
 

 א

 

 פרשת בראשית
 זשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני 
 כל ישראל: בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ.

 
עפימש"כ נבס"ד לדרוש סמיכות סוף התורה לתחלתה, הו

רשיז"ל אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שנשאו לבו לשבור 
את הלוחות לעיניהם, שנאמר ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת 

 עתו, שנאמר אשר שברת יישר כח ששברת עכ"ל.הקב"ה לד
 
)פרשה מד"ר פרשת תשא טעם דמשה שבר את הלוחות איתא בהו

, דכשחטאו ישראל באותו מעשה מה עשה משה, נטל את א(-מ"ג
בר הדה הלוחות מתוך ידו של הקב"ה כדי להשיב חמתו, למ

, לשר ששלח לקדש אשה עם הסרסור, הלך וקלקלה עם דומה
היה נקי מה עשה, נטל את כתובתה מה שנתן אחר, הסרסור ש

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

  .הלוחות ושברן וכו' עיי"ש
 
על דברי המדרש בשעה כתב  )פ' תצוה( לבספר נחלת עזריאו

חיך הרע שאמר הקב"ה למשה ואתה הקרב אליך את אהרן א
, למשה וכו', די"ל דאין לחשוב עון על אהרן על אותו מעשה

מתכוון כלל לשם ע"ז, כמו שהתנצל עצמו  הדאהרן לא היכיון 
ואמנם עדיין היה חטא בידו ואשליכהו באש ויצא העגל הזה, 

מצד היותו שליח דידהו, דהרי הם עשאוהו שליח לדבר זה, 
העון תלוי במשלחיו  וקיי"ל דאין שליח לדבר עבירה, וא"כ אין

שוגג שיצא העגל הזה שלא  הז"א כי במה שהיאך  אלא בו,
דטעמא במתכוון נסתר הטענה דאין שליח לדבר עבירה, 

דמילתא דאין שליח לדבר עבירה היינו משום דדברי הרב ודברי 
ברי מי שומעין, וכשהוא שוגג לא שייך לומר דברי מי התלמיד ד
הגנב שמסר טלה לכהן  ,ט.("ע )דףב"ק  'מסכדאמרינן בשומעין, 

נתחייב הגנב משעה שמשך הכהן, והקשו  ,בעד בכורות בנו
הא קיי"ל אין שליח לדבר עבירה ויתחייב הכהן  )ד"ה נתנו(בתוס' 

, ה"נ גבי אהרן עיי"ש שלקח, ותי' דלא ידע הכהן שהוא גניבה
שליח לדבר  ששוגג ודאי י השלא ידע שיצא העגל הזה והי

 .אין בו שמץ עון עכ"דואהרן  ון ביד משלחיווי העלתו ,עבירה
 

 )דף מ"ב:(אך זה תלוי בפלוגתת הראשונים, דבמסכת קידושין 
)אם היו אצלו מעות הקדש פריך הגמרא מהא דשליח שלא עשה שליחותו 

, אמרינן דשליח וטעה כסבור שהן של חולין ומסרו לשליח ליקח בהן חלוק וקנה בהן טלית(
, ואמאי נימא אין שליח לדבר זה אינו שלוחו()ולא השולח שבדבר מעל 

, דהא ע"כ מיירי )ד"ה אמאי מעל(עבירה ובו' עיי"ש, והקשו התוס' 
בשוגג דאי במזיד ליכא מעילה, וכיון דמיירי בשוגג שפיר י"ל 
יש שליח לדבר עבירה, כיון דלא שייך למימר דברי הרב ודברי 

דמיירי  התלמיד דברי מי שומעין כיון שהוא שוגג, ותירצו
דאח"כ נזכר השליח וכו' עיי"ש, ומשמע מזה דהתוס' ס"ל 
דעיקר הטעם דאין שליח לדבר עבירה הוא משום דברי הרב 
ודברי התלמיד דברי מי שומעין ולא משום גזיה"כ גרידא, ולכן 

 ס"ל דבשוגג אמרינן יש שליח לדבר עבירה.
 

כתב, אהא דאמרינן שם בטעמא  )שם(אמנם הריטב"א בקידושין 
דאין שליח לדבר עבירה משום דדברי הרב ודברי התלמיד דברי 
מי שומעין וז"ל, פירוש טעמא קאמרינן שהוא כן על הרוב, 
מיהו דינא דאורייתא הוא כדלקמן, ואפילו היכא דליתיה להאי 
טעמא כגון שהוא שוגג וכיוצא בזה וכו', והיינו דאקשינן אהא 

י נימא אין דתניא שליח שעשה שליחותו בעה"ב מעל, ואמא
שליח לדבר עבירה, והא התם דהוי שליח שוגג ואפי"ה פרכינן 
דנימא אין שליח לדבר עבירה, ואע"ג דל"ש למימר דברי הרב 
ודברי התלמיד דברי מי שומעין עכ"ל, הרי דהריטב"א ס"ל 
דהא דאין שליח לדבר עבירה אינו מטעם דברי הרב ודברי 

א משום דהוי שני התלמיד דברי מי שומעין, אלא דגזיה"כ הו
כתובים הבכ"א ואין מלמדין כמבואר בגמ' שם, ולכן אפילו 
במקום דלא שייך הטעם דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי 

 שומעין, מ"מ בכל גווני ליכא שליחות בדבר עבירה. 
 

שהאריך בענין שליח לדבר  )סי' שמ"ח סק"ו(ועיין בש"ך חו"מ 
לדבר עבירה משום  עבירה בשוגג, ומסיק דטעמא דאין שליח

דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, היינו רק בהו"א 
דאין שליח לדבר עבירה הוא מסברא, אבל למסקנא דילפינן לה 
משני כתובים הבכ"א דאין מלמדין אפילו בלי טעמא דדברי 
הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין נקטינן דאין שליח לדבר 

שנקט לעיקר דטעמא  סי' קפ"ב ס"ד()עבירה עיי"ש, ועיין בסמ"ע 
דאין שליח לדבר עבירה הוא משום דברי ודברי התלמיד דברי 

 מי שומעין עיי"ש.
 

, דהך )אות ז'(וכתב בספר מלוא הרועים ח"ב ערך טעמא דקרא 
דינא אי בשוגג אמרינן יש שליח לדבר עבירה או אין שליח 

אי  "ו.()דף קטלדבר עבירה, תלוי בפלוגתת התנאים במסכת ב"מ 
דרשינן טעמא דקרא או לא דרשינן, דהרי הטעם דאמרה תורה 
דאין שליח לדבר עבירה, היינו משום דדברי הרב ודברי 



 

 ב 

התלמיד דברי מי שומעין, וכמבואר בסמ"ע שהשליח אומר 
סברתי שלא ישמע לי, ולפי"ז י"ל דהיכא דהשליח הוה שוגג 

לו כיון דלא שייך לומר סברתי שלא ישמע לי, דלמה לא ישמע 
דהוא שוגג, הלכך למאן דס"ל דרשינן טעמא דקרא, שפיר י"ל 
דהשליח פטור והמשלח חייב, אבל למאן דלא דריש טעמא 
דקרא, שפיר י"ל דגם בכה"ג השליח חייב והמשלח פטור, דהא 
מגזירת הכתוב הוא דאין שליח לדבר עבירה עיי"ש, ועיין 

אי מדינא שכתב וז"ל, ד )סי' ע"ח(בשו"ת נובי"ק חאבהע"ז 
דאורייתא אין שליח לדבר עבירה מקראי ילפינן, וקיי"ל כרבנן 
דלא דרשינן טעמא דקרא להוציא דבר מכללו, ואין הטעם 

 משום דברי מי שומעין שנחלק מחמת כך וכו' עיי"ש.
 

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

הודך על השמים, אמר להם כתיב 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 תבשל גדי בחלב אמו עיי"ש.
 

וז"ל,  )פרשת משפטים(לכאורה יש להעיר, לפימש"כ הרבינו בחיי אך 
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 

שתנה עכשיו מדם לחלב וקבל שנוי והתפעלות שהועתק שנ
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, 

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

 
אך כ"ז א"ש אי ס"ל דרשינן טעמא דקרא, אז שפיר י"ל דאצל 
המלאכים דלא שייך בהם טמטום הלב והיזק הגוף, י"ל דליתא 
לגבייהו איסור בשר בחלב, משא"כ אי ס"ל דלא דרשינן טעמא 

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

 
כתב להשיב על טענת המלאכים,  )פ' במדבר(שארית יעקב ספר וב

מאי דכתיב ויהי ערב  ,אמר ר"ל ,(דף פ"ח.)שבת מסכת דאיתא ב
)מאי שנא דכתיב ה"א ביום גמר מעשה ויהי בקר יום הששי, ה"א יתירה למ"ל 

, מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר אם שית(ברא
מקבלין ישראל את התורה אתם מתקיימין ואם לאו אחזיר 

)הששי משמע הששי המיוחד במקום אחר, כדאמרינן בחולין )דף אתכם לתוהו ובוהו, 

הירך המיומנת, אף כאן ויהי ערב ויהי בקר של גמר מעשה בראשית תלוי ביום הששי והוא ששה  (צ"א.

דאם  )סי' קע"ה סכ"ו(יי"ש, ולפי"מ דקיי"ל בחו"מ ע סיון שנתנה בו תורה(ב

הלוקח רוצה לבנות בה בתים, ובן המיצר רוצה לזורעה, הלוקח 
זוכה משום ישוב הארץ ואין בה דין בן המיצר, וכיון דתנאי 
התנה הקב"ה במעשה בראשית אם מקבלים ישראל התורה 

שפיר קבלו ישראל  מוטב ואם לאו יחזרו לתוהו ובהו, א"כ
 .התורה דישוב הארץ עדיפא מבן המיצר עכ"ד

 
 , מעשה בתלמי המלך שכינס )דף ט.(ואיתא במסכת מגילה 

שבעים ושנים זקנים, ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם, נתן 
הקב"ה בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולן לדעת אחת 

בראשית שם הוא, ושתי  )ופירש"י, שלא יאמרוכתבו לו אלקים ברא בראשית, 

עיי"ש, ולכאורה קשה לפי"ז למה באמת  רשויות הן, וראשון ברא את השני(
  .לא נכתב כן בתורה

 
וכתב בספר דברי תענוגים לתרץ, עפי"מ שפירש"י בראשית 
ברא אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני כמ"ש רז"ל בשביל 

 )דף פ"ח.(התורה שנקראת ראשית דרכו, ואיתא במסכת שבת 
שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל 
מקבלין את התורה אתם מתקיימין, ואם לאו אני מחזיר אתכם 
לתוהו ובוהו, נמצא שהיה כאן תנאי, ולפי משפטי התנאים 

)דף צריך להיות תנאי קודם למעשה כמבואר במסכת קידושין 

יל התורה )בשבבראשית  )היינו מעשה(, ואם היה כתוב אלקים ברא ס"א.(

אז היה מעשה קודם לתנאי, לכן בכדי שיהיה תנאי  שנקראת ראשית(
קודם למעשה כתבה התורה בראשית מקודם, דהיינו שבשביל 
ראשית דהיינו התורה שנקראת ראשית, שהוא התנאי שהתנה 

 הקב"ה עם ישראל, ברא אלקים היינו מעשה עכ"ד.
 

רה ובזה נבוא לדרוש סמיכות התורה, דמאחר שאמרה התו
ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל היינו 
ששבר הלוחות והסכים הקב"ה עמו דעשה דבר גדול דעי"ז 
הציל את בני ישראל מלהיענש כדין אשת איש, ולכאורה קשה 
דהרי בלא"ה לא היה עליהם עונש דהרי העגל לא עשה אלא 
 אהרן ואין שליח לדבר עבירה, ולמה הוזקק לבטל הקידושין,

ועכצ"ל דהעוון נתלה עליהם משום שאהרן היה שוגג בדבר 
ובכה"ג אמרינן יש שליח לדבר עבירה, דהטעם דאמרינן אין 
שליח לדבר עבירה הוא משום דברי הרב ודברי התלמיד דברי 
מי שומעין, והיכא דהיה שוגג דלא שייך הטעם דדברי הרב 

ירה, ודברי התלמיד דברי מי שומעין אמרינן יש שליח לדבר עב
ומוכח מזה דדרשינן טעמא דקרא, ולכאורה לפי"ז תקשי א"כ 
מדוע לא קבלו המלאכים את התורה, דאי"ל משום דאכלו בשר 
בחלב אצל אאע"ה, דכיון דדרשינן טעמא דקרא א"כ הטעם 
דבשר בחלב אסור מפני שמזיק את הגוף וזה לא שייך גבי 
 מלאכים, וע"כ הטעם דהמלאכים לא קבלו את התורה כיון

דהקב"ה התנה תנאי במעשה בראשית דאם בני ישראל לא 
יקבלו את התורה יחזרו לתוהו ובוהו וישוב הארץ עדיפא מבן 
המיצר,  ולכן פתחה התורה בראשית ברא אלקים וגו' ולא 
אלקים ברא בראשית כיון דתנאי התנה הקב"ה במעשה 

 בראשית ודו"ק.



