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 ךלפרשת 
 ושנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל 
רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו 

 ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען:
 

ד"ה ויקח וז"ל,  )דף ע"ט.(ונבס"ד לפרש ההמשך, עפי"ד הזוה"ק 
ה חמא אברהם לדבקא עמיה לוט, אלא בגין דצפה ברוח מ

  .הקודש דזמין למיפק מיניה דוד עכ"ל
 

, א"ל דואג האדומי, עד שאתה משאיל )דף ע"ו:(ואיתא ביבמות 
עליו אם הגון הוא למלכות אם לאו, שאל עליו אם ראוי לבוא 
בקהל אם לאו, מאי טעמא דקאתי מרות המואביה, א"ל אבנר, 

לא עמונית מואבי ולא מואבית, אלא מעתה ממזר תנינא, עמוני ו
ולא ממזרת וכו', שאני הכא דמפרש טעמא דקרא, על אשר לא 
קדמו אתכם בלחם ובמים, דרכו של איש לקדם ואין דרכה של 
אשה לקדם, ופריך, היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים 
לקראת נשים וכו', ומסיק בגמ' הכי תרגומא כל כבודה בת מלך 

 .נימה עיי"שפ
 

)סי' והטעם דלא נאסרו הנשים לבוא בקהל, כתב בספר עיר דוד 

בשם הקדמונים, דעיקר חטא אדם הראשון היה שלא המתין  רט"ו(
עד הלילה, ועשה קידוש בערב שבת על יין שסחטה לו חוה, 

דעץ הדעת גפן היה עיי"ש, ומטעם זה לא  )דף ע.(למ"ד בסנהדרין 
צווין על קידוש היום, והיינו טעמא מתה חוה מיד דנשים אינם מ

גבי עמון ומואב דלא נאסרו רק הזכרים, משום דבנות לוט השקו 
אביהם יין ועוררו חטא דאדם הראשון, ולכן הנשים מותרים 

 .דאינם מצווין על קידוש היום
 

, אמר רב אדא בר אהבה נשים )דף כ:(ולכאורה הרי איתא בברכות 
פריך הגמ', אמאי, מצות עשה חייבות בקידוש היום דבר תורה, ו

, וכל מצ"ע שהז"ג נשים )זכור את יום השבת לקדשו זכרהו על היין(שהז"ג הוא 
פטורות, אמר אביי מדרבנן, אמר ליה רבא והא דבר תורה קאמר, 
ועוד כל מצות עשה נחייבינהו מדרבנן, אלא אמר רבא אמר קרא 

בזכירה, והני  ישנו )דלא תעשה מלאכה(זכור ושמור, כל שישנו בשמירה 
)דכל מצות ל"ת בין שהזמן גרמא בין שאין הזמן גרמא נשי הואיל ואיתנהו בשמירה 

איתנהו בזכירה עיי"ש, ועכצ"ל דמאן דס"ל דעץ הדעת  נשים חייבות(
גפן היה לא ס"ל כרב אדא בר אהבה דנשים חייבות בקידוש 
היום משום דזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, וס"ל כמאן דאמר 

, דלכן נאמרו זכור ושמור בדיבור אחד, )פרשת יתרו פ"ז(ילתא במכ
 דזכור מלפניו ושמור מלאחריו דמוסיפין מחול על הקודש עכ"ד.

ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, א"ר  י"ד(-)פרשה י"טאך מצינו במד"ר  
יודן זו שעה יתירה שמוסיפין מחול על הקודש, ובה נגמרה 

שי עיי"ש, ופירשו המפ' דה"א מלאכת העולם, ע"כ כתיב יום הש
יתירה לרבות שעה ראשונה, אחרונה ליום ששי ראשונה לשבת 

 י"ל דזכור ושמור אתיא דנשים חייבות בקידוש היום.  כ"אועכ"ד, 
 

אמר ר"ל מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר  )דף פ"ח.(אך איתא בשבת 
, ה בראשית()מאי שנא דכתיב ה"א ביום גמר מעשיום הששי, ה"א יתירה למ"ל 

מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר אם מקבלין 
ישראל את התורה אתם מתקיימין ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו 
ובוהו עיי"ש, וברש"י עה"פ יום הששי כתב וז"ל, הוסיף ה' 
בששי בגמר מעשה בראשית לומר שהתנה עמהם על מנת 

ע"כ  שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומשי תורה עכ"ל, ולפי"ז
 דתוספת שבת ילפינן ממה שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו.

 
וכתב בספר סמיכת חכמים בהקדמה לסיום מסכת חגיגה 

, דאי ס"ל )פרשת עקב(והתחלת מסכת יבמות, ובספר כסף נבחר 
חמשה חומשי תורה ס"ל דה"א יתירה בא ללמוד שהתנה הקב"ה 

א"כ אי  במעשה בראשית, משא"כ אי ס"ל שבעה ספרי תורות הן,
אפשר דקאי ה"א יתירה ללמוד אם יקבלו חמשה ספרי תורה, 
 ולכן סובר דאתיא להך ילפותא דמוסיפין מחול על הקודש עכ"ד.

 
, תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון ויאמר )דף קט"ו:(ואיתא במסכת שבת 

 )להבדילה מן הסמוכות לה(ה סימניות משה, פרשה זו עשה לה הקב"
, לומר שאין זה מקומה )בתחלה ובסוף ויהי בנסוע הארון(מלמעלה ומלמטה 

)שאינה ראויה לכאן דלאו בהליכות מסעות משתעי לעיל מיניה אלא בדגלים היתה ראויה ליכתב בפרשת 

)לא זה השם של טעמי הסימניות , רבי אומר לא מן השם הוא זה במדבר סיני(

קומה היא דפרשה זו בתחלת מסע שנסעו מהר סיני דאיירי לעיל מיניה ויהי בחודש השני בשנה השנית דמ

, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו, בעשרים לחדש נעלה הענן וגו'(
כמאן אזלא הא דא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, חצבה 

שלמעלה )דפרשה זו ספר לעצמו נמצא עמודיה שבעה אלו שבעה ספרי תורה 

כמאן כר',  ספר לעצמו ושלמטה ספר לעצמו הואיל וזה מקומה נמצא ספר וידבר נחלק לג' ספרים(
מאן תנא דפליג עליה דר', רשב"ג הוא, דתניא רשב"ג אומר, 

 )לעתיד שיהו כל הפורעניות בטלין ולא ידאגו לפורענות ויצר הרע בטל(עתידה פרשה זו 
ה כאן כדי להפסיק שתיעקר מכאן ותכתב במקומה, ולמה כתב

בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה, פורענות שנייה מאי היא 
ויהי העם כמתאוננים, פורענות ראשונה ויסעו מהר ה' וא"ר חמא 

)בתוך ג' ימים למסעם התאוו האספסוף תאוה להתרעם על בר' חנינא שסרו מאחרי ה' 

 ים עיי"ש., והיכן מקומה, אמר רב אשי בדגלהבשר כדי למרוד בהקב"ה(



 

 ב 

הביא  מ"ב(-)פ"גובספר זרע יצחק על משניות מסכת ידים 
  מהגאון מוהר"ר העשיל זצ"ל וז"ל, תנן טעם למה הפסיק 
בין  פורעניות, ומה בכך אם המה סמוכות, ותו בעי טעמא 
למה הפסיק דוקא בזה הפרשה ויהי בנסוע וגו', אך י"ל 

ה עפי"מ דאיתא במדרש רע ירוע כי ערב זר רעה אחר רע
תבוא למקבלי גרים, למה שקשה גרים לישראל כספחת, 

         ד"ה קשים גרים,  )דף ע:(והטעם כתבו התוס' בקידושין 
לפי שאין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות 
בישראל, וגר זה שמערב את עצמו עם ישראל גורם לשכינה 

  .שתסתלק מישראל
 

ה ה' אך במדרש איתא להיפך, תנו רבנן ובנוחה יאמר שוב
רבבות אלפי ישראל אין השכינה שורה אלא על שני אלפים 
ושני רבבות, הרי שהיו ישראל כאן חסר אחד ובא גר זה 
והשלים נמצא גורם לשכינה שתשרה בישראל ע"כ, ולפי"ז 
מוכח מהך קרא ובנוחה וגו' דראוי לקבל גרים, דהלא הם 

