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 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 תפל ולבן וחצרת ודי 

הרוצה לידע שפנחס זה אליהו ואיתא במדרש פליאה  זהב:
 ע"כ, והוא פליאה. יראה מאלה הדברים

 
, אמר רב ענן אמר )דף ד:(דאיתא במסכת חולין והנבס"ד, 

שמואל, ישראל מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול 
איתא, לימא מסייע ליה, והעורבים  )דף ה.(משחיטתו, ולקמן 

מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב, ואמר רב 
)אחאב וסיעתו חזינן בהו דעובדי עבודת יהודה אמר רב מבי טבחא דאחאב 

)שהקב"ה התירו לפי שעה דכתיב ואת העורבים , על פי הדיבור שאני ים הוו(כוכב

 .צויתי שם לכלכלך(
 

הא בלא"ה צריכין לומר דהוה  )ד"ה עפ"י הדיבור(והקשו התוס' 
עפ"י הדיבור, דאפילו אם אמרינן דשחיטת מומר כשירה, 

בשר שנתעלם  )דף צ"ה.(מ"מ תקשי דהא אמר רב במסכת חולין 
וסו"ס אותו בשר שהביאו העורבים נתעלם מן  מן העין אסור,

העין והאיך הותר לאליהו לאוכלו, וע"כ משום דהוי עפ"י 
 הדיבור ולפי"ז מאי קא ס"ד להוכיח מהך דאליהו עכ"ק.

 
לתרץ   )סי' כ"א אות ג'(וכתב בספר מאיר עיני חכמים מהדו"ק 

קושית התוס' הנ"ל, דלכאורה יש לעיין בעיקר החשש 
שנתעלם מן העין, כיון רוב בהמות כשרות  דחיישינן בבשר

נינהו הוי לן למיזל בתר רוב, וצ"ל משום דבהמה בחייה 
בחזקת איסור עומדות דהו"ל בחזקת שאינה זבוח, ולכן 
אעפ"י דרוב בהמות כשירות הן אפי"ה אמרינן סמוך מיעוטא 
דטריפות לחזקת אינו זבוח ואיתרע לה רובא ולכן אמרינן 

 ין אסור.דבשר שנתעלם מן הע
 

פליגי ר"ע ור' ישמעאל, דכתיב כי  )דף ט"ז:(והנה במסכת חולין 
ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אוכלה בשר 
וגו', ר' ישמעאל אומר לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר 
תאוה, שבתחלה נאסר להם בשר תאוה, ומשנכנסו לארץ 

ק ממך המקום הותר להם בשר תאוה, ור"ע ס"ל כתיב כי ירח
אשר יבחר ה' אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך וצאנך, 
לא בא הכתוב אלא לאסור להן בשר נחירה, שבתחלה הותר 
להן בשר נחירה ומשנכנסו לארץ נאסר להן בשר נחירה 
עיי"ש, וא"כ לר"ע לא היה שייך במדבר איסור מחמת חזקת 

 ארץ.שאינה זבוח שהרי אין איסור בבשר נחירה עד שנכנסו ל

איתא, תניא, ר' שמעון אומר, האוכל  )דף ע"ז:(ובמסכת קידושין 
נבילה ביום הכיפורים פטור, ופירש"י דלא אתי איסור יוהכ"פ 
ומיחל אאיסור נבילה דקדים, אם נתנבלה מערב יוהכ"פ הרי 
קדם איסור נבילה, ואם נתנבלה ביוהכ"פ אפי"ה אסורה היתה 

י ותו לא חל עלה קודם יוהכ"פ משום איסור אבר מן הח
איסור דיוהכ"פ, והקשו הרמב"ן והריטב"א הלא כשנתנבלה 
ביוהכ"פ פקע מיניה איסור אבר מן החי, אמאי לא חיילו 
עליה כי הדדי איסור נבילה  ויוהכ"פ, דהא איסור איסור בת 
אחת דכוותה היא דמודה ר"ש באיסור בת אחת, כמבואר 

  .)דף ל"ג:(במסכת יבמות 
 

ד, דלעולם איסור נבילה קדים לאיסור והביאו בשם הראב"
יוהכ"פ, משום דאין דנין לפי חלות האיסור על החתיכה אלא 
כפי חלות האיסור על הגברא, דהיינו שהגם דחתיכה זו לא 
היתה עליה איסור נבילה קודם יוהכ"פ, אבל האדם שפיר כבר 
היה עליו איסור נבילה משעה שנעשה גדול, דאע"ג דנבילה 

ה בעולם, מ"מ כמה נבילות איכא בשוקא, זו עדיין לא הי
משא"כ איסור יוהכ"פ לא היה על האדם אלא כי בא יומא 
דיוהכ"פ, וקודם לכן לא היה שם יוהכ"פ בעולם ולא היה 
שייך איסור יוהכ"פ, ולכן אפילו בנתנבלה ביוהכ"פ הו"ל 
איסור נבילה קדים לאיסור יוהכ"פ עיי"ש, ועיין בתוס' מסכת 

 ד"ה האוכל. )דף ל"ו.(פסחים 
 

ובזה מיושב קושית התוס', דאמנם בשאר אינשי דעלמא חל 
ואיסור שאינו זבוח בבת אחת,  מן החי רלגבייהו איסור אב

משא"כ לגבי אליהו שהוא בעצמו היה פנחס שנשאר מדור 
לא נצטוו על השחיטה,  ץ ישראלרהמדבר שעד בואם לא

וא"כ מעיקרא לא היה שייך אצל דור המדבר איסור דאינו 
 ץ ישראלרלאאיסור אבמה"ח, ולכן גם כשנכנסו  זבוח רק

ונצטוו על השחיטה שוב לא חל לגבייהו איסור שאינו זבוח 
דהרי אין איסור חל על איסור, ואפילו  מן החי ראבעל איסור 

שוב לא חל עליה איסור  ץ ישראלרבבהמה שנולדה בא
שאינה זבוח כיון דלענין אאחע"א אין אנו דנין על החתיכה 

היה עליהם איסור אבמה"ח רק על הגברא, ולגבי הגברא 
קודם, וממילא מובן שפיר דמשו"ה לא היה אליהו צריך 
לחשוש על בשר שנתעלם מן העין, כיון שכל הגזרה אינה 
אלא משום דסמוך מיעוטא לחזקת דאינו זבוח וכנ"ל, ולגבי 
אליהו שלא חל עליו איסור שאינו זבוח ל"ה צריך לחשוש 

 למיעוט עכ"ד. 



 

 ב 

כתב לתרץ קושית  )שם(עמ"ס חולין  אולם הכת"ס בחידושיו
התוס' הנ"ל, די"ל דמשו"ה לא חשש מאיסור בשר שנתעלם 
מן העין, כי אכל פחות פחות מכשיעור דליכא בה אלא איסור 
מדרבנן למ"ד דח"ש מותר מה"ת, ולכן משום איסור בשר 
שנתעלם מן העין שאינו אלא מחמת ספק, שמא נתחלף בשר 

ושש, דפחות מכשיעור הו"ל שחוטה בבשר נבילה לא היה ח
רק איסור דרבנן ובספיקא דרבנן אזלינן לקולא, משא"כ לגבי 
שחיטת מומר הרי היה בודאי מבי טבחא דאחאב ואת"ל 

  .דאסורה לא היה אוכל גם חצי שיעור דאסור מדרבנן
 

 )שורש ב' ד"ה ראוי(אמנם לפימש"כ הפמ"ג בפתיחה לה' שחיטה 
עשה דשאינה זבוח, דבנבילה אסור אף חצי שיעור משום 

דהא דאמרינן דח"ש מותר היינו רק במקום דנאמר בה אכילה 
במניעה או בציווי, משא"כ בהא דוזבחת ודאי דחייב אף בכל 
שהוא עיי"ש, א"כ נסתר תי' זה, דכיון דבנבילה גם ח"ש הו"ל 
איסור תורה, א"כ אע"ג דהוי רק ספק נבילה אסור כדין כל 

  .ספיקא דאורייתא
 

ין יש לתרץ דאותו בשר היה בשר עוף ואכל אכן מ"מ עדי
ח"ש מבשר עוף, וס"ל דאין שחיטה לעוף מה"ת ובנחירת 
סימנים סגי, ולכן לענין איסור בשר שנתעלם מן העין לא היה 
חושש, כיון דהו"ל רק ספק איסור דרבנן דאף אם הוי נבילה 
אפי"ה מה"ת שרי כיון דאין שחיטה לעוף מה"ת, ואף 

ה מ"מ כיון דאכל פחות מכשיעור הו"ל דמדרבנן בעי שחיט
ח"ש בספיקא דרבנן, ומשו"ה משום איסור בשר שנתעלם מן 
העין לא הוכרח לומר דהיתה עפ"י הדיבור, אלא מייתי מהא 
דאמר רב יהודה אמר רב דמבי טבחא דאחאב הוי, היינו 
דבוודאי היה משם, ואת"ל דשחיטת מומר אסורה א"כ הו"ל 

כל אפילו פחות מכשיעור מאיסור ודאי נבילה, ולא היה או
דרבנן, ומוכח דמומר מותר לאכול משחיטתו, וע"ז קא דחי 

 דעפ"י הדיבור שאני עכ"ד.
 

