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 מסעי -טות מפרשת 
 זשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה 
מגיד  "ד()רמז תשפואיתא בילקוט שמעוני  הדבר אשר צוה ה':

שכל הנביאים התנבאו בכה, כך משה התנבא בכה, 
מוסיף עליהם משה שהתנבא בזה הדבר, זה שאמר 

טוב אשר לא תדור משתדור  ד(-)פרשה ההכתוב בקהלת 
 עיי"ש והוא פלא. ,ולא תשלם

 
כי ידר נדר לה' או השבע שבעה לאסר אסר על איש 

ולמעלה נפשו לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה: 
אלה תעשו לה' במועדיכם לבד מנדריכם  כתיב

ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם 
 ולשלמיכם:

 
לפרש  )בפרשתן(בספר ישמח משה , עפימש"כ דבס"הנו

ד גילבית יעקב ות, כה תאמר ג(-)פרשה י"טהפסוקים בפרשת יתרו 
לבני ישראל אתם ראיתם וכו' אלה הדברים אשר תדבר אל 
בני ישראל, דיש להבין דפתח בכה וסיים באלה הדברים, 
והוא כפל הענין במ"ש, ועוד דתחלה אמר לבית יעקב ומסיים 

)פרשת בשלח סי' אל בני ישראל, ומבאר, דאיתא במדרש תנחומא 

בספר חנוכת  תבכואמונה, , אין ישראל ניזונין אלא בזכות הי'(
להעיר בהא לבאר המדרש, דלכאורה יש  )פרשת יתרו(התורה 

דאמרינן שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, הרי איתא במדרש 
, מגיד דבריו ליעקב אלו ט(-)פרשה לרבה פרשת משפטים 

הדברות, חוקיו ומשפטיו לישראל אלו המשפטים, לפי שאין 
מורה לאחרים מדותיו של הקב"ה כמדת ב"ו, מדת ב"ו 

לעשות והוא אינו עושה כלום, והקב"ה אינו כן אלא מה 
)ולכן נקראו חוקיו שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות ולשמור 

  .וכו' עיי"ש יכול הוא עצמו משמרן(ומשפטיו שכב
 

, בנוהג )פ"א ה"ג(ראש השנה מסכת וכן איתא בירושלמי 
הוא עצמו שאין )שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזירה, רצה מקיימה 

)אלו הגוזרים אינן מקיימין , רצו אחרים מקיימים אותה גזירותיו אלא על אחרים(

, אבל הקב"ה אינו כן, אלא גוזר גזירה אותה אלא אחרים מקיימין אותה(
ומקיימה תחילה, מאי טעמא, ושמרו את משמרתי אני ה', אני 
הוא ששימרתי מצותיה של תורה תחילה וכו' עיי"ש, הרי 

  ב"ה מקיים מצות התורה, וא"כ כיון דהתורה הזהירה דהק
לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר וביומו תתן שכרו, האיך 

  , הא אית ביה משום הקב"ה משהה שכר המצוות לעוה"ב
  .בל תלין

, האומר )דף ק"י:(ב"מ מסכת לפי"מ דאיתא ב ,אך יש לומר
 לחבירו צא שכור לי פועלים, שניהן אין עוברין משום בל

, וזה לפי שאין )ולא קרינא שכיר גביה(תלין, זה לפי שלא שכרן 
וכו' עיי"ש, ולכן הואיל  )ולא קרינא ביה פעולתו אתך(פעולתו אצלו 

והתורה נמסרה לישראל ע"י משה דהיה שליח, על כן לא 
ינן שכר מצוה בהאי שייך בזה משום בל תלין, ושפיר אמר

 .עלמא ליכא
 

דרש ר' שמלאי, שש מאות  ,()דף כ"ג: מכותואיתא במסכת 
ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים 

, )שבכל יום מזהירים עליו שלא לעבור(וחמשה לאוין כמנין ימות החמה 
)דכל אבר ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם 

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

)הרי שית ום , אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענתורה צוה לנו משה(

א"כ על התרי"א שכרן על ידי שליח וליכא  עיי"ש, מאה ותליסרי(
בל תלין, אבל על השתים מפי הגבורה איכא בל תלין, ומגיע 

רו אין ישראל וזה שאמשכר בעולם הזה והם יסוד אמונה, 
ובזה כתב לפרש האור , עכ"ד נזונים אלא בזכות האמונה

טובים  ט(-)פרשה דחדש בספרו חוות יאיר, מה דכתיב בקהלת 
שנים מן האחד, דהיינו השני מצוות ששמענו מפי האחד 
ב"ה, כי יש שכר טוב בעמלם, פירוש מיד בעולם הזה, והיינו 

  יה עכ"ד.צדיק באמונתו יח ד(-רשה ב)פדכתיב בחבקוק 
 

ועתה נחזי אנן, בעת והנה משה התנבא בכה ובזה הדבר, 
שאמר בבחינת כה בדיבור של עצמו הוה על ידי שליח, אבל 
בעת שאמר בבחינת זה הדבר ששכינה מדברת מתוך גרונו 
של משה, א"כ הוה ליה על ידי עצמו, ונקדים עוד דקיי"ל 

ן תובעו, אין בעל הבית עובר בבל תלין אלא אם כ )שם(בחו"מ 
 לא תבעו אינו עובר עליו.

 
ולפי"ז נראה דלבני עליה אמר משה בבחינת זה הדבר, ואי 
דהוה על ידי עצמו וצריך ליתן להם שכר מיד, וא"כ לא ישאר 
להם לעולם הבא, זה אינו אלא אם כן תובעו, והבני עליה 
בודאי ידעו מעלת עולם הבא כי אין ערוך אליו בעולם הזה, 

לם עומד נועם מתמיד לעדי עד, בעולם עובר ולא יחליפו עו
הכלה ונפסד, ולא יתבעו חלקם בעולם הזה, וא"כ תו ליכא 
בל תלין, אבל המון עם שאין יודעים מעלת עולם הבא, יש 
לחוש פן יתבעו חלקם בפיהם לתת שכרם מיד בעולם הזה 



 

 ב 

ויצטרך ליתן להם, דבתבעו עובר משום בל תלין וערום ישובו 
מבלי כסות ושלמה, והקב"ה חפץ חסד  שמה לעולם הבא

ת היתה לתת להם שארית בארצות החיים בעולם הבא, לזא
למשה לומר להם בבחינת כה  מחכמתו יתברך להודיע דרכיו

בדיבור של עצמו, ואז הוה שכרו על ידי שליח וליכא בל 
תלין, וזה אומרו יתברך למשה, כה תאמר לבית יעקב היינו 

עקב כידוע, אלה הדברים אשר פחותי ערך המכונים בית י
תדבר אל בני ישראל דוקא שהם בני עליה, אליהם תאמר 
בבחינת אלה הדברים דהוה כמו זה הדבר, דבודאי יותר עדיף 
השומע בבחינת זה הדבר דהוי מפי השכינה, מהשומע 

)עיי"ש שמפרש הילקוט לפי בבחינת כה דהוי דיבור של עצמו עכ"ד 

 .בהאי עלמא ליכא , נמצא מכאן דשכר מצוהדרכו(
 

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

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

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

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

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

 
כתב,  )אות ב'(בעמק הלכה  )פרשת יתרו(ובספר המדרש והמעשה 

פליגי אי דברה תורה כלשון בני אדם או לא, ר' יעקב ורבנן ד
דרבנן ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ ליכא לפרש 

"ב למה לי, וע"כ שניהם על עוה"ב, דתרי קראי על עוה
דלמען ייטב לך בעוה"ז ולמען יאריכון ימיך לעוה"ב, וא"כ 
ע"כ דיש שכר מצוה בהאי עלמא, ור' יעקב ס"ל דדברה תורה 
כלשון בני אדם, וא"כ י"ל דשניהם קאי על עוה"ב, ושכר 

 מצוה בהאי עלמא ליכא עכ"ד עיי"ש.
 

