
 

כיצד מוכח מסדר המסעות שפיקוח נפש דוחה כל 
 התורה

איתא במדרש תנחומא בקרא זה  אלה מסעי בנ"י וגו' )לג א(
ועל כך אמרו הרואה נכרי שרודף אחרי ישראל בשבת מותר 

ויש  ,שעשה של פיקוח נפש דוחה עשה של שבת ע"כ ,להצילו
 .דין זה שפיקו"נ דוחה שבתמכאן להבין כיצד יוצא 

ונראה לפרש שהגמ' ביבמות )עא.( מביאה שני טעמים מדוע 
ב. משום  ,א. מפני טורח וקושי הדרך ,בנ"י לא מלו במדבר

 .שהיתה במדבר רוח צפונית שמסכנת את הנימול
והנה אי נימא כטעם א' שלא מלו מטורח הדרך הרי שעשו שלא 

אך אי נימא שלא  ,שטורח הדרך אינו מצדיק שלא למול ,כהוגן
לא מלו משום פני הרוח הצפונית הרי שכהוגן עשו שמלו מ

 .ל התינוק למותושיכשפיקוח נפש הוא 
כל שהותם במדבר נסעו וחנו מ"ב  והנה בקרא דידן מצינו שבנ"י

ואי נימא שלא מלו מטורח הדרך הניחא כשנסעו היה  ,פעמים
אלא  ,טורח הדרך אך כשחנו כבר אין להם טורח הדרך ויכלו למול

צפונית והיינו  לו משום שלא נשבה להם רוחה שלא מע"כ מ
 .שהיה זה פיקוח נפש ולכך לא יכלו למול

ועפי"ז מיושב היטב המדרש שלומד מהפסוק אלה מסעי 
שמסדר המסעות ידעינן שמה שלא  ,שפיקו"נ דוחה כל התורה

כדי שלא ימותו ום רוח צפונית והוא משום פיקו"נ מלו הוא מש
 .וע"כ שפיקוח נפש דוחה כל התורה ,התינוקים

 חומש עם פי' ר' יהונתן
 )מכת"י(

שבת  הוכחה מאלה מסעי שמותר לצאת חוץ לתחום
 בשביל פיקוח נפש

אלה מסעי בני ישראל וכו' ממחרת הפסח יצאו בנ"י וגו' 
ילמדנו רבינו מי שהיה נרדף מן הגיס  ,איתא במדרש ג(-)לג א

וכן שנו רבותינו הנרדף מן  ,ומן הליסטים מהו שיחלל את השבת
ושכן  ,הגיס ומן הליסטים מחלל את השבת ומציל את נפשו

מוצאים בדוד שבקש שאול להורגו כו' אמר להם ברמז ולי אתם 
ומנין  ,שואלים לכו שאלו את יעקב את משה ואת דוד כו'

והיינו ששאלו  ,ע"כ דברי המדרש ,שפיקוח נפש דוחה שבת כו'
יל עצמו ואמר להם לכו תשאלו את לחלל שבת בשביל להצ ומה

ויש להבין מה שייכות המדרש  ,יעקב משה ודוד ומסיק שמותר
 .לכאן

ונראה לפרש בזה שהנה איתא בקרא פר' בא )יב לז( ויסעו בנ"י 
 ,ופרש"י ק"כ מיל היו ובאו שם לפי שעה כו' ,מרעמסס סוכתה

ובתרגום יהונתן פי' שנעשו  ,דהיינו שנעשתה להם קפיצת הדרך
ויש להבין למה נצרכו רש"י ור'  ,ם הענני כבוד למחיצותלה

ויש לפרש שהנה היום שיצאו ממצרים היה  ,יהונתן לדבריהם
 וא"כ קשה כיצד עברו ,ואותו היום הרי היה יום טוב ,ביום בפסח

ולכך פי' רש"י שנעשית להם קפיצת הדרך  ,על איסור תחומין
ננים נעשו להם רבינו יהונתן מפרש שהע, וולא יצאו חוץ לתחום

אמנם בדורש לציון )דרוש  ,מחיצות והרי שהיו מוקפים מחיצות
יג( ועפי"ז שאי"ז מחיצה י"ל שמה שעברו בנ"י על איסור תחומין 
הוא משום פיקו"נ שחששו שהמצרים יחזרו בהם וכמו שאכן 

כאן שמשום דרש ילמדנו הנאמר וכך נראה שסובר המ ,היה
 .פיקו"נ הותר להם לחלל שבת ויו"ט

