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יל משההוא  
 

אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את 
ופירש"י ז"ל, יש מרבותינו דורשים  האלקים התהלך נח:

אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק 
יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק ואילו 
היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום, ובמסכת 

נקבו בשמות, אמר ר' יוחנן בדורותיו ולא  ()דף ק"ח.סנהדרין 
בדורות אחרים, וריש לקיש אמר בדורותיו כל שכן בדורות 

ורבים ראו כן תמהו  .עיי"ש )אילו הוה בדורות אחרים היה צדיק יותר(אחרים 
להבין סברת מחלוקתם, דאמאי נימא לדרוש לגנאי אם נוכל 

 לדרוש לשבח.
 

, דהנה בספר בנין דוד והנבס"ד, דריו"ח ור"ל אזלי לשיטתם
כתב, דנח לא היה צדיק גמור, דנח חטא במה שלא  )אות מ"ו(

הוכיח אנשי דורו שיעשו תשובה כדאיתא במדרש תנחומא 
, ובגין שנמנע ולא הוכיחם בא מבול לעולם )בפרשתן סי' ט'(

עיי"ש, ובספר ישמח משה פי' אלה תולדות נח רצ"ל דהמבול 
ד שהוא היה הגורם, שהיה שהוזכר אחר כך בפרשה הוא הולי

 לו להתפלל ולבקש רחמים על דורו עיי"ש. 
 

, דהוה ג(-)פרשה ל"אאך יש להעיר, לפי"מ דמבואר במדרש רבה 
אתם מניחים מי  )שוטים שבעולם(רקים  )נח אמר כן לבני דורו(אמר להון 

שקולו שובר ארזים, ומשתחוין לעץ יבש עיי"ש, מבואר מזה 
נודע דעל חטא דע"ז לא מהני דהם עבדו ע"ז, ולפי"מ ד

תשובה, לפי"ז לכאורה י"ל דנח לא חטא במה שלא עורר את 
העם לתשובה, די"ל דלכן נמנע מלהוכיחם, דס"ל כיון דעל 

 חטא דע"ז לא מהני תשובה אין ענין להוכיחם.
 

או לא  בודה זרהאמנם דבר זה אי מהני תשובה על חטא דע
לא, דבספר חמודי  תליא אי אמרינן עשה דוחה שני לאוין או

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

, שנאמר )לא יוכל בעלה הראשון וגו'(תשובה שדוחה את ל"ת שבתורה 
לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש 

ף תחנף הארץ ההיא ואת זנית אחר הישוב אליה עוד הלא חנ
רעים רבים ושוב אלי נאם ה' עיי"ש, ולפי"ז הטעם דמועיל 
תשובה על עבירה משום דאמרינן דעשה דתשובה דוחה 
הל"ת דעבירה, וכ"ז תינח בשאר עבירות דליכא רק מעשה 
העבירה, דהמחשבה לא הוה עבירה, דמחשבה רעה אין 

, )דף ל"ט:(הקב"ה מצרפה למעשה כדאיתא במסכת קידושין 

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

, וא"כ הוי עבירה כפולה במחשבה )שם(כדאיתא בגמ' 
ובמעשה, דקודם העבירה בפועל יש מחשבה, לזה אין בכח 
התשובה לדחות שני העבירות, כנודע שיטת הכריתות דאין 

 י לאוין עכ"ד.עשה דוחה שנ
 

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

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

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

י הגמ', דסד"א דנילף וכן הרמב"ן והרשב"א כתבו לפרש דבר
מאשת אח דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי 

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

הביא דברי הפנ"י  )כלל ב'(והפמ"ג בספר שושנת העמקים 
דנקט בפשיטות דעשה דוחה ב' לאוין,  )דף ח(במסכת ביצה 

ד לאו מה לי תרי מה לי ח )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 בכך ר"י ור"ע, 

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

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

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

 
כתב להוכיח דעשה דוחה ב'  )אות ס"א(ובספר מאה שערים 

ד"ה כולה, דלמ"ל  )דף ה:(לאוין, עפי"ק התוס' במסכת יבמות 
דוחה ל"ת מכלאים בציצית, נילף משריפת  קרא למילף עשה

קדשים מדאיצטריך התם קרא דלא דחי מכלל דבעלמא דחי, 
ותירצו וז"ל, ואומר ר"י דהתם איצטריך קרא שלא תאמר 
דדחי משום דאפילו אוכל נפש שרי, ולמ"ד נדרים ונדבות אין 
קריבין ביו"ט לא איצטריך הכא קרא וכו' עכ"ל, הרי דס"ל 

ים ונדבות אין קריבין ביו"ט ילפינן דלמה דקיי"ל נדר
 משריפת קדשים דעשה דוחה ל"ת.



 

 ב 

ולפי"ז י"ל דיש למילף משריפת קדשים דעשה דוחה ב' 
בשם ספר  ה"ד(-)פ"אלאוין, לפימש"כ השער המלך בהל' יו"ט 

דבבשרא אגומרי יש  ה"ה(-)פ"גמקראי קודש בהל' חמץ ומצה 
, )דף כ"ב:(ביצה  ביה ג"כ איסור כיבוי עיי"ש, וכן מבואר במסכת

, רב הונא )פירות בעשן בשמים לקלוט טעם הבושם(איבעיא להו מהו לעשן 
עיי"ש,  )הגחלים כשנותן אבקת הבשמים עליהם(אמר אסור מפני שמכבה 

הרי דבבשמים הניתנים על האש יש ביה משום כיבוי כש"כ 
דפריך מאי  )דף קל"ד.(בשרא אגומרי, וכמבואר ג"כ במסכת שבת 

א אגומרי ופירש"י דהא קא מכבה עיי"ש, ומעתה שנא מבשר
כיון דאיכא בשריפת קדשים איסור כיבוי ואיסור הבערה הוי 
כמו ב' לאוין, ואף דהוי משם אחד משום הלאו דלא תעשה 
כל מלאכה, מ"מ ב' איסורים כתרי לאוין נינהו לענין עדל"ת, 

ד"ה וע"פ מ"ש,  )דף ח.(וכ"כ בספר פני יהושע במסכת ביצה 
אין עשה דוחה ב' לאוין אין כיסוי דוחה איסור חרישה  דאי

 כיון דיש ביה משום חרישה ומשום כתישה עיי"ש.
 

כתב דלכאורה יש לדחות, דלמה דקיי"ל  )אות ס"ב(ולהלן 
דיש חילוק  )דף כ"א:(ובמסכת מכות  )דף י"ב.(במסכת ביצה 

מלאכות לשבת ואין חילוק מלאכות ליו"ט עיי"ש, הרי דל"ש 
מלקיות על מלאכה אחת, וכיון דאינו לוקה אלא  חיוב ב'

חדא, כחד לאו הוי לענין דחיה, וכעין זה כתב בספר שושנת 
וז"ל, והא דנסתפקנו אי עשה דוחה ב' לאוין  )כלל ב'(העמקים 

או לא, הנה למ"ד מכלאים בציצית ולכאורה התם ב' לאוין, 
בריש לא תלבש וגו' ולא יעלה וגו' ולוקה שמונים וכו', וי"ל ד

יבמות מצריך צריכי העלאה ולבישה וכו' ואינו לוקה כ"א 
חדא וכו' עכ"ל, הרי דבלוקה מלקיות א' חשוב כחד לאו, 
וא"א למילף מיניה דעשה דוחה ב' לאוין, ה"נ ודאי לקי רק 
חדא בהבערה שהיא ג"כ כיבוי וחשוב כחד לאו וכנ"ל, ואין 

ראיה  ראיה משריפת קדשים דעשה דוחה ב' לאוין כמו דאין
 מכלאים בציצית עיי"ש.

 
ומעתה אי ס"ל יש חילוק מלאכות ליו"ט, שפיר ילפינן 
משריפת קדשים דעשה דוחה ב' לאוין, משא"כ למ"ד אין 
חילוק מלאכות ליו"ט, לא ילפינן משריפת קדשים דעשה 

 דוחה ב' לאוין עכ"ד המאה שערים עיי"ש.
 

ייב עליו , יש חורש תלם אחד וח)דף כ"א:(ואיתא במסכת מכות 
משום שמונה לאוין, החורש בשור וחמור והן מוקדשין 
וכלאים בכרם ושביעית ביו"ט כהן ונזיר אבית הטומאה וכו' 
עיי"ש, ובגמרא, אמר ליה עולא לרב נחמן, ולילקי נמי משום 
זורע ביו"ט, אמר ליה תנא ושייר, אמר ליה תנא קתני שמונה 

ק מלאכות ואת אמרת תנא ושייר, אמר ליה רבה יש חילו
)אם עשה שתים ושלוש מלאכות בהעלם בשבת ואין חילוק מלאכות ביו"ט 

 עיי"ש. אחד או עשה מלאכה שיש בה שתי לאוין אינו חייב אלא אחת(
 

ד"ה  )סי' נ"ג דף צ"א. מדפה"ס(והקשה בשו"ת בית אפרים חאו"ח 
ולענ"ד, כיון דהזרעים אסורים בהנאה משום כלאי הכרם הוה 

כיון דר"ל אמר התם דהוי מוקי מתני'  ליה מקלקל, וצ"ל
כר"ע, ובמסכת כלאים איתא, מעשה באחד שזרע כרמו 
בשביעית, ובא מעשה לפני ר"ע ואמר אין אדם מקדש דבר 
שאינו שלו, וכיון דהכא בשביעית מיירי לא הוה מקלקל 
אליבא דר"ע, ולכן פריך ולילקי משום זורע, אך לריו"ח דס"ל 

ואין צריך לאוקים מתני' אליבא התם החופה בכלאים לוקה, 
דר"ע, י"ל דלכן לא חשיב זורע משום שהוא מקלקל, וממילא 

 שאין הכרח לומר דאין חילוק מלאכות ליו"ט וכו' עיי"ש.
 

ומעתה א"ש, דר' יוחנן לשיטתו דס"ל יש חילוק מלאכות 
ליו"ט, ולפי"ז ילפינן משריפת קדשים דאף היכא דאיכא שני 

לפי"ז י"ל דלריו"ח מהני תשובה אף לאוין אמרינן עדל"ת, ו
על חטא דע"ז, ולכן ס"ל לריו"ח דכיון דנח לא הוכיח בני 
דורו לעשות תשובה לכן ס"ל דלא היה צדיק גמור, משא"כ 
ר"ל דס"ל אין חילוק מלאכות ליו"ט, ומעתה לא ילפינן 
משריפת קדשים דעשה דוחה שני לאוין, ולפי"ז לא מהני 

דלכן לא הוכיחם כיון דעל חטא תשובה על חטא דע"ז, וי"ל 
 דע"ז לא מהני תשובה, ושפיר י"ל דהיה צדיק גמור ודו"ק.