* 
 
וז"ל, כתב  ח()מעין ב' נהר מ"בספר חסד לאברהם למהר"א אזולאי ו

דע שמקנה הצאן ששלח יעקב לעשו היו ד' מאות וארבעים 
לא פחות ולא יותר, בכוונה גמורה בחשבון ת"ם בבחינת 
הטהרה, ובחינת הטומאה שהיו בעלי מומין וזהו מ"ת, ולכן 
חברו הכתוב עם הטמאים והיינו שכתב הגמלים בין מקנה 

ות, הבקר והצאן, וכתב מקנה הבקר בין הגמלים והאתונ
להודיענו כמו שהגמלים והאתונות פסולין לקרבן כי היו בעלי 
מומין, ולכן כתב בפסוק ראשון של הדורון כל סופי תיבות 
שמסיימין במ"ם והם עזים מאתים ותישים עשרים רחלים 
מאתים ואילים עשרים בלי שום מלה אחרת מפסיק ביניהם 

, מיןששלח לדורון היו כולן בעלי מולהודיענו שכל הבהמות 

 )יעקב לעשיו(ודע שכל החשבון של הבהמות הטהורות ששלח 
לדורון הם ד' מאות ותשעים וכו', וחשבון הגמלים והאתונות 
היו ס', בגימטריא הטמא"ה ובגימטריא יטמ"א, וכשתחברם 
הטמאות עם הטהורות יעלה נת"ק לראשו של עשיו, ולפי 
 ששלח הדורון תחלה לעזאזל קודם שיפרוש המעשר לקרבן,
אעפ"י שהיו בעלי מומין, לכך נתחייבו בניו להקריב בכל 
שנה תק"ן בהמות למוספין, מאה לנ' שבתות, קל"ב לי"ב 
ראשי חדשים י"א לכל ראש חודש, ע"ז לז' ימי הפסח, י"א 
בעצרת למוסף וי"א על מנחת הביכורים, בין כולם של"א, 
עשר לראש השנה ועשר ליום הכפורים יעלו שנ"א, ע' פרים 

ימי סוכה, י"ד אילים לז' ימי סוכה יעלו פ"ד, צ"ה כבשים  לז'
לז' ימי סוכה יעלו קפ"ב, ז' שעירים לז' ימי סוכה יעלו קפ"ט, 
ועשר לשמיני עצרת יעלו קצ"ט עם שנ"א יעלו תק"ן, מספר 

 . )מצוה ג' אות י"ד(כתיבת יד עכ"ד, מובא בספר נחלת בנימין 
 

וז"ל, עזים  ט"ו(-ה ל"ב)פרשוכן כתב בבעל הטורים פרשת וישלח 
מאתים וגו' כל תיבה של זה הפסוק מסיים במ"ם, וכן בפסוק 
של ומנחתם ונסכיהם, שבשביל הדורון ששלח לעשו והם 
תק"ן בהמות, ולא סמך על הבטחת הקב"ה, הוצרכו בניו 

 להביא תק"ן קרבנות בשנה, כדמפרש בפרשת פינחס עכ"ל.
 

מהר"ם  ובבעה"ט הנדפמ"ח ציין שם בהערות לדברי
נדפס בריש  )פרשת פנחס(מרוטנבורג בטעמי המסורת והמקרא 

ספר פסקי מהר"ם שכ"כ, דלכן הוצרכו להביא תק"ן מוספין, 
לתקן מה שפגם יעקב במה שלא בטח בה' והביא קרבנות 
מנחה לעשיו, אך החשבון דתק"ן מוספין מנה באופן אחר, 

מנחה וכתב דמנין מוספין דשמע"צ אינן בחשבון שהם דורון ו
ולא לכפרה, ולכן קודם שמיני עצרת נאמר הפסוק ומנחתם 
ונסכיהם, יען שאז שלמו תק"ן הקרבנות, וא"כ בציר לה י' 
משמע"צ, ומעלינן תותה עוד י' אחריני, ד' של עוד ב' שבתות 

, כבש הבא עם העומר, שני )דהרי בשנה יש נ"ב שבתות(שבכל שנה 
שעירים ואיל כבשים הבאים עם שתי הלחם בשבועות, שני 

 של מוספין ביוהכ"פ, ושלמו להו תק"ן עיי"ש.
 

אך יש להעיר דלכאורה מה פגם היה ליעקב בכך, דהרי שפיר 
היה לו להתיירא שלא יוכל להנצל מעשו בדרך נס, דשמא 

ולכן סבר דמוטב  במה שעבר ונשא שתי אחיות, יגרום החטא
 לו להשתדל בדרך הטבע ולשלוח דורון לעשו.

 
)דף , דאיתא במסכת סנהדרין )שער י"ז(ר שערי שמים כתב בספאך 

, כל ערוה שבית דין של ישראל ממיתין עליה, בן נח נ"ז:(
)כגון חייבי מוזהר עליה, אין בית דין של ישראל ממיתין עליה 

, אין ב"נ כריתות אחותו ואחות אביו ואחות אמו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואחות אשתו(
)ר' מאיר אליבא דר' עקיבא אמרה דנפקי ליה עריות יר מוזהר עליה דברי ר' מא

, וחכ"א הרבה עריות בבני נח מעל כן יעזב איש וגו' והתם חייבי מיתות הוא דכתיבי(
שאין בית דין של ישראל ממיתין עליהן,  )כגון כל חייבי כריתות(יש 

לא  )דלרבנן אתרבו בני נח מאיש איש לכל האמור בפרשה ור"מובן נח מוזהר עליהן 



 

 ג 

עיי"ש, ולפי"ז י"ל דיעקב ס"ל כר' מאיר דאין  דריש איש איש לרבויי(
ב"נ מוזהר על זה, וכיון שהיה להאבות דין ב"נ כמש"כ 

 בפרשת דרכים, הותר ליעקב לישא שתי אחיות עכ"ד.
 

ד"ה ולבאר, דפלוגתת ר"מ וחכמים  )שער ט"ז(אמנם כתב שם 
ס"ל דברה תליא אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, דר"מ 

תורה כלשון בני אדם ולא דרשינן איש איש, ולא איתרבי ב"נ 
לחייבי כריתות, וחכמים ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם 
ומרבינן מאיש איש דב"נ הוזהרו אף בעריות שיש בו כרת 

 עיי"ש.
 

* 
 

, יו"ט של ר"ה שחל להיות )סי' תקפ"ח סעיף ה'(באו"ח וקיי"ל 
משום שמא  )סק"ה(ר, וכתב הטו"ז בשבת אין תוקעין בשופ

יטלנו בידו לילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ד"א ברה"ר, 
והקשה המזרחי, ביו"ט נמי נגזור שמא יתקן כלי שיר, וכתב, 
ועוד נ"ל לתרץ דאין להם לגזור ולעקור לגמרי ד"ת שצותה 
לתקוע ביום זה, בשלמא בשבת לא מתעקר לגמרי כיון שבלא 

נראה שזהו בכלל מה שעשו סייג לתורה שבת תוקעין ביו"ט, ו
ולא לעבור על ד"ת דזהו לעבור על ד"ת לעקרו לגמרי, ובזה 
כתב לתרץ קושית המפ' דאמאי אמרינן דמילה דחיא שבת 
ולא גזרינן שמא יעביר התינוק ד"א ברה"ר, משום דכל דבר 

 . רה אין כח ביד חכמים לאסרו עיי"שהמפורש להיתר בתו
 

דהאריך לחלוק על הטו"ז  )סי' קמ"ב(איר ועיין בשו"ת חוות י
 )סי' י"ז עד סי' כ"א(הנ"ל, ועיין בשדי חמד כללים מערכת יו"ד 

שהביא כמה פוסקים בזה, ועיין בשערי תורה כללים בענין 
שכתב דכבר פליגי בזה אמוראי בירושלמי  )כלל א' פרט ג'(חזקה 

, דר' יוסי ס"ל דחכמים אין יכולים )פ"א ה"א(מסכת פיאה 
להחמיר בדבר המפורש בתורה, ור' יונה ס"ל דאף בדבר 

 המפורש בתורה יכולין החכמים לגזור עיי"ש.
 