שיעקב הרי ברח מאימת  ,ודבר זה יש להוכיחו מיעקב משה ודוד
ואותו היום היה פסח וכמו שפי' רש"י )בראשית  ,עשיו אחיו ללבן

כז ט( שהביא ליצחק שני גדיי עיזים אחד זכר לקרבן פסח ואחד 
הרי שברח בפסח ויצא חוץ לתחום )עי' תפארת  ,זכר לקרבן חגיגה

ח שבר, ואף משה ום פיקו"נוגם בזה י"ל הטעם מש ,יהונתן(
שאיתא במדרש שאין עבד יכול  ,היה בשבת ממצרים למדין זה

 ,כלו לברוחושלא יבכדי לברוח ממצרים משום שעשו כשפים 
ורק בשבת קיי"ל בגמ' סנהדרין )סה( שאין כח לכשפים וע"כ ברח 

ואף דוד ברח משאול בשבת  ,משה בשבת שלא שלטו הכשפים
בגמ' מנחות )צו:( עיי"ש )ועי' עוד בזה בארץ  כדאיתא להדיא

 .חמדה להמלבי"ם סו"ם בשלח(
עכ"פ הרי מיעקב משה ודוד שמותר לחלל שבת במקום פיקוח 

וכן עשו ישראל בצאתם ממצרים שיצאו חוץ לתחום מפני  ,נפש
מתבאר היטב מה , וא"כ פיקו"נ שחששו שהמצרים יחזרו בהם

 .ה כל זה שייך לפרשתןאלא שצ"ב מ ,שענה להם ומובן המדרש
 ,שנאמר אלה מסעי בנ"י וגו' ,נראה לפרש שכל זה מרומז בקראו

ועוד מצינו  ,והנה מילת אלה רומז על יו"ט כדכתיב אלה מועדי ה'
 פר' בא( מביא מהברכת שמואל שמחשבבזה בספר אור יקרות )

ומפרש שהרי מהלך אדם  ,כיצד הלכו ק"כ מילין כשיצאו ממצרים
הרי שי' פרסאות הוא  ,ופרסא היא ד' מיל ,' פרסאותבינוני ביום י

ואיתא במדרש שיום שיצאו בו ישראל ממצרים לא  ,מ' מיל
ל"ו שעות רצופות במשך הרי א"כ שהיו להם  ,שקעה להם חמה

בל"ו , ומאחר שביום של י"ב שעות הלכו י' פרסאות א"כ יום
 .שעות הלכו ל' פרסאות שהם ק"כ מיל עיי"ש

א.  ,ברים אלו נרמזו במילת "אלה" מסעי בנ"יומעתה י"ל שב' ד
ב. אלה עולה בגימטריא ל"ו שהוא רומז לל"ו  ,אלה דמיירי ביו"ט

הרי שבמילת אלה רמוז בב'  ,שעות שהלכו בנ"י כשיצאו ממצרים
דרכים שיצאו ישראל ממצרים ביום טוב והלכו בו ק"כ מיל שהוא 

יקו"נ שמותר לחלל שבת משום פמזה וע"כ מוכח  ,חוץ לתחום
 .ושפיר שייך המדרש לפרשתן

 מדרש ילמדנו עם פירוש כתונת תשבץ

 הטעם שלא כתבה תורה לבית אבותם בשבט מנשה

כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבותם ומטה בני הגדי 
יש  לבית אבותם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם )לד יד(

ואילו  ,מדוע לגבי מטה ראובן ומטה גד כתבו לבית אבותם להבין
 .גבי חצי שבט מנשה לא כתוב לבית אבותם
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ובנות צלפחד הרי  ,בנות צלפחד היו משבט מנשה ונראה שהנה
אם ינשאו בנות צלפחד לבנים משבט , וירשו חלק מארץ ישראל

 ,אחר הרי שתעבור נחלתם משבט מנשה לשבט של בעליהן
דכתיב למשפחותם לבית ט:( משהרי מבואר בגמ' ב"ב )קי

ת האב קרויה משפחה ואין משפחת האם משפחשאבותם 
נמצא שאם ינשאו לשבט אחר תעבור נחלתם  ,קרויה משפחה

 .לאותו השבט
והנה איתא בגמ' ב"ב )קכ.( שבנות צלפחד הותרו להינשא 

אלא מה  ,לשאר שבטים שנאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשים
עצה טובה  ,אני מקיים אך למשפת מטה אביהן תהיינה לנשים

