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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר: זאת חקת התורה 
אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך 
פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה 

בשעה , [מובא בישמח משה]ואיתא במדרש  עליה על:
שאמר הקב"ה זאת חקת התורה, שאלו מלאכי 

 , והוא פלא.השרת א"כ למה מת משה
 

הטעם דנגזר על משרע"ה שלא יכנס לאר"י,  דהנה והנבס"ד,
ובלקט  )פרשת ואתחנן(כתב הילקוט ראובני מובא בספר כסף נבחר 

, דהוא משום שאמר שלח נא ביד תשלח )אות ה'(יוסף ערך משה 
וסירב ללכת למצרים, ומקור הדבר איתא במד"ר פרשת שמיני 

יה אמר רב שמואל בר נחמן, כל שבעת ימי הסנה ה ס"ו(-)פרשה י"א
הקב"ה מפתה את משה שילך בשליחותו למצרים, הה"ד גם 
מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך הרי ששה, 
ובשביעי אמר לו שלח נא ביד תשלח, אמר לו הקב"ה, משה 
את אומר שלח נא ביד תשלח, חייך שאני צוררה לך בכנפיך, 
אימתי פרע לו, ר' ברכיה אמר ר' לוי ור' חלבו, ר' לוי אמר כל 
ז' ימי אדר היה משה מבקש תפלה ותחנונים שיכנס לארץ 
ישראל, ובשביעי אמר לו כי לא תעבור את הירדן הזה עיי"ש, 

דששה פגמים היו  )פרשת ואתחנן סי' ו'(ועיין במדרש תנחומא 
למרע"ה דבשבילם נמנע הימנו לבוא לאר"י וחד מינייהו על 

 מה שאמר שלח נא ביד תשלח עיי"ש.
 

כתב להמליץ על משרע"ה, דלכן לא  )אות ע"ו(ד אך בספר עיר דו
)דף זבחים מסכת רצה לילך לפרעה, משום דהיה כהן כדאיתא ב

מדורות העכו"ם טמאים  ,מ"ז(-)פי"חאהלות מסכת ב איתא, וק"א:(
משום שהם מקברים את מתיהם בתוך בתיהם, ולכן טען משה 

, וזהו שאמר דאינו יכול ללכת לבית פרעה שהוא מקום טומאה
לח נא ביד תשלח ואיתא בתרגום יונתן ביד מי שאתה עתיד ש

לשלוח דהוא אליהו, דאעפ"י שהוא ג"כ כהן, הרי לדידיה ס"ל 
כר"ש דאין עכו"ם מטמא באהל, דאתם  )דף קי"ג:(במסכת ב"מ 

קרוים אדם ואין או"ה קרוים אדם, ועל כן הוא ראוי ללכת 
בשם המפ',  )פרשת ואתחנן(עכ"ד, וכ"כ בספר כסף נבחר למצרים 

 עיי"ש. )אות כ"ח(ועיין בספר לקט יוסף ערך משה 
 

אך כ"ז א"ש לר' מאיר דס"ל דעכו"ם קרוים אדם וא"כ גם 
עכו"ם הוא בכלל אדם כי ימות באהל ומטמא באהל, אבל לר"ש 
דס"ל דקברי עכו"ם אינם מטמאין באהל משום דאין עכו"ם 

 .עהרקרוין אדם, לא אתי שפיר במה דמשה סירב לילך אל פ

, דאיתא במסכת דעכו"ם קרוים אדםראיה  ולכאורה יש להביא
דכתיב  )דף מ"ג.(דלולב הגזול פסול, והטעם איתא  )דף כ"ט:(סוכה 

ולקחתם לכם ביום הראשון וגו', משלכם להוציא את השאול 
דלמ"ל קרא דאינו יוצא בגזול,  )דף ל.(ואת הגזול. והקשו בתוס' 

בספר וכתב  צהב"ע עכ"ק,תיפ"ל דאינו יוצא משום דהו"ל מ
דלכאורה קשה למה אמרינן  )חאו"ח סי' כ"ז(בשו"ת חלקת יואב 

דהוי מצהב"ע, ולא נימא דרשאי לגזול משום דאמרינן 
עדל"ת, אך זה טעות משום דהוי עבירה שבין אדם לחבירו, 
ובעבירה שבין אדם לחבירו לא אמרינן עדל"ת, דרק בעבירה 

ג"א בסוף הל' מצה, לשמים אמרינן עדל"ת וכמש"כ השא
אולם כ"ז ניחא רק בסוכה גזולה מישראל, דבזה י"ל דכיון 
דהוא עבירה שבין אדם לחבירו לא אמרינן עדל"ת והוי 
מצהב"ע, משא"כ בסוכה גזולה מעכו"ם, לפימ"ש בשו"ת 

דהאיסור דגזל עכו"ם אינו מצד עצמו רק משום  )סי' כ"ו(חכ"צ 
זול גם מישראל, שלא נרגיל עצמנו במדות רעות ונבוא לג

וא"כ זה לא הוי עבירה שבין אדם לחבירו, כיון דמצד העכו"ם 
אין בו איסור, ושוב אמרינן עדל"ת וליכא בזה מצהב"ע, 
ולפי"ז משום דהוי מצהב"ע הוי אמרינן דיצא, ולכן צריך 

 .דל"ה לכם עיי"שהקרא דלכם לומר דעכ"ז לא יצא משום 
 

כתב דזה אי גזל  דפה"ס()דף כ"ג. מובספר פתח האהל ערך הריגה 
עכו"ם מותר או אסור, תליא בפלוגתא אי אמרינן דעכו"ם 

דעכו"ם  )דף נ"ט.(סנהדרין  'מסקרויים אדם או לא, דלמאן דס"ל ב
 'מסקרויים אדם אז אמרינן גזל עכו"ם אסור, ולמאן דס"ל ב

דאינם  קרויים אדם אז אמרינן גזל עכו"ם מותר  )דף ס"א.(יבמות 
ריך קרא דלכם , ומדאיצט)אות נ"ח(מקץ ן בבנין דוד עיי"ש, ועיי

 קרויין אדם. ר, ע"כ מוכח מכאן דעכו"םאסומשום דגזל עכו"ם 
 

יש לתרץ קו' ד, דםאקרוים עכו"ם אמנם אין ראיה מכאן ד
י ובמהרי"ט אלגאז )סי' מ"ב(בשו"ת שמחת יו"ט  "כשכמ התוס'

דינא דמצהב"ע  , די"ל דבשוגג לא שייך הך)פ"ח סי' ס"ד(בכורות 
אין יוצאין בו, ולכן צריכין קרא דלכם דאינו יוצא עיי"ש, ועיין 

אי בשוגג אמרינן מצוה הבא  )סי' רנ"ד(בשו"ת שנות חיים 
כתב להוכיח  )חאו"ח סי' רצ"ה(בעבירה, ובשו"ת מהר"ם שי"ק 
דבשוגג ל"ש  )פרק לולב הגזול(מדברי הר"ת בספר הישר סוכה 

 )פ"ח אות ס"ה(רי"ט אלגאזי הל' בכורות מצהב"ע עיי"ש, אמנם המה
ס"ל דגם בעבירה בשוגג איכא הפסול דמצהב"ע, ועיין בשד"ח 

יך בזה, ולפי"ז י"ל מה שהאר )כלל ע"ז אות ח'(כללים מערכת מ"ם 
 קרויין אדם.אינם עכו"ם ר, ותומדגזל עכו"ם 



 

 ב 

כתבנו דמחלוקת הפוסקים  )יום ב' תשס"ז(ובחידושינו לסוכות 
וגג אמרינן מצהב"ע או לא, תליא בהטעם הנ"ל אי בש

דאמרינן דאינו יוצא במצוה הבא בעבירה, דאיתא בירושלמי 
א"ר לוי זה שהוא נוטל לולב גזול למה הוא  ,)רי"פ לולב הגזול(

דומה, לאחד שכיבד את השלטון תמחוי אחד ונמצא משלו, 
אמרו אי לו לזה שנעשה שניגורו קטיגורו עיי"ש, וביותר 

, א"ר לוי מי שלוקח ו(-)פרשה לכות במד"ר ויקרא מבואר בארי
לולב גזול למה הדבר דומה, ללסטים שיושב בפרשת דרכים 

 )עבד המלך(ומקפח לעוברים ושבים, חד זמן עבר עלוי חד לגיון 
קם  )לגבות מסים קצובים  של אותה מדינה(למגבי דמוסיא דההיא מדינתא 

ונסב כל מה דהוה  )וגזלו(וקפחיה  )עמד והקדים לפניו על הדרך(קדמיה 
)לאחר בידיה, בתר יומין אצתייד ההוא ליסטא ואתחבש בפילקי 

, שמע ההוא לגיונא ואזל ימים נצוד ונתפס אותו גזלן ונחבש בבית הסוהר(
לגביה, וא"ל הב לי מה דקפחתני ואנא מליף עליך זכו קדם 

כל מה , א"ל מן )תן לי מה שגזלתני ואני אלמוד עליך זכות שתנצל(מלכא 
, לית ליה לההוא )שלקחתי(ומן כל מה דנסבית  )שגזלתי(דקפחית 

והוא  )שתחתי(דתחותי  )וילון ומכסה(גברא כלום אלא הדין טפיטא 
מן דידך, א"ל הב יתה לי ואנא מליף עליך זכו קדם מלכא, 

