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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך 
 ,ואיתא במדרש תנחומא כתית למאור להעלת נר תמיד:

קטן  ,קטן לכמה נימול, כך שנו רבותינו ,ילמדנו רבינו
 כשם שנימול יצחק אבינו ,נימול לשמונה, מה טעם

ותמהו המפרשים דמה ענין שאלה זו לכאן, ועוד  .עיי"ש וכו'
רב  הא זיל קרי בישנימול יצחק, והלמ"ל הא דאמר כשם 

 הוא, דכתיב וביום השמיני ימול בשר ערלתו.
 

לבאר  )שער המים(והנבס"ד, עפימש"כ בספר חוט המשולש 
  ,אמר רב אסי ,ה.(")דף קלשבת מסכת כוונת המדרש, דאיתא ב

כל שאמו טמאה לידה נימול לשמונה, ושאין אמו טמאה 
אין )אינו נימול לשמונה  ,(הולמחר נתגיירן ונכרית שילדה )כגון יוצא דופלידה 

אביי דורות הראשונים  הוכו', אמר לי בנה ממתין עד שמונה אלא נימול מיד(
שאין אמו טמאה  )מאברהם עד מתן תורה שנתנה מילה ולא נהגו טומאה(יוכיחו 

תנאי בהכי עיי"ש, ובהכי לידה וכו', ומסיק בגמרא דאיפלוגי 
אמו טמאה לידה לכמה  להמדרש בקטן שאין המספקא לי

הוא נימול דכמאן קיי"ל בהא מילתא, וע"ז פשט דנימול 
לשמונה כדרך שנימול יצחק אבינו אף שלא היתה אמו טמאה 

 לידה וכדברי אביי דדורות הראשונים יוכיחו עכ"ד.
 

והנה יש ב' טעמים למה תינוק מלין לשמונה, א(, איתא 
שמעון בן יוחי, , שאלו תלמידיו את ר' )דף ל"א:(במסכת נדה 

, שלא יהיו )ולא לשבעה(מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה 
)שאסורין ואביו ואמו עצבים  )שאוכלין ושותין בסעודה(כולם שמחים 

, א(-)פרשה ופרשת תצא  ש רבהרב(, איתא במד .עיי"ש בתשמיש(
ולמה התינוק נימול לשמנה ימים, שנתן הקב"ה רחמיו עליו 

וכשם שרחמיו של הקב"ה על  להמתין לו עד שיהא בו כחו,
האדם כך רחמיו על הבהמה מנין שנאמר ומיום השמיני 

הטעם דנימול  אמרינן םוהלאה וגו' עיי"ש, ולפי"ז י"ל דא
לשמונה משום שהכל שמחין ואמו ואביו עצבים, שפיר י"ל 

 אמרינן םדהיכא דאין אמו טמאה לידה נימול מיד, משא"כ א
היכא דאין  הטעם דנימול לשמנה כדי שיתחזק כחו, אז אפילו

 אמו טמאה לידה אמרינן דנימול דוקא לשמנה.
 

, דלכאורה לפי )סי' ס"ז אות ד'(וכתב בספר מאיר עיני חכמים ח"א 
למה ממתינין לשמונה ימים התינוק, הטעם דכדי שיתחזק כח 

נימא דהמצוה יהיה מגין על התינוק, וע"כ הטעם הוא משום 
 דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא עיי"ש.

 

הביא מהזרע בירך ראשון שביאר  )פרשת עקב(המים ובמשען 
לשון הכתוב ואתה תצוה, מלשון זה דקאמר שני נוכחי ואתה 
תצוה ולא קאמר ואתה צו, משמע דרצה לומר דגם משה יתן 
  חלקו עמהם במצוה זו, וזהו ואתה כלומר וגם אתה תן 
לנדבה זו ועוד תצוה לזולתך לכל ישראל, וא"כ הדבר צריך 

על משה יותר מכל נדבת משכן,  וה זו דקפידטעם מ"ש במצ
   אפשר לומר דהנה מוי"ו של ואתה משמע שהוא  הוהי

נמשך אחר ענין שלמעלה דאחר סיפור נדבת ישראל למשכן 
הנזכר לעיל, והענין לפענ"ד לפי שבמעשה עגל ישראל היו 

ואולם גם  צריכין כפרה על מעשה עגל של זהב שעשו,
    גם בשבירת הלוחות, משרע"ה הוצרך לתקן את אשר פ

וזהו כוונת הכתוב דאחר שסידר הכתוב פרשת בנין המשכן 
וכליו וזאת כדי לתקן את אשר חטאו בעגל, המשיך הכתוב 
לומר ואתה רצ"ל לכפר את חטאתך בשבירת הלוחות יהא 

רה שתהיה על ידך ובענין המנבמה שתצוה את בני ישראל 
 דייקא, והטעם דהקב"ה צוה למשה לעשות המנורה,
דהמנורה רומז על התורה כדאיתא מהאריה"ק, דהז' קנים 
מכוונים נגד ז' תיבות שבפסוק ראשון דספר בראשית, וי"א 
כפתורים הם כנגד י"א תיבות שבפסוק ראשון דספר שמות, 
וט' פרחים כנגד ט' תיבות שבפסוק ראשון דספר ויקרא, 
    וגובה המנורה י"ח טפחים, וטפח הי"ח היה חסר, והם 

"ב גביעים כתיבות שבפסוק ראשון דספר במדבר, ו כנגד י"ז
     ונים נגד כ"ב תיבות שבפסוק ראשון דספר דברים,ומכ

ולכן בעשיית המנורה יתוקן פגמו של משרע"ה בזלזול 
 עיי"ש.התורה 

 
דמרע"ה דרש  ,)דף פ"ז.(שבת מסכת ב ולכאורה לפי"מ דאיתא

ק"ו מקרבן פסח שאמרה התורה כל בן נכר לא יאכל בו, 
ה כולה כאן וישראל מומרים על אחת כמה וכמה עיי"ש, התור

 ךאואמאי הוצרך משרע"ה לכפרה, וא"כ כדין שיבר הלוחות, 
דאם מומר דאינו ק"ו גמור  ,כתבוד"ה ומה פסח  )שם(התוס' 

אסור בפסח שהוא קרבן, מ"מ לא היה לו למנוע מליתן להם 
  .להחזירם בתשובה עיי"שו התורה

 
ובה מהני אף על חטא דתש אמרינן םאך כ"ז הוא רק א

, אז שפיר י"ל כמש"כ התוס' דאינו ק"ו גמור, אך ודה זרהבדע
אז שפיר  ודה זרהבדלא מהני תשובה על חטא דע אמרינן םא

 עשה במה ששיבר הלוחות.
 



 

 ב 

כתב הטעם דעל חטא דע"ז לא  )פרשת מטות(ובספר חמודי צבי 
מהני תשובה, דהטעם דתשובה מהני הוא משום דאמרינן 

, א"ר יוחנן גדולה ף פ"ו:()דיומא מסכת עדל"ת כדאיתא ב
, שנאמר )לא יוכל בעלה הראשון וגו'(תשובה שדוחה את ל"ת שבתורה 

לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש 
אחר הישוב אליה עוד הלא חנף תחנף הארץ ההיא ואת זנית 
רעים רבים ושוב אלי נאם ה' עיי"ש, וכ"ז תינח בשאר עבירות 

רה, דהמחשבה ל"ה עבירה, דמחשבה דליכא רק מעשה העבי
)דף קידושין מסכת רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה כדאיתא ב

, וליכא רק חד ל"ת שפיר אמרינן דהעשה דתשובה דוחה ל"ט:(
הלאו, משא"כ בע"ז דהמחשבה נמי נחשב לחטא כאלו עשה 
מעשה, דכתיב לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, וכתב 

דמהאי קרא ילפינן  ל"ת א'()המהרש"ל בביאורו על הסמ"ג 
איסור ע"ז במחשבה, כמש"כ הסמ"ג שלא להעלות במחשבה 
    ח"ו שיש שום אלהים זולת ה', דכן משמע לך אפילו 

מסכת כשגלוי לך לבד דהיינו במחשבת לבך עיי"ש, ועיין ב
, נמצא דבחטא דע"ז יש בה ב' לאוין, מה שחשב )שם(קידושין 

נודע שיטת הכריתות ע"ז, והמעשה שעבד לעבוד ע"ז, ועצם 
דאין עשה דוחה שני לאוין, ולכן אמרינן דעל חטא דע"ז לא 

 מהני תשובה עכ"ד.
 

