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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ואיתא  ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר:
ברכו  ,(כ-)תהלים ק"גזה שאמר הכתוב  )פרשה א'(במדרש תנחומא 

 וכו' עיי"ש. ה' מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו
 

, אמר ר' אלעזר, בשעה )דף פ"ח.(שבת מסכת והנבס"ד, דאיתא ב
אמרה להן, מי שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ו

גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו, דכתיב ברכו ה' 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו, ברישא עושי 

)מוכנין לעשות קודם שישמעו ולא כדרך שאר עבדים ששומעים תחילה את והדר לשמוע 

בלשון  עיי"ש, ומפסוק זה שנאמר הדבר לידע אם יכולין לקבלן עליהם אם לאו(
תמיה על בני ישראל מי גילה להם רז זה שמלאכי השרת 

 משתמשין בו, נראה דמלאכי השרת גדולים מבני ישראל.
 

כתב וז"ל,  )ד"ה ויקרא אל משה(ובתורת משה מהחת"ס בריש פרשתן 
משרע"ה כתב א' זעירא מרוב ענותנותו, שלא רצה לכתוב רק 

אלקים אל בלעם,  ויקר ד(-)במדבר כ"גויקר כמו שכתוב גבי בלעם 
, ויל"ד )כ"כ בבעה"ט(ואמר לו הקב"ה לכתוב האלף, וכתבה זעירא 

כתב ויקרא ה' למשה ויעל משה  כ(-)שמות י"טהלא במתן תורה 
ולמה לא כתב שם אלף זעירא, וי"ל, דהנה יש ג' אופנים 
בבחינת רוח הקודש, א( שמורה עליו לשון ויקר שאפילו נביאי 

גבי בלעם ויקר אלקים אל בלעם,  אוה"ע משיגים בו, כדכתיב
ב( שמרמז עליו לשון וידבר שכל ישראל מבינים אותו אבל לא 
אוה"ע, רק ישראל היו מבינים ומשיגים בו, ג( הוא לשון ויקרא 

אבל ישראל לא היו ק משה לבדו היה משיג באופן זה, שר
משיגים באופן זה לפי שהם היו חוטאים, וא"ש דקודם חטא 

ראל משיגים בבחינת ויקרא, לכן לא היה צריך העגל היו כל יש
לכתוב באלף זעירא, לפי שלא היה כבוד לעצמו יותר מכל 
ישראל, כי כולם היו במדריגה זו להשיג בחינה זו, אבל עכשיו 
אחר חטא העגל ירדו ממדריגתם, ורק משה לבדו היה משיג 

 . הרוח הקודש בבחינה זו לפיכך כתב כאן אלף זעירא עכ"ד
 

אך כל זה א"ש אי נימא דמעשה העגל נחשב לחטא, על כן י"ל 
שאז ירדו ממדריגתם ורק משה לבדו השיג בבחינת ויקרא, 
 ולכאורה יש להם אמתלא על אותו מעשה, לפי"מ דאיתא

ויתיצבו בתחתית ההר, א"ר אבדימי בר  )דף פ"ח.(שבת מסכת ב
ית חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה  עליהם את ההר כגיג

ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא 
, לאורייתא הקבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רב

עיי"ש,  )שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה שקבלוה באונס(

ולפי"ז יש להם אמתלא על אותו מעשה שלא ייחשב להם 
כלל שבע מצוות שנצטוו ב"נ, מ"מ לחטא, ואע"ג דע"ז הוא ב

 )דף ס"ג.(סנהדרין מסכת כיון דלא חטאו רק בשיתוף כדאיתא ב
אלמלא וי"ו שבהעלוך וכו', ולכמה שיטות לא נצטוו ב"נ על 

 השיתוף, ולפי"ז לא נחשב להם לחטא.
 

עה"פ ויראו את  ()פרשת משפטיםלפימש"כ בספר יציב פתגם  ,אך י"ל
ם דהקב"ה כפה עליהם ההר בעת אלקי ישראל וגו', די"ל הטע

וירד ה' על  כ(-)פרשה י"טקבלת התורה, דהלא כתיב בפרשת יתרו 
ה'  ב(-)פרשה ל"גהר סיני אל ראש ההר וגו', וכתיב בפרשת ברכה 

מסיני בא וגו', וכדי שלא יסתכלו ויהנו מזיו השכינה, כפה 
בספר עליהם את ההר כדי לכסות מראה עיניהם עכ"ד, ]ועיין 

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

, [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.
 

דמצינו שני כתובים המכחישים זה  כתב, )אות תרי"ב(ובספר עיר דוד 
את זה, כתוב אחר אומר ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא 
יראני האדם וחי, וכתוב אחר אומר פנים בפנים דבר ה' עמכם 
בהר מתוך האש, אך י"ל דהקרא כי לא יראני האדם וחי קאי על 

ודמות פניהם פני אדם,  י(-)פרשה אמלאכי השרת כדכתיב ביחזקאל 
בשתים יכסה פניו, אבל צדיקים שפיר  ב(-)פרשה ותיב בישעיה וכדכ

יכולים להסתכל בפני השכינה, אמנם כ"ז א"ש אי אמרינן 
דצדיקים גדולים ממלאכי השרת אז י"ל כנ"ל דצדיקים דגדולים 
ממלאה"ש יכולים להסתכל בשכינה, אבל א"א דמלאה"ש 
גדולים מצדיקים, א"כ אם מלאה"ש אינם יכולין להסתכל 

כש"כ צדיקים, ובהכרח צ"ל לדידיה דקרא דפנים בפנים וגו' מ
 אינה כפשוטה אלא לדרוש דארבעה פנים לתורה עיי"ש.

 
ובזה יבואר המדרש, מדכתיב ויקרא אל משה וכתב הא' זעירא, 
כיון שעתה כבר לא היו ישראל בבחינה זו שירדו ממדריגתם 

הני על ידי חטא העגל, וע"כ דנחשב מעשה העגל לחטא, ולא מ
שקבלת התורה היתה ע"י כפייה, דכפיית ההר להם האמתלא 

וא"כ גדולים מלאכי השרת היתה כדי שלא יסתכלו בשכינה, 
יותר מבני ישראל, ולכן הסמיך הקרא ברכו ה' מלאכיו גבורי 
כח עושי דברו לשמוע בקול דברו, דמזה חזינן ג"כ דגדולים 

 ו"ק.מלאכי השרת יותר מצדיקים, כדרשת הגמרא הנ"ל וד
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 ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר:
יש זהב  )משלי ב'(ר' תנחומא פתח  ו(-)פרשה אאיתא במדרש רבה 

ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת, יש זהב, הכל הביאו 
נדבתן למשכן זהב, הה"ד וזאת התרומה וגו', ורב 
פנינים זו נדבתן של נשיאים דכתיב והנשיאים הביאו 

י יקר שפתי דעת, לפי שהיתה נפשו של משה וגו', וכל
ואמר הכל הביאו נדבתן למשכן  )לשון עגמת נפש(עגומה עליו 

ואני לא הבאתי, א"ל הקב"ה חייך שדיבורך חביב עלי 
יותר מן הכל שמכולן לא קרא הדיבור אלא למשה 

  .עיי"ש ויקרא אל משה
 

דמדוע דייקא עתה בשעת ציווי עניני  יך ביאוררולכאורה צ
טער משה על שלא נטל חלק בנדבת המשכן, הקרבנות נצ

 ואמאי לא הצטער על כך בתחלת נדבת המשכן.
 

דלכן כתב אל"ף זעירא  ,ילקוט ראובניעפימש"כ ה והנבס"ד,
לפי שמשה היה שלם מכל צד ורק חסרון מעט היה בו שפירש 
מן האשה, ולכן נכתב אל"ף זעירא לרמז על פגם זה עיי"ש, 

, וכתב לבאר כוונת )ח"א דף רל"ד:(ק כסף נבחר מהזוה"ספר וכ"כ ב
הזוהר דכיון דמשה לא קיים מצות פו"ר וחיסר מלקיים מצוה 

לא  )דף ס"א:(של תורה לכן לא הוי שלם, ואיתא במסכת יבמות 
 יבטל אדם מפו"ר אלא א"כ יש לו בנים, בית שמאי אומרים 

, ובית הלל אומרים זכר ונקבה שנאמר )אבל לא זכר ונקבה(שני זכרים 
כר ונקבה בראם עיי"ש, ומעתה לשיטת בית הלל דמצות פו"ר ז

בבן ובת, ולכן משה רבינו דלא היה לו בן ובת לא קיים מצות 
פו"ר, משא"כ לשיטת בית שמאי דס"ל דמצות פו"ר הוא בב' 
זכרים שפיר הוה שלם בכל המצות שהרי גם מצות פו"ר קיים 

 דהיה לו ב' בנים עיי"ש.
 
כתב דפלוגתת ב"ש וב"ה  פרשת תזריע()בספר נפתלי שבע רצון ו

יבמות מסכת הנ"ל תלוי בפלוגתת ר' יוחנן בן ברוקה וחכמים ב
אי גם נשים מצווים אמ"ע דפו"ר, דהחכמים ס"ל דרק  )דף ס"ה:(

האיש הוא מצווה, ור' יוחנן בן ברוקה ס"ל דעל שניהם הוא 
 דכל אחד נולד )ר"פ תזריע(אומר פרו ורבו, עפימש"כ הרבינו בחיי 

ממינו, הזכרים נולדיום מכוחו של האב, והנקיבה מכוחה של 
האם עיי"ש, ולפי"ז א"א דרק האיש הוא מצווה על מצות פו"ר 
אז י"ל כשיטת ב"ש דמקיים המצוה אם נולדו לו שני זכרים, 
אבל א"א דגם האשה היא מצווה על מצות פו"ר, אז צריך זכר 

 נגד האיש ונקבה נגד האשה עכ"ד.
 