)דף שבת מסכת בד לסברת הטו"ז, הולכאורה יש להביא ראי

דרשינן וביום השמיני ימול בשר ערלתו אפילו בשבת  קל"ב.(
כל  ,דאיתא שם ,)דף נ"ט.(סנהדרין מסכת עיי"ש, וכן מבואר ב

רה לבני נח ונישנית בסיני לזה ולזה נאמרה, מצוה שנאמ
ופריך הגמ' והרי מילה שנאמרה לבני נח דכתיב ואתה את 
בריתי תשמור, ונשנית בסיני וביום השמיני ימול, לישראל 

ומשני ההוא למשרי  ,)דלא חשבה גבי שבע מצות(נאמרה ולא לבני נח 
שבת הוא דאתא ביום ואפילו בשבת עיי"ש, והקשה בספר 

דלמ"ל קרא דמילה דוחה ד"ה ונראה,  )פ' תזריע(יפות פנים 
שבת, אמאי לא אמרינן דעשה דמילה דוחה הל"ת דשבת, 
ואי"ל משום דשבת הוה עשה ול"ת ואין עשה דוחה לתו"ע, 
דהא עשה שיש בו כרת דוחה אפילו לתו"ע, כמש"כ התוס' 

מלקות, ומילה הוה עשה ד"ה לענין  ג:(")דף לזבחים מסכת ב
 .עיי"ש תשיש בו כר

לפימש"כ המלוא הרועים  ,)שנת תשע"ג(וכתבנו לתרץ פרשת לך 
דשייך לומר דאיצטריך קרא יתירא כדי  ,)אות ל"א(ערך דשא"מ 
ביד חכמים כח לאסרו  המפורש למען לא יהי השההיתר יהי

)סי' ועיין בשו"ת נובי"ת חיור"ד ]וכדברי הטו"ז הנ"ל עיי"ש, 

ולפי"ז י"ל דלכן כתבה  [ש,ד"ה ואמנם שכתב להיפך עיי" ס"ב(
דאי אמרינן דהיתר  ,התורה וביום השמיני דמילה דוחה שבת

מילה בשבת הוא רק משום דאמרינן עדל"ת, היה כח ביד 
שיהא חכמים לאסרו, ולכן כתבה התורה וביום השמיני 

ההיתר מפורש ולא יוכלו החכמים לגזור שמא יעבירנו, 
יכין קרא דמילה מה דצרלסברת הטו"ז מ הלפי"ז איכא ראיו

 .דוחה שבת
 

רק אמרינן א אך הפנים יפות כתב לתרץ, דעשה דוחה ל"ת ל
היכא דבעידנא דמיעקר ללאו מקיים העשה, והכא בשעה 
שעבר על הלאו לא מקיים העשה, דהא מצות עשה דמילה 

 )דף קל"ז:(שבת מסכת אינו מקיים רק במילה ופריעה כדקיי"ל ב
לת המילה הוא חובל דמל ולא פרע כאלו לא מל, ובתחי

, ולפי"ז ועובר בלאו, ולכן צריך קרא דמילה דוחה שבת עכ"ד
 .ליכא הוכחה לסברת הטו"ז

 
הטעם  )סי' ד' וסי' קי"ג(בשו"ת שואל ומשיב מהדת"ל ח"ב  תבכו

דבעשה דוחה ל"ת בעינן שיהיה בעידנא, דשמא ימות לאחר 
דחיית הל"ת בעוד שלא קיים העשה עיי"ש, וכ"כ במהר"ם 

 )סי' ל"א(, ובשו"ת גנזי יוסף )מצוה צ"ט ומצוה שמ"ט(על המצות  שיק
הביא כן בשם הקול אריה, אולם בספר מאיר עיני חכמים 

כתב דאי אמרינן שכר מצוה בהאי עלמא  )דף מו:(מהדו"ת 
עליו  איכא, נסתר הסברא דשמא ימות, די"ל דהמצוה מגינה

 שלא ימות עיי"ש.
 

* 
 

תשובתו שנדפסה בקובץ אבן ציון וכתב הגר"ח ברלין זצ"ל ב
ר' נתן אומר, הנודר , )דף כ"ב.(, דאף דאיתא במסכת נדרים )דף ש"י(

מו כאילו מקריב עליו , והמקיי)לעבודת כוכבים(כאילו בנה במה 
אמר, אף על פי שמקיימו נקרא רשע, אמר ר'  קרבן, ושמואל

ר )מכלל דאי נדאבהו מאי קרא, וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא 

עיי"ש, מ"מ א"א לאסור על בני אדם לעשות  ועבד ליה איכא חטא(
נדרים, וזהו עפי"ד הטו"ז הנ"ל דדבר המפורש בתורה להיתר 
אי אפשר לחכמים לאסור, והרי כאן מפורש בתורה איש כי 
ידור נדר וגו', מבואר דשרי לנדור עכ"ד, מובא בספר דף על 

שנשבעין לקיים על הא דאמרינן שם  )דף ח.(הדף עמ"ס נדרים 
 עיי"ש. )פרק א' סוף הערה א'(את המצות עיי"ש, ועיין בספר כל נדרי 

 
ומעתה מבואר סמיכת הפרשיות, דכיון דאמר הכתוב אלה 
תעשו לה' במועדיכם וגו', שנצטוו בני ישראל להביא תק"ן 
מוספין כדי לתקן מה שפגם יעקב במה ששלח תק"ן בהמות 

כן בהכרח משום דירא  דורן לעשיו, אך לכאורה הרי עשה



 

 ד 

יגרום החטא במה שנשא שתי אחיות, ולכן סמך הכתוב שמא 
וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר 

משה התנבא בכה לבני יעקב, ולבני אשר צוה ה', דהיינו ד
דשכר מצוה בהאי עלמא , משום תנבא בזה הדברעליה ה

י אדם, ולא , ומעתה ס"ל דברה תורה כלשון בנוכנ"ל ליכא
דרשינן איש איש, ולא איתרבי ב"נ לחייבי כריתות, ומעתה 
לא חטא יעקב בחטא דשתי אחיות ולא היה לו להתיירא מן 

ת לתקן מה ששלח עשיו, ולכן שפיר עלינו להביא תק"ן קרבנו
דס"ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, לא  יעקב לעשיו, ומעתה

"ז י"ל דלא אמרינן דהמצוה מגינה עליו שלא ימות, ולפי
דמיעקר ללאו מקיים  אמרינן עשה דוחה ל"ת רק בעידנא

, ולפי"ז י"ל דלכן צריכין קרא דמילה דוחה שבת, ולא העשה
וי"ל דאף בדבר המפורש בתורה להיתר מוכח כסברת הטו"ז, 

יש כח ביד חכמים לאסור, ולכן מסיים הילקוט הה"ד טוב 
   אשר לא תדור משתדור ולא תשלם ודו"ק.

 
 

וי"ל בסמיכת הפרשיות, עפי"ד החסד לאברהם הנ"ל, ע ב(
דלכן צריכין להביא תק"ן קרבנות, כדי לתקן מה ששלח יעקב 

 לעשו תק"ן קרבנות.
 

אך יש להעיר דלכאורה מה פגם היה ליעקב בכך, דהרי שפיר 
היה לו להתיירא שלא יוכל להנצל מעשו בדרך נס, דשמא 

יב וידר יעקב יגרום החטא שאיחר את נדרו אשר נדר, כדכת
נדר לאמור אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר 
אנכי הולך וגו' והאבן הזאת אשר שמתי מצבה וגו' כדאיתא 

, ולכן סבר דמוטב לו )סי' ח'(במדרש תנחומא פרשת וישלח 
 להשתדל בדרך הטבע ולשלוח דורון לעשו.

 
, אל ראשי המטות לבני )רמז תשפ"ג( ןפרשתבואיתא בילקוט 

שראל לאמור, בני ישראל עוברין בבל יחל ואין עכו"ם י
עוברין בבל יחל עיי"ש, אך הא דממעטינן דאין עכו"ם 

נזיר מסכת מוזהרין בבל יחל אינו דבר השווה לכל, דהתוס' ב
ד"ה הניחא כתבו דב"נ אינו בבל יחל עיי"ש, אך  )דף ס"א:(

איתא, א"ר אלעזר, מנין למחוסר אבר  )דף ה:(במסכת ע"ז 
)להקריב לגבוה ודומיא דקרבנות שנהגו אבותיהם לשמים הן נוהגין סור לבני נח דא

)על , דכתיב ומכל החי מכל בשר שנים מכל וגו' לעבודת כוכבים שלהן(

, אמרה תורה שם שהיה עתיד נח להקריב מהן דכתיב ויקח מכל הבהמה הטהורה וגו'(
  .שחיין ראשי אברים שלה וכו' עיי"שהבא בהמה 

 
וז"ל, ותימה מ"ט לא חשיב ליה בהדי ז'  )ד"ה מנין(תוס' והקשו ה

מצות שנצטוו ויתחייבו עליו מיתה, ואין לומר משום 
דאזהרתיה לא כתיבא בהדיא, הא מכלל הן אתה שומע לאו, 
כדדרשינן מכל עץ הגן אכל תאכל ולא גזל, ודבק באשתו ולא 
באשת חבירו, אלא י"ל דהאי קום עשה הוא, דמאיש איש 

שהעכו"ם נודרים נדרים ונדבות כישראל, ואם נדר  מרבינן
מחוסר אבר אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם וקום ועשה לא 

קחשיב עכ"ל, ומשמע דגם ב"נ מצווה בבל יחל דהרי בלא"ה 
 לא היה חייב להביא קרבנו.

