
 

 א

 

 ופטיםשפרשת 
 ושנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך 
ואיתא  נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק:

קרובו של אדם מהו שיהא  ,הלכה ,א(-)פרשה הבמדרש רבה 
 ,אלו הן הקרובין ,מותר לו לישב בדינו, כך שנו חכמים

אביו ואחיו ואחי אביו ואחי אמו וכו', למה כן, אלא 
כן הוא פסול לדון, ומה כשם שהקרוב פסול להעיד 

כתיב ונגשו הכהנים בני  ,אמר רשב"י ,ראית לומר כן
לוי כי בם בחר ה' אלקיך לשרתו ולברך בשם ה' ועל 
פיהם יהיה כל ריב וכל נגע, בא וראה הקיש נגעים 
לריבים וריבים לנגעים, מה נגעים ביום אף ריבים 
ביום, ומה ריבים פרט לקרוב אף נגעים פרט לקרוב 

וצ"ב דלפום ריהטא אין שום הבנה לקשר הדברים על  עיי"ש,
 הפסוק שפטים ושטרים תתן לך. 

 
)גליון בגליון ישראל סבא השפע חיים זצ"ל והנבס"ד, עפימש"כ 

לבאר שאלת המדרש מהו שיהא מותר לו לישב בדינו, ולא  י"ז(
אמר מהו שיהא מותר לו לדונו, די"ל הכוונה בזה, דהנה 

)סי'  הביא מתשובת מהרח"ש ה"ה( )פט"זבהל' עדות  לךלמ הנשהמ

, דכי היכי דגבי עדות קיי"ל דאם נמצא אחד מהן קרוב או י"ט(
גבי דיינים אפילו היו חמשה, כל  מינ יכפסול בטלה העדות, ה

שנמצא ביניהם אחד קרוב או פסול הדין בטל וכ"כ הכנה"ג 
  .עיי"ש

 
וס"ל דגבי דיינים  זה לחולק ע )סי' ל"ו סק"ז(  שןחוה אמנם בקצות

   סנהדריןמסכת הכי, והביא ראיה מהא דאמרינן ב לא אמרינן
דכתיב בצדק תשפוט  )בהודאה והלואה(מדאורייתא חד נמי כשר  ,)דף ג.(

)תגרין שאין בקיאין בטיב , אלא משום יושבי קרנות )תשפוט לשון יחיד(עמיתך 

 אטו בתלתא מי לא ,אר, ופריך הגמדינין ויזכה את החייב ויחייב את הזכאי(
דלית בהו חד דגמיר  פשראי ות, ומשני בתלתא אהוו יושבי קרנ

בדיינים נמי נמצא  י נימאעיי"ש, וא יינין הלכות דין מלוה()ששמע מחכמים ומד
אחד מהם קרוב או פסול כל הדין בטל, א"כ מה מהני דאית בהו 
חד דגמיר, נהי דחד דגמיר סגי, אבל כיון שעתה נצטרף עם 

סביר אינו דיין כלל,  הפסולים, דהא כל מי שאינו לא גמיר ולא
וכמש"כ בעל המאור בסוגיא דשיקול הדעת, דכל מי שאינו לא 
גמיר ולא סביר אין דינו דין כלל בין טעה ובין לא טעה, ובע"כ 
דגבי דיינים לא אמרינן נמצא אחד מהן קרוב או פסול דיתבטלו 
הדיינים הכשרים עיי"ש, ועיין בספר אורים ותומים סי' מ"ו 

 )סי' ז' ס"ק כ"ב(ובפתחי תשובה חו"מ  ,ט בתומים ס"ק כ"ח()באורים ס"ק ע"
  .שהאריכו בזה

וזה היה שאלת המדרש, מהו שיהא הקרוב מותר לו לישב בדינו 
     כשיש דיינים בלעדו, אם נימא דמבטל הדין כמו בעדות, 
דגבי עדות כולם בטלה, ה"ה הכא נתבטלו כל הדיינים, או לא, 

  שדקדק בלשונו מהו דאמרינן כסברת הקצות הנ"ל, וזהו 
שיהא מותר לו לישב בדינו עכ"ד, ועיין מש"כ בספר מנחת 

 יהודה וירושלים.
 

איתא, אין מזכירין שם המזכים ולא שם  )סי' י"ט ס"ב(והנה בחו"מ 
פלוני בא עם פלוני בעל דינו  ,המחייבים, אלא כותבים סתם

לפני בי"ד, ומדבריהם יצא פלוני זכאי ופלוני חייב, ובפתחי 
אודות אחד מן הדיינים  )סי' קמ"ז(הביא מהחות יאיר  )ס"ק ד'(בה תשו

שלא רצה לחתום על הפסק דין, באמרו ששני חביריו טעו ורבו 
עליו, והדבר ברור לו שאין הדין כך, ואיך יחתום על שוא 
ושקר, וכתב שאין בדבריו ממש, דמחזי כשיקרא אין כאן דהא 

נש שמים מאחר בכה"ג כותבין ומדבריהם גם בטוח הוא מעו
שהוא הגיד דעתו לשם שמים מאי אית ליה תו למיעבד, והתורה 
אמרה אחרי רבים להטות, וגם אין חשש פן יתברר שטעו 

 )בסי' ס"ג(ויצטרכו לשלם, דז"א דהוא יהיה פטור לשלם כמש"כ 
בהג"ה, ואחר שאין לו טעם נכון ודאי ראוי לענוש הדיין המונע 

  .י"שלחתום מלבד מה שכופין אותו עי
 

וכתב הפתחי תשובה דכבר נחלקו בזה גדולי ישראל, כמש"כ 
מחלוקת בזה, בין הב"י ומהר"מ מטראני,  )בהגה"ט אות ז'(הכנסה"ג 

כתב שאין צריך לחתום, ובתשובת  )ח"ב סי' קע"ג(שהר"מ מטראני 
כתב דצריך לחתום, והרדב"ז  )סי' י"ט(הב"י שם וכן באבקת רוכל 

אינה מבטלת המעשה אין כופין הכריע דאם מניעת חתימתו 
אותו לחתום, ואם חתימתו גורמת מניעת המעשה מחוייב הוא 

