאכלים ולכך טבעו הרע נשאר בתוכו מבלי שנוי, ואעפ"י 

חלב וקבל שנוי והתפעלות שהועתק שנשתנה עכשיו מדם ל
לד"א, מכל מקום כשחוזר ומערבו עם הבשר הרי חוזר לכח 
הדם וטבעו הראשון כבתחלה והתערבם ביחד מטמטם הלב 

שכתב וז"ל, והנה הוא  י"ט(-)שמות כ"געיי"ש, ועיין באבן עזרא 
מזיק על כן לא יאכל עכ"ל, וטעם זה לא שייך גבי מלאכים, 

א קבלו המלאכים התורה משום שאכלו ולפי"ז תקשי אמאי ל
 בשר בחלב, הלא לגבייהו ליכא איסור בשר בחלב.



 

 ז 

      דרשינן טעמא דקרא, ד ןירא לבאי ס י שפירתא זה לאך כ
דאצל המלאכים דלא שייך בהם טמטום  לומר שאז שפיר י

דליתא לגבייהו איסור בשר  לומר נמי שהלב והיזק הגוף, י
בחלב, משא"כ אי ס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז 

שר בחלב הוא גזירת התורה, וגם להמלאכים אסור איסור דב
 לאכול בשר בחלב.

 
אל ה' לקבל  הובזה יבואר דברי המדרש, אתמול נאמר לו על

התורה כדי שלא יהיה להמלאכים טענת בר מיצרא, ולכאורה 
הא בלא"ה ליכא טענת בר מיצרא כיון שהם אכלו בשר בחלב, 

כים דרשינן טעמא דקרא, וי"ל דגבי מלא ירא לןבוע"כ דס
ליכא איסור אכילת בשר בחלב, ולפי"ז היכא דמפורש הטעם 
לא דרשינן טעמא דקרא, ומעתה איכא חטא דשתי אחיות, 
ושפיר עשו השבטים במה שדנו אותו ע"ש סופו, ולכן תקשי 

 אמאי נאמר לו עלה אל העברים הזה ודו"ק.
 
 
 

)בפיסקא עוי"ל, עפימש"כ בספר ברית מטה משה על הגש"פ  ה(

ע"ה על בינו רה שבשם הריקאנטי, דמה שנענש מ טובות( כמה מעלות
יען לא האמנתם  י"ב(-)פרשה כשהכה הסלע כדכתיב בפרשת חקת 

בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה 
אל הארץ אשר נתתי להם, הוא משום דנתחייב על פי דינא 
דגרמי, שהרי משה לא מנע בידים מלקדש שם שמים, אלא 

ל ידי שהכה הסלע ולא דיבר אליו נגרם בכך שלא נתקדש שע
שמו יתברך, לכן רק משום דדאין דינא דגרמי נענש לבלתי בוא 

 אל הארץ עיי"ש.
 

 ןפלוגתת הראשונים לגבי חיוב דינא דגרמי אי הוי מונודע 
ד"ה זאת כתבו,  )דף כ"ב:( א בתראבבמסכת ב ותפתוסה, דהתורה

א דחייבוהו דחיוב דגרמי אינו דין תורה, אלא מדרבנן הו
 ןהוא מחיובו ש )בקונטרס דינא דגרמי(עיי"ש, אמנם שיטת הרמב"ן 

 .עיי"ש התורה,
 

שור וכליו  )לתוך הבור(נפל לתוכו  )דף נ"ב.( א קמאבבמסכת ואיתא ב
)בכלי שור שייכא שבירה העול והמחרישה, בכלי חמור וכליו ונתקרעו  ,ונשתברו

יב על הבהמה ופטור על חי גדים ומרדעת שעל גביו(ייכא קריעה חבילת בחמור ש
איתא מתניתין דלא כר' יהודה, דתניא  )דף נ"ד:(הכלים, ולקמן 

רבי יהודה מחייב על נזקי כלים בבור, מאי טעמא דרבנן דאמר 
ור' יהודה או  ,קרא שור או חמור שור ולא אדם חמור ולא כלים

לרבות את הכלים וכו', ולבסוף מסיק הגמרא אלא אמר קרא 
  לרבות כל דאית ליה בעלים, ופריך הגמ', כסף ישיב לבעליו 

אי הכי אפילו כלים ואדם נמי, ומשני, אמר קרא שור ולא אדם 
חמור ולא כלים, ופריך, ולר' יהודה דקא מרבי להו לכלים, 
  בשלמא שור ממעט ביה אדם אלא חמור מאי ממעט ביה, 
אלא אמר רבא חמור דבור לר' יהודה ושה דאבידה לדברי הכל 

 קשיא עיי"ש.

