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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך 
ואיתא  נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק:

קרובו של אדם מהו שיהא  ,הלכה א(-)פרשה הבמדרש רבה 
 ,אלו הן הקרובין ,מותר לו לישב בדינו, כך שנו חכמים

אביו ואחיו ואחי אביו ואחי אמו וכו', למה כן, אלא 
כן הוא פסול לדון, ומה כשם שהקרוב פסול להעיד 

כתיב ונגשו הכהנים בני  ,אמר רשב"י ,ראית לומר כן
לוי כי בם בחר ה' אלקיך לשרתו ולברך בשם ה' ועל 
פיהם יהיה כל ריב וכל נגע, בא וראה הקיש נגעים 
לריבים וריבים לנגעים, מה נגעים ביום אף ריבים 
 ביום, ומה ריבים פרט לקרוב אף נגעים פרט לקרוב

וצ"ב דלפום ריהטא אין שום הבנה לקשר הדברים על  עיי"ש,
 הפסוק שפטים ושטרים תתן לך. 

 
)גליון והנבס"ד, עפימש"כ השפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא 

לבאר שאלת המדרש מהו שיהא מותר לו לישב בדינו, ולא  י"ז(
אמר מהו שיהא מותר לו לדונו, די"ל הכוונה בזה, דהנה המל"מ 

הביא מתשובת מהרח"ש, דכי היכי דגבי  ה"ה( )פט"זבהל' עדות 
עדות קיי"ל דאם נמצא אחד מהן קרוב או פסול בטלה העדות, 
ה"נ גבי דיינים אפילו היו חמשה, כל שנמצא ביניהם אחד קרוב 

  .פסול הדין בטל וכ"כ הכנה"ג עיי"שאו 
 

חולק ע"ז וס"ל דגבי דיינים לא אמרינן  )סי' ל"ו סק"ז(אמנם בקצות 
 ,)דף ג.(סנהדרין מסכת ביא ראיה מהא דאמרינן בהכי, וה

דכתיב בצדק תשפוט  )בהודאה והלואה(מדאורייתא חד נמי כשר 
)תגרין שאין בקיאין בטיב , אלא משום יושבי קרנות )תשפוט לשון יחיד(עמיתך 

אטו בתלתא מי לא הוו  ,, ופריך הגמ'דינין ויזכה את החייב ויחייב את הזכאי(
בתלתא אי אפשר דלית בהו חד דגמיר  ,ייושבי קרנות, ומשנ

עיי"ש, ואי אמרינן דבדיינים נמי  )ששמע מחכמים ומדיינין הלכות דין מלוה(
ס"ל דנמצא אחד מהם קרוב או פסול כל הדין בטל, א"כ מה 
מהני דאית בהו חד דגמיר, נהי דחד דגמיר סגי, אבל כיון שעתה 

א סביר אינו נצטרף עם הפסולים, דהא כל מי שאינו לא גמיר ול
דיין כלל, וכמש"כ בעל המאור בסוגיא דשיקול הדעת, דכל מי 
שאינו לא גמיר ולא סביר אין דינו דין כלל בין טעה ובין לא 
טעה, ובע"כ דגבי דיינים לא אמרינן נמצא אחד מהן קרוב או 

  .ול דיתבטלו הדיינים הכשרים עיי"שפס
 

, ע"ט בתומים ס"ק כ"ח( )באורים ס"קועיין בספר אורים ותומים סי' מ"ו 
שהאריכו בזה, וזה היה שאלת  )סי' ז' ס"ק כ"ב(ובפתחי תשובה חו"מ 

המדרש, מהו שיהא הקרוב מותר לו לישב בדינו כשיש דיינים 
בלעדו, אם נימא דמבטל הדין כמו בעדות, דגבי עדות כולם 
בטלה, ה"ה הכא נתבטלו כל הדיינים, או לא, דאמרינן כסברת 

הו שדקדק בלשונו מהו שיהא מותר לו לישב הקצות הנ"ל, וז
, ועיין מש"כ בספר מנחת יהודה השפע חיים זצ"ל בדינו עכ"ד

 וירושלים.
 

איתא, אין מזכירין שם המזכים ולא שם  )סי' י"ט ס"ב(והנה בחו"מ 
המחייבים, אלא כותבים סתם פלוני בא עם פלוני בעל דינו לפני 

חייב, ובפתחי תשובה  בי"ד, ומדבריהם יצא פלוני זכאי ופלוני
אודות אחד מן הדיינים שלא  )סי' קמ"ז(הביא מהחות יאיר  )ס"ק ד'(

רצה לחתום על הפסק דין, באמרו ששני חביריו טעו ורבו עליו, 
והדבר ברור לו שאין הדין כך, ואיך יחתום על שוא ושקר, וכתב 

דהא בכה"ג  ,שאין בדבריו ממש, דמחזי כשיקרא אין כאן
הם גם בטוח הוא מעונש שמים מאחר שהוא כותבין ומדברי

הגיד דעתו לשם שמים מאי אית ליה תו למיעבד, והתורה אמרה 
אחרי רבים להטות, וגם אין חשש פן יתברר שטעו ויצטרכו 

בהג"ה,  )בסי' ס"ג(לשלם, דז"א דהוא יהיה פטור לשלם כמש"כ 
ואחר שאין לו טעם נכון ודאי ראוי לענוש הדיין המונע לחתום 

  .פין אותו עיי"שמה שכו מלבד
 

וכתב הפתחי תשובה דכבר נחלקו בזה גדולי ישראל, כמש"כ 
מחלוקת בזה, בין הב"י ומהר"מ מטראני,  )בהגה"ט אות ז'(הכנסה"ג 

כתב שאין צריך לחתום, ובתשובת  )ח"ב סי' קע"ג(שהר"מ מטראני 
כתב דצריך לחתום, והרדב"ז  )סי' י"ט(הב"י שם וכן באבקת רוכל 

דאם מניעת חתימתו אינה מבטלת המעשה אין כופין  הכריע
אותו לחתום, ואם חתימתו גורמת מניעת המעשה מחוייב הוא 

ר נראה דעתו כהרדב"ז, וכ"כ בשע )סק"ב(לחתום, ובקצות 
  .המשפט דנ"ל להלכה כדברי המכריע

 
אכן התומים הסכים לגמרי לדעת הב"י שצריך לחתום, והביא 

 י יוחנןבדאיפלגו בזה ר )פ"ג ה"י(ן מה דאיתא בירושלמי סנהדרי
היו  )לפסק דין(גמרו את הדבר  )במתני'(, דאיתא שם ש לקישיור

וכו', אמר ר' יוחנן כופין את המחייב  )לבעלי דינין(מכניסין אותן 
, ור"ל אמר )כופין אותו לחתום עמהן על זכאי מאחר שחביריו רבו עליו(שיכתוב זכאי 

בין בפסק דין כל הדעות החולקין )כותהמחייב כותב חייב והמזכה כותב זכאי 

פלוני ופלוני היו מחייבין ופלוני ופלוני מזכין ורבו אלו על אלו לזכות לזה ולחוב לזה וממילא שמעינן 

עיי"ש, וידוע דהלכה כריו"ח  לר"ל דאין כופין לזה שחבירו רבו עליו לחתום עמהן(
 לגבי ר"ל עיי"ש.



 

 ב 

)דף ר דברי התוס' ב"ק כתב לבא )בסוף הספר כלל א'(ובספר גט פשוט 

ד"ה קמ"ל שהקשו, מפני מה אין הולכין בממון אחר הרוב  כ"ז:(
ליתי בק"ו מדיני נפשות, ומה דיני נפשות דחמירי אמר רחמנא 
זיל בתר רובא דיני ממונות לא כל שכן, ותירצו דהתם גבי דיינים 
שאני, דחשיב מיעוט דידהו כמי שאינו, וליכא למימר התם אוקי 

קת מריה דהא בי"ד מפקי מיניה, אבל גבי שאר ממון ממונא בחז
דאיכא מיעוט וחזקה לא אזלינן בתר רובא עכ"ד, וביאר דבריהם 
דמשו"ה גבי דיינים חשיב מיעוט דידהו כמי שאינו, דכיון 
שאמרה תורה אחרי רבים להטות, צריכים מיעוט הדיינים לבטל 

תם אלא דעתם מפני סברת הרוב, ואינם יכולים להורות כפי סבר
כסברת הרבים, כדאיתא בפרק הנחנקין גבי זקן ממרא, ואף 
בב"ד של שלשה אם רבו המזכין על המחייבין או איפכא, ודאי 
דאה"נ מי שלא הסכים עם הרוב אינו יכול להורות כסברתו נגד 
חביריו הרבים, ואם הוצרכו בי"ד של שלשה לחתום פסק דין, 

ש"כ הרדב"ז ומרן מחוייב הדיין השלישי לחתום עם הרוב כמ
ז"ל, ואפילו לדעת המבי"ט דאין צריך לחתום, מ"מ מודה הוא 
דאינו יכול להורות אלא כסברת הרבים, וזהו כוונת התוס' 
דהמיעוט כמאן דליתא, שאינם יכולים מיעוט הדיינים להורות 
אלא כסברת הרבים, והיינו דסיימו וכתבו וליכא למימר התם 

י"ד מפקי מיניה, כלומר כל אוקי ממונא בחזקת מריה דהא ב
כללות הבי"ד גם המיעוט שהיו מסייעים אותו מבטלים דעתם 

 ומצטרפים עם הרוב להוציא הממון מידו וכו' עיי"ש.
 