ר נראה דעתו כהרדב"ז, וכ"כ בשע )סק"ב(לחתום, ובקצות 
  .המשפט דנ"ל להלכה כדברי המכריע

 
אכן התומים הסכים לגמרי לדעת הב"י שצריך לחתום, והביא 

איפלגו בזה ר"י ד )פ"ג ה"י(סנהדרין מסכת מה דאיתא בירושלמי 
היו מכניסין  )לפסק דין(גמרו את הדבר  )במתני'(ור"ל, דאיתא שם 

וכו', אמר ר' יוחנן כופין את המחייב שיכתוב  )לבעלי דינין(אותן 
, ור"ל אמר המחייב )כופין אותו לחתום עמהן על זכאי מאחר שחביריו רבו עליו(זכאי 

כל הדעות החולקין פלוני ופלוני )כותבין בפסק דין כותב חייב והמזכה כותב זכאי 

וממילא שמעינן  (היו מחייבין ופלוני ופלוני מזכין ורבו אלו על אלו לזכות לזה ולחוב לזה
לר"ל דאין כופין לזה שחבירו רבו עליו לחתום עמהן עיי"ש, 

 וידוע דהלכה כריו"ח לגבי ר"ל עיי"ש.



 

 ב 

 )דף כ"ז:(ב"ק כתב לבאר דברי התוס'  )בסוף הספר כלל א'( ובספר גט פשוט
ד"ה קמ"ל שהקשו, מפני מה אין הולכין בממון אחר הרוב ליתי 
בק"ו מדיני נפשות, ומה דיני נפשות דחמירי אמר רחמנא זיל 

דיני ממונות לא כל שכן, ותירצו דהתם גבי דיינים  ,בתר רובא
שאני, דחשיב מיעוט דידהו כמי שאינו, וליכא למימר התם אוקי 

דהא בי"ד מפקי מיניה, אבל גבי שאר ממון ממונא בחזקת מריה 
דאיכא מיעוט וחזקה לא אזלינן בתר רובא עכ"ד, וביאר דבריהם 
דמשו"ה גבי דיינים חשיב מיעוט דידהו כמי שאינו, דכיון 
שאמרה תורה אחרי רבים להטות, צריכים מיעוט הדיינים לבטל 
דעתם מפני סברת הרוב, ואינם יכולים להורות כפי סברתם אלא 

סברת הרבים, כדאיתא בפרק הנחנקין גבי זקן ממרא, ואף בב"ד כ
של שלשה אם רבו המזכין על המחייבין או איפכא, ודאי דאה"נ 
מי שלא הסכים עם הרוב אינו יכול להורות כסברתו נגד חביריו 
הרבים, ואם הוצרכו בי"ד של שלשה לחתום פסק דין, מחוייב 

"ז ומרן ז"ל, הדיין השלישי לחתום עם הרוב כמש"כ הרדב
ואפילו לדעת המבי"ט דאין צריך לחתום, מ"מ מודה הוא דאינו 
יכול להורות אלא כסברת הרבים, וזהו כוונת התוס' דהמיעוט 
כמאן דליתא, שאינם יכולים מיעוט הדיינים להורות אלא כסברת 
הרבים, והיינו דסיימו וכתבו וליכא למימר התם אוקי ממונא 

מיניה, כלומר כל כללות הבי"ד גם  בחזקת מריה דהא בי"ד מפקי
המיעוט שהיו מסייעים אותו מבטלים דעתם ומצטרפים עם הרוב 

 להוציא הממון מידו וכו' עיי"ש.
 

דזה אי הבי"ד נפסל  )סי' ג' אות י"ג(וכתב בשו"ת דברי יציב חחו"מ 
בהצטרפות הקרוב, תליא אי מיעוט הדיינים צריכים לבטל דעתם 

שמוכרחים לפסוק הדין בתור כללות לגמרי מפני הרוב, דלצד 
הבי"ד, וכלשון הגט פשוט על דברי התוס' שכתבו דהא בי"ד 
מפקי מיניה כלומר כל כללות הבי"ד, גם המיעוט מבטלים דעתם 
ומצטרפין עם הרוב להוציא הממון מידו עיי"ש, אז אמרינן 
דבנמצא אחד קרוב או פסול נפגם כח כללות הבי"ד ואין יכולים 

י הנשארים, אבל אם פסק בי"ד הוא מפי רוב דיינים לפסוק על פ
שבבי"ד ולא בתור כללות הבי"ד, כי אין השלישי חייב לבטל 
דעתו וממילא לא נעשה כללות הבי"ד כגוף אחד, א"כ גם 
בנמצא אחד קרוב או פסול עדיין הדין מתקיים בשלשה 
הנשארים, והוי הקרוב או פסול כאלו אינו וכדברי הריב"ש, 

ינים מעדות, דענין עדות ודאי הוי גדר כלליות ולא בתור ושאני די
שנים פרטיים, וכדחזינן נמי דכל מקום שהאמינה תורה עד אחד 

ועוד, והיינו משום דלא  )דף פ"ח:(יבמות הרי כאן שנים עיין ב
הפרטיים קובעים אלא גזירת הכתוב להאמין לכללות גוף 

זה ג"כ גוף של העדות, ובמקום שהאמינה תורה עד אחד הרי 
עדות, ולכן ג"כ בנמצא אחד קרוב או פסול, כל העדות בטלה 

 משא"כ בדיינים עכ"ד.
 

פקפק על מש"כ דהמיעוט  )כלל ו' אות ג'(אך בקונטרס הספיקות 
מבטלין דעתן מפני סברת הרבים ואין יכולין להורות אלא 
כסברתם, וכתב וז"ל, עם היות שהיא סברא חביבה מאוד לבי 

דאפשר דזה לא נאמר אלא בבי"ד הגדול של שבעים מהסס בה, 

ואחד, אבל בשאר בי"ד מאן לימא לן שלא יוכל המיעוט להורות 
כפי סברתם וכו', כיון דבדיני ממונות קיי"ל דלא אזלינן בתר 
רובא, גם ברוב של דיינים ראוי שלא לילך אחר הרוב, ולומר 

 דמיעוטא מילתא הוא ואינן צריכין לבטל דעתן עכ"ד.
 