 
ובגליון הש"ס הקשה הגרע"א זצ"ל, דיש לעיין למה אומרים 

בכך להביא קרבן שלם  לו הבא קרבן שלם, וכי מחוייב הוא
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 

  .בפשיטות דב"נ אינו מצווה בבל יחלדהגרע"א ס"ל 
 

דע, שציין לדברי התוס' ד"ה ו )פ"י ה"ז(ועיין במל"מ ה' מלכים 
דמשמע מדבריהם דב"נ מצווין בבל יחל, ותמה על דבריהם 

וגי דמנלן, והאריך טובא בהאי ענינא, והביא שמצא דאיפל
 עיי"ש. ה"א(-)פ"טבזה בירושלמי נזיר 

 
כתב, די"ל דבני  וסי' רי"א אות ג'( -)סי' קפ"ח ענף ד'ובשפע חיים לחנוכה 

ב ויצו ה' אלקים על האדם נח מצווים על הנדרים מהא דכתי
לאמור מכל עץ הגן אכל תאכל וגו', די"ל דלאמור אתיא 
לאסור עליהם הנדרים בבל יחל דברו, ושיעור הכתוב הוא על 
דרך מכלל הן אתה שומע לאו, לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל, 
אם יאמר שיאכל מעץ הגן אז מותר באכילתו, הא אם אמר 

, ומכאן נצטוו בני נח על שלא יאכל אז חל עליו איסור נדר
 הנדרים עכ"ד.

 
שדן לענין נשי בני נח אי  )סי' א'(ועיין בשו"ת מהרי"א חיור"ד 

הוזהרו בשבע מצוות, והעיר שם דלא מצינו אזהרה לחוה על 
ויצו ה' אלקים על  ט"ז(-)בראשית בעץ הדעת, אך י"ל דמקרא 

האדם לאמר דרשינן דהיינו לאמר לחוה עיי"ש, וכ"כ באור 
, וכ"כ בכלי יקר עה"פ אף כי אמר אלקים )שם(יים הקדוש הח

 עיי"ש. א(-)בראשית גלא תאכלו מכל עץ הגן 
 

, אהא דאיתא שם )דף ט.(אך עיין במהרש"א במסכת סוטה 
שהנחש רצה שחוה תתן מעץ הדעת לאדה"ר וימות וישא הוא 

דהלא אם תאכל חוה מעץ  )בחדא"ג(את חוה, והקשה המהרש"א 
היא והיאך ישא אותה, וי"ל דהנחש סבר הדעת תמות גם 

דהציווי נאמר רק לאדה"ר בלבד, כי באותו שעה עדיין לא 
נבראת חוה, אמנם כיון שחוה היתה מעצמו ובשרו הו"ל 
כאלו נצטוית גם היא עיי"ש, ובחזקוני עה"פ אל האשה אמר 

כתב, שאלו גויים את ר' יהושע למה נתקללה  ט"ז(-)פרשה כוגו' 
עץ הדעת מאחר שעדיין לא נוצרה בשעת חוה על אכילת 

הציווי, אמר להם על האדם כתיב על כל אבריו של אדם והיא 
 נבראת מצלעו  עיי"ש. 

 
כתב וז"ל,  )ד"ה בענין הפלפול(ובזרע ברך שלישי פרשת בראשית 

בענין הפלפול בין נחש לחוה תוכן הענין, דהנחש אמרה 
ב לא תאכלו לחוה דאין את חוה בכלל הציווי מאחר דלא כתי

לשון רבים, שמע מינה דרק לאדם לבד צוה, ולכן אמר בלשון 



 

 ה 

בקושטא שאמר אלקים לא  )הנחש(יחיד לא תאכל, ולכן אמרה 
תאכלו ממנו א"כ גם את בכלל, כדי שחוה תתן לה תשובה 
שאמר רק בלשון יחיד, אבל חוה אמרה לנחש דאין צריך 

 מגופו לומר לשון לא תאכלו מאחר שאני נלקח מצלעותיו 
של אדם הראשון, ממילא גם אני נכלל באזהרה, כמו למאן 

עובר ירך  )דף ל:(ובמסכת תמורה  )דף פ:(דאמר במסכת סנהדרין 
אמו, דאם נגחה או נרבעת הבהמה גם ולדה אסורה ממילא 

 וכו' עיי"ש.
 

ולפי"ז י"ל דאי ס"ל דחוה מצלע נבראת, א"כ לא בעינן קרא 
דעת, כי גם היא נכללת מיוחד לאסור לחוה לאכול מעץ ה

בציווי של אדה"ר כיון שהיתה עצמו ובשרו בעת האזהרה, 
וכשנצטווה אדה"ר נצטווית גם היא, וי"ל דקרא דלאמור 
אתיא לאסור עליהם הנדרים בבל יחל, וב"נ מצווה על בל 
יחל, משא"כ למאן דס"ל דו פרצופין נבראו, דמעיקרא נבראה 

כיון דהציווי נאמר חוה בפרצוף בפני עצמה, ומעתה י"ל ד
בלשון יחיד, לא היתה הציווי רק לאדם בלבד, ולכן איצטריך 
קרא לאמור דגם חוה אסורה לאכול מעץ הדעת, ולפי"ז י"ל 

 דב"נ אינו מצווה על בל יחל.
 

מסכת ולכאורה יש להביא ראיה דחוה מצלע נבראת, דאיתא ב
דנשים פטורות ממ"ע דמילה דכתיב וימל  )דף כ"ט.(קידושין 

ברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו אלקים ודרשינן אותו א
ולא אותה, והקשו התוס' דלמ"ל קרא דנשים פטורות תיפ"ל 
דהוה מ"ע שהז"ג שנימול בשמיני ללידתו ונשים פטורות, 
ותירצו דכיון דמיום השמיני והלאה אין לה הפסק, לאו זמן 

, גרמא הוא, וא"ת אכתי מ"ע שהז"ג הוא דאין מלין אלא ביום
וי"ל דאתיא כמ"ד דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום ובין 

 בלילה עיי"ש. 
 

כתב לתרץ קושית  )שער המים(ובספר חוט המשולש פ' תזריע 
, אמר ריב"ל, נשים )דף ד.(מגילה מסכת התוס', לפי"מ דאיתא ב

חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס, וכתבו התוס', 
ים היתה ע"י אסתר, וכן פירש רשב"ם שעיקר הנס בפור

בחנוכה ע"י יהודית, ובפסח בזכות נשים צדקניות, והקשו 
התוס' דא"כ ל"ל הקישא לחייב נשים באכילת מצה, דכל 
שישנו בבל תאכל חמץ ישנו באכול מצה, תיפ"ל דעיקר הנס 
באה על ידן עיי"ש, הרי מבואר מדבריהם דאף דסד"א דנשים 

"מ ראוי לחייבם פטורות ממצה משום דהוה מעשהז"ג, מ
משום דעיקר הנס באה על ידן, ולפי"ז מיושב קושית התוס' 
דלמ"ל קרא דאותו ולא אותה תיפ"ל משום דהוה מעשהז"ג, 
דבכה"ג סד"א דנשים חייבות למול את בנם, כיון דאשה כי 
תזריע וילדה זכר דאשה מזרעת תחלה יולדת זכר, וכיון 

היה המצוה שעיקר יצירת הזכר בא מן האשה ראוי הוא שי
באשה יותר מבאיש, ולכן איצטריך קרא דאותו ולא אותה 

 דאינה מחויבת למול את בנה עכ"ד.
 

