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 הואיל משה
 

וידבר ה' אל משה לאמר: שלח לך אנשים ויתרו את 
ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש 

וברשיז"ל  אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם:
למה נסמכה פרשת מרגלים  ו(-ז")פרשה טהביא ממד"ר 

לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה 
  ."כע באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר

 
)מהדורא ובספר מאיר עיני חכמים מהגה"ק מאוסטראווצא זצ"ל 

הקשה, דמה מוסר היה להם ליקח, דמה הדמיון  תליתאי דף צ"ה.(
של דבת מרים לדבת הארץ, הא המרגלים לא דברו אלא על 
חתיכת הארץ, ומרים היתה מדברת במשה רבינו ע"ה, ומה 

שאינם  ראיה מזה על איסור דיבור לשה"ר על עצים ואבנים
 .מקפידים על בזיונם עכ"ק

 
דהנה עה"פ ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות והנבס"ד, 

האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח, כתב רשיז"ל 
)עה"פ אחר דדברו על אודות גירושיה, כמבואר במכילתא פ' יתרו 

דמשה גירש לצפורה בגט עיי"ש, וי"ל דדברו על משה   שלוחיה(
, בית )דף צ.(תו, הא איתא במסכת גיטין דהיאך גירש את אש

שמאי אומרים, לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה 
דבר ערוה, שנאמר כי מצא בה ערות דבר עיי"ש, ואיתא 

דלכן נקראת צפורה כושית, ששם שכושי  )דף ט"ז:(במסכת מו"ק 
זה משונה בשרו מכל הבריות, כך היתה צפורה משונה 

שים בדור ההוא עיי"ש, וכיון במעשיה הטובים מכל הנ
דצפורה היתה צדיקת לא היה משה רשאי לגרשה, ועיין בספר 

 .)דרוש א' אופן א'(שמנה לחמו דרוש לתחיית המתים 
 

ע שוהביא קושית הפני יה )פרשת ואתחנן(והנה בספר זכרון יעקב 
בהא דס"ל לב"ש דלא יגרש אדם את אשתו  )שם(גיטין מסכת ב

ת דבר, דא"כ למה נאמר אשה זנה אלא אם כן מצא בה ערו
וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאשה לא יקחו, למה לי 
להזהיר על גרושה תיפ"ל שהיא בכלל זונה שהרי א"א לגרש 
אא"כ מצא בה ערות דבר, והביא מה ששמע לתרץ דמשו"ה 
הוצרך להזהיר על גרושה דהו"א שלא נאסר אלא כשהיא זונה 

ללה לחוד מותרת, לכן וחללה יחד משא"כ זונה לחוד או ח
כתב פרט הכתוב גרושה ומעתה ליכא לפרש הכי, דא"כ למה 
לי זונה תיפ"ל דבכלל גרושה היא, וע"כ דכל אחד בפני עצמו 

דאיתא שם, לא יאמר  )דף ע"ז:(קידושין מסכת ]ועיין באסורה, 
גרושה בכהן גדול ותיתי בק"ו מכהן הדיוט, ואנא אמינא 

)מהדיוטותו נאסרה גדול מיבעיא  השתא לכהן הדיוט אסורה לכהן

, למה נאמרה, כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן עליו(
הדיוט, כך חלוקה בכהן גדול, פשיטא מיגרע גרע, אלא כשם 
שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן הדיוט, כך אלמנה חלוקה 
מגרושה וחללה זונה בכהן גדול עיי"ש, וכתב הריטב"א וז"ל, 

מזונה וחללה בכהן הדיוט, פי' שחייב  כשם שחלוקה גרושה
על גרושה לחודה אף על פי שאינה זונה וחללה דהא פלגא 
קרא ואשה גרושה מאשה לא יקחו ללמד שילקה עליה בפני 
עצמה, וה"ה על חללה לחודה או על זונה לחודה כי בא זו 
ללמד על אלו הא לאו הכי הו"א שאינו חייב עד שיהו כולן 

בכהן גדול סלקא דעתך אמינא כיון בה, כך חלוקה אלמנה 
דכתיב אלמנה וגרושה וחללה זונה לא לחייב על אלמנה לחוד 
קא משמע לן דילמוד מגרושה דהדיוט, דכהן גדול לא צריך 
קרא בפני עצמו דהא מגרושה יליף אלא ללמד על אלמנה 

אך לפי"ז  אתא שיהא חייב עליה ולוקה עליה וכו' עכ"ד[,
מה דהוסיף הכתוב לפרט גרושה קשה תינח לב"ש שמעינן מ

דכל אחת בפני עצמה משמע, אבל לבית הלל דס"ל דרשאי 
לגרש בכל ענין, מנלן דזונה וחללה בפני עצמן אסורין, 

 )דף פ"ה:(סנהדרין מסכת ועכצ"ל דס"ל לבית הלל כרבי יונתן ב
דמדאיצטריך יחדיו משמע כל אחד בפני עצמו, והיינו דס"ל 

 קרא עכ"ד. לר' יונתן דלחלק לא צריך
 

ואיתא בתרגום יונתן דלכן הלכו המרגלים לארץ ישראל כדי 
לעשות בו חזקה ולקנותה עיי"ש, אמנם אם א"י מוחזקת 
מאבותינו, א"כ לא הוצרכו המרגלים לילך ולקנותה דהא כבר 
נקנית לנו מאבותינו, ועיין בגרש כרמל שכתב דלכן אמר 

רצה  משרע"ה והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, דמשרע"ה
שהמרגלים יקנו חזקה בא"י כיון דא"י אינה מוחזקת 
מאבותינו, ולכן אמר להם שיאספו מפירות הארץ דאסיפת 

, וכן )סי' קצ"ב סי"א(פירות האילן קונה בחזקה, כדאיתא בחו"מ 
, ועי"ז רצה משרע"ה )פ"א הט"ז(הוא דעת הרמב"ם בהל' מכירה 