דאמאי הצטער משה על שלא הביא נדבתו  ולכאורה צ"ב
למשכן, הלא מה שבני ישראל הביאו את תרומת ה' למשכן 
היתה על ידי משה, שציוה את בני ישראל, ובני ישראל עשו 
כאשר ציוה להם משה, ובשליחותו עמדו והתנדבו תרומה 
למשכן, ובכל התורה קיי"ל דשלוחו של אדם כמותו, ומעתה 

רם את תרומתו למשכן ואמאי הו"ל כאלו משה בעצמו ת
  .הצטער משה

האיש מקדש בו  )דף מ"א.(קידושין מסכת איתא בלפי"מ דאך י"ל 
ובשלוחו וכו', ופריך בגמ' השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיא, 

א"כ נהי נמי  אמר רב יוסף מצוה בו יותר מבשלוחו וכו' עיי"ש,
דיצא ידי חובת המצוה גם ע"י שליח, אך עיקר מעלת המצוה 

ולכן הצטער  א שיעשה ע"י עצמו דמצוה בו יותר מבשלוחו,הו
 משה על שלא הביא בעצמו תרומה למשכן.

 
והנה האחרונים דנו אם הא דאמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו 

 )דף מ"א.(אי הוי מדאורייתא או רק מדרבנן, דבמסכת קידושין 
כתבו המפ' דלכן אמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו, דכי עסיק 

ות מקבל שכר טפי עיי"ש ברש"י ובר"ן והר"ע גופו במצ
מברטנורה, ולפי טעם זה בודאי לא הוי אלא מדרבנן, ובספר 

שער הטוטפות וקדימת  )ח"א(חתן סופר על סדר עבודת היום 
כתב דזה דאמרינן מצוה בו יותר  )ריש פרק י"א(וחיבוב המצוה 

       מבשלוחו לא ילפינן מקרא רק מסברא בעלמא עיי"ש, 
שהאריך בזה,  )כלל קצ"ז(שדי חמד כללים מערכת מ'  ועיין בספר

, והביא שם מש"כ הנצי"ב בספרו )סי' מ"ג(וכן בדברי חכמים 
 , דהא )שאילתא קס"ט אות א'(העמק שאלה בפרשת וזאת הברכה 

מילתא מדאורייתא היא וכו', וכתב ע"ז השד"ח, ובהרמנותיה 
ם דמר אמינא דאין לנו הכרח דד"ז הוא מדאורייתא ומזקני

אתבונן רבנן קדישי הנ"ל דנקטי דהוא רק מדרבנן וכדבריהם 
 נראה עיקר עיי"ש.

 
ולכאורה יש להוכיח דמצוה בו יותר מבשלוחו הוא מה"ת, 

, ר' שמעון אומר מפני מה אמרה )דף ב:(קידושין במסכת איתא ד
תורה כי יקח איש אשה ולא כתב כי תלקח אשה לאיש, מפני 

ואין דרכה של אשה לחזר אחר שדרכו של איש לחזר אחר אשה 
מי חוזר על מי  )אחת מצלעותיו(איש, משל לאדם שאבדה לו אבידה 

)דף ובספר ברית שלום בעל אבידה מחזר על אבידתו עיי"ש, 

הביא דברי הגמ' הנ"ל וכתב וז"ל, אמרו בקידושין האיש  קל"ט.(
מקדש בו ובשלוחו ומוקי לה בגמרא משום מצוה בו יותר 

משום דכתיב כי יקח דמשמע בעצמו ולא על  מבשלוחו, היינו
 )סי' נ"ט אות ד'(ידי שליח עכ"ל עיי"ש, אך בשפע חיים על נישואין 

כתב די"ל דלכן  כתיב כי יקח, משום דהאיש מצווה על מצות 
 פו"ר ולא האשה עיי"ש.

 
ומעתה מבואר דברי המדרש, דעד עתה לא הצטער משה על 

, די"ל דמצוה בו שלא הביא בעצמו נדבתו לתרומת המשכן
יותר מבשלוחו הוא מדרבנן, וכיון דבני ישראל הביאו 
 בשליחותו הו"ל כאלו הוא בעצמו תרם את תרומתו למשכן, 
אך מאחר שנאמר לו אדם כי יקריב מכם, אדם ולא משה, 

יה רפ, ומוכח דמצות יה ורביהרוטעמא כיון שלא קיים מצות פ
ה לא סגי בב' בנים ובעינן בן ובת, ולפי"ז אשה מצוו ורביה

, ולפי"ז מה דכתיב כי יקח הוא משום יה ורביהרפבמצות 
דמצוה בו יותר מבשלוחו הוא מדאורייתא, ולכן כעת התחיל 
להיות נפשו עגומה עליו על מה שלא הביא בעצמו את תרומתו 

 למשכן ודו"ק.
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 ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר:
י יושברבי אבהו פתח, ישובו  ב(-)פרשה אאיתא במדרש רבה 

, ישובו יושבי (ח-)הושע י"ד גפן וגו'כבצלו יחיו דגן ויפרחו 
בצלו אלו הגרים שבאים וחסין בצלו של הקב"ה, יחיו 

 (י"ז-)פרשה טדגן נעשו עיקר כישראל כמה דתימר בזכריה 
דגן בחורים ותירוש ינובב בתולות, ויפרחו כגפן כמה 

תסיע תגרש  םגפן ממצרי (ט-)פרשה פימר בתהילים דת
, וצ"ב השייכות יש להפסוק ישובו יושבי עיי"ש וים ותטעהג

 בצלו דקאי על הגרים לריש פרשתן.
 
)ד"ה ריש פרשתן בתורת משה מהחת"ס בהנבס"ד עפימש"כ ו

וז"ל, משרע"ה כתב א' זעירא מרוב ענותנותו, שלא  ויקרא אל משה(
ויקר  ד(-)במדבר כ"גרצה לכתוב רק ויקר כמו שכתוב גבי בלעם 

ם אל בלעם, ואמר לו הקב"ה לכתוב האלף, וכתבה זעירא אלקי
כתב ויקרא ה'  כ(-)שמות י"ט, ויל"ד הלא במתן תורה )כ"כ בבעה"ט(

למשה ויעל משה ולמה לא כתב שם אלף זעירא, וי"ל, דהנה יש 
ג' אופנים בבחינת רוח הקודש, א( שמורה עליו לשון ויקר 

בלעם ויקר שאפילו נביאי אוה"ע משיגים בו, כדכתיב גבי 
אלקים אל בלעם, ב( שמרמז עליו לשון וידבר שכל ישראל 
מבינים אותו אבל לא אוה"ע, רק ישראל היו מבינים ומשיגים 

בו, ג( הוא לשון ויקרא שרק משה לבדו היה משיג באופן זה,   
אבל ישראל לא היו משיגים באופן זה לפי שהם היו חוטאים, 

משיגים בבחינת ויקרא, וא"ש דקודם חטא העגל היו כל ישראל 
לכן לא היה צריך לכתוב באלף זעירא, לפי שלא היה כבוד 
לעצמו יותר מכל ישראל, כי כולם היו במדריגה זו להשיג 
בחינה זו, אבל עכשיו אחר חטא העגל ירדו ממדריגתם, ורק 
משה לבדו היה משיג הרוח הקודש בבחינה זו לפיכך כתב כאן 

 אלף זעירא עכ"ד החת"ס עיי"ש. 
 

אך כל זה א"ש אי נימא דמעשה העגל נחשב לחטא, על כן י"ל 
שאז ירדו ממדריגתם ורק משה לבדו השיג בבחינת ויקרא, 

 ,ויתיצבו בתחתית ההר (.ח)דף פ"לפי"מ דאמרינן במסכת שבת ד
א"ר אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה עליהם את 

   טבההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מו
ם, אמר רב אחא בר יעקב מכאן ואם לאו שם תהא קבורתכ

)שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם רבה לאורייתא  אמודע

   ולפי"ז היה להם אמתלא על  , וכו' עיי"ש,תשובה שקבלוה באונס(
  אותו מעשה דלא ייחשב להם לחטא, ואע"ג דע"ז הוא בכלל 

כיון דלא חטאו רק בשיתוף ז' מצוות שנצטוו ב"נ, מ"מ 
אלמלא וי"ו שבהעלוך וכו' עיי"ש  )דף ס"ג.(וכדאיתא בסנהדרין 

ולכמה שיטות ב"נ לא נצטוו על השיתוף ולפי"ז י"ל דלא נחשב 
 .להם לחטא

 
אך כבר הקשו המפ' בהא דאמרינן מודעא רבה לאורייתא, דהרי 

תליוהו  אעפ"י דקבלת התורה היתה באונס, מ"מ הלא קיי"ל
וא"כ מה בכך שהיתה ע"י כפיית ההר, והלא ן זביני זבינא, וזבי

השי"ת משלם שכר טוב לעושי רצונו, וא"כ הו"ל בכלל תליוהו 

וזבין דזביניה זביני, אך י"ל לפימש"כ המשנה למלך בהל' 
לפרש מש"כ הרמב"ם דמי שאנסוהו עד שמכר  ה"א(-)פ"ימכירה 

ו ממכר ולקח את דמי המקח, אפילו תליוהו עד שמכר, ממכר
בין במטלטלין בין בקרקעות שמפני אונסו גמר ומקנה, וכתב 
המשל"מ דכוונתו במש"כ ולקח דמי המקח, דהוא לאפוקי 
משיטת הראשונים דס"ל דלא בעינן שיתן הדמים בשעת מכירה 
אלא סגי שיתן שטר וכדומה, דס"ל להרמב"ם דבעינן שיתן 

, עיי"ש ההדמים בשעת מכירה, ואי לא נתן הדמים לא הוי מכיר
ולפי"ז כיון דלא ניתן שכר המצוות מיד משו"ה לא היה שייך 

 בקבלת התורה הא דתליוהו וזבין.
 

