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אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר 
ואיתא במדרש רבה  :הירדן ההר הטוב הזה והלבנון

אמר ר' לוי, אמר לפניו רבש"ע עצמותיו  ח(-)פרשה בדברים 
 .וכו' עיי"ש של יוסף נכנסו לארץ ואני איני נכנס לארץ

, דלמה דייק עצמות יוסף נכנסים לארץ, םשירודקדקו המפ
דמשמע דאם היה גופו נכנס לא"י לא היה לו תמיה למה הוא 

 .)פרשת מקץ(אינו נכנס, עיין בכסף נבחר 
 

)מובא בנפתלי שבע רצון פ' ויחי, דרש עפימש"כ בווי העמודים והנבס"ד, 

ב בארץ דלכן נקבר גופו של יעק משה פ' בשלח, בירך יצחק פ' ויחי(
ישראל ויוסף רק עצמותיו בלבד, משום דאמרו חז"ל במסכת 

, שלשה שותפין יש באדם, הקב"ה ואביו ואמו, )דף ל"א.(נדה 
אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידין וכו', אמו מזרעת 
אודם שממנו עור ובשר וכו', והקב"ה נותן בו רוח ונשמה 

ם בא"י, על וכו' עיי"ש, ומאחר שיצחק ורבקה שניהם קבורי
כן נקבר יעקב בא"י, משום ששם נקבר בין החלק שיש לו 
מאביו שהוא עצמות וגידין, ובין החלק שיש לו מאמו שהוא 
עור ובשר, אבל יוסף שרק יעקב נקבר בא"י, על כן החלק 
ההוא שהיה לו מיעקב דהיינו עצמות וגידין נקבר ג"כ בא"י, 

שיש לו אבל אמו רחל שנקברה בחו"ל, ע"כ החלק ההוא 
 מאמו דהיינו עור ובשר לא נקבר בא"י עיי"ש.

 
דבזה יובן למה  )דף כה:(ועפי"ז כתב בנפתלי שבע רצון פ' ויחי 

לא צוה יוסף לבניו שישאוהו מיד לא"י כמו יעקב, דיוסף א"א 
היה לו שישאוהו מיד לא"י, מאחר שאמו רחל נקברה בחו"ל 

ה לו מצד לכך הוצרך ג"כ גופו להקבר בחו"ל, רק החלק שהי
אביו היה אפשר להקבר בא"י, ולכן נכנסו רק עצמותיו שהם 
חלק מהאב, וע"כ הוצרך להשאר במצרים עד שיתעכל הבשר 
שהוא חלק האם, וישארו רק הגידין והעצמות שהן חלק האב, 
ולכן לא ביקש מהם שישאוהו מיד לא"י אלא רק והעליתם 

 את עצמותי עיי"ש.
 

כתב הטעם דלקח יעקב שתי  ה(-כ"ו )פ' תולדות פרשהוהנה הרמב"ן 
אחיות אף דעתידה התורה לאסור, משום דהאבות לא קיימו 
התורה אלא בארץ ישראל ולא בחו"ל, ולכן לקח יעקב שתי 
אחיות בחו"ל, ועמרם לקח את יוכבד דודתו בחו"ל, ומן 

מתה רחל בכניסתה לא"י כדי שלא  )בזוהר חדש(הטעם הזה איתא 
אחיות, וכן כתב הרמב"ן בפ' ויחי  יבוא יעקב לא"י עם שתי

עה"פ ואקברה שם, דלכן לא הוליך יעקב את רחל  ז(-)מ"ח

למערת המכפלה, כדי שלא יקבור שם שתי אחיות, כי יבוש 
לו מאבותיו, ולאה היא הנושאת לו בראשונה בהיתר, ורחל 
באהבתו אותה בנדר אשר נדר לו לקחה, וכן כתב מהרימ"ט 

בטעם שמתה רחל תיכף בכניסתם  ()סוף פרשת ויחיבדרשותיו 
לארץ, שלא יכנס לא"י בשתי אחיות, ומה שלא מתה לאה, 
משום דקדמה נישואיה ובהיתר נשאה, אבל רחל שנשאה 
אחר לאה מתה, ואף שאת רחל קידש תחלה בעבודה, בני נח 

 בבעילה תלי רחמנא וקידושין אין להם עיי"ש. 
 

תב הרמב"ן דהאבות דמה שכ )פרשת ויחי(וכתב בספר זכרון יעקב 
לא קיימו התורה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל א"ש רק אם 
אמרינן דא"י מוחזקת לנו מאבותינו, וכבר היתה בה קדושת 
ארץ ישראל אז יש לחלק ולומר דבחו"ל לא קיימו את התורה 
רק בארץ ישראל, משא"כ אם אמרינן דארץ ישראל אינה 

קדושת ארץ מוחזקת לנו מאבותינו, ולא היתה בה עדיין 
ישראל, א"כ אי אמרינן דקיימו כה"ת עד שלא ניתנה, מהיכא 
תיתי לחלק ולומר דרק בארץ ישראל קיימו התורה ולא 
בחו"ל, ואז לא שייך לומר דאיכא נפקא מינה בין חו"ל לארץ 

 ישראל עכ"ד. 
 

לתרץ, דליעקב  )סי' תרצ"ו(הרדב"ז בשו"ת  תבשכה מ אך לפי
המרכבה משכינה היה מותר ב' אחיות משום שהיה מ

הקדושה וצורתו חקוקה בכסא הכבוד ונקרא אל, כדאיתא 
, א"ר אחא א"ר אלעזר, מנין שקראו )דף י"ח.(במסכת מגילה 

 הקב"ה ליעקב אל, שנאמר ויצב שם מזבח ויקרא לו אל 
אלקי ישראל, דאי ס"ד למזבח קרא ליה יעקב אל, ויקרא לו 

קראו אל,  יעקב מיבעי ליה, אלא ויקרא לו ליעקב אל, ומי
, וכיון דאיסור עריות הוא משום אראלקי ישראל ע"כ הגמ

דבפמליא של מעלה הוי זיווגי המדות בבחינת עריות כביכול, 
ואסור להשתמש בשרביטו של מלך, וכיון שיעקב היה 
בבחינת אל הותר לו להשתמש בשרביטו של מלך, ושפיר 
נשא שתי אחיות עכ"ד, ולפי"ז ליכא שום חטא ליעקב 

 ת השתי אחיות.בנשיא
 

אך זה א"ש למ"ד דרשינן טעמא דקרא, אז י"ל דאיסורי 
עריות הוא משום דאסור להשתמש בשרביטו של מלך, וכיון 
שיעקב נקרא אל מותר לו להשתמש בשרביטו של מלך, 
וליכא איסור דשתי אחיות, משא"כ למ"ד לא דרשינן טעמא 

 דקרא, אז בכל אופן איכא איסור דשתי אחיות.



 

 ב 

דהטעם דמשה רצה ליכנס לארץ  )אות ר'(מגלה עמוקות וכתב ב
ישראל כדי להיות רגל רביעי למרכבה, והשיב לו הקב"ה אל 
תוסף דבר, דב"ר ר"ת דוד ברגל רביעי, ועיי"ש דאפילו הכי 
לא נמנע משה מלבקש רחמים ובא בטענה דדוד אינו ראוי 

 להיות ברגל רביעי עיי"ש.
 

אמר,  )שנת תשס"ג(שליט"א קלויזענבורג -וכ"ק אדמו"ר מצאנז
דטענת משה היתה דכיון דדוד בא מרות המואביה וכתיב לא 
יבוא עמוני ומואבי בקהל ה', ולכן אינו ראוי להיות ברגל 

 קלויזענבורג שליט"א.-רביעי עכ"ד כ"ק אדמו"ר מצאנז
 

, א"ל דואג האדומי, עד שאתה )דף ע"ו:(ואיתא במסכת יבמות 
כות אם לאו, שאל עליו אם משאיל עליו אם הגון הוא למל

ראוי לבוא בקהל אם לאו, מאי טעמא דקאתי מרות המואביה, 
א"ל אבנר, תנינא, עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית, 
אלא מעתה ממזר ולא ממזרת וכו', שאני הכא דמפרש טעמא 
דקרא, על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, דרכו של איש 

ופריך, היה להם לקדם לקדם ואין דרכה של אשה לקדם, 
אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים וכו', ומסיק בגמ' 
הכי תרגומא כל כבודה בת מלך פנימה עיי"ש, מבואר מזה 
דהטעם שהותר לו לדוד לבוא בקהל, משום דהתורה כתבה 
הטעם למה נאסרו עמוני ומואבי לבוא בקהל משום שלא 

דם דכתיב כל קדמו בלחם ומים, וכיון דנשים אין דרכן לק
 כבודה וגו' ע"כ לא נאסרו לבוא בקהל. 