ת עזריאל שיהיה לבנ"י חזקה בא"י עיי"ש, ועיין בספר נחל
שהביא בשם הזרע ברך דכוונת המרגלים במה שלא  )בפרשתן(

רצו ליכנס לא"י היתה, כי אמרו שאין להם זכותים שיעמדו 
להם, ולכן אמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה, כי אמרו פן 
נבוא ביד האמורים להשמידנו, משום דאין לנו זכות עצמינו, 

ו מאבותינו, וכתב ע"ז הנחלת עזריאל, דאם א"י מוחזקת לנ
א"כ אפילו אם אין להם זכות, מגיע להם א"י בתורת ירושה 

 .עיי"ש, ועיין בספר בנין אריאל מה שהאריך בזה



 

 ב 

עה"פ קום התהלך בארץ איתא, תני,  י(-)פרשה מ"ארבה  בראשיתוב
הלך בשדה בין לארכה בין לרחבה קנה עד מקום שהלך כדברי 

כ"א לא קנה עד ר' אליעזר, שהיה ר"א אומר הילוך קנה, וח
שיהלך לארכה ולרחבה, א"ר יעקב בן זבדי טעמיה דר"א קום 

  .)דף ק.(ב"ב מסכת התהלך בארץ וגו' עיי"ש, ועיין ב
 

וביפה תואר האריך בביאורו, וכתב דלא מצינו בו באברהם 
שהלך רק לארכה ולא לרחבה, ובזה נחלקו אי מהני החזקה, 

סנהדרין מסכת בוכתב דזה תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור יונתן 
אי צריך קרא לחלק או לא, דלר' יאשיה דצריך קרא  )דף פ"ה:(

לחלק ובלא"ה משמע שניהם כאחד, א"כ הכא דהקב"ה אמר 
לו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה בעינן שניהם דייקא ולא 
מהני כשהלך לארכה לחוד, משא"כ לר' יונתן דמשמע כל 

לרחבה לחוד אחד בפני עצמו שפיר מהני בהלך לארכה או 
וקנה אברהם את הארץ, וז"ש המד' דטעמיה דר"א דסגי 
בהילוך בין לארכה ובין לרחבה ממה שנאמר קום התהלך 
בארץ, דהרי אאע"ה לא הלך רק לארכה ומוכח דלא צריך 

 לתרווייהו עיי"ש. 
 

, דזה אי א"י )פרשת וירא(ועפי"ז כתבו בלקט יוסף וביושב אהלים 
או תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' מוחזקת לנו מאבותינו או ל

יונתן, דאי צריך קרא לחלק ולא הוי חזקה עד שילך לארכה 
ולרחבה, א"כ כיון שאאע"ה לא הלך רק לארכה לא קנה את 
הארץ, משא"כ אם לא צריך קרא לחלק וגם בהלך לארכה 
לחוד הוי חזקה שפיר קנה אאע"ה את הארץ ומוחזקת לנו 

א וי"ו לחלק אז שפיר קנה מאבותינו עכ"ד, ומבואר מזה דא"
אאע"ה ארץ ישראל אף דלא הלך אלא לארכה ואמרינן דא"י 
מוחזקת לנו מאבותינו, משא"כ א"א וי"ו להוסיף, א"כ לא 
קנה אאע"ה את הארץ, כיון דבעינן ארכה ורחבה והוא הלך 

 רק לארכה ולא לרחבה.
 

ובזה יבואר דברי רשיז"ל, דהמרגלים היה להם ללמוד 
דאין צורך בהליכתם לארץ ישראל כדי ממעשה דמרים 

להחזיק בה, משום דא"י כבר מוחזק מאבותינו, דמדחזינן 
דקיי"ל דמרים לקתה על עסקי דבה שדברה במשה, וע"כ 

שפיר מהני בהלך לארכה כב"ה, ומינה דלחלק לא צריך קרא, ו
ולפי"ז א"י מוחזקת  ת הארץ,או לרחבה לחוד וקנה אברהם א

לים צריכים לילך כדי לעשות בה מאבותינו ולא היו המרג
 .חזקה, והם ראו ולא למדו מזה ולכן נענשו ודו"ק
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ה' אל משה לאמר: שלח לך אנשים ויתרו את  רוידב
ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש 

וכתב רשיז"ל  אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם:
 שלח לך לדעתך, אני איני מצוה לך אם תרצה שלח

  ."שעיי
 

, דממנ"פ אם דבר הגון הוא מדוע לא צוה שיםרודקדקו המפ
לו הקב"ה על כך, ואם אין זה דבר הגון מדוע הסכים הקב"ה 

 ואמר שלך לך אנשים, וגם מאי האי ענינא דלדעתך.
 

 )דף תקי"ט(עפימש"כ החכמת התורה פרשת וארא  והנבס"ד,
עה"פ ויצא משה מעם  ז(-)פרשה י"בלפרש מה דאיתא בשמות רבה 

פרעה את העיר ויפרוש כפיו אל ה' ויחדלו הקולות והברד 
ומטר לא נתך ארצה, ובמדרש, לא הלך חוץ לתחום ועדיין 
היה בתוך התחום ולא שהה להתפלל עליהם עכ"ל, ולכאורה 

  .תמוה דמנא לן שהיה תוך התחום, וגם מאי קמשמע לן בזה
 

 ונראה דנפקא מינה מזה לדינא, במאי דפליגי ר' עקיבא ורבנן
, דר' עקיבא ס"ל תחומין דאורייתא )דף ע"ט:(במסכת עירובין 

ורבנן ס"ל תחומין דרבנן, ומכאן יהיה מוכח כרבנן דתחומין 
כתב דלכן אמר כצאתי את  )ד"ה כצאתי(דרבנן, והוא, דהנה רש"י 

העיר משום דהעיר היה מלאה גלולין, וקשה איך התפלל תוך 
כשם שהעיר קולט  )דף י"א:(התחום, דהרי איתא במסכת מכות 

כך תחומה קולטת, וא"כ מוכח שקדושת העיר מתפשט גם 
תוך התחום והוי כעיר, וא"כ הכי נמי נימא להיפך שטומאת 
העיר תתפשט גם בתוך התחום, וא"כ איך התפלל תוך 

 )דף י"א.(התחום, מיהו זה לא קשה, דהרי איתא במסכת סוטה 
טת טפי מדה טובה מרובה ממדת פורעניות, והקדושה מתפש

 מן הטומאה.
 