  .גורמים שתשרה שכינה בישראל
 

ב, ויאמר משה לחובב וגו' והנה פרשה שלמעלה הימנו כתי
   ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך, 
 ויאמר אל נא תעזוב אותנו וגו', א"כ לא הניחו את יתרו 
לשוב לארצו, ובתר הכי כתיב ויסעו מהר ה' וגו', וא"כ אי לא 
הוי מפסיק בין ויסעו וגו' למתאוננים והיו סמוכין תרי 

י, הו"א דמשו"ה היו שני פורעניות שבא על ישראל אהדד
פורעניות על ישראל מחמת דקבלו את יתרו ולא הניחו אותו 
לפרוש מהם, רע ירוע וגו' רעה אחר רעה על מקבלי גרים 
דגורם שתסתלק שכינה מישראל, ולכן הפסיקו הכתוב 
בפרשת ויהי בנסוע  וגו' ובנוחה וגו', דמכאן מוכח דהגר 

גרים, ולאו מהאי  גורם שישרה שכינה בישראל ורשאי לקבל
  .טעמא בא שתי פורעניות עכ"ד

 
 לומר שמבואר מזה דאי ס"ל דאיכא ה' ספרי תורות אז י

דמקבלין גרים, משא"כ אי ס"ל דאיכא ז' ספרי תורות אז אין 
 מקבלין גרים.

 
  ולפי"ז מובן ההמשך, ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט 
       בן אחיו, משום דדוד המלך ע"ה שעתיד לצאת ממנו, 

    מותר לבוא בקהל,  כל זה םבא מרות המואביה עואף ש
       דלא יבוא עמוני כתיב ודרשינן עמוני ולא עמונית, 
והטעם דהנשים לא נאסרו, משום שאינם חייבים בקידוש 
   היום, והא דזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו אתיא 
    דמוסיפין מחול על הקודש, ולכאורה הרי יש ללמוד 

  תיא דתנאי תוספת שבת מקרא דיום הששי, וע"כ דזה א
במעשה בראשית, ולפי"ז איכא  ך הואוש ברודהתנה הק

חמשה חומשי תורה, ומקבלין גרים, ולזה אמר ואת הנפש 
שגיירו  י"ד(-)פרשה ל"טאשר עשו בחרן ומבואר במדרש רבה 

 אנשים ונשים עיי"ש ודו"ק.

אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה 
חולה מכאן ששוחטין לואיתא במדרש  נפשי בגללך:

 וצ"ב. בשבת
 

ונקתה ונזרעה זרע, מלמד  )דף ל"א:(והנבס"ד, דאיתא בברכות 
שאם היתה עקרה נפקדת דברי ר' ישמעאל, אמר לו ר' עקיבא 
אם כן ילכו כל העקרות כולן ויסתתרו, וזו שלא קלקלה 
נפסדת, אלא מלמד שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח, 

בנים, אחד יולדת קצרים יולדת ארוכים, שחורים יולדת ל
, וכבר [מוחלפת השיטה עיי"ש )דף כ"ו.( ובסוטה]שנים עיי"ש, 

 האריכו לבאר במה תליא פלוגתתם.
 

הקשו התוס', ור' עקיבא  )ד"ה אמר לו(והנבס"ד, דהנה בסוטה 
לימא ליה לנפשיה יסתרו כל יולדות בצער וילדו בריוח וזו 

 פרשת נשא()הואיל ולא נסתרה הפסידה עכ"ק, וכתב בפרדס דוד 
לתרץ קושית התוס', דלכאורה קשה לפי"מ דאמרינן 

דבימי דוד גזרו על איסור  )דף ל"ו:(ובע"ז  )דף כ"א.(בסנהדרין 
יחוד, ופריך יחוד דאורייתא הוא שנאמר כי יסיתך אחיך וגו', 
ומשני מדאורייתא אסור רק אשת איש ואינהו גזרו על יחוד 

יסתתרו כל העקרות, דפנויה עיי"ש, ולפי"ז קשה דמאי פריך 
מהיכא תיתי נאמר כן שיעברו על איסור יחוד, ואיסור יחוד 
דאשת איש הוא דאורייתא, אך לק"מ לפי"מ דאמרינן בנזיר 

גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, א"כ ליכא  )דף כ"ג:(
איסור כלל כיון דכוונתם לשם מצוה שיהא לה בנים כדי 

 .לקיים מצות פריה ורביה
 

ר מיושב קושית התוס' דדוקא לר' ישמעאל דס"ל ולפי"ז שפי
דאם היתה עקרה נפקדת שפיר קשה א"כ יסתתרו כל העקרות, 
אף דיעברו על איסור יחוד, כדי שיהיו נפקדות ויקיימו מצות 
פריה ורביה, משא"כ לר' עקיבא דס"ל דאם יולדת בצער 
יולדת בריוח, א"כ מהיכא תיתי לומר דיסתתרו ולעבור על 

  .ד דהוא דאורייתא עכ"דאיסור יחו
 

מבואר מזה דהא דחיישינן שתלך ותסתתר כדי שיהיו לה 
בנים, היינו שיטעו לומר דשייך בזה עדל"ת, דעשה דפו"ר 

 עיי"ש. )בפרשתן(דוחה לאיסור יחוד, וכ"כ בספר תפארת ראובן 
 

ולכאורה צ"ב דמהיכי תיתי שתטעה כי לצורך קיום פו"ר שרי 
 )דף ס"ה.(י קיי"ל כרבנן ביבמות לה לעבור על אסור יחוד, הר

דהאיש מצווה על פו"ר ולא האשה, וא"כ היכא תהא סבורה 
שנדחה איסור יחוד שמוזהרת בה מחמת מצות פו"ר שאינה 

 מצווה עליה.
 

, אי דוחה לא תעשהה שאך י"ל לפי"מ שהאריכו המפ' לגבי ע
אמרינן עדל"ת דייקא באופן שאותו האיש שעובר על הל"ת 

ו דאפילו כשהשני יקיים המ"ע שרי הוא עצמו מקיים המ"ע, א
 .ליה לאחר לעבור על הל"ת



 

 ג 

 )דף פ"ו:(ונחלקו בזה האחרונים, עיין בכפות תמרים ביומא  
שהביא מספר כסף נבחר שביאר דהא דאמרינן דגדולה 
תשובה שדוחה ל"ת שבתורה, דאעפ"י דכך הוא המידה 
בכה"ת דאמרינן עדל"ת, מ"מ היינו רבותיה דתשובה שאף 

שה הוא רק אצל בני ישראל ועבירת הל"ת כביכול שקיום הע
הוא אצל הקב"ה אפי"ה דוחה, משא"כ בכל התורה לא 

 אמרינן עדל"ת רק היכא שהעשה והל"ת יהיו בחד גברא.
 

ובכפות תמרים האריך להקשות על חילוק הנ"ל, דהא 
אמרינן בהא דאונס ומפתה שנמצא בה דבר  )דף מ.(בכתובות 

א בישראל אינה רשאי לקיימה ערוה או שאינה ראויה לב
שנאמר ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו, אמר רב כהנא 
אמריתא לשמעתיה קמיה דרב זביד מנהרדעא ניתי עשה 
ולידחי ל"ת, אמר לי היכא אמרינן ניתי עשה ונידחי ל"ת כגון 
מילה בצרעת דלא אפשר לקיומיה לעשה, אבל הכא אי אמרה 

ברי הכסף נבחר הנ"ל לא בעינא מי איתיה לעשה כלל, ולד
מאי פריך ניתי עשה דולו תהיה לאשה וידחה לאו דממזרות, 
נהי דלגביה דידיה יש עשה דולו תהיה לאשה, מ"מ לגבי 

 תעשה אדידה ליכא עשה והאיך הו"א שהאשה תעבור על הל
 )דף כ.(בגין עשה דידיה, וכן יש להקשות מהא דאיתא ביבמות 

אוין אי לאו דגזרינן דמן הדין י"ל דעשה דיבום ידחה חייבי ל
בעי לומר  )דף ג:(ביאה שניה אטו ביאה ראשונה, וכן לעיל 