דזה אי הבי"ד נפסל  ,)סי' ג' אות י"ג(וכתב בשו"ת דברי יציב חחו"מ 
בהצטרפות הקרוב, תליא אי מיעוט הדיינים צריכים לבטל 

וב, דלצד שמוכרחים לפסוק הדין בתור דעתם לגמרי מפני הר
כללות הבי"ד, וכלשון הגט פשוט על דברי התוס' שכתבו דהא 
בי"ד מפקי מיניה כלומר כל כללות הבי"ד, גם המיעוט מבטלים 
דעתם ומצטרפין עם הרוב להוציא הממון מידו עיי"ש, אז 
אמרינן דבנמצא אחד קרוב או פסול נפגם כח כללות הבי"ד ואין 

פסוק על פי הנשארים, אבל אם פסק בי"ד הוא מפי רוב יכולים ל
דיינים שבבי"ד ולא בתור כללות הבי"ד, כי אין השלישי חייב 
לבטל דעתו וממילא לא נעשה כללות הבי"ד כגוף אחד, א"כ גם 
בנמצא אחד קרוב או פסול עדיין הדין מתקיים בשלשה 
 הנשארים, והוי הקרוב או פסול כאלו אינו וכדברי הריב"ש,

ושאני דיינים מעדות, דענין עדות ודאי הוי גדר כלליות ולא 
בתור שנים פרטיים, וכדחזינן נמי דכל מקום שהאמינה תורה עד 

ועוד, והיינו  )דף פ"ח:(יבמות מסכת אחד הרי כאן שנים עיין ב
משום דלא הפרטיים קובעים אלא גזירת הכתוב להאמין 

אחד הרי זה  לכללות גוף העדות, ובמקום שהאמינה תורה עד
ג"כ גוף של עדות, ולכן ג"כ בנמצא אחד קרוב או פסול, כל 

 העדות בטלה משא"כ בדיינים עכ"ד.
 

הביא דברי  )סי' ג' אות א'(ובספר ישועות ישראל הלכות דיינים 
המשנה למלך הנ"ל וכתב, ולכאורה יראה דהוא פלוגתא 

ורו במשנה, ה ה"ד(-)פ"אדאמוראי, דאיתא בירושלמי מסכת הוריות 
בית דין וידע אחד מהן שטעו ואמר להם טועין אתם, או שלא 

היה מופלא של בית דין שם, או שהיה אחד מהן גר או ממזר או 
, או זקן, שלא ראה לו )דאלו שאינן מיוחסין אינן ראוין לסנהדרין כדיליף בגמרא(נתין 

ר כאן הרי זו פטור שנאמ )אינן ראוי לדון דיני נפשות שסתמן אכזרים הן(בנים 
עדה ונאמר להלן עדה, מה עדה האמורה להלן כולן ראוין 

 להורייה, אף עדה האמורה כאן כולן ראוין להורייה.
 

, מה את לא גר )ודרשינן עמך בדומין לך(ובגמרא, כתיב והתיצבו שם עמך 
ולא נתין ולא ממזר אף הן לא גרים ולא נתינים ולא ממזרים ולא 

לה שהיה בבית דין דאע"ג דאין ראוי לדון דיני נפשות )דמשכחת עבדים, ופריך, ניחא גר 

)ואע"ג דגם ממזר בית דין ממנין ממזרין  )קשיא(, ממזר מ"מ ראוי לדון דיני ממונות(

כשר לדיני ממונות כדאמרינן בפ"ד דסנהדרין הכל כשרין לדיני ממונות לאתויי ממזר מיהא הכא דבב"ד 

הוראת בי"ד הגדול הוא דאיירי קרא ואמרינן בעשרה הגדול שבירושלים עסקינן וכדאמרינן לעיל דב

, רב הונא יוחסין דבירושלים נהגו בעצמן סילסול ולא היו ממנין ממזרין אפילו לדיני ממונות(
)אותן וקמ"ל לענין הוראה דבדאיכא חד שאינו ראוי והורו דאין הוראתן אמר בשעברו ומינו 

ראוין להוראה דקתני היכי משכחת לה  )פליגי בהני דאין, רבי חנניא, רבי מנא, הוראה(

, חד אמר בתוך שבעים, ןחרנה אמר חוץ שיהו בבי"ד דהא אין ממנין אותן(
)דמיירי שלא היו בכלל הסנהדרין אלא חוץ לשבעים, מאן דאמר חוץ לשבעים 

)דכיון שנמצא אחד פסול בטל כל ניחא  לשבעים היו ובשעת הוראה ישב אחד מהן בתוך השבעים(

הא חוץ  )ומשני לה בדיעבד(, ומאן דאמר בתוך שבעים כמו בעדים(הבית דין 
, מכיון שאינו ראוי )לא בעי לאוקמי למתניתין ומאי טעמא(לשבעים לא 

)ואינו מבטל הוריית השבעים, ולא דמי לעדים, וכמש"כ בקצות הל' להוראה נעשה כאבן 

 יי"ש.ע דיינים שבדיינים לא אמרינן נמצא אחד מהן קרוב או פסול וכו'(
 

ומשמע דהיינו הך ספיקא אי אמרינן גם בבי"ד דבטל כל הוועד 
כיון שאחד מהם אינו ראוי, אמנם נראה די"ל דאף מאן דס"ל 
דאינו מבטל כל הוועד י"ל דדוקא בגר או שאר פסולין הנזכרין 
במשנה אבל לא בקרוב ושאר פסולי עדות, דהנה הא דאמרינן 

ול דבטל כל הוועד הוא גם בדיינים אם נמצא אחד קרוב או פס
, )פרק ג ה"ט(דמקשינן דיינים לעדים כמבואר בירושלמי סנהדרין 

ומניין שלא יהו הדיינין קרובין זה לזה, אמרה תורה הרוג על פי 
עדים הרוג על פי דיינין, מה עדים אין קרובין זה לזה אף דיינין 

דף )הביאו הרי"ף  )ה"ט(אין קרובין זה לזה עיי"ש, ובפרק זה בורר 

בדיינים קרובים דילפינן דיינים מעדים,  )אות ל"ב(והרא"ש  ח:(
וכשם דילפינן שאר פסלות הדיינים מעדים ה"נ ילפינן האי פסול 

  עיי"ש. נמצא אחד קרוב או פסולד
 
ובשאר דוכתי  )דף ל"א.(שבועות מסכת וב )דף ע"ח:(יבמות מסכת בו

ה ואוקי איפלגי תנאי אי אמרינן דון מינה ומינה או דון מינ
באתרה, ולמאן דאמר דון מינה ואוקי באתרה י"ל דכל שפסול 
לדון אף שכשר להעיד פוסל השאר כמו דפוסל לעדות, אבל 
למ"ד דון מינה ומינה ס"ל דאינו פוסל רק מי שפוסל לעדות, 
אבל מי שאינו פוסל לעדות אינו מבטל שאר הדיינים, וכיון 

נים לא פסולי עדות דבמתניתין בהוריות לא נזכר רק פסול הדיי
 לכן ס"ל לחד מ"ד דאינו מבטל השאר עכ"ל.