 

 ג 

ולכל היד  ר דרך אור תורה()הובא בספר חוות יאיעוי"ל, עפימש"כ בציונים  ב(
)דף שבת מסכת דאיתא בהחזקה זו כפיית ההר כגיגית עיי"ש, כ

, ויתיצבו בתחתית ההר, א"ר אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד פ"ח.(
שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם 

  .מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם עיי"ש
 

דלמה כפה עליהם את ההר כגיגית הא אמרו  )ד"ה כפה(והקשו התוס' 
)פל"ב בשם נעשה ונשמע עיי"ש, וכתב המהר"ל בתפארת ישראל 

דטעמא דמילתא דכפיית ההר משום דהקב"ה דורש טוב  המדרש(
לעמו וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, ולכך כיון שישראל 
נתקדשו לקדושתו של מקום בתורת קידושין, ובאונס אשה כתיב 

כל לשלחה כל ימיו, לכן כפה עליהם ההר כגיגית כדי לא יו
וכיון שכן הרי כנסת ישראל  ,התורה מאונסבני ישראל שיקבלו 

דכלה קרואה הו"ל בבחינת אנוסתו של הקב"ה, ושייך בנו אזהרת 
, וכן כתב הכתוב ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו עיי"ש

הטעם שכפה הקב"ה בשם המפ' ד )פרשת יתרו(החיד"א בנחל קדומים 
את ההר כגיגית, זהו בשביל שעי"ז יהא דין ישראל כאנוסה, ולא 
יוכל לשלחה כל ימיו, ושוב לא יחליפנו לעולם, וזשה"כ ויתיצבו 
שהיה לישראל עמידה ומצב על שהיו אנוסים בתחתית ההר 

 שהביא כן בשם המדרש. )סי' רס"ט(עיי"ש, ועיין באגרא דפרקא 
 

 אות ה'( בפתחא זעירא)ספר המקנה עמ"ס קידושין דהנה באך יש להעיר, 
כי לא יטוש ה' את עמו  כ"ב(-)פרשה י"בשמואל א' פרש הקרא ל כתב 

כי הואיל ה' לעשות אתכם לו לעם, דאיתא בעבור שמו הגדול 
, ם עיי"שלך מפי הגבורה שמענו האנכי ולא יהי )דף כ"ד.(מכות ' במס

להם  הלה, והוא יהישהתנה הקב"ה עם ישראל שיהיו לו לעם סגו
לאלקים לא יעזבם ולא יטשם, והוא בדרך תנאי, כאלו אמר אנכי ה' 

לך, דהיינו אם ישמרו תורתו להיות לו לעם  האלקיך אם לא יהי
דבדיני תנאי בעינן תנאי קודם  )דף ע"ה.(בגיטין סגולה, וקיי"ל 

למעשה, אבל אם הקדים המעשה לתנאי תנאי בטל ומעשה קיים, 
אמר אנכי ה' אלקיך שהוא המעשה קודם לתנאי שהוא וכיון דהכא 

לך, ממילא אפילו אם ישראל עוברים על התנאי אפי"ה  הלא יהי
המעשה קיים, והיינו דכתיב כי לא יטוש ה' את עמו וגו' כי הואיל 

, ולפי"ז למה הוצרך הקב"ה ה' "לעשות" שהתחיל במעשה עכ"ד
הלא כיון דהקדים לכפיית ההר כדי שיהיה לבני ישראל דין אנוסה, 

הקב"ה אנכי ללא יהיה לך, א"כ הוא מעשה קודם לתנאי דקיי"ל 
 דהמעשה קיים, והקב"ה לא יוכל לשלחם כל ימיו.

 
דבאיסורא לא  )דף ל"ו:(שבועות מסכת אמנם י"ל לפי"מ דאמרינן ב

בעינן לדיני תנאי, וכיון דכאן הוה איסורא לא בעינן דיני תנאי 
ה בטל, וא"כ לא הועיל כלום במה ואמרינן דהתנאי קיים ומעש

שאמר המעשה קודם לתנאי, ולכן כפה הקב"ה את ההר כגיגית 
 להם דין אונס. הכדי שיהי

 
אמנם י"ל, דהנה התוס' שם הקשו מהא דאמרינן בקידושין, 
בשלמא לר"מ דבעינן תנאי כפול היינו דכתיב ואם בחקתי תלכו 

 ההרש"ש דשייך ביעיי"ש, והתם ליכא אלא איסורא גרידא, ותי' שם 

ממונא משום שכר גופניות שיש בהמצוה, דשכר מצוה בהאי עלמא 
איכא עיי"ש, וכיון דשכר מצוה בהאי עלמא איכא הוה ממונא ובעינן 
דיני תנאי, ושפיר מהני במה שאמר המעשה קודם לתנאי, והדקל"ד 

 דלמה כפה עליהם ההר, וע"כ דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא.
 

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי  וברש"י עה"ת עה"פ
פי כתב, ולמה העיד בהם שמים וארץ, אמר משה אני בשר ודם 
למחר אני מת אם יאמרו ישראל לא קבלנו עלינו הברית מי בא 
ומכחישם לפיכך העיד בהם שמים וארץ עדים שהם קיימים 
לעולם, ועוד שאם יזכו יבואו העדים ויתנו שכרם הגפן תתן פריה 

תתן יבולה והשמים יתנו טלם וכו' עיי"ש, ולכאורה השני  והארץ
פירושים תלוי אי ס"ל שכר מצוה בהאי עלמא איכא או ליכא, דאי 
ס"ל דשכר מצוה בהאי עלמא איכא שפיר י"ל כטעם השני 
שברש"י, משא"כ אי ס"ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ממילא 
 נדחה פירוש שני שברש"י ונתפס לעיקר כפירוש הראשון

 שברש"י משום דשמים וארץ הם עדים קיימים לעולם.
 

, לעתיד לבוא יאמרו האומות לפני הקב"ה, )דף ג.(ע"ז ' ואיתא במס
רבש"ע, ישראל שקבלוה היכן קיימוה וכו', אמר להם הקב"ה, 
שמים וארץ יעידו בהם שקיימו את התורה כולה, אומרים לפניו, 

אם לא בריתי רבש"ע, שמים וארץ נוגעין בעדותן הם שנאמר 
יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, דאמר רשב"ל מאי 
דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי מלמד שהתנה הקב"ה עם 
מעשה בראשית ואמר אם מקבלים ישראל את התורה מוטב וכו' 

והרי ראיה גדולה שקיימו שהרי  )ד"ה נוגעים(עיי"ש, והקשו התוס' 
די"ל שהם קיימים ממה שקבלו שמים וארץ קיימים הם, ותירצו 

ישראל את התורה כדאמר אם ישראל מקבלים עיי"ש, והקשה 
דא"כ הדרא קושיא לדוכתה דשמים וארץ אינם  )בח"א(המהרש"א 

נוגעים בעדותן דמשום הקבלה לבד עומדים עיי"ש, ואיתא בבעל 
הטורים בראשית ראשי תיבות בראשונה ראה אלקים שיקבלו 

 אופן החמישי. )בפרשתן(ין בספר חמודי צבי ישראל תורה עיי"ש, ועי
 

ולפי"ז שפיר ניחא הסמיכות, ולכל היד החזקה היינו כפיית ההר 
י דין "כגיגית, והטעם דהקב"ה כפה ההר כגיגית, כדי שיהיה לבנ

הא ממה שאמר אנכי  'אנוסה שלא יוכל לשלחם כל ימיו, ולכא
נאי קודם ללא יהיה לך והוה מעשה קודם לתנאי דקיי"ל דהת

בלא"ה לא יוכל לשלחם ואמאי הוצרכו ובטל ומעשה קיים, 
לכפיית ההר, וע"כ דכיון דבאיסורא לא בעינן דיני תנאי, ומשום 

לפי"ז תקשי למה העיד  'דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אך לכא
בישראל שמים וארץ, דאי"ל כטעם השני שברש"י דהם יתנו 

כטעם ראשון שכרם דהרי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, וע"כ 
שכתב רש"י משום דהם עדים קיימים לעולם, וקשה דהרי שמים 

לא יקיימו את התורה יחזירם  "יוארץ נוגעים בעדותן, דאם בנ
לתוהו ובוהו, וע"כ משום דעל הקבלה לחוד הם קיימים, ומנלן 
זאת, לזה הסמיך בראשית ברא אלקים וגו', והר"ת הוא בראשונה 

ה, דעל תכלית הקבלת התורה ראה אלקים שיקבלו ישראל תור
 בלבדה היתה הבריאה ודו"ק.  



 

 ד 

וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב 
 ה(-)פרשה טואיתא בבראשית רבה  ויהי בקר יום הששי:

מאיר מצאו כתוב, והנה טוב מאד, הנה  ביבתורתו של ר
  .עיי"שטוב מות 

 
ר כתוב מאי בידאמאי דייקא בתורתו של ר רשיםודקדקו המפ

 כן.
 

לבאר דברי המדרש  )אות שי"ט(עפימש"כ בעיר דוד והנבס"ד, 
דכשעלה  ,)דף פ"ח:(דאיתא במסכת שבת דטוב מאד זה המות, 

משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מה לילוד אשה 
בינינו, אמר להן לקבל תורה בא, אמרו לפניו וכו' מה אנוש כי 

ו' עיי"ש, וכתבו המפרשים, תזכרנו וגו' תנה הודך על השמים וכ
דטענתם היתה שהתורה תנתן להם מכח דינא דבר מצרא, דכיון 
דהשראת השכינה הוא בגבהי מרומים, ע"כ יש להם דין 
מצרנים וזוכים בהתורה עפ"י שורת הדין, ]עיין בבנ"י 

  .[)מ"ב אות י"ט(במאמרים לחג השבועות 
 

 המלאכים , דהקב"ה אמר ל)מזמור ח(ואיתא במדרש שוחר טוב 
אין התורה מתקיימת בכם, למה, שאין ביניכם מיתה, וכתיב 
בתורה אדם כי ימות באהל וכו' עיי"ש, ומשום הכי שפיר קאמר 
טוב מאד זה המות, דלולי המיתה לא היו ישראל מקבלין את 

 התורה עיי"ש.
 

באותה שעה בקשו  ,א(-)פ' כ"חבמד"ר שמות  אך לפי"מ דאיתא
, עשה בו הקב"ה קלסטירין של מלאכי השרת לפגוע במשה

פניו של משה דומה לאברהם, אמר להם הקב"ה אי אתם 
מתביישין הימנו, לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו 

איתא, כשבא הקב"ה  )מזמור ח'(וכו' עיי"ש, ובמדרש שוחר טוב 
אומרים לפניו וליתן תורה לישראל, התחילו המלאכים מדייניו 

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

ובן הבקר, ותינוק שלהם כשהוא בא מבית ויקח חמאה וחלב 
רבו ואמו נותנת לו פת ובשר וגבינה, והוא אומר לה היום 
למדני רבי לא 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 
ט טעם המצוה הזאת לפי שהוא מטמטם את הלב וע"ד הפש

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 

זר ומערבו עם הבשר הרי חוזר לכח לד"א, מכל מקום כשחו

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, 
ולפי"ז תקשי אמאי לא קבלו המלאכים התורה משום שאכלו 

 ייהו ליכא איסור בשר בחלב.בשר בחלב, הלא לגב
 

אך כ"ז א"ש אי ס"ל דרשינן טעמא דקרא, אז שפיר י"ל דאצל 
המלאכים דלא שייך בהם טמטום הלב והיזק הגוף, י"ל דליתא 
לגבייהו איסור בשר בחלב, משא"כ אי ס"ל דלא דרשינן טעמא 
דקרא, ולפי"ז איסור דבשר בחלב הוא גזירת התורה, וגם 

 בשר בחלב.להמלאכים אסור לאכול 
 

, תניא, היה ר' מאיר אומר מפני מה )דף ל"ה;(ואיתא במסכת נדה 
אמרה תורה נדה לשבעה וכו' עיי"ש, וכתב בספר תורת 

דר' מאיר ס"ל דרשינן טעמא דקרא עיי"ש,  )סי' קפ"ג סק"ד(השלמים 
, ולפי"ז צ"ל אליבא דר' )פרשת וירא(וכ"כ בספר משביר בר עה"ת 
כים התורה דכתיב אדם כי ימות מאיר דלכן לא קבלו המלא

 באהל ומיתה לא שייך אצל המלאכים.
 

ומעתה שפיר יבואר דברי המדרש, דבתורתו של ר' מאיר דס"ל 
דדרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז ליכא איסור בשר בחלב אצל 
המלאכים, נמצא כתוב והנה טוב מאד זה המות, דלולי המיתה 

 יר דוד ודו"ק.לא היו בני ישראל מקבלין התורה וכמש"כ הע
 

עוי"ל, דלכאורה צריך ביאור מה טוב מאוד זה המות, וכתב  ב(
 )דף ל"ט:(, לפי"מ דאיתא במסכת קידושין )בפרשתן(בספר 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, וכתב דאחר 

על  )אופן ז'(ת פענח חדש ערך צדיקים כתב זאת מצא בספר צפנ
הקרא יקר בעיני ה' המותה לחסידיו, 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.

 
, הביא מה )אות י"ג(ובהקדמה לספר ים התלמוד עמ"ס בבא קמא 

עה"פ ישלם ה' פעלך  ד(-)רות פרשה היו דברי המדרש שפירש אב
ותהי משכרתך שלימה תחת אשר באת לחסות, אמר רב חסא 
תחת אשר באת עיי"ש, והוא פלאי דמה מוסיף רב חסא על 
המקרא, ויל"פ עפי"ד הרשב"א ז"ל דלכן אמרינן שכר מצוה 
בהאי עלמא ליכא, כיון שהמצות הן אות על אחדותו ית"ש, 

יום המצות מעידין על מלכות שמים, ואם היו נותנין והיינו שבק
לו תיכף שכר היה כנוטל שכר להעיד דעדותו בטלה כמבואר 

 )סי' ל"ד סעיף י"ח וברמ"א(, ואמנם בשו"ע חו"מ )דף נ"ח:(קידושין מסכת ב
איתא, דהא דנוטל שכר להעיד פסול, הוא דווקא כשכבר ראה 

ע מלהעיד מוזהר את העדות ומחוייב להעיד על הדבר ואם נמנ
הוא באם לא יגיד ונשא עוונו, על כן אינו רשאי ליטול שכר על 
כך, אבל מי שאינו מחוייב להעיד ונוטל שכר כדי לילך ולראות 

 הדבר כדי שיהיה עד בדבר מותר ליקח שכר עיי"ש. 



