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 בואכי תפרשת 
 ו"שנת תשע

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה 
וירשתה וישבת בה: ולקחת מראשית כל פרי האדמה 

תמחה את כתיב  הולעיל מיני אשר תביא מארצך וגו':
 .זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח

 
)דף סנהדרין מסכת איתא בד ת הפרשיות,ווהנבס"ד לפרש סמיכ

מלכים הואי דכתיב  אחות לוטן תמנע מאי היא, תמנע בת ,צ"ט:(
)שר אלוף לוטן אלוף תמנע, וכל אלוף מלכותא בלא תאגא היא 

, בעיא לאיגיורי, גדול אלא שאינו מעוטר וכיון דתמנע היתה אחות מלך ודאי בת מלך היא(
באתה אצל אברהם יצחק ויעקב ולא קבלוה, הלכה והיתה 
פלגש לאליפז בן עשיו, אמרה מוטב תהא שפחה לאומה זו 

גבירה לאומה אחרת, נפק מינה עמלק דצערינהו  ולא תהא
 ה)מתחת כנפי השכינה שהילישראל, מאי טעמא דלא איבעי להו לרחקה 

  .עיי"ש להם לגיירה(
 

ותימה הוא אמאי לא קבלוה דהא  ,וברי"ף שבעין יעקב כתב
)פ' עפי"מ דכתב רש"י  ,הרבה נפשות גייר אברהם, ויש לתרץ

דבדברי הימים מונה אותה  ,גו'עה"פ ותמנע היתה פלגש ו וישלח(
בבניו של אליפז מלמד שבא על אשתו של שעיר ויצאת תמנע 
מבניהם, הרי דתמנע היתה ממזרת, וי"ל דמפני כך לא רצה 

 לגיירה כי לא יבוא ממזר בקהל ה' עכ"ד.
 

ולכאורה לפי"ז דבדין לא קבלוה א"כ למה נענשו ונפק מינה 
דכיון דאינו  ,"לעמלק, וראיתי לתרץ מבעל השפע חיים זצ

הדבר ידוע  המפורש בקרא דהיתה ממזרת, ומסתבר דלא הי
לכל שהרי כן לא יעשה, וי"ל דלא היתה ממזרת ודאית אלא 
ספק ממזרת דהרי רוב בעילות אצל הבעל, וכיון דמצד הדין 

  .ספק ממזר מותר נתעורר קטרוג על שלא קבלוה
 

אך נודעים מש"כ המהרי"ט לתרץ שיטת הרמב"ם דס"ל 
דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, א"כ למ"ל קרא להתיר ספק 

די"ל דהא דשריא התורה ספק ממזר הוא  ,ממזר, וכתב לתרץ
 הבתורת ודאי ולא רק בתורת ספק, ולפי"ז י"ל דלא הי

לאאע"ה למנעה מלהתגייר שהרי ספק ממזר הו"ל היתר גמור 
כודאי, ולכן נתעורר קטרוג על שלא קבלוה ונפק מינה עמלק, 

מה"ת לחומרא, לפי"ז י"ל  קא דאורייתאספי י ס"למנם אא
היתר גמור  א הוידאעפ"י דהתירה התורה ספק ממזר עכ"ז ל

כודאי, ולפי"ז בדין רצה אאע"ה להחמיר ולמנעה מהתערב 
 בכלל ישראל עכ"ד.

עה"פ וענית ואמרת לפני ה'  )הובא בנפתלי שבע רצון(והנה במדרש 
' אובד אבי זה אדה"ר אלקיך ארמי אובד אבי זה נחש וכו

דהביא מכתבי מוה"ר יוסף  (בפרשתן)עיי"ש, ועיין בכסף נבחר 
דרשן דמצות ביכורים ניתנה לישראל כדי לתקן חטא דאדה"ר, 

שהאריכו  )פרשת תבוא(ועיין בחומת אנך מהחיד"א ובמאור ושמש 
 בענין זה דמצות ביכורים הוא לכפר על מעשה אדה"ר עיי"ש.

 
יציר כפיו של הקב"ה  ם הראשוןבר אדולכאורה צ"ב האיך ע

ותיקח  )בראשית י"ט(על מאמר פי ה', אך י"ל דאיתא במדרש רבה 
מפריו ותאכל, אמר ר' איבו סחטה ענבים ונתנה לו עיי"ש, 

)פ' ובתורת מהרי"ץ  )אות רט"ו(]עיין בעיר דוד  רשיםוכתבו המפ

[ דלכן סחטה לו ענבים, משום דהיה צריך להיין לקיים בראשית(
מצות קידוש עיי"ש, ולפי"ז י"ל דאדם הראשון ס"ל דכיון 
דצריך לענבים של העץ הדעת כדי לקיים  מצות קידוש על 
היין, בזה אינו עובר על ציווי ה', די"ל דעשה דקידוש על היין 

 . א תעשהדוחה ל
 

לפימש"כ בספר בינה לעתים מבעל הגידולי  ,אך יש להעיר
שאמר הקב"ה לאדה"ר מכל עץ  , דמה)ח"ב דף צ"ד: מדפה"ס(תרומה 

הגן אכל תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו וגו', היינו 
דיש כאן איסור עשה ג"כ, ולכן אמר לאדה"ר מכל עץ הגן אכל 
תאכל, לומר שבכל מיני האכילות בין ממנו בין מחוץ ממנו, יש 
בהם איסור לאו הבא מכלל עשה, כי דוקא בשאר עצי הגן 

זה אכילה שתהיה ולא מעץ הדעת טוב ורע, הותרה להם כל אי
ועוד נתוסף ג"כ לאו ממש בעץ הטוב והרע והוא שלא תאכלו 

 ממנו עצמו וכו' עיי"ש, ונמצא לפי"ז דהו"ל לתו"ע. 
 

)דף ועיין בספר חכמת שלמה להגרש"ק זצ"ל פרשת בראשית 

עה"פ ויניחהו  )דף כ"ז.(שכתב לפרש דברי הזוה"ק בראשית  ,רל"א(
עבדה ולשמרה, לעבדה זה מצות עשה ולשמרה זה בגן עדן ל

מצות ל"ת, ולכאורה קשה, בשלמא ל"ת נצטוה האדם, על 
אכילת עץ הדעת ועוד ששה המצות שנצטווה, אבל ממצות 
עשה היכן מצינו באדם הראשון שהיה לו מצות עשה, אך נראה 
שעשה הקב"ה מן איסור אכילת עץ הדעת עשה ול"ת, כמו 

ה ול"ת, כן עשה הקב"ה עשה ול"ת שבשבת ויו"ט הוי עש
מאיסור אכילת עץ הדעת, וטעם בזה הוי, דלכך הזכיר הקב"ה 
להם מכל עץ הגן אכל תאכל, ולכאורה הוא למותר, דהיה סגי 
לומר מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, וממילא ידעו שמה 

 שלא נאסר מותר להם. 



 

 ב 

רור דסתם גבי מ )דף י"ג.(סוכה מסכת אך הנה ידוע מה שאחז"ל ב
מרור משמע מרור סתם ולא שיש לו שם לואי, וכן באזוב ואינך 
דפסול כל שיש לו שם לואי, ולכך הכי נמי עץ הגן כולם היו 
נקראים עצי הגן סתם,  אבל עץ הדעת היה לו שם לואי, ולכך 
כיון שאמר הקב"ה מכל עץ הגן אכול תאכל, משמע רק מה 

לו שם לואי אסור לו  שנקרא עץ הגן סתם יאכלו, אבל מה שהוי
לאכול, וא"כ מאמירתו יתברך מכל עץ הגן אכל תאכל כבר 
משמע שמעץ הדעת לא יאכל, אך אז הוי לאו הבא מכלל עשה 
והוי כעשה, ולכן אמר לו הקב"ה עוד ומעץ הדעת טוב ורע לא 
תאכל כדי לעבור עליו בעשה ול"ת, וזה שאמרו חז"ל דלעבדה 

יהם היו כאן באדה"ר עכ"ד, הוי מ"ע ולשמרה מצות ל"ת, דשנ
ונמצא לפי"ז דהו"ל לתו"ע, וקיי"ל דאין עשה דוחה לתו"ע, 

 ולפי"ז אי ס"ל דאין עשה דוחה לתו"ע אז חטא אדה"ר.
 

אחר שמנה התנאים  )דף קל"ג(שבת מסכת אך י"ל דהנה המאירי ב
הצריכין לדין עדל"ת כתב וז"ל, ושתהיה המצוה מתקיימת 

 ,רך זה דוחה אף לאו ועשהבשעת העבירה, וכל שהוא בד
שהרי צרעת עשה ול"ת ואעפי"כ אתי עשה דמילה ודחי ליה 
וכו', ואעפי"כ גילתה התורה בכמה מקומות שאין עשה דוחה 

ועולת  )דף כ"ד:(שבת מסכת כמו בשריפת נותר כמבואר ב ,לתו"ע
שבת בשבתו ומילה שלא בזמנו וכו' עכ"ל עיי"ש, ולכאורה 

א בעידנא אמרינן דעשה דוחה צ"ב דמשמע מדבריו דאם הו
אף לתו"ע, וז"א דהא מבואר בכ"מ בש"ס דאין עדלתו"ע אף 

)דף פסחים מסכת ו )דף כ"ד:(שבת מסכת אם הוי בעידנא עיין ב

שהביא בשם הרא"ם ז"ל  )כלל תנ"ד(ועיין ביבין שמועה  ,פ"ד.(
בתוספותיו על הסמ"ג שחידש ג"כ כדברי המאירי הנ"ל ותמה 

עיי"ש, ובספר מועדי ה' תירץ דברי  )דף מ.(עליו מש"ס מנחות 
המאירי דבמה דסיים וכתב בזה"ל, ואעפי"כ גילתה התורה 
בכמה מקומות דאין עשה דוחה לתו"ע, כוונתו בזה דבעלמא 
ילפינן מאותן מקומות שגלתה התורה בהן דאין עדל"ת ועשה, 
אף דיש למילף מצרעת לקולא, מ"מ לפי הכלל המסור בידינו 

ומרא לחומרא מקשינן, ילפינן מאותן מקומות דלקולא ולח
 דאין עדל"ת ועשה עכ"ד.

