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 הרב יצחק מאטצען 
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 הואיל משה
 

ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמור: ה' אלקים אתה 
החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה 

ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך -אשר מי א
וכגבורתיך: אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר 

ואיתא במדרש  בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנן:
להראות  ,[(אות א')מובא בספר דמשק אליעזר בפרשתן ]פליאה 

, ובמגלה עמוקות עיי"ש את עבדך אלו ד' מינים שבלולב
ד'  כתב דתיבת החילות להראות את עבדך הם ר"ת של )אופן ק"ד(

עיי"ש, וצ"ב מה ענין ד' מינים  מינים, הדס לולב אתרוג ערבה
 .לארץ ישראל לענין תפלת משרע"ה שיכנס

 
למה העיר,  )ריש מסכת סוכה(והנבס"ד, דהנה בספר ערוך לנר 

המשנה מקדים דיני סוכה לדיני לולב וד' מינים, דפרק א' 
ופרק ב' מיירי במצות סוכה, ובפרק ג' מתחיל בדיני ד' מינים, 

כתיב  מ(-)פרשה כ"גובתורה מצינו להיפוך, דבפרשת אמור 
 )בפסוק מ"ב(ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וגו', ואח"כ 

רי דהתורה הקדים כתיב בסוכות תשבו שבעת ימים וגו', ה
 מצות ד' מינים קודם למצות סוכה עיי"ש. 

 
דלכאורה קשה  )סי' מ"ד(והנבס"ד, עפימש"כ בשו"ת בנין שלמה 

דבפרשת אמור לא כתיב מצות עשיית סוכה רק בסוכות תשבו 
כתבה  י"ג(-)פרשה ט"זשבעת ימים וגו', אך להלן בפרשת ראה 

לכאורה הו"ל התורה חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים וגו', ו
 להקדים עשיית הסוכה קודם מצות ישיבת סוכה.

 
שלוחי מצוה פטורין מן  ,)דף כ"ה.(סוכה מסכת וכתב לתרץ, דאיתא ב

הסוכה וכו', ובגמרא מנא הני מילי, דתנו רבנן בשבתך בביתך פרט 
לעוסק במצוה, ובלכתך בדרך פרט לחתן וכו', ופריך והעוסק 

מהתם נפקא, דתניא ויהי במצוה פטור מן המצוה מהכא נפקא 
אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וגו' אותם אנשים מי היו, 
נושאי ארונו של יוסף היו דברי ריה"ג, ר"ע אומר מישאל ואלצפן 
היו שהיו עוסקין בנדב ואביהוא, ר' יצחק אומר עוסקין במת מצוה 
היו שחל שביעי שלהן להיות בערב פסח, שנאמר ולא יכלו לעשות 

ם ההוא, ומשני צריכא, דאי אשמעינן התם משום דלא הפסח ביו
, אבל הכא )דכשנטמאו עדיין לא הגיע זמן אכילת פסח(מטא זמן חיובא דפסח 
אימא לא  )דמטא זמן חיובא בתוך החופה והוא ראוי לכך(דמטא זמן קריאת שמע 

צריכא, ואי אשמעינן הכא משום דליכא כרת, אבל התם דאיכא 
)למכתב ביום ההוא לאשמעינן צריכא  ת כל שבעה לפני הפסח()יטמאו במכרת אימא לא 

 עיי"ש. דנטמאו תוך שבעה דעוסק במצוה פטור מן המצוה(

או מפסח דשלוחי  יאת שמערולכאורה קשה, היאך ילפינן מק
מצוה פטורין מן הסוכה, דלמא שאני התם דהוי שב ואל 
תעשה, אבל גבי סוכה הא עובר בקום ועשה דאוכל ושותה 

אך יש לתרץ, דסוכה דמי לציצית דלא מקרי  חוץ לסוכה,
מסכת העטיפה בלא ציצית דעובר בקום ועשה וכדמוכח ב

דהטעם דגבי ציצית כתיב  )שם(, וכתבו התוס' )דף צ:(יבמות 
גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, ומשמע דאין 
החיוב לעשות ציצית רק אם כבר מכוסה בבגד ועטוף בו, 

בר ולא מידי ואח"כ כשאינו עושה והלכך בעת עטיפה לא ע
הציצית אינו אלא שב ואל תעשה, וא"כ י"ל דגבי סוכה נמי 
אינו חל עליו חיוב העשייה רק אם הוא כבר יו"ט וחל עליו 

  .חיוב הישיבה
 

אך צריך לידע דמנ"ל זה, דבשלמא בציצית נפקא ליה מכסותך 
אבל הכא מנ"ל, ולכן נ"ל, דהיינו טעמא דהקדים הכתוב דין 

שיבה מדין העשייה ואף דעשיה הוא קודם בזמן, לאשמעינן הי
דאינו חל מצות העשייה רק לאחר מצות הישיבה, ואף דהוא 

דבנין מותר  )דף צ"ה.(שבת מסכת יו"ט, מ"מ כבר כתבו התוס' ב
ביו"ט מה"ת מצד מתוך דהא מגבן חייב משום בונה וזה 
פשוט דמותר לעשות גבינות ביו"ט והלכך איכא מתוך, אך 
כיון דמדרבנן בוודאי אסור הלכך ע"כ צריך לעשות הסוכה 
קודם יו"ט אבל מן התורה מותר לעשות ביו"ט, והלכך ע"כ 
צריך לכתוב העשיה אח"כ, לאשמעינן דין זה דאינו חל חיוב 

וכן משמע  ,העשיה רק ביו"ט, ונפק"מ דהוי שב ואל תעשה
פנים וכ"כ בשו"ת , עיי"ש עכ"ד הבנין שלמה )דף פ"ו(בכתובות 
דמה"ת מותר  )ח"ב סי' י"ז(ובשו"ת שערי דעה  )ח"א סי' ל'(מאירות 

  .ראידהוי אהל ע
 

דמתוך לא שייך אלא לרבנן דס"ל דירת עראי  לומר, שאך י
בעינן, אבל לר' יהודה דס"ל דירת קבע בעינן אסור, ומעתה 

 רבעהאמינים לסוכה, משום ד רבעהאא"ש דהתורה הקדימה 
 טוב םמחובר קודם יומינים בודאי צריך לזמנם ולחתכם מ

, משא"כ סוכה הוא ובט םדמלאכת קצירה לא הותרה ביו
, וא"כ הקדמה טוב םמאוחר בזמן דיכול מה"ת לעשותם ביו

בעשיה הוא לולב לסוכה, אבל המתני' דקיימא לדידן דאסור 
לעשות הסוכה ביו"ט, א"כ אדרבה הקדמה בזמן הוא הסוכה 

"כ דנוהג בלילה, משא"כ לולב דאינו נוהג רק ביום וכמש
הערוך לנר דלכן הקדים המתני' מצות סוכה קודם למצות 

 מינים.רבעה א



 

 ב 

דהני תנאי דפליגי אי  )פ"ב(ועיין בשמנה לחמו דרוש לסוכות 
סוכה דירת עראי בעינן או דירת קבע, פליגי בהא אי יעקב 
אבינו מת או לא מת, עפ"י דהביא בשם הזוה"ק דיעקב וסוכה 

וא"כ למ"ד דיעקב מת  בחדר דרגא דכתיב ויעקב נסע סוכותה,
ואינו קיים לפי"ז גם סוכה בעינן דירת עראי, משא"כ למ"ד 
דיעקב לא מת והוא קיים וקבוע תמיד, לפי"ז גם סוכה דירת 

 קבע בעינן עיי"ש.
 
)אופן מביא בשם המגלה עמוקות  )דף ל"ד ע"ד(הנה באשד הנחלים ו

דהטעם שלא נכנס משה רבינו לא"י הוא משום חטא  קצ"ג(
ת יוסף, כי הוא בא משבט לוי, ושמעון ולוי היו עיקר דמכיר

במכירת יוסף, ומשמעון כבר פרע ממנו יוסף בעצמו, כדכתיב 
ויקח מאתם את שמעון וגו', ומלוי לא נפרע עדיין, ולכן פרע 

 ' תל"ז()סי]ועיין בשער החצר  י עיי"ש,משה במה שלא נכנס לא"
רת יוסף, עם לוי בעצתו דמכי השכתב דאע"ג דגם שמעון הי

מ"מ משמעון כבר נפרע ממנו יוסף בעצמו כמו שנאמר ויקח 
מאתם את שמעון וגו' ורק לוי לא נענש לכן נענש משרע"ה 

 שהוא משבט לוי עיי"ש[.
 

והנה הטעם שהשבטים רצו להרוג את יוסף מבואר במד"ר 
עה"פ ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל  יד(-)פרשה פדוישב 

לוי זה עתיד להשיאם לבעלים החלומות הלזה בא, אמר ר' 
]להשתחוות לבעלים[ ופי' במתנות כהונה שם דבעל קדריש 
מלשון בעלים, ורמז לירבעם ואחאב שבאו מיוסף עיי"ש, 
ומבואר מזה שהשבטים ראו שעתיד לצאת ממנו ירבעם ודנו 

 את יוסף ע"ש סופו.
 

