
 

 א

 

 נחספפרשת 
 זשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

תקרבנה בנות צלפחד בן חפר וגו' ותעמדנה לפני ו
בתוך העדה  הוגו' אבינו מת במדבר והוא לא הי משה

הנועדים על ה' בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא 
ולכאורה צ"ב דאמאי הקדימו אבינו מת במדבר,  :היו לו

 .דמאי נפק"מ לענין תביעתם וטענתם באיזה מקום מת אביהם
 

הקשה, דמה סברו  )החדש(נוכת התורה בספר חדהנה והנבס"ד, 
בנות צלפחד דבשביל שהן אומרות כך מוכרח שכן הוא 
וצריך להאמינם, ושמא משקרות כדי לזכות בנחלה, ובאמת 

)כוונתו בזה כמש"כ הרמב"ן עה"פ והוא מעדת קרח ואין מגיע לו נחלה,  ההי

שלא היה  הוצרכו לומר לא היה וז"ל, על דעת רבותינו במסכת ב"ב )דף קי"ח:(
בעדת קרח, לפי שעדת קרח לא היה להם חלק בארץ וכן 
למתלוננים שבעדת קרח עכ"ל(, וא"כ הרי בדבר זה שאביהם 
לא היה מעדת קרח תליא עיקר תביעתם, ומהיכי תיתי שיהיו 

 נאמנות על כך.
 

ויש לומר דבאו לתרץ דבריהם ולהוכיח דמחמת שלא היו לו 
סנהדרין מסכת דאיתא ב בנים מוכח דבחטאו מת, והוא עפי"מ

מה שמועה שמע, אמר ר'  ,ויפול על פניווישמע משה  ,י.(")דף ק
שנאמר שחשדוהו באשת איש שמואל בר נחמני א"ר יונתן, 

ויקנאו למשה במחנה, א"ר שמואל בר יצחק, מלמד שכל 
שנאמר , )אל תסתרי עם משה( קנא את אשתו ממשהאחד ואחד 

)יצא מחוץ למחנה שלא מחנה ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ ל

 עיי"ש.  יחשדוהו עוד(
 

ועוד מצינו דגבי סוטה כתיב ואם לא נטמאה האשה וטהרה 
ונקתה  )דף ל"א:(ברכות מסכת איתא בוהוא ונקתה ונזרעה זרע, 

ונזרעה זרע, מלמד שאם היתה עקרה נפקדת דברי ר' 
ישמעאל, אמר לו ר' עקיבא אם כן ילכו כל העקרות כולן 

וזו שלא קלקלה נפסדת, אלא מלמד שאם היתה  ויסתתרו,
  קצרים נקבות יולדת זכרים, יולדת בצער יולדת בריוח, 

יולדת ארוכים, שחורים יולדת לבנים, אחד יולדת שנים 
     ,[עיי"ש מוחלפת השיטה )דף כ"ו.( סוטהמסכת וב]עיי"ש, 

     א"כ אותה עדה כולם שקנאו לנשותיהם ממשה והם 
שכרם שילדו  ההוא שהי א"כ פשוט ,באמת היו טהורות

  בתוך העדה  הזכרים, ולכן אמרו בנות צלפחד והוא לא הי
     דהא ובנים לא היו לו אלא כולם בנות  הוגו' והראי

בעדת קרח רק כי בחטאו  הנקיבות, א"כ מזה מוכח שלא הי
 .מת עכ"ד

מה שאמרו בנות צלפחד ובנים לא היו לו דאכן יש להעיר, 
דס"ל דאם  ' עקיבאלר בעדת קרח, א"ש הלהוכיח דלא הי

דס"ל  ' ישמעאלהיתה יולדת נקיבות יולדת זכרים, משא"כ לר
דאם היתה עקרה נפקדת, אין להוכיח ממה שלא היו לו בנים 

בעדת קרח, והדקל"ד דאמאי נאמינם, ושמא  הדלא הי
מעדת קרח ואין  המשקרות כדי לזכות בנחלה, ובאמת הי

 .מגיע לו נחלה
 

ר'  לבאר במה תליא פלוגתת כתבנו ()שנת תשע"וובפרשת פינחס 
 ,)שם(סוטה מסכת עפי"מ דהקשו התוס' ב ישמעאל ור' עקיבא,

יסתרו כל יולדת בצער וילדו  הלנפשי יהלימא ל עקיבאור' 
וזו הואיל ולא נסתרה הפסידה עכ"ק, וכתב בפרדס  ,בריוח
לתרץ קושית התוס', דלכאורה קשה לפי"מ  )פרשת נשא(דוד 

דבימי  ,ו:(")דף לע"ז מסכת וב א.(")דף כדרין סנהמסכת דאמרינן ב
דוד גזרו על איסור יחוד, ופריך יחוד דאורייתא הוא שנאמר 
כי יסיתך אחיך וגו' ומשני מדאורייתא אסור רק אשת איש 

, ולפי"ז קשה דמאי פריך עיי"ש הואינהו גזרו על יחוד דפנוי
יסתתרו כל העקרות, מהיכא תיתי נאמר כן שיעברו על איסור 

  .יחוד, ואיסור יחוד דאשת איש הוא דאורייתא
 

גדולה עבירה , )דף כ"ג:(במסכת נזיר אך לק"מ לפי"מ דאמרינן 
, א"כ ליכא איסור כלל כיון עיי"ש לשמה ממצוה שלא לשמה

  .יהא לה בנים כדי לקיים מצות פו"רדכוונתם לשם מצוה ש
 

דס"ל  ' ישמעאלפיר מיושב קושית התוס' דדוקא לרולפי"ז ש
תה עקרה נפקדת שפיר קשה א"כ יסתתרו כל העקרות, אף דהי

נפקדת ויקיימו מצות  הדיעבור על איסור יחוד כדי שתהי
ולכן רק אי ס"ל דעקרה נפקדת אז יתכן לומר שתחשוב פו"ר, 

שכיון שעקרה היא ועדיין לא קיימה מצות פו"ר מותרת 
דס"ל דאם יולדת  עקיבאמשא"כ לר' להסתר כדי שתפקד, 

לדידיה לא חיישינן שתלך ותסתר ת בריוח, בצער יולד
משום צערא דגופא עבור על איסור יחוד דהוא דאורייתא תו

ועיין בישמח  ,עכ"דוכדומה, דלא נחשדו בנות ישראל על כך 
 .()פרשת נשאמשה 

 
מה שאמר ר"ע דאין לומר דעקרה נפקדת ומובן מאליו דזה 

ו"ר דא"כ יסתתרו כל העקרות משום דיחשבו דלצורך מצות פ
דר' א ליברק אשפיר מותר להן לעבור על איסור יחוד, זהו 

דאשה מצווה על  )ס"ה:(יוחנן בן ברוקה דס"ל במסכת יבמות 



 

 ב 

על איסור  ולכן יטעו דבגין מצות פו"ר שרי להן לעבורפו"ר, 
ין דנשים אינן מצוות על מצות פו"ר א י ס"ליחוד, משא"כ א

ת פו"ר שהרי מקום לחוש שיעברו על איסור יחוד משום מצו
 .וז"פאינם מצוות על זה כלל 

 
אומר מפני מה  עוןשמ יב, ר)דף ב:(קידושין מסכת ואיתא ב

אמרה תורה כי יקח איש אשה ולא כתיב כי תלקח אשה 
לאיש, מפני שדרכו של איש לחזר על אשה ואין דרכה של 
אשה לחזר אחר איש, משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר 

אבידתו, ופרשיז"ל אבידה אחת על מי, בעל אבידה מחזר על 
דזה  א.(")דף רנמצלעותיו עיי"ש, וכתב בספר שפע חיים נישואין 

דמן הזנב נבראת  א.(")דף סברכות מסכת א"ש להמ"ד דס"ל ב
חוה, אבל להמ"ד דדו פרצופין נבראו שניהם ביחד, א"כ אין 

צ"ל דהא דדרכו  ההאשה דייקא אבידתו של האיש, ולדידי
אשה, משום דאיש מצווה על מצות של איש לחזר אחר ה
 פו"ר, ולא האשה עכ"ד.