שדן   )דף פ"ח(שבת בספר רצוף אהבה למהר"ש אלגאזי ועיין 
דתליוהו וזבין ל"ש אלא היכא בזה, והביא מש"כ המהרי"ק 

 ,כשנותן מעות מיד אז אמרינן דאגב אונסא וזוזי גמר ומקני
מתן שכרן של מצות דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא ל"ה אבל 

, ועיין זבינא כשהוא באונס עיי"ש ושפיר י"ל דאיכא טענת אונס
 .)ד"ה אך(בשו"ת בית אפרים בהקדמה 

 
מה שראיתי בכתבי  נוהבא )אות ח'(יל משה פרשת ויקרא ובהוא

לפרש, מה  )פרשת לך שנת תש"ס(כ"ק האדמו"ר מזזוויהל שליט"א 
, גר שבא להתגייר בזמן הזה ז.(")דף מיבמות מסכת דאמרינן ב

אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר, אי אתה יודע שישראל 
בזמן הזה דווים סחופים ומטורפים ויסורין באים עליהם וכו' 
עיי"ש, והנה הא דצריכים לומר להם כן, משום שמא יחזרו 
לסורם בראותם כשנתגיירו באים עליהם כל היסורים האלה, 

  מפני מה גרים בזמן הזה  ח:(")דף מיבמות מסכת איתא בכד
 מעונין ויסורים באים עליהם, ולא הגינו עליהם המצוות 
שקיימו כשנתגיירו, וע"כ הא דלא הגינו עליהם המצוות 

שעשו, משום דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא,  ם טוביםיוהמעש
ולפי"ז יצא לידון בדבר החדש דזה דמקבלין גרים או לא, 

דחיישינן שמא יחזרו לסורם כשיבא עליהם והיינו משום 
יסורים, יהא תלוי אי אמרינן שכר מצוה בהאי עלמא איכא או 
לאו, דאי אמרינן דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, ליכא למיחש 
דלמא יבאו עליהם יסורים כשיקיימו המצוות, וגם שמא יחזרו 
לסורם, דהוה כספק ספיקא, דמסתברא שלא יבאו עליהם 

בלו שכר מצוותם בהאי עלמא, ומשו"ה שפיר יסורים, ויק
אמרינן דמקבלים גרים, אבל א"א דשכר מצוה בהאי עלמא 
ליכא, ולא יגין עליהם המצוות שיקיימו, א"כ מילתא דשכיחא 
הוא שיבאו עליהם יסורים ושמא יחזרו לסורם, ומשו"ה אין 

 מקבלין גרים עכ"ד.
 

ף זעירא, ומעתה יבואר דברי המדרש, מדכתיב כאן ויקרא באל
והוא משום דאחר מעשה העגל לא היו ישראל בבחינה זו 
כמש"כ החת"ס, וע"כ דמעשה העגל נחשב לחטא, דאין להם 
אמתלא דקבלת התורה היתה ע"י כפיה, דהלא קיי"ל תליוהו 
וזבין זביניה זבינא, וע"כ דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, ואז 

 ולכן הביא הך קרא ודו"ק., מקבלין גרים



 

 ד 

)מהדו"ק ח"ב דרוש ז' אות  בספר מאיר עיני חכמיםי"ל, עפימש"כ עו ב(

דטענת מודעא רבא לאורייתא תליא אי ס"ל ארץ ישראל , ו(
דכבר הקשו אהא דאמרינן מכאן מוחזקת או אינה מוחזקת, 

, אוזבין זביניה זבינמודעא רבא לאורייתא, הרי קיי"ל דתליוהו 
ית ההר, והלא וא"כ מה בכך שמתן תורה היה באונס ע"י כפי

-)פרשה ק"הע"י קבלת התורה ניתנה לנו אר"י, וכדכתיב בתהילים 

ויתן להם ארצות גוים וגו' בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו  מ"ה(-מ"ד
ינצורו וגו', וא"כ שפיר חל הקבלה הגם שהיה באונס, וכתב 
דכ"ז ניחא אי אמרינן דאר"י לא היה מוחזקת מאבותינו רק 

ה לנו אר"י א"כ הו"ל בכלל תליוהו בשעת קבלת התורה ניתנ
וזבין ולא אהני לומר דמודעא רבא לאורייתא, משא"כ אי ס"ל 
דאר"י כבר היתה מוחזקת בידינו וירושה הוא לנו מאבותינו, 
א"כ בני ישראל לא קבלו דבר עבור קבלת התורה, והו"ל בכלל 

 תליוהו ויהיב דלאו מידי עבד ושפיר איכא טענת מודעא עכ"ד.
 

)עה"פ בראשית ברא דהנה רש"י ה יש להוכיח דמקבלין גרים, ולכאור

כתב, א"ר יצחק לא היה צריך להתחיל מבראשית אלא  וגו'(
מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה 
טעם פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם 
נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם 

תם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם כל הארץ של שכבש
הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה 

ה -בספר מתת ילהם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו עכ"ד, וכתב 
 ו.(")דף מלבטל טענת לסטים אתם, דאמרינן במסכת נדרים  )פ' לך(

מן השוק,  שותפים בחצר אחד, שנדר אחד מהן הנאתו על אחד
מותר ליכנוס לחצר השותפים ויכול לומר לחלק חבירך אני 
נכנס ולא לתוך חלקך עיי"ש, וכיון שאנו מקבלין גרים א"כ 
יכולין לומר בחלק של גרים אנו זוכין ובטל טענת לסטים אתם 

 ומוכח מזה דמקבלין גרים. עיי"ש,
 

דטענת  )דף ק"פ: מדפה"ס(אך לפימש"כ בהגש"פ ברית מטה משה 
סטים אתם עכו"ם דא"י שייך להם, וטענתם הוא דאומרים לה

אינה מוחזקת  שראלירץ דא י ס"לשהם ישבו בה, זהו רק א
מוחזקת מאבותינו ליכא  שראלירץ דא י ס"למאבותינו, אבל א

 טענה של לסטים אתם עיי"ש, לפי"ז י"ל דאין מקבלין גרים.
 

ירא, דכתיב ויקרא באלף זע ומעתה מבואר דברי המדרש, דכיון
ומוכח דמעשה העגל נחשב לחטא, דאין להם האמתלא דקבלת 
התורה היתה ע"י כפייה, דהא קיי"ל תליוהו וזבין זביניה זבינא, 

אינה מוחזקת מאבותינו, וטענת לסטים וע"כ דארץ ישראל 
ולכן הביא הך קרא כאן  ין גרים,אתם בטל, משום דמקבל

 "ק.ודו
 

**** 
 
 

ני אהרן הכהנים ושחט את בן הבקר לפני ה' והקריבו ב
את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח 

אמר ר' אלעזר,  )דף ל"א:(ברכות מסכת ואיתא ב אהל מועד:
שמואל מורה הלכה לפני רבו היה, שנאמר וישחטו את הפר 
ויביאו את הנער אל עלי, משום וישחטו את הפר הביאו הנער 

, חזנהו אל עלי, אלא אמר להן עלי קראו כהן ליתי ולשחוט
שמואל דהוו מהדרי בתר כהן למישחט, אמר להו למה לכו 
לאהדורי בתר כהן למישחט, שחיטה בזר כשרה, אייתוהו 
לקמיה דעלי, א"ל מנא לך הא, א"ל מי כתיב ושחט הכהן, 
והקריבו הכהנים כתיב, מקבלה ואילך מצות כהונה מכאן 
לשחיטה שכשירה בזר, אמר ליה מימר שפיר קא אמרת, מיהו 

ורה הלכה בפני רבו חייב ורה הלכה בפני רבך את, וכל הממ
אני האשה הנצבת עמכה  ה,אתיא חנה וקא צוחה קמי ,מיתה

ובעינא רחמי ויהיב לך  הבזה וגו', אמר לה שבקה לי דאענשי
 עיי"ש. יאל הנער הזה התפללת ה, אמרה ליהרבא מיני

 
והקשו המפ' דמדוע לא אמר לו עלי תיכף מורה הלכה בפני 

ך את, רק מקודם שאלו מנא לך הא, וכשאמר לו הטעם רב
משום דכתיב והקריבו הכהנים, אמר לו מורה הלכה בפני רבך 
את, ועוד הקשו דמימר שפיר קאמר הוא שפת יתר לכאורה, 
דמאי נפק"מ אי אמר שפיר או לא כיון דהוה מורה הלכה בפני 
 רבו, ולענין מורה הלכה בפני רבו ליכא נפקא מינה אי הורה

כדין או לא, דבכל אופן מיחייב, ועוד הקשו דכי לא ידע עלי 
ועוד דקדקו המפ' דאם נתחייב עפ"י , הדין דשחיטה כשרה בזר

דין מיתת שמים, מה זה שאמרה חנה אל הנער הזה התפללתי, 
 עכ"ק. מה יועיל מה שהתפללה עליו

 
, ושחט, שחיטה בזר )דף ל"ב.(זבחים  'מסדאיתא בוהנבס"ד, 
שחיטה כשרה בזרים ובנשים ובעבדים ובטמאים כשרה, שה

ואפילו בקדשי קדשים, או אינו אלא בכהנים, אמרת, וכי מאין 
, מכלל שנאמר ואתה ובניך )לומר שצריכה כהונה והלא לא נאמר בה כהן(באתה 

אתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח, יכול אף בשחיטה, 
ו וגו', מקבלה תלמוד לומר ושחט את בן הבקר לפני ה' והקריב

לימד על  )ומדכתיב בקבלה כהונה ובשחיטה לא כתיב(ואילך מצות כהונה 
, ואם )ד"ה ת"ל(השחיטה שכשרה בכל אדם עיי"ש, והקשו התוס' 

מהיקישא דסמיכה ושחיטה, מה סמיכה בזרים  תאמר תיפוק ליה
 עכ"ק. )דף י"ט.(מנחות  'מסאף שחיטה בזרים כדדריש ר"ש ב

