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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא 
ן הודיעך כי לא על הלחם לבדו ידעון אבתיך למע

ואיתא  האדם: ההאדם כי על כל מוצא פי ה' יחי היחי
מכאן שהנשים מדליקות  )מובא במשען המים ובכתב סופר(במדרש 

 ע"כ והוא פלאי. נר של שבת
 

פרש המדרש, ל )בפרשתן(עפימש"כ בספר משען המים  והנבס"ד,
רבינו דמשה  ,ג("ל-ט"י רשה)פבמד"ר במדבר פרשת חקת  דאיתא

הלא אמרת בעד ישראל במעשה העגל, לפני הקב"ה המליץ 
לא יהיה לך בלשון יחיד, לי צווית ולא להם, וכ"כ רשיז"ל 

וז"ל, ולמה אמר בלשון יחיד אלקיך,  ב(-)פ' כעה"ת פרשת יתרו 
במעשה העגל, וז"ש ליתן פתחון פה למשה ללמד סניגוריא 

ם למה ה' יחרה אפך בעמיך, לא להן צווית לא יהיה לכ
 .אלהים אחרים, אלא לי לבדי עכ"ל

 
    דבשעה שעלה  ,ח:(")דף פשבת מסכת אך לפי"מ דאיתא ב

משה למרום לקבל התורה, והמלאכים רצו דהם יקבלו 
התורה, אמר להן משה כתיב אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך 

למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם מארץ מצרים, כלום 
       וכתב בספר זרע ברך שניתורה למה תהא לכם עיי"ש, 

לא שייך ד , דלפי"ז טענת משה רבינו אינה טענה,)פרשת תשא(
לומר לי צוית ולא להם, דגם למשה י"ל כלום למצרים ירדת 

, התורהה אמרשתעבדת, וע"כ דלכל בני ישראל נולפרעה ה
משה אעפ"י שאין חלק מעשה ואי פלפולא של תורה ניתנה ל

הפשוטה שייך כולה לגביה, א"כ גבי מלאכים נמי שייך תנה 
הודך על השמים, כי גם המלאכים יכולים לקבל פלפולא של 

 .תורה וכו' עיי"ש
 

אמנם לפי"מ דאיתא במדרש הובא בדעת זקנים לבעלי 
כשרצה הקב"ה ליתן התורה לישראל,  ,)פרשת וירא(התוספות 

נה הודך על השמים, אמר להם כתיב אמרו המלאכים ת
בתורה לא תבשל גדי בחלב 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 

דלכן לא קיבלו תבשל גדי בחלב אמו עיי"ש, א"כ י"ל 
המלאכים התורה משום שאכלו בשר בחלב, ולאו משום שלא 

 .הםל היו במצרים, ושפיר יש לומר דלי צוית ולא
 

כל מה רב, ר הודה אמימר רב א, )דף פ"ו:(אך איתא במסכת ב"מ 
שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו, עשה הקב"ה לבניו 

מן הנני ממטיר לכם לחם בעצמו וכו' ויקח חמאה וחלב, 
עיי"ש, הרי דבזכות ויקח חמאה וחלב זכו למן,  'השמים וכו

ולכאורה אי הוי בשר בחלב לא יחשב לאברהם לזכות, דלאו 
בשר בחלב כמו שהקשה  םשפיר עביד ליתן לפני אורחי

עיי"ש, ולפי"ז נסתר טעם הנ"ל  )פרשת וירא(באמת האלשיך 
דהתורה לא ניתנה להמלאכים משום שאכלו בשר בחלב, הא 

 הוי בשר בחלב, וע"כ הטעם דהתורה לא ניתנה לא
רים וגו', ם משום דכתיב אשר הוצאתיך מארץ מצלהמלאכי

וכלום למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם, ומעתה ליכא 
למימר דאנכי ולא יהיה לך נאמר רק למשה ולא לישראל, 
 דהלא גם לגבי משה קשה כלום היה במצרים בשעבוד וכנ"ל.

 
אר לשון הכתוב ואתה לב )פרשת תצוה(ן הזרע בירך ראשוכתב ו

תצוה, מלשון זה דקאמר שני נוכחי ואתה תצוה ולא קאמר 
ואתה צו, משמע דרצה לומר דגם משה יתן חלקו עמהם 
במצוה זו, וזהו ואתה כלומר וגם אתה תן לנדבה זו ועוד 
תצוה לזולתך לכל ישראל, וא"כ הדבר צריך טעם מ"ש 

אפשר  הכל נדבת משכן, והיעל משה יותר מ במצוה זו דקפיד
לומר דהנה מוי"ו של ואתה משמע שהוא נמשך אחר ענין 
שלמעלה דאחר סיפור נדבת ישראל למשכן הנזכר לעיל, 
והענין לפענ"ד לפי שבמעשה עגל ישראל היו צריכין כפרה 
על מעשה עגל של זהב שעשו,  ואולם גם משרע"ה הוצרך 

ונת הכתוב לתקן את אשר פגם בשבירת הלוחות, וזהו כו
דאחר שסידר הכתוב פרשת בנין המשכן וכליו וזאת כדי 
לתקן את אשר חטאו בעגל, המשיך הכתוב לומר ואתה רצ"ל 
לכפר את חטאתך בשבירת הלוחות יהא במה שתצוה את בני 

רה שתהיה על ידך דייקא, והטעם דהקב"ה ובענין המנישראל 
צוה למשה לעשות המנורה, דהמנורה רומז על התורה 

איתא מהאריה"ק, דהז' קנים מכוונים נגד ז' תיבות כד
שבפסוק ראשון דספר בראשית, וי"א כפתורים הם כנגד י"א 
תיבות שבפסוק ראשון דספר שמות, וט' פרחים כנגד ט' 
תיבות שבפסוק ראשון דספר ויקרא, וגובה המנורה י"ח 
טפחים, וטפח הי"ח היה חסר, והם כנגד י"ז תיבות שבפסוק 

ונים נגד כ"ב תיבות ו"ב גביעים מככבמדבר, וראשון דספר 
ולכן בעשיית המנורה יתוקן  שבפסוק ראשון דספר דברים,

 עיי"ש.פגמו של משרע"ה בזלזול התורה 
 



 

 ב 

אך כל זה שפיר הא דכתיב שני נוכחי ואתה תצוה, אי אמרינן 
דמשה חטא בשבירת הלוחות, וא"כ שפיר קאמר ואתה 

ורה ששיברת הלוחות כלומר לכפרה שלך על דבר זלזול הת
בענין המנורה וכדברי הז"ב הנ"ל, אבל הרי תקנתי לך כפרה 

אי משה לא חטא בשבירת הלוחות, קושיא הנ"ל הא דכתיב 
עם הא דכתיב וכחי במקומה עומדת, אך איתא עוד טשני נ

ואתה תצוה ולא כתיב ואתה צו, כדאיתא בבעל הטורים 
צוה רמז  בפרשת ואתה תצוה וז"ל, תצוה בגימטריא נשים

 להדלקת הנר לנשים בשבת חובה עכ"ל.
 