, א"ל תהוי ידע דאת עליל למחר קדם מלכא )קחהו(א"ל נסביה 
, והוא שאיל ואמר לך אית לך חר לדין()תהא יודע שאתה נכנס למלדינא 

, ואת א"ל אית לגיון פלן )שילמוד עליך זכות(בר נש מליף עליך זכו 
משלח וקרי לי ואני אתי למילף  )המלך(מוליף עלי זכו, והוא 

קדם מלכא, בדינא  )העמידוהו(עלך זכו, קדמוי למחר, אוקימתיה 
אית  שאל ליה מלכא א"ל אית לך בר נש מליף עלך זכו, א"ל

לגיון פלוני מליף עלי זכו, שלח מלכא וקריא ליה, א"ל חכם 
, א"ל חכם אנא )מכיר ויודע אתה על זה האיש זכות(את על הדין גברא זכו 

, כד שלחתני למגבי דמוסיא דההיא מדינתא, קם )יודע ומכיר אני(
קדמי וקפח ונסב כל מה דהוה עמי, והדין טפיטא דהוא מן 

, כל העם צווחין עליו שאמש לקחתיו ממנו()מעיד דידי מסהיד עלוי 
ואומרין אוי לו לזה שנעשה סניגרו קטירוגו, כך אדם לוקח 
לולב לזכות בו, ואם היה גזול צווח לפני הקב"ה ואומר גזול 
אני חמוס אני, ומלאה"ש אומרים אוי לזה שנעשה סניגורו 

 קטיגורו עיי"ש. 
 

ה כבר כתבתי כתב וז"ל, והנ )ח"ו סי' נ'(אך בשו"ת מהרש"ם 
במשפט שלום בסופו בהא דלשיטת איזה אמוראי בדרבנן 

 ה הבא בעבירהומציצא, דעיקר טעמא ד ה הבא בעבירהומצ
הוא משום דמצוות צריכות כוונה, וענין הכוונה לכוין לעשות 

לשם ששה  )דף מ"ו:(זבחים מסכת רצון הבורא ית"ש, וכדאיתא ב
דברים הזבח נזבח לשם ניחוח למי שאמר והיה העולם, וכבר 

בשם הרדב"ז דדוקא בדאורייתא צריך  )סי' ס'( ן אברהםגהמכתב 
כוונה ולא בדרבנן, ולכן בדאורייתא אם הוא עושה המצוה 
בעבירה הרי לא יוכל לכוין לעשות רצון הבורא ית"ש שהרי 
אין רצונו בכך, ובע"כ הוי כעושה שלא בכוונה ולכן לא יצא, 

ה ומצמשא"כ בדרבנן דאין צריך כוונה ולכן יצא אף דהוה 
 עכ"ד. הבא בעבירה

 

הטעם דמצהב"ע הוא ס"ל ולפי הנ"ל י"ל דתלוי בזה, דאי 
משום דאין קטיגור נעשה סניגור, א"כ י"ל דגם בעבירה 
בשוגג חשיב קטיגור דהרי גם שוגג חטא הוא וצריך כפרה, 

 י ס"לדשוגג בלאו צריך כפרה, משא"כ א כנודע שיטת המפ'
כ הוא משום שמתנגד לכוונת המצוה, א"דמצהב"ע דהטעם 

י"ל דזהו דוקא היכא שהזיד ועבר על רצון ה' אז מגרע כוונת 
המצוה, כי מעשיו מוכיחים עליו היפוך כוונת קיום מצוה 
השי"ת, משא"כ כשעבר עבירה בשוגג שלא עלה ע"ד כלל 
לעבור על מצות השי"ת, אז ליכא חסרון בכוונתו להמצוה 

 וי"ל דליכא פסול דמצהב"ע עכ"ד.
 

ונתתם אתה אל אלעזר הכהן והוציא אתה  ג(-)פרשה י"טוהנה כתיב 
אל מחוץ למחנה ושחט אתה לפניו, וברש"י הביא מיסודו של 
ר' משה הדרשן הטעם דמצוה הוא באלעזר הכהן, כשם 
שנקהלו על אהרן שהוא כהן לעשות העגל ולפי שאהרן עשה 
את העגל לא נעשית עבודה זו על ידו שאין קטיגור נעשה 

שת פרה אדומה מוכח דאמרינן אין סניגור עכ"ל, הרי דמפר
 .קטיגור נעשה סניגור

 
דמצות , ובזה יבואר המדרש, כששמעו מלאכי השרת פרשה זו

פרה אדומה הוא ע"י אלעזר הכהן ולא ע"י אהרן, משום 
דאהרן עשה את העגל ואין קטיגור נעשה סניגור, ולפי"ז י"ל 
דטעמא דמצהב"ע הוא משום דאין קטיגור נעשה סניגור, ואף 

ומעתה צריכין לתרץ  היכא דעבר בשוגג אמרינן מצהב"ע,
קושית התוס' דלכן צריך קרא דלכם דנפמ"נ היכא דגזל 
מעכו"ם דלא אמרינן עשה דוחה ל"ת, וכיון דגז"ל עכו"ם 
אסור והוא מטעמא דעכו"ם קרוים אדם, ומעתה יש להמליץ 

, דאינו יכול ללכת לבית פרעה שהוא מקום טומאהעל משה 
 מלאכי השרת א"כ למה מת משה ודו"ק. ולכן שאלו

 
מיסודו של ר' משה הדרשן, הביא רשיז"ל עוי"ל, דהנה  ב(

דהטעם דפרה אדומה הוא, משל לבן שפחה שטינף פלטין של 
מלך אמרו תבוא אמו ותקנח הצואה, כך תבא פרה ותכפר על 

 העגל עכ"ל, הרי דפרה אדומה בא לכפר על חטא העגל.
 

רה צ"ב מפני מה הוזקקו בני ישראל והנה המפ' כתבו דלכאו
שבאותו הדור לכפרה על חטא העגל, הלא כל החוטאים כבר 
נענשו במיתה כמפורש בפרשת כי תשא, וג' עניני מיתה היו 
לחוטאים בסייף ובמגיפה ובהדרוקן עיי"ש ברש"י, וא"כ אותן 
שנשארו בחיים, לא חטאו כלל ומדוע הוצרכו לכפרה, אך י"ל 

מעון ממש, אך מ"מ בכלל ערבות נתפשו  דנהי שהיו נקיים
באותו עון שכל ישראל ערבין זה לזה, ומה שמצינו שנכנסו 
לערבות בערבות מואב, היינו על הנסתרות, אבל על הנגלות 

, וכן הוא )דף מ"ג:(סנהדרין מסכת חל הערבות מיד כמבואר ב
דכבר במתן תורה נכנסו בחיוב  )פ"ה(במכילתא פרשת יתרו 

 לות עיי"ש, ולכן הוצרכו לכפרה על חטא העגל.ערבות על הנג
 



 

 ג 

אך לכאורה יש להעיר, דכיון דכל דין ערבות הוא משום שיש 
בידו למחות, וכל שא"א למחות אין בו דין ערבות, ואיתא 

אמרה מדת הדין לפני הקב"ה, רבש"ע מה  )דף נ"ה.(שבת מסכת ב
נשתנו אלו מאלו, אמר להו הללו צדיקים גמורין והללו 

גמורים, אמרה לפניו רבש"ע היה בידם למחות ולא  רשעים
מיחו, א"ל גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם, 
אמרה לפניו רבש"ע אם לפניך גלוי להם מי גלוי עיי"ש, הרי 
דאם גלו  וברור שלא יקבלו ליכא דין תוכחה וערבות, א"כ 
במעשה העגל שלא היה בידם למחות בעוברי עבירה, כי היו 

ורגין כל מי שעמד לנגדם כמו שמצינו דהרגו את חור, ה
עה"פ וירא אהרן ויבן  )דף ז.(סנהדרין מסכת וכדרשת חז"ל ב

מזבח וגו' שראה חור שזבוח לפניו אמר אי לא שמענא להו 
השתא עבדו לי כדעבדו בחור עיי"ש, לפי"ז לא חל עליהם 

 שום חיוב מדין ערבות.
 

דזה אי במקום שאין בידו  כתב )ח"ד דף ס"ג:(ובספר חיי נפש 
למחות ליכא חלות הערבות תליא אי דרשינן טעמא דקרא, 
דאי דרשינן טעמא דקרא י"ל דהטעם שהאיש נכשל בעוון 
אחיו הוא משום שיש בידם למחות, ולכן כל היכא דאין בידו 
למחות ליכא חיוב דערבות, משא"כ אי לא דרשינן טעמא 

חמת שיש בידם דקרא, לא אמרינן דחיוב הערבות הוא מ
למחות אלא דגזיה"כ הוא דכל ישראל ערבין זל"ז ובכל גווני 

 המה ערבין עיי"ש.
 

ד"ה משה לא מצא בי כתב וז"ל, איתא  )פ' בחקתי(ובכסף נבחר 
במפ' דחטא של משה היה במה שהכה את הסלע, כי היה 
חקוק עליו שם המפורש ומעל בהקדש, ומה פעולה עשה 

גב דלגבי מעילה כתיב ואיש כי  שהוציא מים לשתות, ואף על
יאכל קודש בשגגה דוקא אכילה, אלא צריך לומר דשתיה 

 בכלל אכילה עיי"ש. 
 

