
 

 א

 

 בריםדפרשת 
 ושנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

     אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל 
בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין 

 ,ואיתא במדרש פליאה תפל ולבן וחצרת ודי זהב:
הרוצה לידע שפנחס זה אליהו יראה מאלה 

 , והוא פליאה.הדברים
 

על מה שכתב  שיםרבהקדם ליישב קושית המפוהנבס"ד, 
על הוכיחן  ,ודי זהב זהו מחלוקתו של קרח, ,וחצרת ,ז"לירש

להם, והקשו המפרשים  ההעגל שעשו בשביל רוב הזהב שהי
דלמה הקדים משה רבינו וחצירות דזה קאי על מחלוקתו של 

עשה העגל שעשו קרח, ואח"כ אמר ודי זהב דהוכיחן  על מ
להם, הלא מעשה דעגל היתה קודם  הבשביל רוב זהב שהי

 המחלוקת דקרח עכ"ק.
 
השפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא והנבס"ד, עפימש"כ ו

, הטעם דקרח בא לחלוק על משה, לפי שפירש מן )גליון צ"ה(
, וכטענתה של מרים נגדו פריה ורביההאשה וביטל עצמו מ

עה"פ ותדבר  א(-)פרשה י"בכמבואר ברש"י עה"ת פרשת בהעלותך 
מרים ואהרן במשה, ויתכן שחשד גם באהרן שמתנהג כן, 

 פריה ורביהדכל שאינו עוסק ב "ד.()דף סוארז"ל במסכת יבמות 
גורם לשכינה שתסתלק מישראל, ולזה רמזו בדבריהם כי כל 
העדה כולם קדושים ובתוכם ה', היינו שמשרים שכינה 

, ומדוע תתנשאו על קהל ה' פריה ורביהבישראל על ידי 
 כשאתם לא קיימתם מצוה זו בבן ובת עכ"ד.

 
 יאמש יתר' נתן אומר ב ,תניא ,)דף ס"ב.(יבמות מסכת ואיתא ב
זכר  ומריםאלל הית שני זכרים ושתי נקיבות, ובאומרים 

ונקיבה, א"ר הונא מ"ט דר' נתן אליבא דב"ש, דכתיב ותוסף 
ללדת את אחיו את הבל, הבל ואחותו קין ואחותו, וכתיב כי 

)אלמא תשלומין בעי שת לי אלקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין, 

  .א דקא מודית עיי"ש, ורבנן אודיי הוולא סגיא בלא שני זכרים ושתי נקיבות(
 

יא דזה תל ,כתב )פ"א מי"ג אות ג'(עמ"ס עדיות ות ובספר שושן עד
)דף יבמות במתניתין מסכת בדאיתא  ,בפלוגתת חכמים וריב"ב

, האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה, ר' יוחנן בן ס"ה:(
 רברוקה אומר על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלקים ויאמ

 ,פריה ורביהדנשים מצוות ב י ס"לדא עיי"ש, להם פרו ורבו
הא דאמרה חוה כי שת לי אלקים דהוא לשון  רשפלש שפיר י

כיון דהיתה מחויבת להשלים ולהוליד עוד זכר  ,תשלומין

דאין אשה מצווה  י ס"למשא"כ א, פריה ורביהלקיים מצות 
 ,א"כ אין לפרש מ"ש כי שת מלשון תשלומין ,פריה ורביהעל 

פריה גבה ענין תשלומין כיון דפטורה מדהרי לא שייך ל
  ., ועכצ"ל דאודויי הוא דקא מודיתורביה

 
ועפי"ז כתב דגם לתנא דידן בפלוגתת ב"ש וב"ה י"ל נמי 
דנחלקו בזה, דב"ש סברי שני זכרים ילפי מחוה דאמרה כי שת 

, פריה ורביהתשלומין הוא דאשה מצווה א ןוגו' דס"ל שלשו
שלומין כיון וב"ה לא ילפי מינה משום דס"ל דאינה לשון ת

 עיי"ש. פריה ורביהדפטורה מ
 

, ר"ש אומר מפני מה אמרה תורה )דף ב:(קידושין מסכת ואיתא ב
כי יקח איש אשה ולא כתיב כי תלקח אשה לאיש, מפני 
שדרכו של איש לחזר על אשה ואין דרכה של אשה לחזר אחר 
איש, משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי, בעל 

ופרשיז"ל אבידה אחת מצלעותיו  אבידה מחזר על אבידתו,
דזה א"ש  ,א.(")דף רנעיי"ש, וכתב בספר שפע חיים נישואין 

דמן הזנב נבראת חוה,  א.(")דף סברכות מסכת להמ"ד דס"ל ב
אבל להמ"ד דדו פרצופין נבראו שניהם ביחד, א"כ אין האשה 

צ"ל דהא דדרכו של איש  הדייקא אבידתו של האיש, ולדידי
, פריה ורביהשום דאיש מצווה על מצות לחזר אחר האשה, מ

 ולא האשה עכ"ד.
 

, דרש רב נחמן בר רב חסדא, מאי )דף ס"א.(ברכות מסכת ואיתא ב
דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם בשני יודי"ן, שני יצרים ברא 
הקב"ה אחד יצר טוב ואחד יצר רע, מתקיף לה רב נחמן בר 

ה רב יצחק, אלא מעתה בהמה דלא כתיב בה וייצר לית לי
ונשכא ובעטא, אלא כדר'  )שמזקת(והא קא חזינן דמזקא  ,יצרא

ירמיה בן אלעזר, דאמר ר' ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא 
)שני פרצופין בראו תחלה אחד מלפניו ואחד מאחריו וצלחו הקב"ה באדם הראשון 

)לשון צורה דהיינו שני שנאמר אחור וקדם צרתני  לשנים ועשה מן האחד חוה(

  .עיי"ש (פרצופין
 

, דזה תליא אי יש אם )דף ל"ז:(וכתב בספר אמרתי אחכמה 
למקרא או למסורת, דהכתיב הוא בשני יודי"ן וייצר, משא"כ 
הקרי הוא בחד יו"ד לחוד, ומעתה למ"ד יש אם למסורת 
ואיכא ב' יודי"ן אז יש לדרוש דהוה ב' יצירות ודו פרצופין 

יו"ד אז  נבראו, משא"כ למ"ד יש אם למקרא והוה בחד
 אמרינן דמצלע נבראת עכ"ד.



 

 ב 

ולכאורה לא היה מקום לעורר עליהם על מעשה העגל, דהיה 
 )דף ד:(ע"ז מסכת להם אמתלא על חטאתם, לפי"מ דמבואר ב
)גבורים ושליטים ביצרם היו לא חטאו ישראל אלא כדי להורות תשובה, 

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

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

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

, ודה זרהבעחטא דאם תשובה מועיל ל שיםראך כבר דנו המפ
שפיר י"ל דלכן  ודה זרהבעדאי אמרינן דתשובה מהני אף ל

שובה מהני, משא"כ אי כדי שנדע דת ודה זרהבעחטאו ב
לא מהני תשובה, אין להם  ודה זרהבעאמרינן דעל חטא ד

אמתלא לומר דלכן חטאו כדי להורות תשובה, דהא על חטא 
 לא מהני תשובה. עבודה זרהד
 

או לא ודה זרה באמנם דבר זה אי מהני תשובה על חטא דע
בספר חמודי תליא אי אמרינן עשה דוחה שני לאוין או לא, ד

לא מהני  ודה זרהבעדעל חטא דכתב הטעם  (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

, שנאמר לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו וגו'(
והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנף תחנף הארץ 

לי נאם ה' עיי"ש, ולפי"ז ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב א
הטעם דמועיל תשובה על עבירה משום דאמרינן דעשה 