וירעיבך ויאכילך את המן ולפי"ז מתורץ דברי המדרש, ויענך 
כות ויקח חמאה וחלב, וא"כ עכצ"ל דלא הוי איסור והיינו בז

בשר בחלב, דאל"כ לא הוי זכות, ומעתה תקשי אמאי לא ניתנה 
 התורה להמלאכים, וצ"ל משום דכתיב בה אשר הוצאתיך מארץ

מצרים, והמלאכים לא היו במצרים, ומעתה משה לא יכול 
לטעון טענה בעד ישראל לי צוית ולא להם, דהא גם לגבי משה 
שייך זה כלום למצרים ירדת דהא לא היה בשעבוד מצרים, וא"כ 
התורה נאמרה לכל ישראל, ולפי"ז לא חטא משה בשבירת 

כות הלוחות, דכיון דליכא טענה עבורם הוצרך לשברם כדי לז
את ישראל שיהיו נידונים כפנויה ולא כאשת איש, וא"כ ליכא 
למימר דלכן כתיב ואתה תצוה ר"ל שגם אתה תתן לנדבה זו 

, וע"כ דלכן לכפרה שלך וכדברי הז"ב הנ"ל, דהא לא חטא כלל
ו, לרמז הגימטריא נשים צוה להדלקת כתיב תצוה ולא כתיב צ

אמר המדרש נרות בשבת וכדברי הבעל הטורים הנ"ל, ולכן 
  מכאן להדלקת נר בשבת עכ"ד המשען המים.

 
)שמות פרשה איתא במדרש רבה דעפ"י דרכו יש לומר באופן אחר, ו

, בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, ישב הקב"ה עליהם א(-מ"ג
בדין לחייבם, שנאמר הרף ממנו ואשמידם, ולא עשה אלא בא 

 ,שהלחתום גזר דינן שנאמר זובח לאלהים יחרם, מה עשה מ
נטל את הלוחות מתוך ידו של הקב"ה כדי להשיב חמתו, למה 
הדבר דומה, לשר ששלח לקדש אשה עם הסרסור, הלך 

נטל את כתובתה  ,וקלקלה עם אחר, הסרסור שהיה נקי מה עשה
מה שנתן לו השר לקדשה וקרעה, אמר מוטב שתדון כפנויה 
ולא כאשת איש, כך עשה משה כיון שעשו ישראל אותו מעשה 

 .ל את הלוחות ושברן וכו' עיי"שנט
 

איתא הלא אך לכאורה קשה אמאי ייחשב להם לחטא, 
א"ר אבדימי בר  ,ויתיצבו בתחתית ההר ,)דף פ"ח.(שבת מסכת ב

חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה  עליהם את ההר כגיגית 
ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא 

מכאן מודעא רבא  אמר רב אחא בר יעקב, קבורתכם
, ולפי"ז יש עיי"ש )שאם יזמינם לדין יש להם תשובה שקבלוה באונס(לאורייתא 

לבני ישראל אמתלא על אותו מעשה דלא חל קבלת התורה, 
ואע"ג דע"ז הוא משבע מצות בני נח, מ"מ הרי לא עשו אותו 

סנהדרין מסכת כדאיתא במעשה רק בשיתוף ולא ע"ז ממש, 
נתחייבו רשעים של ישראל "ו שבהעלוך אלמלא וי ,)דף ס"ג.(

כליה, אך דמסקינן התם דתליא בפלוגתא דתנאי דאחרים 
אומרים אלמלי וי"ו שבהעלוך נתחייבו רשעים של ישראל 
כליה, וא"ל רשב"י והלא כל המשתף שם שמים ודבר אחר 
נעקר מן העולם שנאמר בלתי לה' לבדו, אלא מה ת"ל אשר 

, ולכמה שיטות בני נח לא "שהעלוך שאיוו אלוהות הרבה עיי
, ולפי"ז אין )סי' קנ"ו(נצטוו על השיתוף כדאיתא ברמ"א או"ח 

 .לחשוב להם חטא כלל
 

כתב לבאר ביסוד הדבר אם  )פרשת כי תשא(אך בספר יציב פתגם 
בני נח מוזהרין על השיתוף, ובהקדם מש"כ הרמב"ם בהל' 

משך כי טעותם של העובדי כוכבים ומזלות נ ה"א(-)פ"אע"ז 
מזה, שאמרו הואיל והאלקים ברא כוכבים אלו וגלגלים 
להנהיג את העולם ונתנם במרום, וחלק להם כבוד והם 
שמשים המשמשים לפניו, ראויין הם לשבחם ולפארם 
ולחלוק להם כבוד עיי"ש, וכתבו המפ', שזה על דרך מה 

לחד מ"ד דחולקין כבוד  )דף  קי"ט:(שאמרו חז"ל במסכת ב"ב 
ום הרב, דזה מכבודו של הרב כשחולקין כבוד לתלמיד במק

לתלמידו, דלסברא זו יש מקום לומר כי ע"ז בשיתוף הו"ל 
נמי כעין כבוד הרב הוא האדון הקב"ה גם כשנותנין כבוד 
לתלמידיו, וי"ל שזהו דעת הסוברים שאין ב"נ מוזהרים על 
השיתוף, ומעתה דבר זה אם מוזהרים על השיתוף תליא בהך 

 בוד לתלמיד במקום הרב או לא עכ"ד.אם חולקין כ
 

דזה אי חולקין כבוד  ,כתב )דף ר"ט(ובספר דברי יואל פ' לך 
לתלמיד במקום הרב, תליא במחלוקת שמעון העמסוני ור' 

אי דרשינן את לרבות תלמידי  )דף כ"ב:(פסחים מסכת עקיבא ב
חכמים, דר"ע דדריש את לרבות תלמידי חכמים עיי"ש, 

ו, והיתכן לכלול בהדי רלדמות יציר ליוצ כאורה כיצד יתכןול
מורא שמים גם יראת תלמיד חכם, שאם כל מעלתו הרי הוא 
בשר ודם יליד אשה, אך אי אמרינן חולקין כבוד לתלמיד 
במקום רבו משום דמגדלות העבד ניכר גדלות רבו, שפיר 
מובן דנכלל מורא הת"ח גבי מורא שמים להורות דבמה 

ירבתם אל ה' לעשות רצונו שמתייראים מהת"ח מחמת ק
ולעסוק בתורתו, בכך מתגדל ומתייקר כבוד שמים, ולכן אי 
דרשינן את לרבות ת"ח דנכלל מורא ת"ח בהדי מורא השכינה 
ממילא שמעינן מינה דחולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, אך 
אי לא דרשינן את ה"א תירא וגו' משום דלא שייך לכלול 

כל יראה זולתו, דליתא להאי בהדי יראת האדון ממ"ה ית"ש 
סברא שמגדולת העבד ניכר גדולת רבו, א"כ כמו כן אין 
חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, ובזה תליא מחלוקת 

 שמעון העמסוני ור"ע עכ"ד.
 
אשל אברהם עה"ת הביא מה דהמפ' הקשו דמדוע לא  'בסו

הזכיר משרע"ה גם את החסד שהקב"ה נתן להם את הבאר, כמו 
שה עמם במדבר, מונה את המן ויתר חסדי השם אשר עשהולך ו

הוא בכלל אכילה, א"כ אין צריך להזכיר  הותירצו דכיון דשתי
 בפרטות את הבאר, ונכלל במה שהזכיר את המן עכ"ד.



 

 ג 

ילפינן דחלב בהמה טמאה אסור  ו.(")דף טבכורות מסכת וב
מדכתיב את הגמל, את לרבות חלב עיי"ש, ומוכח 

דאת לרבות דשתיה הוא בכלל אכילה דמדאצטריך ריבוי 
בחלב בהמה טמאה, משום דס"ל דשתיה ל"ה בכלל אכילה, 

שכתב,  )דף יח. מדפה"ס(ועיין בספר מאמר מרדכי פ' תולדות 
דמוכח מזה דאי דרשינן את אז שתיה לא הוי בכלל אכילה, 
משא"כ אי לא דרשינן את, אז אמרינן דשתיה הוה בכלל 

 אכילה עכ"ד.
 