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

סד"א תיתי אחות אשה במה  )דף ז:(דאמרינן במסכת יבמות 
, דאין הכוונה דנילף מהכא דעדל"ת שיב"כ, מצינו מאשת אח

דא"כ מה פריך מי דמי התם חד איסורא הכא תרי איסורא, 
הרי עדל"ת אפילו בתרי איסורא ולא מפלגינן בין חד לאו 
לשני לאוין, אלא דהס"ד דגבי יבום נילוף מאשת אח דנימא 
הואיל ואשתרי אשתרי עיי"ש, הרי דהתוס' ס"ל דאי אמרינן 

לק בין לאו אחד לשני לאוין, אמנם רש"י להלן עדל"ת אין לח
וכן הרמב"ן והרשב"א כתבו לפרש דברי הגמ', דסד"א דנילף 
מאשת אח דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי 

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

כתב, דלכאורה יש להוכיח  )כלל ב'(והפמ"ג בשושנת העמקים 
ב' לאוין, דהרי דינא דעשה דוחה ל"ת  דעשה דוחה אפילו

, )דף ד.(מכלאים בציצית ילפינן לה כמבואר במסכת יבמות 
והלא באיסור כלאים עצמו יש שני לאוין לאו דהעלאה ובגד 
כלאים לא יעלה עליך, ולאו דלבישה לא תלבש שעטנז, הרי 

 דעשה דוחה אפילו ב' לאוין עיי"ש.
 
דיש לדחות  סי' י"ב בש"ה()חאו"ח שו"ת מחזה אברהם ספר ב כתבו

 ,)חאו"ח סי' ג'(ברית אברהם קשה בשו"ת הש מעפי"ראיה זו, 
הלא  ,לא תעשהדעשה דוחה כלאים בציצית  היאך ילפינן מ

כדאיתא במסכת יבמות כלאים אינו אסור רק בהנאת לבישה 
ולשיטת  ,וכיון דקיי"ל מצוה לאו ליהנות ניתנו, )דף ד:(

אף היכא דאיכא הנאת הגוף  ()דף ט"והרשב"א במסכת נדרים 

בלובש , א"כ אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו בהדי המצוה
כלאים לשם קיום מצות ציצית לא חשיב הנאה, דהלא הנאת 

וכיון שכן , ליכא איסור כלאיםהגוף בטל להמצוה ובכה"ג 
  .עכ"ק היאך מוכח דגם בעלמא אמרינן עשה דוחה ל"ת

 
לתרץ  )יור"ד סי' ש"א(ברוך לפי מ"ש בהגהות אמרי י"ל, אמנם 

בהלכה י"ז כתב, לא , ד(פ"י)הל' כלאים הרמב"ם בסתירת פסקי 
יקח אדם ביצה כשהוא חמה בבגד כלאים שהרי הוא נהנה 
בכלאים מפני החמה או מפני הצינה וכו', מבואר שאיסור 
    כלאים הוא על ידי הנאת גופו וכל שאין נהנה אין בו 

ש אדם כלאים ואפילו על איסור, ובהלכה י"ח כתב, לא ילב
   גבי עשרה בגדים שאינו מהנהו כלום ואפילו לגנוב את

המכס ואם לובש כן לוקה עיי"ש, הרי דגם בלא כוונת הנאה 
 נאסר כלאים.

 
וכתב הברוך טעם דיש לחלק בזה, דלאו דלא יעלה עליך אינו 

דבעינן  )שם(אלא בהנאה, דע"ז דרשו חז"ל במסכת יבמות 
דאית ביה הנאה, אבל לגבי איסור  העלאה דומיא דלבישה
דסוף כל סוף הנאה שום בלא לבישה לבישה ממש אסור אף ב
עיי"ש שציין בזה לדברי הגר"א ם, ]לבוש הוא בבגד כלאי

, ולכן לענין חימום ידיו [)פ"י(בשנות אליהו במסכת כלאים 
בבגד כיון שאינו לובשם רק מעלה על ידיו אין בכך לאו 

דלא נאסר אלא מחמת הנאה, דלבישה רק לאו דהעלאה 
משא"כ לגבי לובש בגדיו מפני המכס או על גבי עשרה 

ולפי"ז מיושב קושית  בגדים, בכה"ג אסור בכל ענין עיי"ש,
הברית אברהם, דשפיר צריכין לומר דכלאים בציצית מותר 

דהרי גבי לאו דלא ילבש  מחמת עשה דוחה לא תעשה,
מת מצות לאו כלאים לא בעי הנאה, ולא שייך להתירו מח

ומעתה לא מוכח מכלאים בציצית רק עשה  ליהנות ניתנו,
דוחה לאו אחד דהוא לאו דלבישה, משא"כ לאו דהעלאה 

בלא"ה מותר לא בעי דחיה, דהא דאינה אסורה רק כשנהנה 
, ולא בעינן לדחות רק הל"ת משום דמצות לאו ליהנות ניתנו

  .עכ"ד דלבישה שזה אסור גם בלא הנאה
 

דלפי"ז ס"ל מצוה לאו ליהנות ניתנו,  נכון רק אי אמנם כ"ז 
י"ל דליכא איסור לא יעלה עליך בלבישת ציצית כיון דלא הוי 

משא"כ למ"ד דמצות ליהנות  הנאה, וליכא רק לאו אחד,
נמצא דגם בלבישת ציצית איכא הנאה וקעבר גם על  ,ניתנו

ושוב מוכח מכלאים בציצית דעשה  הלאו דלא יעלה עליך,
 . , לאו דלא תלבש והלאו דלא יעלה עליךב' לאוין דוחה אף

 
 )עיין ר"ן רשב"א וריטב"א(הקשו הראשונים  )דף ל"א:(סוכה מסכת וב

דהיאך אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו הא איכא שכר מצוה, 
ותירצו דהוי רק גרם הנאה עיי"ש, וכתב בשו"ת בית יצחק 

מצללה"נ רק , משום דבאמת לא מצאנו )סי' נ"ו אות ה'(חאו"ח 
באותן מצות שאין אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, ושכר 

 )דף ל"ט:(קידושין מסכת מצוה בהאי עלמא ליכא כמבואר ב



 

 ג 

מסכת וב )דף כ"ב.(עירובין מסכת , ועיין ב)דף קמ"ב.(חולין מסכת וב
וך היום לעשותם היום לעשותם אשר אנכי מצ )דף ג.(ע"ז 
סור רק הנאת הגוף לקבל שכרם, ובאיסורי הנאה א רולמח

 בעולם הזה ולא הנאת הנפש לעולם הבא עכ"ד.
 

ובזה יבואר שייכות השאלה, דכיון דמשמע מהקרא דואתה 
תצוה דחטא משה בשבירת הלוחות כנ"ל מהזרע בירך, 
דהק"ו שדרש אינו ק"ו גמור משום דהו"ל להחזירם בתשובה, 

ם דאמרינן עשה משווע"כ דתשובה מהני גם על חטא דע"ז, 
דמכלאים בציצית שמעינן דעשה דוחה חה אף שני ל"ת, דו

אף ב' ל"ת, ומעתה ס"ל מצות ליהנות ניתנו, ושכר מצוה 
ומעתה אין לומר דהטעם דמלין לשמונה בהאי עלמא איכא, 

כדי שיתחזק כח התינוק, דהרי המצוה מגינה עליו, וע"כ 
 דהטעם הוא כדי שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים,

"ל בקטן שאין אמו טמאה לידה נימול אפילו קודם ומעתה י
 לשמונה, ומשו"ה נסתפק המדרש בהך שאילתא ודו"ק.