 
)סי' תקפ"ח סעיף כתב לתרץ, דהנה באו"ח  )בפרשתן(ק ובספר זכרון יצח

כתב המחבר, יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת אין תוקעין  ה'(
משום שמא יטלנו בידו לילך אצל  )סק"ה(בשופר, וכתב הטו"ז 

בקי ללמוד ויעבירנו ד"א ברה"ר, והקשה המזרחי, ביו"ט נמי 
ן להם נגזור שמא יתקן כלי שיר, וכתב, ועוד נ"ל לתרץ דאי

לגזור ולעקור לגמרי ד"ת שצותה לתקוע ביום זה, בשלמא 
בשבת לא מתעקר לגמרי כיון שבלא שבת תוקעין ביו"ט, ונראה 

ת דזהו שזהו בכלל מה שעשו סייג לתורה ולא לעבור על ד"
  .לעבור על ד"ת לעקרו לגמרי



 

 ה 

ובזה כתב לתרץ קושית המפ' דאמאי אמרינן דמילה דחיא שבת 
יעביר התינוק ד"א ברה"ר, משום דכל דבר  ולא גזרינן שמא

המפורש להיתר בתורה אין כח ביד חכמים לאסרו עיי"ש, וכ"כ 
לענין איסור סחורה במאכלות אסורות,  )סי' קי"ז סק"א(ביור"ד 

א"ר אלעזר בן יעקב, שמעתי  )דף צ:(יבמות מסכת ושע"ז אמרו ב
רה שב"ד מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תו

אלא לעשות סייג לתורה עיי"ש, ולכן אעפ"י שגזרו שלא למכור 
מאכלות האסורים, לא גזרו אלא על הקונה מחבירו כדי להרויח 
ולמכור ביוקר, אבל למכור לנכרי נבלה שנזדמנה לידו שרי, לפי 
שנאמר בפירוש או מכור לנכרי, וכן לא גזרו לסחור בחלב, לפי 

פה יעשה לכל מלאכה שמפורש בתורה וחלב נבלה וחלב טר
ד"ה תשיך, לענין  )דף ע:(ב"מ מסכת עיי"ש, וכן כתבו התוס' ב

 נשך לנכרי עיי"ש. 
 

, אהא דאיתא שם )דף ל"ד.(כתובות מסכת ]וכ"כ השיטה מקובצת ב
המבשל בשבת וכו', ר' יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל 

ולא לו, במזיד לא יאכל עולמית  )לישראל(למוצאי שבת לאחרים 
, ואמרינן, מאי טעמא )ישראל אבל מוכרו ונותנו לעכו"ם(לו ולא לאחרים  לא

, כדדריש ר' חייא )דאמר מעשה שבת אסורין באכילה(דריו"ח הסנדלר 
אפיתחא דבי נשיאה, ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם, מה 
קודש אסור באכילה אף מעשה שבת אסורין באכילה, אי מה 

אסורין בהנאה, ת"ל לכם קודש אסור בהנאה אף מעשה שבת 
)תאסר באכילה אם שגג בבישול שלא ידע שהיא שלכם יהא, יכול אפילו בשוגג 

, )היכא דאיכא חיוב מיתה אסירי באכילה כי קודש(, ת"ל מחלליה מות יומת שבת(
ולא בשוגג  )שהוא אסור כקודש דהא גבי חיוב מיתה כתיב(במזיד אמרתי לך 

והכי קא בעי, מ"ט  ר"י הסנדלר()ד"ה מ"ט דעיי"ש, וכתב השיטמ"ק 
דר"י הסנדלר דאמר מעשה שבת אסורין באכילה ומותרין 
בהנאה, פי' אמאי לא גזר הנאה אטו אכילה כי היכי דגזר שוגג 
אטו מזיד, והרי שניהם שוגג וההנאה הותרה מן התורה לא 
נאסר אלא במזיד ובאכילה, ומשני כדדרשי ר' חייא וכו' והלכך 

שמעינן מדכתיב לכם משלכם יהא לכך לא כיון שהיתר הנאה 
גזר בה כיון שהתורה התירה להדיא, אבל בשוגג לא שמעינן לה 
בהדיא אלא מדאסמכיה למחלליה לומר במזיד אמרתי לך ולא 
בשוגג, וכיון שכן איכא למימר אי קרא לא אסרה יבאו חכמים 

 כדרכם יעשו משמרת למשמרתה של תורה וכו' עיי"ש[.
 

הנלמד בהיקש או בגזרה שוה, הוי כמו שאין וידוע דכל דבר 
קרא לענינים  )שורש שני(מפורש בתורה, והרמב"ם בספר המצות 

 )פ"א ה"ב(כאלה דברי סופרים עיי"ש, ועיין ברמב"ם בהל' אישות 
ובמפרשי הרמב"ם שם, ומעתה יש מקום לומר דאי נימא 
דשחיטה כשרה בזרים מהקישא דסמיכה, א"כ היה רשות ביד 

חמיר מאיזה טעם וסיבה שלא ישחטו כ"א הכהנים, חז"ל לה
אחרי שאין הדבר מפורש בתורה להיתר, משא"כ אי אמרינן 
דשחיטה כשרה בזרים מדשני קרא בדיבוריה דכתיב ושחט את 
בן הבקר וגו' והקריבו הכהנים, א"כ הרי היתרא דשחיטה בזרים 
מבואר בהדיא בקרא מדשני קרא בדיבוריה כנ"ל, א"כ אין כאן 

ום ביד חכמים להחמיר ולאסור השחיטה לזרים וכדאמרן, מק
 ובזה מבאר שם סברת עלי עיי"ש. 

 
דהאריך לחלוק על הטו"ז הנ"ל,  )סי' קמ"ב(ועיין בשו"ת חוות יאיר 

שהביא כמה  )סי' י"ז עד סי' כ"א(ועיין בשדי חמד כללים מערכת יו"ד 
 ' פרט ג'()כלל אפוסקים בזה, ועיין בשערי תורה כללים בענין חזקה 

, )פ"א ה"א(שכתב דכבר פליגי בזה אמוראי בירושלמי מסכת פיאה 
דר' יוסי ס"ל דחכמים אין יכולים להחמיר בדבר המפורש 
בתורה, ור' יונה ס"ל דאף בדבר המפורש בתורה יכולין 

 החכמים לגזור עיי"ש.
 

 )דף קל"ב.(שבת מסכת ולכאורה יש להביא ראיה לסברת הטו"ז, דב
השמיני ימול בשר ערלתו אפילו בשבת עיי"ש,  דרשינן וביום

דאיתא שם, כל מצוה  )דף נ"ט.(סנהדרין מסכת וכן מבואר ב
שנאמרה לבני נח ונישנית בסיני לזה ולזה נאמרה, ופריך הגמ' 
והרי מילה שנאמרה לבני נח דכתיב ואתה את בריתי תשמור, 

ח ונשנית בסיני וביום השמיני ימול, לישראל נאמרה ולא לבני נ
, ומשני ההוא למשרי שבת הוא דאתא ביום )דלא חשבה גבי שבע מצות(

ד"ה  )פ' תזריע(ואפילו בשבת עיי"ש, והקשה בספר פנים יפות 
ונראה, דלמ"ל קרא דמילה דוחה שבת, אמאי לא אמרינן דעשה 
דמילה דוחה הל"ת דשבת, דהא כללא הוא בכה"ת דאמרינן 

 .עשה דוחה ל"ת עיי"ש
 

, דשייך )אות ל"א(המלוא הרועים ערך דשא"מ אך י"ל, לפימש"כ 
לומר דאיצטריך קרא יתירא כדי שההיתר יהיה מפורש למען לא 
יהיה ביד חכמים כח לאסרו וכדברי הטו"ז הנ"ל עיי"ש, ]ועיין 

 ,[ד"ה ואמנם שכתב להיפך עיי"ש ס"ב()סי' בשו"ת נובי"ת חיור"ד 
וחה ולפי"ז י"ל דלכן כתבה התורה וביום השמיני דמילה ד

שבת, דאי אמרינן דהיתר מילה בשבת הוא רק משום דאמרינן 
עדל"ת, היה כח ביד חכמים לאסרו, ולכן כתבה התורה וביום 
השמיני שיהא ההיתר מפורש ולא יוכלו החכמים לגזור שמא 
יעבירנו, ולפי"ז איכא ראיה לסברת הטו"ז ממה דצריכין קרא 

 דמילה דוחה שבת.
 

כתבנו לתרץ קושית הפנים  ות ע"א()אובהואיל משה פרשת שמיני 
 )דף ה.(יפות הנ"ל, לפימ"ש בשיטה מקובצת מסכת כתובות 

דבמילה איכא נמי משום איסור תולש, דתולש בשר מגוף הוי 
בצפורן שלא פירש חייב  )דף צ"ד:(תולש כמבואר במסכת שבת 

חטאת לכו"ע אם נטלו בכלי עיי"ש, וא"כ איכא במילה שני 
וזז, והיכא דאיכא שני לאוין לא אמרינן לאוין לאו דחובל וג

עדל"ת, ולכן צריכין קרא להתיר מילה בשבת עכ"ד עיי"ש, 
בשם  )ח"ב סי' ס"ו(שהביא בשם הכנה"ג  )לימוד קל"ג(ועיין בלימודי ה' 

התורת כהנים, דביום אפילו בשבת ובשר אעפ"י שיש בהרת, 
כת והיינו דאפילו יש בהרת ובשבת ימול, וכן נראה מרש"י במס

, והוכיח מזה הכנה"ג דעשה דוחה שני ד"ה ערלתו (ד:")דף קלשבת 
 .)סי' ד' אות ג'(דרך חיים  'לאוין, עיי"ש. ועיין בחמדת ישראל קונ

 



 

 ו 

אך זה אי עשה דוחה ב' לאוין או אינו דוחה האריכו בזה, 
ד"ה ל"ת שיב"כ כתבו, בהא  )דף ג:(דהתוס' במסכת יבמות 

סד"א תיתי אחות אשה במה  )דף ז:(סכת יבמות דאמרינן במ
מצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דעדל"ת שיב"כ, 
דא"כ מה פריך מי דמי התם חד איסורא הכא תרי איסורא, הרי 
עדל"ת אפילו בתרי איסורא ולא מפלגינן בין חד לאו לשני 
לאוין, אלא דהס"ד דגבי יבום נילוף מאשת אח דנימא הואיל 

רי אשתרי עיי"ש, הרי דהתוס' ס"ל דאי אמרינן עדל"ת ואשת
אין לחלק בין לאו אחד לשני לאוין, אמנם רש"י להלן וכן 
הרמב"ן והרשב"א כתבו לפרש דברי הגמ', דסד"א דנילף 
מאשת אח דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי 

 איסורי, הרי מזה דעדל"ת לא אמרינן רק בחד לאו.
 