 
דדבר זה תלוי בפלוגתת ר'  )פרשת מקץ(וכתב בספר יושב אהלים 

אי דרשינן טעמא  )דף קט"ו.(יהודה ור' שמעון במסכת ב"מ 
דקרא, דר' יהודה ס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, ור' שמעון 

תרין ס"ל דדרשינן טעמא דקרא, וא"כ הא דאמרינן דנשים מו
לבוא בקהל א"ש אליבא דר"ש דדריש טעמא דקרא, וה"ה 
הכא דריש טעמא דקרא על אשר לא קדמו דדרכן של אנשים 
לקדם ואין דרכן של נשים לקדם, אבל ר' יהודה דלא דריש 
טעמא דקרא, כיון דהתורה כתבה לא יבוא עמוני ומואבי 
בקהל ה' גם נשים בכלל, ולפי"ז גם דוד המלך אסור לבוא 

 עיי"ש.  בקהל
 

ומעתה מבואר דברי המדרש, עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ, 
מאחר שאמו והטעם דרק עצמותיו נקברו בארץ ולא גופו, 

רחל נקברה בחו"ל לכך הוצרך ג"כ גופו להקבר בחו"ל, רק 
החלק שהיה לו מצד אביו היה אפשר להקבר בא"י, ולכן 

קברה נכנסו רק עצמותיו שהם חלק מהאב, והטעם דרחל לא נ
בארץ ישראל הוא משום איסור דשתי אחיות, וע"כ דלא 

דוד אינו ראוי להיות ברגל רביעי דרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז 
משום דאינו ראוי לבוא בקהל, ומעתה א"כ אמאי אני איני 

 נכנס לארץ ודו"ק.
 
 

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר 
ואיתא במדרש רבה  :הירדן ההר הטוב הזה והלבנון

בשעה שביקש משה לבוא לארץ  י(-)פרשה זפרשת תבוא 
ישראל ואמר אעברה נא וגו', א"ל הקב"ה, משה, אין 
אתה יודע מה לעשות, אתה רוצה לאחוז את החבל 
בשני ראשין, א"ל, אם אעברה נא אתה מבקש 
לקיים, בטל סלח נא, ואם סלח נא אתה מבקש 

   צ"ב הקשר בין זה לזה. עיי"ש, ו לקיים, בטל אעברה נא
 

והנבס"ד, דהנה הטעם דנגזר על משרע"ה שלא יכנס לאר"י, 
ובלקט  )פרשת ואתחנן(כתב הילקוט ראובני מובא בספר כסף נבחר 

, דהוא משום שאמר שלח נא ביד תשלח )אות ה'(יוסף ערך משה 
וסירב ללכת למצרים, ומקור הדבר איתא במד"ר פרשת 

ר רב שמואל בר נחמן, כל שבעת ימי אמ ס"ו(-)פרשה י"אשמיני 
הסנה היה הקב"ה מפתה את משה שילך בשליחותו למצרים, 
הה"ד גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך הרי 
ששה, ובשביעי אמר לו שלח נא ביד תשלח, אמר לו הקב"ה, 
משה את אומר שלח נא ביד תשלח, חייך שאני צוררה לך 

יה אמר ר' לוי ור' חלבו, ר' לוי בכנפיך, אימתי פרע לו, ר' ברכ
אמר כל ז' ימי אדר היה משה מבקש תפלה ותחנונים שיכנס 
לארץ ישראל, ובשביעי אמר לו כי לא תעבור את הירדן הזה 

דששה פגמים  )פרשת ואתחנן סי' ו'(עיי"ש, ועיין במדרש תנחומא 
היו למרע"ה דבשבילם נמנע הימנו לבוא לאר"י וחד מינייהו 

 שלח נא ביד תשלח עיי"ש.על מה שאמר 
 

וכבר האריכו המפ' להמליץ על משרע"ה דלכן לא רצה לילך 
למצרים, משום דס"ל דאכתי לא הגיע הזמן, דהגזירה להיות 
בגלות היתה על ארבע מאות שנה, כדכתיב כי גר יהיה זרעך 
בארץ לא להם ארבע מאות שנה ואכתי לא הגיע הזמן, אך 

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

הנה הסתיו  יא(-)שה"ש בלא שלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 
דקושי השעבוד הדומה לסתיו  )שם(עבר, ופי' ביפה תואר 

 השלים הגלות עיי"ש. 
 

ב, , אמר ר' חמא בן גוריא אמר ר)דף י:(איתא במסכת שבת אך 
לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל משקל שני 
סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו 

וכתבו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים עיי"ש, 
ואע"ג דבלא"ה נגזר דכתיב ועבדום וענו אותם,  )ד"ה ה"ג(התוס' 

ע"י זה עכ"ד, הרי שמא לא היה נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא 
ולפי"ז ליכא דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, 

אך אם נאמר דהשבטים למימר דקושי השעבוד השלים הזמן, 
צדקו במה שמכרו את יוסף, א"כ שוב נמצא דקושי השעבוד 

 היה שלא כדין, ושפיר י"ל דהשלים הזמן.
 



 

 ג 

מה  , תנו רבנן ואספת דגניך)דף ל"ה:(ואיתא במסכת ברכות 
תלמוד לומר, לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה מפיך יכול 

)עם , ת"ל ואספת דגנך הנהג בהן )שלא יעסוק בדרך ארץ(דברים ככתבן 

 )שאם תבא לידי צורך הבריות סופך ליבטל מדברי תורה(מדת דרך ארץ  דברי תורה(
)בתמיה, אפשר אומר אפשר  י שמעון בר יוחאיבדברי ר' ישמעאל, ר

רישה וזורע בשעת זריעה וכו' תורה אדם חורש בשעת ח כדבריך(
מה תהא עליה, אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום 
מלאכתן נעשית על ידי אחרים שנאמר ועמדו זרים ורעו את 

 צאנכם וכו' עיי"ש. 
 

דהויכוח בין יוסף  )פרשת וישב ח"ב(עצי חיים עה"ת  'וכתב בס
להשבטים היתה בפלוגתת ר' ישמעאל ורשב"י, עפימש"כ 

דודאי יש צדיקים גמורים דמקוים בהם  )שם(המהרש"א 
שמלאכתם נעשית על ידי אחרים, אלא שאין לכל אדם לסמוך 
על זה שהוא צדיק גמור, וזהו דאמרו בגמרא הרבה עשו 
כרשב"י ולא עלתה בידם, דרוב העולם אינם צדיקים גמורים, 
אבל לעתיד שנאמר ועמך כולם צדיקים יקוים בנו ועמדו זרים 

ו צאנכם, ולפי"ז י"ל דהשבטים הלכו לרעות את צאן אביהם ורע
ופרש"י שהלכו לרעות את עצמן, וא"כ מבואר שקיימו בעצמם 
הנהג בהם מדת דרך ארץ ולא החזיקו עצמם לצדיקים גמורים 
וכדברי ר' ישמעאל, אבל יוסף לא עסק בהלכות דרך ארץ וקיים 

ד עם לא ימוש בספר התורה הזאת דברים ככתבם, והיה תמי
 יעקב, וכל מה שלמד בבית מדרשו של שם ועבר מסר לו עכ"ד. 

