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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וידבר ה' אל משה במדבר סיני בשנה השנית 
ויעשו  :לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון לאמר

  :בני ישראל את הפסח במועדו
 

בגנות ישראל הכתוב מדבר, , )פיסקא ס"ז(ואיתא בספרי 
שלא עשו אלא פסח זה בלבד, וכן הוא אומר 

עכ"ל, וברש"י הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר 
בראש הספר לא נאמרה עד ה שפרשעה"ת כתב וז"ל, 

ולמה לא פתח בזו, מפני שהוא גנותן של  אייר,
ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא 

  עכ"ל. סח זה בלבדאלא פ הקריבו
 

שואלין ודורשין  ,)דף ו.(פסחים מסכת דאיתא בוהקשו המפ', 
בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום, ר' שמעון בן 

ת, מאי טעמא דת"ק, שהרי משה גמליאל אומר שתי שבתו
)דהיינו שלשים יום שהוא  עומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני

, שנאמר ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, בארבעה עשר באייר(
וכתיב ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ורשב"ג אמר 

איידי דאיירי במילי דפסחא מסיק להו לכל מילי דפסחא,  ,לך
דרשב"ג, שהרי משה עומד בראש החדש ומזהיר  מאי טעמא

על הפסח, שנאמר החדש הזה לכם ראש חדשים, וכתיב דברו 
אל כל עדת ישראל לאמר, בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש 
שה לבית אבות וגו', ממאי דבריש ירחא קאי דילמא בארבעה 

א קאי, אלא אמר רבה בר שימי בירחא או בחמשא בירח
וידבר ה' אל משה במדבר סיני בשנה  דרבינא מהכא, המשמי

השנית בחדש הראשון, וכתיב ויעשו בני ישראל את הפסח 
במועדו, הכא נמי ממאי דבריש ירחא קאי דלמא בארבעה 

אתיא  ,בירחא או בחמשא בירחא קאי, אמר רב נחמן בר יצחק
מדבר ממדבר, כתיב הכא במדבר סיני, וכתיב התם וידבר ה' 

שני, מה להלן בראש לחדש ה אל משה במדבר סיני באחד
אף כאן בראש חדש, ונכתוב  באחד לחדש השני( ה)דכתיב ביחדש 

לא אשמעתין פריך, )ן והדר ניכתוב דחדש שני, ברישא דחדש ראשו

י בחדש הראשון נאמר כדכתיב אלא אסדר פרשיות קפריך, מכדי פרשת פסח נאמרה תחלה, שהר

ר, ומאי טעמא אקדמה להאי בראש הספר ופרשת ראשון לאמר, ופרשת פקודים נאמרה באייהבחדש 

דרב, זאת  האמר רב מנשיא בר תחליפא משמי ,תך(זו בפרשת בהעלו
)לא הקפידה תורה על סדר מוקדם אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה, 

 והקשו המפ',עיי"ש,  ומאוחר, ופרשיות דנאמרו תחלה הקדימו המאוחרות לה(
דלכן לא  ,רב לתרץקשה מפני מה לא ניחא ליה לדלכאורה 

 פתח בה משום גנותן של ישראל עכ"ק.

תנא דבי רבי  ,)דף ל"ז:(קידושין מסכת איתא בהנבס"ד, דו
הואיל ונאמרו ביאות בתורה סתם, ופרט לך הכתוב  ,ישמעאל

אף כל לאחר ירושה וישיבה,  ,באחת מהן לאחר ירושה וישיבה
ארץ וגו' גבי מלך כתיב כי תבוא אל ה ,)ד"ה ופרט לך(ופירש"י 

וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך עיי"ש, ובתוס' 
ד"ה הואיל, אחרי שהביאו דברי רש"י בפרשת בהעלותך הנ"ל 

, וי"ל דס"ל כי אם פסח אחד כתבו, ואם תאמר ולמה לא הקריבו
כתנא דהכא דאמר שכל מקום שנאמר ביאה אינו אלא אחר 