 
, דרש רב נחמן בר רב חסדא, )דף ס"א.(ברכות מסכת ואיתא ב

מאי דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם בשני יודי"ן, שני יצרים 
ברא הקב"ה אחד יצר טוב ואחד יצר רע, מתקיף לה רב נחמן 

לית ליה בר רב יצחק, אלא מעתה בהמה דלא כתיב בה וייצר 
ונשכא ובעטא, אלא כדר'  )שמזקת(יצרא והא קא חזינן דמזקא 

ירמיה בן אלעזר, דאמר ר' ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא 
)שני פרצופין בראו תחלה אחד מלפניו ואחד מאחריו וצלחו הקב"ה באדם הראשון 

)לשון צורה דהיינו שני שנאמר אחור וקדם צרתני  לשנים ועשה מן האחד חוה(

  .עיי"ש צופין(פר
 

, דזה תליא אי יש אם )דף ל"ז:(וכתב בספר אמרתי אחכמה 
למקרא או למסורת, דהכתיב הוא בשני יודי"ן וייצר, משא"כ 
הקרי הוא בחד יו"ד לחוד, ומעתה למ"ד יש אם למסורת 
ואיכא ב' יודי"ן אז יש לדרוש דהוה ב' יצירות ודו פרצופין 

ה בחד יו"ד אז נבראו, משא"כ למ"ד יש אם למקרא והו
 אמרינן דמצלע נבראת עכ"ד.

 
, ר' עקיבא אומר, מנין לרביעית )דף ד.(ואיתא במסכת סנהדרין 

שיצאה  )היא שיעור חיותו של אדם ובלא"ה לא אקרי מת עד שיהא בו שיעור מיתה(דם 
משני מתים שמטמא באהל, שנאמר על כל נפשות מת לא 

י אדם וכתב מת כדי מיתה היינו )משמע משני בניבא, שתי נפשות ושיעור אחד 

כתיב  )חסר(נפשת  )פליגי עליה ואמרי עד שיהא השיעור מאדם אחד(, ורבנן רביעית(
 עיי"ש, הרי דר"ע ס"ל יש אם למקרא. 

 
)בפרשת שמע ובפרשת כי איתא, לטטפת לטטפת לטוטפות  )דף ד:(ולהלן 

, הרי כאן טפות מלא(יביאך כתיב לטטפת חסר וי"ו אבל בפרשת והיה אם שמוע כתיב לטו
ישמעאל,  יבדברי ר )ד' בתים לתפילין של ראש אבל של יד אינה אלא אחת(ארבע 

ישמעאל ס"ל יש אם למסורת  יב, הרי דרותפעיי"ש בתוס
 עיי"ש. 

 

ומעתה מבואר דר' ישמעאל ור' עקיבא אזלי לשיטתייהו, דר' 
ישמעאל דס"ל יש אם למסורת, ולפי"ז ס"ל דו פרצופין 

טורה ממצות פו"ר, ולכן אין מקום לחוש נבראו, ואשה פ
שילכו כל העקרות ויסתתרו בעבור קיום מצות פו"ר, דהלא 
נשים אינה מצווה על פו"ר ולא חשודות בנות ישראל לעבור 
על איסור יחוד בכדי, ולכן ס"ל אם היתה עקרה נפקדת, 
משא"כ ר"ע דס"ל יש אם למקרא וס"ל חוה מצלה נבראת 

"ר, ולכן שפיר יש לחוש שכל ואשה מצווה על מצות פו
העקרות ילכו ויסתתרו כדי שתקיים מצות פו"ר, משו"ה ס"ל 

 ., נקבות יולדת זכריםדרק אם ילדה בצער יולדת בריוח
 

כתב לפרש מה שאמרו בנות  )בפרשתן(ובספר נחל קידומים 
 )דף צ"ו:(צלפחד אבינו מת במדמר וגו', דאיתא במסכת שבת 

במדרש מובא בתוס' מס' תא אימקושש זהו צלפחד עיי"ש, ו
ד"ה אפילו, שהמקושש לשם שמים נתכוין, כיון  )דף קי"ט:(ב"ב 

שהיו ישראל אומרים שאחר שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ, 
מפני מעשה המרגלים, שוב אינם מחויבים במצות, עמד 

  .שבת כדי שיהרג ויראו אחרים עיי"שוחילל 
 

וגו' וז"ל, והוו בני  וכן איתא בתרגום יונתן עה"פ וימצאו איש
ישראל שריין במדברא, גזירת שבתא אישתמידע להון, ברם 
קנסא דשבתא לא אישתמידע להון, קם גברא מדבית יוסף 
אמר במימריה, איזיל ואיתליש קיסין ביומא דשבתא, ויחמון 
יתי סהדיא ויתנון למשה, ומשה יתבע אולפן מן קדם ד' וידון 

וכתבנו  ,ית ישראל עכ"ליתי, ובכן אישתמידע קנסא לכל ב
בעניותינו בדרושים שזה היה דעת קרח ומשו"ה לגלגו על 

מסיבה שנגזר למות וזהו שאמרו, אבינו מת במדבר, המצות, 
במדבר, ושמא תאמר דא"כ היה מעדת קרח דסברו אין 
חייבים במצות וגדל פשעו שהוא מקושש ולכן חילל שבת, 

ה כוונתו היה לז"א והוא לא היה בתוך העדה וגו', דאדרב
להפך שיהרגוהו ויודע שנוהגות המצות, וז"ש כי בחטאו מת, 
רמזו דהגם שחילל שבת כוונתו לטובה ואינו נחשב לו אלא 
חטא דהיא מלאכה שא"צ לגופה וכיוצא, וא"כ מסר עצמו 
למיתה ללמד לישראל לאפוקי מסברא רעה ההיא ושהמצות 

 נוהגות במדבר עכ"ל.
 

הביא דברי המדרש הנ"ל, והקשה  שלח()פרשת ובספר זכרון יעקב 
דהיאך ס"ד שיעלה על דעתם לחשוב דמשום שלא יכנסו 

עפי"מ וכתב לבאר,  ראל אינן מחויבים במצות,לארץ יש
א"ר  ,ויתיצבו בתחתית ההר, )דף פ"ח.(דאיתא במסכת שבת 

אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה עליהם את 
ים את התורה מוטב ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבל

ואם לאו שם תהא קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב מכאן 
)ופרש"י שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם רבה לאורייתא  אמודע

אמר רבא אעפי"כ הדר קבלוה בימי  ,עליכם יש להם תשובה שקבלוה באונס(
   אחשורוש עיי"ש.

