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 שיםקדו -י חראפרשת 
 זשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם 
ר' אחא  ה(-פרשה כ)לפני ה' וימותו: ואיתא במדרש רבה 

אף לזאת יחרד לבי ויתר  א(-איוב פרשה ל"ז)ור' זעירא פתח 
ממקומו, מהו ויתר, יקפץ, כד"א לנתר בהן על הארץ, 

לא יהיו בניו של אהרן דומין למטהו  ,אמר הקב"ה
לח וכו', הה"ד אחרי מות שני בני  שנכנס יבש ויצא

עיי"ש, והחיד"א בחומת אנך ובנחל קדומים הביא אהרן 
מדרש, כיון שראה איוב מיתת שני בני אהרן אמר אף לזאת 

 יחרד לבי, וצ"ב.
 

ואל אצילי בני ישראל  ,י(-)פרשה כדאיתא במד"ר ויקרא  והנבס"ד,
דא"ר  מכאן שהיו ראויין להשלחת יד, ,לא שלח ידו, א"ר פנחס

יהושע, וכי קילורין עלת עמהן מסיני דאת אמר ויחזו את 
האלקים, אלא מלמד שזנו עיניהם מן השכינה, ויחזו את 
האלקים כאדם שמביט בחבירו מתוך מאכל ומשתה עיי"ש, 
הרי שמתו נדב ואביהוא בשביל שזנו עיניהן מן השכינה, וכ"כ 

 עיי"ש.  א(-)שמות פרשה גבמד"ר 
 

כתב לפרש המדרש  )פרשת שמיני(ר קול יעקב בספאך יש להעיר ד
וידום אהרן מה הול"ל וביום השמיני ימול בשר ערלתו, דהנה 
חטאו של נדב ואביהוא היתה על שהציצו בשכינה, כמש"כ 

ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו  י"א(-)שמות כ"דרשיז"ל עה"פ 
ויחזו את האלוקים וגו' עיי"ש, אך יש להוכיח ממצות מילה 

תר להסתכל בשכינה, שהרי אמרו חז"ל במדרש תנחומא דמו
, דלכן אמרה תורה מילה לשמונה, כדי )סי' י"ז(פרשת אמור 

שיעבור עליו שבת ויראה את פני השכינה, וז"ש המדרש 
שו נדב ואביהוא על שהציצו נבמעלת אהרן דשתק כשנע

בשכינה, דהיה יכול להתרעם ולומר דמהא דכתיב וביום 
ערלתו, מטעם כדי שיראה את פני השכינה,  השמיני ימול בשר

מוכח דמותר להסתכל בשכינה, וא"כ למה נענשו, ועכ"ז שתק 
 , הרי דמוכח ממצות מילה דמותר להסתכל בשכינה.עכ"ד

 
)עה"פ והיתה בריתי בבשרכם רבינו בחיי פרשת לך ה שכתבלפי"מ אך 

הטעם דמילה הוא ביום השמיני, דמצות המילה הוא  לברית עולם(
נין קרבן, וכשם שדם הקרבן לכפרה על המזבח כך דם כע

המילה מכפר, ועל כן מצותה ביום השמיני כי הקרבן לא 
יוכשר עד יום השמיני, שנאמר ומיום השמיני והלאה ירצה, 
וכשם שכתוב בקרבן ואכלו אותם אשר כפר בהם, שאכילת 
הקרבן לכפרה, כך ישראל עושין סעודה ביום המילה עיי"ש, 

 ,י(-)פרשה כ"ז, ועיין במדרש ויקרא רבה )דף צ"ד:("ק פ' לך וכ"כ בזוה
משפט אדם ומשפט בהמה שוים, משפט אדם  ,א"ר יצחק

וביום השמיני ימול בשר ערלתו, ומשפט בהמה ומיום השמיני 
דכל מי  )אות פ"א(והלאה ירצה עיי"ש, ועיין בילקוט פרשת לך 

תו שהוא מגיש את בנו למילה כאלו כהן גדול מקריב מנח
ונסכו על גבי המזבח עיי"ש, הרי שמצוות מילה לשמונה הו"ל 
דומיא כהקרבת קרבן להשי"ת, ולכן כשם שקרבן מיום השמיני 

ולפי"ז ליכא ראיה דמותר להסתכל  והלאה ירצה כך המילה,
 בשכינה.

 
במסכת  ולכאורה יש להביא ראיה דמילה הוה כקרבן, דאיתא

דרב יהושע, הני כהני  , אמר רב הונא בריה)דף כ"ג:(קידושין 
שלוחי דרחמנא נינהו, דאי ס"ד שלוחי דידן נינהו מי איכא 
מידי דאנן לא מצי עבדינן ואינהו מצי עבדי, ועיין שם בתוס' 

אי הני  )דף ל"ה:(שהקשו דאמאי מיבעי לן במסכת נדרים  )ד"ה דאמר(
כהני שלוחי דרחמנא נינהו או שלוחי דידן, ולא איפשיטא, 

י התם הך מילתא דרב הונא בריה דרב יהושע ואמאי לא מיית
 עיי"ש.

 
, מבעל הברך משה זצ"ל תרץהבאנו ל )פרשת וישלח(משה  אילבהוו

הגמ' על ר"ה בריה דר"י  ההקש )שם(קידושין מסכת דהנה ב
דעבד יכול לעשות שליח לקבל גיטו מיד רבו,  נןמהא דאמרי

 אע"ג דאיהו לא מצי מקבל ליה, ומשני דעכ"פ איתא בתורת
שליחות לקבל גט חבירו מיד רבו של חבירו, וכיון דאיתא 
בשום שליחות עושה נמי שליחות לעצמו, משא"כ ישראל 

לעשות שליח להקריב קרבן,  נן יכוליןדליתיה בקרבנות כלל אי
 .יי"שושפיר מוכח דהם שלוחי דרחמנא ע

 
ילפינן דנשים פטורות מלמול את  (.)דף כ"טקידושין  במסכתו

דכתיב כאשר צוה אותו אלקים ודרשינן אותו בניהם, משום 
דלמ"ל קרא מיוחד  )ד"ה אותו(ולא אותה, והקשו שם התוס' 

דנשים פטורות למול בניהם, תיפ"ל דהוי מ"ע שהזמן גרמא, 
דמצות מילה תלוי בזמן שהרי צריך למול בשמונה דוקא, וכל 

 מעשהז"ג נשים פטורות עכ"ק התוס' עיי"ש.
 
, לפי"מ שכתב כתב לתרץ )פרשת וארא( עושהנחלת יעקב י פרסבו

 )סי' י"ג אות ג'(ובארצות החיים  (:)דף קמ"זבמעין החכמה עה"מ 
 הטעםדבקדשים נשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא, דלחדש, 

מסכת ילפינן ב ן גרמאמשהז ות עשהצדנשים פטורות ממ



 

 ב 

מדהוקשה כל התורה כולה לתפילין ותפילין  (ה.ל"דף )קידושין 
י מילי בכל מצות התורה, אבל עיי"ש, והנ הוקש לת"ת

 ,למד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקשדדבר ה בקדשים דקיי"ל
תו לא , (:)דף כ"אובמס' תמורה  (.)דף מ"טכמבואר במס' זבחים 

 ילפינן מתפילין שהוקש לת"ת לפוטרם במעשהז"ג, וי"ל
 . בקדשים חייבות במ"ע שהז"גד
 

ד"ה  )דף ל"ו.(קידושין קושית התוס' ב )שם(ובזה תי' במעין החכמה 
הקבלות, דלמ"ל קרא למעט נשים מסמיכה ותנופה וכו', תיפ"ל 
דהוי מעשהז"ג, דאינן נוהגת אלא ביום דכתיב ביום צותו 
להקריב קרבניהם עכ"ק, ולהנ"ל מיושב, דבמצ"ע בקדשים אי 
לאו דגלי לן דפטורות, הוה אמרינן דנשים חייבות אף דהוי 

 שייך הך כללא עיי"ש במעין החכמה. שהז"ג, דבקדשים לאעצמ
 

דלכן איצטריך קרא  )שם(ולפי"ז תירץ בנחלת יעקב יהושע 
דאותו ולא אותה דנשים פטורות למול, דאי מטעם דהו"ל 
מעשהז"ג לא הוי פטרינן להו, כיון דמצות מילה נחשב 

 )פרשת לך(ובזוה"ק  )ויקרא פכ"ז סי' י'(דאיתא במד"ר כהקרבת קרבן כ
רבן, ולכן מלין לשמונה, כדכתיב בקרבן ומיום דמילה הוי כק

)אות ועיין בילקוט פרשת לך השמיני והלאה ירצה וגו' עיי"ש, 

קדשים דנשים דעשה מצות א"כ הוי מצות מילה כעיי"ש,  פ"א(
אי לאו דגלי לן לכן ואף דהוי מ"ע שהזמן גרמא,  הןחייבות ב

כן הימנו ולנשים אותה, לא היינו פוטרין ה אלוקרא דאותו 
 עכ"ד. איצטריך קרא 

 
ומעתה מיושב נמי סוגית הגמרא בנדרים הנ"ל דמיבע"ל דלמא 
כהנים הוי שלוחי דידן, דאף דקיי"ל דכל מילתא דאיהי לאו 
עביד שלוחא לא מצי משווי, מ"מ כיון דבמה שהוא קצת 
בתורת השליחות סגי לענין שיהא בכוחו לשוויה שליח, 

ת גיטין מצי עביד שליח, כדאמרינן גבי עבד דאף שאינו בתור
הואיל ואיתניהו בשליחות שהעבד נעשה שליח לרבו לקבל 