 
דזה אי אמרינן עשה דוחה  )שער י"ג(ולפי"ז כתב בספר שערי ציון 

לתו"ע או לא תליא אי ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא או 
דהא  )ח"א אות י'(לחומרא, לפימש"כ הפמ"ג בפתיחה כוללת 

נן לאו מדה הוא אלא דאמרינן לקולא ולחומרא לחומרא מקשי
מצד ספק מחמרינן דספיקא דאורייתא לחומרא עיי"ש, ולפי"ז 

ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא ואמרינן דלקולא  ס"לאי 
מקשינן, שוב נוכל למילף ממילה בצרעת דדוחה אף לתו"ע, 

ספיקא דאורייתא לחומרא אז אמרינן דאין  י ס"למשא"כ א
 עשה דוחה לתו"ע עיי"ש.

 
בואר סמיכות הפרשיות, תמחה את זכר עמלק, ומעתה שפיר י

ולכאורה אמאי עונשו חמור כל כך הרי אית ליה אמתלא על 
בואו להלחם עם ישראל שבא לתבוע עלבון אמו על שלא 

קיבלוהו בקהל ה', וצ"ל דבדין הרחיקוה שהרי ספק ממזרת 
ומשום דספד"א לחומרא, ולפי"ז  היתה דלא הוי היתר גמור,

חה לתו"ע, ואין לאדה"ר אמתלא על חטא לא אמרינן עשה דו
 דעץ הדעת, ולכן ציוה התורה להביא ביכורים ודו"ק.

 
)שמות בתרגום יונתן דאיתא  ת הפרשיות,ולפרש סמיכעוי"ל  ב(

דכל השנאה שנטר עמלק לישראל היתה בשביל כעסו , ח(-ז"י
וקנאתו של עשו על הברכות שלקח יעקב ממנו עיי"ש, אך 

יעו הברכות ליעקב ע"י שקנה את לכאורה הרי בדין הג
 ל"ו(-)פרשה כ"זהבכורה, וכמו שהביא רשיז"ל בפרשת תולדות 

ממדרש תנחומא, למה חרד יצחק, אמר שמא עון יש בי 
שברכתי קטן לפני גדול ושניתי סדר היחס, התחיל עשו מצעק 
ויעקבני זה פעמים, אמר לו אביו מה עשה לך, אמר לו את 

תי מצר וחרד שמא עברתי על שורת בכורתי לקח, אמר בכך היי
 הדין, עכשיו לבכור ברכתי גם ברוך יהיה עיי"ש. 

 
אך עשו עירער וטען דהמכירה לא מהני כיון דהו"ל דבר שלא 

דהא קיי"ל באומר מה שאירש מאבא מכור לך לא בא לעולם, 
, אך באמת שלא דאין אדם קונה דבר שלא בא לעולם ,הוי קנין

ישראל, דבדין זכה יעקב בהברכות כדין יצא להלחם עם בני 
דשפיר מהני מכירת הבכורה, ולכן צוה הקב"ה תמחה את זכר 

 .(בפרשתן)ובכסף נבחר  ג:(")דף כעיין בפלח הרימון עמלק, 
 

דהאיך כתב לתרץ  )סי' רכ"ח והובא באור החיים פ' תולדות(הריב"ש והנה 
, ותי' םקנה יעקב הבכורה מעשיו, הא הוי דבר שלא בא לעול

מועיל קנין בדבר שלא בא לעולם  הקודם מתן תורה שפיר היד
עיי"ש, והטעם דקודם מ"ת מהני קנין אף בדבר שלבל"ע, 

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

קב"ה עם מעשי , מלמד שהתנה ה)ה' יתירה למה לי(יום השישי 
בראשית ואמר דאם יקבלו ישראל את התורה מוטב ואם לאו 

מאי  ה,אמר חזקי ,אני מחזיר אתכם לתוהו ובהו, ושם בגמ'
דכתיב משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה, אם יראה למה 
שקטה ואם שקטה למה יראה, אלא בתחלה יראה ולבסוף 

ל את שקטה עיי"ש, ומבואר מזה דעד שלא קיבלו בני ישרא
התורה בסיני לא נתבסס כל הבריאה, ועמודי שמים ירופפו 
ונתייראו שמא לא יתקיים העולם, וא"כ קודם קבלת התורה כל 
מהות הבריאה הי' כדבר שאינו קבוע וכדבר שלבל"ע, שהרי 

תלוי ועומד אם יקבלו ישראל את התורה, ולכן  העדיין הי
היקום לא  באותה זמן אהני הקנין גם בדבר שלבל"ע, שהרי כל

 קבוע וקיימי עכ"ד. ההי
 

א"ש אי דרשינן מהקרא דיום השישי להא דתנאי  ל זהאך כ
התנה הקב"ה במעשה בראשית אי יקבלו ישראל את התורה, 

, כיון א בעולםמהני קנין בדבר של תן תורהאז י"ל דקודם מ
דכל קיום העולם תליא בקבלת התורה וקודם קבלת התורה לא 

  .נתבססה הארץ עדיין



 

 ג 

, ויהי ערב ויהי י"ד(-)פרשה טבראשית  "ראך לפי"מ דאיתא במד
בקר יום הששי, אמר ר' יודן זו שעה יתירה שמוסיפין מחול על 
קדש ובה נגמרה מלאכת העולם על כן כתיב הששי ]ופרש"י 
ה"א יתירה להרבות שעה ראשונה, אחרונה ליום ששי ראשונה 

רינן דהיה לשבת וכ"כ במתנות כהונה עיי"ש[ לפי"ז לא אמ
שיקבלו ישראל את התורה, ולפי"ז  "מתנאי בשעת הבריאה ע

 י"ל דגם קודם מתן תורה לא חל קנין בדבר שלא בא לעולם.
 
לכאורה יש להוכיח דהקרא דיום הששי אתיא להא דתנאי ו

 )דף פ"ח:(שבת מסכת ב התנה הקב"ה עם מעשה בראשית, דאיתא
ני הקב"ה לפ כי השרתדבשעה שעלה משה למרום, אמרו מלא

מה לילוד אשה בינינו, אמר להם לקבל תורה בא, אמרו לפניו 
)עיין ראש דוד בשלח, עיי"ש, והמפ' כתבו וכו' תנה הודך על השמים 

דטענת המלאכים היתה שהם צריכים לקבל  שמע יעקב במדבר(
  .התורה מכח דינא דבר מיצרא עיי"ש

 
ים, כתב להשיב על טענת המלאכ )פ' במדבר(ובשארית יעקב 

דאם הלוקח רוצה לבנות בה  )סי' קע"ה סכ"ו(לפי"מ דקיי"ל בחו"מ 
בתים, ובן המיצר רוצה לזורעה, הלוקח זוכה משום ישוב 
הארץ ואין בה דין בן המיצר, וכיון דתנאי התנה הקב"ה 
במעשה בראשית אם מקבלים ישראל התורה מוטב ואם לאו 

ישוב יחזרו לתוהו ובהו, א"כ שפיר קבלו ישראל התורה ד
, ומוכח מזה דתנאי התנה הארץ עדיפא מבן המיצר עכ"ד

 הקב"ה עם מעשה בראשית.
 

להשיב על טענת  )פרשת בשלח(אך לפימש"כ החיד"א בראש דוד 
לחן המלאכים בקבלת התורה מדינא דבר מיצרא, כי נפסק בש

שהמוכר לאשה אין בו דין בר  )סי' קע"ה סמ"ז( שן משפטחו ערוך
דרשו תורה צוה לנו  )דף מ"ט:(כת פסחים מצרא, והנה חז"ל במס

משה מורשה קהלת יעקב, אל תקרי מורשה אלא מאורסה, 
וכיון דיש לבני ישראל דין אשה כלפי הקב"ה לא שייך טענת 
בר מצרא עיי"ש, ולפי"ז ליכא ראיה דיום הששי אתיא להא 

 דתנאי התנה הקב"ה.
 

קרי כתב, דהא דדרשינן אל ת )פרשת בראשית(אך בבגדי אהרן 
מורשה אלא מאורסה, זהו דווקא למאן דס"ל יש אם למקרא, 

 אבל למאן דס"ל יש אם למסורת א"כ מורשה כפשוטו עיי"ש.
 

דבנות צלפחד היו מסופקין  )דף קי"ט:(והנה מבואר במס' ב"ב 
בזה אי ארץ ישראל מוחזקת מאבותינו או לא, אם מה דכתיב 

מאבותיהם, ונתתי אותה לכם מורשה, הפי' דהוא ירושה להם 
או מורישין ואינם יורשין ואינה מוחזקת, עיי"ש. והקשה בס' 
צידה לדרך דלכאורה מה ספק יש בזה, דהרי מוכרח דהפי' של 
מורשה הוא דירושה היא להם דהא כתיב תורה צוה לנו משה 
מורשה וגו', ושם ודאי לא שייך לפרש מורישין ואינם יורשין 

ותירץ דשם דרשינן אל  וא"כ ע"כ דפי' מורשה היינו ירושה,
 . תיקרי מורשה אלא מאורסה, ולכן אין ראיה משם

     דזה שייך  )דף י"ד מדפה"ס(בגדי אהרן פ' בראשית  פרוכתב בס
    ש לומררק למ"ד יש אם למקרא, ואזלינן בתר הקרי ולכן י

אל תיקרי מורשה אלא מאורסה, אבל אי אמרינן יש אם 
שה הוא דירושה היא תיבת מור רושלמסורת א"כ ע"כ דפי

להם, ושפיר מוכח דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, וכ"כ 
  .)פ' אמור(במשען המים עה"ת 

 
ולפי"ז נמצא דאם אמרינן יש אם למקרא אין לנו ראיה דארץ 
ישראל מוחזקת כיון דיש לפרש לשון מורישין ואינם יורשין, 
משא"כ אם יש אם למסורת מוכרח דארץ ישראל מוחזקת 

בפסוק תורה צוה לנו  ' מורשה הוא ירושה, כדחזינןדע"כ פי
 משה מורשה.