אמר  ,)דף ט"ז:(ר"ה מסכת אולם המפרשים הקשו דהרי אמרינן ב
, אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותו שעה, ר' יצחק

שנאמר כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם, ופירש"י 
ומצינו בב"ר, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע, מי 
שעתידין בניו להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו באר וכו', 
אמר להם השעה צדיק הוא או רשע, אמרו לו צדיק, אמר להם 

אשר הוא שם, איני דן את העולם אלא בשעתו עיי"ש, וכ"כ ב
)דף ר"ה  , ועיין ברא"ש)עה"פ באשר הוא שם(רש"י עה"ת בפרשת וירא 

אהא דאמרינן שם, ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם,  י"ז:(
ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה, והקשה הרא"ש 

, הרי לא חטא למה צריך האדם למדת הרחמים קודם שיחטא
עדיין, ותי' דאעפ"י שגלוי וידוע לפניו שסופו לחטוא, מתנהג 
הקב"ה עמו במדת הרחמים, ואינו דן ע"ש סופו עיי"ש, וא"כ 

 קשה למה דנו השבטים את יוסף ע"ש סופו.
 

ותירצו המפרשים דלכאורה קשה אהא דאמרינן דאין הקב"ה 
ע"ש סופו דן ע"ש סופו, דהרי מצינו בבן סורר ומורה שנידון 

תניא ר' יוסי הגלילי אומר,  ,)דף ע"ב.(סנהדרין מסכת כדאיתא ב
וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, 
אמרה תורה יצא לבי"ד ויסקל, אלא הגיעה תורה לסוף דעתו 

של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, ומבקש לימודו 
מלסטם את הבריות, אמרה ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דרכים ו

תורה ימות זכאי ואל ימות חייב וכו' עיי"ש, הרי שדנין האדם 
הביא בשם הגלאנטי על  )סי' רנ"ד(ע"ש סופו, ובס' עיר בנימין 

מגילת איכה ליישב דבאמת אין דנין ע"ש סופו, ושאני בן 
סורר ומורה, כי מלוה ישינה יש להקב"ה עליו, שהוא נולד 

תואר במלחמה ולכן נידון ע"ש סופו מאיסורי ביאה מיפת 
עיי"ש, ונמצא דמי שנולד מאיסורי ביאה דנין אותו ע"ש סופו, 
ולכן שפיר דנו השבטים את יוסף ע"ש סופו, כיון שנולד 
מביאה אסורה, דיעקב נשא שתי אחיות ולאה נישאת קודם 
לרחל, ונישואי רחל היה באיסור, ולכן יוסף שנולד מרחל 

שפיר דנוהו השבטים ע"ש סופו, ]ועיין שהיתה ביאה אסורה, 
 .)פרשת וישב(ובשם  משמואל עה"ת  )פ' וישב עמוד פו(ביושב אהלים 

 
כתב הטעם דלקח יעקב שתי אחיות אף  )פ' תולדות(הרמב"ן  והנה

דעתידה התורה לאסור, משום דהאבות לא קיימו התורה אלא 
 בארץ ישראל ולא בחו"ל, ולכן לקח יעקב שתי אחיות בחו"ל,

וגם עמרם לקח את יוכבד דודתו בחו"ל עיי"ש, ולפי"ז לא 
חטא יעקב במה שנשא השתי אחיות, ולפי"ז חטאו השבטים 
במכירת יוסף, דכיון דבחו"ל לא שמרו האבות את התורה, 
וליכא איסור דשתי אחיות, ולא נולד יוסף באיסור, ולא היה 

 להשבטים לדון את יוסף ע"ש סופו.
 

כתב דאף אי נימא דיעקב לא  )מהדו"ת(ויחי חמודי צבי פ'  'ובס
חטא בשתי אחיות כיון שנשאן בחו"ל, עכ"ז י"ל דלענין זה הוי 
ביאה אסורה שיכולים לדון את יוסף ע"ש סופו, כמו שמצינו בבן 
סורר ומורה דאף שאביו נשא בהיתר היפת תואר, מ"מ כיון 
שבעצם היא אסורה, ורק שהתורה התירתו בעת מלחמה, נחשב 

ן כנולד באיסור ודנין אותו ע"ש סופו, ה"ה י"ל גבי יעקב דאף הב
שבהיתר נשא את רחל מ"מ כלפי זה נחשב יוסף כנולד באיסור 
דיכולים לדונו ע"ש סופו עיי"ש, ומוכח מזה דאפילו אי אמרינן 
דיעקב לא חטא בשתי אחיות משום דבחו"ל לא שמר את 

 .התורה, עדיין היה אפשר לדון את יוסף ע"ש סופו
 

לתרץ, דליעקב היה  )סי' תרצ"ו(הרדב"ז בשו"ת אך לפימש"כ 
מותר ב' אחיות שהיה מהמרכבה משכינה הקדושה וצורתו 

)דף חקוקה בכסא הכבוד ונקרא אל, כדאיתא במסכת מגילה 

, א"ר אחא א"ר אלעזר, מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל, י"ח.(
ד שנאמר ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלקי ישראל, דאי ס"

למזבח קרא ליה יעקב אל, ויקרא לו יעקב מיבעי ליה, אלא 
ויקרא לו ליעקב אל, ומי קראו אל, אלקי ישראל ע"כ הגמ', 
וכיון דאיסור עריות הוא משום דבפמליא של מעלה הוי זיווגי 
המדות בבחינת עריות כביכול, ואסור להשתמש בשרביטו של 

מש מלך, וכיון שיעקב היה בבחינת אל הותר לו להשת
ועיין בשפע , בשרביטו של מלך, ושפיר נשא שתי אחיות עכ"ד

, ולפי"ז אין שום נדנוד חטא במה שנשא )סי' מ"ט(חיים נישואין 
 השתי אחיות. 



 

 ג 

ולפי"ז י"ל דהשבטים ס"ל דהטעם דנשא יעקב שתי אחיות, 
משום דבחו"ל לא שמרו האבות את התורה, אך מ"מ יש בזה 

ד באיסור, ולכן דנו אותו ע"ש איזה פגם דיהא יוסף נחשב כנול
השתי סופו, ורצו להרוג את יוסף, אך א"א דלכן נשא יעקב 

ומותר להשתמש בשרביטו של  אקרי אל אחיות משום דיעקב
מלך, ולפי"ז ליכא שום נדנוד איסור דשתי אחיות, ולפי"ז היה 

 אסור להשבטים לדונו ע"ש סופו.
 

דלכן אמרינן  ,בשכת )פרשת ויצא(ועיין בספר חידושי הגרשוני 
 ,דיעקב אבינו לא מת ונשאר בחיים יותר מן אברהם ויצחק

 משום שהוא נקרא אל עיי"ש.
 

החלות ובזה מבואר דברי המדרש, דמשה אמר להקב"ה אתה 
' מינים שבלולב, היינו דמצות להראות את עבדך וגו', זו ד

קדמה למצות סוכה, וע"כ משום דמצות סוכה יכולין  לולב
 יוןכו משום דדירת עראי בעינן ואמרינן מתוך, לעשות ביו"ט 
ומעתה אין  אמרינן דיעקב אבינו מת,ראי בעינן, דסוכה דירת ע

לומר דלכן נשא יעקב השתי אחיות משום דאקרי אל, וע"כ 
דנשאם משום דהאבות לא קיימו התורה רק בא"י ולא בחו"ל, 

דנו  שפירוור, איזה פגם דיהא יוסף נחשב כנולד באיסואיכא 
עברה ולכן א ,וליכא חטא דמכירת יוסף ע"ש סופו, ת יוסףא

 .נא ודו"ק
 

**** 
 

ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמור: ה' אלקים אתה 
החילות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה, 

ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך -אשר מי א
וכגבורתיך: אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר 

ובספר פני דוד  והלבנון: בעבר הירדן ההר הטוב הזה
את גדלך אמרו רז"ל מהחיד"א הביא מספר שתי ידות וז"ל, 

 עכ"ל, וצ"ב. זו מתן תורה
 

דאיתא במפרשים דהטעם דמשה לא נכנס לארץ  נבס"ד,וה
 )ערך משה אות ל"ד(ישראל משום ששיבר הלוחות ]עיין בלקט יוסף 

איתא ד ,אך יש להעיר הביא זה בשם מדרש, )אות תי"ז(ובעיר דוד 
, בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, א(-)שמות פרשה מ"גבמדרש רבה 

ישב הקב"ה עליהם בדין לחייבם, שנאמר הרף ממנו 
ואשמידם, ולא עשה אלא בא לחתום גזר דינן שנאמר זובח 
לאלהים יחרם, מה עשה משה נטל את הלוחות מתוך ידו של 
הקב"ה כדי להשיב חמתו, למה הדבר דומה, לשר ששלח 

ש אשה עם הסרסור, הלך וקלקלה עם אחר, הסרסור לקד
שהיה נקי מה עשה נטל את כתובתה מה שנתן לו השר 
לקדשה וקרעה, אמר מוטב שתדון כפנויה ולא כאשת איש, כך 

נטל את הלוחות עשה משה כיון שעשו ישראל אותו מעשה 
, ולפי"ז יפה עשה במה ששיבר הלוחות, ושברן וכו' עיי"ש
 ש דעי"ז אינו נכנס לארץ ישראל.ואמאי הגיע לו עונ

לשבור הלוחות כדי  צריך משה הוהנה המפ' הקשו דלמה הי
 אלכאורה י"ל דחטא העגל לד, ישאשת ולא כא השידונו כפנוי

ויתיצבו  (.)דף פ"חחטא כלל, לפי"מ דאמרינן במסכת שבת  הוי
בתחתית ההר, א"ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה 

ית, ואמר להם אם אתם מקבלים עליהם הקב"ה את ההר כגיג
א"ר אחא בר  ,את התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם

]ופירש"י שאם יזמינם  ,יעקב מכאן מודעה רבה לאורייתא
לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם, יש להם תשובה 
שקבלוה באונס[ אמר רבא אעפי"כ הדר קבלוה בימי 

וכתב החדושי  ,שאחשורוש, דכתיב קימו וקבלו וכו', עיי"
הריטב"א דלפי"ז ל"ש לדון אותם במדבר על חטא העגל 
דהלא היה להם אז טענת אנוסים, שהרי עדיין לא היה אז 

הוא משבע מצוות  ודה זרהבואע"ג דע, הקבלה ברצון עכ"ד
ממש כי לא  ודה זרהבע, מ"מ הרי אותו מעשה לא היה י נחנב

 אלמלא וי"ו )דף ס"ג.(סנהדרין עשו רק בשיתוף, כדאיתא במסכת 
העלוך וכו', ולכמה שיטות ב"נ לא נצטוו על השיתוף א"כ שב

וכיון דחטא העגל ל"ה חטא ל"ה אין לחשוב להם חטא כלל, 
 צריך לשבור הלוחות.

