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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם ראשיכם 
שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל: טפכם 
נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב 
מימך: לעברך בברית ה' אלקיך ובאלתו אשר ה' 

 ,הלכה ,ש רבהרואיתא במד אלקיך כרת עמך היום:
אדם מישראל שלא התפלל תפלת השחר, או תפלת 

פלת המנחה, הרבה פעמים שלא פנה מוסף, או ת
להתפלל, או מקוצר שהיה עושה צרכיו, או שהיה 
מהלך בדרך ושכח להתפלל, איזו שעה מותר לו 

תפלת השחר עד  ,להתפלל וכו', כך שנו חכמים
תפלת הערב אין לה  ,תפלת המנחה עד הערב ,חצות

 עיי"ש, וצ"ב שייכות הלכה זו לפרשתן.  קבע וכו'
 

 ,לפרש )ח"א דף ס"ג(כ בשפע חיים ירח האיתנים והנבס"ד, עפימש"
במי שלא התפלל אי יש תשלומין הוא דשאלת המדרש 

כתב, טעה ולא התפלל שחרית  )סי' ק"ח(לתפלתו, דבטור או"ח 
מתפלל מנחה שתים וכו', כתב בה"ג טעה ולא התפלל ערבית 
יתפלל שחרית שתים, שכח ולא התפלל ערבית ושחרית יתפלל 

ו', רצונו לומר כל זמן שלא עבר היום יש במנחה שלוש וכ
תשלומין לתפלותיו, אבל הרשב"ם כתב שאין תשלומין אלא 
כשנזכר בזמן תפלה ראשונה שאחריה, אבל לא נזכר עד שעבר 
זמן ב' תפלות אין לו תשלומין וכ"כ הרמב"ם וכו', ובשו"ע 

וע"ז שאל המדרש ונסתפק  .פסק המחבר כהרשב"ם )סעיף ד'(
יסר כמה תפלות אם גם אז מהני תשלומין, וז"ש היאך הדין בח

הרבה פעמים שלא פנה להתפלל וכו', ושאל עוד או שהיה 
מקוצר שהיה עושה צרכיו, היינו דגם את"ל דבב' תפלות לא 
שייך תשלומין שמא בגווני דהוה אונס וכו' אפילו לכמה 

תפלת השחר  כמים,חנו שך תפלות איכא תשלומין, והשיב כ
וכו' דס"ל להמדרש שאין דין תשלומין בתפלה עד חצות דוקא 

 כל עיקר ואף בנאנס, ולא כגמ' דידן.
 

ולכאורה יש לומר דזה אי שייך תשלומין לתפלה תליא 
ברכות מסכת בפלוגתת ר' יהושע בן לוי ור' יוסי ברבי חנינא ב

אי תפלות אבות תקנום או כנגד תמידין תקנום עיי"ש,  )דף כ"ו:(
אמרינן דאבות תקנום, וכי מחמת כן דלכאורה יש לעיין אי 

נתחייבו בניהם אחריהם בחיוב גמור, והרי מצינו דקיים 
ואפי"ה חזר  ,ע"ה כל התורה עד שלא ניתנהבינו אברהם א

הקב"ה ונתן התורה לישראל בסיני, ומשמע דבשביל קבלת 
ע"ה עדיין לא חל החיוב על זרעו אחריו, וי"ל בינו אברהם א

קיימו האבות, ולפי"ז י"ל דלא הוי דלא שייך חיובא מחמת ש
חיוב תפלה מה"ת אלא דחכמים הם שחייבו להתפלל אותן 
התפילות שיסדו האבות, אבל למ"ד תפלות כנגד תמידין 

י"ל דס"ל דילפינן מקרא ולעבדו בכל לבבכם כדאיתא  ,תקנום
ולעבדו בכל לבבכם זו תפלה,  )פרשת עקב פיסקא מ"א(בספרי דברים 

ה ממש וכו' וכן בדוד הוא אומר תכון תפלתי או אינו אלא עבוד
 )דף ב.(תענית מסכת קטורת לפניך וכו' עיי"ש, וכ"ה בריש 

ולעבדו בכל לבבכם איזהו עבודה שבלב זו תפלה עיי"ש, 
ונראה דמקרא אתינן לה דתפלה במקום קרבן, ומשו"ה כנגד 
תמידין תקנום ותפלה הוה מה"ת, ולפי"ז בהא קמיפלגי דמ"ד 

תקנום ס"ל דחיוב תפלה רק מדרבנן, משא"כ  תפלות אבות
 למ"ד דכנגד תמידין תקנום ס"ל דחיוב תפלה מה"ת.

 
ולפי"ז י"ל דכל ענין תשלומין בתפלה לא שייך אלא למ"ד 
דתפלה אבות תקנום, דלדידיה תפלה הוה מדרבנן ושפיר י"ל 
דחכמים תיקנו גם דין השלמה, משא"כ למ"ד דכנגד תמידין 

ה"ת, מסתברא דכמו לגבי קרבן אמרינן תקנום ותפלה הוא מ
אם עבר זמנו בטל קרבנו ואין בקרבנות דין תשלומין, כמו"כ 

תפלה מה"ת  י ס"לן תפלה עיי"ש, והיוצא לנו מזה דאי"ל לעני
מרינן דלא מהני תשלומין, אז אותפלות כנגד תמידין תקנום 

י"ל ותפלות אבות תקנום, דתפלה מדרבנן  י ס"למשא"כ א
 ני לתפלה.דתשלומין מה

 
אמר רב הונא בריה דרב  ,()דף כ"ג:קידושין מסכת ואיתא ב

שלוחי דרחמנא נינהו, דאי  )לענין הקרבת קרבנות(יהושע, הני כהני 
סלקא דעתך שלוחי דידן נינהו מי איכא מידי דאנן לא מצי 

 )ד"ה דאמר(עבדינן ואינהו מצי עבדי עיי"ש, והקשו התוס' 
יא ליה להגמ' אי כהני שלוחי דידן מיבע )דף ל"ה:(נדרים מסכת דב

נינהו או שלוחי דרחמנא, ולא איפשטא האיבעיא, ולמה לא 
 פשטוה מהא דר"ה בריה דרב יהושע עכ"ק. 