דעשה דיבום ידחה איסור כרת, ואם איתא דבכה"ג שאין קיום 
וחה לא דה שהעשה ועבירת הל"ת בחד גברא לא אמרינן ע

, והרי עשה דיבום תעשה אאמאי עשה דיבום ידחה הל עשהת
או אינו מקיים אותו אלא היבם והאיך יבמתו תעבור על ל

  .מבלי שתקיים העשה
 

דרמיא על איש אחד  ות עשהצאלא ודאי הדבר ברור דכל מ
ומוטלת עליו לעשותה בחברת אדם אחר שפיר אמרינן בזה 

, אע"ג דלגבי אחד מהם ליכא עשה, תעשה אעשה דוחה ל
וה"נ שפיר בדין שיעבור הקב"ה על הלאו כדי שיקיימו 

 אישראל מצות תשובה, דכך הוא המידה דאתי עשה ודחי ל
 דאמרן עיי"ש.כ תעשה

 
ובהגהות רעק"א שעל הכפות תמרים כתב להחזיק יסוד הכסף 

 אמרינן אנבחר דבגווני שאין הל"ת והעשה באדם אחד ל
בתוס' ד"ה לישא שפחה,  )דף מ"א.(עדל"ת, דכן מוכח בגיטין 

שכתבו לתרץ הקושיא למה חצי עבד וחצי בן חורין אינו יכול 
ה, וכתבו לישא שפחה, ניתי עשה דפו"ר ולידחי ל"ת דשפח

בחד תי' כיון דבדידה ליכא עשה והיא מוזהרת שלא לעבור 
על הלאו משו"ה לא אמרינן בזה עדל"ת עיי"ש, וההיא 

שהביא המחבר ראיה ממנה, יש לדחות,  )דף מ.(דכתובות 
ביארו דזה עצמו כוונת הש"ס  )שם(דבאמת בתוס' ישנים 

בתירוצם הכא אי אמרה לא בעינא מי איתיה לעשה כלל, 
נו דבדידה ליכא עשה, ומשו"ה א"א לה לעבור על הלאו, היי

גם מהא דיבמות שכתב הכפות תמרים דבדידה ליכא עשה 

דיבום, גם אין להוכיח הימנה דבאמת י"ל דעשה דיבום חל 
, וא"כ שפיר צדקו )שם(גם עליה, וכ"כ הפני יהושע בכתובות 

דבריהם במש"כ דבכה"ג שמי שעובר על הל"ת אינו מקיים 
 "א עדל"ת עיי"ש.העשה ל

 
הביא אריכות דברים  (246)כלל ע"ג דף מערכת עין  )ח"ה(ובשדי חמד 

בזה, ובתו"ד כתב שנראה שנחלקו בזה המשנה למלך בהל' 
והצידה לדרך, דבמזרחי בפרשת משפטים  ה"ג(-)פ"געבדים 

 עה"פ אם אדוניו יתן לו אשה כתב יתן לו אשה חובה, 
 )דף כ"א:(מרינן בקידושין הקשה א"כ היכא א )שם(ובצידה לדרך 

דהיתר שפחה לעבד הו"ל חידוש, הרי כיון דהו"ל חיוב עליו 
   שיקיים מ"ע דוהתנחלתם, א"כ עדל"ת דלא יהיה קדש, 

תמה על הצידה לדרך דבכה"ג  )שם(ולאו חידוש הוא, ובמל"מ 
ל"ש לומר עדל"ת, כיון דהמ"ע דוהתנחלתם מקיים האדון 

יר הוי חידוש שהותרה לו ואלו הל"ת היא על העבד, וא"כ שפ
  .שפחה עכ"ד המל"מ

 
ומבואר מזה דפליגי בהאי סברא, דהמל"מ נקט כסברת הכסף 
נבחר, דכל שאין העובר על הל"ת מקיים המ"ע לא אמרינן 
בכה"ג עדל"ת, והצידה לדרך ס"ל כסברת הכפות תמרים 
ורעק"א דאף בכה"ג אמרינן עדל"ת עיי"ש, ועיין בשו"ת 

שכתב דבכה"ג ל"א עדל"ת  סי' נ"ב( )סוףתורת חסד חאו"ח 
 .)סי' י'(עיי"ש, ועיין בנפש חיה דיני עדל"ת 

 
כתב בפשיטות דאפילו היכא  )סי' כ"ה(ובספר קול אליהו 

דהעשה מקיים אחד, והל"ת עובר איש אחר, אפי"ה אתי עשה 
דקיים האי גברא ודחי ל"ת שעובר האחר, כמש"כ התוס' 

ד"ה כופין, דהיכא דלא  דף מ"א:()ד"ה וכי, ובגיטין  )דף ד.(בשבת 
פשע אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך עיי"ש, וכתב עוד 
שם דמה"ט אמרינן עדל"ת היכא דהעשה מקיים אחד והל"ת 

 עובר איש אחר, משום דכל ישראל ערבין זה לזה עיי"ש.
 

      ולפי"ז אי אמרינן עדל"ת אפילו היכא דאחד מקיים 
ת, שפיר מובן מה דאמר ר"ע אי העשה והשני עובר על ל"

נימא דאם היתה עקרה נפקדת א"כ ילכו כל העקרות ויסתתרו, 
דיכולה לטעות דלצורך קיום מצות פו"ר של בעלה שרי לה 

 לעבור על איסור יחוד.
 

כתיב כל אלמנה ויתום לא  כ"א(-)פרשה כ"בובפרשת משפטים 
תענון, אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע 
צעקתו, וכתב הבעל הטורים, תענון בנו"ן לשון רבים, אם 
ענה תענה לשון יחיד, לומר אחד עינוי מרובה ואחד עינוי 
מועט, דבר אחר לומר שכל ישראל ערבים זה בזה, שאפילו 
אם ענה האחד כאלו ענו כולם עיי"ש, הרי לן שני טעמים 
למה מתחלה כתיב לשון רבים ולבסוף לשון יחיד, חדא דבא 

מד דאחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט אסור, והב' שכל לל
 ישראל ערבין זה בזה.



 

 ד 

דפליגי  )דף רל"א מדפה"ס(וכתב בספר תולדות יצחק פרשת וישב 
בזה, דאי ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, א"כ ענה תענה 
נמי לא אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם, וילפינן מן ענה 

ואחד עינוי מועט, א"כ מה בא ללמד  תענה אחד עינוי מרובה
תחילה תענון בלשון רבים ואח"כ אמר אם ענה מה דכתיב מ

שהוא לשון יחיד, דאי"ל דבא ללמד אחד עינוי מרובה ואחד 
עינוי מועט, דהלא כבר נלמד מן ענה תענה, ומוכרח לומר דבא 
ללמד דכל ישראל ערבין זה בזה, אבל למ"ד דברה תורה 

גבי ענה תענה נמי אמרינן דברה תורה  כלשון בני אדם, א"כ
כלשון בני אדם, ולא נלמד מיניה אחד עינוי מרובה ואחד עינוי 
מועט, וא"כ נלמד ממה שנאמר מתחלה תענון לשון רבים 

ענה לשון יחיד אחד עינוי מרובה ואחד עינוי ואח"כ ענה ת
 מועט, וא"כ אין לן לימוד דכל ישראל ערבין זה בזה עיי"ש.

