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 :ריבן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמוירא בלק 
מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני ויגר מואב 

את כל אשר עשה ישראל  ,ואיתא במדרש בני ישראל:
עשה מעשה זה עשו שלאמורי  ,סבאדא ישראל 

 .והוא פלא ,אמורי
 

עפימש"כ השפע חיים זצ"ל לבאר דברי רש"י והנבס"ד, 
ויולד אברהם את יצחק בני יצחק  ל"ד(-רשה א)פא' בדברי הימים 

עשיו וישראל, ופירש"י מפני כבודו של דוד אמר ישראל ולא 
יעקב, ותמוה איזהו כבוד הוא לדוד בכך שקראו ישראל ולא 

 ,אמר ר' לוי ,)דף פ"ו.(יומא מסכת איתא ביעקב, וכתב לפרש, ד
גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל 

אלקיך, ר' יוחנן אמר עד ולא עד בכלל וכו' עיי"ש,  עד ה'
ובספר תוספת יום הכיפורים הביא מספר תאוה לעינים שכתב, 
דפליגי אי מהני תשובה לע"ז, דר' לוי ס"ל דגדולה תשובה 
שיש בה כח לכפר אף שכפר בעיקר ועבד עבודה זרה שזהו עד 
 כסא הכבוד, דגם לחטא דע"ז מהני תשובה,  ור' יוחנן ס"ל

דעל כל דבר תשובה מכפרת חוץ מעובד עבודה זרה וכופר 
בעיקר וזהו ולא עד בכלל, דלחטא דע"ז לא מהני תשובה 
עיי"ש, ]ובדרשות אור חדש להחוות יאיר ביאר בזה הכתוב 
ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאום ה', דמבואר בחו"מ 

נמצא דבלשון בני אדם עד ולא עד בכלל עיי"ש, ו )סי' מ"ג סכ"ז(
דאי דברה תורה כלשון בני אדם אזי אמרינן עד ולא עד בכלל 
ולא מהני תשובה על חטא דע"ז, ובזה יבואר הכתוב ובא 
לציון גואל ולשבי פשע ביעקב דמועיל תשובה לכל שבי פשע 
ביעקב ואף לע"ז, וזהו משום "נאום ה'" שהוא דיבור של 

בני אדם השי"ת ואינו כלשון בני אדם דלא דברה תורה כלשון 
, ואיתא [ועד בכלל ומועיל תשובה לכל עכ"ד וממילא עד

ש דוד לעבוד עבודה זרה וכו', בק )דף ק"ז.(במסכת סנהדרין 
א בעבודה זרה המחשבה כמעשה, כדאיתא במסכת והל

, וא"כ מהא דנמחל לדוד על ידי שעשה )דף ל"ט:(קידושין 
 תשובה חזינן דמהני תשובה לע"ז.

 
שיר למעלות אשא איתא  ב(-ס"ח)פרשה  ובמדרש רבה פרשת ויצא

עיני אל ההרים, אשא עיני אל ההורים למלפני ולמעבדני, 
אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה מה מאין יבוא עזרי, 

ואני לא נזם אחד וגו', כתיב ביה ויקח העבד עשרה גמלים 
ולא צמיד אחד, חזר ואמר מה אנא מובד סברי מן בריי, חס 

 ד סברי מן בריי, אלא עזרי מעם ה' עיי"ש,ושלום לית אנא מוב

גתו של יעקב בחיר האבות, נחשב לו וי"ל דלפי גודל מדר
לפגם מה שרגע אחד נתיירא והרהר מאין יבוא עזרי, שכאילו 

ולתו, וכיון שכח ח"ו שהשי"ת הוא לבדו פועל הכל ואין ז
הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט דסביביו נשערה מאוד ו

  .לגביה דידיה כעין פגם של ע"זהשערה נחשב ליה 
 

והנה  ,)דף צ"א:(ועד"ז יש לפרש הא דאמרו חז"ל במסכת חולין 
מלאכי אלקים עולים ויורדין בו, תנא, עולין ומסתכלין 

נו של מעלה, ויורדין ומסתכלין בדקיונו של מטה, בעי קיובד
לסכונה, מיד והנה ה' נצב עליו עיי"ש, וכעי"ז איתא בילקוט 

ה"פ ויאבק איש עמו וגו', די"א דמיכאל היה, ותמוה ע )רמז קל"ב(
דאטו לא ידעו מגודל קדושתו של יעקב אבינו, אלא דאדרבה 

