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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה 
ויבא אחר איש ישראל אל הקבה  :ויקח רמח בידו

את איש ישראל ואת האשה אל וידקר את שניהם 
ואיתא במדרש  קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל:

, לפיכך לא בהריגתו של זמרי(משה )ולפי שנתעצל  כ"ד(-)פרשה כרבה 
 .הוא תמוהו ,ידע איש את קבורתו

 
, ז(-)פרשה כ"ה רשת בלקפאיתא בתרגום יונתן בן עוזיאל דוהנבס"ד, 

תריסרי ניסין איתעבידו לפינחס בזמן דעל בתר גברא בר ישראל 
א צווחין דאילו הוון ין דאסתתם פומהון ולנס תנלות מדיניתא, 

צווחין הוון משתזבין, נס שביעאי זקפינון בדרע ימיניה למחמי 
, הרי דרק בדרך נס עיי"ש לא יכילו להנזקותיהכולהון קרבוי ו

ה איתא וז"ל, נענ )אות תקי"ז(פרשת בלק ניצל מפניהם, ובספרי 
וכו'  גוג או יהראין כאן אדם שיהרבאותה שעה ואמר פנחס 
, הנה כי כן פנחס הכניס את עצמו לכלל סכנה גדולה עיי"ש

ר בר אמר רבה ב ,)דף פ"ב.(סנהדרין מסכת ואיתא בכשהרג לזמרי, 
חנה אמר רבי יוחנן, הבא לימלך אין מורין לו, ולא עוד אלא 
שאם פירש זמרי והרגו פנחס נהרג עליו, נהפך זמרי והרגו 

ולפי"ז עשה פנחס  עיי"ש,  חס אין נהרג עליו שהרי רודף הואלפנ
דבר הזה ממש במסירת נפש דהרי חייו היה תלוי אז בשערה, 

"ג דלא נצטווה ע"ז, ועשה זאת כדי לקנא קנאת ה' צבאות אע
דהרי אם בא לימלך אין מורין לו, וידוע דעת הרמב"ם בה' יסודי 

דכל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר  )פ"ה ה"ד(התורה 
ך עוררו עליו השבטים שלא היה ולכהרי זה מתחייב בנפשו, 

 על דבר זה ולא הו"ל לסמוך אניסא.למסור נפשו  עליו
 

וגתת הראשונים אי שרי להחמיר על עצמו אמנם באנו בזה לפל
ולמסור נפשו על כל מצוות התורה, דפליגי בהא דכתיב וחי בהם 
אם הוי חיוב דהיינו שהכתוב מזהיר שצריך לעשות הכל כדי 
שיחיה ולא ימות, וממילא דאסור למסו"נ על שאר המצוות, או 
דוחי בהם הו"ל רק בגדר רשות, דהיינו דליכא חיוב למסור נפשו 

ל כל המצוות כמו על ג' העבירות אבל אם חפץ להדר ולמסו"נ ע
, דכל )פ"ה ה"ד(ם בהל' יסודי התורה הרמב"הבאנו שיטת רשאי, ד

מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב 
ד"ה יכול כתבו,  )דף כ"ז:(בנפשו עיי"ש, אמנם התוס' במסכת ע"ז 
אר מצוות רשאי עיי"ש, דאם רצה להחמיר על עצמו אפילו בש

מסכת , וכ"כ הר"ן ב)סי' ג'(, וכ"כ הסמ"ק )שם פ"ב סי' ט'(וכ"כ הרא"ש 
גבי מעשה דאלישע בעל כנפים, דלכן  )דף כ"ב: מדפי הרי"ף(שבת 

הסתכן עצמו על קיום מצות תפילין, דאעפ"י שאינו מחויב 

ליהרג על קיומיה, אפי"ה רשאי למסור נפשו עליה ומקבל שכר 
עיי"ש, ועיין בגליוני  )סי' קנ"ז("ש, ועיין בטשו"ע יור"ד וכו' עיי

אהא דאיתא שם אמר ר'  )דף י:(ברכות מסכת הש"ס מהגרי"ע ב
טרפון אני הייתי בא בדרך והטתי לקרות כדברי ב"ש וסכנתי 
בעצמי מפני הלסטים וכו' שכתב וז"ל, וצע"ק דהיאך הותר לו 

ם לא שנאמר להכניס עצמו לסכנה עבור מצוות קריאת שמע, א
שמכאן ראיה לשיטת התוס' דאם רצה למסור נפשו על המצוות 

 ר כלי חמדה.פועיין בספר קדושת יו"ט ובס, רשאי וכו' עיי"ש
 

 )דף י"ח. מדפי הרי"ף(לפימש"כ הנימוק"י במסכת סנהדרין אך י"ל, 
וז"ל, וכל היכא דאמרינן יעבור ואל יהרג, אין לו למסור עצמו 

ואם מסר הרי זה מתחייב בנפשו, אבל למיתה על קידוש השם, 
אם הוא אדם גדול וחסיד וירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך, 
רשאי לקדש השם ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה, כדי 
שיראו העם וילמדו ליראה את השם לאהבו בכל לבם, והיינו 
דאמרינן מה ראו חמו"ע שהפילו את עצמן לכבשן האש פי' ולא 

הרי לאו ע"ז היתה אלא אנדרטי של מלכים השתחוו לצלם, ש
לכבוד בעלמא, אלא מתוך שהיו רובן טועים וסבורים שהיתה 
ע"ז היה קידוש השם במה שעשאו וכו' עיי"ש, וכ"כ בדרכי 

, דבמוחזק בחסידות )יור"ד סי' קנ"ז ס"י(, וברמ"א )יור"ד סי' קנ"ז סק"ב(משה 
 .ות עיי"שרשאי למסור נפשו בכל העביר

 
כתב, דדבר זה אי אדם  )סי' ט"ז אות ז'(י ארזים בהל' אישות ובספר עצ

גדול וחסיד רשאי למסור עצמו או לא, תלוי מהיכא ילפינן 
דפקוח נפש דוחה שבת, דאי ילפינן פקוח נפש דדוחה שבת 
ממילה או מעבודה, מוכח שאפילו אם רוצה להחמיר על עצמו 