והנה הא דשתיה בכלל אכילה, איתא בירושלמי מס' שבועות 
דילפינן מהא דכתיב בוידוי מעשר לא אכלתי באוני  )פרק ג' ה"ב(

א ממנו והרי קיי"ל דאונן אסור אפילו בשתיה ולמה אמר קר
  .לא "אכלתי" אלא ודאי דשתיה בכלל אכילה עיי"ש

 
דהא דילפינן  )דף כ"ג.(בס' עבודת הלוים עמ"ס שבועות  בתוכ

מהך קרא הוא רק למ"ד דדרשינן טעמא דקרא, דבאמת יש 
לעיין דמנלן ללמוד דשתיה בכלל אכילה, דילמא באמת מותר 
שתיה לאונן, ולכן אמר קרא לא אכלתי, ומהיכי תיתי דשתיה 

ל אכילה, וצ"ל דכיון דהטעם שאסור לאונן לאכול מעשר בכל
דהוא משום שאכילת  )מצוה תר"ח(וקדשים איתא בס' החינוך 

מעשר וקדשים צריך שיהיה בשמחה, וא"א לאונן לשמוח 
ולכן אסור לו לאכול, וטעם זה שייך גם בשתיה, דגם השתיה 
צריך שיהיה בשמחה, וא"כ זה ודאי דשתיה ג"כ אסור, 

אמר קרא "לא אכלתי" וע"כ דשתיה בלל אכילה, ואעפי"כ 
אמנם כ"ז אי דרשינן טעמא דקרא ולכן מוכרח דשתיה אסור, 

ושפיר ילפינן דשתיה בכלל אכילה, משא"כ למ"ד דלא 
דרשינן טעמא דקרא, אין ראיה דלעולם י"ל דשתיה מותר 
לאונן, ולכן אמר קרא לא אכלתי, ואין ראיה דשתיה בכלל 

עכ"פ מבואר מזה דהא דשתיה הוא בכלל  אכילה עכ"ד עיי"ש,
 .אכילה הוא רק למ"ד דדרשינן טעמא דקרא

 
בשעה שאמר הקב"ה זאת חקת ומעתה יבואר דברי המדרש, 

פרה אדומה באה לכפר על חטא העגל, והטעם דהתורה, 
דנצרכו לכפרה אף שהחוטאים כבר מתו, הוא משום שנתפשו 

פשר למחות באותו עון מכלל ערבות, ואף דכאן לא היה א
ובכה"ג אין בו דין ערבות, ומוכח מכאן דלא דרשינן טעמא 

ולפי"ז שתיה לא הוי בכלל אכילה, ולפי"ז בהכאת סלע דקרא, 
לא מעל בהקדש, ולכן שאלו מלאכי השרת א"כ למה מת משה 

 ולא בא לארץ ישראל ודו"ק.
 
 
 
וז"ל, כיון שהגיע משה  )פרשת חוקת(דאיתא בילקוט עוי"ל,  ג(

מור אל הכהנים, אמר לפניו רבש"ע אם נטמאו במה לפרשת א
טהרתן, ולא השיבו, כיון שהגיע לפרשת פרה, א"ל זו טהרתן, 
ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, והקשה הקרבן אהרן 
דבאמת הו"ל להסמיך מיד פרשת פרה אחר פרשת אמור אל 
הכהנים, כיון דהפרה הוי התיקון על הטומאה הנזכר בפרשת 

דלמאן דס"ל לה יטמא מצוה ניחא, דאי הוה אמור, ותירץ 
כתיב פרשת פרה אצל פרשת אמור, הו"א בטומאה זו דמצוה 
מה"ת בהא מהני טהרה דפרה ולא בשאר טומאות דרשות הן, 

 ולכן לא הסמיכו הכתוב לפרשת אמור עיי"ש.
 

ולכאורה יש להביא ראיה כהמ"ד דלה יטמא מצוה, דכתיב 
מר אל הכהנים בני אהרן בפרשת אמור, ויאמר ה' אל משה א

ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו: כי אם לשארו הקרב 
אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו: ואיתא בתורת כהנים 

יאמר לאמו מה תלמוד לומר לאביו, מה אמו שהיא  )אות ד'(
מתחללת הרי הוא מיטמא לה, אביו שאינו מתחלל אינו דין 

מה אמו בידוע אף אביו בידוע  שיטמא לו, אילו כן הייתי אומר
)רוב בעילות אחר הבעל וזו היא חזקה , אביו חזקה מנין )שהיו חבושין בבית האסורין(

  ., תלמוד לומר ולאביו עיי"שחולין )דף י"א.(מסכת כדאמרינן ב
 

כתב, דהקשה לו הר"י הצרפתי  )ח"א סי' כ"ז(ובשו"ת הרשב"א 
שפיר מיטמא וע"ז דליטמא לאביו ממה נפשך, אי הוה אביו 

לו, אי לאו אביו הוא א"כ הוא ממזר ואינו מוזהר על הטומאה, 
ותירץ הרשב"א, דמלבד ההיתר שיש  )וכן הקשה בפירוש הר"ש משאנ"ץ(

בו, יש אפילו מצוה ליטמא לקרובים, ולכך איצטריך לאביו 
לומר שיהא מצוה ליטמא לו עיי"ש, וכתב בספר פנים יפות 

ב"א א"ש דייקא לר"ע דס"ל דתירוצו של הרש )פרשת אמור(
לה יטמא מצוה עיי"ש, ומוכח מזה כהמ"ד  )דף ג.(סוטה מסכת ב

 דלה יטמא מצוה.



 

 ד 

ד"ה ובזה אמרתי,  )סי' רע"א(אולם בשו"ת בית שערים חאו"ח 
כתב ליישב קושית הר"י הצרפתי באופן אחר, עפימש"כ 

וז"ל, כמה חמורה מצות אבל,  )פ"ב ה"ו(הרמב"ם בהל' אבל 
ן נדחית לו הטומאה מפני קרוביו כדי שיתעסק שהרי הכה

עמהם ויתאבל עליהם, שנאמר כי אם לשארו הקרוב אליו 
לאמו ולאביו וגו' לה יטמא עכ"ל, הרי דטומאה הותרה רק 

שכתב  )מצוה רס"ג(מצד אבילות, ועיין בספר החינוך פרשת אמור 
וז"ל, וראוי באמת למשרתי השם להתרחק ממנו, זולתי 

ר להם כי אחיהם בשרם הוא, וכל דרכי התורה בקרובים שהות
דרכי נועם ונתיבותיה שלום, ולא רצתה לצערם כל כך, כי יחם 
לבבם על הקרוב המת שלא יוכלו להתקרב תוך האהל אשר 
הוא בתוכו, ולשפוך את רוחם ולהשביע נפשם בבכי עליו 
עכ"ל, מבואר מזה שהותר להם הטומאה כדי שינהגו אבילות 

  .ולויקל צערם הגד
 

דרוב אינו  )דף ו:(ב"ק מסכת ולפי"ז י"ל לפימש"כ השיט"מ ב
רק ספק אלא שהתורה החשיב ספק זה כודאי עיי"ש, א"כ כ"ז 
מה שנוגע לד"ת, אבל בענין חום הלב על קרובו המת ודאי לא 
יחם לבבו על אביו שהוא ספק דילמא לאו אבוהי, ואף דלענין 

, כמו על אמו ד"ת אזלינן בתר רוב, מ"מ לדידיה ספק הוא
שהוא אמו בודאי, וא"כ שפיר הו"א דלאמו הותרה טומאת 
כהנים מטעם הרא"ה הנ"ל, אבל לאביו כיון שאין נפשו 
עגומה כ"כ כיון שהוא מסופק אם הוא אביו, לא הותרה, כיון 
שאצלינו עפ"י ד"ת הוא כהן וודאי ואינו ממזר, דהא לד"ת 

קרא לאביו אזלינן בתר רוב אף שהוא מסופק ולהכי צריך 
עכ"ד, והיוצא לנו מזה דא"א רוב הוה ספק אינו מוכרח לומר 
דלה יטמא מצוה, דקושית הר"י הצרפתי יש לתרץ אפילו אי 

 ס"ל לה יטמא רשות.
 
במדרש ו ,ס"ו(-)פרשה י"אשמיני  במד"ר פרשתמה דאיתא  הבאנוו

דששה פגמים היו למרע"ה דבשבילם  ,ן סי' ו'(ואתחנ פרשת)תנחומא 
מנו לבוא לאר"י וחד מינייהו על מה שאמר שלח נא נמנע הי

 ביד תשלח עיי"ש.
 

וכבר כתבו המפ' דמרע"ה טעם גדול היה לו בסירובו לילך 
למצרים, כי רצה שהקב"ה בעצמו יגאלם דבכך יהיה גאולת 
עולם, שהרי מעשי הקב"ה המה נצחיים ודבר אלוקינו יקום 

נושע בה' תשועת  ישראל י"ז(-)פרשה מ"חלעולם, וכדכתיב בישעיה 
עולמים, ולכן אמר שלח נא ביד תשלח, ועיין בתרגום יונתן בן 
עוזיאל שכתב דהיינו ביד פנחס דחמי למשתלחא בסוף יומיא, 
שהתחנן שיהא גאולת עולם ע"י אליהו כפי שעתיד להיות 

עה"פ ויאמר משה  ס"ד(-)פרשה גבקץ הגאולה, ועיין במד"ר שמות 
ושע בן לוי משל למלך שהשיא אל האלקים מי אנכי, א"ר יה

את בתו ופסק ליתן לה מדינה ושפחה אחת מטרונית, ונתן לה 
שפחה כושית, א"ל חתנו לא שפחה מטרונית פסקת ליתן לי, 
כך אמר משה לפני הקב"ה, רבון העולמים כשירד יעקב 
למצרים לא כך אמרת לו אנכי ארד עמך מצרים ואנכי אעלך 

כה ואשלחך אל פרעה, לא גם עלה, ועכשיו אתה אומר לי ל
אנכי הוא שאמרת לו ואנכי אעלך גם עלה עיי"ש, וכוונת 
המדרש דמשה טען דכיון דהקב"ה הבטיח דהוא יגאלם, 
ממילא דבכך הו"ל גאולת עולם, וזה הדמיון לשפחה 
מטרונית, משא"כ אם הגאולה יהיה על ידי שליח, הו"ל רק 

ן סירב גאולה זמנית ובבחינת שפחה כושית, ולפי"ז בדי
 מרע"ה ללכת למצרים, ולא היה לו להיענש על כך.