 
, דאיתא במסכת )ח"ב(עוי"ל, עפימש"כ בעצי חיים בפרשתן  ב(

, האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני, ובשביל )דף ד.(ר"ה 
שאזכה בה לחיי העולם הבא, הרי זה צדיק גמור, וכתבו 

, אל תהיו מ"ג(-)פ"א, דהא דאמרינן במסכת אבות ()ד"ה בשבילהתוס' 
כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, היינו בתוהא 
על הראשונות אם לא תבוא שאלתו עיי"ש, ומשמע דבאינו 
תוהא על הראשונות מותר לעשות על מנת לקבל פרס,  והוא 

 צדיק גמור. 
 

"כ ויש לומר דנפקא ליה מהכא, דעל מנת לקבל פרס הוא ג
צדיק גמור, דהנה רש"י עה"פ את האלקים התהלך נח כתב, 
שהיה צריך סעד לתומכו, ויש לפרש דמעצמו היה קשה לו 
לעבוד את ה' ולכבוש את יצרו בלי קבלת שכר או מיראת 
העונש, וזהו הסעד ועזר לכבוש את יצרו בשביל שכר מצותיו 
או בשביל העדר העונש, ואמר הכתוב נח איש צדיק תמים, 

פירוש תמים ר"ל שהיה צדיק גמור, ומבואר דגם העושה וה
על מנת לקבל פרס הרי זה צדיק גמור, כדברי התוס' דבאינו 

 תוהא על הראשונות הוא צדיק תמים, היינו צדיק גמור.
 

כתב, דהא אם שרי  )מאמר כ"ח(והנה בייטב פנים לשבת תשובה 
לעשות על מנת לקבל פרס תליא בפלוגתא אי מצוות צריכות 
כוונה מה"ת, דאי שרי לעשות על מנת לקבל פרס שמע מינה 
שאין צריך לעשות המצוות בכוונה שלימה בלתי לה' לבדו, 
אלא דאף כאשר מתכוון להנאת עצמו יצא ידי חובתו, והיינו 
משום דמצוות אין צריכות כוונה, משא"כ אם צריך לקיים 
המצוות רק לשם שמים ואסור לעשות על מנת לקבל פרס 

נן שיכוון בעשייתם לשם שמים, והיינו דצריך כוונת דבעי
 המצוות לצאת ידי חובתו דמצוות צריכות כוונה עיי"ש.



 

 ג 

, אמר רבה בר בר חנה אמר ר' )דף כ"ג.(ואיתא במסכת נזיר 
יוחנן, מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם 
ופושעים יכשלו בם, משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן, 

ו לשום מצוה, ואחד אכלו לשום אכילה גסה, זה אחד אכל
שאכלו לשום מצוה צדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשום 
אכילה גסה ופושעים יכשלו בם, אמר ליה ר"ל, האי רשע 
קרית ליה, נהי דלא קא עביד מצוה מן המובחר פסח מיהא 

  .קא עביד עיי"ש
 

קמיפלגי אי מצות  יש לקישוכתבו האחרונים דר' יוחנן ור
צריכות כוונה, דר' יוחנן דמשוי ליה כרשיעא למי שאכלו 
לשום אכילה גסה, סבר דמצות צריכות כוונה, ולכן כשאכלו 
לשום אכילה גסה ולא כיון לשם מצוה לא יצא ידי חובתו 
ורשע הוא, ור"ל ס"ל מצות אין צריכות כוונה, ולכן אמר נהי 

יין שלא קיים מצוה מן המובחר מצוה מיהא עביד עכ"ד, ]וע
מש"כ ליישב מהא דאיתא  )דף כ"ט.(בטורי אבן מסכת ר"ה 

דר"ל ס"ל מצוות צריכות כוונה  )דף קי"ד:(במסכת פסחים 
 .[עיי"ש

 
ומעתה י"ל דאזלי לשיטתייהו, דר' יוחנן לשיטתו דס"ל 
מצוות צריכות כוונה, ולפי"ז אין רשאי לעשות על מנת לקבל 

ועונש לא  פרס, ולכן כיון שנח קיים המצוות משום שכר
נחשב צדיק רק בדורותיו, דאילו היה בדורו של אברהם לא 
היה נחשב לכלום, משא"כ ר"ל לשיטתו דס"ל מצוות אין 
צריכות כוונה, ושרי לעשות על מנת לקבל פרס, ולכן דרש 

 הכתוב לשבח עכ"ד העצי חיים.
 

, )אות מ"ו(ועפי"ז י"ל באופן אחר, דהבאנו מש"כ בספר בנין דוד 
ה צדיק גמור, דנח חטא במה שלא הוכיח אנשי דנח לא הי

, )בפרשתן סי' ט'(דורו שיעשו תשובה כדאיתא במדרש תנחומא 
ובגין שנמנע ולא הוכיחם בא מבול לעולם עיי"ש, ובספר 
ישמח משה פי' אלה תולדות נח רצ"ל דהמבול שהוזכר אחר 
כך בפרשה הוא הוליד שהוא היה הגורם, שהיה לו להתפלל 

 על דורו עיי"ש. ולבקש רחמים 
 

, דהוה ג(-)פרשה ל"אאך יש להעיר, לפי"מ דמבואר במדרש רבה 
אתם מניחים מי  )שוטים שבעולם(רקים  )נח אמר כן לבני דורו(אמר להון 

שקולו שובר ארזים, ומשתחוין לעץ יבש עיי"ש, מבואר מזה 
דהם עבדו ע"ז, ולפי"מ דנודע דעל חטא דע"ז לא מהני 

י"ל דנח לא חטא במה שלא עורר את  תשובה, לפי"ז לכאורה
העם לתשובה, די"ל דלכן נמנע מלהוכיחם, דס"ל כיון דעל 

 חטא דע"ז לא מהני תשובה אין ענין להוכיחם.
 

עה"פ בני אהרן הנותרים, הביא מה  )פ' שמיני(ובספר פרדס יוסף 
ששמע מפ"ק של הגה"ק מאוסטראווצא זצ"ל, בטעם הדבר 

דה זרה, עפמש"כ קמאי דהא דלא מהני תשובה על חטא דעבו
, וכדאיתא א תעשהדמהני תשובה הוא מטעם עשה דוחה ל

 א תעשהלגדולה תשובה שדוחה  )דף פ"ו:(במסכת יומא 
שבמקדש  א תעשהלשבתורה, וכיון דקיי"ל אין עשה דוחה 

לכן גבי חטא דעבודה זרה שכביכול הרים יד כלפי מעלה 
קדש, ושוב שבמ א תעשהלבקדוש ונורא שמו יתברך, הו"ל כ

שבמקדש, ולכן לא מהני תשובה  א תעשהלאין עשה דוחה 
  .על חטא דעבודה זרה

 
סמוכים לעד לעולם  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 

, ולכן פדות )דף ד.(ין במסכת יבמות דאמרינן עשה דוחה ל"ת עי
שלח לעמו היינו שמועיל תשובה, אבל קדוש ונורא שמו 
היינו אם פגם בשם השם וחטא בע"ז לא מהני תשובה דהו"ל 

 בחינת קדוש דהוא כל"ת שבמקדש עיי"ש.
 

והא דאמרינן דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש, איתא במסכת 
אפילו שלא בלע ת"ל , ת"ר כל אשר יגע, יכול )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 
מרובה מחטאת ונגע בחטאת יקדש להיות כמוה, שאם פסולה 

אף זו שבלעה  היתה החטאת כגון פיגול או פסול אחר, תיפסל
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  )תיפסל משום האי פורתא(
י אמר רבא אין עשה דוחה ל"ת , ומשנ)דלא תאכל דפסולה(

שבמקדש, רב אשי אמר יקדש הוי עשה ואין עשה דוחה ל"ת 
 ועשה עיי"ש.

 
, דרש ר' שמלאי, שש מאות )דף כ"ג:(ואיתא במסכת מכות 

ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים 
, )שבכל יום מזהירים עליו שלא לעבור(וחמשה לאוין כמנין ימות החמה 

)דכל אבר ארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם ומאתים ו

, אמר רב המנונא מאי קרא, תורה צוה לנו ואבר אומר לו עשה מצוה(
)והיינו דכתיב משה מורשה, תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי 

)הרי שית , אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום תורה צוה לנו משה(

 עיי"ש. מאה ותליסרי(
 

 )דף ע"ד ע"ג מדפה"ס(שראל על תרי"ג מצות מצוה כ"א ובספר בית י
הקשה, דלכאורה יש להבין מחלוקת רבא ורב אשי, דרבא לא 
אסיק לומר דיקדש הוה עשה, ורב אשי אמר דיקדש הוה 
עשה, וקשה ממנ"פ, או דלרבא חסר אחת ממנין תרי"ג מצות 
או לרב אשי יש יתר אחת על מנין תרי"ג, וכקושית התוס' 

ד"ה ר' ישמעאל, גבי מחלוקת ר"ע ור"י  )דף ג.(טה במסכת סו
אם לה יטמא, וקנא את אשתו, לעולם בהם תעבודו אם הנך ג' 

 הוה רשות או חובה עכ"ק.



 

 ד 

כתבנו ליישב,  דהנה  )שנת תשס"ד(ובחידושנו לפרשת לך 
הראשונים נחלקו אי מצות תפלה הוא מה"ת או מדרבנן, 

מה"ת להתפלל בכל  כתב, מ"ע ה"א(-)פ"אדהרמב"ם בהל' תפלה 
יום שנאמר ועבדתם את ה' אלקיכם, מפי השמועה למדו 
שעבודה זו היא תפלה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם, אמרו 
חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה, וכ"כ בספר המצות 

האריך טובא וחולק וס"ל  )שם(עיי"ש, והרמב"ן בהשגות  )מ"ע ה'(
  .דתפלה הוא רק מדרבנן עיי"ש

 
ז י"ל דרבא ס"ל כשיטת הרמב"ם דילפינן מקרא ולפי"

ולעבדו בכל לבבכם דתפלה הוא מ"ע מה"ת, ומני ליה למצות 
תפלה בהדי תרי"ג מצות ובזה נשלם מנין המצות, ולכן א"א 
לומר דיקדש הוי עשה, דא"כ יש יתר אחת על מנין תרי"ג, 
ורב אשי ס"ל כהרמב"ן דהקרא ולעבדו בכל לבבכם אסמכתא 

ומצות תפלה ל"ה בכלל התרי"ג מצות, ולכן  בעלמא הוא,
צריך לומר דיקדש הוי עשה, דבכך יהיו נשלמין מנין התרי"ג 

 מצות עכ"ד.
 