 
כתב לתרץ קושית  ה"א(-פ"א הל' תפלה)בנין שלמה על הרמב"ם  'סבו

פריך הגמרא על ר"ה בריה דרב  (שם)קידושין דהנה ב התוס' הנ"ל,
הא עבדא דאיהו לא מצי מקבל גיטיה ושליח מצי יהושע, ולא, 
 קרבנות כלל תלא שייכי בתורולא היא, ישראל  ,משוי, ומשני

נראין הדברים  ,דתניא ,, עבד שייך בגיטין)שיהיו הן עובדים את העבודה(
)אם אינו מקבל גיטו שהעבד מקבל גיטו של חבירו מיד רבו של חבירו 

וא גט לחברו שאינו עבדו של רבו אלא של איש אחר דהא יצא משום דלא יצא הגט מרשות רבו מקבל ה

  .עיי"ש )אם היו שניהם של איש אחד( אבל לא מיד רבו שלו, הגט לרשות שאינו שלו(



 

 ב 

הרי מזה דאם שייך במקצת אותו דבר הו"ל בגדר מצי עבד 
דמצי משוי שליח, ולפי"ז למ"ד דתפלות כנגד תמידין תקנום, 

רבנות דהרי רמיא עליה ורת קא"כ ישראל נמי איתנייהו בת
וא"כ י"ל דמשו"ה כהני הוי שלוחי דידן כיון דכל  חובת תפלה,

ישראל נחשבו בגדר איתנייהו במקצת תורת קרבנות משום 
דתפלות כנגד תמידין תקנום והו"ל התפלה כעין עבודה, ועיין 

דלחד פירושא ואשי ישראל הכוונה על  )סי' ק"כ סק"א(בטו"ז או"ח 
הרי אשי ישראל,  פילה דהוא נגד הקרבנות נקראדת ,התפילות

שהתפלה בגדר עבודת קרבנות, ומשו"ה שפיר י"ל דכהנים הוי 
 שלוחי דידן. 

 
בריה דרב יהושע  הונא בהתוס', די"ל דר ייתשובזה מתורץ קו

ס"ל דתפלות כנגד אבות תקנום, ולכן לדידיה העבודה הו"ל 
י בכלל מידי דלא מצי עביד, וע"כ ס"ל דכהנים הוי שלוח

בנדרים קאי להמ"ד דתפלות כנגד  ארדרחמנא, אבל הגמ
תמידין תקנום, והו"ל בכלל מצי עביד, ולכן שפיר איבעיא ליה 
אי הוה שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא עיי"ש, וכ"כ בספרו 

עיי"ש, והיוצא לנו מזה דאי ס"ל  )דף שכ"ז.(חכמת התורה פ' לך 
שלוחי דידן, ה דתפלות כנגד תמידין תקנום, אז י"ל דכהנים הו

דתפלות אבות תקנום, אז י"ל דכהנים הוה  י ס"למשא"כ א
 שלוחי דרחמנא. 

 
במאי דאיבעיא לן  ,)ח"ב סי' קט"ז(ונודע קושית הפנים מאירות 

אי כהנים הוה שלוחי דידן או שלוחי  )דף ל"ה:(במסכת נדרים 
 )דף ס"ב.(דרחמנא, מדוע לא פשיט לה מהא דאיתא במסכת נזיר 

שהנכרים נודרים נדרים ונדבות , )דף י"ג:(לין ובמסכת חו
לרבות אתיא כישראל, ויליף לה מאיש איש דכתיב גבי נדר ד

עכו"ם, ואי סלקא דעתך דכהנים הוה שלוחי דידן איך יכול 
ן דאי )דף ע"א:(הכהן להקריב לנכרי, הא איתא במסכת ב"מ 

  שליחות לעכו"ם עכ"ק.
 

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

 לומר שאי אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם או לא, ולפי"ז י
במסכת נדרים ס"ל דברה תורה כלשון בני  ארדסוגית הגמ

אדם, וא"כ לא דרשינן איש איש לרבות נכרי, ולכן שפיר י"ל 
דדריש איש איש ס"ל דכהנים הוה שלוחי דידן, אמנם מאן 

כמאן דאמר לא דברה תורה כלשון בני אדם, וכיון דעכו"ם 
מקריבין נדרים ונדבות, ולדידיה ודאי אמרינן דכהנים הוה 

 שלוחי דרחמנא עכ"ד.
 

כתב וז"ל, נקדים  )ד"ה א"נ י"ל מאמר הנ"ל(ובתורת משה להחת"ס 
לפרש לשון הפסוק אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם, 

וש אתם היום במדרגה העליונה שמגיע עד ה/ ממש, ועל פיר
ידי מה זכיתם לכך לעברך בברית ה' אלקיך וגו', על ידי 
שעשית העגל ועברת על כל הברית והאלה אשר ה' אלקיך כרת 
עמך היום, ונתחייבת כבר בכל האלות האלה, ועל ידי שעשית 

 תשובה נתעלית כל כך כי מגעת עד כסא הכבוד, ומסיים למען
הקים אותך היום לו לעם, פי' זאת העבירה היתה למען הקים 
אותך היום לעם, פי' להורות תשובה, כמו שאחז"ל במסכת 

לא היו ישראל ראוים לאותו מעשה אלא להורות  )דף ד:(ע"ז 
 תשובה עכ"ל.

 
מהני תשובה,  ודה זרהבהאריכו המפ' לדון אי על חטא עוהנה 

שהביא מספר תאוה  :()דף פ"ויומא עמ"ס עיין בספר כפות תמרים 
לעינים דפליגי בכך אמוראי, דא"ר לוי גדולה תשובה שמגעת 
עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך, ורי"א עד 
ולא עד בכלל, דפליגי אם מועיל תשובה על ג' עבירות 
החמורות, דמ"ד עד ועד בכלל ס"ל דתשובה מהני על כל חטא 

תשובה, ואידך ס"ל דרק ופשע, ואפילו פגע באמונת ה' מהני 
 ש.שובה ולא עד בכלל עיי"עד לחטאים הללו מועיל ת

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

זצ"ל, בטעם הדבר  אששמע מפ"ק של הגה"ק מאוסטראווצ
דלא מהני תשובה על חטא דעבודה זרה, עפמש"כ קמאי דהא 

, וכדאיתא העשת אדמהני תשובה הוא מטעם עשה דוחה ל
 לא תעשהגדולה תשובה שדוחה  )דף פ"ו:(יומא מסכת ב

שבמקדש  לא תעשהוחה דשה עין שבתורה, וכיון דקיי"ל א
לכן גבי חטא דעבודה זרה שכביכול הרים יד כלפי מעלה 

שבמקדש, ושוב  לא תעשהבקדוש ונורא שמו יתברך, הו"ל כ
שבמקדש, ולכן לא מהני תשובה על  לא תעשהוחה דשה אין ע

  .חטא דעבודה זרה
 

לם וסמוכים לעד לע ח(-)קי"אועד"ז ביאר מאמר הכתוב בתהלים 
וגו' פדות שלח לעמו וגו' קדוש ונורא שמו, היינו סמוכים לעד 
לעולם מה שאנו דורשין סמוכין דכלאים בציצית דאמרינן 

, ולכן פדות )דף ד.(יבמות מסכת עיין ב לא תעשהוחה דשה ע
מו היינו שלח לעמו היינו שמועיל תשובה, אבל קדוש ונורא ש

אם פגם בשם השם וחטא בע"ז לא מהני תשובה דהו"ל בחינת 
 שבמקדש עיי"ש. לא תעשהקדוש דהוא כ

 
איתא שבמקדש,  לא תעשהוהא דאמרינן דאין עשה דוחה 

ת"ר כל אשר יגע, יכול אפילו שלא בלע  ,)דף צ"ז:(זבחים מסכת ב
ת"ל בבשרה עד שיבלע בבשרה, יקדש להיות כמוה הא כיצד 