אך זה קשה דנראה דאותו היום היה שבת, דאיתא במדרש 
ד"ה וימלא, דשלוש  כ"ה(-)פרשה זומובא ברש"י  י"ב(-)פרשה ע

שבועות היה מתרה בו ובשבוע הרביעית שלטה המכה, א"כ 
על כרחך המכה התחילה ביום א' בשבוע הרביעי, וידוע 

שבת כלה  דשבעה ימים שמשה המכה, וא"כ ממילא ביום
המכה, וא"כ כיון דאותו היום שבת היה, אי נימא תחומין 
דאורייתא, בעל כרחך מוכח דחוץ לביתו אסור כדיליף לה ר' 
עקיבא מאל יצא איש ממקומו, ובעל כרחך מה שבתוך התחום 
מותר, היינו משום דתוך התחום הוי בכלל ביתו ומקומו ממש, 

ם משה הא הוי וכיון דנקרא מקומו קשה שפיר איך התפלל ש
תרתי דסתרי אהדדי, אם הוי מקומו ממש הרי היא מלאה 
גלולים, ואם אינו מקומו איך יצא בשבת, הרי כתיב אל יצא 
איש ממקומו, ובעל כרחך מוכרח כרבנן דתחומין דרבנן ואל 

, אבל )דף י"ז:(יצא היינו אל יוציא, כדאיתא במסכת עירובין 
 סתרי אהדדי. לצאת בעצמו מותר חוץ למקומו ולכן לא

 



 

 ג 

ובזה נבוא אל דברי המדרש, דהיה קשה לו מה שאמר ויצא 
משה מעם פרעה את העיר, דמעם פרעה מיותר, והיה די לומר 

-)פרשה י"טויצא משה את העיר, אך הכוונה כדכתיב בפרשת יתרו 

וברש"י  )רמז רפ"א(וירד משה מן ההר אל העם, ואיתא בילקוט  י"ד(
לביתו אלא מיד ירד מן ההר אל  ד"ה מן ההר, שלא פנה )שם(

העם, וכן יהיה כאן הכוונה, שתיכף שיצא מעם פרעה לא פנה 
לביתו, אלא יצא מעם פרעה את העיר, אך מאי קמשמע לן בזה, 
ולומר שלא שהה מלבקש רחמים עליהם, אין זה כ"כ מעלה נגד 
פרעה הרשע, לכן מפרש המדרש, דהוא גופא קמשמע לן דאם 

ה אפשר לומר דתחומין דאורייתא, ומשה לא היה אומר כן הי
רבינו התפלל חוץ לתחום, ואף שהיה שבת י"ל שדיבר משה עם 
פרעה היה בערב שבת והלך לביתו והניח עירובי תחומין ובשבת 
יצא חוץ לתחום, לכן קמשמע לן הכתוב שתיכף שיצא מעם 
פרעה יצא את העיר ולא הלך לביתו, וא"כ על כרחך בשבת היה 

פרעה, וממילא בעל כרחך היה בתוך התחום, וא"כ הדיבור עם 
דהוי תרתי דסתרי אהדדי, לכן מוכרח דתחומין דרבנן ודו"ק 

 עכ"ד החכמת התורה.
 

ה אי ד"ה אמנם נראה, כתב דז )דף ה: מדפה"ס(ובספר הדרת מרדכי 
יא בפלותא אי ס"ל דברה תורה תחומין דאורייתא או דרבנן תל

)שגופי חילוק מלאכות  ,)דף ע.(ת שבמסכת איתא בכלשון בני אדם, ד

מנלן, אמר שמואל אמר קרא  מלאכות מתחלקים לחטאות ואעפ"י שבהעלם אחד(
, התורה רבתה מיתות הרבה על )מיתות הרבה(מחלליה מות יומת 

חילול אחד, ופריך הגמ' האי במזיד כתיב, ומשני אם אינו ענין 
נין לעושה במזיד דכתיב כל העושה בו מלאכה יומת, תנהו ע

ומזה ידעינן  )לאפושי קרבנות(ומאי יומת, יומת בממון  ,לעושה בשוגג
  .חילוק מלאכות עיי"ש

 
על דמנ"ל למידרש מחלליה מות יומת  ,שותקלכאורה יש להו

להא דדרשינן א ידלמא האי מות יומת אתחילוק מלאכות, 
דכתיב מות יומת המכה רוצח גבי רוצח , )דף מ"ו.(סנהדרין מסכת ב

לי אלא במיתה הכתובה בו, מנין שאם אי אתה יכול  איןהוא, 
מיתו בכל מיתה שאתה מה שאתלהמיתו במיתה הכתובה בו, 

 )מות יומת ריבוייא הוא(ת"ל מות יומת המכה מכל מקום , להמיתו יכול
מעתה ה"נ נימא דלכן נאמר מחלליה מות יומת לומר ועיי"ש, 

בכל שאם אי אפשר להרוג המחלל שבת בסקילה אתה ממיתו 
א"כ הוי סגי למיכתב מחלליה צ"ל דס"ל לשמואל דמיתה, ו

יומת, ונדע דאתי לומר להמיתו בכל מיתה, שהרי גוף עונש 
וממה  ,כל העושה בו מלאכה יומת מיתה כבר שמענו מקרא

בכל מיתה, שאתה יכול להמיתו  שנאמר שוב יומת כבר ידעינן
 ה.ילפינן מזה לרבות מיתות הרב ,ואכתי אייתר מות יומת

 
אך כ"ז א"ש אי ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם ואייתר מות 
יומת, אבל אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, א"כ מות יומת 
לאו יתורא היא, ומעתה הדקל"ד דמנלן לילף מהכא חילוק 
מלאכות, דלמא אתיא קרא לומר שאתה יכול להמיתו בכל 

אדם לא יליף  מיתה, ועכצ"ל, דמאן דס"ל דברה תורה כלשון בני

מקרא דכתיב מות יומת, אלא יליף לה מהא  מלאכותחילוק 
 , אלו, דברים הדברים אלה הדברים)דף צ"ז:(דאיתא במסכת שבת 

)גבי שבת דכתיב בויקהל אלה הדברים אשר ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיני 

ל"ט וכו' ומניינא לתין ושש אלו לה בגימטריא תמרבי חד הא תלת אצוה וגו' דברים משמע תרין ה"א 

עיי"ש, ושפיר  כרחיך לדעת כמה חטאות אדם מתחייב בהעלם אחד על השבת( למה לי על
 שמעינן מכאן חילוק מלאכות.

