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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וידבר ה' אל משה לאמר: פינחס בן אלעזר בן אהרן 
הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את 
קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי: 

ש רואיתא במד לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום:
 ה, בדין הוא שיטול שכרואמר הקב", א(-)פרשה כ"א הרב

  .וכו' עיי"ש
 

והקשו המפרשים דאם אמרינן שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, 
א"כ למה נשתנה הדין לפנחס שמגיע לו שכר בהאי עלמא, 
ואם איכא שכר מצוה בהאי עלמא, א"כ זה שייך לכל ישראל, 
ומה זה בדין הוא שיטול שכרו דמשמע דוקא אצלו איכא הדין 

 לקבל שכר.
 

אמר רבה בר בר  ,)דף פ"ב.(ד, דאיתא במסכת סנהדרין והנבס"
אין  )בבית דין ובשעת מעשה אם יפגע בו(הבא לימלך  )קנאי(חנה אמר ריו"ח, 

, ולא עוד אלא שאם )שלא נאמרה אלא למקנא מעצמו ואינו נמלך(מורין לו 
)שלא נאמרה הלכה נהרג עליו  )אחר כן(והרגו פנחס  )מן האשה(פירש זמרי 

, נהפך זמרי והרגו לפנחס אין נהרג עליו שהרי שעת מעשה(דא אלא ב
, אמר ריו"ח ששה נסים )דף פ"ב:(רודף הוא, ואיתא עוד שם בגמ' 

מונה  )סוף פרשת בלק(נעשה לו לפנחס וכו' עיי"ש, ובתרגום יונתן 
והולך י"ב נסים שנעשו לו לפינחס עיי"ש, ולפי"ז עשה פנחס 

היה תלוי אז בשערה,  דבר הזה ממש במסירת נפש דהרי חייו
ועשה זאת כדי לקנא קנאת ה' צבאות אע"ג דלא נצטווה ע"ז 

  .דהרי אם בא לימלך אין מורין לו
 

, דכל מי שנאמר )פ"ה ה"ד(וידוע דעת הרמב"ם בה' יסודי התורה 
בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו 

ת עצמו עיי"ש, ולפי"ז לכאורה קשה על פינחס דאיך מסר א
 .להריגה בדבר שלא נצטווה

 
דסמכינן  )דף ס"ד:(וע"כ צ"ל דפנחס ס"ל כאביי במסכת פסחים 

דאין סומכין על הנס, לכן לא  )שם(אניסא, ומשה ס"ל כרבא 
 .רצה משה למסור עצמו למיתה כיון דאינו מחוייב בדבר

 
כתב לחדש דזה אי סומכין על  )פרשת וישב(ובספר יקהל שלמה 

א אי אמרינן דכהנים הוה שלוחי דידן או הנס או לא תלי
 )דף כ"א:(שלוחי דרחמנא, עפי"מ שאמרו חז"ל במסכת יומא 

עה"פ ונתנו בני אהרן הכהנים אש על המזבח, דאעפ"י שאש 
יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט עיי"ש, ולכאורה 

צ"ב דאם כבר ירדה אש מן השמים אמאי צריכין עוד להביא 
וכתב הרבינו בחיי דהטעם הוא כדי להסתיר אש מן ההדיוט, 

הנס, דירידת אש מן השמים הוא נס, ולכן צוה ה' להביא אש 
מן ההדיוט כדי להסתיר הנס, ולפי"ז ס"ל דאין סומכין על הנס 
ולכן צריך גם להסתיר הנס, עוד טעם כתבו המפ' דהמצוה 
להביא אש מן ההדיוט הוא, כדי להורות דכהנים הוה שלוחי 

  .א שלוחי דרחמנאדידן ול
 

והיוצא לנו מזה דמאן דסובר דכהנים הוה שלוחי דרחמנא, 
ולדידיה הטעם דמצוה להביא מן ההדיוט כדי להסתיר הנס, 
ולפי"ז ס"ל דלא סמכינן אניסא, משא"כ מאן דס"ל דכהנים 
הוה שלוחי דידן ס"ל דאין להסתיר הנם, וסומכין על הנס, 

ורות דכהנים הוה והטעם דצריכין להביא אש מן ההדיוט לה
 .שלוחי דידן עכ"ד

 
, ולמה התינוק א(-)פרשה וואיתא במדרש רבה פרשת כי תצא 

נימול לשמונה ימים, שנתן הקב"ה רחמים עליו להמתין לו עד 
)ח"א סי' שיהא בו כחו וכו' עיי"ש, וכתב בספר מאיר עיני חכמים 

, דלכאורה קשה אמאי לא אמרינן דהמצוה יהא מגין ס"ז אות ה'(
התינוק, וע"כ הטעם הוא משום דשכר מצוה בהאי עלמא  על

 ליכא עיי"ש.
 

כתב  )עה"פ והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם(והנה הרבינו בחיי פרשת לך 
הטעם דמילה הוא ביום השמיני, דמצות המילה הוא כענין 
קרבן, וכשם שדם הקרבן לכפרה על המזבח כך דם המילה 

כי הקרבן לא יוכשר עד מכפר, ועל כן מצותה ביום השמיני 
יום השמיני, שנאמר ומיום השמיני והלאה ירצה, וכשם 
שכתוב בקרבן ואכלו אותם אשר כפר בהם, שאכילת הקרבן 
לכפרה, כך ישראל עושין סעודה ביום המילה עיי"ש, וכ"כ 

 עיי"ש. )דף צ"ד:(בזוה"ק פ' לך 
 

והנה יש להביא ראיה דמילה הוא כקרבן, דאיתא במסכת 
)לענין , אמר רב הונא בריה דרב יהושע, הני כהני )דף כ"ג:(קידושין 

)ולא שלוחי דידן ונפקא מינה למודר הנאה שלוחי דרחמנא נינהו  הקרבת קרבנות(

, דאי ס"ד שלוחי דידן נינהו, מי איכא מכהן שהכהן מותר להקריב קרבנותיו(
 )ד"ה דאמר(מידי דאנן לא מצינן עבדינן ואינהו מצי עבדי, ובתוס' 

אי הני כהני שלוחי  )דף ל"ה:(קשו, דאמאי מיבעי לן בנדרים ה
דרחמנא נינהו או שלוחי דידן, ולא איפשיטא, ואמאי לא 

 מייתי התם הך מילתא דרב הונא בריה דרב יהושע עיי"ש.