 
ולכאורה הרי לא היה אפשר שהקב"ה יגאלם בעצמו כיון 
דעדיין לא נשלם הזמן, וההבטחה דאנכי אעלך גם עלה חל 
כאשר יתקיים בהם הגזרה ועבדום וענו אותם ארבע מאות 
שנה, ולפי"ז לאו שפיר עשה משה בסירובו ללכת בשליחותו 

 ם.של מקו
 

אך נודע מה שתירצו המפ' די"ל דלכן יצאו בני ישראל 
ממצרים טרם נמלאו להם ארבע מאות שנה, דקושי השעבוד 
שהמצריים שיעבדום בעבודת פרך יותר ממה שנגזר עליהם, 
זאת עלתה להם להשלים הזמן, ומעתה כיון שנשלם הזמן א"כ 
שפיר היה משה צדק בטענתו שראויים בני ישראל לצאת 

ע"י הקב"ה בעצמו ולא ע"י שליח, כיון שכבר נשלם  ממצרים
 זמן של הד' מאות שנה שנקצב עליהם.

 
אהא דאמרינן שם  )דף י:(שבת מסכת אך לפימש"כ התוס' ב

דבשביל משקל שני סלעים כלי מילת וכו' ונתגלגל הדבר 
דאע"ג דבלא"ה  )ד"ה ה"ג(וירדו אבותינו למצרים, וכתבו התוס' 

ם וגו' שמא לא היה נגזר עליהם עינוי נגזר ועבדום וענו אות
כ"כ אלא עי"ז וכו' עיי"ש, הרי דקושי השעבוד נגזר בשביל 

  .מכירת יוסף, וא"כ לא היה יכול להשלים הזמן דד' מאות שנה
 

וכתבו המפ' דתליא בהא, דא"א דמכירת יוסף נחשב לחטא אז 
קושי השעבוד בא לכפר על חטא דמכירת יוסף ולא השלים 

א"א דמכירת יוסף לא הוי חטא אז שפיר י"ל הזמן, משא"כ 
 דקושי השעבוד השלים הזמן.

 
כתב בענין מחלוקת יוסף והשבטים,  )פרשת וישב(ובפרדס יוסף 

שיוסף הביא עליהם דיבתם רעה שאוכלים אבר מן החי, דאין 
הכוונה שהיו אוכלים ממש אבמה"ח בעין ח"ו, אלא שהיו 

תר, ולאחר מבטלים מתחלה את האבר מן החי ברוב הי
שנתבטל ברוב ונפקע איסורו ליעשות כהיתר היו אוכלים 
אותו, ויוסף טען כנגדם דלאו שפיר עבדי כיון דקיי"ל אין 

  .מבטלין איסור לכתחלה, ואין רשאים לעשות כן
 

 )תמים דעים סי' רל"ט(ופלוגתתם היתה, דיוסף ס"ל כשיטת הראב"ד 
איסור דמה"ת אין מבטלין איסור לכתחלה ונמצא דעברי א

)דף חולין מסכת דאורייתא, אמנם השבטים ס"ל כשיטת רש"י ב

ד"ה חידוש, דדין דאין מבטלין איסור לכתחלה אינו אלא  צ"ח:(
מדרבנן, ואמילי דרבנן לא היו האבות מקפידין, וכמש"כ 



 

 ה 

, דאף דאיתא )סי' י'(וכ"כ בשו"ת הרמ"א  )ח"ב סי' תרצ"ו(הרדב"ז 
ה אפילו דברי סופרים, היינו דקיים אאע" )דף כ"ח:(יומא מסכת ב

אברהם לבדו אבל זרעו אחריו לא היו זהירין במילי דרבנן, 
וע"כ התירו השבטים לעצמם לבטל האבמה"ח לכתחלב 

 ברוב, כיון דמה"ת שרי לכתחלה לבטל ברוב עכ"ד.
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, דכששמעו מלאכי השרת פרשת 
א משום פרה אדומה שלא נסמכה אחרי פרשת אמור, דהו

רוב הוי ודאי, ואמרינן לפי"ז י"ל דודס"ל לה יטמא מצוה, 
דמותר לבטל איסור לכתחלה מה"ת, ולפי"ז ליכא חטא 
דמכירת יוסף, ושפיר י"ל דקושי השעבוד השלים הזמן, 
ונמצא דבנ"י שפיר השלימו חלקם בגלות מצרים, ובאשר לכך 
ראוי שהקב"ה בעצמם יגאלם לתשועת עולמים, שהרי אין 

שלח  אמר משהגליות להשלים הזמן, וכדין   רך עוד בשארצו
 ודו"ק. א"כ למה מת משהנא ביד תשלח, ו

 
מנא הא מילתא דאמור  )דף י"א.(חולין מסכת דאיתא בעוי"ל,  ד(

, רבה בר רב שילא אמר )ברובא דליתיה קמן(רבנן זיל בתר רובא 
אתיא מפרה אדומה דאמר רחמנא ושחט ושרף, מה שחיטתה 

, )שלא ינתחנה(שלימה, אף שריפתה כשהיא שלימה כשהיא 
וליחוש דילמא טרפה היא, אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר 

הביא  )ח"ב סי' ל"ח(רובא וכו' עיי"ש, ובשו"ת דובב מישרים 
קושיא בשם הגאון אבד"ק שברשין זצ"ל, דלפי"ז האיך יכולין 

 )דף כ"ב.(פסחים מסכת להזות מאפר פרה, דהלא מבואר ב
"ש גיד הנשה אסור בהנאה עיי"ש, וכיון דצריך לשורפו דלר

כשהיא שלימה, לא היו יכולין ליקח הגיד הנשה, וכיון 
ששרפוהו יחד עם הגיד הנשה שאסור בהנאה, והוי מן 
הנקברין שאפרן אסור, ואיך יכולין להזות מאפר הפרה כיון 
דנתערב בו אפר גיד הנשה בשעת השריפה, ונאסר כל האפר 

יך יכולין ליהנות ממנו ולהזות מאפרו, ואין לומר בהנאה, וא
דהאפר של גיד הנשה בטל ברוב האפר של הפרה, דהא ר"ש 

)פ"ב ס"ל דס"ל דמין במינו לא בטל, עיין בר"ש מס' טבול יום 

, וכיון דהאפר נתערב ולא בטל, איך יכולין ליהנות ממנו מ"ג(
 ולהזות, הרי אסור בהנאה. 

 
  )פ"ב ה"א(פסחים מסכת הירושלמי בוביותר קשה לפי"מ דמוקי 

הך דשולח אדם ירך לנכרי, דזהו דוקא בגיה"נ של נבלה, אבל 
בגיד הנשה של כשירה לכו"ע אסור בהנאה עיי"ש, א"כ גם 
לדידן קשיא כיצד משכחת לה הזאת אפר פרה והרי אסורה 
בהנאה, דאין לומר דנתבטל ברוב, דהא בקדשים לא מהני 

, לפימש"כ הש"ך )כלל ג'(ורייתא ביטול, כמש"כ באתוון דא
דבלא נודע התערובות לא שייך ביטול,  )סי' ק"ט ס"ק י"ב(יור"ד 

ושם איתא דבעינן דווקא  ה"א(-)פ"בומקורו מהירושלמי ערלה 
ידיעת בעלים, א"כ בהקדש דהגבוה הם בעליו והגבוה יודע 
איזה הוא ההקדש ואיזו הוא החולין, א"כ שפיר ראוי לומר 

טול להקדש עיי"ש, ולפי"ז קשה כיצד אפשר שלא יהיה בי
 להזות מאפר הפרה הרי נהנה מאיסור הנאה.

ר"ה מסכת לפי"מ דמבואר ב )ח"א סי' ל"ח(ותירץ בשו"ת אבני ציון 
דהמודר הנאה ממעין טובל בו טבילה של מצוה, שאין  )דף כ"ח.(

כאן אלא הנאת קיום המצוה ומצות לאו ליהנות ניתנו, וא"כ 
סר בהנאה עכ"ז מותר להזות בו כיון דמצות לאו אף דהאפר נא

 ליהנות ניתנו עכ"ד.
 