 
**** 

 
ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך 

וכתב הבעל הטורים  כתית למאור להעלת נר תמיד:
תצוה, בגימטריא נשים צוה, רמז להדלקת הנר וז"ל, 

פ' דלכאורה צ"ב עכ"ל, ודקדקו המ לנשים חובה בשבת
 דמדוע נרמז דייקא הכא ענין זה שנשים מדליקות נר בשבת.

 
והנבס"ד, עפי"מ שראיתי מהשפע חיים זצ"ל שהעיר בהא 
דתקנו חז"ל שהדלקת הנרות בשבת תהא בנשים, דהא קיי"ל 
דכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, ולכמה דיעות 

ייבות אף במצוה דרבנן אמרינן דפטורות, וא"כ למה ח
בהדלקת הנרות, וכתב ליישב עפי"מ דמבואר ברא"ש מסכת 

שאין לקדש אלא לאור הנר, וכ"ה בשו"ע  )פ"י סי' ה'(פסחים 
י"א שאין מקדשין אלא לאור הנר וי"א שאין  )סי' רע"ג ס"ז(או"ח 

שכתב דצריך לאכול  )סקט"ו(הקידוש תלוי בנר, ועיין במג"א 
  .במקום הנר עיי"ש

 
ו שאמרו אין קידוש אלא במקום סעודה והטעם בזה י"ל דכמ

דכתיב וקראת לשבת עונג, שהקריאה של קידוש תהא במקום 
עונג היינו שסועד, ה"נ בהדלקת הנר שהוא מדין עונג, צריך 
שיהא הקידוש כשהנרות דולקים, דבעינן קידוש במקום עונג, 
ועל כן כיון דחלק ממצות קידוש היום הוא שיהא נרות 

קת הנר הוא חלק ממצות קידוש, ומאחר דולקים, נמצא שהדל
דנשים חייבות בקידוש היום דבר תורה, ממילא חייבות גם 
בהדלקת הנר, ואף שהזמן גורם לו שתבוא, והא דהטילוהו 
חז"ל דייקא על הנשים אף דגם האנשים מצווים בה, הוא 

ון שכל ד"ה הריני נוטל, כי )דף ל"ב.(שבת מסכת כמש"כ רש"י ב
 עכ"ד. בה עיי"שצרכי הבית תלוין 

 

אמר רב אדא בר אהבה נשים  )דף כ:(ברכות מסכת ואיתא ב
חייבות בקידוש היום דבר תורה, ופריך הגמ' אמאי מצות 

    וכל  )דכתיב זכור את יום השבת לקדשו זכרהו על היין(עשה שהז"ג הוא 
מצות עשה שהז"ג נשים פטורות, אמר אביי מדרבנן, א"ל 

כל מצות עשה שהז"ג רבא והא דבר תורה קאמר, ועוד 
נחייבינהו מדרבנן, אלא אמר רבא אמר קרא זכור ושמור כל 

ישנו בזכירה, והני נשי הואיל  )דלא תעשה מלאכה(שישנו בשמירה 
כל מצות ל"ת בין  )דתנן בקידושין )דף כ"ט.(ואיתנייהו בשמירה 

שהזמן גרמא בין שאין הזמן גרמא נשים חייבות דהשוה 
שין שבתורה( איתנייהו בזכירה הכתוב אשה לאיש לכל עונ

 עיי"ש.
 

ד"ה כל שישנו, דניקוש  )דף כ:(שבועות מסכת והקשו התוס' ב
איפכא, ונימא כל שאינו בזכירה אינו בשמירה, ותירצו 
דלחומרא מקשינן עיי"ש, והקשה בספר הקובץ על הרמב"ם 

בשם ספר זרע יעקב עמ"ס ברכות, לפימש"כ  )פכ"ט(הל' שבת 
דמה דאמרינן לחומרא  )ח"א אות י"א(לת הפמ"ג בפתיחה כול

מקשינן הוא משום דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, וא"כ 
לשיטת הרמב"ם דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, א"כ 

 הדרא קושית התוס' לדוכתא דנדרוש איפכא עכ"ק.
 

כתב לתרץ, דהנה  )ח"א סי' כ"ד אות ה'(ומו"ר בשו"ת בנין צבי 
ואתה דבר אל בני ישראל לאמר  ג("י-א"שה ל)שמות פררשיז"ל עה"פ 

אך את שבתתי תשמרו וגו' כתב, אעפ"י שתהיו רדופין וזריזין 
בזריזות המלאכה, שבת אל תדחה מפניה, כל אכין ורקין 
מיעוטין למעט שבת ממלאכת המשכן עיי"ש, והקשו המפ' 
דלמ"ל קרא ע"ז, הא בלא"ה לא דחי משום דשבת הוי עשה 

כן הוי רק עשה וקיי"ל דאין עשה דוחה ול"ת, ומלאכת המש
ליישב,  )פרשת בהעלותך(לתו"ע עכ"ק, וכתב בספר נפש יהונתן 

ד"ה מעקה, דהקשו  )דף ל"ד.(קידושין מסכת עפי"ד התוס' ב
דלמאי איצטריך לומר דמעקה ואבידה ושילוח הקן הוי מ"ע 
שלא הזמ"ג ונשים חייבות, הא בלא"ה חייבות דבכולהו 

דיש מפרשים דאי מטעם ל"ת א"כ כשהיה  איכא ל"ת, וכתבו
היה הל"ת נדחית מפני  תעשה אלהם לקיים עשה המנגד לל

העשה, ומשו"ה איצטריך בגמ' לומר דשייכי גם בעשה, 
ומעתה הו"ל לתו"ע ואינן נדחין מפני עשה דאין עשה דוחה 

, דאה"נ גבי אנשים שמצווין לתו"ע עיי"ש, ולפי"ז א"ש
א להזהיר על מלאכת לתו"ע, לא איצטריך קרעל בשבת 

המשכן, דבלא"ה אינו דוחה כיון דשבת הוי עשה ול"ת, אבל 
לגבי נשים שגם המה מצווין על מלאכת המשכן, וכמש"כ 

, ס"ד דלגבייהו ידחה )פ"א הי"ב(הרמב"ם בה' בית הבחירה 
מצות שבת דהא ליתנהו בעשה דשבתון דהו"ל מ"ע שהז"ג, 

השבת מפניה  ולדידהו צריכין קרא לומר דעכ"ז לא תדחה
עכ"ד, ולפי"ז הרי מוכח מקרא דאך דנשים חייבות בשמירה, 
ומיושב קושית התוס' דלידרוש איפכא ונימא דנשים יהיו 

 פטורות משמירה.
 



 

 ד 

דלכן צריכין קרא דמלאכת המשכן אינו דוחה שבת, אך י"ל, 
 )דף ק"ה:(ולקמן  )דף צ"ד.(שבת מסכת דעת הרשב"א ב דנודע

שאצל"ג עיי"ש, ועיין בתומים חו"מ דצורך מצוה הוי מלאכה 
 )דף קי"ט.(בבא בתרא מסכת עיי"ש, ועיין במהרש"א ב )סי' ל"ד סק"ב(

ד"ה  )שם(בתוס' בח"א ד"ה בפ' הזורק, לפי"ד המדרש הובא 
נתכוון ולא עבר כלל על חילול  מיםשם אפילו, דמקושש לש

שבת, כיון שלא היה צריך למלאכה זו אלא לידע שחייבים 
חילל שבת כדי שיהרג ויראו אחרים, ושוב הו"ל  במצות ע"כ

)דף שבת במסכת מלאכה שאצל"ג עיי"ש, ועיין בפני יהושע 

שכ"כ, ומוכח דצורך מצוה  )פרשת שלח(ובספר קדושת לוי  ע"ב:(
הו"ל מלאכה שאצל"ג, ועיין בהגהות חכמת שלמה חאו"ח 

שכתב  )סי' קמ"ו(ובספרו שו"ת האלף לך שלמה  )סי' ש"ח סמ"א(
לכה דצורך מצוה הו"ל מלאכה שאצל"ג עיי"ש, ולפי"ז לה

י"ל דלכן צריכין קרא דמלאכת המשכן אינו דוחה שבת, 
בנין  תלצורך מצושעשיית המלאכה הוא רק כיון דהו"א ד
ולפי"ז הו"א  וצורך מצוה הו"ל מלאכה שאצל"ג,המשכן, 