 
תנו רבנן יכול יוצא אדם ידי , )דף ל"ה:(פסחים מסכת ואיתא ב

שלא נתקן, ופריך הגמ' כל טבל נמי הא לא נתקן,  חובתו בטבל



 

 ג 

אלא בטבל שלא נתקן כל צורכו, שנטלה ממנו תרומה גדולה 
ולא מעשר שני, ולא נטלה ממנו תרומת מעשר, מעשר ראשון 

, תלמוד לומר לא תאכל עליו חמץ שבעת ואפילו מעשר עני מנין
ימים תאכל עליו מצות, מי שאיסורו משום בל תאכל עליו חמץ, 
יצא זה שאין איסורו משום בל תאכל חמץ אלא משום בל תאכל 

ואיסורא דחמץ להיכא אזלא, ומשני אמר רב הגמ', טבל, ופריך 
אין איסור חל על איסור, דתניא ששת הא מני ר"ש היא דאמר 

)דאין איסור דיום הכיפורים חל על ר"ש אומר באוכל נבילה ביוה"כ פטור 

  .עיי"ש איסור נבילה(
 

הקשו, דלמ"ל קרא משום  ד"ה (.)דף לכה וסמסכת והנה התוס' ב
דאינו יוצא במצה של טבל תיפ"ל משום דהוי מצוה הבאה 

בת מצה, ותירץ בעבירה, דקא אכיל איסורא ונפיק ידי חו
דלכאורה תמוה קושייתם, דהא לולי הדרש  )סי' צ"ו( ההשאגת ארי

דיצא זה שאין איסורו משום בל תאכל חמץ היה דוחה העשה 
דאכילת מצה להל"ת, א"כ אין כאן עבירה, אך י"ל דל"ש למימר 
עדל"ת, דטבל שלא ניטלה ממנו תרומה או תרומת מעשר דהוא 

יתה, ושוב הוי מצוה הבאה במיתה אין עשה דוחה לל"ת שבמ
בעבירה, אך הגמ' הוצרך ליתן טעם על טבל שלא ניטל ממנו  
מעשר עני ומעשר שני דזה אינו במיתה רק לוקה, כמש"כ 

 , ומיושב קושית התוס' עיי"ש.ה"כ(-)פ"יהרמב"ם בהל' מאכ"א 
 

הביא מש"כ התוס'  )סי' ח'(אמנם בשו"ת באר יצחק חאו"ח 
"ה אי מהתם וכו', שכתבו בתי' השני ד )דף פ"ו.(יבמות מסכת ב

דטבל הטבול למעשר עני ג"כ במיתה, וכן איתא בירושלמי 
להדיא אליבא דרב דטבל הטבול למעשר שני  )פ"ד(מסכת דמאי 

ג"כ במיתה ודלא כהרמב"ם, וא"כ שפיר הקשו התוס' דלמה 
צריך קרא דאינו יוצא בטבל, הא בלא"ה ידעינן דאינו יוצא 

לל"ת של מיתה הו"ל מצהב"ע להנך דסברי דכיון דאינו דוחה 
 )שם ענף ב'(דמצוה הבאה בעבירה דאורייתא, וכתב הבאר יצחק 

, דאכל כזית ה"ג(-)פט"ולתרץ, עפימש"כ הרמב"ם בהל' מאכ"א 
חלב מעורב בג' ביצים גריסין בשאר איסורין לוקה ואינו חייב 
כרת, וי"ל דסברת הרמב"ם בזה, דכיון דטעם כעיקר נלמד 

, והנה )דף מ"ד:(פסחים מסכת י מדין ומשרת דנזיר כמבואר במגעול
מגעולי מדין הא מבואר שיטת הרב ר' יוסף מאורליינש מובא 

 )דף ס"ז.(ע"ז מסכת ד"ה ורבא אמר וכו', וב )דף צ"ח:(בתוס' חולין 
ד"ה א"ר יוחנן, דאינו רק בעשה, ומש"כ הרמב"ם דלוקה על 

כ הרמב"ם בהל' טעם כעיקר משום דיליף כן ממשרת וכמש"
, וכיון דנזיר אין בו כרת רק מלקות, א"כ י"ל ה"ה(-)פ"הנזירות 

דה"ה לכל טעם כעיקר דעיקרו נלמד מנזיר, שאינו חמור מן 
המלמד, ודיו לבא מן הדין להיות כנידון, ודון מינה ומינה, וע"כ 
ל"ש לחייב מיתה וכרת על טעם כעיקר, דלא חמור מן המלמד 

יחא קושית התוס' הנ"ל שהקשו דלמה צריך דהיינו נזיר, ובזה נ
הברייתא למילף מן לא תאכל חמץ דיצא זה שאין בו משום לא 
תאכל חמץ רק משום בל תאכל טבל, הא בלא"ה ידעינן דאין 
עשה דמצה דוחה לל"ת דכרת או מיתה, ולפי שיטת הרמב"ם 
הנ"ל ניחא, משום דהא קיי"ל דאם עירב בעיסת אורז כזית 

)פ"ג דיוצא בה ידי חובתו, כדאיתא במסכת חלה בכא"פ מן חטים 

, וכ"כ הרמב"ם בהל' מצה )דף ע"ח(, ומובא במסכת זבחים משנה ז'(
, וגם יש דס"ל דאף באין כזית בכא"פ יוצא ידי חובת ה"ה(-)פ"ו

, א"כ אם )סי' תנ"ג(מצה כמש"כ הרא"ש בהל' חלה והובא באו"ח 
ינו חייב עירב כזית מצה בכא"פ באורז, אף אם היה טבל א

מיתה, משום דטעם כעיקר לא איתרבאי רק למלקות, כמש"כ 
גבי חייבי כריתות, וממילא ה"ה  ה"א(-)פ"והרמב"ם בהל' שגגות 

במיתה דליתא, דהא אינו רק במלקות, וכה"ג דאינו במיתה 
הו"א שפיר דיוצאין בה ידי חובת מצה, משום דעשה דמצה 

לף מלא תאכל דוחה לל"ת דאינו במיתה, ולכן איצטריך למי
עליו חמץ דיצא זו שאין בו משום לא תאכל חמץ רק משום בל 
תאכל טבל, ומלקות הא חייב אף על כזית בכא"פ כמש"כ 

דר"ש אזיל בזה  )שם ענף ז'(הרמב"ם עכ"ד הבאר יצחק, ועיין 
, )דרוש ז'(לשיטתו דס"ל דון מינה ומינה כמש"כ בדורש לציון 

עיי"ש, עכ"פ מבואר  ושפיר איצטריך למילף מלא תאכל חמץ
מזה מדאיצטריך הקישא למצה של טבל ולא אמרינן דבלא"ה 

 אינו יוצא משום מצהב"ע, דאיכא למידק דדון מינה ומינה.  
 

עפ"י שיטת הר"ת כתב לתרץ קושית התוס' הנ"ל, החת"ס  והנה
בספר הישר דבעבירה בשוגג ליכא משום מצוה הבאה בעבירה 

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

וכ"כ במרדכי ריש פרק לולב הגזול מיפסל משום דל"ה לכם, 
 דבשוגג ליכא משום מצוה הבאה בעבירה.

 
ס"ל דגם  ס"ו(-)פ"ח אות ס"האך המהרי"ט אלגאזי הלכות בכורות 

כ הרמב"ם בשוגג איכא משום מצהב"ע, והביא ראיה ממש"
וז"ל, אין אדם יוצא ידי חובתו באכילת  ה"ז(-)פ"ובהל' חמץ ומצה 

מצה שהיא אסורה לו, כגון שאכלה טבל או מעשר ראשון שלא 
נטלה תרומתו או שגזלה, זה הכלל, כל שמברכין עליו ברכת 
המזון יוצא בה ידי חובתו, וכל שאין מברכין עליו ברכת המזון 

, ומתבאר מדבריו דדין מצהב"ע אין יוצא בה ידי חובתו עכ"ל
, הי"ט(-)פ"אתלוי בדין ברכה, וכיון שהרמב"ם פסק בהל' ברכות 

דכל האוכל דבר איסור בין בשוגג בין במזיד אינו מברך עליו לא 
בתחלה ולא בסוף וכו' עיי"ש, ממילא יש להוכיח דאפילו 
בשוגג נמי איכא פסול דמצוה הבאה בעבירה, וציין להתוס' 

למ"ל קרא דאינו יוצא במצה של טבל תיפ"ל הנ"ל שהקשו 
משום מצהב"ע, ואם איתא דבשוגג לא שייך מצהב"ע, אלמה 
הניחו קושיתם בתימא, הלא י"ל דאיצטריך קרא לאוכל מצה של 
טבל בשוגג, דמשום מצהב"ע ליכא כי אם משום איסור טבל, 
אלא ע"כ דגם התוס' ס"ל דאפילו בשוגג איכא פסול משום 