נו שנתחייבו רק ירושה וישיבה, וה"נ גבי פסח דכתיב ביאה היי
  , ופסח ראשון עצמו עשו על פי הדיבור עיי"ש.כשיבואו לארץ

 
כתב לתרץ קושית התוס', דמשו"ה לא  (ןפרשתב)ובמעשה רוקח 

ד"ה מאליה  )שם(התוס' במסכת פסחים הקריבו פסח במדבר, דהנה 
ר' יהודה בן בתירא לא עלה לרגל, י"ל שלא היה דהטעם דכתבו, 

ומעתה כל זמן שהיו מו מראיה עיי"ש, לו קרקע דפטור מפסח כ
בני ישראל במדבר שלא היה להם חלק בארץ ישראל היו פטורים 
מקרבן פסח, ומה שהקריבו פסח ראשון היה הוראת שעה על פי 

 י"ח(-)פרשה ט"והדיבור כמש"כ התוס', ומבאר הדבר, דבפרשת לך 
עה"פ ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור לזרעך נתתי את 

ץ הזאת וגו', כתב רשיז"ל אמירתו של הקב"ה כאלו היא האר
א"ר הונא  ה"א(-)פ"בעשויה עכ"ל, וכן איתא בירושלמי מסכת חלה 

בשם ר' שמואל בר נחמן, לזרעך אתן אין כתיב כאן אלא לזרעך 
כבר נתתי עיי"ש, ולפי"ז ניתנה כבר ארץ ישראל לבני  נתתי

ב"ה נשבע ישראל והיה להם קרקע, אך במעשה המרגלים דהק
אם יראה איש מאנשים האלה את הארץ וגו', ומעשה המרגלים 

, )דף כ"ט.(היה בשנה השנית בסוף סיון כמבואר במסכת תענית 
ולכן בשנה השנית שעדיין לא נגזר עליהם שלא יבואו לארץ 
ישראל היו יכולים לעשות הפסח, דהלא הקב"ה הבטיח להם את 

שה, אבל אח"כ ארץ ישראל ואמירתו של הקב"ה חשוב כמע
כשנגזר עליהם בחטא המרגלים למות במדבר לא היו יכולים 
לעשותו כיון דאז ניטל מהם הזכות בארץ ישראל ולא היה להם 
קרקע, אבל אח"כ בימי יהושע כשכלו מתי מדבר ובניהם באו 

  ראל, חזרו ונראו לעשות הפסח עכ"ד.לארץ יש
 

ל, מן אך לכאורה יש להעיר, דלפי דברי המעשה רוקח הנ"
 ,הדין היו פטורים לעשות הפסח, כיון שלא היה להם קרקע

לפי"ז צ"ב דאמאי וומי שאין לו קרקע פטור מלעשות הפסח, 
נחשב להם גנות על שלא הקריבו הפסח, הא כיון דלא היה 

 להם קרקע הרי הם פטורים מלעשות קרבן פסח.



 

 ב 

 ,א"ר אלעזר ,אתמר ,)דף ח:(פסחים מסכת איתא באך י"ל, ד
 ,י מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן, כמאןשלוח

דתניא איסי בן יהודה אומר כלפי שאמרה תורה  ,כי האי תנא
)מתוך שאמרה תורה כך אנו למדין שהבטיחו הכתוב  ולא יחמוד איש את ארצך

, ו(שלא יוזק ממונו וכל שכן גופו דאין דרכו לזוק דאדם אית ליה מזלא ואינו מהיר להיות ניזק בגופ
מזיקתה, תרנגולתך  הלמד שתהא פרתך רועה באפר ואין חימ

ומה  ,מנקרת באשפה ואין חולדה מזיקתה, והלא דברים ק"ו
אלו שדרכן לזוק אינן ניזוקין, בני אדם שאין דרכן לזוק על 
אחת כמה וכמה, אין לי אלא בהליכה בחזרה מנין, תלמוד 