יש להם חלק במצות ישראל גיטו של חבירו, ולכן כיון דכל 
נמצא דישראל איתנהו קצת קרבן, כהקרבת  מילה שענינו

, ושוב י"ל בתורת קרבנות ושפיר מצי משווי לכהנים שליח
 .דכהנים שלוחי דידן נינהו

 
א בריה דרב יהושע דס"ל דכהנים הוי שלוחי דרחמנא, ורב הונ

מטעמא דליכא מידי דאנן לא מצי למיעבד ושלוחי דידן מצי 
עבדי, משום דס"ל דישראל ליתנהו כלל בתורת קרבנות, ס"ל 
דאין הכרח מהא דאיצטריך קרא דאותו ולא אותה דמילה חשיבא 

 )שם(' כקרבן, די"ל דלכן איצטריך קרא דאותו, כמו שתירצו התוס
דמילה שלא בזמנה נוהג בין ביום ובין  )דף ע"ב:(דלמ"ד ביבמות 

בלילה, ל"ה מילה מצ"ע שהז"ג, כיון דלאחר שמנה ימים זמנה 
או כשאר התירוצים שכתבו הראשונים  ביום ובלילה עיי"ש,
בתוס' ביאור, מבואר מזה דמאן דס"ל  עכ"דלתרץ קושית התוס', 

ה הוי כקרבן, משא"כ מאן דכהנים הוי שלוחי דידן ס"ל דמיל
 .דס"ל דהוי שלוחי דרחמנא אין הכרח לומר דמילה הוי כקרבן

וז"ל, והנה ידוע איוב שהקריב  )פ' וירא(וכתב בספר מאמר מרדכי 
עולות על הרהור הלב, באומרו אולי חטאו בני, והקריב בלא 
דעת בניו הגדולים, דודאי הם לא גילו על עוונם בפני אביהם, 

שה למה אמר אולי, מכיון דגילו ודאי חטאו מה דאם גילו ק
לשון אולי, וצ"ל שלא שאל את פיהם והקריב עולות לכפרה, 
וקרבן כזה היתה צריכה דעת בעלים, וא"כ לחטא יחשב לאיוב 
דצריך דעת בעלים, ולכן קיטרוג השטן עליו שהקריב עולות 

 בלא ידיעת הבעלים עד שבאו יסורים עליו עיי"ש.
 

ד"ה דאמר רב הונא כתבו, בתוס'  ג:(")דף כן קידושימסכת וב
דכהנים הוי שלוחי דרחמנא או שלוחי  ס"להנפקא מינה אי 

דכהנים הוה שלוחי דרחמנא אז מותר להקריב  ס"לדידן, דאי 
 קרבן בלי ידיעת בעלים שהקב"ה משלחו ויודע בו, משא"כ אי

דהוי שלוחי דידן אז קרבן בלא ידיעת הבעלים פסול  ס"ל
 עיי"ש.

 
ומעתה יבואר המדרש, כשראה איוב מיתת בני בני אהרן, דהוא 
משום שהציצו בשכינה, ומעתה אין לומר דלכן מילה בשמונה 
כדי שיעבור עליו שבת ויראה את פני השכינה, דהלא אסור 
להסתכל בשכינה, וע"כ הטעם הוא משום דמילה הוא כקרבן, 

קריב ואסור להולפי"ז שפיר י"ל דכהנים הוי שלוחי דידן,  
 קרבן בלי ידיעת הבעלים, אז אמר אף לזאת יחרד לבי ודו"ק.

 
 
 

ד"ה במדרש רבה  )בפרשתן(עוי"ל, עפימש"כ בספר בתי נפש  ב(
וז"ל, הנה ידוע מכמה מדרשים דמיתת נדב ואביהוא היה ביום 
שהוקם המשכן, ולכאורה קשה הא כתיב מהיות טוב אל תקרי 

)סי' במגן אברהם חאו"ח  , ועיין)דף פ"א:(רע, ועיין במסכת ב"ק 

דאם מילה או חתונה בשבת אין מברכין בה"ב רק  תצ"ב ס"ק(
במנחה משום מהיות טוב אל תקרי רע עיי"ש, וא"כ קשה למה 
היה מיתתן דוקא ביום שמחתו כדאיתא בילקוט שיר השירים 

ביום חתונתו, בסיני, וביום שמחת לבו, באוהל מועד  )רמז תתקפ"ז(
למחר באה שמחתי  י(-)פרשה כרש רבה עיי"ש, וכדאיתא במד

 הריני מערבב שמחתי עיי"ש, ולמה עשה הקב"ה כן עכ"ל.
 

עה"פ  ה(-)פרשה טאיתא בבראשית רבה ובפשטות י"ל, לפי"מ ד
וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי 

בתורתו של ר' מאיר מצאו כתוב, והנה טוב  ,בקר יום הששי
וכיון דמיתת האדם נקרא טוב ולא עיי"ש,  מאד, הנה טוב מות

דבר של צער, תו לא קשה אמאי היתה מיתת נדב ואביהוא 
 ביום שהוקם המשכן.

 
ולכאורה צריך ביאור מה טוב מאוד זה המות, וכתב בספר בתי 

דשכר  )דף ל"ט:(, לפי"מ דאיתא במסכת קידושין )פרשת בראשית(נפש 
ה שפיר והנה טוב מצוה בהאי עלמא ליכא עיי"ש, וא"כ משו"
  .מאוד זה המות, כדי לקבל שכר עין לא ראתה



 

 ג 

וכתב דאחר כתב זאת מצא בספר צפנת פענח חדש ערך 
על הקרא יקר בעיני ה' המותה לחסידיו,  )אופן ז'(צדיקים 

שהמיתה היא טובה להצדיק, משום דכל ימי חייו הוא עמל 
 בתורה ובמצות ושכרו לא משתלם לו מיד, כי שכר מצוה בהאי

 עלמא ליכא וכו' עכ"ד.
 

, הביא מה )אות י"ג(ובהקדמה לספר ים התלמוד עמ"ס בבא קמא 
עה"פ ישלם ה' פעלך  ד(-)רות פרשה השפירש אביו דברי המדרש 

ותהי משכרתך שלימה תחת אשר באת לחסות, אמר רב חסא 
תחת אשר באת עיי"ש, והוא פלאי דמה מוסיף רב חסא על 

ז"ל דלכן אמרינן שכר מצוה המקרא, ויל"פ עפי"ד הרשב"א 
בהאי עלמא ליכא, כיון שהמצות הן אות על אחדותו ית"ש, 
והיינו שבקיום המצות מעידין על מלכות שמים, ואם היו 
נותנין לו תיכף שכר היה כנוטל שכר להעיד דעדותו בטלה 

  .)דף נ"ח:(קידושין מסכת כמבואר ב
 

, דהא דנוטל שכר איתא )סי' ל"ד סעיף י"ח וברמ"א(ואמנם בשו"ע חו"מ 
להעיד פסול, הוא דווקא כשכבר ראה את העדות ומחוייב 
להעיד על הדבר ואם נמנע מלהעיד מוזהר הוא באם לא יגיד 
ונשא עוונו, על כן אינו רשאי ליטול שכר על כך, אבל מי 
שאינו מחוייב להעיד ונוטל שכר כדי לילך ולראות הדבר כדי 

 . שיהיה עד בדבר מותר ליקח שכר עיי"ש
 

     ולפי"ז י"ל דאע"ג דישראל המקיים מצות אין ראוי לו 
לקבל שכר כדי שלא יהא כנוטל שכר להעיד, מ"מ גוי שבא 
ומכניס עצמו לחסות בצל כנפי השכינה, ולקיים מצוות השם 
שפיר בדין שיקבל שכר גם בהאי עלמא, והיינו כיון שבא 
   מעצמו להתגייר ולקבל על עצמו את העדות הו"ל כמי 

לראות ולהעיד דרשאי לקבל שכר, וז"ש המדרש, שהולך 
דאמר הכתוב ישלם ה' פעליך שתקבל שכר בעוה"ז, והוקשה 
    לרב חסא הלא קיי"ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ע"ז 
מתרץ תחת אשר באת, רצ"ל דמהאי טעמא תקבל שכר גם 
בעוה"ז על שבאת מעצמך ליכנס תחת כנפי השכינה במה שלא 

 נתחייבה כלל עכ"ד.
 

        ד"ה ובזה, כתב  )דרוש י' דף ע"ר מדפה"ס(ספר שער בנימין וב
לפרש בזה מה דאיתא במדרש אין ישראל ניזונין אלא בזכות 
אמונה, והיינו משום דנהי שאחר שקבלנו את התורה כבר 
מחוייבים לקיימה, וממילא אין בדין ליטול שכר בעד קיום 
המצוות, כי אין לקבל שכר על עדות ה', אבל על תחילת 

קבלה שקבלנו על עצמינו עול מלכותו באהבה על זה עצמו ה
שקבלנו עלינו להתחייב להיות עדים על מלכותו ית"ש בכך 
      שנקיים את מצוותיו, ע"ז שפיר מגיע לנו שכר בעוה"ז, 
   ולכן על מה שהאמינו בה' ואמרו נעשה ונשמע וקיבלו 
עליהם ועל זרעם עול המצות להעיד על הבורא ית"ש, על 

כניסו עצמם שלא מן החיוב ראוי לשלם שכרם רב קבלה זו שה
 על פי פעלם.