 
איתא, דילפינן פריעה מדכתיב  ה"ב(-)פי"טשבת  ובירושלמי

המול ימול מכאן לשני מילות אחת למילה ואחת לפריעה, עד 
)דס"ל לא דברה תורה כלשון כדון כר' עקיבא דו אמר לשונות ריבויין הן 

)דס"ל דברה תורה , כר' ישמעאל דו אמר לשונות כפולות הן בני אדם(

"ש, ועיין בירושלמי סוטה התורה דברה כדרכה עיי כלשון בני אדם(
איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו, על  )פ"ז הלכה ה'(

דעתיה דר"ע לשונות ריבויים הם, והיינו שנשלחו כ"ד 
מרגלים, ור' ישמעאל פליג וס"ל לשונות כפולים הם, ולא היו 
כי אם י"ב מרגלים, דר"י ס"ל דיברה תורה כלשון בני אדם 

 כלשון בני אדם עיי"ש.ורע"ק ס"ל דלא דיברה תורה 
 

ולפי"ז מבואר פלוגתת ר"י ור"ע, דר' ישמעאל לשיטתו דס"ל 
דברה תורה כלשון בני אדם, ולפי"ז אין לן לימוד דכל ישראל 
ערבין זה בזה, ולפי"ז לא אמרינן עדל"ת אלא באותו אדם 
שעובר הל"ת מקיים העשה, ומעתה אין מקום לחוש שילכו 

ת פו"ר, דהא בדידה ליתא כל העקרות ויסתתרו מחמת מצו
לעשה דפו"ר, ורק דנימא דהמצוה השייך לבעלה ידחה הל"ת 
דיחוד, אך בכה"ג לא אמרינן עדל"ת, ולכן אמר ר' ישמעאל 
שאם היתה עקרה נפקדת, משא"כ ר"ע לשיטתו דס"ל לא 
דברה תורה כלשון בני אדם, ולפי"ז אית לן לימוד דכל 

גברי אמרינן עדל"ת, ישראל ערבין זה לזה, ולפי"ז גם בתרי 
ומעתה אין לומר דאם היתה עקרה נפקדת דא"כ ילכו כל 
העקרות ויסתתרו, דהלא תטעה לומר דגם בכה"ג אמרינן 
עדל"ת, ולכן ס"ל לר"ע דאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח 

 וכו', דבמקום צער ודאי אין לחוש שתילך ותסתתר ודו"ק.
 

ילפותות מנא לן הא  מייתי הגמ' כמה )דף פ"ה:(ובמסכת יומא 
מילתא דפיקוח נפש דוחה שבת, וקאמר התם שמואל אי הואי 
התם הוה אמינא דידי עדיפא מדידהו וחי בהם ולא שימות 
בהם, ומסיק התם רבא לכלהו אית להו פירכא לבר מדשמואל 
דלית ליה פירכא, דאשכחן ודאי ספק מנין עיי"ש, ולכאורה 

בהם והא עדיפא קשה לאידך תנאי אמאי לא ילפי מוחי 
מכלהו דידעינן מזה גם ספק פיקוח נפש, וצ"ל דהני תנאי לא 

דרשי וחי בהם לחיי עוה"ז, אלא לחיי עוה"ב וכמש"כ 
בפירושא דהאי קרא וחי בהם לעוה"ב שאם  ה(-)ויקרא י"חרשיז"ל 

תאמר בעוה"ז והלא סופו הוא מת, ומשו"ה לא דרשי מינה 
י תקשי דא"כ היאך למילף דפיקוח נפש דוחה שבת, אך דאכת

 דריש שמואל מזה לפיקוח נפש, ובמאי פליגי.
 

וכ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א אמר, דהנה הישמח משה 
דב"ה ילפי  )דף י"א.(כתב להקשות אהא דאמרינן בברכות  )בפרשתן(

דקורא כדרכו שנאמר ובלכתך בדרך, וב"ש ס"ל בשבתך 
, בביתך פרט לעוסק במצוה, ובלכתך בדרך פרט לחתן וכו'

מאי משמע, בשבת דידך ובלכת דידך הוא דמחייבת הא 
דמצוה פטורא עיי"ש, ומשמע מזה דצורכי הגוף הוה שלו 
משא"כ דבר מצוה, ולכאורה הלא נהפוך הוא דלפי האמת אם 
הולך לצורכי הגוף אין הליכתו שלו רק לצרכי ביתו, משא"כ 
במצוה שהוא לצורך הנפש הוה שפיר צורך עצמו, דאין מלוין 

לאדם בשעת פטירתו לא כסף ולא זהב אלא מצוות  לו
ומע"ט, וזאת באמת נקרא הליכתו, וא"כ אדרבה נימא דהקרא 
אתיא דגם לצרכי מצוה חייב מכש"כ לדבר הרשות, וכתב 
לתרץ די"ל דדברה תורה כלב"א, ולשון בני אדם הוא היפך 
האמת שהליכה לצורך פרנסה וכדומה מקרי לצרכו, משא"כ 

וה, ולכאורה מנלן כאן דכוונת התורה כלשון הליכה לדבר מצ
בני אדם, ומפרש דכיון דלרבות לא צריך קרא  דבמצוה בודאי 
חייב, ש"מ דדברה תורה כלשון בנ"א, וכדרך בני אדם צורכי 
הגוף הוא העיקר וצורך הנשמה הוה טפל, וכתב לפי"ז דהא 
דפסקו הפוסקים דבפסוק ראשון צריך לעמוד אפילו למאי 

"ה דכל אחד קורא כדרכו, דזה תלוי דאם נימא דקיי"ל כב
לפרש הקרא ובלכתך בדרך כפירוש האמיתי של תורה ולא 
כלשון בני אדם, ואפילו עוסק במצוה צריך לקרות, א"כ צ"ל 
דקאי על קבלת מלכות שמים דכתיב בהאי פרשא, וא"כ ש"מ 
ממילא דבלכת הוא דקורא גם פסוק ראשון ואין צריך לעמוד, 

רש כלשון בנ"א ורק בדבר הרשות צריך משא"כ אם נפ
לקרות, אבל עוסק במצוה פטור א"כ לא קאי רק על שאר 
הפסוקים דהלא מפסוק ראשון לא מיפטר אפילו עוסק בדבר 

וא"כ האי בלכתך ממילא לא  )דף י"ג:(מצוה כמבואר בברכות 
שמע מינה רק בשאר ק"ש אבל לא בפסוק ראשון, וממילא 

 כוונה עכ"ד.מסתבר דצריך לעמוד משום 
 

ולפי"ז י"ל דבזה נחלקו הנך תנאי ושמואל, דהנך תנאי ס"ל 
   לא דברה תורה כלשון בני אדם, ואף דבלשון בני אדם, 
חיים הכוונה לחיי עוה"ז, מ"מ לא דברה תורה כלשונם, 
ויתפרש כוונת הכתוב וחי בהם לחיים הנצחים חיי העוה"ב 

לא ילפינן שהוא העיקר ולא לחיים הגופנים בעוה"ז, ולכן 
מינה דין פיקו"נ דדוחה שבת, משא"כ שמואל ס"ל דברה 
תורה כלשון בני אדם, ]עיין בספר מלוא הרועים ערך קרא 

[ ובלשון בנ"א חיים היינו חיי עוה"ז, ולכן )אות ח(כדכתיב 
            שפיר דריש מינה לפיקוח נפש דדוחה שבת, עכ"ד 

 כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א.



 

 ה 

כתבו לבאר דברי המדרש, דהנה  [רש יהונתןעיין ספר מד]ובספרי דרוש 
כתב וז"ל, שאלו את הראב"ד ז"ל, חולה  )פ"ח סי' י"ד(הרא"ש ביומא 

שיש בו סכנה אם לא יאכל בשר, אם יש לפניו נבילה ואין שחוט 
אם לא שנשחט בשבת, כי יש אומרים מוטב שיעבור הוא על לאו 

יש  משיעברו אחרים על איסור סקילה, והשיב דברידנבילה 
אומרים מכוונים הם, אבל י"ל כי איסור שבת כבר ניתן לדחות 
בהבערה ובבישול ובמחמין לו חמין, אי נמי שאי אפשר שלא 
יהא קטן אחד בסוף העולם, אבל אם היה צריך לאכילה לאלתר 
והנבילה מוכנת לו מיד והשחוט מתאחר לו, ודאי מאכילין אותו 

שול, ורבינו מאיר הנבילה ואין ממתינין לשחיטה והפשט ובי
השיב בתשובה על זה והביא דמיון מאוכל נפש ביו"ט דשוחטין 
ביו"ט, דאיכא עשה ול"ת באיסור מלאכה, ומאכל נבילה דאין 
בה אלא לאו, או לומר לנכרי לנחור עופות דליכא אלא איסור 
דרבנן דאין שחיטה לעוף מה"ת, אלא כיון דהתורה התירה לנו 

כל אוכל נפש ביו"ט כמו בחול,  אוכל נפש ביו"ט הוה לדידן
והכי נמי כיון שהתירה תורה פיקוח נפש הוי כל מלאכה שעושה 

 בשבת בשביל חולה שיש בו סכנה כאלו עשאה בחול עכ"ד.
 