 
ובספר כתר יוסף על תהלים  )בית המלך חדר י"ב(אך בספר עיר דוד 

כתבו, דהא דיש טענת מודעא לבטל מתן תורה משום  )מזמור ס"ח(
א אי ס"ל שני כתובים הבכ"א מלמדין, דניתנה באונס תלי

דמצינו שני כתובים המורים לפטור אונס מן העונש, חדא 
ולנערה לא תעשה דבר, דמינה  כ"ו(-)פרשה כ"בבפרשת כי תצא 

דאונס  )דף כ"ח:(ובמסכת ב"ק  )דף כ"ז.(ילפינן במסכת נדרים 
גבי שחוטי חוץ  ד(-)פרשה י"ז רחמנא פטריה, ואידך בפרשת אמור

 )דף ק"ח:(דם יחשב לאיש ההוא, ודרשינן במסכת זבחים  כתיב
  .ההוא למעט אונס ושוגג ומוטעה עיי"ש

 
ומעתה אי ס"ל דשני כתובים הבכ"א אין מלמדין, לא גמרינן 
מינייהו לכל התורה דמעשה אונס אינו כלום, וממילא ליכא 
טענת מודעא רבא לאורייתא לבטל נתינת התורה, משא"כ 

ם הבכ"א מלמדין, שפיר גמרינן מהתם למ"ד דס"ל שני כתובי
יר באונס אינו כלום, ושפדאונס רחמנא פטריה, וקבלת התורה 

 איכא טענת מודעא עכ"ד.
 

בדרשות חת"ס ו, )דף י.(בחידושיו על מסכת חגיגה החת"ס  נהוה
על הא דאמרינן  ,העיר )ירחי תליתאי תקס"ב לפ"ק ד"ה הלכות(לשבועות 

כיון דלכו"ע יהם את ההר, דהקב"ה בשעת מתן תןרה כפה על
א"כ איך  ,)דף פ"ו:(שבת מסכת התורה ניתנה בשבת כדאיתא ב

הלא הקב"ה עקר השי"ת טורא בשבת דחייבים משום חורש, 
עה"פ  )ר"ה פ"א(כדאיתא בירושלמי  ,שומר משמרתה של תורה

 ,)דף ע"ג:(שבת מסכת וצ"ל לפי"מ דקיי"ל ב ושמרו את משמרתי,
, הצריך אלא לעפרה פטור עליהחופר גומא בשבת ואינו 

, והכי נמי לא עיי"ש משום דהוה מלאכה שאין צריך לגופה
צריך אלא לעפרה של הר לזרקה ח"ו על ישראל אם לא  ההי

 .)ח"ב סי' כ"ו(יקבלו את התורה עיי"ש, וכ"כ בשו"ת אבני ציון 



 

 ד 

, תני ר' אבהו קמיה דר' יוחנן, כל )דף ק"ו.(שבת מסכת איתא בו
 )באדם דמקלקל הוא וחייב דתנן )ב"ק פ"ז.(רין, חוץ מחובל המקלקלין פטו

החובל בחבירו בשבת פטור מכולן מפני שהוא נדון בנפשו( 
והוא שהדליק את  )את הגדיש מקלקל הוא וחייב כדתנן )שם דף ל"ד:(ומבעיר 

הגדיש בשבת פטור מן תשלומין מפני שהוא מתחייב בנפשו(, 
, )דאם מקלקל הוא פטור(ה משנה א"ל פוק תנא לברא חובל ומבעיר אינ

לכלבו  )לדם היוצא מן החבלה(ואם תמצי לומר משנה, חובל, בצריך 
, ומבעיר בצריך לאפרו, )ואם מקלקל הוא אצל נחבל מתקן הוא אצל הכלב(

וקשיין  )ואפילו חובל ומבעירופריך, והאנן תנן כל המקלקלין פטורין 

)מתניתין ר' יהודה  שמעון,יתין ר' יהודה ברייתא ר' , ומשני מתנאהדדי(

דאמר מלאכה שאצל"ג חייב עליה, הלכך חיובא דחובל בצריך לכלבו ומבעיר בצריך לאפרו, משכחת לה 

דאע"פ דמקלקל הוא אצל מלאכה עצמה מתקן הוא אצל אחרים, ולר"י כי האי גוונא מלאכה הוא משום 

מר מלאכה שאצל"ג פטור עליה, הלכך תיקון אחרים, אבל מקלקל ואינו מתקן פטור, וברייתא ר"ש היא דא

אין לך חובל ומבעיר שאין מקלקל, ואפילו מבעיר עצים באור לקדרתו, מקלקל הוא אצל עצים ומה שהוא 

 ,מתקן אצל אחרים, לר"ש לא חשיב דהא מלאכה שאצל"ג היא, ועכצ"ל דבחובל ומבעיר גם מקלקל חייב(
שרא מילה למ )וביום השמיני(מאי טעמא דר"ש, מדאיצטריך קרא 

הא חובל בעלמא חייב, ומדאסר רחמנא  )ואפילו בשבת, ומילה חובל הוא(
 ש"מ מבעיר בעלמא חייב עיי"ש.  )בשבת(הבערה גבי בת כהן 

 
לבאר פלוגתת ר'   )דף ק"ו.(חת"ס בחידושיו למס' שבת וכתב ה

שמעון ור' יהודה לענין מלאכה שאצל"ג, דאמרינן התם דר"ש 
ה חייב, דיליף לה  מדאיצטריך סבר מקלקל בחבורה והבער

קרא למישרי מילה בשבת הא חובל בעלמא חייב, ומדאסר 
רחמנא הבערה גבי בת כהן שמע מינה דבעלמא חייב, 
ולכאורה קשה לר"ש א"כ נילף ממילה והבערת בת כהן 

שאצל"ג חייב בכל מלאכת שבת, לשיטת הרשב"א לאכה דמ
טריך קרא שאצל"ג, ונימא מדאיצאכה דתיקון מצוה חשיב מל

להתיר מילה הגם דהו"ל מלאכה שאצל"ג ש"מ דמלאכה 
שאצל"ג חייב, וכן נילף מהא דאסרה תורה הבערת בת כהן 
הגם דהו"ל תיקון מצוה דבעלמא נמי אפילו מלאכה שאצל"ג 
חייב, אך ז"א דהלא מילה והבערת בת כהן הו"ל שני כתובים 

ס"ל לשיטתיה ד הודהי' הבאין כאחד ואין מלמדין, משא"כ ר
מלמדין,  ין כאחדאהבתובים כני דש )דף ס"ז:(במס' סנהדרין 

כה שפיר יליף ממילה והבערת כהן לכל מלאכת שבת דמלא
  .שאצל"ג חייב עיי"ש

 
שאצל"ג חייב או פטור תליא אכה והיוצא לנו מזה דהא אם מל

מלמדין ס"ל א מלמדין או לא, דאי ס"ל הבכ"תובים כני אם ש
לאכה דאין מלמדין ס"ל דמחייב, ואי ס"ל  "גדמלאכה שאצל

 שאינו צריך לגופה פטור.
 

ומעתה מבואר דברי המדרש, דמשה אמר להקב"ה אתה 
מתן תורה, דהיתה בשבת, זו החילות להראות את עבדך 

ומוכח משם דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, ולפי"ז ס"ל 
אין מלמדין, ותו ליכא טענת שני כתובים הבאים כאחד ד

במה ששברתי הלוחות כדי לדונם  מודעא ושפיר עשיתי
 כפנויה, ולכן אעברה נא וגו' ודו"ק. 

ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמור: ה' אלקים אתה 
החילות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה, 

ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך -אשר מי א
 וצ"ב. את גדלך זה המןואיתא במדרש  וכגבורתיך:

 
ז"ל כתב לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג דהנה רשיוהנבס"ד, 

דמיתי שמא הותר הנדר, והקשו המפ' דמאי שייך כבישת 
לפרש  )מבעל האו"ח(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 

 התירץ הרמב"ן משום דסיחון ועוג היעוג, ומלחמת סיחון ו
להם דין ארץ ישראל, והוא כמלחמת מצוה על שבעה עממין 

)דף חולין מסכת שהותרה להם אפילו כתלי דחזירי כדאיתא ב

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

 
ואתחנן אל ה' בעת ההיא, לאחר שכבשתי  וזה כוונת רשיז"ל,

ארץ סיחון ועוג, וקשה דלמה ל"ה הצווי כאן להגעיל כליהם 
כמש"כ הרמב"ן ז"ל דסיחון ועוג כמו במלחמת מדין, וע"כ 

, א"כ כבר הותר הנדר אחרי שכבר ץ ישראלרלהם דין א ההי
, ולכן ץ ישראלראנכנס לארץ סיחון ועוג שיש לה ג"כ דין 

 ממש עכ"ד. ץ ישראלראאעברה נא ל
 

ליישב קושית הרמב"ן  )פרשת מטות(אולם לפימש"כ בפנים יפות 
דמדוע לא נצטוו ישראל על גיעולי עכו"ם במלחמת סיחון 
ועוג כי אם עתה במלחמת מדין, דלכאורה קשה דלמה הוצרכו 
להגעיל הכלים והרי ודאי היו כמה כלים שלא נתבשלו בהם 
מעולם, וכש"כ שהיו כמה כלים שלא נשתמשו בהם באותו 

 )פ"ט הי"ב(יום ולא נאסרו, ולפי דעת הרמב"ם בה' טומאת מת 
דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, א"כ לא הוצרכו 
להגעלה, וגם דקיי"ל דסתם כלים אינם בני יומם ולא הי' צריך 

כלל, אך י"ל דכתיב ויביאו את כל השבי את המלקוח  הגעלה
סחים פמסכת ואת השלל, ויש לדמות דין זה להא דאמרינן ב

דשני שבילין אחד טמא ואחד טהוא והלך אחד מהם  )דף י.(
ועשה טהרות ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות אם נשאלו 
זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורין, שניהם בבת אחת 
טמאין, והטעם משום דממה נפשך אחד מהם טמא, וכזה 
מצינו גם גבי אשם תלוי, דלדעת הרמב"ם דספיקא דאורייתא 

"ת לקולא, צריך לומר דהא דחייבה תורה באשם תלוי הוא מה
בחתיכה אחת משני חתיכות דאיקבע איסורא, ולפי"ז מיושב 
לנכון, דכיון דהביאו את כל השלל אל המחנה, והיו כל הכלים 
ביחד, וכיון שהזהירו להם בבת אחת צריכין כל הכלים 
הגעלה, אבל במלחמת סיחון ועוג דכתיב מלבד הבהמות אשר 

חד בזז לעצמו ולא זזנו ושלל הערים אשר לכדנו, דכל אב
כל כלי ביד הבוזז אותו וסתם כלים אינם  ההביאם ביחד, הי

 הזהיר אותם עכ"ד, ולפי"ז ליכא ראיבני יומן ולכן לא ה
 דסיחון ועוג יש להם דין ארץ ישראל.



 

 ה 

ונודע מה שהקשו הראשונים על הרמב"ם דס"ל דספד"א 
הספק  ייבה התורה אשם תלוי עלמה"ת לקולא, א"כ אמאי ח

כתב לתרץ,  )חיור"ד סי' א'(ובשו"ת מהרי"ט  ,)עיין בר"ן ספ"ק דקידושין(
אינו חייב באשם תלוי עד  )פ"ח ה"ב(דהרמב"ם כתב בהל' שגגות 

שיהיה שם איסור קבוע, כיצד אכל חלב וספק אם היה כזית או 
פחות מכזית, או שהיתה לפניו חתיכת חלב וחתיכת שומן 

כל אחת מהן ואין ידוע איזה מהן אכל וכו' הרי זה מביא וא
אשם תלוי וכן כל כיו"ב, אבל אם היתה לפניו חתיכה אחת 
ספק שהיא חלב ספק שהיא שומן ואכלה פטור שהרי אין כאן 
איסור קבוע וכו' עיי"ש, ומבואר דהרמב"ם ס"ל כהמ"ד 

דחתיכה אחת משני חתיכות שנינו,  )דף י"ז:(כריתות מסכת ב
כן אע"ג דבכל הספיקות ס"ל להרמב"ם דאזלינן לקולא ול

  .מ"מ היכא דאיקבע איסורא מודה הרמב"ם דלחומרא אזלינן
 

 )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 

תיב, ולפי"ז אף בחתיכה אחת מביא אשם תלוי, משא"כ מאן כ
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 

      תיכות דייקא דהו"ל איקבע איסורא, הא לאו הכי בשני ח
   לא הוי 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.
 

וכ"ז א"ש לשיטת הרמב"ם דס"ל ספד"א לקולא, והיכא 
קבע איסורא ס"ל דאזלינן לחומרא, כמש"כ המפ' לתרץ דאי

הקושיא דהיאך חייבין אשם תלוי כיון דספיקא לקולא, לפי"ז 
שפיר יש לחלק בין מלחמת סיחון למלחמת מדין, משא"כ 

 .לשיטת הרשב"א דס"ל דספיקא לחומרא ליכא לשנויי הכא
 
הביא הטעם  )פ"ד טעם ה'(הנה בספר שמנה לחמו בדרוש לשבת ו

שנתן הקב"ה המן לבני ישראל במדבר, דע"י המן היה מה 
עדות לישראל לסתור טענת האומות שאמרו על ישראל אם 
בגופן שלטו בנשותיהם לא כש"כ, ולכן נתן להם הקב"ה 
מלחמו היינו לחם אבירים דהוא המן, ומלחם אביה היא 
תאכל, ואם ח"ו היה נתחלל קדושתם, היו אסורים לאכול המן 

 )דף ע"ה.(יומא מסכת תרומה, ולכן איתא ב דהיה לו קדושת
עה"פ והוא כזרע גד לבן, שהיה מלבין עונותיהם של ישראל, 
ר"ל דע"י המן נתלבן עונותיהם שלא יכלו האומות העולם 

 למצוא עון זה על ישראל לומר אם בגופן שלטו עיי"ש. 
 

בשם   )דף כ"ו.(ולכאורה לפי"מ שהביא בספר מתת יה פרשת בא 
דהרכוש גדול היתה כמו שמצינו שנתן אבימלך  היד יוסף,

לשרה כסף וזהב, ואמר לה הנה לך כסות עינים, פי' לכסות 
עיניהם האומרים דמאבימלך נתעברה שרה ולאחר שהתעולל 
בה החזירה, אבל עכשיו שהוצרכתי לבזבז ממון כל כך 
לפייסן, יהיו יודעין שע"כ החזרתיך וע"י נס, וא"כ במצרים 

א"ה אומרים מה הן מתיחסין אלו, אם בגופם נמי הרי שהיו 
שלטו בנשותיהן לא כש"כ, לכך נתן להן רכוש גדול עיי"ש, 
וכיון דכבר בטלה מה שאמרו אם בגופן שלטו בנשותיהם לא 

 .שלטו, למה הוצרכו לנתינת המן
 

 איתא, אמר ר' אלעזר אמר ר' חנינא, )דף ט"ו.(אך במסכת מגילה 
יך, שהרי אבימלך קלל את הדיוט קלה בעינאל תהי ברכת 

ויהי כי זקן  הנה הוא לך כסות עינים, ונתקיים בזרעה,שרה 
)אות יצחק ותכהין עיניו מראות עיי"ש, ולפי"ז כתב בעיר דוד 

דאין ראיה כלל שמכח כסף שנתן לא יאמרו ששלט בה,  קס"ז(
ומעתה י"ל אף שישראל נטלו רכוש מצרים אפי"ה יאמרו אם 

לא כל שכן, אך לפי"מ דאיתא במדרש בגופן שלטו בנשותיהן 
דלכן כהו עיניו של יצחק בשביל שהציץ בשכינה בשעת 

ן אבימלך הכסף וזהב הוא כדי עקידה, לפי"ז צ"ל דמה שנת
 מרו אם בגופן שלטו עיי"ש.אישלא 

 
עקיבא אומר כי לא י בר כ"א(-)במדבר פרשה י"ד ש רבהרואיתא במד

נן רואות את יראני האדם וחי אף חיות הנושאות את הכסא אי
      הכבוד, א"ר שמעון בן עזאי איני כמשיב על דברי רבי 
אלא כמוסיף על דבריו, כי לא יראני האדם וחי אף מלאכי 

  .השרת שחייהם חיי עולם אינן רואים את הכבוד עיי"ש
ארבעים שנה שימש שמעון  ב(-ה-)פ"הואיתא בירושלמי יומא 

   ר הצדיק את ישראל בכהונה גדולה, ובשנה האחרונה אמ
להן בשנה הזאת אני מת, אמרו לו מאיכן אתה יודע, אמר להן 
 כל שנה ושנה שהייתי נכנס לבית קודש הקדשים היה זקן 

לבוש לבנים ועטוף לבנים נכנס עמי ויוצא  )כינוי להקב"ה(אחד 
עמי, ובשנה הזו נכנס עמי ולא יצא עמי, בעון קומי ר' אבהו, 

או לכפר אל והא כתיב וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בב
    הקודש עד צאתו, אפילו אותן שכתוב בהן ודמות פניהם 

)דכל אדם לרבויי אתי א"כ כיון שאין מלאך רשאי פני אדם לא יהיו באוהל מועד 

    , אמר לון מה אמר לי להיות שם בשעת הקטרה מי היה הזקן שהיה עמו שם(
היה )שאני אומר הקב"ה היה  )מאן אמר לך שהיה אדם או מלאך(דהוה בר נש 

 עיי"ש.  הקב"ה בעצמו(
 

, דלפי"ז י"ל דרק )שער השישי עמוד ל"ט(וכתב בספר שערי שמים 
מלאה"ש אינם יכולים לראות השכינה, אבל לאדם צדיק בארץ 
אשר יעשה טוב ולא יחטא אפשר לראות השכינה, ומילתא 
בטעמא י"ל, כי מלאה"ש נהנין מזיו השכינה מבחינת חסד ה' 

