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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן 
 בקרבתם לפני ה' וימותו: 

 
)איוב ר' אחא ור' זעירא פתח,  ה(-)פרשה כואיתא במדרש רבה 

אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו, מהו  א(-פרשה ל"ז
ויתר, יקפץ, כד"א לנתר בהן על הארץ, אמר 
הקב"ה לא יהיו בניו של אהרן דומין למטהו שנכנס 

ח וכו', הה"ד אחרי מות שני בני אהרן יבש ויצא ל
והחיד"א בחומת אנך ובנחל קדומים הביא מדרש,  .עיי"ש

כיון שראה איוב מיתת שני בני אהרן אמר אף לזאת 
 , וצ"ב.יחרד לבי

 
חומר בעלייה  ,)דף ק"ח.(זבחים מסכת ב יתאדא והנבס"ד,

פטורים,  )קדשים בחוץ(מבשחיטה, שנים שאחזו בסכין ושחטו 
איש  ,, תנו רבנןארחייבין, ובגמ )בחוץ(בר והעלוהו אחזו בא

, לרבות שנים שאחזו באבר מה תלמוד לומר )גבי העלאה(איש 
והעלו שחייבין, שיכול והלא דין הוא, ומה השוחט להדיוט 

)דכתיב דם יחשב לאיש ההוא  חייב, שנים שאחזו בסכין ושחטו פטורין

אינו דין ששנים  , המעלה להדיוט שפטור,ודרשינן אחד ולא שנים(
שאחזו באבר והעלוהו שפטורין, תלמוד לומר איש איש דברי 

, ר' יוסי אומר ההוא אחד ולא שנים, א"כ מה עוןי שמבר
 ,רה תורה כלשון בני אדם וכו'תלמוד לומר איש איש, דב

ומדאיצטריך קרא דאיש איש לרבות שנים שהעלו חייבים 
  .עיי"ש ש"מ דשנים ששחטו בחוץ פטורים

 
לגבי חטא נדב ד ,)פרשת שמיני(נחלת עזריאל  בספר תבכו

ה שהביאו אש זרה אשר לא צוה ה', יש ואביהוא שפגמו במ
הקריבו שניהם נדב ואביהוא דהלא להם צד ליפטר מעונש, 

  .ו בחוץ ופטוריןחשוב כשנים ששחטי"ל דו, יחדיו
 

לא דברה תורה כלשון בני  ירא ליהבי סדווקא א זה לאך כ
ים שהעלו שחייבים ומזה אדם ודרשינן איש איש לרבות שנ

דברה תורה  ירא ליהבסדבשאר עבודות פטורין, משא"כ אי 
תו לא אייתר לן קרא  ,כלשון בני אדם, ולא דרשינן איש איש

למעוטי שנים ששחטו פטורין, ולפי"ז אין לנו צד פטור לנדב 
 ואביהוא עיי"ש.

 
של ישראל  יןדת שבי הכל ערו ,(:)דף נ"זסנהדרין מסכת ואיתא ב

של ישראל  יןדת נח מוזהר עליה, אין בי ןב ,יהממיתין על

י בדברי ר מוזהר עליה חנן אין ב )כגון חייבי כריתות(ממיתין עליה 
 ,)דנפקי ליה עריות בבני נח מעל כן יעזב איש וגו' והתם חייבי מיתות הוא דכתיבי( מאיר

      של  יןדת יש שאין ביהרבה עריות וחכמים אומרים 
)כגון כל חייבי כריתות בן נח  עליהן מוזחר חנן ממיתין עליהן ובישראל 

מ לא דריש איש איש מוזהר עליהם דלרבנן איתרבו בני נח מאיש איש לכל האמור בפרשה ור"

  עיי"ש. לרבויי(
 

דפליגי אי דברה תורה כלשון  )שער ט"ו(וכתב בספר שערי שמים 
 כלשון בני אדםבני אדם או לא, דחכמים ס"ל לא דברה תורה 

ב"נ על כל עריות, ור"מ ס"ל דברה תורה ולכן דרשי לרבות 
כלשון בני אדם, ולכן לא דריש מאיש איש לרבות ב"נ עיי"ש, 

 .)פרשת תשא(ועיין בכרם חמד 
 
)דרוש ובספר שמנה לחמו  )עמוד שני אות י"א(ה שבעה בספר עמודיו

 ביוא ובאו היסורים על ,דיעקב נתגלגל באיובכתבו,  לסוכות פ"ב(
אך בספר שערי שמים , חיות עיי"שהחטא דשתי אכדי לתקן 

 ,דיעקב יש לו תירוץ על מה שלקח שתי אחיות ,כתב )שער י"ז(
צטוו על נלא  חנן וב ,חנן דינן כבהיה משום דקודם מ"ת 

ואיש  כלשון בני אדםדברה תורה דס"ל לר"מ  ,חייבי כריתות
 עיי"ש.איש לא אתא לרבות בן נח 

  
בו לפרש המדרש ובספר דברי משה כתב, דהנה כל המפ' כת

דאיוב כוונתו בזה לטובה, שהודה על עונו שהביא עליו 
הקב"ה יסורין, ולכן אמר יחרד לבי על עוני, אך י"ל לפרש 
להיפך, שעתה היה איוב מתרעם על היסורין כדכתיב מי יתן 
ידעתי וגו', וכשראה מיתת שני בני אהרן ניתוסף לו עוד 

י על היסורין תרעומות, וזהו מה שאמר אף לזאת יחרד לב
 שהביא עלי עיי"ש.

 
דעד עתה לא התרעם איוב על  ומעתה יבואר המדרש,
יעקב היסורין באים עליו הוא בשביל היסורין, דס"ל דהטעם ד

  כשראה איוב מיתת נדב ואביהוא אבל , נשא שתי אחיותש
על שהביאו אש זרה, ואף דנדב ואביהוא הקריבו שניהם 

ולא דרשינן ן בני אדם, וע"כ דס"ל דברה תורה כלשויחדיו, 
   איש איש, ולא אייתר לן קרא למעוטי שנים ששחטו 

כיון דס"ל ואין לנו צד פטור לנדב ואביהוא,  כןפטורין, ול
 בלקיחת יעקב לא חטא  דברה תורה כלשון בני אדם, א"כ

שתי אחיות, ולכן התרעם על היסורין ואמר אף לזאת יחרד 
 לבי ודו"ק.



 

 ב 

שמנה ובספר  )עמוד שני אות י"א(בעה ה שעמודי עוי"ל, עפי"ד ב(
דיעקב נתגלגל באיוב ובאו היסורים , הנ"ל )דרוש לסוכות פ"ב(לחמו 

  .החטא דשתי אחיות עיי"שכדי לתקן  ביוא על
 

הביא מתיקוני  ה.("עדף )חלק שמעון ערך עריות  פרוהנה בס
כל מחלוקת  )פרק ה' משנה ט"ז(זוהר על המשנה במסכת אבות 

סופה להתקיים וז"ל, ודא מחלוקת לשם  שהיא לשם שמים
שמים כגון רחל ולאה, דדא בעא לאתחברא בבעלה ודא בעא 

לתרווייהו,  הלה, ונטיל לון יעקב וקשיר לון בילאתחברא בבע
בגין דהוה קא מחשבת לאה בלבה אם יעקב נטל לאחתי נטיל 
לי עשו חייבא, והכי קא חשיבת רחל כגוונא דא, בגין דא 

ליעקב תרווייהו ושזיב לון מההוא חייבא  קוב"ה יהיב לון
  .ואתחברו בצדיקא עכ"ל

 
נמצא שיש ליעקב תירוץ על נשיאת שתי אחיות מאחר שכל 
אחת רצתה לעשות רצון קונה ולהזדווג בצדיק ולא ברשע, 
והוי מחלוקת שהיא לשם שמים ונתקיימה בסופו ונטל יעקב 

 יה ורביהראת שתיהן, דמאי הוי להו למיעביד, ליבטלו מפ
א להנשא לעשו וגם לא ליעקב, לא תוהו בראה אלא לשבת ול

, ולעשו לא היה אפשר פריה ורביהיצרה, וא"כ מחוייבין הם ב
להו להנשא ולכך נשאם יעקב, ואע"ג דאין אומרים לאדם 
חטא בשביל שיזכה חבירך, אמנם בשביל מצוה רבה שאני 

ד"ה וכי אומרים, ולכך היה  ד.(דף )שבת מסכת כמ"ש התוס' ב
 קב לנשאם יחד השתי אחיות. מותר ליע

 
פריה וכל זה לא שייך אלא אי אמרינן שגם האשה חייבת ב

אז יעקב  פריה ורביה, אבל אי האשה אינה חייבת בורביה
שלא כדין עשה בנשיאת שתי אחיות, דלא הוי מצוה רבה 
אצלם מאחר שאינם מחוייבים, ואם יעקב נטל האחת היה 

 להשנית להבטל ולא להנשא לא ליעקב ולא לעשו עכ"ד.
 

