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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו  הכי יהי
מסכת ואיתא ב ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם:

בקש דוד לעבוד  ,אמר רב הודהואמר רב י ,)דף ק"ז.(סנהדרין 
אשר ישתחוה שם שנאמר ויהי דוד בא עד הראש  בודה זרה,ע

 השנאמר והוא צלמא רישיבודה זרה, עלאלהים, ואין ראש אלא 
נה לקראתו חושי הארכי קרוע כתנתו ואדמה על די דהב טב, וה

 בודה זרה,ע יאמרו מלך שכמותך יעבוד ,ראשו, אמר לו לדוד
)חסיד שכמותי הרגו בנו ויהו מתרעמין על  יהרגנו בנו ימלך שכמות ,אמר לו

ואל  בודה זרהע, מוטב יעבוד דותיו של הקב"ה ונמצא שם שמים מתחלל בפרהסיא(מ
ואחלל את השם אני לבדי ולא  בודה זרהע)מוטב שאעבוד  יתחלל שם שמים בפרהסיא

מאי טעמא קנסיבת יפת תואר, א"ל יפת  ,, אמריחלל אותו כל העם(
 הכי יהי התואר רחמנא שרייה, א"ל לא דרשת סמוכין דסמיך לי

כל הנושא יפת תואר יש לו בן סורר  ,לאיש בן סורר ומורה
 .ומורה ע"כ

 
דאמאי לא הקדים לשאלו מאי טעמא קנסיבת  שיםרדקדקו המפו
פת תואר, הרי מעשה דיפת תואר הוה קדים, ורק כשראהו עובד י

 ע"ז פנה אליו ואמר לו מ"ט קנסיבת יפת תואר.
 

ז , דלכן בקש דוד לעבוד ע"שיז"לר באנו מש"כהדוהנבס"ד, 
דותיו של הקב"ה אם יהרג כדי שלא יתרעמו בני ישראל על מ

דוד על ידי בנו ונמצא שם שמים מתחלל בפרהסיא עיי"ש, והוא 
גדולה עבירה לשמה  )דף כ"ג:(נזיר מסכת כעין מה דאמרינן ב

עיי"ש, וזה נמי חשיב לה עבירה לשמה דהרי בקש לעבוד ע"ז 
 .כדי שלא יתחלל שם שמים ברבים

 
שכתב, דדוד ס"ל דהעיקר תלוי  )בפרשתן(ועיין בספר תכלת מרדכי 

במחשבה ולא במעשה, ולכן כיון שכוונתו ומחשבתו הוא לשם 
תחלל שמו יתברך, א"כ הו"ל כהא דאמרינן גדולה שמים שלא י

עבירה לשמה וראוי לעשות כן, וז"ש ויהי דוד בא עד הראש, 
דהיינו דסבר דהעיקר הוא המחשבה התלויה במוח שבראש, 
והואיל שמתכוון לשם שמים לא יהיה בכך חטא לפניו יתברך 

 . שמו במה שיעבוד ע"ז וכו' עיי"ש
 

האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב  ,)דף פ"ה(ואיתא במסכת יומא 
ומשמע דרק אם אומר אין מספיקין בידו לעשות תשובה עיי"ש, 

שני פעמים אז אין מספיקין בידו לעשות תשובה, אבל בפעם 
וכתב בספר סמיכת חכמים  ה,אחת מספיקין בידו לעשות תשוב

ד"ה תנא דבי ר' ישמעאל, כי הדבר ידוע  )דף י"ט.(למסכת ברכות 

יק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, והטעם הוא שאדם אין צד
כי תשובה הוא אחד מהתרי"ג מצות, ומוכרח לעשות איזה 
עבירה כדי לעשות תשובה, וזהו הפירוש אשר יעשה טוב היינו 
שרוצה לקיים כל המצות, ולא יחטא כי מוכרח לחטוא כדי 
לקיים גם מצות תשובה, ולכן דייקא בעבירה אחת אז י"ל 

עבירה כדי לקיים מצות תשובה, משא"כ  דהוכרח לעשות
כשאומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב תרי פעמים אז אין 

  קין בידו לעשות תשובה עכ"ד עיי"ש.מספי
 

ליישב קושית המפ',  בתשכ )פרשת בחוקתי(בספר זרע אהרן  ועיין
דהאיך אפשר לקיים כל התרי"ג מצות, הרי איכא מצות תשובה, 

ויעבור על אחת ממצות  אטם יחרק אואי אפשר לעשות תשובה 
ל"ת, וכתב כיון דקיי"ל גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא 
לשמה, א"כ אם עושה עבירה כדי לעשות תשובה, הו"ל כעבירה 

 לשמה עיי"ש.
 

כתב ליישב קושית המפ' דאיך  )פרשת בהעלותך(ה -אך בספר מתת י
אפשר לאדם אחד לקיים כל התרי"ג מצות, די"ל דכמו שאמרו 

כל העוסק בתורה עולה כאלו הקריב  )דף ק"י.(במסכת מנחות חז"ל 
עולה עיי"ש, א"כ כמו כן יש לומר דע"י עסק לימוד התורה יוכל 
לקיים כל התרי"ג מצוות, אך כתב דזה תלוי אי מעשה גדול 
מתלמוד או תלמוד גדול ממעשה, דאי אמרינן תלמוד גדול 

מוד, ממעשה שפיר יכול לקיים כל התרי"ג מצוות ע"י לי
משא"כ אי ס"ל מעשה גדול מתלמוד אז צריך לקיים המצוות 

 בפועל ממש עיי"ש. 
 