ות שלא לחלל את השבת בשביל פקוח נפש שאינו רשאי לעש
כן, דהרי בעבודה או מילה שדוחה את השבת לא סגי דלא דחי, 
ולא אמרינן שהתורה נתנה רשות לחלל את השבת בשביל מילה 
ועבודה, ולא שיהיה מחוייב לעשות כן דזה ודאי אינו שהדבר 
חוב למול ביום השמיני שחל להיות בשבת ולהקריב תמידין 

שחייב לחלל  ומוספין, וה"ה פקוח נפש החמורה ממילה ועבודה
את השבת בשביל פקוח נפש, אבל לשאר הילפותות דיליף 
ממחתרת שפיר י"ל דהתם גם כן הרשות בידו אם ירצה להחמיר 
ולסכן בעצמו רשאי, וכן לשאר תנאי בכולהו י"ל שהתורה 
התירה לחלל שבת בשביל פקוח נפש ולא שיהיה מחוייב 

בהם י"ל לעשות כן, וכן לשמואל דיליף מוחי בהם ולא שימות 
שלא יהיה מחוייב להמית בהן אבל הרשות בידו אם רוצה 

 להחמיר על עצמו עכ"ד. 



 

 ב 

דלכאורה היכא מצינן  ,הקשה (האזינו )פרשתבספר חמודי צבי ו
למילף דפקוח נפש דוחה שבת מהא דחזינן דמילה דוחה שבת, 
הלא י"ל דמילה שאני דהלא כללא הוא בכה"ת דאמרינן עשה 

"ל דמה דמצות מילה דוחה שבת מדין עשה דוחה ל"ת, ולפי"ז י
דוחה ל"ת הוא, ולפי"ז אין ללמוד הימנה ק"ו לכל פקוח נפש, 

וחה דשה דהא באמת לא הותרה שבת אצל מילה, אלא מדין ע
 ל"ת אתינן עלה עכ"ק. 

 
אמרינן א דלכן ל ,כתב ד"ה ונראה )פ' תזריע(פנים יפות  בספרו

רק היכא אמרינן  אל"ת, דעשה דוחה ל"ת לוחה דשה במילה ע
דבעידנא דמיעקר ללאו מקיים העשה, והכא בשעה שעבר על 
הלאו לא מקיים העשה, דהא מצות עשה דמילה אינו מקיים רק 

דמל ולא פרע  )דף קל"ז:(שבת מסכת במילה ופריעה כדקיי"ל ב
כאלו לא מל, ובתחילת המילה הוא חובל ועובר בלאו, ולכן 

 צריך קרא דמילה דוחה שבת עכ"ד.
 

ובמסכת  )דף ח:(והנה בטעמא דבעינן בעידנא איתא במסכת ביצה 
, דהיכא אמרינן אתי עשה ודחי ל"ת כגון מילה )דף קל"ב:(שבת 

בצרעת אי נמי ציצית וכלאים דבעידנא דמיתעקר ללאו קא 
)חלק ב' פרק מוקים עשה וכו' עיי"ש, וכתב הברוך טעם דין עדל"ת 

הרי אמרינן במסכת יבמות , דהואיל ודין עדל"ת חידוש הוא, דא'(
דכל עשה לאו ל"ת חמיר מיניה, אלא דגזירת הכתוב דעשה  )דף ז.(

דחי לל"ת, משו"ה כיון דחידוש הוא דחידשה תורה בכלאים 
בציצית אין לנו בו אלא חידושו, ולא דחי עשה לל"ת אלא 
דומיא דהתם דבעידנא דמיעקר ללאו מקיים עשה, משא"כ היכא 

 י רחמנא דאמרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ד.דלא הוי בעידנא לא גל
 

, דלמ"ל )ד"ה כולה(הקשו התוס'  )דף ה:(והנה במסכת יבמות 
הילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית, נילף משריפת 
קדשים, מדאיצטריך התם קרא  לומר דלא דחי דכתיב והנותר 
ממנו עד בוקר בא הכתוב ליתן בוקר שני לשריפתו, וטעמא 

ם דיכול להמתין ולשורפו לאחר יו"ט, מכלל דאינו דוחה משו
דבעלמא אמרינן עשה דוחה ל"ת, ותירצו דהתם איצטריך קרא 
משום דאפילו אוכל נפש שרי, ולמ"ד נדרים ונדבות אין קרבין 
ביו"ט לא איצטריך קרא אלא למ"ד קרבין עיי"ש, מבואר מדברי 
התוס' דלמ"ד אין קרבין ביו"ט שפיר מצינו למילף עשה דוחה 

"ת משריפת קדשים שאינו דוחה יו"ט, וכתבו לתרץ בזה ל
דלב"ש דפוטרין סדין  )דף כ"ה:(קושית המהר"ם במסכת שבת 

בציצית דס"ל דלא דרשינן סמוכין דכלאים בציצית א"כ מנ"ל 
דאמרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ק, ותירצו דב"ש לשיטתם דס"ל 

ומעתה דנדרים ונדבות אין קרבין ביו"ט,  )דף י"ט.(במסכת ביצה 
 שפיר מצינן למילף עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים עכ"ד.

 
כתב, דשריפת קדשים ביו"ט  )מערכת א' כלל רי"ד(ובספר בית האוצר 

לא הוי בעידנא, דהרי במשהו הראשון שהוא מבעיר עובר תיכף 
על מלאכת הבערה, והמצוה דשריפת קדשים אינה מתקיימת רק 

עיי"ש,  )דף מ"ט.(ים בשעה שנשרף כזית, וכדאיתא במסכת פסח

שכתב דמ"ע דשריפת קדשים  )מצוה קמ"ג אות ד'(ועיין במנחת חינוך 
הרי הוא ככל המצות דשיעורן בכזית עיי"ש, ועיין בשו"ת 

, והאריכו בזה האחרונים, ועיין )סי' ר"ו(מהר"ם שי"ק חאו"ח 
שכתב נמי כן, עפי"מ  )ח"א פ"א(בספר ברוך טעם דין עדל"ת 

דבישרא אגומרי אית בה משום  )דף קל"ד.(דאיתא במסכת שבת 
מכבה, והיינו שתחלתו מכבה וסופו מבעיר, ולפי"ז בשריפת 
בשר קדשים לא הוי בעידנא עיי"ש, ולפי"ז אי ילפינן עדל"ת 
משריפת קדשים ובשריפת קדשים הלא לא הוה בעידנא, אז י"ל 

 דאמרינן עדל"ת אף היכא דלא הוה בעידנא.
 

