
 

מדוע לא פשטו בני בתירא את ספיקם אם פסח דוחה 
 שבת מפסח מדבר

איתא בבמדבר רבה  וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר )א א(
 )א ב(, זה שאמר הפסוק )ירמיה ב לא( הדור אתם ראו דבר ה'.

.( ונראה הביאור בדברי המדרש ובהקדם דאיתא בגמ' פסחים )סו
שנסתפקו בני בתירא אי קרבן פסח דוחה שבת או לא, והקשו 
במפרשים שהרי פסח מדבר היה בשבת ומדוע לא למדו משם 
שדוחה שבת, ותי' בספר אור חדש ע"פ דברי תוס' קידושין )לז: 
ד"ה הואיל( שכתב שלמ"ד שכל מקום שנאמר בתורה ביאה אינו 

ביאה, נמצא אלא לאחר ירושה וישיבה בארץ, ובפסח הרי נאמר 
שנתחיבו בפסח רק אחר שנכנסו לארץ, וא"כ במדבר עדיין לא 
נתחייבו אלא עשו ע"פ הדיבור, נמצא שפסח מדבר היה הוראת 
שעה ואין ללמוד מזה לפסח אשר אחר שירשו וישבו בארץ 

 שדוחה שבת.
ברם עדיין יש להקשות ע"פ מאי דאיתא בספרי )ט יג( והביאו 

הפרשה של ויעשו בנ"י את הפסח רש"י בפר' בהעלותך )ט א( ש
)שם בבהעלותך( נאמרה קודם פרשה זו של תחילת במדבר, 
שהיא נאמרה בחודש השני, ולמה לא פתח בפרשה זו של פסח 
שנאמרה בחודש הראשון, מפני שהוא גנותן של ישראל שכל 
הארבעים שנה שהיו במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד, הרי 

יו מצווים ישראל על הפסח שסובר הספרי שכבר במדבר ה
 שאל"כ אי"ז גנאי.

והנה תוס' הנ"ל הקשה מדוע גנאי הוא להם עיי"ש, ותירצו 
בתירוצם השני דס"ל כהאי תנא דאמר דביאה דכתיב גבי תפילין 
משמע עשה מצוה זו שבשבילה תכנסו לארץ, וכן משמע ביאה 
דכתיב בפסח עשו מצוה זו דבשלה תכנסו לארץ, נמצא גנאי הוא 

ם מה שלא קיימוה קודם, נמצא מדבריו כהספרי שאכן היו לה
מצווים כבר במדבר ולא היתה זו הוראת שעה, ומדוע א"כ לא 

 למדו בני בתירא מפסח מדבר שדוחה שבת.
ונראה לפרש שספיקם לא היה כפשוטו אם דוחה שבת שזה ודאי 
שדוחה כדחזינא בפסח מדבר, אלא דהוקשה להם שניחוש 

ואינה כשרה לפסח ונמצא שחיללו את  דילמא הבהמה טריפה
השבת בלא לקיים את המצוה, ולזה הסתפקו האם דוחה פסח 
שבת אע"פ שאפשר שתימצא הבהמה טריפה )עיי' תוס' חולין 
יא. ד"ה אבל(, ואע"ג דקיי"ל שאזלינן בתר רובא, כבר כתב 
השיטמ"ק ב"מ )ז:( דרוב אינו הכרעה של ודאי אלא הנהגה 

שהולכים אחר הרוב הוא ספק, ולזה מספק, נמצא שגם מה 
נסתפקו בני בתירא האם דוחה שבת דשמא תימצא טריפה, 
ומעתה ספק זה א"א להכריעו מפסח מצרים שהרי איתא 
בבריתא דמלאכת המשכן והובאה בתוס' שבת )כב: ד"ה וכי( 
דעמוד הענן היה מאיר להם עד שהיה מסתכל בטפיח ויודע מה 

עיי"ש, ולפי"ז קודם שבאו  בתוכו, בחבית ויודע מה בתוכה
לשחוט בהמה במדבר כבר ידעו ע"י עמוד הענן אם היא כשרה 
 להקרבה או לא, וממילא היו מקריבים רק כשירות, והיכא 