 
דמאן דמחייב  )שם(, דהלא הגמרא מסיק הגרע"א הקשהוהנה 

מהתם, דהרי אתולדה במקום אב לא מצי למילף חילוק מלאכות 
ך י"ל דשפיר נפק"ל , אבהעלם אחד לדידיה טובא חטאות הוה

חילוק מלאכות מהתם, ואע"ג דאמר קרא ל"ט מלאכות ואיכא 
טפי מל"ט דהא מחייבינן אתולדה במקום אב, ע"ז י"ל דמספר 

רק דהתורה ממעטת ל"ט לא אתי למעט תולדות במקום אב, 
משא"כ ביוהכ"פ  משכחת לה ל"ט מלאכות,דדוקא בשבת 

 חיוב ביוהכ"פ,דליתא בה ל"ט מלאכות שהרי על הוצאה ליכא 
דאין עירוב והוצאה ליוהכ"פ  )דף ס"ו:(יומא מסכת ב דאיתאכ

עיי"ש, וזה שאמר הכתוב אלה הדברים להורות דבשבת הוא 
 רק ל"ח מלאכות. דאיכא ל"ט אבות, הא ביוהכ"פ ליכא 

 
אפילו  ,)בעתו ובזמנו ישתלח ולא יעבור( עתי, )שם(יומא מסכת ב איתאו

 )מדאיצטריך למתני עתי אפילו בשבת איכא למשמע(בשבת, אמר רפרם זאת אומרת 
)דאי יוהכ"פ ורים פהכם אין עירוב והוצאה ליועירוב והוצאה לשבת ו

כשבת להוצאה למה לי קרא להתיר משאו בשבת הרי כשחל בחול נמי כשבת דמי וקאמר רחמנא 

הרי דמהא דאיצטריך קרא לגלות דאפילו בשבת עיי"ש,  ישלחנו(
 איסור הוצאה. מוכח דביוהכ"פ ליכא

 
ולכאורה י"ל דבאמת נוהג איסור הוצאה ביוהכ"פ, ולא איצטריך 
עתי להתיר הוצאה בשבת דכבר התירה התורה איסור הוצאה 

קרא דעתי אתא להורות וכשחל בחול וה"ה כשחל בשבת, 
דלגבי שבת לא מחייב עלה עונש מיתה ואינו , דקילא תחומין

ין בו כלל איסור, ולכן אלא באזהרה, ולגבי יוהכ"פ יש לומר דא
איצטריך להתיר בה תחומין אפילו כשחל בשבת, דמשום יוהכ"פ 
לחוד לא צריכין היתר על איסור תחומין, כיון דביוהכ"פ ליכא 
כלל איסור תחומין, אך כ"ז הוא אי ס"ל תחומין דאורייתא, אז 
שפיר י"ל דקרא אתיא להתיר איסור תחומין בשבת, אבל אי ס"ל 

 אז לא שייך לאוקמי קרא להכי. תחומין מדרבנן
 

ונמצא לפי"ז, דאי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ומעתה 
א"א למילף חילוק מלאכות מיתורא דמחלליה מות יומת, 
וע"כ דילפינן לה מאלה הדברים, וצ"ל דאע"ג דאיכא טובא 

מ"מ מנין הא מחייבינן אתולדה במקום אב, דחיובי חטאות 
בציר מינה חדא דאינו חייב על דל"ט אתי לאפוקי יוהכ"פ ד

הוצאה, והיינו מהא דדרשינן עתי אפילו בשבת, שמעינן מינה 
דמשום יוהכ"פ לא מחייב אהוצאה, דלא קאי להתיר תחומין 
כיון דתחומין אפילו בשבת לאו דאורייתא, משא"כ אי ס"ל לא 
דברה תורה כלשון בני אדם, וילפינן חילוק מלאכות מיתורא 

אלה הדברים, א"כ אין צריך לומר דקרא דמות יומת, ולא מ



 

 ד 

ממעט יוהכ"פ מל"ט מלאכות, ומעתה י"ל דגם ביוהכ"פ איכא 
איסור הוצאה, ומעתה צ"ל דעתי קאי להתיר תחומין, ובהכרח 

 צ"ל דתחומין דאורייתא עכ"ד.
 

ואיתא בתרגום יונתן דלכן הלכו המרגלים לארץ ישראל כדי 
גרש כרמל שכתב לעשות בו חזקה ולקנותה עיי"ש, ועיין ב

דלכן אמר משרע"ה והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, 
דמשרע"ה רצה שהמרגלים יקנו חזקה בא"י כיון דא"י אינה 
מוחזקת מאבותינו, ולכן אמר להם שיאספו מפירות הארץ 

)סי' קצ"ב דאסיפת פירות האילן קונה בחזקה, כדאיתא בחו"מ 

, ועי"ז רצה ז()פ"א הט", וכן הוא דעת הרמב"ם בהל' מכירה סי"א(
 .משרע"ה שיהיה לבנ"י חזקה בא"י עיי"ש

 
שהביא בשם הזרע ברך  )בפרשתן(ועיין בספר נחלת עזריאל 

דכוונת המרגלים במה שלא רצו ליכנס לא"י היתה, כי אמרו 
דו להם, ולכן אמרו נתנה ראש שאין להם זכותים שיעמ

ונשובה מצרימה, כי אמרו פן נבוא ביד האמורים להשמידנו, 
משום דאין לנו זכות עצמינו, וכתב ע"ז הנחלת עזריאל, דאם 
א"י מוחזקת לנו מאבותינו, א"כ אפילו אם אין להם זכות, 

 מגיע להם א"י בתורת ירושה עיי"ש.
 