 )דף ג:(סנהדרין כתב ליישב, עפי"מ דאמרינן ב )אות ג'(ובדברי יציב 
ונקרב בעל הבית אל האלקים הרי כאן  ,, דתנו רבנןןשלשה מנל

אחד, עד האלקים יבא דבר שניהם הרי כאן שנים, אשר ירשיעון 
אלקים הרי כאן שלשה דברי ר' יאשיה, ר' יונתן אומר ראשון 

)למנין, דלגופיה אתא דלבעי מומחין דאלקים ילות תחלה נאמר ואין דורשין תח

, אלא עד האלקים יבא דבר שניהם הרי כאן אחד, לשון גדולה ורבנות(
)אין עושין בי"ד אשר ירשיעון אלקים הרי כאן שנים, ואין בי"ד שקול 

מוסיפין עליהם  זוגות דצריך לקיים בו אחרי רבים להטות ואם יתחלקו לחצאין אין כאן רבים(
ד"ה ואין  )דף ב:(אחד הרי כאן שלשה עיי"ש, וכן כתב רש"י עוד 

בי"ד שקול, ומשמעות לשונו דמסברא אתינן עלה, דבבי"ד 
שקול יתכן שיתחלקו לחצאין ולא יתאפשר הכרעה על פי רבים, 

תניא ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר, מה  )דף ג:(אך בגמ' 
ה עשה לך בי"ד ת"ל לנטות אחרי רבים להטות, התורה אמר

נוטה עיי"ש, משמע שזה מקרא דצריך בי"ד נוטה ולא מסברא, 
 שעורר בזה. (בדף ב' הנ"ל בסוף דבריו)ועיין במהר"ם שי"ף על רש"י 

 
כתב, דמשמע להדיא דעת רש"י דאינו מפרש  )דף ג:(ובבנין שלמה 

דברי ר' יונתן דיליף לה מלנטות דאין בי"ד שקול אלא מגופא 
ים בו אחרי רבים להטות, וכן משמע באמת דקרא דצריכים לקי

פשטות לישנא דר' יונתן וכו', וצ"ל לר"י אע"ג דבמתניתין 
דרשינן אחרי רבים להטות בדיני נפשות ללמוד דנילך אחר רוב 
שנים לרעות, מ"מ משתמע ליה דקרא דאחרי רבים להטות קאי 

 גם אדיני ממונות דכללא כייל עיי"ש.
 

נטרס הספיקות הנ"ל דדוקא בבי"ד ולפי"ז יש ליישב מש"כ הקו
הגדול של שבעים ואחד צריך היחיד לבטל דעתו אבל בשאר 
בי"ד מאן לימא לן שלא יוכל המיעוט להורות כפי סברתם, 
דלפימש"כ הבנין שלמה דאף דדרשינן אחרי רבים להטות בדיני 
נפשות, מ"מ משתמע ליה דקרא קאי גם אדיני ממונות דכללא 

הגט פשוט דכיילינן להו אהדדי, דכמו כייל, א"כ י"ל שיטת 
שבדיני נפשות בבי"ד של ע"א חייב לבטל דעתו, ה"ה בדיני 
ממונות בבי"ד של שלש כיון דמחד קרא מייתינן להו, אך כ"ז 
לר' יונתן דיליף מלנטות דאליבא דידיה קאי מש"כ הבנין שלמה, 

 אבל לר' יאשיה י"ל דלא אמרינן הכי עכ"ד.
 

בדורשין תחילות  )דר' יאשיה ור' יונתן(נימא  )שם( סנהדריןואיתא ב
קמיפלגי, דמר סבר דורשין תחילות ומר סבר אין דורשין 
תחילות, לא דכו"ע אין דורשין תחילות, אמר לך ר' יאשיה א"כ 

נימא קרא ונקרב בעל הבית אל השופט מאי אל  )דלא למידרשיה אתא(
עלמא נקט האלקים שמע מינה למניינא, ורבי יונתן לישנא ד

דיין הרגיל )אצל כדאמרי אינשי מאן דאית ליה דינא ליקרב לגבי דיינא 

  .עיי"ש ולא אצל הדיוט(



 

 ג 

סנהדרין מסכת ובספר מרגליות הים כתב דאזלי לשיטתייהו, דב
כי איש איש אשר  ,ט(-)פרשה ככתיב בפרשת קדושים  ,איתא )דף פ"ה:(

דמיו בו, תנו יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל 
)קרא יתירא הוא דהא כתיב רישיה דקרא אשר אביו ואמו קלל לאחר מיתה  ,רבנן

וכו', ופריך הגמרא, הניחא לר' יונתן דמייתר ליה  יקלל את אביו ואת אמו(
קרא אביו ואמו, אלא לר' יאשיה מאי איכא למימר, דתניא מה 
 תלמוד לומר איש איש, לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס, אשר

, אביו )שניהם יחד(יקלל את אביו ואת אמו אין לי אלא אביו ואמו 
שלא אמו אמו שלא אביו מניין, תלמוד לומר אביו ואמו קילל 

דברי ר'  )בראש המקרא סמך קללה לאביו ובסוף סמך לאמו(אביו קלל אמו קלל 
יאשיה, ר' יונתן אומר משמע שניהם כאחד ומשמע אחד ואחד 

)וכמו שפרט בחורש בשור ובחמור הכתוב יחדיו  בפני עצמו עד שיפרט לך

מדפרט לך ש"מ דאי לא הוי יחדו הוה משמע שור לבדו וחמור לבדו והא אביו ואמו דרישא דרשינן נמי או 

, מנא ליה, נפקא ליה מומקלל אביו אביו או אמו וסיפא לאתויי לאחר מיתה(
, אביו ואמו קילל()דמפיק לאחר מיתה מ, ואידך )דואלה המשפטים(ואמו מות יומת 

ההוא מיבעיא ליה לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס, ותיפ"ל 
מאיש איש, דברה תורה כלשון בני אדם עיי"ש, הרי לן דר' יונתן 
ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ור' יאשיה ס"ל דלא דברה תורה 
כלשון בני אדם, ולכן ר' יאשיה דריש מיניה שפיר לשלשה 