דעבירה, וכ"ז תינח בשאר עבירות  תעשה אדתשובה דוחה הל
עבירה,  הוי אדליכא רק מעשה העבירה, דהמחשבה ל

מסכת דמחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה כדאיתא ב
שפיר אמרינן  תעשה אוליכא רק חד ל ,)דף ל"ט:(קידושין 
 ודה זרהבע משא"כ בדתשובה דוחה הלאו, דהעשה 

דהמחשבה נמי נחשב לחטא כאלו עשה מעשה, דכתיב לא 
יהיה לך אלהים אחרים על פני, וכתב המהרש"ל בביאורו על 

במחשבה, ודה זרה בעדמהאי קרא ילפינן איסור  )ל"ת א'(הסמ"ג 
כמש"כ הסמ"ג שלא להעלות במחשבה ח"ו שיש שום אלהים 

וי לך לבד דהיינו זולת ה', דכן משמע לך אפילו כשגל
יש בה ב'  ודה זרהבעבמחשבת לבך עיי"ש, נמצא דבחטא ד

, ועצם המעשה שעבד עבודה זרהלאוין, מה שחשב לעבוד 
, וכיון דאמרינן דאין עשה דוחה שני לאוין לכן ודה זרהבעל

 לא מהני תשובה עיי"ש. עבודה זרהאמרינן דעל חטא ד
 

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

סד"א תיתי אחות אשה במה  )דף ז:(דאמרינן במסכת יבמות 
ה דוחה לא שמצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דע

, דא"כ מה פריך מי דמי התם חד איסורא בה כרת ששי תעשה
הכא תרי איסורא, הרי עדל"ת אפילו בתרי איסורא ולא 

לא דהס"ד דגבי יבום נילוף מפלגינן בין חד לאו לשני לאוין, א
מאשת אח דנימא הואיל ואשתרי אשתרי עיי"ש, הרי דהתוס' 
ס"ל דאי אמרינן עדל"ת אין לחלק בין לאו אחד לשני לאוין, 

אמנם רש"י להלן וכן הרמב"ן והרשב"א כתבו לפרש דברי 
לא  ה דוחהשדנילף מאשת אח דע קא דעתך אמינאלהגמ', דס

, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי איסורי, בה כרת ששיתעשה 
 מזה דעדל"ת לא אמרינן רק בחד לאו.  הרי

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

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

לאוין עיי"ש, וכתב ע"ז הפמ"ג דאי מהתם ילפת נמצא דפליגי 
)דהתם ילפינן מקרא דנזיר וכן כה"ג מטמאין למת מצוה, ור"ע מצריך לימוד ר"ע, בכך ר"י ו

מיוחד לכ"ג שהוא נזיר שמטמא למת מצוה, ור"י אמר דכיון דילפינן לנזיר ולכ"ג ממילא דגם כ"ג 

שהוא נזיר מטמא דמה לי חד לאו ומה לי תרי לאוין, הרי דר"ע שפיר מחלק בין לאו אחד לתרי 

רינן לכללא דהלכה כר"ע מחבירו עיי"ש, , וא"כ הדלאוין(
 והאריכו בזה האחרונים.

 
כתב המלביש את חבירו  הל"א(-)פ"יוהנה הרמב"ם בהל' כלאים 

כלאים, אם היה הלובש מזיד הלובש לוקה והמלביש עובר 
משום ולפני עור לא תתן מכשול, ואם לא ידע הלובש שהבגד 

ר עכ"ל, כלאים והמלביש מזיד, המלביש לוקה והלובש פטו
, ומהר"י קורקוס  כתב ז(-)פ"גומקורו בתוספתא במסכת מכות 

הטעם משום דכתיב לא תלבש שעטנז קרי ביה לא תלביש 
עיי"ש, ומש"כ הרמב"ם שאין המלביש לוקה כי אם כשלבשו 
שוגג, וכמו 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 להמלביש

 
דלפי"ז נמצא ג"כ דהלובש  )כךלל כ'(וכתב באתוון דאורייתא 

כלאים לעצמו לוקה שמונים משום מלביש ומשום לובש, 
עיי"ש, ולפי"ז קשה על דעת  )מצות תקנ"א(וכ"כ המנחת חינוך 

ות דאין עשה אחת דוחה ב' ל"ת, הר"ש מקינון בספר הכרית
ואמאי הרי עיקר דין עדל"ת ילפינן מכלאים בציצית ושם הרי 

 הוי שני לאוין משום מלביש ומשום לובש עכ"ק.
 

ומו"ר הגאון האדיר מווייטצען זצ"ל בספרו אלף דבר כת"י 
כתב, דהכס"מ כתב משום דכתיב לא תלבש שעטנז  )אות שמ"ג(

דהמגלח  )דף מ"ד.(ן במסכת נזיר קרי ביה לא תלביש, וכדאמרינ
את הנזיר עובר ג"כ בלאו דכתיב ותער לא יעבור על ראשו קרי 
ביה לא יעבור דהיינו שאדם אחר אסור להעביר שער הנזיר 

)דף עיי"ש, ולפי"ז י"ל לפי"מ דכתב רשיז"ל במסכת קידושין 

דר"ש דס"ל יש אם למקרא, היכא דלא מכחשי אהדדי  י"ח:(
ומסורת, וא"כ ה"ה הכא דליכא סתירה דרשו שניהם מקרא 

שפיר מחייב משום לובש ומשום מלביש, אבל למ"ד דדריש 
רק יש אם למסורת לא נוכל לחייבו ב' רק משום המסורת, 
ולפי"ז יוצא לנו דבר חדש דאי ס"ל יש אם למקרא ילפינן 
מכלאים בציצית דעשה דוחה ב' לאוין, משא"כ אי ס"ל יש אם 

 י רק חד לאו עכ"ד מו"ר זצ"ל.למסורת אז אמרינן דדח



 

 ג 

 
ובזה יבואר היטב סדר הכתוב, דעד שלא הוכיחם על מעשה 

על מעשה העגל, דהו"ל  קרח לא היה באפשר להוכיחם
   תא שלא חטאו אלא כדי להורות תשובה, אמתלא מעליי

כיחם על מחלוקתו של קרח שחלק על משה ולכן הקדים להו
   פריה , ומינה דס"ל דמצות פריה ורביהשלא קיים מצות 

, ומינה דאשה פטורה ממצות ת הלליהוא בבן ובת כב ורביה
וטלת על מדכתיב כי יקח איש אשה דהמצוה מ, פריה ורביה

 האיש, ומעתה ס"ל דדו פרצופין נבראו, וס"ל יש אם 
למסורת, ואמרינן דרק בחד לאו אמרינן עדל"ת, ומינה דעל 

לא מהני תשובה כיון דהוה ב' לאוין,  עבודה זרהחטא ד
חטא העגל, ומעתה יש  וממילא בטלה אמתלא שבידם על

 להוכיחם על ודי זהב ודו"ק.
 

* 
 
לבאר מה דאיתא כתב  שער הקטן(-)פרשת פנחסבספר חוט המשולש ו
, וירא פנחס בן אלעזר, מה ראה, אמר )דף פ"ב.(סנהדרין מסכת ב

)היינו משה רב ראה מעשה ונזכר הלכה, אמר לו אחי אבי אבא 

ני ברדתך מהר סיני הבועל , לא כך לימדתשהיה אחי אבי אביו אהרן(
ארמית קנאין פוגעין בו, אמר לו קריינא דאיגרתא איהו ליהוי 

וכו' עיי"ש, ולכאורה יש לדקדק למה מדייק  )שליח(פרוונקא 
לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני, למאי נפקא מינה בזה 
שהיה בירידתו מהר סיני, גם למה אמר בלשון שלילה לא כך 

 לימדתני וכו'.
 