ותינו, דנודע ולכאורה יש להביא ראיה דא"י מוחזקת מאב
קושית המפ' דהיאך נשא יעקב אבינו שתי אחיות, כיון 
דהאבות קיימו כה"ת עד שלא ניתנה, והרמב"ן כתב לתרץ 
דהאבות לא קיימו כה"ת רק בא"י ולא בחו"ל עכ"ד, וכתב 

דמה שכתב הרמב"ן דהאבות לא  )פרשת ויחי(בספר זכרון יעקב 
י מוחזקת קיימו התורה רק בא"י ולא בחו"ל א"ש רק אם א"

לנו מאבותינו, וכבר היתה בה קדושת א"י, דאז יש לחלק 
ולומר דבחו"ל לא קיימו את התורה רק בא"י, משא"כ אם א"י 
אינה מוחזקת לנו מאבותינו, ולא היתה בה עדיין קדושת א"י, 
א"כ אי אמרינן דקיימו כל התורה עד שלא ניתנה, מהיכא תיתי 

א בחו"ל, דאז לא לחלק ולומר דרק בא"י קיימו התורה ול
שייך לומר דאיכא נפק"מ בין חו"ל לא"י עכ"ד, הרי לן מזה 

 דא"י מוחזקת מאבותינו.
 

ד"ה או, כתב לתרץ קושית המפ'  )שער י"ז(ובספר שערי שמים 
)דף על מה שנשא יעקב שתי אחיות, דאיתא במסכת סנהדרין 

, כל ערוה שבית דין של ישראל ממיתין עליה, בן נח מוזהר נ"ז:(
)כגון חייבי כריתות אחותו ליה, אין בית דין של ישראל ממיתין עליה ע

, אין ב"נ מוזהר ואחות אביו ואחות אמו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואחות אשתו(
)ר' מאיר אליבא דר' עקיבא אמרה דנפקי ליה עריות בבני נח מעל כן עליה דברי ר' מאיר 

)כגון כל , וחכ"א הרבה עריות יש יעזב איש וגו' והתם חייבי מיתות הוא דכתיבי(

שאין בית דין של ישראל ממיתין עליהן, ובן נח  חייבי כריתות(
)דלרבנן אתרבו בני נח מאיש איש לכל האמור בפרשה ור"מ לא דריש איש מוזהר עליהן 

עיי"ש, ולפי"ז י"ל דיעקב ס"ל כר' מאיר דאין ב"נ  איש לרבויי(
ב"נ כמש"כ בפרשת מוזהר על זה, וכיון שהיה להאבות דין 

 דרכים, הותר ליעקב לישא שתי אחיות עכ"ד.

ד"ה ולבאר, דפלוגתת ר"מ וחכמים  )שער ט"ז(אמנם כתב שם 
תליא אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, דר"מ ס"ל דברה 
תורה כלשון בני אדם ולא דרשינן איש איש, ולא איתרבי ב"נ 

ן בני אדם לחייבי כריתות, וחכמים ס"ל לא דברה תורה כלשו
ומרבינן מאיש איש דב"נ הוזהרו אף בעריות שיש בו כרת 

 עיי"ש.
 

ובזה יבואר דברי רש"י מה שאמר לו הקב"ה שלח לך לדעתך, 
דבאמת אינם צריכים להחזיק בארץ שהרי שלהם הוא וירושה 

דס"ל תחומין מדרבנן, טתך היא להם מאבותיהם, אך לפי שי
וי"ל דלכן נשא יעקב  ומעתה ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם,

ושוב י"ל  שתי אחיות משום דב"נ לא איתרבי לחייבי כריתות,
דהאבות קיימו כה"ת אף בחו"ל ושפיר י"ל דא"י אינה 

 מוחזקת מאבותינו, ולפי"ז לשיטתך אם תרצה שלח ודו"ק. 
 
 
 

**** 
 
 
 

ואיתא  ויניחו אתו במשמר כי לא פרש מה יעשה לו:
ע"כ, והוא  המכאן לבדיקת חמץ מן התורבמדרש פליאה, 

 .[מובא בספר דמשק אליעזר, זכרון מנחם]פלאי 
 

והנבס"ד, עפי"מ שכתב בספר גור אריה יהודה קונטרס 
וז"ל, ויש לחקור בענין חיוב בדיקת  )סי' י"ב אות ט'(המועדים 

חמץ, להסוברים דבדיקת חמץ הוא מה"ת, אם ענינו רק שלא 
לא ביטל יהיה לו חמץ, ואם לא בדק ובאמת לא היה לו חמץ, 

מצות בדיקה, כי הבדיקה הוא רק על הספק שמא יש לו חמץ, 
אבל כל שבאמת לא היה לו חמץ אין צורך בבדיקה, או די"ל 

בענין מצוה דלבדוק בסימנים  )מצוה קנ"ג(כמש"כ החינוך 
בבהמות ועופות, דאם לא בדק ונודע שטהור היה, עבר על 

ת חמץ כן, מצות עשה דוהבדלתם וכו' עיי"ש, וי"ל גם בבדיק
דאף אם באמת לא היה לו חמץ, מ"מ ביטל מ"ע, דהחובה 

 לבדוק שיהיה ידוע לו שאין לו חמץ עכ"ל.
 