ערך אורה ושמחה  )מהרה"ג ר' שאול בראך ז"ל(ובספר משמרת אלעזר 
כתב וז"ל, ויש לתת טעם לדבר למה הנשים פטורות  )אות י"ג(

גדול  )דף ג.(ממצוה יקרה הלזו, כי הנה אמרו חז"ל במסכת ע"ז 
המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, וכתבו התוס' 

ה היצר הרע מסיתו בכל , לפי שעל מה שהוא מצוו)ד"ה גדול(
כחו שימנע מלעשותו, אבל בדבר שאינו מצווה עליו אין 
היצר הרע מסיתו כל כך עיי"ש, וידוע שיסורי אשה בהריון 
ולידה הם גדולים מאוד עד שהנביאים המשילו הצרות היותר 
גדולות לחבלי לידה, ומעתה אם תהיה האשה מצווה על 

ש ובקל אז יסיתה היצר הרע שלא תנשא לאי פריה ורביה
היתה מתפתית לשמוע בקולו מאחר שיש לה יסורים גדולים 
מזה, ולכן לא חייבה הקב"ה במצוה זו כדי שלא יהיה היצר 

 עכ"ל. פריה ורביההרע מסית אותה ויבוטל לגמרי מצות 
 

דלכאורה יש  ,כתב )דף שי"ד(ובספר חכמת התורה פרשת שמיני 
ני לעיין על עיקר חטא דנדב ואביהוא שנאמר בקרא ויקחו ב

אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליהן 
קטורת ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא ציוה אותם, 

 ,דלכאורה הלא על פי דין היו צריכים להביא אש מן ההדיוט
ונתנו בני אהרן הכהן אש  ,)דף ס"ג.(וכדדרשינן במסכת עירובין 

ה להביא על המזבח אמרו אעפ"י שהאש יורד מן השמים מצו
 .מן ההדיוט, ולפי"ז בעצם הבאת אש לא היה עון

 
 ווי"ל דעיקר חטאם היה כיון שבאותה שעה עדיין לא נצטו

נדב ואביהוא בפירוש על כך להביא אש מן ההדיוט, אעפ"י 
שעפ"י דין היו זקוקים להביא, מ"מ הו"ל להמתין עד שיהיו 
מצווים ועומדים על הדבר, דגדול המצווה ועושה יותר 

אינו מצווה ועושה, ובזה חטאו שלא המתינו לקיים מש
בתורת מצווה ועושה, אלא קיימום בעודם אינם מצווים, וזהו 
שאמר הכתוב ויקריבו אש זרה אשר לא ציוה אותם, שעיקר 
הפגם לא היה בעצם הבאת האש אלא מצד מה שלא נצטוו 

 על כך עדיין עיי"ש.
 

י אהרן, דהוא כיון שראה איוב מיתת בנ ,ובזה יבואר המדרש
בשביל חטאם שהביאו אש על המזבח בעודם אינם מצווים, 
ומינה דגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, 

עשה יעקב ומעתה , פריה ורביהולפי"ז נשים פטורות ממ"ע ד
בנשיאת שתי אחיות, דלא הוי מצוה רבה אצלם שלא כדין 

פיר ושואיכא חטא דשתי אחיות,  מאחר שאינם מחוייבים, 
 ראוי הוא ליסורין, ולכן אמר אף לזאת יחרד לבי ודו"ק.

 
ובנחה יאמר שובה ה'  ,)דף ס"ד.(יבמות מסכת באיתא עוי"ל, ד ג(

רבבות אלפי ישראל, מלמד שאין השכינה שורה על פחות 
משני אלפים ושני רבבות מישראל, הרי שהיו ישראל שני 

א , לפריה ורביהאלפים ושני רבבות חסר אחד, וזה לא עסק ב
נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל, אבא חנן אמר 
משום ר' אליעזר חייב מיתה, שנאמר ובנים לא היו להם הא 
היו להם בנים לא מתו עיי"ש, מבואר מזה דלכן מתו נדב 

 ואביהו מפני שלא נשאו נשים עיי"ש. 
 

 )אות נ"א(ובספר אור תורה להגה"ק מאוסטרווצא זצ"ל פ' לך 
תנצלות לנדב ואביהוא שלא נשאו נשים דבאמת היה הכתב, 

משום שהיו כהנים, וכהן אסור בגיורת מה"ת משום זונה 
, ובשעת מתן תורה היו כל )פי"ח מהא"ב ה"ג(כמ"ש הרמב"ם 

 ומרל שישראל כגרים ולכן לא היו יכולים לישא אשה, אך י
 .דזונה עיי"ש תעשה אדוחה הל פריה ורביהדעשה ד

 
 )דף מ"א.(טין גימסכת ב ולכאורה יש להעיר לפימש"כ התוס'

ה ש, דגבי מצות פריה ורביה לא אמרינן עד"ה לישא שפחה
     , דבדידה ליכא עשה דאשה אינה מצווהעשהדוחה לא ת

פריה גבי  דלא אמרינן וכיון על מצות פריה ורביה עיי"ש,
שפיר עשו נדב ואביהוא במה  ,עשהה דוחה לא תשע ורביה

 שלא נשאו נשים. 



 

 ג 

עשה ב אי אמרינן עדל"תלוקת הראשונים במחאך זה תלוי 
גבי אונס  )דף מ.(כתובות מסכת , דהרמב"ן בשוה בכלשאינו 

דדרשו חז"ל ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו, ופריך הגמ' 
וניתי עשה ולידחי לל"ת, ומשני היכא אמרינן עדל"ת כגון 
מילה בצרעת דלא אפשר לקיומיה לעשה, אבל הכא אי אמרה 
לא בעינא מי איתיה לעשה כלל, ועיי"ש ברש"י ותוס', 

כתב ע"ז וז"ל, מי איתיה לעשה כלל, ולא אשכחן והרמב"ן 
עשה דקיל שברשות האדם לבטלו מעיקרו שיהא דוחה ל"ת, 
דלא גלי לן רחמנא בכי האי עשה, ודמי לעשה שאינו שוה בכל 

לענין  )דף י"ח.(דרין סנהמסכת דלא דחי עכ"ל, וכ"ה דעת הר"ן ב
 .יבום עיי"ש

 
ד"ה טעמא משמע דגם עשה שאין  ו.( )דףיבמות ואמנם בתוס' ב

הקשו לפי"מ דבעינן למילף דעשה דוחה דשוה בכל דוחה ל"ת, 
ל"ת שיש בו כרת, א"כ קרא דכלאים בציצית למה לי, הרי אפילו 
ל"ת שיש בו כרת נדחה, ותירצו דאיצטריך קרא משום דסד"א 

כיון דהו"ל עשה שאין  ,דלא לידחי עשה דציצית ללאו דכלאים
כל דנשים פטורות בציצית עיי"ש, ומשמע דלפי האמת שוה ב

דילפינן עדל"ת מכלאים בציצית ילפינן מינה אפילו לעשה שאין 
 בתוס' ד"ה ואכתי. )דף ה.(שוה בכל, ועיי"ש 

 
והנה האחרונים הקשו לשיטת הראשונים הנ"ל דל"א עדל"ת 
בעשה שאינו שוה בכל, דכיון דדין עדל"ת ילפינן מכלאים 

שם הוי העשה אינו שוה בכל דנשים פטורות  בציצית, וגם
שזה"ג דאינו נוהג בלילה, ואעפי"כ שה עות מציצית, דהוי מצ

אמרינן דאתי עשה דציצית ודחי לאו דכלאים, וא"כ נימא 
 דבכל עדל"ת ידחה הל"ת אע"ג דהוי עשה שאינו שוה בכל,

דזה אי בעשה  ,שכתב )אות כ"ז(ועיין במלוא הרועים ערך עדל"ת 
 עדל"ת או לא תליא בהא, דאי ס"לשוה בכל אמרינן שאינו 

שאינו שוה בכל דנשים פטורות מציצית, שפיר י"ל דגם בעשה 
דנשים חייבות בציצית אז י"ל  אמרינן עדל"ת, משא"כ אי ס"ל

 שאינו שוה בכלדרק בעשה השוה בכל אמרינן עדל"ת, ובעשה 
 ל"א עדל"ת עיי"ש.

 
הכל חייבין בציצית  בנן,ר, תנו )דף מ"ג.(מנחות מסכת ואיתא ב

כהנים לוים וישראלים גרים נשים ועבדים, ר"ש פוטר בנשים 
)דלילה לר"ש לאו זמן ציצית והוי יום מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא 

שהז"ג נשים פטורות, מאי טעמא דר"ש, שה עות , וכל מצזמנה(
דתניא וראיתם אותו פרט לכסות לילה וכו', ורבנן וראיתם 

וראיתם אותו  ,עבדי ליה, מיבעי להו לכדתניאאותו מאי 
ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת את כל מצות ה' וגו',  וזכרתם

דתנן מאימתי קורין את  ,זו קריאת שמע ,ואיזו זו ,התלויה בו
  חרית משיכיר בין תכלת ללבן עיי"ש.שמע בש

 
דמבואר מזה , )אות י"ג(ערך קריאת שמע  וכתב המלוא הרועים

 מעשנשים חייבות בציצית אז אמרינן דקריאת דאי ס"ל ד
אי ס"ל דנשים פטורות מציצית אז י"ל  דאורייתא, משא"כ

דרבנן עיי"ש, ועיין בשו"ת משיבת מרדכי  מעשדקריאת 
ד"ה  שם()במנחות שכתב, ואע"ג דהתוס'  )דף ד: מדפה"ס(בפתיחה 

הא דדרשינן ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת ד ,כתבו ואיזו
דקריאת שמע הוא, אסמכתא בעלמא קריאת שמע ואיזו זו 

   ד"ה ורבי, לא כן  )דף ל"ב:(סוטה מסכת דרבנן, הא התוס' ב
 ןכתבו, דכתבו שם ודוחק לומר דכל היכא דמשמע מינייהו דמ

הוי אסמכתא בעלמא דאין שיטת הגמ' לדייק כ"כ על  התורה
 אסמכתא וכו' עיי"ש.