י חמד כללים מערכת המ"ם -ועיין בספר שד מצהב"ע עיי"ש,
  מה שקיבץ בזה. )כלל ע"ז אות ח'(

 
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 אני דקרא, 



 

 ד 

דו בני ויבריחו עצמן מן הגזל, ה' שונא גזל בעולה ממני ילמ
דהקב"ה שונא ומרחיק כל דבר עבירה שנמאס הדבר 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, 

מצוה דריש טעמא דקרא שפיר י"ל דבשוגג ל"א אבל למאן דלא 
הבאה בעבירה, והתוס' קאי למ"ד דרשינן טעמא דקרא עיי"ש, 

אף מדאיצטריך קרא דלך למעוטי גזולה, הלא נמצא ולפי"ז 
, וע"כ דנפק"מ מצוה הבאה בעבירהבלא"ה אינו יוצא משום 

, והוא מצוה הבאה בעבירההיכא דעבר בשוגג דלא אמרינן 
 שינן טעמא דקרא.משום דלא דר

 
ואיתא במדרש אמר הקב"ה לישראל נתתי לכם את הדינין ונתתי 
לכם את התורה, אם תשמרו את הדינין מוטב ואם לאו הריני 

כתב,  )בפרשתן(נוטל את תורתי מכם עכ"ל, ובספר קול יעקב 
דלכאורה קשה דאיך אם לא ישמרו הדינין יטול מהם התורה, 

דכשעלה משה  ,דף פ"ח:()איתא במסכת שבת , דוכתב לתרץ
מה לילוד אשה  ,אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה ,למרום

בינינו, אמר להן לקבל תורה בא, אמרו לפניו וכו' מה אנוש כי 
תזכרנו וגו' תנה הודך על השמים וכו' עיי"ש, וכתבו המפרשים, 
דטענתם היתה שהתורה תנתן להם מכח דינא דבר מצרא, דכיון 

בהי מרומים, ע"כ יש להם דין מצרנים דהשראת השכינה הוא בג
וזוכים בהתורה עפ"י שורת הדין, ]עיין בספר בני יששכר 

  .עיי"ש[ )מ"ב אות י"ט(חג השבועות במאמרים ל
 

מש"כ בשארית יעקב דהטעם דזכו ישראל לתורה אך יש לתרץ כ
הם במרה הוי להו דין יותר ממלאכי השרת, דע"י הדינין שקדם ל

דכל הדן דין אמת לאמיתו  , )דף י.(בת איתא במסכת ששותף כד
נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית, וא"כ הוי לישראל דינא 
דבר מיצרא ולכן זכו בה ישראל דוקא עכ"ד, ולפי"ז שפיר מובן 
המדרש, אם שמרתם את הדינין אז תזכו בתורה, ואם לאו חזר 
דין מלאה"ש דין בן מיצר שהם קרובים, א"כ נוטל אני תורתי 

נותנה למלאה"ש, אמנם כשתשמרו הדינין אז הוי גם לכו מכם ו
, הרי הקול יעקב דינא דבר מיצרא ואיני נוטלה מכם עכ"ד

דהטעם דצריכים לקיים הדינין כדי שלא יהיה למלאה"ש טענת 
 דינא דבר מיצרא.

 
באותה שעה בקשו מלאכי השרת  ,א(-)פ' כ"חבמד"ר שמות  איתאו

ין של פניו של משה לפגוע במשה, עשה בו הקב"ה קלסטיר
דומה לאברהם, אמר להם הקב"ה אי אתם מתביישין הימנו, לא 
זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו וכו' עיי"ש, ובמדרש 

איתא, כשבא הקב"ה ליתן תורה לישראל,  )מזמור ח'(שוחר טוב 
אומרים לפניו מה אנוש כי תזכרנו, והתחילו המלאכים מדייניו 
ן תורה בשמים וכו', וכשעלה משה ואמרו לפניו אישורך שתת

לקבל פעם שניה את הלוחות אמרו מלאכי השרת והלא אתמול 
עברו עליה שכתבת בה לא יהיה לך אלהים אחרים, אמר להם 
הקב"ה בכל שעה קטיגטין ביני ובין ישראל, והלא אתם 

כשירדתם אצל אברהם אכלתם בשר בחלב, שנאמר ויקח חמאה 
כשהוא בא מבית רבו ואמו  וחלב ובן הבקר, ותינוק שלהם

נותנת לו פת ובשר וגבינה, והוא אומר לה היום למדני רבי לא 
תבשל גדי בחלב אמו עיי"ש, הרי דהמלאכים נדחו מקבלת 

 ע"ה.בינו אברהם התורה מפני שאכלו בשר בחלב אצל א
 

, אמר ר' )דף פ"ו:(בבא מציעא מסכת דאיתא ב ,ולכאורה יש להעיר
ם אל ישנה אדם מן המנהג, שהרי משה תנחום בר חנילאי, לעול

עלה למרום ולא אכל לחם, מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו 
לחם, ואכלו סלקא דעתך, אלא אימא נראו כמי שאכלו ושתו 
עיי"ש, ולפי"ז דלא אכלו בשר בחלב למה נדחו מקבלת התורה, 
אך יש לומר דאעפ"י שלא אכלו ממש מ"מ כיון שנראין כאוכלין 

 )סי' פ"ז ס"ג(שום מראית העין, כמבואר ביור"ד היה בכך פגם מ
דאסור לאכול חלב שקדים עם בשר משום מראית העין אא"כ 
מניח אצל החלב שקדים, ולכן כיון שנראו כאוכלין נדחו 

 מקבלת התורה.
 

הביא דנחלקו קמאי אי ענין  )מערכת ח' כלל נ"ג(י חמד -ובספר שד
מנא  )דף כ"ג.(ת שבמסכת חשד הוא מה"ת, והביאו מהא דאיתא ב

רים תימא דחיישינן לחשדא, דתניא אמר ר' שמעון בשביל ד' דב
הו וכו' ומפני החשד, והיינו אמרה תורה להניח פאה בסוף שד

שהעוברים ושבים לא יהא אומרים שלא הניח פאה, הרי דמן 
התורה חיישינן לחשדא עיי"ש, ובתורת כהנים פרשת קדושים 

כן היה ר' שמעון אומר בשביל ד' הביא נמי הך ברייתא ו י(-)פ"א
הו וכו' ומפני אמרו לא יתן אדם פאה אלא בסוף שדדברים 

מראית העין וכו', כיצד, שלא יהיו העוברים והשבים אומרים 
ראו היאך קצר איש פלוני את שדהו ולא הניח פאה לעניים וכו' 
עיי"ש, וכתב הראב"ד וכן כתב הר"ש משאנץ דר' שמעון 

נן טעמא דקרא ומשו"ה קדריש הני טעמא לשיטתו דס"ל דדרשי
דענין חשד ומראית  )סי' רמ"ד סק"ו וסק"ח(למצות פאה, ועיין במג"א 

עין שוין זה לזה לענין רבים עיי"ש, ולפי"ז י"ל דזה אי חיישינן 
לחשדא תליא אי דרשינן טעמא דקרא, דאי דרשינן טעמא דקרא 

מראית  אז י"ל דלכן אמרה תורה ליתן פאה בסוף שדיהו מפני
עין וחשד, משא"כ אי לא דרשינן טעמא דקרא אז אמרינן 

 דמה"ת לא חיישינן לחשדא ומראית עין.
 

ובזה יבואר שייכות הלכה זו להפסוק הנ"ל, כיון דכתיב שופטים 
ת הדינין, ושוטרים תתן לך, דצריכין להושיב דיינים ולקיים א

 למלאה"ש טענת דינא דבר מיצרא, הוהטעם הוא כדי שלא יהי
שאכלו בשר כיון  ולכאורה הא בלא"ה ל"ש דינא דבר מיצרא

מ"מ כיון שנראין  ,דאעפ"י שלא אכלו ממשבחלב אצל אברהם, 
לא וע"כ דס"ל כאוכלין היה בכך פגם משום מראית העין, 

ה"ת לא חיישינן לחשדא אז אמרינן דמודרשינן טעמא דקרא 
, ולפי"ז י"ל דלכן צריכין הקרא דאינו יוצאין מצוה ומראית עין

ס"ל מעתה י"ל דובדבר הגזול, משום דבשוגג ל"א מצהב"ע, 
דון מינה ואוקי באתרה, ואמרינן דכל שפסול לדון פוסל השאר 

 כמו בעדות, ולכן הביא הך דינא הכא ודו"ק.