הקשה הר"ר משה מפונטייז"א, ואימא דחמור  )ד"ה חמור(ובתוס' 
אתיא למעט שטרות, ואומר ר"י דלמאן דלא דאין דינא דגרמי 
אפילו הוא עצמו פטור, ולמאן דדאין דינא דגרמי נמי לא 

, דמיבעיא ליה )דף ס"ג.(מחייב אלא מדרבנן כדמוכח בפרק הכונס 
א דגרמי דאורייתא אי עשו תקנת נגזל במסור או לא, ואי דינ

למה לא עשו תקנת נגזל במסור כמו בנגזל עיי"ש, מבואר מזה 
דלא שייך למעט נזקי שטרות בבור משום דהו"ל רק גרמי 

 דחיובו רק מדרבנן.
 

דלשיטת הרמב"ן הנ"ל  )חו"מ סי' שפ"ו סק"א( החושן והקשה הקצות
לדוכתא  ותפ, הדרא קושית התוסהתורה ןדדינא דגרמי הוא מ

עט שטרות ומדוע אמרינן דחמור דבור דנימא דחמור אתיא למ
  .לר' יהודה קשיא

 
 א קמאבבמסכת לתרץ עפי"מ דאמרינן בהקצות החושן וכתב 
ד' וה',  מחייב  י מאירבבהא דטבח ומכר שור הנסקל דר )דף ע"א:(

טבח וכו',  ופרכינן הרי איסורי הנאה נינהו ולאו דמריה קא
      ומוקי לה רבא הכא במאי עסקינן כגון שמסרו לשומר 

ד בבית שומר ונגמר דינו בבית שומר, והזיק בבית שומר והוע
     , סבר י שמעוןבסבר לה כר' יעקב וסבר לה כר י מאירבור

לה כר' יעקב דאמר אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעלים 
    דדבר הגורם לממון כממון  עוןי שמבמוחזר, וסבר לה כר

  .דמי וכו'
 

למה ליה למימר דסבר כר"ש וכו',  )ד"ה וסבר( ותפוהקשו התוס
   ינא דגרמי, וכש"כ לטעמיה דדאין ד מאיר יבלימא דר

שמחייב בדבר הגורם לממון וכו', ותירצו דאיכא נמי סברא 
בדינא דגרמי רק כשמזיק דבר  י מאירבדלא מחייב ר ,להיפך

       הראוי לכל העולם, כגון מסכך גפנו ע"ג תבואתו של 
חבירו שהתבואה ראוי לכל העולם, וכן בשורף שטרותיו של 

לכל אחד חבירו שהשטר ראוי לכל העולם שהרי יכול למכרו 
ואחד, משא"כ בשור הנסקל שאינו ראוי אלא לשומר בלבד 

לא שייך  ונאוי גאשיכול להחזירו לבעלים ולפטור עצמו, בכה
בדבר  י שמעוןברדינא דגרמי, משו"ה הוצרך לומר דס"ל כ

 .הגורם לממון עיי"ש
 

היוצא מדבריהם, די"ל דחיוב דגרמי לא שייך רק היכא שהדבר 
ת אם שייך בהם דינא ראוי לכל העולם, ולפי"ז בענין שטרו

דגרמי תליא אי מכירת שטרות דאורייתא, דאם מה"ת מהני 
מכירת שטרות א"כ שפיר ראוי לכולי עלמא כיון שיכול למכור 
השטר וכל אחד ואחד יכול לגבות בו א"כ שפיר שייך בה דיני 
גרמי, משא"כ אי ס"ל דמכירת שטרות לאו דאורייתא וא"א 

לא שייך ביה דיני דגרמי,  לגבות בו רק בעל השטר עצמו א"כ
 כירת שטרות לאו דאורייתאולפי"ז י"ל דהרמב"ן ס"ל דמ

והשטר אינו ראוי לכל העולם רק לבעל השטר בלבד, ולכן לא 
שייך ביה כלל חיוב גרמי, משו"ה לא שייך לאוקמיה קרא 

 למעט שטרות, ולכן חמור דבור לר' יהודה קשיא עכ"ד.



 

 ח 

 ,יישב עפי"ד הקצות הנ"לוכ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א אמר ל
דלכאורה קשה אהא דאמרינן דלרבנן חמור דבור אתי למעוטי 
כלים, דלכאורה כיון דחמור למעוטי אתי, נימא דלא ממעט 
אלא שטרות שאין דומין כלל לבעל חי ואין גופן ממון, אבל 

)דף כלים דחשיבי וגופן ממון לא נמעט, וכדמצינו במסכת ב"ק 

וכלל בוכחש בעמיתו בפקדון וכו'  לל ופרטבדרשא דכ קי"ז:(
שראוי למעט יותר שטרות כיון שאין גופן ממון, וא"כ מפני 
מה דרשו רבנן חמור ולא כלים נימא דקא מעט שטרות לחוד, 

רמי אינו אלא מדרבנן, וממילא לשיטת התוס' דחיוב גבשלמא 
דאפילו שורפן בידים פטור, א"כ לא שייך למעטינהו בנזקי 