 



 

 ג 

נענשו  , א"כ אמאישהקשה הרשב"א ובעין יעקב הביא בשם
ישראל וגלו מהארץ על שלא שמרו התורה והמצוות, הרי עד 
ימי אחשורוש היה להם טענת מודעא, ותירץ, דאע"ג דהיה 

לבני ישראל להם טענת מודעא מ"מ לא ניתנה ארץ ישראל 
אלא על מנת שיקיימו את התורה, וכמאמר הכתוב בתהלים 

בור ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים ירשו בע ,מ"ד(-)ק"ה
ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו, ולכן כשעברו על התורה הגלה 

  .ומשגלו יש מודעא על הדבר עיי"שאותם הקב"ה מן הארץ, 
 

ועפי"ז מבואר, דכאשר נגזר עליהם שלא יכנסו לארץ סברו 
דאין מחויבין במצות כיון שבעיקר קבלת התורה יש להם 

ו לארץ טענת אונס, ואי משום ירושת הארץ, הרי הם לא יכנס
ישראל, ולכן עמד המקושש וחילל שבת כדי להוציא אותם 

כיון דבניהם קמו תחתיהם  ,מטעותם, כי באמת אין זה טענה
חטאם ו ,ונטלו חלק אביהם והוי כאילו יש להם חלק בארץ

גרם שלא נטלו בעצמם חלקם, ועי"ז שיהרג יראו שכדבריו כן 
 לכן מחויבים לקיים המצות עכ"ד.הוא, ו

 
דזה אי איכא טענת  כתבנו, )אות ק"א(משה פרשת קרח ובהואיל 

תליא אי ב"נ מצווה בבל יחל או אינו מצווה,  ,מודעא או לא
לפרש המדרש  )פ' יתרו(עפימש"כ בספר ארץ חמדה להמלבי"ם 

רעך ורע אביך אל תעזב,  י(-)משלי כ"זעה"פ וישמע יתרו, הה"ד 
ברהם רעך זה הקב"ה כד"א למען אחי ורעי, ורע אביך זה א

שנאמר זרע אברהם אוהבי וכו' עיי"ש, עפי"מ דאמרינן 
ויתיצבו בתחתית ההר, מלמד שכפה  )דף פ"ח.(שבת מסכת ב

עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים התורה 
ב מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, אמר רב אחא בר יעק

  .מכאן מודעא רבא לאורייתא עיי"ש
 

א"ר הונא  ,)דף מ"ז:(ב"ב מסכת נן בדאמרי ,ויש לבאר הכוונה
 )מי שתלו אותו או עשו לו יסורין עד שמכר וקיבל הדמים ואומר רוצה אני(תליוהו וזבין 
וכו', ומייתי קרא מדתניא יקריב  )ולא יוכל לחזור בו(זביניה זביני 

הא  ,אותו מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו ת"ל לרצונו
צה אני עיי"ש, והקשו התוס' כופין אותו עד שיאמר רו ,כיצד

דאי מהכא גמר אפילו תליוהו ויהיב נמי ליהוי מתנה  )ד"ה אילימא(
ותירץ ר"י דכל דבר שהוא  ,דומיא דהתם ביקריב אותו וכו'

מחויב לעשות הוי כמו מכר, והכא הרי הוא מחויב להביא 
קרבן ולכך חשיב כתליוהו וזבין, משא"כ בכפיה שלא כדין, 

יהיב דלא הוי מתנה עיי"ש בתוס', ולפי"ז הוא כמו תליוהו ו
לכאורה בענין קבלת התורה הוי כמו תליוהו ויהיב שהרי לא 
 היה להם שום חיוב לקבל עליהם עול תורה ומצות, כי לא היו

  ות ב"נ, ושפיר היה בכך טענת אונס.מחוייבים רק בז' מצ
 

דמצוה שקיבלו עליהם  ,)סי' רי"ד ס"ב(אמנם להמבואר ביור"ד 
ות עליהם ועל זרעם מחויבים הבנים לקיים מדין נדר האב

עיי"ש, וא"כ מאחר שאאע"ה קיים כה"ת כולה עד שלא 
ניתנה, וקבלו על זרעו לאחריו כדכתיב למען אשר יצוה את 

בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, 
ממילא כבר היה עליהם חוב לסבול עול תורה ומצות, וא"כ 

קבלת התורה באונס, מ"מ כיון דהו"ל כדבר הגם שהיה 
שמחויבים לעשותו דלא חשיב כתליוהו וזבין דמהני ושוב 
אין בכך טענת אונס, וז"ש המדרש רעך ורע אביך אל תעזוב, 
רעך זה הקב"ה ורע אביך זה אברהם וכו', דמאחר שכבר 
קיבל אברהם את תורת ה' על כן את תורתי אל תעזובו ושוב 

 .דעא עכ"דאין בכך טענת מו
 

ולכאורה י"ל דדברי המלבי"ם הנ"ל א"ש להדיעות דס"ל 
דב"נ מצווה על בל יחל, דאז י"ל דמאחר שנתחייבו לשמור 
דרך ה' וקיום מצותיו מחמת קבלת אבותיהם שהוא כנדר, על 
כן חשיב כתליוהו וזבין, אך להדיעות דב"נ אינו בבל יחל ולא 

כפיה בדבר שלא  נתחייבו במצות מדין קבלת אבות, וא"כ הוי
 .כתליוהו ויהיב ושייך טענת מודעא היו מחויבים, שוב נחשב

 
, אל ראשי המטות לבני )רמז תשפ"ג(ואיתא בילקוט פרשת מטות 

ישראל לאמור, בני ישראל עוברין בבל יחל ואין עכו"ם 
עוברין בבל יחל עיי"ש, אך הא דממעטינן דאין עכו"ם 

נזיר מסכת , דהתוס' במוזהרין בבל יחל אינו דבר השווה לכל
ד"ה הניחא כתבו דב"נ אינו בבל יחל עיי"ש, אך  )דף ס"א:(

איתא, א"ר אלעזר, מנין למחוסר אבר  )דף ה:(במסכת ע"ז 
)להקריב לגבוה ודומיא דקרבנות שנהגו אבותיהם לשמים הן נוהגין דאסור לבני נח 

על ), דכתיב ומכל החי מכל בשר שנים מכל וגו' לעבודת כוכבים שלהן(

, אמרה תורה שם שהיה עתיד נח להקריב מהן דכתיב ויקח מכל הבהמה הטהורה וגו'(
  .שחיין ראשי אברים שלה וכו' עיי"שהבא בהמה 

 
וז"ל, ותימה מ"ט לא חשיב ליה בהדי ז'  )ד"ה מנין(והקשו התוס' 

מצות שנצטוו ויתחייבו עליו מיתה, ואין לומר משום 
ל הן אתה שומע לאו, דאזהרתיה לא כתיבא בהדיא, הא מכל

כדדרשינן מכל עץ הגן אכל תאכל ולא גזל, ודבק באשתו ולא 
באשת חבירו, אלא י"ל דהאי קום עשה הוא, דמאיש איש 
מרבינן שהעכו"ם נודרים נדרים ונדבות כישראל, ואם נדר 
מחוסר אבר אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם וקום ועשה לא 

בל יחל דהרי בלא"ה קחשיב עכ"ל, ומשמע דגם ב"נ מצווה ב
 לא היה חייב להביא קרבנו.

