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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר: זאת חקת 
התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו 
אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא 

בשעה שאמר הקב"ה  ,ואיתא במדרש עלה עליה על:
א"כ למה  ,מלאכי השרת זאת חקת התורה, שאלו

 והוא פלאי. מת משה,
 

כי ימות באהל כל הבא אל  דכתיב זאת התורה אדםוהנבס"ד, 
)פיסקא האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים, ואיתא בספרי 

כל הבא אל האהל זה הבא מקצתו, וכל אשר באהל זה  ,ד'(
הבא כולו, הא עד שלא תאמר יש לי בדין, אם הבא מקצתו 
טמא, הבא כולו לא יהיה טמא, אלא אם כן ענשת מן הדין, 

ך שאין עונשין מן הדין לכך נאמר כל הבא אל האהל ללמד
וז"ל, וקשה לי הלא  דושקהיים החור עיי"ש, וכתב ע"ז הא

מה שאנו אומרים אין עונשין מן הדין, הוא על עונש מיתה 
של בי"ד של מטה, וכאן לו יהיה שנטמא ונכנס למקדש טמא, 
הלא מיתתו בידי שמים וכו' עיי"ש, מבואר מהאוהחה"ק 

 דבכרת אמרינן עונשין מן הדין.
 
עה"פ אמר אלהם לדרתיכם כל איש  ג(-)פרשה כ"בבפרשת אמור ו

אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל 
, והביא ו ונכרתה הנפש ההוא מלפני אני ה'לה' וטומאתו עלי

 פשראי ז"ל, אין קריבה זו אלא אכילה, דארש"י שם דרשת ח
ו את לומר שחייב על הנגיעה שהרי נאמר כרת על האכילה בצ

שתי כריתות זו אצל זו, ואם על הנגיעה חייב  כ כ"א(-)פרשה זאהרן 
, )שם(לא הוצרך לחייב על האכילה וכו' עיי"ש, וכתב המזרחי 

דליכא למימר דאיצטריך לכתוב כרת במיוחד גבי אכילה 
משום דאין עונשין מן הדין, דלא אמרינן אין עונשין מן הדין 

די שמים לא עכ"ל, אלא בעונש בידי אדם אבל בעונש בי
, דבכרת מבואר מדברי המזרחי כדברי האוהחה"ק הנ"ל

 .אמרינן עונשין מן הדין
 

והאחרונים האריכו בזה אי בכרת אמרינן עונשין מן הדין, 
)כלל ושם  )ח"א כלל נ"ט(ובית האוצר  )כלל כ"ה(עיין באתון דאורייתא 

רי , הביא דב)אות כ"ח(, ובשדי חמד ח"א מערכת א' ס' אות ט'(
הנ"ל דס"ל דבמיתה בידי שמים  החיים הק' רהמזרחי והאו

לא אמרינן הכלל דאין עונשין מן הדין, דבכמה דוכתי איתא 
דגם במיתה בידי שמים אמרינן דאין עונשין מן הדין, עיין 

)דף חולין מסכת ברשב"ם ד"ה למעוטי, וב )דף פ"ה:(ב"ב מסכת ב

 ו בזהוציין לכמה אחרונים שהאריכ בתוס' ד"ה לחמץ, (קט"ו:
 .עיי"ש

 
שהביא לתרץ דברי  )ח"א בפאת השדה כלל צ"ד(וראיתי בשדי חמד 

עונשין מן הדין,  הנ"ל שכתב דבאיסור כרת אמרינן המזרחי 
איתא, איש אשר יקח את אחותו בת  )דף ה:(מכות מסכת הלא ב

אביו או בת אמו, אין לי אלא בת אביו שלא בת אמו ובת אמו 
יו מנין, תלמוד לומר ערות שלא בת אביו, בת אמו ובת אב

אחותו גילה, עד שלא יאמר יש לי בדין, אם ענש על בת אביו 
שלא בת אמו ובת אמו שלא בת אביו, בת אביו ובת אמו לא 

והרי  כל שכן, הא למדת שאין עונשין מן הדין וכו' עיי"ש,
  .עכ"ז אמרינן דאין עונשין מן הדיןהתם נמי הו"ל איסור כרת ו

 
אורה י"ל בסברת הדבר דבכרת עונשין מן דלכוכתב לתרץ, 

לפרש שיטת  )פרק ג'(הדין, עפימש"כ הקרבן אהרן פ' שמיני 
דאם יש לאו הבא  )פ"ב ה"א(הרב המגיד בהל' מאכלות אסורות 

מכלל עשה בלי הק"ו אז אמרינן עונשין מה"ד, משום דהא 
דאין עונשין מן הדין הוא משום דאין בכח הק"ו לעשות שתי 

לאיסור והן לעונש, אמנם כאשר האיסור מבואר פעולות הן 
במקום אחר אזי ילפינן מדרגה אחת מן הדין דהיינו העונש 

ומלא  )כלל א'(דאל"כ למאי אתי הק"ו עיי"ש, הובא בגנת ורדים 
 .)אות ט"ז(הרועים מערכת ע' 

 
, וחידושי הר"ן מסכת )ריש פרשת ויקרא(הנה דעת הרמב"ן ו

או מותר מן התורה, מדחזינן דלא דשוגג דל, )דף פ"ד(סנהדרין 
חייבה עליו התורה קרבן עיי"ש, ומבואר מזה דלא משכחת 
בשוגג איסור בלא שיתחייב בה קרבן, ולכך באיסור כרת 
שפיר י"ל דעונשין מן הדין, כי אינו נפק"מ רק לענין קרבן, 
וכיון דילפינן מק"ו שיש איסור שוב ממילא אית בה קרבן 

ור בשוגג בלא חיוב קרבן, דבשלמא וכרת, כי לא משכחת איס
גבי מזיד משכחת שיהא איסור בדבר אעפ"י שאין בה עונש 
מלקות, ואם נילף לענין עונש מק"ו נצטרך לומר דהק"ו 
עושה שתי פעולות, הן להטיל איסור והן להטיל עונש, דהרי 
גבי מזיד תרי מילי נינהו וכנ"ל, וממילא דלא שייך לומר הכי 

, משא"כ גבי איסור כרת דלולי חיוב רק בעונש בידי אדם
הקרבן והכרת לא שייך בה איסור כלל, א"כ ליכא למימר 
דהק"ו אתיא רק לאסור, ובהכרח דכאשר דרשינן ק"ו לאיסור 
ממילא דבכלל זה דיש בה חיוב קרבן ועונש כרת דחד מילי 

 נינהו, ולכן באיסור כרת עונשין מן הדין.



 

 ב 

נ"ל דבשוגג לאו ליכא אך כ"ז א"ש דווקא לשיטת הרמב"ן ה
איסור כלל, ולפי"ז עיקר האיסור בשגגה הוא לענין החיוב שבו, 
אך שיטת הרבה ראשונים אינו כן אלא דגם שגגת לאו יש בו 

)דף ד"ה אורח, ובמסכת יבמות  )דף כ"ה:(ביצה מסכת עון, עיין ב

  מהן. בתוס' ד"ה )דף ג.(שבועות  'ד"ה ונקה, ובמס נ"ח.(
 

הביא מש"כ בחידושי הר"ן  )דף ל"ג:(עמ"ס סוכה ובחידושי חת"ס 
שביאר שיטת התוס' בפלוגתת ר"ש ור"י בדבר  )דף פ"ד:(סנהדרין 

שאין מתכוון, דבאיסור כרת ומיתה שצריך כפרה גם על השוגג 
 מעוןש' ור הודהי' אין מתכוון כמתכוון, וכי פליגי רלכו"ע 

ו ביה בחייבי לאוין, דר"ש ס"ל דמה"ת מותר כיון דלא מצינ
עונש בשוגג, ור"י אוסר מה"ת גם באין מתכוון, ואמנם לגבי 
שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה לכו"ע מה"ת פטור אין 
מתכוון, אך דר"י דאוסר בכה"ת דשא"מ גזר ג"כ בשבת 
מדרבנן, ולר"ש דלא אסר בכה"ת מתיר עכ"ד עיי"ש, ועפ"י 

 תליא תכווןמין שאבר דרכו יש לבאר דפלוגתת ר"י ור"ש בד
בהא אם שגגת לאו יש בה נשיאת חטא וצריך כפרה, דר"ש ס"ל 
דשגגת לאו אין בו עון כלל ולכן בכה"ת כל שאין מתכוון הוי 
כשוגג ושרי, ור"י ס"ל כשיטת התוס' דגם שגגת לאו יש בו 

 חטא ומשו"ה גם דבר שאין מתכוון אסור ודו"ק.
 