המדרש, ויענך וירעבך ויאכלך את המן, ולכאורה ובזה יבואר 
נתן להם את מדוע לא הזכיר משרע"ה גם את החסד שהקב"ה 

הוא בכלל אכילה, וע"כ דלא  ההבאר, וע"כ משום דשתי
ואי לא דרשינן את, אז ס"ל דאין חולקין כבוד  דרשינן את,

לרב, ולפי"ז ב"נ מצווה על השיתוף, ואיכא חטא באותו 
שה רבינו לשבור הלוחות כדי שידונו מעשה, והוצרך מ

כפנויה, ולפי"ז אי"ל דלכן כתיב ואתה תצוה לומר דגם משה 
צריך כפרה, וע"כ דאתיא לרמז להדלקת נרות על ידי נשים, 

 ולכן מסיים המדרש מכאן להדלקת נרות בנשים ודו"ק. 
 
 

 )פ"ד טעם ה'(דהנה בספר שמנה לחמו בדרוש לשבת עוי"ל,  ב(
נתן הקב"ה המן לבני ישראל במדבר, דע"י הביא הטעם מה ש

המן היה עדות לישראל לסתור טענת האומות שאמרו על 
ישראל אם בגופן שלטו בנשותיהם לא כש"כ, ולכן נתן להם 
הקב"ה מלחמו היינו לחם אבירים דהוא המן, ומלחם אביה 
היא תאכל, ואם ח"ו היה נתחלל קדושתם, היו אסורים לאכול 

עה"פ  )דף ע"ה.(תרומה, ולכן איתא ביומא המן דהיה לו קדושת 
והוא כזרע גד לבן, שהיה מלבין עונותיהם של ישראל, ר"ל 
דע"י המן נתלבן עונותיהם שלא יכלו האומות העולם למצוא 

 עון זה על ישראל לומר אם בגופן שלטו עיי"ש. 
 

בשם   )דף כ"ו.(ולכאורה לפי"מ שהביא בספר מתת יה פרשת בא 
ש גדול היתה כמו שמצינו שנתן אבימלך היד יוסף, דהרכו

לשרה כסף וזהב, ואמר לה הנה לך כסות עינים, פי' לכסות 
עיניהם האומרים דמאבימלך נתעברה שרה ולאחר שהתעולל 
בה החזירה, אבל עכשיו שהוצרכתי לבזבז ממון כל כך 
לפייסן, יהיו יודעין שע"כ החזרתיך וע"י נס, וא"כ במצרים 

מרים מה הן מתיחסין אלו, אם בגופם נמי הרי שהיו א"ה או
שלטו בנשותיהן לא כש"כ, לכך נתן להן רכוש גדול עיי"ש, 
וכיון דכבר בטלה מה שאמרו אם בגופן שלטו בנשותיהם לא 
שלטו, למה הוצרכו לנתינת המן, אך אי אמרינן דהרכוש בא 

 משום שכר על קושי השעבוד א"ש.
 

בן גוריא אמר רב, , אמר ר' חמא )דף י:(איתא במסכת שבת אך 
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, 

ואע"ג דבלא"ה נגזר דכתיב ועבדום וענו  ,)ד"ה ה"ג(התוס' 
עינוי כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד,  אותם, שמא לא היה נגזר עליהם

ולפי"ז הרי דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, 
אך , י השעבודקושהרכוש בא משום שכר על ליכא למימר ד

אם נאמר דהשבטים צדקו במה שמכרו את יוסף, א"כ שוב 
ש בא נמצא דקושי השעבוד היה שלא כדין, ושפיר י"ל דהרכו

 .משום שכר על קושי השעבוד
 

דיוסף חטא במה  ,כתב ()דף קט"ז:ספר חוזה דוד על תהלים וב
ם, ואם תאמר ויבא כתיב דמשמע שהביא דבה רעה אל אביה

עה"פ את  ב(-)פרשה ל"זבפרשת וישב כמש"כ רש"י אמת  שהיה
באחיו בני לאה היה מגיד ה שהיה רואה דבתם רעה, כל רע
בזה, אלא שהיה לו להוכיחם  וומה חטאלאביו וכו' עיי"ש, 

פירוש למה אתם מזלזלים בבני השפחות וכיוצא ולא להביא ב
שאסור  ר, ואם תאמר שלהיותו קטן מכולם סבהדבר לאביהם

הלא כתיב הוכח תוכיח את עמיתך, להוכיח לגדולים ממנו, 
דאפילו תלמיד לרב יכול  )דף ל"א.(ודרשינן במסכת בבא מציעא 

 להוכיח דכתיב הוכח תוכיח מכל מקום, ולמה לא הוכיחם
וסיפר לאביו ולכן חטא בזה, אמנם יוסף סבר דתלמיד לרב 
אינו יכול להוכיח ומה דכתיב הוכח תוכיח דברה תורה כלשון 
בני אדם עכ"ד, מבואר מזה דיוסף סבר דברה תורה כלשון בני 

 אדם, והשבטים ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם. 
 

הטעם דמשה שיבר הלוחות,  )דף פ"ז.(שבת מסכת בואיתא 
דנשא קל וחומר בעצמו, ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות 

לא יאכל  )מומר שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים(אמרה תורה וכל בן נכר 
וישראל מומרים על אחת  )תלויה בלוחות הללו(בו, התורה כולה כאן 

עיי"ש, ולפי"ז שפיר עבד משרע"ה  )שאינם כדי לה(כמה וכמה 
דאין זה ק"ו  )ד"ה ומה פסח( אך כתבו התוס' ת, בשבירת הלוחו

גמור דאם מומר אסור בפסח שהוא קרבן, מ"מ לא היה לו 
 למנוע מליתן להם התורה ולהחזירם בתשובה עיי"ש. 

 
האריכו המפ' לדון אי על חטא ע"ז מהני תשובה, עיין והנה 

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

עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך, ורי"א עד 
ולא עד בכלל, דפליגי אם מועיל תשובה על ג' עבירות 
החמורות, דמ"ד עד ועד בכלל ס"ל דתשובה מהני על כל 
חטא ופשע, ואפילו פגע באמונת ה' מהני תשובה, ואידך ס"ל 

 ש.ולא עד בכלל עיי" שובהדרק עד לחטאים הללו מועיל ת
 

עה"פ בני אהרן הנותרים, הביא מה  )פ' שמיני(ובספר פרדס יוסף 
ששמע מפ"ק של הגה"ק מאוסטראווצא זצ"ל, בטעם הדבר 
דלא מהני תשובה על חטא דעבודה זרה, עפמש"כ קמאי דהא 

מסכת דמהני תשובה הוא מטעם עשה דוחה ל"ת, וכדאיתא ב
ה ל"ת שבתורה, וכיון גדולה תשובה שדוח )דף פ"ו:(יומא 

ל"ת שבמקדש לכן גבי חטא דעבודה וחה דשה עין דקיי"ל א



 

 ד 

זרה שכביכול הרים יד כלפי מעלה בקדוש ונורא שמו יתברך, 
ל"ת שבמקדש, וחה דשה הו"ל כל"ת שבמקדש, ושוב אין ע

ולכן לא מהני תשובה על חטא דעבודה זרה, ועד"ז ביאר 
לם וגו' פדות וד לעסמוכים לע ח(-)קי"אמאמר הכתוב בתהלים 

שלח לעמו וגו' קדוש ונורא שמו, היינו סמוכים לעד לעולם 
שה מה שאנו דורשין סמוכין דכלאים בציצית דאמרינן ע

, ולכן פדות שלח לעמו )דף ד.(יבמות מסכת ל"ת עיין בוחה ד
היינו שמועיל תשובה, אבל קדוש ונורא שמו היינו אם פגם 

דהו"ל בחינת קדוש  בשם השם וחטא בע"ז לא מהני תשובה
 דהוא כל"ת שבמקדש עיי"ש.