 ס"ל דאינו מיותר לדרשא עיי"ש. דיינים, ואלו ר' יונתן
 

תניא ר' יאשיה אומר ליוצאי  )דף קי"ז.(בבא בתרא מסכת ואיתא ב
מצרים נתחלקה הארץ, שנאמר לשמות מטות אבותם ינחלו, אלא 
מה אני מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה, לאלה כאלה להוציא 
את הטפלים, ר' יונתן אומר לבאי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר 

ק הארץ בנחלה, אלא מה אני מקיים לשמות מטות לאלה תחל
אבותם ינחלו, משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם, שכל נחלות 

 מתים יורשין חיין עיי"ש. שבעולם חיין יורשין מתים וכאן
 

איתא א"ל רב פפא לאביי, בשלמא למ"ד ליוצאי  )דף קי"ח:(ושם 
רה, מצרים נתחלקה הארץ, היינו דכתיב ויפלו חבלי מנשה עש

שיתא דשיתא בתי אבות וארבעה דידהו הא עשרה, אלא למ"ד 
לבאי הארץ, תמניא הוא דהוו, שיתא דשיתא בתי אבות ותרי 
דידהו הא תמניא, וליטעמיך ולמ"ד ליוצאי מצרים נתחלקה 
הארץ ט' הוו, אלא מאי אית לך למימר חד אחא דאבא הוי להו, 

זו נחלת  ה"נ תרי אחי דאבא הוי להו, דתניא נתן תתן להם
אביהן, בתוך אחי אביהן זו נחלת אבי אביהן, והעברת את נחלת 
אביהן להן זו חלק בכורה, רבי אליעזר בן יעקב אומר אף חלק 
אחי אביהם נטלו שנאמר נתן תתן, ולמ"ד תרי אחי דאבא הוי 
להו, ההוא מאחוזת נחלה נפקא, ופי' הרשב"ם והעברת זו חלק 

חם, שנטל צלפחד בנכסי בכורה, כדכתיב והעברת כל פטר ר
חפר חלק אחד יותר על אחיו בשביל שהיה בכור, ומיהו ס"ל 
נמי להאי תנא כר"א דחד אחא דאבא הוי להו, ונפקא ליה 
מייתור דאחוזת נחלה כדאמרינן לקמן, דאי לית ליה לא 
משכחת לה חבלי מנשה עשרה, אבל מנתון תתן אינו רוצה 

ברה תורה  כלשון לדרוש מכפל המקרא כר' אליעזר, דס"ל ד
 עיי"ש. בני אדם

דהיוצא לנו מסוגיא הנ"ל,  )ח"א פ' פנחס דף ל"ח.(וכתב בספר זרע ישראל 
דאי דרשינן נתן תתן ולא אמרינן דברה תורה כלבנ"א, מוכח דתרי 
אחא דאבא הו"ל, דחד אחא דאבא נפק"ל מיתור דאחוזת נחלה 

י הארץ ואידך מכפל לשון דנתן תתן, וא"כ מוכח נמי כמ"ד לבא
נתחלקה וא"י ראוי הוא, אבל א"א דלא דרשינן מנתן תתן משום 
דדברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ צ"ל דחד אחא דאבא הוי 

 מצרים נתחלקה והוי א"י מוחזקת עיי"ש. ומוכח כמ"ד ליוצאי
 

ובספר מנחת יהודא וירושלים כתב לפרש מאמר הכתוב אשר ה' 
, וי"ל דרצה לרמז דארץ אלקיך נותן לך, דלכאורה שפת יתר הוא

ישראל אינה מוחזקת לנו מאבותינו אלא ה' אלקיך נותן "לך" 
דייקא, ולכן אתה חייב להעמיד שופטים ושוטרים שישפטו את 

ישמרו בעבור  העם משפט צדק, כי לא נתן להם ארצות גוים אלא
, ואלמלי היתה מוחזקת לנו מאבותינו הרי ינצורו חוקיו ותורותיו

יא באה, ואשכחן דאסור להעביר נחלה אפילו ירושה ממילא ה
 מברא בישא לברא טבא עכ"ד.

 
  ען תחיה וירשת יש לדייק ממה שכתב רשיז"ל עה"פ למוכן 

להחיות את ישראל  וז"ל, כדאי הוא מנוי הדיינין הכשרים
והיינו דארץ ישראל נתנה בזכות ולהושיבן על אדמתן עכ"ל, 

ת, דארץ ישראל אינה מינוי דיינים, ומוכח דאינו מירושת האבו
 מוחזקת מאבותינו.

 
מהך קרא דארץ  ובזה נבוא לביאור דברי המדרש, כיון דמוכח

ישראל אינה מוחזקת מאבותינו, ולפי"ז ס"ל לא דברה תורה 
מתלתא תלתא דיינים  בני אדם, וס"ל כר' יאשיה דילפינן כלשון

ושוב לא בעינן לומר דאיתרבי דיני ממונות בכלל דיני אלקים, 
אין המיעוט צריכים לבטל דעתן דבדיני ממונות ולפי"ז שות, נפ

י"ל מפני הרוב, ונמצא דאין הבית דין גוף אחד, ומעתה 
דכשנצטרף קרוב או פסול לשלשה דיינים כשרים לא נפסל כל 
הבית דין, ולכן נסתפק בהאי שאלה אי קרובו של אדם מהו שיהא 

פסלים מותר לו לישב בדינו, אי אמרינן דכל הבית דין נ
 ודו"ק. בהצטרפות הקרוב אליהם

 
עפימש"כ בספר מאיר נתיבים לפרש דברי המדרש, עוי"ל,  ב(

זבחים מסכת דלכאורה יש לומר דקרובים רשאים לדון, דאיתא ב
מרים מי הסגירה, אם תאמר משה הסגירה, משה זר הוא  ,)דף ק"א:(

ואין זר רואה את הנגעים, ואם תאמר אהרן הסגירה, אהרן קרוב 
הוא ואין קרוב רואה את הנגעים, ופירש"י דכתיב כל ריב וכל נגע 
מה ריבים שלא בקרובים אף נגעים שלא בקרובים ועיי"ש בתוס', 
ומעתה כיון דחזינן שהסגירו את מרים לשבעה ימים, משום 

דקרוב רואה נגע, וה"ה  אדאהרן ראה אותה והסגירה, סברא הו
דקרוב כשר לדון כיון דהוקשו נגעים לריבים, אך לפי"מ 