כתב דכל אחד נולד ממינו, הזכרים  )ר"פ תזריע(וברבינו בחיי 
נולדים מכוחו של האב, והנקיבה מכוחה של האם עיי"ש, 

, דזה תליא א"א חוה מצלע )פ' תזריע(וכתב בספר תורת נתנאל 
או דו פרצופין נבראו, דאי מן הצלע נבראת, א"כ הוה  נבראת

יצירת הנקיבה מן האיש, ולכן אמרינן איש מזריע תחלה 
יולדת נקבה ואשה מזרעת תחלה יולדת זכר, אבל א"א דו 
פרצופין נבראו י"ל דזכר מן האיש ונקבה מן האשה עכ"ד, 

 ולפי"ז מוכח מקרא דאותו דחוה מצלע נבראת.
 

וכתב הפנ"י לתרץ, די"ל דלא שייך הך כללא דנשים פטורות 
ממ"ע שהז"ג אלא במצות הגוף דאי אפשר לקיים על ידי 
שליח, כגון כל הנך דקחשיב התם לולב שופר סוכה ותפילין, 
משא"כ במצות האב על הבן דאפשר לקיים גם על ידי שליח 
נשים חייבות אף דהוה מעשהז"ג, וכיון דמצות מילה אפשר 

יים על ידי שליח, א"כ י"ל דגם נשים חייבות אף דהוה לק
 מעשהז"ג, ולכן איצטריך הקרא דאותו ולא אותה עיי"ש.

 
 )סי' ע"ג(וכתבו האחרונים בהסבר דבריו, עפימש"כ הכלבו 

הטעם דפטרה תורה לנשים ממעשהז"ג, מפני שהאשה 
משועבדת לבעלה והאשה היא לעזר לאיש והוא ימשול בה 

כה בדרכיו ולעשות כל מעשיה על פיו, להנהיגה ולהדרי
והיותה על הדרך הזה היא סבה גם כן שהיא פטורה מכל זה, 
כי אלו היתה טרודה לעשות המצוה בזמנה היה הבעל בלא 
עזר בימים הם, והיתה הקטטה נופלת בהם, ותסור הממשלה 
המכוונת לתועלתו ולתועלתה עכ"ד, ולפי"ז שפיר מובן 

טורה אלא ממצות הגוף דכיון סברת הפנ"י דמה"ט אינה פ
דעליה גופא רמיא החיוב יש לחוש שתמנע מלעשות חובתה 
לבעלה, משא"כ במצוה דאפשר לקיים ע"י שליח, א"כ שפיר 
תוכל לעשות חובותיה בבית ולקיים המצוה ע"י שליח, עיין 

 )סי' רס"א(, ועיין בספר יד שאול יור"ד )כלל מ"ט פ"א(בעט סופר 
 שכתב כעי"ז. 

 
שכתב דבהכרח  )ח"א סי' צ"ד אות י'(בשו"ת בית יצחק חיור"ד  ועיין

     מש"כ הכלבו זהו רק ע"ד הדרוש, דהרי בכיבוד אב 
דהאשה פטורה מכבוד אביה משום  )דף ל:(אמרינן בקידושין 

דרשות אחרים עליה, ואמרינן עלה דאם נתגרשה חייבת 
בכבודו, והיינו דמה שפטורה מכיבוד הוא רק מפאת שעבודה 

, ולכן כשסר שעבודה לבעלה חייבת בכיבוד, ולפי"ז לבעלה
אי אמרינן דמה שפטורה ממעשהז"ג הוי רק משום 
דמשועבדת לבעלה, א"כ כמו"כ צ"ל דבנתגרשה או 
נתארמלה חייבות גם במעשהז"ג, וזה דבר שלא שמענו 
מעולם, ועכצ"ל דגם היכא דלא שייך טעם זה מ"מ נשים 

דרשינן טעמא דקרא פטורות ממעשהז"ג והיינו משום דלא 
עכ"ד, מבואר מזה דסברת הכלבו תליא אי דרשינן טעמא 

, ובחמדת )סי' ב'(דקרא או לא, וכ"כ בשו"ת שם אריה או"ח 
 .)חלק הלאוין אות א'(ישראל קונטרס נר מצוה 

 



 

 ו 

ד"ה והאיש מסתפק,  )פ"ב הי"ג(הנה המשנה למלך בהל' נזירות ו
כיון דהיתר  אי מופלא הסמוך לאיש יכול לשאול על נדרו,

חכם ילפינן מבל יחל דברו, הוא אינו מוחל אבל אחרים 
מוחלין, וכיון שמפהס"ל אינו בבל יחל י"ל דגם אחרים אין 

, די"ל דבקטן )כלל כ"ג(כתב בציונים לתורה ו מוחלין לו עיי"ש,
שהוא מופלא הסמ"ל אינו מועיל התרה, לפימש"כ הכלי יקר 

חיד מומחה או בג' וז"ל, טעם להיתר נדרים בי )בפרשתן(
הדיוטות שנקראו בי"ד, אנו למדין מן הפרת האב והבעל, כי 
כשם שהרב והבעל לכך יש בידם להפר, מטעם שכל אשה 
ברשות בעלה או ברשות אביה, ואין כח בידה לעשות גדולה 
או קטנה בלתי הסכמתם, ודומה כאלו התנו בשעת הנדר על 

ם אז למפרע מנת שיסכימו הבעל או האב, וכשאינן מסכימי
בטל הנדר מעיקרו, כי מסתמא על דעתם נדרה או כאלו נדרה 
על דעתם, כך כל איש מישראל הוא ברשות בי"ד, ומחויב 
לעשות ככל אשר יורו לו הבי"ד, וכל נודר דומה כאלו התנה 
בשעת הנדר ע"מ שיסכימו הבי"ד עמו, וכשאינן מסכימין 

וכל שלשה  נעקר הנדר מעיקרו, וכל יחיד מומחה נקרא בי"ד
הדיוטות, על כן בידם להתיר נדרו למנעו מן החטא, כי כל 
נודר נקרא חוטא כדכתיב וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא 

 . )בפרשתן(עכ"ל, וכ"כ בספר דברי חיים עה"ת 
 

י"ל דבקטן שהוא מופלא הסמ"ל אינו מועיל התרה, ז ולפי"
הם כיון דכל ענין התרה היא מפני שבנ"י תולין בכל מעשי

ע"ד הסכמת החכמים, ואנן סהדי דהו"ל כאלו התנו דאינם 
נודרים רק אם יסכימו לכך הבי"ד, ואם לא יסכים לדבריו 
תתבטל נדרו מכל וכל, וי"ל דדבר זה שייך רק במי שבא 
לכלל דעת השלימה במלאות לו י"ג שנים, שאז מתחייב 
בקבלת עול תורה ומצות, משא"כ במופלא הסמ"ל אף 

גזירת הכתוב הוא דמועיל נדרו משיודע ענין  שלענין נדרים
נדרים, מ"מ אינו בר דעת שלם שלא לנדור אלא ע"ד חכמים, 
וכיון שלא שיעבד את נדרו לדעת חכמים, א"כ לא נדר 
אדעתא דרבנן, ולא יועיל שאלה אפי' כשהגדיל עכת"ד, 
ולפי"ז שפיר חל נזירות וטומאת כהן בבת אחת בשעה 

התראת ספק על הנזירות שמא שהביא שתי שערות, ול"ה 
ישאל על נזירותו, דכיון שנדר בקטנותו לא מהני אצלו שאלה 

 ול"ה התראת ספק ושפיר חלו שניהם יחד. 
 