אהלך לומר ופנית בבקר והלכת לאהליך מלמד שתלך ותמצא 
בשלום, וכי מאחר דאפילו בחזירה בהליכה למה לי, לכדר' 

דאמר ר' אמי כל אדם שיש לו קרקע , )קרא קמא לכדר' אמי אתא(אמי 
  .אין לו קרקע אין עולה לרגל עיי"שעולה לרגל וש

 
ומעתה י"ל דלשיטת ר' אמי דמי שאין לו קרקע פטור מראיה 

ורים דמהאי טעמא היו פט לוה"ה מקרבן פסח, א"כ י"
מלעשות הפבח, וממילא לא חשיב להו גנאי מה שנמנעו 
מלעשותה, משא"כ לאיסי בן יהודה  דס"ל דקרא ולא יחמוד 
אתיא לומר דשלוחי מצוה אינן ניזוקין, ולדידיה גם מי שאין 

)סי' לו קרקע חייב בראיה ובקרבן פסח כמש"כ בשו"ת נובי"ת 

 הפסח., שפיר י"ל דחשיב להו גנאי על מה שלא עשו צ"ד(
 

)במצות ראיית כל , הכל חייבין בראיה )דף ב.(ואיתא במסכת חגיגה 

)דלאו בני דעה חוץ מחרש שוטה וקטן  זכורך שצריכים להתראות בעזרה ברגל(

וטומטום ואנדרוגינוס ונשים ועבדים שאינם  נינהו ופטורין ממצות(
איתא, בשלמא נשים כדאמרן  )דף ד.(משוחררים וכו', ולקמן 

אמר קרא  א עבדים מנלן, אמר רב הונא,אל ציא את הנשים()זבור להו
מי שאין לו אלא אדון אחד יצא זה שיש לו  ,אל פני האדון ה'

אדון אחר, הא למה לי קרא, מכדי כל מצוה שהאשה חייבת 
בה עבד חייב בה וכל מצוה שאין האשה חייבת בה אין העבד 

למי חייב בה דגמר לה לה מאשה, אמר רבינא לא נצרכא אלא 
שחציו עבד וחציו בן חורין וכו' עיי"ש, והקשה הטו"א, 
דלשיטת רב אמי דמי שאין לו קרקע פטור מראיה, למ"ל קרא 

תיפוק ליה  ,לפטור ממצות ראיה חצי עבד וחצי בן חורין
דפטור כיון שאין לו קרקע, וכתב לתרץ, דשפיר משכחת לה 
דיש לו קרקע, היכא דנשא אשה שהיתה בת יורשת נחלה 

מצות תה וירשה, ולכן צריך קרא דאעפי"כ הוא פטור מומ
 ראיה מפני שיש לו אדון אחד עכ"ד.

 
אך זה דאמרינן דצריכין קרא לחצי עבד וחצי בן חורין היכא 
שנשא בת חורין, זה לא יתכן רק אי ס"ל דאשה מצווה על 

איתא במתניתין דאסור לו  )דף מ"א.(מצות פו"ר, דבמסכת גיטין 
דנימא יבא עשה  )ד"ה לישא(והקשו התוס' לישא בת חורין, 

דפו"ר וידחה הלאו דלא יהיה קדש, ותירצו כיון דבדידה 
ליכא עשה דאין אשה מצווה על מצות פו"ר והלאו שייך גם 
אצלה, לא אמרינן עדל"ת עיי"ש, מבואר מזה, דאי ס"ל אשה 
מצווה על מצוה פו"ר וגם בדידה איכא עשה, א"כ שפיר 

עבד וחציו בן חורין דאמרינן עדל"ת, יכולה להנשא לחציו 
ושפיר משכחת לה בחצי עבד וחצי בן חורין דיש לו קרקע, 
משא"כ אי ס"ל דאשה אינה מצווה על מצות פו"ר, א"כ 
הדקל"ד למ"ל קרא אל פני האדון ה' דחצי עבד וחצי בן 
חורין פטור מראיה, תיפ"ל דבלא"ה פטור משום שאין לו 

כר' אמי, ואף מי שאין לו  קרקע, ולכאורה מוכח מזה דלא
 קרקע עולה לרגל.