 

 ה 

ולפי"ז י"ל דאע"ג דישראל המקיים מצות אין ראוי לו לקבל שכר 
ד, מ"מ גוי שבא ומכניס עצמו כדי שלא יהא כנוטל שכר להעי

לחסות בצל כנפי השכינה, ולקיים מצוות השם שפיר בדין שיקבל 
שכר גם בהאי עלמא, והיינו כיון שבא מעצמו להתגייר ולקבל על 
עצמו את העדות הו"ל כמי שהולך לראות ולהעיד דרשאי לקבל 
שכר, וז"ש המדרש, דאמר הכתוב ישלם ה' פעליך שתקבל שכר 

קשה לרב חסא הלא קיי"ל שכר מצוה בהאי עלמא בעוה"ז, והו
ליכא, ע"ז מתרץ תחת אשר באת, רצ"ל דמהאי טעמא תקבל שכר 
גם בעוה"ז על שבאת מעצמך ליכנס תחת כנפי השכינה במה שלא 

 נתחייבה כלל עכ"ד.
 

ד"ה ובזה, כתב לפרש בזה מה  )דרוש י' דף ע"ר מדפה"ס(ובספר שער בנימין 
ניזונין אלא בזכות אמונה, והיינו משום דאיתא במדרש אין ישראל 

דנהי שאחר שקבלנו את התורה כבר מחוייבים לקיימה, וממילא 
אין בדין ליטול שכר בעד קיום המצוות, כי אין לקבל שכר על 
עדות ה', אבל על תחילת הקבלה שקבלנו על עצמינו עול מלכותו 
באהבה על זה עצמו שקבלנו עלינו להתחייב להיות עדים על 

כותו ית"ש בכך שנקיים את מצוותיו, ע"ז שפיר מגיע לנו שכר מל
בעוה"ז, ולכן על מה שהאמינו בה' ואמרו נעשה ונשמע וקיבלו 
עליהם ועל זרעם עול המצות להעיד על הבורא ית"ש, על קבלה זו 
 שהכניסו עצמם שלא מן החיוב ראוי לשלם שכרם רב על פי פעלם.

 
ופרטות ניתנו בסיני, א"כ בדין ולפי"ז י"ל דאי נימא כר"ע דכללות 

הוא שיקבלו שכר על כל המצוות, שהרי מיד בהר סיני באנו מרצון 
להכניס עצמינו לעול כל התרי"ג מצוות, ועל דב"ז שבאו מעצמם 
איכא שכר מצוה בהאי עלמא וכנ"ל, משא"כ אי ס"ל כר' ישמעאל 
דכללות ניתנו בסיני ופרטות באוהל מועד, וא"כ אין להחשיב את 

מצוות אלא לאחר שנתפרשו בפרטות באוהל מועד, ואז כבר היו ה
כמחוייבים בעדות מעת מעמד הר סיני, ועל הכללות לחוד שקבלו 
ברצון בסיני לא שייך קבלת שכר, כי הכללות ללא הפרטות לאו 
מצות הן, ואילו על הפרטות שנאמרו אח"כ הרי היו מצווים 

ו בסיני ופרטות ועומדים מכבר, ונמצא מזה דא"א כללות נאמר
באוהל מועד נקטינן דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, משא"כ א"א 
כללות ופרטות ניתנו בסיני אז שפיר י"ל דשכר מצוה איכא בהאי 

 עלמא עכ"ד.
 

כתב, דפלוגתת ר"ע ור"י במסכת  )פרשת בהר(ובספר ישמח משה 
מיעוט , אי דרשינן התורה בכלל ופרט או בריבוי ו)דף כ"ו.(שבועות 

י לשיטתייהו במה דפליגי אי כללות נאמרו בסיני ופרטות אזל
באהל מועד או כללות ופרטות נאמרו בסיני, דלכאורה צ"ב דמאי 
נפק"מ בפלוגתא זו הרי מה דהוה הוה, וי"ל עפימש"כ רש"י 

, דמאן דדרש כלל ופרט טעמיה משום דס"ל )דף ד:(במסכת שבועות 
א כעין הפרט, דהפרט בא לפרש את הכלל, ולכן הכלל הוא דוק

משא"כ למ"ד דדרשינן בריבוי ומיעוט, אין הפרט בא לפרש את 
הכלל אלא למעט מקצת מן הריבוי דלאו בכל גוונא אמרינן לכלל 
קמא ובא למעט דבר אחד עיי"ש, ולפי"ז א"ש, דר' ישמעאל דס"ל 
דכללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד ס"ל דבסיני נאמר להם 

פירוש ואח"כ באהל מועד נתפרש להם  עיקרי המצות בקצרה בלא
בפרטות, ומהאי טעמא גופא דריש כלל ופרט דהיינו שהפרט בא 
לפרש הכלל, משא"כ ר"ע דריש ריבוי ומיעוט משום דס"ל דגם 
הפרטות נאמרו בסיני דהפרט אינו פירושו של הכלל ולכן דריש 

  בריבוי ומיעוט עכ"ד.
 

הא מני, דדעת התוס'  ד"ה )דף ק:(ועיין באסיפת זקנים עמ"ס ב"מ 
הרא"ש דר' מאיר כללי ופרטי דריש ולא ריבוי ומיעוט עיי"ש, ועיין 

 .)סי' פ"ד ס"ק ב'(בכרתי ופלתי 
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, דר' מאיר דס"ל דדרשינן כללי ופרטי, 
ומעתה ס"ל דכללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד, ומעתה 

ולכן נמצא כתוב בתורתו  נקטינן דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא,
של ר' מאיר והנה טוב מאוד זה המות, כדי לקבל שכר עין לא 

 .ראתה ודו"ק
 

**** 
 

למה לא ואיתא במדרש  ויכלו השמים והארץ וכל צבאם:
כתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום השבת, מפני שנשים 

)מובא בספר חוט המשולש והוא פלאי  חייבות בקידוש היום דבר תורה

 .(שער הקטן
 

אמר רב אדא בר אהבה  ,)דף כ:(ברכות מסכת איתא בוהנבס"ד, ד
נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה, ופריך הגמ' אמאי מצות 
עשה שהז"ג הוא וכל מצות עשה שהז"ג נשים פטורות, אמר אביי 
מדרבנן, א"ל רבא והא דבר תורה קאמר, ועוד כל מצות עשה 

אמר קרא זכור ושמור כל  שהז"ג נחייבינהו מדרבנן, אלא אמר רבא
שישנו בשמירה ישנו בזכירה, והני נשי הואיל ואיתנייהו בשמירה 

 .איתנייהו בזכירה עיי"ש
 

הקשה, הא איצטריך ליה זכור ושמור  )אות נ"ב(ובספר בנין דוד 
 )עשין כ"ט(הובא בסמ"ג  )פרשת יתרו(לתוספת שבת, כדאיתא במכילתא 

נו מלפניו בערב שבת קודש, , דזכור היי)סי' רע"א(ובב"ח חאו"ח 
ושמור היינו מלאחריו במוצאי שבת קודש עיי"ש, ומנ"ל דנשים 

 חייבות בקידוש היום עכ"ק.
 

למה לא כתיב ויהי ערב  )אות ט"ז(ואיתא בשמנה לחמו דרוש לשבת 
ויהי בוקר יום השבת, מפני דהשמש לא שקעה בליל שבת, דכתיב 

ת, והקב"ה רצה באדם הראשון כי ביום אכלך ממנו מות תמו
שיעשה תשובה, ועשה תשובה בשבת מפני שלמד מקין כדאיתא 

, ולפי"ז עשה הקב"ה ברוב רחמיו י"ג(-)פרשה כ"בבבראשית רבה 
וחסדיו שעדיין יהיה אותו יום, ולפי"ז לא מת אדם הראשון מפני 

 שעשה תשובה על שחטא עיי"ש.
 

הקב"ה  וכבר האריכו המפ' להבין האיך עבר אדה"ר יציר כפיו של
)אופן וכתב בצפנת פענח החדש ערך אדה"ר על מאמר פי ה' עיי"ש, 



 

 ו 

מפני שרצה לקדש בו על היין, וזהו אליבא דר"מ דס"ל במסכת  י"א(
איתא במדרש רבה דאילן שאכל אדה"ר גפן היה, ו )דף ע.(סנהדרין 
ותיקח מפריו ותאכל, אמר ר' איבו סחטה ענבים ונתנה לו  )בראשית י"ט(
, או [)פ' בראשית(ובתורת מהרי"ץ  )אות רט"ו(בעיר דוד "כ וכעיי"ש, ]

דחיטה היתה, וביקש  )שם(אליבא דר' יהודה דס"ל במסכת סנהדרין 
מבואר מזה שאדה"ר נתכוון עיי"ש, לאכול פת לקיים סעודת שבת 

דמה שנצטווה שלא ואדם הראשון ס"ל באכילה זו לקיים מצות ה', 
מקום מצוה, משא"כ לצורך לאכול מעץ הדעת היינו דוקא שלא ב

כיון דצריך לענבים של מצוה מותר לו, דאתי עשה ודחי לל"ת, ו
או לקיים סעודת העץ הדעת כדי לקיים  מצות קידוש על היין, 

 בזה אינו עובר על ציווי ה', די"ל דעשה דוחה ל"ת. שבת, 
 

אך יש להעיר לפימש"כ בספר בינה לעתים מבעל הגידולי תרומה 
, דמה שאמר הקב"ה לאדה"ר מכל עץ הגן אכל מדפה"ס()ח"ב דף צ"ד: 

תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו וגו', היינו דיש כאן 
איסור עשה ג"כ, ולכן אמר לאדה"ר מכל עץ הגן אכל תאכל, לומר 
שבכל מיני האכילות בין ממנו בין מחוץ ממנו, יש בהם איסור לאו 

רה להם כל איזה הבא מכלל עשה, כי דוקא בשאר עצי הגן הות
אכילה שתהיה ולא מעץ הדעת טוב ורע, ועוד נתוסף ג"כ לאו ממש 

 בעץ הטוב והרע והוא שלא תאכלו ממנו עצמו וכו' עיי"ש. 
 

 )דף רל"א(ועיין בספר חכמת שלמה להגרש"ק זצ"ל פרשת בראשית 
עה"פ ויניחהו בגן עדן  )דף כ"ז.(שכתב לפרש דברי הזוה"ק בראשית 

עבדה זה מצות עשה ולשמרה זה מצות ל"ת, לעבדה ולשמרה, ל
ולכאורה קשה, בשלמא ל"ת נצטוה האדם, על אכילת עץ הדעת 
ועוד ששה המצות שנצטווה, אבל ממצות עשה היכן מצינו באדם 
הראשון שהיה לו מצות עשה, אך נראה שעשה הקב"ה מן איסור 
אכילת עץ הדעת עשה ול"ת, כמו שבשבת ויו"ט הוי עשה ול"ת, כן 

הקב"ה עשה ול"ת מאיסור אכילת עץ הדעת, וטעם בזה הוי,  עשה
דלכך הזכיר הקב"ה להם מכל עץ הגן אכל תאכל, ולכאורה הוא 
למותר, דהיה סגי לומר מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, 

 וממילא ידעו שמה שלא נאסר מותר להם. 
 

גבי מרור דסתם  )דף י"ג.(סוכה מסכת אך הנה ידוע מה שאחז"ל ב
משמע מרור סתם ולא שיש לו שם לואי, וכן באזוב ואינך  מרור

דפסול כל שיש לו שם לואי, ולכך הכי נמי עץ הגן כולם היו 
נקראים עצי הגן סתם,  אבל עץ הדעת היה לו שם לואי, ולכך כיון 
שאמר הקב"ה מכל עץ הגן אכול תאכל, משמע רק מה שנקרא עץ 

סור לו לאכול, וא"כ הגן סתם יאכלו, אבל מה שהוי לו שם לואי א
מאמירתו יתברך מכל עץ הגן אכל תאכל כבר משמע שמעץ הדעת 
לא יאכל, אך אז הוי לאו הבא מכלל עשה והוי כעשה, ולכן אמר לו 
הקב"ה עוד ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל כדי לעבור עליו בעשה 
ול"ת, וזה שאמרו חז"ל דלעבדה הוי מ"ע ולשמרה מצות ל"ת, 

אדה"ר עכ"ד, ונמצא לפי"ז דהו"ל לתו"ע, דשניהם היו כאן ב
וקיי"ל דאין עשה דוחה לתו"ע, ולפי"ז אי ס"ל דאין עשה דוחה 

 לתו"ע אז חטא אדה"ר.
 