 
מסכת איתא בל"ת שבמקדש, והא דאמרינן דאין עשה דוחה 

ת"ר כל אשר יגע, יכול אפילו שלא בלע ת"ל  ,)דף צ"ז:(זבחים 
בבשרה עד שיבלע בבשרה, יקדש להיות כמוה הא כיצד אם 
פסולה היא תפסל ואם כשרה היא תאכל כחמור שבה 

בשר חולין או שלמים שזמן אכילתו  דף מ"ה.()פסחים ]ופירש"י 
מרובה מחטאת ונגע בחטאת יקדש להיות כמוה, שאם פסולה 
היתה החטאת כגון פיגול או פסול אחר, תיפסל אף זו שבלעה 
ממנה, ואם כשרה היא, החטאת מהניא לבולעת הימנה לאסור 
באכילה אלא כחמור שבה כחומר החטאת שנבלע בה לפנים 

ופריך ואמאי  ,רי כהונה וליום ולילה אחד[מן הקלעים ולזכ
 אולידחי את ל )דואכלו אותם דכשירה(וניתי עשה  )תיפסל משום האי פורתא(

ל"ת וחה דשה , ומשני אמר רבא אין ע)דלא תאכל דפסולה( השעת
 שבמקדש עיי"ש.

 
אך רב אשי מתרץ שם דלכן לא אמרינן עשה דוחה ל"ת, 

ועשה עיי"ש, משום דיקדש הוי עשה ואין עשה דוחה ל"ת 
ולפי"ז י"ל דס"ל עשה דוחה ל"ת שבמקדש, וגם על חטא 

 דע"ז מהני תשובה.
 

דרש ר' שמלאי,  ,)דף כ"ג:(איתא במסכת מכות , דוהקשו המפ'
שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות 

)שבכל יום מזהירים עליו שלא וששים וחמשה לאוין כמנין ימות החמה 

ארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם , ומאתים ולעבור(
, אמר רב המנונא מאי קרא, תורה צוה )דכל אבר ואבר אומר לו עשה מצוה(

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

)הרי ום , אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענדכתיב תורה צוה לנו משה(

דיקדש הוי עשה א"כ טפי  וא"כ אי נימא עיי"ש, שית מאה ותליסרי(
להו מתרי"ג מצות, ואי ס"ל דיקדש לא הוי עשה א"כ בציר 

 ,)דף ג.(סוטה מסכת בכן הקשו התוס' ו]ליה מתרי"ג מצות, 
וקנא את אשתו רשות דברי ר' ישמעאל, ר' אהא דאיתא שם, 

עקיבא אומר חובה, לה יטמא רשות דברי ר' ישמעאל ר' 
ודו רשות דברי ר' עקיבא אומר חובה, לעולם בהם תעב

)ד"ה רבי ישמעאל ר' עקיבא אומר חובה, והקשו שם התוס' 

)דף תימה לרבי, וכי לית להו הא דאמרינן בשלהי מכות  ישמעאל(

תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני, וכי לר' ישמעאל דאמר  כ"ג:(
  עיי"ש[.רשות בצר להו, או לר' עקיבא טפי להו 

, אמר רב יהודה אמר "א.()דף כברכות מסכת דאיתא באך י"ל, 
רב, מנין לברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר כי שם ה' 
אקרא הבו גודל לאלוקינו, אמר רבי יוחנן למדנו ברכת 
התורה לאחריה מן ברכת המזות מק"ו, וברכת המזון לפניה 
מן ברכת התורה מק"ו וכו' עיי"ש, ועיין בספר פני יהושע 

ד"ה לפניו, וכתב דלמסקנת  ה.()דף מ"שציין למש"כ התוס' לקמן 
השמעתין משמע דכל הברכות לבד מברכת המזון הוי מדרבנן 
עיי"ש, וכבר האריכו הפוסקים בהאי דינא, דהרמב"ם במנין 
העשין השמיט עשה דברכת התורה, אמנם הרמב"ן בספר 

כתב וז"ל, מצוה  )סוף חלק העשין במ"ע שהשמיט הרמב"ם מצוה ט"ו(המצות 
ת לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על שנצטוינו להודו

הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו והודיענו 
המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העוה"ב, וכאשר 
נצטוינו בברכה אחר כל אכילה כן נצטוינו בזה וכו', והעולה 
מזה שברכת התורה לפניה מ"ע דאורייתא עכ"ל, וכן הוא 

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

 )סי' מ"ז(וכן פסק הפר"ח באו"ח  )מצוה ת"ל(וכ"כ בספר החינוך 
, אמנם )שם(והגרי"ע במור וקציעה או"ח  )סי' כ"ד(והשאג"א 

מסיק דהלכתא כהרמב"ם  )שם(החיד"א במחזיק ברכה או"ח 
כתב,  )סי' א'(התורה הוא מדרבנן, ובשו"ת פני משה דברכת 

שהרי"ף והרא"ש השמיטו להא דאמר רב יהודה מנין לברכת 
התורה שהוא מה"ת וכו', משום דס"ל שברכה"ת היא רק 

 מדרבנן עיי"ש.
 

ולפי"ז י"ל דאי ס"ל דיקדש הוי עשה, אז י"ל דברכת התורה 
דברכת  הוא מדרבנן, ואי ס"ל דיקדש לא הוי עשה, אז י"ל

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

כתב, דהא אם ברכת  )סי' נ"ב אות ג'(ובשו"ת מהרי"א חאו"ח 
-)פ"דהתורה הוא מה"ת תליא בזה, דאיתא בירושלמי מגילה 

כתוב בתורה ברכה לפניה ואין כתוב בה ברכה לאחריה,  ה"א(
, מה כתוב בה לפניה כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו

וכתוב במזון ברכה לאחריו ואין כתוב בה ברכה לפניו, מה 
כתוב בו לאחריו ואכלת ושבעת וברכת וגו', מניין ליתן את 
האמור בזה בזה ואת האמור בזה בזה, ר' שמואל בר נחמן 

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

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

, מה שם שנאמר בתורה ברכה דהול"ל את ה' על הארץ אלא לגזירה שוה(
לפניה אף שם שנאמר במזון ברכה לפניו, ומה שם שנאמר 
במזון ברכה לאחריו אף שם שנאמר בתורה ברכה לאחריה, 

"ע דאמר לשונות כפולין )כלומר הניחא לרעד כדון כר' עקיבא, כר' ישמעאל 

לדרשא אתיין, אלא לר' ישמעאל דאמר לשונות כפולין הן דדברה תורה כלשון בני אדם לא אייתר 

, ר' יוחנן בשם ר' לן דבר לגז"ש מנ"ל ברכה לפניה בברכהמ"ז ברכה לאחריה בתורה(
ישמעאל ק"ו מה אם מזון שאין טעון ברכה לפניו טעון 

לפניה אין דין שתהא  לאחריו, תורה שהיא טעונה ברכה
טעונה ברכה לאחריה עיי"ש, ויש לבאר דפליגי אי ברכת 



 

 ה 

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

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

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

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

ן ס"ל דלא אמרינן דברה תורה כלשון בני משא"כ הרמב"
 אדם, ולכן ס"ל דברכת התורה הוא מן התורה עכ"ד.