ולפי"ז י"ל דאי נימא כר"ע דכללות ופרטות ניתנו בסיני, א"כ 
בדין הוא שיקבלו שכר על כל המצוות, שהרי מיד בהר סיני 
באנו מרצון להכניס עצמינו לעול כל התרי"ג מצוות, ועל דב"ז 

נ"ל, משא"כ אי שבאו מעצמם איכא שכר מצוה בהאי עלמא וכ
ס"ל כר' ישמעאל דכללות ניתנו בסיני ופרטות באוהל מועד, 
וא"כ אין להחשיב את המצוות אלא לאחר שנתפרשו בפרטות 
באוהל מועד, ואז כבר היו כמחוייבים בעדות מעת מעמד הר 
סיני, ועל הכללות לחוד שקבלו ברצון בסיני לא שייך קבלת 

הן, ואילו על  שכר, כי הכללות ללא הפרטות לאו מצות
הפרטות שנאמרו אח"כ הרי היו מצווים ועומדים מכבר, ונמצא 

כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד נקטינן  י ס"למזה דא
כללות ופרטות  י ס"לדשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, משא"כ א

 ניתנו בסיני אז שפיר י"ל דשכר מצוה איכא בהאי עלמא עכ"ד.
 

, איוב )ויקרא אות פ"ט(ובילקוט ראובני  :()ח"ב דף קפ"אואיתא בזוה"ק 
נלקה ביסורין על שהקריב עולות ולא שלמים מובא בספר כסף 

ר' אלעזר  )דף קט"ז.(עיי"ש, ואיתא במסכת זבחים  )פרשת צו(נבחר 
)דב"נ קרבו עולות ור' יוסי בר חנינא, חד אמר קרבו שלמים בני נח 

וכו' עיי"ש,  בל לא שלמים()דרק עולות קרבו א, וחד אמר לא קרבו ושלמים(
, דזה דאמרינן דאיוב נלקה )אות א'(וכתב בלקט יוסף ערך איוב 

ביסורין על שלא הקריב שלמים, אתיא כהמ"ד דב"נ מקריבין 
שלמים, דלמ"ד דב"נ אין מקריבין שלמים א"כ מה חטא איוב 
בכך שנמנע מלהקריב שלמים, דהא לא שייכי גביה הקרבה זו, 

 ריבין שלמים שייך לומר הכי עיי"ש.ורק להמ"ד דב"נ מק
 

, ר' אלעזר ור' יוסי , איתאו(-ה, ויקרא פרשה ט-)בראשית פרשה כ"בובמד"ר 
בר חנינא, ר' אלעזר אמר שלמים הקריבו בני נח, ור' יוסי בר 
חנינא אמר עולות הקריבו בני נח, מתיב ר' אלעזר לר' יוסי בר 

לו עולות ויזבחו חנינא, והכתיב וישלח את נערי בני ישראל ויע
שלמים, דא מה עביד לה ריב"ח, עביד לה כמ"ד שלמים היו 
בעורן בלא הפשט וניתוח וכו', ואף קרא מסייע לר' יוסי בר 
חנינא, זאת תורת העולה היא העולה, היא העולה שהקריבו בני 

, זאת תורת זבח )כשבא לדבר בשלמים(נח, וכדו דאתו שלמים 
      כתיב כאן אלא אשר השלמים, אשר הקריבו לה' אין 

)פרשה יקריבו מכאן ולהבא וכו' עיי"ש, ועיין במד"ר בראשית 

, מבואר מזה דלמ"ד דב"נ לא הקריבו שלמים ע"כ הא ס"ה(-כ"ב
דכתיב ויזבחו שלמים היינו שלמים בלי הפשט וניתוח, ולמ"ד 
דב"נ הקריבו שלמים, היינו דהקריבו קרבן שלמים ממש 

 ובהפשט וניתוח.
 

הקרבן שהקריבו ישראל במדבר היה קרבן  והך מילתא אי
שלמים או דרק קרבן עולה הקריבו אלא שהיה שלם בעורו בלי 

דפלגי שם  )דף ו:(חגיגה מסכת הפשט וניתוח, פליגי בזה תנאי ב
אי עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הואי או עולת 
ראיה, ואמר אביי דפליגי בה נמי ר' ישמעאל ור' עקיבא, דר' 

)הרבה דברים נאמרו סתומים בסיני שלא אל ס"ל דכללות נאמרו בסיני ישמע

נתפרשו כל צרכן ופירשו לו לאחר שהוקם המשכן באהל מועד, שהרי לא נתפרשו שם הלכות עבודה 



 

 ד 

ככל הצריך אלא מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך ולא פי' מתן דמיהן 

, ופרטות באהל מועד אימורין של שלמים( הפשיטן וניתוחן של עולות והקרבת
)משהוקם המשכן ודיבר עמו מעל הכפורת שם פירש לו הכתוב כדכתיב ויקרא אל משה וידבר ה' אליו 

, ור' עקיבא מאהל מועד לאמור ובספר תורת כהנים דהיינו ויקרא נתפרשו כל הלכות קרבן(
ועד באהל מ )פעם שניה(אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו 

 )מפי משה לישראל(, ונשתלשו )וכל מה שנאמר כאן נאמר כאן ואעפ"י שלא נכתב(
, ואי )שנאמר בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה וגו'(בערבות מואב 

)וחובת הדורות ס"ד עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הואי 

וח , מי איכא מידי דמעיקרא לא בעי הפשט וניתמפי הגבורה(
, ור"ע )אלא ודאי עולת ראיה הואי ומאליהם הקריבוה(ולבסוף בעי הפשט וניתוח 

דס"ל כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועד וכו', 
וע"כ שכבר ידעו דיני העולה שצריך הפשט וניתוח שפיר י"ל 
דעולת תמיד הואי עיי"ש, מבואר מזה דפלוגתת ר"א וריב"ח 

מים, תליא בפלוגתת ר"ע ור"י, אי עולות הקריבו ב"נ או של
דאליבא דר"ע דכללות ופרטות נאמרו בסיני עולת תמיד הואי 
שהרי ידעו דיני הפשט וניתוח והא דכתיב ויעלו עולות ויזבחו 
שלמים היינו קרבן שלמים כפשוטו, ומינה דב"נ מקריבין גם 
שלמים, משא"כ לר"י דס"ל דכללות בסיני ופרטות באהל 

יה הואי דהרי עדיין לא ידעו דבעינן מועד, ע"כ דעולת רא
הפשט וניתוח, ומה דכתיב ויזבחו שלמים צ"ל שלמים בלי 

 הפשט וניתוח, והיינו דב"נ אינם מקריבין שלמים.
 

ובספר דברי משה כתב, דהנה כל המפ' כתבו לפרש המדרש 
דאיוב כוונתו בזה לטובה, שהודה על עונו שהביא עליו 

לבי על עוני, אך י"ל לפרש הקב"ה יסורין, ולכן אמר יחרד 
להיפך, שעתה היה איוב מתרעם על היסורין כדכתיב מי יתן 
ידעתי וגו', וכשראה מיתת שני בני אהרן ניתוסף לו עוד 
תרעומות, וזהו מה שאמר אף לזאת יחרד לבי על היסורין 

 שהביא עלי עיי"ש.
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, דכשראה איוב שמתו בני אהרן 
ומוכח דמיתה לא הוי צער דהקרא והנה טוב  ביום שמחה,

מאוד קאי על מיתה, והטעם הוא משום דשכר מצוה בהאי 
עלמא ליכא, ומעתה ס"ל כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל 
מועד, וס"ל עולת ראיה הואי, וי"ל דעדיין לא ידעו דבעי 
הפשט וניתוח, וא"כ יש לפרש דשלמים היינו שלמים בלא 

אינן מקריבים שלמים, א"כ ליכא חטא על  הפשט, ולעולם ב"נ
ולכן התרעם על היסורין מה שאיוב נמנע מלהקריב שלמים, 

 ואמר אף לזאת יחרד לבי ודו"ק.
 
ואל אצילי בני ישראל  י(-)פרשה כדאיתא במד"ר ויקרא עוי"ל,  ג(

לא שלח ידו, א"ר פנחס מכאן שהיו ראויין להשלחת יד, דא"ר 
מהן מסיני דאת אמר ויחזו את יהושע, וכי קילורין עלת ע

האלקים, אלא מלמד שזנו עיניהם מן השכינה, ויחזו את 
האלקים כאדם שמביט בחבירו מתוך מאכל ומשתה עיי"ש, 
הרי שמתו נדב ואביהוא בשביל שזנו עיניהן מן השכינה, וכ"כ 

 עיי"ש.  א(-)שמות פרשה גבמד"ר 

י הציצו כתב דלכאורה אמא )פרשת שמיני(ובספר שני המאורות 
בשכינה הא כתיב כי לא יראני האדם וחי, וכתב דזה היה בחג 
השבועות, וסברו דמותר להציץ בשכינה, דהעשה של שלש 
פעמים בשנה יראה כל זכורך דוחה הל"ת של כי לא יראני 

הקשה  )אות מ"ט(האדם וחי עיי"ש, ובספר כתנת תשב"ץ ח"ב 
במסכת א אית, דדא"כ לכאורה באמת אמאי נענשו, וכתב לתרץ

מרב, הני בני בי רב דדיירי בבאגא  הבעו מיני ,)דף ח:(פסחים 
)השכם והערב קודם מתו למיתי קדמא וחשוכא לבי רב  )בכפרים שבבקעה(

, אמר להו ניתו עלי ועל עלות השחר ומשתחשך כלום יש להם לירא מן המזיקים(
)לאושפיזא זל מאי ני ,)יהא עונש הזיקן דודאי לא יזוקו שהמצוה מגינה עליהם(צוארי 

אמר להו לא ידענא,  ,משתחשך מאי כלום יכולין לסמוך על המצוה אף בחזרה או לא(
אתמר א"ר אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא 
בחזירתן, כמאן כי האי תנא דתניא איסי בן יהודה אומר כלפי 
שאמרה תורה ולא יחמוד איש את ארצך, מלמד שתהא פרתך 

מזיקתה, תרנגולתך מנקרת באשפה ואין  הר ואין חירועה באפ
ומה אלו שדרכן לזוק אינן  ,חולדה מזיקתה, והלא דברים ק"ו

ניזוקין, בני אדם שאין דרכן לזוק על אחת כמה וכמה, אין לי 
אלא בהליכה בחזרה מנין, תלמוד לומר ופנית בבקר והלכת 
 לאהליך מלמד שתלך ותמצא אהלך בשלום, וכי מאחר דאפילו

בחזירה בהליכה למה לי, לכדר' אמי דאמר ר' אמי כל אדם 
שיש לו קרקע עולה לרגל ושאין לו קרקע אין עולה לרגל 

וכיון דאז במדבר לא היה להם קרקע, ע"כ לא נתחייבו , עיי"ש
במצות ראיה, ולא שייך לומר דהעשה דראית פנים ידחה 

 הל"ת, כיון דליכא עשה בכלל עכ"ד.
 