ד"ה וגרסינן הביא דברי הראב"ד בתוספת  )שם(ובר"ן ביומא 
דברים וז"ל, שזה החולה איזה איסור עומד ומעכבו, ודאי איסור 

נבילה, תדע שאילו לא היה שבת לא היינו  שבת לא איסור
מבקשים לו נבילה אלא שחוטה, וכיון שכן האיסור העומד עליו 
ומעכבו הוא ששבה להיות היתר גמור לא איסור אחר, ולפיכך 
אין מתירין לו איסור נבילה עכ"ל, ובהמשך חולק הר"ן על סברת 

ד הראב"ד, דלא רק איסור שבת מעכבו אלא גם איסור נבילה עומ
לפניו ומעכבו, וכתב טעם אחר על ששוחטין לחולה ואין נותנין 
לו נבילה וז"ל, אבל נ"ל דלגבי חולה אין איסור נבילה קל 
מאיסור שבת, דנהי דנבילה איסור לאו ושבת איסור סקילה, 
איכא חומרא אחרינא בנבילה, לפי שהאוכלה עובר בלאו על כל 

זיר שהיה שותה יין ואמרו , נ)דף מ"ב.(ית שבה, כדאיתא בנזיר זית וז
לא אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת, אבל 
לענין שבת לא עבר אלא בשעת שחיטה וחד לאו הוא דאיכא 
דמעשה שבת מותרין, ומשו"ה לאוין הרבה דנבילה לא מקרי 

 גבי חד לאו דשבת ואע"ג דהוי איסור סקילה עכ"ל.איסור קל ל
 

ששוחטין לחולה בשבת, רצ"ל דגם וזה ביאור המדרש מכאן 
בכה"ג שיש לפניהם נבילה מוכנת אפי"ה לא יתנו לו נבילה 

 אלא שוחטין לו וכשיטת המתירין לשחוט עכ"ד.
 

ציין לדברי הרשב"א בתשובה  )שם(ובקרבן נתנאל על הרא"ש 
שכתב דדבר זה תלוי אי אמרינן שבת הותרה או  )סי' תרפ"ט(

א"כ שפיר שרינן לשחוט  דחויה, דאי אמרינן דשבת הותרה
דהרי היתר גמור הוא, משא"כ אי אמרינן דשבת דחויה היא אז 
מאכילין אותו נבילה עיי"ש, ובשו"ת חסד לאברהם מהדו"ת 

ד"ה ולהיות כתב, דזה אי שבת הוה הותרה או דחויה  )סי' ס"ז(
תליא בהילפותות להא דפקוח נפש דוחה שבת, דאי ילפינן 

בפירוש אמרה תורה שלא ניתנו מוחי בהם ולא שימות הרי 

המצוות כלל רק במקום שאינו נוגע לחיותו להמיתו ואין לך 
היתר גדול מזה, משא"כ אי ילפינן משאר קראי, י"ל דאיכא 

 מצות שבת אלא שהיא דחויה עיי"ש.
 

כתב, דכוונת אברהם  )עה"פ וחיתה נפשי בגללך(ובאור החיים הקדוש 
 )דף ל"א:(כדאמרינן בברכות אמר אמרי נא אחותי את, היתה במה ש

גבי סוטה דנסתרה ונמצאת טהורה דכתיב ביה ונקתה ונזרעה זרע, 
שאם היתה עקרה נפקדת עיי"ש, וגם כאן רצה אאע"ה ששרה 
תפקד בבנים, על כן הורה לה שתאמר אחותו אני, וממילא תסתר 

 בבית פרעה, וכשתצא טהורה תזכה להפקד בולד עיי"ש.
 

ל דס"ל דאם היתה עקרה נפקדת, אך אך כ"ז א"ש לר' ישמעא
לר"ע דפריך התם א"כ ילכו כל העקרות ויסתרו, אלא שאם היתה 
יולדת בצער יולדת בריוח, נקיבות יולדת זכרים וכו' עיי"ש, לא 
שייך לומר דלכן אמר שתאמר אחותי את, דעי"ז תזכה שרה 

 להפקד בולד, דהא לא ס"ל דאם היתה עקרה נפקדת וז"פ.
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, אמרי נא אחותי את, כדי שתסתתר 
בבית פרעה וכשתצא טהורה תזכה שרה להפקד בולד, כר' 
ישמעאל דס"ל אם היתה עקרה נפקדת, דר' ישמעאל לשיטתו 
דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ולפי"ז אין לן לימוד דכל 

ו ישראל ערבין זה בזה, ולפי"ז לא אמרינן עדל"ת אלא באות
אדם שעובר הל"ת מקיים העשה, ומעתה אין מקום לחוש שילכו 
כל העקרות ויסתתרו מחמת מצות פו"ר, דהא בדידה ליתא 
לעשה דפו"ר, ורק דנימא דהמצוה השייך לבעלה ידחה הל"ת 
דיחוד, אך בכה"ג לא אמרינן עדל"ת, וכיון דס"ל דברה תורה 

, ולכן שפיר כלשון בני אדם, ובלשון בנ"א חיים היינו חיי עוה"ז
ילפינן מוחי בהם לפיקוח נפש דדוחה שבת, ולפי"ז שבת הוא 
הותרה, מכאן ששוחטין לחולה בשבת, אף בכה"ג שיש לפניהם 

 נבילה מוכנת אפי"ה לא יתנו לו נבילה אלא שוחטין לו ודו"ק.
 

*** 
 

ואיתא בנדרים  :ויאמר ה' אלקים במה אדע כי אירשנה
ני מה נענש אברהם אבינו , א"ר אבהו א"ר אלעזר, מפ)דף ל"ב.(

ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו', שמואל אמר 
מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי 
אירשנה, ורבי יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי 

 השכינה שנאמר תן לי הנפש והרכוש קח לך עיי"ש. 
 

ייהו, עפימש"כ הרמב"ן והנבס"ד דריו"ח ושמואל אזלי לשיטת
להמליץ שאברהם אבינו לא קרא תגר חס ושלום אלא  ז(-)פרשה ט"ו

דשאל פן ואולי יעשו הכנעני תשובה על עונם ולא ינתן הארץ 
לבני ישראל דהרי מקרא מלא לא בצדקתך וביושר לבבך אתה 
בא לרשת את הארץ כי אם ברשעת הגוים האלה וגו', ולכן 

ענים יזחרו בתשובה ויתעכב חשש אברהם אבינו שמא הכנ
  .ירושת הארץ עיי"ש



 

 ו 

דכ"ז ניחא אי אמרינן דתשובה  )בפרשתן(וכתב בספר כסף נבחר 
מהני לבני נח אז שפיר יש לומר דאברהם אבינו בהאי פחדא 
הוו יתיב וכדין שאל, משא"כ אי אמרינן דלא מהני תשובה לבני 

ניו אליך, כתיב ישא ה' פ )פרשת האזינו(נח כדאיתא במדרש תנחומא 
אליך נושא פנים כשחוזרים בתשובה ולא לאומות העולם 

 עיי"ש, ולפי"ז אין לו תירוץ על אמרו במה אדע עכ"ד.
 