דשרי לבנות המשכן בשבת, ולכן צריך קרא דאינו דוחה 
  עיי"ש. )סי' ש"ח(ות דעת שלום חאו"ח שבת, ועיין בהגה

 
, תני ר' אבהו קמיה דר' יוחנן, כל )דף ק"ו.(ואיתא במסכת שבת 

 )באדם דמקלקל הוא וחייב דתנן )ב"ק פ"ז.(המקלקלין פטורין, חוץ מחובל 
החובל בחבירו בשבת פטור מכולן מפני שהוא נדון בנפשו( 

והוא שהדליק את  ף ל"ד:()את הגדיש מקלקל הוא וחייב כדתנן )שם דומבעיר 
הגדיש בשבת פטור מן תשלומין מפני שהוא מתחייב 

)דאם בנפשו(, א"ל פוק תנא לברא חובל ומבעיר אינה משנה 

)לדם היוצא מן , ואם תמצי לומר משנה, חובל, בצריך מקלקל הוא פטור(

, ומבעיר בצריך )ואם מקלקל הוא אצל נחבל מתקן הוא אצל הכלב(לכלבו  החבלה(
)ואפילו חובל ומבעיר ו, ופריך, והאנן תנן כל המקלקלין פטורין לאפר

)מתניתין ר'  , ומשני מתניתין ר' יהודה ברייתא ר' שמעון,וקשיין אהדדי(

חייב עליה, הלכך חיובא דחובל בצריך לכלבו ומבעיר בצריך  שאינה צריך לגופהיהודה  דאמר מלאכה 

ה עצמה מתקן הוא אצל אחרים, ולר"י כי האי גוונא לאפרו, משכחת לה דאע"פ דמקלקל הוא אצל מלאכ

שאינה מלאכה הוא משום תיקון אחרים, אבל מקלקל ואינו מתקן פטור, וברייתא ר"ש היא דאמר מלאכה 

פטור עליה, הלכך אין לך חובל ומבעיר שאין מקלקל, ואפילו מבעיר עצים באור לקדרתו,  צריך לגופה

היא,  שאינה צריך לגופהאצל אחרים, לר"ש לא חשיב דהא מלאכה מקלקל הוא אצל עצים ומה שהוא מתקן 

מאי טעמא דר"ש, מדאיצטריך קרא  ,ועכצ"ל דבחובל ומבעיר גם מקלקל חייב(
הא חובל  )ואפילו בשבת, ומילה חובל הוא(למשרא מילה  )וביום השמיני(

ש"מ  )בשבת(בעלמא חייב, ומדאסר רחמנא הבערה גבי בת כהן 
 עיי"ש. מבעיר בעלמא חייב 

 
לבאר פלוגתת ר'  (שם)החת"ס בחידושיו למס' שבת כתב ו

שמעון ור' יהודה לענין מלאכה שאינה צריך לגופה, 
בת כהן  תממילה והבערלכאורה קשה לר"ש א"כ נילף ד

שאינה צריך לגופה חייב בכל מלאכת שבת, לשיטת לאכה דמ
, מלאכה שאינה צריך לגופהחשיב  תיקון מצוהדהרשב"א 
איצטריך קרא להתיר מילה הגם דהו"ל מלאכה ונימא מד

חייב,  שאינה צריך לגופהשאינה צריך לגופה ש"מ דמלאכה 
וכן נילף מהא דאסרה תורה הבערת בת כהן הגם דהו"ל תיקון 

מצוה דבעלמא נמי אפילו מלאכה שאינה צריך לגופה חייב, אך 
כתובים הבאין כאחד ז"א דהלא מילה והבערת בת כהן הו"ל שני 

 )דף ס"ז:(דס"ל במס' סנהדרין  המלמדין, משא"כ ר"י לשיטתי ואין
לכל כהן  תשפיר יליף ממילה והבערהבכ"א מלמדין, תובים כני דש

חייב עיי"ש, והיוצא לנו  שאינה צריך לגופהכה דמלא שבת תמלאכ
חייב או פטור תליא אם  מלאכה שאינה צריך לגופהמזה דהא אם 

הבכ"א מלמדין ס"ל שכהבכ"א מלמדין או לא, דאי ס"ל שכ
חייב, ואי ס"ל דאין מלמדין ס"ל  גופולריך צינה דמלאכה שא

 פטור. שאינה צריך לגופהלאכה דמ
 
מהזרע בירך  )פרשת עקב(משען המים ספר בהבאנו מש"כ ו

ראשון שביאר לשון הכתוב ואתה תצוה, מלשון זה דקאמר 
שני נוכחי ואתה תצוה ולא קאמר ואתה צו, משמע דרצה 

משה יתן חלקו עמהם במצוה זו, וזהו ואתה כלומר  לומר דגם
וגם אתה תן לנדבה זו ועוד תצוה לזולתך לכל ישראל, וא"כ 
הדבר צריך טעם מ"ש במצוה זו דקפיד על משה יותר מכל 

אפשר לומר דהנה מוי"ו של ואתה משמע  הנדבת משכן, והי
שהוא נמשך אחר ענין שלמעלה דאחר סיפור נדבת ישראל 

לעיל, והענין לפענ"ד לפי שבמעשה עגל  למשכן הנזכר
ישראל היו צריכין כפרה על מעשה עגל של זהב שעשו,  
ואולם גם משרע"ה הוצרך לתקן את אשר פגם בשבירת 
הלוחות, וזהו כוונת הכתוב דאחר שסידר הכתוב פרשת בנין 
המשכן וכליו וזאת כדי לתקן את אשר חטאו בעגל, המשיך 

את חטאתך בשבירת הלוחות  הכתוב לומר ואתה רצ"ל לכפר
 יהא במה שתצוה את בני ישראל וכו' עיי"ש.

 
איתא דמרע"ה דרש ק"ו מקרבן פסח שאמרה  )דף פ"ז.(אך בשבת 

התורה כל בן נכר לא יאכל בו, התורה כולה כאן וישראל מומרים 
על אחת כמה וכמה עיי"ש, וא"כ כדין שיבר הלוחות, אלא שהתוס' 

כיון שהוצרך להחזירם בתשובה עיי"ש,  כתבו דאינו ק"ו גמור )שם(
אך כ"ז הוא רק א"א דתשובה מהני אף על חטא דע"ז, אז שפיר י"ל 
כמש"כ התוס' דאינו ק"ו גמור, אך א"א דלא מהני תשובה על חטא 

 דע"ז אז שפיר עשה במה ששיבר הלוחות.
 
הטעם דעל חטא  )פרשת מטות(בספר חמודי צבי הבאנו מש"כ ו

, דהטעם דתשובה מהני הוא משום דע"ז לא מהני תשובה
, א"ר יוחנן גדולה )דף פ"ו:(יומא מסכת דאמרינן עדל"ת כדאיתא ב

וכ"ז תינח בשאר  וכו' עיי"ש,  תשובה שדוחה את ל"ת שבתורה
עבירות דליכא רק מעשה העבירה, דהמחשבה ל"ה עבירה, 

מסכת דמחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה כדאיתא ב
ליכא רק חד ל"ת שפיר אמרינן דהעשה , ו)דף ל"ט:(קידושין 

דתשובה דוחה הלאו, משא"כ בע"ז דהמחשבה נמי נחשב 
לא יהיה לך אלהים אחרים על  לחטא כאלו עשה מעשה, דכתיב

נמצא דבחטא דע"ז יש בה ב' , )שם(קידושין מסכת ועיין ב, פני
ע"ז, ונודע חשב לעבוד ע"ז, ועצם המעשה שעבד לאוין, מה ש

ן עשה דוחה שני לאוין, ולכן אמרינן דעל שיטת הכריתות דאי
 חטא דע"ז לא מהני תשובה עכ"ד.