, הכל חייבין בראיה חוץ מחרש )דף ב.(ואיתא במסכת חגיגה 
שוטה וקטן וטומטום ואנדרוגינוס ונשים ועבדים שאינם 

)זכור איתא, בשלמא נשים כדאמרן  )דף ד.(משוחררים וכו', ולקמן 

, אלא עבדים מנלן, אמר רב הונא אמר רב, אמר להוציא את הנשים(
קרא, אל פני האדון ה', מי שאין לו אלא אדון אחד יצא זה 

ש לו אדון אחר, הא למה לי קרא, מכדי כל מצוה שהאשה שי
חייבת בה עבד חייב בה, וכל מצוה שאין האשה חייבת בה אין 
העבד חייב בה דגמר לה לה מאשה, אמר רבינא לא נצרכא 
אלא למי שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' עיי"ש, והקשה 
הטו"א, דלשיטת רב אמי דמי שאין לו קרקע פטור מראיה, 

ל קרא לפטור ממצות ראיה חצי עבד וחצי בן חורין, תיפוק למ"
ליה דבלא"ה פטור כיון שאין לו קרקע, וכתב לתרץ, דשפיר 
משכחת לה דיש לו קרקע, היכא דנשא אשה שהיתה בת יורשת 
נחלה ומתה וירשה, ולכן צריך קרא דאעפי"כ הוא פטור מראיה 

 מפני שיש לו אדון אחר עכ"ד.
 

העיר, דהלא מבואר  )שם(שת תולדות אך בספר אור תורה פר
דחצי עבד וחצי בן חורין אין לו קידושין  )דף מ"א.(במסכת גיטין 

דאתי צד עבדות ומשתמש באשת איש עיי"ש, ומעתה לא 
משכחת לה דחצי עבד וחצי בן חורין יהיה לו קרקע, אך י"ל 

, )דף נ"א.(קידושין מסכת איתא בדזה תלוי בפלוגתת אביי ורבא, ד
)קידש אחת משתי אחיות ולא פירש קידושין שאין מסורין לביאה  ,איתמר



 

 ה 

אביי אמר הוי  ,איזוהי מהם דאין יכול לישא אחת מהן דשמא זו היא אחות אשתו(
ורבא אמר לא הוי קידושין, אמר רבא, בר אהינא  ,קידושין

, כי יקח איש אשה )הבינני דבר זה שיכולני להביא לו ראיה מן התורה(אסברא לי 
קיחה  )דף ב.(דהיינו קידושי כסף דגמרינן להו לעיל ]ה ובעל

, קידושין המסורין [קיחה וכתיב ובעלה דבעינן ראויה לביאה
לביאה הוי קידושין קידושין שאין מסורין לביאה לא הוי 

  .קידושין עיי"ש
 

ומעתה לרבא דס"ל דלא הוי קידושין לא תפסי קידושין בחצי 
אין מסורין לביאה דע"י עבד וחצי בן חורין דהוי קידושין ש

הקידושין נאסרה עליו משום דצד עבדות משתמש בא"א, אבל 
לאביי דס"ל דהוי קידושין, שפיר משכחת בח"ע וחב"ח שיש 
לו קרקע בעבר ונשא דהוי קידושין ויורש אותה, נמצא דלרבא 
דס"ל דלא הוי קידושין יש להוכיח מדאיצטריך קרא למפטר 

קרא דלא יחמוד לפטור  ח"ע וחב"ח מראיה, דלא דרשינן
מראיה מי שאין לו קרקע, משא"כ לאביי דס"ל דהוי קידושין 
א"כ י"ל דקרא דלא יחמוד אתיא דמי שאין לו קרקע פטור 

 . מראיה עכ"ד האור תורה עיי"ש
 

וכתב הפני יהושע לבאר פלוגתת אביי ורבא, עפי"מ דאמרינן 
חנן דאמר בביאה מנ"ל, א"ר אבהו א"ר יו )דף ט:(קידושין  'מסב

, מלמד שנעשה לה )כי ימצא איש שוכב עם אשה בעולת בעל(קרא בעולת בעל 
בעל ע"י בעילה, א"ל ר' זירא לר אבהו, ואמרי לה ר"ל לר' 

)בתמיה יוחנן, כעורה זו ששנה רבי ובעלה מלמד שנקנית בביאה 

, ומשני, אי מהתם הו"א וכי אינה מקובלת עליך שאתה מחזיר ללמדה ממקום אחר(
קמ"ל  )כדכתיב כי יקח דהיינו כסף והדר ובעלה(והדר בעיל  )בכסף(דמקדש עד 

וכו', וריו"ח האי ובעלה מאי עביד ליה, ההוא מיבעיא ליה זו 
נקנית בביאה ואין אמה עבריה נקנית בביאה וכו', ורבי האי 

לכתוב רחמנא ובעל  )דלא אשמעינן אלא קידושי ביאה(סברא מנ"ל, א"כ 
תרתי, ולרבא דאמר בר אהינא אסברה  מאי ובעלה שמע מינה

לי כי יקח איש אשה ובעלה קידושין המסורין לביאה הוי 
קידושין קידושין שאין מסורין לביאה לא הוי קידושין מאי 

נכתוב קרא  )דלקידושי אשה ולמעוטי אמה ותו לא יליף מינה(איכא למימר, א"כ 
 כולהו עיי"ש.שמע מינה  )משמע דקאי נמי אקיחה(או בעלה, מאי ובעלה 

 
וכתב הפני יהושע די"ל דסברת בר אהינא דיליף דבעינן 
קידושין המסורין לביאה מדלא כתיב או בעלה, היינו משום 
דס"ל כריו"ח דילפינן קידושי ביאה מבעולת בעל, משום 
דממה דכתיב ובעלה י"ל עד דמקדש והדר בעיל, אבל אי היה 

ש והדר בעיל, נכתב או בעלה תו לא היה הו"א כלל דעד דמקד
וזה דמדייק בר אהינא דמוכח מקרא דובעלה דבעינן קידושין 
המסורין לביאה, דאלת"ה אמאי איצטריך קרא יתירא בעולת 
בעל ללמד על קידושי ביאה, הא בלא"ה הוי מצי למילף מקרא 
דכתיב גבי עיקר קידושי אשה ובעלה, ואי משום דהו"א עד 

לה ושפיר הוי דמקדש והדר בעיל א"כ לכתוב קרא או בע
ידעינן דביאה לחוד מהני, אלא ע"כ דהוכרח לכתוב ובעלה 
כדי ללמד דבעינן קידושין המסורין לביאה, ולכן איצטריך קרא 

דבעולת בעל לקידושי ביאה, וכ"ז רק משום דס"ל כר' יוחנן 
)דלפי"ז שפיר קא מדייק דבעינן קידושין דילפינן קידושי ביאה מבעולת בעל 

, אמנם אביי אל"ה לכתוב או בעלה שלא נטעה דבעינן מקדש והדר בעיל(המסורין לביאה ד
נקט כרבי דילפינן מובעלה דס"ל דאין לטעות כלל בהא דעד 
דמקדש והדר בעיל, ולכן שוב לא מצינן למילף מינה דליבעי 
קידושין המסורין לביאה, משום דאל"ה נכתוב קרא או בעלה, 

"ל דקידושין אע"ג דדרכו של קרא לקצר ולא להאריך, ולכן ס
 שאין מסורין לביאה הוי קידושין עכ"ד.

 
ביאר שיטת רבי דיליף מובעלה ולא  )שם(ובחידושי הרשב"א 

חייש להא דילמא עד דמקדש והדר בעיל, משום דס"ל כר' יונתן 
דמשמע שניהן כאחד ומשמע כל אחד ואחד בפני עצמו עד 

בלא שיפרוט לך הכתוב יחדיו כדרך שפרט בכלאים, וכיון ד
יחדיו כל אחד לעצמו משמע, ליכא הו"א לומר דעד דמקדש 
והדר בעיל, משא"כ ר' יוחנן ס"ל כר' יאשיה דמשמע שניהן 
כאחד וצריך קרא לחלק, ולכן אמרינן דלמא עד דמקדש והדר 

 בעיל עכ"ד.
 