ואתה דבר אל בני ישראל לאמר  ג("י-א")שמות פרשה להנה רשיז"ל עה"פ ו
אך את שבתתי תשמרו וגו' כתב, אעפ"י שתהיו רדופין וזריזין 

תדחה מפניה, כל אכין ורקין מיעוטין בזריזות המלאכה, שבת אל 
למעט שבת ממלאכת המשכן עיי"ש, והקשו המפ' דלמ"ל קרא 
ע"ז, הא בלא"ה לא דחי משום דשבת הוי עשה ול"ת, ומלאכת 

 .המשכן הוי רק עשה וקיי"ל דאין עשה דוחה לתו"ע עכ"ק
 

, דהא דאיצטריך קרא דאין מלאכת המשכן דוחה שבת אך י"ל
יישב ל )פרשת כי תשא(לפימש"כ הפנים יפות , טעמא אחרינא אית בה

קושית הרמב"ן שתמה על מה שכתב רשיז"ל דאך את שבתותי 
אתיא למעט מלאכת המשכן בשבת, דאדרבה אך משמע למעט 
במצוה זו עצמה, שבכל דבר המיעוט הוא בדבר הכתוב, והכא 
תיבת אך כתיב גבי שבת וא"כ הול"ל שתדחה מלאכת המשכן את 

, לפי"מ וכתב הפנים יפות לפרש דברי רשיז"להשבת עיי"ש, 
עה"פ ויכל אלהים ביום השביעי,  ט(-)פרשה ידאיתא בבראשית רבה 

רגעיו לא עתיו ולא בשר ודם שאינו יודע  מעון בן יוחאי,ש' ראמר 
, אבל הקב"ה שהוא יודע מחול על הקודשולא שעותיו, הוא מוסיף 

י"ש, ולפי"ז י"ל עירגעיו ועתיו ושעותיו נכנס בו כחוט השערה 
אעפ"י שדרשו חז"ל דצריך להוסיף מחול על הקודש, מ"מ ד

לא הוצרכו להוסיף תוספת שבת, וז"ש אך את במלאכת המשכן 
שבתותי תשמורו רצ"ל שתזהרו לשבות ממלאכת המשכן כשביתת 
הקב"ה שהיה בלי תוספת, ועפי"ז א"ש דלענין מלאכת המשכן 

א דאינו דוחה דאין בשבת עצמה לא איצטריך קרא דפשיטא הו
עשה דוחה לתו"ע, אלא דקרא אתי להורות דרק בשבת עצמו ימנעו 

עכ"ד, וכ"כ ממלאכת המשכן ולא בתוספת שבת וע"ז קאי המיעוט 
 .)פרשת ויקהל(ובנועם מגדים  )פ' ויקהל(בספר מעשה רוקח עה"ת 

 
 ירק א א"ש זהכתב, דכל  )ח"א סי' כ"ד אות ה'(ומו"ר בספר שו"ת בנין צבי 

דאורייתא, אז י"ל דהקרא אתיא הוא מתוספת שבת ס"ל דחיוב 
י דבמלאכת משכן אינו צריך להוסיף מחול על הקודש, משא"כ א

לא שייך  בא"ומה"ת אין צריך להוסיף, דתוספת שבת דרבנן,  ס"ל
לומר דהקרא אתיא דבמלאכת המשכן אינו צריך להוסיף, כיון 

 .דמה"ת ליכא דין הוספה עיי"ש
 

יבואר דברי המדרש, מפני מה לא נאמר ויהי ערב  ומעתה שפיר
ויהי בוקר יום השבת, אלא עכצ"ל כמש"כ השמנה לחמו כדי 
שיעשה אדם הראשון תשובה, ונמצא דאדם הראשון חטא, ואף 
דסבר דכיון דהוא לצורך מצוה אמרינן עדל"ת, עכ"ז חטא, דהלא 

ז איכא כאן לתו"ע וקיי"ל דלא אמרינן עשה דוחה לתו"ע, ולפי"
לכאורה קשה למ"ל קרא דבנין המשכן אינו דוחה שבת, תיפ"ל 
דשבת הוי לתו"ע ואין עשה דוחה לתו"ע, וע"כ דהקרא אתיא לומר 
דבמלאכת שבת אינו צריך להוסיף מחול על הקודש, ומינה 
דתוספת שבת דאורייתא, ולא צריכין הלימוד דזכור ושמור 

ל שישנו לתוספת שבת, וא"כ שפיר ילפינן מזכור ושמור דכ
בשמירה ישנו בזכירה, ונשמע מכאן דנשים חייבות בקידוש היום 

 דבר תורה ודו"ק.
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ויצו ה' אלקים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל 
תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום 

כשהיה איוב  ,ואיתא במדרשאכלך ממנו מות תמות: 
 מתרעם על היסורים השיב לו הקב"ה כלום גדול אתה

מאדם הראשון, שצוויתי לו מכל עץ הגן אכל תאכל 
ומעץ הדעת לא תאכל, ועבר על הציווי וגזרתי עליו 

 והוא פלאי. מיתה ועל תולדותיו,
 

לבאר  )דרוש מ"ח(עפימש"כ בשפע חיים לירח האיתנים והנבס"ד, 
במה שאיוב היה קורא תגר על היסורים, דאף דבצדקתו ידע 

דרכיו משפט ואין יסורים בלא  והבין שהצור תמים פעלו כי כל
, מ"מ אחרי שפשפש במעשיו )דף נ"ה.(עון כדאיתא במסכת שבת 

וחזר בתשובה חשב לנכון שיסורו היסורים ממנו, וביותר י"ל 
דאיוב היה מיועצי מצרים,  )דף י"א.(למה דמצינו במסכת סוטה 

וכשראה שיצאו ישראל ממצרים על אף שהיו עובדי ע"ז, וזאת 
)פרשת בא ' בהם שעשו תשובה כדאיתא במכילתא בגלל שראה ה

, לכן קרא תגר על היסורים מדוע לא עברו ממנו מסכתא דבחדש פרק א'(
 אף שעשה תשובה.

 
אך טעה בזה שלא ידע דכח התשובה מיוחד הוא לעם ישראל, 

ישא ה' פניו אליך  )סי' ד'(כדאיתא במדרש תנחומא פרשת האזינו 
ם, יכול לכל, תלמוד לומר אליך וגו', עושה תשובה נושא לו פני

 ולא לאומה מעבו"ם עיי"ש, עכ"ד השפע חיים זצ"ל.
 
צריך להבין למה מועיל תשובה רק לישראל, ]ועיין בבני ו

, , שהביא כמה טעמים ע"ז[)מאמר ב' אות ה'(יששכר חודש סיון 
כתבנו, לפימש"כ בספר ברית שלום  )פרשת נח(בהואיל משה ו

לפרש מה שאומרים בתפילת אל  דפה"ס()דף נ"ט. מפרשת כי תשא 
מלך יושב על כסא רחמים וכו' מוחל עונות עמו מעביר ראשון 

דיין נסך שנתערב ביין  )סי' קל"ד סעיף א'(ראשון וכו', דקיי"ל ביו"ד 
של היתר אוסר בהנאה בכל שהוא, במה דברים אמורים 
כשהורק היין המותר על טיפה של יין נסך, אבל אם עירה יין 

, אפילו עירה כל היום, )היתר(מצרצור קטן לתוך הבור של יין נסך 
ראשון ראשון בטל וכו' עיי"ש, וכיון דהקב"ה ברוב רחמיו 
וחסדיו רוצה לזכות את בריותיו, ולהרבות הזכיות על העונות, 
לכן כשרואה הקב"ה שהזכיות והעונות שוים ושקולים הם, 

ח"כ נותן נוטל כל הזכיות בבת אחת ונותן לתוך המדה, וא
לתוכו העונות אחת אחת, כדי שיהיה ראשון ראשון בטל, 
ויתהפכו העונות לזכיות שמתבטלים ברוב, וכדקיי"ל כל 

 ,איסורין שבתורה חד בתרי בטל, וזהו הכונה מוחל עונת עמו
 והאיך, על ידי מעביר ראשון ראשון ומבטלו עכ"ד.

 
ובשער  )יו"ד סי' ס"ב מ"ז סק"א(והנה נודע מה שכתב הפרמ"ג 

דבבן נח לא מהני ביטול ברוב, דאחרי  )פ"א חקירה ג'(התערובות 
רבים להטות בישראל נאמרה ולא בבן נח עיי"ש, ולפי"ז א"ש 
למה לא מהני תשובה לב"נ, כיון דכל הטעם דתשובה מהני הוא 
ע"י שהקב"ה מבטל העונות ברוב, וזה שייך רק בישראל 

ן בתר רוב, ולא מהני דאזלינן בתר רוב, משא"כ בב"נ דלא אזלינ
ליה ביטול ברוב, גם תשובה לא מהני וזהו הטעם דלא מהני 

 תשובה לב"נ.
 

דהא אי בבן כתב,  )סי' כ"ד(שו"ת ברית אברהם יור"ד ספר אמנם ב
נח מהני רוב או לא, תליא אי מה שאמרה תורה הלך אחר הרוב, 
היינו דגם אם יש רוב נשאר ספק, אלא שהתורה התירה לנו ספק 

מדין אחרי רבים להטות, ]וכדעת הר"ש מפליזי המובא זה 
גבי עשירי ודאי ולא עשירי  (:ודף )ב"מ מסכת בשיטה מקובצת 

ספק[ דלפי"ז דוקא בישראל דגלי לן קרא אמרינן כן, משא"כ 
בבן נח דלא גלי קרא, הוי כמו כל ספק דאסור לבן נח, כמו 

אמר כדעת , אבל אם נ)ערך ב"נ אות כ"ב(מלא הרועים ספר שכתב ב
הראשונים הסוברים דדין אחרי רבים להטות הוא דין ודאי, 

 .עכ"ד שהספק נתברר לנו ע"י הרוב, גם בב"נ אזלינן בתר רוב
 

כ' דזה אי רוב הוא ודאי  )או"ח סי' נ"ד אות י'(שו"ת נחלת יוסף ספר וב
או לא, תליא אי אמרינן ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא או 

יית המפרשים למה צריך לכל מה"ת לקולא, דנודע קוש
דאזלינן בתר רוב, הרי בלא"ה  (.)דף י"אחולין  כתהלימודים במס

ועכצ"ל דהרמב"ם דס"ל  ,שם( ה)עיין בלב אריכל הספיקות מותרים 
ספד"א מה"ת לקולא יסבור דבעינן לפסוק לילך אחר הרוב 
לומר דמותר בתורת ודאי, דהמיעוט כמאן דליתא דמי, ונפק"מ 

הרוב גם לכתחילה, ואפילו במקום שיכולין לברר, דסומכין על 
משא"כ הרשב"א דסובר ספד"א מה"ת לחומרא, ס"ל דרוב הוא 
ספק, ולכן בעינן לימוד דהולכין אחר הרוב דבל"ז היינו 

  .מחמירים דבספק מחמירין מדאורייתא עיי"ש
 

והנה הקדמונים כתבו דאדה"ר לא חטא באכילת עץ הדעת 
, והקשה )עיין ביושב אהלים דף ה' מדפה"ס(רוב משום שביטל העץ הדעת ב

דהא קיי"ל דאין מבטלין איסור  )פרשת וירא(בכסף נבחר עה"ת 
  .לכתחלה עכ"ק

 
לפמ"ש הב"ח  כתבנו לתרץ, )דרוש ד' לפסח(הואיל משה שמות וב

באילן שע"ג הסוכה שאפשר לערבו ולבטלו  )סי' תרכ"ו(בהל' סוכה 
מבטלין איסור לכתחלה, ברוב סכך, ולכאורה קשה דהא אין 

והביא הב"ח מהראבי"ה לתרץ דדוקא בדבר שנהנה ממנו שייך 
י"ל לצורך מצוה הדין דאין מבטלין איסור לכתחלה, משא"כ 

ליהנות ניתנו  מבטלין איסור לכתחלה משום דמצות לאודשפיר 
עיי"ש, ולפימ"ש המדרש דחוה סחטה ענבים ונתנה לו וכתבו 

לקיים מצות קידוש עיי"ש, וכיון  המפ' משום דהיה צריך להיין
 .דהוה לצורך מצוה שפיר היה מותר לבטל אף לכתחלה

 
אך י"ל דכיון בקידוש שגופו ג"כ נהנה לא שייך לומר מצות 
לאו ליהנות נתנו, ובאנו בזה לפלוגתת הראשונים אי גם בהנאת 
הגוף בהדי מצוה אמרינן מצות לאו ליהנות נתנו, דהר"ן במסכת 

אהא דאמרינן התם באומר הנאת תשמישך עלי  )דף ט"ו:(נדרים 
שאסור בה כתב וז"ל, וא"ת וכי אמר הנאת תשמישך אמאי 
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מיתסר והא מצות לאו ליהנות נתנו, וי"ל דכי אמרינן מצות לאו 
ליהנות ניתנו הנ"מ לומר שאין קיום המצות חשוב הנאה, אבל 

ומשו"ה מ"מ אי מיתהני גופיה בהדי דמקיים מצוה הנאה מקרי, 
הנודר הנאה מן המעיין טובל בו  )דף כ"ח.(אמרינן במסכת ר"ה 

בימות הגשמים אבל לא בימות החמה עכ"ל, הרי דהר"ן ס"ל 
דהנאת הגוף בהדי מצוה מקרי הנאה ואסור, אמנם הרשב"א 
תירוץ קושית הר"ן באופן אחר ומשמע דס"ל דאף בהנאת הגוף 

והאריכו בזה בהדי מצוה אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו 
האחרונים, ונמצא דלשיטת הר"ן שפיר עשה אדה"ר שביטלו 
ברוב, כיון דגם בהנאת הגוף בהדי מצוה אמרינן מצות לאו 

 ליהנות ניתנו.
 