אך כ"ז יצדק רק אליבא דהמ"ד דאין שחיטה לעוף מה"ת, 
ולכן כיון דהו"ל רק איסור דרבנן לגבי בשר שנתעלם מן העין 
שהוא מפאת ספק לא הו"ל למיחש, משא"כ להמ"ד דיש 

יטה לעוף מה"ת, א"כ הו"ל איסור תורה, ואף ח"ש שח
מנבילת עוף אסור מה"ת וכדברי הפמ"ג הנ"ל, ולפי"ז הדרא 
קושית התוס' לדוכתא דקארי לה מאי קארי לה והלא ההכרח 
לומר דעפ"י הדיבור שאני, ועכצ"ל כמש"כ הגה"ק 

 מאוסטרווצא זצ"ל, ומוכח דפנחס זה אליהו.
 

לא הוכיחן משה על מי  והנה באלשיך הקדוש כתב דלכן
וירב העם עם משה וגו',  ג(-)פרשה כמריבה דכתיב בפרשת חקת 

וז"ל, כי להיות פי משה המדבר להוכיח בשער אל כללות 
ישראל לתת חתת אשמותם רבה עליהם בעיניהם, על כן הס 
שלא להזכיר מסה ומריבה ותבערה וקברות התאוה, והענין, 

ערבה כוס חמתו יתברך כי הלא במסה ומריבה הנה גם עליו 

באומרו על המים יען לא האמנתם בי וגו' ואיך תפול חתת 
תוכחתו עליהם, אם תחלת דברי פיהו יזכיר מה שלקה גם הוא 

 ויתעבר גם בו ה' עיי"ש.
 

עה"פ יען לא האמנתם בי וגו'  )פרשת חקת(ובספר יציב פתגם 
כתב להבין סיבת הדבר שהכה משה את הסלע במטהו, ולא 

ת ציוויו של הקב"ה לדבר אל הסלע, דכוונתו היתה קיים א
להראות לישראל את כח הצדיקים חכמי התורה שמעשיהם 
גדולים יותר ממעשי הקב"ה, ואילו היה רק מדבר אל הסלע 
להוציא מימיו לא היה בכך אלא מעשה הקב"ה בלבד, ולכן 
הכה את הסלע שיצורף לזה מעשה הצדיקים, ולמד משה 

, )סי' ה'(במדרש תנחומא פרשת תזריע לעשות כן,  דאיתא 
מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא, איזו מעשים 
נאים של הקב"ה או של בשר ודם, א"ל של בשר ודם נאים, 
א"ל למה אתם מולין, א"ל אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה 
שואלני, ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נאים 

ר"ע שבלים וגלוסקאות, א"ל אלו משל הקב"ה, הביא לו 
מעשה הקב"ה ואלו מעשה ידי אדם אין אלו נאים יותר מן 
השבלים וכו' עיי"ש, וביארו המפ' עפי"מ דאיתא במסכת 

, דגדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים )דף ה.(כתובות 
וארץ עיי"ש, ולכך חפץ הקב"ה שיהא גמר שלימות האדם  

 במעשי בני אדם דייקא.
 

עוד שם די"ל דזה דגדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי וכתב 
הקב"ה, תליא אי יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, 

דיש כח ביד חכמים לעקור דבר  )דף צ:(כדאיתא במסכת יבמות 
מה"ת עיי"ש,  שאם מעשיהם גדולים יותר ממעשה שמים 
וארץ, אז י"ל שיש כח ביד חכמים לעקור דבר מה"ת, 

כח לחכמי התורה למשול על דבריו שדבריהם  שכביכול מסר
 ומעשיהם יהיו גדולים יותר עכ"ד היציב פתגם.

 
, אמר רב יהודה משום ר' יצחק בן )דף כ"ז:(ואיתא במסכת חולין 

, שנאמר ושפך בשפיכה התורה ןפנחס, אין שחיטה לעוף מ
, מהא דאיתא )סי' כ"ז או"ב(בעלמא סגי עיי"ש, והקשה הפלתי 

במפרכסת ובני מעיים, דלישראל  ל"ג.()דף במסכת חולין 
דבנחירה תליא  י נחנדבשחיטה תליא מילתא שריין, ולב

 ןמילתא אסירן עיי"ש, וא"כ למ"ד אין שחיטה לעוף מ
)דף , מדאורייתא בעי רק נחירה עיין בתוס' מסכת חולין התורה

ד"ה לא אמרן עיי"ש, א"כ מפרכסת דעוף אסירה, וא"כ  כ.(
באו ולהתיר מפרכסת, וקשה  רבנן דתקנו שחיטה בעוף, להקל

הלא קיי"ל דאין כח ביד חכמים לעקור דבר מה"ת בקום 
 ועשה עכ"ק.

 
ולפלפולא י"ל, דמאן דס"ל אין שחיטה לעוף מה"ת ס"ל דיש 
כח ביד חכמים לעקור דבר מה"ת בקום ועשה, ואי ס"ל יש 
שחיטה לעוף מה"ת, שפיר י"ל דאין כח ביד חכמים לעקור 

 דבר מה"ת בקום ועשה.



 

 ג 

ובזה יבואר המדרש, דלכאורה יש לנו הכרח דפנחס זה 
אליהו, מהא דחזינן דאכל הבשר שהביאו לו העורבים דאע"ג 
דהיה עפ"י הדיבור, מ"מ סו"ס הרי הו"ל בשר שנתעלם מן 
העין, ועכצ"ל כמש"כ הגה"ק מאוסטרווצא זצ"ל דכיון 
דאליהו זהו פנחס שהיה משיירי דור המדבר דלא היה אצלו 

אינו זבוח משו"ה לא היה שייך לגביה איסור בשר איסור ש
שנתעלם מן העין, כיון דלא שייך לדידיה סמוך מיעוטא 
דנבילות לחזקת אינו זבוח וכנ"ל, ולפי"ז שפיר מוכח דפנחס 
זה אליהו, אמנם יש לדחות דלמא הא דלא חש לאיסור בשר 
שנתעלם מן העין טעמא אחרינא אית ביה כיון דהוי בשר עוף 

לא בעי שחיטה כלל, והו"ל רק ספיקא דרבנן דמה"ת 
וכמש"כ הכת"ס הנ"ל, ע"ז אמר המדרש הרוצה לידע פנחס 
זה אליהו יראה מאלה הדברים, דיש להוכיח דא"א לתרץ 
כדברי הכת"ס, דמדחזינן דמשה לא הוכיחן על מי מריבה, 
משום דגם עליו ערבה כוס חמתו יתברך כמש"כ האלשיך, 

שמים וארץ ממעשה הצדיקים, וע"כ דס"ל גדולים מעשה 
ומעתה ס"ל דאין כח ביד חכמים לעקור דבר מה"ת, וס"ל יש 
שחיטה לעוף מה"ת, ומעתה לא יתכן לתרץ כמש"כ הכת"ס 
דאליהו אכל בשר עוף, ומוכרח לומר כדברי הגה"ק 

 מאוסטרווצא זצ"ל, ושפיר מוכח דפנחס זה אליהו ודו"ק.
 

, אשכחיה רבה בר ד.()דף קי"עוי"ל, דאיתא במסכת ב"מ  ב(
אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות של עובדי כוכבים וכו', 

)דאיכא למ"ד דאליהו הוא פינחס דכתיב ביה קנא קנאתי וכן אמר לאו כהן הוא מר 

, מאי טעמא קאי מר בבית הקברות וכו' בפינחס בקנאו את קנאתי(
 האריכו אם אליהו היה כהן או לא, )ד"ה מהו(עיי"ש, ובתוס' שם 

והביאו מסדרא אליהו רבה שכתב דיש אומרים שהיה מבני 
בניה של לאה ואמר להם איני אלא מזרעה של רחל ולפי"ז 

ותאמר לאה בגד  ט(-)פרשה ע"אלא היה כהן וכו', ובבראשית רבה 
נחלקו שם דר' נהוראי אמר דאליהו הוא מגד, ור"א אמר משל 

ים עלי בנימין ועמד לפניהם ואמר להם רבותי למה אתם נחלק
אני מבני בניה של רחל, וכתבו המפ' דמדרשים אלו נחלקו 
אם פנחס זה אליהו, דאם אליהו היה כהן שפיר אמרינן 
דפנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן הוא אליהו, אבל שאר המ"ד 

 ס"ל דפנחס אינו אליהו והוא משבטים אחרים עכ"ד.
 