 כאמור,    שבת  דוחה    שפסח  בודאי    כשרה   ודאי   שהבהמה 

 

ודאי כשרה האם דוחה שבת, ולזה וכל הספק הוא היכא שאינה 
לא הוכיחו בני בתירא מפסח מדבר ומיושבת היטב קו' 

 המפרשים.
ועל פי זה נבוא לפרש את המדרש שמביא עה"פ את קרא הדור 
אתם ראו דבר ה' המדבר הייתי לישראל אם ארץ מאפילה וגו', 
ולכאו' יש להבין המשך זה של הפסוק מה פשרו להכא, ולהנ"ל 

פר במדבר מתחיל כך ולא במה שנאמר בחודש י"ל שמזה שס
הראשון דהיינו ציווי הפסח אע"פ שנאמר קודם, חזינא שלא 
הקדים לדבר בגנותן של ישראל, וא"כ בע"כ זהו גנות להם מה 
שלא הקריבו עד עתה, ולפי"ז עולה שהקרבת הפסח במדבר לא 
היתה הוראת שעה, וא"כ יקשה מדוע בני בתירא לא למדו מכאן 

וחה שבת, ובכדי לתרץ קו' זו מביא המדרש את הפסוק שפסח ד
הנ"ל המדבר הייתי לישראל אם ארץ מאפילה, ולשון הפסוק 
הינה בתמיה דהיינו שכאשר היו ישראל במדבר וכי היתה להם 
אפילה, הרי ע"י העמוד מציץ בטפיח ורואה מה בתוכו, וא"כ 
מפסוק זה חזינא שידעו האם הבהמה כשרה להקרבה או לא 

צא שלא היה להם ספק על כשרותה וודאי שדוחה שבת, ונמ
משא"כ בספק דבני בתירא שזה בגוונא דאיכא ספק אם כשרה או 
טרפה, לזה נסתפקו ולא יכלו להכריע מפסח מדבר, ומיושב 

 שפיר שהמדרש בא ליישב הקו' הנ"ל.
 אמרי דעת

 הקשר בין יציא"מ למניית בנ"י

ת לצאתם מארץ וידבר ה' לא משה במדבר סיני בשנה השני
צ"ב  ב(-מצרים לאמור שאו את ראש כל בני ישראל )א א

 מדוע תלה קרא את יציאת מצרים בשאו את ראש בני ישראל.
ונראה שהנה הקשו המפרשים היאך ציוה הקב"ה למנות את בנ"י, 
הלא איתא בגמ' )תענית ח:( דאין הברכה שרויה בדבר המנוי, 

 בדבר המנוי. ותירצו שבדבר שבקדושה הברכה שרויה אף
והנה עוד הקשו במפרשים מדוע משבחים אנו את הקב"ה על 
שהוציאנו מארץ מצרים, הרי היה מחוייב להוציאנו מפני 
שהבטיח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שיוציאנו, ותירצו 
שהשבח שאנו משבחים את הקב"ה אינו על עצם ההוצאה 

שערי  ממצרים אלא על שהוציאנו ממ"ט שערי טומאה למ"ט
קדושה, והיינו שנעשו ישראל קדושים ע"י שהוציאם ועל כך 

 מודים לקב"ה.
והשתא אתי שפיר הקשר בין יציאת מצרים לשאו את ראש בנ"י, 
דכל השבח על כך שהוציאם הוא שקידשם במ"ט שערי קדושה, 
ומכיון שהם קדושים יכל הקב"ה לצוות למנותם אע"פ שאין 

שע"י יציא"מ נתקדשו שפיר הברכה שורה בדבר המנוי, שמשום 
יש למנותם מפני שבדבר שבקדושה הברכה שרויה אף בדבר 

 המנוי.
 מדרש יהונתן
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 הטעם שהוסיפה התורה ראשי אלפי ישראל

ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמות 
הנה קודם לכן הקדים קרא את הפסוק אלה קרואי העדה  )א יז(

נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם, וא"כ לכאו' פסוק 
זה מיותר שאחר שמנתה התורה את הנשיאים היה לה לכתוב 
את הפסוק שמשה ואהרון לקחו את האנשים שנקבו 

 ', ומה צורך יש בקרא דאלה קרואי העדה.בשמותיהם כו
ונראה לפרש שהנה איתא בשו"ע )אבהע"ז סי' י"ז סקי"ח 
בהגה( לגבי עד שחותם שמו ושם אביו שעדיין צריך שיהיה 
הוכחות בשטר מי העד, דילמא יש מי ששמו כשמו כו', ולזה 

 צריך להוסיף שם עירו )עיי"ש כמה שיטות בזה ואכמ"ל(.
אף אחר שכתוב את שמות הנשיאים ושמות ולפ"ז יובן היטב ש

אבותיהם עדיין אין הוכחה למי נתכוון, דדילמא יש באותו 
השבט עוד איש ששמו ושם אביו כשם הנשיא ושם אביו, ולזה 
אתי קרא למימר אלה קרואי וכו' ראשי אלפי ישראל והיינו 
שנתן בזה אומדנא והוכחה למי נתכוון, שבתוך ראשי אלפי 

יה איש נוסף ששמו כשמו ושם אביו כשם ישראל אכן לא ה
 אביו.

 פנים יפות

 מדוע כתוב בני נפתלי ולא לבני נפתלי

יש להקשות מדוע אצל כל השבטים  בני נפתלי וגו' )א מב(
 כתוב במנינם "לבני" ורק אצל נפתלי כתוב "בני".

ויש לפרש שכבר ידע משה את המנין של כל ישראל בכללות, 
רצה למנות כמה יש בכל שבט, והנה אלא שהיו מעורבין זב"ז ו

אחר שמנה את כל השבטים והגיע למנות את השבט האחרון 
נמצא שלא היה צריך למנותו, שאחר שהוברר כמה יש בכל 
שבט והרי ידע אף את המספר הכולל, הרי שכבר ידע שהפער 

 הנותר הוא מניינו של שבט נפתלי.
לדעת את ולפיכך בכל השבטים כשהיה צריך למנות אותם בכדי 

 מניינם אמר לבני, אך כאן שכבר ידע אמר רק בני נפתלי.
 תורת משה, פני דוד, גן רוה

 כיצד הקנה את הכהונה לבני אהרן שלא היו בעולם

ובתרגום פירש  נתונים נתונים המה לי מאת בנ"י )ג ט(
מסורין יהיבין אינון ליה. ויש להבין את כפל הלשון בקרא וכן 

 היבין.בתרגום שכפל מסורין וי
ונראה לפרש שהנה בקרא נאמר שניתנו הלויים במקום 
הבכורות לדורי דורות, וקשה דהא קיי"ל שאין אדם מקנה דבר 
שלא בא לעולם, עוד קשה שהרי כנגד הבכורות הקנה רק 
לאהרון ובניו אך הכהנים שיולדו אח"כ כיצד קנו להיות 
 משרתים, הרי אפי' מ"ד אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מודה

 שאין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם.
ונראה ליישב ע"פ דברי השו"ע )חו"מ סי' ר"ג ס"י( שאם מקנה 
אדם דבר שלא בא לעולם עם דבר שבא לעולם קנה שניהם, 
ומיושב שפיר שהכא הקנה את הלויים שהיו בעולם ועמהם 

 הקנה אף את הלויים שלא היו בעולם.
רגם האונקלוס וזהו מה שכפל קרא ב' פעמים נתונים ותי

מסורין ויהיבין, דהיינו שע"י שהקנה ומסר את הלויים שהיו 
 בעולם הקנה אף את הלויים שלא היו בעולם.

 פנים יפות

 

 הטעם שכתוב לבני ישראל ולא מבני ישראל

יש להבין מדוע כתוב  פקד כל זכר לבני ישראל וגו' )ג ט(
 לבני ישראל, נכון יותר היה לכתוב מבני ישראל.