ומעתה מיושב דברי המזרחי, דדברי הגמ' במכות דצריך קרא 
גבי אחותו מן האב ומן האם דאין עונשין מן הדין מקורו 

דסתם  )דף פ"ו.(סנהדרין מסכת בספרא פרשת קדושים, ומבואר ב
ספרא ר' יהודה הוא, ולכן כיון דלדידיה דבר שאין מתכוון 
אסור, א"כ שגגת לאו יש בו חטא, וא"כ גם באיסור כרת שייך 

"ו לעשות בה איסור בלא עונש, וממילא דשוב א"א ללמוד מק
שתי פעולות, וצ"ל דאהני ק"ו רק לאיסור גרידא, משא"כ 
לעונש אין עונשין מן הדין, אמנם לדידן דקיי"ל כר"ש דדבר 
שאין מתכוון מותר מה"ת, א"כ נקטינן דשוגג דלאו אין בה 
חטא, וא"כ שפיר י"ל דהק"ו הו"ל רק על דבר אחד ולכן שפיר 

 .קאמר המזרחי דבכרת עונשין מן הדין עכ"ד
 

ובטעמא דר"ש דס"ל דבר שאין מתכוון מותר כתבו המפ' משום 
דס"ל דאזלינן בתר מחשבה, ולכן מאחר שאין מכוון במחשבתו 
לשם איסור או לשם מלאכה שרי, עיין בזה באגלי טל בהקדמה, 

האריך בזה, והביא מה ששמע  )אות ג'(מקץ  'וכן בכלי חמדה פ
יטת הזוה"ק כיוצ"ב מהרה"ק מאלכסנדר זצ"ל, דמה"ט ש

להחמיר מאוד בענין הכוונה, שמצוה בלא כוונה אינה כלום 
דבר שאין מתכוון וכציו"ב, משום דרשב"י אזל לשיטתו בש"ס ד

דכל שהוא  )דף י"ז.(מכות  'מותר, וכן מהאי טעמא ס"ל לר"ש במס
דהוא מטעם אחשביה עיי"ש,  )שם(למכות וביאר הריטב"א 

ן אסור, דבר שאין מתכוו טות ר' יהודה דס"לוממילא בפש
  משום דס"ל דלא אזלינן בתר מחשבה אלא המעשה הוא העיקר.

 
, כתב בשם המפ' )דף קל"ג מדפה"ס(וביושב אהלים פרשת וארא 

כדכתיב בפרשת לך , בטההבדאברהם אבינו קנה את הארץ 

וכל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה, וזכה בה מדין  ט"ו(-)פרשה י"ג
מהני הבטה לקנות בה הגם שלא עשה הבטה בהפקר, והא ד

היינו כיון ששם מחשבתו ורצונו לזכות בדבר זה סגי  ,מאומה
בכך לקנותו שיכנס לרשותו ונעשה שלו, והיינו דמ"ד הבטה 
בהפקר קונה ס"ל דמחשבה כמעשה, משא"כ מאן דס"ל 

מחשבה לא , ועי מעשה בקניןקונה ס"ל דבדהבטה בהפקר אינו 
"ל דאזלינן בתר מחשבה אי ס ההוי כמעשה עיי"ש, ומעת

והבטה בהפקר קונה, א"כ אהני הבטת אברהם לזכות בקנין 
הארץ וס"ל דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, משא"כ אי ס"ל 
דלא אזלינן בתר מחשבה ואין הבטה קונה בהפקר ולפי"ז לא 
זכה אברהם בארץ, ולפי"ז ע"כ דארץ ישראל אינו מוחזקת 

 מאבותינו.
 
כתב, דלכן מת משרע"ה בחוץ  )סוף אופן קצ"ג(ת הנה במגלה עמוקוו

כיון דעיקר הגורם במכירת לארץ בשביל חטא דמכירת יוסף, 
לוי ומשה בא משבט לוי, לכן נענש משרע"ה שלא  היוסף הי

שכתב, דאע"ג דגם  תל"ז( )סי'נכנס לא"י עיי"ש, ועיין בשער החצר 
 עם לוי בהעצה דמכירת יוסף, מ"מ משמעון כבר השמעון הי

נפרע ממנו יוסף בעצמו, כדכתיב ויקח מאתם את שמעון וגו', 
 ורק לוי לא נענש ולכן נענש משרע"ה דהוא משבט לוי עיי"ש.

 
, ויבא יוסף את דבתם ז(-)פרשה פ"דאיתא במדרש רבה פרשת וישב ו

רעה, מה אמר, ר' יהודה אומר, מזלזלים הם בבני השפחות 
איתא מה  )פ"א ה"א( וקורין להם עבדים עיי"ש, ובירושלמי פאה

השפחות ונוהגים בהם אמר, ר' יהודה אומר, מזלזלים הם בבני 
  .כעבדים עיי"ש

 
קלוזענבורג שליט"א בשוה"ט ליל שב"ק -וכ"ק אדמו"ר מצאנז

אמר לבאר במאי היה תלוי פלוגתתם,  )שנת תשס"ה(פרשת וישב 
דלכאורה צ"ב היאך נשא יעקב שפחות, הלא הקב"ה אמר 

והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך  ז(-ת פרשה י"ז)בראשילאברהם 
אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך, 

דהקב"ה אמר לאברהם לא תנסב  )דף ק:(יבמות מסכת ואיתא ב
עובדת כוכבים ושפחה דלא ליזול זרעך בתרה עיי"ש, והיאך 

-ת פרשה כ"ו)בראשיעבר יעקב על אזהרה זו, אך י"ל כמש"כ הרמב"ן 

כן דהאבות קיימו התורה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל, ול ה(
אך כתב השפע חיים זצ"ל שפיר היה יעקב יכול לישא שפחה, 

, דמה שכתב הרמב"ן דהאבות )שנה ז' גליון ט"ז(מובא בדברי תורה 
לא קיימו התורה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל א"ש רק אם 

וכבר היתה בה קדושת אמרינן דא"י מוחזקת לנו מאבותינו, 
ארץ ישראל אז יש לחלק ולומר דבחו"ל לא קיימו את התורה 
רק בארץ ישראל, משא"כ אם אמרינן דארץ ישראל אינה 
מוחזקת לנו מאבותינו, ולא היתה בה עדיין קדושת ארץ 
ישראל, א"כ אי אמרינן דקיימו כה"ת עד שלא ניתנה, מהיכא 

התורה ולא בחו"ל,  ץ ישראל קיימותיתי לחלק ולומר דרק באר
אז לא שייך לומר דאיכא נפקא מינה בין חו"ל לארץ ישראל ו

  .פרשת ויחי(בספר זכרון יעקב )וכ"כ  עכ"ד



 

 ג 

ולפי"ז י"ל דזה היתה מחלוקת יוסף והשבטים, דהשבטים ס"ל 
דא"י אינה מוחזקת מאבותינו ולא שייך לחלק בין אר"י לחו"ל, 

ן זלזלו בבני ויעקב לא היה מותר ליקח את השפחות, ולכ
השפחות, לפי שיעקב עשה נגד ההלכה, אבל יוסף ס"ל דאר"י 
מוחזקת לנו מאבותינו, ויעקב אינו מחוייב לקייים התורה 
בחו"ל ובני השפחות יחשבו כאחד הבנים, ואין להשבטים 