אך הדבר צ"ב, דאמאי עשה הקב"ה כן דרק לבני ישראל מהני 
ועיין בספר בני יששכר חודש סיון ]תשובה, ולא לגויי הארץ, 

 .[שהביא כמה טעמים ע"ז (מאמר ב' אות ה')
 

 )פרשת נח שנת תשע"ד(קלויזענבורג שליט"א -ק אדמו"ר מצאנזוכ"
אמר לבאר הטעם דלגבי ב"נ לא מהני תשובה, דהנה בספר 

הקשה דהאיך מהני תשובה, הלא קיי"ל  )פ' נצבים(כתנות אור 
, דכל הנראה ונדחה שוב אינו חוזר ונראה, )דף ע"ג:(בפסחים 

ך יהיה ואדם היה נראה בתחלה וכשחטא נדחה מקדושתו והאי
חוזר ונראה בתשובה, ותירצו המפ', די"ל דדוקא גבי בהמה 
דסופו לשחיטה ואמרינן דכל העומד לשחוט כשחוט דמי שפיר 

חים, משא"כ גבי אדם הגם דסוף אדם למות, מ"מ משום ס"ל דנד
זה לא חשוב כמת משום דסופו לחזור ולחיות לתחיית המתים, 

תא הרי חי הוא, אי וממילא ממנ"פ הוה כחי דאי אזלינן בתר הש
אזלינן בתר סופו הרי סופו לחיות חיים הנצחיות, וממילא להכי 
אמרינן גבי אדם דאין דיחוי בבעלי חיים ושפיר מהני תשובה 
עכ"ד, אך כ"ז א"ש רק לגבי ישראל העומדים לתחיית המתים, 
משא"כ בבני נח דאין עומדים לתחיית המתים, לגבי דידהו 

ינם חוזרים ונראים ולכן אינו מועיל אמרינן דאם נראו ונדחו א
 קלויזענבורג שליט"א.-בה עכ"ד האדמו"ר מצאנזלהם תשו

 
לתרץ קושית  )שוב אשיב אות ד'(אך לפימש"כ בספר ייטב פנים 

לילה לאו  )דף י"ב.(הכתנות אור הנ"ל, לפי"מ דקיי"ל בזבחים 
מחוסר זמן, וכל שבאותו יום ואותו מעת לעת לא הוי דיחוי 

  דיומו של הקב"ה אלף שנה, א"כ  )סנהדרין דף צ"ז.(ידוע עיי"ש, ו
 שפיר מהני תשובה דהוה ליה באותו יום, ואין להקשות 
מקרבנות הקרבים  להקב"ה ואמרינן בהו דיחוי, דהא לא קשיא, 
שהתורה נתנה לנו בבחינת זמנים ומועדים וכל דיני שבתות 

ן בתר וימים טובים נופלים תחת הזמן דידן, ולכן בקרבן אזלינ
יומי דידן והוא נדחה, אבל גבי תשובה שאני, שהרי אמרינן 

 תשובה קדמה לעולם, והוא למעלה מן הזמן,  )דף נ"ד.(בפסחים 
   לכן חושבים אצלה יומו של הקב"ה, והוה הכל באותו יום, 

תשב אנוש עד דכא, וכדי  ג(-)פרשה צוזהו ביאור הכתוב בתהלים 
מר כי אלף שנים בעינך שלא תקשי הא הוה ליה דיחוי, על כן א

כיום אתמול, ובאותו יום לא הוי ליה דיחוי כאמור עכ"ד, 
 ולפי"ז י"ל דגם לב"נ מהני תשובה. 

 
אך הא מילתא דתשובה קדמה לעולם תליא בפלוגתא, דאיתא 

ששה דברים קדמו לעולם וכו',   ד(-)פרשה אבמדרש רבה בראשית 
הרים  ר' אהבה ברבי זעירא אמר אף התשובה שנאמר בטרם

ילדו ותחולל ארץ ותבל, ומאותה שעה תשב אנוש עד דכא 
ד"ה אף  )שם סי' ה'(ותאמר שובו בני אדם עיי"ש, וכתב ביפה תואר 

התשובה, דפליגי אי דרשינן סמוכין, דהת"ק לא דריש סמוכין 
ותשב אנוש עד דכא אינו דבוק עם בטרם הרים ילדו, ולכן לא 

ור' אהבה בר"ז ס"ל מני דגם תשובה קדמה לבריאת העולם, 
דדרשינן סמוכין וכתוב בטרם הרים יולדו וכו' תשב אנוש עד 

 דכא שמע מינה דתשובה קודמת לבריאת העולם עכ"ד.
 

איתמר היו לו בנים בהיותו עכו"ם  )דף ס"ב.(ואיתא ביבמות 
ונתגייר, ר' יוחנן אמר קיים פריה ורביה, ריש לקיש אמר לא 

ים פריה ורביה דהא הוו ליה, קיים פריה ורביה, ריו"ח אמר קי
שנולד דמי,   ור"ל אמר לא קיים פריה ורביה גר שנתגייר כקטן

ואזדו לטעמייהו, דאיתמר היו לו בנים בהיותו עכו"ם ונתגייר, 
ריו"ח אמר אין לו בכור לנחלה דהא הוה ליה ראשית אונו, 
ור"ל אמר יש לו בכור לנחלה גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, 

אשמעינן בההיא קמייתא, בההיא קאמר ריו"ח  וצריכא, דאי
משום דמעיקרא נמי בני פריה ורביה נינהו, אבל לענין נחלה 

 דלאו בני נחלה נינהו אימא מודי ליה לר"ל וכו' עיי"ש. 
 

     , כל )דף נ"ט:(מהא דאמרינן בסנהדרין  )ד"ה בני(והקשו התוס' 
יך מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרה, ופר

והרי פריה ורביה שנאמרה לבני נח דכתיב ואתם פרו ורבו, 
ונשנית בסיני לך אמור להם שובו לכם לאהליכם, לישראל 
      נאמרה ולא לבני נח, ומשני ההוא לכל דבר שבמנין צריך 
מנין אחר להתירו, ולכן נשנית בסיני ולא למצות פו"ר עיי"ש, 

"ח דב"נ בני ומשמע דב"נ לאו בני פו"ר נינהו, והאיך קאמר ריו
 פו"ר נינהו עכ"ק התוס' עיי"ש.

 
דלכאורה קשה ג"כ לדעת הסמ"ג  )בפרשתן(ותירץ בספר פרדס דוד 

דס"ל דב"נ מצווים בפו"ר, הא מש"ס  )מובא במל"מ פ"י בה' מלכים(
דסנהדרין מוכח דאינן מצווין, אך י"ל דלכאורה קשה מאי פריך 

"ר, משום דלא והרי פו"ר דפשיטא ליה דב"נ אינן מצווין על פו
אמר ריו"ח  )שם(נמנה בהדי הז' מצות, מהא דאיתא בסנהדרין 

עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה שנאמר תורה צוה לנו משה 
, לנו מורשה ולא להם, ופריך וליחשבה גבי שבע מצות, מורשה

ומשני למ"ד לנו מורשה ולא להם מיגזל קא גזיל ליה והוי בכלל 
ה המאורסה והוי בכלל עריות גזל, ולמ"ד מאורסה דינו כנער
תניא ר' אליעזר אומר כל  )דף ס"ג:(עיי"ש, ולפי"מ דאיתא ביבמות 

מי שאין עוסק בפו"ר כאלו שופך דמים, שנאמר שופך דם האדם 
באדם דמו ישפך וכתיב בתריה ואתם פרו ורבו עיי"ש, וא"כ י"ל 
דבאמת ב"נ מצווה על מצות פו"ר, והא דלא חשיב לה בכלל ז' 

משום דהוא בכלל שפיכת דמים, כמו דמשני גבי עכו"ם מצות, 
שעוסק בתורה, ועכצ"ל דהגמרא בסנהדרין לי"ל הך דרשא 
ומשו"ה פריך דמדלא מני בהדי ז' מצוות משמע דאינם מצווים, 

על מצות אך ביבמות דקאי לשיטת ריו"ח שפיר י"ל דב"נ מצווה 
פו"ר, והא דלא נמנה בכלל הז' מצות, משום דהוא בכלל 

 ציחה הוא מדרשא דסמוכים הנ"ל עכ"ד.ר



 

 ז 

היוצא לנו מזה דריו"ח ס"ל דדרשינן סמוכין, ולכן ס"ל דב"נ 
מצווה אפו"ר, והא דלא חשבינהו למצוה לחודיה, משום דנכלל 
בכלל שפיכת דמים, ור"ל ס"ל דלא דרשינן סמוכין ופו"ר לא 
נכלל בכלל שפיכת דמים, וא"א דב"נ מצווה על פו"ר הו"ל 

 חודיה, וע"כ דב"נ אינו מצווה על פו"ר.למימני ל
 

שכתב דזה אי דרשינן סמוכין  )פרשת וישלח(]ועיין בספר בני שמואל 
בכל התורה או רק במשנה תורה, תליא בפלוגתת ר' יוחנן וריש 