דשלישי בראשון כשר, שוב  )דף כ"ח.(סנהדרין מסכת דאמרינן ב
י"ל דקרוב פסול לנגעים, ואי תקשה מרים מי הסגירה, יש לומר 
דפנחס ראה אותה והסגירה, ואף דהיה קרוב, כיון דשלישי 

 .בראשון כשר



 

 ד 

ש למ"ד דכבר נתכהן פנחס באותה שעה, אבל למ"ד אך זהו א"
דלא נתכהן פנחס עד שעשה שלום בין  ,)דף ק"א:(זבחים מסכת ב

השבטים בזמן יהושע, שנאמר וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה 
וראשי אלפי ישראל וגו', ופירש"י דבכל מקום אתה מוצא פנחס 

וכאן בן אלעזר בן אהרן הכהן, אין כהונה כתובה אלא באלעזר 
כתובה בפנחס עיי"ש, שוב א"א לומר דפנחס ראה אותה 
והסגירה, וע"כ דאהרן ראה אותה והסגירה ומוכח דקרוב כשר 
לנגעים וה"ה לריבים, עיי"ש מש"כ לפרש שייכות דברי המדרש 

 לפסוק הנ"ל.
 

דמקשינן למאן דס"ל דלא נתכהן פנחס  )שם(זבחים מסכת ועיין ב
כתיב במעשה זמרי והיתה  עד שעשה שלום בין השבטים, והא

לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, ומשני ההוא לברכה הוא 
דכתיב, וכתבו בתוס' שברכו הקב"ה שיהיה כהן, ומיד היה יכול 
להיות כהן, אלא שתחלה צריך להלבישו ולמושחו ולחנכו 
בחביתין כדין הדיוטות המתחנכים בחביתין, אבל שמא לא 

שעה מפני שהרג נשיא שבט עד נתרצו לו כל ישראל באותה 
ששם שלום בין השבטים בזמן יהושע ואז נתרצו לו והלבישוהו 

 ומשחוהו וחנכוהו בחביתין עיי"ש.
 

, דזה אי )פ' פנחס(ובספר טל חיים  )פ' פנחס(וכתב בספר ישמח משה 
פנחס נתכהן בעת שהרגו לזמרי או בזמן שעשה שלום בין 

מנא או שלוחי דידן, השבטים, תליא אי כהני הוה שלוחי דרח
דאי אמרינן דהוה שלוחי דידן אז יכול כל מי שהוא לעכב, 

גבי חזן בבית הכנסת דאנשי  יט(-)סי' נגכמבואר בשו"ע או"ח 
הקהלה יכולין לעכבו מלהתפלל, וכיון דלא נתרצו לו השבטים 
באותו שעה, לכן לא נתכהן פנחס עד שעשה שלום בין השבטים 

א"כ א"א דהוה שלוחי דרחמנא, אז ונתרצו בו כל השבטים, מש
לא תליא כלל בהסכמת הבעלים וי"ל דפנחס נתכהן במעשה 

 זמרי אף שלא נתרצו בו השבטים עיי"ש. 
 

 'במאי דאיבעיא לן במס ,)ח"ב סי' קט"ז(ונודע קושית הפנים מאירות 
או שלוחי דרחמנא,  כהנים הוה שלוחי דידןאי  )דף ל"ה:(נדרים 

ובמסכת  )דף ס"ב.(נזיר איתא במסכת דמדוע לא פשיט לה מהא 
 שהנכרים נודרים נדרים ונדבות כישראל, ויליף לה, )דף י"ג:(חולין 

ואי סלקא , לרבות עכו"םאתיא דכתיב גבי נדר דאיש איש מ
דעתך דכהנים הוה שלוחי דידן איך יכול הכהן להקריב לנכרי, 

  ן שליחות לעכו"ם עכ"ק.איד )דף ע"א:(איתא במסכת ב"מ הא 
 

עפי"מ דאיתא ליישב,  )דף כ"ג:(וכתב באור חדש עמ"ס קידושין 
דהא דדרשינן איש איש תליא אי אמרינן דברה  )דף נ"ו.(סנהדרין ב

תורה כלשון בני אדם או לא, ולפי"ז י"ל דסוגית הגמ' במסכת 
נדרים ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ לא דרשינן איש 

י"ל דכהנים הוה שלוחי דידן, איש לרבות נכרי, ולכן שפיר 
אמנם מאן דדריש איש איש ס"ל כמאן דאמר לא דברה תורה 

ולדידיה עכו"ם מקריבין נדרים ונדבות, וכיון דכלשון בני אדם, 
 עכ"ד. ודאי אמרינן דכהנים הוה שלוחי דרחמנא

 להם משהאמר  ,כ"ג(-)פרשה לרבה פרשת משפטים  ואיתא במדרש
 אין אתם עושיםאם  ה את תורתו,הקב"לכם  ןנתהרי  ,לישראל

, ובספר קול יעקב יי"שע וכו' מכם ואת הדינין נוטל תורת
כתב, דלכאורה קשה דאיך אם לא ישמרו הדינין יטול  )בפרשתן(

מהם התורה, וכתב לתרץ עפימש"כ בשארית יעקב דהטעם 
דזכו ישראל לתורה יותר ממלאכי השרת, דע"י הדינין שקדם 

שותף כדקיי"ל דכל הדן דין אמת להם במרה הוי להו דין 
לאמיתו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית, וא"כ הוי 

  .לישראל דינא דבר מיצרא ולכן זכו בה ישראל דוקא עכ"ד
 

ולפי"ז שפיר מובן המדרש, אם שמרתם את הדינין אז תזכו 
בתורה, ואם לאו חזר דין מלאה"ש דין בן מיצר שהם קרובים, 

נותנה למלאה"ש, אמנם כשתשמרו א"כ נוטל אני תורתי מכם ו
הדינין אז הוי גם לכו דינא דבר מיצרא ואיני נוטלה מכם עכ"ד, 
הרי דהטעם דצריכים לקיים הדינין כדי שלא יהיה למלאה"ש 

 טענת דינא דבר מיצרא.
 