 
ובזה יבואר המדרש ויאכלך את המן והטעם דהמן היה עדות 
לישראל לסתור טענת האומות אם בגופן שלטו בנשותיהם לא 
כש"כ, ולפי"ז ע"כ דהרכוש גדול היתה בשביל קושי 

רת יוסף, דהצדק הוא עם ולא בא על חטא דמכי השעבוד,
השבטים דלא דברה תורה כלשון בני אדם, ולפי"ז ברכת 
התורה הוא מה"ת, ויקדש לא הוי עשה, ולפי"ז ס"ל אין עשה 
דוחה ל"ת שבמקדש, ולא מהני תשובה על חטא דע"ז, 
ומעתה לא הו"מ מרע"ה להחזירן בתשובה, ושפיר דרש ק"ו 

ששבר  מפסח, ומעתה אין לחשוב למרע"ה פגם על מה
הלוחות, ומה דכתיב ואתה תצוה לא קאי על מרע"ה שהוצרך 
כפרה, רק אתיא ללמד על מצות הדלקת הנרות ע"י נשים 
וכמש"כ הבעל הטורים, ולכן מכאן שנשים מדליקות נרות 

 בשבת ודו"ק.
 
 
דהיאך הותר  )פ' בשלח(עפי"ק החיד"א בנחל קדומים עוי"ל,  ג(

ר ליהנות ממעשה נסים לבני ישראל לאכול את המן והרי אסו
, וכתב לפרש דזהו מה )דף כ"ד.(תענית מסכת כמבואר ברש"י 

שאמרו ישראל מן הוא, מ"ן נוטריקון מעשה ניסים, רצ"ל 
 .דכיון דהוה מעשה ניסים אין ראוי ליהנות ממנו עכ"ד

 
ובספר נחלי אפרסמון כתב דמשו"ה הותר להם לאכול את 

יון דאכילת המן הי' המן אף דירד להם בדרך נס מן השמים, כ
למצוה שהוא לחם שמלאכי השרת משתמשין בה שיזדככו 
איבריהם בקדושה, וכיון דהוה לצורך מצוה אמרינן מצות 

 .לאו ליהנות ניתנו עכ"ד
 

ובר"ן  )דף ל"א:(סוכה מסכת וב )דף כ"ח(ר"ה מסכת והנה הריטב"א 
הקשו על הא דאמרינן דמצות לאו  )דלולב הגזול(שם במשנה 

נתנו הא איכא שכר מצוה, ותירצו דהוה רק גרם  ליהנות
משום דבאמת לא  )סי' נ"ו אות ה'(הנאה, וכתב בשו"ת בי"צ או"ח 

מצאנו מללה"נ רק באותן מצות שאין אדם אוכל פירותיהן 
מסכת בעולם הזה, ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא כמבואר ב

 , ובאיסורי הנאה אסור רק הנאת הגוף בעולם)דף ל"ט:(קידושין 
 הזה ולא הנאת הנפש לעולם הבא.

 
כתב דיש לחקור לפי"מ דמבואר בטור  )בפרשתן(ובכתב סופר 

דלכן נשים מדליקות נרות בשבת, לפי שחוה  )סי' רס"ג(או"ח 
        כבתה נרו של עולם בחטא אדם הראשון, וא"כ כיון 
דבעת קבלת התורה נעשו חירות ממלאך המות, וחזר המות 

לא חטאו בעגל רק אנשים,  בעת עשיית העגל, וכיון דנשים
     א"כ הסברא נותנת שאנשים יהא מדליקים נרות של שבת 
כי הם כבו נרו של עולם עיי"ש, אמנם א"א דבעת קבלת 
התורה נעשו חירות ממלכיות או מיסורין ולא ממלאך המות, 
     שפיר אמרינן דנשים מדליקות נרות שבת כי הם כבו נרו 

 של עולם.
 

כתב  יכת המשניות מס' פרה למס' נגעים()בסמוהנה בספר סמיכת חכמים 
דהא דדרשינן דנעשו חירות ממלאך המות הוא דוקא אם 
נאמר שהמיתה באה ע"י חטא דאדה"ר, וא"כ בשעת מתן 
תורה פסקה זוהמתן, אבל אם נאמר דהמיתה הוא קדומה בלי 
חטא, ואפילו בלי חטא דאדה"ר היו מתים, אז בשעת מתן 

ות, עיי"ש, ואיתא במדרש תורה לא נעשו חירות ממלאך המ
וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד,  ה(-)בראשית ט

בתורתו של ר' מאיר מצאו כתוב, והנה טוב מאוד והנה טוב 
מות, ור' שמעון בן אלעזר ס"ל דוהנה טוב מאוד קאי אשינה, 

קודם חטא  ההנה אי נימא דקאי אמיתה, וכבר היעיי"ש, ו
עת קבלת התורה נעשו חירות דאדה"ר, תו לא דרשינן דבש

 ממלאך המות.
 

ולכאורה צריך ביאור מה טוב מאוד זה המות, וכתב בספר 
 )דף ל"ט:(, לפי"מ דאיתא במסכת קידושין )פרשת בראשית(בתי נפש 

דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא עיי"ש, וא"כ משו"ה שפיר 
והנה טוב מאוד זה המות, כדי לקבל שכר עין לא ראתה, 

ב זאת מצא בספר צפנת פענח חדש ערך וכתב דאחר כת
על הקרא יקר בעיני ה' המותה לחסידיו,  )אופן ז'(צדיקים 

שהמיתה היא טובה להצדיק, משום דכל ימי חייו הוא עמל 
בתורה ובמצות ושכרו לא משתלם לו מיד, כי שכר מצוה 

 בהאי עלמא ליכא וכו' עכ"ד.
 

, ובזה יבואר המדרש, ויענך וירעיבך ויאכלך את המן
יורד מן  היאך הותר להם אכילת המן כיון דהיולכאורה ה

כיון  השמים בדרך נס ואסור ליהנות ממעשה ניסים, וע"כ
, ולפי"ז ות ניתנונהילאו לות מצ דהוה לצורך מצוה אמרינן

י"ל והנה טוב מאוד האי עלמא ליכא, ואמרינן שכר מצוה ב
ן לא דרשינומעתה קודם חטא דאדה"ר,  ההי מיתהו זה מיתה,
ושפיר י"ל  ,בלת התורה נעשו חירות ממלאך המותדבשעת ק

דהיא כבתה נרו של עולם, ולכן מכאן דהנשים מדליקות נרות 
 בשבת ודו"ק. 

 



 

 ו 

ואכתב על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת 
ואיתא במדרש  הראשנים אשר שברת ושמתם בארון:

, חד אמר טל לישמעא יבעקיבא ור יבר )אות י"א(מא תנחו
)שהקב"ה אמר לו דרך כעס ותרעומות, הילך משה אשר שברת,  מידי

 ,אלו לא שברת הראשונים( הטול מידי אחרים, אבל יותר טוב היכיון שעשית מעשה זה ששברת 
 )פ"ב או"ג(עיי"ש, ובאבות דר"נ  ואחד מהם אומר יפה עשה

 איתא דר"ע ס"ל דיפה עשה משה במה ששיברן עיי"ש.
 