 
ובגליון הש"ס הקשה הגרע"א זצ"ל, דיש לעיין למה אומרים 
לו הבא קרבן שלם, וכי מחוייב הוא בכך להביא קרבן שלם 
אף בנדר ואמר הרי עלי אפי"ה הרי אין ב"נ מצווה על לאו 
דלא יחל ועל מוצא שפתיך , רק דברוצה להביא מחוסר אבר 

לו אל תביא, אבל להביא אחרת  מנ"ל עכ"ל, הרי  אמרינן
  .בפשיטות דב"נ אינו מצווה בבל יחלדהגרע"א ס"ל 

 
ד"ה ודע, שציין לדברי התוס'  )פ"י ה"ז(ועיין במל"מ ה' מלכים 

דמשמע מדבריהם דב"נ מצווין בבל יחל, ותמה על דבריהם 
דמנלן, והאריך טובא בהאי ענינא, והביא שמצא דאיפלוגי 



 

 ד 

, דאיתא התם, מה מיעטת בו ה"א(-)פ"טרושלמי נזיר בזה בי
,  ישראל בבל יחל ואין העכו"ם בבל )דבנדרים כתיב לבני ישראל לאמור(

, אמר ר' יונה ישראל יש )ופליגי ר' יונה ור' יוסי לענין מה מיעטיה קרא(יחל 
)דנפקא לן היתר חכם להן היתר חכם, עכו"ם אין להן היתר חכם, 

ו הוא אינו מיחל אבל אחרים מוחלין לו, דזה נוהג רק בישראל משא"כ עכו"ם מדכתיב לא יחל דבר

, אמר ר' יוסי ישראל צריכין היתר חכם לא שייך בהם התרה על נדרם(
)דאינו צריך היתר חכם מיעטיה קרא שהוא והעכו"ם אין צריכין היתר חכם 

, ואתייא דר' יוסי כדר' אבהו, חדא נכרית אתת מיחל בעצמו את נדרו(
, אמר לאבימי בר טובי, פוק ופתח )לשאול על נדרה(לגבי רבי אבהו 

, ודרבי יונה )משום דסבר דאינה צריכה היתר חכם שהרי אין פותחין בנולד(לה בנולד 
, ח(-)שופטים גכרבי אחא, דאמר הוא לבן הוא כושן רשעתיים 

ולמה נקרא שמו כושן רשעתיים, שעשה שתי רשעיות, אחת 
שנשבע ליעקב אבינו בכריתות ברית השלום אלמא דחל השבועה )שחילל את השבועה 

, ואחת על עכו"ם מדקרי לה רשעת ומדדריש שחילל את השבועה ש"מ שאין מועיל לו התרה(
 ששיעבד בישראל שמונה שנה וכו' עיי"ש. 

 
כתב, די"ל דבני  וסי' רי"א אות ג'( -)סי' קפ"ח ענף ד'ובשפע חיים לחנוכה 

מהא דכתיב ויצו ה' אלקים על האדם  נח מצווים על הנדרים
לאמור מכל עץ הגן אכל תאכל וגו', די"ל דלאמור אתיא 
לאסור עליהם הנדרים בבל יחל דברו, ושיעור הכתוב הוא על 
דרך מכלל הן אתה שומע לאו, לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל, 
אם יאמר שיאכל מעץ הגן אז מותר באכילתו, הא אם אמר 

איסור נדר, ומכאן נצטוו בני נח על שלא יאכל אז חל עליו 
 הנדרים עכ"ד.

 
שדן לענין נשי בני נח אי  )סי' א'(ועיין בשו"ת מהרי"א חיור"ד 

הוזהרו בשבע מצוות, והעיר שם דלא מצינו אזהרה לחוה על 
ויצו ה' אלקים על  ט"ז(-)בראשית בעץ הדעת, אך י"ל דמקרא 

כ באור האדם לאמר דרשינן דהיינו לאמר לחוה עיי"ש, וכ"
, וכ"כ בכלי יקר עה"פ אף כי אמר אלקים )שם(החיים הקדוש 

 עיי"ש. א(-)בראשית גלא תאכלו מכל עץ הגן 
 

, אהא דאיתא שם )דף ט.(אך עיין במהרש"א במסכת סוטה 
שהנחש רצה שחוה תתן מעץ הדעת לאדה"ר וימות וישא הוא 

דהלא אם תאכל חוה מעץ  )בחדא"ג(את חוה, והקשה המהרש"א 
תמות גם היא והיאך ישא אותה, וי"ל דהנחש סבר  הדעת

דהציווי נאמר רק לאדה"ר בלבד, כי באותו שעה עדיין לא 
נבראת חוה, אמנם כיון שחוה היתה מעצמו ובשרו הו"ל 

  .כאלו נצטוית גם היא עיי"ש
 

כתב, שאלו  ט"ז(-)פרשה כובחזקוני עה"פ אל האשה אמר וגו' 
על אכילת עץ הדעת גויים את ר' יהושע למה נתקללה חוה 

מאחר שעדיין לא נוצרה בשעת הציווי, אמר להם על האדם 
 כתיב על כל אבריו של אדם והיא נבראת מצלעו  עיי"ש. 

 
כתב וז"ל,  )ד"ה בענין הפלפול(ובזרע ברך שלישי פרשת בראשית 

בענין הפלפול בין נחש לחוה תוכן הענין, דהנחש אמרה 

ר דלא כתיב לא תאכלו לחוה דאין את חוה בכלל הציווי מאח
 לשון רבים, שמע מינה דרק לאדם לבד צוה, ולכן אמר 

בקושטא שאמר  )הנחש(בלשון יחיד לא תאכל, ולכן אמרה 
אלקים לא תאכלו ממנו א"כ גם את בכלל, כדי שחוה תתן לה 
תשובה שאמר רק בלשון יחיד, אבל חוה אמרה לנחש דאין 

מצלעותיו צריך לומר לשון לא תאכלו מאחר שאני נלקח 
מגופו של אדם הראשון, ממילא גם אני נכלל באזהרה, כמו 

 )דף ל:(ובמסכת תמורה  )דף פ:(למאן דאמר במסכת סנהדרין 
עובר ירך אמו, דאם נגחה או נרבעת הבהמה גם ולדה אסורה 

 ממילא וכו' עיי"ש.
 

ולפי"ז י"ל דאי ס"ל דחוה מצלע נבראת, א"כ לא בעינן קרא 
עץ הדעת, כי גם היא נכללת כול ממיוחד לאסור לחוה לא

של אדה"ר כיון שהיתה עצמו ובשרו בעת האזהרה,  בציווי
וכשנצטווה אדה"ר נצטווית גם היא, וי"ל דקרא דלאמור 
אתיא לאסור עליהם הנדרים בבל יחל, וב"נ מצווה על כל 
יחל, משא"כ למאן דס"ל דו פרצופין נבראו, דמעיקרא נבראה 

עתה י"ל דכיון דהציווי נאמר חוה בפרצוף בפני עצמה, ומ
בלשון יחיד, לא היתה הציווי רק לאדם בלבד, ולכן איצטריך 
קרא לאמור דגם חוה אסורה לאכול מעץ הדעת, ולפי"ז י"ל 

 דב"נ אינו מצווה על בל יחל.
 