אמר ר' יהושע בן לוי, בשעה שעלה  ,)דף פ"ח:(ואיתא במסכת שבת 
מה לילוד משה למרום, אמרו מלאה"ש לפני הקב"ה, רבש"ע 

חמדה  ,אשה בינינו, אמר להם לקבל תורה בא, אמרו לפניו
אות ושבעים וארבעה דורות קודם גנוזה שגנוזה לך תשע מ

שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם, מה אנוש כי 
תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל 

 .עיי"שהארץ אשר תנה הודך על השמים וכו', 
 
עיין ראש דוד בשלח, שמע יעקב במדבר, ] כתבו רשיםוהמפ 

דטענת  [אות י"ט( מאמר ב')ובבני יששכר במאמרים לחג השבועות 
נא דבר המלאכים היתה שהם צריכים לקבל התורה מכח די

מיצרא, דכיון דהשראת השכינה הוא בגבהי מרומים, ע"כ יש 
 להם דין מצרנים וזוכים בהתורה עפ"י שורת הדין עיי"ש. 



 

 ב 

לסתור טענת המלאכים דהתורה כתב  )ח"ו דף נ'(בספר פני יצחק ו
דנקטינן מעשה גדול  שייכת להם משום דינא דבר מיצרא,

מתלמוד, והמלאכים אי אפשר להם לקיים התורה אלא ע"י 
 )סי' קע"ה סכ"ג(תלמוד ולא על ידי מעשה, וכבר פסק הרמ"א בחו"מ 

דכל היכא דאיכא פסידא למוכר ליכא טענת בר מיצרא, וכיון 
שאי אפשר להמלאכים לקיים התורה במעשה איכא פסידא 

 למוכר עכ"ד.
 

, אמר לפניו, רבש"ע תורה (שם)במסכת שבת איתא אך לפי"מ ד
שאתה נותן לי מה כתיב בה, אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך 
מארץ מצרים, אמר להן כלום למצרים ירדתם לפרעה 

, לפי"ז י"ל לכם וכו' עיי"שהשתעבדתם תורה למה תהא 
 .דול ממעשהדתלמוד ג

 
והנה המפ' הקשו היאך יצאו ישראל ממצרים קודם הזמן, 

ה היתה ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, והם לא היו דהגזיר
במצרים כ"א רד"ו שנים, ובספר ילקוט ראובני השלם פרשת בא 

עה"פ והכנעני אז בארץ וז"ל,  )פרשת לך לך(הביא מספר ציוני  )אות ק"ד(
בברית בין הבתרים כשנגזר גלות על אבותינו, ירדו מלאכי 

לשם ויצאו משם,  השרת למצרים, ושהו שם עד שבאו ישראל
כל אותו זמן היו המלאכים שם, וכשנגאלו ישראל יצאו 
המלאכים אתם, ולכן התחיל חשבון הגאולה מברית בין 
הבתרים שהרי המלאכים נשתעבדו מאותה שעה, והיינו דכתיב 

 .או כל צבאות ה' אלו המלאכים עכ"ליצ
 
בשם הזוה"ק ביום  )דף קי"ד מדהפ"ס(עיין בבגדי אהרן פ' מסעי ו

ולפי , ההוא יצאו צבאות ה' שהמלאכים השלימו הזמן עיי"ש
א"כ הדרא  ,הנ"ל דהמלאכים ירדו למצרים והם השלימו הזמן

, וע"כ דלכן לא קיבלו המלאכים טענתם דהם יקבלו את התורה
 .התורה משום דמעשה גדול מתלמוד

 
, אמרו ישראל לפני הקב"ה א(-)פרשה ט"ואיתא במד"ר פרשת בא אך 

ים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין רבון העולמ
הנה הסתיו  יא(-)שה"ש בלא שלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 

דקושי השעבוד הדומה לסתיו השלים  )שם(עבר, ופי' ביפה תואר 
, ולפי"ז י"ל דהמלאכים לא היו במצרים ולכן לא הגלות עיי"ש

 . קיבלו התורה, ולפי"ז י"ל דתלמוד גדול ממעשה
 

, אמר ר' חמא בן גוריא אמר רב, )דף י:(יתא במסכת שבת אאך 
לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל משקל שני 
סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו 

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

שמא לא היה נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד, הרי 
ולפי"ז ליכא דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, 

אך אם נאמר דהשבטים למימר דקושי השעבוד השלים הזמן, 

צדקו במה שמכרו את יוסף, א"כ שוב נמצא דקושי השעבוד 
 היה שלא כדין, ושפיר י"ל דהשלים הזמן.

 
ה על יוסף ויקנאו בו -הנה כתבו המפ' דמה שנחלקו שבטי יו

אחיו על שעשה לו אביו כתונת פסים, דלא עלתה על דעתם 
לחלוק עליו על שתי סלעים כלי מילת שעשה לו יעקב, חס 
מלהזכיר, אלא כיון שעד שלא נבנה המשכן היתה עבודה 
בבכורות ויעקב זכה בבכורה כשקנאה מעשיו, ומסר יעקב את 

רה ליוסף ועל כן הלבישו כתונת פסים שהם בגדי כהונה, הבכו
בשם  ט"ז(-)פרשה פ"דוכן איתא בידי משה על המדרש בראשית רבה 

הזוה"ק שיוסף לבש ד' בגדים כנגד ד' בגדי כהונה עיי"ש, ולכן 
הרע לשבטים על שנבחר יוסף לעמוד לשרת לפני ה' מדין בכור 

 ו עליו. שהרי לא היה לו משפט הבכורה, ומה"ט נחלק
 

ולכאורה הרי שפיר עביד יעקב ליתן הבכורה ליוסף, דכיון שירד 
פחז  ד(-)פרשה מ"טראובן מאותה איצטלא כדכתיב בפרשת ויחי 

ובחללו יצועי  א(-)פרשה הכמים אל תותר וכתיב בדברי הימים א' 
אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף וגו', היה בדין לעטר את יוסף 

בכור לאמו רחל שהיתה עקרת  במעלת הבכורה שהרי היה
 הבית.