סל ואם כשרה היא תאכל כחמור שבה אם פסולה היא תפ
בשר חולין או שלמים שזמן אכילתו  )פסחים דף מ"ה.(]ופירש"י 

מרובה מחטאת ונגע בחטאת יקדש להיות כמוה, שאם פסולה 
היתה החטאת כגון פיגול או פסול אחר, תיפסל אף זו שבלעה 
ממנה, ואם כשרה היא, החטאת מהניא לבולעת הימנה לאסור 

ר שבה כחומר החטאת שנבלע בה לפנים באכילה אלא כחמו
ופריך ואמאי  ,מן הקלעים ולזכרי כהונה וליום ולילה אחד[

לא ולידחי את  )דואכלו אותם דכשירה(וניתי עשה  )תיפסל משום האי פורתא(
לא וחה דשה , ומשני אמר רבא אין ע)דלא תאכל דפסולה( תעשה
 שבמקדש עיי"ש. תעשה



 

 ג 

 יבס"ל לר ד:("מדף )ונודע קושית העולם, דבמסכת בפסחים 
עקיבא דילפינן טעם כעיקר מגיעולי נכרים, וקרא דמשרת 
אתי להיתר מצטרף לאיסור, וחכמים ס"ל דטעם כעיקר ילפינן 

דרב אויא לרב אשי, מדרבנן  הרב אחא ברי ר ליהמ, אממשרת
  , מי לא אמרי רבנן משרת ליתן טעם י עקיבאבנשמע לר

     י עקיבאבכעיקר מכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה, לר
ת להיתר מצטרף לאיסור מכאן אתה דן לכל איסורין נמי משר

   )לריו"ח פריך דאמר לעיל כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור  שבתורה כולה

   א כר"ע, מכדי לר"ע שמעינן ליה דאמר באיסורי נזיר היתר מצטרף נחוץ מאיסורי נזיר ואוקימ

     י היכי דאית ליה באיסורי נזיר אית לאיסור ובשאר איסורי לא איירי מידי, ור"י אמאי לא אמר דכ

       ליה נמי בשאר איסורי הא ממאי דשמעינן ליה לרבנן בטעם כעיקר מצינן למשמע מינה נמי 

, א"ל משום דהוה נזיר וחטאת שני דעתיה דר"ע בהיתר מצטרף לאיסור(
 י עקיבאבכתובים הבאין כאחד ואין מלמדין, נזיר דתניא ר

      ומיין חייב, נזיר ששרה פתו ביין ואכל כזית מפת  אומר
 )דטעמא דר"ע משום צירוף הוא, ואי נמי לא נשרית כל הפת ביין מצטרף נמי היתר לאיסור לחיובא(
       וחטאת הא דלעיל דאם כשירה היא תאכל כחמור שבה 
)תאכל הבולעת כחמור שבה, שהרי יש בה ב' מינין אחד חמוד ואחד קל, וכלה הולכת אחר החמור 

הוי שני כתובים  ינן בגמרא דלהכואמרי, אלמא היתר מצטרף לאיסור(
       דבשלמא אי כתב רחמנא בחטאת לא גמר נזיר מינה 

      גמרינן, אלא ליכתב רחמנא בנזיר  דחולין מקדשים לא
ין אכתובים הב ותיתי חטאת ותגמור מיניה, ולכן הוי שני

  ואין מלמדין עיי"ש. כאחד
 

דקשה טובא מסוגיא דזבחים הנ"ל, דשם שים רוהקשו המפ
ת מקדש הנוגע בה איינו טעמא דחטרב אשי עצמו מתרץ דה

דאיסור  תעשה אללדחה דאכילת קדשים ידעשה  ולא אמרינן
לא תעשה אין עשה דוחה יקדש עשה ומשום ד, אכילת פסולין

, וא"כ היכי קאמר הגמרא בפסחים דלא צריכי תרווייהו ועשה
דלכתוב רחמנא נזיר ותיתי חטאת מיניה, הא איצטריך יקדש 

, וא"כ ה דוחה לא תעשהשגבי חטאת כי היכא דלא נימא ע
, והדקל"ד ין כאחדאשני כתובים הבבכלל לא הוי שוב 

עכ"ק, עיין  דהיתר מצטרף לאיסור התורה לדנילוף מינה לכ
 )סי' רל"ב(ובשו"ת בשמים ראש  )פ"ג הל' ו'(הל' נדרים  המלך רשע

מייחס קושיא זו להרא"ש ז"ל, ובעין פנים לתורה, ובספר 
 מאה שערים שהאריכו בזה.

 
כתב לתרץ, דאיתא במסכת יבמות  ו()חידושים לפ' צובמהר"ם ברבי 

מראשו דהך תנא, דתניא ראשו  )דאמרינן עדל"ת(, אלא אתיא )דף ה.(
)במצורע כתיב יגלח את כל שערו הרי ראשו בכלל למה לי דכתיב מה תלמוד לומר 

, לפי שנאמר תער לא יעבור על ראשו, שומע אני אף ראשו(
י קרא הו"א דלא ליקוף )דאי לאו דרבמצורע ונזיר כן, תלמוד לומר ראשו 

, איכא למיפרך מה אלמא אשמעינן קרא דאתי עשה ודחי ל"ת ומהכא נפקא דעדל"ת(
מצורע שכן ישנו בשאלה, דאי לא תימא הכי הא  לנזיר 

)בנזיר ועשה ליגמר מנזיר  תעשה אדקיי"ל דאין עשה דוחה ל

י , אלא מנזיר מאאיכא ל"ת ועשה, תער לא יעבור על ראשו, קדוש יהיה גדל פרע(
טעמא לא גמרינן דאיכא למיפרך שכן ישנו בשאלה, ה"נ 

 איכא למיפרך שכן ישנו בשאלה עיי"ש. 

וא"ת וניגמר במה הצד מכהן ונזיר  )ד"ה שכן( ותפוהקשו התוס
  )דף נ"ח:(דלידחי בעלמא עשה את לאו ועשה, ובמסכת נזיר 

בתר דקאמר כהן ונזיר לא גמרינן מהדדי קאמר ובעלמא לא 
מה  ש,רמשום דאיכא למיפרך כדאמרן, פי ילפינן מינייהו

לנזיר שכן ישנו בשאלה, וכהן אינו שוה בכל, ותימה דאמאי 
לא ניגמר מינייהו במה הצד, וי"ל דעל מה הצד פרכינן כל 
דהו דאינו לא קולא ולא חומרא, ואיכא למיפרך מה להצד 
השוה שבהן שיש בהן איסור גילוח וכו', אבל קשיא נילוף 

דדחיא צרעת דהוי עשה ול"ת וכו', ונראה  מכהן ונזיר ומילה
דהוי כמו שני כתובים הבאים כאחד, דממילה וחד מהנך 

 איכא למילף, נמצא חד דלא איצטריך עיי"ש. 
 