 

 ה 

כתב להוכיח דעשה דוחה ב'  )אות ס"א(ובספר מאה שערים 
ד"ה כולה, דלמ"ל  )דף ה:(לאוין, עפי"ק התוס' במסכת יבמות 

קרא למילף עשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית, נילף משריפת 
כלל דבעלמא דחי, קדשים מדאיצטריך התם קרא דלא דחי מ

ותירצו וז"ל, ואומר ר"י דהתם איצטריך קרא שלא תאמר 
ם ונדבות אין ם דאפילו אוכל נפש שרי, ולמ"ד נדרידדחי משו

קריבין ביו"ט לא איצטריך הכא קרא וכו' עכ"ל, הרי דס"ל 
דלמה דקיי"ל נדרים ונדבות אין קריבין ביו"ט ילפינן 

 משריפת קדשים דעשה דוחה ל"ת.
 

י"ל דיש למילף משריפת קדשים דעשה דוחה ב' ולפי"ז 
בשם ספר  (ה"ד-)פ"אלאוין, לפימש"כ השער המלך בהל' יו"ט 

אגומרי יש דבבשרא  ה"ה(-)פ"גבהל' חמץ ומצה מקראי קודש 
 ,)דף כ"ב:(ר במסכת ביצה אכיבוי עיי"ש, וכן מבו ביה ג"כ איסור

, רב הונא ם()פירות בעשן בשמים לקלוט טעם הבושאיבעיא להו מהו לעשן 
עיי"ש,  )הגחלים כשנותן אבקת הבשמים עליהם(אמר אסור מפני שמכבה 

ים על האש יש ביה משום כיבוי כש"כ בבשמים הניתנהרי ד
דפריך מאי  )דף קל"ד.(כת שבת בשרא אגומרי, וכמבואר ג"כ במס

שנא מבשרא אגומרי ופירש"י דהא קא מכבה עיי"ש, ומעתה 
ור כיבוי ואיסור הבערה הוי כיון דאיכא בשריפת קדשים איס

או דלא תעשה , ואף דהוי משם אחד משום הלכמו ב' לאוין
רים כתרי לאוין נינהו לענין עדל"ת, וסכל מלאכה, מ"מ ב' אי

ד"ה וע"פ מ"ש,  (.)דף חוכ"כ בספר פני יהושע במסכת ביצה 
חרישה  דאי אין עשה דוחה ב' לאוין אין כיסוי דוחה איסור

 רישה ומשום כתישה עיי"ש.כיון דיש ביה משום ח
 

כתב דלכאורה יש לדחות, דלמה דקיי"ל במסכת  )אות ס"ב(ולהלן 
דיש חילוק מלאכות לשבת  )דף כ"א:(מסכת מכות בו )דף י"ב.(ביצה 

ואין חילוק מלאכות ליו"ט עיי"ש, הרי דל"ש חיוב ב' מלקיות 
על מלאכה אחת, וכיון דאינו לוקה אלא חדא, כחד לאו הוי 

וז"ל,  ב'( )כללן זה כתב בספר שושנת העמקים ה, וכעילענין דחי
והא דנסתפקנו אי עשה דוחה ב' לאוין או לא, הנה למ"ד 

תלבש וגו' ולא  בציצית ולכאורה התם ב' לאוין, לא מכלאים
יעלה וגו' ולוקה שמונים וכו', וי"ל דבריש יבמות מצריך צריכי 

, הרי העלאה ולבישה וכו' ואינו לוקה כ"א חדא וכו' עכ"ל
דבלוקה מלקיות א' חשוב כחד לאו, וא"א למילף מיניה דעשה 
דוחה ב' לאוין, ה"נ ודאי לקי רק חדא בהבערה שהיא ג"כ 
כיבוי וחשוב כחד לאו וכנ"ל, ואין ראיה משריפת קדשים 

 דעשה דוחה ב' לאוין כמו דאין ראיה מכלאים בציצית.
 

ן חילוק דחילוק מלאכות לשבת ואי )שם(אולם ד"ז דהחליט רבה 
מלאכות ליו"ט לאו דברי הכל היא, ואציע דברי רש"י במכות 

אהך דחילוק מלאכות לשבת ואין חילוק מלאכות ליו"ט  )שם(
ד"ה ואין וז"ל, אם עשה ב' מלאכות בהעלם אחד אינו חייב 
אלא חדא או שעשה מלאכה שיש בה שתי לאוין אינו חייב אלא 

מלאכות  אחת דמ"ד הבערה לחלק יצאת ס"ל אין חילוק
   דביו"ט לא יצאה הבערה וכו' עכ"ל.

ולכאורה צ"ב מש"כ רשיז"ל דביו"ט לא יצאה הבערה וכו', 
וכי כל המלאכות נאמרו ביו"ט הא ביו"ט לא כתיב שום 
מלאכה כמו בשבת, רק דילפינן מסמיכות שבת למלאכת 
המשכן או מאלה הדברים, והא דידעינן כל הל"ט מלאכות 

שוב למדין יו"ט משבת, דכמו דבלאו ביו"ט, היינו משום ד
דלא תעשה מלאכה הנאמר בשבת נכלל בו כל הל"ט 
מלאכות, ה"נ בהלאו דכל מלאכה לא יעשה בהם הנאמר 
ביו"ט, וא"כ כמו כן הבערה ילפינן יו"ט משבת, ומה זה 

 שכתב רש"י דביו"ט לא יצאה הבערה.
 

אך הדבר פשוט דכוונת רש"י בזה למה שמבואר בירושלמי 
דביו"ט מותר  (פ"ב סי' כ"ב)מובא ברא"ש  ב(ה"-ה)פ"ביצה  מסכת

הבערה לגמרי מדכתיב ביום השבת למעוטי יו"ט עיי"ש, 
)סי' ועיין במגן אברהם או"ח , (ה"ד-)פ"אוכ"כ ה"ה בהל' יו"ט 

, מעתה כוונתו הכי, אי חילוק מלאכות ילפינן מלא תקי"ח(
ה קרא תבערו אש וגו' ע"כ דלא קאי רק אשבת דלהדיא מיעטי

דביום השבת ולא ביו"ט, וכמו כן י"ל דלענין חילוק מלאכות 
דבשבת הוא דיש חילוק מלאכות ונהי  ,נמי מיעטיה קרא

דלכל הדברים ילפינן יו"ט משבת, היינו דאמרינן דשבת לאו 
דוקא וגם יו"ט בכלל, משא"כ חילוק מלאכות דלמדין מלא 

 תבערו והאי קרא ע"כ למעט יו"ט וכנ"ל.
 
ל דאי ילפינן חילוק מלאכות לשבת מבחריש מעתה י" 

, דודאי היה )דף צ.(ות כמו דקא ס"ד במסכת שבת ובקציר תשב
הדין דביו"ט ג"כ יש חילוק מלאכות דהאי קרא ודאי קאי על 

מו יו"ט כמו על שבת, שהרי חרישה וקצירה אסורה ביו"ט כ
בשבת, לא מיבעיא למ"ד דלי"ל מתוך וכו', אלא אפילו למ"ד 

לא הותרו  דם לישהמתוך וכו' הא מלאכה שקו דאמרינן
ד"ה  )דף ג.(ה בירושלמי שהביאו התוס' במסכת ביצ וכמבואר

, ועיין בחינוך )דף כ"ג.(גזירה, וכ"כ רש"י בריש פרק אין צדין 
אי הוי מה"ת או  )דף י"ב.(ובפני יהושע במסכת ביצה  ,)מצוה רצ"ח(

ה"ה חילוק מדרבנן עיי"ש, וכיון דקאי איו"ט כמו על שבת, 
 .מלאכות דילפינן מהך קרא ילפינן ליו"ט כמו לשבת

 
, דהא דלא ילפינן )שם(ולפי"ז למה שפירש"י במסכת שבת 

חילוק מלאכות מקרא דבחריש ובקציר, משום דהו"ל שני 
ן דס"ל שני "א ואין מלמדין עיי"ש, ולפי"ז למאכתובים הבכ

כתובים הבכ"א מלמדין יש למילף מקרא דבחריש ובקציר 
להך מ"ד ה"ה דס"ל חילוק  דחילוק מלאכות לשבת, וממילא

מלאכות ליו"ט, והך דינא דאין חילוק מלאכות ליו"ט יתכן רק 
 לדידן דס"ל שני כתובים הבכ"א אין מלמדין.