לשיטת הרשב"א ד ,)חאו"ח סי' ג'(ברית אברהם ונודע קושית שו"ת 
דאף בהנאת הגוף בהדי מצוה אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו, 

וכין דלא תלבש שעטנז וגו' גדילים תעשה לך ה לן הסממא"כ ל
,  והרי )דף ד.(להתיר כלאים בציצית כמבואר במסכת יבמות 

)דף כמבואר במסכת יבמות כלאים אינו אסור רק בהנאת לבישה 

כשמקיים מצות ציצית וא"כ , )סי' ש"א ס"ו(, ועיין ברמ"א חיור"ד ד:(
לתרץ, לא נחשב הנאת הגוף להנאה וליכא עבירה כלל, וכתב 

לפי"מ דקיי"ל דמצוה הבאה בעבירה אינו יוצא מה"ת, א"כ אי 
לא התירה התורה, הו"א כיון דאיכא עבירה אינו מקיים המצוה 
כלל דהוה מצוה הבאה בעבירה, ול"ה הנאת הגוף בהדי מצוה 
דהא ליכא מצוה כלל, ע"כ צריך לן הסמוכין מן התורה להתיר 

ס"ל מצוה הבאה  כלאים בציצית עכ"ד, מבואר מדבריו דאי
בעבירה מה"ת הוא, שפיר י"ל דהסמוכין דכלאים בציצית אתיא 
לומר דאמרינן עדל"ת ולא הוי מצוה הבאה בעבירה, אבל אי 
ס"ל מצוה הבאה בעבירה הוא מדרבנן וליכא לתרץ כדברי 
הבר"א הנ"ל דהו"א דכלאים בציצית הו"ל מצוה הבאה 

צוה לא בעבירה, א"כ בהכרח צ"ל דבהנאת הגוף בהדי מ
 אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו.

 
הקשו דלמה לי קרא חג הסוכות  )דף ט.(והנה התוס' במסכת סוכה 

תעשה לך למעט סוכה גזולה, תיפ"ל דהוי מצוה הבאה 
בעבירה, ותירצו דמצוה הבאה בעבירה הוא מדרבנן עיי"ש, אך 

כתב לתרץ קושית התוס' הנ"ל,  )ב"ק דף ס"ו(בספר ים התלמוד 
הקרא אתא לספק גזל, לשיטת הרמב"ם דספיקא דדי"ל 

 )קונטרס בית הספק(דנודע מש"כ החוו"ד דאורייתא מה"ת לקולא, 
דהרמב"ם הוציא דינו דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא ממסכת 

, ושם מבואר דהתורה לא דיברה רק מוודאי ולא )דף כ"ט:(סוטה 
מספק, וא"כ שאני בין היכא דכתיב קום ועשה לשב ואל 

, דבכל לאווין משמעות הקרא איסור וודאי לא תאכל תעשה
אבל ספק יאכל, ובקום ועשה הוא להיפוך, דעשיית המצוה 
יהיה בסוג וודאי ולא בסוג ספק, ולפי"ז במ"ע מודה הרמב"ם 

וא"כ הו"א דיוצא בספק גזל, דמצוה דספיקא לחומרא עכ"ד, 
הבאה בעבירה ליכא כיון דבספיקא אזלינן לקולא, ולכן צריך 
קרא דלכם דבעינן שיהא ודאי שלו ובספק גזל אין יוצאין 
עיי"ש, אמנם זה א"ש לשיטת הרמב"ם דס"ל דספיקא 

דאורייתא לקולא, משא"כ לשיטת הרשב"א דספיקא דאורייתא 
 לחומרא ל"ש לתרץ כן.

 
לפי שעשה תשובה, ובזה יבואר, דאיוב התרעם על היסורים, 

שגזרתי עליו  ע"ז אמר לו הקב"ה כלום גדול אתה מאדה"ר
ומעץ הדעת לא תאכל ממנו, ועבר על הציווי, ואע"ג דבטלו 
בשאר פירות, הא אמרינן אין מבטלין איסור לכתחלה, ואע"ג 
דהוצרך לו לקיים מצות קידוש ובמצוה הא אמרינן דמבטלין 

עכ"ז חטא, משום דמצות לאו ליהנות ניתנו, איסור לכתחלה, 
מר מצות לאו ליהנות בקידוש שגופו ג"כ נהנה לא שייך לוד

נתנו, דבהנאת הגוף בהדי מצוה לא אמרינן מצות לאו ליהנות 
נתנו, ולפי"ז י"ל דמצוה הבאה בעבירה הוא מדרבנן, וי"ל 
דספד"א מה"ת לחומרא, ורוב הוא ספק, ובב"נ לא אזלינן בתר 

ולכן מפני מה אתה מתרעם על רוב, ולא מהני תשובה לב"נ, 
 ודו"ק. היסורים

 
*** 

 
ר קין אל ה' גדול עוני מנשוא: הן גרשת אותי ויאמ

-)פרשה כ"בואיתא במדרש רבה  היום מעל פני האדמה וגו':

הן גרשת, אתמול גרשת את אבא ועכשיו את , י"א(
עם  העיי"ש, והוא פלא דמה שייכות יש לענין דידי מגרשני

 .ם הראשוןאד
 

 אכלתי לא כתיב כ"ב(-)פרשה י"טוהנבס"ד, דאיתא בבראשית רבה 
כאן אלא ואוכל, אכלתי ואוכל עוד, וכתב הידי משה לפרש 
דאדה"ר בא באמתלא דאין עליו עון במה שאכל מעץ הדעת כי 
אכל רק פחות מכשיעור שאינו בגדר אכילה, וז"ש אכלתי אולם 
כדי להתחייב הייתי נצרך לאכול עוד להשלים השיעור עיי"ש, 

ן מהעשרה שהביא כ )דף ב. מדפה"ס(יושב אהלים ספר ועיין ב
 מאמרות עיי"ש.

 
אך עדיין צ"ב איזה התנצלות הוא בכך, אף דלא אכל אלא 

הלא קיי"ל הרי עבר על איסורא דאורייתא,  שיעורפחות מכ
יושב ספר דחצי שיעור אסור מן התורה, וב )דף ע"ד.(במסכת יומא 

כתב ליישב, דהנה הרמב"ם בהל' חמץ ומצה  )דף ד. מדפה"ס(אהלים 
אוכל מן החמץ עצמו בפסח כל שהוא הרי זה כתב ה ה"ז(-)פ"א

אסור מה"ת שנאמר לא יאכל חמץ, והקשו המפ' דלמ"ל 
להרמב"ם להביא קרא מיוחד דלא יאכל, הרי בכל איסורין 
שבתורה קיי"ל כריו"ח דחצי שיעור אסור מה"ת, וכתב שם 

תירץ דאיסור חמץ לא דמי  )סי' י"ח(המשנה למלך שמהרלנ"ח 
שיעור אסור, משום דחלב אסור  לחלב דמשם למדו דחצי

לעולם ולא היה לו שעת היתר, משא"כ בחמץ שמותר קודם 
הפסח, ולכן הוצרך קרא מיוחד לאסור חצי שיעור בחמץ 
עיי"ש, ומדבריו אלו יש ללמוד דאיכא סברא לומר דה"נ בדבר 
שאין איסורו קיים לעולם, שאין בו איסור חצי שיעור, מה"ט 

 .מי לחלב שאין היתר לאיסורוגופיה של המהרלנ"ח דלא ד



 

 ט 

ונודע מש"כ קמאי דאם היה אדה"ר ממתין עד הערב שפיר היה 
רשאי לאכול מעץ הדעת אלא שאכלה פגה, הרי שעץ הדעת לא 
היה בה איסור עולם, ולסברת המהרלנ"ח בדבר שיש היתר 
לאיסורו לית ביה איסור חצי שיעור, וזה שדקדק אדה"ר ואמר 

תו דהיינו טעמא שאכלתי משום ואוכל אכלתי ואוכל עוד, דכוונ
עוד לעת ערב שאז יהא היתר לאיסורו וממילא דליכא בה איסור 

 חצי שיעור וכדין אכלתי עכ"ד.
 

הקשה על הרמב"ם  )שם(והנה השער המלך בהל' חמץ ומצה 
דיליף מלא יאכל חמץ דחצי שיעור אסור בחמץ, הלא איצטריך 

דחמץ בפסח  א:()דף כ"הך קרא לחזקיה דס"ל במסכת פסחים 
 אסור בהנאה עיי"ש.

 
, די"ל )שפע חיים לירח האיתנים דרוש ל"ה אות ג'(וכתב השפע חיים זצ"ל 

כר'  הט"ו(-)פ"חדהרמב"ם לשיטתו דס"ל בהל' מאכלות אסורות 
אבהו דכל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד 
איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע עיי"ש, ולדידיה לא 

צטריך למילף דחמץ אסור בהנאה מלא יאכל ואייתר לאסור אי
חצי שיעור, ומזה ההכרח לומר לחלק דכיון דחמץ היתה לו 
שעת הכושר אין ללמוד איסור בזה מחלב שאיסורו איסור 
עולם, ולכן איצטריך קרא מיוחד לאיסור חמץ, אבל לחזקיה 
דיליף משם איסור הנאה, צ"ל דאיסור חצי שיעור אתיא ככל 

סורים מכל חלב, ולית ליה הך סברא לחלק בין חלב שאסור אי
לעולם ובין דבר שהיתה לו שעת הכושר, העולה לנו מזה 
דסברת מהרלב"ח תליא במחלוקת חזקיה ור' אבהו עכ"ד 

 השפע חיים זצ"ל.
 

מקשינן, מכדי אותבינהו  )דף כ"ג:(ובמסכת פסחים בסוף הסוגיא 
במאי פליגי, ומסיק  כל הני קראי ושנינהו, חזקיה ור' אבהו

)ואליבא דר' יהודה דאמר מנבילה לא מצי איכא בינייהו חולין שנשחטו בעזרה 

למיגמר דלדברים ככתבן אתא, דחזקיה סבר הני תרי מדשני בדיבוריה איתסר, ולכלב תשליכון אותו לא 

אה, ור' הוצרך למעט את אלו ולאוסרן בהנאה, וכי אתא למעוטי חולין שנשחטו בעזרה אתא דשרי בהנ

ואיצטריך אותו למעוטי הני והכי )בצירי(, ובין לא יאכל  )בחולם(אבהו סבר אין חילוק בין לא יאכל 

חזקיה סבר לא  משמע טריפה אע"ג שכתבתי לך לאו באכילתה אני מתיר לך הנאתה(,
יאכל למעוטי הני, אותו למעוטי חולין שנשחטו בעזרה, ור' 

נשחטו בעזרה לאו אבהו ס"ל אותו למעוטי הני, חולין ש
 דאורייתא נינהו, עיי"ש.

 
 בימאיר ור ביכתב לבאר הא דפליגי ר )סי' ט'(ובשו"ת עמודי שש 

 ביס"ל יש ברירה ור בי מאירדר )דף כ"ה:(יהודה במסכת גיטין 
גיטין מסכת איתא ביהודה ס"ל אין ברירה דאזדי לשיטתייהו, ד

רות כקנין אמר רב יוסף אי לאו דאמר ריו"ח קנין פי ח.(")דף מ
הגוף דמי, לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש, דא"ר אסי אמר 

 )דאין ברירה והוי כמו שהחליפו חלקיהן(ריו"ח האחין שחלקו לקוחות הן 
 )משום מצות יובל וכיון דאמר ירושה המתחלקת הוה לקיחה(ומחזירין זה לזה ביובל, 

ובל לאו כקנין הגוף דמי )דהיינו כל לקיחה שבשעת היואי ס"ד לאו כקנין הגוף דמי 

, לא משכחת דמייתי ביכורים אלא חד בר חד עד ואין מביא וקורא(

מביא וקורא לא משכחת אלא בירושה שלא ]ושע בן נון הי
ושע דהיינו חד בר חד שלא היו לו הנחלקה משנפלה בימי י

ושע שני בנים לאיש אחד הולאביו ולכל הדורות למפרע עד י
 [.שיחלקו ירושה עיי"ש

 

 )ד"ה אי לאו(בתוס' הנה קיי"ל דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, וו
כתבו, הקשה רבינו תם ואנו איך מצאנו ידינו ורגלינו, דקיי"ל 

, )דף ל"ו:(יבמות מסכת כר"ל דלאו כקנין הגוף דמי כדאמרינן ב
)דף ביצה מסכת וקיי"ל נמי דבדאורייתא אין ברירה כדאיתא ב

האחין שחלקו הרי הן  )דף מ"ב:(ין קידושמסכת , ואמרינן בל"ח.(
 עיי"ש. כלקוחות פחות משתות נקנה מקח וכו'

 
אך אפשר לומר דלכאורה יש להבין על הא דקאמר דלא 
משכחת דמייתי ביכורים וכו', הרי שפיר י"ל דאף דס"ל דקנין 
פירות ל"ה כקנין הגוף, מ"מ מצוות הבאת ביכורים הוא שיביאו 

כורים שמביא מספק שמא מכח ספק, ושפיר משכחת לה בי
הקרקע הוא שלו, אך י"ל דז"א דא"א להביא ביכורים מספק 
דהרי אם הוא אינו מצוה הו"ל מכניס חולין בעזרה, ובזה א"ש 

דחולין שנשחטו  )דף נ"ז:(דר"מ לשיטתו דס"ל במסכת קידושין 
בעזרה דאורייתא, ולכן לדידיה א"א לומר דמשכחת לה 

ניס מספק דהא איכא איסור ביכורים מספק, דהרי אסור להכ
להכניס חולין בעזרה, ולכך עכצ"ל דיש ברירה והו"ל ביכורים 
וודאי, דאל"ה לא משכחת דמייתי ביכורים וכו', משא"כ ר' 
יהודה ס"ל דחשנב"ע לאו דאורייתא וא"כ שפיר י"ל דמייתי 

 ביכורים מספק ואעפ"י דאין ברירה עכ"ד
 

עה"פ ויאמר קין אל הבל  ז(-)בראשית פרשה כ"בואיתא במדרש רבה 
אחיו וגו', על מה היו מדיינים, אמרו בואו ונחלוק את העולם, 
אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את המטלטלין, דין אמר ארעא 
דאת קאים עליה דידי, ודין אמר מה דאת לביש דידי הוא, דין 
אמר חלוץ ודין אמר פרח, מתוך כך ויקם קין אל הבל אחיו 