לפימש"כ המפ' לחדש דבכהנים אמרינן מצות  ך יש להעירא

, )דרוש לחנוכה(ליהנות נתנו עיין בשו"ת אהל יושע ח"ב בסופו 
מסכת מפרש דברי רש"י ז"ל ב )ח"א סי' י"ח אות ו'(ובשו"ת אבני ציון 

לאו ליהנות נתנו לישראל להיות  שכתב מצות ח.(")דף כר"ה 
קיומם להם הנאה אלא לעול על צואריהם ניתנו, ולכאורה הא 
פשיטא דבישראל איירי ולא בעכו"ם ואמאי כתב רש"י 
לישראל, ולהנ"ל דבכהנים אמרינן מצות ליהנות ניתנו ע"כ 

ומעתה הדקל"ד דהיאך אפשר  כתב רשיז"ל לישראל עיי"ש,
 רי נהנים מאיסור הנאה.להזות מאפר פרה על הכהנים ה

 
קושית הרה"ג  כתב לתרץ )ח"ג בפתיחה(בשו"ת אבני ציון אך 

דהיה מקום לומר דאע"ג דאפר הפרה נאסר  ,משברשין זצ"ל
ל"ת, וחה דשה בהנאה מ"מ יכולים הכהנים להזות בה מדין ע

דהרי מצוה על הכהן לטהר עצמו כדי שיכול לעשות העבודות 
י עשה דעבודה במקדש ודחי ולאכול בקדשים, ואמרינן דאת

וחה דשה איסור הנאת אפר גיד, אך י"ל דלא שייך לומר בזה ע
ל"ת כיון דלאו בעידנא הוא, דהרי הזאת מי חטאת אינו מצוה 
מצד עצמו רק שעל ידה יוכל הכהן לעשות עבודה במקדש 

שה עאמרינן א בקדשים, וכה"ג דלא הוי בעידנא ל ולאכול
 ל"ת עכ"ד.וחה ד
 
 )דף ח:(דבעינן בעידנא איתא במסכת ביצה  נה בטעמאהו

, דהיכא אמרינן אתי עשה ודחי ל"ת )דף קל"ב:(ובמסכת שבת 
כגון מילה בצרעת אי נמי ציצית וכלאים דבעידנא דמיתעקר 
ללאו קא מוקים עשה וכו' עיי"ש, וכתב הברוך טעם דין 

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

אלא דגזירת הכתוב דעשה דחי לל"ת, משו"ה כיון דחידוש 
הוא דחידשה 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 

 מרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ד.רחמנא דא
 

, דלמ"ל )ד"ה כולה(הקשו התוס'  )דף ה:(והנה במסכת יבמות 
הילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית, נילף משריפת 
קדשים, מדאיצטריך התם קרא  לומר דלא דחי דכתיב והנותר 

ד בוקר בא הכתוב ליתן בוקר שני לשריפתו, וטעמא ממנו ע
דאינו דוחה משום דיכול להמתין ולשורפו לאחר יו"ט, מכלל 
דבעלמא אמרינן עשה דוחה ל"ת, ותירצו דהתם איצטריך קרא 
משום דאפילו אוכל נפש שרי, ולמ"ד נדרים ונדבות אין קרבין 

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



 

 ו 

ברי התוס' דלמ"ד אין קרבין ביו"ט שפיר מצינו מבואר מדו
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.(ם דס"ל במסכת ביצה דב"ש לשיטת
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 

פת קדשים אינה תיכף על מלאכת הבערה, והמצוה דשרי
)דף מתקיימת רק בשעה שנשרף כזית, וכדאיתא במסכת פסחים 

שכתב דמ"ע  )מצוה קמ"ג אות ד'(עיי"ש, ועיין במנחת חינוך  מ"ט.(
דשריפת קדשים הרי הוא ככל המצות דשיעורן בכזית עיי"ש, 

, והאריכו בזה )סי' ר"ו(ועיין בשו"ת מהר"ם שי"ק חאו"ח 
  .האחרונים

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

דבישרא אגומרי אית בה  )דף קל"ד.(עפי"מ דאיתא במסכת שבת 
משום מכבה, והיינו שתחלתו מכבה וסופו מבעיר, ולפי"ז 
בשריפת בשר קדשים לא הוי בעידנא עיי"ש, ולפי"ז אי ילפינן 
עדל"ת משריפת קדשים ובשריפת קדשים הלא לא הוה 

 אמרינן עדל"ת אף היכא דלא הוה בעידנא.בעידנא, אז י"ל ד
 

, 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'  בציצית אלמא אתי עשה ודחי לא תעשה(
ש כיון דמופנה הוא יהודה דבעלמא לא דריש סמוכים הכא דרי

 )דף ה:(וכו', ואיכא אריכות בגמ' שם אמאי מופנה, ולבסוף 
מסיק הגמ', לימא קרא לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו 
למה לי, שמע מינה לאפנויי, ואכתי מיבעיא ליה לתוכף שתי 

)שתוחב תחיבה אחת במחט וחיבר תכיפות חיבור תכיפה אחת אינו חיבור 

ד פשתים יחד אינו חיבור בפחות משתי תכיפות להכי כתיב יחדיו עד שיחברם כלאים בגד צמר ובג

, א"כ לכתוב רחמנא לא תלבש צמר ופשתים יחדיו, יחד יפה(
שמע מינה לאפנויי, ואכתי מיבעי ליה עד  ,שעטנז למה לי

עד שיהיה הצמר והפשתן מתוקן יחד היטב  )מן התורה אינו חייבוע טווי ונוז שיהא ש

  .כולה משעטנז נפקא, עיי"ש ברש"י ותוס' , אלאבמסרק(
 

וברשב"א ביאר דברי הגמרא, דה"ק לעולם מיחדיו נפקא, וכי 
תימא יחדיו איצטריך לתוכף תכיפה אחת אינו חיבור, ע"ז 
מתרץ כולה משעטנז נפקא, מדקאמר שעטנז ולא כתיב 
שעטנזים אלמא שעושה הצמר והפשתים בגד אחד קאמר 

 ב"א עיי"ש.עיי"ש, וכ"ה ברמב"ן ובריט
 

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 

מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו, דלר' יאשיה בעינן קרא 
דחייב על אביו לחוד ועל אמו לחוד, דאל"ה י"ל דאינו חייב 

ור' יונתן ס"ל דרק היכא דנאמר אלא אם קילל אביו ואמו יחד, 
יחדיו משמע שניהם כאחד, אבל בלא"ה כל אחד בפני עצמו 
במשמע עיי"ש, ולפי"ז קשה דלר' יונתן האי יחדיו לאו מיותר 
הוא, דאי לאו דכתיב צמר ופשתים יחדיו הוי ס"ד לאסור בגד 
שעטנז שוע טווי ונוז של צמר בלחוד, וכן בגד שוע טווי ונוז 

ד, ולא הוי מפרשינן ליה לאסור שעטנז של של פשתן בלחו
צמר ופשתים יחדיו, דהרי היכי דלא כתיב יחדיו כל אחד ואחד 
בפני עצמו משמע, ונמצא דהאי יחדיו אינו מיותר לאפנויי, 
ועכצ"ל דהילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית אתיא 
אליבא דר' יאשיה דלחלק צריך קרא, ולכן גם בלא יחדיו הוי 

איסור בצמר ופשתים כאחד, והו"ל קרא דיחדיו משמע דה
מופנה לדרוש סמוכים, משא"כ לר' יונתן דס"ל דבלאו יחדיו 
משמע כל אחד ואחד בפני עצמו לא הוי יחדיו מופנה, וליכא 
למילף דין עדל"ת מכלאים בציצית, וע"כ דילפינן עשה דוחה 

 ל"ת משריפת קדשים עיי"ש.
 

ום התהלך בארץ לארכה עה"פ ק י(-)פרשה מ"אואיתא במד"ר 
ולרחבה, תני, הלך בשדה בין לארכה בין לרחבה קנה עד 
מקום שהלך כדברי ר' אליעזר, שהיה ר"א אומר הילוך קנה, 
וחכ"א לא קנה עד שיהלך לארכה ולרחבה, אמר ר' יעקב בן 
זבדי טעמיה דר"א קום התהלך בארץ וגו', וביפה תואר האריך 

רהם שהלך רק לארכה ולא בביאורו, וכתב דלא מצינו בו באב
  .לרחבה, ובזה נחלקו אי מהני החזקה

 
וכתב דזה תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן במסכת סנהדרין 

אי צריך קרא לחלק או לא, דלר' יאשיה דצריך קרא  )דף פ"ה:(
לחלק ובלא"ה משמע שניהם כאחד, א"כ הכא דהקב"ה אמר 

דייקא ולא לו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה בעינן שניהם 
מהני כשהלך לארכה לחוד, משא"כ לר' יונתן דמשמע כל 
אחד בפני עצמו שפיר מהני בהלך לארכה או לרחבה לחוד 

 וקנה אברהם את הארץ עיי"ש. 
 

 )פרשת וירא(ולפי"ז כתבו בספר לקט יוסף ובספר יושב אהלים 
ד"ה ובזה נפרש, דזאת אם א"י מוחזקת לנו מאבותינו או אינה 

א בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן הנ"ל, דאי בלא מוחזקת, תלי
קרא משמע שניהם כאחד ולא הוי חזקה עד שילך לארכה 
      ולרחבה, א"כ כיון שאברהם לא הלך רק לארכה לא קנה

את הארץ, אך אם משמע כל אחד ואחד בפני עצמו ולא צריך 
קרא לחלק, וממילא גם בהלך לארכה לחוד ג"כ הוי חזקה, 

הארץ ואמרינן דא"י מוחזקת לנו  ושפיר קנה אברהם את
 מאבותינו עכ"ד.