 
, אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן, )דף נ"ה:(ואיתא במסכת שבת 

)בהאי אינו אלא טועה, שנאמר  )במעשה בלהה(חטא כל האומר ראובן 

ויהיו בני יעקב שנים עשר, מלמד שכולן שקולין כאחת,  קרא(
אביו, מלמד  אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש

ומעלה עליו הכתוב כאלו שכב עמה, לבל מצעו של אביו שב
מוצל אותו צדיק מאותו עון ולא בא  ,ר"ש בן אלעזר אומר ,תניא

מעשה זה לידו וכו', אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש 
אביו, עלבון אמו תבע, אמר אם אחות אמי היתה צרה לאמי, 

  .עה וכו'שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי, עמד ובלבל את מצ
 

דבאמת לא חטא ראובן, דכיון  ,)דרוש א'(וכתב בפרשת דרכים 
דבלהה היתה פילגש יעקב, והרי הוא כאנוסת ומפותת אביו 

במתני' פליגי בה ר'  )דף צ"ז.(יבמות מסכת דשריא עיי"ש, אך ב
יהודה ורבנן, דלרבנן נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו, ור"י 

גמ' אמר רב גידל אמר רב מאי טעמא פליג ואוסר, ואיתא ב
דר"י, דכתיב לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו, 
כנף שראה אביו לא יגלה, וממאי דבאנוסה כתיב, דכתיב 
מעילויה דקרא ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים 
כסף וכו' עיי"ש, ונמצא דהא אי ראובן חטא במעשה בלהה 

עיי"ש בפרשת דרכים ]ועיין בהגהת  תליא אי דרשינן סמוכין
שציינו לירושלמי דס"ל  )דף ד.(יבמות מסכת יעב"ץ ויפה עינים ב

דמאן דדריש סמוכין דריש בכל התורה, ומאן דלא דריש לא 
מסכת וב )דף כ"ה:(שבת מסכת דריש בכל התורה עיי"ש, ועיין ב

דב"ש פוטרין סדין בציצית דלי"ל עדל"ת דלא  )דף מ.(מנחות 
 מיכות דכלאים בציצית עיי"ש[.דרשי ס

 



 

 ג 

ובזה יבואר שפיר מאמר הגמ' הנ"ל, דעד השתא לא בא חושי 
להוכיח את דוד על שנשא יפת תואר, משום דאפשר דמה"ט לא 

דסבר דלא דרשינן סמוכין לפרשת בן סורר ומורה,  ,חשש דוד
והוא משום  אך עתה כשהשיב לו דוד מלך שכמותי יהרגנו בנו,

דאל"כ  ,עשות עבירה לשמה, וההכרח לזהדדוד ס"ל דמותר ל
היאך אפשר לקיים כל התרי"ג מצות כיון דאיכא מצות עשה 
דתשובה, דאי"ל דאפשר לקיים כל התרי"ג מצות ע"י לימוד, 
דס"ל מעשה גדול מתלמוד, וההכרח לזה ממה שבני ישראל 
קיבלו התורה ולא המלאכים, דאי"ל דלכן לא קיבלו המלאכים 

ו של משה כלום למצרים ירדתם, דזה אינו התורה, משום טענת
טענה דבודאי היו שם דהלא הם השלימו הזמן, דאי"ל דקושי 
השעבוד השלים הזמן, דהלא זה בא לכפר על חטא דמכירת 
יוסף, דהצדק הוא עם יוסף דהבכורה שייכות לו כיון דראובן 

ולכן שפיר כעת חטא במעשה בלהה, ומינה דדרשינן סמוכין, 
 אי טעמא קניסבת יפת תואר ודו"ק.בא להוכיחו מ

 
עפימש"כ המהרש"א בחידושי אגדות וז"ל, שבקש עוי"ל,  ב(

לעבוד עבודת כוכבים דהיינו לברוח מפני בנו מא"י לחו"ל 
כל הדר  )דף ק"י:(כתובות מסכת דאיתא בדהו"ל כעובד עכו"ם כ

כי  הוא אומרדוד ב בחו"ל כאילו עובד עבודת כוכבים, וכן
לאמר לך עבוד אלהים אחרים, הסתפח בנחלת ה' גרשוני היום מ

כל  וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים, אלא לומר לך 
  .עכ"ד הדר בחו"ל כאילו עובד עבודת כוכבים

 
דלכאורה יש לתמוה למה יהא  ,כתב )בפרשתן(ובספר כסף נבחר 

-)ויקרא דאיתא במדרש רבה דכאלו עובד עבודה זרה, וכתב לבאר, 

כתיב  ,ושע בן קרחההגוי אחד שאל את ר' י ,ר אלעשא, א"ו(
בתורתכם אחרי רבים להטות אנו מרובים מכם, מפני מה אין 
אתם משוין עמנו בעבו"ז עיי"ש, וכתבו המפ' לתרץ משום 

על מחצה  , דכל קבוע כמחצה)דף ט"ו.(כתובות מסכת דאמרינן ב
המה כשישראל א"כ כל זמן  עכ"ד, דמי ולא אזלינן בתר רוב

אם חס והן קבועין אין מקום לקושית המין, אבל  בארץ ישראל
אז אין להם דין , ושלום ישראל הולכים בגלות לחוץ לארץ