כתבו, תימה לר"י, איך אפשר לומר  )ד"ה אמר(ובתוס' שם 
אליהו הוא כהן, א"כ היאך החיה בנה של האלמנה כיון ד

דהיה כהן, וכתיב ויתמודד על הילד וכו' עיי"ש, ובספר דורש 
 )דף ק"ו:(הקשה עוד, דאיתא במסכת סנהדרין  )דרוש ט' בהג"ה(לציון 

דפנחס בעצמו הרג לבלעם במלחמת מדין, וכן איתא בתרגום 
שלף חרבו והרג  שפנחס בעצמו ח(-)פרשה ל"איונתן פרשת מטות 

דפנחס  )דף ק"א:(לבלעם, וא"כ קשה למ"ד במסכת זבחים 
נתכהן תיכף כשהרג לזמרי, ולפי"ז לא היה רשאי להרוג את 
בלעם בחרב, דחרב הרי הוא כחלל ואיך נטמא למת, ועיין 

בתוס' ד"ה דאילו וכו', דעת ר"ת דהכהן  )דף ב:(במסכת ב"ק 
 מוזהר על החרב כמו על החלל עכ"ק.

כתב לתרץ, דאיתא במסכת חולין  )ח"ג בפתיחה(ו"ת אבני ציון ובש
)ברובא דליתיה , מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא )דף י"א.(

, רבה בר רב שילא אמר אתיא מפרה אדומה דאמר רחמנא קמן(
ושחט ושרף, מה שחיטתה כשהיא שלימה, אף שריפתה 

היא, אלא  , וליחוש דילמא טרפה)שלא ינתחנה(כשהיא שלימה 
לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא וכו' עיי"ש, ובשו"ת דובב 

הביא קושיא בשם הגאון אבד"ק שברשין  )ח"ב סי' ל"ח(מישרים 
זצ"ל, דלפי"ז האיך יכולין להזות מאפר פרה, דהלא מבואר 

דלר"ש גיד הנשה אסור בהנאה עיי"ש,  )דף כ"ב.(במסכת פסחים 
, לא היו יכולין ליקח וכיון דצריך לשורפו כשהיא שלימה

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 ממנו ולהזות 

נשה בטל ברוב האפר של מאפרו, ואין לומר דהאפר של גיד ה
הפרה, דהא ר"ש ס"ל דס"ל דמין במינו לא בטל, עיין בר"ש 

, וכיון דהאפר נתערב ולא בטל, איך )פ"ב מ"ג(מס' טבול יום 
 יכולין ליהנות ממנו ולהזות, הרי אסור בהנאה. 

 
  )פ"ב ה"א(וביותר קשה לפי"מ דמוקי הירושלמי במסכת פסחים 

דוקא בגיה"נ של נבלה, אבל  הך דשולח אדם ירך לנכרי, דזהו
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 
ודע התערובות לא שייך ביטול, דבלא נ )סי' ק"ט ס"ק י"ב(יור"ד 

ושם איתא דבעינן  ה"א(-)פ"בומקורו מהירושלמי מסכת ערלה 
דווקא 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 

 רי נהנה מאיסור הנאה.אפשר להזות מאפר הפרה ה
 

הנודר  )דף כ"ח.(ר"ה אמנם י"ל דלא קשה כלל, לפי"מ דאמרינן ב
)שאין כאן אלא הנאה ממעין טובל בו טבילה של מצוה בימות הגשמים 

 )דאיכא הנאת הגוף(אבל לא בימות החמה  הנאת קיום המצוה ומצות לא ניתנו ליהנות(
פרו של גיד הנשה עיי"ש, לפי"ז י"ל דשפיר אפשר להזות מא

 .אעפ"י שאסור בהנאה כיון דאמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו עכ"ד
 

 )עיין ר"ן רשב"א וריטב"א(הקשו הראשונים  )דף ל"א:(סוכה  'והנה במס
דהיאך אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו הא איכא שכר מצוה, 

חאו"ח  צ"ותירצו דהוי רק גרם הנאה עיי"ש, וכתב בשו"ת בי
, משום דבאמת לא מצאנו מצללה"נ רק באותן )סי' נ"ו אות ה'(

, ושכר מצוה בהאי ז"המצות שאין אדם אוכל פירותיהן בעו
, ועיין )דף קמ"ב.(חולין וב )דף ל"ט:(קידושין עלמא ליכא כמבואר ב

ם אשר אנכי מצוך היום לעשות )דף ג.(ע"ז וב )דף כ"ב.(עירובין ב
היום לעשותם ולמחד לקבל שכרם, ובאיסורי הנאה אסור רק 

 הנאת הגוף בעולם הזה ולא הנאת הנפש לעולם הבא עכ"ד.
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ובמד"ר ריש פ' פנחס עה"פ לכן אמור הנני נותן לו את בריתי 
שלום איתא, בדין הוא שיטול שכרו עיי"ש, וקשה הא אין 
הקב"ה מקפח שכר של שום בריה, וביאר הגאון מוהר"ר 

, עפ"י דרשת )פרשת פינחס(העשיל זצ"ל בספרו חנוכת התורה 
אשר אנכי מצוך היום לעשותם, היום  )דף ד:(חז"ל במסכת ע"ז 

לעשותם ולמחר לקבל שכרם עיי"ש, והטעם דליכא שכר 
 )דף מ"ח:(בהאי עלמא הוא משום דקיי"ל במסכת קידושין 

דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף,  )דף ס"ה.(ובמסכת ב"מ 
וכל ימי חיי האדם הלא הוא כפועל אצלו יתברך, ולכן לא 
ישולם שכרו משך ימי העבודה עד כי ימות ונעשה חפשי מן 
המצות ואז יוטל שכרו, ובאשר לכך כיון דפנחס הוא אליהו 
שלעולם הוא חי ואצלו א"א לומר לשלם לו שכרו לסוף ימי 

תיכף חייו כיון דלא שייך בו סוף, א"כ בדין הוא שיטול שכרו 
ומיד כבר בעוה"ז עכ"ד, ולפי"ז אף דקיי"ל שכר מצוה בהאי 
עלמא ליכא, מ"מ בפנחס ואליהו יש שכר בהאי עלמא, וא"כ 
בדידהו אמרינן מצות ליהנות ניתנו, לפי דברי הראשונים 
הנ"ל דהא דמצללה"נ אף דיש שכר מצות מ"מ הוי רק גרם 

אה הנאה דמותר, ולפי"ד הבי"צ הא דהשכר הוי רק גרם הנ
משום דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, וממילא בפנחס ואליהו 
דיש שכר מצוה בהאי עלמא שוב בדידהו אמרינן מצות 

 ליהנות ניתנו.
 

ולפי"ז מיושב שפיר הא דהותרו פנחס ואליהו לטמא למתים, 
והזה הטהור על הטמא כל שיש לו  )דף ס"א:(דאיתא במסכת נזיר 

אין לו טומאה  טהרה יש לו טומאה וכל שאין לו טהרה
עיי"ש, ונמצא לפי"ז דכל חלות הטומאה לא שייך אלא אצל 
מי דשייך בו טהרה, ומעתה כיון דכל היתר אפר הפרה אעפ"י 
שמעורב בו מאפר הגיה"נ דאסור בהנאה הוא משום דאמרינן 
מצללה"נ, והיינו משום דהנאת המצוה לא חשוב הנאה כיון 

"ש באינשי דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אמנם כ"ז א
דעלמא דשכרן אינו אלא לעוה"ב ושפיר אמרינן בהם 
מצללה"נ, אבל אצל אליהו דהוא פנחס דלדידיה שכרו איכא 
גם בעוה"ז, הרי דאצלו גם הנאת מצוה הו"ל הנאה גמורה, 
א"כ אינו רשאי ליהנות מאפר הפרה, ונמצא דלא שייך אצלו 

אין טהרת אפר פרה, וממילא דהוא בכלל כל שאין לו טהרה 
לו טומאה, על כן שפיר היו רשאי ליטמא בהריגת בלעם, 

 ולהתמודד על הנער עכ"ד האבני ציון. 
 

כתב לתרץ קושית הרה"ג  )ח"ג בפתיחה(אך בשו"ת אבני ציון 
משברשין זצ"ל, דהיה מקום לומר דאע"ג דאפר הפרה נאסר 
בהנאה מ"מ יכולים הכהנים להזות בה מדין עשה דוחה ל"ת, 

הכהן לטהר עצמו כדי שיכול לעשות  דהרי מצוה על
העבודות ולאכול בקדשים, ואמרינן דאתי עשה דעבודה 
במקדש ודחי איסור הנאת אפר גיד, אך י"ל דלא שייך לומר 
בזה עשה דוחה ל"ת כיון דלאו בעידנא הוא, דהרי הזאת מי 
חטאת אינו מצוה מצד עצמו רק שעל ידה יוכל הכהן לעשות 

שים, וכה"ג דלא הוי בעידנא לא עבודה במקדש ולאכול בקד
 אמרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ד.