ן יאולכאורה קשה א"כ לר' יהודה דס"ל דשני כתובים הב
, לדידיה קושית התוס' בדוכתא )עיין קידושין דף ל"ה.(מלמדין  חדכא

מר דאית מאן דס"ל דעשה דוחה קיימא, והא לא מסתברא לו
  .לא תעשה ועשה

 
לא תעשה יהודה יליף להא דאין עשה דוחה  יבויש ליישב דר

מדאמר קרא גבי חטאת יקדש דהוסיף הכתוב עשה,  ועשה
)דהו"א דעשה  לא תעשהעשה דוחה כדי שלא נימא בזה 

והשתא דחזינן דהוסיף  (תעשה אדאכילת קדשים דוחה לל
 הכתוב עשה כדי ללמוד הימנה שאין הל"ת נדחה, שוב ילפינן

, לא תעשה ועשהכולה דאין עשה דוחה  התורה למינה לכ
יהודה  יבלחומרא מקשינן, ולכן אפילו לר דלקולא ולחומרא 

לא ילפינן מנזיר כהן ומילה, דאדרבה ילפינן מהא דאמרה 
 .לא תעשה ועשהתורה יקדש דאין עשה דוחה 

 
אמנם רב אשי דידיה ולפי"ז שפיר מיושב קושית העולם, ד

, שבמקדש לא תעשהעשה דוחה רבא דאין ס"ל כשינויא ד
 קאי על הברייתא דיקדש דהוא מהתורתזבחים מסכת אלא דב

סנהדרין מסכת כמבואר ב ,דסתם ספרא ר' יהודה הוא ,כהנים
יהודה קאמר דיקדש עשה הוא, והיינו  יבואליבא דר )דף פ"ו.(

 ין כאחדאשני כתובים הבד הירא ליבכיון דר' יהודה ס
דיקדש הוי עשה  ירא ליהביהודה ס יבמלמדין א"כ בהכרח דר

 י עקיבאבפסחים דקאי אליבא דרמסכת וכנ"ל, משא"כ ב
וכבר  ,אין מלמדין אין כאחדשני כתובים הבסבירא ליה דד

אין צ"ל  לא תעשה ועשהידעינן בלא"ה דאין עשה דוחה 
 דיקדש עשה הוא עכ"ד.

 
מלמדין  ין כאחדאונמצא לפי"ז דאי ס"ל שני כתובים הב
ין עשה דא התורה לעכצ"ל דיקדש הוא עשה וילפינן מכאן לכ

 אלוחה דדעשה  לומר ש, ולפי"ז ילא תעשה ועשהדוחה 
, ודה זרהבמהני תשובה על חטא דעשבמקדש, ו תעשה

אין מלמדין,  ין כאחדאשני כתובים הבמשא"כ אי ס"ל 
לדידיה לא צריכין לומר דיקדש הוי עשה, וי"ל כשינויא דרבא 
דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש, ולפי"ז לא מהני תשובה על 

 .ודה זרהבחטא דע



 

 ד 

יש שליח אמרינן דבמעילה  )דף מ"ג.(ת קידושין ואיתא במסכ
ונילוף  א חטא מתרומה, ופריך הגמ'דילפינן חטלדבר עבירה 

מיניה לכל התורה, ומשני דהו"ל מעילה וטביחה ומכירה שני 
כתובים הבכ"א ואין מלמדין, ופריך הניחא למ"ד שני כתובים 

אלא למ"ד מלמדין מאי איכא למימר,  ,הבכ"א אין מלמדין
דם גלי רחמנא בשחוטי חוץ דם יחשב לאיש ההוא , ומשני

ופריך, ולמ"ד שני כתובים  ,וכו' הוא ולא שלוחושפך, 
הבכ"א אין מלמדין, הני ההוא ההוא מאי דריש בהו, ומשני, 

)שפטורים מחטאת דשחוטי ושוחטים אוחזין בסכין שחד למעוטי שנים 

)דההוא הוא ולא שוגג, הוא ולא מוטעה  וחד הוא ולא אנוס,, חוץ(

ין יליף להו ולמ"ד שני כתובים מלמד ,משמע שיהא בהוייתו וביישוב דעתו(
מהוא ההוא דה"א מיותר, ולמ"ד שני כתובים הבכ"א אין 

  .מלמדין הוא ההוא לא דריש עיי"ש
 

 ין כאחדאהיוצא לנו מזה, דמאן דס"ל שני כתובים הב
"ל אין מלמדין לא דריש דההוא, ולמאן דס מלמדין דריש ה"א

  ה"א דההוא.
 

א כתב דזה אי דרשינן הו )דף ע"ה.(ובספר שתי ידות פרשת ויקרא 
ההוא תליא בכך אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם לא 
דרשינן הוא ההוא, ולמאן דס"ל לא דברה תורה כלשון בני 
אדם דרשינן הוא ההוא, ונמצא לפי"ז דהא אם שני כתובים 
הבכ"א מלמדין תליא אי דברה תורה כלשון בני אדם, דמאן 
 דס"ל אין מלמדין ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, ולמאן

, וכ"כ דס"ל אין מלמדין ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם
 .)אות כ"ח(בספר אור חדש עמ"ס קידושין בפתיחה 

 
ומעתה יבואר שייכות שאלת המדרש להכא, דכתיב אתם 
נצבים היום כולכם דאעפ"י שהכעסתם הרבה למקום בעונות 

, ומוכח חמורים מ"מ היה לכם תקומה ותקנה בתשובה
שני כתובים הבכ"א טא דע"ז, דס"ל שובה מהני אף על חדת

ויקדש עשה הוא, וי"ל דעשה דוחה ל"ת שבמקדש, מלמדין, 
ודריש ה"א דההוא, וס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, 
ואיש איש אתיא לרבות דעכו"ם נודרים נדרים ונדבות, וע"כ 

, שלוחי דרחמנא, ומעתה י"ל דתפלות אבות תקנוםדכהנים הוי 
כאן אי יש תשלומין לתפלה, ומשני ולכן נתעורר המדרש 

 דבאמת ליכא תשלומין ודו"ק.
 

 
 
 
 

***** 
 
 
 
 

אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם ראשיכם 
שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל: טפכם 
נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב 

ביום שהושיבו  ()פרק י"ח הלכה ו'ואיתא במסכת סופרים  מימך:
בישיבה פתח ואמר, אתם נצבים  היאלעזר בן עזר יבר

היום כלכם טפכם נשיכם, אנשים באין לשמוע, נשים 
כדי לקבל שכר פסיעות, טף למה בא, כדי ליתן שכר 

י בדאמאי דרש ר שיםרוכו' עיי"ש, ודקדקו המפלמביאיהן 
דרשה הנ"ל דוקא ביום שמינוהו לנשיא, עיין  אלעזר בן עזריה

 .בכרם חמד ובאשל אברהם
 

אותו היום  ,תנא ,)דף כ"ח.(ברכות מסכת איתא בד והנבס"ד,
נה סלקוהו לשומר הפתח ונת )שהעבירו ר"ג מנשיאתו ואוקי את ראב"ע לנשיא(