 
א"ר יוסף, אי לאו דאמר ר' יוחנן  )דף מ"ח.(גיטין מסכת איתא  בו

קנין פירות כקנין הגוף דמי, לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש, 
)דאין ברירה והוי כמו דא"ר אסי א"ר יוחנן האחין שחלקו לקוחות הן 

)משום מצות יובל, וכיון דאמר ירושה מחזירין זה לזה ביובל , ושהחליפו חלקיהן(

לאו כקנין  )קנין פירות דהיינו כל לקיחה שבשעת יובל(, אי ס"ד המתחלקת הויא לקיחה(
, לא משכחת דמייתי ביכורים אלא חד )ואין מביא וקורא(הגוף דמי 

לא נחלקה )ופירש"י לא משכחת מביא וקורא אלא בירושה שבר חד עד יהושע בן נון, 

משנפלה בימי יהושע דהיינו חד בר חד שלא היו לו ולאביו ולכל הדורות למפרע עד יהושע שני בנים 

 עכסה"ג. לאיש אחד שיחלקו ירושה(
 
ואנו איך מצאנו ידינו הקשה רבינו תם , כתבו (ד"ה אי לאו)תוס' בו

מסכת ורגלינו, דקיי"ל כר"ל דלאו כקנין הגוף דמי כדאמרינן ב
, וקיי"ל נמי דבדאורייתא אין ברירה כדאיתא ו:("ל)דף יבמות 

האחין  ,ב:(")דף מקידושין מסכת , ואמרינן בח.(")דף לביצה מסכת ב
  .שחלקו הרי הן כלקוחות פחות משתות נקנה מקח וכו'

 
ותירצו ב' תירוצים, א( דדוקא בהאי דהכותב לבנו מהיום 

  , משום דלאו כקנין הגוף דמי ולאחר מיתה, קיי"ל כר"ל
אבל בעלמא קיי"ל דכקנין אחולי מחיל,  הברי הדאבא לגבי
ב( דדוקא ריו"ח סובר באחין שחלקו דמחזירין זה הגוף דמי, 

     לזה ביובל, אבל אנן קיי"ל אף דאין ברירה ולקוחות הן, 
  מ"מ אין מחזירין ביובל, דמכר הוא דאמר רחמנא דליהדר, 

וף, דהא אינו הא ירושה ומתנה לא, ולזה שפיר י"ל קנין הג
 חוזר ביובל עכ"ד.

 
הקשה על  )בסוגיין(ושע ההובא בפני י )פ"ז דערכין(ובברכת הזבח 

פסק כר"ל, דהמוכר  )פ"ד הל' ו'(פסקי הרמב"ם, שבה' ביכורים 
שדהו לפירות, הלוקח מביא ואינו קורא, דקנין פירות לאו 

פסק, דהאחין  )פי"א הל' כ'(כקנין הגוף, ובהל' שמיטה ויובל 
לקו כלקוחות הן, ומחזירין זה לזה חלקו ביובל, והדרא שח

, דהרמב"ם לא יוכל לתרץ כמש"כ הקושית ר' יוסף לדוכתי
התוס', דהא פסק לגמרי כר"ל אפילו בהמוכר שדהו לפירות, 

 שיאובאחין שחלקו פסק דמחזירין זל"ז ביובל, והדרא קו
 לדוכתא עכ"ק.



 

 ד 

תבו התוס' וראיתי מבעל השפע חיים שכתב לתרץ, עפי"מ שכ
ד"ה הכי, שהביאו נמי הך תירוצא דכל  )דף פ"ח:(במסכת ב"ק 

הנהו דאית להו אין ברירה לא ס"ל דהאחין שחלקו מחזירין זה 
לחודיה, ולהכי דייק עלה דריו"ח דלא  בי יוחנןלזה ביובל רק ר

מצא ידיו ורגליו, אבל אנן לא ס"ל שיהא תלוי חזרת יובל בכך, 
ו"ח גופיה מודה דבימי יהושע היו והוסיפו בדבריהם, דהא רי

מביאין ביכורים אפילו אי אמרינן דלאו כקנין הגוף דמי 
כדאמרינן אלא חד בר חד עד יהושע בן נון, וחלוקת יהושע 

דירושה היא להם מאבותיהם,  )דף קי"ט:(נמי אמרינן במסכת ב"ב 
ואפי"ה לא חזרה אותה חלוקה ביובל, דסברא היא כיון שחלקו 

אורים ותומים ובגזירת הכתוב לפיכך הביאו עפ"י נביא ו
ביכורים, והשתא בהא סברא פליגי ריו"ח ושאר אמוראי, 
דריו"ח ס"ל דממהיא לא ילפינן דגזירת הכתוב היתה, ושאר 
אמוראי סברי דמהתם ילפינן בכל חלוקת ירושה דאין מחזירין 

 ביובל אע"ג דלקוחות הן עכ"ל התוס'. 
 

א אי ארץ ישראל ירושה ואפ"ל דהנך אמוראי פליגי בה
מאבותינו, דריו"ח ס"ל דאר"י אינה מוחזקת מאבותינו ומה 
שזכו ישראל בארץ לאו בתורת ירושה מאבותם הוי, וממילא 
אין ללמוד מדור באי הארץ לגבי כל חלוקת ירושה, ולהכי 
קאמר דאי לאו דכקנין הגוף דמי לא משכחת דמייתי ביכורים, 

מוחזקת מאבותינו וישראל ושאר אמוראי ס"ל דארץ ישראל 
זכו בה בתורת ירושה, ולכן שפיר יש ללמוד ממה שנצטוו 

  .ישראל על מצות ביכורים דגם יורשים מביאים ביכורים
 

ומבואר מזה דאי ס"ל דאר"י מוחזקת מאבותינו שפיר אפ"ל 
דהגם דקנין פירות ל"ה כקנין הגוף אפי"ה שפיר מביאים 

ירושה מביאים ביכורים ביכורים, דגזירת הכתוב הוא דגם ב
 שהרי כל באי הארץ זכו בתורת ירושה וכנ"ל בתוס'.

 
דהא  וממילא שפיר מתורץ דברי הרמב"ם, דהרמב"ם ס"ל

קנין פירות כקנין הגוף  דאמר רב יוסף אי לאו דאמר רבי יוחנן
 בי יוחנןדמי לא משכחת דמייתי ביכורים וכו', היינו משום דר

אבותינו, ומשו"ה לדידיה אינה מוחזקת מ ץ ישראלס"ל דאר
ליכא למילף מבאי הארץ שנצטוו במצות ביכורים דאף 
בחלוקת ירושה מביאים ביכורים, ולכן אי לאו דאמר דהוי 
כקנין הגוף לא מצא ידיו ורגליו בביהמ"ד, אבל הרמב"ם 
לשיטתו דס"ל דאר"י מוחזקת מאבותינו וכמש"כ הכסף משנה 

, )דרוש ט(פר פרשת דרכים ועיין בס )פ"א הלכה כ"ה(בהל' תרומות 
ולפי"ז שפיר ילפינן מבאי הארץ דגם בירושה מביאין ביכורים 

 אע"ג דל"ה כקנין הגוף עכ"ד.
 

ומעתה הרי סמיכות הפרשיות מבואר, דכאשר התורה רצה 
להורות על מצות ביכורים, ותתעורר הקושיא איך משכחת 

ת לקיים מצות ביכורים, הלא אנן קיי"ל דהאחין שחלקו לקוחו
הן וקנין פירות לא הוי כקנין הגוף, א"כ לא משכחת דמייתי 
ביכורים אלא חד בר חד עד יהושע בן נון, וכי תימא דכך 

נאמרה מצוותה בגזירת הכתוב שהרי כבר בכניסתם לארץ 
ישראל כשחלק יהושע את הארץ קבלוה בתורה ירושה, הלא 
 יש לפקפק ע"ז דילמא לא היתה אר"י מוחזקת לאבותינו ובאי

 הארץ לא זכו בה מדין ירושה וא"כ אין ללמוד מהתם. 
 