ובזה נבוא לביאור הכתוב, דהנה בנות צלפחד באו בתביעה 
ביהם ואמרו למה יגרע חלקנו בנחלת הארץ, ולכן אמרו דא

המקושש הגיע לו חלק בארץ כי בחטאו מת, ולא היה בעדת 
קרח שלא נטלו חלק בארץ, ולראיה שלא היה בעדת קרח 
אמרו ובנים לא היו לו, דאלו היה מעדת קרח היה בדין 

אם היתה שתפקד אשתו בזכרים, כדכתיב ונקתה ונזרעה זרע ד
  יולדת נקבות יולדת זכרים.

 
     אך על זה יש להשיב דאפשר ונקתה ונזרעה זרע היינו 
שאם היתה עקרה נפקדת, ומעתה אין שום ראיה ממה שלא 
היו לו בנים שלא היה בעדת קרח, ולכן פתחו בנות צלפחד 

שכל מה שחטא  פיהן בחכמה ואמרו, אבינו מת במדבר,
כוונתו היתה לשם שמים בראותו שנשארים לעת עתה במדבר 

ויבים בשמירת המצות ולא יטעו שמחוללמד לכל העם 
ב דכיון דאיכא מודעא רבא לאורייתא פטורים מן לחשו

 המצות, ולכן חילל את השבת כדי שיהרגוהו וכל העם 
צווה מישמעו ויראו, דבאמת אין להם טענת מודעא כיון דב"נ 

על בל יחל, ומעתה ס"ל חוה מצלע נבראת, ואשה מצווה על 
ונקתה ונזרעה זרע היינו שאם ולפי"ז אין לפרש מצות פו"ר, 

היתה עקרה נפקדת, שהרי יש לחוש שילכו כל העקרות 
ויסתתרו כדי לקיים מצות פו"ר דמחויבות בהן, ובהכרח 
דאמרינן כהמ"ד שאם היתה יולדת נקבות יולדת זכרים, 
    ומעתה קמה וגם נצבה ההוכחה שהביאו לכך כי בחטאו 

אבינו מתוך  מת ממה שבנים לא היו לו, ולכן למה יגרע שם
 נחלתו ודו"ק.



 

 ה 

ותעמדנה לפני ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר וגו', 
משה ולפני אלעזר הכהן וגו', אבינו מת במדבר וגו', 
למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה 

ויקרב משה את משפטן לנו אחזה בתוך אחי אבינו, 
כן בנות ויאמר ה' אל משה לאמר,  ,לפני ה' וגו'

ויאמר  ,צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה וגו'
 .'וגו ה' אל משה עלה אל הר העברים הזה

 
 )אות ג'(נאוו לחייך,  )פרשה א(רבה שיר השירים ואיתא במדרש 

ר' לוי  ,וארך בחרוזיםצדבר אחר נאוו לחייך בתורים וכו', 
 ןשל תורה שה יהותאלו פרשבשם ר' חמא בר' חנינא אמר, 

ודומות זו לזו ומושכות זו בזו ומדלגות זו מזו ו חרוזות זו בזו
לאלה , אמר רבי מנחמא כגון הדין דכתיב וקרובות זו לזו

ותקרבנה בנות צלפחד, תחלק הארץ בנחלה, מה כתיב תמן, 
ת, וכתיב בתריה עלה אל הר העברים וברוכן בנות צלפחד ד

ארעא באו בנות  תגמה ענין זה לזה, כיון דאתפלוכי הזה, 
מדינן, הדא הוא משה ליטול חלקן אצל משה ונסתלק צלפחד 

מדינן  ,משה ,הקב"ה וכתיב ויקרב משה את משפטן, אמר לד
עלה אל הר העברים  מסתלק, אלא את ןמסתלק ומלפני אי את

והוא תמוה, דמה ענין בנות צלפחד  ,ע"כ המדרשוכו' הזה 
 העברים. ומשפטן שמשה יעלה מכח זה להר

 
 ,אמר ר' חידקא ,)דף קי"ט.(בבא בתרא מסכת דאיתא בוהנבס"ד, 

וכך היה ר'  ,שמעון השקמוני היה לי חבר מתלמידי ר' עקיבא
יודע היה משה רבינו  שבנות צלפחד  ,שמעון השקמוני אומר

אבל לא היה יודע אם נוטלות חלק בכורה אם לאו  ,יורשות הן
וכו', ואי ס"ד ארץ ישראל מוחזקת מאי קא מסתפקא ליה, 

קא מסתפקא ליה  לא( )אי ארץ ישראל הוי מוחזקת אוופא ומשני היא ג
  .עיי"ש

 
ספר לקט יוסף ומובא שם ב )בפרשתן(כתב בספר קולו של יעקב ו

הטעם דמשה סילק  )ח"ה סי' תרל"ט(דבריו בספר מטעם המלך 
חלק פי שנים לפי שהם רצו ליטול  ,עצמו מבנות צלפחד

ארץ ישראל ומשה היה ס"ל דדהרי צלפחד היה בכור, בכורה, 
בכור אינו א"כ הו"ל רק ראוי, ו, ומאבותינו אינה מוחזקת

דוחה את תביעתן נוטל פי שנים בראוי כבמוחזק, ואם היה 
שנאה חמת היו חושדים אותו דמ ן,להשאין מגיע אומר ו

וז"ל הזוה"ק, ובגין דחב במדבר במלולא קאמר להו הכי, 
בו לגבי משה, חשיבו דמשה אנטיר דבבו, ובגין כך קרי

לקמיה דמשה ואלעזר וכל הנשיאין וכל רישי אבהן, ולא 
מללו עם משה אלא לקמייהו, בגין דקניאו קנאה מיניה עכ"ל, 
הרי שבנות צלפחד חששו שינטור משה להם איבת אביהם, 

 ולכן לא רצה לפסוק להם ונסתלק מדינן עכ"ד.
 

איתא דבנות צלפחד היו מסופקין  )דף קי"ט:(והנה במס' ב"ב 
א"י מוחזקת מאבותינו או לא, אם מה דכתיב ונתתי  בזה אי

אותה לכם מורשה, הפי' דהוא ירושה להם מאבותיהם, או 

מורישין ואינם יורשין ואינה מוחזקת עיי"ש, והקשה בס' 
צידה לדרך דלכאורה מה ספק יש בזה, דהרי מוכרח דהפי' 
של מורשה הוא דירושה היא להם דהרי כתיב תורה צוה לנו 

לפרש מורישין ואינם  ייךשא וגו', ושם ודאי ל משה מורשה
יורשין וא"כ ע"כ דפי' מורשה היינו ירושה, ותירץ דשם 

כדאיתא במסכת  מורשה אלא מאורסה דרשינן אל תיקרי
  .משם ה, ולכן אין ראי)דף מ"ט:(פסחים 

 
דזה שייך רק למ"ד יש אם  ,)פ' בראשית(וכתב בס' בגדי אהרן 

ולכן י"ל אל תיקרי מורשה אלא למקרא, ואזלינן בתר הקרי 
מאורסה, אבל אי אמרינן יש אם למסורת א"כ ע"כ דפי' תיבת 
מורשה הוא דירושה היא להם, ושפיר מוכח דא"י מוחזקת 

ולפי"ז  ,)פ' אמור(וכ"כ במשען המים עה"ת  ,מאבותינו עיי"ש
דא"י מוחזקת  הראי נמצא דאם אמרינן יש אם למקרא אין לנו

מורישין ואינם יורשין, משא"כ אם יש  כיון דיש לפרש לשון
אם למסורת מוכרח דא"י מוחזקת דע"כ פי' מורשה הוא 