כתב, דזה אי מצ"כ מה"ת או  )פרשת ואתחנן(ובספר פרדס דוד 
מדרבנן תליא אי חיוב תפלה הוא מה"ת או מדרבנן, 
דהרמב"ם ס"ל דמ"ע מה"ת להתפלל בכל יום, והרמב"ן ס"ל 

פלה הוא רק מדרבנן, דפלוגתתם תליא בקרא ולעבדו בכל דת
איתא לאהבה את ה"א ולעבדו  )דף ב.(לבבכם, דבמסכת תענית 

בכל לבבכם איזו היא עבודה שהוא בלב הוה אומר זו תפלה, 
ולפי"ז אי דרשינן האי קרא לתפלה לפי"ז ליכא ילפותא 
לכוונת המצוה ואמרינן דמה"ת א"צ כוונה, משא"כ אי ס"ל 

פלה הוא מדרבנן, והקרא לא קאי לענין תפלה והך דתענית דת
אסמכתא בעלמא הוא, א"כ דרשינן קרא ולעבדו בכל לבבכם 

 על כוונת המצוה ואמרינן דמצ"כ מה"ת עיי"ש.
 

היוצא לנו מזה, דאי ס"ל מצות צריכות כוונה, אז הקרא 
ולעבדו לא קאי לענין תפלה, ותפלה הוא מדרבנן, וי"ל 

ולכן לא אמרינן עשה דוחה ל"ת, ולפי"ז  דיקדש עשה הוא,
י"ל עשה דוחה ל"ת שבמקדש, ותשובה מהני על חטא דע"ז, 
משא"כ אי ס"ל מצות אין צריכות כוונה, וקרא ולעבדו קאי 
על תפלה, וס"ל תפלה הוא מה"ת, ולפי"ז יקדש לא הוי עשה, 
והטעם דלא אמרינן עשה דוחה ל"ת, משום דאין עשה דוחה 

 פי"ז לא מהני תשובה על חטא דע"ז.ל"ת שבמקדש, ול
 

לשיטתו דס"ל מצות צריכות  בי יוחנןומעתה מבואר דר
כוונה, והקרא ולעבדו לא קאי לענין תפלה, ותפלה הוא 
מדרבנן, וי"ל דיקדש עשה הוא, ולכן לא אמרינן עשה דוחה 

שבמקדש,  א תעשה, ולפי"ז י"ל עשה דוחה לא תעשהל
 בי יוחנןולכן ס"ל לר ,בודה זרהותשובה מהני על חטא דע

דכיון דנח לא הוכיח בני דורו לעשת תשובה לכן ס"ל דלא 
  .היה צדיק גמור

דס"ל מצות אין צריכות כוונה, וקרא  יש לקישמשא"כ ר
ולעבדו קאי על תפלה, וס"ל תפלה הוא מה"ת, ולפי"ז יקדש 

, א תעשהלא הוי עשה, והטעם דלא אמרינן עשה דוחה ל
ת שבמקדש, ולפי"ז לא מהני משום דאין עשה דוחה ל"

תשובה על חטא דע"ז, וי"ל דלכן לא הוכיחם כיון דעל חטא 
 דע"ז לא מהני תשובה, ושפיר י"ל דהיה צדיק גמור ודו"ק.

 
 

**** 
 
 

ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה 
,  ובילקוט ה'(-)פרשה ל"גואיתא  במדרש רבה  אשר עשה:

רש ר' עקיבא מעשה של דור המבול , ד)איוב רמז תתק"י(שמעוני 
בגינזק ולא  בכו, וכיון שהזכיר להם מעשה איוב מיד בכו 
וכו' עיי"ש, ויש להבין אמאי כשהזכיר להם מעשה איוב בכו 

 על מעשה של דור המבול.
 

דהנה בספר בנין דוד  והנבס"ד, דריו"ח ור"ל אזלי לשיטתם,
מה שלא כתב דנח לא היה צדיק גמור, דנח חטא ב )אות מ"ו(

הוכיח אנשי דורו שיעשו תשובה כדאיתא במדרש תנחומא, 
ובעבור שנמנע ולא הוכיחם בא מבול לעולם, אך אי אמרינן 

)פרשת דבבני נח לא מהני תשובה, כדאיתא במדרש תנחומא 

, דלעכו"ם לא מהני תשובה דכתיב ישא ה' פניו אליך, האזינו(
עולם אליך נושא פנים כשחוזרים בתשובה ולא לאומות ה

לפי"ז לא חטא נח במה שלא עורר העם לתשובה,  עיי"ש,
 דהא בבני נח לא מהני תשובה עיי"ש. 

 
וכבר האריכו המפ', דאמאי עשה הקב"ה כן דרק לבני ישראל 

)ועיין בספר בני יששכר חודש סיון מאמר ב' אות מהני תשובה, ולא לגויי הארץ, 

 .ה' שהביא כמה טעמים ע"ז(
 

 )פרשת נח שנת תשע"ד(קלויזענבורג שליט"א -וכ"ק אדמו"ר מצאנז
אמר לבאר הטעם דלגבי ב"נ לא מהני תשובה, דהנה בספר 

הקשה, דהאיך מהני תשובה שיתקרב  )פ' נצבים(כתנות אור 
, דכל )דף ע"ג:(החוטא להקב"ה, הלא קיי"ל במסכת פסחים 

הנראה ונדחה שוב אינו חוזר ונראה עיי"ש, והאדם שהיה 
נדחה מקדושתו, איך יהיה חוזר ונראה  נראה תחלה וכשחטא

עכ"ק, ותירצו המפ', די"ל דדוקא גבי בהמה דסופו לשחיטה 
ואמרינן דכל העומד לשחוט כשחוט דמי שפיר ס"ל דנדחים, 
משא"כ גבי אדם הגם דסוף אדם למות, מ"מ משום זה לא 
חשוב כמת משום דסופו לחזור ולחיות לתחיית המתים, 

י אזלינן בתר השתא הרי חי הוא, וממילא ממנ"פ הוה כחי דא
אי אזלינן בתר סופו הרי סופו לחיות חיים הנצחיות, וממילא 
להכי אמרינן גבי אדם דאין דיחוי בבעלי חיים ושפיר מהני 

 תשובה עכ"ד. 
 



 

 ה 

אך כ"ז א"ש רק לגבי ישראל העומדים לתחיית המתים, 
משא"כ בבני נח דאין עומדים לתחיית המתים, לגבי דידהו 

דאם נראו ונדחו אינם חוזרים ונראים, ולכן לא מהני  אמרינן
קלויזענבורג -תשובה לבני נח, עכ"ד האדמו"ר מצאנז

 שליט"א.
 

אך יש לתרץ קושית המפ' הנ"ל דאמאי מהני תשובה נימא 
נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, דנודע מאמר הבעש"ט הק' 

, שוחט "ה.()דף ע, אהא דאיתא במסכת שבת )הובא באורח לחיים פרשת לך(
)ד"ה משום מאי מחייב, רב אמר משום צובע, וכתבו התוס' 

אשוחט דעלמא קאי, והכוונה כי שוחט דעלמא רומז על  שוחט(
, )דף נ"ב.(מלאך המות שהוא היצר הרע, ואיתא במסכת סוכה 

   דלעתיד לבא ישחוט אותו השי"ת, ולכאורה יפלא מה זה
עושה רק מה ועל מה זה, למה יענש כ"כ, הלא הוא אינו 

שמחויב לעשות מצד גזרתו ית"ש, כי לכך הוא נברא להטות 
את לבות בני אדם אל דרך הרע, אמנם המלך המשפט יביאו 
במשפט על כל נעלם, היינו שלפעמים הולך בתחבולות 
שונות לצבוע איזה דבר עבירה בצבע יקרה שיהא נדמה כאלו 

ביאו הוא מצוה, וזה לא צוה לו השי"ת, לכן על כל אלה י
משום מאי  )היינו שוחט דעלמא(במשפט, וזהו דאמרינן שוחט 

מחייב, והלא הוא עושה רצון קונו, ומשני משום צובע, היינו 
שהוא צובע את העבירה כאלו הוא מצוה, ובשביל זה לא 

  .נברא ועל כן חייב עכ"ד
 

ד"ה הכא, דדיחוי  )דף י"ב:(והנה שיטת הר"ת במסכת זבחים 
י עיי"ש, ולפי"ז שפיר מהני תשובה, ולא בטעות לא הוי דיחו

קשה הלא הוי נראה ונדחה, כיון דכל הדיחוי בא ע"י טעות, 
דהיינו שהיצה"ר צבע לו העבירה ואמר שהוא מצוה, ודיחוי 

 בטעות לא הוי דיחוי.
 

ד"ה התם הקשו, אמאי ס"ל  )דף ס"ד.(והנה התוס' במסכת יומא 
ו בבעלי חיים, אמאי דיחוי מעיקרו הוי דיחוי אפיל בי יוחנןלר

לא יליף ממחוסר זמן דלא אמרינן דיחוי מעיקרו הוי דיחוי 
 עכ"ק. 

 
כתב הגאון  )שנה ט' חוברת א' סי' ו'(ובקובץ ברכת שלמה כתר תורה 

 )סי' צ"א(רשין זצ"ל לתרץ, דהנה בשו"ת אבני צדק במשע
הקשה, לפי שיטת הר"ת הנ"ל, דגבי הפריש קרבן על חלב 

   לב מותר, דלא שייך לומר דיחוי, כיון והורו בית דין שח
שלא נדחה אלא ע"י טעות בית דין ולא אמרינן דיחוי בטעות 

 ה"ח(-)פ"געיי"ש, ולפי שיטת המשנה למלך בהל' איסורי המזבח 
דמחוסר זמן פסול להקרבה מחשש נפל, א"כ ממילא אם 
   שהה שמונה ימים איגלאי מילתא למפרע שלא היה נפל, 

ב למילף דבעלי חיים אינן נדחין ממחוסר זמן, א"כ איך רצה ר
  הרי מחוסר זמן הו"ל דיחוי בטעות, דהא נתברר לאחר 
שמונה ימים דלא היה נפל ודיחוי בטעות לא הוי דיחוי עכ"ק 

 האבני צדק.