ולכן הקדים הכתוב לצוות על מחיית עמלק, על שהעיז פנים 
להלחם עם בני ישראל, כי לא צדק כלל בטענתו על הברכות 
שלקח יעקב אבינו, כי בדין הגיעו הברכות ליעקב כיון שקנה 

לא את הבכורה, דאי"ל דהמכירה לא מהני כיון דהו"ל דבר ש
בא לעולם, דז"א דקודם מ"ת מהני קנין בדבר שלא בא לעולם, 
כיון דתנאי התנה הקב"ה במעשה בראשית דאם לא יקבלו בני 
ישראל את התורה יחזיר העולם לתוהו ובוהו, וכיון דכל קיום 
העולם היה דבר שלא בא לעולם שפיר מהני קנין בדבר שלא 

  .בא לעולם
 

בראשית הוא דלכן לא  וההכרח דתנאי התנה הקב"ה במעשה
קיבלו המלאכים את התורה, דאי"ל דלכן לא קיבלו המלאכים 
את התורה משום דהמוכר לאשה אין בו דינא דבר מיצרא, 
דז"א דס"ל יש אם למסורת ולא דרשינן אל תקרי מורשה אלא 
מאורסה, וכיון דס"ל יש אם למסורת לפי"ז ארץ ישראל 

חזקת לנו מוכח דכך מוחזקת לנו מאבותינו, וכיון דאר"י מו
הוא ציווי התורה דגם בירושה יביאו ביכורים, מידי דהוי אדורו 
של יהושע שציונו הכתוב להביא אף שהיו ירושה, וזש"ה 
דכיון דתמחה את זכר עמלק וגו', על כן תדעו כי והיה כי תבוא 
אל הארץ וגו' וירשתה וישבת בה שהארץ יהא לכם מדין 

קחת מראשית כל פרי האדמה ירושה מהאבות, ולכן שפיר ול
 וגו' ודו"ק.

 
***** 

 
והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה 

הובא בספר חוט ]מדרש ואיתא ב וירשתה וישבת בה:
אומר היה ר' מאיר בזכות מצות [ )שער אשר(המשולש 

עיי"ש, ובחוט  ביכורים תזכו ליכנס לארץ ישראל
פלוני  ההיאמר ום שלפרש כל מקתמיד המשולש כתב, דדרכו 

אומר, שדייק בזה הלשון לומר, שמאן דאמר זה  לשיטתו אזיל 
 במאי שאמר כבר במקום אחר עיי"ש.

 
בחוט המשולש לבאר דברי  ה שכתבבהקדם מ והנבס"ד,

, אמר ר' יהושע בן לוי, )דף צ"ו.(המדרש, דאיתא במסכת כתובות 
כל מלאכות שהעבד עושה לרבו תלמיד עושה לרבו חוץ 

עיי"ש, אמנם בירושלמי  )שהרואה אומר עבד כנעני הוא(רת מנעל מהת
מובא בטו"ז  )סי' תס"א(כן דייק בהגהות מרדכי בגיטין  )ברכות פ"ח ה"ה(

דאסור לרב להשתמש בתלמיד שהוא כהן,  )סי' קכ"ח סקל"ט(או"ח 
אלא שדנו הפוסקים היכא דגם הרב הוא כהן אי שרי ליה 

 (סי' קכ"ח סק"ח)היטב או"ח  עיין באר]להשתמש בתלמיד כהן, 
  .[משו"ת נשאל דוד, ובהגהות חכמת שלמה



 

 ה 

)דף ולכאורה יש להוכיח להיתר מהא דאיתא במסכת כתובות 

, כל המביא דורון לתלמיד חכם כאלו מקריב בכורים, ק"ה:(
שנאמר ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלקים לחם 

אלישע אוכל בכורים עשרים לחם שעורים וכרמל בצקלונו, וכי 
בכורים היה, אלא לומר לך כל המביא דורון לתלמיד חכם 
כאלו מקריב בכורים עיי"ש, ונדחקו רש"י ותוס' דדלמא באמת 

 אלישע היה כהן עיי"ש. 
 

אך יש להביא ראיה דלאו כהן היה, מהא דאמרינן במסכת 
אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי, גדולה  )דף ז:(ברכות 

ה יותר מלמודה שנאמר פה אלישע בן שפט שמושה של תור
אשר יצק מים על ידי אליהו, למד לא נאמר אלא יצק מלמד 
שגדולה שמושה יותר מלמודה עיי"ש, והשתא אי נימא 
דאפילו כשהרב כהן אסור להשתמש בתלמיד כהן, א"כ ע"כ 
מוכרח דאלישע לא היה כהן, דאל"ה א"כ אע"ג דאליהו היה 

, מ"מ היאך הותר לו ף קי"ד:()דכהן כדאיתא במסכת ב"מ 
להשתמש עם אלישע, ולמה נדחקו רש"י ותוס' להוכיח 
דאלישע לא היה כהן, ועכצ"ל דס"ל לרש"י ותוס' דרב כהן 
רשאי להשתמש בתלמיד כהן, ולכן ליכא להוכיח דאלישע לא 

 היה כהן ממה דאליהו השתמש בו.
 

והמפ' נדחקו לבאר דברי המדרש הנ"ל שאמר ר' מאיר עשה 
צוה זו שבשבילה תזכו ליכנס לארץ ישראל, הרי טרם מ

כניסתם לא"י לא היה בידם לקיים מצות ביכורים, דאינו נוהג 
אלא לאחר ירושה וישיבה, והיאך יתכן לומר שבזכות קיום 

  .מצות ביכורים יזכו ליכנס לארץ
 

 למיד חכםאמנם י"ל עפי"ד הגמ' הנ"ל דכל המביא דורון לת
א"כ שייכי הך מילתא גם בעודם  כאילו מקריב ביכורים,

במדבר שבזכות שיגישו מנחה לת"ח שהוא כעין מצות 
  .ביכורים בשכר זאת יכנסו לארץ

 
אתיא דייקא אי  ,הוי כביכורים למיד חכםדדורון לת ל זהאך כ

כתיב ביה ויבא לחם  לו הכיאמרינן דאלישע לא היה כהן ואפי
וכו', והא  םלמיד חכדכל המביא דורון לת מע מינהש ,בכורים

דאלישע לא היה כהן מוכח ממה שהשתמש עמו אליהו וכנ"ל, 
א"כ ליכא להוכיח  ,דאליהו גופיה הוי כהן ם אמרינןאך א

דאלישע לא היה כהן, די"ל דאלישע נמי היה כהן, ואפי"ה 
הותר לאליהו להשתמש בו, כיון דרב כהן רשאי להשתמש 

 בתלמיד כהן.
 

בא במסכת דאיתא בהן, והנה יש להוכיח דאליהו לא היה כ
רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית  האשכחי ,)דף קי"ד.( מציעא

הקברות, אמר לאו כהן הוא מר, מאי טעמא קאי מר בבית 
תימה לר"י איך אפשר  ,כתבו )ד"ה אמר(ובתוס' שם , הקברות וכו'

בנה של האלמנה כיון  הלומר דאליהו הוא כהן, א"כ היאך החי
  .עיי"ש דד על הילד וגו'כהן, וכתיב ויתמו הדהי

דבן הצרפית  )פרשת פנחס(אך יש לדחות דאיתא ברבינו בחיי 
אדם כי  )דף ס"א:(דריש במסכת יבמות  בי שמעוןעכו"ם הוי, ור

ימות באהל אתם קרויין אדם וכו', וא"כ שפיר י"ל דאליהו היה 
כהן ואפי"ה שרי ליה לטמא לבן הצרפית דאין עכו"ם מטמא 

דלר"ש אפילו במגע  )סי' שכ"ב(היראים  באהל, כנודע שיטת
 )דף ס"ט: מדפי הרי"ף(ובמשא אין מטמאין, ועיין בנימוקי יוסף ב"מ 

, ואמנם אליבא דר"מ במסכת סנהדרין )סיף סי' שע"ב(ובב"י יור"ד 
דדריש דגם עכו"ם נקרא אדם וכמש"כ רש"י שם דחולק  )דף נ"ט.(

לבן על ר"ש, א"א לתרץ כנ"ל ושפיר מוכח מהא דנטמא 
 הצרפית דלא היה כהן. 

 
ומעתה שפיר מבואר דברי המדרש, אומר היה ר' מאיר וכו', 

ם וא   לשיטתו דס"ל דגם עכו"ם בכלל אדם,  בי מאירדדייקא ר
אין לומר דנטמא אליהו לבן הצרפית משום דלא שייך  כן

  טומאה בעכו"ם, וע"כ דאליהו לא היה כהן, וא"כ בהכרח 
האיך נשתמש בו אליהו,  י לאו הכידגם אלישע לא היה כהן דא

וצ"ל דמה דכתיב ויבא לאיש האלקים לחם בכורים היינו 
משום דכל המביא דורון לת"ח כאילו הקריב ביכורים, ומזה 
דאפשר לקיים מצות ביכורים גם בטרם ייכנסו לארץ ישראל, 

עשה מצוה זו שבזכותה תזכו להיכנס  בי מאירולכן דריש ר
 לארץ עכ"ד.  

 
כל , ה.(")דף ממנחות מסכת איתא בנילך באופן אחר, דובדרכו 

כהנים  ,נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים
אכלי, א"ר יוחנן פרשה זו אליהו  להוא דלא יאכלו הא ישרא

רבינא  ,)דעד שיבוא אליהו ויפרשנה לנו אין אנו יודעים לפורשה(עתיד לדורשה, 
יל ואשתרי מליקה סד"א הוא ה,אמר כהנים איצטריך לי

)ד"ה וכתבו התוס'  לגבייהו תשתרי נמי נבילה וטריפה קמ"ל,

פרכינן שכן מצוותו בכך,  )דף ה:(דאע"ג דלעיל  הואיל ואישתרי(
וכלאים נמי אסרינן להו בלא קרא, מ"מ אתא לאורויי לך דלא 

 ניטעי למילף מינה עיי"ש.
 