  .ויהרגהו עיי"ש
 

כתב לבאר דטענת קין שאמר להבל  )בפרשתן(ספר בגדי אהרן וב
א"ר  ,)דף ז:(בבא בתרא מסכת פרח באויר, היה עפי"מ דאמרינן ב

ורב  האחין שחלקו אין להם דרך זה על זה, ,נחמן אמר שמואל
ולכן כיון שחלקו ונטל הוא  ס"ל דיש להם דרך זה על זה עיי"ש,

ל דרך ולכן טען קרקע כל העולם, א"כ בדין הוא שאין להב
בד"ה אין להם, ביארו  )שם(שיפרח לו באויר, והנה התוס' 

דטעמא דשמואל משום דסבר לה כר"ע  דמוכר בעין יפה הוא 
מוכר, ולפיכך אין להם דרך זה על זה, משום שלא שייר לעצמו 

  .כלום כל אחד בחלק חבירו דהו"ל כמוכר עיי"ש
 

מואל שאין להם ובפלוגתא זו נחלקו קין והבל, דקין סבר כש
דרך זה על זה, ולכן טען כנגדו פרח באוירא, יען כי מכרת לי 
חלק האדמה בעין יפה ואין לך דרך, והבל הלך בשיטת רב דיש 

 עכ"ד. להם דרך זה על זה



 

 י 

דהך מילתא דהאחין שחלקו אם יש להם דרך  )שם(ופשטות הגמ' 
זה על זה, תליא בהא אם אחין שחלקו יורשין הן או לקוחות 

, דאי הוי לקוחות א"כ הו"ל כל אחד כמוכר לחבירו וכיון הן
דבעין יפה הוא מוכר, א"כ לא השאיר לעצמו כלופ ומשו"ה אין 
להם דרך זה על זה, משא"כ אי יורשין הם ואין ענין מכירה 
ביניהם שפיר י"ל כרב דיש להם דרך זה על זה, ומה דמבואר 

ורשין הן, אלא דטעמיה דרב אינו משום די )דף ס"ה.(במסכת ב"ב 
 )דף ע"א.(משום דמוכר בעין רעה מוכר עיי"ש ברשב"ם ובתוס' 

)דף ד"ה האחין, כבר הקשה היד רמ"ה דקשה דהא רב ס"ל להלן 

דיורשין הן, וכתב לתרץ דלענין נידון דידן מודה דלקוחות  ק"ז.(
שכתב דלמסקנת הגמרא עיקר  )דף ז:(הן עיי"ש, ועיין בריטב"א 

דמוכר בעין רעה מוכר, אלא מצד  טעמיה דרב לאו משום
מבואר  )דף מ"ח.(דאחין שחלקו יורשין הן עיי"ש, ובמסכת גיטין 

דזה אי אחין שחלקו הו"ל כלקוחות או יורשין תליא אי ס"ל יש 
 ברירה או אין ברירה עיי"ש.

 
ומעתה יבוארו דברי קין, שאמר לפני הקב"ה כי אכן גדול עווני 

יל חטא אכילת עץ הדעת, מנשוא, אתמול גרשת את אבא בשב
ואף שלא אכל רק חצי שיעור, כיון דקיי"ל חצי שיעור אסור 
מה"ת, דאין לחלק בין חלב שאסור לעולם ובין דבר שהיתה לו 
שעת הכושר, דס"ל כחזקיה, ומינה דחולין שנשחטו בעזרה 
דאורייתא, וס"ל דיש ברירה, ולפי"ז ס"ל האחין שחלקו יורשין 

זה על זה, ונמצא דכשלא כדין הרגתי הן, ושפיר יש להם דרך 
  את הבל, ולכן עכשיו אתה מגרשני ודו"ק.

 
 

עוי"ל בדברי המדרש הנ"ל, דהנה עה"פ ויאמר האדם האשה  ב(
אשר נתתי עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואוכל, איתא בבראשית 

אכלתי לא כתיב כאן אלא ואוכל, אכלתי ואוכל  כ"ב(-)פרשה י"טרבה 
 מוה שידבר אדה"ר כן לפני הקב"ה. עוד עיי"ש, והוא ת

 
שבע  )דף נ"ו:(וכתב הבנין אריאל לפרש, דאיתא במסכת סנהדרין 

מצות נצטוו בני נח וכו', ופריך מנא הני מילי, אמר ר' יוחנן 
דאמר קרא ויצו ה' אלקים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכל 
תאכל וכו' מכל עץ הגן ולא גזל, ופירש"י מדאיצטריך למישרי 

ה ולהפקיר לו עצי הגן שמע מינה שאינו מופקר לו נאסר לו לי
עכ"ל, עולה מזה דאדה"ר לא היה רשאי לאכול אלא מה 
שהותר לו בפירוש מפי עליון יתברך, אבל מה שלא התיר לו 

 בפירוש גזל הוא בידו ואסור משום גזל. 
 

ותקח מפריו ותאכל,  (ה-ית י"טבראש)דאיתא במדרש רבה  ולפי"ז הא
)דכתיב מפריו מדבר היוצא מן פריו וזהו סחטה ענבים ונתנה לו  יאיבאמר ר' 

ופי' היפה תואר שהיה סבור דלא נאסר לו רק הפרי  עיי"ש, תירוש(
עצמו אבל לא המשקה היוצא ממנו עיי"ש, קשה טובא, דנהי 
דלפי מחשבתו לא נאסר לו בפירוש אלא הפרי של עץ הדעת, 

פירוש, ועדיין אסור לו מ"מ המשקה היוצא ממנו לא הותר לו ב
 מכח גזל, ומאי סברתו שהורה היתר לעצמו לשתותו.

ואפשר שהיה סבור כיון דחוה סחטה הענבים והיא נתנה לו 
המשקה שסחטה, כבר נעשה בו שינוי מעשה ושינוי רשות 
     מידה לידו, ושוב אין בו משום גזל, ואע"ג דמה שקנתה 

שול בך אבל לא אשה קנה בעלה, זהו לאחר שנאמר והוא ימ
 קודם לכן.

 
ואפשר לזה התכוון אדם ראשון בתשובתו האשה אשר נתת 

עמדי ר"ל שנתת להיות עמדי בשוה, היא נתנה לי והרי קניתי  
ע"י שינוי רשות ואין כאן גזל, ולכן ואוכל עוד שהוא היתר 

ד"ה בסוטה שכתב, דאדם  )דף ב.(אצלי עכ"ד, ]ועיין בפתח האהל 
העץ הדעת וטחנה ואפאה וסבר דשינוי  הראשון לקח חטה מן

 קונה ולא הוי מצה גזולה עיי"ש[. 
 

פריך הגמ', והשתא דשנינן כל הני  )דף ו:(ובמסכת תמורה 
שינוייא אביי ורבא במאי פליגי, ומשני בשינוי קונה פליגי, 
וכתב רשיז"ל, ונראה בעיני בשינוי קונה כהאי דגוזל עצים 

        ילה דפריך מיניה ועשאן כלים דתנן משלם כשעת הגז
לרבא לעיל ומשני שאני התם דכתיב אשר גזל דבעינן כעין 
 שגזל, והשתא משני דרבא ס"ל כמ"ד שינוי אינו קונה 

 דפלוגתא הוא עכ"ל.
 

במסכת שכתב דפלוגתת אביי ורבא  )סי' כ"ט(ועיין בשו"ת פני לוי 
ועבר  כל מילתא דאמר רחמנא לא תעבידלגבי  ,)דף ד:(תמורה 

, דאביי ס"ל דאי עביד מהני, דאי לא מהני אמאי עבד אם מהניו
לקי, ורבא ס"ל דלא מהני והאי דלקי משום דעבר אמימרא 

תליא אי אזלינן בתר המחשבה או בתר  ,עיי"ש דרחמנא
מנחות מסכת המעשה, וכתב דאזלי בזה לשיטתייהו, דאיתא ב

שמע שטבע תינוק בים ופרש מצודה להעלות דגים  )דף ס"ד.(
העלה דגים חייב, להעלות דגים והעלה תינוק ודגים, רבה אמר ו

)ואיגלאי פטור ורבא אמר חייב, רבה אמר פטור זיל בתר מעשיו 

, ורבא אמר חייב זיל בתר מחשבתו עיי"ש, מילתא למפרע דשפיר עבד(
מבואר מזה דרבא ס"ל דאזלינן בתר מחשבתו ולכן ס"ל לא 

אמאי לקי, דלשיטתו  מהני ולא חש לקושית אביי דאי לא מהני
אזיל דאזלינן בתר מחשבתו, ואף אם לא תתקיים מעשה 
העבירה אפי"ה חייב משום מחשבתו הרעה לחוד שעבר 
אמימרא דרחמנא, ואביי ס"ל כרבה רביה דאזלינן בתר מעשה 

 .ולכן ס"ל אי עביד מהני עיי"ש
 

ד"ה ויאמר קין כתב, דקין והבל נחלקו  )בפרשתן(ובפנים יפות 
ירושה, דקין טען דכיון שהוא נולד ראשון הרי מגיע לו בענין ה

ליטול פי שנים כמשפט הבכור, והבל טען דאעפ"י דיצא אחר 
קין מ"מ הוא הבכור ליצירה, וכמש"כ רש"י בפרשת תולדות 

עה"פ ואחרי כן יצא אחיו ממדרש אגדה, דבדין היה  כ"ו(-)פרשה כ"ה
שונה ועשו יעקב אוחז בעשיו לעכבו כי יעקב נוצר מטיפה רא

מן השניה, צא ולמד משפופרת שפיה קצרה תן בה שתי אבנים 
זו תחת זו הנכנסת ראשונה תצא אחרונה והנכנסת אחרונה תצא 

 ראשונה וכו' עיי"ש.



 

 יא 

כתב, דזה אי אזלינן  )פרשת וישלח(ובשמע יעקב למהר"י אלגאזי 
בתר היצירה הראשונה או בתר הלידה תליא אי אזלינן בתר 

המעשה, דהיצירה הראשונה הרי הוא רק  המחשבה או בתר
בכח ולא בפועל, ואם אזלינן בתר מחשבה אזלינן בתר היצירה, 
משא"כ אי אזלינן לפי הפועל ממש דהמעשה הוא העיקר דנין 

 עפ"י לידה שהוא המעשה עיי"ש.
 

ומעתה יבוארו דברי קין, שאמר לפני הקב"ה כי אכן גדול עווני 
יל חטא אכילת עץ הדעת, מנשוא, אתמול גרשת את אבא בשב

כל מילתא דאמר רחמנא לא וע"כ דשינוי אינו קונה, ומינה 
ועבר ועבד לא מהני, ולפי"ז אזלינן בתר מחשבה,  תעביד

ואזלינן בתר היצירה, ולפי"ז הבל הוא הבכור, ונמצא דכשלא 
  כדין הרגתי את הבל, ולכן עכשיו אתה מגרשני ודו"ק.

 
 
דלכאורה צ"ב האיך עבר אדה"ר עוי"ל בדברי המדרש הנ"ל,  ג(

יציר כפיו של הקב"ה על מאמר פי ה', אך י"ל דאיתא במדרש 
סחטה ענבים  יותקח מפריו ותאכל, אמר ר' איב (ה-ית י"טבראש)רבה 

עיי"ש, וכתבו המפ'  )דכתיב מפריו מדבר היוצא מן פריו וזהו תירוש(ונתנה לו 
[ דלכן סחטה ראשית()פ' בובתורת מהרי"ץ  )אות רט"ו(]עיין בעיר דוד 

לו ענבים, משום דהיה צריך להיין לקיים מצות קידוש עיי"ש, 
ולפי"ז י"ל דאדם הראשון ס"ל דכיון דצריך לענבים של העץ 
הדעת כדי לקיים  מצות קידוש על היין, בזה אינו עובר על ציווי 

 ה', די"ל דעשה דקידוש על היין דוחה ל"ת. 
 

אמר רב אדא בר אהבה  כ:()דף ברכות מסכת איתא באך י"ל, ד
נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה, ופריך הגמ' אמאי מצות 
עשה שהז"ג הוא וכל מצות עשה שהז"ג נשים פטורות, אמר 

וכו' עיי"ש, ולפי"ז דנשים אינן מחוייבות בקידוש  אביי מדרבנן
היום מה"ת, א"כ הו"ל עשה שאינו שוה בכל, דלא אמרינן עשה 

 דוחה ל"ת.
 

האריכו במחלוקת הראשונים לגבי עשה שאינו שוה  שיםרוהמפ
)דף ת, דהרמב"ן במסכת כתובות "בכל אי אמרינן עשה דוחה ל

גבי אונס דדרשו חז"ל ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו,  מ.(
ופריך הגמ' וניתי עשה ולידחי לל"ת, ומשני היכא אמרינן עשה 

אבל  ת כגון מילה בצרעת דלא אפשר לקיומיה לעשה,"דוחה ל
הכא אי אמרה לא בעינא מי איתיה לעשה כלל, ועיי"ש ברש"י 
ותוס', והרמב"ן כתב ע"ז וז"ל, מי איתיה לעשה כלל, ולא 
אשכחן עשה דקיל שברשות האדם לבטלו מעיקרו שיהא דוחה 
ל"ת, דלא גלי לן רחמנא בכי האי עשה, ודמי לעשה שאינו שוה 

 )דף י"ח.(דרין בכל דלא דחי עכ"ל, וכ"ה דעת הר"ן במסכת סנה
 לענין יבום עיי"ש. 