 
ומעתה אי ס"ל שני כתובים הבכ"א מלמדין וילפינן חילוק 
מלאכות לשבת מבחריש ובקציר, ואמרינן דה"ה חילוק 

ולפי"ז שפיר ילפינן משריפת קדשים דעשה  מלאכות ליו"ט,
דוחה ב' לאוין, משא"כ למ"ד דשני כתובים הבכ"א אין 

כות מבחריש ובקציר רק מלמדין, ולא ילפינן חילוק מלא



 

 ו 

רו אש, ולפי"ז ס"ל דאין חילוק מלאכות עבמקרא דלא ת
ליו"ט ומעתה לא ילפינן משריפת קדשים דעשה דוחה ב' 

 "ש.לאוין עכ"ד המאה שערים עיי
 

 ומעתה יבואר לנכון הרמז הנ"ל להדלקת הנר בשבת חובה,
דמשמע מהקרא דואתה תצוה דחטא משה בשבירת  דכיון

הלוחות כנ"ל מהזרע בירך, דהק"ו שדרש אינו ק"ו גמור 
משום דהו"ל להחזירם בתשובה, וע"כ דתשובה מהני גם על 

משום דאמרינן עשה דוחה אף שני ל"ת, דילפינן חטא דע"ז, 
ת קדשים דעשה דוחה אף ב' לאוין, ומינה דס"ל שני משריפ

כתובים הבכ"א מלמדין, ולפי"ז ס"ל מלאכה שאצל"ג חייב, 
ומעתה אין לומר דקרא קאי על האנשים דהו"א דכיון 

וע"כ דמלאכת המשכן הו"ל מלאכה שאצל"ג שרי גם בשבת, 
דאך את שבתותי אתיא לאיסור מלאכת המשכן בשבת אצל 

נן מזכור ושמור דנשים חייבות בקידוש נשים, ומוכח דדרשי
היום דבר תורה, ומינה דחייבות נמי בהדלקת הנר, מכאן 
שהנשים מדליקות נרות שבת, כיון דחייבות בהדלקת הנר 

 החובה הוא על האשה משום שצרכי הבית עליה ודו"ק.
 
 

**** 
 
 

והאבנים תהיין על שמת בני ישראל שתים עשרה על 
יין לשני עשר שמתם פתוחי חותם איש על שמו תה

 )דף ת"ה מדפה"ס(ובספר נפתלי שבע רצון על שיר השירים  שבט:
ויחכם , )והוא בפסיקתא זוטרתא פרשת חקת עה"פ ולקח אלעזר הכהן(הביא מדרש 

מכל אדם וידבר על העצים, אמר שלמה, מפני מה 
נבנה המשכן בעצי שטים, ועל האבנים אמר, מפני 

  .ע"כמה היו שתים עשרה אבנים בחושן 
 

וכתב הנפתלי שבע רצון וז"ל, ובהשקפה ראשונה הוא מבהיל 
דעת האדם, דמשמע אילו היה נבנה המשכן משאר עצים לא 
היה קשה לו מידי, זולת מאחר שנבנה מעצי שטים, על כן 
וידבר אל העצים, והוא הדין אם לא היו י"ב אבנים פחות 
מהם או יותר, היה ניחא, וצריכא טעמא, וכי זה היה חכמתו 

 של שלמה עיי"ש.
 

, הקורע על מנת לתפור, )דף ע"ד:(דאיתא במסכת שבת  והנבס"ד,
רבי זירא דאמרי הגמ', קריעה במשכן מי הוה, רבה ו ופריך

 ,)תולעת ומנקב בו נקב קטן ועגול(תרווייהו שכן יריעה שנפל בה דרנא 
)דצריכין לקרוע למטה ולמעלה את הנקב שלא תהא קורעין בה ותופרין אותה 

, אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב,  פירה עשויה קמטין קמטין(הת
)בגד התפור ועומד והניח המותח חוט של תפירה בשבת חייב חטאת 

החוט ארוך ונתפרדו שתי חתיכות הבגד זו מזו במקצת וחוטי התפירות נמשכין ומותח את ראשי 

 עיי"ש. החוט להדק ולחבר זו היא תפירתו וחייב(
 

הקשה על פירש"י דהמותח חוט של  כ"ד.( )דףובצנצנת מנחם 
תפירה חייב משום תופר, דזה לא שייך להך בבא דהקורע על 

דלעיל מיניה בדינא דתופר הוה ליה להביא האי מנת לתפור, 
דרב, ומדהביא לה בהאי בבא משמע דמשום קורע על מנת 

 .ליה לתפור הוא דמחייב
 

זירא וכתב לתרץ, דע"כ נראה לפרש דרב פליג ארבה ור' 
יה, דלכאורה קשה דאמרי דביריעה דנפל ביה דרנא אשכחן ל

, אמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי )דף ע"ב.( דאיתא במסכת יומא
)העליון למעלה דכתיב עצי שטים עומדים, שעומדים דרך גדילתן 

)ציפוי הזהב  , דבר אחר עומדים שמעמידים את צפוייןוהתחתון למטה(

, דבר אחר עומדים, שלא התליעו ולא נפל ציפויין( מעמידין ע"י מסמרות לשון אחר
)מה שאנו ובטל סכויין  )שלא ישובו עוד(אבד סברן  )משנגנזו(שמא תאמר 

ת"ל עומדים שעומדין לעולם ולעולמים, וכתב  ,סוכין וצופין לעד(
המהרש"א, משום דנגנז הארון והמשכן ולא תאמר בשל הא 

אבל קרשים שהיה של זהב אפשר היה להתקיים זמן רב, 
שהיו עץ האיך אפשר להתקיים זמן רב שלא תרקב על ידי 
התלעים, ת"ל עצי שטים עומדין שעומדין לעולמי עולמים 

שה נס שלא עיי"ש, הרי לן מפורש בהדיא דבמעשה משכן נע
יקבון בקרשים, וא"כ איך אמרו שלטה בהן רמה ותולעה ור

א לא רבה ורבי זירא דאשכחן זה ביריעה שנפל ביה דרנא, ה
שלטה רמה ותולעה במעשה משכן ע"י נס, ומה לי בקרשים 
 ומה לי יריעות, ולכן אמר רב דאשכחן בענין אחר דהיינו

ח חוט תפירה זו לחוץ בתפירה שלא נתפרה יפה וצריך למתו
כדי לחזור ולתופרו תפירה יפה, ורבה ס"ל דעצי שטים 

ל עומדין שמעמידין את צפויין דאפילו ציפוי זהב שעליהן בט
 לגבי דידהו לענין טבילה כמש"כ התוס' עיי"ש.  

 
כה"ג ממש  ,הנה בהאי דמעשה משכן דלא נרקבו לעולםו

מצינו בתלמידי חכמים דבמותם אינם נרקבים וכדאיתא 
בר' אלעזר בר"ש עיי"ש, ולפי"ז  )דף פ"ג.(במסכת בבא מציעא 

נ"ל דפלוגתא דרבה ורב הנ"ל תלוי בתרי פירושי דקרא, 
התורה, בהתהלכך תנחה אותך ובשכבך  דכתיב במעלת

תשמור עליך וגו', דלפי פשוטו קאי הכל על עולם הזה, אבל 
תנחה אותך היינו בעולם  לפי דרש איתא בגמרא בהתהלכך

דהכוונה של תשמור  הזה ובשכבך תשמור עליך בקבר, ונ"ל
עליך בקבר הוא שלא ישלוט בגופך רימה ותולעה ולא תרקב, 

"ל דריקבון שולט ביריעות המשכן ס"ל ובזה פליגי, דרבא דס
פשט הפסוק הנ"ל כפשוטה בעולם הזה אבל גופן ירקב והוה 
עפרא ופשט עצי שטים עומדים ר"ל דהציפוי זהב בטל ולגבי 
דידהו, ורב ס"ל הפשט בשכבך תשמור היינו בקבר שלא 
ישלוט בך רימה ולמד זה ק"ו מעצי שטים דלא הוה אלא 

בהן רימה, ק"ו לצדיקים שהן מצוה אחת ואפי"ה לא שלטה 
ן רימה בקבר, וכדאיתא מלאים מצות כרימון שלא ישלוט בה

ה גבי צדיקים אין אור של גיהנם שולטת בהן במסכת חגיג
 ק"ו ממזבח הזהב עיי"ש.