 
ריאת פק קרא קאמר רב יהודה, ס ,)דף כ"א.(ברכות מסכת איתא בו

ספק לא קרא, אינו חוזר וקורא, ספק אמר אמת ויציב  מעש
 מעשריאת וזר ואומר אמת ויציב, מאי טעמא קספק לא אמר, ח

)שמזכיר בה יציאת מצרים דחיובא דאורייתא היא דרבנן אמת ויציב דאורייתא 

, מתיב רב יוסף ובשכבך דכתיב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים(
  .אביי ההוא בדברי תורה כתיב עיי"שמר ליה ובקומך, א

 
די"ל דרב יוסף  ,ובספר אוצרות דברי יציב עמ"ס ברכות כתב

תנו  ,)דף ל.(ואביי אזלי בזה לשיטתייהו, דאיתא במסכת קידושין 
ושננתם שיהו דברי תורה מחודדין בפיך שאם ישאל לך  ,רבנן

י"ש, אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד וכו' עי
אלא ששם הגיהו שיהו דברי תורה  ,)פרשת ואתחנן(וכן דרש בספרי 

 מסודרים בפיך, ועיין בתולדות אדם שהאריך בזה.
 

וביאור שינוי הגירסא נראה פשוט עפ"י דברי הגמ' במסכת 
אמר ר' יוחנן פליגי בה רבן שמעון בן גמליאל  ,)דף י"ד.(הוריות 

, וחד ייתא סדורין לו כנתינתן מהר סיני()מי שמשנה וברחד אמר סיני עדיף  ,ורבנן
)דחריף ומפולפל בתורה אעפ"י שאין משנה וברייתא סדורין לו כל אמר עוקר הרים עדיף 

עיי"ש, ולפי"ז י"ל דבגמ' דילן אזלי דהמ"ד עוקר הרים עדיף  כך(
ולכן אמר שיהו דברי תורה מחודדין בפיך, והספרי אזל כמאן 

 ו דברי תורה מסודרים בפיך.דס"ל סיני עדיף, ולכן אמר שיה
 

ממשיך, דבר אחר ושננתם לבניך אלו בשנון  )שם(והנה בספרי 
ואין קדש לי כל בכור והיה כי יביאך בשנון וכו', ופירשו המפ' 
דדוקא פרשת קריאת שמע צריך לשנן ולומר בכל יום ולא 
פרשיות קדש והיה כי יביאך, ולפי דברינו הנ"ל י"ל דהך דבר 

יה לפרש ושננתם כפירוש הראשון, משום אחר לא ניחא ל
דס"ל דלשון ושננתם לא שייך לפרשו מלשון מסודרים אלא 
מלשון מחודדין שהוא לשון חריפות, וכדמצינו במסכת חגיגה 

שאמר לו שמואל לרב יהודה שיננא, ובגליון שם,  )דף ט"ו:(
דבערוך ערך שן פירש שיננא מחודד בתלמוד מלשון חץ שנון, 

דברי תורה מחודדים בפיך ג"כ לא ניחא ליה ולפרשו שיהו 
משום דס"ל דסיני עדיף, ואם היתה כוונת הכתוב לבאר לנו 
עומק החיוב במצות ידיעת התורה היה כותב וסדרתם לבניך 
כדי שנדרוש מיניה שיהו דברי תורה מסודרים בפיך, ולכן דרש 

ל"ז -א כ"ח)מלשון אמירה בפיו עיין פרשת כי תבליה לומר דדוקא אלו בשינון 

ואין  ברש"י עה"פ למשל ולשנינה לשון ושננתם ידברו בך וכן תרגומו ולשוע לשון ספור ואשתעי(
 קדש לי כל בכור והיה כי יביאך בשנון.



 

 ד 

סיני,  איתא, רב יוסף  )שם( הוריותמסכת דב ,והשתא מובן היטב
ס"ל סיני עדיף, וא"כ רבה עוקר הרים עיי"ש, ומעתה רב יוסף ד

ם שיהו דברי תורה מחודדים בפיך, אלא לא דרש ושננת
כדרשת הספרי דדווקא קריאת שמע בשנון ולא קדש והיה כי 
יביאך בשנון, ומוכח מיניה דחיוב קריאת שמע הוא מה"ת ולכן 

 .שפיר הקשה ובשכבך ובקומך
 

     עוקר ד ורבה ס"ל ,רי היה תלמידו של רבהאבל אביי ה
ר הרים , וא"כ מסתבר דגם אביי היה סובר דעוקעדיף הרים

עדיף, ושפיר דרש ושננתם שיהו דברי תורה מחודדים בפיך, 
 ה, ולכן שפיר קאי על קריאת שמע אלא על דברי תורולא 

משני ההוא בדברי תורה כתיב, דכיון דושננתם דרישא דקרא 
 מיירי בדברי תורה מסתבר לומר שגם המשך כל הפרשה 

 בדברי תורה כתיב עכ"ד.
 

כתב לבאר  )דף שצ"ח(הוריות ובספר לבית יעקב בהדרן עמ"ס 
טעם פלוגתתן אי סיני עדיף או עוקר הרים עדיף, דתליא 
בפלוגתת הראשונים אי אמרינן דרוב הוה ודאי או רוב הוה 
ספק, דלכאורה צ"ב למאן דס"ל דעוקר הרים עדיף, דהוא נגד 

, )שם(הוריות מסכת הסברא דהכל צריכין למרי חטיא כדאיתא ב
ממה שנכתב ונשנה במשנה  ויש להסביר דבאמת יותר

וברייתא, יש ויש אלף פעמים יותר ממה שלא נשנה, וארוכה 
 מארץ מדה, ומה"ט במה שלא נשנה בהדיא בוודאי עוקר 
הרים עדיף, ומ"מ יובן המ"ד דס"ל דסיני עדיף, משום דזה 
ודאי וזה כמו ספק, פי' דזה אינו ברור באמת גמור דהחריף 

ריף כל כך, דהלא חזינן דב"ש יכוין טפי להלכה יותר משאינו ח
אעפ"י שהיו מחדדין טפי, מ"מ כוונו ב"ה להלכה יותר מהם 

, אשר ע"כ יש מעליותא בסיני )דף י"ד.(יבמות מסכת כדאיתא ב
יכוין החריף טפי  מה שאינו בחריף, ואע"ג דעפ"י הרוב

ממה שטענו הב"ש דההלכה כמותינו,  להלכה, והא ראיה
     גבייהו, היתה נפסקת ובאמת אם לא היו ב"ה רובא ל

, אלמה דזהו רובא דהחריף ת הללינגד ב ת שמאייההלכה כב
יכוין טפי להלכה, מ"מ מעלת סיני יותר עדיפא בזה, שבדברים 
השנוים במשנה וברייתא הוא בקי בהם יותר מהעוקר הרים, 
ומעלת החריף אינו אלא מחמת רובא, ורובא לגבי ודאי הוי 

שם הר"ש מפליזא, הו"ד ב )סי' ס"ג סק"א(כמו ספק כמבואר בפלתי 
תוס' ד"ה , דלא כשיטת ה)דף ו:(ב"מ מסכת בשיטה מקובצת 

  .עכ"ד דרוב הוה ודאי )שם(קפץ 
 

והיוצא לנו מזה דזה אי עוקר הרים עדיף או סיני עדיף, תליא 
אי רוב הוה ספק או ודאי, דמאן דס"ל דסיני עדיף הוא משום 

יף משום ר הרים עדדס"ל דרוב הוה רק ספק, ומאן דס"ל דעוק
 ודאי.דס"ל דרוב הוה 

 
ד"ה והנה, כתב בענין  א(-)פרשה ל"זובספר פרדס יוסף פרשת וישב 

מחלוקת יוסף והשבטים, דיוסף הביא עליהם דיבתם רעה 
שאוכלין אבר מן החי, דאין הכוונה שהיו ח"ו אוכלים ממש 

אבמה"ח בעין, אלא דמתחלה היו מבטלין את האבר מן החי 
נתבטל ברוב ונפקע איסורו ליעשות ברוב היתר, ולאחר ש

כהיתר היו אוכלין אותו, אך יוסף טען כנגדם דלאו שפיר עבדי 
כיון דקיי"ל דאין מבטלין איסור לכתחלה ואינן רשאים לעשות 

דמה"ת  )סי' רל"ט(כן, דיוסף ס"ל כשיטת הראב"ד בתמים דעים 
אין מבטלין איסור לכתחלה ונמצא דעברי אאיסורא דאורייתא, 

ד"ה  )דף צ"ח:(השבטים ס"ל כשיטת רש"י בחולין  משא"כ
חידוש, דאין מבטלין איסור לכתחלה הוא מדרבנן, ואמילי 

, )ח"ב סי' תרצ"ו(דרבנן האבות לא היו מקפידים וכמש"כ הרדב"ז 
שכתב דאף דאאע"ה קיים אפילו  )סי' י'(ועיין בתשובת הרמ"א 

לבדו אבל , אך זהו אברהם )דף כ"ח:(מילי דרבנן כדאיתא ביומא 
זרעו אחריו לא היו נזהרין בדבר שהוא אסור רק מדרבנן 
עיי"ש, ולכן התירו השבטים לבטל אבר מן החי ברוב, דהלא 

 מה"ת שרי לבטל איסור לכתחלה.
 

