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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל 
כחם היום: וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים 
נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו 

והנה  )פרשה מ"ח אות ט'(וירא  הבר שרואיתא במד ארצה:
 אחד נדמה לו בדמות סדקי ,א"ר לוי ,שלשה אנשים

ספינה והשלישי בדמות ערבי )סוחר )מנהיג הוהשני בדמות נווטי  )מוכר פת(

 עיי"ש. מדברי(
 

)בפרשתן ד"ה ראשון  בזרע ברךעפימש"כ ונבס"ד לפרש ההמשך, 

 דאיתא במדרשדבאו המלאכים בדמות הנ"ל, הטעם  ובמד"ר(
      אלה תולדות השמים והארץ בהבראם,  ,ט(-ב")בראשית ירבה 

אל תקרי בהבראם אלא באברהם דבשביל אברהם נברא 
  ואחז"ל דהעולם נחלק לג' חלקים שליש  ,העולם עיי"ש

ועל כל שליש ושליש  ,ישוב שליש ימים שליש מדבריות
לכן  ,ממונה מלאך אחד, ויען כי בשביל אברהם נברא העולם

וע"כ המלאך הממונה על  ,כאשר חלה באו כולם לבקרו
ומלאך  ,שליש ישוב בא בדמות סוחר תבואה התמנות שלו

 ,לבוא בדמות מנהיג ספינה הב' הממונה של שליש ים הוצרך
ומלאך הג' הממונה על שליש מדבר הוצרך לבוא בדמות 

 סוחר מדברי עיי"ש.
 
הוא שנתן לו עצה על  ,כתבעה"פ באלני ממרא רשיז"ל ו

המילה לפיכך נגלה עליו בחלקו, וכתב השפתי חכמים לפרש, 
דיש מדרש אגדה שמל את אשכול ואת ענר ומתו, אמר לו 

ותם שתמול עד שתמול עצמך, שנאמר ממרא לא יתקיימו א
המל ימול, והוא חסר וי"ו, לומר המל עצמו ימול אחרים, בא 

יכול מתוך הצער,  הברהם והתחיל למול את עצמו ולא היא
בא הקב"ה וסייעו שנאמר וכרות עמו הברית, ולפי שנתן לו 

 עצה על המילה לפיכך נגלה בחלקו עכ"ד.
 

מנין למילה  ,איתמר ,ז.(")דף כעבודה זרה מסכת ואיתא ב
ואתה  ,דרב אמר הו"ם שהיא פסולה, דרו בר פפא משמיבעכ

רבי יוחנן אמר המול ו ,)וזרעך אחריך ולא עובד כוכבים(את בריתי תשמור 
עיי"ש, וכתב בספר כרם  המל ימול, מי שהוא מהול ימול אחרים( ה)קרי ביימול 
 דהעצה שנתן ממרא לאברהם דאם לא ימול את ,)בפרשתן(חמד 

 ןנחוי יבעצמו תחלה לא יתקיימו אותם שתמול, א"ש לר
דס"ל המל דדריש דמילת עכו"ם פסולה מקרא המול ימול, 

משא"כ לרב דדריש ימול, לדידיה ישראל ערל פסול למול, 
נימול  לה מקרא ואתה את בריתי תשמור, א"כ אף שלא

ולא מסתברא  ,רשאי למול אחריםישראל ערל  אברהם תחלה,
 כול עכ"ד.דלכן מתו ענר ואש

 
כתב לבאר דרב ור' יוחנן  )אות ב'(ובכלי חמדה פרשת שמות 

אזלי לשיטתייהו בפלוגתא הנ"ל, דלכאורה קשה לשיטת 
ורה חייבים במילה דבני קט ה"ח(-)פ"יבהל' מלכים הרמב"ם 
דהרי נאמר ואתה את בריתי איך אפשר לומר כן, לדורות, 

ע אברהם , הרי דדוקא זרלדורותם תשמור אתה וזרעך אחריך
דבני קטורה לאו בכלל וכיון נצטו על המילה ולא בני קטורה, 

איך אפשר לומר דחייבים במצות מילה, זרעו של אברהם, 
, ותירצו )דף נ"ט:(ובאמת הוא קושית הגמ' במסכת סנהדרין 

בגמ' את בריתי הפר לרבות בני קטורה עיי"ש, אך א"כ הוי 
 סתירה בקראי מרישא לסיפא.

 
דאברהם  ה"ב(-ט)פי"א בירושלמי מסכת שבת אך לפי"מ דאית

, ויליף לה מדכתיב המול ןכ םג פריעהאבינו נצטווה על ה
דמבואר ברמב"ם א"ש, ימול, אחת למילה ואחת לפריעה 

, דעיקר מצות פריעה הוא לגלות בשר ה"ב(-)פ"בבהל' מילה 
העטרה עיי"ש, ומעתה פירוש המקראות כך הוא, דהקב"ה 

היינו שתשמור אותו יתי תשמור ואתה את בר ,אמר לאברהם
שלא יתכסה ויהיה נגלה בשר העטרה, והוא על ידי פריעה 

שכתוב וזה הוא רק אתה וזרעך אחריך לדורותם, וזה  וכנ"ל,
בתורה הקדושה אח"כ המול ימול, והיינו מילה ופריעה, 

אמנם דאברהם אבינו נצטווה על דורותיו מילה ופריעה, 
אשר לא ימול בשר ערלתו אח"כ כתיב בתוה"ק, וערל זכר 

ונכרתה הנפש ההוא, בכאן לא נזכרה פריעה אלא מילה 
אמרה  הז לבלבד, דעל מניעת הסרת הערלה ענוש כרת, וע

תורה את בריתי הפר, דמי שלא מל עצמו כלל, זה מלבד 
שאינו שומר הברית אלא שמיפר הברית ביד רמה ולכן ענוש 

יבין במילה, כרת, וע"ז אמרינן דמזה נתרבי בני קטורה דחי
דאע"ג דשמירת הברית לא נצטווה אברהם אבינו אלא 
לדורותיו והיינו לבני יצחק, אמנם על הפרת ברית אתרבי בני 

 קטורה ג"כ.
 

אך זה דוקא אי אמרינן דנתנה פריעה לאברהם אבינו, אבל אי 
אמרינן דלא נתנה פריעה לאברהם אבינו, א"כ ע"כ הך קרא 

ה, א"כ נהי דאמרינן דאתרבי דאתה וזרעך אחריך קאי על מיל
בני קטורה מאת בריתי הפר, היינו רק זרעו של אברהם, אבל 

  .בני קטורה אין חייבין במילה



 

 ב 

ומעתה מובן שפיר דברי הרמב"ם, דנראה ברור דהוא ז"ל 
פסק דנתנה פריעת מילה לאברהם אבינו כהירושלמי, מדלא 

 דפריעה ב סתמאהוזכר כלל דפריעה הלכה למשה מסיני, וכת
ולכן פסק דבני קטורה חייבין במילה לדורות, בכלל מילה, 

והיינו על מילה בלא פריעה, כיון דבכלל שמירת הברית לא 
 .אתרבי בני קטורה

 
דרב ס"ל במסכת  אזלי לשיטתם,ר' יוחנן נראה דרב וומעתה 
דלא נתנה פריעת מילה לאברהם אבינו, א"כ  )דף ע"א:(יבמות 

י תשמור לפסול מילה שפיר יליף מקרא ואתה את ברית
 יבר  בעכו"ם, כיון דלדידיה הך קרא קאי על מילה, משא"כ 

דהמול ימול אחת למילה  לשיטתו דס"ל בירושלמי ןנחוי
ואחת לפריעה, וכבר כתבנו שטעמו של דבר דס"ל דבני 
קטורה חייבין במילה לדורות, וע"כ קרא ואתה את בריתי 

ה תשמור קאי רק על פריעה, א"כ אין ללמוד מזה דמיל
בעכו"ם פסולה, דמזה לא נשמע כי אם על פריעה שהוא 
פסולה בעכו"ם, אבל על מילה לא נשמע מקרא זה, כיון 
דקרא זה לא קאי כלל על מילה, ולכן מוכרח ר' יוחנן ללמוד 
דדוקא מי שנימול יכול למול, אבל עכו"ם פסול אף לענין 

 מילה עכ"ד עיי"ש.
 