אך י"ל, דלכאורה איך נוכל לומר דהוי מחוסר זמן משום 
חשש נפל, נימא ספיקא דאורייתא לקולא לשיטת הרמב"ם 

דספיקא  )פ"י הכ"ז(ובה' כלאים  )פ"ט הי"ב(' טומאת מת בה
דאורייתא מה"ת לקולא, אך די"ל עפי"ד רש"י במסכת חולין 

ד"ה נתקו לעשה, דמקריב קרבן פסול עובר בלא ירצה  )דף פ"א.(
ובהל' כלי  )פ"י הל"ב(עיי"ש, ולפי שיטת הרמב"ם בהל' כלאים 

עבודה עיי"ש, דכלאים אסור שלא בשעת  )פ"ח הל' י"ב(המקדש 
ובשעת עבודה דמותר כתבו המפ' דהוא משום עשה דוחה 
ל"ת, ולפי דברי הר"ן סוף מסכת יומא, דשני לאוין חמורין 

עיי"ש, וכיון דכאן  )מצוה רס"ח(מכרת עיי"ש, ועיין במנחת חינוך 
 הוי ספק בשני לאוין י"ל דאזלינן בספיקא לחומרא.

 
ר בשעת עבודה ולכאורה יש להעיר, דהנה הא דכלאים מות

משום דאמרינן עשה דוחה ל"ת, הוא עפימש"כ הרמב"ן 
, דלכן אמרינן עשה דוחה ל"ת משום ח(-)פרשה כבפרשת יתרו 

דעשה הוי מאהבה ול"ת מיראה ואהבה גדולה מיראה עיי"ש, 
ונודע מש"כ הלבוש דבשבת אומרין באהבה משום דשבת 
קבלו במרה ולא הוצרכו לכפיית ההר, ומעתה יש לחדש 
דלגבי משה רבינו דהיה בשעת מתן תורה על ההר, וא"כ 
לדידיה הוי הל"ת ג"כ באהבה, ולפי"ז לגבי משה רבינו לא 

 אמרינן עשה דוחה ל"ת וזה דבר חדש. 
 

דמשה  )דף ק:(ולפי"ז יש להעיר לפי"מ דמבואר במסכת זבחים 
רבינו כהן גדול היה וחולק בקדשי שמים היה שנאמר מאיל 

עיי"ש, ולפי"מ  )לשון חלוקה ככהנים(למנה  המלואים למשה היה
דאכילת קדשים הוי עבודה  )דף ס"ח:(דמבואר במסכת יומא 

ובעי בגדי כהונה עיי"ש, וא"כ לכאורה איך היה מותר למשה 
רבינו לאכול מקדשי שמים, כיון דאכילת קדשים בעי בגדי 
כהונה, ובגדי כהונה דמותר הוא משום עשה דוחה ל"ת, 

 נו לא אמרינן עשה דוחה ל"ת.ולגבי משה רבי
 

דמשה רבינו כה"ג היה, וא"כ  )שם(אך רב הוא דס"ל בזבחים 
לרב שפיר עכצ"ל דכלאים הותר שלא בשעת עבודה ג"כ, ולא 
משום עשה דוחה ל"ת, ולפי"ז ליכא כאן ספק בשני לאוין, 
ולפי"ז ליכא למימר דמחוסר זמן הוא מחשש נפל, דתקשי 

לקולא, וע"כ דמחוסר זמן  נימא ספיקא דאורייתא מה"ת
גזירת הכתוב הוא, ולכן שפיר יליף ממחוסר זמן דלא אמרינן 
דיחוי, אבל ר' יוחנן י"ל דס"ל דמשה היה זר דפליגי שם בזה 
עיי"ש, וא"כ תו י"ל דמחוסר זמן משום חשש נפל, וא"כ 
לפי"ז א"ש דלא אמרינן דיחוי, ולפי"ז מתורץ קושית התוס' 

"ח דדיחוי מעיקרו לא הוי דיחוי הנ"ל אמאי לא יליף ריו
ממחוסר זמן, די"ל דר' יוחנן דס"ל דמשה היה זר, ומעתה 
הטעם דמחוסר זמן פסול להקרבה הוא מצד חשש נפל, 
ולפי"ז מחוסר זמן הו"ל דיחוי בטעות דלא הוי דיחוי עכ"ד 
הגאון משעברשין זצ"ל, מבואר מזה דאי ס"ל דמשה היה זר, 

י דיחוי, ושפיר מהני תשובה, אז י"ל דדיחוי בטעות לא הו
 ולפי"ז י"ל דגם לגבי ב"נ מהני תשובה.



 

 ו 

ולכאורה יש להוכיח דר' יוחנן ס"ל דמשה רבינו היה זר, 
, דכשעלה משה למרום הראה לו ב(-)פרשה מדאיתא בשמות רבה 

כל כלי המשכן ואמר לו כך וכך עשה, בא  דוש ברוך הואהק
דוש ברוך הקמשה לירד, סבור שהוא עושה אותו, קרא לו 

משה, מלך עשיתיך, אין דרך המלך לעשות  מר ליהא הוא,
דבר, אלא גוזר, ואחרים עושים, אף אתה אין לך רשות 
לעשות דבר, אלא אמור להם והם עושים וכו' עיי"ש בפירוש 

  .מהרז"ו
 

הקשה, דהיאך נוכל לומר שמשה  )אות מ"ג(ובספר בית המדרש 
, דאין )פ"ו ה"א(ים היה מלך, לפי"מ דאיתא בירושלמי שקל

מושחין כהנים למלכים שנאמר שום תשים עליך מלך וסמיך 
וכיון  ליה לא יהיה לכהנים הלוים חלק ונחלה עיי"ש,

דמרע"ה היה כהן, היאך אפשר למרע"ה להיות כהן ומלך 
 עיי"ש.

 
אך בספר נחלת יעקב פרשת ברכה כתב דגבי משה רבינו 

י"ד המהרש"א שפיר אמרינן דאפשר להיות מלך וכהן, לפ
לכהן להיות מלך, דהא  י אפשרדלכן א )דף ס"ו.(במסכת קידושין 

מקום יש בראש להניח שני תפילין, ומלך צריך להלביש כתר 
מלך בראשו, ויש לו עןד מקום להניח תפילין, וכמו כן הכהן 
צריך להלביש את הציץ נזר הקודש בראשו, ויש לו ג"כ עוד 

ן אם יהיה מלך וכהן וישא מקום להניח תפילין בראשו, לא כ
על ראשו הכתר והציץ, לא יהיה לו מקום להתפילין, ולכן אין 

  .מושחין כהונה למלכים עיי"ש
 

וכ"ז יונח בכל האנשים, אבל משרע"ה שבשבילו נברא 
העולם כמבואר במדרש בראשית ברא וגו' בשביל משה 
שנקרא ראשית, והיינו טעמא דכל הנבראים שנתהוו מאדם 

, אבל ם הראשוןהנו מאכילת עץ הדעת שאכל אדהראשון נ
, ולא נהנה מאכילת ם הראשוןאדמשרע"ה היה מהקנה של 

, ולא חטא בעץ הדעת, ע"כ ם הראשוןאדעץ הדעת שאכל 
בשבילו נברא העולם, ונודע מש"כ הקדמונים דתפילין הוא 
כדי לתקן חטא אדה"ר, וכיון דמשרע"ה לא חטא, ע"כ לא 

, ושפיר היה יכול להיות כהן ומלך היה צריך להניח תפילין
 ביחד עכ"ד.

 
אך י"ל דזה תליא אי ס"ל דרשינן טעמא דקרא או לא דרשינן, 
     דאי ס"ל דרשינן טעמא דקרא אז י"ל דהטעם דאין 
מושחין כהנים למלכים כמש"כ המהרש"א דאם יהיה מלך 
וכהן וישא על ראשו הכתר והציץ, לא יהיה לו מקום 

ל דמשה רבינו שלא היה צריך להניח להתפילין, ולכן י"
תפילין, שפיר יכול להיות כהן ומלך, משא"כ אי ס"ל לא 
דרשינן טעמא דקרא, אז לא אמרינן הטעם דאין מושחין 
כהנים למלכים כדברי המהרש"א הנ"ל, וגם אצל משה רבינו 

 אמרינן דאין מושחין כהנים למלכים.
 

סמא, דרבינא פליגי רבינא ורב  )דף י:(ובמסכת בבא מציעא 
ס"ל היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה היכא דשליח בר 

)שאף הוא מוזהר על הדבר, התם פטור השולח, דאמרינן ליה דברי הרב ודברי חיובא הוא 

, אבל בחצר דלאו בר חיובא הוא התלמיד דברי מי שומעין, ולא היה לו לעשות(
א מיחייב שולחו, ורב סמא אמר היכא אמרינן אשלד"ע היכ

ואי בעי לא עביד, אבל חצר דבעל  )את השליחות(דאי בעי עביד 
 כרחיה מותיב בה מיחייב שולחו עיי"ש. 

 
דרבינא ורב  )אות ז'(וכתב בספר מלא הרועים ערך טעמא דקרא 

סמא פליגי אי דרשינן טעמא דקרא או לא דרשינן, דהא דאין 
 משחוטי )דף מ"ג.(ילפינן במסכת קידושין  שליח לדבר עבירה

חוץ דכתיב דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, הוא ולא שלוחו, 
או כיון דגבי מעילה ושליחות יד אמרינן יש שליח לדבר 
עבירה, הוה ליה שני כתובים הבכ"א דהוי ג"כ כמו מיעוטא, 

אין שליח לדבר ואי דרשינן טעמא דקרא אמרינן דמשו"ה 
משום דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין,  עבירה

יכא דאינו בר חיובא לא שייך זה, ורב סמא ס"ל דלא וה
 דרשינן טעמא דקרא עיי"ש. 

 
כתב, דריו"ח  )חקירה ט"ז(ובספר חקר הלכה מבעל האור חדש 

דלגבי אשלד"ע אין חילוק בין שוגג  )דף נ"א.(דס"ל במסכת ב"ק 
למזיד, ס"ל כרב סמא דאשלד"ע אמרינן רק היכא דאי בעי 

יון דמחלק בין אי בעי עביד ובין עביד אי בעי לא עביד, דכ
בעכ"ח, ולא מחלק בין היכא דהשליח בר חיובא או לא, א"כ 

, דגם אין שליח לדבר עבירהגם כשהשליח שוגג אמרינן 
בשוגג שייך אי בעי עביד עיי"ש, ולפי"ז ריו"ח דס"ל כרב 
סמא ע"כ דס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, ועיין בשו"ת עצי 

מטעמא אחרינא דריו"ח ס"ל דלא דכתב שם  )סי' ל'(חיים 
 דרשינן טעמא דקרא עיי"ש.