ר הטעם דלא אמרינן עשה דוחה ב' לאוין, ולכאורה יש לומ
בתשובת נכד המחבר,   )סוף הל' פסח(לפימש"כ הישועות יעקב 

הטעם דבל"ת שיש בו כרת לא אמרינן עדל"ת, דהנה י"ל הטעם 
עה"פ וסמך  )פרשת ויקרא(דאמרינן עדל"ת, עפי"מ דמבואר ברמב"ן 

א ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו, ופירש"י, על מה הו
מרצה לו, אם תאמר על כריתות ומיתות בי"ד או מיתה בידי 
שמים או מלקות, הרי עונשן אמור, הא אינו מרצה אלא על 

  עכ"ל. עשה ועל לאו שנתק לעשה
 

וכתב הרמב"ן ז"ל וז"ל, ואני תמה, וכי היכן עונשן אמור, כי 
הקרבנות בשוגגין הן מרצין, ונוכל לומר שיכפרו על חייבי 

ים שוגגין, ועל חייבי מלקות שוגגין, ועל חייבי מיתה בידי שמ
מיתות בי"ד שוגגין באותן שאין חייבין עליהן חטאת, כגון מכה 
אביו ואמו ומקלל, כשם שהחטאת מכפרת בחייבי כריתות 
שוגגין, ואולי בעבור שפי' הכתוב בחייבי מיתות בי"ד ובחייבי 

שמים כריתות עונשן במזיד ובשוגג, ופי' בחייבי מיתה בידי 
עונשן במזיד למיתה, ובחייבי לאוין למלקות, ולא פי' בהם שום 
עונש בשוגג, נראה להם לחכמים שכל העונש שבהם פרשו 
הכתוב, כי למה יפרש עונשן של אלו במזיד ובשוגג, ויפרש 
עונש האחרים במזיד, ולא יפרש אותו בשוגג, ויאמר שיהא 

מיתה בידי  מחוייב להביא בהן עולה, ולכך ראו שאין בחייבי
שמים ובחייבי מלקות אלא עונשן המפורש בהן במזיד, אבל 
בשוגג אין עליהם שום נשיאות חטא, ואין צריכין ריצוי כלל 
עכ"ל, ומבואר מזה דבשוגג של עבירות שהן חייבי מיתה בידי 
שמים או של מלקות, אין עליהם שום נשיאות חטא כלל ואין 

 צריכין ריצוי כלל. 
 

, אהא דאמרו שם )דף פ"ד:(סנהדרין בושי הר"ן וכן מבואר בחיד
, )קוץ ישב לו בבשרו רש"י(רב לא שביק לבריה למישקל ליה סילוא 

, ופריך אי הכי אחר )של מכה אביו(דילמא חביל והו"ל שגגת איסור 
, )לא לשקיל שהרי כל ישראל הוזהרו על חבלת חבירו דכתיב לא יוסיף פן יוסיף רש"י(נמי 

)כשאין מתכוין הוי שגגה באיסור שזדונו לאו בעלמא דקיל גגת לאו ומשני אחר ש

, בנו שגגת חנק, וכתב הר"ן לבאר שהטעם הנכון דשגגת רש"י(
לאו מותר, מפני שלא מצינו שענש הכתוב כלל, ואפשר 

שאפילו בדיני שמים אינו מתחייב עיי"ש, והרי זה כסברת 
מוכח הרמב"ן ז"ל, דמדלא מצינו שענש הכתוב שגגת לאו 

 שאין בו איסור כלל.
 

מבואר מזה דעבירת לאו אינו אלא אם עובר עליה במחשבה 
ובמעשה דהיינו שעושה במזיד ובשאט נפש, אבל אם עשה 
עבירה בשוגג בלא דעת זה לא נחשב לחטא כלל, ולפי"ז י"ל 
דהיינו טעמא דאמרינן עדל"ת, כיון דאינו עובר על הל"ת כי אם 

נו עובר על הלאו רק במעשה ובלא לצורך קיום העשה נמצא דאי
מחשבת עבירה ומשו"ה הותר הל"ת עבור קיום העשה, וכ"ז 
בל"ת גרידא, משא"כ בל"ת שיש בו כרת דחייב קרבן על שגגתו, 
הרי אף בלי מחשבת עבירה הוי המעשה בעצמה חטא שצריך 
עליה כפרה, ולכן אף כשעובר עליו מפני קיום העשה ואין בו 

יחשב דסוכ"ס הרי הוא מעשה עבירה,  מחשבת עון מ"מ לחטא
 ולכן בל"ת שיב"כ אמרינן דהל"ת אינו נדחה עכ"ד הישועות יעקב. 

 
הביא בשם הראב"ד, דהא  )דף פ"ג(והנה הר"ן במסכת יומא 

דשוחטין לחולה בשבת ואין מאכילין אותו נבילה אף דשבת 
בסקילה וחמור, מ"מ כיון דבנבילה עובר על כל כזית וכזית 

וי לאוין וחמור יותר מאיסור סקילה דשבת עיי"ש, הו"ל ריב
, די"ל דאף דלאו )מ"ג אות ד'(ולפי"ז כתב בשו"ת אבני ציון ח"א 

אחד אם עבר בשוגג אינו צריך כפרה, מ"מ בב' לאוין דחמור 
מאיסור כרת שפיר צריך כפרה אם עבר בשוגג עיי"ש, ולפי"ז 

ר מובן כיון דבשני לאוין אמרינן דצריכין כפרה בשוגג שפי
 אמאי אמרינן דעשה דוחה רק לאו אחד ולא שני לאוין.

 
אך זה תליא אי דרשינן טעמא דקרא או לא, דאי דרשינן טעמא 
דקרא שפיר י"ל דטעמא דאמרינן עדל"ת משום דאיסורי לאוין 
המה רק במחשבת עבירה, ולכן רק בל"ת גרידא אמרינן 

לא עדל"ת, משא"כ בשני לאוין דגם שוגג צריך כפרה אז 
אמרינן עדל"ת, משא"כ אי ס"ל לא דרשינן טעמא דקרא, לא 
שייך לומר דלכן אמרינן עדל"ת משום דשוגג בלאו אינו צריך 

 כפרה, וי"ל דהוא גזיה"כ ומה לי חד לאו ומה לי שני לאוין. 
 

* 
 
הקשה דאמאי נתחייב  )סי' ס"ט(הנה בשו"ת חת"ס חיור"ד ו

)סי' רמ"ב י קיי"ל ביור"ד שמואל על שהורה הלכה בפני רבו, הר

דלאפרושי מאיסורא שרי להורות הלכה אפילו בפני רבו,  סעיף י"א(
והכא הרי הוי לאפרושי מאיסורא, דהרי לשיטת הרמב"ם בה' 

דכהנים שלבשו בגדי  )פ"ח הי"א(כלי המקדש  'ובהל )פ"י הל"ב(כלאים 
כהונה שלא בשעת עבודה לוקין מפני האבנט שהיא כלאים, 

יון דשחיטה כשרה בזר משום דשחיטה לאו עבודה היא וא"כ כ
א"כ אין צריכין בגדי כהונה, ואילו היו מביאין כהן לצורך 
שחיטה כסברתם דהוי עבודה ובעי כהונה היה הכהן עובר על 
איסור כלאים, וא"כ הוצרך שמואל להודיעם דשחיטה לאו 

 עבודה, ושפיר עביד שמואל שהורה לאפרושי מאיסורא עכ"ק.