ה מ לבאר )דף ה.(חולין  ל מסכתע ם סופרוכתב בחידושי החת
 דאיתא מה דלא נטעה למילף מינה, לפיפות התוס שכתבו

ישראל מומר  ,אמר רב ענן אמר שמואל ,)דף ד:(חולין מסכת ב
איתא  )דף ה.(לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו, ולקמן 

והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר  ה,לימא מסייע לי
 ולחם ובשר בערב, ואמר רב יהודה אמר רב מבי טבחא 

על פי ומשני, , )אחאב וסיעתו חזינן בהו דעובדי עבודת כוכבים הוו(דאחאב 
 )שהקב"ה התירו לפי שעה דכתיב ואת העורבים צויתי שם לכלכלך(הדיבור שאני 
     הותר  ם הכימזה היה מקום לטעות דמשו     עיי"ש, וא"כ 

   ,משום דהיה כהן ,לו לאליהו לאכול מבי טבחי דאחאב
  מליקה לגבייהו אשתרי להו נמי נבלה והואיל ואשתרי 

  דהיה מקום לטעות דאשתרי  פותהתוס ה שכתבווטרפה, וז
כדמוכח מאליהו, ולכן הוצרך יחזקאל  בילות וטריפותלהו נ

להזהיר כל נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים דלא נימא הכי 
 .נבילה וטריפהדאשתרי להו 



 

 ו 

 
פרשה זו אליהו  בי יוחנןולפי"ז כתב החת"ס לבאר מ"ש ר

 )דף קי"ג:( בא מציעאעתיד לדורשה, דלפי המבואר בתוס' ב
דלדעת המדרש אליהו לא היה כהן, א"כ לא שייך לומר 
דמחמת שאליהו אכל ממה שהביאו העורבים לכן הו"א 
דכהנים אשתרי להו נו"ט, וז"ש ריו"ח דאליהו עתיד לדורשה 

לאו, אז  כלומר כשיבוא אליהו ויתברר הדבר אם כהן הוא או
נדע אם נוכל לתרץ כרבינא דכהנים איצטריך ליה, דרק אם 
יבורר דאליהו כהן הוי אז אפ"ל דלכן הו"א דכהנים אישתרי 

 להו נו"ט עכ"ד.
 

והנה התוס' דקדקו בהא דקאמר רבינא סד"א הואיל ואישתרי 
מליקה לגבייהו תשתרי נמי נבילה וטריפה, איך ס"ד למילף 

אין שחיטה לעוף מן התורה  נבלת בהמה מנבלת עוף, הא
ודלמא לכך הותר מליקה לכהנים, דאין שחיטה לעוף מן 
התורה, ומהיכי תיתי להתיר נבילה וטריפה דאית בהו שחיטה 

ד"ה  )דף ב.(מן התורה עיי"ש, ועיין מש"כ התוס' במסכת חולין 
 .)סי' כ"ז(ולהלן  )סי' כ'(לא אמרן, ועיין בשו"ת שבט סופר 

 
  אמר רב יהודה משום ר' יצחק , )דף כ"ז:(ן במסכת חוליאיתא ו

שנאמר ושפך בשפיכה  ,אין שחיטה לעוף מה"ת ,בן פנחס
, )דף ע"א.(והקשה האור חדש במסכת קידושין  בעלמא סגי עיי"ש,

כי ירחק ממך המקום אשר  ,תניא ,)דף י"ז.(חולין מסכת איתא בד
יבחר ה' אלקיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך, ר' 

)כדכתיב לא בא הכתוב אלא לאסור להן בשר נחירה  ,א אומרעקיב

 )במדבר(, שבתחלה בההוא קרא דכי ירחק ממך המקום וגו' וזבחת מבקרך ומצאנך וגו'(
דכתיב כי ירחק וזבחת מכלל דעד השתא  ה)מהאי קרא נפקא ליהותר להן בשר נחירה 

 , משנכנסו לארץ נאסר להן בשר נחירה, ור'לא נצטוו על הזביחה(
ישמעאל ס"ל דכתיב כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר דבר 
לך ואמרת אוכלה בשר וכו', דלא בא הכתוב אלא להתיר להם 
בשר תאוה, שבתחלה נאסר להם בשר תאוה, משנכנסו לארץ 
הותר להם בשר תאוה וכו', במאי קמיפלגי, ר' עקיבא סבר 
בשר תאוה לא איתסר כלל, ר' ישמעאל סבר בשר נחירה לא 

  .אישתרי כלל עיי"ש
 

דבמדבר לא נצטוו על שחיטת  בי עקיבאומעתה לשיטת ר
ורק כשנכנסו לארץ ישראל נאסר להם בשר נחירה, א"כ  ,חולין

האיך ילפינן מקרא ושפך את דמו דבשפיכה בעלמא סגי ואין 
שחיטה לעוף מן התורה, דלמא האי קרא מיירי בזמן שבני 

נחירה והיה סגי ישראל היו במדבר דאז הותר להם בשר 
בשפיכה בעלמא, משא"כ כשנכנסו לארץ ישראל ונצטוו על 

  .השחיטה שוב אין לחלק בין בהמה לעוף
 

וכתב לתרץ דעכצ"ל דמאן דיליף מושפך לומר אין שחיטה 
לעוף מה"ת ס"ל כר' ישמעאל דלא בא הכתוב אלא להתיר 

 להם בשר תאוה ובשר נחירה לא אישתרי כלל במדבר עיי"ש.
 

 
, כתב דפלוגתת ר' ישמעאל )דף י"ז.(שי יעב"ץ עמ"ס חולין ובחדו

ור' עקיבא אי הותר להם בשר נחירה או שנאסר להם לגמרי 
בשר תאוה, תליא בפלוגתא דר' מאיר ור' שמעון במסכת חולין 

בי אי שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה או לא, דר )דף פ"ח.(
ה, ס"ל לא שמה שחיט בי שמעוןס"ל שמה שחיטה ור מאיר

)דשחיטה שאינה באותו ואת בנו  בי מאירמאי טעמיה דרדאיתא שם, 

גמר שחיטה שחיטה  ,, אמר ר' יהושע בן לויראויה שמה שחיטה(
משחוטי חוץ, מה התם שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, 

דס"ל  בי שמעוןוראף ה"נ שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, 
שחיטה לא שמה שחיטה גמר מטבוח טבח והכן מה להלן 

אף כאן שחיטה ראויה, ופריך הגמ'  )כדכתיב כי אתי יאכלו(ראויה 
ור"ש נמי ליגמר משחוטי חוץ, ומשני דנין חולין מחולין ואין 

 דנין חולין מקדשים עיי"ש. 
 

והנה יש לבאר דלר' ישמעאל דס"ל דבשר תאוה נאסר להם 
ופירש"י דהכל בכלל אזהרת הכתוב איש איש מבית ישראל 

ור או כשב וגו' ואל פתח אוהל מועד לא הביאו אשר ישחט ש
וגו', והיינו דקרא דשחוטי חוץ מישתעי גם בבשר חולין, א"כ 
מאי קאמר ר"ש דלא ילפינן משחוטי חוץ לענין שחיטה שאינה 
ראויה דחולין מקדשים לא ילפינן, הרי האי קרא קאי נמי על 
בשר חולין, ושפיר יש ללמוד משחוטי חוץ דשחיטה שאינה 

ויה שמה שחיטה, וצ"ל דר"ש דס"ל דאין ללמוד משחוטי רא
חוץ משום דחולין מקדשים לא ילפינן, ס"ל כר"ע דלא בא 
הכתוב אלא לאסור להם בשר נחירה ובמדבר בשר תאוה הותר 
להם, וקרא דשחוטי חוץ לא מיירי רק בקדשים בלבד, וממילא 
מובן דר"מ דיליף משחוטי חוץ ולא חש להא דמקדשים לא 

ן, משום דס"ל כר' ישמעאל דבשר תאוה נאסר להם וקרא ילפינ
דשחוטי חוץ כולל נמי חולין, ולכן שפיר ילפינן מיניה 

 דשחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה עכ"ד.
 

ובזה יבואר לנכון דברי המדרש, אומר היה ר"מ עשה מצוה זו 
שבשבילה תיכנס לארץ, דדייקא ר"מ לשיטתיה דס"ל שחיטה 

יטה, דילפינן משחוטי חוץ כיון דקראי שאינה ראויה שמה שח
דשחוטי חוץ קאי גם על בשר חולין בזמן שהיו בני ישראל 
במדבר שנאסר להם בשר תאוה כר' ישמעאל, ומעתה ס"ל אין 
שחיטה לעוף מן התורה, ומעתה לא הוי ס"ד דנבילה אישתרי 
לכהנים מכח מליקה, דשאני מליקה דאין שחיטה לעוף מן 

ס"ד כלל דמה שאליהו אכל מבי טבחי  התורה, וא"כ לא הוי
דאחאב היה משום דנבילה וטריפה הותרו לכהנים, וממילא 
דליכא להוכיח מקרא דיחזקאל דאליהו היה כהן, וי"ל דאליהו 
לא היה כהן, ומוכרח דאלישע נמי לא היה כהן שהרי השתמש 
בו, ומהשתא ילפינן ממה דכתיב ויבא לחם בכורים דכל 

יו הקריב ביכורים, ומינה דמצוה המביא דורן לת"ח כאל
ביכורים שייך גם קודם כניסתם לאר"י, ולכן דרש ואמר עשה 

 מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ ודו"ק.
 



 

 ז 

 
פרשת במדבר ופרשת ]עוי"ל, עפימש"כ בספר כרם חמד  ב(

  )דף ל"ז:(לבאר מה שדרשו חז"ל במסכת קידושין  [ואתחנן
עשה מצוה זו  ביאה דכתב רחמנא גבי פסח למה לי, לומר

      שבשבילה תיכנס לארץ, דדרשה זו א"ש דווקא למאן 
ש דשכר מצוה איכא בהאי עלמא, דלפי"ז שפיר י בירא ליהדס

דבשכר קיום המצוה יזכו להיכנס לארץ, משא"כ למאן  לומר
דס"ל דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא לא מצינן למידרש הכי 

צוה זו עיי"ש, ולפי"ז גם הדרשה גבי ביכורים עשה מ
שבשבילה תיכנס לארץ, א"ש רק אי אמרינן שכר מצוה בהאי 

 עלמא איכא.
 