, עשה דדחי לא תעשה גרידא מנלן, ד.( )דףואיתא במסכת יבמות 
)ודרשינן סמוכין ושרינן כלאים דכתיב לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך 

וכו', ואמר רב יוסף אפילו לר' יהודה  בציצית אלמא אתי עשה ודחי לא תעשה(
דבעלמא לא דריש סמוכים הכא דריש כיון דמופנה הוא וכו', 

מסיק הגמ',  )דף ה:(בסוף ואיכא אריכות בגמ' שם אמאי מופנה, ול
לימא קרא לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו למה לי, שמע 
מינה לאפנויי, ואכתי מיבעיא ליה לתוכף שתי תכיפות חיבור 

)שתוחב תחיבה אחת במחט וחיבר כלאים בגד צמר ובגד פשתים תכיפה אחת אינו חיבור 

, א"כ לכתוב שיחברם יחד יפה( יחד אינו חיבור בפחות משתי תכיפות להכי כתיב יחדיו עד
רחמנא לא תלבש צמר ופשתים יחדיו, שעטנז למה לי, שמע 

)מן התורה מינה לאפנויי, ואכתי מיבעי ליה עד שיהא שוע טווי ונוז 

, אלא כולה משעטנז אינו חייב עד שיהיה הצמר והפשתן מתוקן יחד היטב במסרק(
רא, דה"ק נפקא, עיי"ש ברש"י ותוס', וברשב"א ביאר דברי הגמ

לעולם מיחדיו נפקא, וכי תימא יחדיו איצטריך לתוכף תכיפה 
אחת אינו חיבור, ע"ז מתרץ כולה משעטנז נפקא, מדקאמר 
שעטנז ולא כתיב שעטנזים אלמא שעושה הצמר והפשתים בגד 

 אחד קאמר עיי"ש, וכ"ה ברמב"ן ובריטב"א עיי"ש.
 

במסכת  הקשה, מהא דאיתא )דרוש י' אות ג'(ובספר בית יעקב 
עה"פ איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו  )דף פ"ה:(סנהדרין 

מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו, דלר' יאשיה בעינן קרא 
דחייב על אביו לחוד ועל אמו לחוד, דאל"ה י"ל דאינו חייב 
אלא אם קילל אביו ואמו יחד, ור' יונתן ס"ל דרק היכא דנאמר 

"ה כל אחד בפני עצמו יחדיו משמע שניהם כאחד, אבל בלא
במשמע עיי"ש, ולפי"ז קשה דלר' יונתן האי יחדיו לאו מיותר 
הוא, דאי לאו דכתיב צמר ופשתים יחדיו הוי ס"ד לאסור בגד 
שעטנז שוע טווי ונוז של צמר בלחוד, וכן בגד שוע טווי ונוז של 
פשתן בלחוד, ולא הוי מפרשינן ליה לאסור שעטנז של צמר 

י היכי דלא כתיב יחדיו כל אחד ואחד בפני ופשתים יחדיו, דהר
עצמו משמע, ונמצא דהאי יחדיו אינו מיותר לאפנויי, ועכצ"ל 
דהילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית אתיא אליבא דר' 
יאשיה דלחלק צריך קרא, ולכן גם בלא יחדיו הוי משמע 
דהאיסור בצמר ופשתים כאחד, והו"ל קרא דיחדיו מופנה 

, משא"כ לר' יונתן דס"ל דבלאו יחדיו משמע כל לדרוש סמוכים
אחד ואחד בפני עצמו לא הוי יחדיו מופנה, וליכא למילף דין 
עדל"ת מכלאים בציצית, וע"כ דילפינן עשה דוחה ל"ת משריפת 

 קדשים עיי"ש.



 

 ג 

עה"פ קום התהלך בארץ לארכה  י(-)פרשה מ"אואיתא במד"ר 
ה קנה עד מקום ולרחבה, תני, הלך בשדה בין לארכה בין לרחב

שהלך כדברי ר' אליעזר, שהיה ר"א אומר הילוך קנה, וחכ"א לא 
קנה עד שיהלך לארכה ולרחבה, אמר ר' יעקב בן זבדי טעמיה 
דר"א קום התהלך בארץ וגו', וביפה תואר האריך בביאורו, 
וכתב דלא מצינו בו באברהם שהלך רק לארכה ולא לרחבה, 

דזה תליא בפלוגתת ר' ובזה נחלקו אי מהני החזקה, וכתב 
אי צריך קרא לחלק או  )דף פ"ה:(יאשיה ור' יונתן במסכת סנהדרין 

לא, דלר' יאשיה דצריך קרא 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, 

ד בפני עצמו שפיר מהני בהלך משא"כ לר' יונתן דמשמע כל אח
 לארכה או לרחבה לחוד וקנה אברהם את הארץ עיי"ש. 

 
ד"ה  )פרשת וירא(ולפי"ז כתבו בספר לקט יוסף ובספר יושב אהלים 

ובזה נפרש, דזאת אם א"י מוחזקת לנו מאבותינו או אינה 
מוחזקת, תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן הנ"ל, דאי בלא קרא 

חד ולא הוי חזקה עד שילך לארכה ולרחבה, משמע שניהם כא
א"כ כיון שאברהם לא הלך רק לארכה לא קנה את הארץ, אך אם 
משמע כל אחד ואחד בפני עצמו ולא צריך קרא לחלק, וממילא 
גם בהלך לארכה לחוד ג"כ הוי חזקה, ושפיר קנה אברהם את 

 הארץ ואמרינן דא"י מוחזקת לנו מאבותינו עכ"ד.
 