 זלי לשיטתם,א לאעמשי יבור אביקע יבוהנבס"ד די"ל דר
, בשעה שעשו ישראל אותו א(-)שמות פרשה מ"גאיתא במדרש רבה ד

מעשה, ישב הקב"ה עליהם בדין לחייבם, שנאמר הרף ממנו 
ואשמידם, ולא עשה אלא בא לחתום גזר דינן שנאמר זובח 

נטל את הלוחות מתוך ידו של  ,לאלהים יחרם, מה עשה משה
לשר ששלח הקב"ה כדי להשיב חמתו, למה הדבר דומה, 

לקדש אשה עם הסרסור, הלך וקלקלה עם אחר, הסרסור 
נטל את כתובתה מה שנתן לו השר  ,שהיה נקי מה עשה

לקדשה וקרעה, אמר מוטב שתדון כפנויה ולא כאשת איש, 
נטל את כך עשה משה כיון שעשו ישראל אותו מעשה 

 .הלוחות ושברן וכו' עיי"ש
 

)אות ן בהקדמה אך לפי"מ שכתב בספר המקנה עמ"ס קידושי

ד"ה מקדש,  )דף ז:(, ונשנית בספר הפלאה עמ"ס כתובות ג'(
דכפיית ההר כגיגית לא היתה כדי לכפותם, רק היתה לשם 
חופה וקידושין דנתקדשו גם בקנין חופה בעת שנתקרבו להר 
סיני עיי"ש, ולפי"ז הרי קדם קנין חופה לנתינת הלוחות 

ישראל בקנין חופה,  א"כ כבר נתקדשו בניוקידושין, דהיינו ה
ותו לא היה שום תועלת בשבירת הלוחות שעל ידה יתבטלו 
הקידושין, שהרי גם בלעדי הקידושין בקבלת הלוחות כבר 

 נתקדשו בחופה.
 

עה"פ ויראו  )פרשת משפטים(אך י"ל לפימש"כ בספר יציב פתגם 
את אלקי ישראל וגו', די"ל הטעם דהקב"ה כפה עליהם ההר 

וירד  כ(-)פרשה י"טדהלא כתיב בפרשת יתרו בעת קבלת התורה, 
)פרשה ה' על הר סיני אל ראש ההר וגו', וכתיב בפרשת ברכה 

ה' מסיני בא וגו', וכדי שלא יסתכלו ויהנו מזיו השכינה,  ב(-ל"ג
כפה עליהם את ההר כדי לכסות מראה עיניהם עכ"ד, ]ועיין 

ר , ונשנית בספ)אות ג'(בספר המקנה עמ"ס קידושין בהקדמה 
ד"ה מקדש שכתב, דכפיית ההר  )דף ז:(הפלאה עמ"ס כתובות 

כגיגית לא היתה כדי לכפותם, רק היתה לשם חופה וקידושין 
עיי"ש[, ולפי"ז לא היתה קבלת התורה ע"י כפיה ואונס, ולית 

 להם אמתלא על מעשה העגל.
 

, תניא אידך, )דף מ"ג:(אך י"ל לפי"מ דאיתא במסכת מנחות 
מביאה לידי זכירה  )ציצית(תם ועשיתם, ראיה וראיתם אותו וזכר

, זכירה מביאה לידי עשיה, ורשב"י אומר כל הזריז )מצות(
במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה, כתיב הכא וראיתם אותו 

)מה להלן שכינה אף כאן וכתיב התם את ה' אלקיך תירא ואותו תעבוד 

וראיתם  , ר' מאיר אומר)פרשת שלח(עיי"ש, ועיין בספרי  שכינה(
אותם לא נאמר אלא 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 דמי שזריז במצות ציצית זוכה ומקבל 

 בלת התורה.פני השכינה, וע"כ דכפיית ההר היתה על ק
 

, ארבע ציציות מעכבות )דף כ"ח.(אך י"ל, דאיתא במסכת מנחות 
זו את זו שארבעתן מצוה אחת, ר' ישמעאל אומר ארבעתן 
ארבע מצות עיי"ש, ולפי"ז לכאורה י"ל דמה דקשה ליה 
לר"מ ולרשב"י דהו"ל לומר וראיתם אותם, א"ש אי ס"ל כר' 

יש לדקדק  ישמעאל דמצות ציצית ארבע מצות הן, ולפי"ז
דהו"ל לומר וראיתם אותם, וכיון דכתיב אותו ע"כ דקאי על 
הקב"ה, משא"כ לר"ע דס"ל דמצות ציצית הוא מצוה אחת, 
א"כ א"ש בפשיטות אמאי כתיב אותו, ולר"ע י"ל דוראיתם 

 אותו קאי על מצות ציצית.
 

ובזה יבואר מה דנחלקו ר"ע ור"י אם משרע"ה עבד שפיר 
דמותר שמעאל לשיטתו דס"ל בשבירת הלוחות, דר' י

 להסתכל בשכינה, וכפיית ההר היתה לשם חופה וקידושין,
וממילא דכבר נתקדשו בני ישראל בכפיית ההר ולא היה 
תועלת בשבירת הלוחות לשווין כפנויה, ולכן קאמר ר"י 
דהקב"ה אמר למשרע"ה טול מיד והילך, משא"כ ר"ע דס"ל 

ית ההר היתה שלא דאסור להסתכל בשכינה, ולפי"ז י"ל דכפי
וא"כ לא נתקדשו בכפיית ההר, וע"י שבירת  יסתכלו בשכינה,

הלוחות נידונו כפנויה, ולכן ס"ל לשבח אשר שברת יישר כח 
 .ששברת ודו"ק

 
 

)שטר , איתמר, כתבו )דף ט:(קידושין מסכת דאיתא בעוי"ל,  ב(

, קבלתה()קודם הכתיבה לא נמלך בה ואח"כ הודיעה ולשמה ושלא מדעתה  אירוסין(
רבא ורבינא אמרי מקודשת, רב פפא ורב שרביא אמרי אינה 
מקודשת וכו', מיתיבי, אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין 

)כגון אלא מדעת שניהן, מאי לאו שטרי אירוסין ונשואין ממש 

)התנאים שביניהם וממון שפוסקין זה , ומשני, לא שטרי פסיקתא בתך מקודשת לי(

מר רב דאמר רב גידל אמר רב, כמה אתה , וכדרב גידל אלזה(
נותן לבנך כך וכך, לבתך כך וכך, עמדו וקדשו הן הן הדברים 
הנקנים באמירה עיי"ש, מבואר מזה דרק אליבא דרבא ורבינא 
דלא בעי דעתה, הוכרח הש"ס לפרש דהך מתניתין מיירי 
בשטרי פסיקתא, אבל לר"פ ורב שרביא שפיר מתפרש 

וסין היינו שטר קידושין ממש, המשנה כפשטא דשטרי איר
דלרב פפא ורב שרביא  )דף ק"ב:(וכן מבואר להדיא בכתובות 

מיירי מתניתין בשטר אירוסין ממש, והנה הרמב"ם בהל' 
כתב, אין כותבין שטרי אירוסין ונישואין  ה"א(-)פכ"דמלוה ולוה 

אלא מדעת שניהם, וכתב המגיד משנה וז"ל, ופירוש שטרי 
קתא, כמה אתה נותן לבנך כך וכך, כמה אירוסין, שטרי פסי

 .אתה נותן לבתך כך וכך עיי"ש



 

 ז 

כתב, כתבו  ה"ד(-)פ"גוהקשו המפ' דהרי הרמב"ם בהל' אישות 
שלא לשמה או לשמה ושלא מדעתה, אעפ"י שנתנו לה 
מדעתה בפני עדים אינה מקודשת, והיינו כרב פפא ורב 

עיין  שרביא, ולדידהו מתניתין איירי בשטרי אירוסין ממש,
 בלח"מ ובשעה"מ בהל' אישות שם עכ"ק.