וירא את הקיני וישא משלו, אמר  )דף ק"ו.(סנהדרין מסכת איתא בו

)שגזר פרעה כל הבן עמנו באותה עצה  לו בלעם ליתרו, קיני לא היית

, ומי הושיבך אצל איתני עולם, הילוד היאורה בתמיה ודאי היית כדלקמן(
)שעתידין בניך לישב בלשכת הגזית והיינו דכתיב איתן מושביך וכי בין איתני עולם יושב מי הזקיקך 

, והיינו דא"ר חייא בר אבא א"ר סימאי, שלשה היו באותה לכך(
, בלעם איוב יתרו, בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק עצה, אלו הן

נידון ביסורין, ויתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת הגזית 
דן  )איוב(איתא וז"ל, במה דאיהו  )פ' בא דף ל"ג.(וכו' עיי"ש, ובזוה"ק 

)מהיועצים הכי איתדן, בגין דאיוב מקריבי עיטא דפרעה הוה 

בעא לקטלא להון, אמר  , וכד קם פרעה עלייהו דישראלהקרובים(
ליה לא, אלא טול ממונהון ושליט על גופיהון בפולחנא קשיא 
ולא תקטול לון, אמר ליה קוב"ה חייך בההוא דינא ממש תהא 

, אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל ה(-)איוב בדאין, מה כתיב 
 .בשרו וגו', במה דאיהו דן ביה אתדן עכ"ד הזוה"ק

 
כתב,  )דרוש ב' לשבה"ג או"ג(הדו"ב ובספר מאיר עיני חכמים מ

דלכאורה צ"ב אמאי נתחייב איוב ביסורים על שיעץ לשעבדם 
בעבודת פרך, הלא בלא"ה כבר נגזר עליהם כי גר יהיה זרעך 

 בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה עיי"ש.
 

כתב, דזה אי קושי השעבוד  )פרשת יתרו דף ד"ש(אך בשמע יעקב 
והיתה בכלל הגזירה, תליא בפלוגתת התנאים אי  מוכרח להיות

לחלק צריך קרא או לא צריך קרא, דיש לפרש מה דכתיב כי גר 
יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, 
דהיינו או שיהיו גרים בארץ לא להם ארבע מאות שנה, או 
ועבדום וענו אותם ואז לא יצטרכו להיות כ"כ זמן, וזהו רק 
למ"ד לחלק לא צריך קרא, אבל למ"ד לחלק צריך קרא 
ובלא"ה משמע שניהם כאחד, בהכרח דהגזירה היתה על גירות 

 ושעבוד עכ"ד.



 

 ו 

ומעתה מבואר דברי המדרש, כשאיוב ראה מיתה שני בני אהרן 
על שהציצו בשכינה, ואף דהיתה בחג השבועות וכתיב יראה 

דכיון דלא היה  כל זכורך, עכ"ז לא דחי להלאו כי לא יראני,
להם קרקע ליכא מצות ראיה, ולכאורה קשה א"כ למ"ל קרא 
לפטור ממצות ראיה חצי עבד וחצי בן חורין, תיפוק ליה 
דבלא"ה פטור כיון שאין לו קרקע, וע"כ דשפיר משכחת לה 
דיש לו קרקע, היכא דנשא אשה שהיתה בת יורשת נחלה ומתה 

חורין אין לו וירשה, ואכתי קשה דהלא חצי עבד וחצי בן 
קידושין דאתי צד עבדות ומשתמש באשת איש, וע"כ דס"ל 
קידושין שאין מסורין לביאה הוי קידושין, וס"ל לחלק לא 
צריך קרא, ומעתה לא היה צורך בקושי השעבוד דייקא, ושלא 
כהוגן יעץ איוב לשעבדם בפולחנא קשיא, ולכן אמר לזאת 

 יחרד לבי גם אני ודו"ק.
 
 

ד"ה והא, דלכן באו  )דף כ"ו:(ש"כ ביד אבי שלום עוי"ל, עפימ ד(
, מפני מה גרים )דף מ"ח:(יסורים על איוב, דאיתא במסכת יבמות 

בזמן הזה מעונין, ויסורין באין עליהן, אחרים אומרים, מפני 
ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינה עיי"ש, וכיון דאיוב 

עה"פ  ת"ק()רמז תגייר את עצמו כדאיתא בילקוט שמעוני, איוב 
למס מרעהו חסד, דאיוב גר היה ]ועיין בבראשית רבה פרשת 

דאיוב לא נתגייר[, ונשא דינה בת יעקב,  ס"ג(-)פרשה פוישלח 
, ולכן באו עליו היסורים על )דף ט"ו:(כמבואר במסכת בבא בתרא 

 עיי"ש. ששהה להתגייר
 
הנה יש חילוקי דיעות אם קבלת גרים מעליותא הוא לישראל ו

 ,איתא )דף ס"ז:(פסחים מסכת רבה איכא גריעותא בזה, דבאו דאד
דלא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים, 
הרי דגרים חביבין כ"כ דכל גליות ישראל אינו אלא בעבורם 

קשים גרים  ,איתא )דף ע:(קידושין מסכת שיבואו ויתגיירו, אך ב
הוא, ובתוס'  לישראל כספחת, הרי דקבלת גרים לאו מעליותא

ד"ה קשים כתבו בתוך דבריהם שני טעמים למה קשים  )שם(
גרים לישראל, או דהגרים מצד עצמם קשים לישראל 
דגריעותא הוא לקבלם, או משום שכיון שהם מדקדקין 
במצוות יותר מישראל, הקב"ה מזכיר מתוך כך עונותיהן של 

קשו הולפי"ז הדרוש,  ישראל ח"ו עיי"ש, והאריכו  בזה בספרי
דאמאי בא יתרו להתגייר, ומנא ליה דמקבלין גרים,  המפ'

 .אפשר דאין מקבלין גרים
 

)עה"פ בראשית דהנה רש"י דמקבלין גרים,  יש להביא ראיהאמנם 

כתב, א"ר יצחק לא היה צריך להתחיל מבראשית אלא  ברא וגו'(
מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה 

משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם טעם פתח בבראשית 
נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם 
שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם כל הארץ של 
הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה 

ה -בספר מתת ילהם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו עכ"ד, וכתב 

 ו.(")דף מנת לסטים אתם, דאמרינן במסכת נדרים לבטל טע )פ' לך(
שותפים בחצר אחד, שנדר אחד מהן הנאתו על אחד מן השוק, 
מותר ליכנוס לחצר השותפים ויכול לומר לחלק חבירך אני 
נכנס ולא לתוך חלקך עיי"ש, וכיון שאנו מקבלין גרים א"כ 
יכולין לומר בחלק של גרים אנו זוכין ובטל טענת לסטים אתם 

 ומוכח מזה דמקבלין גרים. יי"ש,ע
 

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

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

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

והבאנו מה דאיתא במדרש דמתו בשביל שהציצו בשכינה, 
בספר שני המאורות דלכאורה אמאי הציצו הבאנו מש"כ ו

בשכינה הא כתיב כי לא יראני האדם וחי, וכתב דזה היה בחג 
השבועות, וסברו דמותר להציץ בשכינה, דהעשה של שלש 

ורך דוחה הל"ת של כי לא יראני פעמים בשנה יראה כל זכ
הקשה  )אות מ"ט(האדם וחי עיי"ש, ובספר כתנת תשב"ץ ח"ב 

לפי"מ , דא"כ לכאורה באמת אמאי נענשו, וכתב לתרץ
דכל מי שאין לו קרקע פטור מן  )דף ח:(פסחים מסכת דאמרינן ב

הראיה, וכיון דאז במדבר לא היה להם קרקע, ע"כ לא נתחייבו 
יך לומר דהעשה דראית פנים ידחה במצות ראיה, ולא שי

 הל"ת, כיון דליכא עשה בכלל עכ"ד.
 

דא"י אינה מוחזקת מאבותינו, אז י"ל  י ס"לאך זה א"ש רק א
דכיון דלא היה להם קרקע במדבר לא נתחייבו במצות ראיה, 

דא"י מוחזקת מאבותינו שפיר היה להם קרקע,  י ס"למשא"כ א
יה ידחה הלאו דכי לא ונתחייבו במצות ראיה, וי"ל דעשה דרא

שכתב בשם  )דף ג:(יראני האדם, ועיין באור חדש פסחים 
השאג"א להקשות, דלכאורה היאך עשו בני ישראל הפסח 

ד"ה מאליה,  )דף ג:(פסחים מסכת במדבר, לפימש"כ התוס' ב
דמי שאין לו קרקע פטור מלעשות את הפסח, ואז לא היה להם 

 אבותיהם עיי"ש.קרקע, ותי' דארץ ישראל מוחזקת להם מ
 

ובזה יבואר המדרש, כשאיוב ראה דמתו בני אהרן בשביל 
שהציצו בשכינה, ואף דהיתה בחג השבועות, עכ"ז ליכא מצות 
ראיה כיון דמי שאין לו קרקע פטור ממצות ראיה, וע"כ דא"י 
אינו מוחזקת מאבותינו, ומעתה הטעם דליכא טענת לסטים 

ין גרים, ולכן שפיר הוא משום דמקבלין גרים, ומוכח דמקבל
באים יסורים עליו על ששהה להתגייר, ולכן אמר אף לזאת 

 יחרד לבי ודו"ק.
 