אמנם יש להשיב על טענת המלאכים בקבלת התורה משום 
קבלו  דלכן )אות קנ"ב(דינא דבר מיצרא, לפימש"כ בשער החצר 

ישראל התורה ולא מלאכי השרת משום דהתורה דברה כלשון 
בני אדם ולכן שייך התורה לבני אדם ולא למלאכי השרת עכ"ד, 

 .)דף י"ג: מדפה"ס(ועיין בספר עזרא 
 

ובזה יבואר שייכות הלכה זו להפסוק הנ"ל, כיון דכתיב 
שופטים ושוטרים תתן לך, דצריכין להושיב דיינים ולקיים את 

למלאה"ש טענת דינא דבר  הן, והטעם הוא כדי שלא יהיהדיני
מיצרא, ולכאורה הא בלא"ה ל"ש דינא דבר מיצרא כיון 
דהתורה דברה כלשון בני אדם, ולכן שייך התורה לבני אדם, 

וא"כ דרשינן וע"כ דלא אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם, 
מאיש איש דעכו"ם נודרין כישראל, ומוכח מזה דכהנים הוה 

וי"ל דפנחס נתכהן במעשה זמרי אף שלא וחי דרחמנא, של
נתרצו בו השבטים, ויש לומר דפנחס ראה אותה והסגירה, ואף 
דהי' קרוב, כיון דשלישי בראשון כשר, ומוכח דקרוב אינו רואה 
נגעים, וה"ה די"ל דקרוב אינו ראוי לדון ולכן הביא הלכה זו 

 .ודו"ק כאן
 
 
הנ"ל, די"ל דקרוב כשר לראות עפי"ד המאיר נתיבים עוי"ל,  ג(

בנגעים, עפ"י הגמרא הנ"ל דמרים מי הסגירה, אם תאמר משה, 
משה זר היה, ואם תאמר אהרן, קרוב היה, וכיון דבהכרח י"ל 
דכהן ראה את הנגע והסגירה, כמש"כ התוס' שם דבמקום שאין 

היה יכול לראותה,  כהן לא הוה כלל מצורעת, וכיון שאהרן לא
ר נתכהן אז, והוא ראה אותה, דהוא לא היה במוכרח דפנחס כ

קרוב, ולעולם י"ל דקרוב פסול לראות בנגעים, משא"כ אי ס"ל 
דלא נתכהן פנחס עדיין, א"כ לא היה יכול לראות את מרים, 
וע"כ דאהרן ראה אותה והסגירה, ומוכח דקרוב כשר לראות 

  .הנגעים עכ"ד



 

 ה 

דן אז י"ל והבאנו מש"כ הישמח משה דאי ס"ל כהנים שלוחי די
דלא נתכהן פנחס עד שעשה שלום בין השבטים, משא"כ אי ס"ל 

 דהוה שלוחי דרחמנא, אז כבר נתכהן במעשה זמרי עכ"ד.
 

אמר רב הונא בריה דרב יהושע,  ,)דף כ"ג:(קידושין מסכת ואיתא ב
)ולא שלוחי דידן ונפקא מינה למודר הנאה מכהן הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו 

, דאי סלקא דעתך שלוחי דידן נינהו, מי קריב קרבנותיו(שהכהן מותר לה
  .צי עבדינן ואינהו מצי עבדי עיי"שאיכא מידי דאנן לא מ

 
כתב, די"ל דכהנים הוי שלוחי  )ח"ג בפתיחה או"ב(ובשו"ת אבני ציון 

דידן אף דקיי"ל דמידי דאנן לא מצי למיעבד לא מצי משוי 
אמר רבא בר רב הונא  ,)דף מ"ב.(קידושין מסכת שליח, דאיתא ב

אמר רב גידל אמר רב, מנין שזכין לאדם שלא בפניו, שנאמר 
ונשיא אחד נשיא אחד עיי"ש, ודעת הראב"ד והרמב"ן והרשב"א 

, דזכיה לאו מטעם )דף ע"א:(הובא בשיטה מקובצת מסכת ב"מ 
שליחות הוא, ואף עכו"ם וקטן דאין להם שליחות מ"מ זכיה אית 

, וא"כ י"ל )דף מ"ב:(קידושין מסכת בלהו, וכן דעת הריטב"א 
דבזכיה דעדיפי משליחות מועיל לזכות לרעהו דבר אף דאיהו 
לא מצי למיעבד, דאע"ג דשליח לא מצי משווי מ"מ מצד זכיה 
דעדיף מיניה מהני, וא"כ יתכן דאע"ג דכהנים בעבודתם לאו 
שלוחי דרחמנא נינהו, מ"מ מהני הקרבתם עבור בני ישראל מדין 

 .[עיי"ש ()דף כ"ג: אות ב'קידושין מסכת כ"כ המהר"ם שי"ק בזכיה ]ו
 

, והא דתנן חבורה שאבד פסחה, )דף מ"א:( קידושיןמסכת ואיתא ב
ושחוט עלינו, והלך  )פסח האבוד(צא ובקש  )מבני חבורתם(ואמרו לאחד 

ומצא ושחט, והן לקחו ושחטו, אם שלו נשחט ראשון הוא אוכל 
)דשלוחו , מנלן שאוהו שליח לשחוט ושלהן פסול()שהרי עמשלו והם אוכלים עמו 

עיי"ש, והקשה הריטב"א, דלכאורה למ"ל  של אדם כמותו לשחיטת קדשים(
)דהריטב"א ס"ל דזכיה לאו קרא להכי הא זכות הוא וזכין לאדם שלא בפניו 

, ומתרץ, דשאני הכא דהוי מידי מטעם שליחות כמש"כ להלן שם בדבריו(
אינש למיעבד מצוה בגופיה, ואינו דמצוה, ודלמא ניחא ליה ל

 )דף ל"ו:(נדרים מסכת זכות לאדם אלא כחובה חשובה, וכדאיתא ב
בתורם משלו על של חבירו, והוסיף עוד דעל כרחך לאו מטעם 
זכיה מועיל לשחוט הפסח למשלחו, מדחזינן דאם שלו נשחט 
ראשון הם אוכלין משלו, אע"ג דאח"כ ביטלו שליחותו 

היינו משום דלא מצי הדר ביה משליחותו, כששחטו את שלהם, ו
ואלו היה מועיל מדין זכיה היה יכול לחזור בו, וע"כ דמדין 

 שליחות מועיל עיי"ש. 
 