קבוע, ואז מצאו מענה בפיהם דוברי שקר לאמור לעבוד ע"ז 
 כ"ד.ע
 

בספר טיב לבב כתב לבטל טענת אומות העולם, דאיתא אך 
ל לא ירבה , בשעה שעבר שלמה עא(-)פרשה ובמדרש רבה שמות 

לו נשים ולא ירבה לו סוסים וגו', עלתה יו"ד שבירבה וקטרגה 
עליו וכו', תני ר' שמעון בן יוחאי ספר משנה תורה עלה 
ונשתטח לפני הקב"ה, אמר לפניו וכו' הרי שלמה מבקש לעקור 
יו"ד ממני, אמר ליה הקב"ה שלמה ואלף כיוצא בו בטלין ודבר 

חת מן התורה אינה בטלה ממך אינו בטל עיי"ש, הרי דאות א
אפילו באלף, ונודע דכל אחד מישראל יש לו אחיזה באות אחת 
מהתורה, וידוע מדורשי רשומות שאמרו דתיבת ישראל ר"ת יש 
ששים רבוא אותיות לתורה, וא"כ כל אחד מס' רבוא נשמות 
ישראל הוא כנגד אות אחת מן התורה, ומעתה אין ממש בטענת 

אחוזים הם באותיות התורה אין שייך  האומות, כיון דבני ישראל
 בהם ביטול עכ"ד.

 
כתב,  )דף מ"ה.(ובספר שפת אמת לר' ישמעאל הכהן פרשת יתרו 

דאי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם לא שייך לומר דיש ס' 
רבוא אותיות דווקא מכוונים לס' רבוא שורשי נשמות, דהרי יש 

לא דברה תורה  תיבות יתירות לחנם כלשון בני אדם, רק אי ס"ל
כלשון בני אדם אז שפיר יש לומר דישראל ר"ת יש ששים רבוא 

 אותיות לתורה עכ"ד.
 

, ר' יעקב אומר, אין לך כל מצוה )דף ל"ט:(קידושין מסכת ואיתא ב
ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים 

, בכיבוד אב א()באותו מתן שכר להודיעך שאין מתן שכר אלא לעולם הבתלויה בה 
ואם כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, בשילוח הקן 
כתיב למען ייטב לך והארכת ימים, הרי שאמר לו אביו עלה 
לבירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה ושלח את האם ונטל את 
הבנים, ובחזירתו נפל ומת, היכן טובת ימיו של זה והיכן 

לך לעולם שכולו טוב,  אריכות ימיו של זה, אלא למען ייטב
למען  )דף מ.(ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך, ורבנן ס"ל 

 ייטב לך בעוה"ז, ולמען יאריכון ימיך לעוה"ב עיי"ש. 
 

ר' דכתב,  )אות ב'(בעמק הלכה  )פרשת יתרו(ובספר המדרש והמעשה 
דרבנן פליגי אי דברה תורה כלשון בני אדם או לא, יעקב ורבנן 

ברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ ליכא לפרש שניהם ס"ל לא ד
על עוה"ב, דתרי קראי על עוה"ב למה לי, וע"כ דלמען ייטב לך 
בעוה"ז ולמען יאריכון ימיך לעוה"ב, וא"כ ע"כ דיש שכר מצוה 
בהאי עלמא, ור' יעקב ס"ל דדברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ 

ליכא  י"ל דשניהם קאי על עוה"ב, ושכר מצוה בהאי עלמא
 עכ"ד עיי"ש.

 
כתב, דהמ"ד דס"ל דשכר מצוה  ז:(")פ' חיי שרה לובספר דרש משה 

בהאי עלמא ליכא, ע"כ דס"ל דיש מיתה בלא חטא, דאי ס"ל אין 
מיתה בלא חטא, א"כ מי שלא חטא דבודאי לא ימות, ואימתי 
יותן לו שכרו כיון דבהאי עלמא ליכא שכר, וע"כ דס"ל דיש 

המ"ד דס"ל אין מיתה בלא חטא סובר  מיתה בלא חטא, משא"כ
לא ימות, דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, ומי שלא חטא אשר 

 עכ"ד. יותן לו שכרו בהאי עלמא
 

 (ה.")דף נשבת מסכת כתב בטעם המ"ד ב )פ' עקב(ובספר יציב פתגם 
אקרא שנאמר ושמרתם  הדס"ל אין מיתה בלא חטא, דאסמכי

י בהם, דעל אדם וחאת חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם ה
האדם, ומכלל הן אתה שומע לאו,  הידי שמירת המצוות יחי

דחטאות האדם הם הסיבה למיתתו עיי"ש, ומאן דס"ל יש מיתה 
)דף יומא מסכת בלא חטא י"ל דס"ל, דהקרא אתיא להא דאיתא ב

אי הואי התם הוה אמינא דידי  ,אמר שמואל הודהא"ר י ה:("פ
מות בהם, דיליף מהאי קרא עדיפא מדידהו וחי בהם ולא שי

 דפיקוח נפש דוחה את השבת עיי"ש.