איתא, ואמר ר' חמא בר חנינא מפני  (.)דף י"דה הנה במסכת סוטו

מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם, מפני שגלוי וידוע 
לפני הקב"ה שעתיד ביהמ"ק ליחרב, ויגלו ישראל מארצם, 

 השל משה באותו שעה, ויעמדו בבכיי שמא יבואו לקברו
ויתחננו, ויאמרו לו משה רבינו עמוד בתפילה בעדינו, ועומד 

בטל את הגזירה, מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר משה ומ
 .מבחייהם וכו' עיי"ש ובהגהות הב"ח שם

 
, כיון דהגזירה על גלות וידוע דגזירת שאר גלויות מוכרח להיות

ארבע מאות שנה, ולא גמרו במצרים כל הזמן, כי  המצרים הי
 המה שנשתקעו במ"ט שערי טומאה, והילא יכלו להתמה

יאם ממצרים, שלא ישתקעו ח"ו בנ' שערי ההכרח למהר להוצ
טומאה, וכיון דלא השלימו כל הזמן לכן מוכרחין שאר גליות 
להשלים, עבור אותן השנים שנחסר מהגזירה, וכדאיתא במדרש 
משל למלך שכעס על בנו, ראה אבן גדול ונשבע שהוא זורקו 
עליו, וכאשר התבונן שבנו ימות עי"ז, מה יעשה בשבועתו, עמד 

את האבן לרסיסים דקים והשליכם עליו, נמצא הבן קיים וכתש 
ושבועתו לא נתבטלה, כמו כן כל צרותינו שאנו סובלים בגלות 
הוא אך ורק להשלים הגזירה של ד' מאות שנה, רק הקב"ה 

סיסים דקים שנתחלק לחקים שלא ברוב רחמיו עמד ושברן לר
 קשה כ"כ, ונמצא לפי"ז שהטעם שהוצרך הקב"ה להסתיר היהי

קברו של משה, הוא משום שצריך להשלים גזירת ד' מאות שנה, 
ולכן צריך שאר גליות ולכן הסתיר כדי שלא יבקשו ממשה 

 .להתפלל עליהם וכנ"ל

נודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל ממצרים אחר ו
והנה רד"ו שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות שנים, 

עה"פ כי גר יהיה זרעך כתב,  ג("י-ו"טפרשה )רשיז"ל פרשת לך 
ל יצאו דחשבינן הגלות מלידת יצחק, ומשנולד יצחק עד שישרא

  ,ממצרים הוה ארבע מאות שנה עיי"ש
 

כתב,  )דף ר"ד:(ובספר חכמת התורה מהגאון רש"ק זצ"ל פרשת לך 
דזה דחשבינן הגלות מלידת יצחק תליא אם ארץ ישראל מוחזקת 

מאבותינו, א"כ כיון דהארץ מאבותינו או לא, דאם מוחזקת הוא 
הוא של אברהם וזרעו, ואחרים מושלים בו נחשב כגר, אבל אם 
א"י אינה מוחזקת מאבותינו, א"כ הארץ הוא של אברהם ובמה 
נחשב גר יותר מן הגויים, ולכן לא נחשב גר רק ע"י עבדום וענו, 

 ול"ש לומר דהגלות התחיל מלידת יצחק עיי"ש.
 

לפי שנתעצל משה בהריגתו של  ומעתה יבואר דברי המדרש,
זמרי, דס"ל דאינו רשאי להחמיר על עצמו ולמסור נפשו על 
שאר מצות התורה, דס"ל דילפינן דפקוח נפש דוחה שבת 
ממילה, דאי"ל דלכן במילה אמרינן דדוחה שבת משום עשה 
דדוחה ל"ת, דכיון דלא הוה בעידנא לא אמרינן עשה דוחה 

לאים בציצית, וס"ל לחלק ל"ת, דילפינן עשה דוחה ל"ת מכ
צריך קרא, ולא קנה אברהם את הארץ, וארץ ישראל אינה 
מוחזקת מאבותינו, ולא שייך לומר דהגלות התחיל מלידת 
יצחק, ועכצ"ל דשאר הגליות ישלימו, וכיון שעתידין לגלות לכן 

שלא ילכו לקברו להרבות בתפלה בימי לא ידע איש את קבורתו, 
 גלותם ודו"ק.

 
דבר הזה ממש במסירת נפש עשה פנחס עפ"י הנ"ל דל, עוי" ב(

תלוי אז בשערה, ועשה זאת כדי לקנא קנאת ה'  הדהרי חייו הי
ות אע"ג דלא נצטווה ע"ז דהרי אם בא לימלך אין מורין לו, אצב

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

עיי"ש, ולפי"ז לכאורה קשה על פינחס דאיך מסר את עצמו 
להריגה בדבר שלא נצטווה, וע"כ צ"ל דפנחס ס"ל כאביי 

 )שם(דסמכינן אניסא, ומשה ס"ל כרבא  )דף ס"ד:(פסחים מסכת ב
דאין סומכין על הנס, לכן לא רצה משה למסור עצמו למיתה 

 .כיון דאינו מחוייב בדבר
 

כתב לחדש דזה אי סומכין על הנס  )פרשת וישב(למה ובספר יקהל ש
או לא תליא אי אמרינן דכהנים הוה שלוחי דידן או שלוחי 

עה"פ ונתנו  )דף כ"א:(יומא מסכת דרחמנא, עפי"מ שאמרו חז"ל ב
בני אהרן הכהנים אש על המזבח, דאעפ"י שאש יורדת מן 

  , ולכאורה צ"ב דאם עיי"ש השמים מצוה להביא מן ההדיוט
ן כבר ירדה אש מן השמים אמאי צריכין עוד להביא אש מ