  כתב לבאר הטעם דשכר מצוה  )פרשת וישב(ה -ובספר מתת י
 בהאי עלמא ליכא, כיון דעיקר תשלום השכר הוא בעבור 
שיצר לב האדם רע מנעוריו ובכל יום ויום מתגבר ומתחדש 

גדו במלחמה כבידה, להסיתו מדרך ה', והאדם צרך לעמוד כנ
למאן לשמוע לעצתו ולהדבק בקיום מצות ה', בגין כך בדין 
שישולם שכרו, משא"כ אילו לא היה יצר סוכן בנו להדיחנו 

  .מקיום המצות לא היה בדין ליתן שכר
 

השוכר את הפועל להעביר  )דף כ"ה:( בודה זרהואיתא במסכת ע
ה שיתקיים אסור, יען שהפועל רוצ  חביות של יין נסך שכרו 

     האיסור ולא ישבר מאליו כדי שלא יפסיד שכרו, ויש 
ללמוד מכאן דכל היכי דרוצה בקיומו של איסור שכרו אסור, 

שאסור  בודה זרהובאשר לכך כיון דהיצר הרע נחשב כע
    לא יהיה בך אל זר  )דף ק"ה:(בהנאה וכדרשת חז"ל במסכת שבת 

 ר הרער זה יצאיזהו אל זר שהוא בלבו של אדם הוי אומ
  עיי"ש, ולכן שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, דהא כאמור 
השכר המצות הוא מחמת היצר הרע, ונמצא דאילו היו 
מקבלין שכר בהאי עלמא היה נחשב האדם כרוצה בקיומו 

 אשר שכרו אסור.
 

וסברת המ"ד דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, היינו משום 
הרע למלאך טוב דאיתא במפ' כי לעתיד לבוא יתהפך היצר 

    וממילא דלעתיד יהא שכרו מותר בהנאה, ונמצא דאי 
אמרינן דכל העומד לשחוט כשחוט דמי הו"ל כאילו כבר 
 שחוט ונתהפך לטוב, ואמרינן דאגלאי מילתא למפרע 
       שמשעה ראשונה נידון כשחוט וכאילו הוא כבר מלאך 

גם  דמותר להנות מקיומו, ולכן שפיר אפשר לקבל שכר טוב
 בהאי עלמא עיי"ש.

 
דזה תליא בפלוגתא דתנאי אי אמרינן ש לומר ולפלפולא י

ברירה או אין ברירה, דאי ס"ל יש ברירה שפיר י"ל דכיון 
דסופו להתהפך למוטב איגלאי מילתא למפרע שנידון מעתה 
כמלאך טהור, משא"כ אי ס"ל אין ברירה לא שייך להתירו 

נות על ידו, ולכן אי למפרע כמלאך טוב ולעת עתה אסור לה
 אפשר לקבל שכר בהאי עלמא.  

 
ולפי"ז דברי המדרש מבוארים, דדייקא אומר היה ר' מאיר 
עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ, דרק ר"מ לשיטתיה 

)דף מצי דריש הכי, דכיון דס"ל יש ברירה עיין במסכת גיטין 

ש , ולפי"ז שפיר י"ל דכיון דסופו להתהפך למוטב שפיר יכ"ה:(
לומר דנידון מעתה כמלאך טוב, ולפי"ז י"ל דשכר מצוה בהאי 
עלמא איכא, ולדידיה שפיר י"ל עשה מצוה זו שבשבילה 

 תיכנס לארץ ודו"ק.
 

להקשות,  )פרשת פנחס(ג( עוי"ל, עפימש"כ בספר טל חיים 
עמש"כ הרבינו בחיי דלכן טימא אליהו לבן הצרפית משום 

, )דף ס"א.(א במסכת יבמות דקברי עכו"ם אינן מטמאין, הלא אית
אומר, קברי עכו"ם אינן מטמאין  בי שמעון בר יוחאיוכן היה ר

, שנאמר ואתן צאני צאן מרעיתי אדם )את המאהיל עליהם(באהל 
)וגבי טומאת אהל אתם, אתם קרויין אדם ואין העכו"ם קרויין אדם 

, מיתיבי, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל כתיב אדם כי ימות באהל(
, ומשני דילמא )במדין כתיב ומדבעו טומאת שבעה אלמא מיטמו(טאו תתח

איקטיל חד מישראל, רבינא אמר נהי דמעטינהו קרא מאטמויי 
באהל דכתיב אדם כי ימות באהל, ממגע ומשא מי מעטינהו 

)וגבי מגע אשכחן נוגע בעצם או בחלל דלא כתיב אדם הלכך אע"ג דלא מיקרו מטמו במגע קרא 

  .עיי"ש ובמשא(
 

מבואר מזה דמטומאת מגע ומשא לא מעטינהו קרא וגם קברי 
עכו"ם מטמאים במגע ומשא, א"כ אליהו שנגע בהילד 
כדכתיב בקרא ויתמודד על הילד שלש פעמים וגו' ופירש"י 
מלשון מדה נשתטח עליו, א"כ האיך כתב הרבינו בחיי 

 דאמרינן קברי עכו"ם אינן מטמאין.
 

י במחלוקת הרמב"ם והיראים אך י"ל דזה תלוי באשלי רברב
, דהרמב"ם ס"ל כרבינא ה"ג(-)פ"גמובא בהג"מ בהל' אבל 

דמטמא במגע ומשא, והיראים סובר דגם במגע ומשא אינו 
ממלחמת מדין דנצטוו ישראל כל  ראמטמא, ועל קושית הגמ

הנוגע בחלל תתחטאו, יתרץ היראים כתירץ הראשון של 
בהל'  שנה למלךבמ הגמרא דילמא איקטיל חד מישראל, ועיין

אריכות בזה, ועיין בספר דבש לפי מהחיד"א  ה"א(-)פ"גאבל 
 .)דף ס:(, ובספר פתח עינים מסכת יבמות )מערכת צ אות כ'(

 
אך לכאורה מה שחידש היראים דקברי עכו"ם אינן אפילו 

 )שם(הא, הא לכאורה מש"ס דיבמות  א ליהבמגע, צ"ב מנ
בספר בנין אריאל משמע דליכא מאן דפליג עלה, אך כתב 

)עיין בילקוט , דהיראים הוציא דין זה ממה דדרשו חז"ל )פרשת מטות(

דפנחס בעצמו הרג את בלעם ולמדו זאת מקרא, עיין  פרשת מטות(
, א"כ קשה הלא פנחס היה כהן ח(-)פרשת מטות ל"אבתרגום יונתן 

ואיך נטמא לו במגע, דהא בתורה כתיב דהרגו לפי חרב, והוה 
צמו של בלעם דחרב הרי הוא כחלל עיין פסחים כאלו נגע בע

, ומכאן הוציא היראים דינו דקברי עכו"ם אינן מטמאין )דף י"ד:(
 אף במגע ומשא.
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אך זה תלוי במחלוקת הגמרא מתי נתכהן פנחס, דאיתא 
, אמר ר' אלעזר אמר ר' חנינא, לא נתכהן )דף ק"א:(במסכת זבחים 

לזרעו אחריו ברית פנחס עד שהרג לזמרי, דכתיב והיתה לו ו
, ורב אשי אמר, לא )תחת אשר קנא אלמא מכאן ואילך הוא(כהונת עולם 

)בימי יהושע בשבט בני גד ובני נתכהן פנחס עד ששם שלום בין השבטים 

ראובן שבנו את המזבח בעבר הירדן ובקשו שאר השבטים לעלות עליהם לצבא ושלחו את פנחס 

ונשיאי העדה וראשי , דכתיב וישמע פינחס הכהן לדבר עמהם(
)בכל מקום אתה מוצא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן אין כהונה כתובה אלפי ישראל וגו' 

עיי"ש, ולפי"ז אי ס"ל דנתכהן פנחס  אלא באלעזר וכאן כתובה בפנחס(
כשהרג זמרי, שפיר איכא ראיה לשיטת היראים דקברי עכו"ם 

למ"ד  אינן מטמאין במשא מפנחס שהיה כהן והרג בלעם, אך
דפנחס לא נתכהן עד ששם שלום בין השבטים, ואפילו ככהן 
הדיוט לא נחשב עד הזמן ההוא, לפי"ז ליכא ראיה מפנחס 

 לשיטת היראים עכ"ד הבנין אריאל.
 

וכתב הטל חיים די"ל דמחלוקת הנ"ל מתי נתכהן פנחס תליא 
אי כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, דאי הוי שלוחי דידן 

דאפילו  )סי' נ"ג סעיף י"ט(ן הכנסת דאיתא בשו"ע או"ח הוי כמו חז
אחד יכול לעכב, משא"כ אי הוי שלוחי דרחמנא לא בעי כלל 
להסכמת הבעלים, ולפי"ז מאן דס"ל דפנחס נתכהן מיד 
כשהרג לזמרי, ס"ל דכהנים הוי שלוחי דרחמנא ואף אם לא 
נתרצי הבעלים שהוא יעשה העבודות בקרבנות שהקרבנות הם 

ל כלל ישראל, אין הם יכולים לעכב דשלוחי דרחמנא בשבי
נינהו ואינו תלוי כלל בריצוי הבעלים, ולמ"ד דנתכהן פנחס 
כששם שלום בין השבטים ס"ל דכהנים הוי שלוחי דידן והיה 

 צריך לריצוי הבעלים. 
 