 קלוזענבורג שליט"א.-לזלזל בהם עכ"ד כ"ק אדמו"ר מצאנז
 

חקת התורה ובזה יבואר המדרש, בשעה שאמר הקב"ה זאת 
וגו' דכתיב ביה הבא אל האוהל וכל אשר באהל, ואיצטריך 
קרא משום דאין עונשין מן הדין, ואף באיסור כרת אין עונשין 
מן הדין, משום דאין הק"ו עושה שני פעולות הן לאיסור והן 
לעונש, דשפיר משכחת לה איסור לחוד בלא חיוב, כיון דגם 

דבר שאין מתכוון אסור,  הוי חטא, והיינו משום דגםשגגת לאו 
וחזינן מזה דלא אזלינן בתר מחשבה אלא בתר מעשה, וכיון 

הבטה בהפקר דמכאן מוכח דאזלינן בתר מעשה, א"כ ס"ל ד
ארץ ישראל אינו מוחזקת מאבותינו, וא"כ הצדק אינו קונה, ו

שאלו מלאכי  הוא עם השבטים, וליכא חטא דמכירת יוסף, ולכן
 ק.השרת א"כ למה מת משה ודו"

 
 

כתב לבאר מה  )פרשת חוקת(דבתורת משה להחת"ס עוי"ל,  ב(
דכתיב זאת חקת התורה וגו', דלכאורה הול"ל חוקת הפרה או 
חוקת הטהרה כדכתיב זאת חוקת הפסח, אך י"ל, דכתיב 

אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, והכונה  כ"ג(-)פרשה זבקהלת 
שיג טעמי י"ל, כי שלמה המלך ע"ה העמיק בחכמתו להבין ולה

כל התורה, וחשב שיודע דעת עליון בטעמי המצות כולן, וכיון 
שהגיע לפרה וראה שאין להבין ולהעמיק, אז ידע כי יש עומק 
למעלה מהבנתו שאין שכלו מגיע שם, כי בודאי אין פרה בלי 
טעם, כי חלילה למלך חכם ית"ש להלאות אנשיו בדברי הבל, 

ילא איגלאי מילתא אע"כ עמוק עמוק מי ימצאנו, מעתה ממ
למפרע שעדיין לא עמד בסוד שום אחת מהמצות כלל, וכולם 
חוקים לנו ואין שכלנו משיג למקום ההוא, וכל הטעמים שאנו 
מסבירים הם בדויים, ועל כן אמר אחכמה בטעמי התורה, 
וכשבאתי לפרה אדומה, ורחוקה היא, ר"ל כל התורה רחוקה 

ת התורה כולה, ולא פרה ממני ע"י פרה אדומה, והיינו זאת חוק
 לבד אלא כל התורה עכ"ד.

 
וז"ל, איתא כתב ד"ה משה לא מצא בי  )פ' בחקתי(ובכסף נבחר 

במפ' דחטא של משה היה במה שהכה את הסלע, כי היה חקוק 
עליו שם המפורש ומעל בהקדש, ומה פעולה עשה שהוציא 
מים לשתות, ואף על גב דלגבי מעילה כתיב ואיש כי יאכל 

בשגגה דוקא אכילה, אלא צריך לומר דשתיה בכלל קודש 
 אכילה עיי"ש. 

 
בכלל אכילה, איתא בירושלמי מס' שבועות  הוהנה הא דשתי

מהא דכתיב בוידוי מעשר לא אכלתי באוני  נןדילפי )פרק ג' ה"ב(

ולמה אמר קרא לא  הבשתי לוממנו והרי קיי"ל דאונן אסור אפי
עיי"ש, וכ' בס' עבודת בכלל אכילה  ה"אכלתי" אלא ודאי דשתי

מהך קרא הוא רק  נןדהא דילפי )דף כ"ג.(הלוים עמ"ס שבועות 
ללמוד  ןלדמנ ייןעלש למ"ד דדרשינן טעמא דקרא, דבאמת י

      לאונן,  הבכלל אכילה, דילמא באמת מותר שתי הדשתי
בכלל אכילה,  הדשתי יתיתי ולכן אמר קרא לא אכלתי, ומהיכ

אכול מעשר וקדשים איתא וצ"ל דכיון דהטעם שאסור לאונן ל
דהוא משום שאכילת מעשר וקדשים צריך  )מצוה תר"ח(בס' החינוך 

בשמחה, וא"א לאונן לשמוח ולכן אסור לו לאכול,  השיהי
     , דגם השתיה צריך שיהיה הוטעם זה שייך גם בשתי

בשמחה, וא"כ זה ודאי דשתיה ג"כ אסור, ואעפי"כ אמר קרא 
, אמנם כ"ז אי דרשינן "לא אכלתי" וע"כ דשתיה בלל אכילה

 הדשתי נןטעמא דקרא ולכן מוכרח דשתיה אסור, ושפיר ילפי
בכלל אכילה, משא"כ למ"ד דלא דרשינן טעמא דקרא, אין 

מותר לאונן, ולכן אמר קרא לא  הדלעולם י"ל דשתי הראי
בכלל אכילה עכ"ד עיי"ש, עכ"פ  הדשתי האכלתי, ואין ראי

ה הוא רק למ"ד הוא בכלל אכיל המבואר מזה דהא דשתי
 .דדרשינן טעמא דקרא

 
ומעתה יבואר דברי המדרש, דכיון דהקב"ה אמר זאת חקת 
התורה ולא אמר זאת חקת הפרה, ומינה ידעינן שכל התורה אין 
בה טעם לדרוש ונעו מעגלותיה לא תדע, ומהאי טעמא שפיר 
לא דרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז שתיה לא הוי בכלל אכילה, 

לא מעל בהקדש, ולכן שאלו מלאכי השרת  ולפי"ז בהכאת סלע
 א"כ למה מת משה ולא בא לארץ ישראל ודו"ק.

 
 
וז"ל, כיון שהגיע משה  )פרשת חוקת(דאיתא בילקוט עוי"ל,  ג(

לפרשת אמור אל הכהנים, אמר לפניו רבש"ע אם נטמאו במה 
טהרתן, ולא השיבו, כיון שהגיע לפרשת פרה, א"ל זו טהרתן, 

יפת החטאת, והקשה הקרבן אהרן ולקחו לטמא מעפר שר
דבאמת הו"ל להסמיך מיד פרשת פרה אחר פרשת אמור אל 
הכהנים, כיון דהפרה הוי התיקון על הטומאה הנזכר בפרשת 
אמור, ותירץ דלמאן דס"ל לה יטמא מצוה ניחא, דאי הוה כתיב 
פרשת פרה אצל פרשת אמור, הו"א בטומאה זו דמצוה מה"ת 

בשאר טומאות דרשות הן, ולכן לא בהא מהני טהרה דפרה ולא 
 הסמיכו הכתוב לפרשת אמור עיי"ש.

 
הביא מה שהקשה  )שער אשר(ובספר חוט המשולש פ' אחרי 

הקרבן אהרן, לפי"מ דקיי"ל לה יטמא מצוה, א"כ אמאי צוה 
משרע"ה למישאל ואלצפן שאו את אחיכם מתוך הקודש, הא 

ומדוע מוטל על אלעזר ואיתמר לטמא לאחיהם,  ההחיוב הי
ותי' בספר נפתלי מנע מהם המצוה וצוה לאחרים לעשותו, 

 )שער הקטן(שבע רצון מובא בחוט המשולש פ' בהעלותך 
דאיתא במדרש בשעה שהיו ישראל על הר  )שער אשר(ובפרשתן 

סיני היו כגרים, וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ולית להו קורבה 
  והוי כזרים ולכן היו אסורין ליטמא עכ"ד.