 
כתב דאיתא במדרש  ובפרשת מטות(פנחס  )פרשתובספר נחלת עזריאל 

יען לא האמנתם בי, היה לך ללמוד קל וחומר מישמעאל, 
בשביל אברהם אביו יחידי העליתי לו באר, ישראל דיש להם 



 

 ז 

זכות ג' אבות על אחת כמה וכמה ע"כ המדרש, אך כל זה 
א אם אין לישמעאל זכות עצמו אלא זכות אברהם, ולפי"ז ניח

שפיר איכא למילף קל וחומר מישמעאל ולכן היה בידו חטא 
על שלא למד קל וחומר, משא"כ לפי דברי המדרש דהקב"ה 
דן את ישמעאל באשר הוא שם, דהמלאכים קטרגו מי שעתיד 
להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו את הבאר, אמר להם 

שיו מה הוא צדיק או רשע, אמרו לו צדיק, אמר הקב"ה עכ
להם באשר הוא שם, וא"כ אין למשה שום חטא במי מריבה, 
דשאני ישמעאל דהיה לו זכות עצמו, אבל ישראל אין להם 

 זכות עצמן באותו שעה. 
 

, ר' חנניה )פ"א הלכה ג'(וכן איתא בירושלמי מסכת ראש השנה 
ת הנולד, ולא שמיע חבריהון דרבנן בעי ואין הקב"ה רואה א

דאמר ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי, אין הקב"ה דן את 
האדם אלא בשעה שהוא עומד בה, מ"ט אל תיראי כי שמע 
אלקים אל קול הנער באשר הוא שם עיי"ש, ופירושו, דודאי 
הא לא בעי ר' חנניה דלמה לא דיין את האדם ע"ש סופו, ולא 

' סימון לאשמעינן, אלא יהיו רשעים בעולם, וגם הא לא בעי ר
שאלתו היה ואין הקב"ה רואה את הנולד וכיון דיודע שיחטא 
למה עושה לו נס ועכ"פ יניח אותו עפ"י הטבע, ולדעתי זה 
היה קטרוג המלאכים על ישמעאל דלמה יעשה לו נס, 
והקב"ה השיב להם כר' סימון דאין דן את האדם אלא בשעתו, 

ינו גוזר ויתקיים בשעתו, ר"ל דאפילו לגזור דין על העתיד א
וגם אינו מעכב מלעשות לו נס ויליף מישמעאל דנעשה לו נס 

 אעפ"י שהקב"ה ידע שיהיה רשע אח"כ.
 

ודבר זה תלוי בפירוש ונתתי אותם לכם מורשה,  דאיתא 
, יודע היה משה שבנות צלפחד )דף קי"ט:(בבא בתרא מסכת ב

ה אם יורשת הם, אלא שלא היה יודע אם נוטלת חלק בכור
לאו, דכתיב ונתתי אותה לכם מורשה אני ה', ומסתפקא ליה 
אי מורשה הוא ירושה לכם מאבותיכם וארץ ישראל מוחזקת 
הוא לישראל, או פירוש מורשה מורישין ואינן יורשין, וכתב 
הרשב"ם אעפ"י שעדיין לא חטאו המרגלים, מ"מ כתבה 

ל התורה על שם העתיד עיי"ש, וא"כ אי אמרינן דארץ ישרא
א, כי מורשה הוא פירושו ירושה לכם מאבותיכם, ת הומוחזק

ולא מורישין ואינן יורשין, כי אין הקב"ה גוזר על העתיד, צ"ל 
פירוש באשר הוא שם דאין דן את האדם על שם סופו, ולפי"ז 
לא היה למשה ללמוד קל וחומר מישמעאל בסלע כנ"ל, ואם 

שעדיין לא פירוש מורשה מורישין ואינן יורשין, ואעפ"י 
חטאו המרגלים מ"מ הקב"ה גוזר גזירה על העתיד, תו אי 
אפשר לומר באשר הוא שם דניצל ישמעאל משום דאין דן 
אותו על שם סופו, דהלא הקב"ה דן על העתיד, וצ"ל באשר 
הוא שם פירוש בזכות אברהם, ויש למשה ללמוד קל וחומר 

 מישמעאל, ולפי"ז יש למשה חטא בהכאת הסלע עכ"ד.
 
בזה יבואר המדרש, דכששמעו מלאכי השרת פרשת פרה, ו

דכתיב בה ושחט ושרף ודרשינן מה שחיטתה כשהיא שלימה 

אף שריפתה כשהוא שלימה, וקשה א"כ היאך אפשר להזות 
מאפר פרה כיון דגיד הנשה מעורב בתוכו, וגיד הנשה אסור 

ואי"ל דהוא משום מצות לאו ליהנות ניתנו, דאכתי בהנאה, 
אפשר להזות על הכהנים, כיון דלכהנים אמרינן קשה היאך 

מצות ליהנות ניתנו, ועכצ"ל משום דאמרינן עשה דוחה ל"ת, 
וע"כ דילפינן משריפת קדשים דאמרינן עשה דוחה ל"ת אף 
היכא דלא הוי בעידנא, ומעתה ס"ל לחלק לא צריך קרא, וארץ 

ולפי"ז לא היה למשה ללמוד קל ישראל מוחזקת מאבותינו, 
וא"כ קשה למה מת משה  מישמעאל בסלע כנ"ל,וחומר 
 ודו"ק.

 
 )דףבספר דברי מהרי"א אסאד פרשת וילך עפימש"כ עוי"ל,  ה(

, דגבי משה לא מצינו רק דעבר על ד"ה ונראה לבאר פ"ז: מדפה"ס(
עשה דכתיב ודברתם אל הסלע, ועל עשה לא ענשינן רק 

יכין , אלא דצר)דף מ"ג.(בעידן רותחא כמבואר במסכת מנחות 
למודעי דהגמ' דסברי דלא נענשו על עשה ודאי לא סברי להא 
דפירש"י על הקרא ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו, דבא 
הכתוב ליתן ל"ת על כל עשה שבתורה, דא"כ ודאי לא היה 
שייך לומר דלא מענשי על עשה, שהרי לא נמצא בכל התורה 
עשה לחוד, דבכל עשה יש בו ג"כ ל"ת, אלא ודאי דסברה 
הגמרא הלז דבכל אשר אמרתי אליכם תשמרו לא בא ליתן 

 ל"ת על העשה, רק בא לרבות שביתת כלים עיי"ש.
 

מים לגינה  )פותחין(, תנו רבנן, פותקין )דף י"ח.(ואיתא במסכת שבת 
ערב שבת עם חשיכה ומתמלאת  )עושין נגר קטן משפת המעין לגינה(

ין לתוך הריחים והולכת כל היום כולו וכו', אבל אין נותנין חט
, אלא בכדי )וכל שכן ברחיים של יד ושל חמור דאדם מצווה על שביתת בהמתו(של מים 

שיטחנו מבעוד יום, מאי טעמא, אמר רבה מפני שמשמעת 
, אמר ליה רב יוסף ולימא מר )ואוושא מילתא בשבת ואיכא זילותא(קול 

משום שביתת כלים, דתניא ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו 
וכו',  )דכתיב לעיל מינה למען ינוח שורך וחמורך וגו'(שביתת כלים  לרבות

והשתא דאמר רב אושעיא אמר רב אסי מאן תנא שביתת כלים 
דאורייתא בית שמאי ולא בית הלל, לב"ש בין קעביד מעשה 
בין דלא קעביד מעשה אסור, לבית הלל אע"ג דקעביד מעשה 

 שרי וכו' עיי"ש.
 

נתחבטו לבאר מפני מה פשיטא ובתוס' ובחידושי הרשב"א 
ליה לרב אושעיא דרק בית שמאי אית להו דין שביתת כלים 

כתב לבאר,  )פרשת משפטים(משא"כ בית הלל עיי"ש, ובפרדס דוד 
, ובכל אשר י"ג(-)פרשה כ"גדהנה ברש"י עה"ת פרשת משפטים 

אמרתי אליכם תשמרו כתב וז"ל, לעשות כל מצות עשה 
זהרה היא במקום לאו עיי"ש, באזהרה שכל שמירה בתורה א

מבואר מזה דהוסיף הכתוב אזהרת לא תעשה על קיום מ"ע 
שיהא במ"ע גם ל"ת מלבד חיוב העשה שבו, ובחזקוני כתב, 
דמאי טעמא ניחא הא דאמרינן עשה דוחה ל"ת, לפי שבכל 
עשה יש בו גם ל"ת, וכיון דמ"ע הו"ל עשה ול"ת, עדיף מל"ת 

 גרידא ודחי לה עיי"ש.



 

 ח 

, תנו רבנן, שתי שנים ומחצה )דף י"ג:(במסכת עירובין  ואיתא
נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא 
נברא יותר משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר 
משלא נברא, נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר 

ת משנברא וכו' עיי"ש, ונודע מש"כ המהרש"א סוף מסכת מכו
, דמה שאמרו נמנו היינו שמנו את המצוות וראו )בחידושי אגדות(

שהל"ת מרובין מהעשין ונמצא דהו"ל קרוב להפסד ורחוק מן 
השכר, על כן גמרו לומר דנוח לו שלא נברא עיי"ש, אך אי 
אמרינן דבכל מצות עשה יש עליה גם אזהרת ל"ת, א"כ הו"ל 

מרובין מנין המצוות אצל העשין סך תצ"ו מצוות שהן 
 משס"ה ל"ת, ושוב הו"ל קרוב לשכר מלהפסד. 

