
 

 מעשה בדין תורה שהוכרע מהי' שנוספה ליהושע

מעשה שבא דין  ויקרא משה להושע בן נון יהושע )יג טז(
תורה באחד שהיה מקומו בבית הכנסת ראשון אצל ארון הקודש, 
ואחר זמן רצו הגבאים להרחיב את הבית הכנסת ולהזיז את ארון 

שם ספסלים ולמכור את המקומות הללו,  הקודש קדימה, ולהניח
ואותו אחד רוצה לעכב בעדם שהרי יפסיד בכך את מקומו שהיה 

 ראשון מפני שיהיו אחרים לפניו.
ופסק רבינו שאין לו שום טענה לעכב בעד הגבאים, והוכיח זאת 
מהמדרש, דאיתא במדרש רבה פר' לך לך )ריש פ' מ"ז( אמר 

טס ופורח לפני כסאו של  רשב"י יו"ד שנטל הקב"ה משרי היה
הקב"ה, אמר לפניו רבונו של עולם בשביל שאני קטנה 
שבאותיות הוצאתני משרה הצדקת, אמר לה הקב"ה לשעבר 
היית משמה של נקבה ובסופן של אותיות, עכשיו אני נותנך 
בשמו של זכר ובראשן של אותיות, שנאמר ויקרא משה להושע 

 בן נון יהושע ע"כ.
ה לאות ה"א, שהרי היא היתה ראשונה וכעת ברם לכאו' יש טענ

אחר שנוסף לשמו היו"ד הרי שאין הה"א ראשונה שנהפכה 
להיות שניה, וע"כ י"ל שאין זו טענה משום שלא נשתנה מקומה 
של האות ה"א אלא רק נוספה אות לפניה, וה"ה לדין תורה 
הנאמר, שמאחר ומקומו לא הוזז לאחור אלא רק נוספו מקומות 

 שאין לו זכות טענה. לפניו הרי
 חנוכת התורה החדש

 ענינים שונים( –)בסופו 

 דין קבלת גרים בחו"ל ובא"י

איתא במדרש בשעה  ויעלו ויתורו את הארץ וגו' )יג כא(
שבאו המרגלים לארץ התחילו מריבים עם הגרים ע"כ, והוא 

 תמוה מדוע משבאו לארץ היו מריבים עמהם.
כי יגור אתך גר בארצך, אין ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בגמ' ו

לי אלא בארצך ופי' רש"י דהיינו אין לי אלא שבא"י מחוייבים 
אתם לקבל גרים מנין שאפי' בחו"ל חייבים לקבל גרים, ת"ל וכי 
יגור אתך מ"מ, א"כ למה נאמר בארצך, אף בארצך דהיינו לומר 
שאף בא"י צריכים לקבל גרים, דסד"א גר שמגיע כשישראל 

ר מעולה דמשום שבחה של א"י נתגייר, קמ"ל בארצם אינו ג
 בארצך שצריכים לקבל אף אותו.

וע"פ דברים הללו נבין היטב שהרי המרגלים חזרו וסיפרו שא"י 
מגונה היא, והנה אם א"י מגונה הרי שא"א לומר שהטעם שכתוב 
בארצך לומר שאפי' בא"י שמשובחת מקבלים גרים, שהרי 

בינו קרא כפשוטו שדוקא לדבריהם אינה משובחת כלל, אלא ה
בארצך אתה מקבל גרים ולא בחו"ל, ושפיר מדוע החלו מריבים 

 עמהם שהרי עדיין לא נכנסו לארץ ישראל.
ונראה לפרש לפי"ז עוד את מה שכתב רש"י למה נסמכה פרשת 
מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה מרים על עסקי דיבה 

 י"ש,שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר עי

והקשו המפרשים מדוע נענשו אחר שראו שמרים נענשה, שמא 
חילקו שדוקא מרים נענשה מפני שדיברה על אדם משא"כ הם 
שדיברו רק על עצים ואבנים, וע"פ הנאמר כאן יש ליישב דאיתא 
 בגמ' שמרים דיברה על משה שלקח גיורת ומשום שדיברה כך

קיבלה צרעת, והנה אי נימא שדוקא בארצך אתה מקבל גרים ולא 
בחו"ל, הרי שמשה לא טוב עשה שהרי הוא גיירה בחו"ל ואין 
מקבלים גרים בחו"ל, וא"כ מדוע נענשה הרי בצדק דיברה, ומכך 
שנענשה ע"כ צריך לומר שמקבלים גרים בחו"ל, ועשה משה 