 

 ז 

שאגת ליישב, דב )חידושים פרשת בשלח(תב בספר דברי חיים עה"ת וכ
כתב להקשות על שיטת הרמב"ם הנ"ל דלוקין על  )סי' כ"ט(אריה 

 )דף כ"ט.(נזיר  'מסבגדי כהונה שלא בשעת עבודה, דהא אמרינן ב
)דעשו לה תקנתא שלא תיאכל דחטאת העוף באה על הספק ואינה נאכלת, 

עיי"ש, ולשיטת  מא אינו בר קרבן ומליקת חולין נבילה הוא(משום ספק נבילה, דיל
הרמב"ם הנ"ל קשה היכי מייתי קרבן על הספק, הרי צריך 
ללבוש בגדי כהונה בשעת עבודה, דהרי מחוסר בגדים מיחל 

ודילמא לאו בר קרבן  )דף ט"ו:(זבחים מסכת העבודה כדאיתא ב
טאת אינה באה )דהרי חהוא, ונמצא דלובש כלאים שלא במקום מצוה, 

, וע"כ דמשום בגד"כ לא איכפת לן דשריא גם שלא בשעת בנדבה(
עבודה, ועוד הקשה השאג"א על הרמב"ם הנ"ל, דלמה ילקה 
על לבישת בגדי כהונה שלא בשעת עבודה, נימא הואיל 
ואישתרי אישתרי, דהואיל ואלו איתרחיש ליה עבודה היה 

 "ק. מותר ללובשו השתא נמי יהא מותר ולא ילקה עכ
 

אך יש לומר דלכאורה צ"ב מאי דחיית כלאים איכא גבי בגדי 
דמוכרי כסות מוכרין  )פ"ט מ"ה(כהונה, הא מבואר במשנה כלאים 

כדרכן ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני 
הגשמים, הרי דאם אין כוונת הלובש לשם הנאת לבישת עצמו 

וא"כ ה"נ בבגדי כי אם לדבר אחר אין בזה איסור כלאים, 
כהונה דאין הכהנים לובשים אותו אלא לקיים המצוה לעבוד 
עבודה ואין כוונתם ללבישה ולחימום ולפי"ז אין כאן איסור 

  .כלאים כלל
 

אך י"ל דהטעם דכשאין מכוון לשם חימום מותר, משום דכיון 
שהוא מתכוון רק לשם מכירה וכדומה בכה"ג לא מקרי לבישה, 

   כוון לשם הנאת לבישה, ולפי"ז דלבישה נחשב רק כשמ
בבגדי כהונה כיון שהתורה קראה לבישה כדכתיב ולבש הכהן, 
א"כ אף כשאין מכוון לשם לבישה מ"מ לבישה מקרי, דרחמנא 
        אחשביה לבישה, ולכן שפיר אית ביה איסור כלאים, 
 ונמצא שאיסור כלאים שיש בלבישת בגדי כהונה הוא רק 

נחשב כלבישה, דאף  כאשר מצווה על לבישתם, משום דאז
שאין מכוון בלבישתם להנאת עצמו חשיב לבישה דהתורה 

 החשיבו לבישה.
 

ולפי"ז שפיר מיושב קושית השאג"א, דמשו"ה שרי בספק 
חטאת העוף, דממנ"פ אם הוא מחויב חטאת שפיר הוי עבודה 
שצריך בגדי כהונה ונדחה איסור כלאים, ואם אינו מחויב 

שהו נבילה, א"כ אינו צריך חטאת נמצא שהמליקה הזאת עו
כלל ללבוש, ושוב אין כאן כלל איסור כלאים שהרי אינו מכוון 
ללבישה כי אין כוונתו רק לקיים מצות התורה, ולפי"ז מיושב 
גם מה שהקשה השאג"א דנימא הואיל ואישתרי בשעת עבודה 
אישתרי נמי גם שלא בשעת עבודה, ולהנ"ל מיושב שפיר, 

ומר רק אם מעיקר הדין היה בו איסור דהואיל ואישתרי שייך ל
ואפי"ה התורה התירתו, אז שפיר י"ל הואיל ואישתרי אישתרי, 
אבל לפי"מ שנתבאר נמצא שבשעת עבודה לא מקרי לבוש 
כלאים דהא אינו מתכוון ללבישה, אלא שנחשב ללבישה כיון 

דהתורה ציווהו ללבוש ואחשביה לבישה, א"כ לא שייך לומר 
ן לו עבודה היה פטור, דאילו היה לפניו הואיל ואילו מזדמ

עבודה לא היה לבוש כלאים כלל, שהרי אינו מכוון ללובשם 
אלא לצורך עבודה, אבל שלא בשעת עבודה דלובש כלאים 
לצורך עצמו הוי לובש כלאים, ובכה"ג לא שייך הואיל 

 בתוס' ד"ה ואע"ג עיי"ש. )דף ח.(מכות מסכת וכמבואר סברא זו ב
 

דברי חיים ליישב מה שהקשו עוד על הרמב"ם, ולפי"ז כתב ה
דהאיך פסק דכהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה 

דבמקדש מותרין  )דף ס"ט.(יומא מסכת לוקין, והא מבואר ב
בלבישת בגדי כהונה בין בשעת עבודה ובין שלא בשעת עבודה 

איתא, ולא ילבש  )פ"ט מ"ד(עכ"ק, ולהנ"ל מיושב, דהנה בכלאים 
אפילו על גבי עשרה אפילו לגנוב המכס עיי"ש, והקשו  כלאים

הראשונים דהלא אינו מכוון לשם לבישת כלאים כי אם להעביר 
 )במשנה ה'(המכס, ובכה"ג ליכא איסור כלאים כמבואר לקמן 

כתב לתרץ דהך מתני'  )שם(דמוכרי כסות לובשין כדרכן, ובר"ש 
ודה דס"ל דאין לובשין כלאים להעביר את המכס אתיא כר' יה

דדבר שאין מתכוון אסור, והך מתני' דמוכרי כסות אתיא כר' 
 שמעון דס"ל דדבר שאין מתכוון שרי עיי"ש.

 
ולפי"ז אליבא דר' יהודה דדבר שאין מתכוון אסור, גם כשאינו 
מכוון לשם הנאת חימום ולבישה שפיר חשיב לבישה, א"כ גם 

צורך בלבישת בגדי כהונה נחשב כלבישה אף שכוונתו רק ל
קיום מצות ה', וממילא לר' יהודה שפיר שייך לומר הואיל 
ואילו מקלע עבודה שרי השתא נמי שרי, דהא לדידיה בשעת 
עבודה מקרי לובש כלאים, ויש להתיר גם שלא בשעת עבודה 

קאי  )שם(יומא מסכת מטעם הואיל, ולפי"ז י"ל דברייתא ב
אבל  אליבא דר' יהודה, ומשו"ה לא לקי שלא בשעת עבודה,

לדידן דדבר שאין מתכוון מותר כר' שמעון לא שייך הואיל 
ולכן לוקה שלא בשעת עבודה, ומיושב שפיר דברי הרמב"ם 

 מש"כ בזה עיי"ש. )סי' ט' סק"א(עכ"ד, ועיין בישועות יעקב או"ח 
 

כתב, דטעמא דר"ש  )מצוה ו' אות ט'(ובספר בית ישראל על המצוות 
ום דדרש טעמא דקרא, דס"ל דדבר שאין מתכוון מותר מש

דלכאורה יש לתמוה היכי ילפינן מכלאים בציצית לכה"ת 
דאמרינן עדל"ת, הא איסור כלאים ליכא אלא במכוון להנאת 
לבישת כלאים, ולפי"מ דקיי"ל מצות צריכות כוונה וצריך 
שיכוון לשם מצות ציצית, א"כ שוב אין כאן כלל איסור כלאים 

מנלן למילף מהכא דעדל"ת כיון דאין מכוון להנאת לבישה, ו
וכעי"ז הקשה  )סי' ס"ט(לכה"ת, ]ועיין בשו"ת חת"ס חיור"ד 

עיי"ש[, אך י"ל דזה גופא הטעם  )סי' ג'(בשו"ת ברית אברהם 
דהתורה אמרה דעשה דוחה ל"ת, כיון דלגבי הל"ת הוי בגדר 
דבר שאין מתכוון, שהרי אינו עובר על הל"ת אלא מפאת רצונו 

עשה, א"כ הוי לגבי הל"ת דבר שאין יתב"ש לקיים מצות 
מתכוון ואין כאן עבירת ל"ת, וי"ל דמהא גופא ילפינן להתיר 
דבר שאין מתכוון בכל איסורין שבתורה, דהא ליכא שום קרא 
להתיר דבר שאין מתכוון, דרק גבי מלאכת שבת גלי רחמנא 



 

 ח 

דבעינן מלאכת מחשבת ומינה דדבר שאין מתכוון שרי, אבל 
)דף יומא מסכת לכל איסורין שבתורה, ועיין במנלן לומר הכי 

בתוס' ד"ה בני שכתבו, דכל פלוגתת ר"י ור"ש הוא רק  ל"ד:(
לגבי שאר איסורין, אבל לגבי מלאכת שבת מודה ר' יהודה 
דדבר שאין מתכוון מותר כיון דל"ה מלאכת מחשבת עיי"ש, 
וי"ל דהיינו טעמא דר"ש דס"ל דבכל האיסורין אמרינן דבר 

כוון מותר, משום דילפינן מכלאים בציצית להתיר שאין מת
 בכה"ת דשא"מ דמשו"ה אמרה התורה עדל"ת.

 
ולפי"ז י"ל דפלוגתת ר"י ור"ש בדבר שאין מתכוון לשיטתייהו 

אי דרשינן טעמא דקרא, דהרי  )דף קט"ו.(ב"מ אזלי, במאי דפליגי ב
משמעות הכתוב הוא רק דאמרינן עדל"ת וילפינן מינה לכל 

רה, אבל אכתי לא שמעינן להתיר בכה"ת דבר שאין התו
מתכוון, אמנם אי דרשינן טעמא דקרא, א"כ אמרינן דהטעם 
דעשה דוחה ל"ת הוא משום דלגבי הל"ת הוי דבר שאין 
מתכוון, ושוב ילפינן מיניה לכה"ת דדשא"מ מותר, ולכן ר"ש 
לשיטתו דס"ל דדרשינן טעמא דקרא שפיר יליף מכלאים 

יסורי תורה אמרינן דדשא"מ מותר, משא"כ ר"י בציצית דבכל א
לשיטתו דס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, א"כ אין לדרוש ולומר 
דטעמא דאמרינן עדל"ת משום דהוי דבר שאין מתכוון, ושוב 
לא מצינו ילפותא לכה"ת דדשא"מ מותר, רק באיסורי שבת 

 .אמרינן דדבר שא"מ מותר משום דבעינן מלאכת מחשבת עכ"ד
 

* 
 

חייב מיתה ילפינן ממיתת נדב  בווהנה הא דמורה הלכה בפני ר
, )דף נ"ג.(ובמסכת יומא  )דף ס"ג.(ואביהוא כדאיתא במסכת עירובין 

   ר' אליעזר אומר לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני 
 מאי דריש, ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח משה רבן 

מצוה להביא אש מן ם אמרו אעפ"י שהאש יורדת מן השמי
 .ההדיוט עיי"ש

 
לבאר הקרא ויאמרו כתב  )פרשת בהעלותך(בספר צרור המור ו

האנשים האלה אנחנו טמאים לנפש אדם וגו' וז"ל, כי כבר 
רמזתי בהרבה מקומות, כי מיתת נדב ואביהוא היה בשביל 
חטא אדה"ר וקין, ולא היתה השכינה שנסתלקה בחטא אדם 

יפרעו חוב אביהם, שהם היו  יהואבאודב יכולה לירד עד שנ
   לא מתו בשביל נדב ואביהוא ומים לו בחכמתו, בענין שד

ה' ועל שהיו דבקים בה' מכל  חטא ועון אלא בקרבתם לפני
אומרו בקרובי אקדש, וא"כ מאחר שאין עון אין מיתה כאדם 

ואחר שאין מיתה אין טומאה, וז"ש אנחנו טמאים לנפש אדם 
ת מת אלא לנפש אדם הרמוז, וא"כ שאין אנחנו טמאים בטומא

     למה נגרע, וכשראה משה דבריהם והבין עמקם נסתפק 
בדבר ואמר עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם כי דינכם מחודש 

 ועמוק וכו' עיי"ש.
 