, דר' יוחנן ס"ל דתורה מגילה מגילה ניתנה, )דף ס.(לקיש בגיטין 
שנה כשנגמרה כל הפרשיות היה מחברן בגידין  )כשנאמרה פרשה למשה היה כותבה ולבסוף ארבעים

)שלא נכתבה התורה כלל עד , וריש לקיש אמר תורה חתומה ניתנה, ותופרן(

לסוף ארבעים שנה לאחר שנאמר לו כל הפרשיות בשנה ראשונה ושניה, וקודם שכתבן משה היו סדורות 

עיי"ש, דאי תורה מגילה מגילה ניתנה ואח"כ  לו על פה עד שכתבן(
ן משה, א"כ אמרינן דבכוונה סידרן בסדר הזה כדי שנדרוש סידר

סמוכין, משא"כ אם תורה חתומה ניתנה, וכפירש"י שניתנה 
בשלימותה כסדרה מהקב"ה, א"כ ליכא למידרש סמוכין כי סוד 
צירוף האותיות לה"א הוא והחקר אלוקי תמצא למה סמך 
הכתובים אהדדי, ורק במשנה תורה שמשה הוא שחזר ושנה 

ראל וסידרן מדעתו שם דרשינן סמוכין עכ"ד, הרי דריו"ח ליש
ס"ל דדרשינן סמוכין, ור"ל ס"ל דלא דרשינן סמוכין, ועיין 

שכתבו  )דף ד'(ובהגהות מהר"ץ חיות ביבמות  )שם(בחידושי חת"ס 
א"ר יוחנן מנין לדברי תורה שהן  )דף י.(להיפך, ועיין במכות 

וזאת התורה אשר  קולטין, שנאמר את בצר במדבר וסמיך ליה
 שם משה עיי"ש, הרי דריו"ח ס"ל דדרשינן סמוכין[.

 
בתוס' ד"ה הצד נחש, דשמואל ס"ל מלאכה  )דף ג.(ואיתא בשבת 
 )פ' ויקהל פ"ב.(לגופה חייב עיי"ש, ובספר מעשה רוקח  שאינה צריכה

ג פטור, משום דנסמכה מלאכת כתב, דלכן אמרינן דמלשאצל"
שבת למלאכת המשכן, וכמו שבמלאכת המשכן היה מלאכת 
מחשבת, ה"נ במלאכת שבת לא חייב אלא במלאכת מחשבת 

הלכות שבת המה כהררים התלוין בשערה,  )דף י.(כדאמרינן בחגיגה 
)דמלאכת מלאכת מחשבת אסרה תורה ומלאכת מחשבת לא כתיבא 

  .עיי"ש לה מדנסמכה ציווי שבת למלאכת המשכן( מחשבת לא כתיבא אלא ילפינן
 

ה יכצרה נידפליגי במלאכה שא וןמעש יבור דההוי ביומעתה ר
אי חייבין או פטורין קאי בשיטתייהו, אי דרשינן סמוכין  הופלג

לשיטתיה דס"ל דדרשינן סמוכין בכה"ת  וןמעש יבאו לא, דר
, ולכן דרש סמוכין )דף ס.(ובסנהדרין  )דף כ"ח:(עיין בפסחים 

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

פטורין,  נה צריכה לגופהיבשבת, ולכן ס"ל דעל מלאכה שא
 רק במשנה התורה, לור' יהודה לשיטתיה דלא דרש סמוכין בכ

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

חייבין, ועיין בשו"ת שואל  נה צריכה לגופהימלאכה שא
, מבואר מזה דשמואל דס"ל דמלאכה )ח"ב סי' ס"א( ומשיב מהדו"ק

 חייב, ס"ל דלא דרשינן סמוכין.  כה לגופהנה צריישא

ולפי"ז י"ל דשמואל וריו"ח אזלי לשיטתם, דהנה מה דאמר 
שמואל שנענש בשביל שאמר במה אדע, זהו רק אי לא מהני 

נח, ומעתה שמואל לשיטתו דס"ל דלא דרשינן תשובה לבני 
סמוכין, ולפי"ז י"ל דתשובה לא קדמה לבריאת העולם, ולפי"ז 
אי אפשר לתרץ דלכן לא אמרינן נראה ונדחה אינו חוזר ונראה 
כמש"כ הייטב פנים, ועכצ"ל דלא אמרינן נדחה כיון דסוף האדם 

"ם, לעמוד לתחיית המתים, וזה שייך רק בבני ישראל ולא בעכו
ולכן ס"ל דנענש על שאמר במה אדע, משא"כ ריו"ח לשיטתו 
דס"ל דדרשינן סמוכין ולפי"ז י"ל דמהני תשובה לבני נח, ושפיר 
יש לומר דאברהם אבינו בהאי פחדא הוו יתיב וכדין שאל, ולכן 

 ק."ודו ,ס"ל דנענש על שלא קיבל הגרים
 

**** 
 

ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרכך בארץ לא להם 
, )דף ל"ב.(ואיתא בנדרים  וענו אותם ארבע מאות שנה:ועבדום 

מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים 
ועשר שנים,  שמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה 
שנאמר במה אדע כי אירשנה, ורבי יוחנן אמר שהפריש בני אדם 

 . קח לךמלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש והרכוש 
 

וכתב שם בפי' הרא"ש וז"ל, אעפ"י שעבירת העונש מפורשת על 
אומרו במה אדע, מ"מ עבירה זו הענישתו להיות נופל במה אדע, 

כתב לפרש כוונת הרא"ש וז"ל, פי'  )על העין יעקב(ובעיון יעקב 
לפירושו כי ס"ל בודאי אין הקב"ה מביא תקלה על ידי צדיקים 

שעונשה גדול כל כך, אם לא שעשה לעשות עבירה חמורה 
תחלה איזה עבירה קטנה שעבירה גוררת עבירה עיי"ש, והביא 
שם מה שהקשה הגאון מהור"ר שמואל קאיידנובר ז"ל וז"ל, 

ד"ה לא היה, בהכרח במה אדע  )דף ז:(דלפי מש"כ התוס' בברכות 
היתה קודם מלחמת המלכים דו"ק ותשכח, א"כ היאך הענישתו 

ת נופל בבמה אדע דקדים וצ"ע עכ"ל, ועיין עבירה זו להיו
 בחידושי המהרש"א שהביא ג"כ הקושיא.

 
והנבס"ד, די"ל בכוונת הרא"ש במ"ש להיות נופל בבמה אדע, 
דמזה שחטא במה שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה, 

 'נדמה לו שיהא נחשב במה שאמר במה אדע לחטא, עפמש"כ בס
הרמב"ם ה במה שאמר במה אדע, דשלל דוד לפרש כוונת אאע"

כתב, דהגר מביא בכורים  [לפי"מ שפי' הכסף משנה דבריו] ה"ג(-)פ"דבהל' בכורים 
וקורא מפני שיכול לומר לאבותינו שהרי נאמר לאברהם כי אב 
המון גוים נתתיך, אעפ"י שלא נטלו הגרים חלק בארץ דלענין 

ם הארץ ירושת הארץ שאני, דכשנתן הקב"ה בברית בין הבתרי
לזרעו של אברהם עדיין לא נאמר לאברהם אב המון גוים, וא"כ אז 
לא נקרא הגרים זרע אברהם, והקשה בספר דברי אמת בדרושיו 

, א"כ דמאותה העת דברית בין הבתרים זכו זרע אברהם, )דרוש ב'(
ולא ניתן לאברהם כדי שירשו ממנו זרעו, איך זכה זרע אברהם הא 

עולם, ואפילו למ"ד אדם מקנה דבר הוה זכיה לדבר שלא בא ל
 שלא בא לעולם, אבל לא לדבר שלא בא לעולם עיי"ש.