ר"ג מכריז ואומר כל  הלהם רשות לתלמידים ליכנס, שהי
ומא תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש, ההוא י

  .אתוספו כמה ספסלי וכו' עיי"ש
 

דפלוגתת ר'  )דף כ"א: מדפה"ס(בא  וכתב בספר יד אבי שלום פרשת
גמליאל ור' אלעזר בן עזריה הוא באלו שלא עסקו בתורה 
לשמה כראוי, ופליגי אי רשאי לעסוק בתורה רק לשמה בלבד, 
וכל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא כמבואר 

, או דבדיעבד רשאים ללמוד גם שלא )דף י"ז.(ברכות מסכת ב
דלעולם יעסוק אדם  )דף נ:(סחים פמסכת לשמה, כמבואר ב

בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, 
דר"ג ס"ל דאסור לעסוק בתורה שלא לשמה, ולכן העמיד 
שומר בפתח ביהמ"ד כדי למנוע מליכנוס את מי שאינו עוסק 
בתורה לשמה, וראב"ע ס"ל דמותר ללמוד תורה שלא לשמה, 

לכל מי שרוצה ללמוד אף  ולכן סילק לשומר הפתח ונתן רשות
 שאין כוונתו שלימה ללמוד לשמה עיי"ש. 

 
אמר הטעם דרשאין לעסוק וכ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א 

כי המצוות ניתנו לעול על  מה,ות אפילו שלא לשבתורה ובמצ
 וכל הנאה הבאה לו ומצות לאו ליהנות ניתנו, צוואריהם, 

 טעמא  ום, ומהאילאדם על ידי קיום המצוה אין נחשב לכל
דאפילו בהנאת הגוף בהדי מצוה אין  ס"ל לכמה ראשונים

 נחשב כהנאה ואמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו, ובאשר לכך 
    יים מצות קונו אף שעושה זאת ומקכל שעוסק בתורה 

 מנת שיכבדוהו וכדומה, מ"מ הנאה הנאת עצמו, על  בשביל
שפיר אינה נחשבת הנאה ואינו מגרע קיום המצוה, ולכן  זה

שמה עכ"ד כ"ק האדמו"ר אין לעסוק בתורה אף שלא לרש
 מצאנז שליט"א.

 
, אמר רב יהודה, בשופר של עולה (דף כ"ח.)ר"ה מסכת ואיתא ב

)לישראל להיות לא יתקע ואם תקע יצא דמצות לאו ליהנות ניתנו 

עיי"ש, וכתב הרמב"ם בהל'  קיומם להם הנאה אלא לעול על צואריהם ניתנו(
פר של ע"ז אין תוקעין בו לכתחלה ואם תקע , שוה"ג(-)פ"אשופר 

יצא וכו', וכן שופר של עולה לא יתקע בו ואם תקע יצא שאין 



 

 ה 

בקול דין מעילה, ואם תאמר הלא נהנה בשמיעת הקול, מצות 
לאו ליהנות ניתנו, לפיכך המודר הנייה מחבירו משופר מותר 
לתקוע בו תקיעה של מצוה עכ"ל, חזינן להדיא מדבריו דרק 

קע בו יצא ולפיכך מודר הנאה מותר, הרי דהיתר מצות אם ת
 לאו ליהנות ניתנו הוא רק בדיעבד. 

 
ו לאת וצשהביא כמה ראיות דמ )מצוה קנ"ד(ועיין בהעמק שאלה 

שרי אפילו לכתחלה, ומה שפסק הרמב"ם  נויתנ ותהנלי
דבשופר של עולה רק אם תקע בו היינו בדיעבד יצא, לפי 

רא איכא כמבואר שקול ומראה וריח אין בו מעילה אבל איסו
, משא"כ בסתמא אמרינן דשרי אפילו )דף כ"ו.(פסחים מסכת ב

ת וצדמשכתב  )סי' צ"ה(לכתחלה עיי"ש, ועיין בשו"ת עונג יו"ט 
שרי אפילו לכתחלה, ומיהו הרמב"ם פסק  נויתנ ותהנליו לא

גבי שופר של ע"ז ושופר של עולה דרק בדיעבד יצא וצ"ע 
אישות למה עיי"ש, והביא שיטת המגיה במשנה למלך בהל' 

הוי רק בדיעבד אבל  נויתנ ותהנליו לאת וצדמדהתירא  ה"א(-)פ"ה
ד"ה של ע"ז נראה  )דף ק"ג:(לכתחלה אסור, אך מהרשב"א יבמות 

)ח"ה דמללה"נ הוי אפילו לכתחלה עיי"ש, ועיין בספר שד"ח 
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ובחידושנו לסוגיא דמללה"נ כתבנו, דזה אי התירא דמללה"נ 
, דהאחרונים כתבו בזהליא רק בדיעבד, תהוא גם לכתחלה או 

דלכאורה צ"ב בשורש הדבר דאמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו, 
דאטו הנאת המצוה לא נחשב להנאה והלא מחויב לבזבז 
חומש מנכסיו עבור קיום המצוה, והאיך שייך לומר דאין זה 
הנאה, וכתבו דאף דאיכא הנאת קיום המצוה, אך דבר זה הו"ל 

ך הנאתן, כיון דאין זו דרך ההנאה מאותו איסור בגדר שלא כדר
, ובנדרי זרוזין )סי' תקפ"ו ס"ג(משו"ה מותר, עיין בספר החיים 

, ובשו"ת שואל )סי' קצ"א(, ובשו"ת שנות חיים )דף ט"ז:(נדרים 
  .)ח"ג סי' נ"ט(ומשיב מהדו"ג 

 
, הביא סמוכין ממה שכתב )ח"א סי' כ"ב(ובשו"ת מחנה חיים 

וז"ל, דמצות לאו ליהנות  )דף ט"ז:(נדרים מסכת הנימוקי יוסף ב
ניתנו דמסתמא לא אסר הכתוב אלא כדרך הנאה עכ"ל, הרי 
דהנאת המצוה הוי שלכדה"נ, ומתרץ בזה קושית הראשונים 
אמאי אמרינן מללה"נ והלא נהנה במה שמקבל שכר מצוה, 
ולהנ"ל א"ש, דלא חשיב איסור אלא כשנהנה מגופו של איסור 

כל שאין ההנאה מגופו אלא שגורם לו הנאה  כדרכו, אבל
 וריוח ממקום אחר הו"ל שלכדה"נ ושריא עכ"ד עיי"ש.