 .וב שלא תינשאנה אלא להגון להןהשיאן הכת
ים הרי שאף שהשיאן הכתוב עצה טובה שינשאו לאנש

מהשבט שלהן אבל לא הכריחן הכתוב ויכלו להינשא לאנשים 
ולפי"ז שפיר שבמטה מנשה לא כתבה תורה לבית  ,משבט אחר

שהרי אם ינשאו לגברים משבט אחר נמצא שלא כל  ,אבותם
שבטים אחרים ע"י שחלקה תעבור ל ,הנחלה נשארת אצלם

 .תורה לבית אבותםהולזה לא כתבה  ,בנות צלפחד
 משך חכמה

מדוע בחלק מהשבטים נאמר תואר נשיא ובחלקם 
 לא

אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ וכו' אלה 
המתבונן במקראות יחזה  כט(-אשר צוה ה' לנחל וגו' )לד יז

א. סדר השבטים המופיע אינו לא כסדר  ,ב' דברים תמוהים
הולדתם ולא כסדר חנייתן אלא סדר חדש לגמרי ויש להבין 

ב. עוד יש לתמוה שבג' שבטים הראשונים שהם יהודה  ,מדוע
שמעון ובנימין כתוב רק את שם הנשיא כגון למטה יהודה כלב 

ואילו בששה שבטים הנותרים נאמר אף מילת נשיא  ,בן יפונה
 .ויש להבין מדוע ,בני דן נשיא בוקי בן יגליוכגון למטה 

איתא בגמ' נדרים )מח.( תניא ר' דונראה לפרש בזה ובהקדם 
יהודה אומר אנשי הגליל קנטרנין היו והיו נודרים הנאה זה 

פי' הדבר  ,עמדו אבותיהן וכתבו חלקיהן לנשיא ,מזה
יכול לכתוב  ,מדיר את חבירו הנאה ממנו ורוצה ליתן לוכשש

שבזה אין חבירו נהנה ממנו שאי"ז  ,שיא וליתן לשניחלקו לנ
ועל כך  ,שלו אלא של הנשיא והנשיא הרי לא הדירו הנאה

מדירים חבריהן  שאנשי הגליל קנטרנין היו והיו אומר ר' יהודה
לכך עמדו אבותיהן מראש וכתבו חלקיהן לנשיא  ,בהנאה מהן

 .וכך יוכלו ליתן לחבריהן
כמבואר בכמה מקומות )עי' והנה א"י מחולקת לג' ארצות 

בפרשה זו , וג. גליל ,ב. עבר הירדן ,א. יהודה ,משניות שביעית(
נאמרה רק החלוקה של הגליל והירדן כמבואר בקרא )פסוק י"ג( 

הרי שהכא מיירי רק לגבי  ,שהחלוקה הזו היא לבד עבר הירדן
הארץ והמתבונן בספר יהושע יחזה בחלוקת  ,יהודה והגליל

 ,קחו חלק השבטים יהודה שמעון ובנימיןבארץ יהודה לש
 .ואילו הו' שבטים הנותרים נטלו חלקם בארץ הגליל

ג' שבטים ו בקרא ועפי"ז יש לבאר היטב שתחילה התפרש
ובהם לא הוצרכה  ,יהודה שמעון ובנימין שנחלו את ארץ יהודה

ואח"כ  ,תורה לכתוב נשיא שהם לא הקנו את נכסיהם לנשיא
ובהם כתבה  ,שנחלו את ארץ הגליל כתבה תורה שאר השבטים

תורה נשיא שהם כתבו כל נכסיהם לנשיא משום שהיו קנטרנין 
 .ומדירים זה את זה בהנאה

 אהל משה )הורביץ(
 )ח"ב סי' קל"ז לפר' מסעי(

 

האם דיני גלות דינם כנפשות שכשגמרו כולם 
 לחובה אינו גולה או דילמא דמיא לדיני ממונות

 כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול וגו' )לה כח(
)פ"ט  בגמ' סופ"ק דסנהדרין וכך פסק הרמב"םקיי"ל 

והנה  ,מסנהדרין ה"א( בי"ד שפסקו כולם לחובה זכאי עיי"ש
אך בדיני ממונות אם פסקו כולם  ,דין זה נאמר רק בדיני נפשות

ויש להסתפק בבי"ד שפסקו כולם לגלות האם  ,לחובה חייב
 .וי כנפשות וזכאי או כממונות וחייבה