וכח שמקבלים כדין ושלא בצדק דיברה מרים, ומאחר שממרים מ
גרים בחו"ל ע"כ שמה שנאמר בארצך היינו לומר לך שאף בא"י 
מקבלים גרים אע"פ שבאים משום שבחה, ונמצא שהיה 
למרגלים ללמוד ממרים שא"י משובחת, והם שראו זאת ולא 

 לקחו מוסר לכך נענשו.
 אסיפת הכהן

 מדוע נתנה ראש זהו לשון ע"ז

נתנה ראש, לשון פרש"י  נתנה ראש ונשובה מצרימה )יד ד(
עבודת אלילים. ונראה לפרש ע"פ מה שכבר כתבנו במק"א שהיו 
לישראל שני שטרות על נתינת הארץ, א. שטר בין הבתרים ששם 
מתנת הארץ הינה בתנאי שתהיה גלות של ארבע מאות שנה, ב. 
שטר המילה ששם מתנת הארץ הינה בעבור שקיבלו ישראל 

רצה מזה גובה רצה מזה גובה, אלוקותו, ואיתא בגמ' כתובות )מד( 
 ופירש"י והרי"ף שגובה באיזה שטר שירצה.

וכשהיו ישראל בגלות ורצו לצאת, ראו שבשטר הגלות אינם 
יכולים לקבל את א"י שהרי עוד לא קיימו את כל ההתחייבות 
שבשטר שעדיין לא עברו ד' מאות שנים, ולזה נשתמשו בשטר 

את אלוקותו במצרים השני שהוא שטר המילה, והיינו שקיבלו 
וע"י כך יצאו ממצרים אע"פ שלא קוים השטר הראשון שהרי 
רצה מזה גובה רצה מזה גובה, ועתה כאשר הוציאו המרגלים את 
דיבת הארץ רעה ולא רצו ישראל להיכנס לא"י, לזה רצו לחזור 
לשטר הראשון שהוא שטר הגלות שהוא שטר שעדיין לא 

כך ישובו למצרים ויעבדו ע"ז התקיים שלא עברו ד' מאות שנים, ו
 כבראשונה שעבדו ע"ז במצרים.

וזהו הטעם נמי שע"ז נקרא ראש כמו שאמרו חז"ל על הפסוק 
ויהי דוד בא עד ראש, על שם נתנה ראש שהוא השטר הראשון 

 שאינו מותנה בקבלת אלקותו ושלא יעבדו ע"ז.
ולפי"ז יתבאר היטב קרא ופרש"י נתנה ראש ונשובה מצרים, 

י נתנה ראש עבודת אלילים, דהיינו שלא רצו ישראל ליכנס ופרש"
לא"י ולזה אמרו נתנה ראש דהיינו נחזור לדרוש את א"י ע"פ 
השטר הראשון, שבשטר הראשון לא נאמר להם שלא יעבדו ע"ז 
אלא שיעבדו ד' מאות שנה, ולכך ישובו למצרים מפני שעדיין לא 

 ז.עברו ד' מאות שנה אך יוכלו לחזור ולעבוד ע"
 חומת אנך להחיד"א
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 האם לדעת ר"ע המקושש לש"ש נתכוון

איתא  וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת )טו לב(
שבת )צו:( אמר ר"ע מקושש זה צלופחד, א"ל ר"א לר"ע בגמ' 

בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן עליו את הדין, התורה מכסתו 
ואתה מגלה אותו ואם אינו כדבריך אתה מוציא לעז על אותו 
צדיק. והוא תמוה מאוד דדילמא ר"ע סובר שצלופחד לשם 

 שמים נתכוון וא"כ אי"ז לעז על אותו צדיק.
דע"כ ר"ע סובר שלא נתכוון המקושש לשם ונראה לומר 

שמים, דאיתא בגמ' מכות )ז.( אמר ר"ע אילו הייתי בסנהדרין 
לא נהרג אדם מעולם, והקשו תוס' כיצד יכול ר"ע לפטור את 
המחלל שבת, ותי' שיוכל ר"ע לשאול את העדים הראיתם את 