, הא דתנן אבות )דף מ"ט:(שבת מסכת , עפי"מ דאיתא באך י"ל
מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי, אמר ר' יונתן בר' אלעזר 
כך אמר ר' שמעון ברבי יוסי בן לקוניא, כנגד מלאכה 

)שכתובים בכל התורה והכי קאמר קרא לא תעשה כל מלאכתו ומלאכת שבתורה 

חת, בעי רב יוסף, ויבא ארבעים חסר א מלאכה כמנין כל מלאכה שבתורה(
הביתה לעשות מלאכתו, ממנינא הוא או לא, א"ל אביי וליתי 
ספר תורה ולימני, אמר ליה כי קא מספקא לי משום דכתיב 

ממנינא הוא והא כמאן דאמר לעשות  ,והמלאכה היתה דים
צרכיו נכנס, או דילמא ויבא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא 

דשלים ליה  קאמר והאי והמלאכה היתה דים הכיהוא 
 עבידתא, תיקו עיי"ש.

 
, דלמ"ד לעשות צרכיו נכנס, )דף ל"ו:(סוטה מסכת ואיתא ב

באותו שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, אמר 
לו, יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם 

 )בהקדמה(רצונך שימחה שמך מביניהם עיי"ש, ובספר בית אהרן 
א דנראה לו דמות דיוקנו של אביו דווקא, דהכוונה כתב, דה

דאותיות יעקב בגימטריא קפ"ב, והוא ר"ת קנאין פוגעין בו, 
על כן בכך שנתגלה לו דמות אביו נרמז לו חומר עבירה זו 
עיי"ש, ולפי"ז מצינו רמז להא דהבא על ארמית קנאין פוגעין 

  .בו ממעשה יוסף וכאמור

 
    לאכה היתה דים יצדק רק להמ"ד דוהמ זה לאמנם כ

 ממנינא והא דויבא יוסף לעשות מלאכתו היינו לעשות 
צרכיו, משא"כ למ"ד דוהמלאכה היתה דים היינו דשלימא 
עבידתא ולעשות מלאכתו היינו מלאכתו ממש ויוסף לא 
 נתכוון כלל לעבירה, א"כ לא אמרינן להא דנראית דמות 

ן אביו וכו', וממילא דליכא רמז להא דהבא על ארמית קנאי
 פוגעין בו.

 
וי"ל דפנחס ידע דוהמלאכה היתה דים ממנינא וממילא הא 
     דויבא יוסף לעשות מלאכתו היינו לעשות צרכיו, ועל 
כרחך דמות דיוקנו של אביו עכבו, והיינו דבזה רמז לו ר"ת 
דקנאין פוגעין בו לבועל ארמית, ולכן קנא קנאת ה', אלא 

    מנינא, דאכתי יש לדון דאע"ג דוהמלאכה היתה דים מ
דילמא גם ויבא יוסף לעשות מלאכתו הוא ממנינא, ואה"נ 
דאיכא מ' מלאכות, ולפי"ז ליכא רמז כלל להא דהבא על 

 ארמית קנאין פוגעין בו.
 

אכן הא חזינא ברדת משה מן ההר אמר ויקהל משה וגו', 
מכאן דארבעים מלאכות חסר אחת  )דף ע.(שבת מסכת וילפינן ב

את כל עדת בני ישראל ויאמר נינהו, שנאמר ויקהל משה 
אליהם אלה הדברים וגו' ששת ימים תעשה מלאכה וגו' 
דברים הדברים אלה הדברים אלו שלשים ותשע מלאכות 

)דברים משמע תרי, ה' לרבות חד הרי שלשה, אלה בגימטריא שנאמרו למשה בסיני 

עיי"ש, וכיון דמוכח דהו"ל רק ל"ט  שלשים ושש הרי שלשים ותשע(
הכרח דאם והמלאכה היתה דים משמע מלאכה מלאכות, ב

ממש, דמה שנאמר ויבא יוסף וגו' לאו ממנינא הוא רק 
 דלעשות צרכיו נכנס.

 
והשתא שפיר מבואר דברי הגמ', די"ל דמשה רבינו לא אמר 
בפירוש הלכה זו דהבא על ארמית קנאין פוגעין בו, אלא 
דממה שאמר להם בעת ירידתו מהר סיני אלה הדברים לרמז 
דהו"ל ל"ט מלאכות, ממילא מוכח דמ"ש ויבוא יוסף לעשות 
מלאכתו היינו לעשות צרכיו, והיינו כמ"ד דנראה דמות 
דיוקנו של אביו ולרמז לו על חומר הדבר דאותיות שמו הם 
במספר קפ"ב ר"ת קנאין פוגעין בו, וממילא קם דינא דהבועל 

  .ארמית קנאין פוגעין בו
 

ו רבנו ברדתך מהר סיני וז"ש פנחס למשה לא כך לימדתנ
וכו', היינו דבאותו זמן שירדת מהר סיני כפרש"י ריש פרשת 
ויקהל שלמחרת יוה"כ כשירד מן ההר א"ל אלה הדברים וגו', 
בכך למדת אותנו דשפיר איכא רמז לכך דהבא על ארמית 

 קנאין פוגעין בו עכ"ד. 
 
ויבא הביתה לעשות מלאכתו, רב  )דף ל"ו:(סוטה מסכת איתא בו

, וחד אמר )מלאכה(ושמואל, חד אמר לעשות מלאכתו ממש 
 וכו' עיי"ש.  )לדבר עבירה(לעשות צרכיו נכנס 



 

 ד 

כתבנו דאזלי לשיטתייהו,  )שנת תשע"א(ובחדושנו לפרשת שמות 
 )מאמר ג' אות ב' בהג"ה(עפימש"כ בספר בני יששכר מאמרי ניסן 

לבאר מה שאמר הכתוב ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות 
מלאכתו וגו', דצריך ביאור מהו שאמר כהיום הזה, גם יש 
לבאר מה שנאמר לעשות מלאכתו, וי"ל לפימש"כ המזרחי 

דמה שהוציא יוסף דיבת השבטים שאוכלין אבר מן  )פרשת וישב(
החי, היינו שהם אכלו בהמה המפרכסת דסברו דכיון דיצאו 
מדין ב"נ להיות כישראל א"כ בשחיטה תליא מילתא ונפיק 

כלל אבר מן החי, אבל יוסף סבר דעדיין דינם כב"נ ואסורים מ
במפרכסת כדין ב"נ דבמיתה תליא מילתא עיי"ש, ולכן לפי 
שיטתו דהחמיר שדינו עדיין כב"נ, א"כ חשש למה שהוזהרו 
ב"נ כי יום ולילה לא ישבותו, ולכך אץ לעשות איזה מלאכה 

נ, קלה ביום השבת כדי שלא ייכשל בשביתה דאסורה על ב"
וז"ש ויבא הביתה לעשות מלאכתו רצ"ל מלאכה המיוחדת 
בעבורו דהיינו כדי שלא ייכשל בלא ישבותו, וזה אמרו ויהי 
כהיום הזה, רומז לשבת שנתנבא משה עליו בלשון זה, ויקהל 
משה וגו' ויאמר אליהם זה הדבר וגו' וביום השביעי יהיה לכם 

ייב אדם לאכול , דח)דף קי"ז:(שבת מסכת קודש וגו', ]ועיין ב
שלש סעודות בשבת, דכתיב ויאמר משה אכלוהו היום כי 
שבת היום לה' היום לא תמצאהו בשדה עיי"ש[, ואותו היום 

, ועל כן דייקא )רמז קמ"ו(שבת היה כדאיתא בילקוט פרשת וישב 
 באותו יום השבת נכנס לעשות מלאכתו עיי"ש.