 

 ד 

ית להו פירכא בר אמר רבא לכולהו א )שם(יומא מסכת ואיתא ב
י ספק מנ"ל, פירכא וכו', וכלהו אשכחן ודא המדשמואל דלית לי

בהם ודאי ולא  ה)אשר יעשה האדם המצות שיחיפירכא  הודשמואל ודאי לית לי

עיי"ש, ולכאורה צ"ב  מיתה אלמא מחללין על הספק(שיבוא בעשייתה לידי ספק 
  .דמנ"ל לאידך הילפותות דספק פיקוח נפש דוחה שבת

 
, לפי"מ שכתב בדברי כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א אמר ליישבו

להעיר דלמ"ל קרא דפיקוח נפש דוחה שבת,  )שנה ו' גליון מ"ב(תורה 
לגבי העובדא דאיתא  )בשורש קצ"ג(עפי"ד המהרי"ק הידועים 

לישראל  ה, ההוא עכו"ם דהוה קאמר ליקכ"א:()דף יבמות מסכת ב
קטול אספסתא ושדי לחיואי בשבתא, ואי לא קטילנא לך 

קדירה בשבת  בשל לי הטילנא לפלוני בר ישראל, דאמרי ליכדק
, וכתב דהוה מלאכה שאצל"ג כיון הולא בשיל לי וקטילתי

שאינו עושה אלא כדי שלא יהרגהו ואין כאן אלא איסור דרבנן, 
ולרבותא נקט כה"ג דאפי"ה נהרג עליה בשעת השמד עיי"ש, 
והאריכו האחרונים בדברי המהרי"ק הנ"ל, וא"כ בחילול שבת 

ל"ג דאינו מתכוון לצורך סכנה ופיקוח נפש הוה מלאכה שאצ
להנאתו, וא"כ למ"ל קרא דפיקוח נפש דוחה שבת, תיפ"ל דהוה 
מלאכה שאצל"ג, וכתב די"ל דאה"נ לאיסור שבת לא איצטריך 

דהיתר  י ס"לשאר איסורי תורה עכ"ד, ולפי"ז אקרא אלא ל
לפיקוח נפש הוא משום דהוה מלשאצל"ג, א"כ אין לחלק בין 

וייהו אין צריך לטובת ודאי פיקו"נ לספק פיקו"נ, דבתרו
המלאכה, וי"ל בשיטת הני תנאי דלא ילפי לה מהקרא וחי בהם, 
דס"ל דעיקר ההיתר בפיקו"נ בשבת הוא משום דהוה אצל"ג, 
ומשו"ה שפיר ידעינן להתיר אף ספק פיקו"נ, משא"כ שמואל 

דמלאכה שאצל"ג חייב, שפיר הוצרך  ד.(")דף משבת מסכת דס"ל ב
ומהתם ילפינן דאף ספק פיקו"נ דוחה  ללמוד מהקרא דוחי בהם,

 שבת עכ"ד.
 

דלכן אמרינן דמלשאצל"ג  ,כתב (ב."פ )פ' ויקהלובספר מעשה רוקח 
פטור, משום דנסמכה מלאכת שבת למלאכת המשכן, וכמו 
שבמלאכת המשכן היה מלאכת מחשבת, ה"נ במלאכת שבת לא 

 )דף י.(חגיגה מסכת חייב אלא במלאכת מחשבת כדאמרינן ב
שבת המה כהררים התלוין בשערה, מלאכת מחשבת  הלכות

)דמלאכת מחשבת לא כתיבא אלא אסרה תורה ומלאכת מחשבת לא כתיבא 

עיי"ש, ומעתה ר"י ור"ש דפליגי  ילפינן לה מדנסמכה ציווי שבת למלאכת המשכן(
במלאכה שאצל"ג אי חייבין או פטורין קאי בשיטתייהו, אי 

דס"ל דדרשינן סמוכין  הדרשינן סמוכין או לא, דר"ש לשיטתי
, ולכן )דף ס.(סנהדרין מסכת וב )דף כ"ח:(פסחים מסכת בכה"ת עיין ב

וילפינן מכח דרש סמוכין מפרשת שבת למלאכת המשכן, 
הסמיכות שיש בין פרשת שבת למלאכת המשכן דבעינן מלאכת 

ור' מלאכה שאצל"ג פטורין, דעל מחשבת בשבת, ולכן ס"ל 
וכין בכה"ת רק במשנה תורה דלא דרש סמ הלשיטתי הודהי

ואין לו  )דף ד.(יבמות מסכת וב )דף כ"א:(ברכות מסכת לחוד עיין 
איפוא הוכחה דבשבת בעינן מלאכת מחשבת, ולכן ס"ל דגם על 

)ח"ב שואל ומשיב מהדו"ק מלאכה שאצל"ג חייבין, ועיין בשו"ת 

 .סי' ס"א(

 ובזה יבואר שפיר מאמר הגמ' הנ"ל, דעד השתא לא בא חושי
להוכיח את דוד על שנשא יפת תואר, משום דאפשר דמה"ט לא 
חשש דוד דסבר דלא דרשינן סמוכין לפרשת בן סורר ומורה, אך 
עתה כשהלך לעבוד ע"ז, והיינו לברוח מא"י לחו"ל משום 

, דאין לחשוש לטענת המינים, דס"ל דמותר לצאת מא"י לחו"ל
ייך בהם כיון דבני ישראל אחוזים הם באותיות התורה אין ש

ומינה דס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, ושכר מצוה ביטול, 
בהאי עלמא איכא, וס"ל אין מיתה בלא חטא, ואסמכיה אקרא 
ושמרתם את חקתי ואת משפטי, דהקרא לא אתיא דספק פיקוח 

דעיקר ההיתר בפיקו"נ בשבת הוא נפש דוחה שבת, משום 
אף ספק  משום דהוה אצל"ג, ומשו"ה שפיר ידעינן להתיר

דדרשינן  כיון דס"ל מלאכה שאצל"ג פטור ע"כ דס"לו פיקו"נ,
ולכן השתא אמר לו חושי דא"כ דדרשת סמוכין מ"ט סמוכין, 

 קנסיבת יפת תואר ודו"ק. 
 