 
הוא  מצות לאו ליהנות ניתנוולפי"ז י"ל דאי אמרינן דהתירא ד

מצד דחשיב שלא כדרך הנאתן, והרי לגבי שלכדה"נ ס"ל לרוב 
הדיעות דאיסורא מיהא איכא, ולדעת הרב המגיד בהל' 

כא איסורא דאורייתא, ולהתוס' אי הט"ז(-)פ"חמאכלות אסורות 
 )דף ו: מדפי הרי"ף(ד"ה אהתירא, והר"ן בפסחים  )דף כ"ב:(בשבועות 

ד"ה דרך הנאתן, איסורא דרבנן מיהא איכא, ולפי"ז ה"ה לגבי 
דהוא משום שלכדה"נ, י"ל דכוותה  מצות לאו ליהנות ניתנו

דרק בדיעבד אמרינן דאין נחשב כהנאה אבל לא לכתחלה, 
דאפילו  אז י"ל  מותר לגמרי, דשלכדה"נמשא"כ אי אמרינן 

 .מצות לאו ליהנות ניתנולכתחלה אמרינן 
 
שבועה שלא אוכל ואכל  ,)דף כ"ב:(שבועות מסכת איתא בו

נבילות וטריפות שקצים ורמשים חייב, ור' שמעון פוטר, ופריך 
על הת"ק דס"ל דחייב, אמאי, מושבע ועומד מהר  )דף כ"ג:(הגמ' 

ולל דברים סיני הוא, ומשני רב ושמואל וריו"ח דאמרי בכ
המותרים עם דברים האסורים, וריש לקיש אומר אי אתה מוצא 

)דבחצ"ש אינו מושבע ועומד אלא או במפרש חצי שיעור ואליבא דרבנן 

מהר סיני כיון דמותר מה"ת, משא"כ בשבועה ס"ל לרבנן דאם מפרש שאוסר על עצמו חצי שיעור 

כל שבועה נאסר אף )דס"ל דב, אי בסתם ואליבא דר' עקיבא שפיר חל השבועה(

, ופריך, בשלמא ריו"ח לא אמר כר"ל דמוקים לה למתני' בחצ"ש(
  .כדברי הכל וכו עיי"ש

 
לימא דהיינו טעמא דלא אמר כר"ל  )ד"ה דמוקי(והקשו התוס' 

משום דס"ל דחצ"ש אסור מה"ת וגם בכל שהוא מושבע 
ועומד הוא, ובסו"ד תירצו דהוי מצי לאוקמי שלא כדרך הנאתן 

ר אלא מדרבנן כמו חצ"ש לר"ל, והיינו דבכך אינו דאין אסו
מושבע ועומד מהר סיני, ובמפרש ליאסר בשבועה שפיר חל 

 השבועה עיי"ש.
 

דלפי"ז דמתני' מיירי שאכל שלכדה"נ  )שם(וכתב המהרש"ל 
ומשו"ה חייב דע"ז אינו מושבע ועומד מהר סיני, צ"ל בטעמא 

דבכל  דר"ש דפוטר במתני', משום דקאי לשיטתיה דס"ל
, וה"ה דמחייב גם )עיין לעיל דף כ"א:(האיסורין לוקין על כל שהוא 

בשלכדה"נ, ורבנן דמחייבי הכא היינו משום דלא מחייבו על 
  .כל שהוא בכל שאר איסורין וכש"כ בשלא כדה"נ עכ"ד

 
דמהיכי תיתי לדמות דין שלכדה"נ לדין  )שם(והקשה המהרש"א 

דלוקין על כל שהוא, כל שהוא, ומפני מה נימא דלר"ש דס"ל 
ס"ל דה"ה באוכל שלא כדה"נ, דמה שייך שלא כדה"נ לשיעור 
כל שהוא, ואדרבה חזינן דריו"ח ס"ל דחצי שיעור אסור 

דבשלא כדרך הנאה  )דף כ"ד:(פסחים מסכת מה"ת, ואפי"ה ס"ל ב
ליכא איסור תורה, הרי דאין הנידונין שווים עכ"ק, וכן הקשה 

 ד"ה ובגמ' עיי"ש. "ה(ה -)פ"ההמל"מ בהל' שבועות 
 

ד"ה עוד כתב, כתב  )פ"ה(ובשער המלך בהל' יסודי התורה 
לתרץ וז"ל, ולע"ד לא קשה מידי, דבשלמא לר"ש דס"ל 
דלוקין על כל שהוא, איכא למימר שפיר דה"ה באוכל שלא 
כדרך הנאתן, דתרווייהו שוין, אבל לריו"ח דס"ל דחצי שיעור 

)דף יומא מסכת מבואר באסור מה"ת מטעמא דחזי לאצטרופי כ

, ואע"ג דהתם מפקינן לה מריבויא דכל חלב, הרי כתבו ע"ד.(
התוס' התם דאי לאו הך סברא הוי מוקמינן הקרא לרבות חלב 

הביאו הרב  )דף ט.(שבועות מסכת כוי וכו', וכ"כ הר"ן בפ"ג ד
הנזכר בפ"ד ריש ה"א, דפשיטא לן דלא אסריה רחמנא אלא 

"ש, וא"כ דוקא גבי חצי שיעור משום דחזי לאצטרופי עיי



 

 ו 

דאסור משום דחזי לאצטרופי ואתי לאיסור לאו י"ל דאסור 
מה"ת, אבל שלא כדרך הנאתן דלעולם לא אתי לידי איסור לאו 

–)פ"האינו אלא מדרבנן, וכ"כ הוא ז"ל עצמו בהל' יסודי התורה 

ד"ה ודע שעדיין, לחלק בין שלכדה"נ לחצ"ש משום דחזי  ה"ח(
"ש ודו"ק עכ"ל, ועיין שם בקרני ראם על לאצטרופי עיי

 חצי שיעורהמהרש"א שכתב נמי כן לחלק דלריו"ח דס"ל ד
אסור מה"ת משום דחזל"א, אז י"ל דכלשכד"א מותר משום 

 דל"ש הסברא דחזל"א עיי"ש. 
 

אך כל זה א"ש אי אמרינן דלכן ס"ל ריו"ח דחצ"ש אסור 
א מה"ת משום דחזי לאצטרופי, אז שפיר יש לחלק ולומר דדוק

לר"ש דס"ל דלוקין על כל שהוא ולא אמרה תורה כזית אלא 
ולדידיה י"ל  )דס"ל דסתם אכילה שבכל התורה הוא בכל שהוא(לקרבן בלבד, 

דה"ה באוכל שלכדה"נ הוא בכלל הלאו, משא"כ ריו"ח 
דאיסור חצ"ש לאו משום דאכילה משמע אפילו כל שהוא, 

ל דזהו רק אלא משום דחזי לאצטרופי לשיעור שלם, לפי"ז י"
לגבי אוכל חצ"ש דשייך שמא יבוא לשיעור שלם ויעבור על 
הלאו, משא"כ בשלכדה"נ דלא שייך שיבא ממנה לעבור על 

  .הלאו לא אסרה תורה
 

דכל  רת הכתוביאבל אי אמרינן דחצי שיעור אסור הוא מגז
, א"כ י"ל דכי היכא )שם(חלב, וכפשטות הברייתא ביומא 

על כל שהוא ה"ה נקטינן דכיון דלוקין  י שמעוןבדאליבא דר
 שיעור ידחצ י יוחנןב, כמו"כ י"ל לרכדרך הנאתן אשלבאוכל 

 יוןצ, ]וכ"כ בשו"ת אבני כדרך הנאתן אאסור מה"ת ה"ה בשל
 .עיי"ש[ )ח"ב סי' מ"ד אות ו'(