 
קיים  ,כ"ח:()דף יומא מסכת והנה כבר הקשו המפ' בהא דאיתא ב

אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, דהיאך שמר 
את השבת שלא נצטווה עליה הרי ב"נ מוזהר שלא לשבות 

, אמר ריש לקיש עכו"ם )דף נ"ח:(סנהדרין מסכת כדאיתא ב
חייב מיתה, שנאמר ויום ולילה לא  )ממלאכתו יום שלם(ששבת 
י קאי, ולא תימא לא ישבתו אהנך ששת עתים )ודריש לא ישבתו ממלאכה דאבני אדם נמישבתו 

, ואמר מר אזהרתן זו היא מיתתן דקרא קאי כלומר לא יבטלו ולא יפסקו מלהיות(
 )מצוה כ"ד(עיי"ש עכ"ק, ותירצו עפימש"כ המנחת חינוך 

דלהסוברים דבתחומין איכא עשה דתשבות, אזי בן נח אף 
א ששבת מכל המלאכות אך באם הלך יותר מג' פרסאות נמצ

דלא שבת עיי"ש, וא"כ י"ל דהאבות הניחו עירוב תחומין 
וממ"נ יצאו ידי חובתן, דאי דין ישראל יש להם שפיר יכלו 
לילך ע"י העירוב, ואי דין ב"נ יש להם אין מועיל העירוב, 
וע"י שהלכו ג' פרסאות לא שבתו ממלאכה עכ"ד, אך כ"ז הוא 

ם העצה רק אי אמרינן דתחומין הוא מה"ת אז שפיר היה לה
דיעברו על איסור תחומין ויצאו ממ"נ, אך א"א דאיסור 

 תחומין הוה רק מדרבנן ליכא העצה הזו.
 

כתב להוכיח דרב  )דף ל"א: מדפה"ס(ובספר חמד מרדכי עמ"ס ע"ז 
אמרי ליה רב  )דף ל"ז:(ביצה מסכת ס"ל תחומין דרבנן, דאיתא ב

מין כהנא ורב אסי לרב, לאיסור מוקצה לא חששו לאיסור תחו
חששו, שתיק רב וכו' עיי"ש, והשתא אי נימא דרב ס"ל 
תחומין דאורייתא, י"ל דלא דמי למוקצה דהוי רק דרבנן 
משא"כ תחומין דהוי דאורייתא, ומדוע שתק רב, אע"כ דאית 

ליה לרב תחומין דרבנן עיי"ש, וכ"כ בספר מלא הרועים ערך 
בתוס'  פ.( )דףעירובין מסכת , ]ועיין במהרש"א "ו()אות טתחומין 

ד"ה מעשה שכתב דרב ס"ל תחומין דאורייתא, ועיין בשו"ת 
 [.)דרוש ד' אות ט'(, ובחלק חו"מ )סי' נ"ד או"א(בית יצחק יור"ד ח"א 

 
ולפי"ז י"ל דרב דס"ל תחומין דרבנן לפי"ז לא שייך העצה 
דהניחו עירוב תחומין, ולכן ס"ל דלעשות מלאכתו ממש נכנס 

סור שביתה דאסורה על ב"נ כמש"כ הבני כדי שלא ייכשל באי
יששכר, משא"כ שמואל י"ל דס"ל תחומין מה"ת, א"כ היה 
להם העצה שלא ייכשל באיסור שביתה לעשות עירובי 
תחומין, ולפי"ז ליכא למימר דלעשות מלאכתו ממש נכנס, 
היינו שהוצרך לעשות מלאכה כדי שלא יעבור על איסור לא 

 כיו נכנס.ישבותו, ולכן ס"ל דלעשות צר
 

לוקין על עירובי  , תני ר' חייא)דף י"ז:(ואיתא במסכת עירובין 
, ופריך וכי לוקין על לאו )דכתיב אל יצא איש ממקומו( תחומין דבר תורה

)דס"ד אל יוציא הוא ונפקא ליה הוצאה מרשות לאזהרת מיתת בית דין  שניתן

רב אשי מי כתיב , ומשני, אמר (וההיא אב מלאכה וממיתין עליה לרשות מיניה
 (שם)תבו התוס' , וכת משוי()ואין כאן לשון הוצאאל יצא כתיב אל יוציא 

ותם מחוץ דדאף לר"ע דיליף לתחומיו מומד"ה לאו שניתן, 
דבעינן נמי הך דאל יצא,  (.נ"א )דףלעיר, הרי מבואר לקמן 

יש ספרים דגרסי בהדיא  )דף ד.(מסכת הוריות בוהביאו עוד ד
וכתבו המפ'  ,ל יצא איש ממקומו עיי"שוהא הוצאה כתיב א

דלמ"ד דס"ל יש אם למקרא הכתוב בא לאסור תחומין, דהרי 
לפי הקרי אל יצא קאי על האדם שהוא עצמו לא יצא חוץ 

"ל דס לתחומו, ולפי"ז ס"ל דתחומין דאורייתא, משא"כ למ"ד
יא ולאסור הוצאה, דנזהרו שלא י"ל אל יוצ ,יש אם למסורת

ללקוט המן וכמש"כ התוס' שם, ולפי"ז יא את הכלים להוצ
 י"ל תחומין מדרבנן עכ"ד.

 
ומעתה מבואר דברי המדרש, הרוצה לידע פנחס זה אליהו, 
וכנ"ל להורות שעשה כדין וכהלכה מדין דבועל ארמית קנאין 
פוגעין בו, ידע זאת מדחזינן ביוסף שנראית לו דמות אביו 

לם הרי י"ל לרמז לו על חומר החטא דקנאין פוגעין בו, או
אכתו היינו מלאכתו ממש ולא כמ"ד ויבא יוסף לעשות מל

ן כנ"ל, על זה אמר המדרש יראה מאלה הדברים, דחזינמוכח 
קודם למעשה העגל,  דמשה הצריך להוכיחם על מעשה קרח

דרק לשיטתם דס"ל יש אם למסורת איכא חטא דמעשה העגל, 
יש דובלא"ה לא היה יכול להוכיחם על מעשה העגל משום 

דס"ל יש אם להם אמתלא דעשאו כדי להורות תשובה, וע"כ 
, ולפי"ז ס"ל בב' זכרים( פריה ורביה)ולכן היה משה מקיים מצות למקרא 

דתחומין דאורייתא, א"כ היה להם העצה שלא ייכשל באיסור 
שביתה לעשות עירובי תחומין, ולפי"ז ליכא למימר דלעשות 

ה כדי שלא מלאכתו ממש נכנס, היינו שהוצרך לעשות מלאכ
יעבור על איסור לא ישבותו, וממילא דויבא יוסף לעשות 
מלאכתו, היינו לעשות צרכיו, ומעתה שפיר איכא רמז להלכה 

 זו דקנאין פוגעין בו, ומוכח דפנחס עשה כדין ודו"ק.



 

 ה 

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר 
הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן 

זהו מחלוקתו של  ,וחצרת ופירש"י ז"ל רת ודי זהב:וחצ
הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב  ,קרח, ודי זהב

דלמה הקדים משה רבינו  'והקשו המפ .הזהב שהיה להם
וחצירות דזה קאי על מחלוקתו של קרח, ואח"כ אמר ודי זהב 

על מעשה העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם,  דהוכיחן
 הלא מעשה דעגל היתה קודם המחלוקת דקרח עכ"ק.