 
ד"ה טעמא משמע דגם עשה  )דף ו.(ואמנם בתוס' במסכת יבמות 

שאין שוה בכל דוחה ל"ת, ממה שהקשו לפי"מ דבעינן למילף 
דעשה דוחה ל"ת שיש בו כרת, א"כ קרא דכלאים בציצית למה 

לי, הרי אפילו ל"ת שיש בו כרת נדחה, ותירצו דאיצטריך קרא 
"א דלא לידחי עשה דציצית ללאו דכלאים כיון משום דסד

דהו"ל עשה שאין שוה בכל דנשים פטורות בציצית עיי"ש, 
מכלאים  לא תעשהומשמע דלפי האמת דילפינן עשה דוחה 

 )דף ה.(בציצית ילפינן מינה אפילו לעשה שאין שוה בכל, ועיי"ש 
 בתוס' ד"ה ואכתי.

 
אמרינן לא והנה האחרונים הקשו לשיטת הראשונים הנ"ל ד

בעשה שאינו שוה בכל, דכיון דדין עשה  לא תעשהעשה דוחה 
ילפינן מכלאים בציצית, וגם שם הוי העשה  לא תעשהדוחה 

שזה"ג  ע"אינו שוה בכל דנשים פטורות מציצית, דהוי מצ
דאינו נוהג בלילה, ואעפי"כ אמרינן דאתי עשה דציצית ודחי 

ידחה  תעשהלא לאו דכלאים, וא"כ נימא דבכל עשה דוחה 
  .אע"ג דהוי עשה שאינו שוה בכל לא תעשהה
 

שכתב,  )אות כ"ז( לא תעשהועיין במלוא הרועים ערך עשה דוחה 
או  לא תעשהדזה אי בעשה שאינו שוה בכל אמרינן עשה דוחה 

לא תליא בהא, דאי ס"ל דנשים פטורות מציצית, שפיר י"ל דגם 
, משא"כ לא תעשהבעשה שאינו שוה בכל אמרינן עשה דוחה 

אי ס"ל דנשים חייבות בציצית אז י"ל דרק בעשה השוה בכל 
, ובעשה שאינו שוה בכל ל"א לא תעשהאמרינן עשה דוחה 

 עיי"ש. לא תעשהעשה דוחה 
 

, תנו רבנן, הכל חייבין בציצית )דף מ"ג.(ואיתא במסכת מנחות 
כהנים לוים וישראלים גרים נשים ועבדים, ר"ש פוטר בנשים 

)דלילה לר"ש לאו זמן ציצית והוי יום שה שהזמן גרמא הוא מפני שמצות ע

, וכל מצ"ע  שהזמן גרמא נשים פטורות, מאי טעמא דר"ש, זמנה(
דתניא וראיתם אותו פרט לכסות לילה וכו', ורבנן וראיתם אותו 
מאי עבדי ליה, מיבעי להו לכדתניא, וראיתם אותו וזכרתם את 

מצוה אחרת התלויה בו, כל מצות ה' וגו', ראה מצוה זו וזכור 
ואיזו זו, זו קריאת שמע דתנן מאימתי קורין את שמע בשחרית 

 משיכיר בין תכלת ללבן עיי"ש.
 

, ויאמר לא תוכל לראות את פני, תנא )דף ז.(ואיתא במסכת ברכות 
משמיה דר' יהושע בן קרחה, כך אמר ליה הקב"ה למשה, 

ופליגא דר' כשרציתי לא רצית, עכשיו שאתה רוצה איני רוצה, 
שמואל בר נחמני אמר ר' יוחנן דאמר רשב"נ אריו"ח, בשכר 
שלש זכה לשלש, בשכר ויסתר משה פניו זכה לקלסתר פנים, 
בשכר כי ירא זכה לוייראו מגשת אליו, בשכר מהביט, זכה 
לותמונת ה' יביט עיי"ש, הרי דלר' יהושע בן קרחה לא יפה 

איסור להציץ  עשה משה כשהסתיר פניו, והיינו משום דאין
 בשכינה.

 
כתב, דר"ש דס"ל דממעטינן  )סי' ר"ו(ובשו"ת דברי יציב חיור"ד 

מהא דכתיב וראיתם אותו כסות לילה, אזיל בזה לשיטתו 
כל הזריז במצות ציצית זוכה ומקבל פני השכינה,  )שם(דדריש 

כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם את ה' אלקיך תירא ואותו 



 

 יב 

ו כיון דוראיתם ממעט כסות לילה אתי תעבוד עיי"ש, והיינ
אותו שזוכה לקבל פני השכינה, אבל לא לאידך דדרשי התם 

  .ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת
 

ומעתה תליא הא בהא, דר"ש דס"ל דדרשינן מוראיתם אותו 
למעט כסות לילה ונשים פטורות, ולפי"ז אמרינן עשה דוחה 

תו דזוכה לקבל אף בעשה שאינו שוה בכל, ואתי או לא תעשה
פני השכינה, הרי דס"ל דמותר להציץ בשכינה, דס"ל כר' 
יהושע בן קרחה דנענש משה רבינו על שהסתיר את פניו, 
שהרי מן הדין מותר להציץ בשכינה, אבל לאידך דרשה דראה 
מצוה זו וזכור מצוה אחרת, הרי יפה עשה משה, דלדידיה 

 אסור להציץ בשכינה עכ"ד.
 
, דקין טען ואמר שעמד )מצוה י"ב אות ג'(נימין ספר נחלת בבכתב ו

 שהציץ בשכינה לעעל אחיו והרגו בדין, כי נתחייב הבל 
כתב  )פרשת שמיני(ונתחייב מיתת בית דין עיי"ש, ובספר זרע אהרן 

    וז"ל, ואיתא במדרש דהבל היה ג"כ חייב מיתה משום 
 )פרשת קרח(שהציץ בשכינה עיי"ש, ועיין בספר תפארת צבי 

 )בפרשתן(, ובספר ידיד ה' )פרשת חיי שרה(עיי"ש, ובספר שתי ידות 
  ד"ה או נוכל עיי"ש.

 
ומעתה יבואר המדרש, אתמול גרשת את אבא על מה שעבר 

צריך לענבים של על הצווי ואכל מעץ הדעת, ולכאורה הא 
בזה אינו עובר והעץ הדעת כדי לקיים  מצות קידוש על היין, 

, לא תעשהה דקידוש על היין דוחה על ציווי ה', די"ל דעש
וע"כ דל"א עדל"ת כיון דהוי עשה שאינו שוה בכל, ולכאורה 

ילפינן מכלאים בציצית, וגם  לא תעשהכיון דדין עשה דוחה 
שם הוי העשה אינו שוה בכל דנשים פטורות מציצית, דהוי 

שזה"ג דאינו נוהג בלילה, ואעפי"כ אמרינן דאתי עשה  ע"מצ
וע"כ דנשים חייבות בציצית וקרא דכלאים,  דציצית ודחי לאו

וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' וגו', אתיא לומר ראה 
מצוה זו וזכור מצוה אחרת התלויה בו, וא"כ אסור להסתכל 
בפני השכינה, וא"כ יפה עשיתי שהרגתי את הבל על שהציץ 

 בשכינה, וא"כ אמאי עכשיו אתה מגרשני ודו"ק.
 
 

, )אופן ז'(דרש הנ"ל, עפימש"כ הצפנת פענח עוי"ל בדברי המ ד(
דלכן אכל אדה"ר מעץ הדעת כדי שיוכל להביא תולדות 

דאדם הראשון ס"ל ולקיים מצות פו"ר עיי"ש, וביאור דבריו 
, בזה פו"רהדעת כדי לקיים מצות  אכול מעץדכיון דצריך ל

, לא תעשהדוחה  פו"ראינו עובר על ציווי ה', די"ל דעשה ד
העיר דהלא קיי"ל דלא אמרינן עדל"ת אלא היכא אך ע"ז יש ל

דבעידנא דמיעקר הלאו מקיים העשה, והכא באכילת מעץ 
 הדעת דהוא עקירת הל"ת עדיין לא קיים עשה דפו"ר.

 
והנה זה אי אמרינן עדל"ת רק היכא בעידנא דמיעקר ללאו 

דהיא פלוגתא  )דף קל"ב:(מקיים העשה, מבואר במסכת שבת 

הוא דמשני לה דהיכא אמרינן עדל"ת כגון דאמוראי, דרב אשי 
מילה דצרעת אי נמי ציצית וכלאים דבעידנא דמתעקר לאו קא 
מקיים העשה וכו', ורבא אמר דלכן צרעת לא דחי עבודה 
משום דאכתי גברא לא חזי עיי"ש, משמע דרבא לי"ל הך 

לא אמרינן אלא אם כן הוה  שה דוחה לא תעשהכללא דע
בן העוזר שם, ובחידושי ברוך טעם בעידנא, וכ"כ בחידושי א

עיי"ש, ועיין במל"מ בהל' טומאת  )דף כ"ז ע"ד מדפה"ס(דין עדל"ת 
דהרמב"ם לא הביא בשום מקום הך דאין  ה"ה בסו"ד(-)פ"יהצרעת 

 עדל"ת אא"כ הו"ל בעידנא עיי"ש.
 

מערכת ב' כלל  )ח"ב דף ג:(בבית האוצר  והנה הגר"י ענגיל זצ"ל
תב דבר נפלא לבאר מחלוקת רבא ורב כ ,' ד"ה עי"ל בהבנתג

אשי הנ"ל, בהקדם מה שהאריך במקום אחר, והזכירו גם 
פלוגתת אביי ורבא  לבאר ,)כלל ג' דף ה:(בספרו ציונים לתורה 

 כל מילתא דאמר רחמנא לא תעבידלגבי  ,)דף ד:(במסכת תמורה 
, דאביי ס"ל דאי עביד מהני, דאי לא מהני ועבר ועבד אם מהני

, ורבא ס"ל דלא מהני והאי דלקי משום דעבר אמאי לקי
דענין פלוגתתם דאביי ס"ל  ביאר, ועיי"ש אמימרא דרחמנא

ועל עצם מעשיו הרי הוא  ,המעשה חומר העבירה הוא בעצםד
 ומרלא על המחשבה והזדון הרע, וע"כ ההכרח ללוקה ו
, דעיקר וםלא עשה כלמהני מעשיו , דאי לא מעשיו שתועיל

ופעולתו, וכל דלא אהני מעשיו אין  המעשה הוא תועלתו
עיקר העבירה במעשהו כלום ואין ראוי שילקה, ורבא ס"ל ד

אלא דאם אינו עושה והזדון הרע,  המלקות בא על המחשבהו
מעשה כלל הו"ל לאו שאין בו מעשה ולא לקי, משא"כ כאשר 
היתה שם מעשה עם המחשבה אף שלא הועילה המעשה, 

דון הרע לבד במה שעבר מ"מ שפיר לקי על המחשבה והז
ולזה שפיר די כל שעושה מעשה כל דהו  ,אמימרא דרחמנא

 אף שאין במעשהו כלום.
 

פלוגתת רבא ורב אשי  כתב שם בבית האוצר לבארולפי"ז 
, ורב א תעשהדרבא לא מצריך בעידנא בדחיית עשה לל הנ"ל,

אשי מצריך שיהא בעידנא, דרב אשי ס"ל כאביי דהמעשה 
רק  א תעשהאין לעבור על הל, וע"כ בעצם היא העבירה

          כבשאותו מעשה עצמו מקיים מיד את העשה, שאז 
על מעשה  מצוה, משא"כ כשעובר נהפך מעשה העבירה ל

המדחה חסר עיקר הכח המצוה, הרי קיום לפני  א תעשההל
עדיין, ואי מה שהוא חושב שעושה שהוא מעשה העשה 

בכך לא אח"כ,  המצוהלקיים המעשה וקוצץ הנגע כדי שיוכל 
סגי כיון דעיקר האיסור הוא מעשה העבירה והרי במציאות 

, ואין בכח מחשבתו שהוא חושב הוא עושה מעשה עבירה
לקיים אח"כ מ"ע, להתיר את האיסור ולהפוך את מעשה 

אין המעשה נגררת אחרי מחשבתו להתיר העבירה לרשות, ד
כשר האיסור שבה במה שהוא חושב עליה שעושהו עבור ה

ולכן אמרינן דהא דעדל"ת היינו רק באופן שמקיים מצוה, 
מ"ע ובאותו שעה עצמה עובר על הלאו דאז נהפך מעשה 

 העבירה למצוה.



 

 יג 

קאי לשיטתיה דס"ל דלקי משום דעבר אמימרא משא"כ רבא 
דכל העבירה הוא המחשבה והזדון  דרחמנא, והיינו דס"ל

כדי שלא לעבור, אלא דבעינן שיהיה שם מעשה עם המחשבה 
יוחשב לאו שאין בו מעשה, אבל עיקר העבירה הוא אך 

שעובר על ל"ת ובמחשבתו  ללכן כוהמחשבה והזדון הרע, 
וכוונתו עושה רק כדי לקיים מ"ע, א"כ הרי איכא כאן עיקר כח 
המדחה במחשבתו שעושה בכוונה טהורה ולא ח"ו לעבור את 

ת אמרינן פי ה', וליתא לעיקר העבירה, ולכן ס"ל לרבא דעדל"
, מבואר מזה דאי אזלינן בתר אעפ"י דלא הוי בעידנא עכ"ד

המעשה אז בעינן בעידנא, ואי אזלינן בתר מחשבה אז לא 
 בעינן שיהא בעידנא.