 
 לי הד"ה כיון הקשו, דלמ )שם(במסכת יומא  ותפוהנה התוס
אסור משום דחזי לאצטרופי, הלא ילפינן  י שיעורצטעמא דח

            .עיי"ש התורה ןמקרא דכל חלב דחצי שיעור אסור מ
מכל חלב נפקא  י יוחנןבכתב וז"ל, ואע"ג דר )שם(אך בריטב"א 

ליה מפרשינן לדידיה טעמא דקרא עכ"ל, מבואר מזה דסברת 
חזי לאצטרופי הוא לתת טעם לקרא דאסרה חצי שיעור דהוא 

 )כלל כ"ז( י מגדיםרמשום דחזי לאצטרופי, וכ"כ בגנת וורדים להפ
  .ד"ה עוד עיי"ש

 
שינן טעמא דקרא וחצי שיעור היוצא לנו מזה, דאי ס"ל דר

אסור משום דחזי לאצטרופי, א"כ י"ל דרק בחצי שיעור דשייך 
לחוש שיצטרף לשיעור, משא"כ בשלא כדה"נ, ולפי"ז י"ל 
דשלא כדה"נ מותר, אבל אי ס"ל לא דרשינן טעמא דקרא, 
ואיסור חצי שיעור הוא מקרא דכל חלב, א"כ י"ל דכי היכא 

להיות בגדר אכילה, ה"ה דבפחות מכשיעור אחשביה קרא 
 שלא כדה"נ הו"ל בגדר אכילה, וס"ל שלא כדה"נ אסור.

 
דזה אי איכא טענת  כתבנו, )אות ק"א(ובהואיל משה פרשת קרח 

מצווה בבל יחל או אינו מצווה,  נח ןתליא אי ב ,מודעא או לא
לפרש המדרש  )פ' יתרו(להמלבי"ם עפימש"כ בספר ארץ חמדה 

רעך ורע אביך אל תעזב,  י(-שלי כ"ז)מעה"פ וישמע יתרו, הה"ד 
רעך זה הקב"ה כד"א למען אחי ורעי, ורע אביך זה אברהם 
 שנאמר זרע אברהם אוהבי וכו' עיי"ש, עפי"מ דאמרינן 

ויתיצבו בתחתית ההר, מלמד שכפה  )דף פ"ח.(שבת מסכת ב
עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים התורה 

תכם, אמר רב אחא בר יעקב מוטב ואם לאו שם תהא קבור
מכאן מודעא רבא לאורייתא עיי"ש, ויש לבאר הכוונה 

)מי א"ר הונא תליוהו וזבין  ,)דף מ"ז:( א בתראבבמסכת דאמרינן ב

)ולא יוכל זביניה זביני  שתלו אותו או עשו לו יסורין עד שמכר וקיבל הדמים ואומר רוצה אני(

מלמד שכופין  וכו', ומייתי קרא מדתניא יקריב אותו לחזור בו(
אותו, יכול בעל כרחו ת"ל לרצונו הא כיצד כופין אותו עד 

  .שיאמר רוצה אני עיי"ש
 

דאי מהכא גמר אפילו תליוהו ויהיב  )ד"ה אילימא(והקשו התוס' 
 נמי ליהוי מתנה דומיא דהתם ביקריב אותו וכו' ותירץ ר"י 
דכל דבר שהוא מחויב לעשות הוי כמו מכר, והכא הרי הוא 

הביא קרבן ולכך חשיב כתליוהו וזבין, משא"כ בכפיה מחויב ל
שלא כדין, הוא כמו תליוהו ויהיב דלא הוי מתנה עיי"ש 
בתוס', ולפי"ז לכאורה בענין קבלת התורה הוי כמו תליוהו 
ויהיב שהרי לא היה להם שום חיוב לקבל עליהם עול תורה 

, ושפיר היה י נחנומצות, כי לא היו מחוייבים רק בז' מצות ב
 ך טענת אונס.בכ
 

דמצוה שקיבלו עליהם  )סי' רי"ד ס"ב(אמנם להמבואר ביור"ד 
האבות עליהם ועל זרעם מחויבים הבנים לקיים מדין נדר 
 עיי"ש, וא"כ מאחר שאאע"ה קיים כה"ת כולה עד שלא 
ניתנה, וקבלו על זרעו לאחריו כדכתיב למען אשר יצוה את 

דקה ומשפט, בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צ
ממילא כבר היה עליהם חוב לסבול עול תורה ומצות, וא"כ 
הגם שהיה קבלת התורה באונס, מ"מ כיון דהו"ל כדבר 
  שמחויבים לעשותו דלא חשיב כתליוהו וזבין דמהני ושוב 
אין בכך טענת אונס, וז"ש המדרש רעך ורע אביך אל תעזוב, 

  כבר רעך זה הקב"ה ורע אביך זה אברהם וכו', דמאחר ש
קיבל אברהם את תורת ה' על כן את תורתי אל תעזובו ושוב 

 אין בכך טענת מודעא עכ"ד.
 

א"ר אלעזר  )דף ה:( ודה זרהבאך יש להעיר, דאיתא במסכת ע
מכל בשר דכתיב ומכל החי  נח, ןמנין למחוסר אבר שאסור לב

אמרה תורה הבא בהמה שחיין ראשי אברים וגו', שנים מכל 
 י טעמאאוז"ל, ותימה מ )ד"ה מנין(' והקשו התוסשלה וכו' עיי"ש, 

לא חשיב ליה בהדי ז' מצות שנצטוו ויתחייבו עליו מיתה, ואין 
לומר משום דאזהרתיה לא כתיבא בהדיא, הא מכלל הן אתה 

כדדרשינן מכל עץ הגן אכל תאכל ולא גזל, ודבק  ,שומע לאו
באשתו ולא באשת חבירו, אלא י"ל דהאי קום עשה הוא, 

עכו"ם נודרים נדרים ונדבות כישראל, דמאיש איש מרבינן שה
ואם נדר מחוסר אבר אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם וקום 

  .ועשה לא קחשיב עכ"ל



 

 ז 

למה אומרים  עייןלש ובגליון הש"ס הקשה הגרע"א זצ"ל, די
 לו הבא קרבן שלם, וכי מחוייב הוא בכך להביא קרבן שלם 

לאו  מצווה על נח ןאף בנדר ואמר הרי עלי אפי"ה הרי אין ב
, רק דברוצה להביא מחוסר אבר דלא יחל ועל מוצא שפתיך

            .עכ"ל ,אמרינן לו אל תביא, אבל להביא אחרת  מנ"ל
אינו מצווה בבל יחל, עיין  נח ןהרי דהגרע"א ס"ל בפשיטות דב

ד"ה ודע, שהוכיח מדברי  )פ"י ה"ז(מלכים  כותלה נה למלךשבמ
התוס' דידן דבב"נ איכא בל יחל, ותמה על דבריהם דמנלן, 

האריך טובא בהאי ענינא, ושוב הביא שמצא דאיפלוגי בזה ו
 עיי"ש. )פרק בתרא ה"א(בירושלמי נזיר 

 
ולכאורה י"ל דדברי המלבי"ם הנ"ל דמשו"ה שפיר אהני קבלת 
התורה דהו"ל בכלל תליוהו וזבין דזביניה זביני, משום 
דבלא"ה היו מחוייבים מכבר מצד קבלת האבות וכמש"כ 

מחייבת את הבנים מטעם נדר, א"ש הרמ"א שקבלת האבות 
להדיעות דס"ל דב"נ מצווה על בל יחל, דאז י"ל דמאחר 
שנתחייבו לשמור דרך ה' וקיום מצותיו מחמת קבלת אבותיהם 
שהוא כנדר, על כן חשיב כתליוהו וזבין, אך להדיעות דב"נ 
אינו בבל יחל ולא נתחייבו במצות מדין קבלת אבות, וא"כ הוי 

יו מחויבים, שוב נחשב כתליוהו ויהיב כפיה בדבר שלא ה
 ושייך טענת מודעא.