 
דמחלוקת קרח ומשה  סי' תקפ"ח()בעיר דוד עפימש"כ  והנבס"ד,

 ,, דקרח סבר דאפשר לשתי מלכים שישתמשו בכתר אחדיהה
ולכן אמר כי כל העדה כלם קדושים ומדוע תתנשאו לבד, ומשה 
השיבו קחו לכם מחתות ופרש"י מה ראה משה לומר כן, אלא 
אמר משה בדרכי גוים יש כומרים הרבה ונימוסים הרבה, אנו 

תורה אחד וכהן גדול אחד, משום  אין לנו אלא אלקים אחד
 דמשה ס"ל דאי אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד עיי"ש.

 
הביא מספר יונת אלם דהא  )פרשת בשלח ופ' ברכה(ובכסף נבחר 

דאמרינן דאי אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד הוא, 
 מחמת הלימוד דגורעין ומוסיפין ודורשין עיי"ש.

 
 )דף קי"א:( ב"בהביא מה דאיתא ב "ה ועוד זאת()דבלק  'וביושב אהלים פ

דהבעל יורש את אשתו שנאמר ונתתם את נחלתו לשארו, 
וגורעין ומוסיפין ודורשין, דגורעין למ"ד דלשארו וי"ו דנחלתו 
וקרינן נחלת שארו לו עיי"ש, וכתב דהא דאמרינן גורעין 

ת, רומוסיפין ודורשין אתיא אליבא מאן דס"ל יש אם למסו
דר' ישמעאל ור' עקיבא פליגי אי יש אם  ,)דף ד:(סנהדרין דאיתא ב

למקרא או יש אם למסורת, מהא דתניא, לטטפת לטטפת 
, ר' עקיבא אומר אינו דברי ר' ישמעאללטוטפות הרי כאן ארבע 
פת , כשרוצים לומר שתים אומר טט()כתפי שם מקום צריך טט בכתפי שתים 

הא לא  )ד"ה לטטפת(, והקשו התוס' ם וקורין לשתים פת()נמי מקו באפריקי שתים
כתיב לטוטפות בוי"ו בין פ"א לתי"ו בכלהו, והו"ל רק שלש ולא 

ן וי"ו דבריש דכיון דכתיב ולטוטפת, א"כ גורעיארבע, ותירצו 
  .התיבה ומוסיפין בסוף התיבה והו"ל כאלו כתיב לטטפות עיי"ש

 
 וילפינן ארבעדלמ"ד יש אם למסורת  הרי מבואר מדבריהם

כרח דס"ל גורעין ומוסיפין הבפרשיות בתפילין מג' ולטטפת 
ודורשין, משא"כ למ"ד יש אם למקרא ולא יליף ד' פרשיות מג' 
ולטטפת אלא טט בכתפי ופת באפריקי, לדידיה אין הכרח 
דדרשינן קרא באופן גורעין ומוסיפין ודורשין, ואפשר דלית ליה 

 הך מילתא עכ"ד.
 

להם לישראל אמתלא על חטאתם במעשה העגל, ולכאורה היה 
לא חטאו ישראל אלא כדי  )דף ד:(ע"ז מסכת לפי"מ דמבואר ב

אך כבר  .להורות תשובה, ולפי"ז אין שום חטא בעשיית העגל
, דא"א דתשובה מהני בודה זרהדנו המפ' אם תשובה מועיל לע

כדי שנדע  עבודה זרהשפיר י"ל דלכן חטאו ב עבודה זרהאף ל

לא מהני  עבודה זרהעל חטא דדתשובה מהני, משא"כ א"א ד
תשובה, אין להם אמתלא לומר דלכן חטאו כדי להורות תשובה, 

 לא מהני תשובה. עבודה זרהדהא על חטא ד
 

תליא  עבודה זרהאך י"ל דזה אי מהני תשובה על חטא ד
 )סי' ד'(בפלוגתת ר"מ ור"י, דאיתא במדרש תנחומא פרשת האזינו 
עושה ישא ה' פניו אליך, וכתוב אחד אומר אשר לא ישא פנים, 

תשובה נושא לו פנים, יכול לכל, תלמוד לומר אליך ולא לאומה 
הטעם  )עיין בבני יששכר לשבת אות מ"ט(מעכו"ם עיי"ש, וכתבו המפ' 

דלב"נ לא מהני תשובה, דלכאורה קשה האיך מהני תשובה, 
דמלך  )דף ל"ב:(קידושין מסכת הלא הקב"ה הוא מלך, וקיי"ל ב

אך כיון דבני ישראל נקראו  שמחל על כבודו אין כבודו מחול,
בנים למקום, ואב שמחל על כבודו כבודו מחול, ולכן מהני 
תשובה רק לבני ישראל דנקראים בנים למקום והקב"ה הוא 
אבינו, משא"כ העכו"ם שהם קרוים עבדים והקב"ה נקרא גבם 

 מלך לא מהני תשובה עכ"ד. 
 

בזמן  בנים אתם לה' אלקיכם, )דף ל"ו.(קידושין מסכת ואיתא ב
שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרוין בנים, אין אתם נוהגין מנהג 
בנים אין אתם קרוין בנים דברי ר' יהודה, ר' מאיר אומר בין כך 
ובין כך אתם קרוים בנים שנאמר בנים סכלים המה, ואומר בנים 
לא אמון בם, ואומר זרע מרעים בנים משחיתים, ואומר והיה 

ל חי, -י אתם יאמר להם בני אבמקום אשר יאמר להם לא עמ
מאי ואומר וכו', וכי תימא כי לית בהו הימנותא הוא דמיקרו 
בנים, כי פלחו לעבודת כוכבים לא מיקרו בנים, ת"ש ואומר זרע 

, וכי )דהיינו עבודה זרה כדכתיב פן תשחיתון ועשיתם פסל(מרעים בנים משחיתים 
)עוד קרו תימא בנים משחיתים הוא דמיקרו בני מעלייא לא מי

, ת"ש ואומר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם לעולם(
עיי"ש, ולפי"ז  ל חי ע"י תשובה(-)הרי דהדרי מקרו בני אל חי -יאמר להם בני א

קרויין בנים מעלייא,  עבודה זרהבד דלר"מ דס"ל דאף בעו
 .עבודה זרהולדידיה שפיר מהני תשובה אף על חטא ד

 
יא תל י יהודהבור י מאירבוכתב השפע חיים זצ"ל דפלוגתת ר

בפירוש הכתוב דעו כי ה' הוא האלקים הוא עשנו ולא אנחנו 
, דהכתיב הוא ול"א אנחנו עמו ג(-)תהלים )קעמו וצאן מרעיתו 

באלף, והקרי הוא ולו אנחנו עמו בוי"ו, ולפי הקרי יש לפרש 
דדייקא כאשר דעו כי ה' הוא האלקים שמאמינים בקודשא 

לצלמא אינם  בריך הוא אז ולו אנחנו עמו, משא"כ אי פלחו
בכלל עמו דאין קרוין בנים, משא"כ אי אזלינן בתר המסורת, 
יש לפרש דעו כי ה' הוא האלקים, ולא, כלומר אפילו אם ח"ו 
לא ידעו את השם ויטעו אחרי אלהי נכר הארץ מ"מ אנחנו 
עמו וצאן מרעיתו דבין כך ובין כך נחשבים בנים למקום, 

דרמז על מה  ועז"א במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם
דכתיב ולא אנחנו עמו, והיינו דגם כאשר ייאמר להם לא 

ל חי, ומינה מוכיח דגם כאשר -באלף אפי"ה יאמר להם בני א
ויהיו בבחינת לא עמי אתם אפי"ה יועיל  עבודה זרהיחטאו ב

 .ל חי-להם תשובה ויאמר להם בני א



 