 
ולפי"ז ר' יוחנן דס"ל לא דרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז לא 
אמרינן דלכן אין מושחין כהנים למלכים כמש"כ המהרש"א 
דאם יהיה מלך וכהן וישא על ראשו הכתר והציץ, לא יהיה לו 

ין מקום להתפילין, ולפי"ז גם אצל משה רבינו אמרינן א
מושחין כהנים למלכים, ולכן ס"ל דמשה היה זר, משא"כ רב 

  .י"ל דס"ל דרשינן טעמא דקרא
 

ומעתה י"ל דהטעם דאין מושחין כהנים למלכים כמש"כ 
המהרש"א דאם יהיה מלך וכהן וישא על ראשו הכתר והציץ, 
לא יהיה לו מקום להתפילין, ולכן י"ל דמשה רבינו שלא היה 

ולכן ס"ל  פיר יכול להיות כהן ומלך,צריך להניח תפילין, ש
 דמשה רבינו היה כהן.

 
)דרוש ובספר שמנה לחמו  )עמוד שני אות י"א(ובספר עמודיה שבעה 

כתבו, דיעקב נתגלגל באיוב ובאו היסורים עליו כדי  לסוכות פ"ב(
 לתקן החטא דשתי אחיות עיי"ש. 

 



 

 ז 

ונודע קו' המפרשים דהיאך לקח יעקב שתי אחיות, כיון 
ות שמרו כל התורה עד שלא ניתנה, וכתב הרמב"ן ז"ל דהאב

לתרץ, משום שהתורה אמרה ואשה  י"ח(-)פרשה י"חפרשת אחרי 
ייה, וחיישינן שתקנא אל אחותה לא תקח לצרור עליה בח

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

נאות זו את זו , בודאי לא יהיו שו)דף י"ג:(במסכת מגילה 
 ובכה"ג לא אסרה התורה עיי"ש. 

 
, ובספר )ד"ה איתא בצרור המור(וכתב בספר כסף נבחר פרשת וישלח 

דזהו רק למאן דס"ל דרשינן  )פ' מקץ ופ' משפטים(יושב אהלים 
טעמא 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 היכא שי"ל דאוהבות זו את זו ג"כ יש איסור דב' 

  .אחיות עיי"ש
 

]ועפי"ז כתב לפרש הגאון מוהר"ר יונתן אייבשיטץ זצ"ל 
מה דכתיב ותקנא רחל באחותה  )מאמר מ"ח(בספרו מדרש יונתן 

מתה אנכי, דאמרה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין 
דמאחר דדבר זה מביאני לידי קנאה באחותי א"כ נתעורר בנו 

 איסור שתי אחיות ומתה אנכי עיי"ש[.
 

ובזה יבואר המדרש, דבתחלה כשסיפר להם ר' עקיבא מעשה 
דור המבול לא בכו, שהרי חשבו דס"ל דדרשינן טעמא דקרא, 

בה ומשה רבינו היה כהן, ולפי"ז הטעם דלא אמרינן גבי תשו
דיחוי, משום שישראל עומדין לתחיית המתים, ולפי"ז גבי 
בני נח לא מהני תשובה, ולא היה בידם לעשות תשובה, אך 
כששמעו מעשה דאיוב דנענש משום דצריך לתקן החטא 
דשתי אחיות, ולפי"ז ס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז 

ז ס"ל דמשה היה זר, וי"ל דדיחוי בטעות לא הוי דיחוי, ולפי"
י"ל דגם בב"נ מהני תשובה, ולכן אז התחילו לבכות על אנשי 

 דור המבול שהיו יכולים לעשות תשובה ודו"ק.
 
 

עוי"ל, דהנה הטעם דאיוב נענש ביסורין מבואר במסכת  ב(
, דשלשה היו באותה עצה דהבה נתחכמה, )דף י"א.(סוטה 

בלעם, איוב ויתרו, בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נדון 
יתרו שברח זכו בניו לשבת בלשכת הגזית עיי"ש,  ביסורין,

דאיוב היה מקריבי עייטא דפרעה,   )פ' בא דף ל"ג.(ואיתא בזוה"ק 
וכד קם פרעה עלייהו דישראל בעא לקטלא להון, א"ל לא, 
אלא טול ממונהון ושליטא על גופיהון בפולחנא קשיא ולא 

ין תקטול להון וכו' ובמה דאיהו דן ביה איתדן ונענש ביסור
 בגופו עיי"ש. 

 

וכתבו המפ' דלכאורה עבור זה אינו ראוי לעונש, דעבור 
גזירה זו הרי  נצמח טובה לישראל, לפימ"ש המפ' לתרץ 
דלכן יצאו ממצרים קודם הזמן דקושי השעבוד השלים הזמן,  

, אמרו ישראל לפני א(-)פרשה ט"ואיתא במד"ר פרשת בא כד
מרת לנו הקב"ה רבון העולמים, ארבע מאות שנה א

להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר להם כבר שלמו, שנאמר 
דקושי  )שם(הנה הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר  י"א(-)שה"ש ב

 עכ"ד. השעבוד הדומה לסתיו השלים הגלות עיי"ש
 

, דאי אמרינן )פרק א' סי' ד'(אך לפימש"כ בספר קרבן שבת 
דאאע"ה שחרר את הגר וישמעאל הוה בנו של אאע"ה, א"כ 
גם הוא בכלל הגזירה דכי גר יהיה זרעך, ולא יצאו ישראל 
ממצרים קודם הזמן, דהחצי מן הד' מאות שנים מוטל על 
ישמעאל עכ"ד, ולפי"ז לא הוצרכו לקושי השעבוד, ולכן 

 ראוי איוב לעונש.
 

, דזה אי אברהם היה יכול )שם(ומבואר בספר קרבן שבת 
   ין הגוף, לשחרר את הגר תלוי אי קנין פירות הוה כקנ

דוולד הבא מן השפחה אינו  )סי' קנ"ו(דאיתא בטור אבהע"ז 
פוטר מן החליצה ומן הייבום, ואם שחרר השפחה קודם לכן 
אותו וולד פוטר מן החליצה ומן הייבום, וכתב הרב נטרונאי 
גאון, דדוקא שהשפחה היא שלו אז יש לו רשות לשחררה, 

אדם עושה ובודאי שחררה קודם שבא עליה, חזקה אין 
בעילתו בעילת זנות, אבל אם אין השפחה שלו אז אין לו 

)פרשה רשות לשחררה עיי"ש, ולפי"מ דאיתא בבראשית רבה 

עה"פ ולה שפחה מצרית, תני לה ולא לו, שהגר שפחת  א(-מ"ה
מלוג היתה וכו' עיי"ש, עכצ"ל שישמעאל לאו בכלל זרע 
 יחשב, שלא היה לאברהם רשות לשחרר אותה, שלא היה

 השפחה שלו. 
 

 שהבעל  )דף מ"ז:(אך לפי"מ שאמרו חז"ל במסכת כתובות 
אוכל פירות מנכסי מלוג, א"כ למ"ד דקנין פירות כקנין הגוף 
דמי, אז י"ל שיש לו רשות לשחררה, אף שלא היתה השפחה 
שלו, מ"מ אחרי שהיתה נכסי מלוג והפירות מן אותה שפחה 

מנה, וא"כ הגוף בלא זאת הם שלו, דהיינו הבנים שנולד מ
ג"כ נקנה לו וכמו שהיה שלו, ויש לו רשות לשחררה, 
ומעמידין אותו על חזקתו שאין אדם עושה בעילתו בעילת 
זנות, אבל למ"ד דל"ה כקנין הגוף, אז לא היה רשות לאאע"ה 

 לשחררה עכ"ד.
 

היוצא לנו מזה, דאי ס"ל דקנין פירות הוה כקנין הגוף, א"כ 
את הגר, ואמרינן דבודאי שחררה  היה לאאע"ה רשות לשחרר

דמעמידין אותו על חזקתו דאין אדם עושה בעילתו בעילת 
זנות, ולפי"ז ישמעאל הוה בנו של אאע"ה, וי"ל דחצי הגלות 
חל על ישמעאל, ולכן יצאו מקודם הזמן, ולא צריכין לקושי 

 השעבוד ושפיר נענש איוב.  



 

 ח 

ואתה קח  מפרש הקרא )עה"ת(והנה בחידושי מהרי"ל דיסקין 
לך מכל מאכל וגו' והיה לך ולהם לאכלה, דלכאורה יש 
לדקדק דאמר מקודם לך ואח"כ להם, מהא דאיתא במסכת 

, אמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיאכל )דף מ'.(ברכות 
קודם שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר ונתתי עשב בשדך 
לבהמתך והדר ואכלת ושבעת עיי"ש, ולפי"ז הול"ל והיה 

 )דף נ"ט:(לך" לאכלה, ויש לתרץ דאיתא במסכת סנהדרין "להם ו
אדה"ר לא הותר לו בשר לאכילה דכתיב לכם יהיה לאכלה 

)לאחר ולכל חית הארץ ולא חית הארץ לכם, וכשבאו בני נח 

התיר להם שנאמר כירק עשב נתתי לכם את כל  שיצאו מן התיבה(
עיי"ש, נמצא דבעת שהיה נח בתיבה לא היה לנח בבעלי 

ים כ"א קנין פירות, והיינו להשתמש בהם למלאכה חי
כדאיתא שם בסנהדרין, ולא קנין הגוף לאכלם, והנה אנן 

)דף קיי"ל דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי עיין במסכת גיטין 

בתוס' ד"ה אי לאו, נמצא דלא נקרא "בהמתו" ואינו  מ"ח.(
 מחוייב להקדים אכילתה, ולכן מדויק סדר הכתוב הנ"ל והי'

 לך מקודם ואח"כ ולהם לאכלה עכ"ד.
 