, )פי"ג ה"ג(שבת מסכת וב )פ"א ה"ה(חלה מסכת איתא בירושלמי ו

מצה גזולה אסור לברך עליה, אמר ר' הושעיא על שם ובוצע 
, א"ר יונה הדא דתימר )וזה גוזל ומברך עליה נאץ ה'(ברך נאץ ה', 

, )לאחר שקנאו מברך עליה(, אבל בסוף )קודם שקנאה ביאוש ושינוי(בתחלה 
עצמה כבר קנאה והרי )שאין לו עליו אלא לשלם הדמים אבל המצה דמים הוא חייב לו, 

)כל שבא ע"י עבירה אינה מצוה, ואין , ר' יונה אמר אין עבירה מצוה, היא שלו(

)דכל שהוא מקום מצוה אין , ר' יוסי אמר אין מצוה עבירה לו לברך עליה(

, א"ר אילא אלה המצות, אם עשיתן (ההעבירה מעכב מלברך עלי
)וכר' אינן מצות  ירה()אלא שבאו לידך ע"י עבכמצותן הן מצות, ואם לאו 

  עיי"ש, יונה הוא דס"ל שאין מברכין על מצהב"ע(
 
, אמר רבה בר יצחק אמר רב, לא ע"א:()דף יבמות מסכת ב איתאו

בעת ההיא  ב(-ושע הה)יניתנה פריעה לאברהם אבינו, שנאמר 
ושע עשה לך חרבות צורים ושוב מל את בני האמר ה' אל י

כי  )שם פסוק ה'(דכתיב  ישראל שנית, ודלמא הנך דלא מהול
מולים היו כל העם היצאים וכל העם הילדים במדבר בדרך 

וכו' בצאתם ממצרים לא מלו וכו' ובמדבר מ"ט לא מהול 
ובספר נפש יהונתן  (במדבר )פרשתעיי"ש, וכתב בספר כרם חמד 

דהני ב' דרשות פליגי בדרשת הקרא אלה המצוות,  (שם)
יתא דאתיא לפסול א )פי"ג ה"ג(שבת מסכת דבירושלמי 

מצהב"ע, דאם עשית כמצוותן הרי הן מצוות ואם לאו אין זה 
ילפינן מזה דאין נביא  )דף ב:(מצוה עיי"ש, ובמסכת מגילה 

ע נצטווה שהורשאי לחדש דבר מעתה, עפי"ד הגמ' הנ"ל די
הקשו דהרי אין נביא  )ד"ה לא(על מצות פריעה, ובתוס' שם 

ע מצות פריעה עיי"ש, רשאי לחדש דבר, וכיצד חידש יהוש
ונמצא דא"א דמצוות פריעה יהושע תיקנה ולא ילפינן לה 

מהמול ימול, אז עכצ"ל דהקרא דאלה המצוות אתיא 
למצהב"ע דפסול מה"ת, ולא להא דאין נביא רשאי לחדש 
דבר מעתה, אמנם אי דרשינן המול ימול למצוות פריעה ולא 

והקרא דאלה אמרינן דיהושע תיקנה אז י"ל דמצהב"ע דרבנן, 
 המצוות אתיא דאין נביא רשאי לחדש דבר עיי"ש.

 
דנשים פטורות ממצות עשה  )דף כ"ט.(קידושין מסכת ואיתא ב

דמילה, דכתיב וימל אברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו 
אלהים, ודרשינן אותו ולא אותה, והקשו התוס' דלמ"ל קרא 

י דנשים פטורות תיפ"ל דהוי מ"ע שהז"ג שנימול בשמינ
ללידתו ונשים פטורות, וי"ל דכיון דמיום השמיני והלאה אין 
לה הפסק לאו זמן גרמא הוא, וא"ת אכתי מעשהז"ג הוא דאין 
מלין אלא ביום, וי"ל דאתיא כמ"ד התם דמילה שלא בזמנה 

 .נוהגת בין ביום ובין בלילה עכ"ד
 

)סי' וכתב האור חדש לתרץ קושית התוס', דהנה הב"י ביור"ד 

ב דאם מל בלילה אין צריך לחזור ולהטיף דם ברית כת רס"ב(
עיי"ש, ולפי"ז מיושב קושית התוס' דכיון דבדיעבד יוצא גם 
בלילה לא מקרי מעשהז"ג ולכן צריך קרא דאותו ולא אותה 

דזהו רק  )סי' כ"ח אות ה'(עכ"ד, וכתב בשו"ת נחלת יוסף או"ח 
למ"ד דמצהב"ע הוא דרבנן אז י"ל דל"ה זמן גרמא כיון 
דבדיעבד קיים המצוה, וצריכין קרא דאותו למעוטי נשים 
ממצות מילה, משא"כ למ"ד דס"ל מצהב"ע דאורייתא ואז 
בעשה המצוה אף בדיעבד לא קיים המצוה מכח מצהב"ע 

לפי"ז תירוצו של האו"ח שפיר חשוב עי"ז זמן גרמא עכ"ד, ו
 מצהב"ע דרבנן. י ס"לא"ש רק א

 
לא  יאדולה מילה שאלמלא הג, ("א:)דף לנדרים מסכת בואיתא 

, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה ברא הקב"ה את עולמו
הרי דהעולם נברא  ,עיי"ש חקות שמים וארץ לא שמתי

שכתב, דהא  )שם(ועיין בתוס' יו"ט בשביל מצות מילה, 
דאמרינן דגדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את 

נוהג בין עולמו, הוא רק להמ"ד דס"ל דמילה שלא בזמנה 
ביום ובין בלילה, משא"כ להמ"ד דס"ל דמילה שלא בזמנה 
אינה נוהגת רק ביום, א"א לומר דקאי על מילה, דבקרא כתיב 

 אם לא בריתי יומם ולילה עיי"ש.
 

ובזה יבואר המשך הפסוקים, וירא אליו ה' באלוני ממרא, 
והטעם משום שנתן לו עצה על המילה, והעצה היתה שימול 

דם דכתיב המל ימול, וע"כ כריו"ח דס"ל את עצמו מקו
לא דרשינן דעכו"ם דמילת עכו"ם פסולה דכתיב המל ימול, ו

פסול למול מקרא ואתה את בריתי, דהקרא קאי על פריעה, 
ומעתה אברהם אבינו נצטווה על הפריעה, דאין לומר 

ע נצטווה על הפריעה, דהלא דרשינן אלה המצוות וששיה
ולפי"ז ס"ל דמצהב"ע הוא  שאין נביא רשאי לחדש דבר,

מדרבנן, ומעתה י"ל דמילה שלא בזמנה נוהג רק ביום, 
  .יש ליישב כמש"כ האור חדש 'וקושית התוס



 

 ג 

ולפי"ז  ברית מילה,קאי על לא דאם לא בריתי  ולפי"ז קרא
העולם נברא בשביל אברהם, ולכן וישא עיניו וירא והנה 

כר פת שלשה אנשים נצבים עליו, וכדאיתא במדרש דאחד מו
ואחד מנהיג ספינה ואחד סוחר מדברי, דכיון דבשבילו נברא 
העולם לכן באו השלשה מלאכים לבקרו וכמ"ש הזרע ברך 

 ודו"ק.
 

**** 
 

ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן 
 עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת:

איוב מתרעם על היסורים שבאו  ההי ,ואיתא במדרש
שראה אברהם אבינו אמר לאורחים עליו, כיון 

והוא  ואקחה פת לחם וסעדו לבכם וגו' נתקררה דעתו,
 [מובא בספר אבקת רוכל] פלאי.

 
הביאו  ,ד"ה אלא )דף י"א.(ר"ה מסכת הנה התוס' בד והנבס"ד,

שאברהם נימול ביוהכ"פ,  )פרק כ"ט(מש"כ בפרקי דר' אליעזר 
ילתו בין ולפי"ז ע"כ שהמלאכים באו אליו ביום שלישי למ

יוה"כ לסוכות, אמנם התוס' הוכיחו מכמה מקומות דבט"ו 
בניסן באו המלאכים עיי"ש באריכות, והנה הקשו המפ' 
דהיאך אפ"ל שבט"ו בניסן באו המלאכים, הרי נדמו לו 

מזמנין את הנכרי  )דף כ"א:(ביצה מסכת כערביים, וקיי"ל ב
בשבת ואין מזמנין את הנכרי ביו"ט שמא ירבה בשבילו 
עיי"ש, א"כ היאך הזמין אותם אברהם לאכול בביתו, ואמר 
לשרה מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות, ואפה 
עבורם ביו"ט של פסח, הא אמרה תורה לכם ולא לעכו"ם 

]והנה אבישול לא קשיא די"ל כמש"כ בספר פרדס עכ"ק, 
בשם הרה"ג אב"ד לאסק  )דף ש"ח מדפה"ס הנדפמ"ח(יוסף פרשת וירא 

בדעת זקנים לבעלי התוספות ל, דלכאורה לפי"מ דהביא ז"
מדרש, כשרצה הקב"ה ליתן התורה לישראל, המ )פרשת וירא(

אמרו המלאכים תנה הודך על השמים, אמר להם כתיב 
בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו, ואתם כשירדתם למטה 
אכלתם בשר בחלב, שנאמר ויקח חמאה וחלב ובן הבקר 

א"כ תקשי הלא בשר בחלב אינו אסור  וכו' עיי"ש, אשר עשה
אלא דרך בישול, וא"כ היאך עבר אאע"ה על הלאו דלא 
תבשל, ותי' די"ל דנתן להם אילפס רותח והם בשלו וכו' 
עיי"ש, אך על אפיה תקשי דהלא אמר לשרה לושי ועשי 

עיין בחת"ס עה"ת, ובשו"ת חת"ס חאו"ח סי' ע"ט  עוגות[,
ה"פ והוא יושב ד"ה ומה ד"ה ובדרוש אמרתי, ובכלי יקר ע

 שאמרו, ובדברי יונתן הנדפס בחומשים מהגר"י עיי"ש.
 