 ו 

יש אם  )דף י"ט(כריתות מסכת לשיטתו דס"ל ב י מאירבולכן ר
אפילו כשאין עושין רצונו של מקום ופלחי למסורת, ס"ל ד

  .לצלמא נקראים בנים עכ"ד השפע חיים זצ"ל
 
מבואר מזה דלמ"ד יש אם למסורת מהני תשובה אף על חטא ו
 .  עבודה זרהד
 

ובזה יבואר אמאי הוכיחם קודם על מעשה קרח, דבלא"ה לא 
היה יכול להוכיחם על מעשה העגל דהלא יש להם אמתלא 

, עבודה זרהשובה מהני על חטא דדס"ל יש אם למסורת, ות
תשובה, ולכן הוכיחם  ולא עשאו אותו מעשה רק כדי להורות

קרח שנחלקו על משה לפי דס"ל דאפשר לב'  קודם על מעשה
מלכים שישתמשו בכתר אחד, ולא ס"ל דגורעין ומוסיפין 

ת, פילין מג' לטטפודורשין, וממילא דלא ילפינן ד' פרשיות דת
אם למקרא, ולפי"ז לא מהני וע"כ דאזלינן בתר הקרי ויש 

, ומעתה בטלה אמתלא שבידם עבודה זרהתשובה על חטא ד
דעשאוהו כדי להורות תשובה, ושפיר יש להוכיחם על ודי 

 זהב ודו"ק.
 
 

עפימ"ש הישמח משה בשם הגאון ר"י בקשת יונתן עוי"ל,  ב(
דכל המחלקותו של קרח היתה על  ,)וכ"כ בחוט המשולש פ' קרח(

ולבניו, משום דקרח סבר דכהנים הוי הכהונה שנתנה לאהרן 
שלוחי דידן ובעלי הקרבנות יכולים לעכב שלא יקריבו 

מסכת קרבנותיהם כהנים שאינם לרצון להם, כמ"ש התוס' ב
ד"ה מי שכתבו, וא"כ עבודת הכהנים הוה דבר  (:)דף י"טיומא 

התלוי בדעת הצבור והסכמתם, וטען קרח שאין דעת הצבור 
בם, והוא ומשפחתו יותר נוחים  נוחה מהם ואינם רוצים

דבש"ץ אחרי שהוא  )סי' נ"ג סעיף י"ט(להקהל, וכה"ג איתא באו"ח 
שלוחם של הקהל, כל אחד יכול לעכב, משום דאין אדם 

 נעשה שליחו של חבירו בעל כרחו עיי"ש.
 
במאי  )ח"ב סי' קט"ז(נודע מה שהקשה בספר פנים מאירות ו

אי הני כהנים הוי שלוחי  )דף ל"ה:(נדרים מסכת דאיבעיא לן ב
דידן או שלוחי דרחמנא, אמאי לא פשיט הגמ' דכהנים הוי 

איש איש  )דף י"ג:(חולין מסכת שלוחי דרחמנא, מהא דאיתא ב
מלמד שנכרים נודרים נדרים ונדבות כישראל, ואי ס"ד דכהני 

מסכת שלוחי דידן, איך יכול הכהן להקריב לנכרי הא אמרינן ב
 שליחות לעכו"ם עכ"ק. דאין )דף ע"א:(ב"מ 

 
כתב ליישב בדרך פלפול, דאיתא  )ח"ט סי' קס"ג(ובשו"ת מהרש"ם 

, תנו רבנן, מלוה ישראל מעותיו )דף ע"א:(בבא מציעא מסכת ב
של נכרי מדעת הנכרי אבל לא מדעת ישראל, כיצד,  ישראל 
שלוה מעות מן הנכרי ברבית, וביקש להחזירם לו, מצאו 

לי ואני אעלה לך כדרך שאתה ישראל אחר ואמר לו תנם 
, ואם העמידו אצל נכרי )דהוא ניהו דקא מוזיף ליה ברבית(מעלה לו אסור 

, וכן נכרי שלוה )דשלוחו הוא(, מותר )אעפ"י שישראל נותנו לחבירו במצות הנכרי(

מעות מישראל ברבית, וביקש להחזירם לו, מצאו ישראל אחר 
מעלה לו מותר, ואמר לו תנם לי ואני אעלה לך כדרך שאתה 

)ואעפ"י שקיבלם זה מיד נכרי, משום דנכרי שליח ואם העמידו אצל ישראל אסור 

 . של ישראל ושלוחו של אדם כמותו(
 

)דקתני אם העמידו אצל ישראל אסור דמשמע שנכרי זה ופריך הגמ', בשלמא סיפא 

ו של אדם )חומרא דרבנן הוא למיסר, דהא דקיי"ל דשלוחלחומרא,  חשוב שלוחו של ישראל(

כמותו בשולח ישראל ושליח ישראל נאמר דמתרומה גמרינן בפרק שני דקדושין אתם גם אתם מה 

, )דקתני אם העמידו אצל נכרי מותר((, אלא רישא אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית(
, איהי ניהו דקא )וישראל מישראל קיבלם(כיון דאין שליחות לנכרי 

אמרי אמר רב אשי, כי אמרינן שקיל מיניה רביתא וכו', איכא ד
)כגון אין שליחות לנכרי הני מילי אינהו לדידן, אבל אנן לדידהו 

, והא דרב אשי )וסיפא לחומרא כדאמרן(הוינא להו שליח  רישא דברייתא(
בדותא הוא, מאי שנא אינהו לדידן דלא, דכתיב אתם גם אתם 
 לרבות שלוחכם מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית, אנן

לדידהו נמי מה אתם בני ברית קאמר, אלא הא דרב אשי 
בדותא הוא עיי"ש, ולכאורה צ"ב במאי פליגי רב אשי וסתמא 
דהש"ס, ומהו סברת רב אשי לחלק בשליחות לעכו"ם בין אנן 

 לדידהו לאינהו לדידן.
 

לבאר  )סי' כ"ה(וי"ל עפימש"כ בשו"ת תפארת יוסף חאו"ח 
וא משום דבשעת שציוה הענין דשלוחו של אדם כמותו, דה

המשלח להשליח לעשותו, מיד הוי התחלת המעשה, 
דבעשייתו לשליח נולד תיכף החזקה דשליח עושה שליחותו 
עיי"ש שדן מזה לענין מילי מימסרי לשליח בשליח ראשון, 
וכתב המהרש"ם זצ"ל ומאז תהמתי דהרי חזקה זו דשליח 

א עיין עושה שליחותו הוא רק מדרבנן ולא מועיל לדאוריית
, וא"כ איך נימא דמהאי טעמא הוא )דף ל"ב.(עירובין מסכת 

דמועיל מה"ת שליחות להיות כמותו לכל מילי, אך י"ל 
, דהיכא )סי' כ"א(לפימש"כ המחנה אפרים בהל' שלוחין 

דהשליח הבטיח לקיים השליחות לכו"ע אמרינן חזקה שליח 
עושה שליחותו גם במידי דאורייתא, וא"כ בכה"ג מהני 

שליחות מסברא ונעשה השליח כמותו, ולפי"ז א"ש הא דאין ה
שליחות לעכו"ם, דכיון דכל ענין השליחות מועיל מצד 
שהבטיח השליח להמשלח, ומוחזק שיעשה השליחות לכן 
נעשה כמותו, א"כ הני מילי בישראל אשר נזהרים לשמור 
מוצא שפתותיהם לעשות את כל אשר דיברו, משא"כ בעכו"ם 

דכתיב בהם אשר פיהם דיבר  )דף מ"ה.(ב"ב ת מסכדאמרינן ב
במתניתין, מי  )דף צ"א.(פסחים מסכת שוא, וכן איתא ב

)בחבורת שהבטיחוהו להוציאו מבית האסורים שוחטין עליו 

, ואין שוחטין עליו בפני עצמו, אמר רבה בר רב הונא אחרים(
 אלא בית )דאין שוחטין על החבוש בפני עצמו(אמר ר' יוחנן, לא שנו 

האסורין דעכו"ם, אבל בית האסורין דישראל שוחטין בפני 
עצמו, כיון דאבטחינהו מפיק ליה דכתיב שארית ישראל לא 
יעשו עולה ולא ידברו כזב עיי"ש, על כן לא מועיל שליחות 
בעכו"ם כיון דהבטחתו אינו כלום וליתא לחזקה דשליח עושה 

 שליחותו לכן לא חל השליחות.