אבד  דרגתו נחשב לו לפגם חמור מה שכרגעלפי גודל מ
בטחונו מהשי"ת, ואמנם בסוף נצחו למלאך וקרא שמו 
ישראל, באמור לו כי שרית עם אלקים ואנשים ותוכל, משום 

ואמר לית אנא מוביד סברי מן בריי, ותשובתו דשוב חזר בו 
תשובה גם נתקבלה, ונמצא מזה דשם ישראל מורה דמהני 

לחטא ע"ז, וא"ש שביחוסו של דוד קראו ישראל דייקא, דמזה 
ראיה דתשובה מועיל על חטא דע"ז, וזה לשבחו ולכבודו של 

   דוד שגם תשובתו נתקבלה לרצון עכ"ד השפע חיים זצ"ל.
 

 ,או לא ודה זרהבה אי מהני תשובה על חטא דעאמנם דבר ז
בספר חמודי תליא אי אמרינן עשה דוחה שני לאוין או לא, ד

לא מהני  ודה זרהבכתב הטעם דעל חטא דע (מטות )פרשתצבי 
א"ר יוחנן  )דף פ"ו:(יומא מסכת בתשובה, לפי"מ דאמרינן ב

)לא יוכל בעלה הראשון שבתורה  תעשה אגדולה תשובה שדוחה את ל

הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו  , שנאמר לאמרוגו'(
והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנף תחנף הארץ 
ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה' עיי"ש, ולפי"ז 
הטעם דמועיל תשובה על עבירה משום דאמרינן דעשה 
דתשובה דוחה הל"ת דעבירה, וכ"ז תינח בשאר עבירות 

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

וליכא רק חד ל"ת שפיר אמרינן דהעשה דתשובה דוחה  ,ל"ט:(
הלאו, משא"כ בחטא דע"ז דגם המחשבה הוה עבירה 

, וא"כ הוי עבירה כפולה במחשבה )שם(כדאיתא בגמ' 
בכח ובמעשה, דקודם העבירה בפועל יש מחשבה, לזה אין 

התשובה לדחות שני העבירות, כנודע שיטת הכריתות דאין 
 עשה דוחה שני לאוין עכ"ד.



 

 ב 

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

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

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

ו אחד לשני לאוין, אמנם רש"י להלן וכן הרמב"ן בין לא
והרשב"א כתבו לפרש דברי הגמ', דסד"א דנילף מאשת אח 

מזה דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי איסורי, הרי 
  דעדל"ת לא אמרינן רק בחד לאו.

 
הביא דברי הפנ"י במסכת  )כלל ב'(והפמ"ג בספר שושנת העמקים 

יטות דעשה דוחה ב' לאוין, מהא דאמרינן דנקט בפש )דף ח(ביצה 
מה לי חד לאו מה לי תרי לאוין עיי"ש,  )דף מ"ח:(במסכת נזיר 

וכתב ע"ז הפמ"ג דאי מהתם ילפת נמצא דפליגי בכך ר"י ור"ע, 
)דהתם ילפינן מקרא דנזיר וכן כה"ג מטמאין למת מצוה, ור"ע מצריך לימוד מיוחד לכ"ג שהוא נזיר 

י אמר דכיון דילפינן לנזיר ולכ"ג ממילא דגם כ"ג שהוא נזיר מטמא דמה לי חד שמטמא למת מצוה, ור"

, וא"כ הדרינן לאו ומה לי תרי לאוין, הרי דר"ע שפיר מחלק בין לאו אחד לתרי לאוין(
 לכללא דהלכה כר"ע מחבירו עיי"ש, והאריכו בזה האחרונים.

 
 חבירוכתב המלביש את  הל"א(-)פ"ימב"ם בהל' כלאים והנה הר

, אם היה הלובש מזיד הלובש לוקה והמלביש עובר כלאים
משום ולפני עור לא תתן מכשול, ואם לא ידע הלובש שהבגד 
 כלאים והמלביש מזיד, המלביש לוקה והלובש פטור עכ"ל,

כתב הטעם  , ומהר"י קורקוס ז(-)פ"גמכות  'ומקורו בתוספתא במס
"ש, משום דכתיב לא תלבש שעטנז קרי ביה לא תלביש עיי

וכמו  ,ומש"כ הרמב"ם שאין המלביש לוקה כי אם כשלבשו שוגג
שכתב שם דטומאת כהן אין המטמא לוקה כי אם כשהמתטמא 
שוגג, תמה הכס"מ שם דמנא ליה הא, ומפשט התוספתא מוכח 
דאין חילוק רק דאפילו כשהלובש מזיד איכא עבירה בפני עצמו 