 

 ה 

מאיר נתיבים לפרש דברי המדרש, בספר עפימש"כ  ,עוי"לב( 
במסכת יש להוכיח דקרובים רשאים לדון, דאיתא דלכאורה 

משה  ,מרים מי הסגירה, אם תאמר משה הסגירה ,)דף ק"א:(זבחים 
 ,זר הוא ואין זר רואה את הנגעים, ואם תאמר אהרן הסגירה

אהרן קרוב הוא ואין קרוב רואה את הנגעים, ופירש"י דכתיב כל 
קרובים, ריב וכל נגע מה ריבים שלא בקרובים אף נגעים שלא ב

אלא כבוד גדול חלק לה הקב"ה באותה שעה, אמר אני כהן ואני 
שכתבו  )ד"ה אהרן(מסגירה ואני חולטה וכו' עיי"ש, ועיי"ש בתוס' 

דהת"ק ס"ל כל הנגעים אדם רואה חוץ  )פ"ב מ"ה(דפליגי בנגעים 
מנגעי עצמו, ר"מ אומר אף לא נגעי קרוביו ותנא ברייתא דהכא 

מזה דהתוס' פירשו דהך ברייתא דכבוד  כר"מ וכו' עיי"ש, הרי
גדול חלק לה הקב"ה וכו' קאי אליבא דר"מ דקרוב אין רואה 
את הנגע, אבל להת"ק דקרוב רואה את הנגע שפיר י"ל דאהרן 
הוא שהסגירה, ומעתה כיון דחזינן שהסגירו את מרים לשבעה 
ימים, משום דאהרן ראה אותה והסגירה, סברא הוא דקרוב 

 "ה דקרוב כשר לדון כיון דהוקשו נגעים לריבים.רואה נגע, וה
 

דשלישי בראשון  )דף כ"ח.(סנהדרין מסכת אך לפי"מ דאמרינן ב
כשר, שוב י"ל דקרוב פסול לנגעים, ואי תקשה מרים מי 
הסגירה, יש לומר דפנחס ראה אותה והסגירה, ואף דהיה קרוב, 
כיון דשלישי בראשון כשר, אך זהו א"ש למ"ד דכבר נתכהן 

מסכת נחס באותה שעה, אז י"ל דפינחס הסגירה, אבל למ"ד בפ
דלא נתכהן פנחס עד שעשה שלום בין השבטים  )דף ק"א:(זבחים 

בזמן יהושע, שנאמר וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי 
אלפי ישראל וגו', ופירש"י דבכל מקום אתה מוצא פנחס בן 

ר וכאן אלעזר בן אהרן הכהן, אין כהונה כתובה אלא באלעז
כתובה בפנחס עיי"ש, שוב א"א לומר דפנחס ראה אותה 
והסגירה, וע"כ דאהרן ראה אותה והסגירה ומוכח דקרוב כשר 
לנגעים וה"ה לריבים, עיי"ש מש"כ לפרש שייכות דברי המדרש 

 לפסוק הנ"ל.
 

דמקשינן למאן דס"ל דלא נתכהן פנחס עד  )שם(ועיין בזבחים 
יב במעשה זמרי והיתה לו שעשה שלום בין השבטים, והא כת

ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, ומשני ההוא לברכה הוא 
יכול  הכהן, ומיד הי הב, וכתבו בתוס' שברכו הקב"ה שיהידכתי

להיות כהן, אלא שתחלה צריך להלבישו ולמושחו ולחנכו 
בחביתין כדין הדיוטות המתחנכים בחביתין, אבל שמא לא 

מפני שהרג נשיא שבט, עד  נתרצו לו כל ישראל באותה שעה
הושע, ואז נתרצו לו -ששם שלום בין השבטים בזמן י

 והלבישוהו ומשחוהו וחנכוהו בחביתין עיי"ש.
 

דזה אי  )פ' פנחס(ובספר טל חיים  )פ' פנחס(וכתב בספר ישמח משה 
פנחס נתכהן בעת שהרגו לזמרי או בזמן שעשה שלום בין 

נא או שלוחי דידן, דרחמהשבטים, תליא אי כהני הוה שלוחי 
הוה שלוחי דידן אז יכול כל מי שהוא לעכב, כהנים ד ס"לדאי 

גבי חזן בבית הכנסת דאנשי  יט(-)סי' נגכמבואר בשו"ע או"ח 
הקהלה יכולין לעכבו מלהתפלל, וכיון דלא נתרצו לו השבטים 

ם באותו שעה, לכן לא נתכהן פנחס עד שעשה שלום בין השבטי
הוה שלוחי כהנים ד י ס"למשא"כ אונתרצו בו כל השבטים, 

דרחמנא, אז לא תליא כלל בהסכמת הבעלים וי"ל דפנחס נתכהן 
 במעשה זמרי אף שלא נתרצו בו השבטים עיי"ש.

 
כתב ליישב מדרש  )בפרשתן(הו מהגר"א זצ"ל -ובספר קול אלי

פליאה עה"פ צדק צדק תרדוף וגו', ואיתא במדרש מכאן אמרו 
שי והוא פליאה, ויש לבאר דהוא להושיב דיינים בשני ובחמי

 )דף קכ"ט:(שבת מסכת כנגד צדק צדק שתי פעמים, עפ"י המבואר ב
ברש"י ד"ה דקיימא ליה מאדים בזווי וז"ל, שצ"מ חנכ"ל, סדר 
השעות כשנתלו המאורות והמזלות, שעה ראשונה של ד' בשבת 
שימש שבתאי ובשניה צדק ואחריו מאדים ואחריו חמה ואחריו 

ו כוכב ואחריו לבנה, נמצאו ז' המזלות לז' השעות נוגה ואחרי
וחוזרים חלילה לעולם, נמצא בסדר זה לעולם, סימני מזלות 
המשמשין בתחלת לילי השבוע כצנ"ש חל"ם, מוצאי שבת שעה 
ראשונה שלו כוכב תחלת ליל שני צדק וכן בסדר הזה, וסדר 
תחלת סימני הימים חל"ם כצנ"ש, שעה ראשונה של אחד בשבת 

ה ושל שני בשבת לבנה ושל שלישי בשבת מאדים ושל חמ
רביעי בשבת כוכב ושל חמישי בשבת צדק עיי"ש, ונמצא לפי"ז 
דבשני בלילה בתחלתו הולך מזל צדק, ובתחלת יום חמישי 

 הולך מזל צדק, וזהו צדק צדק תרדוף עכ"ד.
 

להוסיף,  )גליון פ"א(וכתב השפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא 
)הנולד במזל האי מאן דבצדק  )דף קנ"ו.(שבת מסכת ינן בלפי"מ דאמר

יהי גבר צדקן, אמר ר"נ בר יצחק וצדקן במצות עיי"ש,  צדק(
וכתיב ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, ולזה דייקא 
כששולט צדק יהיה משפט, שבשליטת מזל זה יהיה לו סייעתא 

)פ"ג ה דשמיא לכוון הדין לאמיתו, ועיין ברמב"ם ה' יסודי התור

וגלגל ששי שבו כוכב צדק, ובפירוש שם כתב לפי שהוא דן  ה"א(
השופטים והדיינים וכיוצא בהם, וממנו תבוא הרעה למי שאינו 
שופט מהם בצדק עיי"ש, ולכן יושבין באותו זמן, וזהו צדק 

 .ששולט בהם מזל צדק צדק תרדוף שיהא דנין בשני ובחמישי
 

שבת מסכת ראל, דעיין באך זה תלוי אם אמרינן דיש מזל ליש
דריו"ח וכן רב ס"ל דאין מזל לישראל עיי"ש, ולפי"ז ל"ש  )שם(

למידרש צדק צדק תרדוף שהמשפט יהיה דייקא כששולט מזל 
איתא נהגו שאין מתחילין בב' וד'  )סי' קע"ט ס"ב(צדק, אמנם ביור"ד 

ואין נושאין נשים אלא במילוי הלבנה, וכתב שם הרמ"א וז"ל, 
ודע שהוא נגד המזל לא יעשה ולא יסמוך על הנס במה שאדם י

עיי"ש, ולזה אף שאין מזל לישראל, עכ"ז אין לעשות נגד המזל 
ואין סומכין על הנס, ושפיר בי"ד יושבין בב' וה' משום מזל 

 צדק עכ"ד עיי"ש.
 