דהיסורין  ב(-)פרשה י"זעוי"ל, דאיתא במדרש במדבר רבה  ה(
שבאו על איוב היו ראוין לבוא על אברהם שכן הוא נסמך 
לפרשה ויהי אחרי הדברים האלה ויגד וגו' את עוץ בכורו ואת 

איש היה בארץ עוץ איוב  א(-)איוב אץ היה איוב שנאמר בוז, ועו
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שמו וכו' עיי"ש, והטעם שנמסרו לאיוב נודע מהאריז"ל מפני 
שאיוב היה גלגול תרח, עיין בספר דבש לפי מהחיד"א מערכת 

בספר טירת כסף פרשת כי תשא עיין עיי"ש, ו )אות י"א ואות ל"ז(א' 
יוב באו אליו בשביל שיסורי א ,מביא בשם המקובליםש )דף קל"ז(

שהיה בסוד העיבור מתרח שעבד ע"ז, ועליו נאמר פוקד עון 
אבות על בנים, כי יש אומרים דמה שאמר פוקד עון אבות על 
בנים, לא על בניהם ממש קאמר, ומביא בשם האר"י הקדוש, 

עה"פ את עוץ בכורו, דיסורים  )בפרשתן(שזהו מש"כ במדרש 
מטעם פוקד, ובאו על איוב קשים היו ראוים לבוא על אברהם 

גלגול תרח, והן הן יסורי איוב עיי"ש, וכן מבואר בספר מגלה 
)אות , ועיין בספר עמודיה שבעה עמוד השלישי )אופן קי"ט(עמוקות 

 .עיי"ש )אות ל"ד(, ועיין בספר נחלת יעקב פרשת בראשית ט"ז(
 

אך י"ל דטענת איוב היתה דאמאי באו עליו יסורין, דהרי תרח 
ואתה תבוא אל  ט"ו(-)בראשית ט"ותשובה כמש"כ רש"י עה"פ עשה 

אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה, אביו עובד עבודה זרה, 
והוא מבשרו שיבוא אליו, אלא ללמדך שעשה תרח תשובה 
בימיו עיי"ש, וא"כ למה מגיע יסורין על איוב, ועיין בספר עיר 

 .נח( )פרשתובספר כסף נבחר  ,)דף נ"ט:(בנימין למסכת ב"ב 
 

דלעכו"ם לא  )פרשת האזינו(אך לפי"מ דאיתא במדרש תנחומא 
מהני תשובה דכתיב ישא ה' פניו אליך, אליך נושא פנים 
כשחוזרים בתשובה ולא לאומות העולם עיי"ש, והדבר צ"ב, 
דאמאי עשה הקב"ה כן דרק לבני ישראל מהני תשובה, ולא 

 .אמר ב' אות ה' שהביא כמה טעמים ע"ז()ועיין בספר בני יששכר חודש סיון מ לגויי הארץ,
 

אמר  )פרשת נח שנת תשע"ד(קלוזינבורג שליט"א -וכ"ק אדמו"ר מצאנז
הנה בספר כתנות לבאר הטעם דלגבי ב"נ לא מהני תשובה, ד

במסכת הלא קיי"ל  ,הקשה דהאיך מהני תשובה )פ' נצבים(אור 
ואדם  ,אינו חוזר ונראהשוב נראה ונדחה כל הד, )דף ע"ג:(פסחים 

חוזר  הבתחלה וכשחטא נדחה מקדושתו והאיך יהי הנרא ההי
ונראה בתשובה, ותירצו המפ', די"ל דדוקא גבי בהמה דסופו 
לשחיטה ואמרינן דכל העומד לשחוט כשחוט דמי שפיר ס"ל 
דנדחים, משא"כ גבי אדם הגם דסוף אדם למות, מ"מ משום 

, מתיםלתחיית ה זה לא חשוב כמת משום דסופו לחזור ולחיות
 ,וממילא ממנ"פ הוה כחי דאי אזלינן בתר השתא הרי חי הוא

וממילא  ,אי אזלינן בתר סופו הרי סופו לחיות חיים הנצחיות
ושפיר מהני  ייםחלי להכי אמרינן גבי אדם דאין דיחוי בבע

, אך כ"ז א"ש רק לגבי ישראל העומדים לתחיית תשובה עכ"ד
ית המתים, לגבי המתים, משא"כ בבני נח דאין עומדים לתחי

דידהו אמרינן דאם נראו ונדחו אינם חוזרים ונראים ולכן אינו 
קלוזינבורג -מועיל להם תשובה עכ"ד האדמו"ר מצאנז

 .שליט"א
 

לתרץ קושית  )שוב אשיב אות ד'(אך לפימש"כ בספר ייטב פנים 
לילה  )דף י"ב.(הכתנות אור הנ"ל, לפי"מ דקיי"ל במסכת זבחים 

ל שבאותו יום ואותו מעת לעת לא הוי לאו מחוסר זמן, וכ

דיומו של הקב"ה אלף  )ממסכת סנהדרין דף צ"ז.(דיחוי עיי"ש, וידוע 
שנה, א"כ 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 

תות וימים טובים נופלים תחת הזמן דידן, ולכן בקרבן שב
אזלינן בתר יומי דידן והוא נדחה, אבל גבי תשובה שאני, 

תשובה קדמה לעולם,  )דף נ"ד.(שהרי אמרינן במסכת פסחים 
והוא למעלה מן הזמן, לכן חושבים אצלה יומו של הקב"ה, 

תשב  ג(-)פרשה צוהוה הכל באותו יום, וזהו ביאור הכתוב בתהלים 
אנוש עד דכא, וכדי שלא תקשי הא הוה ליה דיחוי, על כן אמר 
כי אלף שנים בעינך 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
, וכו' דמו לעולםששה דברים ק  ד(-)פרשה אבראשית רבה במדרש 

אמר אף התשובה שנאמר בטרם הרים  עיראזבי ר' אהבה בר
מאותה שעה תשב אנוש עד דכא ותחולל ארץ ותבל, וילדו 

ד"ה  )שם סי' ה'(עיי"ש, וכתב ביפה תואר ותאמר שובו בני אדם 
          לא  הת"קד ,דפליגי אי דרשינן סמוכיןאף התשובה, 

ם בטרם הרים דריש סמוכין ותשב אנוש עד דכא אינו דבוק ע
ור'  ולכן לא מני דגם תשובה קדמה לבריאת העולם, ילדו,

אהבה בר"ז ס"ל דדרשינן סמוכין וכתוב בטרם הרים יולדו וכו' 
דתשובה קודמת לבריאת  הנע מיתשב אנוש עד דכא שמ

 העולם עכ"ד.
 

מפני מה  מתו נדב ואביהוא,  ד.(")דף סיבמות מסכת ב ואיתא
 אמר ובנים לא היו להם עיי"ש,משום שלא היו להם בנים, שנ

למה נתחייבו מיתה על שלא דהקשה  (בפרשתן)בפנים יפות ו
 ,עיי"ש הוא רק מצות עשה הורבי הקיימו מצות פו"ר, הא פרי

רבי אליעזר  ,תניא ,(:)דף ס"גבמסכת יבמות ולכאורה י"ל דאיתא 
אומר כל מי שאין עוסק בפרי' ורבי' כאילו שופך דמים שנאמר 

דם באדם דמו ישפך וכתיב בתרי' ואתם פרו ורבו, שופך דם הא
ולכן בן עזאי אומר כאילו שופך דמים וממעט הדמות עיי"ש, 

 שפיר נתחייבו מיתה על שלא קיימו מצות פו"ר.
 

עה"פ ואתם פרו ורבו וגו'  ז(-)פרשה טוהרמב"ן עה"ת פרשת נח 
כתב וז"ל, ורש"י כתב לפי פשוטו הראשונה לברכה וכאן 

מדרשו להקיש מי שאינו עוסק בפ"ו לשופך דמים,  לצווי, ולפי
כ כ"ווהמדרש הזה לא הוציאו אותו אלא מן הסמוכים עכ"ל, 

דתליא אי דרשינן סמוכין או לא דבן עזאי ס"ל  )שם(באהל דוד 
לכן ס"ל דאם אינו עוסק בפו"ר  (.)דף דדדרשינן סמוכין ביבמות 

נו כאילו כאילו שופך דמים, אבל למ"ד דלא דרשינן סמוכין אי
עיי"ש, ומעתה אי דרשינן סמוכין שפיר מובן  שופך דמים

 דנתחייבו מיתה משום שלא קיימו מצות פו"ר.
 

ולפי"ז יבואר דברי המדרש, דכשראה איוב דמתו שני בני אהרן 
בשביל שלא נשאו נשים, ולכאורה הא מצות פו"ר לא הוה רק 
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בפ"ו עשה ואמאי נתחייבו מיתה, וע"כ משום דמי שאינו עוסק 
כאלו שופך דמים, ומוכח דדרשינן סמוכין, ולפי"ז תשובה 
קדמה לעולם, וי"ל דגם לב"נ מהני תשובה, ולכן התרעם על 

 היסורים ואמר אף לזאת יחרד לבי ודו"ק.
 
וירא את הקיני וישא  )דף ק"ו.(סנהדרין מסכת עוי"ל, דאיתא ב (ו

עצה משלו, אמר לו בלעם ליתרו, קיני לא היית עמנו באותה 
, ומי הושיבך אצל )שגזר פרעה כל הבן הילוד היאורה בתמיה ודאי היית כדלקמן(

)שעתידין בניך לישב בלשכת הגזית והיינו דכתיב איתן מושביך וכי בין איתני איתני עולם, 

, והיינו דא"ר חייא בר אבא א"ר סימאי, עולם יושב מי הזקיקך לכך(
יתרו, בלעם שיעץ שלשה היו באותה עצה, אלו הן, בלעם איוב 

נהרג, איוב ששתק נידון ביסורין, ויתרו שברח זכו בני בניו 
דהטעם  )פ' בא(לישב בלשכת הגזית וכו' עיי"ש, וכ"כ בזוה"ק 

דאיוב נענש ביסורין משום דאיוב היה מקריבי עטא דפרעה 
ויעץ לו לפרעה שיטול הממון שלהם וישלוט בגופיהן בקשיא, 

 מדה עיי"ש.  ולכן נענש ביסורין מדה כנגד
 

וכתבו המפ' דאיוב היה לו תרעומות על היסורין, דעי"ז נצמח 
טובה לישראל, דנודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל 
ממצרים אחר רד"ו שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות 
שנים, וכתבו לתרץ דקושי השעבוד השלים הזמן, כדאיתא 

ל לפני הקב"ה רבון , אמרו ישראא(-)פרשה טובמד"ר פרשת בא 
העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא 

הנה הסתיו עבר,  יא(-)שה"ש בשלמו, אמר להם כבר שלמו, שנאמר 
דקושי השעבוד הדומה לסתיו השלים  )שם(ופי' ביפה תואר 

 .הגלות עיי"ש
 

דלכן יצאו בני ישראל  )פרק מ"ח(מש"כ בפרקי דר"א אך לפי
ו שנים אף שהגזירה היתה על על ד' מאות ממצרים אחר רד"

שנים, משום דלילות השלימו, דמה שהמצריים עבדו עם בני 
ולפי"ז , עיי"ש ישראל אף בלילות זה השלים לד' מאות שנה

 יצאו בני ישראל ממצרים בזמנם, ולא הוצרכו לקושע השעבוד. 
 