, והו"ל בבחינת אכיל דלאו מדיליה, שהרי אינם בעלי בחירה
דבהית לאסתכולי באפיה, ולפיכך נאמר בהן בשתים יכסה 
פניו, משא"כ הצדיקים עובדי ה' גדולים ממלאכי השרת יען 
שזוכים מצד מעשיהם, לכך נאמר בהן אני בצדק אחזה פניך 

 .)דף כ מדפה"ס(עיי"ש, מובא במאמר מרדכי פרשת תולדות 



 

 ו 

דמצינו שני כתובים המכחישים זה את  )סי' תרי"ב(וכתב בעיר דוד 
ויאמר לא  כ(-)פרשה ל"גזה, כתוב אחד אומר בפרשת כי תשא 

תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי, וכתוב אחד אומר 
פנים בפנים דבר ה' עמכם בהר מתוך  ד(-)פרשה חבפרשת ואתחנן 

א יראני האדם וחי קאי האש, וכתב העיר דוד דמה שנאמר כי ל
ודמות פניהם פני  י(-)פרשה אעל מלאכי השרת וכדכתיב ביחזקאל 

בשתים יכסה פניו, אבל  ב(-)פרשה ואדם, וכדכתיב בישעיה 
צדיקים שפיר יכולים להסתכל בפני השכינה, אמנם כ"ז הוא 
אי אמרינן דצדיקים גדולים ממלאכי השרת אז אפשר לומר 

קאי על המלאכים, משא"כ הצדיקים דהפסוק כי לא יראני וגו' 
דגדולים ממלאכי השרת יכולים להסתכל בשכינה, אבל אי 
אמרינן דמלאכי השרת גדולים מצדיקים, א"כ אם מלאכי 
השרת אינם יכולים להסתכל מכש"כ צדיקים, ובהכרח צ"ל 
לדידיה דקרא דפנים בפנים וגו' אינה כפשוטה אלא לדרוש 

)שער הששי ן בספר שערי שמים דארבעה פנים לתורה עיי"ש, ועיי

 מש"כ בזה. דף ל"ט מדפה"ס(
 

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

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

מעשה ידיהם של צדיקים כתיב מכון לשבתך פעלת ה' ב
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 צדיקים גדולים ממעשה 
שמים וארץ, משא"כ אם דרשינן הקרי, דידיו קרינן, לא 

הכי ומעשה שמים וארץ גדולים ממעשה צדיקים, והא דרשינן 
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.
 

היוצא לנו מזה, דאי ס"ל יש אם למקרא, אז קרינן ידיו 
מעשה שמים גדולים ממעשה צדיקים, ולפי"ז ואמרינן ד

מלאכים גדולים מצדיקים, ולפי"ז אסור להסתכל בפני 
ולפי"ז י"ל דלכן כהו עיני יצחק בשביל שהציץ השכינה, 

משא"כ אי ס"ל יש אם למסורת, ולפי"ז אמרינן ידו בזכינה, 
כתיב, ואמרינן דמעשה צדיקים גדולים ממעשה שמים וארץ, 

, וע"כ מה דכהו קים להסתכל בפני השכינהולפי"ז יכולים צדי
 .עיני יצחק הוא בשביל קללת אבימלך

 
ומעתה מבואר דברי המדרש, דמשה רבינו רצה ליכנס לארץ 
ישראל, דס"ל דכבר הותר הנדר אחרי שכבר נכנס לארץ סיחון 
ועוג שזהו חלק מארץ ישראל, דהרי מהאי טעמא לא ציוה 

עוג שהוא חלק מארץ התורה להגעיל הכלים במלחמת סיחון ו
ישראל שהותר אף כתלי דחזירי, אך מנ"ל שזהו הטעם שלא 
צוה, אולי הטעם הוא משום דבמלחמת סיחון ועוג לא הביאו 
הכלים ביחד, וסתם כלים אינן בני יומן, וספיקא דאורייתא 

לקולא כמש"כ הפנים יפות, ולכן אמר משה אתה החילות 
ם דנתת להם המן דהטעלהראות את עבדך את גדלך זה המן, 

הוא כדי שלא יאמרו אם בגופן שלטו, ולפי"ז מה דאמר 
אבימלך הנה הוא לך כסות עינים זהו קללה שקלל את יצחק, 

הלא דיני יצחק משום שהציץ בשכינה, דאי"ל דלכן כהו ע
מותר להסתכל בשכינה, ומעתה ס"ל יש אם למסורת וספיקא 

פנים יפות, לשנויי כתירוצו של ה ליכאדאורייתא לחומרא, ו
דסיחון הטעם שלא צוית להגעיל כלי סיחון ועוג, משום  כ"וע

, ולפי"ז כבר הותר הנדר ולכן ועוג יש לו דין ארץ ישראל
  ביקש משה אעברה נא ואראה ודו"ק. 

 
*** 

 
 א(-)פרשה בואיתא במד"ר   ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר:

עומד ומתפלל מהו שיהא  ההלכה, אדם מישראל שהי
 ההתפלל בקול גדול, כך שנו חכמים הימותר לו ל

עומד ומתפלל יכול ישמיע קולו כבר פרשה חנה וחנה 
 שתן.ע"כ, ותמוה שייכות הלכה זו לפרהיא מדברת על לבה 

 
איתא במדרש רבה פרשת תבוא הנבס"ד בהקדם לבאר מה דו 

, בשעה שביקש משה לבוא לארץ ישראל ואמר אעברה י(-)פרשה ז
שה, אין אתה יודע מה לעשות, אתה נא וגו', א"ל הקב"ה, מ

רוצה לאחוז את החבל בשני ראשין, א"ל, אם אעברה נא אתה 
מבקש לקיים, בטל סלח נא, ואם סלח נא אתה מבקש לקיים, 

   בטל אעברה נא עיי"ש, וצ"ב הקשר בין זה לזה. 
 

דהטעם דמשה רצה  )אות ר'(עפימש"כ במגלה עמוקות  והנבס"ד,
היות רגל רביעי למרכבה, והשיב לו ליכנס לארץ ישראל כדי ל

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.
 

 ,)שנת תשס"ג( מרא קלויזענבורג שליט"א-וכ"ק אדמו"ר מצאנז
מואביה וכתיב לא דטענת משה היתה דכיון דדוד בא מרות ה

יבוא עמוני ומואבי בקהל ה', אך לכאורה הא איתא במסכת 
עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית, ולפי"ז  )דף ס"ט.(יבמות 

מה היתה טענתו של משה על דוד, הרי הוא מרות המואביה 
והיא לא היתה בכלל לא יבוא עמוני ומואבי, אך י"ל 

י אייבשיטץ ז"ל ברכה משולשת להגאון ר"עפימש"כ בספר 
כתב דזה אי דוד מותר לבוא בקהל או לא, תליא אי  )מאמר ג(

   .דו פרצופין נבראו או חוה מצלע נבראת הראשון םאד
, וזאת תורת )עה"פ אשרי האיש(דאיתא במדרש שוח"ט מזמור א' 

האדם, זאת שכתבת בתורתך לא יבוא עמוני ומואבי, לא 
עיי"ש, כתבת אלא על האדם, אבל נקבותיהן מותרות מיד 

והנה בתוה"ק כתיב ויברא אלקים את האדם, ומעתה למאן 
דס"ל דדו פרצופין נבראו, ומוכח דנקבה ג"כ נקראת אדם, דב' 

לבוא פרצופין היתה, אז י"ל דעמונית ומואבית נמי אסור 



 

 ז 

אסור לבוא בקהל, אבל  הבקהל, ודוד שבא מרות המואבי
בוא למ"ד דחוה מצלע נבראת, אז עמונית ומואבית מותר ל

בקהל, שאינם נקראים אדם, וי"ל דאדם ממעט אשה, ודוד 
, ולפי"ז י"ל דמשה ס"ל דדו פרצופין מותר לבוא בקהל עכ"ד

נבראו, ולפי"ז גם עמונית ומואבית אסורות לבוא בקהל, ולכן 
-דוד אינו ראוי להיות ברגל רביעי עכ"ד כ"ק אדמו"ר מצאנז

 .קלויזענבורג שליט"א
 
ך מהני תשובה, הלא הקב"ה הוא נודע קושית המפ' דהאיו

דמלך שמחל על כבודו  )דף ל"ב:(קידושין מסכת מלך, וקיי"ל ב
כתב לתרץ  )פרשת אחרי(אין כבודו מחול עכ"ק, ובקדושת יו"ט 

 ג(-)דברים ללפרש הפסוק  )פרשת נצבים(עפימש"כ בספר זרע קודש 
ושב ה' אלקיך את שבותך וגו', דהנה כשאדם שב בתשובה 

על מעשיו הרעים שעשה עד עתה, וזה ידוע  ומתחרט מאוד
שכל מה שהאדם עושה למטה, גורם כן למעלה בעולמות 
העליונים, דבאתערותא דלתתא אתער לעילא, ועד"ז פירשו 

דע מה למעלה ממך,  )פ"ב מ"א(הצדיקים מאמר חז"ל באבות 
שמעצמך תוכל לידע מה למעלה, כי הכל תלוי בהאדם שנתן 

ר בכל מעשיו למעלה, ולכן כשאדם בו יתברך הכח הזה לעור
עושה תשובה ומתחרט על חטאו גורם תשובה למעלה, ע"ד 

שכביכול אומר ואשר  )דף ל"ב.(ברכות מסכת שאמרו חז"ל ב
ב הרעותי, אני הוא שגרמתי להם שבראתי את היצר הרע, וש

ר הרע, וזה שאמר ושב צהוא כביכול ומתחרט על בריאת הי
על ידי  היכול ישוב בתשובתך כלומר שהוא כבה"א את שבו

שבותך, וזה שובה ישראל עד ה' אלקיך, רצ"ל דגם הוא ישוב 
ויתחרט על זה עכ"ד, ושמעינן מזה דגדולה תשובה שמגעת 
עד כסא הכבוד, עד ועד בכלל שכביכול שב ומתחרט על 
שברא את היצר הרע, וממילא רווחא לן שמעתתא, דאף 

זה מחמת שגם הוא דמשורת הדין אינו מועיל תשובה, עם כל 
יתעלה צריך לעשות תשובה על שגרם לנו שברא היצר הרע, 
על כן הוצרך הוא יתברך לומר שיועיל תשובה גם לנו ומלך 

 פורץ גדר וכו' עכ"ד.
 