י"ז נמצא ג"כ לפד )כךלל כ'(כתב באתוון דאורייתא להמלביש, ו
דהלובש כלאים לעצמו לוקה שמונים משום מלביש ומשום 

על דעת  י"ז קשהעיי"ש, ולפ )מצות תקנ"א(לובש, וכ"כ המנחת חינוך 
ב' ל"ת, דוחה אחת דאין עשה בספר הכריתות הר"ש מקינון 

ילפינן מכלאים בציצית ושם הרי ואמאי הרי עיקר דין עדל"ת 
 ם לובש עכ"ק.הוי שני לאוין משום מלביש ומשו

 
)אות ומו"ר הגאון האדיר מווייטצען זצ"ל בספרו אלף דבר כת"י 

כתב, דהכס"מ כתב משום דכתיב לא תלבש שעטנז קרי  שמ"ג(
דהמגלח את  ד.()דף מ"יש, וכדאמרינן במסכת נזיר ביה לא תלב

הנזיר עובר ג"כ בלאו דכתיב ותער לא יעבור על ראשו קרי ביה 
ר אסור להעביר שער הנזיר עיי"ש, לא יעבור דהיינו שאדם אח

 )דף י"ח:(לפי"מ דכתב רשיז"ל במסכת קידושין  ומרל שולפי"ז י
דר"ש דס"ל יש אם למקרא, היכא דלא מכחשי אהדדי דרשו 
שניהם מקרא ומסורת, וא"כ ה"ה הכא דליכא סתירה שפיר 

מחייב משום לובש ומשום מלביש, אבל למ"ד דדריש רק יש אם 
ב' רק משום המסורת, ולפי"ז יוצא לנו  למסורת לא נוכל לחייבו

דבר חדש דאי ס"ל יש אם למקרא ילפינן מכלאים בציצית 
דעשה דוחה ב' לאוין, משא"כ אי ס"ל יש אם למסורת אז 

 אמרינן דדחי רק חד לאו עכ"ד מו"ר זצ"ל.
 

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

אותה לכם מורשה, הפי' דהוא ירושה להם מאבותיהם, 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 

לא שייך לפרש מורישין ואינם יורשין וא"כ ע"כ וגו', ושם ודאי 
אך באמת יש ליישב כמו שדרשו רז"ל דפי' מורשה היינו ירושה, 

 אל תקרי מורשה אלא מאורסה עיי"ש, ט:(")דף מפסחים מסכת ב
אין  סורתיש אם למ י ס"לפי"ז נמצא דאול ,םולכן אין ראיה מש

ורישין ן מלנו ראיה דארץ ישראל מוחזקת כיון דיש לפרש לשו
מוכרח דארץ  קראיש אם למ י ס"לואינם יורשין, משא"כ א

בפסוק  ישראל מוחזקת דע"כ פי' מורשה הוא ירושה, כדחזינן
 תורה צוה לנו משה מורשה.

 
והנה י"ל דפחדו של בלק היה מחמת שסירב לתת רשות לבני 

וישלח  י"ז(-)י"אישראל לעבור דרך ארצם, כדכתיב בשופטים 
לך אדום לאמור אעברה נא בארצך ולא ישראל מלאכים אל מ

שמע מלך אדום וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה וגו', ולכן 
יוכלו בני ישראל להלחם בו, דאף דבני ישראל נצטוו אל תצר 
את מואב ולא להתגרות בם, היינו אם ירשו להם לעבור דרך 

דרך ארצם, שפיר  יאנו להניח להם לעבורארצם, אבל אחרי שמ
ראל ללחום עמהם, אך י"ל דמואב היה לו אמתלא הותר לבני יש

על מה שלא נתן להם רשות לעבור דרך ארצו, דטענו על בני 
ישראל כי לסטים הם בבואם לגזול את ארץ ישראל מן העמים 
היושבים בה, וא"כ אין להם להיענש על זה, אך אמתלא זה א"ש 
אי ס"ל דארץ ישראל אינה מוחזקת מאבותינו ורק עתה רוצים 

חתה היה מקום לטעות בכך, אבל אי ס"ל דארץ ישראל לק
 אין להם שום אמתלא.מוחזקת מאבותינו 

 
ר י המדרש, דבתחלה לא נתיירא בלק דסבומעתה יבואר דבר

דבדין הוא למנוע את בני ישראל מלעבור בארצו בהליכתם 
אינה מוחזקת י "לכבוש את ארץ שבעה עממין, דלסטים הם דאר