הביא מהזוה"ק דמשו"ה לא הגין נח  )אות ל"א(ובבנין דוד עה"ת 
על הדור דהיה לו להקריב קרבן קודם המבול עיי"ש, 
ולכאורה לפי הנ"ל דלא היה לו לנח בבהמות כ"א קנין 
פירות, וא"כ אי ס"ל דלאו כקנין הגוף דמי א"כ לא שייך 

דורו משום שלא הביא קרבן, דמה  לומר דלכן לא הגין על
היה לו לעשות כיון דלא הוה מכם, אמנם אי ס"ל דהוה כקנין 
הגוף והוה שלו, שפיר היה יכול להביא קרבן, וכיון דלא 

 הביא שפיר שייך לומר דלכן לא הגין על הדור.
 

ובזה יבואר המדרש, דבתחלה כשסיפר להם ר' עקיבא מעשה 
"ל קנין פירות ל"ה כקנין דור המבול לא בכו, דכיון דקיי

הגוף, ונח לא היה בבהמות שלו רק קנין פירות לא היה יכול 
להביא קרבן, ולא היה להם מה להגין עליהם, אך כששמעו 
מעשה איוב דנענש משום שהיה באותה עצה, דאין לו 
אמתלא דעי"ז יצא טובה לבני ישראל שיצאו עי"ז קודם 

היה לאברהם אבינו הזמן, כיון דישמעאל נקרא זרע אברהם ד
רשות לשחרר את הגר משום דקנין פירות הוה כקנין הגוף, 
וחצי הגלות חל על ישמעאל, ולפי"ז שפיר היה יכול נח 

 להביא קרבן ולהגין על דורו, ולכן בכו ודו"ק.
 
 
 

***** 
 
 
 
 

וישלח את העורב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים 
ך הה"ד שלח חשך ויחשיואיתא במדרש מעל הארץ: 

 ותמוה. ולא מרו את דברו
 

, ה(-)בראשית רבה פרשה ל"גוהנבס"ד, דרשיז"ל הביא ממדרש אגדה 
מוכן היה העורב לשליחות אחרת בעצירת גשמים בימי אליהו 

)פרשה שנאמר והעורבים מביאים לו לחם ובשר, והוא ממד"ר 

  .עיי"ש ל"ג(
 

במסכת  , עפ"י מאמרם ז"ל)בתורת משה ד"ה וישלח וגו'(ומבאר החת"ס 
שהיה העורב מתרעם שמא יפגע בו שר של  )דף ק"ח:(סנהדרין 

     צינה או של חום, והנה לכאורה הדין הוא עם העורב, 
    שהרי הקב"ה צוה לכל הבעלי חיים שיכנסו בתיבה ולא 
   היה להם רשות לצאת כ"א ברשות השי"ת, כדכתיב אחר

ר צא אשר כבר חרבו פני האדמה, וידבר אלקים אל נח לאמ
     מן התיבה וגו', אך נח ידע שיש כח ביד חכמים לעקור 
דבר היכא שהשעה צריכא לכך, ותגזר אומר ויקם לך, ולא 
     יזיקנו לא שרב ושמש ולא קור וצינה, אך העורב לא 
האמין זה, וזה בעצמו היה וויכוח אחאב עם אליהו, שאחאב 

את  לא האמין לאליהו שנתקיים קללת יהושע בחיאל שבנה
      יריחו, וע"כ גזר אליהו שלא ירדו גשמים ותגזר אומר 

ולבסוף תקנו ישראל  )דף קי"ג.(ויקם כדאיתא במסכת סנהדרין 
  אותו החטא במה שהקריבו בהר הכרמל עפ"י אליהו 
כדאיתא ס"פ הנחנקין, וע"כ באותו הזמן נשתלח העורב 

ת לכלכל את אליהו לתקן עוותתו, שגם הוא לא האמין בגזיר
  .הצדיקים עכ"ד החת"ס

 
מבואר מזה דממה ששלח נח את העורב חזינן דיש כח ביד 

 )שם(חכמים לעקור דבר מה"ת, ולכאורה הא במסכת יבמות 
מבואר דרק בשוא"ת יש כח ביד חכמים לעקור דבר מה"ת 
ולא בקום ועשה, וכאן דנח שילח את העורב שלא ברשות 

אתיא שפיר כרב השי"ת הוה קום ועשה, וע"כ דדברי החת"ס 
חסדא הנ"ל דס"ל דאף בקום ועשה יש כח ביד חכמים לעקור 

 דבר מה"ת.
 

ולכאורה יש להוכיח דחכמים יכולים לעקור דבר מן התורה, 
, אמר רב אחא בריה דרב יעקב, )דף ל"ג.(דאיתא במסכת חולין 

)דס"ל בשחט הקנה ואח"כ ניקבו הריאה ובני שמע מינה מדר' שמעון בן לקיש 

כשרה, דכיון שנחתך הקנה הוי ריאה כמנחא בדיקולא, כיון דריאה תלויה בקנה וכשנחתך מעיים 

, מזמנין ישראל הקנה הוי כמו שניטלה כולה מן הבהמה ומונחת בסל ותו לא מיטרפא(
על בני מעיים ואין מזמנין עכו"ם על בני מעיים, מאי טעמא, 
ישראל דבשחיטה תליא מילתא כיון דאיכא שחיטה מעלייתא 
אישתרי להו, עכו"ם דבנחירה סגי להו ובמיתה תליא מילתא 

 הני כאבר מן החי דמי עיי"ש. 
 
 



 

 ט 

, דלמ"ד דאין שחיטה לעוף )סי' כ"ז סק"ב ד"ה והנה(והקשה הפליתי 
מה"ת, א"כ מה"ת אין שחיטת העוף מתירתו אלא במיתה 
תליא מילתא, וממילא דעוף המפרכס מה"ת אסורה דהרי אין 

א"כ אף שבאו חכמים ותיקנו שחיטה שחיטתו מתירתו, ו
לעוף, לא להקל אמרו להתיר מכח זה את המפרכסת, וזו לא 

  .שמענו דאיכא מאן דאוסר עוף מפרכסת לישראל
 

ד"ה כיון, דבדבר  )דף פ"ט:(וצ"ל כמש"כ התוס' במסכת יבמות 
הדומה יש כח ביד חז"ל לעקור דבר מה"ת אפילו בקום 

לעוף ממילא דבאותה תקנה ועשה, ולכן כיון שתיקנו שחיטה 
התירו מפרכסת, שעי"ז שאמרו שהעוף טעון שחיטה בכך 
ניתר לגמרי ויצא מידי אבר מן החי עיי"ש, ועיין בספר נועם 

, ובספר מלוא הרועים ערך עוף אי טעון )סו"פ אמור(מגדים 
, מבואר מזה דלמ"ד דאין שחיטה לעוף מה"ת )אות ט"ו(שחיטה 

מים לעקור דבר מה"ת, דאל"כ ההכרח לומר שיש כח ביד חכ
 היאך שרי מפרכסת בעוף.

 
כתב דזה אי צדיקים גדולים ממלאה"ש או  )אות קכ"א(ובעיר דוד 

מלאה"ש גדולים מצדיקים תליא אימתי נבראו המלאכים, 
עה"פ ויכולו השמים והארץ וכל  א(-)פרשה בדהרמב"ן בראשית 

צבאם כתב, דוכל צבאם בא להורות דגם המלאכים נבראו 
איתא דנבראו בחמישי,  )אות ה'(בשישי, אמנם בילקוט בראשית 

שנאמר ויאמר אלקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף 
על הארץ, ועוף דא מיכאל דכתיב ביה ויעף אלי אחד מן 

  .השרפים, יעופף זה גבריאל, על הארץ דא אליהו וכו'
 

והנה קיי"ל דהמוקדם בבריאה חשוב יותר, ונמצא דאי 
אכים נבראו בחמישי קודם בריאת הצדיקים עומדים הם המל

במעלה יתירה מן הצדיקים, משא"כ אם המלאכים נבראו 
בשישי וקדמה יצירת האדם לבריאת המלאכים, שהרי בתחלת 

 )דף ל"ח:(יום השישי נברא האדם כדאיתא במסכת סנהדרין 
שעה ראשונה הוצבר עפרו וכו', וא"כ המלאכים נבראו רק 

 אדם, ולפי"ז אמרינן גדולים צדיקים ממלאה"ש.אחר יצירת ה
 

דהמלאכים נבראו בשישי צ"ל  ם אמרינןוכתב עוד שם דא
)דף דהקרא ועוף יעופף וגו' אתיא להא דדרשינן במסכת חולין 

דעוף ניתר בסימן אחד, מדכתיב ישרצו המים שרץ נפש  כ"ז:(
חיה ועוף יעופף על הארץ, הטיל הכתוב עוף בין מים לארץ, 

ף נברא מן המים ומן הארץ דהיינו מהרקק ולכן הכשירו שהעו
בסימן אחד, ולא כבהמה שנבראה כולה מהיבשה שהכשרה 
בשני סימנים, ולא כדגים שנוצרו רק ממים שהכשרן בולא 

  .כלום עיי"ש
 

, ן התורהאמנם דרשה זו אתיא רק למ"ד דיש שחיטה לעוף מ
משא"כ דלפי"ז י"ל להא דעוף סגי ליה בשחיטת סימן אחד, 

, עכצ"ל דהקרא קאי להא ן התורהלמ"ד דאין שחיטה לעוף מ
 דמלאה"ש נבראו בחמישי וגדולים מלאכים יותר מצדיקים.

ואיתא בספרי דרוש דהא אם מלאכים גדולים מצדיקים תליא 
דרש בר קפרא גדולים  )דף ה.(בהא, דאיתא במסכת כתובות 

מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, דאלו במעשה 
ים וארץ כתיב אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, שמ

ואילו במעשה ידיהם של צדיקים כתיב מכון לשבתך פעלת ה' 
מקדש ה' כוננו ידיך, השיב בבלי אחד ור' חייא שמו ויבשת 

  .ידיו יצרו, ומשני ידו כתיב עיי"ש
 

מבואר מזה דאי דרשינן המסורת דידו כתיב מוכח דמעשה 
שמים וארץ, משא"כ אם דרשינן צדיקים גדולים ממעשה 

הקרי, דידיו קרינן, לא דרשינן הכי ומעשה שמים וארץ 
גדולים ממעשה צדיקים, והא דמעשה ידיהם של צדיקים 
גדול ממעשה שמים וארץ, משום דצדיקים עדיפי ממלאכים, 
משא"כ אי אמרינן דמעשה שמים וארץ גדולים ממעשה 

 צדיקים ס"ל דמלאכים עדיפי מצדיקים.
 