 

 ב 

הבאנו לתרץ מבעל הברך משה זצ"ל,  )פרשת וישלח(ובהואיל משה 
בריה דרב  פריך הגמ' על רב הונא )שם(קידושין  'דהנה במס

      יהושע, ולא, והא עבדא דאיהו לא מצי מקבל גיטיה 
 ,)והיכי יליף רב הונא מהאי טעמא היתר בהקרבה למודר הנאה(ושליח מצי משוי 

)שיהיו הן ומשני, ולא היא, ישראל לא שייכי בתורת קרבנות כלל 

)אם אינו מקבל גיטו משום דלא יצא הגט , עבד שייך בגיטין עובדים את העבודה(

רשות רבו מקבל הוא גט לחבירו שאינו עבדו של רבו אלא של איש אחר דהא יצא הגט לרשות מ

דתניא נראין הדברים שהעבד מקבל גיטו של חבירו , שאינו שלו(
, )אם היו שניהם של איש אחד(מיד רבו של חבירו אבל לא מיד רבו שלו 

 עכ"ד הגמ'.
 

"ר יצחק משפט , א)ויקרא פכ"ז סי' י'(אולם לפי מה דאיתא במד"ר 
אדם ומשפט בהמה שוים, משפט אדם וביום השמיני ימול 
בשר ערלתו, ומשפט בהמה ומיום השמיני והלאה ירצה 

, ועיין בילקוט פרשת )פרשת אמור(עיי"ש, וכ"ה במדרש תנחומא 
דכל מי שהוא מגיש את בנו למילה כאלו כהן גדול  )אות פ"א(לך 

  .מקריב מנחתו ונסכו על גבי המזבח עיי"ש
 

א"כ נמצא דגם ישראל איתנייהו בקרבן, ע"י שמלין את 
בניהם, דהוי כמקריב קרבן, ושוב י"ל דכהנים שלוחי דידן 
נינהו, דאנו יכולים לעשותם שלוחים כיון דשייך גם בישראל 
קרבן, ולכן במס' נדרים לא הוכיחו הש"ס מהא דרב הונא 

לא בריה דרב יהושע, ורב הונא בריה דרב יהושע ס"ל דמילה 
 הוי כקרבן ולכן הוכיח שפיר עכ"ד.

 
ומעתה מבואר, כיון דפנחס עשה דבר הזה ממש במסירת נפש 
 דהרי חייו היה תלוי אז בשערה, ועשה זאת כדי לקנא קנאת 
ה' צבאות אע"ג דלא נצטווה ע"ז דהרי אם בא לימלך אין 
מורין לו, וס"ל דסומכין על הנס, ולפי"ז ס"ל דכהנים הוי 

א קשה מי איכא מידי דאנן לא מצינן עבדינן שלוחי דידן, ול
ואינהו מצי עבדי, כיון דגם ישראל איתנייהו בקרבן, ע"י 
שמלין את בניהם, דהוי כמקריב קרבן, ולפי"ז י"ל דהיינו 
טעמא דנימול לשמונה משום דמילה הוי כקרבן, ולא אמרינן 
דהטעם הוא כדי שיתחזק כחו, משום דהמצוה מגינה עליו, 

דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, ולכן בדין הוא  ולפי"ז ס"ל
 שיטול שכרו ודו"ק.

 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 

ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר וגו' ותעמדנה לפני 
משה וגו' אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה 
הנועדים על ה' בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא 

ולכאורה צ"ב דאמאי הקדימו אבינו מת במדבר,  היו לו:
 .לענין תביעתם וטענתם באיזה מקום מת אביהםדמאי נפק"מ 

 
הקשה, דמה סברו  )החדש(והנבס"ד, דהנה בספר חנוכת התורה 

בנות צלפחד דבשביל שהן אומרות כך מוכרח שכן הוא וצריך 
להאמינם, ושמא משקרות כדי לזכות בנחלה, ובאמת היה 

כוונתו בזה כמש"כ הרמב"ן ]מעדת קרח ואין מגיע לו נחלה, 
)דף  פ והוא לא היה וז"ל, על דעת רבותינו במסכת ב"בעה"

הוצרכו לומר שלא היה בעדת קרח, לפי שעדת קרח לא  קי"ח:(
, [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.

 
    תרץ דבריהם ולהוכיח דמחמת שלא היו ויש לומר דבאו ל

לו בנים מוכח דבחטאו מת, והוא עפי"מ דאיתא במסכת 
, וישמע משה ויפול על פניו, מה שמועה שמע, )דף ק"י.(סנהדרין 

אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן, שחשדוהו באשת איש 
     שנאמר ויקנאו למשה במחנה, א"ר שמואל בר יצחק, 

, )אל תסתרי עם משה(אשתו ממשה  מלמד שכל אחד ואחד קנא את
)יצא מחוץ שנאמר ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה 

 עיי"ש.  למחנה שלא יחשדוהו עוד(
 

ועוד מצינו דגבי סוטה כתיב ואם לא נטמאה האשה וטהרה 
ונקתה  )דף ל"א:(הוא ונקתה ונזרעה זרע, ואיתא במסכת ברכות 

דברי ר' ישמעאל,  ונזרעה זרע, מלמד שאם היתה עקרה נפקדת
אמר לו ר' עקיבא אם כן ילכו כל העקרות כולן ויסתתרו, וזו 
שלא קלקלה נפסדת, אלא מלמד שאם היתה יולדת בצער 
יולדת בריוח, קצרים יולדת ארוכים, שחורים יולדת לבנים, 

מוחלפת השיטה  )ובמסכת סוטה )דף כ"ו.(אחד יולדת שנים עיי"ש, 
קנאו לנשותיהם ממשה והם עיי"ש(, א"כ אותה עדה כולם ש

באמת היו טהורות, א"כ פשוט הוא שהיה שכרם שילדו 
זכרים, ולכן אמרו בנות צלפחד והוא לא היה בתוך העדה וגו' 
והראיה דהא ובנים לא היו לו אלא כולם בנות נקיבות, א"כ 

 .מזה מוכח שלא היה בעדת קרח רק כי בחטאו מת עכ"ד
 

פחד ובנים לא היו לו אכן יש להעיר, דמה שאמרו בנות צל
להוכיח דלא היה בעדת קרח, א"ש לר' עקיבא דס"ל דאם 
היתה יולדת נקיבות יולדת זכרים, משא"כ לר' ישמעאל דס"ל 
דאם היתה עקרה נפקדת, אין להוכיח ממה שלא היו לו בנים 
דלא היה בעדת קרח, והדקל"ד דאמאי נאמינם, ושמא 

קרח ואין מגיע  משקרות כדי לזכות בנחלה, ובאמת היה מעדת
 .לו נחלה

 



 

 ג 

 יבהאריכו לבאר במה תליא פלוגתת ר שיםרוהנה המפ
עקיבא, והנבס"ד, עפי"מ דהקשו התוס' במסכת  יבישמעאל ור

ור' ישמעאל לימא ליה לנפשיה יסתרו כל יולדת  )שם(סוטה 
בצער וילדו בריוח וזו הואיל ולא נסתרה הפסידה עכ"ק, וכתב 

התוס', דלכאורה קשה לתרץ קושית  )פרשת נשא(בפרדס דוד 
 )דף ל"ו:(ובמסכת ע"ז  )דף כ"א.(לפי"מ דאמרינן במסכת סנהדרין 