 

 ז 

)חתיכות , מיתיבי, הלוקח גרוטאות )דף י"ג:(בכורות מסכת ואיתא ב

מן העכו"ם ומצא בהן עבודת כוכבים, אם עד שלא נתן  כסף(
, ואם משנתן מעות משך יוליך )דמשיכה אינה קונה(מעות משך יחזיר 
, ואי אמרת )דעבודת כוכבים ביד ישראל אינה בטילה עולמית(הנאה לים המלח 

שי, מדרישא משיכה מעות קונות משיכה למה לי, ומשני רב א
, סיפא נמי משיכה אינה קונה, ואיידי דתני )דקתני יחזיר(אינה קונה 

רישא משך תנא סיפא נמי משך, רבינא אמר, מדסיפא משיכה 
קונה רישא נמי משיכה קונה, ורישא הכי קאמר, אם לא נתן 
ולא משך יחזור, מאי יחזור, יחזור בדברים, קסבר דברים יש 

, והני מילי ישראל )אם חוזר בדיבורו(ה בהם משום מחוסרי אמנ
מישראל דקיימו בדיבורייהו, אבל ישראל מעכו"ם דאינהו לא 

  .קיימי בדיבורייהו לא עיי"ש
 
מבואר דרבינא ס"ל כיון דעכו"ם לישראל לא מקיים דיבורו, ו

גם ישראל לעכו"ם אינו חייב לקיים דיבורו, ורב אשי דמשני 
בסברא זו, דס"ל דבן התם בענין אחר, י"ל דלא ניחא ליה 

ישראל צריך לקיים מוצא שפתיו גם היכי דנתחייב לעכו"ם 
 ולא שרי ליה לסגויי ברמויתה.

 
ולפי"ז ניחא סברת רב אשי לחלק בשליחות לעכו"ם בין אנן 

)דף קידושין מסכת לדידהו לאינהו לדידן, דנודע מש"כ הפנ"י ב

 ד"ה בא"ד וא"ת וכו', דבדאיכא סברא לחלק יש היקש ג:(
למחצה עיי"ש, וא"כ י"ל דרב אשי ס"ל דאע"ג דהוקש אתם 
גם אתם דבעינן מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית, 
דהמשלח והשליח יהיו בני ישראל, מ"מ י"ל דטעמא דמילתא 
דמיעט הכתוב עכו"ם שאינו בר שליחות הוא משום דפיהם 
דיבר שוא וימינם ימין שקר ואין בהבטחתם לעשות השליחות 

ם, לכן לא חל השליחות דליתא לחזקה דשליח עושה כלו
שליחותו, א"כ כל זה שייך רק לגבי אינהו לדידן אשר ידברו 
כזב בפיהם ומחוסרים אמנה, משא"כ אנן לדידהו, כיון 
דהישראל עומד בדיבורו, גם אצל העכו"ם שפיר מהני 
שליחות, דלענין זה לא מיעטו הכתוב בהקישא דאתם גם 

למעט אנן לדידהו, והיינו דרב אשי אתם, דלא מסתברא 
לשיטתו דבן ישראל צריך לקיים מוצא שפתיו גם היכא 
דנתחייב לעכו"ם ולא שרי ליה לסגויי ברמויתה, ולכן שליח 
הישראל יעמוד בהבטחתו גם למשלח עכו"ם, וממילא דשפיר 
הו"ל שליח לעכו"ם, אמנם אנן קיי"ל כרבינא בבכורות שם 

אין מחוייב לעמוד בדיבורו,  דגם ישראל שהבטיח לעכו"ם
א"כ הדין נותן שלא יועיל שליחות גם אנן לדידהו, ולכן ס"ל 

 לסתמא דגמ' דבכל ענין אין שליחות לעכו"ם.
 

ולפי"ז שפיר מיושב קושית הפנים מאירות הנ"ל דהיאך ס"ד 
דכהני שלוחי דידן נינהו והלא העכו"ם מביאין נדרים ונדבות 

 )דף ה:(ע"ז מסכת "כ התוס' בואין שליחות לעכו"ם, דלפימש
ד"ה מנין דגם ב"נ מוזהר בבל יחל, על כן כיון שהם מוזהרים 
לקיים את דבריהם א"כ הכהנים מחוייבים להקריב את 
קרבנותיהם, ומעתה שייך בזה חזקה דשליח עושה שליחותו, 

והיינו דהכהנים בודאי ימלאו את בקשת העכו"ם להקריב 
ני שליחות אנן לדידהו, קרבנותיהם, ובכגון דא שפיר מה

דאמנם בעלמא דאיש ישראל אין צריך לעמוד בדיבורו נגד 
עכו"ם וא"כ ליכא חזקה דשליח עושה שליחותו לא מועיל 
שליחות לעכו"ם אף אנן לדידהו, משא"כ לענין עבודה 
שהכהנים מחוייבים לקיים את השליחות בכה"ג שפיר הוי 

 שלוחי דידהו עכ"ד המהרש"ם זצ"ל.
 

נו מזה דאי ס"ל דרשינן טעמא דקרא, י"ל דלכן היוצא ל
)עיי"ש ממעטינן עכו"ם משליחות כיון דאין עומדין בדיבורם 

, וממילא היכא דלא במהרש"ם שכתב דדב"ז אתיא רק אי ס"ל דרשינן טעמא דקרא(
שייך למיחש להכי שלא יעמדו בדיבורם שפיר אמרינן יש 

דידן והא  שליחות לעכו"ם, ולפי"ז י"ל דכהנים הוי שלוחי
דעכו"ם מביאין נדרים ונדבות היינו כיון שהכהנים מחוייבים 
להקריבם ובודאי קיימי בדיבורייהו ולכן מהני בהו שליחות 

משא"כ אי ס"ל לא דרשינן טעמא דקרא אין לחלק  לעכו"ם,
כנ"ל, אלא דכיון דמיעט הכתוב מאתם גם אתם דלית בהו 

ו שליחות, שליחות, ממילא דבכל גוונא לא שייך לגבייה
ומעתה צ"ל דהא דעכו"ם מקריבין נדרים ונדבות משום 

 דכהנים הוי שלוחי דרחמנא.
 

עה"פ בני אהרן הנותרים, הביא  )פרשת שמיני(ובספר פרדס יוסף 
זצ"ל, בטעם הדבר  הצבמה ששמע מפ"ק של הגה"ק מאוסטרו

, כיון שכל ענין התשובה הוא ודה זרהבדלא מהני תשובה לע
 )דף פ"ו:(דאיתא במסכת יומא , וכתעשה אמטעם עשה דוחה ל

שבתורה, וכ"ז בשאר  תעשה אגדולה תשובה שדוחה ל
עבירות, אבל כשחטא בע"ז ושלח יד בקדוש ונורא שמו 

)דף יתברך, הו"ל מכלל ל"ת שבמקדש, ואיתא במסכת זבחים 

אין עשה דוחה ל"ת שבמקדש עיי"ש, ולכן לא מהני  צ"ז:(
 תשובה על חטא דע"ז עיי"ש.

