
 

הטעם שעסק הקב"ה בשנת הארבעים בשעטנז 
 וגדילים תעשה לך

איתא בילקוט ראובני בשם הציוני וז"ל,  אלה הדברים וגו' )א א(
בשנת הארבעים עסק הקב"ה עם משה ודרש סמיכות לא תלבש 

 שעטנז גדילים תעשה לך עכ"ל, ותמוה טובא.
איתא במדרש שהטעם שמשה חי מאה ויש לפרש ע"פ מאי ד

ועשרים שנה משום שהתעסק מאה ועשרים יום בשביל התורה, 
ארבעים יום בלוחות ראשונות, ארבעים יום אמצעיות עד 
שניתנה לו רשות ללוחות השניות, וארבעים יום של לוחות 
שניות. והנה ידוע שישראל היו במדבר ארבעים שנה כנגד 

 שנה כנגד יום. ארבעים יום של חטא המרגלים,
ולכאו' קשה שהרי מידה טובה מרובה ממידת פורענות, וממילא 
אם גבי חטא המרגלים יום כנגד שנה הרי שבמידה טובה כנגד כל 
יום צריך להיות שכר יותר משנה, וא"כ היה על משה לחיות יותר 

 ממאה ועשרים שנה.
ברם קושיא זו שייכת רק אי נימא דמשה שפיר עשה כששיבר 

חות, שנמצא שנתעסק מאה עשרים יום בתורה, אבל אי את הלו
נימא דמשה לא טוב עשה כששבר את הלוחות הרי שמגיע לו 
שכר רק כנגד המ' יום הראשונים, שכל השמונים יום הנותרים 
לא היה צריך לעשותם אם היה נוהג כהוגן ולא שוברן, שא"כ 
 שרק על מ' ימים מגיע לו שכר וחי מאה ועשרים יום הרי אכן

 מידה טובה מרובה ממידת פורענות.
והנה איתא בגמ' מס' שבת )פח( דמשה ששיבר את הלוחות למד 
זאת ק"ו מפסח, וכתבו תוס' )שם( שאי"ז ק"ו גמור, דבשלמא גבי 
פסח יכול לתקן ע"י פסח שני משא"כ בתורה היה לו ליתן 

 הלוחות לישראל ולהחזירם בתשובה.
בה הוא משום דעשה והנה איתא במפרשים דהא דמועילה תשו

דתשובה דוחה ל"ת דעבירה, והרי מה דעשה דוחה ל"ת נלמד 
מהסמיכות דלא תלבש שעטנז לקרא דגדילים תעשה לך, דחזינא 

 דעשה דציצית דוחה ל"ת דשעטנז.
ולפי"ז נבוא להבין היטב, שדוקא בשנת הארבעים כשראה משה 
שהקב"ה מחשיב במידת פורענות אצל המרגלים יום כנגד שנה, 
הוקשה לו מדוע אצלו שזה מידה טובה נמי החשיב הקב"ה יום 
כנגד שנה, והרי מרובה מידה טובה ממידת פורענות, וע"כ צריך 
לומר דלאו שפיר עבד משה ק"ו, דהיינו שלא היה צריך לשבור, 
ומה שעשה ק"ו לשבור הוא לא ק"ו טוב כסברת התוס' שאפשר 

פיר עבד הרי לפרוך הק"ו שיכלו לעשות תשובה, וא"כ דלא ש
שקיבל שכר רק על המ' יום הראשונים ונמצא שאכן קיבל יותר 
משנה על כל יום, ומה"ט שפיר שלמד עמו הסמיכות דקרא 
דשעטנז וגדילים, שמשם מוכח שהק"ו של משה לא טוב, 
שמכיון שעשה דוחה ל"ת הרי שלא היה צריך לשבור את הלוחות 

 אלא ליתנם לישראל ולהחזירם בתשובה.
 התורהחנוכת 

 

האם משה היה שליח קבלה של ישראל על התורה או 
 שליח הולכה של הקב"ה

פרש"י תחילה הוכיחם על קרח ועדתו  אלה הדברים וגו' )א א(
ואח"כ על חטא העגל, וקשה שהרי חטא העגל קדם לקרח ועדתו, 

עגל ואח"כ על קרח וא"כ תחילה היה לו להוכיחם על חטא ה
 ועדתו ולא להיפך.