שכתב לתרץ  )שער הקטן(ועיין בספר חוט המשולש פרשת אחרי 
, באחד בניסן מתו בני אהרן )ריש מסכת יומא(מה דאיתא בירושלמי 

ולמה מזכיר מיתתן ביוה"כ ללמדך שכשם שיוה"כ מכפר כך 
מיתת צדיקים מכפר עיי"ש, דלכאורה קשה מאי מקשה 
הירושלמי מדוע הזכיר מיתתן אצל יוה"כ, הא כיון שמתו נדב 
ואביהוא על שנכנסו לפני ולפנים, ע"כ מזהיר הכתוב ואל יבוא 

שלמי, בכל עת וגו' וכדברי רש"י עה"ת, וכתב לתרץ סברת הירו
עפימש"כ בספר יד יוסף הטעם דלמה היתה במיתת בני אהרן 
שריפת נשמה וגוף קיים, כי מיתתן היה תיקון לחטא אדם 
הראשון, כי נתגלגל בהם נשמת אדם הראשון, שנאמר בו כי 
ביום אכלך ממנו מות תמות, מיתה כפולה היינו מיתת הגוף 

בני אהרן ומיתת הנפש, והיה אז מיד מיתת הגוף, ועתה במיתת 
מיתת הנפש, וזהו שאמר הכתוב, אחרי מות שני בני אהרן 
בקרבתם לפני ה' וימותו, דמלת וימותו הוא אך למותר שכבר 
אמר אחרי מות שני בני אהרן, רק הכוונה הוא אחרי מות כבר 
מיתת הגוף, בקרבתם לפני ה' וימותו מיתת הנשמה, ולכן אמר 

לא אדרבה דהיו בקרבתם לפני ה' דבאמת לא מתו בחטאם, א
מקורבים לפני ה' ולא חטאו, ואעפי"כ וימותו מיתת הנשמה 
מחמת חטא אדם הראשון, כי נתגלגל בהם נשמת אדם הראשון 
עכ"ד, ובזה יובן דמה"ט לא ניחא ליה להירושלמי לומר דלכן 
מזכיר מיתתם ביוה"כ, משום דחטאו במה דנכנסו לפני ולפנים, 

ורק בשביל שנתגלגל נשמת  דזה אינו, דודאי לא חטאו מאומה,
 אדם הראשון בהם מתו מיתת הנפש עכ"ד.

. 
ם אד לכבר נתחבטו בה כל חכמי לב לבאר התמיה הנשגבה עו
, שנצטווה על מצוה קלה אחת יציר כפיו של הקב"ה אשוןרה

בלבד, מפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכלו, והיתכן שלא עמד 
 ידי הרה"חויד ,ואכל מעץ הדעת על מאמר פי ה' בה ועבר

אמר לי בשם הרה"ק ר'  מוהר"ר שלמה יעקב געלבמאן ע"ה
דכשעלה  (:)דף פ"חאיתא במסכת שבת שמעון מלעלוב זי"ע, ד

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

משה אמר להם כלום אך תזכרנו וגו' תנה הודך על השמים וכו' 
עיי"ש, וכתבו המפרשים דטענתם היתה יצה"ר יש לכם וכו' 

שהתורה תנתן להם מכח דינא דבר מצרא דכיון דהשראת 
ים וזוכים השכינה הוא בגבהי מרומים ע"כ יש להם דין מצרנ

 ]עיין בבנ"י במאמרים לחג ,בהתורה עפ"י שורת הדין
לאכים את התורה, , והטעם דלא קבלו המ])מ"ב אות י"ט(השבועות 

משום שאין להמלאכים יצר הרע, והיצה"ר בא לו לאדה"ר 
ולא  עה"פ כ"ה(-)פרשה בכשאכל מעץ הדעת כמש"כ רשיז"ל 

יתבששו וז"ל, שלא היו יודעים דרך צניעות להבחין בין טוב 
לרע ואעפ"י שנתנה בו דעה לקרות שמות לא נתן בו יצר הרע 

דע מה בין טוב לרע עד אכלו מן העץ ונכנס בו יצר הרע וי
עכ"ל, ולכן אכל מעץ הדעת כדי שעי"ז יקבלו ישראל את 

 התורה ולא המלאכים עכ"ד.
 



 

 ט 

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

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

אומרים לפניו מה אנוש כי ולישראל, התחילו המלאכים מדייניו 
תזכרנו, ואמרו לפניו אישורך שתתן תורה בשמים וכו', 
וכשעלה משה לקבל פעם שניה את הלוחות אמרו מלאכי 

מול עברו עליה שכתבת בה לא יהיה לך אלהים השרת והלא את
אחרים, אמר להם הקב"ה בכל שעה קטיגטין ביני ובין ישראל, 
והלא אתם כשירדתם אצל אברהם אכלתם בשר בחלב, שנאמר 
ויקח חמאה וחלב ובן הבקר, ותינוק שלהם כשהוא בא מבית 
רבו ואמו נותנת לו פת ובשר וגבינה, והוא אומר לה היום 

לא תבשל גדי בחלב אמו עיי"ש, הרי דהמלאכים למדני רבי 
 נדחו מקבלת התורה מפני שאכלו בשר בחלב אצל אאע"ה.

 
, אמר ר' )דף פ"ו:(בבא מציעא מסכת ולכאורה יש להעיר דאיתא ב

תנחום בר חנילאי, לעולם אל ישנה אדם מן המנהג, שהרי משה 
עלה למרום ולא אכל לחם, מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו 

ואכלו סלקא דעתך, אלא אימא נראו כמי שאכלו ושתו לחם, 
עיי"ש, ולפי"ז דלא אכלו בשר בחלב למה נדחו מקבלת התורה, 

דאעפ"י שלא אכלו  ,)ערבי נחל דף קי"ג.(וכתב בספר אשד הנחלים 
ממש מ"מ כיון שנראין כאוכלין היה בכך פגם משום מראית 

לב שקדים עם דאסור לאכול ח )סי' פ"ז ס"ג(העין, כמבואר ביור"ד 
בשר משום מראית העין אא"כ מניח אצל החלב שקדים, ולכן 

 .עיי"ש כיון שנראו כאוכלין נדחו מקבלת התורה
 

הביא דנחלקו קמאי אי ענין חשד  )מערכת ח' כלל נ"ג(ובספר שדי חמד 
מנא תימא  )דף כ"ג.(שבת מסכת הוא מה"ת, והביאו מהא דאיתא ב

עון בשביל ד' דברים דחיישינן לחשדא, דתניא אמר ר' שמ
אמרה תורה להניח פאה בסוף שדיהו וכו' ומפני החשד, והיינו 
שהעוברים ושבים לא יהא אומרים שלא הניח פאה, הרי דמן 
התורה חיישינן לחשדא עיי"ש, ובתורת כהנים פרשת קדושים 

הביא נמי הך ברייתא וכן היה ר' שמעון אומר בשביל ד'  י(-)פ"א
פאה אלא בסוף שדיהו וכו' ומפני  דברים אמרו לא יתן אדם

מראית העין וכו', כיצד, שלא יהיו העוברים והשבים אומרים 
ראו היאך קצר איש פלוני את שדהו ולא הניח פאה לעניים וכו' 
עיי"ש, וכתב הראב"ד וכן כתב הר"ש משאנץ דר' שמעון 
לשיטתו דס"ל דדרשינן טעמא דקרא ומשו"ה קדריש הני טעמא 

דענין חשד ומראית  )סי' רמ"ד סק"ו וסק"ח(ן במג"א למצות פאה, ועיי
עין שוין זה לזה לענין רבים עיי"ש, ולפי"ז י"ל דזה אי חיישינן 
לחשדא תליא אי דרשינן טעמא דקרא, דאי דרשינן טעמא דקרא 
אז י"ל דלכן אמרה תורה ליתן פאה בסוף שדיהו מפני מראית 

מרינן עין וחשד, משא"כ אי לא דרשינן טעמא דקרא אז א
 דמה"ת לא חיישינן לחשדא ומראית עין.

 
* 

, ובנחה יאמר שובה ה' רבבות )דף ס"ד.(אך איתא במסכת יבמות 
אלפי ישראל, מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים 
  ושני רבבות מישראל, הרי שהיו ישראל שני אלפים ושני
 רבבות חסר אחד, וזה לא עסק בפו"ר, לא נמצא זה גורם

לשכינה שתסתלק מישראל, אבא חנן אמר משום ר' אליעזר 
      חייב מיתה, שנאמר ובנים לא היו להם הא היו להם בנים 
לא מתו עיי"ש, מבואר מזה דלכן מתו נדב ואביהו מפני שלא 

 נשאו נשים עיי"ש.
 