 לומר שכתב לתרץ קושית הריטב"א, די )שם(ובספר פני יהושע 
  דבשחיטת הפסח אינו זכות להבעלים מאחר דנמנין ומושכין 

  ששחט  את ידיהם עד שישחוט הפסח, ולפי"ז נמצא שע"י
עבורו הפסח אין בידו עוד לימנות על פסח אחר ועל כן הו"ל 

 כחובה עיי"ש.
 

ד"ה ולדברי  )דף ע"ו: מדפה"ס(קידושין מסכת וכתב האור חדש ב
הריטב"א, דלפי"ד הריטב"א והפני יהושע מתורץ קושית התוס'  

ד"ה נפקא, דאמאי לא יליף דשליחות מהני בקדשים  )שם(
איצטריך קרא לומר דבעי שיהא שייך משחיטת פרו של אהרן, מד

לכהן דכתיב ושחט את פר החטאת אשר לו, מכלל דבשאר 
קדשים לא בעינן בעלים עכ"ק, די"ל דמהתם לא מוכח דבעלמא 
מהני שליחות בקדשים, די"ל דבשאר קרבנות לא בעי שליחות 
והא דמהני ע"י אחר היינו מדין זכיה, ועל כן הו"א דגם בפרו של 

מהכהנים לשחוט מצד זכיה, על כן גלי קרא  אהרן יוכל אחד
דבעינן אשר לו, ואכתי עדיין שליחות לא שמענו, להכי איצטריך 

 קרא ללמד שליחות בקדשים.
 

אך כתב האור חדש דמ"מ יש לדחות, די"ל דגם בשאר קרבנות 
לא שייך שיהא השחיטה בשליחות הבעלים מדין זכיה דהרי 

הקדש ואילו אחר שחיטה איכא בה גם חוב, כיון דנשאלין על ה
אי אפשר לשאול כי יהא חולין שנשחטו בעזרה ומיתסרא, ונמצא 
דהו"ל בשחיטה קצת חוב לבעלים, וע"כ דלא מהני אלא מצד 
שליחות, ולכן שפיר הקשו התוס' דנילוף מהתם דין שליחות, 
ושוב האריך האור חדש לפלפל, דלכאורה י"ל דאע"ג דע"י 

ו בעזרה לא איכפת לן בזה, שאלה יהא למפרע חולין שנשחט
)דף מנחות דאיתא במסכת כיון דהוי דבר דממילא בא, וכהא ד

, גבי שחט שני כבשים על ארבע חלות מושך שתים מהן מ"ח.(
ומניפן והשאר נאכלות בפדיון, אמרוה רבנן קמיה דרב חסדא הא 
דלא כרבי, דאי רבי כיון דאמר שחיטה מקדשא דפריק להו היכא, 

אבראי כיון דכתיב לפני ה' איפסיל להו ביוצא, אי דפריק להו מ
אי בגואי הא מעייל חולין בעזרה, אמר להו רב חסדא, לעולם 
כרבי ופריק להו גוואי וחולין ממילא קא הוויין עיי"ש, ושוב 
כתב דלא דמי כולי האי, דהתם כי פריק להו מכאן ולהבא הוא 

ש, דנעשה חולין ובשעה שעשה מעשה והכניסו לעזרה היה קוד
ואף כי פריק לה מ"מ עד השתא שם קודש עליו ואין בו משום 
איסור חולין בעזרה אלא מההיא שעתא דפריק לה כשהוא 
בעזרה, והא אין בו מעשה וממילא הוי, אבל כי שאל עלה כיון 
דקיי"ל חכם עוקר את הנדר מעיקרא נמצא דאיגלאי מילתא 
למפרע בשעת כניסה לעזרה ושעת שחיטה ועבודה שעשה 

עשה הכניס ושחט חולין בעזרה ואין זה ממילא אלא מעשה מ
גמור נעשה באיסור, מ"מ אין סברא זו מוכרחת, ולפי"ז אי 
אמרינן דחולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא, שפיר מצי 
לישאל אחר שחיטה וממילא דלא הוי חובה אלא זכות ומועיל 

 מדין זכיה ולא מדין שליחות עכ"ד האור חדש.
 

אבני ציון על האו"ח, דעל פי דרכו נמצא דלפימש"כ והעיר שם ב
דס"ל דמועיל שאלה גם אחר  )דף כ"ח.(ר"ה מסכת הטורי אבן ב

שחיטה וזריקה, והטו"א בתו"ד ציין גם להך דמנחות הנ"ל 
דחולין ממילא קא הוי, וכתב דאולי יש לדחות ולחלק בין פדיון 

סדר לשאלה עיי"ש, ועכ"פ אי אמרינן דמועיל שאלה גם אחר 
העבודה א"כ שוב י"ל דעבודת כהנים הו"ל זכות הבעלים, כי אין 
לחושבה לחובה דהרי גם אחר זביחה והקרבה מועיל שאלה 
עיי"ש, וממילא דשפיר יתכן לומר דכהני הוי שלוחי דידן מצד 

 זכיה דעדיפי משליחות עכ"ד.



 

 ו 

דאי ס"ל חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא אי  ,העולה מזה
שלוחי דידן מצד זכיה, כי אין זכות בדבר אפשר לומר דכהני 

אלא הו"ל חובה, כיון שאחר עבודת הכהנים תו לא מצי לישאל 
על הקדשו, כי אם ישאל על הקרבן נמצא דעבר למפרע על 
שחיטת חולין בעזרה דאסור מדאורייתא, משא"כ אי ס"ל חולין 
שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא, ורשאי לישאל על קרבנו גם 

דהרי לא יהא בכך שום איסור דהרי שחיטת חולין  אחר זביחה,
בעזרה אינו אסור מה"ת, שפיר יתכן לומר דכהני הוי שלוחי 

 דידן מדין זכיה ודו"ק.
  