כתב, די"ל דספק זה תליא בהטעם  )ח"ה דף פ"ט(ובספר חיי נפש 
מה שציותה התורה לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור, אי 
 אמרינן דהוא חוק וגזירת הכתוב, או דהוא משום סייג שלא

יעבור על איסור בל יראה ובל ימצא, דאי אמרינן דענין בדיקת 
חמץ הוא משום סייג שלא יעבור על איסור בל יראה ובל 
ימצא, אז י"ל דאם לא בדק ושוב נתברר שלא היה לו חמץ לא 
עשה עבירה, דהרי כל עיקרה דבדיקה הוא רק שלא יעבור על 

כ אע"ג ב"י וב"י, משא"כ א"א דבדיקת חמץ הוא גזיה"כ, א"
דבאמת לא היה לו חמץ לא מהני, דסוף כל סוף הרי ביטל 

 מצוות עשה דבדיקת חמץ.



 

 ה 

והטעם דהחמירה התורה דבאיסור חמץ איכא הלאו דבל יראה 
, משום דבחמץ לא בדילי אינשי )ריש פסחים(ובל ימצא, כתב הר"ן 

מיניה כולא שתא, וחמיר איסורא טפי דאית ביה כרת, ואפשר 
חמירה התורה בו לעבור עליו בבל יראה ובבל שמפני טעם זה ה

 )אות ט'(ימצא עיי"ש, וכן כתב הפמ"ג בפתיחה כוללת להל' פסח 
וז"ל, ומה שכתבנו אי יש טעם נגלה מה שהחמירה התורה בחמץ 

כתב  )מאמר חמץ דף כ"ד.(באיסור בל יראה, הרשב"ץ ביבין שמועה 
 ו עיי"ש. הטעם, דלא בדיל מיניה ויבוא לאכול החמירה התורה ב

 
כתב רש"י ד"ה והתניא וז"ל, והא דאמרינן  )דף ב:(ובמסכת ביצה 

בכולי הש"ס שאין גוזרין גזירה לגזירה מהאי קרא נפקא, 
ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת כלומר גזירה למשמרתי 
לתורתי ולא משמרת למשמרתי שלא יעשו גזירה לגזירה עכ"ל, 

אריך דגם בתורה גופא לא ה )ח"א אות י"ז(והפמ"ג בפתיחה כוללת 
  .מצינו שתעשה סייג לסייג עיי"ש

 
ולפי"ז אי אמרינן דכל איסור בל יראה ובל ימצא הוא סייג שלא 
יבוא ליכשל באיסור אכילת חמץ, לא יתכן לומר שבדיקת חמץ 
הוא סייג לאיסור בל יראה ובל ימצא, שהרי לא מצינו סייג לסייג 

מצוה בפני עצמו, והוא  בתורה, ולפי"ז עכצ"ל דבדיקת חמץ הוא
גזיה"כ, ולפי"ז י"ל דאע"ג שאין לו חמץ כלל אמרה תורה 

 ימצא לוב יראה לשצריכין לבדוק את החמץ, אבל אי אמרינן דב
אין איסורו משום סייג שלא יכשל באכילת חמץ, אלא גזיה"כ 
הוא, א"כ שפיר יתכן לומר דבדיקת חמץ מה"ת הוא מטעם סייג 

מצא, דהרי ב"י וב"י לאו שלא יכשל באיסור בל יראה ובל י
משום סייג נינהו אלא גזיה"כ הוא, ואז י"ל דאם לא בדק ושוב 
נתברר שלא היה לו חמץ לא עשה עבירה, דהרי כל עיקרה 

 דבדיקה הוא רק שלא יעבור על ב"י וב"י עכ"ד בתוס' ביאור.
 

ד"ה ואע"ג, שכתב דדברי  )סי' ק"ח(ועיין בשו"ת חת"ס חאו"ח 
דאיסור בל יראה ובל ימצא הוא כדי שלא  הר"ן והרשב"ץ הנ"ל,

יבוא ליכשל באכילת חמץ, אתיא שפיר למאן דס"ל דדרשינן 
טעמא דקרא, משא"כ להמ"ד דלא דרשינן טעמא דקרא, אז אין 
לבדות טעם למצוה, וצריכין לומר דבל יראה ובל ימצא הוא 

 גזיה"כ עיי"ש.
 
סקנת בלא ירבה לו נשים דמ )דף כ"א:(סנהדרין מסכת איתא בו

הש"ס שם, דר' יהודה דלא דריש בעלמא טעמא דקרא מודה 
הכא הואיל ומפרש טעמיה בהדיא לא יקח משום לא יסור הא 
נשים שאין מסירות ירבה, ור"ש ס"ל מכדי בעלמא נמי דרשינן 
טעמא דקרא א"כ לא יסור למה לי, אע"כ לא ירבה אפילו אינן 

ש, מבואר מסירות ולא יסור לאסור אפילו אחת ומסירה עיי"
מגמ' הנ"ל דהיכא דמפורש הטעם בקרא אז לר' יהודה דרשינן 

טעמא דקרא מ"מ היכא בעלמא טעמא דקרא, ולר"ש דדריש 
בספר אור כתב לא דריש טעמא דקרא, והטעם בקרא דמפורש 

, דלפי"ז ד"ה עוד נראה וכו' )פ"ד סוף הל' ג'(שמח הל' חמץ ומצה 
בעת ימים שאור לא ימצא ש י"ט(-)פרשה י"בבחמץ דכתיב בפרשת בא 

בבתיכם כי כל אוכל מחמצת ונכרתה, ומפורש הטעם בקרא, שוב 
בזה לר' יהודה דס"ל בעלמא לא דרשינן טעמא דקרא, הכא 

ובל יראה הוא משום שלא יבא  ,דמפורש טעמא דקרא דרשינן
לאכלו, ולר"ש דס"ל בעלמא דרשינן טעמא דקרא, הכא דמפורש 

ואף היכא דלא שייך הטעם עובר הטעם לא דרשינן טעמא דקרא, 
 .עיי"ש בבל יראה, וכדברי הגמ' במסכת סנהדרין הנ"ל

 
מקושש במיתה , יודע היה משה שה)דף קי"ט.(ואיתא במסכת ב"ב 

ת, אבל לא היה יודע באי זו מיתה הוא שנאמר מחלליה מות יומ
לבאר אות ה' ד"ה ובזה  )בפרשתן(ימות עיי"ש, וכתב בכלי חמדה 