 
והנה הטעם דנשים פטורות ממצות פו"ר כתב בנחלת בנימין 

, עפי"ד חז"ל דאדם נברא ממקום המזבח ומשם )מצוה א' אות ז'(
נעשה גופו, והאי עפרא היה ממקום המזבח אשר הוא קודש 
הקדשים, א"כ על האדם לשלם קרן וחומש כי מעל בהקדש, 

ה' לאדם לפרות ולרבות ולהעמיד תולדות לעבודת  ולכך צוה
המלך מלכו של עולם הוספת חומש, ולכך ס"ל לחד מ"ד 
דמצות פו"ר הוא ב' זכרים וב' נקיבות, והאב ואשתו המה גוף 
אחד נמצא הם חמשה, והאי עפרא שהיה ממקום המזבח אין 
לו רק קדושת בדק הבית, ואנן קיי"ל דאין מועל אחר מועל 

וכלי שרת, ולכך נשים פטורות מפו"ר כי מאיש  אלא בבהמה
לוקחה זאת, וביצירת אדם בשר ודם מאדמה, כבר יצא 
האדמה לחולין, ועליו לשלם ההקדש ולא האשה, ומשו"ה 

דחוה מצלע  למ"דאך טעם זה א"ש רק  .נשים פטורות מפו"ר
נבראת, משא"כ למ"ד דדו פרצופין נבראו, א"כ חוה כמו כן 

החוב ה כמו אדם הראשון, ועל שניהם נבראת עפר מן האדמ
ומדוע יפטרו הנשים ממצות  ,לשלם הקרן והחומשמוטלת 

פו"ר, ולפי"ז למ"ד דו פרצופין נבראו ע"כ דס"ל כמ"ד 
, אבל למ"ד מצלע נבראת נשים מחוייבות במצ"ע דפו"רד

 .עיי"ש ס"ל כמ"ד דנשים פטורות ממ"ע דפו"ר
 

רב  ,אלקים את הצלעויבן ה' , )דף ס"א.(ואיתא במסכת ברכות 
)שברא הקב"ה תחלה שני פרצופין אחד מלפניו ואחד חד אמר פרצוף  ,ושמואל

לו לאדם הראשון ונטלו  ה)הי, וחד אמר זנב ה מן האחד חוה(מלאחריו, וצלחו לשנים ועש

עיי"ש,  )דף י"ח.(עירובין מסכת עיי"ש, וכן איתא ב ממנו וברא את חוה(
מר חד אמר וחד אמר, אזי וכתב הרדב"ז, כלל הוא, היכא דא

מי שנזכר שמו ראשון הוא בעל מימרא הראשונה עכ"ד, 
  אר מזה דרב ס"ל דו פרצופין נבראו.מבו

 
, ר' שמעון אומר מפני מה אמרה )דף ב:(ואיתא במסכת קידושין 

תורה כי יקח איש אשה ולא כתב כי תלקח אשה לאיש, מפני 
ה לחזר שדרכו של איש לחזר אחר אשה ואין דרכה של אש

אחר איש, משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי בעל 
אחת  )ד"ה אבידה(אבידה מחזר על אבידתו ופירש"י ז"ל 

 הרי דר' שמעון ס"ל דמצלע נבראת. מצלעותיו עיי"ש,
 

ומעתה מיושב קושית המפ', דרב לשיטתיה דס"ל דדו 
ר, פרצופין נבראו, ולפי"ז ס"ל דנשים חייבות במ"ע דפו"

ולפי"ז שפיר י"ל כר' אמי דמי שאין לו קרקע פטור מראיה, 
ולא תקשי דלמ"ל קרא דחצי עבד וחצי בן חורין פטור 



 