 
ובספר אוצרות דברי יציב עמ"ס ברכות כתב, דפלוגתת ר' 
ישמעאל ורשב"י הנ"ל תליא אי סומכין על הנס או לא, דר' 
ישמעאל ס"ל דאין סומכין על הנס, וכיון דלפי דרך הטבע אם 

ן ס"ל דהתורה לא יעסוק במלאכה לא יהיה לו מה לאכול, ולכ
אמרה ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ, ורשב"י ס"ל 
דסומכין על הנס, ומוטל על האדם להתחזק באמונת בוראו 
שהוא יספיק לו כל צרכו ויזמין אחרים לעשות מלאכתו, והוא 
עצמו אף לא יצטרך לחזור אחר אחרים שיעשו מלאכתו 

 "ד.בשבילו אלא ועמדו אחרים מאליהם ורעו צאנכם עכ
 

, ורפא ירפא מכאן שניתן רשות )דף פ"ה.(ואיתא במסכת ב"ק 
דהא מורפא  )ד"ה שנתנה(לרופא לרפאות עיי"ש, והקשו התוס' 

לחודיה שמעינן ליה, ותירצו, דהו"א הני מילי מכה בידי אדם, 
אבל חולי הבא בידי שמים הרי כשמרפא נראה כסותר גזירת 

עה"פ  )פרשת בשלח(ם המלך, קמ"ל דשרי עיי"ש, ובספר יציב פתג
אז ישיר משה העיר דמוכח מכאן דאין סומכין על הנס, דאי 
אמרינן סומכין על הנס לא ניתנה רשות לרופא לרפאות לעשות 
נגד גזירת המלך, אלא הו"ל לסמוך אניסא שהקב"ה יתן רפואה 
למכה, אך אי ס"ל אין סומכין על הנס א"ש, דכיון שמדרך 

פאות לכן נתנה התורה רשות הטבע כבר נהגו בני אדם להתר
לרופא להתרפאות עכ"ד, מבואר מזה דאי ס"ל לא דברה תורה 
כלשון בני אדם ודרשינן ורפא ירפא שנתנה תורה רשות לרופא 
לרפאות, אז ס"ל אין סומכין על הנס, משא"כ אי ס"ל דברה 

תורה כלשון בני אדם, ולא דרשינן מורפא ירפא, אז אין 
 על הנס. להוכיח מכאן אין סומכין 

 
איתא, ויתיצבו בתחתית ההר א"ר  )דף פ"ח.(ובמסכת שבת 

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

מתם מה שקבלתם עליכם יש להם )ופרש"י שאם יזמינם לדין למה לא קיירבה לאורייתא, 

, אמר רבא אעפי"כ הדר קבלוה בימי תשובה שקבלוה באונס(
אחשורוש, דכתיב קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקבלו כבר 

 וכו' עיי"ש.
 

כתבנו, דזה אי איכא טענת  )אות ק"א(ובהואיל משה פרשת קרח 
מודעא או לא, תליא אי ב"נ מצווה בבל יחל או אינו מצווה, 

לפרש המדרש  )פ' יתרו(מש"כ בספר ארץ חמדה להמלבי"ם עפי
רעך ורע אביך אל תעזב,  י(-)משלי כ"זעה"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 במסכת 

ליהם את ויתיצבו בתחתית ההר, מלמד שכפה ע )דף פ"ח.(שבת 
ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם 
לאו שם תהא קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא 

)דף ב"ב  'רבא לאורייתא עיי"ש, ויש לבאר הכוונה דאמרינן במס

)מי שתלו אותו או עשו לו יסורין עד שמכר וקיבל הדמים א"ר הונא תליוהו וזבין  מ"ז:(

וכו', ומייתי קרא מדתניא  )ולא יוכל לחזור בו(זביניה זביני  אני(ואומר רוצה 
יקריב אותו מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו ת"ל לרצונו 
הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני עיי"ש, והקשו התוס' 

דאי מהכא גמר אפילו תליוהו ויהיב נמי ליהוי מתנה  )ד"ה אילימא(
כו' ותירץ ר"י דכל דבר שהוא דומיא דהתם ביקריב אותו ו

מחויב לעשות הוי כמו מכר, והכא הרי הוא מחויב להביא קרבן 
ולכך חשיב כתליוהו וזבין, משא"כ בכפיה 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 

ל עליהם עול תורה ומצות, כי לא היו מחוייבים שום חיוב לקב
 רק בז' מצות ב"נ, ושפיר היה בכך טענת אונס.

 
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, 

לאחריו כדכתיב למען אשר יצוה את בניו ואת  וקבלו על זרעו
ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, 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 

מדרש רעך ורע אביך אל תעזוב, רעך זה הקב"ה אונס, וז"ש ה
ורע אביך זה אברהם וכו', דמאחר שכבר קיבל אברהם את 
תורת ה' על כן את תורתי אל תעזובו ושוב אין בכך טענת 

 מודעא עכ"ד.



 

 ד 

א"ר אלעזר מנין  )דף ה:(אך יש להעיר, דאיתא במסכת ע"ז 
למחוסר אבר שאסור לב"נ דכתיב ומכל החי מכל בשר שנים 
מכל וגו', אמרה תורה הבא בהמה שחיין ראשי אברים שלה 

וז"ל, ותימה מ"ט לא חשיב  )ד"ה מנין(וכו' עיי"ש, והקשו התוס' 
ליה בהדי ז' מצות שנצטוו ויתחייבו עליו מיתה, ואין לומר 
משום דאזהרתיה לא כתיבא בהדיא, הא מכלל הן אתה שומע 

ודבק לאו, כדדרשינן מכל עץ הגן אכל תאכל ולא גזל, 
באשתו ולא באשת חבירו, אלא י"ל דהאי קום עשה הוא, 
דמאיש איש מרבינן שהעכו"ם נודרים נדרים ונדבות כישראל, 
ואם נדר מחוסר אבר אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם וקום 

 .ועשה לא קחשיב עכ"ל
 

ובגליון הש"ס הקשה הגרע"א זצ"ל, דיש לעיין למה אומרים 
ב הוא בכך להביא קרבן שלם לו הבא קרבן שלם, וכי מחויי

אף בנדר ואמר הרי עלי אפי"ה הרי אין ב"נ מצווה על לאו 
דלא יחל ועל מוצא שפתיך, רק דברוצה להביא מחוסר אבר 
אמרינן לו אל תביא, אבל להביא אחרת  מנ"ל עכ"ל, הרי 

 דהגרע"א ס"ל בפשיטות דב"נ אינו מצווה בבל יחל,
 

ה ודע, שהביא מה דפליגי ד" )פ"י ה"ז(ועיין במל"מ ה' מלכים 
)דבנדרים כתיב , דאיתא התם, מה מיעטת בו ה"א(-)פ"טבירושלמי נזיר 

)ופליגי ר' ,  ישראל בבל יחל ואין העכו"ם בבל יחל לבני ישראל לאמור(

, אמר ר' יונה ישראל יש להן היתר יונה ור' יוסי לענין מה מיעטיה קרא(
יתר חכם מדכתיב לא יחל דברו )דנפקא לן החכם, עכו"ם אין להן היתר חכם, 

הוא אינו מיחל אבל אחרים מוחלין לו, דזה נוהג רק בישראל משא"כ עכו"ם לא שייך בהם התרה 

, אמר ר' יוסי ישראל צריכין היתר חכם והעכו"ם אין על נדרם(
, )דאינו צריך היתר חכם מיעטיה קרא שהוא מיחל בעצמו את נדרו(צריכין היתר חכם 

כדר' אבהו, חדא נכרית אתת לגבי רבי אבהו ואתייא דר' יוסי 
)משום , אמר לאבימי בר טובי, פוק ופתח לה בנולד )לשאול על נדרה(

, ודרבי יונה כרבי אחא, דסבר דאינה צריכה היתר חכם שהרי אין פותחין בנולד(
, ולמה נקרא ח(-)שופטים גדאמר הוא לבן הוא כושן רשעתיים 

ות, אחת שחילל את שמו כושן רשעתיים, שעשה שתי רשעי
)שנשבע ליעקב אבינו בכריתות ברית השלום אלמא דחל השבועה על עכו"ם מדקרי השבועה 

, ואחת ששיעבד לה רשעת ומדדריש שחילל את השבועה ש"מ שאין מועיל לו התרה(
 בישראל שמונה שנה וכו' עיי"ש. 

 
      הכי םדדברי המלבי"ם הנ"ל דמשו לומר שולכאורה י

ל בכלל תליוהו וזבין דזביניה אהני קבלת התורה דהו" שפיר
היו מחוייבים מכבר מצד קבלת  הכי וזביני, משום דבלא

הרמ"א שקבלת האבות מחייבת את  שכתב והאבות וכמ
 נח ןדב ירא להובלהדיעות דס י שפירתהבנים מטעם נדר, א

דמאחר שנתחייבו לשמור  לומר שי מצווה על בל יחל, דאז
  וקיום מצותיו מחמת קבלת אבותיהם שהוא כנדר,  דרך ה'

אינו בבל  נח ןיב כתליוהו וזבין, אך להדיעות דבעל כן חש
במצות מדין קבלת אבות, וא"כ הוי כפיה  יחל ולא נתחייבו

שלא היו מחויבים, שוב נחשב כתליוהו ויהיב ושייך   בדבר 
 טענת מודעא.