 
ומעתה יבואר פלוגתייהו, דב"ש דס"ל דשביתת כלים הוא 
מה"ת מקרא ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו, ולא דרשינן 
לה לעשות כל מ"ע באזהרה, לפי"ז הו"ל הל"ת מרובין מן 
העשין, ולכן ס"ל דנוח לו לאדם שלא נברא, אבל ב"ה ס"ל 

ל אשר אמרתי קאי להא דעל כל עשה יש עליה גם דהקרא ובכ
ל"ת, וא"כ הו"ל העשין מרובין, ולכן ס"ל נוח לו לאדם 
שנברא, ולכן נקט בגמרא בסתמא דהברייתא דדרש קרא 
לאסור שביתת כלים ב"ש היא, דהרי הך מילתא אתיא 

 לשיטתם דס"ל נוח לו לאדם שלא נברא עכ"ד הפרדס דוד.
 

שכתב וז"ל, ראיתי  )סי' ב'(חאו"ח  ועיין בספר שו"ת מהרשד"ם
דחית בשתי ידים האומר שמה שכתוב בתורה למען ינוח שורך 
וחמורך וכו' שהכוונה בעבור הבהמה, וכן אסרו להשכיר 
הבהמה לגוי מזה הטעם, ואתה אמרת שאין הכוונה שינוח 
הבהמה, והפרזת על המדת האמת, כי עם היות אמת שדעתך 

אומר שמה שהקפידה התורה דעת נכון, מכל מקום דעת ה
בעבור הבהמה אין לדחותו, וזה מצאתי לו רב גדול דסבר 
כותיה הוא הרע"ב ז"ל שפירש המשניות, וז"ל בפרק קמא 
דשבת במשנה אין שורין את הדיו וכו', וב"ה מתירים משנתן 
המים מבעוד יום וכו' עד דסברי על שביתת בהמה אדם מוזהר 

על שביתת כלים עכ"ל,  דאית בה צער בעלי חיים אבל לא
ואמרינן בגמ', דב"ש סברי שביתת כלים דאורייתא וב"ה 
פליגי, וא"כ לדברי ב"ש כיון דסברי דאנן מצווין גם על 
שביתת כלים דלא שייך התם טעמא אחרינא אלא משום 
שגזרת הכתוב שישבות הישראל מכל הדברים אפילו כלים 

ל יזכור דלא שייך בהו צער, א"כ ודאי הכל בשביל שישרא
וגו', אמנם לדעת ב"ה דמפליגי בין כלים לבעלי חיים, יכולים 
אנו לומר שרצה הקב"ה שינוח השור וכו' משום צער בעלי 

)דף חיים, דצער בעלי חיים הוי מה"ת, כדאיתא במסכת שבת 

, אמר רב יהודה אמר רב, בהמה שנפלה לאמת המים קכ"ח:(
יכנו, ומשני מביא כרים וכסתות וכו' עד והא מבטל כלי מה

סבר מבטל כלי מהיכנו דרבנן, צער בעלי חיים דאורייתא, 
ואתי דאורייתא ודחי דרבנן ע"כ וכו', וראה פרש"י בפרשת 

, למען ינוח שורך וחמרך כתב י"ב(-רשה כ"גפ)אלה המשפטים 
וז"ל, תן לו נייח להתיר שיהא תולש ואוכל עשבים מן הקרקע, 

ת אין זה נייח אלא צער או אינו אלא יחבשנו בתוך הבית, אמר
עכ"ל, הרי בפירוש דקפיד הכתוב בענין שבת לצער הבהמה, 
א"כ מי שיאמר שכונת התורה שינוח השור משום צער בעלי 
חיים דעת נכון הוא וכו' עיי"ש, מבואר מדבריו, דלב"ה 
שביתת כלים לאו דאורייתא משום דרק בבעלי חיים אזהר 

ש ס"ל דצער בעלי רחמנא משום צער בעלי חיים, משא"כ ב"
חיים לאו דאורייתא ולכן שפיר ילפינן דגם שביתת כלים הוא 

 ד"ה אולם עיי"ש.   )דף ח:(מה"ת, ועיין בשו"ת קב זהב 
 

, תנו רבנן פריקה בחנם טעינה )דף ל"ב.(ב"מ מסכת ואיתא ב
בשכר, ר"ש אומר זו וזו בחנם, מאי טעמייהו דרבנן, דאי ס"ד 

בעי פריקה, ואנא אמינא ומה  כר"ש לכתוב רחמנא טעינה ולא
טעינה דלית בה צער בעלי חיים וליכא חסרון כיס חייב, 
פריקה דאית בה צער בעלי חיים וחסרון כיס לא כש"כ, אלא 

רחמנא לומר לך פריקה בחנם טעינה  הכתבי למאי הלכתא
ברש"י ד"ה צער  )דף קכ"ח:(שבת מסכת בשכר עיי"ש, ועיין ב

תא שנאמר עזוב תעזוב עמו, שכתב, צער בעלי חיים דאוריי
ואיכא מאן דדריש טעמא דקרא משום צער בעלי חיים באלו 
מציאות עיי"ש, ולפי"ז מאן דס"ל דצער בעלי חיים דרבנן ס"ל 

דלא דרשינן טעמא דקרא, ועיין  )דף קט"ו.(ב"מ מסכת כר"י ב
בספר שמחת החג על הגש"פ בסמיכה לחיים בפיסקא דחד 

 גדיא שהאריך בזה עיי"ש.
 
כתב לבאר מה דכתיב זאת  )פרשת חוקת(בתורת משה להחת"ס ו

חקת התורה וגו', דלכאורה הול"ל חוקת הפרה או חוקת 
)פרשה הטהרה כדכתיב זאת חוקת הפסח, אך י"ל, דכתיב בקהלת 

נה י"ל, כי שלמה ואמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, והכו כ"ג(-ז
רה, המלך ע"ה העמיק בחכמתו להבין ולהשיג טעמי כל התו

וחשב שיודע דעת עליון בטעמי המצות כולן, וכיון שהגיע 
לפרה וראה שאין להבין ולהעמיק, אז ידע כי יש עומק למעלה 

הבנתו שאין שכלו מגיע שם, כי בודאי אין פרה בלי טעם, כי מ
חלילה למלך חכם ית"ש להלאות אנשיו בדברי הבל, אע"כ 

א למפרע עמוק עמוק מי ימצאנו, מעתה ממילא איגלאי מילת
שעדיין לא עמד בסוד שום אחת מהמצות כלל, וכולם חוקים לנו 
ואין שכלנו משיג למקום ההוא, וכל הטעמים שאנו מסבירים 
הם בדויים, ועל כן אמר אחכמה בטעמי התורה, וכשבאתי לפרה 

וקה היא, ר"ל כל התורה רחוקה ממני ע"י פרה אדומה, ורח
לא פרה לבד אלא כל , ואדומה, והיינו זאת חוקת התורה כולה

 .התורה עכ"ד, מבואר מזה דלא דרשינן טעמא דקרא
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, דכיון דהקב"ה אמר זאת חקת 
התורה ולא אמר זאת חקת הפרה, ומינה ידעינן שכל התורה אין 
בה טעם לדרוש ונעו מעגלותיה לא תדע, ומהאי טעמא שפיר 

לי חיים דרבנן, ומעתה ס"ל דצער בע לא דרשינן טעמא דקרא,
ואתיא קרא ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו לרבות שביתת 
כלים, ולא לעשות כל מ"ע באזהרה, ומעתה לא עבר משה רק 
 על עשה ועל עשה לא ענשינן, וא"כ קשה למה מת משה ודו"ק.
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וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים 
איתא ו ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם:

אלמלא מי מריבה לא נתנה תורה לישראל,  ,במדרש
, מובא בספר אספקלריא המאירה ובספר בתי נפש

 .והוא פלאי
 

להבין סיבת  )בפרשתן(, עפימש"כ בספר יציב פתגם והנבס"ד
הדבר שהכה משה את הסלע במטהו, ולא קיים את ציוויו של 

הראות לישראל את הקב"ה לדבר אל הסלע, דכוונתו היתה ל
י התורה שמעשיהם גדולים יותר ממעשי דיקים חכמכח הצ

הקב"ה, ואילו היה רק מדבר אל הסלע להוציא מימיו לא היה 
בכך אלא מעשה הקב"ה בלבד, ולכן הכה את הסלע שיצורף 

דאיתא במדרש  לזה מעשה הצדיקים, ולמד משה לעשות כן, 
, מעשה ששאל טורנוסרופוס )סי' ה'(תנחומא פרשת תזריע 
זו מעשים נאים של הקב"ה או של הרשע את ר' עקיבא, אי

בשר ודם, א"ל של בשר ודם נאים, א"ל למה אתם מולין, א"ל 
אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני, ולכך הקדמתי 
ואמרתי לך שמעשה בני אדם נאים משל הקב"ה, הביא לו ר"ע 
שבלים וגלוסקאות, א"ל אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה ידי 

וביארו המפ' , מן השבלים וכו' עיי"שנאים יותר אדם אין אלו 
,  דגדולים מעשה צדיקים )דף ה.(עפי"מ דאיתא במסכת כתובות 

יותר ממעשה שמים וארץ, ולכך חפץ הקב"ה שיהא גמר 
 .לימות האדם  במעשי בני אדם דייקאש
 