ההדיוט, וכתב הרבינו בחיי דהטעם הוא כדי להסתיר 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



 

 ד 

תבו המפ' דהמצוה להביא אש מן ההדיוט הוא, כדי עוד טעם כ
להורות דכהנים הוה שלוחי דידן ולא שלוחי דרחמנא, והיוצא 
לנו מזה דמאן דסובר דכהנים הוה שלוחי דרחמנא, ולדידיה 
הטעם דמצוה להביא מן ההדיוט כדי להסתיר הנס, ולפי"ז ס"ל 

דן דלא סמכינן אניסא, משא"כ מאן דס"ל דכהנים הוה שלוחי די
ס"ל דאין להסתיר הנם, וסומכין על הנס, והטעם דצריכין להביא 

 .אש מן ההדיוט להורות דכהנים הוה שלוחי דידן עכ"ד
 

והנה המפ' כתבו דלכן לא ידע איש את קבורתו, כיון דהקב"ה 
בעצמו נתעסק בקבורתו ולכן אינו ראוי לגלות באזני בני אדם, 

ויקבור אותו בגי  ו(-)פרשה ל"דוזהו המשך הכתוב בפרשת ברכה 
     בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קבורתו עד 
היום הזה, דרשיז"ל כתב ויקבור אותו בגי הקב"ה בעצמו, ולכן 
אמר הכתוב כיון דהקב"ה בעצמו קברו, לכן לא ידע איש את 

 קבורתו עכ"ד.
 

והטעם דמשה מת בנשיקה ונתעסק הקב"ה בקבורתו, כתב 
         דהנה משה הגין , )אות ח'(ברכה בספר זרע שמשון פרשת 

    בכח צדקו על כל הדור ההוא, ואם כן איך המלאך המות 
שהוא שלוחו של מקום יכול לתפוס את הצדיק להקב"ה בשביל 
מה שחייבים ישראל, והלא הוא חב ומזיק לכל העולם כולו, 

מקום שחב לאחרים לא קנה, ולכן וקיי"ל התופס לבעל חוב ב
צמו יוקח ממנו נשמתו ולא על ידי רך שהקב"ה בכבודו ובעהוצ

 השליח עכ"ד.
 

רב נחמן ורב חסדא דאמרי  ,)דף י.(ב"מ מסכת דאיתא ב, אך י"ל
המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו, מאי טעמא  ,תרווייהו

הוי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים והתופס לבע"ח 
ופירש"י, כאדם הבא מאליו  במקום שחב לאחרים לא קנה,

ממון חבירו בשביל חוב שיש לאחר עליו ובא לקדם עד ותופס 
שלא יתפסנו בעל חוב אחר ונמצא תופס זה חב בתפיסתו זאת 
את הנושים האחרים לא קנה, כדאמר בכתובות דלאו כל כמיניה 
להיות קופץ מאליו וחב לאלו מאחר שלא עשאו הנושה שליח 
 לתפוס עכ"ל, מבואר מזה שיטת רש"י דהיכא דעשאו שליח קנה

 התופס אף היכא דהוי חב לאחרים.
 

כתבו, דמה שפירש"י משום דלא עשאו שליח  )ד"ה תופס(והתוס' 
איתא, יימר בר  )דף פ"ד:(כתובות מסכת אין נראה, דבפרק הכותב ב

ושביק ארבא  )הלוה(חשו הוי מסיק ביה זוזי בההוא גברא, שכיב 
, פגעו לשלוחיה זיל תפסה ניהליה, אזל תפסה )יימר(א"ל  ,)ספינה(

ביה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, א"ל את תופס לבע"ח 
במקום שחב לאחרים ואמר ר' יוחנן התופס לבעל חוב במקום 
שחב לאחרים לא קנה וכו' עיי"ש, ומוכח להדיא דאפילו בכה"ג 
דעשאו שליח אמרינן הך דינא דהתופס לבע"ח במקום שחב 

 .לאחרים לא קנה עיי"ש
 

וז"ל, וכל התופס לבע"ח  )פ"א סי' כ"ז(ב"מ מסכת וכ"כ הרא"ש ב
במקום שחב לאחרים לא קנה אפילו עשאו בע"ח שליח וכתב לו 
הרשאה, דלאו כל כמיניה לזכות לזה ולחוב לאחרים, ועל אותן 

)ובפלפולא חריפתא פירוש כלומר אינו יכול לכתוב לו אחרים לא כתב לו הרשאה 

חרים כדמוכח ואין יד השליח כיד המשלח לחוב לא הרשאה(
  )פ"א סי' י"ג(גיטין מסכת בכתובות גבי יימר בר חשו וכו' עכ"ל, וב

כתב הרא"ש  וז"ל, ואפילו עשאו הבע"ח שליח לתפוס לא קנה, 
ולא דמי להאי דאמר בעלמא שלוחו של אדם כמותו, דלאו כל 
כמיניה לשוויה שליח כדי לחוב לאחרים עיי"ש, ומבואר מזה  

ליח, היינו רק לזכותו אבל לעשות דמה שאדם יכול לעשות ש
שליח לחייב אחרים זה אינו יכול, אף דהמשלח בעצמו יש בידו 

  .לחייב אחרים מ"מ אינו יכול להעביר בזה כוחו לשליח
 

כתב לתרץ קושית  )ח"א סי' ס"ב אות ב'(ובספר שו"ת אבני זכרון 
, מסרוהו זקני בית דין לזקני )דף י"ח:(התוס', דאיתא במסכת יומא 

כהונה, והעלוהו לעליית בית אבטינס, והשביעוהו ונפטרו והלכו 
להם, ואמרו לו, אישי כהן גדול אנו שלוחי בית דין ואתה 
שלוחנו ושליח בית דין, משביעין אנו עליך במי ששכן שמו 
בבית הזה שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך וכו' עיי"ש, 

תיובתא  דקתני אתה שלוחנו( )מתניתיןפריך הגמ' לימא תהוי  )דף י"ט.(ולהלן 
דרב הונא בריה דרב יהושע, דאמר רב הונא בריה דרב יהושע 