 

 ד 

פ' וישב בפסוק הנה בעל החלומות  הבר שרוהנה איתא במד
הלזה בא, אמר ר' לוי זה עתיד להשיאם לבעלים ]להשתחוות 
לבעלים[ ופי' במתנות כהונה שם דבעל קדריש מלשון 
בעלים, ורמז לירבעם ואחאב שבאו מיוסף, ומבואר מזה 

 לשהשבטים ראו שעתיד לצאת ממנו ירבעם ודנו את יוסף ע
  .סופושם 

 
אמר  )דף ט"ז:(ר"ה מסכת פרשים הקשו דהרי אמרינן באולם המ

ר' יצחק, אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותו שעה, 
שנאמר כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם, 
ופירש"י ומצינו בב"ר, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, 
רבש"ע, מי שעתידין בניו להמית את בניך בצמא אתה מעלה 

אמר להם השעה צדיק הוא או רשע, אמרו לו  לו באר וכו',
צדיק, אמר להם באשר הוא שם, איני דן את האדם אלא 

)עה"פ באשר הוא בשעתו עיי"ש, וכ"כ רש"י עה"ת בפרשת וירא 

אהא דאמרינן שם, ה' ה' אני  )דף י"ז:(, ועיין ברא"ש ר"ה שם(
הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם 

והקשה הרא"ש למה צריך האדם למדת ויעשה תשובה, 
הרחמים קודם שיחטא, הרי לא חטא עדיין, ותי' דאעפ"י 
שגלוי וידוע לפניו שסופו לחטוא, מתנהג הקב"ה עמו במדת 
הרחמים, ואינו דן ע"ש סופו עיי"ש, וא"כ קשה למה דנו 

 השבטים את יוסף ע"ש סופו. 
 

נידון ותירצו המפרשים דבאמת הרי מצינו בבן סורר ומורה ש
תניא ר' יוסי  )דף ע"א:(סנהדרין מסכת ע"ש סופו כדאיתא ב

הגלילי אומר, וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי 
לוג יין האיטלקי, אמרה תורה יצא לבי"ד ויסקל, אלא הגיעה 
תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, 

כים ומלסטם ומבקש לימודו ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דר
את הבריות אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב וכו' 
עיי"ש, הרי שדנין האדם ע"ש סופו, ולכאורה הרי במס' ר"ה 

  .מבואר דאין דנין ע"ש סופו
 

כ' בשם הגלאנטי על מגילת איכה  )סי' רנ"ד(ובס' עיר בנימין 
ליישב דבאמת אין דנין ע"ש סופו, ושאני בן סורר ומורה, כי 

שינה יש להקב"ה עליו, שהוא נולד מאיסורי ביאה מלוה י
מיפת תואר במלחמה ולכן נידון ע"ש סופו עיי"ש, ונמצא 
דמי שנולד מאיסורי ביאה דנין אותו ע"ש סופו, ולכן שפיר 
דנו השבטים את יוסף ע"ש סופו, כיון שנולד מביאה אסורה, 
דיעקב נשא ב' אחיות ולאה נישאת קודם לרחל, ונישואי רחל 

באיסור, ולכן יוסף שנולד מרחל שהיתה ביאה אסורה,  היה
)פ' וישב שפיר דנוהו השבטים ע"ש סופו, ]ועיין ביושב אהלים 

 [.)פ' וישב(ובשם משמואל עה"ת  עמוד פ"ו(
 

כתב הטעם דלקח יעקב שתי אחיות  )פ' תולדות(אמנם הרמב"ן 
אף דעתידה התורה לאסור, משום דהאבות לא קיימו התורה 

ישראל ולא בחו"ל, ולכן לקח יעקב שתי אחיות אלא בארץ 

בחו"ל, וגם עמרם לקח את יוכבד דודתו בחו"ל עיי"ש, 
ולפי"ז לא חטא יעקב במה שנשא השתי אחיות, ולפי"ז 
חטאו השבטים במכירת יוסף, דכיון דבחו"ל לא שמרו 
האבות את התורה, וליכא איסור דשתי אחיות, ולא נולד יוסף 

 טים לדון את יוסף ע"ש סופו.באיסור, ולא היה להשב
 
כתב דאף אי נימא דיעקב  )מהדו"ת(בספר חמודי צבי פ' ויחי ו

לא חטא בשתי אחיות כיון שנשאן בחו"ל, עכ"ז י"ל דלענין 
זה הוי ביאה אסורה שיכולים לדון את יוסף ע"ש סופו, כמו 
שמצינו בבן סורר ומורה דאף שאביו נשא בהיתר היפת 

היא אסורה, ורק שהתורה התירתו תואר, מ"מ כיון שבעצם 
בעת מלחמה, נחשב הבן כנולד באיסור ודנין אותו ע"ש 
סופו, ה"ה י"ל גבי יעקב דאף שבהיתר נשא את רחל מ"מ 
כלפי זה נחשב יוסף כנולד באיסור דיכולים לדונו ע"ש סופו 
עיי"ש, ומוכח מזה דאפילו אי אמרינן דיעקב לא חטא בשתי 

את התורה, עדיין היה אפשר  אחיות משום דבחו"ל לא שמר
 לדון את יוסף ע"ש סופו.

 
לתרץ, דיעקב  ח(")דף כיומא מסכת המהרש"א ב אך לפימש"כ

אבינו ע"ה גיירם כשנשאם, וממילא ל"ה אחיות כלל 
דאין עריות אסורות לגרים,  ב(")דף כיבמות מסכת כדקיי"ל ב

משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ול"ה קורבה, וממילא 
, ולפי"ז אין שום נדנוד "ה אחיות כלל מטעם זה עיי"שה"נ ל

 חטא במה שנשא השתי אחיות. 
 

ולפי"ז אי מכירת יוסף נחשב לחטא או לא, תליא בהטעם 
שנשא יעקב השתי אחיות, דהשבטים ס"ל דלכן נשא השתי 
אחיות משום דבחו"ל לא שמרו האבות את התורה, אך מ"מ 

לד באיסור, ולכן דנו יש בזה איזה פגם דיהא יוסף נחשב כנו
השבטים במה שמכרו את  אותו ע"ש סופו, ולפי"ז צדקו

גיירם כן נשא השתי אחיות משום דדל מרינןאי יוסף, אך א
, ולפי"ז ליכא שום נדנוד וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי

איסור דשתי אחיות, ולפי"ז היה אסור להשבטים לדונו ע"ש 
 סופו ומכירתו נחשב לחטא.

 
ל מה שנגזר על משרע"ה שלא יכנס לארץ והנה הטעם ע

ישראל, כתב בילקוט ראובני דהוא בשביל שסירב ללכת 
 )בפרשתן(למצרים ואמר שלח נא ביד תשלח, עיין בכסף נבחר 

, ומקור הדבר איתא במד"ר )אות ה'(ובלקט יוסף ערך משה 
א"ר שמואל בר נחמן כל שבעת ימי הסנה  ו(-)פרשה י"אויקרא 

משה שילך בשליחותו למצרים, הה"ד היה הקב"ה מפתה ל
גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך הרי ששה, 
ובשביעי אמר לו שלח נא ביד תשלח, אמר לו הקב"ה משה 
את אומר שלח נא ביד תשלח, חייך שאני צוררה לך בכנפיך, 
אימתי פרע לו, ר' לוי אמר כל ז' ימי אדר היה משה מבקש 

 , ובשביעי אמר לו כי לא תעבורתפלה ותחנונים שיכנס לא"י
 .את הירדן הזה עיי"ש



 

 ה 

וכבר האריכו המפ' להמליץ על משרע"ה דלכן לא רצה לילך 
למצרים, משום דס"ל דאכתי לא הגיע הזמן, דהגזירה להיות 

זרעך  הכי גר יהיכדכתיב  בגלות היתה על ארבע מאות שנה,
  .בארץ לא להם ארבע מאות שנה ואכתי לא הגיע הזמן

 
, אמרו ישראל לפני א(-)פרשה טותא במד"ר פרשת בא איאך 

הקב"ה רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו 
להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 

דקושי  )שם(הנה הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר  יא(-)שה"ש ב
  .ד הדומה לסתיו השלים הגלות עיי"שהשעבו

 
 ,אמר ר' חמא בן גוריא אמר רב ,)דף י:(שבת מסכת איתא באך 

לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל משקל שני 
סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו 

וכתבו  אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים עיי"ש,
יב ועבדום וענו אותם, ואע"ג דבלא"ה נגזר דכת (ד"ה ה"ג) התוס'

נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד, הרי  השמא לא הי
ולפי"ז ליכא , דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף

אך אם נאמר דהשבטים , למימר דקושי השעבוד השלים הזמן
י השעבוד שושמכרו את יוסף, א"כ שוב נמצא דק צדקו במה

 היה שלא כדין, ושפיר י"ל דהשלים הזמן.
 