דבימי דוד גזרו על איסור יחוד, ופריך יחוד דאורייתא הוא 
שנאמר כי יסיתך אחיך וגו' ומשני מדאורייתא אסור רק אשת 
איש ואינהו גזרו על יחוד דפנויה, ולפי"ז קשה דמאי פריך 

מהיכא תיתי נאמר כן שיעברו על איסור יסתתרו כל העקרות, 
  .יחוד, ואיסור יחוד דאשת איש הוא דאורייתא

 
     אך לק"מ לפי"מ דאמרינן גדולה עבירה לשמה ממצוה 
שלא לשמה, א"כ ליכא איסור כלל כיון דכוונתם לשם מצוה 

, ולפי"ז שפיר פריה ורביהשיהא לה בנים כדי לקיים מצות 
    ה דס"ל דהית י עקיבאבמיושב קושית התוס' דדוקא לר

עקרה נפקדת שפיר קשה א"כ יסתתרו כל העקרות, אף דיעבור 
, פריה ורביהעל איסור יחוד כדי שתהיה נפקדת ויקיימו מצות 

   ולכן רק אי ס"ל דעקרה נפקדת אז יתכן לומר שתחשוב 
   פריה ורביהשכיון שעקרה היא ועדיין לא קיימה מצות 

ישמעאל דס"ל דאם  יבמותרת להסתר כדי שתפקד, משא"כ לר
    ת בריוח, לדידיה לא חיישינן שתלך יולדת בצער יולד

     ותסתר ותעבור על איסור יחוד דהוא דאורייתא משום 
     צערא דגופא וכדומה, דלא נחשדו בנות ישראל על כך עכ"ד, 

 .)פרשת נשא(ועיין בישמח משה 
 

דאין לומר דעקרה י עקיבא בומובן מאליו דזה מה שאמר ר
נפקדת דא"כ יסתתרו כל העקרות משום דיחשבו דלצורך 

   שפיר מותר להן לעבור על איסור יחוד,  פריה ורביהמצות 
 )ס"ה:(יוחנן בן ברוקה דס"ל במסכת יבמות  יבזהו רק אליבא דר

פריה , ולכן יטעו דבגין מצות פריה ורביהדאשה מצווה על 
שרי להן לעבור על איסור יחוד, משא"כ אי ס"ל דנשים  ורביה

   אין מקום לחוש שיעברו  פריה ורביהאינן מצוות על מצות 
שהרי אינם מצוות על  פריה ורביהת על איסור יחוד משום מצו

 .זה כלל וז"פ
 

, ר"ש אומר מפני מה אמרה תורה )דף ב:(ואיתא במסכת קידושין 
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 על מי, בעל 

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

דמן הזנב נבראת חוה,  )דף ס"א.(להמ"ד דס"ל במסכת ברכות 
אבל להמ"ד דדו פרצופין נבראו שניהם ביחד, א"כ אין האשה 
דייקא אבידתו של האיש, ולדידיה צ"ל דהא דדרכו של איש 

, פריה ורביהאשה, משום דאיש מצווה על מצות לחזר אחר ה
 ולא האשה עכ"ד.

, דרש רב נחמן בר רב חסדא, מאי )דף ס"א.(ואיתא במסכת ברכות 
דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם בשני יודי"ן, שני יצרים ברא 
הקב"ה אחד יצר טוב ואחד יצר רע, מתקיף לה רב נחמן בר 

לית ליה 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 יבא, 

, י אדם וכתב מת כדי מיתה היינו רביעית()משמע משני בנשתי נפשות ושיעור אחד 
כתיב עיי"ש,  )חסר(נפשת  )פליגי עליה ואמרי עד שיהא השיעור מאדם אחד(ורבנן 

 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
דברי ר' ישמעאל,  )ד' בתים לתפילין של ראש אבל של יד אינה אלא אחת(ארבע 

 עיי"ש בתוס', הרי דר' ישמעאל ס"ל יש אם למסורת עיי"ש. 
 

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

, ולכן אין מקום פריה ורביהטורה ממצות נבראו, ואשה פ
פריה לחוש שילכו כל העקרות ויסתתרו בעבור קיום מצות 

ולא חשודות  ביהפריה ור, דהלא נשים אינה מצווה על ורביה
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 

, ולכן שפיר פריה ורביהמצלה נבראת ואשה מצווה על מצות 
פריה יש לחוש שכל העקרות ילכו ויסתתרו כדי שתקיים מצות 

 , משו"ה ס"ל דרק אם ילדה בצער יולדת בריוח.ורביה
 

כתיב, ויהיו בני ישראל במדבר  לב(-)פרשה טוובפרשת שלח 
וימצאו איש מקשש עצים ביום השבת, ובספר אור חדש עמ"ס 

רוש על הביא בשם הגאון בעל שאגת אריה פי )דף ה(פסחים 
תיבות במדבר, דבא ללמד דעיקר עונש של המקושש היה 

)דף דהנה התוס' במסכת פסחים  .עי"ז דהמעשה היה במדבר

ד"ה רבה הקשו, לרבה דאמר דהאופה מיו"ט לחול אינו  מ"ו:(
לוקה משום דאמרינן הואיל ואי מיקלעי ליה אורחים חזי ליה, 



 

 ד 

סכנה,  א"כ בטלת כל מלאכת שבת, דהרי חזי לחולה שיש בו
ותירצו דחולה שיש בו סכנה לא שכיח ומשו"ה לא אמרינן 
הואיל עיי"ש, ולכאורה הא מילה שכיח, א"כ אמאי נהרג 
המקושש דהיה תולש עצים, נימא הואיל וחזי למילה דס"ל 

כורתין עצים לעשות פחמים  )דף ק"ל.(לר' אליעזר במסכת שבת 
  .לעשות כלי ברזל בשבת לצורך מילה

 
דבר לא מלו ולא שייך לומר הואיל ומשו"ה וצ"ל משום דבמ

נהרג, וזהו כוונת הפסוק ויהיו בני ישראל במדבר, דעי"ז שהיו 
 .בנ"י במדבר דלא מלו ולכן נהרג המקושש עכ"ד

 
)לאחר , איתמר האופה מיו"ט לחול )דף מ"ו:(ואיתא במסכת פסחים 

, רב חסדא דלא חזיא ליה מידי האידנא עד אורתא שהוא חול(שאכל וגמר סעודתו דפשיטא לן 
, רבה אמר אינו לוקה, רב חסדא )משום לא תעשה כל מלאכה(אמר לוקה 

)שיהו צריכין לפת אמר לוקה לא אמרינן הואיל ומיקלעי ליה אורחים 

וכבר   חזי ליה, רבה אמר אינו לוקה אמרינן הואיל וכו', זה היום(
א דהואיל, דלכאורה הסברא צ"ב וכי האריכו האחרונים בסבר

 מפני שיש מקום שיבואו אורחים מותר לו לבשל מיד. 
 