)סי' ובחיור"ד ח"א  )סי' ס' אות ה'(ובספר שו"ת בית יצחק חאו"ח 

ור כתב דפלוגתת הראשונים הנ"ל אי אין מבטלין איס קל"א אות ג'(
לכתחלה הוא מה"ת או מדרבנן, תליא אי רוב הוי ודאי או 
ספק, דאי אמרינן דרוב הוי כודאי וכאשר בטל האיסור ברוב 
הותר לגמרי, וא"כ י"ל דמה"ת מותר לבטלה כיון דנעשה ודאי 
היתר, ורק מדרבנן החמירו שלא לבטל איסור לכתחלה, 
משא"כ אי ס"ל דרוב הוי ספק א"כ לא נעשה היתר גמור 
בוודאות ולכן מה"ת אסור לבטלו לכתחלה דסוכ"ס לא יהא 

 היתר גמור רק ספק עיי"ש.
 
וירא את הקיני וישא משלו,  ,)דף ק"ו.(סנהדרין מסכת איתא בו

)שגזר פרעה אמר לו בלעם ליתרו, קיני לא היית עמנו באותה עצה 

לם, , ומי הושיבך אצל איתני עוכל הבן הילוד היאורה בתמיה ודאי היית כדלקמן(
)שעתידין בניך לישב בלשכת הגזית והיינו דכתיב איתן מושביך וכי בין איתני עולם יושב מי הזקיקך 

, והיינו דא"ר חייא בר אבא א"ר סימאי, שלשה היו באותה לכך(
עצה, אלו הן, בלעם איוב יתרו, בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק 

גזית נידון ביסורין, ויתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת ה
דהטעם דאיוב נענש ביסורין  ,)פ' בא(וכו' עיי"ש, וכ"כ בזוה"ק 

משום דאיוב היה מקריבי עטא דפרעה ויעץ לו לפרעה שיטול 
הממון שלהם וישלוט בגופיהן בקשיא, ולכן נענש ביסורין 

 מדה כנגד מדה עיי"ש. 
 

אך י"ל דאיוב ס"ל דאינו ראוי לעונש עבור זה, דאיתא במסכת 
אמר ר' חמא בן גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה , )דף י:(שבת 

אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל משקל שני סלעים מילת 
שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו, ונתגלגל 

 ,)ד"ה ה"ג(וכתבו התוס' הדבר וירדו אבותינו למצרים עיי"ש, 
 ואע"ג דבלא"ה נגזר דכתיב ועבדום וענו אותם, שמא לא היה
נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד, הרי דקושי השעבוד 
הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, ולפי"ז י"ל דזאת היתה 
התרעומות של איוב דאמאי באין עליו יסורין, כיון דבלא"ה 

 הוצרכו לקושי השעבוד בשביל חטא דמכירת יוסף.



 

 ה 

אך זהו רק אי איכא חטא דמכירת יוסף, אז שפיר יש לו 
     ת על היסורין כיון דנתחייבו בלאו עצתו משום תרעומו

חטא דמכירת יוסף, משא"כ אי ליכא חטא דמכירת יוסף, א"כ 
ע"כ הקושי השעבוד היתה משום עצתו א"כ שפיר באו 

 היסורין על איוב.
 

    ומעתה יבואר המדרש, כיון שראה מיתת שני בני אהרן, 
לא דלכן התנצלות והוא משום שלא נשאו נשים, דאין להם 

שאו נשים משום שהיו כהנים, וכהן אסור בגיורת מה"ת נ
 תעשה אדוחה הל פריה ורביהדעשה די"ל דהלא  ,משום זונה

ה שואף דהוה עשה שאינו שוה בכל, עכ"ז אמרינן ע ,דזונה
, דכיון דילפינן עדל"ת מכלאים בציצית ונשים דוחה לא תעשה

פטורות ממצות ציצית, ולפי"ז ס"ל דקריאת שמע מדרבנן, 
ולפי"ז אמרינן דרוב הוא ודאי, ומינה דעוקר הרים עדיף, 

ואמרינן דמה"ת מותר לבטל איסור לכתחלה, ולפי"ז הצדק 
הוא עם השבטים, וליכא חטא דמכירת יוסף, וקושי השעבוד 

, ולכן אמר אף ראוי איוב ליסורין שפירבא רק משום ששתק, ו
 לזאת יחרד לבי ודו"ק.

 
 

אל ר משה בפסוק וידב יב(-)פרשה ידהנה בפרשת שמיני עוי"ל,  ד(
אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, פירש"י הנותרים 
מן המיתה מלמד שאף עליהם נקנסה מיתה על עון העגל, הוא 
שנאמר ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו ואין השמדה אלא 
כילוי בנים שנאמר ואשמיד פריו ממעל, ותפלתו של משה 

עכ"ד,  בטלה מחצה שנאמר ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההוא
 מבואר מזה שסיבת מיתת נו"א היתה בשביל חטא העגל.

 
ולכאורה הלא יש להם אמתלא דכיון שאמר הקב"ה אנכי ה"א 
אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אמר אשר בראתיך, ומעתה 
היה להם מקום לטעות בשיתוף ח"ו וכדאיתא במסכת סנהדרין 

יך כיון , אך כבר כתבו המפ' דלכן לא נאמר אשר בראת)דף ס"ג.(
דנח לו לאדם שלא נברא משנברא, ולכן לאו מעליותא הוא 

 בהא אשר בראתיך.
 

י שנים ומחצה , שתתנו רבנן ,()דף י"ג:ואיתא במסכת עירובין 
  הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא  ,נחלקו ב"ש וב"ה

לאדם שנברא יותר  והללו אומרים נוח לו ,יותר משנברא
שלא נברא יותר ו לאדם משלא נברא, נמנו וגמרו נוח ל

  משנברא וכו' עיי"ש.
 

טתייהו, דנודע מש"כ אזלי לשי ת הלליוב ת שמאייוהנבס"ד דב
     מנו היינו, דנד"ה תרי"ג )דף כ"ג:(המהרש"א מסכת מכות 

וא"כ הו"ל  ,ןישמהע הם יותר תעשה אשמנו המצות וראו שהל
  ורחוק מן מחמת הלאוין שהם רבים קרוב להפסד האדם 
לאדם גמרו לומר נוח לו ולכן על העשה שהם מועטים, השכר 

 .שלא נברא עיי"ש

דאף שקרוב לבוא לידי חטא  )סו"פ יתרו(כתב בספר כסף נבחר אך 
מ"מ הרי אפשר בתשובה ונסלח לכל עדת  ,ע"י שהל"ת מרובין

בני ישראל, ובפרט דעל ידי תשובה מאהבה זדונות נעשין לו 
 "ש.ן דהכל מתהפך לזכיות שוב נוח לו שנברא עייוכזכיות וכי

 
אך עדיין יש להעיר לשיטת הסוברים דלא מהני תשובה לג' 

רובן באבק  )דף קס"ח.(עבירות החמורות, ואיתא במסכת ב"ב 
עבירות  לשון הרע עיי"ש, ואיסור לשון הרע חמור כג'

וכן אמרו חז"ל  ,)דף ט"ו:(רכין מורות כדאיתא במסכת עהח
, וכן דהכועס נחשב כעובד ע"ז עיי"ש )דף ק"ח:(במסכת שבת 

דגסות הרוח הרי הוא כע"ז וכג"ע  )דף ד:(איתא במסכת סוטה 
עיי"ש, ומעתה שוב אי אפשר לומר דע"י דמהני תשובה 
אמרינן נוח שנברא, ורק לדעת הסוברים דתשובה מהני על כל 

 חטאים ופשעים שפיר יש לומר נוח שנברא.
 

אך י"ל דזה אי מהני תשובה על חטא דע"ז תליא בפלוגתת 
ישא ה'  )סי' ד'(, דאיתא במדרש תנחומא פרשת האזינו ר"מ ור"י

פניו אליך, וכתוב אחד אומר אשר לא ישא פנים, עושה תשובה 
נושא לו פנים, יכול לכל, תלמוד לומר אליך ולא לאומה 

הטעם  )עיין בבני יששכר לשבת אות מ"ט( שיםרמעכו"ם עיי"ש, וכתבו המפ
תשובה,  דלב"נ לא מהני תשובה, דלכאורה קשה האיך מהני

דמלך  )דף ל"ב:(קידושין מסכת הלא הקב"ה הוא מלך, וקיי"ל ב
שמחל על כבודו אין כבודו מחול, אך כיון דבני ישראל נקראו 
בנים למקום, ואב שמחל על כבודו כבודו מחול, ולכן מהני 
תשובה רק לבני ישראל דנקראים בנים למקום והקב"ה הוא 

והקב"ה נקרא גבם אבינו, משא"כ העכו"ם שהם קרוים עבדים 
 מלך לא מהני תשובה עכ"ד. 