 .'ירושה, כדחזינן בפסוק תורה צוה לנו משה מורשה וגו
 

ה על יוסף ויקנאו בו -והנה כתבו המפ' דמה שנחלקו שבטי י
אחיו על שעשה לו אביו כתונת פסים, דלא עלתה על דעתם 

עים כלי מילת שעשה לו יעקב, חס לחלוק עליו על שתי סל
מלהזכיר, אלא כיון שעד שלא נבנה המשכן היתה עבודה 
בבכורות ויעקב זכה בבכורה כשקנאה מעשיו, ומסר יעקב את 
הבכורה ליוסף ועל כן הלבישו כתונת פסים שהם בגדי 

)פרשה כהונה, וכן איתא בידי משה על המדרש בראשית רבה 

ש ד' בגדים כנגד ד' בגדי בשם הזוה"ק שיוסף לב ט"ז(-פ"ד
כהונה עיי"ש, ולכן הרע לשבטים על שנבחר יוסף לעמוד 
לשרת לפני ה' מדין בכור שהרי לא היה לו משפט הבכורה, 

 ומה"ט נחלקו עליו. 
 

ולכאורה הרי שפיר עביד יעקב ליתן הבכורה ליוסף, דכיון 
 ד(-)פרשה מ"טשירד ראובן מאותה איצטלא כדכתיב בפרשת ויחי 

ובחללו  א(-)פרשה המים אל תותר וכתיב בדברי הימים א' פחז כ
יצועי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף וגו', היה בדין לעטר את 
יוסף במעלת הבכורה שהרי היה בכור לאמו רחל שהיתה 

 עקרת הבית.
 
אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר  )דף נ"ה:(שבת מסכת איתא בו

אינו אלא טועה,  ()במעשה בלההיונתן, כל האומר ראובן חטא 
ויהיו בני יעקב שנים עשר, מלמד שכולן  )בהאי קרא(שנאמר 

 שקולין כאחת, אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש
ומעלה עליו הכתוב כאלו אביו, מלמד שבלבל מצעו של אביו 

שכב עמה, תניא ר"ש בן אלעזר אומר מוצל אותו צדיק 
לא מה אני מקיים מאותו עון ולא בא מעשה זה לידו וכו', א

וישכב את בלהה פילגש אביו, עלבון אמו תבע, אמר אם 
אחות אמי היתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהא צרה 

 לאמי, עמד ובלבל את מצעה וכו' עיי"ש. 



 

 ו 

      וכתב האלשיך הקדוש, דרמז הכתוב שלא חטא ראובן 
אלא בלבל יצועי אביו בלבד, דאמר הכתוב ותמת רחל וגו' 

אהלה מהלאה למגדל עדר, ובמסורה הכתיב  ויסע ישראל ויט
אהלה והקרי אהלו, כלומר דרמז שהסיע יעקב את עצמו 
ממקומו העיקרי שהיה עד עתה באהל רחל ויט אהלה של 
        רחל מהלאה למגדל עדר דהיינו לא באהל של לאה 
שהיא מכונה מגדל עדר צאן ישראל דרוב עדר של ישראל 

 אהלה של ממנה, אלא שנטע אהלו להלאה ממנה אצל 
  בלהה, ובגין כך ויהי בשכון ישראל בארץ ההוא שעשה 
 מקום שכנו בארץ ההוא אצל בלהה, או אז וילך ראובן 
וישכב את בלהה וגו', היינו שתבע עלבון אמו ובלבל אותו 
המקום שהיתה שכינה שוכנת שם, הרי שהכתוב עצמו רמז 

      מעלה עליו הכתוב כאלו  דראובן תבע עלבון אמו ורק
  ש.חטא עיי"

 
דנמצא לפי"ז דחטא  )פרשת יתרו(ולפי"ז כתב בספר בגדי אהרן 

ראובן תליא אם אזלינן בתר המסורת או בתר המקרא, דאי 
אמרינן יש אם למסורת א"כ שפיר דרשינן דרמז הכתוב 
במסורה אהלה לומר דלא חטא ראובן אלא שתבע עלבון אמו 
ובלבל המקום, משא"כ אי אמרינן יש אם למקרא ליכא 

כיח שלא חטא ראובן, דהרי מפשטיה דקרא משמע להו
 שחטא עיי"ש.

 
דהטעם שנענש משה רבינו  )סוף אופן קצ"ג(ואיתא במגלה עמוקות 

, הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, ץ ישראלרולא זכה ליכנס לא
)רמז כדאיתא בילקוט  כיון דעיקר הגורם במכירת יוסף היה לוי

רב לך אל  אמר לו הקב"הלכן ו ,, ומשה בא משבט לויקנ"ח(
תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה, רב הוא יוסף הצדיק, חטא 
מכירתו בכסף הוא שלך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה, 
ורמז לו חטא מכירת יוסף בדבר הזה דייקא דכתיב גבי מכירת 

  .עיי"ש יוסף נסעו מזה
 

שכתב דאע"ג דגם שמעון היה  )סי' תל"ז(]ועיין בשער החצר 
י, מ"מ משמעון כבר נפרע ממנו יוסף בעצת המכירה עם לו

בעצמו, כמו שנאמר ויקח מאתם את שמעון וגו' ולוי לא 
 נענש עוד ע"ז, לכן נענש מרע"ה שלא נכנס לא"י עיי"ש[.

 
ובזה יתבאר מאמר המדרש, דכאשר נסתלק משה מלדון 
בענין בנות צלפחד, משום דס"ל דארץ ישראל אינה מוחזקת 

אותה לכם מורשה היינו מאבותינו, דהא דכתיב ונתתי 
דמורישין ואינן יורשין, והא דכתיב תורה צוה לנו משה 
מורשה וגו', דרשינן מאורסה ומשום דס"ל יש אם למקרא, 
ונמצא דהו"ל חטא ביד ראובן, ומהאי טעמא ניטלה הבכורה 
מראובן ונתנה ליוסף, ולא צדקו השבטים במה שדנו את 

ין אתה מסתלק, יוסף, ולכן אמר לו הקב"ה מעתה מדיני א
כיון דכשלא כדין ציערו ומכרו את יוסף, ולכן עלה אל הר 

 העברים הזה ודו"ק.

לפרש מה  )בפרשתן(עוי"ל, עפימש"כ בספר חמודי צבי  ב(
שאמרו בנות צלפחד אבינו מת במדבר וכו', דלכאורה תיבת 
במדבר נראה כמיותר, דמאי נפק"מ לענין תביעתם וטענתם 

  .באיזה מקום מת אביהם
 

אך י"ל דאיתא בספרי, דכל המחלל שבת אינו נוטל חלק 
בארץ, דארץ ישראל ניתן להם בזכות השבת, והקשה לפי"ז 

)דף שבת מסכת הגאון הר"ר יהונתן זצ"ל, לפי"מ דאמרינן ב

מקושש זה צלפחד, א"כ חילל צלפחד את השבת ואין לו  צ"ו:(
חלק בארץ, והאיך תבעו בנותיו חלקו בארץ והסכים הקב"ה 
לטענתם כדכתיב כן בנות צלפחד דוברות וגו', ואמאי הרי 
מחלל את השבת אין לו חלק בארץ, ועכצ"ל דהספרי ס"ל 

בתוס' ד"ה אפילו,  )דף קי"ט:(ב"ב מסכת כהמדרש מובא ב
דהמקושש לשם שמים נתכוון, שהיו אומרים ישראל כיון 
שנגזר עליהם שלא ליכנס לארץ ממעשה דהמרגלים שוב 

במצות עמד וחילל את השבת כדי שיהרג אינם מחויבים 
ויראו אחרים עיי"ש בתוס', וכן איתא בתרגום יהונתן עה"פ 
ויהיו בני ישראל במדבר וגו', והוי ידעין ישראל דינין של 
שבת ול"ה ידעין קנסא וקם חד גברא מדבית יוסף אמר איזיל 
ואיתלש קיסין וידונון יתי וידוען לישראל קנסא עיי"ש, וכיון 

"ה נחשב צלפחד מחלל שבת דהרי לש"ש נתכוון כדי שכן ל
לקיים השבת, ולהכי שפיר יש לו חלק בארץ ושפיר תבעו 

 בנותיו חלקו בארץ. 
 