ר ראה את כל אשר עשה ישראל לאמורי מאבותינו, אך כאש
שנצח יעקב את עשיו בהאבקו עמו, דאף שפגם בע"ז לא היה 
יכול לו משום דעשה תשובה ונתכפר לו, דתשובה מהני אף על 

לאוין, והוא משום דס"ל יש  'בחטא דע"ז, משום דעשה דוחה 
ש לא אמרינן דמשו"ה כתיב מורשה לדרו כ"אאם למקרא, ו

מאורסה, ובהכרח שמעינן מינה דמורישין ויורשין, וארץ ישראל 
מוחזקת מאבותינו, ומעתה שלא כדין עיכב את בני ישראל 

 מלילך לארץ ישראל, ולכן ויגר מואב מפני בני ישראל ודו"ק.



 

 ג 

כשביקש , ב(-)אאיתא במדרש פסיקתא זוטא פרשת ויקרא 
בלק מבלעם לקלל את ישראל, אמר לו בלעם, 

בים חלקו כבוד לישראל דכתיב אדם כי יקריב הכתו
עכ"ל,  מכם קרבן ולא מן האומות העולם, ואיך אקללם

 )אות ט'(ובפרשת תזריע  .)סו"פ בחקתי(וכן איתא במדרש תנחומא 
אמר הקב"ה לאומות העולם, לבני נתתי פרשת  איתא,

קרבנות ופרשת ערכין שקרבנותיהם חביבים לפני, 
דיק וגו', תדע לך, תחילתו וכן הוא אומר טוב מעט לצ

של ספר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי 
יקריב מכם קרבן לה', מכם ולא מהעכו"ם, וסופו של 
ספר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש כי 

עיי"ש,  יפליא, וכן הוא אומר מגיד דבריו ליעקב וגו'
 ותמוה דהאיך שייכי זה לזה.

 
)דף מהא דאיתא במסכת מנחות והנבס"ד, דלכאורה יש להעיר 

איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב  , אישע"ג:(
עולה, נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לה' ל קרבנו לכל

את העכו"ם שנודרין נדרים איש מה ת"ל איש איש, לרבות 
ישראל, אשר יקריבו לה' לעולה, אין לי אלא עולה, ונדבות כ

כו' דברי ר' יוסי הגלילי, ור' עקיבא שלמים מנין, ת"ל נדריהם ו
 ,עולה בלבד עיי"שאלא ה אין לי לעולאשר יקריבו לה' אומר 

הרי שנתרבו גם העכו"ם בהבאת קרבנות, ואפילו ר"ע לא 
פליג אלא לגבי קרבן שלמים אבל עולה מודה דמקריבין, 
וקרא אמר אדם כי יקריב מכם עולה, וא"כ היאך ממעטינן 

 עכו"ם מקרבן עולה.
 

דכתיב אדם כי  לפרש מה )פרשת ויקרא(מש"ב האלשיך וי"ל עפי
יקריב מכם קרבן, עפימש"כ בעל העקידה בביאור ענין הבאת 
הקרבנות, כי עיקר הדבר היה למען יכנע לבב החוטא, בראותו 
זביחת הבעלי חיים ההוא ונתוחו ושרפתו, ואמור יאמר הן כל 

על אשר  אלה הדברים היו ראויים ליעשות בגופי ובאיברי
חטאתי וישר העויתי, ואז יכנע לבבו הערל וישוב אל ה' 
וירחמהו, וע"ז נאמר אל פתח אוהל מועד יקריב אותו הוא 
האדם עצמו המביאו לרצונו לפני ה' כלומר מה שיקריבו אל 
פתח אוהל מועד בלבד וישוב לביתו, הנה רצונו של האדם 

כי יאמר  להיות הוא לפני ה' לקרבן, כשורו ובקרו אשה לה',
לפניו יתברך, הנני אני ושורי שהבאתי בעצמי מוכן את אשר 
תחפוץ, כי ידעתי כי אשר יעשה בשור הוא הראוי ליעשות בי, 

במקומו לכפר ואז על ידי הכנעה זו וסמך וגו' ונרצה לו הבקר 
עליו, כי יחשב לפני יתברך כאילו בשחוט את השור כאלו גם 

  .את בעליו הוא שוחט
 

שחט את לרבות אותו, וכן באומרו את הדם, וזהו אומרו ו
מרבה כאילו הוא גם דם בעליו, וכן באומרו וזרקו את הדם 
וגו' והפשיט וגו', וזהו שאמר הכתוב אדם כי יקריב מכם ממש 
תחלה קרבן לה', טרם עשות קרבן בהמתו, שיכוין כאילו את 
עצמו הוא מקריב, ומי יתן ובחר בו קונו לקרבן, ויכנע בחשבו 