, א"ר אבהו א"ר אלעזר )דף ל"ב.(נדרים מסכת באך לפי"מ דאיתא 
י מה נענש אאע"ה ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר מפנ

שנה, מפני שעשה אנגרייא בת"ח, שנאמר וירק את חניכיו 
ילידי ביתו, וכתב שם הר"ן שהוליכן למלחמה כדכתיב וירק 
את חניכיו דהיינו בני אדם שחנך לתורה עיי"ש, וכתב ע"ז 

דלמאן דס"ל דלכן ירדו בני ישראל  )דרשות(בנחלת בנימין 
צרים משום שאאע"ה עשה אנגרייא בת"ח, א"א לומר למ

דלילות השלימו, דהא אאע"ה הלך למלחמה אף בלילה 
כדכתיב ויחלק עליהם לילה, וא"כ גם הלילות היו בכלל 

, והטעם דיצאו הגזירה וא"א לומר דלילות השלימו עיי"ש
 קודם הזמן, משום דקושי השעבוד השלים הזמן.

 
מפני מה נענש אברהם אבינו  ב.()דף ל"אך איתא במסכת נדרים 

ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים, שמואל אמר מפני 

שהפריז על מדותיו של הקב"ה שאמר במה אדע כי אירשנה 
עיי"ש, ולפי"ז שפיר י"ל דלכן יצאו קודם הזמן משום דלילות 

 השלימו, ולא הוצרכו לקושי השעבוד.
 

לאברהם אבינו על אך דבר זה דגלות מצרים היתה לו לעונש 
שאלתו במה אדע, היינו רק אי חטא אברהם בשאלתו, אך 

להמליץ על אברהם אבינו שלא חטא  )פרשת לך(הרמב"ן כתב 
בשאלתו, כי ביקש לידע ידיעה אמיתית שירשנה, שמא יעשו 

רגע  ז(-)פרשה י"חהכנענים תשובה ויקיים בהם מה דכתיב בירמיה 
ביד ושב בגוי ההוא אדבר על גוי ועל ממלכה לנתוש ולהא

מרעתו וניחמתי על הרעה, והקב"ה כרת עמו ברית שיירשנה 
 על כל פנים עיי"ש.

 
דלפי זה אי אמרינן  )פרשת לך, ובפרשתן(וכתב בספר כסף נבחר 

     דתשובה מועיל לבני נח, אז אין להאשים לאברהם על 
אמירת במה אדע, דשאלתו היתה פן ואולי יעשו הכנענים 

ו לא ינתן ארץ ישראל לבניו, כדכתיב תשובה על עונם, ות
לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא  ה(-)פרשה טבפרשת עקב 

לרשת את ארצם כי ברשעת הגוים האלה וגו', אבל אי אמרינן 
דתשובה אינו מועיל לבני נח, אין מענה לאברהם דלכן שאל 
במה אדע, מפני שחשש שמא יעשו תשובה, דהא לבני נח אינו 

 ד.מועיל תשובה עכ"
 

כתב, דזה אי תשובה מהני לעכו"ם  )דף ק"ז.(ובספר מאמר מרדכי 
או לא תליא אי גדול מצווה ועושה או שאינו מצווה ועושה, 
דהטעם דתשובה אינו מועיל לעכו"ם, משום דתשובה הוא 
אחת ממצות התורה וכיון שלא נצטוו עליה לכן אינו מועיל 

עושה, אבל אי להם תשובה, וכ"ז הוא אי אמרינן גדול מצווה ו
אמרינן גדול שאינו מצווה ועושה א"כ אף אם לא נצטוו על 

 מצוה דתשובה, יכולין לקיימו ומועיל להם תשובה עכ"ד.
 

כתב, דלכאורה יש  )דף שי"ד(ובספר חכמת התורה פרשת שמיני 
לעיין על עיקר חטא דנדב ואביהוא שנאמר בקרא ויקחו בני 

הן אש וישימו עליהן אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו ב
קטורת ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא ציוה אותם, דלכאורה 
הלא על פי דין היו צריכים להביא אש מן ההדיוט, וכדדרשינן 

, ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח )דף ס"ג.(במסכת עירובין 
אמרו אעפ"י שהאש יורד מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט, 

ש לא היה עון, וי"ל דעיקר חטאם היה ולפי"ז בעצם הבאת א
כיון שבאותה שעה עדיין לא נצטוו נדב ואביהוא בפירוש על 
כך להביא אש מן ההדיוט, אעפ"י שעפ"י דין היו זקוקים 
להביא, מ"מ הו"ל להמתין עד שיהיו מצווים ועומדים על 
הדבר, דגדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה, 

ו לקיים בתורת מצווה ועושה, אלא ובזה חטאו שלא המתינ
קיימום בעודם אינם מצווים, וזהו שאמר הכתוב ויקריבו אש 
זרה אשר לא ציוה אותם, שעיקר הפגם לא היה בעצם הבאת 

 האש אלא מצד מה שלא נצטוו על כך עדיין עיי"ש.



 

 ט 

ובזה יבואר דברי המדרש, כשאיוב ראה מיתת בני אהרן דהוא 
תורה מצווה ועושה, ומוכח מכאן בשביל שלא המתינו לקיים ב

דגדול המצווה ועושה משאינו מצווה ועושה, ולפי"ז לא מהני 
תשובה לעכו"ם, ומעתה אין מענה לאברהם דלכן שאל במה 
אדע, מפני שחשש שמא יעשו תשובה, דהא לבני נח אינו 
מועיל תשובה, ולפי"ז י"ל דהגלות הוא בשביל שאמר במה 

ודם הזמן דלילות השלימו הזמן, אדע, ומעתה י"ל דלכן יצאו ק
ולא היה צורך בשעבוד גופם למהר הזמן, ונמצא שלא עשה 
כהוגן במה שיעץ לשעבדן, ולכן אמר אף לזאת יחרד לבי 

 ודו"ק.
 
, חומר בעלייה )דף ק"ח.(עוי"ל, דאיתא במסכת זבחים  (ז

פטורים,  )קדשים בחוץ(מבשחיטה, שנים שאחזו בסכין ושחטו 
חייבין, ובגמ', תנו רבנן, איש איש  )בחוץ(והו אחזו באבר והעל

מה תלמוד לומר , לרבות שנים שאחזו באבר והעלו  )גבי העלאה(
שחייבין, שיכול והלא דין הוא, ומה השוחט להדיוט חייב, 

)דכתיב דם יחשב לאיש ההוא ודרשינן אחד שנים שאחזו בסכין ושחטו פטורין 

ין ששנים שאחזו באבר , המעלה להדיוט שפטור, אינו דולא שנים(
והעלוהו שפטורין, תלמוד לומר איש איש דברי ר"ש, ר' יוסי 
אומר ההוא אחד ולא שנים, א"כ מה תלמוד לומר איש איש, 
דברה תורה כלשון בני אדם וכו', ומדאיצטריך קרא דאיש איש 
לרבות שנים שהעלו חייבים ש"מ דשנים ששחטו בחוץ 

 פטורים עיי"ש. 
 

, דלגבי חטא נדב ואביהוא )פרשת שמיני(זריאל וכתב בספר נחלת ע
שפגמו במה שהביאו אש זרה אשר לא צוה ה', יש להם צד 
ליפטר מעונש, דהלא נדב ואביהוא הקריבו שניהם יחדיו, וי"ל 
דחשוב כשנים ששחטו בחוץ ופטורין, אך כ"ז דווקא אי ס"ל 
לא דברה תורה כלשון בני אדם ודרשינן איש איש לרבות שנים 

ו שחייבים ומזה דבשאר עבודות פטורין, משא"כ אי שהעל
ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ולא דרשינן איש איש, תו לא 
אייתר לן קרא למעוטי שנים ששחטו פטורין, ולפי"ז אין לנו 

 צד פטור לנדב ואביהוא עיי"ש.
 

דבמעילה אמרינן יש שליח  )דף מ"ג.(ואיתא במסכת קידושין 
מ' ונילף מיניה לכל התורה כולה, לדבר עבירה, ופריך הג

ומשני דהו"ל מעילה וטביחה ומכירה שני כתובים הבכ"א ואין 
מלמדין, ופריך הניחא למ"ד אין מלמדין, אלא למ"ד מלמדין 
מאי איכא למימר, ומשני דגלי רחמנא בשחוטי חוץ דם יחשב 
לאיש ההוא, הוא ולא שלוחו וכו', חד למעוטי שנים אוחזין 

ולא אנוס, ולמ"ד מלמדין יליף להו מהוא  בסכין וחד הוא
ההוא דההי"א מיותר, ולמ"ד אין מלמדין הוא ההוא לא דריש 
עיי"ש, מבואר מזה דמאן דס"ל מלמדין דריש הי"א דההוא, 

 ולמ"ד אין מלמדין לא דריש ה"א דההוא.
 