 
בנים אתם לה' אלקיכם, בזמן  )דף ל"ו.(קידושין מסכת ואיתא ב

שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרוין בנים, אין אתם נוהגין 
מנהג בנים אין אתם קרוין בנים דברי ר' יהודה, ר' מאיר אומר 

מה, בין כך ובין כך אתם קרוים בנים שנאמר בנים סכלים ה
ואומר בנים לא אמון בם, ואומר זרע מרעים בנים משחיתים, 
ואומר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם 

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

ו עבודה זרה כדכתיב פן )דהיינת"ש ואומר זרע מרעים בנים משחיתים 

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

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

עיי"ש, ולפי"ז דלר"מ דס"ל דאף בעוע"ז קרויין  חי ע"י תשובה(
 נים מעלייא, ולדידיה שפיר מהני תשובה אף על חטא דע"ז.ב
 

ליא בפירוש וכתב השפע חיים זצ"ל דפלוגתת ר"מ ור"י ת
אלקים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן הכתוב דעו כי ה' הוא 

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



 

 ו 

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

בנים, משא"כ אי אזלינן בתר המסורת, יש לפרש דעו כי  קרוין
ה' הוא האלקים, ולא, כלומר אפילו אם ח"ו לא ידעו את השם 
ויטעו אחרי אלהי נכר הארץ מ"מ אנחנו עמו וצאן מרעיתו 
דבין כך ובין כך נחשבים בנים למקום, ועז"א במקום אשר 

, יאמר להם לא עמי אתם דרמז על מה דכתיב ולא אנחנו עמו
והיינו דגם כאשר ייאמר להם לא באלף אפי"ה יאמר להם בני 

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

יש אם  )דף י"ט(כריתות מסכת חי, ולכן ר"מ לשיטתו דס"ל ב
ופלחי  למסורת, ס"ל דאפילו כשאין עושין רצונו של מקום

לצלמא נקראים בנים עכ"ד השפע חיים זצ"ל, מבואר מזה 
 דלמ"ד יש אם למסורת מהני תשובה אף על חטא דע"ז.  

 
ס"ל יש אם למקרא,  ת שמאיידב )דף ד.(ואיתא במסכת סנהדרין 

 ת שמאייס"ל יש אם למסורת עיי"ש, ומעתה ב ת הלליוב
לשיטתם דס"ל יש אם למקרא ומעתה לא מהני תשובה על 

ז לא מהני תשובה לכל הני עבירות , ולפי"ודה זרהבחטא דע
ולכן אמרו נוח לו לאדם שלא  ודה זרהבדנחשבין כעובד ע

דס"ל יש אם למסורת ותשובה מהני  ת הללינברא, משא"כ ב
, ומעתה תשובה מהני על כל עבירות ודה זרהבדעעל חטא 

ולכן ס"ל נוח לו לאדם שנברא, דאף דעתיד לחטוא  ,בתורהש
 מ"מ הרי תשובה מהני.

 
כתב וז"ל, אבל  מוד הראשון, ברית אברהם, אות ה'()עעמודיה שבעה ובספר 

דע הקדמה נפלאה, כי בבריאת העולם היה הקב"ה מייעץ 
בפמליא של מעלה לברוא האדם, ומלאך מטטרון שהוא מצד 

"ל עם כת החסד והרחמים הסכים לברוא אותו, ועז"א ועזא
ולם מצד הדין לא הסכימו שלהם שנשתתפו עמהם שהם כ

יהו למטה נגד מטטרון ברקיע, והאחים היו בבריאותו, ויוסף א
אמרו אל למטה מן אותה כת שנשתתפו עם עז"א ועזא"ל ש

דבתם רעה, והדבה היתה שהן מן  יברא, לפיכך ויבא יוסף את
הכת עז"א ועזא"ל שלא הסכימו בבריאת האדם והסכימו לומר 
מה אנוש כי תזכרנו, ולכך היו האחים שונאין את יוסף וחלקו 

עשו בראשונה בתחלת בריאת העולם כמ"ש בזוהר עליו כמו ש
בראשית, והנה הויכוח שהיתה בין יוסף ואחיו הוא מחלוקת 
שמאי והלל בעירובין אם נוח לאדם שנברא או לא, ואחי יוסף 

על כן נשתתפו עם עז"א  לאדם שלא נבראהיו סוברים נוח 
ועזא"ל ואמרו מה אנוש כי תזכרנו, ויוסף דאיהוא מטטרון 

בבריאה היה סבר נוח לאדם שנברא עכ"ל, וכ"כ שהסכים 
  .עיי"ש )כלל ט"ו(פלח הרימון בספרו 

 
דשלשה היו באותה עצה דהבה  )דף י"א.(סוטה מסכת ואיתא ב

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

דזהו הטעם דאיוב נענש ביסורין, דאיוב  בא()פ' ומבואר בזוה"ק 

   היה מקריבי עטא דפרעה ויעץ לו לפרעה שיטול הממון
שלהם וישלוט בגופיהן בקשיא, ולכן נענש ביסורין מדה כנגד 

  .מדה עיי"ש
 

וכתבו המפ' דס"ל לאיוב דעבור זה אינו ראוי לעונש, דעבור 
לכן גזירה זו הרי  נצמח טובה לישראל, לפימ"ש המפ' לתרץ ד

הזמן דקושי השעבוד השלים הזמן,  יצאו ממצרים קודם
, אמרו ישראל לפני א(-)פרשה ט"ואיתא במד"ר פרשת בא כד

הקב"ה רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד 
הנה  י"א(-)שה"ש בועדיין לא שלמו, אמר להם כבר שלמו, שנאמר 

ומה לסתיו דקושי השעבוד הד )שם(הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר 
ולכן היה לו טענה לאיוב על היסורין השלים הגלות עיי"ש, 
 שבאו עליו בחנם עכ"ד.

 
 מרינןאי שכתב, דא )דף כג.(ברית מטה משה  ועיין בהגש"פ

דגלות מצרים הוא משום דאמר  אברהם במה אדע, אז צריכין 
להיות במצרים ארבע מאות שנים, אבל אי גלות מצרים הוא 

יוסף לא היו צריכין להיות כ"א רד"ו  בשביל חטא דמכירת
שנים, לפי שע"י שלא קיים יוסף כיבוד אב כ"ב שנים, מגיע 
לכל אחד מהעשרה אחים כ"ב שנים דעולה ר"כ שנים, וי' 
שנים ניכה להם במה שמתו במצרים ונשאר רד"ו שנים עיי"ש, 
ומעתה א"א דגלות מצרים הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, 

רק רד"ו שנים, ושפיר יצאו ממצרים בזמן וגזירת הגלות הוא 
ולא צריכין לקושי השעבוד, ולא נצמח שום טובה לישראל 

 שפיר מגיע יסורין לאיוב.ומגזירת קושי השעבוד, 
 

דכיון שראה מיתת בני אהרן שמתו המדרש, ומעתה יבואר 
כתיב אשר טא העגל ולא היה להם האמתלא דבשביל ח

 ,שלא נבראלאדם נח לו וע"כ ד ,הוצאתיך ולא אשר בראתיך
ולפי"ז הגלות הוא בשביל ולפי"ז הצדק הוא עם השבטים, 

דאמר אברהם במה אדע, וצריכין להיות בגלות ד' מאות שנה, 
ה לבני בולפי"ז י"ל דקושי השעבוד השלים ונצמח מזה טו

ולכן קמתמה אף לזאת יחרד לבי דאמאי באים עליו  ,ישראל
 היסורים ודו"ק.

 
איתא ובנחה יאמר שובה ה'  )דף ס"ד.(יבמות ת מסכדבעוי"ל,  ה(

רבבות אלפי ישראל, מלמד שאין השכינה שורה על פחות 
משני אלפים ושני רבבות מישראל, הרי שהיו ישראל שני 

, לא פריה ורביהאלפים ושני רבבות חסר אחד, וזה לא עסק ב
נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל, אבא חנן אמר 

ה, שנאמר ובנים לא היו להם הא משום ר' אליעזר חייב מית
היו להם בנים לא מתו עיי"ש, מבואר מזה דלכן מתו נדב 

 . ואביהו מפני שלא נשאו נשים עיי"ש
 

כתבו  )בפרשתן(ובשתי ידות  ()בפרשתןאמנם בספר כרם שלמה 
להמליץ דלכן לא נשאו נשים משום שעסקו בתורה וכדאיתא 

עשה ונפשי חשקה דבן עזאי אמר מה א )דף ס"ג:(במסכת יבמות 



 

 ז 

בתורה, אך כ"ז הוא אי אמרינן דמצוות תלמוד תורה עדיף 
 פריה ורביה, משא"כ אי אמרינן דמצות פריה ורביהממצות 

 עדיף מתלמוד תורה לאו שפיר עבדי.
 

, תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון )דף קט"ו:(ואיתא במסכת שבת 
)להבדילה מן הסמוכות ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקב"ה סימניות 

, לומר שאין זה הי בנסוע הארון()בתחלה ובסוף וימלמעלה ומלמטה  לה(
)שאינה ראויה לכאן דלאו בהליכות מסעות משתעי לעיל מיניה אלא בדגלים היתה ראויה מקומה 

)לא זה השם של טעמי , רבי אומר לא מן השם הוא זה ליכתב בפרשת במדבר סיני(

מהר סיני דאיירי לעיל מיניה ויהי בחודש השני  הסימניות דמקומה היא דפרשה זו בתחלת מסע שנסעו

, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני בשנה השנית בעשרים לחדש נעלה הענן וגו'(
עצמו, כמאן אזלא הא דא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, 

)דפרשה זו ספר לעצמו חצבה עמודיה שבעה אלו שבעה ספרי תורה 

הואיל וזה מקומה נמצא ספר וידבר נחלק לג'  נמצא שלמעלה ספר לעצמו ושלמטה ספר לעצמו

כמאן כר', מאן תנא דפליג עליה דר', רשב"ג הוא, דתניא  ספרים(
)לעתיד שיהו כל הפורעניות בטלין ולא ידאגו רשב"ג אומר, עתידה פרשה זו 

שתיעקר מכאן ותכתב במקומה, ולמה כתבה  לפורענות ויצר הרע בטל(
נה לפורענות שנייה, כאן כדי להפסיק בין פורענות ראשו

פורענות שנייה מאי היא ויהי העם כמתאוננים, פורענות 
ראשונה ויסעו מהר ה' וא"ר חמא בר' חנינא שסרו מאחרי ה' 

, והיכן )בתוך ג' ימים למסעם התאוו האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד בהקב"ה(
 מקומה, אמר רב אשי בדגלים עיי"ש.