 
כתב לתרץ  )גליון ט"ז(והשפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא 

, )שם(שיטת הרמב"ם, עפימש"כ בספר המקנה בקידושין 
דלכאורה האי שטרי נישואין אינו מובן, דאין לומר דשטרי 
אירוסין היינו שכתב לה הרי את מקודשת לי, ונישואין היינו 

הרי את נשואתי, דהרי הרשב"א ז"ל כתב בתשובה  שכתב לה
דאם כתב לה הרי את נשואתי  )סי' כ"ז ס"ג(והובא בשו"ע אבהע"ז 

לא הוי לשון קידושין, אך יש לפרש לפימש"כ במשנה למלך 
וז"ל, ונסתפקתי אי בעינן שיהיו קידושין  )פ"י ה"ב(הל' אישות 

 קודמין לחופה, אבל אם קדמה החופה אף שאח"כ קידש,
מ"מ לא מהני החופה הקודמת להחשיבה כנשואה, או דילמא 
כל שהיה שם חופה וקידושין הרי היא כנשואה, ואף אם 
קדמה החופה לנשואין, ולכאורה הצד הראשון נראה יותר 
דבעינן שיהיו קודמין הקידושין להחופה, דאי לא הויא לה 
החופה כמאן דליתא, אך ראיתי להרמב"ן בחידושיו, אהא 

תחלת ביאה קונה או סוף  )דף י.(קידושין מסכת הגמ' בדמיבעי 
ביאה קונה, ואמרינן דנפק"מ לכהן גדול דקא קני בתולה 
בביאה, והקשה דלו יהיה דתחלת ביאה קונה, הרי קיי"ל 

דבתר נישואין אזלינן, וא"כ אסור  )דף נ"ט.(יבמות מסכת ב
לכונסה דהו"ל בעולת עצמו, ותי' דמיירי בשכנסה לחופה 

ידושין וקדשה בביאה, דכיון שקנאה בביאה נעשית בלא ק
כאשתו לכל דבר והיא נשואה גמורה בתחלת ביאה, וכבר 
הובא תי' זה בדברי הריטב"א בחידושיו שם בקידושין עיי"ש, 
שמעינן מינה דחופה הקודמת לקידושין מהני עכ"ד המשנה 
למלך, ולפי"ז כתב ההמקנה דשפיר שייך בכה"ג לשון הרי 

לקדשה בכך, דכיון שכבר הכניסה לחופה הרי את נשואתי 
דבקידושין הללו נעשית בכך נשואתו, ושפיר הו"ל הקידושין 

 בשטר נישואין עיי"ש. 
 

על דברי הרמ"א הנ"ל  )סי' כ"ז ס"ג(וכ"כ גם בקונטרס אחרון 
שכתב הרי את נשואתי י"א שאינו כלום וז"ל, עיין בחידושים 

ן ונישואין וכו', דנראה גבי אין כותבין שטר אירוסי )דף ט:(
דהיכא דהקידושין ונישואין באין כאחד כגון שכנסה לביתו 
וקידשה כדאיתא לקמן בסי' ל"ג בהג"ה, וכן לדעת המל"מ 
שכתבנו לעיל דאם כנסה לחופה ואח"כ קידשה נעשית 
נשואה בשעת קידושין, וכה"ג שייך שפיר לשון נשואתי יותר 

ם כתב בשטר הרי את מארוסתי, ושייך בזה שטרי נישואין א
 נשואתי עכ"ד.

 
אך הך מילתא אם חופה מהני גם קודם קידושין, י"ל דתליא 
בפלוגתא אי חופה קונה, דלרב הונא דס"ל דחופה קונה, הרי 
דהחופה הוי מילתא אלימתא להועיל להקנות אשה לבעלה, 

וא"כ הדין נותן דמועיל אפילו קודם קידושין לשווי נשואה 
, אבל אם חופה אינו י דמתכוון רק לשם נישואין()היכאח"כ כשיקדשנה 

קונה רק גומרת סגי לן למימר דמהני לאחר קידושין ולא 
 קודם הקידושין באופן שיחול אח"כ למפרע.

 
, אמר רב הונא חופה קונה מקל )דף ה.(קידושין מסכת ב איתאו

)אם נתארסה לכהן דקיי"ל אין וחומר, ומה כסף שאינו מאכיל בתרומה 

קונה, חופה שמאכלת בתרומה  כלת בתרומה עד שתכנס לחופה(האשה או
אינו דין שתקנה וכו', ומסיק הגמ' דילפינן לה מכסף שטר 
וביאה, דלא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה 
שבהן שקונין בעלמא וקונין כאן, אף אני אביא חופה שקונה 

ישנן  בעלמא וקונה כאן, ופריך מה להצד השוה שבהן שכן
, ורב הונא כסף )ביאה ביבמה, שטר בגירושין, כסף באמה העבריה(בעל כרחך 

חך, עיי"ש ברש"י ותוס' מיהא באישות לא אשכחן בעל כר
  .מה שפירשו

 
כתב, דאפשר לפרש מ"ש  )בתוס' ד"ה שכן ישנן בע"כ(ובספר אור חדש 

רב הונא כסף באישות מיהא לא אשכחן בע"כ, דהנה הא 
 )דף י"ד:(קידושין מסכת נית בכסף ילפינן בדאמה העבריה נק

מוהפדה מלמד שמגרעת מפדיונה ויצאה, ומשו"ה אין אמה 
עבריה נקנית בפחות מב' פרוטות דבעינן שתוכל לגרע 

, וא"כ י"ל דזהו כוונת רב )דף י"ב.(קידושין מסכת כמבואר ב
הונא כסף באישות מיהא לא אשכחן בע"כ, רצ"ל דגבי כסף 

היינו פרוטה אחת לא אשכחן בע"כ, דהרי המועיל באישות ד
באמה עבריה שנקנית בכסף בעינן ב' פרוטות, ובזה ניחא מה 

קבעי  )דף י"ד:(שפסקו הראשונים דלא כרב הונא, דהא בגמ' 
ברישא למילף דעבד עברי נקנה בכסף מדכתיב מכסף מקנתו 
מלמד שנקנית בכסף, ודחי אשכחן נמכר לעכו"ם הואיל וכל 

מכר לישראל מנלן, ופירש"י הואיל וכל קנינו קנינו בכסף, נ
בכסף, דעכו"ם אינו קונה אלא בכסף שלא נאמר משיכה 
דמטלטלין אלא בישראל, דכתיב מיד עמיתך עד שימשיך מיד 
ליד, ומיד עמיתך במשיכה אבל מעכו"ם בכסף, והך דיחויא 
הוי אליבא דר"ל דס"ל דמשיכה קונה בישראל דבר תורה 

לריו"ח דס"ל דבר תורה מעות קונות ובעכו"ם בכסף, אבל 
ומיד עמיתך בכסף ובעכו"ם במשיכה, שפיר איכא למילף 
קנין עבר עברי מכסף מקנתו ושוב ילפינן לאמה עבריה 
דהוקש עברי לעבריה, ולפי"ז סגי נמי באמה עבריה פרוטה 
אחת דהא לא בעינן שתוכל לגרע, ונמצא דדרשת מה הצד 

שכן ישנה בע"כ, דהשתא דרב הונא פריכא הוא, דמה להנך 
א"א לתרץ דכסף באישות דהיינו דסגי בפרוטה לא אשכחן 
בע"כ, דהא גם כסף דפרוטה אחת אשכחן בע"כ באמה 
עבריה, ולכן לדידן דקיי"ל כריו"ח דדבר תורה מעות קונות, 
לא מצינן למילף דחופה קונה מדרשת רב הונא, ורב הונא 

יכה קונה, וא"כ דיליף במה הצד היינו משום דס"ל כר"ל דמש
אין ללמוד קנין עבד עברי מכסף מקנתו, דמה לעכו"ם שכל 
קנינו בכסף, ובהכרח למילף מוהפדה, וא"כ שפיר לא אשכחן 

 בשיעור פרוטה בע"כ עכ"ד האו"ח.