 
עפ"י הנ"ל דמה שביקש דוד לעבוד ע"ז היינו לברוח עוי"ל,  ג(

מפני בנו מא"י לחו"ל, דהו"ל כעובד ע"ז כיון דאז אין לו דין 
ואז מצאו מענה בפיהם דוברי שקר לאמור לעבוד ע"ז, ע, קבו

כל אחד מס' רבוא נשמות ישראל הוא כנגד דכיון אך דוד ס"ל 
אות אחת מן התורה, ומעתה אין ממש בטענת האומות, כיון 
דבני ישראל אחוזים הם באותיות התורה אין שייך בהם ביטול, 

ן דס"ל לא וזה דאמרינן דיש ס' ריבוא אותיות לתורה אתיא כמא
 דברה תורה כלשון בני אדם.

 
איתא לכאורה יש להוכיח דדברה תורה כלשון בני אדם, דו

אמר ר' יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה  ,)דף פ"ח:(במסכת שבת 
למרום, אמרו מלאה"ש לפני הקב"ה, רבש"ע  מה לילוד אשה 
בינינו, אמר להם לקבל תורה בא, אמרו לפניו חמדה גנוזה 

שע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא שגנוזה לך ת
העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם, מה אנוש כי תזכרנו ובן 
אדם כי תפקדנו, ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה 

)עיין ראש דוד בשלח, שמע יעקב הודך על השמים וכו', עיי"ש, והמפ' כתבו 

דטענת המלאכים  ר ב' אות י"ט(במדבר, ובבני יששכר במאמרים לחג השבועות מאמ
היתה שהם צריכים לקבל התורה מכח דינא דבר מיצרא, דכיון 
דהשראת השכינה הוא בגבהי מרומים, ע"כ יש להם דין מצרנים 

)אות בשער החצר  , וכתבים בהתורה עפ"י שורת הדין עיי"שוזוכ

דלכן קבלו ישראל התורה ולא מלאכי השרת משום דהתורה  קנ"ב(
בני אדם ולכן שייך התורה לבני אדם ולא למלאכי  דברה כלשון

 .)דף י"ג: מדפה"ס(השרת עכ"ד, ועיין בספר עזרא 
 

באותה שעה בקשו  ,א(-)פ' כ"חבמד"ר שמות  אך לפי"מ דאיתא
מלאכי השרת לפגוע במשה, עשה בו הקב"ה קלסטירין של פניו 
של משה דומה לאברהם, אמר להם הקב"ה אי אתם מתביישין 

זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו וכו' עיי"ש,  הימנו, לא
איתא, כשבא הקב"ה ליתן תורה  )מזמור ח'(ובמדרש שוחר טוב 

אומרים לפניו מה אנוש כי ולישראל, התחילו המלאכים מדייניו 



 

 ה 

תזכרנו, ואמרו לפניו אישורך שתתן תורה בשמים וכו', וכשעלה 
והלא משה לקבל פעם שניה את הלוחות אמרו מלאכי השרת 

אתמול עברו עליה שכתבת בה לא יהיה לך אלהים אחרים, אמר 
להם הקב"ה בכל שעה קטיגטין ביני ובין ישראל, והלא אתם 
כשירדתם אצל אברהם אכלתם בשר בחלב, שנאמר ויקח חמאה 
וחלב ובן הבקר, ותינוק שלהם כשהוא בא מבית רבו ואמו 

ני רבי לא נותנת לו פת ובשר וגבינה, והוא אומר לה היום למד
תבשל גדי בחלב אמו עיי"ש, הרי דהמלאכים נדחו מקבלת 

 התורה מפני שאכלו בשר בחלב אצל אאע"ה.
 

וז"ל,  )פרשת משפטים(אך לכאורה יש להעיר, לפימש"כ הרבינו בחיי 
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 
שנשתנה עכשיו מדם לחלב וקבל שנוי והתפעלות שהועתק 
לד"א, מכל מקום כשחוזר ומערבו עם הבשר הרי חוזר לכח 
הדם וטבעו הראשון כבתחלה והתערבם ביחד מטמטם הלב 

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

תקשי אמאי לא קבלו המלאכים התורה משום שאכלו בשר 
 .בחלב, הלא לגבייהו ליכא איסור בשר בחלב

 
אך כ"ז א"ש אי ס"ל דרשינן טעמא דקרא, אז שפיר י"ל דאצל 

שייך בהם טמטום הלב והיזק הגוף, י"ל דליתא  המלאכים דלא
משא"כ אי ס"ל דלא דרשינן טעמא  שר בחלב,לגבייהו איסור ב

גם דקרא, ולפי"ז איסור דבשר בחלב הוא גזירת התורה, ו
 .להמלאכים אסור לאכול בשר בחלב

 
ביאר דהפלוגתא אי דרשינן  )פ' וישלח(ובספר זרע ברך שלישי 

ליא במה שנחלקו הקדמונים טעמא דקרא או לא דרשינן, ת
כתב  )ח"ג פכ"ו(במהות קיום המצות, דהרמב"ם במורה נבוכים 

דאין בקיומם צורך גבוה, וכל עשייתן הוא כדי לשעבד את 
אמרת  א(-)פרשה מ"דישראל לאביהם שבשמים, וכדדרשינן במד"ר 

ה' צרופה לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות, 
טעמא דקרא שהרי אין טעמן בקיומן ולדבריו י"ל דלא דרשינן 

מלבד להשתעבד בהם להקב"ה, אמנם הרמב"ן ס"ל דבכל 
המצוות שישראל עוהים הם משפיעים תיקונים עילאים בגבהי 
מרומים, וכן להיפוך ח"ו בחטאים שחוטאים פוגמים בשמים 
ממעל, ועיין בחינוך במצות שילוח הקן שהאריך בזה, ולפי 

מא דקרא דכיון שמטעם מסוים שיטתו יתכן שפיר לדרוש טע
צריך לקיימן, א"כ כשאין נוהג הטעם אין נוהג גם חיוב קיומן, 
וכתב שם הזרע ברך דלהנך דיעות דס"ל דהמצוות עיקרן לצורך 
גבוה, צ"ל דכוונת הכתוב אמרת ה' צרופה הוא עפי"ד המדרש 

שנתעלם סידורה של תורה, שהפרשיות של  )פרק ג'(שוחר טוב 
על הסדר עיי"ש, וזהו אמרת ה' צרופה שהתורה  תורה לא ניתנו

 צריכה צירוף וחיבור, ועתה אינה לפנינו כסידורו עיי"ש.