דרש רב נחמן בר רב חסדא, מאי  )דף ס"א.(ברכות מסכת ואיתא ב
דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם בשני יודי"ן, שני יצרים ברא 

אחד יצר טוב ואחד יצר רע, מתקיף לה רב נחמן בר  הקב"ה
רב יצחק, אלא מעתה בהמה דלא כתיב בה וייצר לית לה 

והא קא חזינן דמזקא ונשכא ובעטא, אלא כדר' ירמיה  ,יצרא
בן אלעזר, דאמר ר' ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא הקב"ה 

  .באדם הראשון שנאמר אחור וקדם צרתני עיי"ש
 

דמה דכתיב וייצר בשני יודי"ן, משום דשני  מבואר מזה דא"א
ומאן ה, אז ע"כ ס"ל דחוה מצלע נבראת, יצרים ברא הקב"

דס"ל דו פרצופין נבראו, ע"כ דלא ס"ל דשני יצרים ברא 
, )דף צ"ו מדפה"ס(הקב"ה, ועיין בספר סמיכות חכמים בהקדמה 

ולפי"ז דהקב"ה מתחרט ואמר אשר הרעותי, יוצדק רק למאן 
היינו דברא הקב"ה יצר טוב ויצר הרע, ואמרינן  דס"ל וייצר

דחוה מצלע נבראת, משא"כ מאן דס"ל דדו פרצופין נבראו 
ולא ברא הקב"ה את היצר הרע, רק נברא ע"י חטא אדם 

 הראשון, לדידיה ליתא לדרש זה.
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, אם אתה אומר אעברה נא, דהיינו 
משום דאינו ראוי לבוא דדוד אינו ראוי להיות ברגל רביעי 

אדם, דב'  נקבה ג"כ נקראתו בקהל, משום דדו פרצופין נבראו
א"כ  לבוא בקהל,עמונית ומואבית נמי אסור ופרצופין היתה, 

מחמת שגם אין כאן סלח נא, דכיון דכל הטעם דתשובה מהני 
הוא יתעלה צריך לעשות תשובה על שגרם לנו שברא היצר 

לומר שיועיל תשובה גם לנו  הרע, על כן הוצרך הוא יתברך
, אך כ"ז הוא רק אי ס"ל חוה מצלע נבראת, ומלך פורץ גדר

 משא"כ אי ס"ל דו פרצופין נבראו לא מהני תשובה ודו"ק.
 
מסכת הנה הך מילתא דאסור להגביה קולו בתפלתו איתא בו

, אמר רב המנונא כמה הלכתא גברוותא איכא )דף ל"א.(ברכות 
וחנה היא מדברת על לבה וגו' למשמע מהני קראי דחנה, 

וקולה לא ישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתו עיי"ש, 
העיר מהא דאיתא להלן  )ריש מסכת ר"ה בהג"ה הב'(ובשלה"ה הקדוש 

, עה"פ אם ראה תראה, אמר ר' אלעזר אמרה חנה לפני )ע"ב(
הקב"ה רבש"ע אם ראה מוטב ואם לאו תראה, אילך ואסתתר 

, וכיון דמסתתרנא )אתייחד עם אחרים ויחשדני בעלי(בפני אלקנה בעלי 
שנאמר  )שקר(משקי לי מי סוטה ואי אתה עושה תורתך פלסתר 

ונקתה ונזרעה זרע עיי"ש, ולפי"ז האיך ילפינן מהא דקולה לא 
ישמע דאסור להגביה קולו בתפלתו, הא שפיר י"ל דגבי חנה 
טעמא אחרינא היה בה שהצטרכה להתפלל בלחש, כדי שלא 
יוודע דבר תפלתה לאלקנה בעלה, דאל"כ ימנע מלקנא לה 
שהרי ידע שבערמה עשתה כן, ולכן רק שפתותיה היו נעות 

 וקולה לא ישמע עיי"ש.
 

אך בגמ' פריך ע"ז, הניחא למאן דאמר אם היתה עקרה נפקדת 
, אלא למ"ד אם היתה יולדת בצער )דדרשינן הכי אם ראה תראה(שפיר 

ת זכרים שחורים יולדת לבנים קצרים יולדת בריוח נקבות יולד
יולדת ארוכים מאי איכא למימר, דתניא ונקתה ונזרעה זרע 
מלמד שאם היתה עקרה נפקדת דברי ר' ישמעאל, א"ל ר' 
עקיבא אם כן ילכו כל העקרות ויסתתרו וזו שלא קלקלה 
נפסדת, אלא מלמד שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח 

יולדת לבנים אחד יולדת שנים קצרים יולדת ארוכים שחורים 
מאי אם ראה תראה, דברה תורה כלשון בני אדם עיי"ש, וא"כ 
אליבא דר"ע דלא דרש אם ראה תראה להא דאמרה חנה, 

 שפיר מצינן למילף מחנה דאסור להשמיע קולו בתפילה.
 
 יבר האריכו לבאר במה תליא פלוגתת שיםרהנה המפו

עפי"מ  ז.()ש.עקיבא, וכתבנו בפרשת פינחס  יבישמעאל ור
 יהלימא ל לור' ישמעא )שם(סוטה מסכת דהקשו התוס' ב

יסתרו כל יולדת בצער וילדו בריוח וזו הואיל ולא  הלנפשי
  .נסתרה הפסידה עכ"ק



 

 ח 

לתרץ קושית התוס', דלכאורה קשה  )פרשת נשא(וכתב בפרדס דוד 
 ו:(")דף לע"ז מסכת וב א.(")דף כסנהדרין מסכת לפי"מ דאמרינן ב

זרו על איסור יחוד, ופריך יחוד דאורייתא הוא דבימי דוד ג
שנאמר כי יסיתך אחיך וגו' ומשני מדאורייתא אסור רק אשת 

, ולפי"ז קשה דמאי פריך האיש ואינהו גזרו על יחוד דפנוי
יסתתרו כל העקרות, מהיכא תיתי נאמר כן שיעברו על איסור 
יחוד, ואיסור יחוד דאשת איש הוא דאורייתא, אך לק"מ 

דאמרינן גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה,  לפי"מ
א"כ ליכא איסור כלל כיון דכוונתם לשם מצוה שיהא לה בנים 
כדי לקיים מצות פו"ר, ולפי"ז שפיר מיושב קושית התוס' 
דדוקא לר"ע דס"ל דהיתה עקרה נפקדת שפיר קשה א"כ 

 היסתתרו כל העקרות, אף דיעבור על איסור יחוד כדי שתהי
  .מו מצות פו"רנפקדת ויקיי

 
ולכן רק אי ס"ל דעקרה נפקדת אז יתכן לומר שתחשוב שכיון 
שעקרה היא ועדיין לא קיימה מצות פו"ר מותרת להסתר כדי 

דס"ל דאם יולדת בצער יולדת  למשא"כ לר' ישמעאשתפקד, 
עבור על איסור תולדידיה לא חיישינן שתלך ותסתר בריוח, 

וכדומה, דלא נחשדו משום צערא דגופא יחוד דהוא דאורייתא 
 .()פרשת נשאועיין בישמח משה  ,עכ"דבנות ישראל על כך 

 
מה שאמר ר"ע דאין לומר דעקרה נפקדת ומובן מאליו דזה 

דא"כ יסתתרו כל העקרות משום דיחשבו דלצורך מצות פו"ר 
דר' א ליברק אשפיר מותר להן לעבור על איסור יחוד, זהו 

דאשה מצווה על  ס"ה:()יוחנן בן ברוקה דס"ל במסכת יבמות 
על איסור  ולכן יטעו דבגין מצות פו"ר שרי להן לעבורפו"ר, 

ין דנשים אינן מצוות על מצות פו"ר א י ס"ליחוד, משא"כ א
מקום לחוש שיעברו על איסור יחוד משום מצות פו"ר שהרי 

 .וז"פאינם מצוות על זה כלל 
 

ה תורה , ר"ש אומר מפני מה אמר)דף ב:(קידושין מסכת ואיתא ב
כי יקח איש אשה ולא כתיב כי תלקח אשה לאיש, מפני 
שדרכו של איש לחזר על אשה ואין דרכה של אשה לחזר אחר 
איש, משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי, בעל 
אבידה מחזר על אבידתו, ופרשיז"ל אבידה אחת מצלעותיו 

דזה א"ש  א.(")דף רנעיי"ש, וכתב בספר שפע חיים נישואין 
דמן הזנב נבראת חוה,  א.(")דף סברכות מסכת להמ"ד דס"ל ב

אבל להמ"ד דדו פרצופין נבראו שניהם ביחד, א"כ אין האשה 
צ"ל דהא דדרכו של איש  הדייקא אבידתו של האיש, ולדידי

לחזר אחר האשה, משום דאיש מצווה על מצות פו"ר, ולא 
 האשה עכ"ד.