ביאר בזה, דמאן דאית  )סי' פ"א אות ז'(ובשו"ת בית יצחק חאו"ח 
ליה הואיל טעמיה משום דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת 
לקולא, ולכן מותר מה"ת לבשל כשיש איזהו צד של ספק 

ל, היכא דהמעשה מותרת לא אזלינן היתר, וגם כשכוונתו לחו
בתר כוונה, כמו בנתכוון לאכול בשר טלה ועלה בידו בשר 
חזיר, ובזה פליגי רבה ורב חסדא דר"ח ס"ל דספד"א מה"ת 

 להחמיר עכ"ד.
 

 )דף ט"ו: מדפי הרי"ף(ונודע מה שהקשה הר"ן במסכת קידושין ספ"ק 
לקולא, א"כ  התורה ןמ קא דאורייתאיעל הרמב"ם דס"ל דספ

 .)עיין בר"ן ספ"ק דקידושין(התורה אשם תלוי על הספק אמאי חייבה 
 

כתב לתרץ, דהרמב"ם כתב בהל'  )חיור"ד סי' א'(ובשו"ת מהרי"ט 
אינו חייב באשם תלוי עד שיהיה שם איסור  )פ"ח ה"ב(שגגות 

קבוע, כיצד אכל חלב וספק אם היה כזית או פחות מכזית, או 
ת מהן ואין שהיתה לפניו חתיכת חלב וחתיכת שומן ואכל אח

ידוע איזה מהן אכל וכו' הרי זה מביא אשם תלוי וכן כל 
כיו"ב, אבל אם היתה לפניו חתיכה אחת ספק שהיא חלב ספק 
שהיא שומן ואכלה פטור שהרי אין כאן איסור קבוע וכו' 

 )דף י"ז:(עיי"ש, ומבואר דהרמב"ם ס"ל כהמ"ד במסכת כריתות 
"ג דבכל הספיקות דחתיכה אחת משני חתיכות שנינו, ולכן אע

ס"ל להרמב"ם דאזלינן לקולא מ"מ היכא דאיקבע איסורא 
  .מודה הרמב"ם דלחומרא אזלינן

 
 )ספק חלב ספק שומן(ומבואר שם בכריתות דזה אי חתיכה אחת 

שנינו, או חתיכה אחת משני חתיכות שנינו, קמיפלגי אי יש 
אם למסורת או יש אם למקרא, דמ"ד יש אם למסורת ומצות 

אף בחתיכה אחת מביא אשם תלוי, משא"כ מאן דס"ל כתיב, 
  .יש אם למקרא ומצוות קרינן לכן ס"ל דמשני חתיכות שנינו

 
 התורה ןולפי"ז כתב שם המהרי"ט דזה אי ספיקא דאורייתא מ

לקולא או לחומרא תליא אי יש אם למסורת או למקרא, דמאן 
 דס"ל יש אם למקרא וחיוב אשם תלוי אינו רק בשני חתיכות

דייקא דהו"ל איקבע איסורא, הא לאו הכי לא הוי מחמרינן 
לקולא, משא"כ  התורה ןבספיקא משום דס"ל דספיקא מ

למאן דס"ל יש אם למסורת, וחיוב אשם תלוי הוא אף 
בחתיכה אחת, ע"כ מוכח דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת 

 לחומרא עכ"ד.
 

ובזה נבוא לביאור הכתוב, דהנה בנות צלפחד באו בתביעה 
רו למה יגרע חלקנו בנחלת הארץ, ולכן אמרו דאביהם ואמ

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 
שתפקד אשתו בזכרים, כדכתיב ונקתה ונזרעה זרע דאם היתה 

  .יולדת זכרים יולדת נקבות
 

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 פיהן 
בחכמה ואמרו, אבינו מת במדבר, שדייקא מחמת היותו 

ם פטור במדבר באה לו מיתה, ואילולא היה שם היה לו מקו
מדין הואיל וחזי לצרכי המילה, וע"כ דאמרינן הואיל, וטעמא 
משום דספד"א מה"ת לקולא, ולפי"ז ס"ל יש אם למקרא, 

, ולפי"ז אין לפרש ונקתה ונזרעה פריה ורביהואשה מצווה ב
זרע היינו שאם היתה עקרה נפקדת, שהרי יש לחוש שילכו כל 

דמחויבות  פריה ורביההעקרות ויסתתרו כדי לקיים מצות 
ן, ובהכרח דאמרינן כהמ"ד שאם היתה יולדת נקבות יולדת בה

זכרים, ומעתה קמה וגם נצבה ההוכחה שהביאו לכך כי 
בחטאו מת ממה שבנים לא היו לו, ולכן למה יגרע שם אבינו 

 מתוך נחלתו ודו"ק.
 
 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ה 

ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר וגו', ותעמדנה לפני 
בר וגו', משה ולפני אלעזר הכהן וגו', אבינו מת במד

למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה 
לנו אחזה בתוך אחי אבינו, ויקרב משה את משפטן 
לפני ה' וגו', ויאמר ה' אל משה לאמר, כן בנות 
צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה וגו', ויאמר ה' 

 .'אל משה עלה אל הר העברים הזה וגו
 

 )אות ג'( נאוו לחייך, ('שה א)פרואיתא במדרש רבה שיר השירים 
דבר אחר נאוו לחייך בתורים וכו', צוארך בחרוזים, ר' 
לוי בשם ר' חמא בר' חנינא אמר, אלו פרשותיה של 
תורה שהן חרוזות זו בזו ומושכות זו בזו ומדלגות זו 
מזו ודומות זו לזו וקרובות זו לזו, אמר רבי מנחמא 

מה כתיב  כגון הדין דכתיב לאלה תחלק הארץ בנחלה,
תמן, ותקרבנה בנות צלפחד, כן בנות צלפחד דוברות, 
וכתיב בתריה עלה אל הר העברים הזה, וכי מה ענין 
זה לזה, כיון דאתפלגת ארעא באו בנות צלפחד ליטול 
חלקן אצל משה ונסתלק משה מדינן, הדא הוא 
דכתיב ויקרב משה את משפטן, אמר לו הקב"ה, 

ין את מסתלק, משה, מדינן את מסתלק ומלפני א
ע"כ המדרש, והוא  אלא עלה אל הר העברים הזה וכו'

תמוה, דמה ענין בנות צלפחד ומשפטן שמשה יעלה מכח זה 
 להר העברים.

 
אמר ר' חידקא שמעון  )דף קי"ט.(והנבס"ד, דאיתא בבבא בתרא 

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

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

 קא מסתפקא  )אי ארץ ישראל הוי מוחזקת או לא(ליה, ומשני היא גופא 
 ליה עיי"ש. 