אליו יאתה ההקרבה בעצם וראשונה, ואחר כך על ידי כי 
הקדמה זו שיקדים ויכוין כי את עצמו הוא מקריב, כי אליו 
יאתה לעשות בו כאשר יעשה בבהמה, ויכנע בתשובה שלימה 
ויקריב אל ה' לתקן אשר נתרחק בחטאו, אז על ידי כן 
בהקריבכם מן הבהמה וגו' אני מעלה עליכם כאלו תקריבו שתי 

 ת, אדם ובהמה, וזהו את קרבנכם ברבוי האת עכ"ל.קרבנו
 

ולכאורה מה שכתב האלשיך דעל ידי שהאדם רוצה ומתאוה 
להיות כקרבן לפני ה' ומוכן לישחט לפניו כעולה וכאשה, 
נחשב לו כאילו הקריב את עצמו לקרבן, הוא משום דאמרינן 
מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, ובמה שעולה 

ן שכל אשר נעשה בהקרבן ייעשה בו, במחשבתו להיות מוכ
בכך שנפשו חפיצה להיקרב לפני ה', מעלה עליו הכתוב כאלו 

נקרב על גבי המזבח יחד עם הקרבן, ועל כן כתיב תקריבו  אהו
 את קרבנכם לשון רבים שני קרבנות האדם והבהמה.

 
אך דבר זה דעל ידי המחשבה טובה שבקרבו, נחשב כאלו 

דבר זה שייך רק בישראל דבהם הקריב את עצמו אשה לה', 
אמרינן מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, משא"כ 
בעכו"ם דלגבי דידהו אמרינן מחשבה טובה אין הקב"ה מצרף 

בתוס' ד"ה מחשבה,  )דף ל"ט:(כמעשה כדאיתא במסכת קידושין 
ולכן בעכו"ם אף דדרשינן מאיש איש דיכולים להביא קרבנות 

הא נחשב להם כאילו הם בהמה למזבח, אבל מעלה זאת שי
קריבים בעצמם מצד מחשבת הלב, זה לא שייך אצלם, כי 

דהו לא אמרינן מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, יבד
ולכן בפסוק כאן נאמר תקריבו את קרבנכם לשון רבים לרמז 
על שני סוגי הקרבנות וכנ"ל, משא"כ מהקרא דאיש איש 

ייקא, דרק דמרבינן מיניה עכו"ם, כתיב יקריב קרבנו, ד
 הבהמה עצמה הוא מקריב ולא את עצמו.

 
וזהו מה שדרש המדרש תנחומא מכם ולא מאומות העולם, 
היינו לענין מה שאמר אדם כי יקריב מכם, דהיינו שהאדם 

מר דזו מעלה יתירה ע"ז אעצמו נחשב כקרבן אשה לפני ה', 
ראל ולא לאומות העולם, כי רק בכם יתכן שיש רק לבני יש

 בים בעצמכם כקרבן ולא באומות העולם.שתהיו נחש
 

לפרש הכתוב  (י"א-)פרק הוכתב בספר אמרות טהורות על תהלים 
מו כי יחם הדהאשימם אלקים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיה

ז"ל, כבר נודע אמרם ז"ל מחשבה רעה אין הקב"ה ומרו בך, 
מצרפה למעשה בישראל, אבל בעכו"ם הקב"ה מצרף 

ם שמעתי ]בספרו נועם מגדים המחשבה רעה למעשה, והטע
מביא זאת מהמהרש"א עיי"ש[,  )עה"פ לאלה תחלק הארץ(פרשת פנחס 

 משום דקיי"ל העמד דבר על חזקתו, לכך בישראל שהם
כ"ז שלא עשה העבירה בפועל אזי העמידנו חזקת כשרות, ב

ודאי לא היה עושה על חזקתו, ואף שחשב מחשבה רעה 
סול נידונין גם על ו"ם דהם בחזקת פבפועל, משא"כ עכ

  .מעשה כן שמעתימו על ההמחשבה כ



 

 ד 

לפי"ז אם רובא וחזקה רובא עדיף, ווהנה הלא אמרו רז"ל 
האדם רובו עונות אזי הדעת נוטה ומכריע שיענש גם על 
המחשבה, כי אף דאיכא חזקה בישראל לגביה, עכ"ז הלא 
רובו עונות ורובא וחזקה רובא עדיף ואיתרע חזקתו, וגם 