אמר  )שנת תשע"ה( קלויזענבורג שליט"א-אדמו"ר מצאנזוכ"ק 
, ויקח אברהם את כ"ג(-)פרשה י"ז, דהנה כתיב בפרשת לך ליישב

ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו וגו' וימל את בשר ערלתם 
תו אלקים, ולכאורה למה בעצם היום הזה כאשר דבר א

שיבואו  נימולו כל אנשי ביתו אתו, היה צריך לירא מהשונאים

ו היום תביום השלישי למילתו, ואם ימולו כל אנשי ביתו באו
שהוא נימול יהא כל אחד חלוש ולא יוכלו להתגבר נגד 
השונאים, אלא ע"כ דאברהם אבינו סבר דסומכין על הנס, 

אדמו"ר  עכ"דוי הואיל דשכיח הדס"ל סומכין על הנס  ולפי"ז
 .קלויזענבורג שליט"א-מצאנז

 
איוב קורא תגר על לכן היה ד ,כתב )פרשת שמיני(כסף נבחר  'בסו

היסורין, דרצה בשכר עולם הזה, דס"ל שכר מצוה בהאי 
 .)דף כ"ו.(משפטים  'יד אבי שלום פ 'עלמא איכא עיי"ש, וכ"כ בס

 
' יעקב אומר, אין לך כל , ר)דף ל"ט:(קידושין מסכת ואיתא ב

מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה שאין 
)באותו מתן שכר להודיעך שאין מתן שכר אלא לעולם תחיית המתים תלויה בה 

, בכיבוד אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב הבא(
לך, בשילוח הקן כתיב למען ייטב לך והארכת ימים, הרי 

בירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה שאמר לו אביו עלה ל
ושלח את האם ונטל את הבנים, ובחזירתו נפל ומת, היכן 
טובת ימיו של זה והיכן אריכות ימיו של זה, אלא למען ייטב 
לך לעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו 

למען ייטב לך בעוה"ז, ולמען יאריכון  )דף מ.(ארוך, ורבנן ס"ל 
 "ב עיי"ש. ימיך לעוה

 
כתב,  )אות ב'(בעמק הלכה  )פרשת יתרו(ובספר המדרש והמעשה 

דר' יעקב ורבנן פליגי אי דברה תורה כלשון בני אדם או לא, 
דרבנן ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ ליכא לפרש 
שניהם על עוה"ב, דתרי קראי על עוה"ב למה לי, וע"כ 

ן ימיך לעוה"ב, וא"כ דלמען ייטב לך בעוה"ז ולמען יאריכו
ע"כ דיש שכר מצוה בהאי עלמא, ור' יעקב ס"ל דדברה תורה 
כלשון בני אדם, וא"כ י"ל דשניהם קאי על עוה"ב, ושכר 

 מצוה בהאי עלמא ליכא עכ"ד עיי"ש.
 

, ורפא ירפא מכאן שניתן רשות )דף פ"ה.(ואיתא במסכת ב"ק 
י"ש, והקשו התוס' עי )ולא אמרינן רחמנא מחי ואיהו מסי(לרופא לרפאות 

הא מורפא לחודיה שמעינן ליה, ותירצו, דהו"א הני ו )ד"ה שנתנה(
מילי מכה בידי אדם, אבל חולי הבא בידי שמים הרי 
כשמרפא נראה כסותר גזירת המלך, קמ"ל דשרי עיי"ש, 

 ,עה"פ אז ישיר משה העיר )פרשת בשלח(ובספר יציב פתגם 
מרינן סומכין על דמוכח מכאן דאין סומכין על הנס, דאי א

הנס לא ניתנה רשות לרופא לרפאות לעשות נגד גזירת המלך, 
אלא הו"ל לסמוך אניסא שהקב"ה יתן רפואה למכה, אך אי 
ס"ל אין סומכין על הנס א"ש, דכיון שמדרך הטבע כבר נהגו 

לכן נתנה התורה רשות לרופא  ,בני אדם להתרפאות
תורה  להתרפאות עכ"ד, מבואר מזה דאי ס"ל לא דברה

כלשון בני אדם ודרשינן ורפא ירפא שנתנה תורה רשות 
לרופא לרפאות, אז ס"ל אין סומכין על הנס, משא"כ אי ס"ל 
דברה תורה כלשון בני אדם, ולא דרשינן מורפא ירפא, אז אין 

 להוכיח מכאן אין סומכין על הנס. 



 

 ד 

משום  מתרעם על היסורים, הולפי"ז יבואר המדרש, דאיוב הי
מצוה בהאי עלמא איכא, וס"ל לא דברה תורה  דס"ל שכר

אמר ואקחה פת  בינואברהם אך כשראה דאכלשון בני אדם, 
נם לביתם הרי ותקשי היאך הזמי לחם וסעדו לבכם וגו',

סומכין על הנס, ס"ל אמרינן, וע"כ דהואיל דלא שכיח לא 
ולפי"ז ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ושכר מצוה בהאי 

 נתקררה דעתו ודו"ק.ואז עלמא ליכא, 
 
 

)דרוש נ' ענף עוי"ל, עפימש"כ בספר שפע חיים ירח האיתנים  ב(

, די"ל שאיוב סבל יסורים לכפר על הפגם על מה שאמר ג'(
, ויחר אף יעקב ב(-)פרשה ליעקב לרחל כדכתיב בפרשת ויצא 

ברחל ויאמר התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן, 
-)פרשה ע"איתא בבראשית רבה שדקדק עמו הקב"ה על כך, כדא

, אמר לו הקב"ה כך עונים את המעיקות וכו' עיי"ש, וביאר ז(
בנזר הקודש, דלנשים מרות נפש שהם בצרה ובצער אין ראוי 
להשיבם אלא דברי נחמה ולא דברי רוגז עיי"ש, כמו שמצינו 
באלקנה שדיבר על לב חנה כשבכתה וכעסה, ולפי שלא 

בה לי בנים ואם אין מתה אנכי השיבה דברי נחמה כשאמרה ה
דמי שאין לו בנים חשוב כמת, ולכן נענש איוב במדה כנגד 

 מדה שמתו כל בניו ובנותיו.
 

שער המים כתב לפרש דברי  )פרשת ויצא(ובספר חוט המשולש 
רחל ואם אין מתה אנכי, ותשובתו של יעקב אליה, עפי"מ 

בפו"ר , דכל מי שאינו עוסק )דף ס"ד.(דאיתא במסכת יבמות 
חייב מיתה עיי"ש, ורחל סברה שגם האשה מצווה על מצות 
פו"ר כמו האיש, ולכן אמרה הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי, 
כי מי שאינו עוסק בפו"ר חייב מיתה, ולכן בא יעקב לסתור 
כוונתה ואמר, התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן, 

צות פו"ר הלא ממך מנע ולא ממני, ואשה אינה מצווה על מ
 כלל עכ"ד החוט המשולש.

 
הנה האחרונים דנו אם הא דאמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו ו

 )דף מ"א.(אי הוי מדאורייתא או רק מדרבנן, דבמסכת קידושין 
כתבו המפ' דלכן אמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו, דכי עסיק 
גופו במצות מקבל שכר טפי עיי"ש ברש"י ובר"ן והר"ע 

טעם זה בודאי לא הוי אלא מדרבנן, ובספר  מברטנורה, ולפי
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, ועיין 

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

, דהא מילתא )שאילתא קס"ט אות א'(שאלה בפרשת וזאת הברכה 
מדאורייתא היא וכו', וכתב ע"ז השד"ח, ובהרמנותיה דמר 
אמינא דאין לנו הכרח דד"ז הוא מדאורייתא ומזקנים אתבונן 

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

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

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

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

הביא דברי הגמ' הנ"ל וכתב וז"ל, אמרו  )דף קל"ט.(ברית שלום 
בקידושין האיש מקדש בו ובשלוחו ומוקי לה בגמרא משום 
מצוה בו יותר מבשלוחו, היינו משום דכתיב כי יקח דמשמע 

י"ש, אך בשפע חיים על בעצמו ולא על ידי שליח עכ"ל עי
כתב די"ל דלכן  כתיב כי יקח, משום  )סי' נ"ט אות ד'(נישואין 

 דהאיש מצווה על מצות פו"ר ולא האשה עיי"ש.
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, דאיוב היה לו תרעומות על 
היסורים, משום דס"ל דנשים אינן מצווין על מצות פו"ר, 

ע לו להתייסר על ולפי זה כדין השיב יעקב לרחל, ולא מגי
אמר ואקחה פת לחם וסעדו  בינואברהם אך כשראה דאכך, 

מצוה בו יותר מבשלוחו, ויליף לה ס"ל משום ד לבכם וגו',
מדכתיב כי יקח דמשמע בעצמו, ומעתה י"ל דאשה חייבת 
במצות פו"ר, ומעתה צדקה רחל בדבריה ואם אין מתה אנכי, 

הוא היסורים  בה, וכדיןוחשב ה' עון ליעקב מה שחרה אפו 
 ודו"ק.  שבאים עליו

 
 

**** 
 
 

ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא 
איתא במדרש ו יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק:

כשראתה שרה שמשה לא יכנס לארץ ישראל מיד 
 והוא פלאי. אמרה גרש את האמה הזאת ואת בנה

 
דאיתא במפרשים דהטעם דמשה לא נכנס לארץ  והנבס"ד,

 )ערך משה אות ל"ד(משום ששיבר הלוחות ]עיין בלקט יוסף ישראל 
 ,אך יש להעיר הביא זה בשם מדרש, )אות תי"ז(ובעיר דוד 

, בשעה שעשו ישראל אותו א(-)שמות פרשה מ"גאיתא במדרש רבה ד
     מעשה, ישב הקב"ה עליהם בדין לחייבם, שנאמר הרף

ממנו ואשמידם, ולא עשה אלא בא לחתום גזר דינן שנאמר 
נטל את הלוחות מתוך  ,ובח לאלהים יחרם, מה עשה משהז

        ידו של הקב"ה כדי להשיב חמתו, למה הדבר דומה, 
לשר ששלח לקדש אשה עם הסרסור, הלך וקלקלה עם אחר, 

       נטל את כתובתה מה שנתן  ,הסרסור שהיה נקי מה עשה
 לו השר לקדשה וקרעה, אמר מוטב שתדון כפנויה ולא 

ן שעשו ישראל אותו מעשה כאשת איש, כך עשה משה כיו
, ולפי"ז יפה עשה משה נטל את הלוחות ושברן וכו' עיי"ש

במה ששיבר הלוחות, ואמאי הגיע לו עונש דעי"ז אינו נכנס 
 לארץ ישראל.