דאיתא בגמ' מכות )יא:(  ,ונראה להוכיח דהוי כנפשות וזכאי
והובאו הדברים ברש"י )פסוק כה( ברוצח בשגגה שקודם 
שנגמר דינו לגלות מת הכהן גדול ונתמנה כהן גדול אחר ואז 

ומקשה הגמ' הכהן השני מאי הוי  ,שגולההוא הדין  ,נגמר דינו
דהניחא הכה"ג שהיה בזמן שהרג היה לו  ,בדיעליה למ

אך הכהן שנתמנה אחרי שהרג קודם  ,להתפלל שלא יהרוג
 ,שנגמר דינו וכי מה יכל לעשות בשביל למנוע את ההרג

מתרצת הגמ' שהיה לו להתפלל שיגמר דינו של הרוצח לזכות 
מה שייך דויש להקשות על כך טובא  ,ולא יצטרך לגלות

ע"פ דין תורה חייב הוא אם , ו לזכותלהתפלל על כך שיגמר דינ
 גלות הרי כך דינו ומה שייך שיזכה.

והנה אי נימא שאף בגלות אמרי' בי"ד שפסקו כולם לחובה 
שהיה לכה"ג להתפלל שאם אכן  ,זכאי הרי שיש ליישב בקל

וכך עולה  ,ע"פ דין חייב גלות הרי שכל הדיינים יפסקו כך
מאחר שפסקו כולם  שפסקו כדין תורה ואפ"ה הרוצח לא יגלה

ורק אי נימא  ,וא"כ שפיר יש לכה"ג על מה להתפלל ,לחובה
שבגלות אמרי' שאף אם פסקו כולם לחובה גולה יקשה מה 

 .שייך להתפלל על כך
נמצא מוכח שדיני גלות דינם כנפשות שכשפסקו כולם לחובה 

 .ושפיר יש לכה"ג על מה להתפלל ,אינו גולה
 צד(שו"ת תשובה מאהבה )ח"א סי' ק

מה דין הרוצח אדם שחייב מיתה אך בי"ד לא יכלו 
 להורגו

לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות 
דרך רמז בקרא דין שמתבאר ב מתבארשנראה  ימות )לה לא(

שהנה יש לדון במי שרצח אדם המחוייב מיתה אך לא  ,בגמ'
ה שעבר עבירה שיש בה כרת ושנה בכגון מי  ,הו למיתהודנ

דאיתא בגמ' סנהדרין )פא:( שמכניסין אותו לכיפה ומאכילין 
או כגון מי שרצח את  ,אותו שעורין עד שכרסו מתבקעת

הרי אלו חייבים מיתה אך אין בי"ד יכול  ,הנפש שלא בעדים
בא אדם אחר ורצחם האם דינו כרוצח שחייב כשו ,להורגם

אדם זה יש לו דין רשע למות שחייב מיתה אך שאף ש מיתה
במזיד ר שאינו נהרג חשיב ההורגו לרוצח ומאח ,נו נהרגאי
, או אולי סו"ס מאחר שהרי אדם אשר חייב חייב מיתהש

 מיתה הוא אינו רוצח.
"לא  ,ונראה שבא קרא לרמז ענין זה וכך הוא פירוש הפסוק

תקחו כופר לנפש רוצח" ר"ל לא תפטרו בממון את הרוצח 
רשע  למי שרצח את האדם שהוא ר"ל ,"אשר הוא רשע למות"

ולזה  ,דהיינו שחייב מיתה רק שאין ביד בי"ד להורגו ,למות
כלומר שאותו שרצחו דינו במיתה  ,מסיים קרא "כי מות יומת"

 .ולא בכופר דסו"ס רצח אדם שא"א להורגו אע"פ שחייב מיתה

 ,שבפשיטות קרא דאשר הוא רשע למות קאי על הרוצח ואף
ום שהוא רשע למות דהיינו שדינו שלא תקחו לו כופר מש

שאע"פ שהנרצח  ,אך בדרך רמז אמרי' שקאי על הנרצח ,למות
רשע למות דהיינו שחייב מיתה אפ"ה משום שא"א להורגו 

 .בבי"ד הרוצחו חייב מיתה
 משך חכמה

 

  לע"נמוקדש 
  ל"צז אריה לייב "רב שאול ביר

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 מוקדש לע"נ 
  זצ"ל צבי "רב פנחס רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.