 



 

 ז 

במה דתנן ויש  )דף כ"א:(ראיה לזה ממה דאיתא במסכת סוטה ו
ות זכות תולה ג' שנים וכו', ומקשינן זכות דמאי, אילימא זכ

ועושה היא, אלא זכות דמצוה, זכות  דתורה, הא אינה מצווה
דמצוה מי מגנא כולי האי והתניא את זו דרש ר' מנחם בר' 
יוסי כי נר מצוה ותורה אור, תלה הכתוב את המצוה בנר ואת 
התורה באור, את המצוה בנר לומר לך מה נר אינה מגינה 

ואת אלא לפי שעה אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה, 
אף תורה מגינה  התורה באור לומר לך מה אור מגין לעולם

לכך תנחה הלעולם ואומר בהתהלכך תנחה אותך וגו' בהת
אותך זה העולם הזה, בשכבך תשמור עליך זו מיתה וכו', א"ר 

)מגנא מן היסורין ומצלא יוסף מצוה בעידנא דעסיק בה מגני ומצלי 

אצולי לא מצלא, , בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגני מיצה"ר(
מגנא  תורה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה

ומצלא, מתקיף לה רבה אלא מעתה דואג ואחיתופל מי לא 
עסקי בתורה אמאי לא הגינה עלייהו, אלא אמר רבא, תורה 
בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא, בעידנא דלא עסיק בה אגוני 

דעסיק בה בין  מגנא אצולי לא מצלא, מצוה בין בעידנא
שו ה אגוני מגנא אצולי לא מצלא, והקבעידנא דלא עסיק ב

התוס', דלמסקנת הגמרא, א"כ מאי האי דקאמר דמצוה דומה 
לנר דאינה מצלת אלא לפי שעה ותורה מצלת לעולם, ממנ"פ 
דאי לענין להגין מן היסורין קאמר הא מסקינן דגם מצות 

ענין הצלת חטא מגינות לעולם אפילו בדלא עסיק בה, ואי ל
קאמר הא גם תורה אינה מצלת אלא בעידנא דעסיק בה, ותי' 

אפילו המהרש"א, דה"פ דמצוה אף שהן מצילין מן היסורין 
 בדלא עסיק בה היינו בעולם הזה דוקא, משא"כ תורה מצלת

לעולם אפילו לאחר מיתה וכדמסיק ואומר בשכבך תשמור 
 עליך בקבר.

 
 דקרא בשבכך כפשוטו מעתה דוק ותשכח, דאי הוה פשטא

דבעוה"ז קאמר, ותמן מסקינן דגם מצוה מגינה לעולם 
אי מדתולה לסוטה זכות דמצוה ג' שנים, א"כ לפי"ז מ

, וע"כ היינו כנ"ל דמעלת אולמיה זכות דתורה מזכות דמצות
התורה הוא לענין הצלת החטא דהא מצלת לעולם מן החטא 

החטא אלא אף בעידנא דלא עסיק בה ומצוה אינה מצלת מן 
לפי שעה וכפי ההו"א בגמרא, אך מהאי דדרשינן בשכבך 

ן לכללא כתי' האמת דזה הוא הדרינ ,תשמור עליך היינו בקבר
בין תורה ובין המצות, דתורה מגינה בקבר ולא  החילוק

אינה מצלת  , אבל לעולם להציל מן החטא אפילו תורה מצות
 עיי"ש.הצנצנת מנחם לעולם עכ"ד 

 
י אמרינן עצי שטים עומדים שעומדים , דאמבואר מזה

לעולמי עולמים, א"כ אמרינן דתלמידי חכמים ג"כ עומדים 
לעולמי עולמים שאינן נרקבים בקבר דבשכבך תשמור עליך, 

 וזהו החילוק בין תורה למצוות.
 

ר רב אמי אין מיתה בלא חטא , אמ)דף נ"ה.(ואיתא במסכת שבת 
רין בלא עון וכו', מיתיבי, אמרו ואין יסו )וחטאו של אדם גורם לו מיתה(

ת מיתה על מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע, מפני מה קנס
יו ועבר עליה, אמרו לו והלא משה אדה"ר, א"ל מצוה קלה צוית

ואהרן שקיימו כל התורה כולה ומתו, אמר להם מקרה אחד 
לצדיק ולרשע לטוב וגו', הוא דאמר כי האי תנא דתניא ר' 

מר, אף משה ואהרן בחטאם מתו וכו' שמעון בן אלעזר או
ש, הרי דרב אמי ס"ל אין מיתה בלי חטא, והברייתא ס"ל עיי"

והנה לפימש"כ הצנצנת מנחם דת"ח עומדין יש מיתה בלי חטא, 
לעולם אפילו לאחר מיתתן, מוכח מזה דיש מיתה בלי חטא, 
והיינו דהגם דצדקתו עומדת לעד שלא ירקב גופו, אבל ממיתה 

 ר להנצל, משום דס"ל יש מיתה בלי חטא.עצמה אי אפש
 

, אמר ר"ל בואו ונחזיק טובה )דף ה.(ואיתא במסכת ע"ז 
)שהיו לאבותינו, שאלמלא הן לא חטאו אנו לא באנו לעולם 

וכו', לא תימא אנו לא באנו לעולם אלא  כמלאכים ולא הולידו בנים(
ן אין אנו חשובים )לפי שהן חיין לעולם וכל זמן שהן קיימי כמי שלא באנו לעולם

, ופריך, למימרא דאי לא חטאו לא הוי מייתי והכתיב כלום(
פרשת יבמות ופרשת נחלות, ומשני, על תנאי, ומי כתיבי 

דהכי אמר רשב"ל מאי דכתיב ויהי ערב  קראי על תנאי, אין,
ויהי בקר יום הששי, מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה 

טב וכו' בראשית ואמר אם מקבלין ישראת את התורה מו
דאי ס"ל אין מיתה בלא חטא ס"ל דמוכח עיי"ש, מבואר מזה, 

מהא דתנאי התנה הקב"ה עם מעשה בראשית דכתיבא קרא 
על תנאי, ולכן אמרינן דפרשת יבמות ופרשת נחלות נאמרו 
על תנאי, משא"כ אי לא דרשינן הך קרא לתנאי התנה הקב"ה 

ומוכח  במעשה בראשית, ליכא להוכיח דקרא כתיבי על תנאי,
 מפרשת נחלות ופרשת יבמות דיש מיתה בלי חטא.

  
ויהי ערב ויהי בקר יום הששי,  י"ד(-)פרשה י"טאמנם מצינו במד"ר 

א"ר יודן זו שעה יתירה שמוסיפין מחול על הקודש, ובה 
נגמרה מלאכת העולם, ע"כ כתיב יום הששי עיי"ש, ופירשו 

ם ששי המפ' דה"א יתירה לרבות שעה ראשונה, אחרונה ליו
ראשונה לשבת עכ"ד, ולפי"ז לא מוכח מכאן דתנאי התנה 

 הקב"ה עם מעשה בראשית. 
 