 
בשם ספר לקט יוסף ומובא  )בפרשתן(וכתב בספר קולו של יעקב 

הטעם דמשה סילק  )ח"ה סי' תרל"ט(ר מטעם המלך דבריו בספ
עצמו מבנות צלפחד, לפי שהם רצו ליטול פי שנים חלק 
בכורה, דהרי צלפחד היה בכור, ומשה היה ס"ל דארץ ישראל 
אינה מוחזקת מאבותינו, וא"כ הו"ל רק ראוי, ובכור אינו נוטל 
פי שנים בראוי כבמוחזק, ואם היה דוחה את תביעתן ואומר 

מגיע להן, היו חושדים אותו דמחמת שנאה קאמר להו  שאין
  .הכי

 
וז"ל הזוה"ק, ובגין דחב במדבר במלולא לגבי משה, חשיבו 
דמשה אנטיר דבבו, ובגין כך קריבו לקמיה דמשה ואלעזר וכל 
הנשיאין וכל רישי אבהן, ולא מללו עם משה אלא לקמייהו, 

ששו בגין דקניאו קנאה מיניה עכ"ל, הרי שבנות צלפחד ח
שינטור משה להם איבת אביהם, ולכן לא רצה לפסוק להם 

 ונסתלק מדינן עכ"ד.

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

אותה לכם מורשה, הפי' דהוא ירושה להם מאבותיהם, או 
וחזקת עיי"ש, והקשה בס' מורישין ואינם יורשין ואינה מ

צידה לדרך דלכאורה מה ספק יש בזה, דהרי מוכרח דהפי' של 
מורשה הוא דירושה היא להם דהרי כתיב תורה צוה לנו משה 
מורשה וגו', ושם ודאי לא שייך לפרש מורישין ואינם יורשין 
וא"כ ע"כ דפי' מורשה היינו ירושה, ותירץ דשם דרשינן אל 

, )דף מ"ט:(סה כדאיתא במסכת פסחים תיקרי מורשה אלא מאור
 ולכן אין ראיה משם. 

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

למקרא, ואזלינן בתר הקרי ולכן י"ל אל תיקרי מורשה אלא 
מאורסה, אבל אי אמרינן יש אם למסורת א"כ ע"כ דפי' תיבת 

מוחזקת מורשה הוא דירושה היא להם, ושפיר מוכח דא"י 
  .)פ' אמור(מאבותינו עיי"ש, וכ"כ במשען המים עה"ת 

 
ץ רולפי"ז נמצא דאם אמרינן יש אם למקרא אין לנו ראיה דא

מוחזקת כיון דיש לפרש לשון מורישין ואינם יורשין,  ישראל
מוחזקת  ץ ישראלרמשא"כ אם יש אם למסורת מוכרח דא

דע"כ פי' מורשה הוא ירושה, כדחזינן בפסוק תורה צוה לנו 
 .'שה וגומשה מור

 
והנה איתא במפרשים הטעם שמשה לא נכנס לארץ ישראל, 

 )אות ל"ד(משום ששיבר הלוחות, עיין בלקט יוסף ערך משה 
 .)דף ע"ד.(ובעיר דוד 

 
הטעם  )דף פ"ז.(דהא מבואר במסכת שבת  זה לאמנם הקשו ע

ק"ו, ומה פסח שהוא אחד  דמשה שיבר הלוחות, שדרש
כר לא יאכל בו, התורה מתרי"ג מצות אמרה תורה וכל בן נ

כולה כאן וישראל מומרים על אחת כמה וכמה עיי"ש, ולפי"ז 
 זה לשפיר עבד משרע"ה בשבירת הלוחות, ואמאי נענש ע

  .ץ ישראלרשלא יכנס לא
 

דאין זה ק"ו גמור דאם מומר אסור  )ד"ה ומה פסח(אך כתבו התוס' 
בפסח שהוא קרבן, מ"מ לא היה לו למנוע מליתן להם התורה 

תשובה עיי"ש, ולפי"ז חטא במה ששיבר הלוחות ולהחזירם ב
 ולכן נענש שלא יכנס משום זה לא"י.  

 
או לא  ודה זרהבאמנם דבר זה אי מהני תשובה על חטא דע

תליא אי אמרינן עשה דוחה שני לאוין או לא, דבספר חמודי 
כתב הטעם דעל חטא דע"ז לא מהני בתשובה,  )פרשת מטות(צבי 

א"ר יוחנן גדולה תשובה  פ"ו:( )דףלפי"מ דאמרינן במסכת יומא 
, שנאמר לאמר הן )לא יוכל בעלה הראשון וגו'(שדוחה את ל"ת שבתורה 

ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב 
אליה עוד הלא חנף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים 

  .ושוב אלי נאם ה' עיי"ש



 

 ו 

רינן ולפי"ז הטעם דמועיל תשובה על עבירה משום דאמ
דעבירה, וכ"ז תינח בשאר  תעשה אדעשה דתשובה דוחה הל

עבירה,  הוי אעבירות דליכא רק מעשה העבירה, דהמחשבה ל
דמחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה כדאיתא במסכת 

, וליכא רק חד ל"ת שפיר אמרינן דהעשה )דף ל"ט:(קידושין 
דגם  ודה זרהבדתשובה דוחה הלאו, משא"כ בחטא דע

, וא"כ הוי עבירה )שם(תא בגמ' המחשבה הוה עבירה כדאי
כפולה במחשבה ובמעשה, דקודם העבירה בפועל יש 
מחשבה, לזה אין בכח התשובה לדחות שני העבירות, כנודע 

 שיטת הכריתות דאין עשה דוחה שני לאוין עכ"ד.
 

אך זה אי עשה דוחה ב' לאוין או אינו דוחה האריכו בזה, 
ב"כ כתבו, בהא ד"ה ל"ת שי )דף ג:(דהתוס' במסכת יבמות 

סד"א תיתי אחות אשה במה  )דף ז:(דאמרינן במסכת יבמות 
ה דוחה לא שמצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דע

, דא"כ מה פריך מי דמי התם חד איסורא בה כרת ששי תעשה
אפילו בתרי  דוחה לא תעשהה שהכא תרי איסורא, הרי ע

איסורא ולא מפלגינן בין חד לאו לשני לאוין, אלא דהס"ד 
מאשת אח דנימא הואיל ואשתרי אשתרי דגבי יבום נילוף 

עיי"ש, הרי דהתוס' ס"ל דאי אמרינן עדל"ת אין לחלק בין 
  .לאו אחד לשני לאוין

 
אמנם רש"י להלן וכן הרמב"ן והרשב"א כתבו לפרש דברי 

יש ששה דוחה לא תעשה הגמ', דסד"א דנילף מאשת אח דע
, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי איסורי, הרי מזה בה כרת

 בחד לאו. דעדל"ת לא אמרינן רק 
 

הביא דברי הפנ"י  )כלל ב'(והפמ"ג בספר שושנת העמקים 
דנקט בפשיטות דעשה דוחה ב' לאוין,  )דף ח(במסכת ביצה 

מה לי חד לאו מה לי תרי  )דף מ"ח:(מהא דאמרינן במסכת נזיר 
לאוין עיי"ש, וכתב ע"ז הפמ"ג דאי מהתם ילפת נמצא דפליגי 

)דהתם ילפינן מקרא דנזיר וכן כה"ג מטמאין למת מצוה, ור"ע מצריך ע, בכך ר"י ור"

לימוד מיוחד לכ"ג שהוא נזיר שמטמא למת מצוה, ור"י אמר דכיון דילפינן לנזיר ולכ"ג ממילא דגם 

כ"ג שהוא נזיר מטמא דמה לי חד לאו ומה לי תרי לאוין, הרי דר"ע שפיר מחלק בין לאו אחד לתרי 

נן לכללא דהלכה כר"ע מחבירו עיי"ש, , וא"כ הדרילאוין(
 והאריכו בזה האחרונים.