 

 ח 

ולפי"ז שפיר מובן דעת הרמב"ם, דאעפ"י דלהמ"ד דכתבו 
לשמה ושלא מדעתה פסול מוקמינן מתני' דאין כותבין שטרי 

ן ונישואין וגו' בשטר קידושין, היינו משום דגם מ"ש אירוסי
שטרי נישואין שפיר קאי על שטר קידושין, ומיירי באופן 
שהקדים להכניסה לחופה ואח"כ קידשה בשטר וכנ"ל, אך 
הך מילתא אתיא דייקא אליבא דר"ל דהוא מרא דהך 

דס"ל דבעי לשמה ומדעתה, והיינו  )דף ט.(שמעתתא בקידושין 
לשיטתו דקנין עכו"ם בכסף ומינה דקנין אמה משום דר"ל 

עבריה מוהפדה ובעי ב' פרוטות וממילא דשפיר ילפינן 
דחופה קונה דאע"ג דהני ישנן בע"כ מ"מ כסף דאישות 
דהיינו פרוטה אחת לא אשכחן בע"כ, וכיון דחופה קונה א"כ 
מהני חופה גם קודם קידושין ולזה שפיר נוכל לאוקמי מתני' 

-)פ"גכנ"ל, אמנם הרמב"ם דפסק בהל' מכירה בשטר קידושין ו

כריו"ח דמעות קונות וילפינן קנין עבד מכסף מקנתו וסגי  ה"א(
בפרוטה אחת, וא"כ איפרך במה הצד דהרי מה להנך שכן 
ישנן בע"כ, ולכן לשיטתו ס"ל דחופה אינו קונה ולא מהני 
חופה קודם קידושין וממילא דאין לפרש שטרי נישואין 

דם הקידושין וכתב בשטר הרי את נשואתי, בעשה חופה קו
 ובהכרח לאוקמי המשנה בשטרי פסיקתא ודו"ק עכ"ד.

 
דאף  )ביראים השלם סי' תכ"ב(שיטת היראים  )סי' תרל"ז(המג"א הנה ו

 .עיי"ש כםד דגזל עכו"ם מותר מ"מ לא מקרי ללמ"
 

ד"ה ועיין  )דף ל.(ובספר חתם סופר בחידושיו עמ"ס סוכה 
ת היראים הנ"ל וכתב וז"ל, והדברים מג"א( הביא שיט

לא מקרי לכם מאי טעמא  ,תמוהים ואין להם שחר, אם מותר
  דרחמנא הפקירו עיי"ש.

 
להסביר שיטת כתב  )דף כ"ח. מדפה"ס(ובספר שו"ת חלקת השדה 

וז"ל, ונראה עפימש"כ בספר המקנה עמ"ס קידושין  היראים
"ת או משיכה, דריו"ח ור"ל דפליגי אי מעות קונה מה ,)דף כ"ח(

דריו"ח ס"ל דהמקח נגמר במה שהמוכר מושך אצלו המעות, 
ור"ל ס"ל דהמקח נגמר במה שהלוקח מושך החפץ, 
ובחידושינו לסוגיא דמשיכה הסברנו, דריו"ח ס"ל דעיקר 
הקנין במה שהמוכר מסלק רשותו מן החפץ ועיקר דעת 
המוכר בקבלת המעות, ור"ל ס"ל דעיקר הקנין היה במה 

עושה קנין בגוף החפץ, והנה מעתה נחזי אנן ניהו שהלוקח 
דגזל עכו"ם מותר, מ"מ במה קנה להיות כשלו כיון דעיקר 
קנין היה במה שהבעלים מסלקים רשותם מן החפץ, ובגזל מן 
העכו"ם עדיין לא נסתלק רשות הבעלים ולא נעשה קנין רק 
מצד הקונה ולא מצד המקנה, ואע"ג דלריו"ח נמי במקום 

מהני, התם שאני  ות כגון מתנה מודה דמשיכהדליכא מע
ול"ש מעות אמרינן מסתמא מסלקו  דכיון דליכא מעות

הבעלים רשותם בקנין החפץ לחודיה בלא מעות, משא"כ 
א"כ ניהו דמצד  ,בגזל דבע"כ של הבעלים מושך אצלו החפץ

הקונה נגמר הדבר כיון דברשות התורה היה לוקח אצלו 

ין, צד המקנה לא נגמר הקנרשותו, מ"מ מומושך החפץ ל
וא"כ זכינו להבין סברת היראים בס"ד, דכיון דקיי"ל דבר 
תורה מעות קונות חזינן דקנין נגמר מצד סילוק רשות 

ו"ם אע"ג דהתורה התירה, הבעלים מן החפץ, וא"כ בגזל עכ
מר הקנין בדבר ההוא, דניהו דמצד הקונה נגמר מ"מ לא נג

לים לא נעשה שום דבר, הקנין מ"מ מצד המקנה דהיינו הבע
ולכן ס"ל שפיר דגזל עכו"ם אעפ"י שהוא מותר מ"מ אינו 
שלו, אמנם היינו דוקא לריו"ח, אבל לר"ל דס"ל משיכה 
מפורשת מה"ת א"כ חזינן דעיקר הקנין נגמר מצד הקונה 
הדבר, א"כ פשיטא דבגזל עכו"ם כיון שהתורה התירה א"כ 

ם בעל ספר מצד הקונה נעשה קנין הראוי, א"כ מודה ג
 היראים דכשלו לגמרי הוא עכ"ד.

 
לדעת רב יוסף, דגזל  )דף קי"ג:(והנה ר' עקיבא ס"ל במסכת ב"ק 

עכו"ם מותר ורק גזל דגר תושב אסור עיי"ש, ולשיטת 
היראים הנ"ל ס"ל דעכ"ז לא הוי לכם, והטעם דס"ל מעות 

 קונות וכנ"ל משו"ת חלקת השדה.
 
דלכן שיבר משה  א(-ה מ"ו)פרשבמד"ר שמות  הבאנו מה דאיתאו

הלוחות כדי שידונו כפנויה ולא כאשת איש עיי"ש,  אך 
, )אות ג'(לפי"מ שכתב בספר המקנה עמ"ס קידושין בהקדמה 

ד"ה מקדש, דכפיית  )דף ז:(ונשנית בספר הפלאה עמ"ס כתובות 
ההר כגיגית לא היתה כדי לכפותם, רק היתה לשם חופה 

ה בעת שנתקרבו להר סיני וקידושין דנתקדשו גם בקנין חופ
עיי"ש, ולפי"ז הרי קדם קנין חופה לנתינת הלוחות דהיינו 
הקידושין, ומעתה אי ס"ל חופה קונה א"כ כבר נתקדשו בני 
ישראל בקנין חופה, ותו לא היה שום תועלת בשבירת 
הלוחות שעל ידה יתבטלו הקידושין, שהרי גם בלעדי 

 פה.הקידושין בקבלת הלוחות כבר נתקדשו בחו
 

גזל דס"ל י"ל ולפי"ז יבואר שפיר פלוגתתם, דר' ישמעאל 
ס"ל דמשיכה קונה, וחופה קונה, ולכן י"ל דו ,עכו"ם אסור

היה ר' ישמעאל נמנע מלדורשו לשבח לומר ששבירת 
הלוחות היה כדי שידונו כפנויה, דכיון דר' ישמעאל ס"ל 
חופה קונה, וכבר נתקדשו ישראל בכפיית ההר, שוב לא אהני 
שבירת הלוחות לעשותם כפנויה, ולכן ס"ל דאשר שברת 

גזל עכו"ם משא"כ ר"ע לשיטתיה דס"ל נאמר בתרעומות, 
ולפי"ז ס"ל מעות קונות, וחופה ועכ"ז לא הוי לכם,  מותר,

אינו קונה, וא"כ לא נתקדשו בני ישראל בכפיית ההר, וע"י 
שבירת הלוחות נידונו כפנויה, ולכן דורש אשר שברת לשבח, 

 שר כח ששברת ודו"ק. יי
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