 ג 

מראיה, תיפ"ל דפטור כיון שאין לו קרקע, דשפיר משכחת 
לה דיש לו קרקע, היכא דנשא אשה שהיתה בת יורשת נחלה 
ומתה וירשה, וכיון דאכתי לא היה לבני ישראל קרקע היו 

ורים מקרבן פסח, ולא היה גנאי במה שלא הקריבו, ולכן פט
אמר רב הטעם מפני שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אמנם 

מסכת הספרי דאתיא לר"ש דהרי סתם ספרי ר"ש כדאיתא ב
, ור"ש הלא ס"ל דמצלע נבראת, ואשה פטורה )דף פ"ו.(סנהדרין 

ממ"ע דפו"ר, ומעתה לא משכחת לה בחצי עבד וחצי בן 
ש לו קרקע, ותקשי למ"ל קרא דחצי עבד וחצי בן דיחורין 
פטור מראיה, וע"כ דלא כר' אמי ואף מי שאין לו קרקע  חורין

חייב בראיה ובקרבן פסח, ולפי"ז היו יכולים להקריב קרבן 
פסח במדבר, והוה גנות מה שלא הקריבו, ולכן קאמר דלכן 

 לא פתח בזו מפני גנותן של ישראל ודו"ק.
 

*** 
 

ר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו ויהי אנשים אש
לעשת הפסח ביום ההוא: ויקרבו לפני משה ולפני 
אהרן ביום ההוא, ויאמרו האנשים ההמה אליו  
אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב 

  את קרבן ה' במעדו בתוך בני ישראל:
 

יש פלוגתא מי היו האנשים האלה, דר'  )דף כ"ה:(סוכה מסכת וב
לי ס"ל נושאי ארונו של יוסף היו, ור"ע ס"ל יוסי הגלי

דמישאל ואלצפן היו שנטמאו לנדב ואביהוא, ור' יצחק ס"ל 
שטמאי מת מצוה היו שחל שביעי שלהן להיות בערב פסח 

ובספר ברכת אהרן  )מאמר פ"ט(עיי"ש, ובספר הדרש והעיון 
כתב, דלכאורה צריך ביאור דהרי בכל  )מאמר ע"ה(עמ"ס ברכות 

או האנשים האלה ימים אחדים קודם הפסח, ולמה אופן נטמ
נטרו הטמאים בשאלתם עד הרגע האחרונה, היינו עד יום 
ערב הפסח, שכבר הגיע זמן עשיית הפסח, ואז שאלו איככה 
יתנהגו בעשיית הפסח, הלא היה להם לשאול השאלה הזאת 
ביום י"ג או קודם מזה, דמה יעשו בהגיע זמן עשיית הפסח 

 פש אדם.והמה טמאים לנ
 

הקשה, דאמאי נסתפק  )בפרשתן(והנבס"ד, דהנה הפנים יפות 
משרע"ה בטמאי מתים אם לעשות הפסח במועדו שאמר להם 
עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם ואמר לו הקב"ה שיעשה 

ן פסח שני, אמאי לא אמר להם מסברא לעשות פסח ראשו
  .משום דעשה דוחה ל"ת עיי"ש

 
ובמהר"ם  )סי' מ"ט וסי' ק"מ(או"ח י"ל לפימ"ש החת"ס חיטות שובפ

דמצות אכילת קדשים מקיימין רק  )מצוה ק"ב אות ב' ומצוה קל"ה(שי"ק 
בכזית עיי"ש, לק"מ דנימא עדל"ת, דהא לא הוה בעידנא, 
דהלא האיסור עבר בחצי שיעור, דחצי שיעור אסור מה"ת 

והמצוה אינו מקיים רק בכזית, דבחצי  )דף ע"ד.(יומא מסכת עיין 
 . )סי' י"ח(שבות יעקב ח"ב  'תור ליכא מצוה כלל כמ"ש בשיע

כתב הטעם דבעינן  )סי' ד'(ובשו"ת שואל ומשיב מהדות"ל ח"ב 
בדחיית עשה לל"ת שיהא בעידנא, דחיישינן שמא ימות אחר 

קיים העשה עיי"ש, וכ"כ במהר"ם דחיית הל"ת בעוד שלא 
ן בעידנא, , ומעתה דין זה אי בעינ()מצוה שמ"טק על המצות שי

אי חיישינן  )דף כ"ג.(תליא בפלוגתת ר"מ ור"י במסכת סוכה 
 שמא ימות עיי"ש.