 
כתב, המלביש את חבירו  הל"א(-)פ"יוהנה הרמב"ם בהל' כלאים 

כלאים, אם היה הלובש מזיד הלובש לוקה והמלביש עובר 
משום ולפני עור לא תתן מכשול, ואם לא ידע הלובש שהבגד 

עכ"ל,  כלאים והמלביש מזיד, המלביש לוקה והלובש פטור
  .ז(-)פ"גומקורו בתוספתא במסכת מכות 

 
ומהר"י קורקוס  כתב הטעם משום דכתיב לא תלבש שעטנז 
קרי ביה לא תלביש עיי"ש, ומש"כ הרמב"ם שאין המלביש 
לוקה כי אם כשלבשו שוגג, וכמו שכתב שם דטומאת כהן אין 
המטמא לוקה כי אם כשהמתטמא שוגג, תמה הכס"מ שם 

התוספתא מוכח דאין חילוק רק דמנא ליה הא, ומפשט 
  .דאפילו כשהלובש מזיד איכא עבירה בפני עצמו להמלביש

 
, דלפי"ז נמצא ג"כ דהלובש )כלל כ'(וכתב באתוון דאורייתא 

כלאים לעצמו לוקה שמונים משום מלביש ומשום לובש, 
עיי"ש, ולפי"ז קשה על דעת  )מצוה תקנ"א(וכ"כ המנחת חינוך 

ת דאין עשה אחת דוחה ב' ל"ת, הר"ש מקינון בספר הכריתו
ואמאי הרי עיקר דין עדל"ת ילפינן מכלאים בציצית ושם הרי 

 הוי שני לאוין משום מלביש ומשום לובש עכ"ק.
 

ומו"ר הגאון האדיר מווייטצען זצ"ל בספרו אלף דבר כת"י 
כתב, דהכס"מ כתב משום דכתיב לא תלבש שעטנז  )אות שמ"ג(

, דהמגלח )דף מ"ד.(במסכת נזיר  קרי ביה לא תלביש, וכדאמרינן
את הנזיר עובר ג"כ בלאו דכתיב ותער לא יעבור על ראשו 
קרי ביה לא יעבור דהיינו שאדם אחר אסור להעביר שער 

  .הנזיר עיי"ש
 

 )דף י"ח:(ולפי"ז י"ל לפי"מ דכתב רשיז"ל במסכת קידושין 
דר"ש דס"ל יש אם למקרא, היכא דלא מכחשי אהדדי דרשו 

ומסורת, וא"כ ה"ה הכא דליכא סתירה שפיר שניהם מקרא 
  מחייב משום לובש ומשום מלביש, אבל למ"ד דדריש רק 

  .יש אם למסורת לא נוכל לחייבו ב' רק משום המסורת
 

ולפי"ז יוצא לנו דבר חדש דאי ס"ל יש אם למקרא ילפינן 
מכלאים בציצית דעשה דוחה ב' לאוין, משא"כ אי ס"ל יש 

 י רק חד לאו עכ"ד מו"ר זצ"ל.אם למסורת אז אמרינן דדח
 

ומעתה יבואר לנכון, דכאשר נסתלק משה מדינן של בנות 
צלפחד, משום דס"ל ארץ ישראל אינה מוחזקת מאבותינו, 
והיינו דמה דכתיב ונתתי אותה לכם מורשה היינו דמורישין 
ואינן יורשין, והא דכתיב תורה צוה לנו משה מורשה וגו' 

קרא, ולפי"ז ילפינן מכלאים דרשינן מאורסה, דיש אם למ
בציצית דעשה דוחה ב' לאוין, ומהני תשובה על חטא 

, ונמצא דלא היה מקום לשבור הלוחות, דאדרבה בודה זרהדע
היה לו למרע"ה להחזירם בתשובה, אז אמר ליה הקב"ה 
דמעתה מדיני אין אתה מסתלק, כיון דלאו שפיר עבדת 

הר בשבירת הלוחות, ולכן לא תכנס לארץ אלא עלה אל 
 העברים הזה ודו"ק.

 
 
 
 

****** 
 
 
 
 



 

 ז 

ויאמר ה' אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את 
וכתב רשיז"ל וז"ל, כיון  הארץ אשר נתתי לבני ישראל:

שנכנס משה לנחלת בני גד ובני ראובן, שמח, ואמר כמדומה 
שהותר לי נדרי, משל למלך, שגזר על בנו שלא יכנס לפתח 

צר והוא אחריו, פלטין שלו, נכנס לשער והוא אחריו, לח
, אמר לו, )לחדר(לטרקלין והוא אחריו, כיון שבא ליכנס לקיטון 

בני מכאן ואילך אתה אסור ליכנס עכ"ל, ודקדקו המפ' 
דלכאורה קשה למה לא נכתב פרשה זו דעלה אל הר העברים 
וגו' בפרשת חקת, תיכף לאחר שכבש ארץ סיחון ועוג, למה 

בספר בית מאיר  המתין עד אחר פרשת בנות צלפחד, עיין
 להגה"ק מאוסטראווצא זצ"ל.

 
והנבס"ד, דהנה עה"פ ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר, כתב 
רשיז"ל, בעת ההוא, לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג, דמיתי 
שמא הותר הנדר, והקשו המפ' דמאי שייך כבישת סיחון ועוג 

לפרש, עפי"מ  )מבעל האו"ח(לנדר הזה, וכתב בספר חות יאיר 
, דלמה צוה הקב"ה להגעיל כליהם )פ' מטות(הרמב"ן  שהקשה

במלחמת מדין ואמאי לא צוה דין הגעלה מקודם גבי מלחמת 
סיחון ועוג, ותירץ הרמב"ן משום דסיחון ועוג היה להם דין 
ארץ ישראל, והוא כמלחמת מצוה על שבעה עממין שהותרה 

"ה , משו)דף י"ז.(להם אפילו כתלי דחזירי כדאיתא במסכת חולין 
לא הוצרכו להגעיל במלחמת סיחון ועוג מאחר דשם הותר 
להם לאכול אפילו דבר איסור בעין ממש, וזה כוונת רשיז"ל, 
ואתחנן אל ה' בעת ההוא, לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג, 
וקשה דלמה ל"ה הצווי כאן להגעיל כליהם כמו במלחמת 
 מדין, וע"כ כמש"כ הרמב"ן ז"ל דסיחון ועוג היה להם דין

א"י, א"כ כבר הותר הנדר אחרי שכבר נכנס לארץ סיחון ועוג 
 שיש לה ג"כ דין א"י, ולכן אעברה נא לא"י ממש עכ"ד.