 
 )דף ח:(והנה בטעמא דבעינן בעידנא איתא במסכת ביצה 

, דהיכא אמרינן אתי עשה ודחי ל"ת )דף קל"ב:(ובמסכת שבת 
כגון מילה בצרעת אי נמי ציצית וכלאים דבעידנא דמיתעקר 

ין ללאו קא מוקים עשה וכו' עיי"ש, וכתב הברוך טעם ד
, דהואיל ודין עדל"ת חידוש הוא, דהרי )חלק ב' פרק א'(עדל"ת 

דכל עשה לאו ל"ת חמיר מיניה,  )דף ז.(אמרינן במסכת יבמות 
אלא דגזירת הכתוב דעשה דחי לל"ת, משו"ה כיון דחידוש 
הוא דחידשה תורה בכלאים בציצית אין לנו בו אלא חידושו, 

א דמיעקר ולא דחי עשה לל"ת אלא דומיא דהתם דבעידנ
ללאו מקיים עשה, משא"כ היכא דלא הוי בעידנא לא גלי 

 רחמנא דאמרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ד.
 

, דלמ"ל )ד"ה כולה(הקשו התוס'  )דף ה:(והנה במסכת יבמות 
הילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית, נילף משריפת 
קדשים, מדאיצטריך התם קרא  לומר דלא דחי דכתיב והנותר 

וקר בא הכתוב ליתן בוקר שני לשריפתו, וטעמא ממנו עד ב
דאינו דוחה משום דיכול להמתין ולשורפו לאחר יו"ט, מכלל 
דבעלמא אמרינן עשה דוחה ל"ת, ותירצו דהתם איצטריך 
קרא משום דאפילו אוכל נפש שרי, ולמ"ד נדרים ונדבות אין 
קרבין ביו"ט לא איצטריך קרא אלא למ"ד קרבין עיי"ש, 

התוס' דלמ"ד אין קרבין ביו"ט שפיר מצינו  מבואר מדברי
למילף עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים שאינו דוחה יו"ט, 

 )דף כ"ה:(וכתבו לתרץ בזה קושית המהר"ם במסכת שבת 
דלב"ש דפוטרין סדין בציצית דס"ל דלא דרשינן סמוכין 
דכלאים בציצית א"כ מנ"ל דאמרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ק, 

דנדרים  )דף י"ט.(ס"ל במסכת ביצה ותירצו דב"ש לשיטתם ד
ונדבות אין קרבין ביו"ט, ומעתה שפיר מצינן למילף עשה 

 דוחה ל"ת משריפת קדשים עכ"ד.
 

כתב, דשריפת קדשים ביו"ט  )מערכת א' כלל רי"ד(ובספר בית האוצר 
לא הוי בעידנא, דהרי במשהו הראשון שהוא מבעיר עובר 

קדשים אינה תיכף על מלאכת הבערה, והמצוה דשריפת 
מתקיימת רק בשעה שנשרף כזית, וכדאיתא במסכת פסחים 

ות צשכתב דמ )מצוה קמ"ג אות ד'(עיי"ש, ועיין במנחת חינוך  )דף מ"ט.(
דשריפת קדשים הרי הוא ככל המצות דשיעורן בכזית  עשה

, והאריכו )סי' ר"ו(עיי"ש, ועיין בשו"ת מהר"ם שי"ק חאו"ח 
 )ח"א פ"א(דין עדל"ת  בזה האחרונים, ועיין בספר ברוך טעם

דבישרא  )דף קל"ד.(שכתב נמי כן, עפי"מ דאיתא במסכת שבת 
אגומרי אית בה משום מכבה, והיינו שתחלתו מכבה וסופו 
מבעיר, ולפי"ז בשריפת בשר קדשים לא הוי בעידנא עיי"ש, 
ולפי"ז אי ילפינן עדל"ת משריפת קדשים ובשריפת קדשים 

ינן עדל"ת אף היכא דלא הלא לא הוה בעידנא, אז י"ל דאמר
 הוה בעידנא.
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, עשה דדחי לא תעשה גרידא )דף ד.(ואיתא במסכת יבמות 
)ודרשינן סמוכין מנלן, דכתיב לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך 

וכו', ואמר רב יוסף אפילו  ושרינן כלאים בציצית אלמא אתי עשה ודחי לא תעשה(
יון דמופנה לר' יהודה דבעלמא לא דריש סמוכים הכא דריש כ

 )דף ה:(הוא וכו', ואיכא אריכות בגמ' שם אמאי מופנה, ולבסוף 
מסיק הגמ', לימא קרא לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו 
למה לי, שמע מינה לאפנויי, ואכתי מיבעיא ליה לתוכף שתי 

)שתוחב תחיבה אחת במחט וחיבר תכיפות חיבור תכיפה אחת אינו חיבור 

שתים יחד אינו חיבור בפחות משתי תכיפות להכי כתיב יחדיו עד שיחברם כלאים בגד צמר ובגד פ

, א"כ לכתוב רחמנא לא תלבש צמר ופשתים יחדיו, יחד יפה(
שעטנז למה לי, שמע מינה לאפנויי, ואכתי מיבעי ליה עד 

)מן התורה אינו חייב עד שיהיה הצמר והפשתן מתוקן יחד היטב שיהא שוע טווי ונוז 

לה משעטנז נפקא, עיי"ש ברש"י ותוס', , אלא כובמסרק(
וברשב"א ביאר דברי הגמרא, דה"ק לעולם מיחדיו נפקא, וכי 
תימא יחדיו איצטריך לתוכף תכיפה אחת אינו חיבור, ע"ז 
מתרץ כולה משעטנז נפקא, מדקאמר שעטנז ולא כתיב 
שעטנזים אלמא שעושה הצמר והפשתים בגד אחד קאמר 

 עיי"ש. עיי"ש, וכ"ה ברמב"ן ובריטב"א
 

הקשה, מהא דאיתא במסכת  )דרוש י' אות ג'(ובספר בית יעקב 
עה"פ איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו  )דף פ"ה:(סנהדרין 

מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו, דלר' יאשיה בעינן קרא 
דחייב על אביו לחוד ועל אמו לחוד, דאל"ה י"ל דאינו חייב 

אביו ואמו יחד, ור' יונתן ס"ל דרק היכא אלא אם קילל 
דנאמר יחדיו משמע שניהם כאחד, אבל בלא"ה כל אחד בפני 
עצמו במשמע עיי"ש, ולפי"ז קשה דלר' יונתן האי יחדיו לאו 
מיותר הוא, דאי לאו דכתיב צמר ופשתים יחדיו הוי ס"ד 
לאסור בגד שעטנז שוע טווי ונוז של צמר בלחוד, וכן בגד 

וז של פשתן בלחוד, ולא הוי מפרשינן ליה לאסור שוע טווי ונ
שעטנז של צמר ופשתים יחדיו, דהרי היכי דלא כתיב יחדיו 
כל אחד ואחד בפני עצמו משמע, ונמצא דהאי יחדיו אינו 
מיותר לאפנויי, ועכצ"ל דהילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים 
בציצית אתיא אליבא דר' יאשיה דלחלק צריך קרא, ולכן גם 

דיו הוי משמע דהאיסור בצמר ופשתים כאחד, והו"ל בלא יח
קרא דיחדיו מופנה לדרוש סמוכים, משא"כ לר' יונתן דס"ל 
דבלאו יחדיו משמע כל אחד ואחד בפני עצמו לא הוי יחדיו 
מופנה, וליכא למילף דין עדל"ת מכלאים בציצית, וע"כ 

 דילפינן עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים עיי"ש.
 