שהוא רשע גמור ורובו עונות בודאי יעשה אשר  בודאי אחר
  .זמם מחשבה רעה

 
אשימם אלקים יפלו ר"ל שיהיו נופלים ממעצותיהם הולזה 

ר"ל גם מחמת מעצותיהם הם מחשבות רעות גם ע"ז יענשו 
לזה אמר  ויפלו, ואף שאין כן המדה של הקב"ה בישראל,

ר"ל בהיותם רובם פשעים עי"ז הדיחמו כי ברוב פשעיהם 
ו בך ר"ל גם מה שמרו רק בך כי הקב"ה לבדו הוא יודע מר

מחשבות לזה אמר על המחשבה כי מרו בך, עכ"ז תענשם 
ולפי"ז  ורובא וחזקה רובא עדיף עכ"ל,רוב פשעיהם  מחמת

הרשיע אם ם ס"ל רובא וחזקה חזקה עדיף, א"כ ג י"ל דאי
 .ברובו יש לו חזקת כשרות

  
לחדש דר"ש דס"ל דדרשינן כתב  )אות ד'(והנה בילקוט הגרשוני 

טעמא דקרא סובר דרובא וחזקה חזקה עדיף, דכתב וז"ל, 
ושמעתי בשם הגה"ק היש"מ זצ"ל דלר"ש דדרש טעמא 
דקרא ל"צ למילף רוב מפרה אדומה או מרישא של עולה, 
דלדידי' מוכח רובא דליתא קמן גם מסנהדרין, דטעמא מאי 

ם הרוב אמרה התורה אחרי רבים להטות משום דרוב פעמי
 מכוון יותר אל האמת מן המיעוט, א"כ באחרי רבים להטות

  .גופא נכלל גם רובא דליתא קמן
 
דמנ"ל לר"ש  א.(")דף יחולין מסכת שב בזה קו' התוס' ביימו

דטריפות פוסל בפרה, הא כיון דמכשיר פרה ביוצא דופן ע"כ 
דלי"ל חטאת קרי' רחמנא, ולכאורה מאי הקשו התוס' דילמא 

גם טריפה כשר בפרה, אלא דקושית התוס'  י שמעוןבאה"נ לר
קאי לרבה בר שילא דיליף רוב מפרה אדומה ע"כ הקשו 
התוס' היאך יליף רבה בר שילא רוב מפרה אדומה הא אכתי 
לר"ש מנ"ל דאזלינן בתר רוב, ואי"ל דיליף לה מפרה אדומה 
דמנ"ל לר"ש דטריפות פסול בפרה, ולהנ"ל ניחא די"ל באמת 

פרה, ואי דתקשי לפי"ז מנ"ל דאזלינן דלר"ש טריפה כשר ב
בתר רוב, ז"א דאליבא דר"ש דדריש טעמא דקרא ל"צ כלל 
ילפותא על רוב דילפינן רובא דליתא קמן ג"כ מסנהדרין, 
ומעתה לפימ"ש התוס' בשם רבינו חיים כהן, דרובא וחזקה 
רובא עדיף ילפינן מפרה אדומה, אליבא דר"ש י"ל דלא עדיף 

 רובא מחזקה עכ"ד.
 

שבלק ביקש שבלעם יקלל את ישראל ע"י  שיםרוכתבו המפ
שיעורר עליהם קטרוג מחמת חטא העגל ובכך יהא מקום 

עה"פ וישת  א(-)פרשה כ"דשתחול הקללה וכמש"כ בתרגום יונתן 
אל המדבר פניו, ושוי למדברא אנפוי למדכר עליהון עובדא 

 דעיגלא דעבדו תמן עכ"ד. 
 

היה להם לישראל דלא היה מקום לעורר עליהם לכאורה ו
לא  )דף ד:(ע"ז מסכת אמתלא על חטאתם, לפי"מ דמבואר ב
)גבורים ושליטים ביצרם היו ולא חטאו ישראל אלא כדי להורות תשובה, 

היה ראוי להתגבר יצרם עליהם, אלא גזירת מלך היתה לשלוט בהם כדי ליתן פתחון פה לבעלי 

לו צא ולמד ממעשה העגל שכפרו  תשובה שאם יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני אומרים

 .ולפי"ז אין שום חטא בעשיית העגל ונתקבלו בתשובה(
 

אם תשובה מועיל לע"ז, דאי אמרינן  שיםראך כבר דנו המפ
דתשובה מהני אף לע"ז שפיר י"ל דלכן חטאו בע"ז כדי 
שנדע דתשובה מהני, משא"כ אי אמרינן דעל חטא דע"ז לא 

כן חטאו כדי להורות מהני תשובה, אין להם אמתלא לומר דל
 תשובה, דהא על חטא דע"ז לא מהני תשובה.