ויתיצבו בתחתית ההר מלמד  )דף פ"ח.(במסכת שבת  ספיקו, דאיתא
שכפה עליהן ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים התורה 
מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, אמר רבה מכאן מודעא רבה 

אך בשבת  ,עיי"ש לאורייתא דכל קבלת התורה היתה ע"י אונס
ולכן דכבר נצטוו במרה וזה לא היה באונס רק ברצון קבלו עליהם, 

שפיר דנו אותו למיתה, ולפי"ז מובן ספיקו של משה, דהיה מסופק 
שמא חזר המקושש מקבלת התורה, וא"כ לא נשאר רק הציווי 
שבמרה, ואז היה ב"נ וב"נ מיתתו בסייף, או שמא לא חזר 

 המקושש מקבלת התורה, וא"כ דינו בסקילה ככל ישראל עיי"ש.
 

עה"פ ויראו את  (משפטים )פרשתאך י"ל לפימש"כ בספר יציב פתגם 
אלקי ישראל וגו', די"ל הטעם דהקב"ה כפה עליהם ההר בעת 

וירד ה' על הר  כ(-)פרשה י"טקבלת התורה, דהלא כתיב בפרשת יתרו 
ה' מסיני  ב(-)פרשה ל"גסיני אל ראש ההר וגו', וכתיב בפרשת ברכה 

בא וגו', וכדי שלא יסתכלו ויהנו מזיו השכינה, כפה עליהם את 
כדי לכסות מראה עיניהם עכ"ד, ]ועיין בספר המקנה עמ"ס ההר 

)דף , ונשנית בספר הפלאה עמ"ס כתובות )אות ג'(קידושין בהקדמה 

ד"ה מקדש שכתב, דכפיית ההר כגיגית לא היתה כדי לכפותם,  ז:(
היתה קבלת  רק היתה לשם חופה וקידושין עיי"ש[, ולפי"ז לא

 .התורה ע"י כפיה ואונס
 

לפרש המדרש וידום אהרן מה כתב , )פרשת שמיני(קב ובספר קול יע
הול"ל וביום השמיני ימול בשר ערלתו, דהנה חטאם של נדב 

)שמות ואביהוא היתה על שהציצו בשכינה, כמש"כ רשיז"ל עה"פ 

ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוקים וגו'  י"א(-כ"ד
כל בשכינה, עיי"ש, אך יש להוכיח ממצות מילה דמותר להסת
, דלכן )סי' י"ז(שהרי אמרו חז"ל במדרש תנחומא פרשת אמור 

אמרה תורה מילה לשמונה, כדי שיעבור עליו שבת ויראה את 
פני השכינה, וז"ש המדרש במעלת אהרן דשתק כשנענשו נדב 
ואביהוא על שהציצו בשכינה, דהיה יכול להתרעם ולומר דמהא 

מטעם כדי שיראה את  דכתיב וביום השמיני ימול בשר ערלתו,
פני השכינה, מוכח דמותר להסתכל בשכינה, וא"כ למה נענשו, 

 ועכ"ז שתק עכ"ד.
 

וברבינו בחיי דמצות מילה  )ח"ב דף ס"ו:(בזוה"ק דמבואר לפי"מ אך 
א"ר יצחק  י(-)פרשה כ"זהוא כענין קרבן, ועיין במדרש ויקרא רבה 

ני משפט אדם ומשפט בהמה שוים, משפט אדם וביום השמי



 

 ו 

ימול בשר ערלתו, ומשפט בהמה ומיום השמיני והלאה ירצה 
דכל מי שהוא מגיש את  )אות פ"א(ועיין בילקוט פרשת לך עיי"ש, 

בנו למילה כאלו כהן גדול מקריב מנחתו ונסכו על גבי המזבח 
הרי שמצוות מילה לשמונה הו"ל דומיא כהקרבת קרבן עיי"ש, 

הלאה ירצה כך להשי"ת, ולכן כשם שקרבן מיום השמיני ו
 ולפי"ז ליכא ראיה דמותר להסתכל בשכינה. המילה,

 
מסכת דאיתא בולכאורה יש להביא ראיה דמילה הוה כקרבן, 

דכתיב וימל אברהם  ,דנשים פטורות ממ"ע דמילה ,)דף כ"ט.(קידושין 
את יצחק בנו כאשר צוה אותו אלקים ודרשינן אותו ולא אותה, 

שהזמן ורות תיפ"ל דהוה מ"ע והקשו התוס' דלמ"ל קרא דנשים פט
בספר וכתב , עיי"ש שנימול בשמיני ללידתו ונשים פטורות גרמא

בספר  "כשלפימלתרץ קושית התוס',  (פרשת וירא)חלת יעקב יהושע נ
ד"ה  )דף ל"ו.(קידושין מסכת מעיין החכמה לתרץ קושית התוס' ב

הקבלות, דלמ"ל קרא למעט נשים מסמיכה ושאר עבודות, תיפ"ל 
דהא כל העבודות אינן אלא ביום  שהזמן גרמא שהעצות מ דהוי

דכתיב וביום צוותו, וכתב לחדש דבקדשים אמרינן דנשים חייבות 
)דף קדושין מסכת , לפי"מ דמסקינן בשהזמן גרמא אף דהוה מ"ע 

ילפינן מתפילין,  שהזמן גרמאדהא דנשים פטורות במ"ע  ל"ה.(
והני מילי לת"ת,  דהוקשה כה"ת כולה לתפילין ותפילין איתקש

למד בהיקש אינו דדבר ה בכל מצות התורה, אבל בקדשים דקיי"ל
)דף ובמס' תמורה  (.ט)דף מ"מס' זבחים כמבואר ב ,חוזר ומלמד בהיקש

ממצות ולפי"ז לענין קדשים לא ילפינן להא דנשים פטורות , (:אכ"
, כיון דילפינן לה מתפילין ותפילין עצמה עשה שהזמן גרמא