 

 ח 

דאף  )סי' ר"ט סעיף ד' בהגה"ה(ואפשר לומר, עפי"מ שפסקינן בחו"מ 
למ"ד המקנה דבר שלא בא לעולם לא קנה אם נשבע קנה, וא"כ 
י"ל ה"ה לדבר שלא בא לעולם אם נשבע קנה, וא"כ כאן בברית 

וא"כ זכו  י"ז(-)פרשה ט"והיה שבועה כמש"כ האבן עזרא  בין הבתרים
זרעו של אברהם מכח השבועה, ולכן נכתב ביום ההוא כרת את 
אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ, כלומר מכח כריתת 
ברית שהוא השבועה לזרעך נתתי, אעפ"י שהוא לדבר שלא בא 

 לעולם זכו ע"י כריתת ברית שהיא השבועה.
 

ל דודאי אברהם לא נסתפק כלל בהבטחת הקב"ה אבל ומעתה י"
כוונתו היתה כי שאל במה אדע כי אירשנה לבניו, אירשנה 
דייקא, דלא מהני כיון דהוה לדבר שלא בא לעולם, והשיב לו 
הקב"ה קחה לי עגלה משולשת וכו' דהיינו לכרות ברית דהוה 

 שבועה, ומעתה זוכים מכח השבועה עכ"ד.  
 

הקשה דהיאך קנה יעקב הבכורה  )סי' שכ"ח("ש והנה בשו"ת הריב
מעשיו, הא הוי דבר שלא בא לעולם שהרי יצחק היה חי אז 

דקודם מתן תורה היה מועיל קנין  )סי' רכ"ח(עכ"ק, ותי' הריב"ש 
בדבר שלבל"ע עיי"ש, והטעם דקודם מ"ת מהני קנין אף בדבר 

חז"ל  , עפי"מ שאמרו)פרשת תולדות(שלבל"ע מבואר בישועות מלכו 
אמר ר"ש בן לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום  )דף ג.(בע"ז 

מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשי בראשית  )ה' יתירה למה לי(השישי 
ואמר דאם יקבלו ישראל את התורה מוטב ואם לאו אני מחזיר 
אתכם לתוהו ובהו, ושם בגמ' אמר חזקיה מאי דכתיב משמים 

יראה למה שקטה ואם שקטה  השמעת דין ארץ יראה ושקטה, אם
למה יראה, אלא בתחלה יראה ולבסוף שקטה עיי"ש, ומבואר 
מזה דעד שלא קיבלו בני ישראל את התורה בסיני לא נתבסס כל 
הבריאה, ועמודי שמים ירופפו ונתייראו שמא לא יתקיים העולם, 
וא"כ קודם קבלת התורה כל מהות הבריאה היה כדבר שאינו 

שהרי עדיין היה תלוי ועומד אם יקבלו  קבוע וכדבר שלבל"ע,
ישראל את התורה, ולכן באותה זמן אהני הקנין גם בדבר 

 שלבל"ע, שהרי כל היקום לא הי' קבוע וקיימי עכ"ד.
 

ויהי ערב ויהי בקר יום הששי,  י"ד(-)פרשה י"טאמנם מצינו במד"ר 
א"ר יודן זו שעה יתירה שמוסיפין מחול על הקודש, ובה נגמרה 

העולם, ע"כ כתיב יום הששי עיי"ש, ופירשו המפ' דה"א מלאכת 
יתירה לרבות שעה ראשונה, אחרונה ליום ששי ראשונה לשבת 
עכ"ד, וכתב בספר סמיכת חכמים בהקדמה לסיום מסכת חגיגה 

, דאי ס"ל )פרשת עקב(והתחלת מסכת יבמות, ובספר כסף נבחר 
"ה חמשה חומשי תורה ס"ל דה"א יתירה בא ללמוד שהתנה הקב

במעשה בראשית, משא"כ אי ס"ל שבעה ספרי תורות הן, א"כ אי 
אפשר דקאי ה"א יתירה ללמוד אם יקבלו חמשה ספרי תורה, 
 ולכן סובר דאתיא להך ילפותא דמוסיפין מחול על הקודש עכ"ד.

 
, תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון ויאמר )דף קט"ו:(ואיתא במסכת שבת 

 )להבדילה מן הסמוכות לה(יות משה, פרשה זו עשה לה הקב"ה סימנ

(, לומר שאין זה מקומה )בתחלה ובסוף ויהי בנסוע הארון(מלמעלה ומלמטה 
)שאינה ראויה לכאן דלאו בהליכות מסעות משתעי לעיל מיניה אלא בדגלים היתה ראויה ליכתב בפרשת 

)לא זה השם של טעמי הסימניות , רבי אומר לא מן השם הוא זה במדבר סיני(

היא דפרשה זו בתחלת מסע שנסעו מהר סיני דאיירי לעיל מיניה ויהי בחודש השני בשנה השנית דמקומה 

, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו, בעשרים לחדש נעלה הענן וגו'(
כמאן אזלא הא דא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, חצבה 

ה )דפרשה זו ספר לעצמו נמצא שלמעלעמודיה שבעה אלו שבעה ספרי תורה 

כמאן כר',  ספר לעצמו ושלמטה ספר לעצמו הואיל וזה מקומה נמצא ספר וידבר נחלק לג' ספרים(
מאן תנא דפליג עליה דר', רשב"ג הוא, דתניא רשב"ג אומר, 

 )לעתיד שיהו כל הפורעניות בטלין ולא ידאגו לפורענות ויצר הרע בטל(עתידה פרשה זו 
כדי להפסיק  שתיעקר מכאן ותכתב במקומה, ולמה כתבה כאן

בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה, פורענות שנייה מאי היא 
ויהי העם כמתאוננים, פורענות ראשונה ויסעו מהר ה' וא"ר חמא 

)בתוך ג' ימים למסעם התאוו האספסוף תאוה להתרעם על בר' חנינא שסרו מאחרי ה' 

 י"ש., והיכן מקומה, אמר רב אשי בדגלים עיהבשר כדי למרוד בהקב"ה(
 

כתב דזה דמקבלין גרים תליא א"א  )לוציק דף כ.(ובספר תפארת צבי 
דיש חמשה ספרי תורות או ז' ספרי תורות, דאיתא במדרש בטנך 
ערימות חטים, חד אמר מה בטן ראש ולב מכאן, ורגל וכרעים 
מכאן, ובטן באמצע, אף תורת כהנים ב' ספרים מכאן, וב' ספרים 

וחד אמר מה חטים א"א בלא מכאן, ותורת כהנים באמצע, 
פסולת, אף ישראל צריכין להיות בהן פסולת, והיינו גרים עיי"ש, 
ומעתה אי ס"ל דיש ה' ספרי תורות אז אין לנו קרא דמקבלין 
גרים, וי"ל דאין מקבלין גרים, משא"כ א"א דז' ספרי תורות הן 

 .אז ע"כ הקרא אתי דמקבלין גרים עכ"ד
 

        במה שאמר במה אדע, ולפי"ז א"ש הא דנענש אברהם 
  דכיון דהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה, משום 
      דאין מקבלין גרים, ולפי"ז ס"ל דאיכא ה' ספרי תורות, 
ושפיר י"ל דתנאי התנה הקב"ה במעשה בראשית, ולפי"ז י"ל 
       דקודם מתן תורה היה מהני קנין בדבר שלא בא לעולם 

  לומר דמה וה"ה לדבר שלא בא לעולם, ולפי"ז אי אפשר 
ששאל במה אדע, היתה במה אירשנה לבניו כיון דהוה לדבר 
שלא בא לעולם, דהלא קודם מתן תורה היה מהני קנין לדבר 
שלא בא לעולם, אלא משום דהוה כמסתפק בהשי"ת ולהכי 
   נענש, וזהו כוונת הרא"ש במ"ש עבירה זו הענישתו להיות 

לא קיבל נופל בבמה אדע, היינו שע"י עבירה זו שעשה במה ש
הגרים, נודע שמה ששאל במה אדע הוא משום שהיה כמסתפק 
בהבטחת הקב"ה ולא היתה כוונתו לשאול במה אדע כי אירשנה, 

 וא"כ חטא בזה במה ששאל במה אדע ודו"ק.
 
 
 

 hoilmoshe@gmail.com להערות:
 כאן תוכלו להוריד גיליונות פרשת השבוע מידי שבוע:

http://www.ladaat.info/gilyonot.asp
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