, אהא דאיתא במסכת )ח"ב סי' קט"ז(ונודע קושית הפנים מאירות 
הנכרים נודרים נדרים , ש)דף י"ג:(ובמסכת חולין  )דף ס"ב.(נזיר 

ונדבות כישראל, ויליף לה מאיש איש דכתיב גבי נדר דאתיא 
לרבות עכו"ם, ואי סלקא דעתך דכהנים הוה שלוחי דידן איך 

דאין  )דף ע"א:(יכול הכהן להקריב לנכרי, הא איתא במסכת ב"מ 
 שליחות לעכו"ם עכ"ק. 

 
יא דשמא דחה קושיא זו, דכל האיבע )דף כ"ב(חולין והצל"ח ב

כהני הוי שלוחי דידן מיירי רק לענין קרבנות דישראל, 
משא"כ בעכו"ם שנדר נדרים ונדבות לא בעי שליחות כלל, 
דבשלמא בישראל שהוא מחוייב להביא קרבנות חובה, וגם 
קרבנות שנדר צריך להביא כדי לצאת חובת נדרו שלא יעבור 

ות, על לא יחל דברו, וא"כ אי ליכא בקרבנות ישראל שליח
אינו יוצא הישראל ידי חובתו, דבמה שמוסר קרבנותיו לא 
עשה עדיין כלום אם לא מטעם שלוחו של אדם כמותו, ולכן 
לגבי ישראל מיבעי ליה להגמ' אי כהנים הוי שלוחי דרחמנא 
ויצא ידי חובתו תיכף כשמסר הקרבן להכהן דיד כהן כיד 

יב גבוה, או דילמא דשלוחי דידן נינהו ורק כשהכהן מקר
הקרבן אז יצא ידי חובתו מטעם שלוחו של אדם כמותו, וכ"ז 
יש לדון רק גבי ישראל, אבל נכרי דליכא ביה חיובא כלל 
לקיים נדרו, דהרי אינו מחוייב על בל יחל, לא שייך לדון 
לגביו אם כהנים הוי שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, דהרי 

"ל דאם הכהן אין צריך כלל שיעשה בשליחותו, וקרא רק קמ
הביא קרבנות מקבלין ממנו, וממילא דאין להוכיח מכאן 
דכהנים הוי שלוחי דרחמנא עכ"ד, ועיין בבית מאיר עמ"ס 

שכ"כ וז"ל, שמעתי מקשים וליפשוט ממה  )דף ל"ה.(נדרים 
דקיי"ל שהנכרים נודרים נדונ"ד כישראל ואלו נימא שלוחי 

נונ"ד דידן נינהו הא נכרים לי"ל שליחות, ושבוש הוא כי 
 מעולם לא הוטל עליהם להקריבו דליבעי שליחות וכו' עיי"ש. 

 
כתב ליישב קושית הפנים  )דף כ"ג:(ובאור חדש עמ"ס קידושין 

דהא דדרשינן  )דף נ"ו.(מאירות, עפי"מ דאיתא במסכת סנהדרין 
איש איש תליא אי אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם או לא, 

נדרים ס"ל דברה תורה ולפי"ז י"ל דסוגית הגמ' במסכת 
כלשון בני אדם, וא"כ לא דרשינן איש איש לרבות נכרי, ולכן 
שפיר י"ל 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.
 

ולפלפולא י"ל, דאי ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, 
ודרשינן מאיש איש דעכו"ם נודרין נדרים ונדבות, וקשה הא 
אין שליחות לעכו"ם, וצ"ל כמש"כ הצל"ח דכיון דבעכו"ם 
ליכא חיובא דבל יחל, אין צריך שיעשה הכהן בשליחותו, 

רה ולפי"ז י"ל דב"נ אינו מצווה על בל יחל, משא"כ למ"ד דב
תורה כלשון בני אדם, ולא דרשינן מאיש איש דעכו"ם נודרין 

 נדרים ונדבות, י"ל דעכו"ם מצווה על בל יחל.



 

 ה 

ומעתה מבואר דברי המדרש, אם אתה אומר אעברה נא, 
שכדין עשית במה שסירבת בשליחות, משום דאכתי לא הגיע 
הזמן, דאי"ל דקושי השעבוד השלים הזמן, דזה בא על חטא 

סף, דהצדק הוא עם יוסף דס"ל סומכין על הנס, דמכירת יו
ומעתה ע"כ דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ אין כאן 
סלח נא בטענת דאיכא מודעא, דכיון דס"ל דברה תורה 
כלשון בני אדם, א"כ עכו"ם מצווה על בל יחל, ומאחר 
שנתחייבו לשמור דרך ה' וקיום מצותיו מחמת קבלת 

כ חשיב כתליוהו וזבין דזביניה אבותיהם שהוא כנדר, א"
זביני, ואם אתה אומר סלח נא דאיכא טענת מודעא, דס"ל 
דעכו"ם אינו מצווה על בל יחל, א"כ ס"ל לא דברה תורה 
כלשון בני אדם, וס"ל אין סומכין על הנס, והצדק הוא עם 
השבטים, ומעתה י"ל דקושי השעבוד השלים הזמן, א"כ אין 

 כאן אעברה נא ודו"ק. 
 
 
עה"פ יען לא  )פרשת חקת(עוי"ל, עפימש"כ בספר יציב פתגם  (ב

האמנתם בי וגו' להבין סיבת הדבר שהכה משה את הסלע 
במטהו, ולא קיים את ציוויו של הקב"ה לדבר אל הסלע, 
דכוונתו היתה להראות לישראל את כח הצדיקים חכמי 
התורה שמעשיהם גדולים יותר ממעשי הקב"ה, ואילו היה 

ל הסלע להוציא מימיו לא היה בכך אלא מעשה רק מדבר א
הקב"ה בלבד, ולכן הכה את הסלע שיצורף לזה מעשה 
הצדיקים, ולמד משה לעשות כן, דאיתא במדרש תנחומא 

, מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' )סי' ה'(פרשת תזריע 
עקיבא, איזו מעשים נאים של הקב"ה או של בשר ודם, א"ל 

ל למה אתם מולין, א"ל אני הייתי יודע של בשר ודם נאים, א"
שעל דבר זה אתה שואלני, ולכך הקדמתי ואמרתי לך 
שמעשה בני אדם נאים משל הקב"ה, הביא לו ר"ע שבלים 
וגלוסקאות, א"ל אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה ידי אדם אין 
אלו נאים יותר מן השבלים וכו' עיי"ש, וביארו המפ' עפי"מ 

, דגדולים מעשה צדיקים יותר ף ה.()דדאיתא במסכת כתובות 
ממעשה שמים וארץ עיי"ש, ולכך חפץ הקב"ה שיהא גמר 

 שלימות האדם  במעשי בני אדם דייקא.
 

, דהא אם מעשה )דף ל"ה:(ואיתא בהגדה של פסח זכרינו לחיים 
בני אדם עדיף ממעשה שמים תליא בהא, דאיתא במסכת 

דיקים יותר , דרש בר קפרא גדולים מעשה צ)דף ה.(כתובות 
ממעשה שמים וארץ, דאלו במעשה שמים וארץ כתיב אף ידי 
יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, 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 

דו כתיב כתיב עיי"ש, מבואר מזה דאי דרשינן המסורת די
מוכח דמעשה צדיקים גדולים ממעשה שמים וארץ, משא"כ 
אם דרשינן הקרי, דידיו קרינן, לא דרשינן הכי ומעשה שמים 

 וארץ גדולים ממעשה צדיקים.
 