ונראה לפרש שבלא קרח ועדתו לא היה נחשב חטא העגל לחטא 
וכדלהלן, איתא במדרש רבה )שמות מג א( שהטעם ששבר משה 
את הלוחות משום שמוטב יהיו כפנויה ולא יהיו כאשת איש, 
והיינו שמשה חישב את הלוחות כקידושין שקידש בהם הקב"ה 

ה שזינו עם אלילים אחרים שיבר את הלוחות את ישראל, וכשרא
 שע"י כך ידונו ישראל כפנויה ואין החטא חמור כ"כ.

אומנם קשה שהרי משה קיבל את הלוחות בשביל ישראל נמצא 
שהוא שליח הקבלה, וא"כ כבר כשהגיעו הלוחות לידיו זכו בהם 
ישראל ומה הועיל ששברן והרי הקידושין כבר חלו, וי"ל שאכן 

ליח הולכה ולא שליח קבלה, שהרי ישראל לא יכלו משה היה ש
לקבל התורה זולת משה שרק משה יכל להביא את התורה, ואיתא 
בגמ' קידושין )נג:( כל מה דאיהו לא מצי למיעבד שלוחו נמי לא 
מצי למיעבד, נמצא שישראל שלא יכלו לקבל את התורה בלא 

שב משה לא יכלו נמי לעשותו שליח שלהם, שהרי משה אמר וא
בהר וגו' לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי וגו' )לקמן ט יח( וזה 
הרי לא יכול אדם מישראל לעשות לבר ממשה, וא"כ הרי 
שישראל לא יכלו לעשותו שליח אלא ע"כ שהקב"ה מינהו 
לשליח, ושפיר דחשיב שליח להולכה ולא לשליח קבלה, ולכן 

 יכל לשבור את הלוחות ויחשבו ישראל כפנויה.
יחא רק אי לא יכלו לקבל בעצמם את התורה דאז לא יכלו אך זה נ

למנותו שליח וע"כ דהוא שליח של הקב"ה, אך אם יכלו ישראל 
עצמם לקבל את התורה הרי שיכלו נמי לעשותו שליח, וא"כ 
משה היה שליח לקבלה ואז לא היה מועיל מה ששבר את 
הלוחות שכבר חלו הקידושין, וא"כ יחשב להם חטא העגל לחטא 

 גדול.
והנה במחלוקת קרח ועדתו איתא שאמר קרח כי כל העדה כולם 
קדושים )במדבר טז ג(, ופירש"י שאמר כולם ראויים לעלות 
לשמים לקבל את התורה, נמצא לפי"ז שאם יכלו ישראל לקבל 
את התורה בעצמם הרי שיכלו למנות שליח, וא"כ משה היה 

תקדשו שליח קבלה ותו לא הועילה שבירת הלוחות שכבר נ
ישראל ברגע שהגיעו הלוחות לידיו, ולפי"ז חטא העגל הוא חטא 

 גדול.
ולפי"ז שפיר היטב שקודם הוכיחם על מחלוקת קרח ועדתו, שרק 

 אחר מחלוקת קרח ועדתו חטא העגל הוא חטא גדול כדנתפרש.
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 האם אכן נתעצל משה במעשה זמרי

במדרש פליאה איתא הרוצה לידע  אלה הדברים וגו' )א א(
 פנחס זה אליהו יראה מאלה הדברים, והוא פלא.

ונראה לבאר ובהקדם שהאלשיך זצ"ל עמד על כך שבמבואר 
שה את ישראל, ולא הזכיר ברש"י בפסוק א' על מה הוכיח מ

מסה ומריבה ותבערה וקברות התאוה, וכתב שחשש להזכיר 
מסה ומריבה פן יאמרו לו טול קורה מבין עיניך, שגם עליו 
גברה אז כוס חמתו באומרו יען לא האמנתם בי כו', ועיי"ש 

 באלשיך שהאריך לפרש ודברי פי חכם חן.
תוכחתו אלא שלפי"ז יש להקשות טובא כיצד הזכיר משה ב

שחטאו בבעל פעור בשיטים, הלא שם היה מעשה זמרי וגם 
שם נתעצל משה מלקנאות לה' עד שבא פנחס, ברם איתא חד 

' זבחים )קא:( שמשה כהן היה, ולפי"ז י"ל דמה מ"ד בגמ
שנתעצל משה אינו אלא משום שהיה כהן ולא רצה 
להיטמאות, משא"כ פנחס שלא נתכהן עד שהרג לזמרי והשכין 
שלום בין ישראל לאביהם שבשמים שפיר יכל להורגו, ואתי 