כתב דזה אי דרשינן הוא  )דף ע"ה.(ובספר שתי ידות פרשת ויקרא 
ברה תורה כלשון בני אדם או לא דברה ההוא, תליא אי ס"ל ד

תורה כלשון בני אדם, דאי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם לא 
דרשינן הוא ההוא, ולמ"ד לא דברה תורה כלשון בני אדם 
דרשינן הוא ההוא עיי"ש, נמצא לפי"ז דאי ס"ל שני כתובים 
הבכ"א מלמדין דרשינן הוא ההוא, וס"ל לא דברה תורה 

למ"ד אין מלמדין וס"ל דלא דרשינן הוא כלשון בני אדם, ו
 ההוא, ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם.

 
דאיוב היה מקריבי  , משוםהטעם דאיוב נענש ביסורין באנווה

עטא דפרעה ויעץ לו לפרעה שיטול הממון שלהם וישלוט 
בגופיהן בקשיא, ולכן נענש ביסורין מדה כנגד מדה עיי"ש, 

ות על היסורין, דעי"ז נצמח וכתבו המפ' דאיוב היה לו תרעומ
טובה לישראל, דנודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל 
ממצרים אחר רד"ו שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות 
שנים, וכתבו לתרץ דקושי השעבוד השלים הזמן, כדאיתא 

, אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון א(-)פרשה טובמד"ר פרשת בא 
רת לנו להשתעבד ועדיין לא העולמים, ארבע מאות שנה אמ

הנה הסתיו עבר,  יא(-)שה"ש בשלמו, אמר להם כבר שלמו, שנאמר 
דקושי השעבוד הדומה לסתיו השלים  )שם(ופי' ביפה תואר 

  .הגלות עיי"ש
 

דאי אמרינן  ,)פרק א' סי' ד'(כ בספר קרבן שבת אך לפימש"
ע"ה א"כ גם הוא בכלל בינו אברהם דישמעאל הוה בנו של א

רה דכי גר יהיה זרעך, ולא יצאו ישראל ממצרים קודם הגזי
הזמן, דהחצי מן הד' מאות שנים מוטל על ישמעאל עכ"ד, 

אך באור ולפי"ז לא הוצרכו לקושי השעבוד להשלים הזמן, 
אינו בכלל הגזירה כיון  לכתב די"ל דישמעא ז(")אות נתורה פ' לך 

דהוא בן שפחה דקיי"ל דולדה כמותה, ולא נחשב לזרע 
איתא דיש אומרים דאם בא על  )סי' רס"ז סס"ט(אברהם, אך ביור"ד 

שפחתו הולד בן חורין לכל דבר, דחזקה אין אדם עושה 
בעילתו בעילת זנות ומסתמא שחררה שלא יהא איסור, ולפי"ז 

נחשב לזרע אברהם  אלבודאי שחרר אאע"ה את הגר וישמע
 עכ"ד עיי"ש. חל הגזירה לוגם על ישמעא

 
 )סוף כלל ה'(להעיר, דהנה בספר שושנת העמקים ולכאורה יש 

דכל מילתא דאמר רחמנא  )דף ד:(הקשה, דלרבא דס"ל בתמורה 
לא תעביד אי עביד לא מהני, א"כ איך מועיל שחרור בכל 

אמר רב יהודה אמר שמואל  )דף ל"ח.(מקום, הא אמרינן בגיטין 
כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו, 

אף אם שחרר העבד, כיון דהוא דבר איסור נימא דלא וא"כ 
מהני, ותירץ כיון דילפינן לה לה מאשה, וגבי אשה כתבו 

שייך אי עביד לא  אד"ה מיתבי, דבגט ל )דף ה.(התוס' בתמורה 
מהני דילפינן ממיתה עיי"ש, ולפי"ז י"ל גבי עבד כיון דילפינן 

ו לה לה מאשה ג"כ מהני השטר שחרור אף דאסור לשחרר
דלא ניתנו  (ד-"ו)פרשה מפרשת לך לך עכ"ד, ואיתא במדרש רבה 

גזירות שוה לאברהם אבינו עיי"ש, ועיין בבית האוצר חלק א' 
שכתב בכוונת המדרש, דכיון דאין אדם דן גזרה  )כלל א' אות י"ב(

שוה מעצמו אלא אם כן קיבלה מרבו, על כן לא היה אברהם 



 

 י 

מו את התורה ברוח יכול לדון גזרה שוה, דנהי דידע מעצ
קדשו, עם כל זה הרי לא נאמרה וניתנה הגזרה שוה, וגזרה 

אי אפשר לומר שוה אין אדם דן מעצמו עיי"ש, ולפי"ז 
, דהא כל הטעם דאאע"ה שחרר את הגר, דהשחרור לא מהני

דלא אמרינן בשחרר את עבדו אי עביד לא מהני, משום 
גז"ש, דילפינן לה לה מאשה, וא"כ לאאע"ה דלא ניתנו ה

וליכא הגז"ש דלה לה מאשה, א"כ לא מהני השחרור 
 .ישמעאל לא נקרא זרע אברהםו
 

אך יש לתרץ קושית הששונת העמקים, די"ל דלכן לא אמרינן 
כ"ק רבינו זי"ע  "כבשחרר עבדו אי עביד לא מהני, לפימש

בחידושי סוגיות על הסוגיא אי עביד לא מהני, לדייק ממש"כ 
לא תעביד, לא תעשה, דכוונתו לדייק  )דף ד:(רשיז"ל בתמורה 

דפלוגתת אביי ורבא אינו רק בל"ת אבל בעשה לכו"ע אמרינן 
אי עביד מהני, דאל"כ מה הוסיף רשיז"ל על לשון הגמ' 

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

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

דוקא בלאו שלוקין עליו ולא באיסור עשה או בלאו שאין בו 
ולפי"ז כיון דכאן ליכא רק איסור עשה דלעולם מעשה עיי"ש, 

, וכה בהם תעבודו, ובאיסור עשה הא אמרינן אי עביד מהני
שכ"כ וז"ל, ומ"מ  )ח"ב סי ס"ג(שו"ת חת"ס חאבהע"ז מצאתי ב

סברת הפנ"י שלהי גיטין דמחלק בין עשה לל"ת מוכרח 
לכאורה, דלאת"ה תקשי ממשחרר עבדו איך מהני, אע"כ עשה 

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

 .עיי"ש[עשה 
 

אך הקשה כ"ק מרן זי"ע, דלכאורה הא מפורש בסוגיא דאף 
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, 

ם דליכא ולמסקנא דרבי קרא דתורם מהני י"ל דה"ה בכל מקו
 עיי"ש. )ח"א סי' ס'(מלקות עיי"ש, וכ"כ בשו"ת מהרש"ם 

 
והנה לכאורה יש לנו עוד קרא דבעשה אמרינן אי עביד מהני, 

פריך, והרי מקדיש תמימין לבדק הבית דאמר  )דף ה:(דהגמרא 
רחמנא נדבה תעשה אותו זה קדשי בדק הבית, ותנן המקדיש 

מה שעשה תמימים לבדק הבית אעפ"י שהוא בלא תעשה 
עשוי, וכתב רשיז"ל דהוי ל"ת מדכתיב בתחלת הפרשה לאמור 

 )דף מ"ב.(דדרשינן לר' יהודה לאו אמור כמבואר בפסחים 
כתב,  ה"ה(-)פ"ה, אבל הרמב"ם בהל' ערכין )דף ז.(ובתמורה 

המקדיש בהמה טהורה תמימה לבדק הבית אעפ"י שעבר על 
רק  עשה מה שעשה עשוי עיי"ש הרי דהרמב"ם ס"ל דהוי

שכתב דהוי לאו הבא מכלל עשה,  )ו(עשה, ועיי"ש בהלכה 
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 אותו, לא הזכיר בדבריו המקשה כלל לא 

וי רק לאו הבא מכלל עשה ולא ל"ת עיי"ש, מבואר תעשה, דה
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 תליא אי ס"ל שני כתובים הבכ"א 

י ס"ל שני כתובים הבכ"א מלמדין מלמדין או אין מלמדין, דא
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.
 

כשראה איוב מיתת נדב ואביהוא ומעתה יבואר דברי המדרש, 
ריבו שניהם יחדיו, על שהביאו אש זרה, ואף דנדב ואביהוא הק

וע"כ דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ולא דרשינן איש איש, 
ולא אייתר לן קרא למעוטי שנים ששחטו פטורין, ולכן אין לנו 
צד פטור לנדב ואביהוא, וכיון דס"ל דברה תורה כלשון בני 

לא דריש הוא ההוא, וס"ל שני כתובים הבכ"א אין אדם, 
ולפי"ז רינן אי עביד לא מהני, מלמדין, ואף באיסור עשה אמ

 ,אי אפשר לומר דאאע"ה שחרר את הגר, דהשחרור לא מהני
וישמעאל אינו נחשב לזרעו של אאע"ה, ותו לא שייך לומר 
דהחצי הגלות חל על ישמעאל, והטעם דיצאו קודם הזמן 

ונצמח מזה טובה לבני ישראל, משום דקושי השעבוד השלים, 
י דאמאי באים עליו היסורים ולכן קמתמה אף לזאת יחרד לב

 ודו"ק.
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