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 כדי להורות תשובה,  לא חטאו ישראל אלא

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

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

 ולפי"ז אין שום חטא בעשיית העגל.  ונתקבלו בתשובה(
 
ך כבר דנו המפ' אם תשובה מועיל לע"ז, דאי אמרינן א

דתשובה מהני אף לע"ז שפיר י"ל דלכן חטאו בע"ז כדי 
שנדע דתשובה מהני, משא"כ אי אמרינן דעל חטא דע"ז לא 
מהני תשובה, אין להם אמתלא לומר דלכן חטאו כדי להורות 

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

תשובה על חטא דע"ז או לא תליא אי אמנם דבר זה אי מהני 
)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 )דף פ"ו:(דאמרינן במסכת יומא 

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

הישוב אליה עוד הלא חנף תחנף הארץ ההיא ואת זנית 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, 

ה, דמחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה דהמחשבה ל"ה עביר
, וליכא רק חד ל"ת )דף ל"ט:(למעשה כדאיתא במסכת קידושין 

שפיר אמרינן דהעשה דתשובה דוחה הלאו, משא"כ בע"ז 
דהמחשבה נמי נחשב לחטא כאלו עשה מעשה, דכתיב לא 
יהיה לך אלהים אחרים על פני, וכתב המהרש"ל בביאורו על 

פינן איסור ע"ז במחשבה, דמהאי קרא יל )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 
במחשבת לבך עיי"ש, נמצא דבחטא דע"ז יש בה ב' לאוין, 
מה שחשב לעבוד ע"ז, ועצם המעשה שעבד לע"ז, וכיון 

נן דעל חטא דאמרינן דאין עשה דוחה שני לאוין לכן אמרי
 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 

ה דוחה לא שמצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דע
מי דמי התם חד איסורא  , דא"כ מה פריךבו כרת ששי תעשה

אפילו בתרי  ה דוחה לא תעשהשהכא תרי איסורא, הרי ע
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



 

 ו 

ן והרשב"א כתבו לפרש דברי אמנם רש"י להלן וכן הרמב"
 ששי ה דוחה לא תעשהשדעהגמ', דסד"א דנילף מאשת אח 

, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי איסורי, הרי מזה בו כרת
 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 
מה לי חד לאו מה לי תרי  )דף מ"ח:(נזיר  מהא דאמרינן במסכת

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 

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

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

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

יש עובר כלאים, אם היה הלובש מזיד הלובש לוקה והמלב
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"גומקורו בתוספתא במסכת מכות 
הטעם משום דכתיב לא תלבש שעטנז קרי ביה לא תלביש 

לבשו עיי"ש, ומש"כ הרמב"ם שאין המלביש לוקה כי אם כש
שוגג, וכמו שכתב שם דטומאת כהן אין המטמא לוקה כי אם 
כשהמתטמא שוגג, תמה הכס"מ שם דמנא ליה הא, ומפשט 
התוספתא מוכח דאין חילוק רק דאפילו כשהלובש מזיד 
איכא עבירה בפני עצמו להמלביש, וכתב באתוון דאורייתא 

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

עיי"ש, ולפי"ז קשה על דעת הר"ש מקינון בספר  תקנ"א(
הכריתות דאין עשה אחת דוחה ב' ל"ת, ואמאי הרי עיקר דין 
עדל"ת ילפינן מכלאים בציצית ושם הרי הוי שני לאוין משום 

 מלביש ומשום לובש עכ"ק.
 

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

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

זיר עיי"ש, ולפי"ז י"ל לפי"מ דכתב רשיז"ל במסכת שער הנ
דר"ש דס"ל יש אם למקרא, היכא דלא  )דף י"ח:(קידושין 

מכחשי אהדדי דרשו שניהם מקרא ומסורת, וא"כ ה"ה הכא 
  דליכא סתירה שפיר מחייב משום לובש ומשום מלביש, 
אבל למ"ד דדריש רק יש אם למסורת לא נוכל לחייבו ב' רק 

ולפי"ז יוצא לנו דבר חדש דאי ס"ל יש אם משום המסורת, 
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 דברי המדרש, אם אתה אומר אעברה נא, משום 
דס"ל גדולים מעשה צדיקים ממעשה שמים וארץ, ומעתה 

אם למסורת, ולפי"ז אמרינן דעשה דוחה רק חד לאו  ס"ל יש
ולא שני לאוין, א"כ אין כאן סלח נא, דאין להם אמתלא דלא 
חטאו אלא כדי להורות תשובה, דהלא על חטא דע"ז לא 
מהני תשובה, ואם אתה אומר סלח נא, דיש להם אמתלא דלא 
חטאו אלא להורות דתשובה מהני, דגם על חד דע"ז מהני 

ם דס"ל דעשה דוחה שני לאוין, א"כ ס"ל יש אם תשובה משו
למקרא, ואמרינן דגדולים מעשה שמים ממעשה צדיקים, 

 ומעתה אין כאן אעברה נא ודו"ק.
 
 
 

***** 
 
 

  ש רבהרואיתא במד ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמור:
הלכה, אדם מישראל שהיה עומד ומתפלל  א(-)פרשה ב

מהו שיהא מותר לו להתפלל בקול גדול, כך שנו 
היה עומד ומתפלל, יכול ישמיע קולו, כבר  חכמים

ע"כ, ותמוה  פרשה חנה, וחנה היא מדברת על לבה
 שייכות הלכה זו לפרשתן.

 
והנבס"ד, דהנה רשיז"ל כתב לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג 

דמאי שייך כבישת  יםשרדמיתי שמא הותר הנדר, והקשו המפ
לפרש  ח()מבעל האו"סיחון ועוג לנדר הזה, וכתב בספר חות יאיר 

דלמה צוה הקב"ה להגעיל  )פ' מטות(עפי"מ שהקשה הרמב"ן 
כליהם במלחמת מדין ואמאי לא צוה דין הגעלה מקודם גבי 
מלחמת סיחון ועוג, ותירץ הרמב"ן משום דסיחון ועוג הי' 
להם דין ארץ ישראל, והוא כמלחמת מצוה על שבעה עממין 

)דף לין שהותרה להם אפילו כתלי דחזירי כדאיתא במסכת חו

, משו"ה לא הוצרכו להגעיל במלחמת סיחון ועוג מאחר י"ז.(
  .דשם הותר להם לאכול אפילו דבר איסור בעין ממש

 
וזה כוונת רשיז"ל, ואתחנן אל ה' בעת ההיא, לאחר שכבשתי 
ארץ סיחון ועוג, וקשה דלמה ל"ה הצווי כאן להגעיל כליהם 

ן ועוג כמו במלחמת מדין, וע"כ כמש"כ הרמב"ן ז"ל דסיחו
הי' להם דין א"י, א"כ כבר הותר הנדר אחרי שכבר נכנס 
לארץ סיחון ועוג שיש לה ג"כ דין א"י, ולכן אעברה נא לא"י 

 ממש עכ"ד.
 

והקשו המפ' דכ"ז א"ש אמאי לא נצטוו על הגעלת כלים בעת 
מלחמת סיחון ועוג, אבל אכתי קשה דהלא במלחמת מדין 

 כ"ג(-)פרשת מטות ל"א"פ נצטוו על טבילת כלים כמש"כ רש"י עה
וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים עיי"ש, ומעתה קשה 
אמאי לא נצטוו במלחמת סיחון ועוג על טבילת כלים של 

 נכרים הבאים לרשות ישראל עכ"ק.



 

 ז 

כתב לתרץ, דהלא אברהם אבינו  )סי' י"ז(ובספר גידולי טהרה 
 כבר זכה בארץ ישראל בה ובכל מה שבתוכה, ובכלל זה ג"כ
המתכות היוצאים מן הקרקע, ומעתה כל הכלים שנעשו 
מהמתכת היוצא מהקרקע, הו"ל מתכת של ישראל שעשאום 
עכו"ם לכלי, ומדינא אין צריך טבילה דהוי  כנותן כסף לאומן 
עכו"ם לעשות לו כלי שאין צריך טבילה, ואותן שנעשו 
ממתכת שהיה להם אין צריך טבילה די"ל דאזלינן בתר רובא, 

ז שייך במלחמת סיחון ועוג שהיה ארצו של אברהם, אך כ"
ולכן לא נצטוו על טבילת כלים דלא היו חייבים לטבול 
הכלים, משא"כ מה שלקחו במלחמת מדין שלא היה מנחלת 

 אברהם, ולכן הוצרך לצוות על טבילת כלים עכ"ד.
 

עה"פ קום התהלך בארץ לארכה  י(-)פרשה מ"אואיתא במד"ר 
שדה בין לארכה בין לרחבה קנה עד ולרחבה, תני, הלך ב

מקום שהלך כדברי ר' אליעזר, שהיה ר"א אומר הילוך קנה, 
וחכ"א לא קנה עד שיהלך לארכה ולרחבה, אמר ר' יעקב בן 
זבדי טעמיה דר"א קום התהלך בארץ וגו', וביפה תואר 
האריך בביאורו, וכתב דלא מצינו בו באברהם שהלך רק 

  .ו אי מהני החזקהלארכה ולא לרחבה, ובזה נחלק
 

וכתבו המפ' דזה תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן במסכת 
אי צריך קרא לחלק או לא, דלר' יאשיה  )דף פ"ה:(סנהדרין 

דצריך קרא לחלק ובלא"ה משמע שניהם כאחד, א"כ הכא 
דהקב"ה אמר לו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה בעינן 

משא"כ לר'  שניהם דייקא ולא מהני כשהלך לארכה לחוד,
יונתן דמשמע כל אחד בפני עצמו שפיר מהני בהלך לארכה 

 או לרחבה לחוד וקנה אברהם את הארץ עיי"ש. 
 