 
ליישב קושית הרמב"ן  )פרשת מטות(אולם לפימש"כ בפנים יפות 

דמדוע לא נצטוו ישראל על גיעולי עכו"ם במלחמת סיחון 
וצרכו ועוג כי אם עתה במלחמת מדין, דלכאורה קשה דלמה ה

להגעיל הכלים והרי ודאי היו כמה כלים שלא נתבשלו בהם 
מעולם, וכש"כ שהיו כמה כלים שלא נשתמשו בהם באותו 

 )פ"ט הי"ב(יום ולא נאסרו, ולפי דעת הרמב"ם בה' טומאת מת 
דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, א"כ לא הוצרכו 

ה להגעלה, וגם דקיי"ל דסתם כלים אינם בני יומם ולא הי
צריך הגעלה כלל, אך י"ל דכתיב ויביאו את כל השבי את 
המלקוח ואת השלל, ויש לדמות דין זה להא דאמרינן במסכת 

, דשני שבילין אחד טמא ואחד טהור והלך אחד )דף י.(פסחים 
מהם ועשה טהרות ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות, אם 

בת נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורין, שניהם ב
אחת טמאין, והטעם משום דממה נפשך אחד מהם טמא, וכזה 
מצינו גם גבי אשם תלוי, דלדעת הרמב"ם דספיקא דאורייתא 
מה"ת לקולא, צריך לומר דהא דחייבה תורה באשם תלוי הוא 
בחתיכה אחת משני חתיכות דאיקבע איסורא, ולפי"ז מיושב 

הכלים  לנכון, דכיון דהביאו את כל השלל אל המחנה, והיו כל

ביחד, וכיון שהזהירו להם בבת אחת צריכין כל הכלים 
הגעלה, אבל במלחמת סיחון ועוג דכתיב מלבד הבהמות אשר 
בזזנו ושלל הערים אשר לכדנו, דכל אחד בזז לעצמו ולא 
הביאם ביחד, היה כל כלי ביד הבוזז אותו וסתם כלים אינם 

איה בני יומן ולכן לא הזהיר אותם עכ"ד, ולפי"ז ליכא ר
 דסיחון ועוג יש להם דין ארץ ישראל.

 
כתב ליישב קושית הפנים  )סי' ט' אות ב'(ובשו"ת אבני ציון ח"ד 

יפות הנ"ל, דלמה הוצרכו להגעיל הכלים כיון דהוא ספק אם 
נשתמשו בהם מעולם או באותו יום, דיש לחדש דבמדבר היה 
ספד"א מה"ת לחומרא, לפימש"כ בספר מאיר עיני חכמים 

, דדור המדבר ששמעו כל התורה מפי )סי' קכ"ו( מהדו"ק
משרע"ה ושכינה מדברת מתוך גרונו של משה, הוי כשמוע 
מפי המלך בעצמו ואם עובר הוי כמורד במלכות, וראיה 

גבי מורד במלכות דנפק"מ אי שמע  )דף מ"ט.(ממסכת סנהדרין 
מפיו או על ידי שליח עיי"ש, וא"כ ימצא לפי"ז דבמדבר שכל 

עו התורה מפי מרע"ה היה להם דין מיתה על כל ישראל שמ
 התורה דהוי כמורדין במלכות. 

 
כתב, דבר ידוע שכל  הי"ב(-)פ"טוהנה הרמב"ם בהל' טומאת מת 

אלו הטומאות וכיוצא בהן שהן משום ספק הרי הן של 
דבריהן, ואין טמא מן התורה אלא מי שנטמא טומאה ודאית, 

א מדברי סופרים אבל כל הספיקות אין חוששין להם אל
עיי"ש, וכתב הכס"מ, ואחת מהטענות שכתב הר"ן במסכת 

שטענו על רבינו הוא מדחייב רחמנא אשם  )דף ל"ט.(קידושין 
, דבר זה יישבו רבינו שמצאתי )הרי דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא(תלוי 

כתוב בספר ישן בסוף פרק זה כלשון הזה, ואעפי"כ דבר 
קו אסור מן התורה שהרי העושה שחייבין על זדונו כרת ספי

אותו חייב באשם תלוי עכ"ל, הרי דבספק כרת לכו"ע ספיקא 
דאורייתא מה"ת לחומרא, ולפי"ז במדבר היה ספד"א מה"ת 
לחומרא עכ"ד, ולפי"ז אין לתרץ כמש"כ הפנים יפות, דלכן 
לא נצטוו הגעלת כלים בסיחון ועוג, משום דלא היו צריכין 

דהו"ל ספיקא אם נשתמשו באותו להגעיל את כליהם כיון 
הכלים, כיון דבמדבר ס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, 
 וע"כ הטעם כמש"כ הרמב"ן, ע"כ מוכח דסיחון ועוג הוי א"י.

 
כתב לפרש מה שאמרו בנות צלפחד  )בפרשתן(ובספר חמודי צבי 

אבינו מת במדבר וכו', דלכאורה תיבת במדבר נראה כמיותר, 
ין תביעתם וטענתם באיזה מקום מת אביהם, דמאי נפק"מ לענ

אך י"ל דאיתא בספרי, דכל המחלל שבת אינו נוטל חלק 
בארץ, דארץ ישראל ניתן להם בזכות השבת, ]עיין בבראשית 

עה"פ ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ  ט(-)פרשה מ"ורבה 
מגוריך, ר' יודן אמר וכו' אם מקבלים בניך את השבת הם 

לאו אינם נכנסין עיי"ש, ועיין במסכת ב"ב נכנסין לארץ ואם 
רשב"ם ד"ה כאלה וז"ל, ובספרי כתב  מה ת"ל לאלה  )דף קי"ז.(

תחלק הארץ, לכשרים וקדושים כלומר לאפוקי רשעים שבהן 
 שלא היה להן חלק בה וכו' עיי"ש[. 