צא לנו מזה, דאי ס"ל יש אם למקרא, אז קרינן ידיו היו
ואמרינן דמעשה שמים גדולים ממעשה צדיקים, ולפי"ז 
מלאכים גדולים מצדיקים, משא"כ אי ס"ל יש אם למסורת, 
ולפי"ז אמרינן ידו כתיב, ואמרינן דמעשה צדיקים גדולים 

 ממעשה שמים וארץ.
 

ריעדמאן וראיתי בספר אמרי פי מידידי הרה"ג ר' יונה פ
לפרש הקרא שלח חשך ויחשיך  )ח"ב מערכת עין אות ה'(שליט"א 

וגו', דלכאורה מה רבותא הוא זה שלא מרו את דברו, הלא 
הוא צוה ונבראו, ובודאי צריכין לקיים את דברו יתברך, וכתב 
לתרץ דהנה במדרש איתא הטעם למכת חשך לפי שעבדו 

ובמסכת עמם ביום ובלילה, לכן הביא עליהם מכת חשך, 
איתא הטעם לגלות מצרים, בשביל שאאע"ה  )דף ל"ב.(נדרים 

עשה אנגרייא בת"ח, שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו זה 
  .אליעזר שלקחו למלחמה

 
דלטעם זה גם הלילות היו  )דרשות לפסח(וכתב ע"ז בנחלת בנימין 

בכלל הגזירה, דהא אאע"ה לחם עמם במלחמה גם בלילות, 
ת"ח הן ביום והן בלילה ולכן נגזרה גלות הן ועשה אנגרייא ב

ביום והן בלילה, ובזה יבואר שלח חשך ויחשיך ולא מרו את 
דברו, דבאמת היה לשר של חשך טענה, דלמה יענשו 
המצרים במכת חשך עבור שעבדו עמם אף בלילה, הלא גם 
הלילות היו בכלל הגזירה, כיון שאאע"ה עשה אנגרייא בת"ח 

לו גזירתו של מקום, והביאו עליהם גם בלילה, ומ"מ קב
חשך, וזה דכתיב ולא מרו את דברו אף שהיה להם טענה 

 נכונה עכ"ד. 
 

אמנם כ"ז א"ש א"א דגלות מצרים הוא בשביל חטאו של 
אאע"ה שעשה אנגרייא בת"ח וגם הלילה היתה בכלל הגזירה 
והיה לשר של חשך טענה דלמה יענשו המצרים במכת חשך 

  .ו של הקב"הועכ"ז קבלו גזירת



 

 י 

דגלות מצרים הוא כר' יוחנן דס"ל במסכת  ם אמרינןאבל א
    , דהגלות הוא בשביל  שהפריש  בני אדם)שם(נדרים 

מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש והרכוש קח 
בכלל הגזירה  א הוי, והלילות ל)ולא היה לו לעשות כן שהיה לו לגיירם(לך 

הדקל"ד דמה הוא הרבותא  ול"ה לשר של חשך שום טענה,
 דלא מרו את דברו.

 
כתב, דאי ס"ל דעל  )דף רס"ז.(ובספר חמודי צבי פרשת תולדות 

אינו מועיל תשובה, א"כ ע"כ הא דמקבלין  בודה זרהחטא ע
, ע"כ משום דעדיין לא בודה זרהגרים אף שעד הנה עבדו ע

הוא רק משום  בודה זרההכירו את בוראם, וזאת שעבדו ע
תיהם בידיהם, ולזה מועיל אצלם תשובה, וממילא מעשה אבו

גבי אנשי סדום שהיו עובדים ע"ז כדאיתא בבראשית רבה 
, ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד, רעים אלו ז(-)פרשה מ"א

לאלו, חטאים בג"ע, לה' בע"ז, מאוד בשפיכת דמים עיי"ש, 
והם כבר הכירו את בוראם וכמו שפירש"י עה"פ בפרשת לך 

ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד, יודעים  י"ג(-י"ג)פרשה 
רבונם ומתכוונים למרוד בו עיי"ש, ולפי"ז שוב אין מועיל 
להם תשובה, ולפי"ז צ"ב מפני מה נענש אברהם אבינו עבור 
זה שלא הכניס אנשי סדום תחת כנפי השכינה, הרי אין מועיל 
 להם תשובה, ובע"כ ר' יוחנן דס"ל דאברהם אבינו נענש

עבור זה ס"ל דגם על חטא דע"ז מועיל תשובה, ולכן נענש 
אברהם אבינו שלא הכניסם תחת כנפי השכינה, ואי ס"ל דעל 
חטא דע"ז אין מועיל תשובה, באמת לא חטא אברהם אבינו 

 בזה ולא נענש כלל עבור זה עכ"ד.
 

וכבר כתבנו דזה אי מהני תשובה על חטא דע"ז תליא 
)סי' במדרש תנחומא פרשת האזינו בפלוגתת ר"מ ור"י, דאיתא 

ישא ה' פניו אליך, וכתוב אחד אומר אשר לא ישא פנים,  ד'(
עושה תשובה נושא לו פנים, יכול לכל, תלמוד לומר אליך 

)עיין בספר בני יששכר לשבת ולא לאומה מעכו"ם עיי"ש, וכתבו המפ' 

הטעם דלב"נ לא מהני תשובה, דלכאורה קשה האיך  אות מ"ט(
בה, הלא הקב"ה הוא מלך, וקיי"ל במסכת קידושין מהני תשו

דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, אך כיון דבני  )דף ל"ב:(
ישראל נקראו 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 

 "ה נקרא גבם מלך לא מהני תשובה עכ"ד. עבדים והקב
 

בנים אתם לה' אלקיכם, בזמן  )דף ל"ו.(ואיתא במסכת קידושין 
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 במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם 

ל חי, מאי ואומר וכו', וכי תימא כי לית בהו הימנותא -בני א
הוא דמיקרו בנים, כי פלחו לעבודת כוכבים לא מיקרו בנים, 

ודה זרה כדכתיב פן )דהיינו עבת"ש ואומר זרע מרעים בנים משחיתים 

, וכי תימא בנים משחיתים הוא דמיקרו בני תשחיתון ועשיתם פסל(
, ת"ש ואומר והיה במקום אשר )עוד לעולם(מעלייא לא מיקרו 

)הרי דהדרי מקרו בני ל חי -יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני א

עיי"ש, ולפי"ז דלר"מ דס"ל דאף בעובד ע"ז  ל חי ע"י תשובה(-א
ים מעלייא, ולדידיה שפיר מהני תשובה אף על חטא קרויין בנ

 דע"ז.
 

וכתב השפע חיים זצ"ל דפלוגתת ר"מ ור"י תליא בפירוש 
הכתוב דעו כי ה' הוא האלקים הוא עשנו ולא אנחנו עמו 

, דהכתיב הוא ול"א אנחנו עמו באלף, ג(-)תהלים )קוצאן מרעיתו 
דדייקא  והקרי הוא ולו אנחנו עמו בוי"ו, ולפי הקרי יש לפרש

כאשר דעו כי ה' הוא האלקים שמאמינים בקודשא בריך הוא 
אז ולו אנחנו עמו, משא"כ אי פלחו לצלמא אינם 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 

חנו עמו וצאן את השם ויטעו אחרי אלהי נכר הארץ מ"מ אנ
מרעיתו דבין כך ובין כך נחשבים בנים למקום, ועז"א במקום 
אשר יאמר להם לא עמי אתם דרמז על מה דכתיב ולא אנחנו 
עמו, והיינו דגם כאשר ייאמר להם לא באלף אפי"ה יאמר 

ל חי, ומינה מוכיח דגם כאשר יחטאו בע"ז ויהיו -להם בני א
תשובה ויאמר להם בבחינת לא עמי אתם אפי"ה יועיל להם 

 )דף י"ט(ל חי, ולכן ר"מ לשיטתו דס"ל במסכת כריתות -בני א
יש אם למסורת, ס"ל דאפילו כשאין עושין רצונו של מקום 

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

 חטא דע"ז.
 

, ונשמע מזה דיש כח ובזה יבואר המדרש, וישלח את העורב
ביד חכמים לעקור דבר מה"ת ואפילו בקום ועשה, וע"כ דאין 
שחיטה לעוף מה"ת, ולפי"ז עכצ"ל דהקרא קאי להא 
דמלאה"ש נבראו בחמישי וגדולים מלאכים יותר מצדיקים, 
וס"ל יש אם למקרא, ולפי"ז לא מהני תשובה על חטא דע"ז, 

יס אנשי סדום ומעתה לא חטא אברהם אבינו על מה שלא הכנ
תחת כנפי השכינה, ולא נענש כלל עבור זה, וע"כ דאברהם 
אבינו נענש בשביל שעשה אנגרייא בת"ח, ושפיר היה לשר 
של חשך טענה צודקת, דלמה יענשו המצרים במכת חשך על 
שעבדו עמהם ביום ובלילה, כיון דגזירת הגלות היתה גם על 

 הלילות, ועכ"ז לא מרו את דברו ודו"ק.
 
 
 

**** 
 
 
 



 

 יא 

ויהיו בני נח היוצאים מן התיבה שם חם ויפת וחם הוא 
ילמדנו רבינו, מי הוא  ואיתא במדרש תנחומא, אבי כנען:

המצווה על פריה ורביה האיש או האשה, כך שנו 
רבותינו, האיש מצווה ולא האשה, ר' יוחנן אמר, על 
שניהם נאמר, ויברך אתם אלקים ויאמר להם אלקים פרו 

או את הארץ וכבשה, וכבשה כתיב, האיש כובש ורבו ומל
 עכ"ל, וצ"ב השייכות. את הארץ ואין האשה כובשת

 
וז"ל, דהנה איתא  )בפרשתן(אור חדש והנבס"ד, עפימש"כ ב

בפרשתן בפסוק ויאמר ה' אל נח בא אל התיבה אתה ובניך 
מכאן שנאסרו  )סנהדרין דף ק"ח:(ואשתך וגו', ואמרינן בפרק חלק 

המטה עיי"ש, וכתבו שני טעמים בזה, האחד מאחר בתשמיש 
שכל העולם כולו היה בצער, ולכן גם נח חייב להשתתף בצער 
עם הציבור, וטעם השני שלא היה נח כדי להנצל מחשש איזה 

