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גנוזות וכת"י
מחידושי תורתם של גדולי הדורות זיע"א שלא שזפתם עין הדפוס

"ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי
מן העץ ואוכל" (בראשית ג ,יב)
יש ללמד זכות על אדם הראשון ,שלא היה כפוי טובה
באומרוא "האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ
ואוכל" ,דהנה לכאורה בשלמה חוה לא היה לה לאכול ,אף
שלא מתה בנגיעתה כמו שאמר לה הנחשב ,דמן הנגיעה
ליכא ראיה ,דלא נצטווה האדם על הנגיעה .אבל אדם
ראה שחוה אכלה ולא מתה ,ומזה היה לו ראיה ברורה
לכאורה להדיא על אכילתו ,א"כ באמת אפשר לומר שחוה
לא נצטו[ת]ה על אכילה כמו שנאמרג "ויצו ה' [אלהים]
על האדם" ,אבל מדחזינן שהעניש הקב"ה [את] חוה על
אכילתה ,ש"מ דבציווי האדם גם היא היתה בכלל ,שהיתה
אז בכוחו של אדם ,אבל אח"כ שיצתה מכוחו ונעשית בריה
חדשה ,היא עכשיו כמוהו ,והוזהרה על אכילתה.

חידושי הגאון החתם סופרח,
כ"י תלמידו ר' יהודה רוזנפעלד זצ"לט.

"ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי
השומר אחי אנוכי .ויאמר מה עשית קול דמי אחיך
צועקים אלי מן האדמה" (בראשית ד ,ט-י)
מאמר רבה (דט"ו ע"בי)" ,ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך".
משל לאיפרכוס שהיה מהלך בתוך פלטין שלו ומצא הרוג
ואחד עומד על גביו ,אמר ליה מי הרגו ,אמר ליה אנא בעי
ליה גבך ואת בעי ליה גבי ,אמר ליה לא אמרת כלום .משל
לאחד שנכנס לגינא וליקט תותין ואכל והיה בעל הגינה רץ
אחריו ,אמר ליה מה בידך ,אמר ליה אין בידי כלום ,אמר
ליה והרי ידך מלוכלכת .כך אמר ליה קין להקב"ה השומר
אחי אנכי ,אמר ליה הקב"ה הא רשע דמי אחיך צועקים.
משל לאחד שנכנס למרעה וחטף גדי אחד והפשילו לאחוריו

חידושי הגאון החתם סופר זצ"ל

א"כ יש לאדם למצא פתח לזכותה ,ולהביא ראיה ממנה
שלא מתה באכילתה ,אבל אדם היה מסופק בזה ,כמו
שמצינו עכשיו דעות מחולקים בין משקין היוצאים מהן
אם הם כמותם או לאד .ואיתא במדרשה שסחטה לו ענבים,
וזה היה עץ הדעתו ,וא"כ בממ"נ אם נאמר דמשקין היוצאין
מהם אין כמותם ,ולא היתה חוה בכלל האיסור ,ואין להביא
ראיה מאכילתה א"כ מותר לסחוט משקין מפרי עץ הדעת
ולאכול .ואם נאמר דמשקין היוצאין מהן כמותם ואסור
לסחוט מעץ הדעת אפי' משקין ,א"כ גם חוה היתה בכלל
האיסור ,ואפילו הכי לא מתה בשעת אכילתה ,והיה לאדם
פתחון פה להביא ראיה ממנה ,לכן אמר "האשה אשר נתת
עמדי" ,היינו שהיתה בשעת הציווי בכוח ,ולא בריה בפני
עצמו ,והיא נתנה לו מן העץ דהיינו משקין היוצאין מן
העץ ,ואוכלה על דרך ממה נפשך.