 
שותה יין כל היום אינו  הנזיר שהי ,)דף מ"ב.(נזיר מסכת ואיתא ב

)שהתרו בו על כל פעם חייב אלא אחת, אמרו לו אל תשתה אל תשתה 

חייב על כל אחת ואחת עיי"ש,  ,והוא שותה ופעם שהוא שותה(
 ד"ה ואפקעינהו, דאיך )דף ל"ג.(גיטין מסכת שו התוס' בוהק

שותה יין ואמרו לו אל תשתה חייב על  האמרינן בנזיר שהי
כל אחת ואחת, הא הוה התראת ספק שמא ישאל על נזירותו, 
ותירצו משום דאיכא חזקה, דכמו שלא שאל עד עתה כן לא 

"ה ד )דף ט"ו:(מכות מסכת ישאל גם אח"כ עיי"ש וכ"כ התוס' ב
"ד לפי ,)סי' י"ג(במאי עיי"ש, והקשה בשו"ת קול ארי' חאו"ח 

דענין חזקה לא שייך רק  , )סי' נ"ה(מהדו"ק חיור"ד  הנוב"י
מילתא  הה איזה השתנות, אז אמרינן דאוקמיכשדנין אם נעש

, ולא נעשה השתנות בדבר כלל כמקדם, האחזקה דילי
ת או ולדבר זה השתנ המשא"כ כשאנו דנין על להבא אם יהי

להבא  האחזקה, שלא יהי הלא, אז לא שייך לומר דאוקמי
השתנות כלל כמו שהוא בחזקתו עתה, דחזקה על להבא לא 
אמרינן, א"כ איך כתבו התוס' דאוקמינן אחזקה שלא ישאל 
על נזירותו, הא זה הוה חזקה על להבא, וחזקה על להבא לא 

 אמרינן עכ"ק והאריכו בזה האחרונים.
 

כתב לתרץ, די"ל דרק להמ"ד דס"ל  )שער ל"ה(ון ובספר שערי צי
דחיישינן שמא ימות, כתב הנוב"י דהוא משום דחזקה להבא 

ס"ל דלא חיישינן שמא ימות, לא אמרינן, משא"כ להמ"ד ד
י"ל דס"ל דאוקמינן אחזקה אף על להבא, ולפי"ז י"ל  הלדידי

דמאן דס"ל התראת ספק לא שמה התראה, ס"ל כמ"ד דלא 
ימות ואמרינן חזקה אף על להבא, ושפיר לוקין  חיישינן שמא

בנזיר ששתה יין ול"ה התראת ספק דאוקמינן על החזקה שלא 
ישאל על נזירותו, משא"כ להמ"ד דס"ל דחיישינן שמא ימות 

ראת ספק שמה וחזקה להבא לא אמרינן, י"ל דס"ל הת
ל על איך לוקין בנזיר, שמא ישא ההתראה ולא קשה לדידי

  .התראה עכ"ד התראת ספק שמינזירותו, דהא ה
 
זר ששימש בשבת יש כאן  ,)דף ל"ג:(יבמות מסכת איתא בו

משום איסור זרות ומשום שבת, ופריך הגמ' זר ששימש 
בשבת במאי, אי בשחיטה שחיטה כשרה בזר וכו', ופרש"י 
ואין כאן זרות עכ"ל, ומשמע מלשונו דרק איסור זרות ליכא, 