-)פרשה כ, כתיב בפרשת קדושים )דף פ"ה:(רין ואיתא במסכת סנהד

, כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ט(
)קרא ואמו קלל דמיו בו, תנו רבנן, אביו ואמו קלל לאחר מיתה 

וכו', ופריך הגמרא,  יתירא הוא דהא כתיב רישיה דקרא אשר יקלל את אביו ואת אמו(
א אביו ואמו, אלא לר' יאשיה הניחא לר' יונתן דמייתר ליה קר

מאי איכא למימר, דתניא מה תלמוד לומר איש איש, לרבות 
בת טומטום ואנדרוגינוס, אשר יקלל את אביו ואת אמו אין לי 

, אביו שלא אמו אמו שלא אביו )שניהם יחד(אלא אביו ואמו 

)בראש מניין, תלמוד לומר אביו ואמו קילל אביו קלל אמו קלל 

דברי ר' יאשיה, ר' יונתן אומר  לאביו ובסוף סמך לאמו( המקרא סמך קללה
משמע שניהם כאחד ומשמע אחד ואחד בפני עצמו עד 

)וכמו שפרט בחורש בשור ובחמור מדפרט לך ש"מ דאי לא שיפרט לך הכתוב יחדיו 

הוי יחדו הוה משמע שור לבדו וחמור לבדו והא אביו ואמו דרישא דרשינן נמי או אביו או אמו 

, מנא ליה, נפקא ליה מומקלל אביו ואמו לאתויי לאחר מיתה(וסיפא 
, ההוא )דמפיק לאחר מיתה מאביו ואמו קילל(, ואידך )דואלה המשפטים(מות יומת 

מיבעיא ליה לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס, ותיפ"ל מאיש 
איש, דברה תורה כלשון בני אדם עיי"ש, וכתב בספר מלא 

, דאי ס"ל כר' יונתן דלחלק י(-)אות טהרועים ערך דברה תורה 
לא צריך קרא, ולא דרשינן איש איש דדברה תורה כלשון בני 
אדם, משא"כ לר' יאשיה דס"ל לחלק צריך קרא, וילפינן 

 טו"א מאיש איש, וס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם.
 

והנה רשיז"ל כתב דלכן כתיב אלה הדברים אשר דבר משה 
מקצתן היו אלו שבשוק אל כל ישראל וז"ל, אלו הוכיח 

אומרים אתם הייתם שומעים מבן עמרם ולא השיבותם דבר 
מכך וכך, אלו היינו שם היינו משיבים אותו, לכך כנסם כולם 
ואמר להם הרי כולכם כאן כל מי שיש לו תשובה ישיב עכ"ד, 
וכתב הישמח משה דזהו דוקא אי ס"ל לא דברה תורה כלשון 

תוכיח אפילו תלמיד לרב בני אדם ודרשינן מהקרא דהוכח 
אז י"ל שהוצרך לכנוס  )דף ל"א.(כמבואר במסכת בבא מציעא 

כולם כדי שיוכלו להשיב ולהוכיח על דבריו, אבל אי ס"ל 
דדברה תורה כלב"א ולא דרשינן הכי מהוכח תוכיח, א"כ 
מכיון דאין התלמיד יכול להוכיח את רבו, שוב לא היה משה 

כשהם כולם לפניו לא היה צריך להקהיל את כל ישראל דגם 
בידם להוכיח כיון שהוא רבן עכ"ד, ומוכח מזה דכנסם כולם 
כדי שיוכלו להוכיחו על דבריו, דגם תלמיד יכול להוכיח את 

 רבו, דאמרינן לא דברה תורה כלב"א.
 

ולפי"ז מבואר דברי המדרש, הרוצה לידע פינחס זה אליהו, 
עצמו לבן  דלכאורה דבר זה לא יתכן דא"כ האיך טימא את

האלמנה, וכ"ת דאצלו לא נהג דיני טומאה כיון דלא שייך בו 
טהרת אפר פרה מחמת איסור הנאה דלא שייך גביה מצות 
לאו ליהנות ניתנו, כיון דלכהנים ס"ל מצות ליהנות ניתנו, 

, ע"ז ה דוחה לא תעשהשמ"מ הרי היה יכול להיטהר מצד ע
מתרץ המדרש יראה מאלה הדברים, דחזינן דמשה כנסם 

כדי שיוכלו להוכיחו על דבריו, דגם תלמיד יכול כולם 
להוכיח את רבו, דס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, 
ומעתה ס"ל לחלק צריך קרא, וילפינן עשה דוחה ל"ת 

רק היכא  תעשה אמכלאים בציצית, ואמרינן עשה דוחה ל
דבעידנא דקמיעקר ללאו מקיים העשה, וכיון דכאן לא הוי 

חה ל"ת, וע"כ דאצל פינחס בעידנא לא אמרינן עשה דו
ואליהו לא שייך בהם ליטהר באפר הפרה כיון דאסור ליהנות 
מאפר פרה ומצות ליהנות ניתנו, וע"כ לא היה בהם דין 
טומאה, ומה"ט היה יכול אליהו ליטמא למת, ושפיר י"ל 

  פינחס זה אליהו ודו"ק.



 

 ו 

עוי"ל, בהקדם ליישב קושית המפ' על מה שכתב רשיז"ל,  ג(
ת, זהו מחלוקתו של קרח, ודי זהב, הוכיחן על העגל וחצר

שעשו בשביל רוב הזהב שהיה להם עכ"ל, והקשו המפרשים, 
דלמה הקדים משה רבינו וחצירות דזה קאי על מחלוקתו של 
קרח, ואח"כ אמר ודי זהב דהוכיחן  על מעשה העגל שעשו 
בשביל רוב זהב שהיה להם, הלא מעשה העגל היתה קודם 

 רח עכ"ק.המחלוקת דק
 

בשם הגאון ר"י  )פרשת קרח(והנבס"ד, עפימש"כ הישמח משה 
, דכל המחלקותו של קרח )וכ"כ בחוט המשולש פ' קרח(בקשת יונתן 

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

להם, כמ"ש התוס' יקריבו קרבנותיהם כהנים שאינם לרצון 
ד"ה מי איכא, וא"כ עבודת הכהנים הוה  )דף י"ט:(במסכת יומא 

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

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

 אדם נעשה שליחו של חבירו בעל כרחו עיי"ש.
 

דאיתא במסכת ולכאורה מוכח דכהנים הוה שלוחי דרחמנא, 
,  מניין לתחיית המתים מה"ת, שנאמר ונתתם )דף צ:(סנהדרין 

ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן, וכי אהרן לעולם קיים, 
ה, אלא מלמד והלא לא נכנס לארץ ישראל שנותנים לו תרומ

שעתיד לחיות וישראל נותנין לו תרומה, מכאן לתחיית 
המתים מה"ת, דבי ר' ישמעאל תנא לאהרן כאהרן מה אהרן 

 חבר אף בניו חבירים עיי"ש. 
 

, דהטעם שצריכין )דף י"ג.(וכתב במאמר מרדכי פרשת וירא 
שהכהן יהא ת"ח משום דכהנים הוי שלוחי דרחמנא, ולכן 

)אופן אוריין, וכעי"ז איתא בפלח הרימון  צריך שיהא הכהן בר

, דאי ס"ל כהנים הוי שלוחי )פרשת אמור(בשם היד יוסף  י'(
דרחמנא צריך הכהן שיהיה צדיק במעשיו בלתי שמץ פסול, 
כיון דדרכו של השי"ת שיהא שלוחו מלאך ה' צבקות, 
משא"כ אי ס"ל דכהנים הוי שלוחי דידן, וכיון שדרכי בני 

ות בכל אחד ואחד, כמו כן כל כהן ראוי אדם שעושין שליח
 להיות שליח ולהקריב עיי"ש.

 
כתב לפרש בזה מה דכתיב  וישב(-)פרשת וישלחובספר מגדול דוד 

כי שפתי כהן ישמרו דעת, היינו שישמור כל  ז(-)פרשה בבמלאכי 
מצוות התורה, ועוד זאת ותורה יבקשו מפיהו שצריך ג"כ שיהא 

עם, כי מלאך ה' צבקות הוא רצ"ל ת"ח ולמדן, ומפרש הכתוב הט
דהוי שלוחי דשמיא, ולכן צריך שיהא יר"ש מרבים עיי"ש, ועיין 

שהביאו ג"כ  )דרוש ד' דף ט"ו(ובאשד הנחלים  )פרשת שמות(ביושב אהלים 
דאם כהנים הוי שלוחי דרחמנא צריך שיהא הכהן ת"ח עיי"ש, אך 

מתים, קרח ס"ל דהאי קרא אתיא כהת"ק דילפינן מכאן תחיית ה
 ולכן ס"ל דכהנים הוי שלוחי דידן.

יליף ר' סימאי דתחיית המתים מן  )שם(אך במסכת סנהדרין 
התורה, שנאמר וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את 
ארץ כנען, לכם לא נאמר אלא להם ]דמשמע שהבטיח 
הקב"ה לאבותינו אברהם יצחק ויעקב שיתן להם ארץ ישראל 

ניהם ניתנה אלא מלמד שעתידין וכי להם ניתנה והלא לב
לחיות ועתיד הקב"ה ליתן להם את ארץ ישראל[ מכאן 

  .לתחיית המתים מה"ת עיי"ש
 

, דזה א"ש רק )דף י"ד מדפה"ס(וכתב בספר בגדי אהרן פ' בראשית 
אי אמרינן דא"י אינה מוחזקת מימי האבות דאז ל"ש לומר 

דא"י לתת להם וע"כ דקאי לעתיד על התחיה, אבל אי אמרינן 
מוחזקת מימי האבות א"כ קאי לתת להם כפשוטו שמוחזקת 

 מימי האבות, וצריכים ראיה אחרת לתחית המתים, עכ"ד. 
 