ובאמת צדקו מעשה ד' ,דאין להביא ראיה ממה שלא
מתה בשעת אכילה ,דלא אמר הקב"ה רק "ביום אכלך ממנו
מות תמות"ז ,לא כיון שתצא נפשו באותו שעה ,רק מאותו
שעה תתחיל המיתה ,כמו שנוהג העולם באמת ,שאדם מת
מיד שנולד ,דהיינו בכל יום הולך כח החיוני הטבעי ,רק
שנתמלא במיני מאכל ,ובכל יום ויום נתמעט כח הטבע
ויתרבה באדם כח הממולא ע"י מאכל ,עד לבסוף שכח
החיוני הטבעי הוא מועט וע"י זה מת האדם ,לכן אמר "ביום
אכלך ממנו [מות] תמות" ,אבל באמת משקין היוצאין מן
העץ גם בכלל איסור היה ,אבל אדם טועה בזה ,לכן היה לו
טענה גמורה נגד ה' ולא היה כפוי טובה.

א .בראשית ג ,יב .ב .שם פסוק ד .ג .שם ב ,טז .ד .חולין דף קכ ע"ב .ה .בראשית רבה פרשה יט פיסקא ה .ו .סנהדרין דף ע ע"א .ז .בראשית ב ,יז .ח.
חידוש זה הובא בקיצור נמרץ בתורת משה להחתם סופר (ח"א דף א ע"ב) ,וכאן בא בהרחבה יותר .ט .חידושי החתם סופר כפי שכתבם תלמידו רבי יהודה
רוזנפעלד זצ”ל מאותה עת שלמד בישיבתו הגדולה בפרשבורג בשנת תק”ץ ,בנוסף לכך העתיק חידושים מכת”י רבו מהשנים תקפ”ו-פ”ז ,היה למדן גדול
וכמה מחידושיו למסכתות הש”ס מצורפים בכתב היד ממנו נלקח חידו”ת זה .י .פרשה כב פיסקא ט.

חידושי הג"ר יהודה עוזיאל זצ"ל

והיה בעל המרעה רץ אחריו ,אמר ליה מה בידך ,אמר ליה
אין בידי כלום ,אמר ליה והרי הוא מפעה אחריך .כך אמר
הקב"ה לקין קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה ,עכ"ל
המדרש.
מה שראוי להבין בזה המאמר ,ראשונה מה הוקשה
להם לרז"ל בפסוק שעשו אלו המשלים שלא די להם במשל
אחד כי אם בשלשה משלים ,ולכאורה הכל נראה ענין אחד,
והנמשל הוא שלא היה יכול קין להעלים מהקב"ה הריגת
אחיו ,וא"כ מה הועילו בשלשה משלים .עוד קשה ,שדרך
רז"ל כשמביאים שלשה משלים כאלו או שלשה חלוקות
במאמר אחד שהם אומרים 'דבר אחר' ,או כל אמורא הוא
אומר החלוקה או המשל שלו ,אמנם להביא שלשה משלים
זה אחר זה לאיפרכוס ,לאחד שנכנס לגינה ,לאחד שנכנס
למרעה ,נראה בזה יותר הכפל.

שקול הוא לשון צעקה ומילת צועקים גם כן פשיטא ,א"כ
הפסוק הוא כפול בהכרח ,לא היה לו לומר כי אם באחד
משלשה אופנים ,או קול דמי אחיך בא אלי מן האדמה ,או
צעקת דמי אחיך בא אלי מן האדמה ,כמויא "ועתה הנה
צעקת בני ישראל באה אלי" ,או באופן אחר יותר נאות
וקצר ,דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה ,למה לי קול
וצעקה.