שום איסור שבת מיהא הואיל ושחיטה כשרה בזר, אבל מ
איכא, מבואר מזה דאף דהזר רשאי לשחוט זהו דוקא בימות 
החול, אבל ביום השבת אסור, והיינו משום דלא הותרה 
מלאכת שבת במקדש אלא לכהנים בלבד אבל לא לזרים, 

  .ואפילו גבי שחיטה דכשרה בזרים



 

 ד 

ועיי"ש בבית מאיר שכתב דכן מוכח להדיא מהא דאיתא 
, תנו רבנן ובת איש כהן כי תחל לזנות,  )דף נ:( סנהדריןמסכת ב

יכול אפילו חללה את השבת ,ת"ל לזנות בחילולין שבזנות 
איתא, אמר מר יכול אפילו  )דף נ"א.(הכתוב מדבר וכו', ולהלן 

)והיכי ס"ד חיללה שבת, ופריך הגמ' חיללה שבת בת סקילה היא 

, אמר רבא הא מני ר"ש דהקל בה הכתוב משאר בנות ישראל לידון במיתה קלה(
היא דאמר שריפה חמורה, סד"א הואיל ואחמיר בהו רחמנא 
בכהני דרבו בהו מצות יתירות תידון בשריפה קמ"ל, ופריך 

)לענין שבת למה יחמיר לנו בנקיבות יותר מן הזכרים הגמ' מאי שנא מיניה דידיה 

, ומשני, סד"א איהו דאשתריא ליה שבת לגבי עבודה כהנים(
, היא כיון דלא אשתריא היכא דלא אשתראי ליה מיהו לא תחמיר עליה()ומשו"ה 

שבת לגבה אימא תידון בשריפה קמ"ל, וקשה דהא קיי"ל 
, )דף ל"א:(זבחים מסכת דשחיטה כשרה גם בנשים כמבואר ב

וא"כ הדקל"ד מאי שנא מיניה דידיה, ובהכרח צ"ל דבשבת 
 מותרת העבודה רק בכהן בלבד עכ"ד.

 
כתב לפרש שיטת רש"י דשחיטת זר אסור  (ויקראפרשת )ובכל"ח 

, דהרי כל עניני הקרבן בשבת, דלכאורה אינו מובן הטעם
כיון דשחיטה כשרה בזר, א"כ מאי נפק"מ הותרו בשבת, ו

יהיה בין כהן לישראל, וכתב עפ"י הערות הגאון 
מסאכאטשוב זצ"ל, דלכאורה בכל הקדשים אמאי יהיו 

לפימ"ש היראים להוכיח  מותרין לשחוט כל השחיטה בשבת,
דתחלת השחיטה וחתיכת העור אינו מום, ונודע שיטת 

דבכל שוחט מיד  ,)דף י"ד.(חולין מסכת הרמב"ם בפי' המשניות 
, עיי"ש כשחותך העור ובתחלת השחיטה הוה מחלל שבת

כיון דאפשר  ,בשבתלעשות כל השחיטה א"כ אמאי מותר 
בערב שבת  הרי עדיף שיתחיל השחיטה בחיתוך העורמע"ש 

חלל שבת שלא וביום השבת יסיים השחיטה, ועי"ז ימעט ל
כיון דאישתרי שבת לגבי עבודה האבני נזר, לצורך, ותי' 

ובלא"ה צריך לגמור השחיטה, שוב מותר לו גם התחלת 
הוה כמו ציצין ובמעשה אחת, עוסק הוא השחיטה שהרי 
שחוזר עליהן כל זמן שלא פירש המילה שאין מעכבין 

  .)דף קל"ג:(שבת מסכת ב כמבואר
 

דס"ל דזר אע"ג דבחול ומעתה נראה דזהו שיטת רש"י 
 חיטהשהתחלת הדשחיטתו כשרה עכ"ז אסור לשחוט בשבת, 

, שבדידהו הותרה כל העבודה לא הותרה אלא לכהנים
דממילא צריכים לגמור ההקטרה וכו' והו"ל שבת לגבי כהנים 

ם אף דמאי אבל לגבי זריבגדר הותרה לגבי קרבנות היום, 
דכשר בו בודאי גם אצלו דוחה כמו כל הדברים שדוחין שבת 
דכשר בזרים ג"כ, אבל זהו רק מכח דחויה ולא בגדר הותרה, 
וכיון דהוא רק בתורת דחויה שוב אין דוחה שבת תחלת 
השחיטה כיון דאפשר מע"ש, ולכן זר ששחט בשבת חייב 

 משום שבת על התחלת השחיטה עכ"ד הכל"ח.