"ה שפיר איצטריך קרא למעט נשים מעבודות מת"ת, ומשו
י פטרינן להו לא הו שהזמן גרמא ע"הקדשים, דמשום טעמא דמ

  .ממצוות דקדשים עכ"ד
 

מצוות מילה לשמונה הו"ל דומיא כהקרבת ולפי"ד המדרש הנ"ל ד
קרבן להשי"ת, ולכן כשם שקרבן מיום השמיני והלאה ירצה כך 

חייבות  קדשים דנשיםד עשהמצות א"כ הוי מצות מילה כהמילה, 
קרא דאותו אי לאו דגלי לן לכן ואף דהוי מ"ע שהזמן גרמא,  הןב
הימנו ולכן איצטריך קרא נשים אותה, לא היינו פוטרין ה אלו

 ., ולפי"ז מוכח מכאן דמצות מילה הוי כקרבןעכ"ד
 

אך יש לתרץ קושית התוס' כמ"ש הפנ"י, דהך כללא דנשים 
א לא שייך אלא במצות הגוף דאי פטורות ממצות עשה שהזמן גרמ

אפשר לקיים על ידי שליח, כגון לולב שופר סוכה ותפילין, משא"כ 
במצות האב על הבן שאפשר לקיים על ידי שליח נשים חייבות אף 
דהוה מצות עשה שהזמן גרמא, וכיון דמצות מילה אפשר לקיים 
על ידי שליח, א"כ י"ל דגם נשים חייבות אף דהוה מצות עשה 

 ן גרמא, ולכן איצטריך הקרא דאותו ולא אותה עיי"ש.שהזמ
 

הטעם  )סי' ע"ג(וכתבו האחרונים בהסבר דבריו עפימש"כ הכלבו 
דפטרה תורה לנשים ממצות עשה שהזמן גרמא, מפני שהאשה 
משועבדת לבעלה והאשה היא לעזר לאיש והוא ימשול בה 

ה על להנהיגה ולהדריכה בדרכיו ולעשות כל מעשיה על פיו, והיות
הדרך הזה היא סבה גם כן שהיא פטורה מכל זה, כי אלו היתה 
טרודה לעשות המצוה בזמנה היה הבעל בלא עזר בימים הם, 
והיתה הקטטה נופלת בהם, ותסור הממשלה המכוונת לתועלתו 
ולתועלתה עכ"ד, ולפי"ז שפיר מובן סברת הפנ"י דמה"ט אינה 

יא החיוב יש לחוש פטורה אלא ממצות הגוף דכיון דעליה גופא רמ
שתמנע מלעשות חובתה לבעלה, משא"כ במצוה דאפשר לקיים 
ע"י שליח, א"כ שפיר תוכל לעשות חובותיה בבית ולקיים המצוה 

, ועיין בספר יד שאול )כלל מ"ט פ"א(ע"י שליח עיין בספר עט סופר 
 שכתב כעי"ז.  )סי' רס"א(יור"ד 

 
שכתב דבהכרח מש"כ  צ"ד אות י'()ח"א סי'  שו"ת בית יצחק חיור"דועיין ב

הכלבו זהו רק ע"ד הדרוש, דהרי בכיבוד אב אמרינן במסכת 
דהאשה פטורה מכבוד אביה משום דרשות אחרים  )דף ל:(קידושין 

עליה, ואמרינן עלה דאם נתגרשה חייבת בכבודו, והיינו דמה 
שפטורה מכיבוד הוא רק מפאת שעבודה לבעלה, ולכן כשסר 

יבת בכיבוד, ולפי"ז אי אמרינן דמה שפטורה שעבודה לבעלה חי
ממצות עשה שהזמן גרמא הוי רק משום דמשועבדת לבעלה, א"כ 
כמו"כ צ"ל דבנתגרשה או נתארמלה חייבות גם במצות עשה 
שהזמן גרמא, וזה דבר שלא שמענו מעולם, ועכצ"ל דגם היכא 
דלא שייך טעם זה מ"מ נשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא 

משום דלא דרשינן טעמא דקרא עכ"ד, מבואר מזה דסברת והיינו 
שו"ת שם ארי' הכלבו תליא אי דרשינן טעמא דקרא או לא, וכ"כ ב

 .)חלק הלאוין אות א'( ובספר חמדת ישראל קונטרס נר מצוה )סי' ב'(או"ח 
 

ובזה יבואר המדרש הנ"ל, ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה 
מסופק באיזה מיתה, כיון די"ל משום דמשה היה יעשה לו, 

דכפיית ההר היתה על קבלת התורה, וי"ל דהמקושש חזר 
מקבלת התורה, או די"ל דכפיית ההר היתה כדי שלא יסתכלו 

 , ומעתה אי אפשר להמקושש לחזור מקבלת התורה,בשכינה
דהרי ממה דתינוק נימול ולכאורה עכצ"ל דהיתה לקבלת התורה 

עכצ"ל דלכן תינוק בשכינה, ולשמונה מוכח דמותר להסתכל 
נימול לשמונה משום דמילה הוי כקרבן, וההכרח לזה ממה 

ולפי"ז דכתיב אותו, ולפי"ז י"ל דס"ל לא דרשינן טעמא דקרא, 
י"ל דלכן בבל יראה דמפורש הטעם דרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז 

אמרה התורה גבי חמץ לא יראה ולא ימצא משום סייג לאיסור 
ז אין לומר דמצות בדיקת חמץ הוא כסייג אכילת חמץ, ולפי"

לאיסור ב"י וב"י, דא"כ הו"ל סייג לסייג בתורה, וע"כ דהו"ל 
גזיה"כ דחייבה תורה בבדיקת חמץ, ואפילו כשיודע בוודאי 
שאין לו חמץ ברשותו חייב לבדוק, ולכן אמר המדרש מכאן 
לבדיקת חמץ מה"ת, היינו דהוי מצוה בפני עצמו ולא כסייג 

 בל יראה, ובכל אופן ואופן צריך לבדוק ודו"ק. לאיסור 
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