מחמת אלו השלש קושיות עשו חכמים שלשה משלים
אלו ,כל אחד לתרץ קושיא אחרת .במשל הראשון תרצו
הראשונה ,והוא לאפרכוס וכו' ,אמר לו אנא בעי ליה גבך
ואתה בעי ליה גבי ,כן אמר קין להקב"ה למה אתה שואל
לי שאתן לך חשבון ,מהבל אחי לא ידעתי ,כל שכן שאני
שואל אותו גבך ,לפי שהשומר אחי אנכי .רוצה לומר ,אני
הוא שומר העולם כדי שנדייק מזה שהקב"ה הוא שומר
אמנם מה שאתה צריך לידע הוא כי חז"ל הרגישו שלשה העולם ,וכמו ש[נ]אמריב "ה' ...שומר ישראל" ,אם כן אני
קושיות עצמיות ,ולכן הביאו אלו השלשה משלים לתרץ הוא השומר אתה הוא השומר! ועליך כביכול לתת דין
בכל אחד מהם קושיא אחת ,ואם כן נמצא שלא נשאר כאן וחשבון אלי עליו.
בא המשל השני לתרץ הקושיא האחרת ,ולפי שאינו
שום כפל.
והנה הקושיא הראשונה שהרגישו היא ,שאמר קין חולק עם המשל הראשון לכך לא אמר 'דבר אחר' ,והתירוץ
להקב"ה "השומר אחי אנכי" ,שבאמת שנראה זה נדרשתי הוא משל לאחד שנכנס לגינה ולקט תותין וכו' ,והרי
ללא שאלו ,שהקב"ה לא שאל לו כי אם "אי הבל אחיך" והיה ידך מלוכלכת ,ירצה עכשיו בפסוק ,שזה הקול אינו לשון
די כשאמר "לא ידעתי" ,לאי זה הוסיף ואמר "השומר אחי השמעת קול ,אלא לשון צבע שהוא כמו 'קלא אילן' שהביאו
אנכי" .בשלמא אילו אמר לו הקב"ה אי הבל אחיך ולמה לא בתלמודיג .ויהיה פירושו כן :אתה אומר לא ידעתי ,לא
שמרתיו ,זו היא התשובה השיבו כהלכה על ראשון ראשון אמרת כלום ,לפי שקול דמי אחיך צועקים ,רוצה לומר הרי
וכו' ,על מה שאתה שואלני אי הבל  -לא ידעתי ,ועל מה ידך מלוכלכת מצבע דמי אחיך .ולכך נקט בעל המאמר
שאתה אומר ולמה לא שמרת אותו ,היה אומר לו השומר תותין שעושין צבע משאר פירות.

בא המשל השלישי ותירץ הקושיא האחרת ,לאחד
אחי אנכי ,אמנם עכשיו הוא מיותר השומר אחי אנכי.
ועוד הרגישו ב' ,בדבר האל יתברך "קול דמי אחיך שנכנס למרעה וכו' ,א"ל והרי הוא מפעה אחריך .רצה
צועקים אלי" וכו' ,שהוא נכנס בלשון יחיד קול דמי אחיך בפסוק שהקב"ה נותן לו ב' סימנים לקין ,לומר שאי איפשר
ויוציא בלשון רבים צועקים ,לא היה לו לכתוב אלא קול דמי להעלים הענין ,האחד קול דמי אחיך לרמוז על לכלוך הדם,
השני דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה .באופן שלא נשאר
אחיך צועק אלי וכו'.
שום קושיא ויתור בפסוק עכ"ל.
עוד קשה שאחד משתי הצעקות הוא מיותר בפסוק ,לפי
יד
הג"ר יהודה בהה"ר יוסף עוזיאל זצ"ל .

יא .שמות ג ,ט .יב .תהלים קכא ,ד .יג .מנחות דף מ ע"א .יד .הג”ר יהודה נולד בסביבות שנת הש”ע ונפטר בליל י”ט באדר שנת ה’תמ”ט ,מגאוני דורו ,בקי
בכל מקצועות התורה  -פרד”ס ודין ,הרביץ תורה לרבים בעיר פאס ,וחתם על פסקי דין ותקנות רבות בעירו .מתוך כת”י אסופת חידושים עה”ת מחכמי פאס
הקדמונים.