ד"ה ובזה  )פרשת וירא(ולפי"ז כתבו בלקט יוסף וביושב אהלים 
נפרש, דזאת אם א"י מוחזקת לנו מאבותינו או אינה מוחזקת, 

לא קרא תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן הנ"ל, דאי ב
משמע שניהם כאחד ולא הוי חזקה עד שילך לארכה 
ולרחבה, א"כ כיון שאברהם לא הלך רק לארכה לא קנה את 
הארץ, אך אם משמע כל אחד ואחד בפני עצמו ולא צריך 
קרא לחלק, וממילא גם בהלך לארכה לחוד ג"כ הוי חזקה, 
ושפיר קנה אברהם את הארץ ואמרינן דא"י מוחזקת לנו 

 כ"ד.מאבותינו ע
 

והנה איתא במפרשים הטעם שמשה לא נכנס לארץ ישראל, 
 )אות ל"ד(משום ששיבר הלוחות, עיין בלקט יוסף ערך משה 

 . )דף ע"ד.(ובעיר דוד 
 

הטעם  )דף פ"ז.(אמנם הקשו ע"ז דהא מבואר במסכת שבת 
דמשה שיבר הלוחות, שדרש  ק"ו, ומה פסח שהוא אחד 

א יאכל בו, התורה מתרי"ג מצות אמרה תורה וכל בן נכר ל
כולה כאן וישראל מומרים על אחת כמה וכמה עיי"ש, ולפי"ז 
שפיר עבד משרע"ה בשבירת הלוחות, ואמאי נענש ע"ז שלא 

דאין זה ק"ו גמור דאם  )ד"ה ומה פסח(יכנס לא"י, אך כתבו התוס' 
מומר אסור בפסח שהוא קרבן, מ"מ לא היה לו למנוע מליתן 

ה עיי"ש, ולפי"ז חטא במה להם התורה ולהחזירם בתשוב
 ששיבר הלוחות ולכן נענש שלא יכנס משום זה לא"י.  

 
 אמרינן םאך כבר דנו המפ' אם תשובה מועיל לע"ז, דא

שפיר י"ל דמשרע"ה חטא  ודה זרהבדתשובה מהני אף לע
במה ששיבר הלוחות, ולכן נענש שלא יכנס לא"י, משא"כ 
א"א דעל חטא דע"ז לא מהני תשובה, א"כ שפיר עבד 

 בשבירת הלוחות. משרע"ה
 

, ר' יהודה אומר תשובה ה(-)פרשה יואיתא במדרש רבה ויקרא 
עושה מחצה ותפלה עושה הכל, ריב"ל אמר תשובה עשתה 
את הכל ותפלה עשתה מחצה, על דעתיה דר"י תשובה עושה 
        מחצה ממי את למד, מקין שנגזרה עליו גזרה כיון 

ובה, שעשה תשובה נמנע ממנו חצי גזירה, ומנין שעשה תש
שנאמר ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא, ומנין שנמנע ממנו 
חצי גזירה, הה"ד ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת 
עדן וכו' עיי"ש, וכתבו המפ' דלר' יהודה מוכח דתשובה 
מהני אף על הג' עבירות החמורות, דהרי קין חטא בשפיכת 

 דמים עכ"ד.
 

ב, דזה תליא בפלוגתת ר' כת )פרשת וארא(ובספר כסף נבחר 
יאשיה ור' יונתן אי בעינן קרא לחלק ובלא"ה הכל כאחד 
משמע, או דמשמע כל אחד בפני עצמו עד שיאמר לך הכתוב 
יחדיו, דר' יהודה יליף מקין דתשובה עושה מחצה, כי 
מתחלה נגזר עליו נע ונד ולבסוף כשעשה תשובה נמחל לו 

לחלק צריך קרא וא"כ ונשאר בארץ נוד, אך כ"ז אתיא אי ס"ל 
מה שנגזר תחלה נע ונד וגו' קאי אתרווייהו יחד, ונמצא מוכח 
דתשובה עושה מחצה, אך אי ס"ל דלחלק לא צריך קרא 
דבלא"ה כל אחד בפני עצמו במשמע, וא"כ י"ל דמיד בתחלה 
נגזר עליו נע או נד, וליכא הוכחה דנמחל לו על ידי תשובה 

 ממה שנגזר עליו תחילה עכ"ד.
 

ומעתה מבואר דברי רש"י, לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג 
ואז נאמר להם רק דיני הגעלת כלים ולא נצטוו אז על טבילת 
כלים, והוא משום דאברהם אבינו קנה את הארץ, ומעתה ס"ל 
לחלק לא צריך קרא, ותו ליכא הוכחה מקין דתשובה מהני על 

ובה, ג' עבירות החמורות, וי"ל דעל חטא דע"ז לא מהני תש
ושפיר עשיתי במה ששיברתי הלוחות, ולכן דמיתי שמא 

 הותר הנדר ודו"ק.  
 

, אמר רב המנונא, כמה הלכתא )דף ל"א.(ואיתא במסכת ברכות 
גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנה, וחנה היא מדברת 
על לבה, מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו, רק שפתיה נעות 

ולה לא ישמע מכאן מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו, וק
  .שאסור להגביה קולו בתפילתו וכו' עיי"ש



 

 ח 

איתא אם ראה תראה, אמר ר' אלעזר, אמרה  )דף ל"א:(ולקמן 
, אם ראה מוטב נו של עולםו, רבוש ברוך הואדחנה לפני הק

)אתייחד עם אילך ואסתתר בפני אלקנה בעלי  ואם לאו תראה, 

, וכיון דמסתתרנא משקי לי מי סוטה ואי אתה אחרים ויחשדני בעלי(
שנאמר ונקתה ונזרעה זרע, הניחא  )שקר(עושה תורתך פלסתר 

היתה עקרה נפקדת שפיר, אלא למ"ד אם    למאן דאמר אם 
בצער יולדת בריוח, נקבות יולדת זכרים,    היתה יולדת 

שחורים יולדת לבנים, קצרים יולדת ארוכים מאי איכא 
למימר, דתניא ונקתה ונזרעה זרע מלמד שאם היתה עקרה 

ר' ישמעאל, א"ל ר' עקיבא אם כן ילכו כל נפקדת דברי 
העקרות ויסתתרו וזו שלא קלקלה נפסדת, אלא מלמד שאם 

יולדת בריוח, קצרים יולדת ארוכים,       היתה יולדת בצער 
שחורים יולדת לבנים, אחד יולדת שנים, מאי אם ראה תראה, 
דברה תורה כלשון בני אדם עיי"ש. וכבר האריכו לבאר במה 

 תליא פלוגתתם.
 

הקשו התוס', ור'  )ד"ה אמר לו(והנבס"ד, דהנה במסכת סוטה 
עקיבא לימא ליה לנפשיה יסתרו כל יולדות בצער וילדו 
בריוח וזו הואיל ולא נסתרה הפסידה עכ"ק, וכתב בפרדס דוד 

לתרץ קושית התוס', דלכאורה קשה לפי"מ דאמרינן  )בפרשתן(
דוד גזרו על דבימי  )דף ל"ו:(ובע"ז  )דף כ"א.(במסכת סנהדרין 

איסור יחוד, ופריך יחוד דאורייתא הוא שנאמר כי יסיתך 
אחיך וגו', ומשני מדאורייתא אסור רק אשת איש ואינהו גזרו 
על יחוד דפנויה עיי"ש, ולפי"ז קשה דמאי פריך יסתתרו כל 
העקרות, מהיכא תיתי נאמר כן שיעברו על איסור יחוד, 

  .ואיסור יחוד דאשת איש הוא דאורייתא
 
גדולה עבירה  )דף כ"ג:(ך לק"מ לפי"מ דאמרינן במסכת נזיר א

לשמה ממצוה שלא לשמה, א"כ ליכא איסור כלל כיון 
דכוונתם לשם מצוה שיהא לה בנים כדי לקיים מצות פריה 
ורביה, ולפי"ז שפיר מיושב קושית התוס' דדוקא לר' 
ישמעאל דס"ל דאם היתה עקרה נפקדת שפיר קשה א"כ 