דכיון דשמעו מלאכי השרת פרשת ובזה יבואר דברי המדרש, 
פרה דלא נאמרה אצל פרשת אמור, וע"כ משום דלה יטמא 
מצוה, ולפי"ז מוכח דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ולפי"ז 
ליכא שום פגם במה שנשא יעקב השתי אחיות, ולפי"ז מכירת 
יוסף נחשב לחטא, וע"ז בא קושי השעבוד, ואכתי לא 

' מאות שנה, ולכן שאלו השלימו בני ישראל את הזמן של ד
 א"כ למה מת משה ודו"ק.

 
 

, מנא הא מילתא )דף י"א.(חולין מסכת דאיתא בעוי"ל,  ד(
, רבה בר רב שילא )ברובא דליתיה קמן(דאמור רבנן זיל בתר רובא 

אמר, אתיא מפרה אדומה דאמר רחמנא ושחט ושרף, מה 
)שלא שחיטתה כשהיא שלימה, אף שריפתה כשהיא שלימה 

דאמרינן , וליחוש דילמא טרפה היא, אלא לאו משום (ינתחנה
  .זיל בתר רובא וכו' עיי"ש

 
הביא קושיא בשם הגאון  )ח"ב סי' ל"ח(ובשו"ת דובב מישרים 

אבד"ק שברשין זצ"ל, דלפי"ז האיך יכולין להזות מאפר 
דלר"ש גיד הנשה  )דף כ"ב.(פסחים מסכת פרה, הלא מבואר ב

יך לשורפו כשהיא שלימה, לא אסור בהנאה עיי"ש, וכיון דצר
היו יכולין ליקח הגיד הנשה, וכיון ששרפוהו יחד עם הגיד 
הנשה שאסור בהנאה, והוי מן הנקברין שאפרן אסור, ואיך 
יכולין להזות מאפר הפרה כיון דנתערב בו אפר גיד הנשה 
בשעת השריפה, ונאסר כל האפר בהנאה, ואיך יכולין ליהנות 

ן לומר דהאפר של גיד הנשה בטל ממנו ולהזות מאפרו, ואי

ברוב האפר של הפרה, דהא ר"ש ס"ל דמין במינו לא בטל, 
, וכיון דהאפר נתערב ולא )פ"ב מ"ג(עיין בר"ש מס' טבול יום 

, ות ממנו ולהזות, הרי אסור בהנאהבטל, איך יכולין ליהנ
הך  )פ"ב ה"א(וביותר קשה לפי"מ דמוקי הירושלמי בפסחים 

כרי, דזהו דוקא בגיה"נ של נבלה, אבל דשולח אדם ירך לנ
בגיד הנשה של כשירה לכו"ע אסור בהנאה עיי"ש, א"כ גם 
לדידן קשיא כיצד משכחת לה הזאת אפר פרה והרי אסורה 
בהנאה, דאין לומר דנתבטל ברוב, דהא בקדשים לא מהני 

, לפימש"כ הש"ך )כלל ג'(ביטול, כמש"כ באתוון דאורייתא 
דבלא נודע התערובות לא שייך ביטול,  ב()סי' ק"ט ס"ק י"יור"ד 

ושם איתא דבעינן דווקא  ה"א(-)פ"בומקורו מהירושלמי ערלה 
ידיעת בעלים, א"כ בהקדש דהגבוה הם בעליו והגבוה יודע 
איזה הוא ההקדש ואיזו הוא החולין, א"כ שפיר ראוי לומר 
שלא יהיה ביטול להקדש עיי"ש, ולפי"ז קשה כיצד אפשר 

 רה הרי נהנה מאיסור הנאה.להזות מאפר הפ
 

והביא בשם תלמידו החו"ב כמר ליבטשו רייך ז"ל לתרץ, 
דהא דאמרינן דכל  )סי' תמ"ד סק"ח(די"ל לפימש"כ החק יעקב 

הנקברין אפרן אסור הוא רק מדרבנן דמה"ת משנשרף פקע 
איסוריה עיי"ש, ולפי"ז שפיר מיושב קושיא הנ"ל, דשפיר 

מסכת , לפי"מ דאיתא בי"ל דאפרה של גיה"נ בטל ברוב
, אמר ר' יוסי בר' חנינא לא כל השיעורין שוה )דף צ"ט:(חולין 

, שהרי ציר שיעורו קרוב למאתים, דתנן דג טמא צירו )ליתן טעם(
)של ציר טמא אוסר סאתים של ציר טהור או של אסור ר' יהודה אומר רביעית 

האמר ר' בסאתים, ופריך הגמ' ו דבר אחר וסאתים הוו מאתן רביעיות(
יהודה מין במינו לא בטיל, ומשני שאני ציר דזיעה בעלמא 
הוא, וכתבו התוס' ד"ה שאני, פי' לא אסור אלא מדרבנן 
עיי"ש, ומוכח מכאן דמין במינו אינו בטיל הוא רק באיסורי 
דאורייתא, אבל באיסורי דרבנן אפילו ר"י מודה דמין במינו 

 בטיל עכ"ד.
 

אות ו' כתב לבאר שיטת  ' של"א()סיובשו"ת ויען יוסף חאו"ח 
התוס' הנ"ל דבאיסור דרבנן ס"ל לר' יהודה מין במינו בטל, 
דלכאורה הא בשאר דוכתא אמרינן כל דתיקון רבנן כעין 

)דף איתא במסכת מנחות דאורייתא תיקון, וכתב להסביר, ד

)אם יש שתי חתיכות , אמר רב חסדא, נבילה בטילה בשחוטה כ"ג.(

ואין ידוע איזוהי בטלה ברוב שאם נגע באחת מחתיכות אינו טמא דאמרינן  שחוטה ואחת נבילה

)והוה ליה מין בשאינו , שאי אפשר לשחוטה שתעשה נבילה שחוטה היא(

)אם יש שתי חתיכות , ושחוטה אינה בטילה בנבילה מינו ובטל לדברי הכל(

נשרפת עליה אלא תולין אחת מהן בתרומה אינה נבילה ואחת שחוטה ביניהן אינה בטילה ואם נגעה 

)כלומר שתהא , שאפשר לנבילה שתעשה שחוטה דשמא זו היא השחוטה(

עליה תורת שחוטה שלא תטמא והוי ליה מין במינו ואי קשיא נבילה נמי לא תבטל בשחוטה דהוי 

ליה מין במינו דאפשר לנבילה שתעשה שחוטה תריץ לקמיה מפרש טעמא דרב חסדא דאזיל בתר 

אפשר לרוב להיות כמועט הוי כמין בשאינו מינו ולא אזלינן בתר בטיל דאע"ג  מבטל והואיל ואי

דלכי מסרחה פרחה  דאפשר למועט להיות כמרובה הוי כמין בשאינו מינו(
הראויה לגר  )דכתיב לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה ואמרינן בבכורות )דף כ"ב:(טומאתה 

 וכו' עיי"ש. (קרויה נבילה ושאינה ראויה לגר אינה קרויה נבילה



 

 ו 

מהא דאיתא במסכת ד"ה ור' יהודה,  )דף כ"ב:(והקשו התוס' 
דרש רבה בר בר חנה, חתיכה של נבילה ושל דג  ,)דף ק.(חולין 