 
ד"ה ויאמר קין כתב, דקין והבל נחלקו  )בפרשתן(ובפנים יפות 

בענין הירושה, דקין טען דכיון שהוא נולד ראשון הרי מגיע לו 
ם כמשפט הבכור, והבל טען דאעפ"י דיצא אחר ליטול פי שני

קין מ"מ הוא הבכור ליצירה, וכמש"כ רש"י בפרשת תולדות 
עה"פ ואחרי כן יצא אחיו ממדרש אגדה, דבדין היה  כ"ו(-)פרשה כ"ה

יעקב אוחז בעשיו לעכבו כי יעקב נוצר מטיפה ראשונה ועשו 
מן השניה, צא ולמד משפופרת שפיה קצרה תן בה שתי אבנים 
זו תחת זו הנכנסת ראשונה תצא אחרונה והנכנסת אחרונה תצא 

 ראשונה וכו' עיי"ש.
 

כתב, דזה אי אזלינן  )פרשת וישלח(ובשמע יעקב למהר"י אלגאזי 
בתר היצירה הראשונה או בתר הלידה תליא אי אזלינן בתר 
המחשבה או בתר המעשה, דהיצירה הראשונה הרי הוא רק 

בתר מחשבה אזלינן בתר היצירה, בכח ולא בפועל, ואם אזלינן 
משא"כ אי אזלינן לפי הפועל ממש דהמעשה הוא העיקר דנין 

 עפ"י לידה שהוא המעשה עיי"ש.
 

ומעתה יבואר המדרש, אתמול גרשת את אבא על מה שעבר על 
כדי הצווי ואכל מעץ הדעת, ולכאורה הא אכל מעץ הדעת 

די"ל דעשה בזה אינו עובר על ציווי ה', ו, ת פו"רלקיים  מצו
, וע"כ דל"א עדל"ת כיון דלא הוה בעידנא, דוחה ל"ת פו"רד

ולפי"ז אזלינן בתר המעשה, ומעתה משפט הבכורה שייך לי, 
 וא"כ הצדק אתי, וא"כ אמאי עכשיו אתה מגרשני ודו"ק.

 
 

עוי"ל עפי"ד הצפנת פענח הנ"ל דאדה"ר אכל מעץ הדעץ  ה(
חה הל"ת דלא כדי לקיים מצות פו"ר, וס"ל דעשה דפו"ר יד

תאכלו מעץ הדעת, אך כתבנו להעיר שלכאורה לא שייך לומר 
כאן עדל"ת כיון דהל"ת עובר בעת אכילת עץ הדעת והעשה 
אינו מקיים רק לאחר שעבר על הל"ת, והיכא דל"ה בעידנא לא 

 אמרינן עדל"ת.
 

ובמסכת  )דף ח:(ונה בטעמא דבעינן בעידנא איתא במסכת ביצה 
יכא אמרינן אתי עשה ודחי ל"ת כגון מילה , דה)דף קל"ב:(שבת 

בצרעת אי נמי ציצית וכלאים דבעידנא דמיתעקר ללאו קא 

)חלק ב' פרק מוקים עשה וכו' עיי"ש, וכתב הברוך טעם דין עדל"ת 

, דהואיל ודין עדל"ת חידוש הוא, דהרי אמרינן במסכת א'(
דכל עשה לאו ל"ת חמיר מיניה, אלא דגזירת  )דף ז.(יבמות 

ב דעשה דחי לל"ת, משו"ה כיון דחידוש הוא דחידשה הכתו
תורה בכלאים בציצית אין לנו בו אלא חידושו, ולא דחי עשה 
לל"ת אלא דומיא דהתם דבעידנא דמיעקר ללאו מקיים עשה, 
משא"כ היכא דלא הוי בעידנא לא גלי רחמנא דאמרינן עשה 

 דוחה ל"ת עכ"ד.
 

, דלמ"ל "ה כולה()דהקשו התוס'  )דף ה:(והנה במסכת יבמות 
הילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית, נילף משריפת 
קדשים, מדאיצטריך התם קרא  לומר דלא דחי דכתיב והנותר 
ממנו עד בוקר בא הכתוב ליתן בוקר שני לשריפתו, וטעמא 
דאינו דוחה משום דיכול להמתין ולשורפו לאחר יו"ט, מכלל 

דהתם איצטריך קרא דבעלמא אמרינן עשה דוחה ל"ת, ותירצו 
משום דאפילו אוכל נפש שרי, ולמ"ד נדרים ונדבות אין קרבין 

  .ביו"ט לא איצטריך קרא אלא למ"ד קרבין עיי"ש
 

מבואר מדברי התוס' דלמ"ד אין קרבין ביו"ט שפיר מצינו 
למילף עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים שאינו דוחה יו"ט, 

דלב"ש  דף כ"ה:()וכתבו לתרץ בזה קושית המהר"ם במסכת שבת 
דפוטרין סדין בציצית דס"ל דלא דרשינן סמוכין דכלאים 
בציצית א"כ מנ"ל דאמרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ק, ותירצו 

דנדרים ונדבות אין  )דף י"ט.(דב"ש לשיטתם דס"ל במסכת ביצה 
קרבין ביו"ט, ומעתה שפיר מצינן למילף עשה דוחה ל"ת 

 משריפת קדשים עכ"ד.
 

כתב, דשריפת קדשים ביו"ט  )מערכת א' כלל רי"ד(ובספר בית האוצר 
לא הוי בעידנא, דהרי במשהו הראשון שהוא מבעיר עובר תיכף 
על מלאכת הבערה, והמצוה דשריפת קדשים אינה מתקיימת רק 

עיי"ש,  )דף מ"ט.(בשעה שנשרף כזית, וכדאיתא במסכת פסחים 
ת קדשים שכתב דמ"ע דשריפ )מצוה קמ"ג אות ד'(ועיין במנחת חינוך 

הרי הוא ככל המצות דשיעורן בכזית עיי"ש, ועיין בשו"ת 
  ., והאריכו בזה האחרונים)סי' ר"ו(מהר"ם שי"ק חאו"ח 

 
שכתב נמי כן, עפי"מ  )ח"א פ"א(ועיין בספר ברוך טעם דין עדל"ת 

דבישרא אגומרי אית בה משום  )דף קל"ד.(דאיתא במסכת שבת 
עיר, ולפי"ז בשריפת מכבה, והיינו שתחלתו מכבה וסופו מב

בשר קדשים לא הוי בעידנא עיי"ש, ולפי"ז אי ילפינן עדל"ת 
משריפת קדשים ובשריפת קדשים הלא לא הוה בעידנא, אז י"ל 

 דאמרינן עדל"ת אף היכא דלא הוה בעידנא.
 

, עשה דדחי לא תעשה גרידא מנלן, )דף ד.(ואיתא במסכת יבמות 
)ודרשינן סמוכין ושרינן כלאים דכתיב לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך 

וכו', ואמר רב יוסף אפילו לר' יהודה  בציצית אלמא אתי עשה ודחי לא תעשה(
דבעלמא לא דריש סמוכים הכא דריש כיון דמופנה הוא וכו', 

מסיק  )דף ה:(ואיכא אריכות בגמ' שם אמאי מופנה, ולבסוף 



 

 יד 

הגמ', לימא קרא לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו למה 
י, שמע מינה לאפנויי, ואכתי מיבעיא ליה לתוכף שתי תכיפות ל

)שתוחב תחיבה אחת במחט וחיבר כלאים בגד צמר חיבור תכיפה אחת אינו חיבור 

, א"כ ובגד פשתים יחד אינו חיבור בפחות משתי תכיפות להכי כתיב יחדיו עד שיחברם יחד יפה(
לי לכתוב רחמנא לא תלבש צמר ופשתים יחדיו, שעטנז למה 

שמע מינה לאפנויי, ואכתי מיבעי ליה עד שיהא שוע טווי ונוז 
, אלא כולה )מן התורה אינו חייד עד שיהיה הצמר והפשתן מתוקן יחד היטב במסרק(

  .משעטנז נפקא, עיי"ש ברש"י ותוס'
 

וברשב"א ביאר דברי הגמרא, דה"ק לעולם מיחדיו נפקא, וכי 
נו חיבור, ע"ז תימא יחדיו איצטריך לתוכף תכיפה אחת אי

מתרץ כולה משעטנז נפקא, מדקאמר שעטנז ולא כתיב 
שעטנזים אלמא שעושה הצמר והפשתים בגד אחד קאמר 

 עיי"ש, וכ"ה ברמב"ן ובריטב"א עיי"ש.
 

הקשה, מהא דאיתא במסכת  )דרוש י' אות ג'(ובספר בית יעקב 
עה"פ איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו  )דף פ"ה:(סנהדרין 

מת אביו ואמו קלל דמיו בו, דלר' יאשיה בעינן קרא מות יו
דחייב על אביו לחוד ועל אמו לחוד, דאל"ה י"ל דאינו חייב 
אלא אם קילל אביו ואמו יחד, ור' יונתן ס"ל דרק היכא דנאמר 
יחדיו משמע שניהם כאחד, אבל בלא"ה כל אחד בפני עצמו 

מיותר במשמע עיי"ש, ולפי"ז קשה דלר' יונתן האי יחדיו לאו 
הוא, דאי לאו דכתיב צמר ופשתים יחדיו הוי ס"ד לאסור בגד 
שעטנז שוע טווי ונוז של צמר בלחוד, וכן בגד שוע טווי ונוז 
של פשתן בלחוד, ולא הוי מפרשינן ליה לאסור שעטנז של צמר 
ופשתים יחדיו, דהרי היכי דלא כתיב יחדיו כל אחד ואחד בפני 

  .נו מיותר לאפנוייעצמו משמע, ונמצא דהאי יחדיו אי
 

ועכצ"ל דהילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית אתיא 
אליבא דר' יאשיה דלחלק צריך קרא, ולכן גם בלא יחדיו הוי 
משמע דהאיסור בצמר ופשתים כאחד, והו"ל קרא דיחדיו 
מופנה לדרוש סמוכים, משא"כ לר' יונתן דס"ל דבלאו יחדיו 

יחדיו מופנה, וליכא משמע כל אחד ואחד בפני עצמו לא הוי 
למילף דין עדל"ת מכלאים בציצית, וע"כ דילפינן עשה דוחה 

 ל"ת משריפת קדשים עיי"ש.
 

איתא, הניחא לר' יונתן אלא לר' יאשיה  )שם(ובמסכת סנהדרין 
מאי איכא למימר, דתניא איש איש מה ת"ל איש איש וכו', אין 

ת"ל  לי אלא אביו ואמו אביו שלא אמו אמו שלא אביו מנין,
אביו ואמו קלל אביו קלל אמו קלל דברי ר' יאשיה, ר' יונתן 
אומר משמע שניהם כאחד ומשמע כל אחד בפני עצמו עד 
שיפרט לך הכתוב יחדיו, מנא ליה, נפקא ליה מומקלל אביו 
    ואמו מות יומת, ואידך, ההוא מיבעיא ליה לרבות בת 

כלשון טומטום ואנדרוגינוס, ותיפוק ליה מאי איש, דברה תורה 
  .בני אדם עיי"ש

 
וכתב בספר מלוא הרועים דאי ס"ל כר' יונתן דלחלק לא צריך 
קרא לא דרשינן איש איש דדברה תורה כלשון בני אדם, 
משא"כ לר' יאשיה דס"ל לחלק צריך קרא ילפינן טו"א מאיש 

 איש דלא דברה תורה כלשון בני אדם עכ"ד.
 

כתב, אהא  אות ב'()בעמק הלכה  )פרשת יתרו(ובספר המדרש והמעשה 
ר' יעקב אומר למען ייטב לך  ,)דף ל"ט:(קידושין מסכת דאיתא ב

לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך, 
למען ייטב לך בעוה"ז ולמען יאריכון ימיך  )דף מ.(ורבנן ס"ל 

דרבנן דפליגי אי דברה תורה כלשון בני אדם או לא, לעוה"ב, 
כלשון בני אדם, וא"כ ליכא לפרש שניהם ס"ל לא דברה תורה 

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 י"ל דשניהם קאי על עוה"ב, ושכר מצוה בהאי עלמא 

 ד עיי"ש.ליכא עכ"
 

דהבל חטא שהציץ  )ח"ג מחיקור הדין פ"ז(ומבואר בעשרה מאמרות 
דלמה נחשב  )מצוה פ"ט(בשכינה, ולפי"ז הקשה בנחלת בנימין 

חטא לקין מה שהרג להבל הרי הבל חטא במה שהציץ בשכינה 
דע"כ  )פ' קרח(וגברא קטילא קטיל ופטור, וכתב בתפארת צבי 

ושפיר חטא קין במה שהרג  צריכין לומר דמותר להציץ בשכינה
בשם ספר צפנת  )פ' וישב(את הבל עיי"ש, וכתב בספר כסף נבחר 

פענח, דא"א שכר מצוה בהאי עלמא איכא, אז שורת הדין 
שמותר להסתכל בשכינה אף שהוא שכר עלמא דאתי כדכתיב 
הנה אלקינו זה וגו', ורק א"א דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא 

  אסור להסתכל בשכינה עיי"ש.
 

ומעתה יבוארו דברי קין, שאמר לפני הקב"ה כי אכן גדול עווני 
מנשוא, אתמול גרשת את אבא בשביל חטא אכילת עץ הדעת, 
ואף דכוונתו היתה כדי לקיים מצות פו"ר וס"ל דאמרינן 
עדל"ת, אך ז"א כיון דלא הוה בעידנא, וע"כ דעדל"ת ילפינן 

א דברה מכלאים בציצית, ומעתה ס"ל לחלק צריך קרא, ול
תורה כלשון בני אדם, ולפי"ז שכר מצוה בהאי עלמא איכא, 
ומותר להסתכל בשכינה, ונמצא דכשלא כדין הרגתי את הבל, 

  ולכן עכשיו אתה מגרשני ודו"ק.
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