הרמב"ן דדינא דגרמי מה"ת, קשה דנימא בור, אבל לשיטת 
  .דחמור ממעט שטרות

 
אך לדברי הקצות הנ"ל דכל היכי שאין ראוי לכל העולם לא 
שייך דינא דגרמי א"ש, די"ל דמאן דדאין דינא דגרמי מה"ת 
ס"ל דמכירת שטרות לאו דאורייתא וממילא דלא שייך בהו 

ינא , מבואר מזה דאי ס"ל דחיוב דגרמי ע"כ ממעטינן כלים
דגרמי מה"ת בהכרח צ"ל דמכירת שטרות לאו דאורייתא 
דאל"כ קשה דנימעט מחמור שטרות ולא נמעט כלים, משא"כ 
אי דינא דגרמי לאו דאורייתא י"ל דמשו"ה לא ממעטינן 

 שטרות, ולעולם מכירת שטרות דאורייתא היא עכ"ד.
 

ובספר  )סי' ס"ו(וזה אי מכירת שטרות דאורייתא כתב התומים 
דתליא אי שעבודא  )אות ג'(הרועים ערך מכירת שטרות מלוא 

דאורייתא, דלמ"ד שעבודא לאו דאורייתא לדידיה גם מכירת 
שטרות לא מהני מה"ת משום דעצם השטר לאו כלום הוא 
דחספא בעלמא הוא כיון דמה"ת אין בה שום שעבוד, ורק 
למאן דס"ל שעבודא דאורייתא לדידיה שפיר י"ל דגם מכירת 

ני מה"ת, כיון דהו"ל דבר שיש בו ממש כיון שטרות מה
 ששעבוד קרקע תלוי בו עיי"ש.

 
כתב המלוא הרועים דשעבודא  )אות י"ב(ובערך קנין פירות 

דאורייתא תליא אי קנין פירות כקנין הגוף דמי, משום דהא 
לוה בטוח בממונו הוי כעין פירות מדע"י השעבוד הקרקע ה

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

פירות לא הוי כקנין הגוף אז אמרינן שעבודא לאו דאורייתא 
קידושין מסכת עיי"ש, והוסיף שם להסביר עפי"ד הריטב"א ב

עבודא לאו דאורייתא משום דלא שייך דטעמא דמ"ד ש )דף י"ט.(
קנין לחצאין והרי אין בה למלוה קנין שלם רק שעבוד בעלמא, 
ולפי"ז למ"ד דהוי כקנין הגוף דס"ל דשפיר שייך קנין לחצאין, 

 לדידיה ה"נ אמרינן שעבודא דאורייתא עיי"ש.
 

, דלכן נתן הקב"ה את )פ' תשא(במאמר מרדכי והבאנו מש"כ 
 ט"ז(-)במדבר כמשום שהוא מלאך כדכתיב  התורה ע"י משרע"ה,

המלאכים וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, ועי"ז לא יהיה ל
  .טענת דינא דבר מצרא עכ"ד

 
ולכאורה הא בלא"ה לא שייך כאן דינא דבר מצרא, לפי"מ 

בשם הרשב"א, דמי שמכר שדה  )סי' קע"ה סעיף ס"ג(דאיתא בחו"מ 
צרא, ולפי"מ דאמרינן לזמן ולא לחלוטין לית בה דינא דבר מ

, א"כ הרי ד לבואידמצות בטילות לעת א:(")דף סבמסכת נדה 
 .דינא דבר מצרא הב"ה נתן התורה לזמן קצוב ולית ביהק

 
 אכתבו דדעת הרשב"א דהיכא דמכר לזמן לשים רוהנה המפ

דינא דבר מצרא אתיא כמ"ד דקנין פירות ל"ה כקנין  שייך
זמן אית הגוף, אבל להמ"ד דהוה כקנין הגוף אז אף במוכר ל

 )פ' בשלח דף קנ"א מדפה"ס(דינא דבר מצרא עיין ביושב אהלים  הבי
 .)פ' ואתחנן )דף קכא.(ובספר והוכח אברהם 

 
ומעתה שפיר ממנ"פ שאל ר' יודן, אתמול נאמר לו למשה עלה 
אל ה' לקבל התורה, והטעם הוא כדי שלא יהיה להמלאכים 

טענת בר טענת בר מיצרא, ולכאורה הא בלא"ה לא שייך כאן 
מיצרא כיון דהקב"ה נתן התורה לזמן קצוב, ובכה"ג לית בה 
דינא דבר מיצרא, ועכצ"ל דקנין פירות הוה כקנין הגוף, ואז 
אף במוכר לזמן איכא דינא דבר מיצרא, ואי ס"ל דהוה כקנין 
הגוף, אז ס"ל שעבודא דאורייתא, ולפי"ז מכירת שטרות מהני 

דאורייתא, וא"כ קשה  ולפי"ז י"ל דדינא דגרמי לאו, מה"ת
 אמאי נאמר לו עכשיו עלה אל הר העברים ודו"ק.
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