 
כתב, דיש ללמוד דב"נ  )שם(ובהגהות מצפה איתן במסכת ע"ז 

-)פרשה ל"זמצווה על בל יחל מיעקב אבינו, דאיתא במדרש ויקרא 

רבנן אמרי כל מי שנודר ומשהה נדרו קובר את אשתו, הה"ד  א(
מצווה על בל יחל  יהואני בבואי מפדן מתה עלי רחל, ואי לא ה

 ז'(-)מ"חאך לפימש"כ הרמב"ן פרשת ויחי למה נענש עיי"ש, 
הטעם שלא נקברה רחל בארץ ישראל הוא, משום איסור דשתי 
אחיות, ולכן לא הוליך אותה יעקב למערה כדי שלא יקבור שני 
אחיות, והאבות שמרו התורה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל 

, ולפי"ז ליכא ראיה מכאן ה(-ו)כעיי"ש, וע"ע ברמב"פ' תולדות 
 .דב"נ מצווה על בל יחל

 
כתב לתרץ בהא שנשא  י"ח(-)פרשה י"חאך הרמב"ן בפרשת אחרי 

יעקב שתי אחיות, משום שהתורה אמרה ואשה אל אחותה לא 
תקח לצרור עליה בחייה, וחיישינן שתקנא אחת בחברתה כיון 

ל דנעשות צרות זה לזה ולא חפץ הקב"ה באלה, ולפי"ז י"
דהיכא דליכא לצרור שאינה צרה לחבירתה שרי, וא"כ אצל 
רחל ולאה לא היה שום חשש שיהיו צרות זל"ז, שהרי רחל 

,  )דף י"ג:(מגילה מסכת עצמה מסרה הסימנים ללאה כדאיתא ב
ובודאי שלא היתה שנאה ביניהם, וליכא לצרור לגבייהו, 

  .שובכה"ג שרי גם ב' אחיות עיי"
 

, ובספר )ד"ה איתא בצרור המור(פרשת וישלח  וכתב בספר כסף נבחר
דזהו רק למאן דס"ל דרשינן טעמא  )פ' מקץ ופ' משפטים(יושב אהלים 

דקרא אז יש לומר דהטעם דאסרה תורה שתי אחיות הוא משום 

שלא יהיו צרות זו לזו והיכא דל"ש הטעם ל"ש האיסור, 
משא"כ למאן דס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא אין לחלק וגם 

א שי"ל דאוהבות זו את זו ג"כ יש איסור דב' אחיות היכ
]ועפי"ז כתב לפרש הגאון מוהר"ר יונתן אייבשיטץ עיי"ש, 

מה דכתיב ותקנא רחל  )מאמר מ"ח(זצ"ל בספרו מדרש יונתן 
באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי, 
דאמרה דמאחר דדבר זה מביאני לידי קנאה באחותי א"כ 

 בנו איסור שתי אחיות ומתה אנכי עיי"ש[. נתעורר
 

ואיתא במדרש תנחומא דלכן כרת ה' ברית עם ישראל כאן 
   כדכתיב לעברך בברית ה' אלקיך כיון דהברית ראשונה 
שכרת עמהם בהר סיני נתבטלה ע"י שאמרו ישראל אלה 
אלוהיך ישראל, והקשה בכרם חמד דהא במעשה העגל לא 

כאן הנשים שוב לברית,  חטאו הנשים וא"כ אמאי הוצרכו
אמנם י"ל כמ"ש במדרש יונתן דלכן הוצרכו שוב לברית 

באונס  הה שכרת עמהם בהר סיני לפי שאז היחדשה מלבד מ
 ,ולכן עשה אתם ברית חדשה מרצון ,שכפה עליהם ההר כגיגית

 וזה שייך גם לגבי נשים.
 

ובזה יבואר דבאותו יום שמינוהו לראב"ע לנשיא וניתוספו 
ית המדרש משום דס"ל דמותר ללמוד תורה שלא ספסלי ב
והטעם הוא משום דמצות לאו ליהנות ניתנו, משום לשמה, 

ס"ל דרשינן טעמא דקרא ודהנאת המצוה הו"ל שלא כדה"נ, 
וחצי שיעור אסור משום דחזי לאצטרופי, א"כ י"ל דרק בחצי 
שיעור דשייך לחוש שיצטרף לשיעור, משא"כ בשלא כדה"נ, 

לא כדה"נ מותר, ולפי"ז הטעם שרחל מתה בדרך ולפי"ז י"ל דש
משום שיעקב לא קיים נדרו, דאין לומר דלכן מתה בדרך משום 
איסור שתי אחיות, דהלא דרשינן טעמא דקרא, וליכא איסור 

אעפ"י לפי"ז ודשתי אחיות, וע"כ דב"נ מצווה על בל יחל, 
מ"מ כיון דהו"ל כדבר שמחויבים שמתן תורה היה באונס, 

דלא חשיב כתליוהו וזבין דמהני ושוב אין בכך טענת לעשותו 
ומעתה תקשי דלמה הוצרכו לברית חדשה, דאי"ל  אונס,

דהברית ראשונה נתבטלה במה שאמרו אלה אלהיך ישראל, 
דא"כ למה הוצרכו הנשים דהא הם לא חטאו במעשה העגל, 

באונס שכפה  הום דהברית שכרת עמהם בהר סיני היואי"ל מש
שפיר אהני דהלא , ויש להם טענת מודעא גיתעליהם ההר כגי

קבלת התורה דהו"ל בכלל תליוהו וזבין דזביניה זביני, משום 
דבלא"ה היו מחוייבים מכבר מצד קבלת האבות וכמש"כ 

וע"כ הרמ"א שקבלת האבות מחייבת את הבנים מטעם נדר, 
דהברית הוא כיון דהראשונה נתבטלה במה שאמרו אלה אלהיך 

קשה דלמה באין נשים הא הם לא חטאו במעשה ישראל, ולפי"ז 
 העגל, ולכן דרש דנשים באים לקבל שכר פסיעות ודו"ק.
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