 
מן בר רב חסדא, מאי , דרש רב נח)דף ס"א.(ברכות מסכת ואיתא ב

דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם בשני יודי"ן, שני יצרים ברא 
הקב"ה אחד יצר טוב ואחד יצר רע, מתקיף לה רב נחמן בר 
רב יצחק, אלא מעתה בהמה דלא כתיב בה וייצר לית ליה 

ונשכא ובעטא, אלא כדר'  )שמזקת(יצרא והא קא חזינן דמזקא 

יה בן אלעזר דו פרצופין ברא ירמיה בן אלעזר, דאמר ר' ירמ
)שני פרצופין בראו תחלה אחד מלפניו ואחד מאחריו וצלחו הקב"ה באדם הראשון 

)לשון צורה דהיינו שני שנאמר אחור וקדם צרתני  לשנים ועשה מן האחד חוה(

  .עיי"ש פרצופין(
 

, דזה תליא אי יש אם )דף ל"ז:(וכתב בספר אמרתי אחכמה 
ב הוא בשני יודי"ן וייצר, משא"כ למקרא או למסורת, דהכתי

הקרי הוא בחד יו"ד לחוד, ומעתה למ"ד יש אם למסורת 
ואיכא ב' יודי"ן אז יש לדרוש דהוה ב' יצירות ודו פרצופין 
נבראו, משא"כ למ"ד יש אם למקרא והוה בחד יו"ד אז 

 אמרינן דמצלע נבראת עכ"ד.
 

לרביעית , ר' עקיבא אומר, מנין )דף ד.(ואיתא במסכת סנהדרין 
שיצאה  )היא שיעור חיותו של אדם ובלא"ה לא אקרי מת עד שיהא בו שיעור מיתה(דם 

משני מתים שמטמא באהל, שנאמר על כל נפשות מת לא יבא, 
, )משמע משני בני אדם וכתב מת כדי מיתה היינו רביעית(שתי נפשות ושיעור אחד 

כתיב עיי"ש,  )חסר(שת נפ )פליגי עליה ואמרי עד שיהא השיעור מאדם אחד(ורבנן 
 הרי דר"ע ס"ל יש אם למקרא. 

 
)בפרשת שמע ובפרשת כי איתא, לטטפת לטטפת לטוטפות  )דף ד:(ולהלן 

, הרי כאן יביאך כתיב לטטפת חסר וי"ו אבל בפרשת והיה אם שמוע כתיב לטוטפות מלא(
דברי ר' ישמעאל,  )ד' בתים לתפילין של ראש אבל של יד אינה אלא אחת(ארבע 

 יי"ש בתוס', הרי דר' ישמעאל ס"ל יש אם למסורת עיי"ש. ע
 

ומעתה מבואר דר' ישמעאל ור' עקיבא אזלי לשיטתייהו, דר' 
ישמעאל דס"ל יש אם למסורת, ולפי"ז ס"ל דו פרצופין 
נבראו, ואשה פטורה ממצות פו"ר, ולכן אין מקום לחוש 
שילכו כל העקרות ויסתתרו בעבור קיום מצות פו"ר, דהלא 

ים אינה מצווה על פו"ר ולא חשודות בנות ישראל לעבור נש
על איסור יחוד בכדי, ולכן ס"ל אם היתה עקרה נפקדת, 
משא"כ ר"ע דס"ל יש אם למקרא וס"ל חוה מצלה נבראת 
ואשה מצווה על מצות פו"ר, ולכן שפיר יש לחוש שכל 
העקרות ילכו ויסתתרו כדי שתקיים מצות פו"ר, משו"ה ס"ל 

 בצער יולדת בריוח. דרק אם ילדה
 

ובזה יבואר שייכות שאלת המדרש, דכיון שאמה"כ אעברה נא 
והקב"ה אמר לו אל תוסף דבר ואראה את הארץ הטובה וגו', 

 אלי דדוד הוא רגל רביעי, ולפי"ז ע"כ דס"ל חוה מצלע 
נבראת ואשה מצווה על מצות פו"ר, ולכן שפיר יש לחוש 

 ,יה ורביהרמצות פ שכל העקרות ילכו ויסתתרו כדי שתקיים
לומר דאם היתה עקרה נפקדת, דהלא איכא  אפשר יוא"כ א

למיחש שילכו כל העקרות ויסתתרו, דיורו היתר לעצמן 
לדחות איסור יחוד מפני מצות פו"ר של הבעל, ונמצא דלא 
היה לחנה מה להסתיר בתפלתה, ושפיר ילפינן מהא דהזכיר 
הכתוב דחנה היתה מדברת על לבה דאסור להגביה קולו 

פלה, ולכן נתעורר המדרש בהך שאלה מהו להגביה קולו בת
 בתפלתו ודו"ק.



 

 ט 

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

בשעה שביקש משה לבוא לארץ ישראל ואמר , י(-)פרשה ז
אעברה נא וגו', א"ל הקב"ה, משה, אין אתה יודע מה 

ת, אתה רוצה לאחוז את החבל בשני ראשין, לעשו
א"ל, אם אעברה נא אתה מבקש לקיים, בטל סלח 
 נא, ואם סלח נא אתה מבקש לקיים, בטל אעברה נא

   עיי"ש, וצ"ב הקשר בין זה לזה. 
 

משה אל ה'  וישב כ"ב(-)פרשה התיב בפרשת שמות דכוהנבס"ד, 
ויאמר  רעתה לעם הזה למה זה שלחתני וגו',ויאמר ה' למה ה

ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה 
ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו, וכתב רשיז"ל, עתה תראה, 
העשוי לפרעה תראה, ולא העשוי למלכי שבעה אומות 

דמשה נענש על שדיבר  שאביאם לארץ עכ"ל, מבואר מזהכ
 קשות ואמר למה הרעותה לעם הזה, עיין בכלי יקר.

 
מה היתה טענתו של משה למה הרעותה לעם  לכאורה צ"ב,ו

נודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל הזה, דהרי 
ממצרים אחר רד"ו שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות 

איתא במד"ר כד דקושי השעבוד השלים הזמן, ,שנים, ותירצו
אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון העולמים,  ,א(-ו")פרשה טפרשת בא 

נה אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר ארבע מאות ש
הנה הסתיו עבר, ופי' ביפה  א("י-)שה"ש בלהם כבר שלמו, שנאמר 

 דקושי השעבוד הדומה לסתיו השלים הגלות עיי"ש, )שם(תואר 
ולפי"ז בדין הוא שיהיה קושי השעבוד לישראל, דזאת היתה 

 טובה לישראל דעי"ז יוכלו לצאת קודם הזמן. 
 

דאי אמרינן דישמעאל כתב,  )פרק א' סי' ד'(בן שבת בספר קראך 
הוה בנו של אאע"ה א"כ גם הוא בכלל הגזירה דכי גר יהיה 

א"כ חל חובת הגלות על כל זרע אברהם דהיינו יצחק זרעך, 
וישמעאל, ובדין שיהא כל אחד מהם משלם מחצית החוב דד' 
מאות שנה, ונמצא דשפיר השלימו בני ישראל את חלקם 

אך  או ישראל ממצרים קודם הזמן,ולא יצהשעבוד, בגזירת 
כ"ז הוא דווקא אי אאע"ה שיחרר את הגר וגם ישמעאל 
מתייחס אחר אאע"ה, משא"כ אי לא נשתחררה הגר והו"ל 
ישמעאל בן האמה דוולדה כמותה שאין מתייחס אחר האב, 

  .עכ"דלא שייך לומר על ישמעאל כי גר יהיה זרעך 
 

 )דף סח(קידושין מסכת , דמבואר בט("אות מ )פ' לךוכתב באור תורה 
דשפחה ולדה כמותה, וא"כ כיון דהגר היתה שפחה, הוה 
ישמעאל בנה כמותה ולא מקרי זרע אברהם, אך הא קיי"ל 

דאם בא על שפחתו הולד הוה בן חורין  )סי' רס"ז סס"ט(ביור"ד 
לכל דבר, דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, 

"כ כו ,עיי"ש די שלא יהא איסורומסתמא שיחררה כ
דלכן נשא אאע"ה את הגר  )דף ק(יבמות מסכת המהרש"א ב

שפחת שרה, משום דבודאי שחררה מקודם כדי שלא יעבור 

ש, אך כבר הקשו המפ' הא "קדש עיי הל הלאו דלא יהיע
, דהמשחרר עבדו עובר בעשה ז:(")דף מברכות מסכת אמרינן ב

ז איך אפשר לומר דאאע"ה שנאמר לעולם בהם תעבודו, ולפי"
 שיחרר את הגר עכ"ק.

 
)דף ברכות מסכת כתב לתרץ, דאיתא ב (חיי שרה )פרשתובספר האשל 

מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה  ז:("מ
ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, ופריך, והיכי עביד הכי, 
והאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר 

בהם תעבודו, ומשני לדבר מצוה שאני, ופריך מצוה לעולם 
הבאה בעבירה היא, ומשני מצוה דרבים שאני עיי"ש, ומוכח 
מכאן דהיכא דהוה מצוה לצורך רבים אז אמרינן דמותר 
לשחרר עבדו, משא"כ לצורך מצוה דיחיד אמרינן דאסור 

לא ס"ל כן, דהא כתב  ח.(")דף לגיטין מסכת לשחרר, אך הר"ן ב
מותר לשחרר לצורך מצוה, שלא אמרה תורה לעולם  שם דלכן

בהם תעבודו אלא כדי שלא ליתן להם מתנת חנם, וכענין 
שכתוב בעכו"ם לא תחנם, ולכן היכא שמשחררו לצורך מצוה 
ולא משום חנינה דידהו קעביד אזי שפיר יש לומר דמותר 
לשחררו דהו"ל כנותן דמי עצמו דקיי"ל דיוצא לחירות עיי"ש, 

אין לחלק בין היכא דהוה צורך רבים או צורך יחיד, ולפי"ז 
ואפילו לצורך יחיד היכא דהוה לדבר מצוה מותר לשחררו, 
ולפי"ז לא עבר אאע"ה על העשה דלעולם בהם תעבודו, דהרי 
שחררה לצורך מצות פו"ר, ואף היכא דהוה לצורך מצות יחיד 

 מותר לשחרר העבד עכ"ד.
 