דזה א"ש דוקא למ"ד דדרשינן  )שם(וכתב בציונים לתורה 
טעמא דקרא, אז נוכל לומר דטעמא דהיתר נדרים דאחרים 

קטן לא מהני מוחלין הוא משום שנדר ע"ד חכמים, וממילא ב
שאלה, אבל אי לא דרשינן טעמא דקרא רק כל מי שהוא בבל 

אלה יחל הוא בכלל אחרים מוחלין, א"כ שפיר מהני ש
 עכ"ד. כשנעשה גדול אף שנדר בקטנותו

 
גבר בר תליסר שנין  )עה"פ איש כי ידור נדר וגו'(וכתב בתרגום יונתן 

יי"ש, ארום ידר נדרא וכו', וכן איתא בספרי איש ולא קטן ע
ותמהו המפ' דמשמע מזה דדין נדרים שייך רק בגדול בן י"ג, 

דבן י"ב שנים ויום אחד הוי  )דף מ"ה:(נדה מסכת והלא קיי"ל ב
מופלא הסמוך לאיש ונדריו נבדקין, ולשיטת הרמב"ם בהל' 

נדריו קיימין מה"ת, אך י"ל לפי"ד המשנה  )פי"א ה"ד(נדרים 
י רק לענין נדרים, למלך הנ"ל, די"ל דמופלא הסמ"ל אתרב

ולא לענין שאלה וי"ל דאינו יכול לשאול על נדרו, ולפי"ז י"ל 
דע"ז קאי המיעוט לגבי קטן, דהיינו דאף דאמרינן דבמופלא 
הסמ"ל מהני נדרו, אך לגביה היתר חכם ממעטינן מופלא 

 הסמ"ל ואמרינן דלא מהני שאלה על נדרו.
 

י שאלה והבאנו מה שכתב בציונים לתורה הטעם דלא מהנ
בקטן מופלא סמוך לאיש, דלמ"ד דדרשינן טעמא דקרא, אז 
נוכל לומר דטעמא דהיתר נדרים דאחרים מוחלין הוא משום 
שנדר ע"ד חכמים, וממילא בקטן דאינו בר דעת שלם שלא 
לנדור אלא ע"ד חכמים, לא שיעבד את נדרו לדעת חכמים, 

אפי'  ולא נדר אדעתא דרבנן, ולכן אמרינן דאינו מועיל שאלה
 כשהגדיל, ועיין בשפתי מהר"ש ענגיל מש"כ בזה.

 
 שנצטוווולפי"ז מובן הסמיכות, אלה תעשו לה' במועדיכם, 

כדי לתקן מה שפגם יעקב  מוספיןלהקריב תק"ן בני ישראל 
ולכאורה הרי עעשה כן  דורן לעשו, תק"ן בהמותעל ששלח 

בהכרח משום דירא שמא יגרום החטא המב שאיחר את נדרו, 
ן סמך הכתוב פרשת נדרים איש כי ידור נדר וממעטינן ולכ

דהיינו דאף דאמרינן דבמופלא הסמ"ל מהני נדרו, ולא קטן, 
ל ואמרינן דלא אך לגביה היתר חכם ממעטינן מופלא הסמ"

, ומוכח דדרשינן טעמא דקרא, וי"ל מהני שאלה על נדרו
דהיכא דאפשר לקיים ע"י שליח נשים חייבות במצות עשה 

וי"ל דלכן צריכין קרא דאותו, ומעתה י"ל דדו שהז"ג, 
פרצופין נבראו, ומעתה י"ל דכיון דהציווי נאמר בלשון יחיד, 
לא היתה הציווי רק לאדם בלבד, ולכן איצטריך קרא לאמור 
דגם חוה אסורה לאכול מעץ הדעת, ולפי"ז י"ל דב"נ אינו 
מצווה על בל יחל, ומעתה לא חטא יעקב כלל באיחור נדרו 

לא נתחייב בבל יחל ולא היה לו להתיירא מן עשו, ולכן  שהרי
שפיר עלינו לתקן מה ששלח יעקב לעשו ולהביא תק"ן 

 קרבנות ודו"ק.
 
 
 
 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 



 

 ז 

ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה 
וכתב רשיז"ל  זאת חקת התורה אשר צוה ה' את משה:

לפי שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות, שנתעלמו ממנו 
 )דף ס"ו:(פסחים מסכת גיעולי נכרים עכ"ל, וכן איתא בהלכות 

אמר ריש לקיש כל אדם שכועס אם חכם הוא חכמתו 
מסתלקת ממנו, דכתיב ויקצף משה וכתיב ויאמר אלעזר הכהן 
זאת חקת התורה אשר צוה ה' את משה, מכלל דמשה 

 )שבת דף ס"ד.(נתעלמה ממנו הלכה עיי"ש, ותמה בפני יהושע 
ענין זה לזה עיי"ש, ועיין מש"כ החת"ס ד"ה ובזה, דמה 

 עיי"ש. )ד"ה אך את הזהב(בתורת משה 
 

והנבס"ד, דלכאורה תמוה למה קצף עליהם משה על שלא 
הרגו הנקיבות, דהא משה לא ציום בפירוש להרגם, דאם היה 
מצוום בודאי לא היו עוברים על דברי משה, דהא כולם היו 

יהם, וכתב בספר צדיקים, וכיון דלא ציום, למה קצף על
דמשה סבר דמצד עצמם מכח סברא היה  ,)בפרשתן(כתנות אור 

פרשיז"ל  טו(-)כלהם ללמוד ולהרוג אותם, דבפרשת קדושים 
ואת הבהמה תהרוגו, אם אדם חטא בהמה מה חטאה, אלא 
מפני שבא לאדם תקלה על ידה לפיכך אמר הכתוב תסקל, 

רם תקלה וק"ו באדם שהוא יודע להבחין בין טוב לרע וגו
לחבירו לעבור עבירה, וכן איתא בספרי מובא ברש"י דברים 

גדול המחטיאו יותר מההרגו, שההרגו אינו מאבד אותו  ט(-ג")כ
אלא מעולם הזה, והמחטיאו מאבד אותו מעולם הזה ומן 

 עולם הבא, ולכן קצף עליהם משה עכ"ד.
 

שהביא ממדרש וז"ל,  )בפרשתן אות מ"ד(ומצאתי בילקוט ראובני 
ולמה כעס משרע"ה על שהחיו את הנקיבות במדין, והלא לא 
צוה אותם שלא יחיו כל נשמה, וא"כ מהיכן היה להם ללמוד, 
אלא ידע משה שהיו חכמים גדולים והיה להם ללמוד ק"ו 
מכנען, דכתיב לא תחיה כל נשמה, כדי שלא יחטיאו אתכם, 

 אלו שכבר החטיאו אותן לא כל שכן עכ"ד.
 

מרינן דהמחטיא את האדם מוציאו מן ולכאורה אמאי א
העוה"ב, כיון דיכול לחזור בתשובה ויתכפרו לו על כל 
חטאיו, אך לפימש"כ המפ' דעל חטא דעבודה זרה לא מהני 
תשובה, שפיר מובן דמוציאו גם מן העוה"ב, דהרי על חטא 
דעבודה זרה לא מהני תשובה, ומדוייק שפיר מה שאמר להם 

על בה' על דבר פעור, והיינו משה, הן הנה היו למסור מ
שחטאו בפעור בעבודה זרה ולא מהני תשובה, ואמרינן גדול 
המחטיאו יותר מההורגו, ולכן היו להם לשאת ק"ו 

 שמחוייבים בהריגה.
 

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

הטעם דעל חטא דע"ז לא מהני בתשובה, לפי"מ כתב  (ןפרשתב)
א"ר יוחנן גדולה תשובה  ,)דף פ"ו:(יומא מסכת דאמרינן ב

, 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 

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

וליכא רק חד ל"ת  ,)דף ל"ט:(קידושין מסכת למעשה כדאיתא ב
עשה דתשובה דוחה הלאו, משא"כ בחטא שפיר אמרינן דה

, וא"כ הוי )שם(דע"ז דגם המחשבה הוה עבירה כדאיתא בגמ' 
עבירה כפולה במחשבה ובמעשה, דקודם העבירה בפועל יש 
מחשבה, לזה אין בכח התשובה לדחות שני העבירות, כנודע 

 שיטת הכריתות דאין עשה דוחה שני לאוין עכ"ד.
 