ת, אף דיעברו על איסור יחוד, כדי שיהיו יסתתרו כל העקרו
נפקדות ויקיימו מצות פריה ורביה, משא"כ לר' עקיבא דס"ל 
דאם יולדת בצער יולדת בריוח, א"כ מהיכא תיתי לומר 

 .דיסתתרו ולעבור על איסור יחוד דהוא דאורייתא עכ"ד
 

מבואר מזה דהא דחיישינן שתלך ותסתתר כדי שיהיו לה 
מר דשייך בזה עדל"ת, דעשה דפו"ר בנים, היינו שיטעו לו

 עיי"ש. )פרשת לך(דוחה לאיסור יחוד, וכ"כ בספר תפארת ראובן 
 

אך יש להעיר דמהיכי תיתי לחשוש שתלך ותסתתר כדי שיהיו 
לה בנים, משום דעשה דפו"ר ידחה לאיסור דיחוד, הא כללא 
הוא דאין עדל"ת אא"כ הו"ל בעידנא דעבר ללאו מקיים 

העבירה עוברת מיד כשתסתתר, והעשה לא העשה, וכאן הרי 
ד"ה  )דף מ"א.(תקיים עד שתוליד בן, וכ"כ התוס' במסכת גיטין 

לישא שפחה כתבו, דלא אמרינן עדל"ת גבי מצות פריה 
 ורביה משום דל"ה בעידנא עיי"ש.

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

תי עשה ודחי ל"ת , דהיכא אמרינן א)דף קל"ב:(ובמסכת שבת 
כגון מילה בצרעת אי נמי ציצית וכלאים דבעידנא דמיתעקר 
ללאו קא מוקים עשה וכו' עיי"ש, וכתב הברוך טעם דין 

, 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 

ל"ת, משו"ה כיון דחידוש אלא דגזירת הכתוב דעשה דחי ל
הוא דחידשה תורה בכלאים בציצית אין לנו בו אלא חידושו, 
ולא דחי עשה לל"ת אלא דומיא דהתם דבעידנא דמיעקר 
ללאו מקיים עשה, משא"כ היכא דלא הוי בעידנא לא גלי 

 רחמנא דאמרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ד.
 

מ"ל , דל)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 
ממנו עד בוקר בא הכתוב ליתן בוקר שני לשריפתו, וטעמא 
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, 
מבואר מדברי התוס' דלמ"ד אין קרבין ביו"ט שפיר מצינו 
למילף עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים שאינו דוחה יו"ט, 

 )דף כ"ה:(וכתבו לתרץ בזה קושית המהר"ם במסכת שבת 
דפוטרין סדין בציצית דס"ל דלא דרשינן סמוכין  דלב"ש

דכלאים בציצית א"כ מנ"ל דאמרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ק, 
דנדרים  )דף י"ט.(ותירצו דב"ש לשיטתם דס"ל במסכת ביצה 

ונדבות אין קרבין ביו"ט, ומעתה שפיר מצינן למילף עשה 
 דוחה ל"ת משריפת קדשים עכ"ד.

 
 םכתב, דשריפת קדשים ביו רי"ד()מערכת א' כלל ובספר בית האוצר 

לא הוי בעידנא, דהרי במשהו הראשון שהוא מבעיר  טוב
 עובר תיכף על מלאכת הבערה, והמצוה דשריפת קדשים 
אינה מתקיימת רק בשעה שנשרף כזית, וכדאיתא במסכת 

שכתב  )מצוה קמ"ג אות ד'(עיי"ש, ועיין במנחת חינוך  )דף מ"ט.(פסחים 
א ככל המצות דשיעורן בכזית דמ"ע דשריפת קדשים הרי הו

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

דבישרא  )דף קל"ד.(שכתב נמי כן, עפי"מ דאיתא במסכת שבת 
אגומרי אית בה משום מכבה, והיינו שתחלתו מכבה וסופו 

פת בשר קדשים לא הוי בעידנא עיי"ש, מבעיר, ולפי"ז בשרי
ולפי"ז אי ילפינן עדל"ת משריפת קדשים ובשריפת קדשים 
הלא לא הוה בעידנא, אז י"ל דאמרינן עדל"ת אף היכא דלא 

 הוה בעידנא.
 



 

 ט 

, 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(
לר' יהודה דבעלמא לא דריש סמוכים הכא דריש כיון דמופנה 

 )דף ה:(הוא וכו', ואיכא אריכות בגמ' שם אמאי מופנה, ולבסוף 
מסיק הגמ', לימא קרא לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו 

ויי, ואכתי מיבעיא ליה לתוכף שתי למה לי, שמע מינה לאפנ
)שתוחב תחיבה אחת במחט וחיבר תכיפות חיבור תכיפה אחת אינו חיבור 

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

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

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

  ., אלא כולה משעטנז נפקא, עיי"ש ברש"י ותוס'במסרק(
 

וברשב"א ביאר דברי הגמרא, דה"ק לעולם מיחדיו נפקא, וכי 
תימא יחדיו איצטריך לתוכף תכיפה אחת אינו חיבור, ע"ז 

כולה משעטנז נפקא, מדקאמר שעטנז ולא כתיב  מתרץ
שעטנזים אלמא שעושה הצמר והפשתים בגד אחד קאמר 

 עיי"ש, וכ"ה ברמב"ן ובריטב"א עיי"ש.
 

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 

מיו בו, דלר' יאשיה בעינן קרא מות יומת אביו ואמו קלל ד
דחייב על אביו לחוד ועל אמו לחוד, דאל"ה י"ל דאינו חייב 
אלא אם קילל אביו ואמו יחד, ור' יונתן ס"ל דרק היכא 
דנאמר יחדיו משמע שניהם כאחד, אבל בלא"ה כל אחד בפני 
עצמו במשמע עיי"ש, ולפי"ז קשה דלר' יונתן האי יחדיו לאו 

דכתיב צמר ופשתים יחדיו הוי ס"ד  מיותר הוא, דאי לאו
לאסור בגד שעטנז שוע טווי ונוז של צמר בלחוד, וכן בגד 
שוע טווי ונוז של פשתן בלחוד, ולא הוי מפרשינן ליה לאסור 
שעטנז של צמר ופשתים יחדיו, דהרי היכי דלא כתיב יחדיו 
כל אחד ואחד בפני עצמו משמע, ונמצא דהאי יחדיו אינו 

ועכצ"ל דהילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים מיותר לאפנויי, 
בציצית אתיא אליבא דר' יאשיה דלחלק צריך קרא, ולכן גם 
בלא יחדיו הוי משמע דהאיסור בצמר ופשתים כאחד, והו"ל 
קרא דיחדיו מופנה לדרוש סמוכים, משא"כ לר' יונתן דס"ל 
דבלאו יחדיו משמע כל אחד ואחד בפני עצמו לא הוי יחדיו 

למילף דין עדל"ת מכלאים בציצית, וע"כ  מופנה, וליכא
 דילפינן עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים עיי"ש.

 
, ארבע ציציות מעכבות זו את זו )דף כ"ח.(ואיתא במסכת מנחות 

שארבעתן מצוה אחת, ר' ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצות 
כתב,  )בתשובה בריש הספר דף כ"ג.(עיי"ש, ובשו"ת חלקת השדה 

צית הוי ארבע מצות או חד מצוה, תליא דפלוגתתם אי צי
בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן אי לחלק צריך קרא ובלא"ה 
שניהם כאחד במשמע, או דכל אחד ואחד בפני עצמו משמע 
עד שיפרט לך הכתוב יחדיו, דהתורה אמרה גדילים תעשה לך 

על ארבע כנפות כסותך וגו', ואי נימא דבעינן קרא לחלק א"כ 
ל ארבעתן כאחד, משא"כ א"א דלחלק לא המצוה דייקא בכ

צריך קרא י"ל דכל ציצית הוי מצוה בפ"ע, וכתב שם לבאר 
דר' ישמעאל ור"ע אזלי לשיטתייהו דפליגי במסכת שבועות 

 אי לחלק צריך קרא עיי"ש. )דף כ"ז.(
 

ומעתה יתבאר לנכון פלוגתייהו דאזלי לשיטתם, דר"ע 
תה ס"ל לחלק לשיטתיה דס"ל דציצית הוי ארבע מצות, ומע