 עד שתהא בה כדי ליתן טעם  )בפליטתה(טמא אינה אוסרת 
)העמיד אמורא עליה ודרש רב אוקי  ,ברוטב ובקיפה ובחתיכות

, כיון שנתן טעם לרבים שלא ילמדו מרבה בר בר חנה(מתורגמן לפניו לדרוש ולהשמיע 
)אחת שהיתה בצדה תמיד או שנתבשלה תחלה עמה קודם שיתן שאר החתיכות בחתיכה 

, בקדירה ולא היה בזו ששים באיסור ונתנה הנבילה טעם בה ואח"כ נתן שאר החתיכות בקדירה(
 לה עצמה()חתיכה זו שקבלה טעם הנבילה נעשת נביעצמה נעשת נבילה חתיכה 

ואזלא אליבא דר' , ת כולן מפני שהן מינההחתיכוואוסרת כל 
, מבואר מזה דנבילה יהודה דס"ל מין במינו לא בטל

 עכ"ק.בשחוטה הוי מין במינו 
 

, וז"ל לתרץ )דין ג' פרק ה'(וכתב בספר ברוך טעם שער התערובות 
ד"ה ואפשר איתא  )דף ק"ח:(דבחדושי הרשב"א על מסכת חולין 

ועוד כיון דס"ל הכא אפשר לסחטו אסור והבשר  בזה"ל,
עצמו חזר כנבילה גמורה אין כאן שום היתר כנ"ל עיי"ש, וכן 
מורה דעת הרמב"ן שמובא ברא"ש הלכות חלה, דאם נתערב 

יוצא מצות אכילת מצה באכילת  ,דגן באורז ויש בו טעם דגן
דכיון דטעם כעיקר נחשב כל הכזית  ,כזית אחד מן התערובות

טעם המין שנחשב  ,, ועד"ז כשנבלע מנבילה בשחוטהכדגן
כעיקר דהיינו במבשא"מ שוה השחוטה להיות כעצמות 
הנבילה כדברי הרשב"א הנ"ל שמדייק וכתב כנבילה גמור, 
לפי"ז לכאורה קשה על רב חסדא שאמר שאי אפשר לשחוטה 

הא אפשר לשחוטה שתשוב להיות כעצמות שתעשה נבילה, 
מור מן הנבילה, אמנם אחר העיון הנבילה כשמקבלת טעם ג

ד"ה הנך כתבו וז"ל, ולא  )דף כ"ב.(לק"מ, דבתוס' מסכת בכורות 
דמי לשאר איסורין שהוא בנותן טעם, דלא אתמר טעם כעיקר 
לענין טומאה, וכן נבילה בטלה בשחוטה לענין טומאה אפילו 
חזר ונתבשל הכל ביחד עכ"ל, הרי דלענין טומאה לא שייך 

א"ש דברי רב חסדא דאמר נבילה בטלה טעם כעיקר, ו
בשחוטה, דמיירי לענין טומאה שאי אפשר לשחוטה שתעשה 
נבילה על כן הוי לענין זה מבשא"מ, אבל לענין איסור אכילת 
נבילה וטעמו, אפשר לשחוטה שתעשה נבילה, והוי לענין 
איסור זה מין במינו, ושפיר אמר רב אוסרת כל החתיכות כולן 

דנבילה בשחוטה לא הוי כמבשא"מ אלא מפני שהן מינה, 
לענין טומאה לבד דלטמא אי אפשר לשחוטה שתעשה נבילה 

  עכ"ל הברוך טעם.
 

חוץ  ויש להוסיף, דאף דחתיכה נעשה נבילה בשאר איסורין
כל מקום לשיטת רבינו תם מבשר בחלב אינו אלא דרבנן, מ

מאן , ל)סי' צ"ח(והובא בטור יור"ד  )דף ס"ז:(בתוס' במסכת ע"ז 
דאמר טעם כעיקר דאורייתא אם נבלע איסור בהיתר לוקין על 
כל כזית מההיתר כאלו כולו איסור, ואם כן שפיר יש מציאות 
לשחוטה שתעשה נבילה, מה שאין כן לענין טומאה לא שייך 

ר לא נאמר אלא לענין איסור אכילה, זה, דדין טעם כעיק
א דאפשר ולפי"ז מובן שפיר שיטת התוס', דבאיסור דאוריית

להמבטל להיות אסור מטעם חתיכה נעשה נבילה, מקרי שפיר 

מין במינו, מה שאין כן באיסור דרבנן דלדעת כמה פוסקים 
לא אמרינן בזה חתיכה נעשה נבילה, כמש"כ הטו"ז ביור"ד 

ר להמבטל להיות כגוף האיסור, לא , אם כן אי אפש)סי' צ' סק"ד(
  מקרי מין במינו.

 
ד"ה שאני ציר, לא ס"ל  )שם(חולין  והנה הריטב"א במסכת

כהתוס', אלא אפילו באיסור דרבנן נמי ס"ל לר' יהודה דמין 
ולפי"ז  במינו לא בטל, ודוקא בציר דזיעה בעלמא הוא מקיל,

אי יש לומר דפלוגתת התוס' והריטב"א תליא בפלוגתא הנ"ל, 
באיסור דרבנן גם כן חתיכה נעשית נבילה, דאי באיסור דרבנן 

עשית נבילה, אם כן אפשר להמבטל להיות כבטל חתיכה נ
עכ"פ מדרבנן, מקרי שפיר מין במינו, להכי אף באיסור דרבנן 
מין במינו לא בטל דכל דתיקון דרבנן כעין דאורייתא תיקון, 
משא"כ אי באיסור דרבנן לא אמרינן חתיכה נעשית נבילה, 
לא שייך לומר מין במינו לא בטל באיסור דרבנן משום דכל 

יקון דרבנן כעין דאורייתא תיקון, דדוקא בדאורייתא כיון דת
דאפשר לשחוטה שתעשה נבילה הוי ליה מין במינו, משא"כ 

 בדרבנן לא מקרי מין במינו.
 

ויש לומר דהך מילתא תליא בפלוגתת הרמב"ם והרמב"ן 
אי כל מילי דרבנן אית ביה לאו דלא  )שורש ראשון(בספר המצות 

ר על איסור דרבנן עובר אלאו בותסור, דהרמב"ם ס"ל דהע
אמר לא תסור אלא על מה דלא תסור, ולהרמב"ן לא נ

ים כוונת התורה במצוות התורה, דאי איכא לא שפירשו חכמ
ר דרבנן שפיר מסתבר דנימא ביה חתיכה נעשה יסותסור אא

נבילה כדאורייתא, משא"כ אי לא הוי דאורייתא עכ"ד הויען 
 יוסף עיי"ש

 
וז"ל, ואני שמעתי  )סו"פ וישב(ד להחיד"א בספר ראש דו תב כו

מעטרת ראשי הרב אבא מארי זלה"ה ששמע מרבו הרב 
המופלא מהר"א יצחקי ז"ל ורבו מרבו הרב הגדול המג"ן, 
דהשבטים היו רוצים להמית את יוסף בהוראת שעה כדאיתא 

בההוא דרכב על  ו.(")דף מסנהדרין מסכת וב )דף צ:(יבמות מסכת ב
ו בסקילה למיגדר מילתא ולהוראת שעה סוס בשבת ודנוה

עיי"ש, וכן השבטים רצו להרגו להוראת שעה שלא יהיו 
רגילים בלשון הרע עכ"ד, והוסיף החיד"א בזה, דהנה נחלקו 
הראשונים אי הא דבי"ד ממיתין בהוראת שעה הוא דוקא 
סנהדרין גדולה, או אפילו סתם בי"ד יש בכחם להמית 

ושו"ת מהר"ם  )דף נ"ב(הדרין בהוראת שעה, עיין נמוק"י סנ
, וי"ל דהשבטים סברו שבל בי"ד יש בכחם )סי' קכ"ח(לובלין 

 להעניש בהוראת שעה, עיי"ש.
 