 
סדר במדבר א"כ ה ספרי תורות יש, דשבעמבואר מזה דאי ס"ל 

ספר בפני עצמו,  אג' ספרים, ופרשת ויהי בנסוע הונחשב ל
היאך לכאורה יפלא הדבר ד (ל"ה-י )פ' בהעלותךוהקשה בכלי יקר 

הרי עיקר התורה ניתנה אפשר להיות ספר בלי שום מצוה, 
דלכן נחלק פרשה זו להיות ספר בפני עצמה ותירץ למצוותיה, 

כי במצוה זו תלוי קיום העולם  פריה ורביהת ללמד על מצוו
כל מי  )דף ס"ד.(וגורם השראת השכינה כדאיתא במסכת יבמות 

גורם לשכינה שתתסלק מישראל,  פריה ורביהשאינו עוסק ב
שנאמר ובנוחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל, מלמד 
שאין השכינה שורה בפחות מב' אלפים וב' רבבות מישראל, 

פריה פחות אחד וזה שלא עסק בהרי שהיו ישראל כ"ב אלף 
נמצא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל, ולכן עשה  ורביה

ספר מיוחד ממצוה זו להורות שהשראת השכינה בישראל 
מצריך כ"ב אלף וידע כל איש מישראל להיות זהיר במצות 

 למלאות המספר עכ"ד. פריה ורביה
 

הקשה על דבריו, דהרי גם  )פרשת ויצא(ובספר נפתלי שבע רצון 
 פריה ורביהה ס"ת הן איכא למילף הך ילפותא דלמ"ד דחמש

פריה הוה מצוה חשובה, וכתב לתרץ דבא להורות דמצוות 
היא חשובה יותר ממצוות ת"ת, ולכן נכתבה בספר בפני  ורביה

עצמה להורות שאין בספר זה שום מצוה ושום הוראה כי אם 
הוא יותר  פריה ורביהובזאת נדע שמעלת  פריה ורביהמעלת 

לא הוי ספר בפני עצמה, ממצות ת"ת, וזה לא הוה ידעינן אם 
ונמצא דהך מילתא תליא בזה אי איכא חמשה ס"ת או שבעה 

ס"ת, דאי הוי שבעה ס"ת וספר ויהי בנסוע הוא ספר בפני 
מת"ת, משא"כ אי ס"ל  פריה ורביהעצמה ילפינן מינה דגדול 

דחמשה ס"ת הן ופרשת ויהי בנסוע אינה ספר בפני עצמה, אז 
 עיי"ש. פריה ורביהי"ל דת"ת עדיף מ

 
הביא מהגאון  מ"ב(-)פ"גזרע יצחק על משניות מסכת ידים  ובספר

מוהר"ר העשיל זצ"ל וז"ל, תנן טעם למה הפסיק בין  
פורעניות, ומה בכך אם המה סמוכות, ותו בעי טעמא למה 
הפסיק דוקא בזה הפרשה ויהי בנסוע וגו', אך י"ל עפי"מ 
דאיתא במדרש רע ירוע כי ערב זר רעה אחר רעה תבוא 

ים, למה שקשה גרים לישראל כספחת, והטעם למקבלי גר
ד"ה קשים גרים, לפי שאין  )דף ע:(קידושין מסכת כתבו התוס' ב

הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות בישראל, 
וגר זה שמערב את עצמו עם ישראל גורם לשכינה שתסתלק 
מישראל, אך במדרש איתא להיפך, תנו רבנן ובנוחה יאמר 

אלפי ישראל אין השכינה שורה אלא על שני שובה ה' רבבות 
אלפים ושני רבבות, הרי שהיו ישראל כאן חסר אחד ובא גר זה 
והשלים נמצא גורם לשכינה שתשרה בישראל ע"כ, ולפי"ז 
מוכח מהך קרא ובנוחה וגו' דראוי לקבל גרים, דהלא הם 

  .גורמים שתשרה שכינה בישראל
 

ה לחובב וגו' והנה פרשה שלמעלה הימנו כתיב, ויאמר מש
ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך, ויאמר 
אל נא תעזוב אותנו וגו', א"כ לא הניחו את יתרו לשוב לארצו, 
ובתר הכי כתיב ויסעו מהר ה' וגו', וא"כ אי לא הוי מפסיק בין 
ויסעו וגו' למתאוננים והיו סמוכין תרי פורעניות שבא על 

ו"ה היו שני פורעניות על ישראל ישראל אהדדי, הו"א דמש
מחמת דקבלו את יתרו ולא הניחו אותו לפרוש מהם, רע ירוע 
וגו' רעה אחר רעה על מקבלי גרים דגורם שתסתלק שכינה 
מישראל, ולכן הפסיקו הכתוב בפרשת ויהי בנסוע  וגו' ובנוחה 
וגו', דמכאן מוכח דהגר גורם שישרה שכינה בישראל ורשאי 

מהאי טעמא בא שתי פורעניות עכ"ד, מבואר  לקבל גרים, ולאו
מזה דאי ס"ל דאיכא ה' ספרי תורות אז י"ל דמקבלין גרים, 

 משא"כ אי ס"ל דאיכא ז' ספרי תורות אז אין מקבלין גרים.
 

והנה יש חילוקי דעות אי מקבלין גרים או לא, דבמד"ר 
איתא ששה קדמו לעולם וקחשיב ישראל,  ה(-)פרשה אבראשית 

לא קחשיב ישראל, וכתב בספר כסף  )דף נ"ד ע"ב(חים ובמסכת פס
בשם היפה תאר, דהגמרא סבר דמקבלין גרים,  )פרשת לך(נבחר 

וא"כ איך אפשר שיהיו ישראל במחשבה, והרי הכל בידי 
שמים חוץ מיראת שמים, דלמא יתוספו הגרים ויהיו ישראל 

  .יותר, והמדרש סבר דאין מקבלין גרים עיי"ש
 

מקבלין גרים או לא תליא אי מועיל תשובה וכתב שם דזה אי 
לב"נ, דאיתא בעשרה מאמרות דאין תשובה מועלת אלא 

כתב והיו  )סו"פ בראשית(לישראל ולא לב"נ, אכן בפרש"י עה"ת 
ימיו מאה ועשרים שנה ק"כ שנה האריך להם אולי יעשו 



 

 ח 

תשובה א"כ מוכח דתשובה מועיל, א"כ בזה פליגי למ"ד דאין 
ר דאין תשובה מועיל משום דאותן חטאים מקבלין גרים סוב

שחטא בגיותו אין תרופה למכתו, ואידך דסבר דתשובה מועיל 
 סובר דמקבלין גרים דיכול לתקן אשמתו עיי"ש.

 
מביא בשם המקובלים  )דף קל"ז(בספר טירת כסף פרשת כי תשא ו

שיסורי איוב באו אליו בשביל שהיה בסוד העיבור מתרח 
פוקד עון אבות על בנים, כי יש  שעבד ע"ז, ועליו נאמר

אומרים דמה שאמר פוקד עון אבות על בנים, לא על בניהם 
ממש קאמר, ומביא בשם האר"י הקדוש, שזהו מש"כ במדרש 

עה"פ את עוץ בכורו, דיסורים קשים היו ראוים לבוא  )בפרשתן(
על אברהם מטעם פוקד, ובאו על איוב גלגול תרח, והן הן 

, )אופן קי"ט(כן מבואר בספר מגלה עמוקות יסורי איוב עיי"ש, ו
, ועיין בספר )אות ט"ז(ועיין בספר עמודיה שבעה עמוד השלישי 

 עיי"ש. )אות ל"ד(נחלת יעקב פרשת בראשית 
 

אך איוב היה מתרעם על היסורין שבאו עליו, דהרי תרח עשה 
איתא במדרש תשובה, וא"כ מדוע מגיע לי יסורין,  אך לפי"מ ד

כתיב ישא ה' פניו אליך, וכתוב אחר אומר  האזינו( )פרשתתנחומא 
אשר לא ישא פנים וגו', עושה תשובה נושא לו פנים, יכול 

ומעתה לא מהני לכל, ת"ל אליך ולא לאומה אחרת וכו' עיי"ש, 
התשובה שעשה תרח, ולכן שפיר מגיע יסורין לאיוב, עיין 

נבחר  , ובספר כסף)דף נ"ט:(בספר עיר בנימין למסכת בבא בתרא 
 עיי"ש. )פרשת נח(

 
ומעתה יבואר דברי המדרש, דכשראה מיתת שני בני אהרן 

   הוא  פריה ורביהבשביל שלא נשאו נשים ע"כ דמצוות 
ולפי"ז אין  ,הן רי תורותפדשבעה ס וע"כגדולה מת"ת, 

, ולפי"ז לא מהני נח ןמקבלין גרים, ותשובה לא מהני לב
ושפיר ראוי לבא עליו היסורין ולכן אמר אף  ,תשובת תרח

 זאת יחרד לבי ודו"ק.ל
 
 
        דהנה חטאם של בני אהרן שבעבור זה מתו עוי"ל,  ו(

מפני שלא נשאו נשים ולא עסקו  )דף ס"ד.(איתא במסכת יבמות 
הלכה  )דף כ"ט:(קידושין מסכת דאיתא באך י"ל,  .פריה ורביהב

 ילמוד תורה מדברי ר' יצחק, ר' נושא אדם אשה ואחר כך 
ולא פליגי הא לן  ,ורהחיים בצוארו ויעסוק בתינן אמר ריוח

עיי"ש, ולפי"ז בני אהרן סברו כהמ"ד ילמוד תורה  והא להו
ואחר כך ישא אשה, וחפצו להשלים עצמם בתורת השם, 

 ולאחר כך ישאו אשה.
 