, דהיא גופא מסתקפא ליה )דף קי"ט:(וכתב שם דאיתא במס' ב"ב 
אי ארץ ישראל מוחזקת מאבותינו או לא, אם מה דכתיב  )למשה(

ם מאבותיהם, ונתתי אותה לכם מורשה, הפי' דהוא ירושה לה
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 וגו', ושם ודאי לא שייך לפרש מורישין ואינם 

ה, וכתב בבגדי יורשין וא"כ ע"כ דפי' מורשה היינו ירוש
אהרן ליישב, דאין להוכיח משם די"ל דמשו"ה כתיב מורשה, 

אל תקרי מורשה  )דף מ"ט:(כמו שדרשו רז"ל במסכת פסחים 
  .אלא מאורסה עיי"ש, ולכן אין ראיה משם

 
אך זה א"ש רק אי ס"ל יש אם למקרא אז י"ל אל תקרי 
מורשה אלא מאורסה, משא"כ אי  ס"ל יש אם למסורת ליכא 

ש אל תקרי מורשה אלא מאורסה, דהרי כתיב מורשה, למידר
ובהכרח דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו עיי"ש, ולפי"ז כתב 

דנמצא לפי"ז דאי ס"ל יש אם למסורת  )פרשת אמור(במשען המים 
ע"כ מוכרח דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, משא"כ אי ס"ל 
יש אם למקרא שפיר י"ל דארץ ישראל אינה מוחזקת 

 עיי"ש. מאבותינו
 

ולכאורה לא היה מקום לעורר עליהם על מעשה העגל, דהיה 
 )דף ד:(להם אמתלא על חטאתם, לפי"מ דמבואר במסכת ע"ז 

)גבורים ושליטים ביצרם היו לא חטאו ישראל אלא כדי להורות תשובה, 

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

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

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

אך כבר דנו המפ' אם תשובה מועיל לע"ז, דאי אמרינן 
דתשובה מהני אף לע"ז שפיר י"ל דלכן חטאו בע"ז כדי 

דעל חטא דע"ז לא  שנדע דתשובה מהני, משא"כ אי אמרינן
מהני תשובה, אין להם אמתלא לומר דלכן חטאו כדי להורות 

 תשובה, דהא על חטא דע"ז לא מהני תשובה.



 

 ז 

אמנם דבר זה אי מהני תשובה על חטא דע"ז או לא תליא אי 
)פרשת אמרינן עשה דוחה שני לאוין או לא, דבספר חמודי צבי 

ה, לפי"מ כתב הטעם דעל חטא דע"ז לא מהני בתשוב מטות(
, א"ר יוחנן, גדולה תשובה )דף פ"ו:(דאמרינן במסכת יומא 

, שנאמר לאמר )לא יוכל בעלה הראשון וגו'(שדוחה את ל"ת שבתורה 
הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר 
הישוב אליה עוד הלא חנף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים 

עם דמועיל תשובה רבים ושוב אלי נאם ה' עיי"ש, ולפי"ז הט
על עבירה משום דאמרינן דעשה דתשובה דוחה הל"ת 
דעבירה, וכ"ז תינח בשאר עבירות דליכא רק מעשה העבירה, 
דהמחשבה ל"ה עבירה, דמחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה 

, וליכא רק חד ל"ת )דף ל"ט:(למעשה כדאיתא במסכת קידושין 
"ז שפיר אמרינן דהעשה דתשובה דוחה הלאו, משא"כ בע

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

דמהאי קרא ילפינן איסור ע"ז במחשבה,  )ל"ת א'(הסמ"ג 
כמש"כ הסמ"ג שלא להעלות במחשבה ח"ו שיש שום אלהים 
זולת ה', דכן משמע לך אפילו כשגלוי לך לבד דהיינו 

ך עיי"ש, נמצא דבחטא דע"ז יש בה ב' לאוין, במחשבת לב
מה שחשב לעבוד ע"ז, ועצם המעשה שעבד לע"ז, וכיון 
דאמרינן דאין עשה דוחה שני לאוין לכן אמרינן דעל חטא 

 דע"ז לא מהני תשובה עיי"ש.
 

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

סד"א תיתי אחות אשה במה  )דף ז:(דאמרינן במסכת יבמות 
מצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דעדל"ת שיב"כ, 
דא"כ מה פריך מי דמי התם חד איסורא הכא תרי איסורא, 
הרי עדל"ת אפילו בתרי איסורא ולא מפלגינן בין חד לאו 

אשת אח דנימא לשני לאוין, אלא דהס"ד דגבי יבום נילוף מ
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 הגמ', דסד"א דנילף 
מאשת אח דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי 

 חד לאו. איסורי, הרי מזה דעדל"ת לא אמרינן רק ב
 

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

נזיר דנקט בפשיטות דעשה דוחה ב' לאוין, מהא דאמרינן ב ח(
מה לי חד לאו מה לי תרי לאוין עיי"ש, וכתב ע"ז  )דף מ"ח:(

)דהתם הפמ"ג דאי מהתם ילפת נמצא דפליגי בכך ר"י ור"ע, 

יר וכן כה"ג מטמאין למת מצוה, ור"ע מצריך לימוד מיוחד לכ"ג שהוא נזיר ילפינן מקרא דנז

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

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

 
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 
כלאים והמלביש מזיד, המלביש לוקה והלובש פטור עכ"ל, 

, ומהר"י קורקוס  כתב ז(-)פ"גכת מכות ומקורו בתוספתא במס
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 

ק דאפילו כשהלובש מזיד התוספתא מוכח דאין חילוק ר
איכא עבירה בפני עצמו להמלביש, וכתב באתוון דאורייתא 

דלפי"ז נמצא ג"כ דהלובש כלאים לעצמו לוקה  )כךלל כ'(
)מצות שמונים משום מלביש ומשום לובש, וכ"כ המנחת חינוך 

עיי"ש, ולפי"ז קשה על דעת הר"ש מקינון בספר  תקנ"א(
ת, ואמאי הרי עיקר דין הכריתות דאין עשה אחת דוחה ב' ל"

עדל"ת ילפינן מכלאים בציצית ושם הרי הוי שני לאוין משום 
 מלביש ומשום לובש עכ"ק.

 
)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(
גלח את דהמ )דף מ"ד.(ביה לא תלביש, וכדאמרינן במסכת נזיר 

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

דר"ש  )דף י"ח:(ולפי"ז י"ל לפי"מ דכתב רשיז"ל במסכת קידושין 
דס"ל יש אם למקרא, היכא דלא מכחשי אהדדי דרשו שניהם 

סתירה שפיר מחייב  מקרא ומסורת, וא"כ ה"ה הכא דליכא
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 למסורת אז 

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

ובזה יבואר היטב סדר הכתוב, דעד שלא הוכיחם על מעשה 
קרח לא היה באפשר להוכיחם על מעשה העגל, דהו"ל 
אמתלא מעלייתא שלא חטאו אלא כדי להורות תשובה, ולכן 
הקדים להוכיחם על מחלוקתו של קרח שחלק על משה דס"ל 
כהנים שלוחי דידן נינהו, והקרא ונתתם ממנו אתיא לתחיית 

דלא ילפינן מקרא וגם הקימותי, דס"ל ארץ ישראל  המתים,
מוחזקת מאבותינו, וס"ל יש אם למסורת, ואמרינן דרק בחד 
לאו אמרינן עדל"ת, ומינה דעל חטא דע"ז לא מהני תשובה 
כיון דהוה ב' לאוין, וממילא בטלה אמתלא שבידם על חטא 

 העגל, ומעתה יש להוכיחם על ודי זהב ודו"ק.
 

לבאר מה דאיתא  שער הקטן(-)פרשת פנחס ובספר חוט המשולש
, וירא פנחס בן אלעזר, מה ראה, אמר )דף פ"ב.(במסכת סנהדרין 

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

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

  .וכו' עיי"ש )שליח(פרוונקא 



 

 ח 

ולכאורה יש לדקדק למה מדייק 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:(אך י"ל, עפי"מ דאיתא במסכת שבת 
ד מי, אמר ר' יונתן בר' אלעזר מלאכות ארבעים חסר אחת כנג

כך אמר ר' שמעון ברבי יוסי בן לקוניא, כנגד מלאכה 
)שכתובים בכל התורה והכי קאמר קרא לא תעשה כל מלאכתו ומלאכת שבתורה 

ארבעים חסר אחת, בעי רב יוסף, ויבא  מלאכה כמנין כל מלאכה שבתורה(
י הביתה לעשות מלאכתו, ממנינא הוא או לא, א"ל אביי ולית

ספר תורה ולימני, אמר ליה כי קא מספקא לי משום דכתיב 
והמלאכה היתה דים ממנינא הוא והא כמאן דאמר לעשות 
צרכיו נכנס, או דילמא ויבא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא 
הוא והאי והמלאכה היתה דים הכי קאמר   דשלים ליה 

 עבידתא, תיקו עיי"ש.
 