 
מסכת ן עשה דוחה ל"ת שבמקדש, איתא בוהא דאמרינן דאי

, ת"ר כל אשר יגע, יכול אפילו שלא בלע ת"ל )דף צ"ז:(זבחים 
בבשרה עד שיבלע בבשרה, יקדש להיות כמוה הא כיצד אם 
פסולה היא תפסל ואם כשרה היא תאכל כחמור שבה 

בשר חולין או שלמים שזמן אכילתו  )פסחים דף מ"ה.(]ופירש"י 
חטאת, יקדש להיות כמוה, שאם פסולה מרובה מחטאת ונגע ב

היתה החטאת 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 הקלעים ולזכרי כהונה וליום ולילה אחד[ ופריך ואמאי 

ולידחי את ל"ת  )דואכלו אותם דכשירה(וניתי עשה  תא()תיפסל משום האי פור
ת שבמקדש, ”, ומשני אמר רבא אין עשה דוחה ל)דלא תאכל 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 

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



 

 ח 

כתב להוכיח דקושית הגמ'  י"ב(-)שער י"אוהנה בספר מאה שערים 
קאי אהא דאמרינן תאכל כחמור שבה, עיי"ש בתוס' ד"ה 

 אניתי, ולפי"ז הקשה דמאי פריך הגמ' נימא עשה דוחה ל
, הלא י"ל דלכן אינו דוחה הל"ת משום דאין עשה תעשה

כרת עיי"ש, ולפי"ז אי ס"ל דאין עשה שי"ב  תעשה אדוחה ל
דוחה ל"ת שיש בו כרת, ליכא ראיה דאמרינן אין עשה דוחה 

 ת שבמקדש עיי"ש."ל
 

אך זה דאמרינן דבל"ת שיש בו כרת לא אמרינן עשה דוחה 
ת, כ"ה לפי פשטות מסקנת הסוגיא בריש יבמות עיי"ש, "ל

ים סי' )לשון לימודאמנם נודע שיטת הר"ש מקינון בספר הכריתות 

)דף יבמות מסכת , וכ"ה דעת המהרש"ל בחכמת שלמה בקס"ג(

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

 אוהשתא, שנקט בדבריו בפשיטות כדיעה זו דעשה דוחה ל
 שיש בו כרת עיי"ש. תעשה

 
שיש בה כרת  תעשה אעדל"ת בל ולכאורה י"ל דזה אי אמרינן

תליא בזה, דאי אמרינן דעדל"ת הו"ל גזירת הכתוב דילפינן 
מכלאים בציצית, דאע"ג דל"ת חמור מעשה כדאמרינן 

אטו לאו לא חמור מיניה עיי"ש, וחידוש  )דף ז.(יבמות מסכת ב
הוא שחידשה תורה בכלאים בציצית דאמרינן עדל"ת, א"כ 

דרק בל"ת גרידא אמרינן אין לנו בו אלא חידושו ואמרינן 
עדל"ת, משא"כ בל"ת שיש בו כרת דאלים טפי לא אתיא 

  .עשה ודחי לה
 

עיין ] שיםראבל אי אמרינן בטעמא דעדל"ת, כמש"כ המפ
, (אות נ"ב)בספר חתן סופר ערך שער המקנה והקנין מצהב"ע 

, לפי המבואר בירושלמי [אות נ"ב()ובספר עין פנים לתורה 
דר' יוחנן ס"ל דהמתנה  ה"ו(-פ"ז)ובגיטין  ה"ב(-)פ"גקידושין 

לעשות דבר ונאנס ולא עשה אז אונסא כמאן דלא עבד, וריש 
לקיש ס"ל דאונסא כמאן דעבד עיי"ש, ומבואר בש"ך חו"מ 

דבחייב עצמו שלא לעשות דבר ונאנס ועשה אז  )סי' כ"א סק"ג(
לכו"ע אונסא כמאן דעבר לא אמרינן עיי"ש, ולפי"ז נמצא 

יוב קיום אונסא הוא כמאן דלא עבד, דלר' יוחנן לענין ח
ולענין חיוב שלא לעשות אז בעשה באונס איננו כמאן דעבר, 
ולכן במקום דאיכא מ"ע ולנגדו עומד ל"ת, הנה אם נפסוק 
הדין דאין עשה דוחה לא תעשה וא"כ אנוס הוא שלא לקיים 
המצוה מפאת הל"ת הנצבת לעומתה, עם כל זה זה לא יחשב 

סא הוא כמאן דלא עבד, אבל אם נפסוק קיום העשה שהרי אונ
הדין דעשה דוחה ל"ת, אז לגבי הל"ת שהוא ציווי שלא 

לעשות הדבר שפיר לא יחשב עבירה כלל, דכיון שמוכרח 
לעשות מפני העשה כיון שהדין הוא דעשה דוחה ל"ת, א"כ 
אונס הוא בעשייתו ואונסא הוא כמאן דלא עבר, וא"כ שפיר 

זאת, כיון שאם לא ידחה יהיה  ראוי לומר עדל"ת מכח סברא
  .ביטול עשה ואילו כשידחה לא תהיה עבירת לאו עכ"ד

 
ולפי טעם זה אין סברא לחלק בין ל"ת שיש בו כרת לל"ת 
גרידא, דסוף כל סוף מאחר ואנוס הוא על הל"ת הו"ל אונסא 
כמאן דלא עבר ואין כאן עבירה כלל, ולפי"ז שפיר י"ל 

 דעדל"ת אף בל"ת שיש בו כרת.
 
הנה טעם האחרונים הנ"ל דאמרינן עדל"ת משום דאמרינן ו

)ח"ב סי' ג' אונסא כמאן דעביד וכו', כתב בשו"ת מהר"ש ענגיל 

, דזה א"ש אי ס"ל דדרשינן טעמא דקרא, אז שפיר יש אות ו' (
ליתן טעם אמאי אמרה התורה עדל"ת, וי"ל דהוא משום 

ו דאונסא כמאן דלא עביד אמרינן, ומינה דכל היכא שאינ
ה שאנוס עליה אלא שהוא מכניס עצמו לידי חיוב לא שייך ע

  .דוחה לא תעשה
 

עדל"ת הוא דין אך למאן דס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, אז 
  .מגזירת הכתוב עיי"ש

 
מבואר מזה דאי ס"ל דדרשינן טעמא דקרא אז י"ל דבל"ת ו

שי"ב כרת אמרינן עדל"ת, משא"כ אי לא דרשינן טעמא 
 דקרא אז בל"ת שי"ב כרת ל"א עדל"ת.

 
בכן יבואר סדר הכתובים, דעד שלא הזכיר חטאם בעדת קרח ו

לא היה יכול להוכיחם על מעשה עגל, דהיו יכולין להושיבו 
דכל אותו מעשה נתגלגל עליהם מן השמים כדי להורות 
תשובה, ולכן הקדים תחלה חטאם בעדת קרח במה שערערו 

רן בלי הסכמתם, וטענתם הוא דכהנים על מינויו של אה
עתה ע"כ דס"ל דדרשינן טעמא דקרא, ן נינהו, ומשלוחי דיד

דלכן אינו דוחה הל"ת משום דאין עשה ולפי"ז לא אמרינן 
, וע"כ דלכן אינו דוחה משום דלא ת שי"ב כרת"דוחה ל

אמרינן עדל"ת שבמקדש, ומעתה לא מהני תשובה על חטא 
, ואין להם אמתלא על אותו מעשה, ולכן כעת עבודה זרהד

 .זהב ודו"קשפיר יש להוכיחם על די 
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