 עבירות שהיו בידו ע"כ הוכרח לסגף את עצמו וכו', 
 

)דף ועפ"י דברינו האלה אפשר ליישב דברי רש"י בפרק חלק 

שלח את העורב אמר ר"ל תשובה נצחית השיבה וי ק"ח:(
העורב לנח וכו' נמצאת העולם חסר בריה אחת או שמא 
לאשתי אתה צריך, א"ל רשע במותר לי נאסר, בנאסר לי לא 
כש"כ, ומנ"ל דנאסרו דכתיב ובאת אל התיבה אתה ובניך 
ואשתך ונשי בניך, וכתיב צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך 

מכאן שנאסרו בתשמיש המטה, רש"י  ונשי בניך, ואמר ר"י
בד"ה במותר לי, אפילו באשתי אני אסור, בני נח שם חם 
ויפת עכ"ל, ולכאורה אין פותר לדברים הללו דאיך שייך 
לפרש כאן מי הם בני נח, ולדברינו הנ"ל יובן, דלטעם השני 
דנאסרו בתשמיש מחמת שלא היה ראוי להנצל מאיזה עבירה, 

"ל, קשה עדיין מנ"ל דנח נאסר במותר ולכך הוצרך לסיגוף כנ
לו, דילמא באמת לא נאסר כלל בתשמיש שלא היה צריך 
לסיגוף מחמת שהיה צדיק תמים, רק דבניו לא היו ראויים 
להנצל מעבירה שבידם, ובהיות כן הוצרך הפסוק שלא 
לכתוב נשי בניו, וההכרח ממילא ליכתוב אתה ובניך ואשתך 

ה ואשתך, ממילא הוי כתיב בניך ונשי בניך, דאי הוה כתיב את
ונשי בניך בלי הפסק, לכך הפסיק הקרא בין נשי בניו ובניו 
בתיבת ואשתך, ולעולם אימא לך דנח גופיה לא נאסר 

 בתשמיש מאחר שהיה כדאי להנצל שהיה צדיק תמים כנ"ל. 
 

אך זה ליתא, דהא רשיז"ל פירש סוף פרשת בראשית עה"פ 
לד וגו' אר"י מה טעם כל ויהי נח בן חמש מאות שנה ויו

הדורות הולידו למאה שנה וזה לת"ק שנה, אמר הקב"ה אם 
רשעים הם יאבדו במים וכו', כבש מעיינו כדי שלא יהא יפת 
בנו הגדול שבבניו ראוי לעונשים לפני המבול דכתיב כי הנער 
בן מאה שנה יומת וגו' עיי"ש, הרי להדיא דבלא"ה לא היו 

א"כ גם המה לא היו צריכין לסגף, בני נח ראוין לעונשין, ו
אלא ע"כ דנח גופיה נאסר בתשמיש, והן דברי רש"י ז"ל, 
דיקשה מנ"ל דנח נאסר דילמא בניו הוא דנאסרו, לכך פירש"י 
בני נח שם חם ויפת, דהם לא חיו עדיין מאה שנים בזמן 

ההוא ומהאי טעמא לא הוליד יותר כפירש"י הנ"ל, וא"כ אף 
לסגף, וע"כ נח גופיה הוא דנאסר עכ"ל  גם הם לא היו צריכין

 האור חדש. 
 

מבואר מזה דזה דמפרש דבני נח היו שם חם ויפת משום דנח 
היה צריך לסגף עצמו, ולכאורה מה היה חטא דנח, אלא שלא 

שכתב דנח לא היה צדיק  )עיין בספר בנין דוד )אות מ"ו(הוכיח בני דורו, 
שיעשו תשובה  גמור, דנח חטא במה שלא הוכיח אנשי דורו

כדאיתא במדרש תנחומא, ובגין שנמנע ולא הוכיחם בא מבול 
 . לעולם עיי"ש

 
, דהוה ג(-)פרשה ל"אאך יש להעיר לפי"מ דמבואר במדרש רבה 

אתם מניחים מי  )שוטים שבעולם(רקים  )נח אמר כן לבני דורו(אמר להון 
שקולו שובר ארזים, ומשתחוין לעץ יבש עיי"ש, מבואר מזה 

עבדו ע"ז, ולפי"מ דנודע דעל חטא דע"ז לא מהני דהם 
תשובה, לפי"ז לכאורה י"ל דנח לא חטא במה שלא עורר את 
העם לתשובה, די"ל דלכן נמנע מלהוכיחם, דס"ל כיון דעל 

 חטא דע"ז לא מהני תשובה אין ענין להוכיחם.
 

אמר ר' לוי גדולה תשובה שמגעת  )דף פ"ו.(ואיתא במסכת יומא 
, שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך, ר' יוחנן עד כסא הכבוד

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

ני תשובה,  ור' יוחנן ס"ל דעל כל דבר תשובה לחטא דע"ז מה
מכפרת חוץ מעובד עבודה זרה וכופר בעיקר וזהו ולא עד 
בכלל, דלחטא דע"ז לא מהני תשובה עיי"ש, ]ובדרשות אור 
חדש להחוות יאיר ביאר בזה הכתוב ובא לציון גואל ולשבי 

דבלשון בני  )סי' מ"ג סכ"ז(פשע ביעקב נאום ה', דמבואר בחו"מ 
עד ולא עד בכלל עיי"ש, ונמצא דאי דברה תורה כלשון  אדם

בני אדם אזי אמרינן עד ולא עד בכלל ולא מהני תשובה על 
חטא דע"ז, ובזה יבואר הכתוב ובא לציון גואל ולשבי פשע 
ביעקב דמועיל תשובה לכל שבי פשע ביעקב ואף לע"ז, וזהו 
משום "נאום ה'" שהוא דיבור של השי"ת ואינו כלשון בני 
אדם דלא דברה תורה כלשון בני אדם וממילא עד ועד בכלל 

 ומועיל תשובה לכל עכ"ד[.
 

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 

כתב הטעם דעל חטא דע"ז לא מהני בתשובה, לפי"מ  מטות(
, א"ר יוחנן, גדולה תשובה פ"ו:()דף 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 
רבים ושוב אלי נאם ה' עיי"ש, ולפי"ז הטעם דמועיל תשובה 

מרינן דעשה דתשובה דוחה הל"ת על עבירה משום דא



 

 יב 

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 
שפיר אמרינן דהעשה דתשובה דוחה הלאו, משא"כ בע"ז 

ה מעשה, דכתיב לא דהמחשבה נמי נחשב לחטא כאלו עש
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 

' לאוין, במחשבת לבך עיי"ש, נמצא דבחטא דע"ז יש בה ב
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, 
ד"ה ל"ת שיב"כ כתבו, בהא  )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 
לשני לאוין, אלא דהס"ד דגבי יבום נילוף מאשת אח דנימא 

עיי"ש, הרי דהתוס' ס"ל דאי אמרינן הואיל ואשתרי אשתרי 
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 

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

הביא דברי הפנ"י במסכת  )כלל ב'(ים שושנת העמקוהפמ"ג ב
דנקט בפשיטות דעשה דוחה ב' לאוין, מהא  )דף ח(ביצה 

מה לי חד לאו מה לי תרי לאוין  )דף מ"ח:(דאמרינן במסכת נזיר 
עיי"ש, וכתב ע"ז הפמ"ג דאי מהתם ילפת נמצא דפליגי בכך 

ע מצריך לימוד מיוחד לכ"ג )דהתם ילפינן מקרא דנזיר וכן כה"ג מטמאין למת מצוה, ור" ר"י ור"ע,

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

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

 
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, 

כתב הטעם משום  , ומהר"י קורקוסז(-)פ"גמכות ומקורו בתוספתא 
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 

רה בפני עצמו דאין חילוק רק דאפילו כשהלובש מזיד איכא עבי

דלפי"ז נמצא ג"כ  )כלל כ'(להמלביש, וכתב באתוון דאורייתא 
דהלובש כלאים לעצמו לוקה שמונים משום מלביש ומשום 

עיי"ש, ולפי"ז קשה על  )מצות תקנ"א(לובש, וכ"כ המנחת חינוך 
דעת הר"ש מקינון בספר הכריתות דאין עשה אחת דוחה ב' 

ינן מכלאים בציצית ושם ל"ת, ואמאי הרי עיקר דין עדל"ת ילפ
 וין משום מלביש ומשום לובש עכ"ק.הרי הוי שני לא

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

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

ב ותער לא יעבור על ראשו קרי ביה הנזיר עובר ג"כ בלאו דכתי
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 
מקרא ומסורת, וא"כ ה"ה הכא דליכא סתירה שפיר מחייב 

ום מלביש, אבל למ"ד דדריש רק יש אם משום לובש ומש
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.
 

האיש מצווה על פו"ר אבל לא  ,)דף ס"ה:(ואיתא במסכת יבמות 
האשה, רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר ויברך 
אותם אלקים ויאמר להם פרו ורבו, ובגמרא איתא מנה"מ, 
אמר ר' אילעא משום ראבר"ש אמר קרא ומלאו את הארץ 
וכבשוה איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבש, ופריך 

חמן בר יצחק וכבשה אדרבה וכבשוה תרתי משמע אמר רב נ
כתב, דפליגי אי יש אם  )סוף דרוש י"א(כתיב עיי"ש, ובדורש לציון 

למקרא או יש אם למסורת, דר' יוחנן בן ברוקה דס"ל דעל 
שניהם הוא אומר פרו ורבו, הוא משום דס"ל יש אם למקרא 
וכבשוה קרינן וגם אשה מצווה אפו"ר, והת"ק ס"ל דיש אם 

 ינה מצווה אפו"ר עיי"ש. למסורת וכבשה כתיב ואשה א
 

ובזה יובן שייכות המדרש, דכיון דאמר הפסוק ויהיו בני נח 
היוצאים מן התיבה שם חם ויפת, ולכאורה קשה למה אמר מי 
הם, אלא לומר שלא היו עדיין בני עונשים כדברי האור חדש 
הנ"ל, וממילא היה נח בתיבה על עבירת עצמו, והעבירה 

ם ועוררם לתשובה, ומינה דאף היתה על שלא הוכיח את הע
על חטא דע"ז מהני תשובה, דס"ל יש אם למקרא וילפינן 
מכלאים בציצית דעשה דוחה ב' לאוין, ולפי"ז דס"ל יש אם 
למקרא י"ל דנשים חייבות במ"ע דפו"ר, ולכן נתעורר לשאול 
מי הם החייבים במצות פו"ר, ומשני דאיכא מחלוקת בין ת"ק 

 "ק.לר' יוחנן בן ברוקה ודו
 hoilmoshe@gmail.com להערות:

 כאן תוכלו להוריד גיליונות פרשת השבוע מידי שבוע:
www.ladaat.net/gilionot.php
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