דכתב דזה תליא  )סי' ח'(ועיין בשו"ת דברי יציב חחו"מ 
, )שורש ראשון(במחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בספר המצות 

דהרמב"ם ס"ל דכל מילי דרבנן אסמכוהו אלאו דלא תסור 
והוה כשל תורה ממש, וז"ל כי כל מה שאמרו חכמים 
לעשותו וכל מה שהזהירנו ממנו כבר צוה משה רבינו בסיני 



 

 ז 

שיצונו לקיימו, והוא אמרו על פי התורה אשר יורוך ועל 
המשפט אשר יאמרו לך תעשה, והזהירנו מעבור בדבר מכל 
מה שתקנו אותו או גזרו, ואמר לא תסור מן הדבר אשר יגידו 

ין ושמאל, ומבאר שם דמדוע לא מנו כל אלו בכלל לך ימ
  .התרי"ג מצות עיי"ש

 
כתב דליכא למימר הכי דהרי הרבה  )שם(אמנם הרמב"ן 

חילוקים מצאנו בין מצוות דאורייתא למצוות דרבנן, ובהכרח 
דמצוות ותקנות חכמים לא הוי בכלל לא תסור עיי"ש 

לל לא באריכות, ולפי"ז י"ל דא"א דכל מילי דרבנן הוה בכ
תסור א"כ הך קרא דלא תסור איירי בכל בי"ד שיכולים 
להעניש בהוראת שעה, משא"כ א"א דמילי דרבנן לא הוה 
בכלל לא תסור א"כ איירי הקרא רק בבי"ד הגדול עכ"ד, 
ולפי"ז אי היו יכולים לענוש את יוסף בהוראת שעה תליא אי 

ר מילי דרבנן הוה כשל תורה או לא, דאי הוה בכלל דלא תסו
 אז אמרינן דכל בי"ד יכולים להעניש להוראת שעה.

 
עה"פ ויאמר משה אל  ד(-)פרשה גאיתא במדרש רבה שמות ו

האלקים מי אנכי וגו', אריב"ל משל למלך שהשיא את בתו 
ונתן  )שרית ואדונית(ופסק ליתן לה מדינה ושפחה אחת מטרונית 

ו לא שפחה , א"ל חתנ)מבני חם הנמכרים לעבדי עולם(לה שפחה כושית 
מטרונית פסקת ליתן לי, כך אמר משה לפני הקב"ה, רבון 
העולמים, כשירד יעקב למצרים לא כך אמרת לו אנכי ארד 
עמך מצרים ואנכי אעלך גם עלה, ועכשיו אתה אומר לי לכה 

כי אעלך גם ואשלחך אל פרעה, לא אנכי הוא שאמרת לו ואנ
  עלה עיי"ש.

 
שאמר וכי אוציא את בני וכתבו המפ' דזה היתה כוונת משה 

ישראל ממצרים, היינו דמשה טען כי הקב"ה הבטיח ליעקב 
כי רצה שהקב"ה  ,ואנכי אעלך גם עלה, ולא על ידי שליח

בעצמו יגאלם דבכך יהיה גאולת עולם, שהרי מעשי הקב"ה 
המה נצחיים ודבר אלוקינו יקום לעולם, וכדכתיב בישעיה 

עת עולמים, ולכן אמר שלח ישראל נושע בה' תשו י"ז(-)פרשה מ"ח
נא ביד תשלח, ועיין בתרגום יונתן בן עוזיאל שכתב דהיינו 
ביד פנחס דחמי למשתלחא בסוף יומיא, שהתחנן שיהא 
גאולת עולם ע"י אליהו כפי שעתיד להיות בקץ הגאולה, 

 עכ"ד,
 

 היתהאנכי אעלך גם עלה ת השי"ת והבטחאך כתבו המפ' ד
הם הגזרה ועבדום וענו כאשר יתקיים בכשיצאו ממצרים 

אך כיון ההכרח להוציאם ממצרים  אותם ארבע מאות שנה,
קודם הזמן, כמש"כ במפ' שהיו משוקעים כבר במ"ט שערי 
טומאה, ואלו היו שוהים שמה עוד איזה זמן היו נופלים 
לשער הנו"ן, ול"ה להם עוד שום תקומה עולמית, והיה מן 

אולה לא היה ההכרח לגאול אותם תיכף, ולכן כיון שהג
בזמנה לא היה יכול להתקיים ההבטחה ואנכי אעלך גם עלה, 

 והיה מוכרח הגאולה להיות על ידי שליח עכ"ד.

אמנם המפרשים כתבו דאי נימא דהגלות היתה בשביל חטא 
דמכירת יוסף אז סגי ברד"ו שנים, כי במכירת יוסף פגמו 
השבטים בשם הוי"ה שהוא בגימטריא כ"ו, ובמכירה היו 

שרת השבטים, וי' פעמים כ"ו עולה ר"ס והיו צריכים להיות ע
ר"ס שנים במצרים, אלא בזכות שיקבלו ישראל את התורה 
שיש בו חמשים שערי בינה הסירו חמשים שנים מר"ס ונשאר 
ר"י, ופירשו בזה הפסוק וירא ה' כי "סר" לראות כי מתחלה 

 .לפסח( )עיין בערבי נחל דרוש ב'היה החשבון של ר"ס שנה עכ"ד 
 

ובזה יבואר המדרש, דכששמעו מלאכי השרת פרשת פרה, 
דכתיב בה ושחט ושרף ודרשינן מה שחיטתה כשהיא שלימה 

וקשה א"כ היאך אפשר להזות  מה,יאף שריפתה כשהוא של
יד הנשה אסור מאפר פרה כיון דגיד הנשה מעורב בתוכו, וג

בנן ל הנקברין אפרן אסור מדרבנן, ובדרבהנאה, וע"כ כיון דכ
ן לא ינו בטל, והטעם כיון דבאיסור דרבנאמרינן מין במ

ר להמבטל להיות אמרינן חתיכה נעשית נבילה, ואי אפש
לא מקרי מין במינו, ולפי"ז ס"ל דבאיסור  כגוף האיסור,

היו יכולים לענוש את דרבנן ליכא לאו דלא תסור, ולפי"ז לא 
ות , ואיכא חטא דמכירת יוסף, וסגי להייוסף בהוראת שעה

מת משה ה למבגלות מצרים רד"ו שנים, ולכן שאלו א"כ 
 ודו"ק.

 
*** 

 
כי חשבון עיר סיחן מלך האמרי הוא והוא נלחם 
 במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנן:

ילמדנו רבינו מי שאוכל טבל בסוריא ואיתא בפסיקתא 
 והוא פלאי. )מובא בספר נפש יהונתן( מהו שילקה

 
תנו רבנן בשלשה  ,)דף ח.(גיטין מסכת ב והנבס"ד, דאיתא

דרכים שוותה סוריא לארץ ישראל וכו', חייבת במעשר 
ובשביעית כארץ ישראל, קסבר כיבוש יחיד שמיה כיבוש 

)ופירש"י כיבוש יחיד, דדוד, שלא היו כל ישראל ביחד כדרך שהיו בכיבוש יהושע שהיו וכו', 

עיי"ש,  דוד לא כבש אלא לצורכו( כולם וכבשוה לצורך כל ישראל קודם חלוקה אבל
ולפי"ז י"ל דספיקת המדרש הוא אי אמרינן כיבוש יחיד 
שמיה כיבוש, וסוריא הוא כדין ארץ ישראל וחייב מלקות על 
אכילת פירותיה בטבלן, או אמרינן דלאו שמיה כיבוש וליכא 

 חיוב מלקות על אכילת פירותיה בטבלן.
 