עשות צרכיו נכנס, , דלמ"ד ל)דף ל"ו:(ואיתא במסכת סוטה 
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 
כתב, דהא דנראה לו דמות דיוקנו של אביו דווקא, דהכוונה 

, והוא ר"ת קנאין פוגעין בו, דאותיות יעקב בגימטריא קפ"ב
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, אמנם כ"ז יצדק רק להמ"ד 
דוהמלאכה היתה דים ממנינא והא דויבא יוסף לעשות 

כ למ"ד דוהמלאכה היתה מלאכתו היינו לעשות צרכיו, משא"
דים היינו דשלימא עבידתא ולעשות מלאכתו היינו מלאכתו 
ממש ויוסף לא נתכוון כלל לעבירה, א"כ לא אמרינן להא 
דנראית דמות אביו וכו', וממילא דליכא רמז להא דהבא על 

 ארמית קנאין פוגעין בו.
 

וי"ל דפנחס ידע דוהמלאכה היתה דים ממנינא וממילא הא 
ף לעשות מלאכתו היינו לעשות צרכיו, ועל כרחך דויבא יוס

דמות דיוקנו של אביו עכבו, והיינו דבזה רמז לו ר"ת דקנאין 
פוגעין בו לבועל ארמית, ולכן קנא קנאת ה', אלא דאכתי יש 
לדון דאע"ג דוהמלאכה היתה דים ממנינא, 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.(וילפינן במסכת שבת 
נינהו, שנאמר ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר 
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 שלשים ושש הרי שלשים ותשע(

וכיון דמוכח דהו"ל רק ל"ט מלאכות, בהכרח דאם והמלאכה 
היתה דים משמע מלאכה ממש, דמה שנאמר ויבא יוסף וגו' 

 נינא הוא רק דלעשות צרכיו נכנס.לאו ממ
 

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 

יו, והיינו כמ"ד דנראה דמות מלאכתו היינו לעשות צרכ
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, וז"ש פנחס למשה לא כך לימדתנו 
רבנו ברדתך מהר סיני וכו', היינו דבאותו זמן שירדת מהר 

שת ויקהל שלמחרת יוה"כ כשירד מן סיני כפרש"י ריש פר
ההר א"ל אלה הדברים וגו', בכך למדת אותנו דשפיר איכא 

 רמז לכך דהבא על ארמית קנאין פוגעין בו עכ"ד.  
 

  שער המים כתב, דזה אי ויבוא )פרשת ויגש(ובחוט המשולש 
יוסף לעשות מלאכתו ממש או לעשות צרכיו נכנס תליא 

מה"ת, דאיתא במסכת  בפלוגתת התנאים אי תחומין הוא
   הוצאה היכא כתיבא, א"ר יוחנן דאמר קרא  )דף צ"ו:(שבת 

ויצו משה ויעבירו קול במחנה וגו' וקאמר להו לישראל לא 
תפיקו ותיתי מרה"י דידכו לרה"ר, ופריך וממאי דבשבת קאי 
ומשום הוצאה, דילמא בחול הוה ומשום דשלימא ליה 

ומבואר  .יי"שעבידתא דכתיב והמלאכה היתה דים וכו' ע
מזה, דאי אמרינן דמה דכתיב והמלאכה היתה דים היינו 
 דשלימא ליה עבידתא א"כ ליכא למילף הוצאה מויעבירו 
קול במחנה, ולפי"ז בחכרח דילפינן לה מקרא דכתיב בפרשת 

אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, וכמש"כ  כ"ט(-)פרשה ט"זהמן 
 , דמשמע פשטיה ד"ה לאו )דף י"ז:(התוס' במסכת עירובין 

  דקרא שלא יצא בשבת עם כליו ללקוט את המן כשם 
שעושה בחול, וכ"כ רש"י בפירושו עה"ת דעיקרו של מקרא 
 על לוקטי המן עיי"ש, וא"כ ליכא למילף מינה איסור תחומין.

 
  ומעתה מבואר דבזה פליגי, דמאן דס"ל תחומין מה"ת 

צאה משום דאייתר ליה קרא דאל יצא וגו', כיון דס"ל דהו
ילפינן לה ממה דכתיב ויעבירו קול במחנה כדברי ר' יוחנן, 
והיינו דמלאכה ממש הוא, דלא אמרינן דבחול קאי ומשום 
דשלימא ליה עבידתא, ולפי"ז האי קרא ממנינא וממילא 
 דבהכרח דמה דכתיב ויבא יוסף לעשות מלאכתו היינו 

    צרכיו נכנס, משא"כ אי ס"ל תחומין מדרבנן,  לעשות
      צטריך קרא אל יצא לאיסור הוצאה דמה משום דאי

שנאמר ויעבירו קול במחנה לאו בשבת קאי אלא משום 
דשלימא ליה עבידתא כדכתיב והמלאכה היתה דים, וא"כ 
האי קרא לא הוי ממנינא ועכצ"ל דקרא דויבא יוסף לעשות 
מלאכתו ממנינא והיינו דמלאכתו ממש הוא ולא לעשות 

 צרכיו עכ"ד. 



 

 ט 

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

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

, ומשני, אמר רב אשי מי מרשות לרשות מיניה וההיא אב מלאכה וממיתין עליה(
, וכתבו )ואין כאן לשון הוצאת משוי(ל יצא כתיב כתיב אל יוציא א

ד"ה לאו שניתן, דאף לר"ע דיליף לתחומיו  )שם(התוס' 
דבעינן נמי הך  )דף נ"א.(מומדותם מחוץ לעיר, הרי מבואר לקמן 
יש ספרים דגרסי  )דף ד.(דאל יצא, והביאו עוד דבמסכת הוריות 

כתבו בהדיא והא הוצאה כתיב אל יצא איש ממקומו עיי"ש, ו
המפ' דלמ"ד דס"ל יש אם למקרא הכתוב בא לאסור תחומין, 
דהרי לפי הקרי אל יצא קאי על האדם שהוא עצמו לא יצא 
חוץ לתחומו, ולפי"ז ס"ל דתחומין דאורייתא, משא"כ למ"ד 
דס"ל יש אם למסורת, י"ל אל יוציא ולאסור הוצאה, דנזהרו 

, שלא להוציא את הכלים ללקוט המן וכמש"כ התוס' שם
 ולפי"ז 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 
לרמז לו על חומר החטא דקנאין פוגעין בו, אולם הרי י"ל 

לעשות מלאכתו היינו מלאכתו ממש ולא  כמ"ד ויבא יוסף
מוכח כנ"ל, על זה אמר המדרש יראה מאלה הדברים, דחזינן 
דמשה הצריך להוכיחם על מעשה קרח קודם למעשה העגל, 
דרק לשיטתם דס"ל יש אם למסורת איכא חטא דמעשה 
העגל, ובלא"ה לא היה יכול להוכיחם על מעשה העגל משום 

ורות תשובה, וע"כ דס"ל יש דיש להם אמתלא דעשאו כדי לה
אם למקרא, ולפי"ז ס"ל דתחומין דאורייתא, ולפי"ז האי קרא 
ממנינא וממילא דבהכרח דמה דכתיב ויבא יוסף לעשות 
מלאכתו היינו לעשות צרכיו נכנס, ומעתה שפיר איכא רמז 

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

 
 

****** 
 
 
 

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

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

  .שהיה להם עיי"ש
 

והקשו המפרשים דלמה הקדים משה רבינו וחצירות דזה קאי 
"כ אמר ודי זהב דהוכיחן  על על מחלוקתו של קרח, ואח

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

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

דכהנים הוי  הכהונה שנתנה לאהרן ולבניו, משום דקרח סבר
שלוחי דידן ובעלי הקרבנות יכולים לעכב שלא יקריבו 
קרבנותיהם כהנים שאינם לרצון להם, כמ"ש התוס' במסכת 

ד"ה מי איכא, וא"כ עבודת הכהנים הוה דבר  )דף י"ט:(יומא 
התלוי בדעת הצבור והסכמתם, וטען קרח שאין דעת הצבור 

נוחים  נוחה מהם ואינם רוצים בם, והוא ומשפחתו יותר
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(ונודע מה שהקשה בספר פנים מאירות 

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

איש איש  )דף י"ג:(שלוחי דרחמנא, מהא דאיתא במסכת חולין 
מלמד שנכרים נודרים נדרים ונדבות כישראל, ואי ס"ד דכהני 
שלוחי דידן, איך יכול הכהן להקריב לנכרי הא אמרינן 

 דאין שליחות לעכו"ם עכ"ק. )דף ע"א:(במסכת ב"מ 
 

ליישב, עפי"מ דאיתא  )דף כ"ג:(וכתב באור חדש עמ"ס קידושין 
, דהא דדרשינן איש איש תליא אי )דף נ"ו.(במסכת סנהדרין 

אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם או לא, ולפי"ז י"ל 
דסוגית הגמ' במסכת נדרים ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, 

י"ל וא"כ לא דרשינן איש איש לרבות נכרי, ולכן שפיר 
דכהנים הוה שלוחי דידן, אמנם מאן דדריש איש איש ס"ל 
כמאן דאמר לא דברה תורה כלשון בני אדם, וכיון דעכו"ם 
מקריבין נדרים ונדבות, ולדידיה ודאי אמרינן דכהנים הוה 

 שלוחי דרחמנא עכ"ד.
 