והנה הא דלא חש דוד בלקיחת יפת תואר שיהא לו בן סורר 
 י ס"לדרשינן סמוכין, והנה אומורה, משום דס"ל כמ"ד דלא 

דהקרא דאמרת ה' צרופה היינו שהתורה לא ניתנה על הסדר, 
כרח דלא ו שאין סדר הפרשיות מכוונות כסדרן, א"כ בהוהיינ

כהדרש דלא ניתנו המצות אלא  י ס"לדרשינן סמוכין, ואמנם א
 לצרף בהן את הבריות שפיר יתכן דדרשינן סמוכין.

 
ובזה יבואר שפיר מאמר הגמ' הנ"ל, דעד השתא לא בא חושי 
להוכיח את דוד על שנשא יפת תואר, משום דאפשר דמה"ט לא 

דוד דסבר דלא דרשינן סמוכין לפרשת בן סורר ומורה, אך חשש 
עתה כשהלך לעבוד ע"ז, והיינו לברוח מא"י לחו"ל משום 

, דאין לחשוש לטענת המינים, דס"ל דמותר לצאת מא"י לחו"ל
כיון דבני ישראל אחוזים הם באותיות התורה אין שייך בהם 

תה ביטול, ומינה דס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, ומע
הטעם דהמלאכים לא קיבלו התורה משום דאכלו בשר בחלב, 

היינו אמרת ה' צרופה וע"כ דלא דרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז 
ולפי"ז דרשינן  לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות,ד

ולכן השתא אמר לו חושי דא"כ דדרשת סמוכין מ"ט סמוכין, 
 קנסיבת יפת תואר ודו"ק. 

 
 

, תנו רבנן, וראית )דף כ"א:(במסכת קידושין עוי"ל, דאיתא  ד(
)אם נתן מתחילה עיניו בה ולא שלקחה למוכרה או לשפחה ואח"כ בשביה בשעת שביה 

, אשת ואפילו אשת איש, יפת תואר לא דברה תורה נתן עיניו בה(
, )משמע מתוך שמתגרה בה יצרו מחמת יופיה התירה לו ובקושי(אלא כנגד יצר הרע 

)בשר מסוכנת שחוטה ואעפ"י ראל בשר תמותות שחוטות מוטב שיאכלו יש

 ואל יאכלו בשר תמותות ,שהיא מאוסה כדכתיב ביחזקאל ולא בא בפי בשר פיגול(
וכו' עיי"ש, הרי דהיתר יפת תואר הוא  ()לאחר שימותו ויהו נבילותנבילות 

  רק כנגד היצר הרע.
 

עם איתא, ויספו השוטרים לדבר אל ה )דף מ"ד.(ובמסכת סוטה 
ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו וגו', ר' עקיבא 

מוד בקשרי רא ורך הלבב כמשמעו שאינו יכול לעאומר הי
המלחמה ולראות חרב שלופה, ר' יוסי הגלילי אומר הירא ורך 
הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידו וכו', ואיתא בגמרא, 

)בין הנחת תפילין ילה לתפילה בין תפ )סיפר(דלר' יוסי הגלילי אפילו שח 

עבירה הוא בידו וחוזר מעורכי המלחמה  של יד לתפילין של ראש(
ד"ה וכתב רב עמרם, הביא  )סי' נ"ד(עיי"ש, והבית יוסף חאו"ח 

מירושלמי דהמספר בין ישתבח ליוצר אור עבירה היא בידו 
 וחוזר עליה ממערכי המלחמה עיי"ש.

 
א דברה תורה אלא כנגד יצר ולכאורה יש לומר, דזה דאמרינן ל

הרע, אתיא כר"ע דס"ל דהירא ורך הלבב קאי על מי שאינו יכול 
, ולפי"ז היו באנשי חיל אף מי שסח בין לעמוד בקשרי מלחמה

תפילה לתפילה ולא היו שם רק יראי חטא, ולכן שפיר יש לחוש 
שמא יתגבר עליהם יצרם בעת המלחמה, ולכן אם אין הקב"ה 

ישאנה באיסור, משא"כ לר' יוסי הגלילי מתירה יש לחוש ש



 

 ו 

דס"ל דאנשי המלחמה היו אנשים יראי חטא שאף על איסור 
דרבנן לא עברו, ולפי"ז לא שייך לומר דהתורה לא התירה יפת 

, ולר' יוסי )עיין בספר אגרא דכלה בפרשתן(תואר אלא כנגד היצר הרע 
  טא.הגלילי י"ל דיפת תואר הוא היתר גמור, אף לאנשים יראי ח

 
כתב וז"ל, ר' יוסי הגלילי  ח(-)פרשה כובמזרחי פרשת שופטים 

אומר הירא מעבירות שבידו וכו' פי' ריוה"ג סובר דמאחר שאין 
מיתה בלא עון אין לו לירא שמא ימות אלא כשהוא בעל 
עבירות, ולפיכך פי' הירא ורך הלבב הירא מעבירות שבידו וכו' 