כתב על הפסוק  )עה"ת(דהנה רשיז"ל אך לכאורה יש להעיר, 
בגנותן של ישראל הכתוב מדבר, שלא שמרו אלא שבת  ,הנ"ל

ע"כ דלא ראשונה ובשניה בא זה וחיללה, ולפי פירושו 
התכוון המקושש לשם שמים דא"כ לא הוי גנאי, ולכאורה 
צריכים להבין לשיטת התוס' והתרגום יונתן הנ"ל דמקושש 
לשם שמים התכוון, איך יפרשו פירוש הפסוק הנ"ל ויהיו בני 
ישראל במדבר וגו', דלאיזה נפקא מינה כתבה התורה 

 זה היה במדבר.דמעשה 
 

כתב בשם השאגת  )דף ה(אך בספר אור חדש עמ"ס פסחים 
אריה פירוש על תיבת במדבר, דבא ללמד דעיקר עונש של 

מסכת המקושש היה עי"ז דהמעשה היה במדבר, דהתוס' ב
ד"ה רבה הקשו, לרבה דאמר הואיל, א"כ  )דף מ"ו:(פסחים 

בטלת כל מלאכת שבת דהרי חזי לחולה שיש בו סכנה, 
אמרינן  ותירצו דחולה שיש בו סכנה לא שכיח ומשו"ה לא

זבחים מסכת הואיל, והקשה הנ"ל הא מילה שכיח כדאיתא ב
א"כ אמאי נהרג המקושש דהיה תולש עצים, נימא  )דף צ"א.(

כורתין  )דף ק"ל.(שבת מסכת הואיל וחזי למילה לר"א דס"ל ב
עצים לעשות פחמים לעשות כלי ברזל בשבת לצורך מילה, 

זה לכן  וצ"ל משום דבמדבר לא מלו ולא שייך לומר הואיל
נהרג, וזהו כוונת הפסוק ויהיו בני ישראל במדבר, דעי"ז 
שהיו בני ישראל במדבר דלא מלו לכן נהרג המקושש עכ"ד, 
ולפי"ז י"ל דזהו כוונת בנות צלפחד בטענתם אבינו מת 



 

 ז 

במדבר, דהם היו יודעים דמחלל שבת אין לו חלק בארץ, אך 
לכן יש באו בטענה דאביהם לש"ש נתכוין כמדרשים הנ"ל, ו

לו חלק בארץ, וכדי שלא תקשה לדבריהם דלש"ש נתכוין 
למה כתבה התורה ויהיו בני ישראל במדבר דמשמע בגנותן 
הכתוב מדבר, ע"ז הקדימו בראשית טענתם אבינו מת במדבר 
היינו דעיקר סיבת מיתתו היה עי"ז שהיו אז במדבר ולא מלו 

ויהיו בני  א"ע ולא שייך לומר הואיל ולהכי נהרג, ולהכי כתיב
ישראל במדבר, ולעולם אבינו לש"ש נתכוין ול"ה מחלל 

 שבת עכ"ד.
  

והקשה המהרש"א בחידושי אגדות, היאך חטא המקושש 
באיסור שבת לצורך זה, ותירץ, כיון שלא היה צריך למלאכה 
זו אלא כדי שיהרג וייראו אחרים, הוי ליה מלאכה שאינה 

ך אלא לעפרה צריכה לגופה, כמו חופר גומא ואינו צרי
, ומבואר דהא דאמרינן דמקושש לשם שמים נתכוון עיי"ש

א"ש אי ס"ל מלאכה שאצל"ג פטור, משא"כ אי ס"ל מלאכה 
שאצל"ג חייב, ולפי"ז איכא חטא דחילול שבת ל"ש לומר 
דלשם שמים נתכוון, דא"כ היה לו לעבור על עבירה קלה ולא 

 על עבירה חמורה דחילול שבת.
 
כתב,  ד"ה וישמע ראובן פרשת וישב()בספר ישמח משה ו

דס"ל דדינם , בלא שחיטה עוףבשר דהשבטים היו אוכלים 
רמב"ם ה כב"נ דאינן מוזהרין על אבמה"ח של עוף כמש"כ

וז"ל, אבל העוף ייראה לי שאין בן נח  הי"א( -)פ"טל' מלכים בה
נהרג על אבר מן החי ממנו, וכתב הראב"ד וז"ל, א"א נ"ל 

וי להיות אבל השרץ עיי"ש, ועיי"ש שזה טעות סופר ורא
דכתב  )סי' ס"ב(ועיין בפליתי בכסף משנה וברדב"ז מש"כ בזה, 

ב"נ דיוסף ס"ל כשיטת הראב"ד דאף איסורא ליכא עיי"ש, ו
השבטים ד מרלכן אמוזהרין גם על אבמה"ח של עוף, ו

 .אבר מן החי עיי"שאוכלים 
 

, מהא "להנ הרמב"םשיטת על  )סי' ס"ב סק"ב(והקשה הפליתי 
 א"ל רב הונא בר חיננא  ,)דף ע"ג.(פסחים מסכת דאיתא ב

לבריה, כי אזלת לקמיה דר' זריקא, בעי מיניה, לדברי האומר 
)העושה חבורה בשבת לקלקלה שאינו מתקן מקלקל בחבורה פטור,  )שבת דף ק"ו.(

ילו פטור, ואין חובל חייב משום שבת אלא שוחט שמתקן, או חובל בבהמה וצריך לדם להאכ

 )הא פסליה(חייב, מה תיקן  )דקתני מתני'(, שחטו שלא לאוכליו לכלבו(
הא דתניא השוחט חטאת בשבת  ,וכו', מתקיף לה רבינא

)משום שבת ומשום ע"ז ומשום שחוטי חוץ בחוץ לע"ז חייב עליה ג' חטאות 

)הכא אפילו לטהרו מידי נבילה ליכא דתקרובת ע"ז מטמאה אפילו , מה תיקן, לעזרה(

)לבני נח שאם אכלו , אמר רב עוירא שמוציאו מדי אבר מן החי הל(בא

 עיי"ש. אינו נהרג(
 

היתה בהמת חבירו  ,, אמר רב הונא)דף מ.(חולין מסכת ואיתא ב
רבוצה לפני עבודת כוכבים, כיון ששחט בה סימן אחד אסרה, 
סבר לה כי הא דאמר עולא אמר ר' יוחנן, אעפ"י שאמרו 