 שפיר דברי האלשיך ולק"מ מערבות מואב.
היה מדכתיב ויקח משה ברם יש להוכיח כמ"ד דמשה לאו כהן 

את עצמות יוסף עמו )שמות יג יט(, ואי כהן היה כיצד טימא 
עצמו לעצמות יוסף, אומנם יש לדחות ראיה זו ע"פ דברי תוס' 
ב"מ )קיד ד"ה מהו שיסדרו( שכתבו על הא דרבב"ח פגש את 
אליהו בבית הקברות ושאלו לאו כהן אתה, ענה לו קברי 

שפיר שהיה משה כהן ואפ"ה צדיקים אינן מטמאין, ולפי"ז 
 לקח את עצמות יוסף מפני שקברי צדיקים אינם מטמאין.

והנה בתוס' שם כתבו דבסדר אליהו משמע דאליהו לאו כהן 
היה ומזרעה של רחל היה, והוכיח כך מדקבר לר"ע ע"כ שלאו 
כהן הוא, והנה להשיטות שכהן היה א"כ בהא דקבר לר"ע צ"ל 

אין, וסברא זו דקברי צדיקים משום שקברי צדיקים אינן מטמ
לא מטמאין מוכחת נמי ממשה למ"ד שהיה כהן שלקח את 
עצמות יוסף משום שהיה צדיק, ונתעצל במעשה זמרי משום 

 שלא היה צדיק וחשש להיטמאות לו.
ולפי"ז נבין שפיר את המדרש פליאה הרוצה לידע פנחס זה 

ע אליהו כו', שהנה אם פנחס זה אליהו קשה כיצד נטמא לר"
והרי הוא כהן שהרי פנחס נתכהן, וזה אפשר ליישב מאלה 
הדברים, שעל כרחך כפי' האלשיך בהא דהשמיט תוכחה בכמה 
מקומות וקשה מדוע לא השמיט נמי בערבות מואב, אלא ע"כ 
דלא פחד להוכיחם ע"כ שהוא לא נתעצל אלא משום שהיה 
כהן וממילא לא חטא, אלא שקשה שאם היה כהן כיצד לקח 

מות יוסף, אלא ע"כ משום דקברי צדיקים אינן מטמאין, את עצ
וא"כ שפיר שפנחס זה אליהו כהן הוא ואפ"ה קבר לר"ע מפני 

 שמאלה הדברים מוכח שקברי צדיקים אינן מטמאין.
ולפי"ז נבוא להבין עוד מדרש פליאה )במדבר רבה כ כד( לפי 
שנתעצל משה במעשה זמרי לפיכך ולא ידע איש את קבורתו, 

וכי יש לו שכר על כך שנתעצל, ברם לפי הנ"ל מיושב וקשה 
שפיר, שהנה ממשה עצמו יש להוכיח שקברי צדיקים אינן 
מטמאין שהרי הקב"ה נתעסק קבורתו של משה, וכדשאל 
ההוא מינא סנהדרין )לט.( אלוקיכם כהן הוא במאי קא טבל 
אחר קבורת משה, והקשו המפרשים על קו' אותו המין שהרי 

אינן מטמאין וא"כ הקב"ה לא היה צריך לטבול  קברי צדיקים
 שלא נטמא.

ולפי"ז שפיר שמה שנתעצל משה במעשה זמרי הרי נתבאר 
שהוא משום שהיה כהן וחשש להיטמאות, והראיה שהרי יוסף 
שהיה צדיק כן לקח את עצמותיו, ולפיכך לא ידע איש את 
קבורתו של משה וע"י כך הוצרך הקב"ה עצמו להתעסק 

וכך הוכח שקברי צדיקים אינן מטמאין שהרי הקב"ה בקבורתו, 
 כהן היה וקבר למשה.

 חוט המשולש בשערים

 

 האם מותר לאדם לתבוע את חמיו בדין

ואצוה את שפטיכם בעת ההיא לאמר כו' ושפטתם צדק 
ובספרי איתא גרו זה  בין איש ובין אחיו ובין גרו )א טז(

כוונת המקרא  חותנו, דדריש גרו מלשון שגר עם בתו, ולפי"ז
 שהשופטים צריכים לשפוט צדק בין אדם לבין חותנו.