 

 ה 

ובספרי דרוש האריכו לדון במה היה הקידושין שכביכול 
קידש את כנסת ישראל, ובפתיחה לספר המקנה הביא די"א 

כ"כ הבעל הטורים מצרים וביזת הים, ו דהקידושין היה ביזת
   ת , מה אשה נקניעה"פ ואביא אתכם אלי וז"ל )פרשת יתרו(

 כסף זו ביזת מצריםב בכסף בשטר ובביאה, אף ישראל כן,
כתב לפרש בזה מה שאמר  )פרשת תשא(ובספר פנים יפות עיי"ש, 

למה אהרן ואמר להם למי זהב התפרקו וגו', דאינו מובן 
היה להם זהב מביזת הים  נזמיהם, הלא הוצרכו לפרוק את

   שנאמר תורי זהב נעשה לך וגו' זה ביזת הים, ובנדבת 
המשכן כתיב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לה', אלא הענין 
הוא, כי הקב"ה קידש את בני ישראל על ידי ביזת הים בתנאי 

    , )דף נ"ט:(שיקבלו את התורה, ואיתא במסכת קידושין 
יו לאחר שלשים יום אם נתקיים המקדש את האשה מעכש

התנאי היא מקודשת למפרע, אבל אם חזרה בה צריכה 
להחזיר הקידושין, ולכן כשבאו אל אהרן לחזור מן הקידושין 
ולעשות להם אלהים אחרים, אמר להם אהרן למי זהב הרי 
אין הזהב שלכם, שצריכים אתם להחזיר את הקידושין 

נזמיכם שהיה לכם שלקחתם מביזת הים, ואפילו לפרוק את 
 מקדם עיי"ש.

 
, אמר רבא, טלי גיטך מעל גבי )דף כ"ד.(ואיתא במסכת גיטין 
עיי"ש, ובמקדש אשה ואומר  )דבעינן ונתן(קרקע לא אמר כלום 

לה טלי קידושיך מעל גבי קרקע אם הוי קידושין, איתא 
, בכסף כיצד, נותן לה בפני שנים )סי' כ"ז ס"א(בשו"ע אבהע"ז 

ה פרוטה ואומר לה הרי את מקודשת לי בזה, פרוטה או שו
ואם אמר טלי קידושיך מעל גבי  )סק"ג(וכתב הבית שמואל 

כתב  )סי' ל' סק"א(, ולהלן )תשובה רש"ך(קרקע הרי זה ספק קידושין 
הבית שמואל וז"ל, ואם אמר טלי קידושיך מעל גבי קרקע 
כתב בתשובת רש"ך סי' קנ"ב דהוי ספק קידושין, ולא דמי 

דון שהיה כבר בידה ועכשיו מקדש אותה בו דהוי לפק
קידושין אע"ג דעכשיו לא נתן לה כלום, דשם בתחלה נתן לה 
ובנתינה בא לידה עכ"ל עיי"ש, והמשנה למלך בהל' אישות 

ד"ה ונותן לה בפני עדים כתב וז"ל, בדין טלי גיטך  ה"א(-)פ"ג
מעל גבי קרקע אי מדמינן קידושין לגט, עיין בתשובת 

דנראה דספוקי מספקא ליה, אבל בסימן  )סי' ע"ו(ד"ם מהרש
 כ"ד כתב דלא דמו קידושין לגט עיי"ש.

 
כתב וז"ל, ועוד יש  )ח"א סי' פ"ב(ובשו"ת חתם סופר חאבהע"ז 

לבטל הני קידושין כיון שכבר היה בידה בתורת סבלונות ולא 
בא עתה להשקיע בידה לעולם והו"ל טלי קידושיך מעל גבי 

)פ"ג מאישות ומל"מ  )ריש סי' ל'(מקודשת, וראיתי בב"ש קרקע ואינה 

מייתי דהרש"ך ורשד"ם מסופקים בזה, וספרן של  סוף ה"א(
צדיקים אלו אינם תחת ידי כעת וספיקי דהני גברא רבא לא 

, באשה )סי' ע"ח(גריסנא, ואנא מתניתא ידענא מהרי"ל בתשובה 
ניו שחטפה מעות מאיש ואמר התקדשי לי בו היה פשוט בעי

דאינה מקודשת משום דהו"ל טלי קידושין מע"ג קרקע, וכתב 
דמקרא ומגמרא ומסברא דאינה מקודשת, ולא דמי למקדשה 

בפקדון שיש לו בידה, וממילא לא שבקינן פשיטות מהרי"ל 
מפני ספיקא דגאונים אחרונים אלו שלא ראו דברי מהרי"ל 
 ואילו ראוהו הדרי בהו, וראייתו מקרא הא פשיט דאיתקש

 הויה ליציאה עיי"ש.
 

 ,שכתבד"ה לכן נראה  )סי' ל' סק"א(אך עיין בספר אבני מילואים 
דבכסף מהני קידושין טלי מעל גבי קרקע, דהא דאיתקש הויה 
ליציאה דכתיב ויצאה והיתה, זה אינו היקש אלא לקידושי 
שטר אבל כסף לא איתקש ליציאה, וכמש"כ הר"ן במסכת 

דשה במחובר לקרקע בתורת כסף דמק )ריש פרק קמא(קידושין 
 עיי"ש.וכו' עיי"ש, ואע"ג דגט לא מהני במחובר לקרקע 

  
דאיתא אך נראה דזה תלוי מהיכא ילפינן קידושי כסף, 

האשה נקנית בשלש דרכים, וקונה את  ,)דף ב.(קידושין מסכת ב
    עצמו בשתי דרכים, נקנית בכסף ובשטר ובביאה וכו', 

י האשה נקנית ומ"ש התם ופריך הגמרא מאי שנא הכא דתנ
   , ומשני, משום דקא )נתני הכא האשה מתקדשת(דתני האיש מקדש, 

  כסף, וכסף מנ"ל, גמר קיחה קיחה  )בהני קנינין(בעי למתני 
    משדה עפרון, כתיב הכא כי יקח איש אשה, וכתיב התם 
נתתי כסף השדה קח ממני, וקיחה אקרי קנין, דכתיב השדה 

בכסף יקנו, תני האשה נקנית  אשר קנה אברהם, אי נמי שדות
 וכו' עיי"ש. 

 
בכסף מנ"ל, ותו, הא דתנן האב זכאי בבתו  ,איתא )דף ג:(ולקמן 

דמקניא בכסף  )הנך תרתי(בקדושיה בכסף בשטר ובביאה, מנלן 
    וכסף דאבוה הוא, אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא 
ויצאה חנם אין כסף, אין כסף לאדון זה אבל יש כסף לאדון 

איתא, ותנא  )דף ד:(ומאן ניהו אב וכו' עיי"ש, ולקמן אחר, 
לתנא  הרב יהודה דלעיל מאין כסף נפקא לי)קידושי כסף דיליף להו מייתי לה מהכא 

דתניא כי יקח איש אשה וכו' אין קיחה אלא  מקיחה דשדה עפרון(
, בכסף וכן הוא אומר נתתי כסף השדה קח ממני וכו' עיי"ש

סתימת לשון הגמרא דעיקר וכתב הפני יהושע דנראה מ
קידושין יליף מהאי קרא, ולא אסיק אדעתיה גזירה שוה 

 .דקיחה קיחה עיי"ש
 

 )דף ו:(ונפקא מינה טובא לגבי מלוה, דאיתא במסכת קידושין 
, )ד"ה אינה מקודשת(המקדש במלוה אינה מקודשת, וכתב רש"י 

דקיחה קיחה משדה עפרון ילפינן, דיהיב מידי בשעת 
מלוה להוצאה ניתנה, וכבר הן שלה, ומעות אחרים קידושין, ו

היא חייבת לו עכ"ל, ולפי"ז דוקא בקידושין לא מהני מלוה, 
משום דילפינן מגזירה שוה דבעינן דיהיב כסף בשעת 

ם קידושין, משא"כ אי ילפינן קידושי כסף מקרא ויצאה חינ
אין כסף ולאו מגזירה שוה, על כרחך דמלוה לא חשיב כסף, 
ומשו"ה המקדש במלוה אינה מקודשת, ועיין באבני מילואים 

הביא מש"כ הרמב"ן  )סי' כ"ח סקל"א(, ובאבני מילואים )סי' כ"ח סקט"ז(
דלכן המקדש במלוה אינה מקודשת,  )מסכת ב"ק ל"ד.(במלחמות 

 ש.משום דהוי דבר שלא בא לעולם עיי"



 

 ו 

ולפי"ז י"ל, דאי ילפינן קידושי כסף מגזירה שוה דקיחה 
קיחה משדה עפרון, אז י"ל דבעינן דיהיב מידי בשעת 

ינן קידושי כסף באומר טלי קידושיך מעל קידושין, וממעט
גבי קרקע, דהא בשדה עפרון כתיב וישקול אברהם לעפרן את 

בעינן  הכסף וגו', והיינו שנתן מידו לידו, ולכן בקידושין נמי
שיהא נתינה מידו לידה, ובאומר טלי קידושין מעל גבי קרקע 
לא חל הקידושין, משא"כ אי ילפינן קידושי כסף מקרא 
ויצאה חנם אין כסף, אז י"ל דלא בעינן בקידושי כסף שיהא 
נותן מידו לידה, ואף באומר טלי קידושיך מעל גבי קרקע חל 

 הקידושין.
 