 ד.(")דף מסוטה עמ"ס  עיי"ש, ועיין בחידושי אגדות מהרש"א
מסיק  ח:(")דף נשבת מסכת שהקשה ע"ד המזרחי הנ"ל, דהא ב

בתיובתא על ר' אמי דס"ל אין מיתה בלא חטא, ולדברי המזרחי 
בחדושנו עיי"ש, ו הוה"ג דס"ל כוותיהנ"ל הא אשכחנא רי

י"ל דר"ע וריוה"ג פליגי אי ד כתבנו )שנת תשס"ו(לפרשת ויצא 
או אין מיתה בלא חטא, דריוה"ג  אמרינן יש מיתה בלא חטא

ס"ל דאין מיתה בלא חטא כר' אמי, ולכן מפרש הקרא הירא ורך 
דיש  )שם(הלבב היינו מעבירות שבידו, משא"כ ר"ע ס"ל כר' אסי 

מיתה בלי חטא, ולכן מפרש הקרא כפשוטו שמתיירא לעמוד 
 בקשרי המלחמה, דלדידי' חיישינן דימות אף בלי חטא.

 
כתב, דלכן ביקש  )דף י"ח: מדפה"ס(אות ד' ובספר פתח האהל 
גלגול  הוד אביו, דנודע דדוד המלך ע"ה היאבשלום להרוג את ד

אדה"ר, דאדה"ר נתן ע' שנים משנותיו לדוד המלך, ומכיון דע"י 
שאדה"ר אכל מעץ הדעת נקנסה מיתה לכל העולם, נתחייב 

דאדה"ר,  הפרימיתה בכך, ומשו"ה חפץ להרגו לדוד דהוא שו
 .ו עיי"שביאל הדם לאן גואל הדם דקיי"ל שהבן נעשה גוכדי

 
אך מצינו מדרשים חלוקים בזה, דמכמה מדרשים מוכח שתיכף 
מתחלת יצירת האדם נגזר עליו שלא יחיה לעולם, עיין במדרש 

, נורא עלילה על בני אדם, אמר ר' )סימן ד(תנחומא פרשת וישב 
בעלילה את  יהושע בן קרחה, אף הנוראות שאתה מביא עלינו,

מביאן, בא וראה כשברא הקב"ה את העולם, מיום הראשון ברא 
מלאך המות, מנין, אמר ר' ברכיה, משום שנאמר, וחשך על פני 
תהום, זה מלאך המות המחשיך פניהם של בריות, ואדם נברא 
בששי ועלילה נתלה בו שהוא הביא את המיתה לעולם עיי"ש, 

, הרבה נתיחדו סימן י"ז()וכן איתא במדרש תנחומא פרשת שמות 
עד שלא באו לעולם, המות מתוקן היה שיבא לעולם, שנאמר 
וחשך על פני תהום, זה מלאך המות שמחשיך פני הבריות וכו' 

, וייצר ה' אלקים את האדם ז(-)בראשית פרשה בעיי"ש, והנה עה"פ 
עפר מן האדמה, כתב רשיז"ל, צבר עפרו מכל האדמה מארבע 

מות שם תהא קולטתו לקבורה, דבר אחר רוחות שבכל מקום שי
נטל עפרו ממקום שנאמר בו מזבח אדמה תעשה לי הלואי תהא 

 לו כפרה ויוכל לעמוד עיי""ש.
 

כתב לבאר דהני שני פירושים פליגי  )פרשת תבא(ובספר אבני שהם 
בהא, אם כבר מיצירת האדם נגזר עליו מיתה או רק בגין חטא 

חלת יצירתו אדם נועד למות עץ הדעת נתהוה, דאי אמרינן דמת
באשר הוא יציר גשמי, א"כ משו"ה צבר עפרו מד' רוחות שבכל 
מקום שימות תהא קולטתו, והיינו כי כבר בתחלת הבריאה נברא 
באופן זה שיכלו ימי חייו בעולם הזה וסוף כל אדם למות, 
משא"כ אי אמרינן דלולי החטא היה האדם חי לעולם ע"כ א"א 

 פי' השני דלקח עפרו ממקום המזבח עיי"ש.לפרש כנ"ל, וצ"ל כ
 

תה בלי חטא ר דזה אי מיתה בלי חטא או אין מיולכאורה יש לומ
תליא בזה, דאי אמרינן דמתחלת יצירתו אדם נועד למות באשר 
הוא יציר גשמי, אז י"ל יש מיתה בלי חטא, משא"כ אי ס"ל 
דמיתה הוא בשביל חטא דאדם הראשון, אז יש לומר אין מיתה 

 י חטא.בל
 

ומעתה יבואר המשך הגמ', דמתחלה לא רצה חושי לשאול 
לדוד דאמאי קנסיבת יפת תואר, דהלא י"ל דהוא היתר גמור, 

אך עתה כיון דבעת המלחמה לא היו האנשי חיל רק יראי חטא, 
כשהלך דוד לעבוד ע"ז כדי שלא יתחלל שם שמים על ידי 

חילול ה' שיאמרו מלך שכמותו יהרגנו בנו, דדוד סבר שיהא 
שלא יאמרו שבא להרגו מדין גואל הדם, כיון דמתחלת היצירה 
אדם נועד למות, ומיתה אינו תלוי בחטא של אדם הראשון, 
ומעתה ע"כ דס"ל יש מיתה בלי חטא, ומעתה מה דכתיב הירא 
ורך הלבב הוא כמשמעו מי שאינו יכול לעמוד בקשרי מלחמה, 

הרע, ולא הוי היתר ומעתה י"ל דלא דברה תורה אלא כנגד יצר 
גמור, ולכן עתה שאל לו חושי מאי טעמא קנסיבת יפת תואר 

 ודו"ק. 
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