ונראה לבאר זאת ע"פ מה שכתב הט"ז )יו"ד סי' רמ"א סק"ב( 
בשם הגאונים שהבן לא יתבע את אביו לדין, כדי שלא יבוא 
לידי קללת האב אם יתחייב האב בדין שבועה או חרם, אלא 

 יקנה תביעתו לאחר.
י' ר"מ סעי' כ"ד( שחייב אדם בכבוד והנה איתא בשו"ע )יו"ד ס

חמיו, והמקור הוא מהמדרש שדוד כיבד את שאול חמיו, 
ולפי"ז היה אפשר לומר שכשם שלא יתבע הבן את אביו לדין 
כך לא יתבע את חמיו לדין, קמ"ל קרא "ושפטתם בין איש 
ובין גרו" וגרו היינו חמיו, ר"ל שאת חמיו יכול אדם לתבוע 

 ו.לדין דלא חמיר כאבי
 טעמא דקרא

השייכות בין כיבוש מואב מיד סיחון לכך שלא 
 כבשו את שעיר מיד אדום

ובשעיר ישבו החורים לפנים ובני עשיו יירשום 
וישמידום מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל 

יש להבין מדוע  לארץ ירושתו אשר נתן ה' להם )ב יב(
מדגישה התורה שעשיו עשה לחורים שישבו לפניו בשעיר 
כמו שעשו בנ"י ליושבים בארץ ישראל לפניהם, וכי מה זה 

 שייך.
ונראה לפרש בזה ובהקדם דהנה החורים המוזכרים בקרא הם 
החוי שהיו מהז' עממין שנתן הקב"ה את ארצם לאברהם עבור 
בנ"י, והנה מאחר שהקב"ה הבטיח לישראל את ארץ ז' עממין 

להם  הרי שאף שעיר צריכה להיות של ישראל, שהרי מגיע
את הארץ של החוי, אך מכיון שעשיו כבש את ארצם של החוי 
הרי שכעת שייכת שעיר לאדום, ומאדום אסור לקחת את 

 ארצם, הרי שהפסידו ישראל מכך.
ברם יש להבין מדוע כך הוא הדין, אמאי לא נימא שמכיון 
שהיא ארץ של החוי יכולים ישראל לכובשה אע"פ שעשיו 

 כבשה מהם.
דהרווחה מצינו ע"י דין זה שהארץ  אך האמת שאדרבא

נחשבת של הכובש ולא של הנכבש, שהרי הקב"ה צוה 
לישראל אל תצר את מואב, ומאידך אחר שסיחון כבש את 
מואב כבשו ישראל את מואב מידו, וכדברי הגמ' גיטין )לח.( 
עמון ומואב טיהרו בסיחון, הרי שהרווחה יש לישראל מכך 

לא היו יכולים לכבוש את שהארץ נחשבת של הכובש שאל"כ 
מואב מסיחון משום שכבשה ממואב, ומאחר שנקבע כך הדין 
להרווחת ישראל הרי שהפסידו מזה את שעיר שנחשבת של 

 הכובש הוא עשיו ולא של הנכבש הוא החוי.
ועפי"ז נראה ליישב המקרא דה"פ, שאמר הקב"ה אל תטעו 
לחשוב שיכולים אתם לכבוש את שעיר מיד עשיו משום 

יתה שעיר של החוי, שלא כך נקבע הדבר לפי מי היה שה
ראשון בקרקע אלא נקבע לפי מי שכעת בקרקע, ולזה ממשיך 
לומר להם כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו אשר נתן להם 
ה', ר"ל כמו שעשו ישראל שכבשו את מואב משום שסיחון 
כבשה ממואב אע"פ שהבעלים הראשונים היו מואב, הרי 

 הבעלים הנכבשים אלא לפי הכובשים. שאין הולכים לפי
 פרשת דרכים )דרוש ז'(

 
  לע"נמוקדש 

  ל"צז שלמה "רב יצחק ביר
 .ה.ת.נ.צ.ב

 

 סבי הדגול מקים עולה של תורה  מוקדש לע"נ
  ב"ב וענפיה"אהל משה" מיסד וראש ישיבת 

  לוק"זצ עישה ןב (מלכה) משה הגה"צ רבי
 ת.נ.צ.ב.ה. - פקידת שנתומנ"א י"א יום שני 