ד"ה בפרוטה, על הא  תוס'הקשו ה )דף ב.(במסכת קידושין ו

דאיתא במשנה דאשה נקנית בכסף ובשוה כסף, וא"ת ומנא 
קרא גבי  המיבעי לי ז.(")דף טלן דשוה כסף ככסף, דהא לקמן 

עבד עברי, ותירצו אה"נ דילפינן מעבד עברי דכתיב ישיב 
לרבות שוה כסף, וא"ת והא גבי נזיקין נמי כתב קרא כסף 

ישיב לרבות שוה  )דף ז.(ב"ק מסכת ישיב לבעליו, ודרשינן ב
כסף ככסף, וא"כ הוו נזיקין ועבד עברי שני כתובים הבאים 

 כאחד ואין מלמדין וכו' עיי"ש. 
 

ובחידושי הריטב"א כתב, יש מי שתירץ דמנ"ל דשוה כסף 
ככסף בקידושין, דכיון דדרשינן כסף קידושין מדכתיב ויצאה 

שוה כסף  העבד עברי וה"ה אמה עבריחנם אין כסף, וגבי 
ככסף, דאנן נמי גבי קידושין דרשינן הכי, אין כסף ושוה כסף 
לאדון זה אבל יש כסף ושוה כסף לאדון אחר, דיציאה דכותי' 

 ממעטינן לגמרי עיי"ש.
 

והיוצא לנו מזה, דלמ"ד דשני כתובים הבאים כאחד אין 
מלמדין, תקשי קושית התוס' דמנ"ל דשוה כסף ככסף, ואין 

בד עברי, דהא גבי נזיקין נמי כתיב ישיב לומר דיליף לה מע
לרבות שוה כסף, והו"ל שני כתובים הבאים כאחד ואין 
מלמדין, וע"כ דיליף לה מהקרא ויצאה חנם אין כסף, וילפינן 

אמרינן אין כסף ושוה  הדשוה כסף ככסף דכמו גבי אמה עברי
כסף לאדון זה, גבי קידושין דרשינן אבל יש כסף ושוה כסף 

, משא"כ מאן דס"ל דשני כתובים הבאים כאחד לאדון אחר
מלמדין, שפיר י"ל דיליף קידושי כסף מקיחה קיחה דשדה 

 עפרון, ושוה כסף יליף לה מעבד עברי ונזיקין.
 

והנה י"ל הטעם דאברהם אבינו לא שיחרר את הגר, דהנה 
מסכת הקשה, דלרבא דס"ל ב )סוף כלל ה'(בספר שושנת העמקים 

ילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא דכל מ )דף ד:(תמורה 
מסכת מהני, א"כ איך מועיל שחרור בכל מקום, הא אמרינן ב

, אמר רב יהודה אמר שמואל, כל המשחרר עבדו )דף ל"ח.(גיטין 
עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו, וא"כ אף אם שחרר 
העבד, כיון דהוא דבר איסור נימא דלא מהני, ותירץ כיון 

תמורה מסכת לה מאשה, וגבי אשה כתבו התוס' ב דילפינן לה
ד"ה מיתבי, דבגט לא שייך אי עביד לא מהני דילפינן  )דף ה.(

ממיתה עיי"ש, ולפי"ז י"ל גבי עבד כיון דילפינן לה לה 
 מאשה ג"כ מהני השטר שחרור אף דאסור לשחררו עכ"ד. 

 
דלא ניתנו גזירות  ד(-)פרשה מ"וואיתא במדרש רבה פרשת לך לך 

)כלל א' וה לאברהם אבינו עיי"ש, ועיין בבית האוצר חלק א' ש

שכתב בכוונת המדרש, דכיון דאין אדם דן גזרה שוה  אות י"ב(
מעצמו אלא אם כן קיבלה מרבו, על כן לא היה אברהם יכול 
לדון גזרה שוה, דנהי דידע מעצמו את התורה ברוח קדשו, 

רה שוה אין עם כל זה הרי לא נאמרה וניתנה הגזרה שוה, וגז
אדם דן מעצמו עיי"ש, ולפי"ז יש לומר דלכן לא שחרר 
אברהם אבינו את הגר, כיון דהשחרור לא מהני, דהא כל 
הטעם דלא אמרינן בשחרר את עבדו אי עביד לא מהני, משום 
דילפינן לה לה מאשה, וא"כ לאברהם אבינו דלא ניתנו 

ור, הגז"ש, וליכא הגז"ש דלה לה מאשה, א"כ לא מהני השחר
 וכיון דלא נשתחררה י"ל דלכן לא נשא יצחק את אחותו.

 
אך יש לתרץ קושית השושנת העמקים, די"ל דלכן לא אמרינן 
בשחרר עבדו אי עביד לא מהני, לפימש"כ כ"ק רבינו זי"ע 
בחידושי סוגיות על הסוגיא אי עביד לא מהני, לדייק ממש"כ 

דכוונתו  לא תעביד, לא תעשה, )דף ד:(תמורה מסכת רשיז"ל ב
לדייק דפלוגתת אביי ורבא אינו רק בל"ת אבל בעשה לכו"ע 
אמרינן אי עביד מהני, דאל"כ מה הוסיף רשיז"ל על לשון 

 )דף צ.(הגמ' שאמרו לא תעביד עיי"ש, וכ"כ הפנ"י מסכת גיטין 
דאי עביד לא מהני לא אמרינן רק  ד"ה א"ל רב פפא לרבא,

וכ"כ בשיורי  באיסור לא תעשה ולא באיסור עשה עיי"ש,
, דהא דאמרינן אי עביד לא מהני )פ"ה(קרבן בירושלמי פסחים 

זהו דוקא בלאו שלוקין עליו ולא באיסור עשה או בלאו שאין 
בו מעשה עיי"ש, ולפי"ז כיון דכאן ליכא רק איסור עשה 
דלעולם בהם תעבודו, ובאיסור עשה הא אמרינן אי עביד 

שכ"כ  )ח"ב סי ס"ג(מהני, וכה מצאתי בשו"ת חת"ס חאבהע"ז 
וז"ל, ומ"מ סברת הפנ"י שלהי גיטין דמחלק בין עשה לל"ת 
מוכרח לכאורה, דלאת"ה תקשי ממשחרר עבדו איך מהני, 

 )שם(אע"כ עשה שאני עכ"ל עיי"ש, ]ועיין בשיטה מקובצת 
אות ט"ז שכתב וז"ל, לא תעביד, לאו דוקא לאו אלא אפילו 

 לאו הבא מכלל עשה עיי"ש[.
 

"ק מרן זי"ע, דלכאורה הא מפורש בסוגיא דאף אך הקשה כ
בלאו הבא מכלל עשה פליגי, כדחזינן דפריך הגמרא מתורם 
מרעה על היפה וממין על שאינו מינו, דשם ליכא ל"ת רק לאו 
הבא מכלל עשה, אך י"ל דלהס"ד הוי ס"ל שאין חילוק, 
ולמסקנא דרבי קרא דתורם מהני י"ל דה"ה בכל מקום דליכא 

 עיי"ש. )ח"א סי' ס'(ש, וכ"כ בשו"ת מהרש"ם מלקות עיי"
 

והנה לכאורה יש לנו עוד קרא דבעשה אמרינן אי עביד מהני, 
פריך, והרי מקדיש תמימין  )דף ה:(תמורה מסכת דהגמרא ב

לבדק הבית דאמר רחמנא נדבה תעשה אותו זה קדשי בדק 
הבית, ותנן המקדיש תמימים לבדק הבית אעפ"י שהוא בלא 



 

 ז 

ה עשוי, וכתב רשיז"ל דהוי ל"ת מדכתיב תעשה מה שעש
בתחלת הפרשה לאמור דדרשינן לר' יהודה לאו אמור 

, אבל )דף ז.(תמורה מסכת וב )דף מ"ב.(פסחים מסכת כמבואר ב
כתב, המקדיש בהמה טהורה  ה"ה(-)פ"ההרמב"ם בהל' ערכין 

תמימה לבדק הבית אעפ"י שעבר על עשה מה שעשה עשוי 
 )ו(דהוי רק עשה, ועיי"ש בהלכה עיי"ש הרי דהרמב"ם ס"ל 

שכתב דהוי לאו הבא מכלל עשה, ותמה הכס"מ דהא 
בברייתא איתא דהוא בל"ת, וכתב הלח"מ דל"ת דקאמר 
בברייתא הוי רק אסמכתא בעלמא, ולהכי כשהקשה בתמורה 
והרי מקדיש תמימים לבדק הבית דאמר רחמנא נדבה תעשה 

, דהוי רק לאו אותו, לא הזכיר בדבריו המקשה כלל לא תעשה
הבא מכלל עשה ולא ל"ת עיי"ש, מבואר מזה דמקדיש 
תמימים לבדק הבית הוי רק עשה, וע"ז משני הגמרא דגלי 

 קרא דמהני.
 