וכתב בספר ורש"י ותוס' מדחיקים בפירושם הא לן והא להו, 
מסכת י"ל פירוש אחר, לפי"מ דאיתא בד )פרשת לך(פרדס דוד 

מושבות כל מקום שאתם  בשלמא למ"ד :(ף ל"ז)דקידושין 
, היינו דכתיב )ומושב דכתיב גבי חדש לאו לירושה וישיבה אתא(יושבים משמע 

ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח, ממחרת הפסח אכול 

ו מעיקרא לא אכול, אלמא אקרוב עומר והדר אכול, וכתב
 בירושלמי מקשה למה לא אכלו מצה מחדש, )ד"ה אקרוב(התוס' 

יבוא עשה דבערב תאכלו מצות וידחה ל"ת דחדש, ומתרץ 
דאין עשה דקודם הדיבור דוחה ל"ת שלאחר הדיבור, אי נמי 

  .גזירה כזית ראשון אטו כזית שני
 

רוצה  )דף ה:(יבמות מסכת ובשו"ת יד אליהו מקשה מהא דב
     מפסח ומילה ותמידשיש בו כרת הגמ' ללמוד דעדל"ת 

ופריך מה להני  בה כרת,שהם דוחין לא תעשה דשבת שיש 
)דפסח ומילה הוי לפני הדיבור, וגם מצוות הקרבת תמיד מבואר שכן ישנן לפני הדיבור 

  משמע דעשה דלפני הדיבור , דהיה לפני הדיבור( חגיגה )דף ו.(מסכת ב
חמור, ובירושלמי משמע דקל, ועכצ"ל דהש"ס דילן פליג 

דיפא עקודם הדיבור עשה דדוס"ל לתלמודא דידן אירושלמי 
  .לענין דחיית לא תעשה

 
ות"ת עשה  ,הוה עשה דקודם הדיבור פריה ורביהוא"כ י"ל ד

ס"ל דלאחר הדיבור, וא"כ שפיר משני הא לן לבני בבל ד
הוא עשה דקודם  פריה ורביהדעשה דקודם הדיבור חמור ו

הדיבור, ולכן ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה, הא להו היינו 
דקודם  עשהלבני ארץ ישראל דס"ל כשיטת הירושלמי הנ"ל ד

, עכ"פ עכ"ד הדיבור קל א"כ ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה
מבואר מזה דזה אם ילמוד תורה ואחר כך ישא אשה או לא, 

 תליא אי עשה דקודם הדיבור אליפ טפי או גריע טפי.
 

שיטת ש"ס בבלי דלא  כתב לבאר ג' לשבה"ג( )דרושובספר ערבי נחל 
מחדש, דהנה חש לקושית הירושלמי דאמאי לא אכלו מצה 

כתב, האוכל מן החמץ  )פ"א ה"ז(הרמב"ם הלכות חמץ ומצה 
עצמו בפסח כל שהוא הרי זה אסור מן התורה שנאמר לא יאכל 

עיי"ש, והמפ' הקשו על הרמב"ם, דלמ"ל קרא  )בצירי(חמץ 
מיוחד על חמץ דאסור בחצי שיעור, תיפ"ל דבכה"ת קיי"ל 

  .דח"ש אסור מה"ת עכ"ק
 

, דלכן )סי' י"ז(ץ בשם המהרלנ"ח וכתב המשנה למלך לתר
איצטריך קרא מיוחד לאסור חצי שיעור גבי חמץ בפסח, משום 

)דף יומא מסכת דאיסור חמץ לא דמי לחלב אשר משם ילפינן ב

דחצי שיעור אסור מה"ת, משום דחלב אסור לעולם ולא  ע"ד.(
היה לו שעת הכושר, משא"כ בחמץ שמותר קודם הפסח, וגם 

הפסח, ולכן בעינן קרא דלא יאכל לאסור יש לו היתר לאחר 
 חצי שיעור עכ"ד.

 
פסק דחדש אינו נוהג בשל עכו"ם,  )סי' ר"צ(והנה הב"ח ביור"ד 

, דכשנכנסו )פ"ג דחלה(והקשו עליו מהירושלמי מובא בר"ש 
ישראל לארץ אפילו מצאו תבואה ישנה היתה אסורה משום 

ובת גאוני )בתשחדש, והלא היה תבואה של עכו"ם, והשיב הב"ח 

, משום דאחר שבאו ישראל לארץ זכו בהתבואה ההוא בתראי ס"א(
והוי כאלו היתה תבואה שלהם למפרע, אבל קודם ביאתם 

  .לארץ באמת לא היה באותה תבואה איסור חדש



 

 ט 

ולפי"ז א"א לתרץ כדברי הג"ר יהונתן שלכן לא אכלו מצה 
מן החדש כיון דהשיעורין נשתכחו, דאכתי הו"ל לאכול 

ואה הישנה, ולא היה מקום לחשוש שמא יאכלו רק מהתב
חצי שיעור, דלא היה שייך איסור חצי שיעור באותו חדש, 
כיון דלא הוי דומיא לחלב, דהרי להתבואה הישנה היתה לו 

 שעת הכושר קודם ביאתם לארץ. 
 

פליגי אמוראי אי ארץ ישראל  )דף קי"ט.( א בתראבבמסכת אך ב
כבר  ישראל ץאמרינן דארמוחזקת לנו מאבותינו או לא, ואי 

היתה מוחזקת להם מהאבות נמצא דגם קודם ביאתם לארץ 
היתה התבואה של ישראל והיתה אסורה משום חדש, וא"כ 

  .לא היה לו שעת הכושר
 

אמור מעתה דמשו"ה לא קשיא להש"ס בבלי קושית 
ה דוחה שהירושלמי מפני מה לא אכלו מצה מחדש מטעם ע

ו היתה מוחזקת לנ ישראל ץ, דש"ס בבלי ס"ל דארלא תעשה
מאבותינו, וא"כ לא היה להתבואה שעת הכושר, וכיון 
ששכחו השיעורים לא יכלו לאכול מצה מדין עדל"ת דשמא 

  .לא יאכלו כשיעור וכנ"ל עכ"ד
 

כבר היתה מוחזקת ישראל  ץהיוצא לנו מזה דאי ס"ל דאר
, וי"ל כא הוכחה דעשה שלפני הדיבור קלישמאבותינו לי

למוד תורה ואחר עשה דלפני הדיבור אלים טפי, ואמרינן יד
 . כך ישא אשה

 
)דרוש ובספר שמנה לחמו  )עמוד שני אות י"א(ה שבעה בספר עמודיו

 ביוא ובאו היסורים על ,דיעקב נתגלגל באיובכתבו,  לסוכות פ"ב(
 .החטא דשתי אחיות עיי"שכדי לתקן 

 
כתב וז"ל, אך יש ליעקב  )פרשת דברים(ובספר נחלת עזריאל 

אחיות, משום דעיקר עריות נוהג  תירוץ אחר על מה שנשא ב'
בארץ ישראל דכתיב ויתן להם ארצות גוים בעבור ישמרו 
חקיו, ועריות נקראים חוקים, וקודם שניתן להם ארץ ישראל 

  .אין איסור עריות בחוץ לארץ
 

אך הני מילי דיש להם תירוץ זה, אי ס"ל ארץ ישראל אינה 
משום  מוחזקת מאבותינו, אז יש תירוץ ליעקב בשתי אחיות

ומותר, משא"כ אי ס"ל ארץ  לארץ ץדאז הוי לגבי יעקב חו
דאמר הקב"ה  ארינו, כדאמרינן בגממאבותישראל מוחזקת 

לאברהם קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כדי שיקנה 
, דה"מ יש חילוק לארץ ץבהילוך, אין ליעקב תירוץ מכח חו

קודם שניתן להם ארץ ישראל,  לארץ ץבין ארץ ישראל לחו
ם ארץ ישראל אין חילוק בין ארץ ישראל אבל אחר שניתן לה

  .לחו"ל לענין עריות עכ"ל
 

מבואר מזה דאפשר להמליץ בעד יעקב אבינו על מה שנשא 
 ב' אחיות רק אי ס"ל ארץ ישראל אינה מוחזקת מאבותינו.

דעד עתה לא התרעם איוב על  ומעתה יבואר המדרש,
קב יעהיסורין באים עליו הוא בשביל היסורין, דס"ל דהטעם ד

על אבל כשראה איוב מיתת נדב ואביהוא , נשא שתי אחיותש
שלא נשאו נשים, וע"כ דס"ל ישא אשה ואחר כך ילמוד 

ולפי"ז י"ל תורה, ולפי"ז ס"ל דעשה דקודם הדיבור גריע, 
יעקב לא חטא  א"כדארץ ישראל אינה מוחזקת מאבותינו, 

בלקיחת שתי אחיות, ולכן התרעם על היסורין ואמר אף לזאת 
 חרד לבי ודו"ק.י

 
בפסוק וידבר משה אל  יב(-)פרשה י שמיני דהנה בפרשתעוי"ל,  ז(

אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, פירש"י הנותרים 
מן המיתה, מלמד שאף עליהם נקנסה מיתה על עון העגל, 
הוא שנאמר ובאהרן התאנף ה' מאד להשמידו, ואין השמדה 

פריו ממעל, ותפלתו של אלא כילוי בנים שנאמר ואשמיד 
  משה בטלה מחצה שנאמר ואתפלל גם בעד אהרן בעת 
ההוא עכ"ד, מבואר מזה שסיבת מיתת נו"א היתה בשביל 

 חטא העגל.
 