כתבנו, דזה אי דרשינן יום  )אות ל"א(ובהואיל משה פרשת בהעלותך 
מסכת הנה הר"ן בהששי לתנאי או לתוספת שבת תליא בזה, ד

כתב וז"ל, ולי נראה כיון דצותה תורה  (מדפי הרי"ף )דף ט"ז:ביצה 
ת, צריך להוסיף מחול על הקודש איזה זמן חוץ מן הזמן תוספו

שהוא נזהר בו מן הספק, שאל"כ לא היה צריך להזהיר על תוספות, 
וזה על דעת מי שסובר דמאי דאמרינן ספד"א לחומרא מה"ת היא 

, דמבואר מדברי הר"ן )מצוה שי"ג אות ט'(עכ"ל, וכתב המנחת חינוך 
ן צריך להוסיף תוספות דלמאן דס"ל ספיד"א מה"ת לקולא, אי

שבת קודם בין השמשות, כי גם מה ששובת ממלאכה בזמן בין 
השמשות סגי בזה לתוספת, דהרי מדין תורה מותר בעשיית מלאכה 
בין השמשות, ואע"ג דהוי ספק ולחומרא, מ"מ אינו אלא מדרבנן 

, דלשיטת הרמב"ם דספד"א )סי' דס"א סק"ח(עיי"ש, וכ"כ הפמ"ג בא"א 
 סגי בתוספת בין השמשות עיי"ש. מה"ת לקולא



 

 ח 

והנה במדרש דדרש יום הששי לדין תוספת שבת משמע 
דבעינן להוסיף מבעוד יום, שהרי דרש לה מקרא דיום הששי 
זו שעה יתירה וכו' דמשמע שיוסיף מזמן שהוא ודאי יום, 
ולפי"ז י"ל דהנך תרי דרשות פליגי אי ספד"א מה"ת לקולא 

ס"ל דספד"א מה"ת לחומרא,  או לחומרא, דר' יודן במדרש
וא"כ זמן התוספות הוא מבעוד יום ודאי וכמש"כ הר"ן, ולכן 
שפיר דרש יום הששי זו שעה יתירה שמוסיפין וכו' דהרי 

ס"ל כ ר"ל חיוב התוספת הוא בזמן יום הששי ודאי, משא"
דספד"א מה"ת לקולא, וא"כ סגי בתוספת שבת בזמן בין 

קרא דיום הששי לדרשא  השמשות, וממילא לא שייך לאוקמי
דתוספת שבת, ולכן דרש לה להך דתנאי התנה הקב"ה עם 

 מעשה בראשית.
 

)דף ט"ו: מדפי קידושין ספ"ק מסכת ונודע מה שהקשה הר"ן ב

על הרמב"ם דס"ל דספד"א מה"ת לקולא, א"כ אמאי  הרי"ף(
, ובשו"ת )עיין בר"ן ספ"ק דקידושין(חייבה התורה אשם תלוי על הספק 

כתב לתרץ, דהרמב"ם כתב בהל' שגגות  )חיור"ד סי' א'(מהרי"ט 
אינו חייב באשם תלוי עד שיהיה שם איסור קבוע,  )פ"ח ה"ב(

כיצד אכל חלב וספק אם היה כזית או פחות מכזית, או 
שהיתה לפניו חתיכת חלב וחתיכת שומן ואכל אחת מהן ואין 
ידוע איזה מהן אכל וכו' הרי זה מביא אשם תלוי וכן כל 

ו"ב, אבל אם היתה לפניו חתיכה אחת ספק שהיא חלב כי
ספק שהיא שומן ואכלה פטור שהרי אין כאן איסור קבוע וכו' 

 )דף י"ז:(כריתות מסכת עיי"ש, ומבואר דהרמב"ם ס"ל כהמ"ד ב
דחתיכה אחת משני חתיכות שנינו, ולכן אע"ג דבכל 
הספיקות ס"ל להרמב"ם דאזלינן לקולא מ"מ היכא דאיקבע 

מסכת מודה הרמב"ם דלחומרא אזלינן, ומבואר שם ב איסורא
שנינו, או חתיכה  )ספק חלב ספק שומן(כריתות דזה אי חתיכה אחת 

אחת משני חתיכות שנינו, קמיפלגי אי יש אם למסורת או יש 
אם למקרא, דמ"ד יש אם למסורת ומצות כתיב, ולפי"ז אף 
בחתיכה אחת מביא אשם תלוי, משא"כ מאן דס"ל יש אם 

קרא ומצוות קרינן לכן ס"ל דמשני חתיכות שנינו, ולפי"ז למ
כתב שם המהרי"ט דזה אי ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא או 
לחומרא תליא אי יש אם למסורת או למקרא, דמאן דס"ל יש 
אם למקרא וחיוב אשם תלוי אינו רק בשני חתיכות דייקא 
 דהו"ל איקבע איסורא, הא לאו הכי לא הוי מחמרינן בספיקא

משום דס"ל דספיקא מה"ת לקולא, משא"כ למאן דס"ל יש 
אם למסורת, וחיוב אשם תלוי הוא אף בחתיכה אחת, ע"כ 

 מוכח דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא עכ"ד.
 

ויבא הביתה לעשות מלאכתו, רב  )דף ל"ו:(סוטה מסכת ואיתא ב
, וחד אמר )מלאכה(ושמואל, חד אמר לעשות מלאכתו ממש 

, וכתב בספר שערי וכו' עיי"ש )לדבר עבירה(יו נכנס לעשות צרכ

דפלוגתתם תליא אי יש אם למקרא או  )שער העשירי דף ע"ב(שמים 
לעם נכרי לא  )דף י"ח:(קידושין מסכת יש למסורת, דאיתא ב

)בבגדו קרינן ימשול למכרה בבגדו בה, דר"ע ס"ל יש אם למקרא 

שוב אין רשאי , כיון שפירש טליתו עליה כמו ותתפשהו בבגדו(
למוכרה, ודרש קרא הכי, לעם נכרי דהיינו לשפחות לא 
ימשול האב מאחר שפירש טליתו אדון עליה לשם יעוד אם 
גירשה בגט וחזרה אצל אביה, דאין אדם מוכר לשפחות אחר 
אישות, אבל לא יעדה וחזרה אצל אב חוזר ומכרה, דרק 
 לשפחות אחר אישות לא מצי מזבין לה אבל לשפחות אחר
שפחות מצי מזבין, ור"א ס"ל יש אם למסורת בבגדו כתיב 
ולא בביגדו אין הברת חירק בלא יו"ד, אבל לפי מה שנחטף 
היה לו לקרות חטף קמץ בבגדו לשון בגידב, ולכן דרש כיון 
שבגד בה שוב אין רשאי למוכרה, דאין אדם מוכר שפחות 

 אחר שפחות עיי"ש ברש"י ובתוס'.
 

שת משפטים עה"פ לא ימשול והנה הבעל הטורים בפר
למכרה בבגדו בה כתב וז"ל, ב' במסורה, הכא ואידך 
ותתפשהו בבגדו, והיינו דאמר ר"ע כיון שפירש טליתו עליה 
שוב אינו רשאי למוכרה, דילפינן לה מבגדו דהתם שהוא בגד 
ממש, ור"א נמי דסבר כיון שבגד בה שוב אינו רשאי למוכרה 

הו נמי יליף בגד דהתם מהכא, ודורש בבגדו לשון בגידה, ואי
שגם לשם היתה בגידה, דס"ל כהמ"ד דלעשות צרכיו נכנס 
אלא שנראה לו דמות אביו עכ"ל, ולפי"ז רב ושמואל פליגי 
אי יש אם למקרא או למסורת, דמ"ד מלאכתו ממש ס"ל דיש 
אם למקרא ולכן מפרש בבגדו מלשון בגד והיינו לא היה שום 

ת צרכיו נכנס דרש בבגדו לשון פגם ועון, משא"כ מ"ד דלעשו
בגידה משום דס"ל יש אם למסורת עיי"ש, ועיין בספר קרבן 

 .ס"ב(-)פ"חשבת 
 

ובזה יבואר דברי המדרש, דהמדרש תמה מפני מה נבנה 
המשכן בעצי שטים, וע"ז יש לומר דבא להורות הנס 
שעומדים לעולם, ומעתה אמרינן גבי תלמידי חכמים 

מרינן יש מיתה בלי חטא, ולא שעומדים לעולם, ולפי"ז א
דרשינן מהקרא דיום הששי דתנאי התנה הקב"ה במעשה 
בראשית, וע"כ דהקרא אתיא לתוספת שבת, ומעתה ס"ל 

וס"ל  ס"ל יש אם למסורת,ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, ו
כהמ"ד דלעשות צרכיו נכנס, וא"כ לא היה ראוי לכותבו על 

יו י"ב אבני חושן אבני החשן, ולכן נתפלא שלמה מדוע ה
 ויוסף ביניהם ודו"ק.
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