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

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



 

 ו 

עה"פ  )פרשת בשלח(המלך, קמ"ל דשרי עיי"ש, ובספר יציב פתגם 
אז ישיר משה העיר דמוכח מכאן דאין סומכין על הנס, דאי 

ס לא ניתנה רשות לרופא לרפאות לעשות אמרינן סומכין על הנ
נגד גזירת המלך, אלא הו"ל לסמוך אניסא שהקב"ה יתן רפואה 
למכה, אך אי ס"ל אין סומכין על הנס א"ש, דכיון שמדרך 
הטבע כבר נהגו בני אדם להתרפאות לכן נתנה התורה רשות 
לרופא להתרפאות עכ"ד, מבואר מזה דאי ס"ל לא דברה תורה 

ודרשינן ורפא ירפא שנתנה תורה רשות לרופא  כלשון בני אדם
לרפאות, אז ס"ל אין סומכין על הנס, משא"כ אי ס"ל דברה 
תורה כלשון בני אדם, ולא דרשינן מורפא ירפא, אז אין להוכיח 

 מכאן אין סומכין על הנס. 
 

במאי דאיבעיא  )ח"ב סי' קט"ז(ונודע מה שהקשה בספר פנים מאירות 
אי הני כהנים הוי שלוחי דידן או  "ה:()דף ללן במסכת נדרים 

שלוחי דרחמנא, אמאי לא פשיט הגמ' דכהנים הוי שלוחי 
איש איש מלמד  )דף י"ג:(דרחמנא, מהא דאיתא במסכת חולין 

שנכרים נודרים נדרים ונדבות כישראל, ואי ס"ד דכהני שלוחי 
)דף דידן, איך יכול הכהן להקריב לנכרי הא אמרינן במסכת ב"מ 

 דאין שליחות לעכו"ם עכ"ק. ע"א:(
 

ליישב, עפי"מ דאיתא  )דף כ"ג:(וכתב באור חדש עמ"ס קידושין 
דהא דדרשינן איש איש תליא אי אמרינן  ,)דף נ"ו.(במסכת סנהדרין 

דברה תורה כלשון בני אדם או לא, ולפי"ז י"ל דסוגית הגמ' 
במסכת נדרים ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ לא 

איש לרבות נכרי, ולכן שפיר י"ל דכהנים הוה דרשינן איש 
שלוחי דידן, אמנם מאן דדריש איש איש ס"ל כמאן דאמר לא 
דברה תורה כלשון בני אדם, וכיון דעכו"ם מקריבין נדרים 
ונדבות, ולדידיה ודאי אמרינן דכהנים הוה שלוחי דרחמנא 

 עכ"ד.
 

כל ובזה יבואר המדרש דכיון דכתיב שופטים ושוטרים תתן לך ב
דכתיב צדק צדק  שעריך וגו', צדק צדק תרדוף וגו', והטעם

דייקא כששולט מזל צדק, ואף שאין מזל  התרדוף שהמשפט יהי
לישראל, עכ"ז אין לעשות נגד המזל משום דאין סומכין על 

ומעתה ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, ודרשינן הנס, 
נים הוה דכהע"כ ומאיש איש דנכרים נודרים נדרים ונדבות, 

שלוחי דרחמנא, וי"ל דפנחס נתכהן במעשה זמרי אף שלא 
דפנחס ראה אותה והסגירה, ואף נתרצו בו השבטים, ויש לומר 

קרוב, כיון דשלישי בראשון כשר, ומוכח דקרוב אינו  הדהי
רואה נגעים, וה"ה די"ל דקרוב אינו ראוי לדון ולכן הביא הלכה 

 זו כאן.
 
נתיבים הנ"ל, דכל ההוכחה הנ"ל עוי"ל עפ"י דברי המאיר  ג(

דקרוב כשר לנגעים וריבים מהא דאהרן ראה את נגע מרים, 
עולה יפה אי ס"ל דפנחס לא נתכהן עדיין באותה שעה, אבל 
למ"ד דפנחס כבר נתכהן קודם שהרג לזמרי, י"ל דפנחס הוא 

שהסגיר את מרים, כי פנחס לא נחשב לקרוב דשלישי בראשון 
 ראות את הנגע. כשר, אבל קרוב פסול ל

 
הביא מה שהקשה הקרבן  )שער אשר(ובספר חוט המשולש פ' אחרי 

ויקרא משה אל מישאל ואל  ד(-)פרשה יאהרן, עה"פ פרשת שמיני 
אלצפן בני עזיאל דד אהרן ויאמר אליהם קרבו שאו את אחיכם 

מסכת כר"ע דס"ל ב )סי' שע"ג ס"ג(וגו', דלפי"מ דקיי"ל ביור"ד 
טמא מצוה, א"כ אמאי צוה משרע"ה למישאל לה י )דף ג.(סוטה 

ואלצפן שאו את אחיכם מתוך הקודש, הא החיוב היה מוטל על 
ם המצוה וצוה אלעזר ואיתמר לטמא לאחיהם, ומדוע מנע מה

  .לאחרים לעשותו עכ"ק
 

כתב לתרץ, דעל אלעזר לא קשה  )שער אשר(ובפרשת בהעלותך 
דבשני נשרפה  )פ"א ה"ה(מידי, למאי דאיתא בירושלמי מגילה 

הפרה, ובפרשת חוקת כתיב ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, 
ופירש"י משום דפרה מצותה בסגן, והזחקוני פי' הטעם משום 
שהמתעסקים בפרה נטמאו השורף והמאסף, לכן לא רצה 
הקב"ה שיטמא הכה"ג, ולכן מצותה בסגן, וא"כ א"ש דלא היה 

היה יכול באפשרי לאלעזר ליטמא את עצמו, משום דא"כ לא 
להתעסק בפרה, וממילא גם על איתמר לא קשה מידי, למאי 
דפי' החזקוני אהא דכתיב ואסף איש טהור, משום דסד"א 
דהשורף שכבר נטמא יהיה גם המאסף, כדי שלא יטמא עוד כהן 
אחר, לכן קאמר ואסף איש טהור, שלאסיפת האפר צריך כהן 

 אחר שהוא טהור, ולא כהן השורף שכבר נטמא.
 

א לנו מזה דבשריפת הפרה היה נצרך לב' כהנים טהורים, היוצ
מלבד אהרן שהוא הכה"ג דלא רצה ה' שיטמא כמ"ש החזקוני 
וכנ"ל, וא"כ אי טמאו אלעזר ואיתמר לאחיהם בשמיני 
למילואים באחד בניסן, לא היה שום כהן לשריפת הפרה ביום 
שלאחריו, אך א"א דכבר נתכהן פינחס קודם שהרגו לזמרי, אז 

קושיא במקומה עומדת, דאי ס"ל לה יטמא מצוה, הו"ל ה
איתמר עכ"פ להתעסק באחיו נדב ואביהוא, ומ"מ נשארו ב' 
כהנים טהורים להתעסק בפרה דהיינו אלעזר ופינחס, ועכצ"ל 
דמאן דס"ל לה יטמא מצוה, סובר דלא נתכהן פינחס עד ששם 

  .לום בין השבטים עיי"שש
 

כח דלא נתכהן פינחס עדיין, דלה יטמא מצוה מו י ס"לולפי"ז א
וא"א לומר דפנחס ראה אותה והסגירה, וע"כ דאהרן ראה אותה 

 והסגירה ומוכח דקרוב כשר לנגעים וה"ה לריבים.
 

בספר נפתלי שבע רצון מובא בחוט המשולש פ' בהעלותך  אך
דאיתא במדרש  ,כתב לתרץ )שער אשר( קרח ובפרשת )שער הקטן(

כגרים, וגר  נעשו בני ישראל בשעה שהיו ישראל על הר סיני
ולכן  ,שנתגייר כקטן שנולד דמי, ולית להו קורבה והוי כזרים

ולפי"ז אין הכרח לומר דלא נתכהן  ,היו אסורין ליטמא עכ"ד
 פנחס עדיין.