נמצא לפי"ז דאי ס"ל דכהנים הוי שלוחי דידן ולא נתכהן פנחס 
פי"ז כשפנחס הרג לבלעם לא עד ששם שלום בין השבטים, ול

נתכהן עדיין, והיה אז מותר לטמא עצמו עם מתים, ולפי"ז אין 
ראיה דקברי עכו"ם אינן מטמאין במגע ובמשא, אלא אמרינן 
דמטמאין, דהא אין לנו ראיה שאינו מטמא במגע ובמשא, 
ושוב אי אפשר לומר דפנחס זה אליהו דהיאך היה יכול לטמא 

ה כהן, דאפילו אי אמרינן דעכו"ם עצמו לבן הצרפית אם הי
היה, מנלן דעכו"ם אינו מטמא במגע ובמשא, אבל אי ס"ל 
כהנים הוי שלוחי דרחמנא ולפי"ז נתכהן פנחס כשהרג לזמרי, 
ובעת שפנחס הרג את בלעם כבר היה נתכהן בכהונה, ולפי"ז 
עכצ"ל דקברי עכו"ם אינן מטמאים במגע ובמשא כשיטת 

ל דפנחס זה אליהו ואליהו היה יכול היראים, ולפי"ז שפיר י"
לטמא עצמו לבן הצרפית כיון דהיה עכו"ם ואינו מטמא במגע 

 ובמשא עכ"ד הטל חיים.
 

, אמר רב הונא בריה דרב )דף כ"ג:(ואיתא במסכת קידושין 
שלוחי דרחמנא נינהו, דאי  )לענין הקרבת קרבנות(יהושע, הני כהני 

מידי דאנן לא מצינן סלקא דעתך שלוחי דידן נינהו מי איכא 
עבדינן ואינהו מצי עבדי עיי"ש, מבואר מזה דכהנים הוי 

 שלוחי דרחמנא.

איבעיא להו, הני כהני שלוחי  ,איתא )דף ל"ה:(והנה במס' נדרים 
דידן הוו, או שלוחי דרחמנא עיי"ש, ובתוס' שם הקשו דאמאי 
לא פשטה הגמ' דע"כ כהנים הוי שלוחי דרחמנא, דל"ש לומר 

וחי דידן, דמי איכא מידי דאנן לא מצי למיעבד, דהוי של
יהושע  וכמו שהוכיח רב הונא בריה דרב ואינהו מצי עבדו,

 .)דף כ"ג:(במס' קידושין 
 

ובהואיל משה פרשת וישב הבאנו מבעל הברך משה זצ"ל 
 ,ולא ,פריך הגמ' על ר"ה בריה דר"י )שם(לתרץ, דהנה בקידושין 

יה ושליח מצי משוי, והא עבדא דאיהו לא מצי מקבל גיט
ומשני ולא היא, ישראל לא שייכי בתורת קרבנות כלל, עבד 

)אם אינו מקבל גיטו משום דלא יצא הגט מרשות רבו מקבל הוא גט לחברו  שייך בגיטין

נראין  ,דתניא ,שאינו עבדו של רבו אלא של איש אחר דהא יצא הגט לרשות שאינו שלו(
יד רבו של חבירו אבל הדברים שהעבד מקבל גיטו של חבירו מ

  .עכ"ד הגמ' )אם היו שניהם של איש אחד(שלו לא מיד רבו 
 

 )פרשת לך(ובזוה"ק  )ויקרא פכ"ז סי' י'(ומעתה לפי מה דאיתא במד"ר 
דמילה הוי כקרבן, ולכן מלין לשמונה, כדכתיב בקרבן ומיום 
השמיני והלאה ירצה וגו' עיי"ש, א"כ נמצא דגם ישראל 

ע"י שמלין את בניהם, דהוי כמקריב קרבן, איתנייהו בקרבן, 
ושוב י"ל דכהנים שלוחי דידן נינהו, דאנו יכולים לעשותם 
שלוחינו כיון דגם ישראל יש לו שייכות בקרבן, ולכן במס' 
נדרים לא הוכיח הש"ס מהא דרב הונא בריה דר"י, ור"י בריה 

 עכ"ד. דר' יהושע ס"ל דמילה ל"ה כקרבן ולכן הוכיח שפיר
 

מסכת באיתא יש להביא ראיה דמילה הוי כקרבן, דוהנה 
האב חייב בבנו למולו ולא האם, וילפינן לה  ,)דף כ"ט.(קידושין 

מדכתיב גבי מילה וימל אברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו 
אלהים, ודרשינן אותו ולא אותה, ומכאן דנשים פטורות ממ"ע 

ן דמילה, והקשו בתוס' למ"ל קרא, תיפ"ל דבלא"ה פטורי
דמצ"ע שהז"ג הוא, דנימול בשמיני ללידתו, ותירצו דכיון 
דמיום השמיני והלאה אין לה הפסק, לאו זמן גרמא הוא, וא"ת 
אכתי מ"ע שהז"ג הוא דאין מלין אלא ביום, וי"ל דאתיא כמ"ד 

 עיי"ש. דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום ובין בלילה
 

מסכת כ"ז א"ש למ"ד בד המהרי"ט ובעצמות יוסףוהקשו 
דמילה שלא בזמנה נוהג בין ביום ובין בלילה,  )דף ע"ב:(יבמות 

אבל לפי"מ דקיי"ל דגם מילה שלא בזמנה אינה אלא ביום, 
, ותי' בספר נחלת יעקב א"כ הדקל"ד למ"ל קרא דאותו עכ"ק

לפימ"ש בספר מעיין החכמה לחדש דבקדשים  ,)דף ל"א.(יהושע 
ג, לפי"מ דמסקינן אמרינן דנשים חייבות אף דהוי מ"ע שהז"

דהא דנשים פטורות במ"ע שהז"ג  )דף ל"ה.(קדושין מסכת ב
ילפינן מתפילין, דהוקשה כה"ת כולה לתפילין ותפילין איתקש 
לת"ת, ובקדשים בתר למד אזלינן, ודבר הלמד בהיקש אינו 
חוזר ומלמד בהיקש, ולפי"ז אין לנו לימוד בקדשים דנשים 

קדשים נשים חייבות פטורות ממ"ע שהז"ג, ושוב י"ל דב
  .במצ"ע שהז"ג עיי"ש
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ולפימ"ש הרבינו בחיי דמצות מילה הוא כענין קרבן, ולפי"ז 
י"ל דהמ"ד דס"ל דמילה שלא בזמנה אינה נוהגת אלא ביום, 
   ס"ל משום דדמי לקרבן ובקרבן כתיב ביום צוותו, ביום 
זבחו, דאינו אלא ביום, וכיון דהוי כקדשים, שוב אמרינן 

, ולכן צריכין מן גרמאשהז צות עשהיבות אף דהוי מדנשים חי
דמילה עכ"ד, ולפי"ז  צות עשהקרא דאותו דנשים פטורות ממ

נמצא דמהא דצריך קרא דאותו מוכח דמילה הוי כקרבן, 
כיון דשייכי במילה, ושפיר  ונמצא דישראל איתנייהו  בקרבן

 י"ל דהוי שלוחי דידן.
 

מנה אינה אלא ביום, היוצא לנו מזה, דאי ס"ל מילה שלא בז
ולפי"ז אי אפשר לתרץ כמש"כ התוס' דמילה הוי מ"ע שלא 
הזמן גרמא משום דנוהג גם בלילה, ולכן עכצ"ל דהו"א דנשים 
חייבות במילת בניהם משום דמילה הוה כקרבן, ולפי"ז י"ל 
דכהנים הוי שלוחי דידן, משא"כ אי ס"ל מילה שלא בזמנה 

כמו שתירצו התוס', ותו אין  נוהג ביום ובלילה, א"כ שפיר י"ל
הכרח לומר דמילה הוא כקרבן, ולפי"ז עכצ"ל דכהנים הוי 

 שלוחי דרחמנא.
 

בפלוגתא דתנאי אי מילה שלא  )דף ע"ב:(והנה במסכת יבמות 
      בזמנה נוהג רק ביום או גם בלילה, מבואר דפליגי אי 
דרשינן וי"ו דוביום השמיני לרבות מילה שלא בזמנה, דאי 

   נן וי"ו אז ס"ל דמילה שלא בזמנה אינה אלא ביום, דרשי
ומאן דלא דריש וי"ו ס"ל דמילה שלא בזמנה נוהג ביום 

 ובלילה עיי"ש.
 

, ר' מאיר אומר, בכל יום ארבע )דף מ"ה.(ואיתא במסכת יומא 
והיום חמש, אחת של מערכה גדולה, ואחת של מערכה  )מערכות(

אם אין אש של מערכה גדולה )ששניה של קטורת, ואחת של קיום האש 

, ואחת לאיברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב מתגבר מוסיפין עליו מזה(
, ואחת שמוסיפין בו ביום )שלא ניתנו על מערכה או ניתנו ולא הספיקו להתעכל(

וכו', ורבי מאיר איברים ופדרים  )ליטול ממנו גחלים לקטורת של לפני ולפנים(
)וא"ו , נפקא ליה מואש בעי מערכה()דשלא נתעכלו מבערב מנא ליה 

 דריש ווין.  בי מאירמבואר מזה דר, (דריש, ורבנן וא"ו לא דרשי עיי"ש
 

)על קרבן אביו שהפרישו אביו בחייו , יורש סומך )דף ב.( ואיתא במסכת תמורה

)אם המיר בקרבן שהפריש אביו בחייו תמורתו , יורש ממיר ולא הספיק להקריבו עד שמת(

ר' מאיר, ר' יהודה אומר יורש אינו סומך יורש אינו  דברי תמורה(
ממיר, מאי טעמא דר"מ, אמר לך אם המר ימיר לרבות היורש 
וכו', ור"י האי אם המר ימיר מאי עביד ליה, לרבות את האשה 

)דאיצטריך ליה ואם המר ימיר לרבות , ולר"מ )שתמורתה תמורה ולקיא משום לאו דלא ימיר(

 )מדמצי למיכתב אם המר ימיר וכתיב ואם(פקא ליה מואם אשה מנא ליה, נ יורש(
גם מילה  בי מאירדריש ויו, וא"כ לר בי מאירעיי"ש, הרי דר

 שלא בזמנה אינו אלא ביום.
 