)ולא שלוחינו ונפקא מינה דאם שלוחי דרחמנא נינהו  )בהקרבת קרבנותינו(הני כהני 

, דאי אמרת שלוחי דידן נינהו, הוא מודר הנאה ממנו מותר לו שיקריב עליו קרבנותיו(
ן למיעבד ושלוחי דידן מצי עבדי, מי איכא מידי דאנן לא מצינ

ומשני הכי קאמרי ליה משביעין אנו עליך על דעתינו ועל דעת 
)האי דקאמרי ליה אתה שלוחינו לאו בעבודה קאמרי ליה אלא לענין קבלת שבועה כלומר בית דין 

לא לפי מחשבה שבלבך אם באת להערים בקבלת השבועה אנו משביעין אותך לפי דעתינו ודעת בית 

 עיי"ש. (דין
 

מיבעיא לן  )דף ל"ה:(תימה דבמסכת נדרים  )ד"ה מי איכא(והקשו התוס' 
הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו או שלוחי דידן נינהו וקאמר 
ת"ש ת"ש טובא ולבסוף לא איפשיטא ואמאי לא פשיט לה 
מדרב הונא בריה דרב יהושע דהכא, וכתבו לתרץ וז"ל, ולי 

ונא בריה דרב יהושע נראה דלעולם פשיטא ליה מדרב ה
דשלוחי דרחמנא נינהו דאי ס"ד שלוחי דידן דווקא נינהו ולא 
שלוחי דרחמנא כלל מי איכא מידי וכו', והתם מיבעיא ליה אי 
שלוחי דידן קצת דהוו להו שלוחי דרחמנא ושלוחי דידן, או 
שלוחי דרחמנא דווקא, והא לא מצי למיפשט מרב הונא, 

וו מקרבי אע"ג דאנן לא מצינן דאפילו אי שלוחי דידן נמי ה
למיעבד כיון דאף שלוחי דרחמנא נינהו וכו' עיי"ש, והקשה ע"ז 

שדבריהם מרפסין איגרא,  )סי' ל"ג(בספר שו"ת דברי חיים חאו"ח 
דא"כ מאי פריך הגמרא על רב הונא בריה דרב יהושע ממתניתין 
דאמרו לו אתה שלוחינו, הא באמת הוא גם שלוחינו אפילו לרב 

א בריה דרב יהושע, ורק דהוא נמי שולחי דרחמנא אבל הונ
 שפיר יש לקרותו שלוחינו וכו' עיי"ש.

 



 

 ה 

ולכן נלענ"ד לתרץ קושית התוס', דידוע פלוגתת הראשונים אם 
זכיה הוא מטעם שליחות או לא, דהרשב"א ז"ל במסכת קידושין 

ס"ל דזכיה אינה מטעם שליחות וקטן  )שם(והריטב"א ז"ל  )דף מ"ב(
ליה זכיה מן התורה אע"ג דאין שליחות לקטן, ודעת התוס' אית 

דקטן אין לו זכיה מדאורייתא כלל דזכיה  )דף י"א.(כתובות מסכת ב
הוא מטעם שליחות ואין שליחות לקטן, וכל אחד מהחולקים 

שדעתו דזכיה  )שם(הביא ראיות לדעתו, ועיין בר"ן ז"ל לקידושין 
דס"ד  )דף כ"ג:(דושין מטעם שליחות, ודחה ראיות הרשב"א מקי

התם לר"ש בן אלעזר עבד לא מצי משוי שליח לקבל גיטו מיד 
רבו רק אם רבו מזכה לו על ידי אחר, ומבואר דזכיה לאו מטעם 
שליחות, ודחה הר"ן ז"ל דעבד אית ליה יד דגיטו וידו באין 

ודאי סברה דקטן אית  )דף מ"ב(כאחד וכו', אך הסוגיא דקידושין 
דלפום פשטיה דרב זכין לקטן מדאורייתא ולא  ליה זכיה מה"ת,

 מטעם שליחות ועיי"ש בר"ן ביתר ביאור.
 

והנה מדברי רב הונא בריה דרב יהושע נראה דס"ל דזכיה מטעם 
שליחות, דאל"כ היכי מוכח מהא דמקריבין הכהנים קרבנותינו 
דשלוחי דרחמנא נינהו דאי ס"ד שלוחי דידן וכו', ומה זו 

עולם אינן שלוחי דרחמנא ולא שלוחי דידן, הוכחה, הלא י"ל דל
ומ"מ הם מקריבין קרבנותינו מטעם זכיה כמו קטן דאית ליה 
זכיה מה"ת אע"ג דאין שליחות לקטן, וע"כ דרב הונא בריה דרב 
יהושע ס"ל דקטן באמת אין לו זכיה מה"ת דזכיה מטעם 
שליחות וכל היכא דלא מהני שליחות לא מהני זכיה, וע"כ שפיר 

דודאי כהני שלוחי דרחמנא נינהו, דאל"כ איך מצי להקריב  דייק
קרבנותינו, דשליחות אי אפשר כיון דאנן לא מצינן למיעבד, 
וממילא ה"ה דמטעם זכיה לא מהני דזכיה מטעם שליחות, וא"כ 
י"ל דהש"ס בנדרים ס"ל דזכיה לאו מטעם שליחות, וא"כ אין 

נא נינהו, ראיה ממאי דאנן לא מצינן למיעבד דשלוחי דרחמ
דהרי י"ל דהא דמקריבין קרבנותינו לא בתורת שליחות אלא 

 מטעם זכיה ומיושב קושית התוס'.
 