א אפש"ל שהרי קיי"ל בגמ' בכורות )ד.( לויה שילדה ודילמ
מישראל בנה פטור מחמשת סלעים, והיינו דאי"צ לפדותו, 
וטעמא משום דבפטר רחם תלה הכתוב את החיוב פדיון 
וכאשר האם לויה נמצא הרחם של לוי ולא נתחייב הבכור 
בפדיה, ונראה דדין זה נוהג דוקא השתא שנתקדשו הלויים 

זכר ובין נקבה, וממילא אפי' אם האמא לויה  וולדותיהן בין
פוטרת, אבל בדור המדבר שעדיין לא נתקדשו שבט לוי 
בקדושת הלויים א"כ הנקבות שנולדו ללויים לא היו קדושות, 
שהרי עדיין לא נתקדשו שבט לוי, ומה שאח"כ נתקדשו שבט 
לוי נתקדשו רק הזכרים ולא הנקבות, וא"כ לויה שילדה שפיר 

בפדיון מפני שאמו אינה קדושה בקדושת הלויים,  שהבן חייב
ותו לא חשיב רחם של לוי וחייב בפדיון, ורק בזה"ז אחר 

 שנתקדשו אזי גם הנשים קדושות.
ולפי"ז שפיר דקדק קרא כל זכר לבני ישראל, לדקדק שאע"פ 
שאמו לויה או כהנת חייב לפדותו, משא"כ אי נאמר מבני 

 מבני ישראל. ישראל היינו שצריך שאף אמו תהיה
 משך חכמה

 מי פדה את הבכורים אהרן או משה

   ויתן משה את כסף הפדים לאהרן ולבניו וגו' )ג נא(
כתיב כסף הפדים וקרי הפדוים, ונראה לפרש בזה ובהקדם 
דידועה שיטת הריב"ש שא"א לפדות את הבן ע"י שליח, 
שהרי הפדיון הוא כנגד שניצלו הבכורים ממכת בכורות, וכמו 

בכורות עשה הקב"ה בכבודו ובעצמו ולא ע"י שליח כך  שמכת
גם פדיון הבן א"א לעשותו ע"י שליח, והביאו הט"ז )יו"ד סי' 

 ש"ה סקי"א(.
אומנם המלבי"ם בספרו התורה והמצוה הוכיח מהפסוקים 
הללו שאפשר לפדות ע"י שליח, שהרי השלשה ושבעים 

נם ומאתים העודפים נתנו חמשת שקלים לידי משה ומשה נת
לאהרן, הרי שאפשר לפדות ע"י שליח, וקו' גדולה וחזקה היא 

 לריב"ש, וכי דבריו נגד מקראי קודש.
וכתב לתרץ בספר וידבר משה ע"פ מאי דאיתא בגמ' זבחים 
)קא( שמשה רבינו היה כהן גדול, וחולק בקדשי שמים היה 
ולא נמנע אף מלהשתמש בכלי לבן, ולפי"ז י"ל שבאמת א"א 

ח, ואכן הכא פדייתם לא היתה ע"י שליח לפדות ע"י שלי
שמשה עצמו היה הפודה שהרי היה כה"ג, אלא שגזר הכתוב 
על משה ליתנם לאהרן ולכך הביאם לו, אך אכן לא אהרן היה 
הפודה כי אם משה, ומיושבת היטב שי' הריב"ש שבאמת ע"י 

 שליח א"א לפדות.
ונראה לבאר בזה את המקרא "ויתן משה את כסף הפדוים" 

קשה מהו לשון את כסף הפדוים, והלא עדיין לא נפדו ש
שעדיין לא הגיע הכסף לאהרן, ואכן לפי המתבאר בזה שפיר 
מפני שמשה כבר פדה אותם שהיה כה"ג ולזה קרי כסף 

 הפדוים, אלא שהיתה גזיה"כ שצריך למסור את הכסף לאהרן.
 ברכת יצחק
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