ובשו"ת בית שמואל  )סי' ש"כ סק"ט(יעקב חאו"ח  ובישועות
כתבו, דהא דכתב הרמב"ם בפירוש  )סי' ז'(אחרון חיור"ד 

המשניות דנעשה מומר בתחלת השחיטה, היינו אם חייב 
בשחיטה משום צובע, דאז שייך לומר דחילל שבת תיכף 
בתחילת השחיטה, אבל משום נטילת נשמה ודאי דלא קעבר 

 ש.עד גמר השחיטה עיי"
 

אהא הקשה,  )סי' של"ה(ובשו"ת שואל ומשיב מהדות"ל ח"א 
, שוחט משום מאי חייב, רב )דף ע"ה.(דאמרינן במסכת שבת 

איך מחייב רב בשחיטה משום אמר משום צובע וכו' עיי"ש, ד
השוחט בהמה  ,.()דף ל"גמסכת חולין צובע, לפי"מ דאיתא ב

סואבות חיה ועוף ולא יצא מהן דם כשרים ונאכלין בידים מ
דמשכחת שחיטה לפי שלא הוכשרו בדם וכו' עיי"ש, הרי 

שלא יצא דם, א"כ הוי התראת ספק דשמא לא יצא דם ולא 
יעבור משום צביעה עיי"ש, ולפי"ז אי ס"ל התראת ספק לא 
שמה התראה, אין חייב בשחיטה משום צובע, ולא אמרינן 

י"ז אין לחלק בין זר דבתחילת השחיטה נעשה מומר, ולפ
 שוחט בשבת כמו כהן. ן, וגם זרלכה

 
ויהי בחודש הראשון בשנה  )דף פ"ז:(שבת מסכת ואיתא ב

השנית באחד לחודש הוקם המשכן, תנא, אותו יום נטל עשר 
 )שאחד בשבת היה(, ראשון למעשה בראשית )ראשון לעשרה דברים(עטרות 

וכו' עיי"ש, הרי דראש חודש ניסן בשנה השנית לצאת בני 
היה ביום ראשון, ולפי"ז היה אז י"ד בניסן ישראל ממצרים 

 בשבת, וישראל כשעשו הפסח במדבר היה בשבת.
 

ומעתה יתבאר לנו המעשה של הטמאים בדרך נכון, כי 
מתחלה לא עלה על דעתם כלל שיש להם אופן שיעשו הפסח 
ויאכלו ממנה, דאין לומר עדל"ת, כיון דל"ה בעידנא, דעל 

והמצוה אינו מקיים רק האיסור עובר כשאכל חצי שיעור 
אך כשראו  כשאכל כזית, דבאכילת חצי שיעור ליכא מצוה,

דהם שוחטים הקרבן פסח בשבת, וע"כ דגם זר מותר לשחוט 
בשבת, ולא מחלקינן בין זר לכהן, דלא אמרינן דזר חייב 
בשבת על התחלת השחיטה, כיון דהוי התראת ספק שמא לא 

י"ז אמרינן חזקה יצא דם והתראת ספק לא שמה התראה, ולפ
ולכן על להבא, וי"ל דעשה דוחה ל"ת אף דלא הוי בעידנא, 

אז אמרו למה נגרע לבלתי הקריב וכו', הלא גם אנו נוכל 
 לקיים מצות אכילת הפסח משום דאמרינן עדל"ת ודו"ק.
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