 
עה"פ בני אהרן הנותרים, הביא  )פרשת שמיני(ובספר פרדס יוסף 

מה ששמע מפ"ק של הגה"ק מאוסטרווצע זצ"ל, בטעם הדבר 
, כיון שכל ענין התשובה הוא ודה זרהבדלא מהני תשובה לע

גדולה  ()דף פ"ו:מטעם עשה דוחה ל"ת, וכדאיתא במסכת יומא 
תשובה שדוחה ל"ת שבתורה, וכ"ז בשאר עבירות, אבל 
כשחטא בע"ז ושלח יד בקדוש ונורא שמו יתברך, הו"ל 

אין  )דף צ"ז:(שבמקדש, ואיתא במסכת זבחים  עשהת אמכלל ל
עשה דוחה ל"ת שבמקדש עיי"ש, ולכן לא מהני תשובה על 

 עיי"ש.ודה זרה בחטא דע
 

תא בזבחים והא דאמרינן דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש, אי
, ת"ר כל אשר יגע, יכול אפילו שלא בלע ת"ל בבשרה )דף צ"ז:(

עד שיבלע בבשרה, יקדש להיות כמוה הא כיצד אם פסולה 
)פסחים היא תפסל ואם כשרה היא תאכל כחמור שבה ]ופירש"י 

בשר חולין או שלמים שזמן אכילתו מרובה מחטאת  דף מ"ה.(
לה היתה החטאת ונגע בחטאת, יקדש להיות כמוה, שאם פסו

כגון פיגול או פסול אחר, תיפסל אף זו שבלעה ממנה, ואם 
כשרה היא, החטאת מהניא לבולעת הימנה לאסור באכילה 
אלא כחמור שבה כחומר החטאת שנבלע בה לפנים מן 

)תיפסל הקלעים ולזכרי כהונה וליום ולילה אחד[ ופריך ואמאי 

)דלא ולידחי את ל"ת  ירה()דואכלו אותם דכשוניתי עשה  משום האי פורתא(

ת שבמקדש, ", ומשני אמר רבא אין עשה דוחה לתאכל דפסולה(
דתניא ועצם לא תשברו בו, ר"ש בן מנסיא אומר אחד עצם 

)דאכילת שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח, אמאי ניתי עשה 

ולידחי את ל"ת, אלא אין עשה  מוח דכתיב ואכלו את הבשר בלילה הזה(
 קדש עיי"ש. דוחה ל"ת שבמ

 
כתב להוכיח דקושית הגמ'  י"ב(-)שער י"אוהנה בספר מאה שערים 

קאי אהא דאמרינן תאכל כחמור שבה, עיי"ש בתוס' ד"ה 
ת, הלא י"ל "לדניתי, ולפי"ז הקשה דמאי פריך הגמ' נימא ע

ת שי"ב כרת "דלכן אינו דוחה הל"ת משום דאין עשה דוחה ל
עשה דוחה ל"ת שיש בו כרת, עיי"ש, ולפי"ז אי ס"ל דאין 

 ת שבמקדש עיי"ש."ליכא ראיה דאמרינן אין עשה דוחה ל
 



 

 ה 

שיש בו כרת לא אמרינן עשה  שהתע אאך זה דאמרינן דבל
, כ"ה לפי פשטות מסקנת הסוגיא בריש שהתע אדוחה ל

יבמות עיי"ש, אמנם נודע שיטת הר"ש מקינון בספר הכריתות 
בחכמת שלמה  , וכ"ה דעת המהרש"ל)לשון לימודים סי' קס"ג(

, דלמסקנת הגמ' אמרינן עשה דוחה אף ל"ת )דף ד.(ביבמות 
 )דף ע"א: מדפה"ס(שיש בו כרת, ועיין בחידושי חת"ס עמ"ס פסחים 

ת שיש "לדד"ה והשתא, שנקט בדבריו בפשיטות כדיעה זו דע
 בו כרת עיי"ש.