 



 

 ז 

כתב וז"ל, ויגעתי  )דף ס"ג:(והנה בחידושי חתם סופר עמ"ס ע"ז 
ולד הרבה ולא מצאתי מנ"ל לרבנן הא דגר שנתגייר כקטן שנ

דפרשת גזל הגר אפשר דקאי , דמי ומותר באחותו ובבתו
אשתוקי ואסופי ישראל, או עבד משוחרר דמעיקרא חמור 

 .וכו' עיי"ש )דף ס"ד:(קידושין מסכת והשתא אדם כדאיתא ב
 

 )דף ג.(תמורה מסכת בכתב, דאיתא  )ח"ד סי' כ"ט(ובשו"ת אבני ציון 
א"ר יצחק אמר ריו"ח  אמר רב אידי בר אבין אמר רב עמרם

לא עשה  ,משום ריוה"ג, כל ל"ת שבתורה עשה בו מעשה לוקה
חוץ מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם אעפ"י  ,בו מעשה פטור

לא  ,א"ל ריו"ח לתנא )דף ג:(שלא עשה מעשה חייב, ואיתא שם 
משום דבדיבורו עביד  )בכלל שאר לאוין שאין בהן מעשה(תיתני ומימר 

ונתקשו המפ' דאיזה מעשה עביד  עיי"ש, לין קדשים()שעושה מחומעשה 
בעשותו מחולין קדשים הלא לא נשתנה מהות הבהמה כשחל 

 עליה שם הקדש.
 

ד"ה ודע, עפי"מ  )כלל ו' אות ב'(וכתב הגרי"ע זצ"ל בספר לקח טוב 
, א"ר יצחק, המנהיג בשור פסולי )דף כ"ב.(דאיתא במסכת מכות 

א ועשאו הכתוב כשני גופים, המוקדשין לוקה שהרי גוף אחד הו
)ופירש"י דהואיל והוא מקצת חולין שהרי מותר באכילה מחוץ לפתח אוהל מועד ובמקצת הוא כקדשים 

דאסור בגיזה ועבודה, וכיון שיש בו ענין חולין וענין קדשים הו"ל הוא עצמו כשתי מינים והמנהיגו 

מש"כ הכ"מ כ הי"א(-)פ"ט, וכ"פ הרמב"ם בהל' כלאים לוקה משום כלאים(
שם דהרמב"ם ס"ל כרש"י דחולין וקדשים שני מינים הם, 
ועפי"ז מובן שפיר דכיון דחולין וקדשים הו"ל ב' מינים, לכן 
כאשר מקדיש חולין הרי הוא משנה את מין הבהמה לעשותה 
לדבר אחר ממה שהיתה עד עתה שאין לך מעשה גדול מזה, 

לא היה וז"ש בדיבורו עושה מעשה שהרי נולד מין חדש ש
 תחילה עכ"ד.

 
, אמר רבה אמר רב, המקדיש עבדו )דף ל"ח:(ואיתא במסכת גיטין 

)שאינו ראוי לא למזבח ולא לבדק יצא לחירות, מאי טעמא גופיה לא קדיש 

, דלהוי עם קדוש קאמר )היה לו לומר דמי עבדי עלי(לדמי לא קאמר  הבית(
ד מאמר הכתוב ואתם , והיינו ע")ישראל גמור דכתיב בהו כי עם קדוש אתה(

תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכן הוא אומר קודש ישראל 
לה', דישראל המה כהקדש, ולכן מבואר היטב הא דאמרינן דגר 
שנתגייר כקטן שנולד דמי, דכאשר נתגייר וחל עליו קדושת 
ישראל שוב נעשה סוג ומין אחר לגמרי ממה שהיה, דהרי 

ש שני מינים הם, א"כ מכש"כ כאמור אפילו בבהמה חולין והקד
כשנכנס לקדושת ישראל דהו"ל בריה חדשה לגמרי, ועיין 

שכתב כי הענין שגר שנתגייר כקטן  )סי' ע"ט(בשו"ת חוות יאיר 
שנולד דמי, מפני שקבלת עול תורה ומצות מכפר על כל תועבת 
ה' אשר עשה ועתה שנתגייר הרי הוא כעשה תשובה והוי כבריה 

, ועפ"י האמור יומתק )סי' י"ב("ת אמרי כהן חדשה עיי"ש, ובשו
ביותר דהרי חולין וקדשים שני מינים הם וממילא דהו"ל בריה 

 חדשה וכקטן שנולד עכ"ד.
 

דס"ל דאין אדם יכול לעשות  )ח"א סי' קכ"ז(ונודע שיטת המהרי"ט 
שליח להקדיש משום דהקדש מילי נינהו ולא מימסרו לשליח 

, דהרי כשעושה סי' תל"ד משב"ז ס"ק ז'()עיי"ש, והקשה הפמ"ג חאו"ח 
מחולין קדשים הו"ל מעשה, כדברי הגמרא הנ"ל דבדיבורו 
עשה מעשה דכיון דנעשה קדשים נחשב כמעשה, וא"כ אמאי 
אינו מועיל בזה שליחות עכ"ק, ועיין בשו"ת מהרי"א חאבהע"ז 

 .)סי' כ"ח ענף ז'(, ובשו"ת באר יצחק חיור"ד )סי' כ"ז(
 

כתב לתרץ, די"ל  )סימן ל' אות י'(בים עמ"ס נדרים ובספר מים שאו
דהאי מילתא דמשום שנעשה קדשים הו"ל מעשה משום דחולין 
וקדשים שני מינים, תליא בפלוגתת ר' יהודה וחכמים במסכת 

מסכת הר"ן באי מין במינו בטל או לא, עפימש"כ  )דף צ"ט:(חולין 
ליף מולקח י הודהי' דר תם,פלוגתסברת לפרש  ב.(")דף ננדרים 

הדבר ידוע שדמו של פר מרובה מדם  ,מדם הפר ומדם השעיר
אכתי דם שעיר ואעפ"י שנתערב בו דם  הואפי"ה קרי לי ,השעיר

הפר, מכאן נשמע דמין במינו לא בטל, ורבנן פליגי  דשם 
שניהם היתר משא"כ איסור והיתר הוה מין בשאינו מינו, והקרא 

ומבאר הר"ן ת זה, אתיא ללמד דעולין אינן מבטלין זה א
דביטול ברוב לא שייך אלא בשני דברים דפלוגתתם הוא 

המתנגדים זה לזה שאז הרוב גובר על המיעוט ומבטלו, משא"כ 
בשני דברים השוים ואינן מתנגדים זה לזה אין אחד מבטל את 

ולא שייך בהו ביטול, חבירו דאדרבה השנים מחזקין זה את זה 
דם הפר ודם השעיר, דאע"ג דדם ילפינן מד הודהי' ולכן ס"ל לר

הפר מרובה משל שעיר אין דם השעיר בטל, דהטעם דדם הפר 
בתר  ינןלאזאינו מבטל לדם השעיר מפני שהוא מינו, והיינו ד

אותו וכיון ששניהם מבסוג החומרי, דמיון העצם של הדבר 
אבל  הו"ל מין במינו דאחד מחזק את חבירו ואינו מבטלו, מיןה

דזה איסור וזה היתר הו"ל כמין באינו מינו, כיון רבנן ס"ל ד
דאעפ"י דשוין במין החומרי, אזלינן בתר הצורה והרוחני 

הרוב הו"ל כב' מינים דו הזלה מתנגדים ז שהאיסור וההיתר
 עיי"ש. מבטל את המיעוט

 
ועפי"ז מבואר דהך מילתא דחולין וקדשים הו"ל שני מינים 

וחומריות הדבר לא תליא בסברות הנ"ל, דהרי עצם המין בסוג 
נשתנה כלל מעת היותו חולין, והשינוי אינו אלא באיכות וצורה 
הרוחנית שמעתה חל עליו שם הקדש, וא"כ לסברת חכמים 
דאזלינן בתר הדמיון בצורה ולכן איסור והיתר הו"ל שני מינים, 
ה"נ לענין חולין וקדשים דהו"ל שני מינים דהרי באיכות הרוחני 

זה, ולכן עצם ההקדש הו"ל מעשה שהרי שונים לגמרי זה מן 
כאשר מקדישו משנה אותו להיות מין אחר ממה שהיה עד עתה, 
משא"כ לסברת ר' יהודה דלא אזלינן בתר הצורה הרוחנית וגם 
איסור להיתר מין אחד הם, דאזלינן לפי החומר וכל שהם מאותו 
המין חשיבי מין במינו אעפ"י שבצורה אינם דומין זה לזה, ה"נ 

נין חולין שנעשה קדשים דאינו בגדר שינוי דנימא דהוי לע
 כעושה מעשה שהרי במין החומרי לא נשתנה כלל.