    ומעתה שפיר מוצקים דברי רשיז"ל, דהרי התוס' במסכת 
   גיטין הקשו עוד לפרש"י דבעשאו שליח מהני, דמה נפקא 
מינה אם עשאו שליח או לאו הלא כל זכיה הוא מטעם שליחות 

בעל חוב מטעם זכיה ממילא הוי שלוחו, וע"כ וכיון דתופס ל
דרשיז"ל  )סי' ק"ה(דאפילו שליח לא מהני עכ"ק, ותי' הקצות 

יסבור כדעת האומרים דזכיה אינה מטעם שליחות, ולכן שפיר 
מחלק בין עשאו שליח או לא עיי"ש, וא"כ ממילא לא קשה 
ממה דאמר רב הונא בריה דרב יהושע לשלוחיה דיימר בר חשו 

דאיהו לשיטתיה  לבעל חוב במקום שחב לאחרים את,פס את תו
אזיל דס"ל כהנים שלוחי דרחמנא נינהו דאי ס"ד, וכו' וע"כ 
דזכיה מטעם שליחות וכנ"ל, א"כ שפיר לדידיה אין לחלק בין 
עשאו שליח או לא דכל זוכה הוא שליח, משא"כ רשיז"ל סובר 

מר דזכיה לאו מטעם שליחות, וא"כ שפיר י"ל דריו"ח לא א
דהתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים דלא קנה, אלא היכא 
דלא עשאו שליח אבל בעשאו שליח שפיר קנה, עכ"ד השו"ת 

 אבני זכרון.

ומעתה מבואר דברי המדרש, ולפי שנתעצל משה בהריגתו של 
זמרי, משום דס"ל אין סומכין על הנס, וס"ל דכהנים הוי שלוחי 

הכהנים קרבנותינו,  דרחמנא, וההכרח לזה מהא דמקריבין
ומעתה ס"ל דזכיה מטעם שליחות, ואף היכא דעשה שליח 
אמרינן דהוה תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, ולכן 
הוצרך שהקב"ה בכבודו ובעצמו יוקח ממנו נשמתו ולא על ידי 
השליח, וכיון דהקב"ה בעצמו קברו, לכן לא ידע איש את 

 קבורתו ודו"ק.
 
 
דבר הזה ממש במסירת נפש עשה פנחס דעוי"ל, עפ"י הנ"ל  ג(

תלוי אז בשערה, ועשה זאת כדי לקנא קנאת ה'  הדהרי חייו הי
ות אע"ג דלא נצטווה ע"ז דהרי אם בא לימלך אין מורין לו, אצב

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 

אמנם באנו בזה להמחלוקת בין הרמב"ם והתוס', י"ש, עי
כתב, דכל מי שנאמר בו  )פ"ה ה"ד(דהרמב"ם בהל' יסודי התורה 

יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו עיי"ש, 
ד"ה יכול כתבו, שאם החמיר על  )דף כ"ז:(והתוס' במסכת ע"ז 

"כ הרא"ש עצמו והניח עצמו להריגה נקרא קדוש עיי"ש, וכ
 .עיי"ש )סי' קנ"ז(טשו"ע יור"ד שם, ועיין ב

 
כתב להוכיח כדעת הרמב"ם הנ"ל, מדאיצטריך  )שם(והנה הב"ח 

קרא וחי בהם ולא שימות בהם לשאר מצות דיעבור ואל יהרג, 
ולכאורה קשה למ"ל הקרא דוחי בהם, הא בלא"ה נדע דבשאר 

בה התורה עבירות אינו מחוייב למסור עצמו להריגה, דכיון דכת
בע"ז החמורה דיהרג ואל יעבור כדכתיב בכל נפשך ובכל 
מאודך, ועכצ"ל דוחי בהם אתיא להורות דחייב להחיות את 

 עצמו, ואינו רשאי למסור עצמו להריגה בשאר עבירות עיי"ש.
 

שכתב דראיית הב"ח תליא אי  )פרשת בלק(וראיתי בספר חמודי צבי 
י עה"ת פרשת אחרי אמרינן דאדם ממעט עכו"ם או לא, דרש"

פירש, וחי בהם לעולם הבא שאם תאמר בעולם הזה והלא  ה'(-)י"ח
סופו הוא מת עיי"ש, ולכאורה דברי רש"י המה נגד דרשת חז"ל 
הנ"ל דילפינן מקרא וחי בהם ולא שימות בהם, ומשמע דהקרא 

 .קאי אחיות דעולם הזה
 

, לתרץ דזה תלוי בפלוגתת תנאים )פרשת בלק(וכתב הפרדס דוד 
ר"מ אומר מנין שאפילו  ה, היט.(")דף נדרין הנסמסכת דאמרינן ב

עכו"ם ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה 
אותם האדם וחי בהם, כהנים לוים וישראלים לא נאמר אלא 
 האדם, הא למדת שאפילו עכו"ם ועוסק בתורה הרי הוא ככה"ג

ם הבא, דהא , ולפי"ז אין לומר דוחי בהם קאי על לעולעיי"ש
איתא בירושלמי דשאל אנטנינוס לרבי מה אני לעולם הבא, א"ל 

, ולפי"ז אם אמרינן דהאדם הומה אם פסח וכו', אזיל וגזר נפשי
מרבה עכו"ם, ע"כ דהקרא קאי על עוה"ז, ודרשינן וחי בהם ולא 

 .שימות בהם



 

 ו 

דר"מ דס"ל דהאדם מרבה עכו"ם, לי"ל  )שם(אמנם רש"י כתב 
דקברי עכו"ם אינם מטמאים  א.(")דף סיבמות ת מסככר"ש דס"ל ב

באהל, משום דאתם קרויין אדם ואין עכו"ם קרויין אדם, ולפי"ז 
לר"ש דס"ל דהאדם ממעט עכו"ם, א"כ הך קרא דאשר יעשה 

פירש"י ה פיר לדידיאותם האדם וחי בהם ג"כ ממעט עכו"ם, וש
דהקרא דוחי בהם קאי על לעולם הבא, וממילא לא קשה דרש"י 

וא נגד הגמ' הנ"ל דדרשינן וחי בהם ולא שימות בהם, די"ל ה
דהנך דדרשו כן אזלו בשיטת ר"מ דהאדם מרבה עכו"ם, וע"כ 

ולכן דרשו וחי בהם דהקרא דוחי בהם קאי דוקא על עולם הזה, 
, ורש"י בחומש פי' אליבא דר"ש דקברי עכו"ם ולא שימות בהם