דלכאורה יש להם אמתלא על אותו מעשה, והנה המפ' הקשו, 
ויתיצבו בתחתית ההר, א"ר  "ח.()דף פשבת  'לפי"מ דאיתא במס

אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה עליהם את 
ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם 
לאו שם תהא קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא 

)שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה רבה לאורייתא, 

עיי"ש, ולפי"ז יש להם אמתלא על אותו מעשה  באונס( שקבלוה
שלא ייחשב להם לחטא, ואע"ג דע"ז הוא בכלל שבע מצוות 
שנצטוו ב"נ, מ"מ כיון דלא חטאו רק בשיתוף כדאיתא 

אלמלא וי"ו שבהעלוך וכו', ולכמה שיטות  )דף ס"ג.(סנהדרין ב
 "ק.לא נצטוו ב"נ על השיתוף, ולפי"ז לא נחשב להם לחטא עכ

 
אך כבר הקשו המפ' בהא דאמרינן מודעא רבה לאורייתא, 
דהרי אעפ"י דקבלת התורה היתה באונס, מ"מ הלא קיי"ל 
תליוהו וזבין זביני זבינא, וא"כ מה בכך שהיתה ע"י כפיית 
ההר, והלא השי"ת משלם שכר טוב לעושי רצונו, וא"כ הו"ל 

  .בכלל תליוהו וזבין דזביניה זביני
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לפרש  ה"א(-)פ"יהמשנה למלך בהל' מכירה  אך י"ל לפימש"כ
מש"כ הרמב"ם דמי שאנסוהו עד שמכר ולקח את דמי 
המקח, אפילו תליוהו עד שמכר, ממכרו ממכר בין במטלטלין 
בין בקרקעות שמפני אונסו גמר ומקנה, וכתב המשל"מ 
דכוונתו במש"כ ולקח דמי המקח, דהוא לאפוקי משיטת 

הדמים בשעת מכירה אלא  הראשונים דס"ל דלא בעינן שיתן
סגי שיתן שטר וכדומה, דס"ל להרמב"ם דבעינן שיתן הדמים 
בשעת מכירה, ואי לא נתן הדמים לא הוי מכירה עיי"ש, 
ולפי"ז כיון דלא ניתן שכר המצוות מיד משו"ה לא היה שייך 

 בקבלת התורה הא דתליוהו וזבין.
 

שדן   )דף פ"ח(ועיין בספר רצוף אהבה למהר"ש אלגאזי שבת 
בזה, והביא מש"כ המהרי"ק דתליוהו וזבין ל"ש אלא היכא 
כשנותן מעות מיד אז אמרינן דאגב אונסא וזוזי גמר ומקני, 
אבל מתן שכרן של מצות דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא ל"ה 
זבינא כשהוא באונס עיי"ש ושפיר י"ל דאיכא טענת אונס, 

 .)ד"ה אך(ועיין בשו"ת בית אפרים בהקדמה 
 

, ר' יעקב אומר, אין לך כל )דף ל"ט:(במסכת קידושין  ואיתא
מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה שאין 

)באותו מתן שכר להודיעך שאין מתן שכר אלא לעולם תחיית המתים תלויה בה 

, בכיבוד אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב הבא(
מים, הרי לך, בשילוח הקן כתיב למען ייטב לך והארכת י

שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה 
ושלח את האם ונטל את הבנים, ובחזירתו נפל ומת, היכן 
טובת ימיו של זה והיכן אריכות ימיו של זה, אלא למען ייטב 
לך לעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו 

"ז, ולמען יאריכון למען ייטב לך בעוה )דף מ.(ארוך, ורבנן ס"ל 
 ימיך לעוה"ב עיי"ש. 

 
וכ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א אמר לבאר מחלקותן, דאיתא 

)על בית שמאי אומרים בערב כל אדם יטה  )דף י:(במסכת ברכות 

ובקומך,  )דרך שכיבה(ויקרא ובבוקר יעמוד שנאמר ובשכבך  צדו(
ובית הלל אומרים כל אדם קורא כדרכו שנאמר ובלכך בדרך 

איתא, וב"ש האי ובלכתך בדרך מאי עביד  )דף י"א.(, ובגמ' וכו'
להו, ומשני ההוא מבעי להו לכדתניא בשבתך בביתך פרט 

)פרט לעוסק לעוסק במצוה ובלכתך בדרך פרט לחתן, מאי משמע 

, אמר רב פפא כי דרך מה דרך רשות אף כל רשות, במצוה(
אמר ופריך מי לא עסקינן דקא אזיל לדבר מצוה ואפילו הכי 

רחמנא לקרי, ומשני אם כן לכתוב רחמנא בשבת ובלכת מאי 
בשבתך ובלכתך בשבת דידך ובלכת דידך הוא דמחייבת הא 

 דמצוה פטירת וכו' עיי"ש.
 

כתב להקשות דמשמע מזה  )פרשת לך(והנה הישמח משה 
דצורכי הגוף הוה שלו משא"כ דבר מצוה, ולכאורה הלא 

כי הגוף אין הליכתו נהפוך הוא, דלפי האמת אם הולך לצור
שלו רק לצרכי ביתו, משא"כ במצוה שהוא לצורך הנפש הוה 
שפיר צורך עצמו, דאין מלוין לו לאדם בשעת פטירתו לא 
כסף ולא זהב אלא מצוות ומע"ט, וזאת באמת נקרא הליכתו, 
וא"כ אדרבה נימא דהקרא אתיא דגם לצרכי מצוה חייב 

ה תורה כלב"א, מכש"כ לדבר הרשות, וכתב לתרץ די"ל דדבר
ולשון בני אדם הוא היפך האמת שהליכה לצורך פרנסה 
וכדומה מקרי לצרכו, משא"כ הליכה לדבר מצוה, ולכאורה 
מנלן כאן דכוונת התורה כלשון בני אדם, ומפרש דכיון 
דלרבות לא צריך קרא דבמצוה בודאי חייב, ש"מ דדברה 

יקר תורה כלשון בנ"א, וכדרך בני אדם צורכי הגוף הוא הע
 וצורך הנשמה הוה טפל עיי"ש.

 
וזה י"ל גם לגבי הקרא למען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך, 
דאף שלפי האמת אין טוב האמיתי בטובה גשמית, כי אם 
במה שנגמל טובה לנצח לחלק האלקי ממעל לחיי  העוה"ב, 
וכמו כן אריכות ימים הוא לחיי עולם הבא כי הם חיים 

דברה תורה כלשון בני אדם, וכיון האמיתיים, אך אי אמרינן 
שלפי לשון בנ"א ההנאה גשמית בחיי עוה"ז טובה יקרא, 
ואריכות ימים ושנים בלשון בנ"א הכוונה בחיי עוה"ז, א"כ 
מוכח  מקרא מפורש למען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך 
דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, אך אי אמרינן דלא דברה 

פרש למען ייטב לך ולמען תורה כלבנ"א, א"כ שפיר יש ל
יאריכון ימיך על חיי עוה"ב, ושפיר י"ל כר' יעקב דשכר 

 מצוה בהאי עלמא ליכא עכ"ד כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א.
 

ובזה יבואר, דאם לא היו ישראל חוטאים בעדת קרח, הו"ל 
על חטא העגל דהיו יכולין לומר דאיכא טענת אמתלא 

מודעא, משום דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אבל עכשיו 
שחטאו בעדת קרח שערערו על כהונת אהרן משום דסברי 
דכהנים הוי שלוחי דידן, ולכאורה מהא דדרשינן איש איש 
דעכו"ם מביאין נדרים ונדבות כישראל מוכח דכהנים הוי 

ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, שלוחי דרחמנא, וע"כ ד
וא"כ לא דרשינן איש איש לרבות נכרי, ולכן שפיר י"ל 
דכהנים הוה שלוחי דידן, ומעתה ס"ל דשכר מצוה בהאי 
עלמא איכא, א"כ נפלה אמתלא דידהו בבירא כיון דליכא 
טענת מודעא, ומעתה מעשה דעגל נחשב לחטא, ולכן הקדים 

מעשה העגל לא משה חטאם במעשה קרח, דבל"ז י"ל ד
 נחשב לחטא ודו"ק.
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