 

 ח 

והקשה לפי"ז הגאון הר"ר יהונתן זצ"ל, לפי"מ דאמרינן 
ה צלפחד, א"כ חילל צלפחד את מקושש ז )דף צ"ו:(במסכת שבת 

השבת ואין לו 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 

בתוס' ד"ה  )דף קי"ט:(דהספרי ס"ל כהמדרש מובא במסכת ב"ב 
נתכוון, שהיו אומרים ישראל  אפילו, דהמקושש לשם שמים

כיון שנגזר עליהם שלא ליכנס לארץ ממעשה דהמרגלים שוב 
אינם מחויבים במצות עמד וחילל את השבת כדי שיהרג ויראו 
אחרים עיי"ש בתוס', וכן איתא בתרגום יהונתן עה"פ ויהיו 
בני ישראל במדבר וגו', והוי ידעין ישראל דינין של שבת 

חד גברא מדבית יוסף אמר איזיל ול"ה ידעין קנסא וקם 
ואיתלש קיסין וידונון יתי וידוען לישראל קנסא עיי"ש, וכיון 
שכן לא נחשב צלפחד למחלל שבת דהרי לשם שמים נתכוון 
כדי לקיים השבת, ולהכי שפיר יש לו חלק בארץ ושפיר תבעו 

 בנותיו חלקו בארץ. 
 

סוק כתב על הפ )עה"ת(אך לכאורה יש להעיר, דהנה רשיז"ל 
הנ"ל, בגנותן של ישראל הכתוב מדבר, שלא שמרו אלא שבת 
ראשונה ובשניה בא זה וחיללה, ולפי פירושו ע"כ דלא 
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 דמעשה 
 זה היה במדבר.

 
כתב בשם השאגת  )דף ה(אך בספר אור חדש עמ"ס פסחים 

אריה פירוש על תיבת במדבר, דבא ללמד דעיקר עונש של 
המקושש היה משום דהמעשה היה במדבר, דהתוס' בפסחים 

בטלת כל  ד"ה רבה הקשו, לרבה דאמר הואיל, א"כ )דף מ"ו:(
מלאכת שבת דהרי חזי לחולה שיש בו סכנה, ותירצו דחולה 
שיש בו סכנה לא שכיח ומשו"ה לא אמרינן הואיל, והקשה 

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

ים לעשות כורתין עצ )דף ק"ל.(למילה לר"א דס"ל במסכת שבת 
פחמים לעשות כלי ברזל בשבת לצורך מילה, וצ"ל משום 
דבמדבר לא מלו ולא שייך לומר הואיל זה לכן נהרג, וזהו 
כוונת הפסוק ויהיו בני ישראל במדבר, דעי"ז שהיו בני ישראל 

 במדבר דלא מלו לכן נהרג המקושש עכ"ד. 
 

ל דזהו כוונת בנות צלפחד בטענתם אבינו מת ולפי"ז י"
במדבר, דהם היו יודעים דמחלל שבת אין לו חלק בארץ, אך 
באו בטענה דאביהם לשם שמים נתכוין כמדרשים הנ"ל, ולכן 
יש לו חלק בארץ, וכדי שלא תקשה לדבריהם דלשם שמים 
נתכוין למה כתבה התורה ויהיו בני ישראל במדבר דמשמע 

דבר, ע"ז הקדימו בראשית טענתם אבינו מת בגנותן הכתוב מ

במדבר היינו דעיקר סיבת מיתתו היה עי"ז שהיו אז במדבר 
ולא מלו את עצמן ולא שייך לומר הואיל ולהכי נהרג, ולהכי 
כתיב ויהיו בני ישראל במדבר, ולעולם אבינו לשם שמים 

 נתכוין ול"ה מחלל שבת עכ"ד.
 

ושש, נימא הואיל ובעיקר קושית השאג"א דאמאי נהרג המק
, איתמר, )דף מ"ו:(וחזי למילה, יש לתרץ דאיתא במסכת פסחים 

)לאחר שאכל וגמר סעודתו דפשיטא לן דלא חזיא ליה מידי האידנא האופה מיו"ט לחול 

, רבה )משום לא תעשה כל מלאכה(, רב חסדא אמר לוקה עד אורתא שהוא חול(
ואיל אמר אינו לוקה, רב חסדא אמר לוקה לא אמרינן ה

חזי ליה, רבה אמר  )שיהו צריכין לפת זה היום(ומיקלעי ליה אורחים 
אינו לוקה אמרינן הואיל וכו', וכבר האריכו האחרונים בסברא 
דהואיל, דלכאורה הסברא צ"ב וכי מפני שיש מקום שיבואו 

)סי' פ"א אורחים מותר לו לבשל מיד, ובשו"ת בית יצחק חאו"ח 

ת ליה הואיל טעמיה משום דס"ל ביאר בזה, דמאן דאי אות ז'(
דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, ולכן מותר מה"ת לבשל 
כשיש איזהו צד של ספק היתר, וגם כשכוונתו לחול, היכא 
דהמעשה מותרת לא אזלינן בתר כוונה, כמו בנתכוון לאכול 
בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר, ובזה פליגי רבה ורב חסדא 

יר עכ"ד, והבאנו מש"כ דר"ח ס"ל דספד"א מה"ת להחמ
בשו"ת אבני ציון דבמדבר לכו"ע ספיקא לחומרא, ומעתה 
שפיר מיושב דאמאי כתיב במדבר, דלכן נהרג המקושש ולא 
אמרינן הואיל, כיון דהיו במדבר ובמדבר אמרינן ספד"א 

 מה"ת לחומרא, ולא אמרינן הואיל.
 

ולפי"ז מיושב אמאי המתין הכתוב בפרשת עלה אל הר 
ד אחר הענין דפרשת פינחס, משום דעד עתה לא העברים ע

היה ברור שסבר משה דהותר לו הנדר, דמהא דנכנס לארץ 
סיחון ועוג אין ראיה, די"ל דאין לה דין ארץ ישראל, והא דלא 
נצטוו להגעיל אז את כליהם, משום דהיה ספק אם נשתמשו 
בהם היום דבר איסור וספיקא מה"ת שריא, אבל לאחר הענין 

ת צלפחד דוברות דיש להם חלק ונחלה בארץ ישראל, דכן בנו
משום דאביהם לשם שמים נתכוון, והא דכתיב במדבר היינו 
דלכן נהרג המקושש ולא אמרינן הואיל, כיון דהיו במדבר 
ובמדבר אמרינן ספד"א מה"ת לחומרא, ולא אמרינן הואיל, 
וא"כ אין לומר דלהכי לא הוזהרו בהגעלת כלים של סיחון 

ום דהיה ספק, דהרי גם מספק היו צריכים להגעיל, ועוג מש
וע"כ משום דהיה לארץ סיחון ועוג דין ארץ ישראל דמותר 
אפילו דבר איסור וכדברי הרמב"ן הנ"ל, וא"כ מדנכנס לארצם 
יוכל לסבור משה דהותר לו הנדר וכדברי רש"י הנ"ל, ולכן 
כתבה התורה כעת פרשת דעלה אל הר העברים הזה, דמכאן 

 אתה אסור ליכנוס ודו"ק. ואילך
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