לא צריך קרא, ולפי"ז לא יליף עדל"ת מכלאים בציצית רק 
משריפת קדשים, וגם היכא דלא הוי בעידנא אמרינן עשה 
דוחה ל"ת, ולכן שפיר קאמר ליה לר' ישמעאל שיש לחוש 
דיסתרו כל העקרות כדי שיפקדו ויקיימו מצות פו"ר, ולכן 

  .ס"ל דרק אם יולדת בצער יולדת בריוח
 

ישמעאל דס"ל דהוי מצוה אחת, וס"ל לחלק צריך  משא"כ ר'
קרא, ויליף עשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית, ומינה דעשה 
דוחה ל"ת לא אמרינן רק היכא דבעידנא דמיעקר ללאו מקיים 
העשה, ולכן אין לחוש דיסתתרו כל העקרות, דמהיכי תיתי 
לחשדן שיעברו על איסור יחוד, ולכן שפיר ס"ל דאם היתה 

 דת ודו"ק.עקרה נפק
 

עיין בשל"ה מס' ר"ה בהג"ה ד"ה וקצת ] שיםרוהקשו המפ
בהא דיליף במדרש הנ"ל דצריכין להתפלל  ,[יש הוכחה

בלחש ממה שנאמר בחנה וחנה היא מדברת על לבה, וכן 
וקולה לא ישמע מכאן שאסור  )שם(איתא במסכת ברכות 

להגביה קולו בתפלתו, דהאיך מצינו למילף מחנה דלא 
בתפלתו, דשאני חנה דלא היתה יכולה להגביה ישמיע קולו 

קולה בתפלתה, כיון שאמרה ואם לאו אילך ואסתתר בפני 
אלקנה בעלי, הרי היתה מוכרחת לומר בלחש, דאלו היתה 
מגביה קולה היה הקול נשמע לאזני אלקנה בעלה, ותו לא 
היה בידה להסתתר כדי שיקנא לה עכ"ק, אך אליבא דר"ע 

שפיר מצינן למילף דאסור להשמיע  דלא דרש אם ראה תראה
 קולו בתפילתו.

 
ומעתה מבואר דברי המדרש, דכיון דכתיב ואתחנן אל ה' 
וגו', דלאחר שכבש סיחון ועוג ולא נצטוו על טבילת כלים, 
משום דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, ולחלק לא צריך קרא, 
ויש להוכיח מקין דתשובה מהני אף על חטא דע"ז ושפיר 

במה ששיבר הלוחות, ולפי"ז ילפינן עשה דוחה  עשה משה
אף  תעשה אל"ת משריפת קדשים, ואמרינן עשה דוחה ל

היכא דלא הוי בעידנא, ומעתה אין לומר דהקרא ונקתה 
ונזרעה זרע היינו דאם היתה עקרה נפקדת, דיש לחוש דילכו 
כל העקרות ויסתתרו כדי לקיים מ"ע דפו"ר, וע"כ דונקתה 

יולדת בצעת יולדת בריוח, ומעתה לא  ונזרעה זרע היינו שאם
דרשינן אם ראה תראה כר' אלעזר, ולא היה לחנה מה 
להסתיר בתפלתה ושפיר ילפינן מכאן דאסור להגביה קולו 

 בתפילתו, ולכן הביא הך דינא כאן ודו"ק.



 

 י 

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר 
ואיתא במגלה עמוקות  הירדן ההר הטוב הזה והלבנן:

 אעברה נא ראשי תיבות ר' אלעזר בן עזריה ופן קנ"ו()א
עיי"ש, והוא תמוה דמה היה רצונו של  מרע"ה בזה שביקש 

 לבא לארץ ישראל מכח ר' אלעזר בן עזריה.
 

והנבס"ד, דהנה הטעם דנגזר על משרע"ה שלא יכנס לאר"י, 
ובלקט  )פרשת ואתחנן(כסף נבחר כתב הילקוט ראובני מובא בספר 

, דהוא משום שאמר שלח נא ביד תשלח )אות ה'(יוסף ערך משה 
  .וסירב ללכת למצרים

 
אמר רב  ס"ו(-)פרשה י"אומקור הדבר איתא במד"ר פרשת שמיני 

שמואל בר נחמן, כל שבעת ימי הסנה היה הקב"ה מפתה את 
משה שילך בשליחותו למצרים, הה"ד גם מתמול גם 

גם מאז דברך אל עבדך הרי ששה, ובשביעי אמר לו  משלשום
שלח נא ביד תשלח, אמר לו הקב"ה, משה את אומר שלח נא 
ביד תשלח, חייך שאני צוררה לך בכנפיך, אימתי פרע לו, ר' 
ברכיה אמר ר' לוי ור' חלבו, ר' לוי אמר כל ז' ימי אדר היה 
משה מבקש תפלה ותחנונים שיכנס לארץ ישראל, ובשביעי 

ר לו כי לא תעבור את הירדן הזה עיי"ש, ועיין במדרש אמ
דששה פגמים היו למרע"ה דבשבילם  )פרשת ואתחנן סי' ו'(תנחומא 

נמנע הימנו לבוא לאר"י וחד מינייהו על מה שאמר שלח נא 
 ביד תשלח עיי"ש.

 
כתב להמליץ על משרע"ה, דלכן לא  )אות ע"ו(אך בספר עיר דוד 

ה כהן כדאיתא במסכת זבחים רצה לילך לפרעה, משום דהי
, מדורות העכו"ם מ"ז(-)פי"ח, ואיתא במסכת אהלות )דף ק"א:(

טמאים משום שהם מקברים את מתיהם בתוך בתיהם, ולכן 
טען משה דאינו יכול ללכת לבית פרעה שהוא מקום טומאה, 
וזהו שאמר שלח נא ביד תשלח ואיתא בתרגום יונתן ביד מי 

ו, דאעפ"י שהוא ג"כ כהן, שאתה עתיד לשלוח דהוא אליה
כר"ש דאין עכו"ם  )דף קי"ג:(הרי לדידיה ס"ל במסכת ב"מ 

מטמא באהל, דאתם קרוים אדם ואין או"ה קרוים אדם, ועל 
)פרשת כן הוא ראוי ללכת למצרים עכ"ד, וכ"כ בספר כסף נבחר 

 )אות כ"ח(בשם המפ', ועיין בספר לקט יוסף ערך משה  ואתחנן(
 עיי"ש.

 
       לר' מאיר דס"ל דעכו"ם קרוים אדם וא"כ  אך כ"ז א"ש

   גם עכו"ם הוא בכלל אדם כי ימות באהל ומטמא באהל, 
דס"ל דקברי עכו"ם אינם מטמאין באהל  י שמעוןבאבל לר

משום דאין עכו"ם קרוין אדם, לא אתי שפיר במה דמשה 
 סירב לילך אל פרעה.

 
כתב דראב"ע ור"ע דפליגי במסכת  )פרשת ואתחנן(ובכסף נבחר 

אי אכילת פסח הוה עד  )דף ק"כ:(ובמסכת פסחים  דף ט.()ברכות 
      חצות או כל הלילה, פליגי בפלוגתת רשב"י ורבנן אי 
קברי עכו"ם מטמאין או לא, דרבנן סברי דקברי עכו"ם 
מטמאין באהל, ורשב"י ס"ל דאינן מטמאין באהל עיין מסכת 

, א"כ ראב"ע דסבר עד חצות ס"ל דמטמאים )דף ס"א.(יבמות 
לכן היו מוכרחים לאכול הפסח קודם חצות, דלאחר באהל, ו

חצות כבר היו פגרים דבכורים, וקברי גויים מטמאין באהל, 
וא"כ לא היה באפשר לאכול באותו הפעם קרבן פסח, דהיה 
הפסח נטמא, ולכן אכלוהו קודם חצות, ור"ע ס"ל כרשב"י 
דקברי עכו"ם אינם מטמאין באהל, ולכך הותר להם לאכול 

חצות עכ"ד, ומבואר שם ביבמות דמאן דס"ל  אפילו אחר
דקברי עכו"ם מטמאין הוא משום דגם עכו"ם קרויים אדם, 
ומאן דס"ל דאינם מטמאין משום דאתם קרויים אדם ולא 

 עכו"ם עיי"ש.
 

ובזה יבואר מש"כ המגלה עמוקות אעברה נא אותיות ר' 
אלעזר בן עזריה, דלשיטתו דס"ל דאכילת פסחים עד חצות 

כו"ם מטמאים באהל, וכדין הפצרתי ואמרתי שלח וס"ל דע
נא ביד תשלח, וא"כ אעברה נא ואראה את הארץ הטובה 

 ודו"ק.
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