עשה  בי מאירובזה יבואר לנכון דברי המדרש, אומר היה ר
לשיטתיה  בי מאירמצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ, דדייקא ר

  "ז מילה שלא בזמנה אינה אלא דס"ל דדרשינן וי"ו, ולפי
  ביום, וקשה למ"ל קרא דאותו למעט נשים, וצ"ל דהו"א 

 מן גרמא,דכיון דמילה הוה כקרבן נשים חייבות אף במ"ע שה
 ולפי"ז מוכח דמילה הוי כקרבן, ולפי"ז י"ל דכהנים הוי 
שלוחי דידן, ולא נתכהן פנחס עד ששם שלום בין השבטים, 

    דיין לא נתכהן בכהונה, ולפי"ז וכשפנחס הרג את בלעם ע
אין לנו ראיה לשיטת היראים דקברי עכו"ם אינן מטמאים 

  .במגע ובמשא
 

ולפי"ז אי אפשר לומר דפנחס זה אליהו דהאיך היה יכול 
אליהו לטמא עצמו בבן הצרפית, דאין לומר דהילד היה 
עכו"ם, דהא אין לנו ראיה דעכו"ם אינו מטמא במגע ובמשא, 

אליהו לא היה כהן, א"כ ע"כ גם אלישע לא היה כהן, ולפי"ז ד
דאי היה כהן היאך היה מותר לשמש אליהו וכנ"ל מהירושלמי 
דאסור, ולפי"ז עכצ"ל דמה שהביאו לו לחם ביכורים לאו 
ביכורים ממש היה, אלא כיון דאלישע היה תלמיד חכם 
והמביא דורון לתלמיד חכם כאלו הקריב ביכורים, ולכן אמר 

הביאו לו לחם ביכורים, ןנשמע מזה דיכולין לקיים הקרא ש
מצות ביכורים קודם שנכנסו לארץ, ולכן דרש ואמר עשה 

 מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ ודו"ק.
 
 

**** 
 

ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך ולביתך 
ואיתא בילקוט פרשת ראה  אתה והלוי והגר אשר בקרבך:

ין טוב אלא תורה דכתיב ושמחת בכל הטוב, א )אות תתצ"ב(
כי לקח טוב נתתי לכם, לפיכך משה מזהיר את 

 וצ"ב. ,ע"כישראל עשר תעשר 
 

, בעא מיניה רבי מר' (.)דף קי"טבמסכת שבת והנבס"ד, דאיתא 
        ישמעאל ברבי יוסי, עשירים שבארץ ישראל במה הן 

    עשר , א"ל בשביל שמעשרין שנאמר )לעושר גדול כזה(זוכין 
וכן איתא במסכת תענית  ,עשר בשביל שתתעשר עיי"ש תעשר
, ואמר ר' יוחנן מאי דכתיב עשר תעשר עשר בשביל )דף ח:(

 שתתעשר וכו' עיי"ש. 
 

)פרק כתב לפרש מאמר חז"ל בפרקי אבות , )דף ק"ג(ובלחמי תודה 

מסורת סייג לתורה מעשרות סייג לעושר, דדרשא  ,ג' משנה י"ג(
 ,ש רק למ"ד יש אם למסורתהנ"ל עשר בשביל שתתעשר א"

שפיר י"ל דדרשינן  ,דכיון דבגוף התורה לא הזכיר נקודות
תעשר בשי"ן ימנית, משא"כ למ"ד יש אם למקרא ואזלינן בתד 

וכיון דהקרי הוא בשי"ן שמאלית לא שייך לדרוש מכאן  ,הקרי
דבשי"ן שמאלית אין פירושו עשירות, וזה  ,דזוכין לעושר

ולכן  ,לתורה היינו דיש אם למסורת כוונת המשנה מסורת סייג
דשפיר דרשינן עשר בשביל שתתעשר  ,מעשרות סייג לעושר

 דזוכין לעשירות בשביל מצות צדקה עכ"ד.



 

 י 

הנה המפ' הקשו היאך יצאו ישראל ממצרים קודם הזמן, ו
דהגזירה היתה ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, והם לא 

  .היו במצרים כ"א רד"ו שנים
 

הביא מספר  )אות ק"ד(וט ראובני השלם פרשת בא ובספר ילק
עה"פ והכנעני אז בארץ וז"ל, בברית בין  )פרשת לך לך(ציוני 

הבתרים כשנגזר גלות על אבותינו, ירדו מלאכי השרת 
למצרים, ושהו שם עד שבאו ישראל לשם ויצאו משם, כל 
אותו זמן היו המלאכים שם, וכשנגאלו ישראל יצאו המלאכים 

התחיל חשבון הגאולה מברית בין הבתרים שהרי  אתם, ולכן
המלאכים נשתעבדו מאותה שעה, והיינו דכתיב יצאו כל 

)דף צבאות ה' אלו המלאכים עכ"ל, ועיין בבגדי אהרן פ' מסעי 

בשם הזוה"ק ביום ההוא יצאו צבאות ה' שהמלאכים  קי"ד מדהפ"ס(
 .השלימו הזמן עיי"ש

 
אמר ר' יהושע  ,ף פ"ח:()דשבת מסכת איתא באך כתבו להעיר, ד

בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאה"ש לפני בן לוי, 
מה לילוד אשה בינינו, אמר להם לקבל תורה  , רבש"ע הקב"ה

חמדה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים בא, אמרו לפניו 
וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר 

תפקדנו, ה' אדונינו מה  ודם, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי
אמר  ,תנה הודך על השמים וכו'אדיר שמך בכל הארץ אשר 

אנכי ה'  לפניו, רבש"ע תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה, 
כלום למצרים  , אמן להןאלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים

 וכו' עיי"ש,לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם ירדתם 
והם השלימו הזמן א"כ ולפי הנ"ל דהמלאכים ירדו למצרים 

 הדרא טענתם דהם יקבלו את התורה.
 

הביא מספר טעמי סוכה  )דף ס"ב ע"ג(ובספר מאמר מרדכי עה"ת 
וז"ל, טעם למצות סוכה כדי להשלים הגלות מה שלא נשלם 

  .במצרים, וסוכה הוא כמו גלות מדירת קבע לדירת ארעי עיי"ש
 

א במדרש, אמר הביא מה דאית )סוף פ' אמור(ובספר אפריון עה"ת 
ר"א בר מרוס למה אנו עושין סוכה אחר יוהכ"פ, אתה מוצא 

הוא  הכפורים םבר"ה הקב"ה יושב בדין על באי העולם, וביו
חותם הדין, שמא יצא דינם של ישראל לגלות, ועי"כ עושין 

סוכה וגולין מבתיהם לסוכה, והקב"ה מעלה עליהן כאלו גלו 
 לבבל עיי"ש.

 
כתב, דהא דאמרינן  )דף י"ז ע"ד( ובספר חמודי צבי פ' בראשית

דסוכה דירת ארעי  י ס"לדמצות סוכה משלים הזמן, זהו רק א
בעינן, משא"כ למ"ד דסוכה דירת קבע בעינן, אז ישיבת סוכה 

 לא נחשב לגלות ואינו משלים הזמן עיי"ש.
 

)כשיעור משך  שתים כהלכתן ,תנו רבנן ,איתא )דף ו:(ובמסכת סוכה 

ו טפח, ר"ש אומר שלש כהלכתן ורביעית ושלישית אפיל  סוכה(
)כמה אפילו טפח, במאי קא מיפלגי, רבנן סברי יש אם למסורת 

בסכת בסכת  שכתב משה ומסר בספר תורה לישראל היא האם והעיקר ולא כמו שהוא נקרא(
הרי כאן  )בסכת תשבו ישבו בסכת כי בסכות הושבתי חד מלא ותרין חסרין(בסוכות 

פשו להו תלתא שתים כהלכתן, ואתאי ארבע, דל חד לגופיה 
הלכתא וגרעתא לשלישית ואוקמיה אטפח, ר"ש ס"ל יש אם 
למקרא בסוכות בסוכות בסוכות הרי כאן שש, דל חד קרא 
לגופיה פשו להו ארבע שלש כהלכתן אתאי הלכתא וגרעתה 

מבואר דלמאן  )דף ז:(, ולהלן לרביעית ואוקמה אטפח עיי"ש
 דדירת עראי בעינן עיי"ש.דאמר שתים כהלכתן אמרינן 

 
ובזה יבואר כוונת הילקוט, ושמחת בכל הטוב אין טוב אלא 
תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, לכם דייקא ולא 
להמלאכים, והטעם דהתורה לא ניתנה להמלאכים, כמו 
שהשיב להם משה כתיב אשר הוצאתיך מארץ מצרים 

מלאכים והמלאכים לא היו במצרים, ומעתה לא שייך לומר דה
השלימו הזמן וקשה היאך יצאו בני ישראל ממצרים קודם 
הזמן, וצ"ל דהסוכה משלים, וזהו רק אי ס"ל דסוכה דירת 
עראי בעינן, ומינה דס"ל יש אם למסורת, ושפיר יש לדרוש 
עשר בשביל שתתעשר, לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר 

 תעשר עשר בשביל שתתעשר ודו"ק.
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