, עשה )אפילו למזבח משום נעבד(לא אסרה המשתחוה לבהמת חבירו 

, איתיביה רב נחמן לרב הונא, )אף להדיוט(בה מעשה אסרה 
השוחט חטאת בשבת בחוץ לעבודת כוכבים חייב שלש 

, ואי )משום שבת ומשום שוחט קדשים בחוץ ומשום עכו"ם ששלשתן בכרת(חטאות 
אמרת כיון ששחט בה סימן אחד אסרה, אשחוטי חוץ לא 

 )דכיון דנאסר משום עבודת כוכבים פקע שם קדשים מחתך בעפר הוא ליחייב, 

   פי' דמשום שחוטי חוץ  מינה ונעשית של עבודת כוכבים ותו לא מחייב עליה משום שחוטי חוץ

לא מחייב עד דשחיט גם סימן שני, והכא כששחט סימן שני כבר היה עפרא בעלמא דנאסרה 

העוף עסקינן  הכא בחטאת ,, אמר רב הונא(בשחיטת סימן אחד
, דכלהו בהדי הדדי )דמליקתה בסימן אחד וחיוב שחיטתה דידיה נמי בחוץ בסימן אחד(

 )דכיון דשם עבודת כוכבים לא חייל עד גמר סימן אישתכח דכולה שחיטה בקדשים הואי(קאתי 
 עיי"ש.

 
בחולין מוקמינן במסכת ולפי"ז הקשה הפליתי דכיון ד

בחטאת העוף, דהברייתא דהשוחט חטאת בשבת מיירי 
פסחים קאמר הגמ' דמתקן דמוציאו מידי אבר מן מסכת וב

החי, ומיירי לגבי איסור אבר מן החי לבני נח, ומוכח מכאן 
 דבעוף יש בה איסור אבר מן החי עכ"ק.

 
דאיתא  ,ובספר נחלי יהושע כתב לתרץ, דלכאורה קשה

הקורע בחמתו ובאבלו ועל מתו חייב,  ,)דף ק"ה:(שבת מסכת ב
הגמ' אמאי חייב הא הוי מקלקל, ומשני דהאי נמי  ופריך

עיי"ש, וכ"כ  )שמשכך את חמתו(מתקן הוא דקעביד נחת רוח ליצרו 
הקורע בחמתו או על מת שהוא  ,ה"י(-)פ"יהרמב"ם בהל' שבת 

חייב לקרוע עליו חייב, מפני שמיישב את דעתו בדבר זה 
קן וינוח יצרו, והואיל וחמתו שוככת בדבר זה הרי הוא כמת

וחייב עיי"ש, ולפי"ז קשה דאמאי לא משני הגמ' בפסחים על 
הקושיא מאי תיקן, דמתקן דקא עביד נחת רוח ליצרו, שיצרו 

 כפאו לעבוד ע"ז. 
 

איתא דהא דחייב  )שם(שבת מסכת אך באמת לא קשה דב
בקורע בחמתו זה דווקא אליבא דר' יהודה דמחייב במלאכה 

פוטר במלאכה שאין שאין צריך לגופה, אבל לר' שמעון ד
צריך לגופה גם הקורע בחמתו פטור עליה, ובפסחים הכריע 

דקושית הגמ' היא לר' יוחנן אליבא דר'  )ד"ה לדברי האומר(התוס' 
שמעון, דסבר דפוטר ר"ש במקלקל היכא דמקלקל לגמרי 
וליכא תיקון כלל, ולא אליבא דר' יהודה עיי"ש, וא"כ א"ש 

שעבד נחת רוח ליצרו, דהא אמאי לא תירץ הגמ' דתיקן בזה 
לר"ש תירוץ זה אינה מספקת דלא הוה תיקון, דהוה מלאכה 

 שא"צ לגופה.
 

כר' יהודה דכל  ה"ז(-)פ"אאמנם הרמב"ם דפוסק בהל' שבת 
העושה מלאכה בשבת אף על פי שאינו צריך לגופה של 
מלאכה חייב עליה עיי"ש, לדבריו אפשר לומר שפיר דתיקן 

רו, וכדפסק בקורע בחמתו, ולדבריו במה דעבד נחת רוח ליצ
לא קשה קושית הגמ' מה תיקן, ולא צריך לתרץ דמוציאו 
מידי אבר מן החי, וע"כ אין שום הכרח לומר דאיסור אבר מן 

 החי נוהג בעוף לב"נ עכ"ד.



 

 ח 

והנה הטעם על מה שנגזר על משרע"ה שלא יכנס לארץ 
ישראל, כתב בילקוט ראובני דהוא בשביל שסירב ללכת 

 )בפרשתן(צרים ואמר שלח נא ביד תשלח, עיין בכסף נבחר למ
  .)אות ה'(ובלקט יוסף ערך משה 

 
א"ר שמואל בר  ו(-)פרשה י"אומקור הדבר איתא במד"ר ויקרא 

נחמן כל שבעת ימי הסנה היה הקב"ה מפתה למשה שילך 
בשליחותו למצרים, הה"ד גם מתמול גם משלשום גם מאז 

עי אמר לו שלח נא ביד דברך אל עבדך הרי ששה, ובשבי
תשלח, אמר לו הקב"ה משה את אומר שלח נא ביד תשלח, 
חייך שאני צוררה לך בכנפיך, אימתי פרע לו, ר' לוי אמר כל 
ז' ימי אדר היה משה מבקש תפלה ותחנונים שיכנס לא"י, 

ה עיי"ש, וכן ובשביעי אמר לו כי לא תעבור את הירדן הז
 עיי"ש. אות ו'() ואתחנן איתא במדרש תנחומא פרשת

 
נודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל ממצרים אחר ו

רד"ו שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות שנים, אך 
, אמרו ישראל לפני הקב"ה א(-ו")פרשה טאיתא במד"ר פרשת בא 

רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין 
הנה הסתיו  א("י-"ש ב)שהלא שלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 

דקושי השעבוד הדומה לסתיו  )שם(עבר, ופי' ביפה תואר 
  .השלים הגלות עיי"ש

 
 ,אמר ר' חמא בן גוריא אמר רב ,)דף י:(שבת מסכת איתא באך 

לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל משקל שני 

סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו 
וכתבו  , ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים עיי"ש,אחיו

ואע"ג דבלא"ה נגזר דכתיב ועבדום וענו אותם,  (ד"ה ה"ג) התוס'
נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד, הרי ה שמא לא הי

ולפי"ז ליכא , דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף
שבטים אך אם נאמר דה, למימר דקושי השעבוד השלים הזמן

שי השעבוד וצדקו במה שמכרו את יוסף, א"כ שוב נמצא דק
 היה שלא כדין, ושפיר י"ל דהשלים הזמן.

 
ובזה יבואר המדרש, דכאשר משה הסתלק עצמו מדינן של 
בנות צלפחד, משום דס"ל דמקושש לא נתכוון לשם שמים, 

והמחלל שבת אין לו חלק דס"ל מלאכה שאצל"ג חייב, 
סור אבמה"ח בעוף אינו נוהג בב"נ, ומעתה ס"ל דאיבארץ, 

וי"ל דקושי השעבוד השלים  ,א"כ הצדק הוא עם השבטים
הזמן, ולא היה למשה לסרב בשליחות להוציא את בני ישראל 
ממצרים, ומעתה מלפני אי אתה מסתלק, עלה אל העברים 

 הזה ודו"ק. 
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