 )אות נ"א(ובספר אור תורה להגה"ק מאוסטרווצא זצ"ל פ' לך 
יהוא שלא נשאו נשים כתב, דבאמת היה התנצלות לנדב ואב

משום שהיו כהנים, וכהן אסור בגיורת מה"ת משום זונה כמ"ש 
, ובשעת מתן תורה היו כל ישראל כגרים )פי"ח מהא"ב ה"ג(הרמב"ם 

ולכן לא היו יכולים לישא אשה, אך י"ל דעשה דפו"ר דוחה 
הל"ת דזונה עיי"ש, ולכאורה יש להעיר לפימש"כ התוס' 

"ה לישא שפחה, דגבי מצות פריה ורביה ד )דף מ"א.(במסכת גיטין 
לא אמרינן עדל"ת, דבדידה ליכא עשה דאשה אינה מצווה על 

מצות פריה ורביה עיי"ש, וכיון דלא אמרינן גבי פו"ר עדל"ת,  
 שפיר עשו נדב ואביהוא במה שלא נשאו נשים. 

 
, וחנה היא מדברת על לבה רק י"ג(-)פרשה אוהנה כתיב בשמואל א' 

וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשכורה, ולכאורה שפתיה נעות 
צ"ב אמאי חשבה עלי לשכורה בגלל שדברה בלחש, וכי לא 
ידע הדין שחנה ידעה דאסור להרים קולו בתפלתו כמבואר 

לפי"מ דאיתא  )בפרשתן(וכתב הישמח משה , )דף ל"א.(ברכות מסכת ב
ילך כל מי שיש חולה בתוך ביתו  ,.(קט"ז)דף  מסכת בבא בתראב
וכו'' עיי"ש, וזה היה מנהגם ויבקש עליו רחמים  כםצל חא

דמאן דאית ליה עקא הלך אצל עלי שהוא הכהן הגדול והחסיד 
שבדור שיתפלל עליו, וכיון דראה דחנה לא באה אצלו להודיע 
צרתה שיתפלל עליה, על כן לא חשב עלי למתפללת רק 
לשכורה, והטעם דחנה לא באה אצל עלי להתפלל על צרתה, 

, מצות עשה ה"א(-)פ"אל לפימש"כ הרמב"ם בהל' תפלה י"
להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה' אלקיכם וכו', חיוב 
מצוה זו כך הוא, שיהא אדם מתפלל ומתחנן בכל יום ומגיד 
שבחו של הקב"ה ואח"כ שואל צרכיו שהוא צריך להן בבקשה 
ובתחינה וכו' עיי"ש, וכיון דמצוה בו יותר מבשלוחו, ולכן 
סברה חנה שבודאי טוב יותר שהוא תתפלל על צרתה בעצמה, 

 ולכן לא הלכה לעלי שיתפלל על צרתה.
 

והנה האחרונים דנו אם הא דאמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו 
 )דף מ"א.(אי הוי מדאורייתא או רק מדרבנן, דבמסכת קידושין 

כתבו המפ' דלכן אמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו, דכי עסיק 
ות מקבל שכר טפי עיי"ש ברש"י ובר"ן והר"ע גופו במצ

מברטנורה, ולפי טעם זה בודאי לא הוי אלא מדרבנן, ובספר 
שער הטוטפות וקדימת  )ח"א(חתן סופר על סדר עבודת היום 

כתב דזה דאמרינן מצוה בו יותר  )ריש פרק י"א(וחיבוב המצוה 
  .מבשלוחו לא ילפינן מקרא רק מסברא בעלמא עיי"ש



 

 י 

שהאריך בזה,  )כלל קצ"ז(שדי חמד כללים מערכת מ'  ועיין בספר
, והביא שם מש"כ הנצי"ב בספרו )סי' מ"ג(וכן בדברי חכמים 

, דהא מילתא )שאילתא קס"ט אות א'(העמק שאלה בפרשת וזאת הברכה 
מדאורייתא היא וכו', וכתב ע"ז השד"ח, ובהרמנותיה דמר 

ם אתבונן אמינא דאין לנו הכרח דד"ז הוא מדאורייתא ומזקני
רבנן קדישי הנ"ל דנקטי דהוא רק מדרבנן וכדבריהם נראה 

 עיקר עיי"ש.
 

ולכאורה יש להוכיח דמצוה בו יותר מבשלוחו הוא מה"ת, 
, ר' שמעון אומר מפני מה אמרה )דף ב:(קידושין במסכת איתא ד

תורה כי יקח איש אשה ולא כתב כי תלקח אשה לאיש, מפני 
ואין דרכה של אשה לחזר אחר שדרכו של איש לחזר אחר אשה 

מי חוזר על מי  )אחת מצלעותיו(איש, משל לאדם שאבדה לו אבידה 
)דף ובספר ברית שלום בעל אבידה מחזר על אבידתו עיי"ש, 

הביא דברי הגמ' הנ"ל וכתב וז"ל, אמרו בקידושין האיש  קל"ט.(
מקדש בו ובשלוחו ומוקי לה בגמרא משום מצוה בו יותר 

משום דכתיב כי יקח דמשמע בעצמו ולא על  מבשלוחו, היינו
 )סי' נ"ט אות ד'(ידי שליח עכ"ל עיי"ש, אך בשפע חיים על נישואין 

כתב די"ל דלכן  כתיב כי יקח, משום דהאיש מצווה על מצות 
 פו"ר ולא האשה עיי"ש.

 
* 

 
 שמואללומר לעלי ומעתה יבואר דברי הגמ', דבתחלה לא רצה 

דהרי שמואל היה ה הלכה בפני רבו, דחייב מיתה משום דמור
יכול להשיבו דלאפרושי מאיסורא דכלאים קמכוין, כיון 
דהלובש בגדי כהונה שלא בשעת עבודה עובר על איסור כלאים 
וכשיטת הרמב"ם, ואף אי נימא דלא היה מכוין לאפרושי 

דמנ"ל דמורה הלכה מאיסורא, לא רצה לומר לו דחייב מיתה, 
דאי"ל דילפינן לה מהא דחזינן דבני אהרן בפני רבו חייב מיתה, 

נתגלגל בהם נשמת שי"ל דמה שמתו הוא בשביל  מתו, דהלא
דילפינן דשחיטה שמואל , אך עכשיו כשאמר לו אדם הראשון

כשרה בזר מהא דכתיב והקריבו, וע"כ הטעם דילפת לה 
מהוקריבו ולא מושחט וסמך, משום דאז הוה כמפורש בקרא, 

ומוכח לה  ין כח ביד חכמים לגזור,ודבר המפורש בתורה א
ממה דצריכין קרא דמילה דוחה שבת ולא אמרינן עדל"ת, 
דאי"ל דלכן לא אמרינן עדל"ת משום דהוי ב' לאוין, משום 
דס"ל דעשה דוחה אף שני לאוין, וע"כ דס"ל לא דרשינן טעמא 

וס"ל דבר שאין מתכוין אסור, ומעתה הלובש כלאים דקרא, 

"ה הו"ל בכלל ילשם הנאה ולבישה אפאעפ"י שאינו מכוון 
איסור כלאים, וא"כ גם בלבישת בגדי כהונה מיקרי לובש 
כלאים אעפ"י שכוונתו רק לצורך מצות ה', ושפיר שייך לומר 
הואיל ואי מיקלעי ליה עבודה שרי, השתא נמי שרי דכיון 
דאישתרי אישתרי, ומעתה לא יתכן כלל לומר דשמואל 

דהרי לשיטת שמואל גם שלא  לאפרושי מאיסורא קמכוון,
שעת עבודה שרי מטעם הואיל, ולכן כעת אמר לו דמורה ב

 הלכה בפני רבך את.
 

א"כ מה"ת דס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, ומעתה לשיטתך 
לא חיישינן לחשדא ומראית עין, ומעתה אין לומר דלכן לא 

כיון שנראין כאוכלין היה בכך פגם קבלו המלאכים התורה, 
וע"כ הטעם דלא קבלו התורה כמו שאמר  העין, משום מראית

להם משה כלום יצה"ר יש לכם, והיצה"ר בא לו לאדה"ר 
כשאכל מעץ הדעת, ומעתה אית ליה לאדה"ר אמתלא על מה 

"ר על מה שאכל מעץ שאכל מעץ הדעת, ואין לחשוב עון לאדה
ן לומר דנדב ואביהוא מתו בשביל חטא דאדם הדעת, ומעתה אי

שמתו על שהורו הלכה בפני רבן, ומעתה ראוי הראשון, וע"כ 
 לחייב אותך מיתה מדין מורה הלכה בפני רבו.

 
וכשראתה חנה דעלי הוכיח ממיתת נדב ואביהוא דמורה הלכה 

צווחה להוכיח לעלי א בפני רבו חייב מיתה, אז באתה חנה וק
דאין להוכיח ממיתת נדב ואביהוא דמורה הלכה בפני רבו חייב 

יתת נדב ואביהוא הוא בשביל שלא נשאו נשים, מיתה, די"ל דמ
אל הנער הזה ולכן אמרה אני האשה הנצבת עמכה בזה 

התפללתי, והטעם דאני בעצמי התפללתי ולא הלכתי לעלי 
, ומצוה שהוא יתפלל על צרתי, משום דמצוה בו יותר מבשלוחו

בו יותר מבשלוחו הוא מה"ת, דילפינן לה מהא דכתיב כי יקח, 
שה מצווה על פו"ר, ושפיר אמרינן גבי מצות וע"כ דגם הא

ים, פו"ר עדל"ת, ואין להם התנצלות על מה שלא נשאו נש
רה הלכה בפני רבו חייב ומדהוא"כ דלכן נענשו, ולא נקטינן 

 , ונתקבלו דבריה לעלי ולא העניש את שמואל ודו"ק. מיתה
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