דזה אי אמרינן  )ח"א סי' י"א אות ח'(ולפי"ז כתב בשו"ת אבני ציון 
באיסור עשה אי עביד מהני, או גם באיסור עשה אמרינן אי 

ס"ל שני כתובים הבכ"א מלמדין או  עביד לא מהני, תליא אי
אין מלמדין, דאי ס"ל שני כתובים הבכ"א מלמדין שפיר 
ילפינן מכאן דבכל עשה אמרינן אי עביד מהני, משא"כ אי 
ס"ל דשני כתובים הבכ"א אין מלמדין אז אמרינן גם באיסור 

 עשה אי עביד לא מהני עיי"ש.
 

גרש  דעד עתה לא אמרה שרהומעתה מבואר דברי המדרש, 
את האמה הזאת ואת בנה, דמאן יימר שהיא עדיין אמה 
וישמעאל חשיב בנה, הרי בודאי אברהם שיחררה כשלקחה, 

שמשה אינו נכנס לארץ והוא משום ששבר אך כשראתה 
הלוחות, דאין לו האמתלא דלכן שבר הלוחות דעי"ז יהיו 
נידונין כפנויה, כיון דכבר חלו הקידושין מביזת הים ולא 

ירת הלוחות לבטל הקידושין, ומינה דטלי קידושין מהני שב
דילפינן קידושי כסף מקרא ויצאה חנם מעל גבי קרקע מהני, 

אין כסף, ומעתה י"ל דס"ל שני כתובים הבכ"א אין מלמדין, 
ושוה כסף ככסף ילפינן מקרא ויצאה חנם כמש"כ הריטב"א, 
ומעתה גם באיסור עשה אמרינן אי עביד לא מהני, ולא מהני 

שחרור, ועדיין היא אמה, ולכן אמרה גרש את האמה הזאת ה
  ואת בנה ודו"ק.

 
דגבי  )פרשת וילך(עוי"ל, עפימש"כ בספר דברי מהרי"א אסאד  ב(

משה לא מצינו רק דעבר על עשה דכתיב ודברתם אל הסלע, 
מסכת ועל עשה לא ענשינן רק בעידן רותחא כמבואר ב

דהגמ' דסברי דלא  , אלא דצריכין למודעי)דף מ"ג.(מנחות 
מענשין אעשה 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 שייך לומר דלא מענשי על 
עשה, שהרי לא נמצא בכל התורה עשה לחוד, דבכל עשה יש 

"י א"ש המזרחי דדברי רש )שם(בו ג"כ ל"ת עיי"ש, וכתב 

דהשמר דעשה הוה לאו  )דף ל"ו:(מנחות מסכת לריו"ח דס"ל ב
 עיי"ש.

 
דאיתא  דהשמר דעשה הוי לאו, הולכאורה יש להביא ראי

דנשים פטורות ממ"ע דמילה דכתיב  (.)דף כ"טבמסכת קידושין 
וימל אברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו אלהים ודרשינן 

א דנשים פטורות אותו ולא אותה, והקשו התוס' דלמ"ל קר
תיפ"ל דהוי מ"ע שהז"ג שנימול בשמיני ללידתו ונשים 

ליישב כתבנו  )דרוש י' לפסח(בהואיל משה ויקרא פטורות עכ"ק, ו
 י(-ט-י"זרשה )פס' דבמצות מילה כתיב בפרשת לך קושית התו

ים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך הויאמר אל
ביני וביניכם ובין  אחריך לדרתם, זאת בריתי אשר תשמרו
 )דף ל"ו:(מנחות מסכת זרעך אחריך המול לכם על זכר, ואיתא ב

    דרבי יוחנן ס"ל דהשמר דעשה הוי לאו עיי"ש, וכתבו
ד"ה תשמר, דלרבי יוחנן דס"ל  )דף ו.(ר"ה מסכת התוס' ב

  השמר דעשה הוי לאו, ולרע"ק דס"ל ושמרת את החקה 
ו עיי"ש, הזאת למועדה קאי אפסח, הוי מצות פסח בלא

ולפי"ז יש לתרץ קושית התוס' דכיון דכתיב תשמר גבי מצות 
מילה, וא"כ במילה איכא עשה ול"ת לרבי יוחנן דהשמר 
        דעשה הוי לאו, וי"ל דנשים חייבות מכח הלאו שבו 
ולכן איצטריך למיכתב אותו ולא אותה, ומוכח מקרא דאותו 

 דהשמר דעשה הוא לאו.
 

הנ"ל, די"ל דלא שייך הך וכתב הפנ"י לתרץ קושית התוס' 
כללא דנשים פטורות ממ"ע שהז"ג אלא במצות הגוף דאי 
אפשר לקיים על ידי שליח, כגון כל הנך דקחשיב התם לולב 
שופר סוכה ותפילין, משא"כ במצות האב על הבן דאפשר 
לקיים גם על ידי שליח נשים חייבות אף דהוה מעשהז"ג, 

שליח, א"כ י"ל דגם וכיון דמצות מילה אפשר לקיים על ידי 
נשים חייבות אף דהוה מעשהז"ג, ולכן איצטריך הקרא דאותו 

 ולא אותה עיי"ש.
 

 )סי' ע"ג(וכתבו האחרונים בהסבר דבריו, עפימש"כ הכלבו 
הטעם דפטרה תורה לנשים ממעשהז"ג, מפני שהאשה 
משועבדת לבעלה והאשה היא לעזר לאיש והוא ימשול בה 

לעשות כל מעשיה על פיו, להנהיגה ולהדריכה בדרכיו ו
והיותה על הדרך הזה היא סבה גם כן שהיא פטורה מכל זה, 
כי אלו היתה טרודה לעשות המצוה בזמנה היה הבעל בלא 
עזר בימים הם, והיתה הקטטה נופלת בהם, ותסור הממשלה 
המכוונת לתועלתו ולתועלתה עכ"ד, ולפי"ז שפיר מובן 

צות הגוף דכיון סברת הפנ"י דמה"ט אינה פטורה אלא ממ
דעליה גופא רמיא החיוב יש לחוש שתמנע מלעשות חובתה 
לבעלה, משא"כ במצוה דאפשר לקיים ע"י שליח, א"כ שפיר 
תוכל לעשות חובותיה בבית ולקיים המצוה ע"י שליח, עיין 

 )סי' רס"א(, ועיין בספר יד שאול יור"ד )כלל מ"ט פ"א(בעט סופר 
 שכתב כעי"ז. 

 



 

 ח 

שכתב דבהכרח  )ח"א סי' צ"ד אות י'(יצחק חיור"ד ועיין בשו"ת בית 
מש"כ הכלבו זהו רק ע"ד הדרוש, דהרי בכיבוד אב אמרינן 

דהאשה פטורה מכבוד אביה משום  )דף ל:(קידושין מסכת ב
דרשות אחרים עליה, ואמרינן עלה דאם נתגרשה חייבת 
בכבודו, והיינו דמה שפטורה מכיבוד הוא רק מפאת שעבודה 

כשסר שעבודה לבעלה חייבת בכיבוד, ולפי"ז  לבעלה, ולכן
אי אמרינן דמה שפטורה ממעשהז"ג הוי רק משום 
דמשועבדת לבעלה, א"כ כמו"כ צ"ל דבנתגרשה או 
נתארמלה חייבות גם במעשהז"ג, וזה דבר שלא שמענו 
מעולם, ועכצ"ל דגם היכא דלא שייך טעם זה מ"מ נשים 

טעמא דקרא  פטורות ממעשהז"ג והיינו משום דלא דרשינן
עכ"ד, מבואר מזה דסברת הכלבו תליא אי דרשינן טעמא 

, ובחמדת )סי' ב'(דקרא או לא, וכ"כ בשו"ת שם אריה או"ח 
 .)חלק הלאוין אות א'(ישראל קונטרס נר מצוה 

 
דלכן נשא  )דף ק(יבמות מסכת ונודע מש"כ המהרש"א ב

אאע"ה את הגר שפחת שרה, משום דבודאי שחררה מקודם 
ש, אך כבר "קדש עיי הל הלאו דלא יהייעבור ע כדי שלא

, דהמשחרר ז:(")דף מברכות מסכת הקשו המפ' הא אמרינן ב
עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו, ולפי"ז איך 

 אפשר לומר דאאע"ה שיחרר את הגר עכ"ק.
 

ברכות מסכת כתב לתרץ, דאיתא ב (חיי שרה )פרשתובספר האשל 
יעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא מעשה ברבי אל ז:(")דף מ

עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, ופריך, והיכי עביד 
הכי, והאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה, 
שנאמר לעולם בהם תעבודו, ומשני לדבר מצוה שאני, ופריך 
מצוה הבאה בעבירה היא, ומשני מצוה דרבים שאני עיי"ש, 

צורך רבים אז אמרינן ומוכח מכאן דהיכא דהוה מצוה ל
דמותר לשחרר עבדו, משא"כ לצורך מצוה דיחיד אמרינן 

לא ס"ל כן,  ח.(")דף לגיטין מסכת דאסור לשחרר, אך הר"ן ב
דהא כתב שם דלכן מותר לשחרר לצורך מצוה, שלא אמרה 
תורה לעולם בהם תעבודו אלא כדי שלא ליתן להם מתנת 

היכא שמשחררו  חנם, וכענין שכתוב בעכו"ם לא תחנם, ולכן
לצורך מצוה ולא משום חנינה דידהו קעביד אזי שפיר יש 
לומר דמותר לשחררו דהו"ל כנותן דמי עצמו דקיי"ל דיוצא 
לחירות עיי"ש, ולפי"ז אין לחלק בין היכא דהוה צורך רבים 
או צורך יחיד, ואפילו לצורך יחיד היכא דהוה לדבר מצוה 

ל העשה דלעולם מותר לשחררו, ולפי"ז לא עבר אאע"ה ע
בהם תעבודו, דהרי שחררה לצורך מצות פו"ר, ואף היכא 

 דהוה לצורך מצות יחיד מותר לשחרר העבד עכ"ד.
 