מבואר, דר' אבהו ס"ל חולין שנשחטו  )דף כ"ג:(ובמסכת פסחים 
בעזרה לאו דאורייתא, וחזקיה ס"ל חולין שנשחטו בעזרה 

 )כלל קפ"ג אות י"ג(האוצר  ביתדאורייתא עיי"ש, וכתב בספר 
תליא אי אמרינן יש אם  הנ"ל,דפלוגתת חזקיה ור' אבהו 

     פסחיםמסכת למקרא או יש אם למסורת, עפי"מ דמבואר ב
מלמד שהפסח נאכל  ,על הבתים אשר יאכלו אותו בהם (.ופ"דף )

 )פירש"י על הבתים אשר יאכלו אותו, משמע שני בני אדם אוכלין פסח א'בשתי חבורות, 

יכול יהא האוכל אוכל  בשני בתים, דכתיב יאכלו שנים, אותו חד פסח, בתים שנים(
 )ד"ה יכול יהא בא"ד(בשתי מקומות, ת"ל בבית אחד יאכל, ]פירש"י 

)בחול"ם אחר ור' יהודה סבר יש אם למסורת כדלקמן, יאכל כתיב 

משמע אדם א' אוכלו בבית א' ולא בשני בתים, אבל גבי  היו"ד(
, ר' שמעון הה כתיב בתים הרבה[ דברי רבי יהודבאוכלים הר

, מלמד שהאוכל אוכל על הבתים אשר יאכלו אותו בהםאומר 
בשתי מקומות, ]פירש"י, ויאכלו דכתיב בקרא אכל חד וחד 
מאוכלין קאי[ יכול יהא נאכל בשתי חבורות, ת"ל בבית אחד 

אכל י )וקרינן יאכל בציר"י(יאכל, ]פירש"י, וקסבר יש אם למקרא 
אפסח קאי ולא אגברי, כלומר, עיקר תחילת אכילתו תהא 
בחבורה אחת, ולא יתחלק לשתי חבורות, אבל גברא אי  בעי 
קאי מהכא ואזיל ואכיל הכא, דלא קפיד רחמנא אלא אעיקר 

אפסח, ולא יאכל בחול"ם[  )בציר"י(תחילת אכילה, מדקרינן יאכל 
עון סבר יש במאי קמיפלגי, ר"י סבר יש אם למסורת, ור' שמ

 אם למקרא, עכ"ד הגמ' עיי"ש. 
 

ומתבאר מזה דבכל מקום שאנו רוצים ללמוד דין מתיבת יאכל 
למוד רק למ"ד יש אם למקרא מהא דקרינן בציר"י, ל"ש ל

שפיר יש ללמוד מהקרי בציר"י, משא"כ למ"ד יש אם  הדלדידי
קרי למסורת והמסורת הוא יאכל בחול"ם, לא ילפינן מידי מה

קרי לא דרשינן, וא"כ ה"ה הדהרי יש אם למסורת ובציר"י, 
בדרשא דדריש חזקיה מלא יאכל בצירי דמשמע דאסור בהנאה, 
יתכן רק אם אמרינן יש אם למקרא, משא"כ אם אמרינן יש אם 

למסורת אמרינן דהכתיב הוא יאכל בחול"ם, ול"ש ללמוד מזה 
שכ'  ד"ה לא יאכל( :כ"אדף )אה, ]ועיי"ש ברש"י פסחים דאסור בהנ

"מדקרינא" לא יאכל עכ"ל, ומוכח להדיא דהלימוד הוא 
מהקרי, וע"כ דקאי למ"ד יש אם למקרא[ ולכן לא דריש ר' 
אבהו מלא יאכל דס"ל יש אם למסורת והמסורת הוא לא יאכל 
בחול"ם, ולכן הוצרך לומר דבכ"מ שנאמר לא תאכל וכו', אף 

 איסור הנאה במשמע, עכ"ד הבית האוצר.
 

דיש להוכיח מדינין דמעשה  )דף כ"ט.(וד פרשת נח ד שברא וכתב
וריש ומעשיר, ואם מדם עדיף, דאם מעשה שמים עדיף ה' א

יתן לזה, ואמאי יש ו רוכב שמים יוציא מזה ,אחד גזל מחבירו
 שופטים בארץ, אלא להורות דמעשה אדם עדיף עיי"ש.

 
מעשה דהא אם , )דף ל"ה:(הגדה של פסח זכרינו לחיים ואיתא ב

מסכת תליא בהא, דאיתא ב אדם עדיף ממעשה שמיםבני 
דרש בר קפרא גדולים מעשה צדיקים יותר  ,)דף ה.(כתובות 

ממעשה שמים וארץ, דאלו במעשה שמים וארץ כתיב אף ידי 
ידיהם של יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, ואילו במעשה 

צדיקים כתיב מכון לשבתך פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך, 
ור' חייא שמו ויבשת ידיו יצרו, ומשני ידו  השיב בבלי אחד

כתיב עיי"ש, מבואר מזה דאי דרשינן המסורת דידו כתיב מוכח 
דמעשה צדיקים גדולים ממעשה שמים וארץ, משא"כ אם 
דרשינן הקרי, דידיו קרינן, לא דרשינן הכי ומעשה שמים וארץ 

 .קיםגדולים ממעשה צדי
 

ל, כיון דכתיב ובזה יבואר שייכות הלכה זו להפסוק הנ"
שופטים ושוטרים תתן לך, דצריכין להושיב דיינים ולקיים את 

והטעם הוא משום דמעשה בני אדם עדיף, וס"ל יש אם  הדינין,
למסורת, וס"ל כר' אבהו, וס"ל חולין שנשחטו בעזרה לאו 

רשאי לישאל על קרבנו גם אחר זביחה, דהרי לפי"ז ודאורייתא, 
שחיטת חולין בעזרה אינו אסור לא יהא בכך שום איסור דהרי 

, שפיר יתכן לומר דכהני הוי שלוחי דידן מדין זכיהומה"ת, 
א"כ לא חלו דיני כהונה על וכיון דכהנים הוי שלוחי דידן, 

נגע מרים,  פנחס רק בזמן יהושע, ונמצא שלא היה ראוי להסגיר
שאהרן הסגירה, ומוכח דקרוב רואה נגעים וא"כ ה"ה  ובהכרח

 ולכן נסתפק בדין זה ודו"ק. שראוי לדון,
 

 hoilmoshe@gmail.com להערות:

 כאן תוכלו להוריד גיליונות פרשת השבוע מידי שבוע:
www.ladaat.net/gilionot.php
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