או אינו דוחה האריכו בזה,  אך זה אי עשה דוחה ב' לאוין
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, 

א ולא מפלגינן בין חד לאו הרי עדל"ת אפילו בתרי איסור
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 
וכן הרמב"ן והרשב"א כתבו לפרש דברי הגמ', דסד"א דנילף 

ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי  מאשת אח דעדל"ת שיב"כ,
 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 
מה לי חד לאו מה לי תרי  )דף מ"ח:(מהא דאמרינן במסכת נזיר 

"ג דאי מהתם ילפת נמצא דפליגי לאוין עיי"ש, וכתב ע"ז הפמ
)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 

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

, 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 

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

ים והמלביש מזיד, המלביש לוקה והלובש פטור עכ"ל, כלא
, ומהר"י קורקוס  כתב ז(-)פ"גומקורו בתוספתא במסכת מכות 

הטעם משום דכתיב לא תלבש שעטנז קרי ביה לא תלביש 
עיי"ש, ומש"כ הרמב"ם שאין המלביש לוקה כי אם כשלבשו 
שוגג, וכמו שכתב שם דטומאת כהן אין המטמא לוקה כי אם 

א שוגג, תמה הכס"מ שם דמנא ליה הא, ומפשט כשהמתטמ
התוספתא מוכח דאין חילוק רק דאפילו כשהלובש מזיד 

  .איכא עבירה בפני עצמו להמלביש



 

 ח 

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

לפי"ז קשה על דעת עיי"ש, ו )מצוה תקנ"א(וכ"כ המנחת חינוך 
הר"ש מקינון בספר 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.
 

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

, דהמגלח )דף מ"ד.(קרי ביה לא תלביש, וכדאמרינן במסכת נזיר 
את הנזיר עובר ג"כ בלאו דכתיב ותער לא יעבור על ראשו 
קרי ביה לא יעבור דהיינו שאדם אחר אסור להעביר שער 
הנזיר עיי"ש, ולפי"ז י"ל לפי"מ דכתב רשיז"ל במסכת 

א, היכא דלא דר"ש דס"ל יש אם למקר )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 
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.

 
כתב ליישב קושית הרמב"ן דמדוע לא  )בפרשתן(ובפנים יפות 

נצטוו ישראל על גיעולי עכו"ם במלחמת סיחון ועוג כי אם 
עתה במלחמת מדין, דלכאורה קשה דלמה הוצרכו להגעיל 

תבשלו בהם מעולם, הכלים והרי ודאי היו כמה כלים שלא נ
וכש"כ שהיו כמה כלים שלא נשתמשו בהם באותו יום ולא 

דספיקא  )פ"ט הי"ב(נאסרו, ולפי דעת הרמב"ם בה' טומאת מת 
דאורייתא מה"ת לקולא, א"כ לא הוצרכו להגעלה, וגם 

  .בני יומם ולא היה צריך הגעלה כללדקיי"ל דסתם כלים אינם 
 

מלקוח ואת השלל, ויש אך י"ל דכתיב ויביאו את כל השבי ה
דשני שבילין  )דף י.(פסחים מסכת לדמות דין זה להא דאמרינן ב

אחד טמא ואחד טהור, והלך אחד מהם ועשה טהרות ובא 
חבירו והלך בשני ועשה טהרות, אם נשאלו זה בפני עצמו וזה 
בפני עצמו טהורין, שניהם בבת אחת טמאין, והטעם משום 

מצינו גם גבי אשם תלוי, דממה נפשך אחד מהם טמא, וכזה 
דלדעת הרמב"ם דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, צריך לומר 
דהא דחייבה תורה באשם תלוי הוא בחתיכה אחת משני 
חתיכות דאיקבע איסורא, ולפי"ז מיושב לנכון, דכיון דהביאו 
את כל השלל אל המחנה, והיו כל הכלים ביחד, וכיון 

ם הגעלה, אבל שהזהירו להם בבת אחת צריכין כל הכלי
במלחמת סיחון ועוג דכתיב מלבד הבהמות אשר בזזנו ושלל 
הערים אשר לכדנו, דכל אחד בזז לעצמו ולא הביאם ביחד, 
היה כל כלי ביד הבוזז אותו וסתם כלים אינם בני יומן ולכן 

 לא הזהיר אותם עכ"ד.
 

וכ"ז א"ש לשיטת הרמב"ם דס"ל ספיקא דאורייתא לקולא, 
לחמת סיחון ועוג לא נאמרה פרשת גיעולי ואז שפיר י"ל דבמ

נכרים, אבל לשיטת הרשב"א דס"ל ספיקא דאורייתא מה"ת 
 לחומרא, ליכא לשנויי הכא.

 
)דף ט"ו: מדפי קידושין ספ"ק מסכת ונודע מה שהקשה הר"ן ב

על הרמב"ם דס"ל דספד"א מה"ת לקולא, א"כ אמאי  הרי"ף(
, ובשו"ת פ"ק דקידושין()עיין בר"ן סחייבה התורה אשם תלוי על הספק 

כתב לתרץ, דהרמב"ם כתב בהל' שגגות  )חיור"ד סי' א'(מהרי"ט 
אינו חייב באשם תלוי עד שיהיה שם איסור קבוע,  )פ"ח ה"ב(

כיצד אכל חלב וספק אם היה כזית או פחות מכזית, או 
שהיתה לפניו חתיכת חלב וחתיכת שומן ואכל אחת מהן ואין 

רי זה מביא אשם תלוי וכן כל ידוע איזה מהן אכל וכו' ה
כיו"ב, אבל אם היתה לפניו חתיכה אחת ספק שהיא חלב 
ספק שהיא שומן ואכלה פטור שהרי אין כאן איסור קבוע וכו' 

 )דף י"ז:(כריתות מסכת עיי"ש, ומבואר דהרמב"ם ס"ל כהמ"ד ב
דחתיכה אחת משני חתיכות שנינו, ולכן אע"ג דבכל 

לקולא מ"מ היכא דאיקבע  הספיקות ס"ל להרמב"ם דאזלינן
  .סורא מודה הרמב"ם דלחומרא אזלינןאי
 

 )ספק חלב ספק שומן(ומבואר שם בכריתות דזה אי חתיכה אחת 
שנינו, או חתיכה אחת משני חתיכות שנינו, קמיפלגי אי יש 
אם למסורת או יש אם למקרא, דמ"ד יש אם למסורת ומצות 

י, משא"כ כתיב, ולפי"ז אף בחתיכה אחת מביא אשם תלו
מאן דס"ל יש אם למקרא ומצוות קרינן לכן ס"ל דמשני 

  .חתיכות שנינו
 

ולפי"ז כתב שם המהרי"ט דזה אי ספיקא דאורייתא מה"ת 
לקולא או לחומרא תליא אי יש אם למסורת או למקרא, דמאן 
   דס"ל יש אם למקרא וחיוב אשם תלוי אינו רק בשני 

הכי לא הוי  חתיכות דייקא דהו"ל איקבע איסורא, הא לאו
מחמרינן בספיקא משום דס"ל דספיקא מה"ת לקולא, 
משא"כ למאן דס"ל יש אם למסורת, וחיוב אשם תלוי הוא 
אף בחתיכה אחת, ע"כ מוכח דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת 

 לחומרא עכ"ד.
 

ומעתה יבואר, דרק משום שבא משה לכלל כעס נתעלמה 
עס הוא ממנו הלכות גיעולי עכו"ם, דהטעם דבא לכלל כ

משום שהחיו הנקבות ולא דרשו ק"ו מעצמן דגדול המחטיאו 
יותר מההורגו, לפי דס"ל שלא מהני תשובה על חטא דע"ז, 
ומשום דאיכא בלאו דע"ז שני לאוין ואין עשה דוחה שני 
לאוין, ומעתה ס"ל יש אם למסורת, ונקטינן כשיטת הרשב"א 

רה דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, וא"כ אמאי לא נאמ
 הו"לפרשה זו כבר במלחמת סיחון ועוג, דהרי גם שם 

א ברור לו למשה הך מילתא להחמיר אף בספיקא, ולכן ל
 ונתעלמה ממנו ודו"ק.