כתב דלכן אין  א(-)פרשה י"זאך בש"ך על התורה פרשת בראשית 
ילקוט שמעוני פרשת הנה בהולד יוצא מהול ממעי אמו, ד

 ,וגר לא תונה ולא תלחצנו וגו' ,איתא )אות שמ"ט(משפטים 
 ,שלא מל אברהם אבינו אלא בן צ"ט שנה ,חביבין הגרים

      גר יכול  הו מל בן שלשים או בן עשרים לא הישאל
       לפיכך גלגל הקב"ה עמו  ,להתגייר מבן שלשים ומעלה

אים עד שהגיעו לצ"ט שנה שלא לנעול דלת בפני הגרים הב
  .וכו' עיי"ש

 
 ,לפרש הפסוקים )סו"פ לך לך(ולפי"ז כתב בספר דברי שמואל 

ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו וגו' בעצם 
היום הזה נימול אברהם ר"ל דוקא בעצם היום הזה שהוא בן 

 ,צ"ט שנה הובחר אברהם לימול עצמו ולא קודם לזמן זה
נימול בן צ"ט ומפרש הכתוב מילתא בטעמא ולמה באמת 

שנה ולא בן כ' או ל' שנה, ומפרש הכתוב מאת בן נכר נמלו 
אתו ר"ל כדי שגם בני נכר יכולים להתגייר ג"כ ולימול ג"כ 

בן כ' או ל'  האברהם נימול כשהי הדאם הי ,אף בן צ"ט שנה
יכול בן נכר לימול אלא דוקא ג"כ לכ' או לל'  השנה אז לא הי

מכ' או ל' כי סבר שמא לא שנה כמו אברהם ולא לבן יותר 
יועיל לגרים מזו והלאה, אבל עכשיו באשר נימול בעצם היום 

י נכר יכול לימול עצמו אף אם הזה שהוא צ"ט שנה ע"כ גם בנ
, ומעתה אם ן מאה שנה כמו שנימול אברהם עכ"דב היהי

היתה המילה שבה תלויה היהדות נקבעת מבטן ומלידה לא 

יתן מקום לאומות העולם היה שייך ענין גירות, וכדי ל
 להתגייר, לכן הולד אינו יוצא מהול ממעי אמו.

 
ות לקבל גרים, אז י"ל דזהו ולפי"ז י"ל דאי איכא מעלה וחשיב

הטעם שהולד אינו יוצא מהול ממעי אמו כדי ליתן מקום 
לאומות העולם להתגייר, ומעתה ליכא הוכחה דמעשה 

"ל דקשים צדיקים גדולה ממעשי שמים וארץ, משא"כ אי ס
גרים לישראל כספחת ואין חפץ בהם, א"כ הטעם שלא נולד 
מהול, משום שהקב"ה חפץ יותר במעשי בני אדם עכ"ד 

 היציב פתגם.
 

, תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון )דף קט"ו:(ואיתא במסכת שבת 
)להבדילה מן ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות 

, לומר שאין הי בנסוע הארון(ה ובסוף וי)בתחלמלמעלה ומלמטה  הסמוכות לה(
)שאינה ראויה לכאן דלאו בהליכות מסעות משתעי לעיל מיניה אלא בדגלים היתה זה מקומה 

)לא זה השם , רבי אומר לא מן השם הוא זה ראויה ליכתב בפרשת במדבר סיני(

ל מיניה ויהי של טעמי הסימניות דמקומה היא דפרשה זו בתחלת מסע שנסעו מהר סיני דאיירי לעי

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

)דפרשה זו ספר יונתן, חצבה עמודיה שבעה אלו שבעה ספרי תורה 

א ספר וידבר נחלק לעצמו נמצא שלמעלה ספר לעצמו ושלמטה ספר לעצמו הואיל וזה מקומה נמצ

כמאן כר', מאן תנא דפליג עליה דר', רשב"ג הוא,  לג' ספרים(
)לעתיד שיהו כל הפורעניות בטלין ולא דתניא רשב"ג אומר, עתידה פרשה זו 

שתיעקר מכאן ותכתב במקומה, ולמה  ידאגו לפורענות ויצר הרע בטל(
כתבה כאן כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות 

ורענות שנייה מאי היא ויהי העם כמתאוננים, שנייה, פ
פורענות ראשונה ויסעו מהר ה' וא"ר חמא בר' חנינא שסרו 

)בתוך ג' ימים למסעם התאוו האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד מאחרי ה' 

 , והיכן מקומה, אמר רב אשי בדגלים עיי"ש.בהקב"ה(
 

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

ע וגו', אך י"ל עפי"מ הפסיק דוקא בזה הפרשה ויהי בנסו
רע ירוע  ט"ו(-)משלי י"אמאי דכתיב  ,)דף ק"ט:(סכת יבמות דאיתא במ
 ,, למהוכו' לי גריםרעה אחר רעה תבוא למקב ,כי ערב זר

מסכת שקשה גרים לישראל כספחת, והטעם כתבו התוס' ב
ד"ה קשים גרים, לפי שאין הקב"ה משרה  )דף ע:(קידושין 

שכינתו אלא על משפחות מיוחסות בישראל, וגר זה שמערב 
ינה שתסתלק מישראל, אך את עצמו עם ישראל גורם לשכ

בה ה' רבבות להיפך, תנו רבנן ובנוחה יאמר שו מדרש איתא ב
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 

יב, ויאמר שכינה בישראל, והנה פרשה שלמעלה הימנו כת
משה לחובב וגו' ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל 
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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 

די, הו"א דמשו"ה היו שני תרי פורעניות שבא על ישראל אהד
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 גורם שישרה 

ל גרים, ולאו מהאי טעמא בא שתי שכינה בישראל ורשאי לקב
פורעניות עכ"ד, מבואר מזה דאי ס"ל דאיכא ה' ספרי תורות 
אז י"ל דמקבלין גרים, משא"כ אי ס"ל דאיכא ז' ספרי תורות 

 אז אין מקבלין גרים.
 
אמר ר"ל מאי דכתיב ויהי ערב  )דף פ"ח.(איתא במסכת שבת ו

תיב ה"א ביום גמר )מאי שנא דכויהי בקר יום הששי, ה"א יתירה למ"ל 

, מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר מעשה בראשית(
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 

שי תורה עמהם על מנת שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומ
אמנם מצינו מוכח מזה דאיכא חמשה חומשי תורה, עכ"ל, 

, ויהי ערב ויהי בקר יום י"ד(-)פרשה טבמדרש רבה בראשית 
הששי, אמר ר' יודן זו שעה יתירה שמוסיפין מחול על קדש 
ובה נגמרה מלאכת העולם על כן כתיב הששי ]ופרש"י ה"א 

ונה יתירה להרבות שעה ראשונה, אחרונה ליום ששי ראש
 .לשבת וכ"כ במתנות כהונה עיי"ש[

 
בספר סמיכת חכמים בהקדמה לסיום מסכת חגיגה וכתב 

, דאי ס"ל )פרשת עקב(בספר כסף נבחר והתחלת מסכת יבמות, ו
חמשה חומשי תורה ס"ל דה"א יתירה בא ללמוד שהתנה 
הקב"ה במעשה בראשית, משא"כ אי ס"ל שבעה ספרי תורות 

יתירה ללמוד אם יקבלו חמשה הן, א"כ אי אפשר דקאי ה"א 

ספרי תורה, ולכן סובר דאתיא להך ילפותא דמוסיפין מחול 
 על הקודש עכ"ד.

 
לכאורה יש להוכיח דהקרא דיום הששי אתיא להא דתנאי ו

 )דף פ"ח:(שבת מסכת ב התנה הקב"ה עם מעשה בראשית, דאיתא
דבשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאה"ש לפני הקב"ה מה 

נינו, אמר להם לקבל תורה בא, אמרו לפניו תנה לילוד אשה בי
)עיין ראש דוד בשלח, שמע יעקב הודך על השמים עיי"ש, והמפ' כתבו 

דטענת המלאכים היתה שהם צריכים לקבל התורה מכח  במדבר(
כתב להשיב  )פ' במדבר(דינא דבר מיצרא עיי"ש, ובשארית יעקב 

דאם  ה סכ"ו()סי' קע"על טענת המלאכים, לפי"מ דקיי"ל בחו"מ 
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 מוטב ואם לאו יחזרו לתוהו ובהו, א"כ שפיר קבלו 

ומוכח  ,ישראל התורה דישוב הארץ עדיפא מבן המיצר עכ"ד
 מזה דתנאי התנה הקב"ה עם מעשה בראשית.

 
ינן דמשה נענש על מי ומעתה יבואר דברי המדרש, דמדחז

, משום דאמרינן גדולים מעשה שמים וארץ ממעשה מריבה
צדיקים, ומעתה הטעם דהתינוק אינו יוצא מהול ממעי אמו, 
כדי ליתן מקום לאומות העולם שיתגיירו, ומעתה ס"ל 

איכא ה' ספרי תורות, ואמרינן דתנאי התנה דמקבלים גרים, ו
הקב"ה במעשי בראשית, ומה"ט נדחו מלאכי השרת מקבלת 
התורה, דישוב הארץ עדיפא מבן המיצר, נמצא דעל ידי מי 

 מריבה ניתנה תורה לישראל ולא להמלאכים ודו"ק.
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