וירא אהרן ויבן  ג(-)פרשה יוהנה מבואר במדרש רבה פרשת צו 
מזבח לפניו, מה ראה, אמר אהרן אם בונין הן אותו הסרחון 

ון בי ולא בישראל עיי"ש, נתלה בהם, מוטב שיתלה הסרח
איתא, מה ראה, א"ר בנימין בר יפת  )דף ז.(ובמסכת סנהדרין 

א"ר אלעזר, ראה חור שזבוח לפניו, אמר אי לא שמענא להו 
השתא עבדו לי כדעבדי בחור, ומיקיים בי אם יהרג במקדש 
ה' כהן ונביא ולא הויא להו תקנתא לעולם, מוטב דליעבדו 

א בתשובה עיי"ש, ועיין לעגל אפשר הוה להו תקנת
במהרש"א ובמהר"ץ חיות שכתבו ביאור לדבר דעל הריגת 

 נביא לא היה אפשר להם לעשות תשובה עיי"ש.
 

כתב דצ"ב סברת אהרן  דף צ"ב.()פרשת שמיני ובספר זרע ברך 
במה שעשה את העגל כדי לזכות את ישראל, הלא איתא 

פת בתנור  , בעי רב ביבי בר אביי, הדביק)דף ד.(שבת מסכת ב
התירו לו לרדותו קודם שבא לידי חיוב חטאת או לא התירו, 
א"ל רב אחא לרבינא היכי דמי, אילימא בשוגג ולא אידכר 
ליה למאן התירו, ואלא לאו דאי הדר ואידכר מי מחייב והתנן 
כל חייבי חטאות אינן חייבים עד שתהא תחלתן שגגה וסופן 

סקילה מיבעי ליה,  שגגה, ואלא במזיד קודם שיבואו לאיסור
אמר רב שילא לעולם בשוגג ולמאן התירו לאחרים, מתקיף 
לה ר"ש וכי אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך וכו' 
עיי"ש, מבואר מזה דלא אמרינן חטא כדי שיזכה חבירך 

 עכ"ד הזרע ברך.
 

ד"ה ויראה כתב ליישב, עפי"מ  (שמיני )פרשתובספר שארית יעקב 
גיטין מסכת ה וכי אומרים, מהא דתנן בד" )שם(שהקשו התוס' 

, מי שחציו עבד וחציו בן חורין כופין את רבו להוציאו )דף מ"א:(
כל המשחרר עבדו  )דף ל"ח:(גיטין מסכת לחירות, אף דקיי"ל ב

 פריה ורביהעובר בעשה דלעולם בהם תעבודו, ותירצו שאני 



 

 י 

התם בר' אליעזר שנכנס לבית  דמצוה רבה היא, כדמשני
צא שם עשרה ושיחרר את עבדו להשלימו המדרש ולא מ

  .לעשרה, מצוה דרבים שאני עיי"ש
 

 ולפי"ז יש להמליץ כן גם לגבי אהרן, שכיון שהיה לצורך 
רבים לזכות את כלל ישראל, בכה"ג אמרינן חטא כדי שיזכו 

 רבים עכ"ד.
 

שכתב וז"ל, ושמעתי ממורי  (שמיני )פרשתועיין בספר כסף נבחר 
"ל שהיה אב"ד דק"ק פראג, על הא הגאון מהר"ר שמעון זצ

דאמרינן דאהרן כוונתו היתה לשם שמים, אמר מוטב שיתלה 
הסרחון בי ולא בהם בעשותו העגל, וע"ז קשה וכי אמרינן 
לאדם עמוד וחטא כדי שיזכה חבירך, ותירצו בתוס' היינו 
דוקא ליחיד אבל לרבים אמרינן, ואמר זה פירוש הפסוק, 

לה לא נמצא בשפתיו ורבים השיב תורת אמת היתה בפיהו ועו
מעון, דלכאורה קשה היאך קאמר ועולה לא נמצא בו, הא 
עשה את העגל, דאי"ל דעשה את העגל כדי לזכותם, דקשה 
וכי אמרינן לאדם עמוד וחטא כדי שיזכה חבירך, לזה קאמר 

 ורבים השיב מעון כמו שמתרצין התוס' עכ"ל. 
 

י ברוך על הטו"א אך יש להעיר לפימש"כ הב"ט בהגהות אמר
ובספר  )סי' ס"ב(ובשו"ת כתב סופר חאו"ח  )דף כ"ח:(ר"ה מסכת 

, דהטעם דאמרינן לאדם חטא כדי )סי' י"ח(חמדת ישראל ח"ב 
שיזכה חבירך, משום דכל ישראל ערבים זה לזה, ואם יניח 
לחבירו לעבור עבירה, יש לו גם כן עבירה זוטא, ולכן 

ולחברך רבה, עבור  אומרים מה לך לחטוא עבירה קלילה
אתה בקלה ויהיה חבירך ניצל מחמורה עיי"ש, וכ"כ בשו"ת 

 .)סי' י"ח אות ח'(בית יצחק חאו"ח 
 

דבני ישראל  )סי' תקל"ח(בשו"ת אבני נזר חאו"ח  ולפימש"כ
 היו אנעשו ערבים זה לזה אחר שעברו את הירדן, ובמדבר ל

עיי"ש, נמצא דבמדבר לא אמרינן לאדם חטא  ה לזהערבים ז
 ביל שיזכו רבים, ולכן נענש אהרן ומתו שני בניו.בש

 
כתיב כל אלמנה  כ"א(-)פרשה כ"בבפרשת משפטים אך י"ל, ד

ויתום לא תענון, אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי 
שמע אשמע צעקתו, וכתב הבעל הטורים, תענון בנו"ן לשון 
רבים, אם ענה תענה לשון יחיד, לומר אחד עינוי מרובה 

ינוי מועט, דבר אחר לומר שכל ישראל ערבים זה ואחד ע
  .בזה, שאפילו אם ענה האחד כאלו ענו כולם עיי"ש

 
הרי לן שני טעמים למה מתחלה כתיב לשון רבים ולבסוף 
לשון יחיד, חדא דבא ללמד דאחד עינוי מרובה ואחד עינוי 

, ולפי"ז י"ל דאף מועט אסור, והב' שכל ישראל ערבין זה בזה
 .דבר כבר נעשו ערבים זה לזהבעת היותם במ

 
דפליגי  )דף רל"א מדפה"ס(וכתב בספר תולדות יצחק פרשת וישב 

בזה, דאי ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, א"כ ענה תענה 
נמי לא אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם, וילפינן מן ענה 
תענה אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט, א"כ מה בא ללמד 

חילה תענון בלשון רבים ואח"כ אמר אם ענה מה דכתיב מת
שהוא לשון יחיד, דאי"ל דבא ללמד אחד עינוי מרובה ואחד 
עינוי מועט, דהלא כבר נלמד מן ענה תענה, ומוכרח לומר 

  .דבא ללמד דכל ישראל ערבין זה בזה
 

אבל למ"ד דברה תורה כלשון בני אדם, א"כ גבי ענה תענה 
אדם, ולא נלמד מיניה  נמי אמרינן דברה תורה כלשון בני

אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט, וא"כ נלמד ממה שנאמר 
מתחלה תענון לשון רבים ואח"כ ענה תענה לשון יחיד אחד 
עינוי מרובה ואחד עינוי מועט, וא"כ אין לן לימוד דכל 

 ישראל ערבין זה בזה עיי"ש.
 
)דרוש ובספר שמנה לחמו  )עמוד שני אות י"א(ה שבעה בספר עמודיו

 ביוא ובאו היסורים על ,דיעקב נתגלגל באיובכתבו,  לסוכות פ"ב(
  .החטא דשתי אחיות עיי"שכדי לתקן 

 
דיעקב יש לו תירוץ על מה  ,כתב )שער י"ז(אך בספר שערי שמים 

ן וב ח,נן דינן כבהיה משום דקודם מ"ת  ,שלקח שתי אחיות
דברה תורה דס"ל לר"מ  ,צטוו על חייבי כריתותנלא  חנ
 עיי"ש.ואיש איש לא אתא לרבות בן נח  לשון בני אדםכ
 

דעד עתה לא התרעם איוב על  ומעתה יבואר המדרש,
יעקב היסורין באים עליו הוא בשביל היסורין, דס"ל דהטעם ד

 אבל כשראה איוב מיתת נדב ואביהוא, נשא שתי אחיותש
דהוא משום חטא העגל, ולכאורה הרי יש לאהרן אמתלא 

עמוד וחטא כדי  זכות את ישראל ואמרינןשעשה זאת כדי ל
אך כיון דבמדבר לא היו ערבים זה לזה לא שיזכה חבירך, 

רה ממה דכתיב אם ולכאו חטא בשביל שיזכו רבים,אמרינן 
ר במדבר נצטוו דכל ישראל ערבים זה בכענה תענה מוכח ד

לא חטא  , א"כלזה, וע"כ דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם
יות, ולכן התרעם על היסורין ואמר אף בלקיחת שתי אחיעקב 

 לזאת יחרד לבי ודו"ק.
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