 המחלל אם טריפה הוא או שלם, שהרי טריפה פטרו עיי"ש.
והנה אם אמת בטענה זו תו אי אפשר לומר שכוונת המקושש 
היתה לשם שמים, דאיתא בתוס' בב"ב )קיט: ד"ה אפי' בשם 
המדרש( כשאמר הקב"ה למשה בפגריכם יפלו סברו ישראל 
שאין עצה ואין תורה בעולם, הלך המקושש וחילל שבת כדי 
שיהרגו אותו ויראו ישראל שיש תורה ומצות בעולם ע"כ, הרי 

זה הלש"ש שנתכוון, והנה אי נימא שיש אמת בטענת ר"ע ש
שמא המחלל טריפה ואין הורגים אותו יקשה כיצד רצה 
המקושש להוכיח שיש תורה ומצות ע"י שיהרגוהו, והרי לא 

 יהרגוהו דשמא הוא טריפה ונמצא שאינו יכול להוכיח.
אלא ודאי שלר"ע המקושש לא נתכוון לשם שמים, ושפיר 

 בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן עליו את הדין.אמר ר"א לר"ע 
דרך נוספת להוכיח שלר"ע ע"כ לא נתכוון המקושש לשם 
שמים, דאיתא בגמ' שבת )שם( שהמקושש נתחייב שתי 
מיתות, חדא משום תולש וחדא משום מעביר ד"א ברה"ר, 
וקשה שאם נתכוון לש"ש אמאי עשה שני מלאכות והרי גם על 

 מיתה. מלאכה אחת היה מתחייב
ברם יש ליישב שהרי איתא בגמ' שבת )ו:( איסי בן יהודה אומר 
אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ואינו חייב מיתה על אחת 
מהם, הרי שסובר שיש מלאכה אחת שאין עליה מיתה, וא"כ 
אפשר ליישב שאכן לש"ש נתכוון, ומה שעשה שתי מלאכות 

שאין הוא משום שאם יעשה מלאכה אחת דילמא זו המלאכה 
חייב עליה מיתה, ולזה עשה שתי מלאכות כדי שבודאי 

 יהרגוהו וממילא ידעו כל ישראל שיש תורה ומצוות.
אומנם זה ניחא דוקא לאיסי בן יהודה, ברם לר"ע הרי על כל 
המלאכות יש מיתה וא"כ לדבריו יכל לעשות מלאכה אחת 
בכדי להתחייב מיתה ומדוע עשה שני מלאכות, אלא ע"כ שלא 

ון לש"ש, וזהו שאמר לו בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן על נתכו
 כך את הדין.

 מדרש יהונתן

וכיצד שייך לומר שנתכוון  –במה חטא המקושש 
 לש"ש

בתרגום  וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת )טו לב(
יהונתן כתב שהמקושש עשה זאת לשם שמים, ודקדק בדבריו 

ויש להבין מדוע שחטאו של המקושש היה בכך שתלש עצים, 
דקדק דוקא שתלש עצים ומה זה שייך לכך שעשה זאת לשם 

 שמים.
ונראה לפרש שהנה כבר תוס' במס' ב"ב )קיט:( הביאו מהמדרש 
שהמקושש לשם שמים נתכוין, והמהרש"א )שם( מצין שאף 
בתרגום יהונתן כתב כך, ומביא המהרש"א שיש שהקשו על כך 

ו מיתה יש על כך )שזה היאך חטא באיסור שבת כדי לידע איז
 היה הלשם שמים עיי"ש(, ותי' שמאחר שלא

היה צריך המקושש למלאכתו אלא רק לשם שמים הרי שהיא 
מלאכה שאי"צ לגופה דפטור אליבא דר"ש, ומסיים 
המהרש"א דמיהו ודאי שהמקושש נתחייב מיתה בדיני אדם, 
שהרי העדים שהתרו בו ולא ידעו שזו היתה כוונתו חשבו 

הוא לעצים, דהיינו שאכן היה צריך להורגו בדיני אדם  שצריך
והרי שנתקיימה מחשבתו של המקושש, אך בדיני שמים לא 
היה חייב מיתה מפני שמלאכה שאי"צ לגופה פטור לר"ש, 

 אלו תורף דברי המהרש"א.
אלא שיש לתמוה שתי' זה ניחא רק אליבא דר"ש שמלאכה 

' יהודה שמלאכה שאי"צ לגופה פטור, אך להילכתא קיי"ל כר
שאי"צ לגופה חייבים עליה וכן פסק הרמב"ם )פ"א משבת 
ה"ז(, וא"כ הדרא קושיא לדוכתה כיצד חטא המקושש מאחר 