 



 

 ח 

ולפי"ז מיושב היטב שיטת המהרי"ט, דהא דאמר ר' יוחנן לא 
תיתני מימר משום דבדיבורו עשה מעשה, היינו ר' יוחנן 

דס"ל  )דף ע"ג:(ובמסכת ע"ז  )דף כ"ט:(לשיטתו דס"ל במסכת פסחים 
כחכמים דמין במינו בטל, והיינו דאזלינן בתר הדמיון הרוחני 
וכו', לכן לדידיה כשעושה מחולין קדשים הו"ל מעשה גמור 

המהרי"ט שהרי הוא עושה מין חדש וצורה אחרת, משא"כ דברי 
הן עפ"י שיטת ר' יהודה דמין במינו אינו בטל משום דאזלינן 

להלכה כשיטת בתר דמיון הגשמי והחומרי, ואולי דס"ל הכי 
רש"י בחולין שם, לכן מה דנעשה מחולין הקדש לא חשוב 

 כמעשה, ושפיר הקדש הו"ל בגדר מילי דלא מימסרו לשליח.
 

ועפי"ז א"ש שיטת רב בתמורה שם דס"ל כתנא דנקט גם מימר 
בהדי הני דלא עבד מעשה לוקה, דלא ס"ל הך סברא דבדיבורו 

דס"ל מין במינו  )שם(עבד מעשה, משום דרב לשיטתו בפסחים 
במשהו, והיינו דאזלינן בתר החומריות אבל עצם האיסור 
וההיתר אינו נחשב לשני מינים, לכן הה"נ דחולין והקדש אינן 

 שני מינים לכך הו"ל דיבור בעלמא עכ"ד המים שאובים.
 

והנה הילפותא דיליף ר"י דמין במינו אינו בטל הוא במסכת 
ם השעיר וגו', היינו משום מולקח דם הפר ומד )דף כ"ב.(מנחות 

דמערבין  )דף נ"ז:(דס"ל שהיו מעורבין זה בזה כמ"ד במסכת יומא 
לקרנות, דהרי למ"ד אין מערבין לקרנות ליכא להוכיח דמב"מ 
אינו בטל שהרי דם השעיר לא נתערב כלל בדם הפר, ובמסכת 

פליגי בקרא דכתיב ולקח מדם הפר ומדם השעיר, דר'  )שם(יומא 
שיהיו מעורבין ור' יונתן ס"ל אין מערבין לקרנות, יאשיה ס"ל 

ועיי"ש בסוגיית הגמ' ובתוס' ד"ה ר' יונתן, ואמנם בספר מלא 
כתב דהך  )אות ה'(הרועים ערך כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד 

פלוגתא אי מערבין לקרנות תליא בפלוגתת אי לחלק צריך קרא 
לכך ה"ה הכא  או לא, ור' יאשיה לשיטתו דס"ל לחלק צריך קרא

דכתיב ולקח מדם הפר ומדם השעיר דמשמע שיהיו מעורבין, 
ור' יונתן לשיטתו דס"ל דהיכא דלא כתיב יחדיו כאו"א בפני 
עצמו במשמע, לכך ה"ה הכא דלא כתיב יחדיו אין מערבין 

 לקרנות עיי"ש.
 

כתב לבאר מה דאיתא במסכת שבת  )פרשת שמיני(ובספר יציב פתגם 
השיב על תביעת מלאכי השרת ואמר רבש"ע  , דמשה רבינו)שם(

תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה וכו' לא יהיה לך אלהים 
אחרים, בין עמים אתם שרויין שעובדין עבודת גלולים, שוב מה 
כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה 
שאתם צריכין שבות, שוב מה כתיב בה, לא תשא, משא ומתן 

ם, שוב מה כתיב בה, כבד את אביך ואת אמיך, אב ואם יש ביניכ
יש לכם, שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאוף לא תגנוב קנאה 

 ם יצה"ר יש ביניכם וכו' עיי"ש. כיש ביני
 

ולכאורה צ"ב סברת מלאכי השרת, וכי לא ידעו שרוב מצוות 
התורה אי אפשר לקיימן רק בעולם הזה בבעלי גוף חומרי, 

ל דעתם לקבל התורה, אך י"ל דסברו דאעפ"י שאי והיאך עלה ע
אפשר להם לקיים המצוות הקשורים בעניני הגוף והגשם, מ"מ 
יכולים לקבל המצוות וחלקי התורה דשייך קיומם גם בשמים 
ממעל, כגון מצות אהבת ה' ויראת ה' ותלמוד תורה וכדומה, אך 

)דף  י"ל דזה תליא בפלוגתת ריו"ח ור"ל, דאיתא במסכת סנהדרין

לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי  ל"ד(-)ישעיה העה"פ  קי"א.(
)מלשמרו נידון חק, אמר ריש לקיש למי שמשייר אפילו חק אחד 

)אין הקב"ה , אמר ר' יוחנן לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי בגיהנם(

, אלא אפילו לא למד אלא חק אחד רוצה שיהא דן את ישראל כל כך לכף חובה(
ש, וי"ל דמלאכי השרת ס"ל כר' יוחנן דבחוק אחד סגי עיי"

להנצל ממדת הדין, ומינה דכל מצוה ומצוה חשיב בפני עצמה, 
ולכן רצו לקבל אותן המצוות דשייכו בהו, ומשה רבינו השיבם 
כדעת ר"ל דצריכין לקיים כל התורה כולה כי תורת ה' תמימה 

ולין לקבל וכיון שהם אינן שייכים בכמה וכמה מצוות אינם יכ
 את התורה עיי"ש.

 
וכ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א אמר דפלוגתת ריו"ח ור"ל הנ"ל 
תליא אי ס"ל לחלק צריך קרא או לא צריך קרא, דר"ל ס"ל 
כהמ"ד לחלק צריך קרא, ובכל מקום שניהם כאחד במשמע עד 
שיפרוט לך הכתוב כל אחד ואחד בפני עצמו, לפיכך שלימות 

יום כל המצוות יחדיו, ואין נחשב קיום התורה אינו אלא בק
לזכות מה שמקיים חלק ממצות התורה לינצל מגיהנום, ולכן 
דרש מה דכתיב לבלי חק דקאי על מי שמשייר אפילו חק אחד, 
ור' יוחנן ס"ל כמ"ד לחלק לא צריך קרא, דכל אחד בפני עצמו 
משמע עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו, וה"נ קיום התורה הוא 

המצוות וסגי גם במה ששמר מקצת מצוות אפילו בחלק מן 
לינצל מן גיהנום, ולכן מפרש מה דכתיב לבלי חק דקאי על מי 

 שלא שמר אפילו חק אחד עכ"ד האדמו"ר מצאנז שליט"א.
 

ומעתה יבואר שייכות שאלת המדרש, דעד עתה ס"ל דקרוב 
מוכח דלא נתכהן פינחס ודלה יטמא מצוה  כשר לדין, מדס"ל
דפנחס ראה אותה והסגירה, וע"כ דאהרן ראה  עדיין, וא"א לומר

, אך אותה והסגירה ומוכח דקרוב כשר לנגעים וה"ה לריבים
כאשר נצטוו על הדינים, והטעם הוא כדי שלא יהיה להמלאכים 

ס"ל כר' יוחנן דבחוק אחד סגי וע"כ דטענת דינא דבר מיצרא, 
להנצל ממדת הדין, ומינה דכל מצוה ומצוה חשיב בפני עצמה, 

ולפי"ז ס"ל לחלק לא  לכן רצו לקבל אותן המצוות דשייכו בהו,ו
צריך קרא, ואין מערבין לקרנות, ומין במינו בטל, וס"ל גר 

וי"ל דפנחס נתכהן במעשה זמרי אף שנתגייר כקטן שנולד דמי, 
דפנחס ראה אותה והסגירה, שלא נתרצו בו השבטים, ויש לומר 

, ומוכח דקרוב אינו קרוב, כיון דשלישי בראשון כשר הואף דהי
ראוי לדון ולכן הביא הלכה רואה נגעים, וה"ה די"ל דקרוב אינו 

 דו"ק.ו זו כאן
 hoilmoshe@gmail.com להערות:

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