 
בתשובת נכד המחבר, כתב  )הל' פסח(והנה בספר ישועות יעקב 

ת שיש בו כרת, דלכאורה מה לי "אין עשה דוחה להטעם ד
איסור לאו ומה לי איסור כרת, דהנה בטעם הדבר דאמרינן 

ת י"ל, דהיינו משום דבאיסורי לאוין בשוגג לא "עשה דוחה ל
נחשב לחטא, כדחזינן דאין צריך כפרה על שגגת לאו, ולא 
חייבה התורה חטאת אלא על דבר שזדונו כרת או מיתת בית 

, דלכן לא חייבה התורה )פרשת ויקרא(מבואר ברמב"ן דין, כ
להביא קרבן על השוגג רק בדבר שזדונו כרת ולא על שגגת 
לאו, כיון דשגגת לאו אין בו נשיאת חטא ואין צריך ריצוי 
כלל עיי"ש, וכן דעת הר"ן בסנהדרין, והיינו דבלאו אין 
העבירה רק כשעובר במחשבה ובמעשה, והיינו שעובר על 

כשהוא בזדון לבו, משא"כ אם עבר בשגגה אעפ"י  האיסור
שעשה מעשה איסור, מ"מ כיון שלא היה במחשבת עבירה 

  .אין נחשב לחטא כלל
 

ת, דכיון דאינו "וי"ל דהיינו טעמא דאמרינן עשה דוחה ל
עובר על הל"ת כי אם לצורך קיום העשה, נמצא דאינו עובר 

ר על הלאו רק במעשה ובלא מחשבת עבירה ומשו"ה הות
הל"ת עבור קיום העשה, וכ"ז ניחא בל"ת גרידא, דאין צריך 
כפרה על השוגג הרי דלא קפדה התורה רק כשעובר 
במחשבת עבירה, משא"כ בל"ת שיש בו כרת דחייב קרבן על 
שגגתו, הרי אף בלי מחשבת עבירה הוי המעשה בעצמה חטא 
שצריך עליה כפרה, ולכן אף כשעובר עליו מפני קיום העשה 

ו מחשבת עון, מ"מ הוי כאן מעשה עבירה, ולפי"ז כיון ואין ב
ת ילפינן מכלאים בציצית, י"ל דרק בל"ת "דעשה דוחה ל

ת, משא"כ בל"ת שיש בו "גרידא אמרה התורה דעשה דוחה ל

כרת דגם בלא מחשבת עבירה הוי חטא וצריך כפרה, בזה י"ל 
 ת עיי"ש. "דלא אמרינן עשה דוחה ל

 
ינן טעמא דקרא אז י"ל דהטעם והנה כ"ז א"ש אי ס"ל דרש

ת כדילפינן מכלאים בציצית, "דהתורה אמרה עשה דוחה ל
הוא משום דשגגת לאו א"צ כפרה, כיון דאיסורי לאוין הם רק 
במחשבה ובמעשה, ונמצא דכאשר עובר על הלאו לצורך 
קיום מ"ע אין בכך עבירה כלל, ולכן רק בל"ת גרידא אמרינן 

יש בו כרת דגם בלא ת, משא"כ בל"ת ש"עשה דוחה ל
ת, משא"כ אי "מחשבה הוי חטא לא שייך בה עשה דוחה ל

ס"ל לא דרשינן טעמא דקרא לא אמרינן טעם הנ"ל לענין 
ת אלא דהוא גזירת הכתוב, ולפי"ז י"ל דאין "עשה דוחה ל

לחלק בין לאו גרידא לל"ת שיש בו כרת, וגם בל"ת שיש בו 
 ת ודו"ק."כרת אמרינן עשה דוחה ל

 
אתה  ,ם אמר לבלקעליבואר דברי הפסיקתא, דבומעתה 

מבקש שאקלל את בני ישראל על מעשה העגל, והלא 
הכתובים חלקו כבוד לישראל לומר אדם כי יקריב מכם, מכם 
ולא לאומות העולם, דבא למעט דמה שהכתוב מעלה על 

מעלה  ,להיות נחשב בעצמו כקרבן לפני ה' האדם המקריב
כתיב בהו תקריבו את קרבנכם, יתירה זו ניתנה רק לישראל ד

והוא משום דגבי ישראל אמרינן מחשבה טובה הקב"ה 
מצרפה למעשה, והוא משום דכל ישראל יש לו חזקת 
כשרות, ואף אי איכא רובו עונות, עכ"ז אמרינן רובא וחזקה 

ש דרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז בל"ת שיחזקה עדיף, ולפי"ז 
דלכן לא אמרינן גבי בו כרת לא אמרינן עדל"ת, ומעתה י"ל 

יקדש עדל"ת, ושפיר י"ל עשה דוחה ל"ת שבמקדש, ומעתה 
מועיל תשובה אף על חטא דע"ז, ולכן נתגלגל עליהם אותו 

 מעשה כדי להורות תשובה, וא"כ האיך אקללם ודו"ק.
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