דמשו"ה קרי  )סוף פרשת עקב(י הביאו מהספר )ד"ה כיבוש(והנה התוס' 
לה כיבוש יחיד לפי שלא היתה עדיין כל ארץ ישראל כבושה 
עיי"ש, וז"ל הספרי, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו 
לכם יהיה, ואם ללמד על תחומי ארץ ישראל הרי כבר נאמר 
מן המדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת, ומה ת"ל 

אמר להם כל מקום שתכבשו חוץ מן אשר תדרוך כף רגליכם, 
המקומות האילו הרי הוא שלכם, אלא אינו אלא רשות בידם 
לכבש חוצה לארץ עד שלא יכבשו את הארץ, ת"ל וירשתם 



 

 ח 

גוים גדולים ועצומים מכם ואחר כך כל המקום אשר תדרוך 
כף רגלכם בו לכם יהיה, שלא תהא ארץ ישראל מיטמאה 

וצה לארץ, אלא בגלוליהם ואתם חוזרין ומכבשם ח
משתכבשו ארץ ישראל תהיו רשאים לכבש חוצה לארץ, הרי 
שכיבשו חוצה לארץ מנין שמצות נוהגות שם, הרי אתה דן 

 )דהיינו בארץ ישראל(, ונאמר להלן )לכם יהיה(יהיה  )בחוצה לארץ(נאמר כאן 
, מה יהיה האמור כאן )דכתיב מן המדבר והלבנון וגו' ומסיים יהיה גבולכם(יהיה 

מצוות  )היינו בחוץ לארץ(מצוות נוהגות שם אף להלן  )בארץ ישראל(
נוהגות שם, ואם תאמר מפני מה כבש דוד ארם נהרים וארם 
צובה ואין מצוות נוהגות שם, אמרו דוד עשה שלא כתורה, 
התורה אמרה משיכבשו לארץ תהיו רשאים לכבוש חוצה 

ם לארץ, הוא לא עשה כן אלא חזר וכיבש ארם נהרים ואר
צובה, ואת היבוסי שהיה סמוך לירושלים לא הוריש, אמר לו 
הקב"ה סמוך לפלטרין שלך לא הורשת, היאך אתה חוזר 

  .ומכבש ארם נהריים וארם צובה עכ"ל
 

אמר ר"ל מנין לעכו"ם שקנה את  ,)דף ל"ז:(גיטין מסכת ואיתא ב
העכו"ם למעשה ידיו, שנאמר וגם מבני התושבים הגרים 

אתם קונים מהם ולא הם קונים מכם, ולא  עמכם מהם תקנו,
הם קונים זה מזה וכו', ה"ק ולא הם קונים מזה לגופו, יכול 
לא יקנו זה את זה למעשה ידיו, אמרת ק"ו, עכו"ם ישראל 
קונה, עובד כוכבים עובד כוכבים לא כש"כ, ואימא הני מילי 
בכספא אבל בחזקה לא, אמר רב פפא עמון ומואב טהרו 

ש"י דחזקה היינו חזקה של עבדות כגון הלבישו בסיחון, ופיר
 פירשו דקאי על כיבוש )ד"ה אבל(הנעילו והרחיצו לרבו, והתוס' 

 מבואר מזה דעכו"ם בני כיבוש נינהו. מלחמה עיי"ש,
 

עה"פ ויהי ריב בין רועי מקנה  ז(-ג")יוברש"י עה"ת פרשת לך 
 אברם ובין רועי מקנה לוט והכנעני והפריזי אז יושב בארץ

כתב, לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות 
אחרים, ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל, והם אומרים 
ניתנה הארץ לאברם ולו אין יורש ולוט בן אחיו יורשו ואין זה 
גזל, והכתוב אומר והכנעני והפריזי אז יושב בארץ ולא זכה 

הכנעני אז בארץ ו ו(-ב")יבה אברם עדיין עכ"ד, ולעיל בפסוק 
פרש"י, שהיה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, 
שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את הארץ לבניו וכו' 
עיי"ש, ונמצא לפי"ז שבאמת היתה הארץ ביד אברם שהוא 
מזרעו של שם, אלא שהכנעני היה כובשה ממנו בכיבוש 

 מלחמה.
 

ל מוחזקת וראיתי מבעל השפע חיים זצ"ל דזה אי ארץ ישרא
מסכת מאבותינו או אינה מוחזקת תליא בזה, דאמרינן ב

כל דבר שנאמר לבני נח ולא נשנית בסיני,  )דף נ"ט.(סנהדרין 
לישראל נאמרה ולא לבני נח, ומקשינן אדרבה מדלא נשנית 
בסיני לבני נח נאמרה ולא לישראל, ומשני ליכא מידי 

דלישראל  דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, ולא, והרי יפת תואר
מותר ולעכו"ם אסור, התם משום דלאו בני כיבוש נינהו 
עיי"ש, ומעתה אי אמרינן מי איכא מידי דלישראל שרי 
ולעכו"ם אסור, ומוכח דעכו"ם לאו בני כיבוש מלחמה נינהו, 
ולפי"ז לא זכו בה הכנעני ע"י הכיבוש, וא"כ נשארה הארץ 

קב"ה ביד בני שם, וזכה אברהם בנחלת הארץ כשהבטיחו ה
אף שהיה הכנעני בארץ, וממילא ארץ ישראל היתה מוחזקת 
בידם, משא"כ אי לא אמרינן מי איכא מידי וכו', אז י"ל 
דעכו"ם בני כיבוש מלחמה נינהו, וקנאה הכנעני לארץ ע"י 
כיבושם, א"כ לא היתה הארץ מוחזקת ביד אבותינו, עכ"ד, 

 .)פרשת שלח ד"ה וזה טעם(ועיין שארית יעקב 
 

כתב דהא דפליגי אם כיבוש  )מצוה מ"ז אות כ"ד(ת בנימין ובנחל
יחיד שמיה כיבוש או לא שמיה כיבוש תליא בהא אם ס"ל 
ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו או אינה מוחזקת, דהנה 
בטעמא דמאן דס"ל דלאו שמיה כיבוש מבואר בתוס' 
מהספרי משום שלא היתה עדיין כל ארץ ישראל כבושה, 

ך לפלטרא שלך לא הורשת, פירוש יבוסי כדאמר התם סמו
שהיה סמוך לירושלים, ואתה הולך וכובש ארם נהרים וארם 
צובה, והך סברא שייך רק אי ס"ל דאר"י עדיין לא נתקדשה 
עד שכבשוה בני ישראל ואז כשהוחזקה בידם נתקדשה 
במעלת אר"י, א"כ בכך הו"ל פגם בכך דסמוך לפלטרא שלא 

שמיה כיבוש, אמנם אי ס"ל לא הורשת, ובגין כך לאו 
דבלא"ה כבר היתה אר"י מוחזקת לנו מאבותינו, וקדושתה 
קבועה וקיימת מאז, א"כ אין כ"כ נפק"מ במה שעדיין לא 
כבש סמוך לפלטרין, וי"ל דאעפ"י שעדיין לא כבש כל הארץ 
אפי"ה פשטה קדושתה בכוליה וגם כיבוש היחיד דינו ככל 

ם דלא ס"ל האי טעמא הארץ, ומ"ד דלאו שמיה כיבוש משו
 כיון דסבר דהארץ לא הוחזקה מאבותינו עכ"ד.

 
ומעתה יבואר שייכות השאלה לכאן, דכיון דאמר הכתוב כי 
חשבון עיר סיחון וגו' והוא נלחם במלך מואב הראשון, 

למה הוצרך  )דף ס:(ופירשז"ל עפ"י מאמר חז"ל במסכת חולין 
מואב,  להכתב והוא נלחם וגו', לפי שנאמר אל תצר את

וחשבון משל מואב היתה, כתב לנו שסיחון לקחה מהם ועל 
ידו טהרה לישראל עיי"ש, והיינו דעמון ומואב טהרו בסיחון, 
ומוכח מזה דעכו"ם קונה בכיבוש מלחמה, ולפי"ז ארץ 
ישראל אינה מוחזקת מאבותינו, וא"כ לאו שפיר עבד במה 

ד שלא הקדים לכבוש סמוך לירושלים, ומשו"ה כיבוש יחי
לאו שמיה כיבוש, ולכן עלה ונסתפק בדין טבל של סוריא אם 

 לוקה עליה כדין טבל של ארץ ישראל ודו"ק.
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