והנה עצם סברת הר"ן דהא דאסור לשחרר עבדו הוא משום 
לא תחנם, והיכא דעשאו לשם מצוה ולא משום חנינה דידהו 

ו"ח סי' )אמותר לשחררו, כתבו האחרונים ]עיין שו"ת בית יצחק 

[ דזה )אות ב'(ובשו"ת משיבת מרדכי בפתיחה  י"ח בשולי המכתב(
דוקא אי דרשינן טעמא דקרא, דאז שפיר יש  לומר  דהטעם  

הוא משום  לא  תחנם,  והיכא  דלא  שייך חנינה  מותר, 
משא"כ  אי  לא  דרשינן  טעמא  דקרא, שוב יש לומר  דאסור 

גזירת הכתוב הוא לשחרר  העבד  אפילו  לצורך  מצוה, ד
 דבכל אופן אסור עיי"ש.

 
ולפי"ז אי דרשינן טעמא דקרא שפיר י"ל דמה דאסור לשחרר 
העבד הוי משום חנינה, והיכא דליכא חנינה מותר אף דהוה 
לצורך יחיד, ושפיר י"ל דאאע"ה שחרר את הגר וישמעאל 
נקרא בנו של אאע"ה, משא"כ אי לא דרשינן טעמא דקרא, אז 

ו היכא דהוה לצורך מצוה אסור לשחרר העבד, אמרינן דאפיל
הוה זרעו של  אאאע"ה לא שחרר את הגר, וישמעאל לו

 אאע"ה.
 

דבתחלה סברה שרה דאינה יכולה לומר ובזה יבואר המדרש, 
גרש את האמה הזאת ואת בנה, די"ל דאהני לה מה ששיחררה 
אברהם ושוה היא אינו אמה וישמעאל מתייחס להיות בן 

ראתה שרה שמשה לא יכנס לארץ ישראל, כשאברהם, אך 
מי מריבה, ואף דלא עבר אלא על עשה, וע"כ והוא מטעם 

ומעתה י"ל דלכן צריכין קרא דאותו דהשמר דעשה הוה לאו, 
דרשינן ליכא הוכחה דולפי"ז למעט נשים ממ"ע דמילה, 

וא"כ לא הותר וי"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, טעמא דקרא, 
ילו כדי לקיים מצות פו"ר, לאאע"ה לשחרר את הגר אפ

ולכן אמרה גרש את האמה הזאת ואת בנה ועדיין שפחה היא, 
 ודו"ק.

 
 
עפימש"כ השפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא עוי"ל,  ג(

מה שאמר הקב"ה לאברהם כי ביצחק יקרא לך  ,לבאר )גליון י'(
סכת מזרע, דלכן לא נקרא ישמעאל זרע אברהם כדאיתא ב

משום דישמעאל היה בן הגר שהיתה שפחה , )דף ל"א.(נדרים 
והולד כמוה ואינו מתייחס אחר האב, אך כבר עוררו בזה 

, דישראל )סי' רס"ז ס"ט(דלשיטת ר' נטרונאי גאון שהובא ביור"ד 
חררה מקודם דאין ל שפחתו הולד בן חורין, דבודאי שהבא ע

אדם עושה בעילתו בעילת זנות עיי"ש, א"כ מסתמא שחררה 
לא יתייחס ישמעאל אחריו, אך י"ל דאברהם  אברהם ולמה

לא היה יכול לשחררה דהרי היתה שפחת שרה, והכניסה 
, )פרשה מ"ה(אותה לאברהם כנכסי מלוג כדאיתא בבראשית רבה 

 שיוכל לשחררה. ולא היתה תחת רשותו
 

אך נודע מה שדנו הפוסקים אי בב"נ אמרינן מה שקנתה אשה 
שכתב  סק"ד(-סי' תמ"ח)קנה בעלה, דמדברי המחצית השקל 

במסקנת דבריו שראוי למכור החמץ לאשה נכרית שאין לה 
בעל, כיון דלנכרית מועיל קנין חצר משא"כ לנכרי עיי"ש, 
מבואר מזה דאם יש לה בעל הרי זה נקנה לבעל הנכרי, הרי 
דגם אצל עכו"ם אמרינן מה שקנתה אשה קנה בעלה, וכן 

שנשאל על ישראל שהיה  '()ח"א סי' כמבואר בשו"ת שבות יעקב 
נשוי לנכרית והיא נוהגת מנהג נכרית לכל דבר, מה הדין 
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בהחמץ שנמצא אצלה לאחר הפסח, אי נימא דמותר בהנאה 
כחמץ של נכרי שעבר עליו הפסח, או אמרינן כל מה שקנתה 
אשה קנה בעלה, ואע"ג דאין אישות לנכרי, מ"מ יש בה מנהג 

 )דף נ"ח.(סכת סנהדרין אישות לענין הרבה דברים, כדאיתא במ
ודבק באשתו ולא באשת חבירו עיי"ש, ועיין במסכת קידושין 

גבי יפת תואר אפילו אשת איש ש"מ דיש להם אישות  )דף כ"א:(
עיי"ש, וא"כ אמרינן נמי דמה שקנתה אשה קנה בעלה והוי 
כחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח ואסור בהנאה עיי"ש, 

  .אשה קנה בעלה הרי דבנכרית אמרינן מה שקנתה
 

ד"ה והנה נשאלתי,  )סי' שט"ז(ועיין בשו"ת חת"ס חיור"ד 
שהביא בשם הרב מדינריש דגבי ב"נ לא אמרינן מה שקנתה 
אשה קנה בעלה עיי"ש, ולפי"ז דבב"נ לא אמרינן מה שקנתה 
אשה קנה בעלה, ממילא לא זכה אברהם בנכסי מלוג דשרה 

שמעאל מתייחס ן אמה ויולא הוי מצי לשחררה, והיתה עדיי
 .אחריה עכ"ד השפע חיים זצ"ל

 
ה היה להאבות דין וראמנם כ"ז א"ש אי אמרינן דקודם מתן ת

ב"נ, אז י"ל כיון דגבי ב"נ לא אמרינן מה שקנתה אשה קנה 
בעלה, לא זכה אברהם בנכסי שרה ולא היה יכול לשחרר את 
הגר וישמעאל נקרא בנה של הגר ולא בנו של אברהם, 

דהאבות יצאו מתורת ב"נ ונידונו כישראל,  משא"כ אי ס"ל
א"כ אמרינן מה שקנתה אשה קנה בעלה, וזכה אברהם בהגר 

, ומעתה שפיר ונשתחררה הגר כשלקח אותה אברהם
   ישמעאל נחשב בנו של אברהם.

 
הטעם על מה שנגזר על משרע"ה שלא יכנס לארץ ישראל, ו

כתב בילקוט ראובני דהוא בשביל שסירב ללכת למצרים 
, )אות ה'(ואמר שלח נא ביד תשלח, עיין בלקט יוסף ערך משה 

א"ר שמואל בר  ,ו(-)פרשה י"אומקור הדבר איתא במד"ר ויקרא 
כל שבעת ימי הסנה היה הקב"ה מפתה למשה שילך  ,נחמן

בשליחותו למצרים, הה"ד גם מתמול גם משלשום גם מאז 
דברך אל עבדך הרי ששה, ובשביעי אמר לו שלח נא ביד 

לח, אמר לו הקב"ה משה את אומר שלח נא ביד תשלח, תש
חייך שאני צוררה לך בכנפיך, אימתי פרע לו, ר' לוי אמר כל 
ז' ימי אדר היה משה מבקש תפלה ותחנונים שיכנס לא"י, 

 ובשביעי אמר לו כי לא תעבור את הירדן הזה עיי"ש.
 

וכבר האריכו המפ' להמליץ על משרע"ה דלכן לא רצה לילך 
, משום דס"ל דאכתי לא הגיע הזמן, דהגזירה להיות למצרים

בגלות היתה על ארבע מאות שנה, כדכתיב כי גר יהיה זרעך 
אך כבר בע מאות שנה ואכתי לא הגיע הזמן, בארץ לא להם אר

כתבו המפ' דגזירת הגלות התחיל משנולד יצחק, דמשעה 
שנולד היה ראוי ליקרא כי גר יהיה זרעך, כדאיתא במדרש 

עה"פ עם חסיד תתחסד, א"ר שמואל, לפי  )תהלים י"ח(וב שוחר ט
שהיה הקב"ה מפתה את משה כל שבעת ימי הסנה שילך 

העולם, כבר , רבון בשליחותו וכו', והיה מסרב ואמר להקב"ה

בין הבתרים ועבדום  חשבתי מה שאמרת לאברהם אבינו בברית
וענו אותם ארבע מאות שנה ועדיין לא נשלמו ולא עשו שם 

מאתים ועשר, אמר לו הקב"ה, לא כמו שאתה מחשב אלא 
לעצמך, שמיום שנולד יצחק הקדמתי להם הקץ ודלגתי אותו, 

 וכן אומר מדלג על ההרים וכבר נשלם וכו' עיי"ש.
 