 



 

 ט 

)שנת יציב פתגם עה"פ ויאמרו אל משה עפימש"כ בעוי"ל,  ב(

דלכאורה צריך ביאור מה היתה דעתם של אנשי  ,תשי"א(
מדרש שיר המלחמה שהיו צנועים וכשרים וכדאיתא ב

עה"פ שניך כעדר הרחלים וגו', מה רחל זו  י"ז(-)פרשה והשירים 
צנועה כך היו ישראל צנועים וכשרים במלחמת מדין עיי""ש, 

מסכת ב איתאד וא"כ למה החיו את הנקבות, ואפשר לומר,
כגון  ,היכי דמי בעל תשובה, אמר רב יהודה ,ו:(")דף פיומא 

ופירש הימנה,  השנישבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ו
מחוי רב יהודה באותה אשה ובאותו פרק ובאותו מקום 

זו אי  ,שכתב )פ"ב ה"א(עיי"ש, ועיין ברמב"ם הל' תשובה 
אפשר בידו זה שבא לידו דבר שעבר בו ו ,תשובה גמורה

עיי"ש, וכיון  לעשות ופירש ולא עשה מפני התשובה
דהתשובה המעלייתא היא כשבא לפניו שוב דבר עבירה 
באותה אשה ובאותה מקום ולא חטא, וכאן שנכשלו בהם 

ולכן השאירו את  מדין, רצו לעשות תשובה שלימה כדת, ב
הנקבות כדי שיהא בידם לשוב באופן שיעמדו שוב בנסיון 

שהיו אנשי  ט"ז(-)פרשה ל"אבאותו אשה, וכמש"כ רשיז"ל 
המלחמה מכירין אותן זו היא שנכשל פלוני בה עיי"ש, 

 יצרם, דבכה"ג חשיבא תשובה מעלייתא.ויתגברו על 
 

י"ל דהא דרב יהודה שצריך לעשות תשובה באותו מקום וכו' אמנם 
עד כי  כתיב בטחו בה' עדי ט:(")דף כמנחות בדאיתא  תליא בפלוגתא,

ה, כדדרש -ה ולא כתיב י-מאי שנא דכתיב ביה ה' צור עולמים, -בי
 שברא הקב"ה אחד בה"יני עולמות אלו שר' יהודה בר ר' אילעאי, 

, אם ה"ב ביו"ד והעוה"ז בה"יביו"ד, ואיני יודע אם העוואחד 
כשהוא אומר אלה תולדות השמים  והעוה"ב בה"י,העוה"ז ביו"ד 

ץ בהבראם אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם, הוי אומר והאר
, מפני ביו"ד, ומפני מה נברא העוה"ז בה"יוהעוה"ב  העוה"ז בה"י

יצא,  )ממנו לתרבות רעה(שכל הרוצה לצאת , )שפתוח מתחתיו(שדומה לאכסדרה 
בין )בפתח העליון  מאי טעמא תליא כרעיה, דאי הדר בתשובה מעיילי ליהו

)דהבא לא מסתייעא מילתא  ,)פתח התחתון דנפיק ביה( עייל בהךי, ולרגל שבתוכו לגגו(

 כו' עיי"ש.ו ליטהר בעי סיוע מפני יצר הרע הלכך עבדי ליה סיוע ופתח יתירה(
 
יכול להיכנס באותו צד פתוח  , דלכן אינו)בחדא"ג(כתב המהרש"א ו

שבו יצא ע"י החטא, כיון שהחוטא אחר שחטא א"א לו לשוב 
דולה מצד אשר חטא, גוליטהר עד אשר ירחיק עצמו הרחקה 

וכמש"כ הרמב"ם בח' פרקים, לכן צריך פתח אחר דבצד הפתוח 
לחזור בתשובה עיי"ש,  שבו חטא ויצא לא מצי מעייל כשחפץ

מבואר מזה דלא כרב יהודה הנ"ל דעיקר התשובה הוא באותו 
אשה וכו', שהרי אדרבה החוטא צריך להתרחק מהמקום שבו 
נכשל בדבר עבירה, ובודאי יש להיזהר שלא יכניס עצמו שוב לידי 

 .היציב פתגם עכ"ד נסיון
 

ד דבצ י המהרש"א דלכן צריך פתח אחר בה"ימבואר מזה, דדבר
 כי צריך להתרחק ממקום ,הפתוח שבו חטא ויצא לא מצי עייל

ם, דמשו"ה ברא השי"ת ברא החטא, זהו רק לפי"מ דדרשינן בה"י

מפני שדומה לאכסדרה וכו' ואי הדר בתשובה  את העולם בה"י
מעיילי ליה, אך אי ס"ל בבי"ת נברא העולם וכתבו המפ' דלכן 

ית"ש להורות כי הוא  נברא העולם בבי"ת, כי האותיות הם עצמותו
הבית של העולם ואין העולם ביתו עיי"ש, אז י"ל כרב יהודה 

 דעיקר התשובה הוא דייקא באותו מצב ונסיון כמו בשעת החטא.
 

במסכת דאיתא , יש להביא ראיה דהעולם נברא בה"א ולכאורה
דכתיב  ג.(")דף מדלולב הגזול פסול, והטעם איתא  :(ט")דף כסוכה 

ם הראשון וגו', משלכם להוציא את השאול ואת ולקחתם לכם ביו
דלמ"ל קרא דאינו יוצא בגזול, תיפ"ל  )דף ל.(הגזול. והקשו בתוס' 

 ישמח משהבספר , ותי' דאינו יוצא משום דהו"ל מצהב"ע עכ"ק
 )סי' תרל"ז סק"ג(מובא במג"א  )סי' תכ"ב(לפי שיטת ספר יראים  )פרשת בראשית(

כ"ז לא הוי לכם, לפי"ז י"ל דאף דאמרינן גזל עכו"ם מותר ע
דבעינן הקרא דלכם, היכא דגזל הד' מינים מעכו"ם, דמצהב"ע לא 
הוי כיון דגזל עכו"ם מותר, ועכ"ז אינו יוצא משום דל"ה לכם 

כתב הטעם  )ח"ב דרוש א' אות ו'(עיי"ש, ובמאיר עיני חכמים מהדו"ק 
ום , והיינו משותר, דאמרו חז"ל דהעולם נברא בה"ידגזל עכו"ם מ

בסיון שבה תלוי קיום העולם, דאי לאו קבלת התורה חזר  יה"
העולם לתוהו ובוהו, וא"כ ישראל הוי כמציל מזוטו של ים, ולכן 

 כל העולם הוי שלהם וגזל עכו"ם מותר עכ"ד.
 
יש לתרץ קו' התוס' דר, מותמנם אין ראיה מכאן דגזל עכו"ם א

פק גזל, לשיטת דהקרא אתא לס )ב"ק דף ס"ו(כמ"ש בספר ים התלמוד 
דנודע מש"כ החוו"ד הרמב"ם דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, 

דהרמב"ם הוציא דינו דספיקא דאורייתא מה"ת  )קונטרס בית הספק(
, ושם מבואר דהתורה לא דיברה רק )דף כ"ט:(סוטה מסכת לקולא מ

מוודאי ולא מספק, וא"כ שאני בין היכא דכתיב קום ועשה לשב 
ין משמעות הקרא איסור וודאי לא תאכל ואל תעשה, דבכל לאוו

אבל ספק יאכל, ובקום ועשה הוא להיפוך, דעשיית המצוה יהיה 
בסוג וודאי ולא בסוג ספק, ולפי"ז במ"ע מודה הרמב"ם דספיקא 

וא"כ הו"א דיוצא בספק גזל, דמצהב"ע ליכא כיון לחומרא עכ"ד, 
ודאי דבספיקא אזלינן לקולא, ולכן צריך קרא דלכם דבעינן שיהא 

שלו ובספק גזל אין יוצאין עיי"ש, אמנם זה א"ש לשיטת הרמב"ם 
דס"ל דספיקא דאורייתא לקולא, משא"כ לשיטת הרשב"א דספיקא 

שום ע"כ דצריך קרא דלכם מתא לחומרא ל"ש לתרץ כן, ודאוריי
 .נברא העולם דגזל עכו"ם מותר, ומשום דבה"י

 
ת הנקבות, ומעתה מבואר, לפי שבא משה לכלל כעס על שהחיו א

ם החטא, משום דס"ל דהבעל תשובה צריך להתרחק ביותר ממקו
כי אינו  וכדמוכח מהא דאמרינן בה"י בראם ותליא כרעיה דה"י,

יכול לעייל בהך פתח שחטא וכמש"כ המהרש"א, ומעתה ס"ל גזל 
דאורייתא  לכן צריכין קרא דלכם, וי"ל דספיקאעכו"ם מותר, וי"ל ד

לא נאמרה פרשה זו כבר במלחמת וא"כ אמאי מה"ת לחומרא, 
להחמיר אף בספיקא, ולכן לא ברור  יחון ועוג, דהרי גם שם הו"לס

 לו למשה הך מילתא ונתעלמה ממנו ודו"ק.
 hoilmoshe@gmail.com להערות:
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