 שנפסק שמלאכה שאי"צ לגופה חייבים עליה.
ויש ליישב דאיתא בש"ס )שבת עג:( הזומר וצריך לעצים חייב, 

נו וכתבו תוס' דדוקא כשהזומר צריך לעצים חייב אבל כשאי
צריך לעצים אזי אפי' לר' יהודה שמלאכה שאי"צ לגופה חייב 
בזה פטור, דזמירה לא נחשבת כלל מלאכה אלא אם צריך 
לעצים, ואף הרמב"ם עצמו מודה לכך שפסק )פ"ח משבת 
ה"ד( שבתולש חייב דוקא כשצריך לעצים אע"פ שפסק 

 שמלאכה שאי"צ לגופה חייב, הרי שמודה נמי לדברי התוס'.
אתי שפיר שלא חטא המקושש כלפי שמיא כתי' ולפי"ז 

המהרש"א אע"פ שהלכה כר"י, מפני שבתולש עצים כו"ע 
 מודו שחייב רק כשצריך להם.

ובזה מיושב היטב מה שדקדק ברבינו יהונתן לומר שהיה 
 תולש עצים, שרק בזה שייך לומר שנתכוון לשם שמים.

ד ועפי"ז תתפרש היטב הגמ' בשבת )צו:( מקושש זה צלופח
דברי רבי עקיבא, אמר לו ריב"ב אם כדבריך התורה כיסתו 
ואתה מגלה, ואם לאו נמצא אתה מוציא לעז על אותו צדיק, 
ויש להבין מה יענה על כך ר"ע, ברם להמתבאר י"ל שפיר 
שר"ע לשיטתו, שהרי ר"ע סובר מקושש תולש היה כמבואר 
 בספרי )פסקתא קי"ג(, והרי בתולש אמרי' שלשם שמים נתכון

 ושפיר שלא הוציא ר"ע לעז על אותו צדיק.
ואכן בספרי כבר יש לדקדק כך שנאמר שם מקושש תולש 
היה, ומי היה צלופחד. הרי שהא בהא תליא, שמאחר שהיה 
תולש דאז לכו"ע י"ל שלשם שמים נתכוון שפיר לומר 

 שצלופחד היה.
פרפרת נאה יש להוסיף בכך, שאף ר"ע שאמר מקושש תולש 

טתו, דבגמ' )שבת צו:( יש מי שאומר מקושש היה אזיל לשי
מעביר ד' אמות ברה"ר היה, ונראה לפרש מדוע ר"ע נמנע 
מפי' זה ופי' שתולש היה, שהנה הגמ' לומדת את איסור 
הוצאה מויצו משה ויעבירו קול במחנה וגו', וקשה שא"כ כיצד 
אפשר לומר שחטא המקושש היה הוצאה, והא המקושש היה 

שנצטוו במרה שעדיין לא נאמרה פרשה  בשבת השניה אחרי
 זו דויצו משה וא"כ עדיין לא נאסרה להם הוצאה.

ונראה ליישב דבגמ' בעירובין )יז:( איכא פלוגתא בקרא דאל 
יצא איש ממקומו, חד אמר תחומין דאורייתא ודריש מקרא זה 
לתחומין, וחד אמר תחומין  דרבנן ודריש קרא זה להוצאה, 

רבנן דקרא אזיל אהוצאה שפיר לומר נמצא דלמ"ד תחומין ד
שמקושש מעביר ד"א ברה"ר היה, שכבר נצטוו על כך באל 
יצא איש וגו', משא"כ ר"ע שסובר שתחומין דאורייתא וילפי' 
מקרא זה לתחומין ולא להוצאה, א"כ הוצאה ילפי' רק מויצו 
משה שעל זה עדיין לא נצטוו בשבת שבה היה מעשה 

ע יכול לסבור שמקושש מעביר המקושש, וא"כ ע"כ שאין ר"
 ד"א ברה"ר היה אלא ע"כ שהיה תולש.

 שו"ת אור המאור )סי' יב(
 למהרם שפירא מלובלין

 

  לע"נמוקדש 
  ל"ז יצחק "רב חיים 'ר

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

  הסבא רבא צדיק וחסיד מוקדש לע"נ
 זצ"ל  יוסף "רב ניסים רבי

 ת.נ.צ.ב.ה. - פקידת שנתו שהשבוע ערש"ק יח' בסיון