דזהו יתכן רק אם ארץ כתב,  )פרשת וארא(החיד"א בראש דוד ו

ישראל אינה מוחזקת לנו מימות אאע"ה ודר יצחק בארץ שאינו 
ל עול גלות, אז שפיר י"ל דזמן הגלות התחיל מלידת שלו וסב

יצחק, אבל אם נאמר דא"י מוחזקת היא א"כ לא סבל יצחק 
 עכ"ד. ושוב אין לומר דהגלות מתחיל ממנוכלום עול הגלות, 

 
דזה דא"י הוה מוחזקת  )דרוש א'(ונודע מש"כ הפרשת דרכים 

ן מאבותינו או לא, תליא אם היה להאבות קודם מתן תורה די
ב"נ או ישראל, דכיון דהקב"ה אמר לאאע"ה קום התהלך 

 (.)דף קב"ב מסכת בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה, ואיתא ב
דאאע"ה קנה הארץ בחזקה דהילוך, וכל זה א"ש רק אי היה 
לו לאאע"ה דין ישראל אז י"ל דקנה בחזקה דהילוך, אבל אם 

מסכת היה לו דין ב"נ הרי ב"נ אינו קונה בחזקה כדאיתא ב
 , ואז אמרינן דא"י אינו מוחזקת מאבותינו עכ"ד.(:כ"הדף )ב"ב 

 
ובכן יבואר דברי המדרש, דכשראתה שרה שמשה לא יכנס 
לארץ, והוא משום שסירב לילך בשליחות הקב"ה, דכבר 
הגיע הזמן לבני ישראל ליגאל ממצרים משום דהגלות התחיל 

ם מלידת יצחק, משום דארץ ישראל אינה מוחזקת, והטע
דאינו מוחזקת משום דהיה להאבות דין ב"נ וב"נ אינו קונה 
בחזקה, ומעתה דקודם מתן תורה היה להם דין ב"נ, א"כ לא 
אמרינן בהו מה שקנתה אשה קנה בעלה, ולא זכה אברהם 
בהגר שפחת שרי, ולא היה יכול לשחררה ועדיין היא אמה 
וישמעאל נקרא בנה, ולכן כעת אמרה גרש את האמה הזאת 

 ת בנה ודו"ק.וא
 

דאיתא במפרשים דהטעם דמשה לא נכנס לארץ עוי"ל,  ד(
 )ערך משה אות ל"ד(ישראל משום ששיבר הלוחות ]עיין בלקט יוסף 

 ,אך יש להעיר הביא זה בשם מדרש, )אות תי"ז(ובעיר דוד 
, בשעה שעשו ישראל אותו א(-)שמות פרשה מ"גאיתא במדרש רבה ד

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

 נטל את הלוחות מתוך ידו  ,לאלהים יחרם, מה עשה משה
  של הקב"ה כדי להשיב חמתו, למה הדבר דומה, לשר 
ששלח לקדש אשה עם הסרסור, הלך וקלקלה עם אחר, 

       נטל את כתובתה מה שנתן  ,הסרסור שהיה נקי מה עשה
  ו השר לקדשה וקרעה, אמר מוטב שתדון כפנויה ולא ל

כאשת איש, כך עשה משה כיון שעשו ישראל אותו מעשה 
, ולפי"ז יפה עשה משה נטל את הלוחות ושברן וכו' עיי"ש

במה ששיבר הלוחות, ואמאי הגיע לו עונש דעי"ז אינו נכנס 
 לארץ ישראל.



 

 י 

ע"ה משרדמה ששיבר  ,כתב )פ' קרח(והנה במגדנות אליעזר 
 י ס"לולא כאשת איש, א"ש רק א ההלוחות כדי  שידונו כפנוי

למשרע"ה דין שליח   הדכהנים הוה שלוחי דרחמנא, דאז הי
להולכה כמ"ש בהפלאה בפתיחה למסכת קידושין ובפנים 

ומבואר במדרש דמשרע"ה שימש בכהונה  ,)פ'  תשא(יפות 
 ההקב"ה וא"כ גם  בקבלת הלוחות הי גדולה והוה שלוחו של

יברן רק שליח להולכה ושפיר הועיל שבירת הלוחות, דכשש
, ההוה להו שפיר דין פנוי לולא באו  הקידושין ליד ישרא

הו"ל  שליח אז  ,הוה שלוחי דידןכהנים ד י ס"למשא"כ א
 לא מהני כלום מה ששיבר עכ"ד.ולקבלה 

 
לפרש כתב , )גליון י(בגליון ישראל סבא  השפע חיים זצ"לו

ן יוסף להשבטים, דהנה הכתוב אומר וישנאו הויכוח שהיה בי
אותו על חלומותיו ועל דבריו, ולכאורה צריך להבין מה 
חטאו של יוסף במה שחלם שיהיה מלך שישנאו אותו בשביל 

אמר ר' חמא בן  ,)דף י:(שבת מסכת , דאיתא בזה, ועוד קשה
לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי  ,גוריא אמר רב

ני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר בשביל משקל ש
משאר בניו, נתקנאו בו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו 

דשנאת השבטים על יוסף היה מבואר מזה  למצרים עיי"ש,
על הכתונת פסים שעשה לו יעקב אבינו, והרי הכתוב אומר 

  .דשנאתם היה על החלומות ועל דבריו
 

היתה כיון דלבש אולם יש ליישב דשניהם אמת דטענתם 
הכתונת פסים דהוא בגדי כהונה, אינו ראוי להיות מלך, 

אין מושחין כהנים למלכים  )שקלים פ"ו מ"א(וכדאיתא בירושלמי 
עיי"ש, והנה הטעם דא"א לכהן להיות מלך, י"ל דתליא אי 
אמרינן כהנים שלוחי דרחמנא נינהו או שלוחי דידן, דהנה זה 

כתיב כי לה' המלוכה, ואם ודאי דמלך הוא שליח דרחמנא כד
נאמר דכהנים שלוחי דידן נינהו, א"כ כיון דמלוכה הוא שליח 
דרחמנא, והוא במעלה יותר גדולה, אין ראוי לכהנים 
שיתערבו בו, כיון דהם אינם במעלה זו שיהיו שלוחי 
דרחמנא, משא"כ אם אמרינן כהנים שלוחי דרחמנא נינהו, 

 .שפיר י"ל דגם כהן יכול להיות מלך
 

ולפי"ז י"ל דיוסף סבר כהנים שלוחי דרחמנא נינהו, לכן 
שפיר אפשר להיות מלך,  והשבטים סברי כהנים שלוחי דידן 

נינהו, וא"א לכהן להיות מלך, ולזה אמרו המלך תמלוך 
 להיות מלך עכ"ד. עלינו, כיון שאתה כהן א"א

 
ובדורש לציון )דרוש י"ג(  ב(”)סי' כ"ו סקהנה הטו"ז באהע"ז ו

דהבועל אשה  ,)פ"א ה"ד(לפימ"ש הרמב"ם בה' אישות  ,הקשו
קדשה מבנות  הושין או פילגש עובר בלאו דלא תהיבלא קיד

ם כה"ת כולה, א"כ איך לקח אאע"ה פלגש כיון דקיי ,ישראל
לפימ"ש הרמב"ם בה'  ,)סי' י"ז(חאבהע"ז ה ותי' בשו"ת שם ארי

תר דרק להדיוט אסור פילגש אבל למלך מו ,)פ"ד ה"ד(מלכים 
והקב"ה נתן לאאע"ה את כל ארץ כנען כמ"ש  ,בפילגש

לו דין מלך ומלך  העך אתן את כל הארצות הזאת א"כ הילזר
 מותר בפילגש עכ"ד.

 
לו דין  הלהעיר דהאיך אפשר לומר דאאע"ה היאמנם יש 

שנטלה הכהונה  (:)דף ל"בנדרים מסכת מלך, לפי"מ דאמרינן ב
עולם על דברתי משם וניתנה לאברהם כדכתיב אתה כהן ל

 )פ"ו ה"א(מלכי צדק עיי"ש, ולפי"מ דאיתא בירושלמי שקלים 
דאין מושחין כהנים למלכים דכתיב למען יאריך ימים על 

 הלא יהי ההוא ובניו בקרב ישראל וכתיב בתריממלכתו 
"ש, א"כ איך אפשר להכהנים הלוים חלק ונחלה עם אחיו עיי

, )אות רל"ט(בעיר דוד ועיין  ,מלך וכהן בהדדי הלומר דאאע"ה הי
אך אי ס"ל דכהנים הוי שלוחי דרחמנא אז שפיר אפשר לכהן 

 .להיות מלך וכנ"ל
 

לא יכנס  בואר דברי המדרש, כשראתה שרה שמשהובזה י
לארץ ישראל משום ששבר הלוחות, דאין לו האמתלא 
ששברו כדי שבני ישראל יהיו נידונים כפנויה, דכהנים הוי 

ליח לקבלה ולא מהני כלום מה שלוחי דידן ומשה היה ש
ששיבר הלוחות, וכיון דכהנים הוי שלוחי דידן אי אפשר 

אבינו היה כהן א"כ אינו  וכיון דאברהםלכהן להיות מלך, 
, ולכן אמרה גרש את האמה הזאת אסור בפלגש מלך והדיוט

 ואת בנה ודו"ק.
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