פיר קאי הך אינם מטמאין באהל דאדם ממעט עכו"ם, וממילא ש
 עכ"ד הפרדס דוד.קרא דוחי בהם על עולם הבא 

 
ס"ל ו חולקים על הרמב"ם על ה מתורץ קושית הב"חולפי"ז 

ות יכולים למסור עצמם להריגה, דלמ"ל קרא וחי מצדגם בשאר 
בהם ולא שימות בהם, דכיון דקיי"ל כר"ש דקברי עכו"ם אינם 

ך קרא מטמאים באהל, משום דאדם ממעט עכו"ם, שוב קאי ה
דוחי בהם על עולם הבא, וכמש"כ רשיז"ל עה"ת דאי בעוה"ז 
הלא סופו הוא מת, וממילא לא דרשינן כלל הך דרשא דוחי 

רוצים להחמיר על בהם ולא שימות בהם, ולכן שפיר ס"ל דאם 
 .החמודי צבי למסור נפשם רשאים עכ"ד מצותעצמם בשאר 

 
ד בביאור ול אחהביא בשם גד )פרשת ברכה(ובספר צמח דוד הספרדי 

את קבורתו, דלא ידע אדם בעולם  כוונת הכתוב ולא ידע איש
איתא שני  מ"ו:( )דףסיבת קבורתו למה היתה, דמסכת סנהדרין 

טעמים על קבורה, או משום בזיונא או משום כפרה, ובמשה לא 
שייך שני טעמים הנ"ל, דאי משום כפרה משה לא היה צריך 

שייך אלא במי שמת על כפרה, ואי משום בזיונא, זה לא 
ידימלאך המות שהוא מסריח מחמת טיפת מרה, אבל משה 
שמת בנשיקה אינו מסריח וליכא בזיונא, ולמה לי קבורה, ולכן 

 לא ידע אדם בעולם סיבת קבורתו עיי"ש.
 

דהנה הטעם דנגזר על משרע"ה שלא יכנס אך יש להעיר, 
 ת ואתחנן()פרשלאר"י, כתב הילקוט ראובני מובא בספר כסף נבחר 

, דהוא משום שאמר שלח נא ביד )אות ה'(ובלקט יוסף ערך משה 
תשלח וסירב ללכת למצרים, ומקור הדבר איתא במד"ר פרשת 

אמר רב שמואל בר נחמן, כל שבעת ימי הסנה  ס"ו(-)פרשה י"אשמיני 
היה הקב"ה מפתה את משה שילך בשליחותו למצרים, הה"ד גם 

אל עבדך הרי ששה, מתמול גם משלשום גם מאז דברך 
ובשביעי אמר לו שלח נא ביד תשלח, אמר לו הקב"ה, משה את 

אומר שלח נא ביד תשלח, חייך שאני צוררה לך בכנפיך, אימתי 
פרע לו, ר' ברכיה אמר ר' לוי ור' חלבו, ר' לוי אמר כל ז' ימי 
אדר היה משה מבקש תפלה ותחנונים שיכנס לארץ ישראל, 

בור את הירדן הזה עיי"ש, ועיין ובשביעי אמר לו כי לא תע
דששה פגמים היו למרע"ה  )פרשת ואתחנן סי' ו'(במדרש תנחומא 

דבשבילם נמנע הימנו לבוא לאר"י וחד מינייהו על מה שאמר 
, ולפי"ז שוב יתכן חטא למשה, שלח נא ביד תשלח עיי"ש

ואפשר לומר שנקבר משום כפרה, וא"כ למה לא ידע איש טעם 
 .קבורתו

 
כתב להמליץ על משרע"ה, דלכן לא  )אות ע"ו(עיר דוד  אך בספר

)דף רצה לילך לפרעה, משום דהיה כהן כדאיתא במסכת זבחים 

, מדורות העכו"ם טמאים מ"ז(-)פי"ח, ואיתא במסכת אהלות ק"א:(
משום שהם מקברים את מתיהם בתוך בתיהם, ולכן טען משה 

שאמר  דאינו יכול ללכת לבית פרעה שהוא מקום טומאה, וזהו
שלח נא ביד תשלח ואיתא בתרגום יונתן ביד מי שאתה עתיד 
לשלוח דהוא אליהו, דאעפ"י שהוא ג"כ כהן, הרי לדידיה ס"ל 

כר"ש דאין עכו"ם מטמא באהל, דאתם  )דף קי"ג:(במסכת ב"מ 
קרוים אדם ואין או"ה קרוים אדם, ועל כן הוא ראוי ללכת 

בשם המפ',  אתחנן()פרשת ולמצרים עכ"ד, וכ"כ בספר כסף נבחר 
 עיי"ש. )אות כ"ח(ועיין בספר לקט יוסף ערך משה 

 
אך כ"ז א"ש לר' מאיר דס"ל דעכו"ם קרוים אדם וא"כ גם 
עכו"ם הוא בכלל אדם כי ימות באהל ומטמא באהל, אבל לר"ש 
דס"ל דקברי עכו"ם אינם מטמאין באהל משום דאין עכו"ם 

 ך אל פרעה.קרוין אדם, לא אתי שפיר במה דמשה סירב ליל
 

ולפי"ז מבואר דברי המדרש, ולפי שנתעצל משה בהריגתו של 
זמרי, משום דס"ל דכיון דהיה בדבר סכנה אין רשאים למסור 
נפש במקום דלא נצטוה על זה, וכשיטת הרמב"ם הנ"ל וס"ל 
דעכו"ם קרוים אדם, ולפי"ז מובן אמאי משה לא רצה לילך אל 

לילך לפרעה, ולכן פרעה, ושוב לא חטא משה במה שלא רצה 
ולא ידע איש את קבורתו, היינו שלא ידע אדם בעולם סיבת 
קבורתו, דאין לומר שנקבר משום כפרה על מה שלא רצה לילך 

 לפרעה, דהרי לפי הנ"ל לא חטא כלל בזה ודו"ק
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