שחרר עבדו הוא משום לא והנה עצם סברת הר"ן דהא דאסור ל
תחנם, והיכא דעשאו לשם מצוה ולא משום חנינה דידהו מותר 

)או"ח סי' י"ח בשולי לשחררו, כתבו האחרונים ]עיין שו"ת בית יצחק 

דזה דוקא אי  [)אות ב'(ובשו"ת משיבת מרדכי בפתיחה  המכתב(
דרשינן טעמא דקרא, דאז שפיר יש  לומר  דהטעם  הוא משום  

 לא  דרשינן אי שייך חנינה  מותר, משא"כ דלא והיכא תחנם, לא
 לצורך העבד  אפילו דאסור לשחרר דקרא, שוב יש לומר טעמא

 מצוה, דגזירת הכתוב הוא דבכל אופן אסור עיי"ש.
 

ולפי"ז אי דרשינן טעמא דקרא שפיר י"ל דמה דאסור לשחרר 
דהוה  העבד הוי משום חנינה, והיכא דליכא חנינה מותר אף

לצורך יחיד, ושפיר י"ל דאאע"ה שחרר את הגר וישמעאל נקרא 
בנו של אאע"ה, משא"כ אי לא דרשינן טעמא דקרא, אז אמרינן 

אאע"ה דאפילו היכא דהוה לצורך מצוה אסור לשחרר העבד, ו
 הוה זרעו של אאע"ה. אלא שחרר את הגר, וישמעאל ל

  
טא העגל והנה מה שביקש משה רבינו מהקב"ה סלח נא על ח

י"ל משום שטען שלא היו מצווים על איסור עבודה זרה שהרי 
לי צוית ולא להם שנאמר לו בלשון יחיד לא תעשה לך אלהים 
אחרים, אך י"ל דאף אי אמרינן דהצווי לא נאמר לבני ישראל 
רק למשה, מ"מ מכלל בני נח לא יצאו, וגם לבני נח נאסר להם 

 .עבודה זרה



 

 י 

 
כתב דחטא העגל הוה  רית אברהם דף ט:()בובספר עמודיה שבעה 

חטא רק למ"ד דגזל עכו"ם מותר, דבני ישראל יש להם טענה 
דכיון דהציווי נאמר בלשון יחיד לא יהיה לך אלהים אחרים, 
הציווי נאמרה רק למשה בלבד, אמנם עכ"ז י"ל דחטאו, דהא 

ין אז על עבודה זרה וליכא מידי דלישראל וגם בני נח היו מצו
איכא מחלוקת עה"פ  ח.(')דף לני נח אסור, ובמסכת ב"ק שרי ולב

עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים, דרב יוסף ס"ל דשבע מצות 
שלהם התיר, ור' אבהו ס"ל דממונם של עכו"ם התיר, ומעתה 
אם נאמר דשבע מצות התיר, תשובת ישראל שלא נצטוו 
בעבו"ז קמה וגם נצבה, דל"ש לומר דליכא מידי דלישראל 

אסור, דהרי באותו הזמן עבו"ז היתה מותרת גם  בן נחלשרי ו
התיר שפיר י"ל דחטא לבני נח, משא"כ למאן דס"ל דממונם 

 עכ"ד. העגל הוה חטא
 
חג הסוכות תעשה לך, למעוטי  (.)דף ט'איתא במסכת סוכה ו

"ל דאין יוצאין והקשו התוס' שם למה לי קרא, תיפ גזולה,
הבאה בעבירה, ותירצו גזולה משום דהוא מצוה  במסכת סוכה

דנחלקו האחרונים אם גם בעבירה בשוגג אמרינן  ,המפרשים
י חמד כללים מערכת -מצוה הבאה בעבירה, ועיין בספר שד

מה שקיבץ בזה, ומדברי הר"ת בספר הישר  )כלל ע"ז אות ח'(המ"ם 
מוכח דבעבירה בשוגג ליכא משום מצוה הבאה בעבירה 

באופן דהגזל בידו הוא א י"ל דאיצטריך קרעיי"ש, ולפי"ז 
ומ"מ  ליכא פסול דמצוה הבאה בעבירה, בשגגה, דבשוגג

והתוס' דלא תירצו כן משום דס"ל מיפסל משום דל"ה לכם, 
דאף היכא דגזל בשוגג פסול משום מצוה הבאה בעבירה, 

דגם בעבירה  )פ"ח אות ס"ח(וכ"כ המהרי"ט אלגאזי הלכות בכורות 
  רה.בשוגג פסול משום מצוה הבאה בעבי

 
כתב, דזה אי בשוגג  )סי' רצ"ח(ובספר שו"ת מהר"ם שיק חאו"ח 

אמרינן מצוה הבאה בעבירה או לא תליא אי דרשינן טעמא 
דאיתא שם בגמרא משל למלך וכו', אף הקב"ה אמר דקרא, 

אני ה' שונא גזל בעולה ממני ילמדו בני ויבריחו עצמן מן 
ס הדבר הגזל, דהקב"ה שונא ומרחיק כל דבר עבירה שנמא

אצלו, ולכן אפילו בשוגג פסול וכדאמרינן בעלמא אדם חותה 
באכילת איסור, וכיון דעצם העבירה מאוס לפני הקב"ה אין 
לחלק בין שוגג למזיד וכמ"ש גזול דומיא דפסח ומה לי שוגג 
מה לי מזיד, אבל למאן דלא דריש טעמא דקרא שפיר י"ל 

מ"ד דרשינן מצוה הבאה בעבירה, והתוס' קאי לדבשוגג ל"א 
מדאיצטריך קרא דלך  נמצא ולפי"ז טעמא דקרא עיי"ש, 

מצוה הבאה בלא"ה אינו יוצא משום אף למעוטי גזולה, הלא 
מצוה , וע"כ דנפק"מ היכא דעבר בשוגג דלא אמרינן בעבירה

 , והוא משום דלא דרשינן טעמא דקרא.הבאה בעבירה

 
 מש"כ אך י"ל דדרשינן טעמא דקרא וקושית התוס' יש לתרץ כ

מובא  )סי' תכ"ב(לפי שיטת ספר יראים  )פרשת בראשית(הישמח משה 
דאף דאמרינן גזל עכו"ם מותר עכ"ז לא  )סי' תרל"ז סק"ג(במג"א 

הוי לכם, לפי"ז י"ל דבעינן הקרא דלכם, היכא דגזל הד' מינים 
מעכו"ם, דמצהב"ע לא הוי כיון דגזל עכו"ם מותר, ועכ"ז אינו 

 יי"ש.יוצא משום דל"ה לכם ע
 

, דהקב"ה אמר למשה אם אעברה נא אתה ובזה יבואר המדרש
מבקש, דסבירא לך שאין עליך חטא במה שאמרת למה 
הרעותה וטענת על הקושי השעבוד, דבאמת קושי השעבוד 
לא היה טובה לבני ישראל דבלא"ה היו יוצאים קודם זמנם 
מפני שחצי השעבוד מוטל על ישמעאל שהרי הוא בכלל זרעו 

רהם מפני שהגר לא היתה שפחה שהרי שיחררה של אב
  .אברהם, וע"כ דס"ל דדרשינן טעמא דקרא

 
קרא דלך אתיא למעוטי היכא דגזל ואם כן אי אפשר לתרץ ד

כרחך דקרא וגג, דהא גם בשוגג אמרינן מצהב"ע, ועל בש
מותר מ"מ לא הוי בכלל לך, וא"כ  אתיא דאעפ"י דגזל עכו"ם

ארץ מודד יתי קרא דעמד ודגזל עכו"ם מותר, א"כ על זה א
הז' מצוות לבני נח, וא"כ אין כאן אמתלא לבני  ולא להתיר

ישראל על חטא העגל שהרי מצווים ועומדים הם על איסור 
 וא"כ בטל סלח נא. ,עבודה זרה

 
לא היו  לואם סלח נא אתה מבקש באמתלא שבני ישרא

 ואף ממה שנצטוו בתורת בני נח הותרמצווים על עבודה זרה, 
ם דעל זה אתי קרא דעמד וימודד ארץ ולא להתיר גזל לה

דלך למעט עכו"ם, וא"כ דגזל עכו"ם אסור איצטריך קרא 
גג לא אמרינן מצהב"ע, וא"כ לפי"ז היכא דגזל בשוגג, דבשו

לא דרשינן טעמא דקרא, וא"כ אין הכרח לומר דהגר 
נשתחררה, וישמעאל הוא בן האמה ואין זרעו של ישמעאל 

רהם, ומעתה ו של אבגזירה שנגזרה על זרעיכול להשלים ה
היו צריכים להשלמת קושי השעבוד, ולא כהוגן עשה משה 
במה שהתרעם על גזירותיו של הקב"ה ואמר למה הרעתה, 
וא"כ שפיר נגזר עליו שלא יכנס לארץ ישראל, וא"כ בטל 

 אעברה נא ודו"ק.
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