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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד 
לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים 

אלה המצות אשר צוה ה' את  ולעיל מיניה כתיב לאמר:
 משה אל בני ישראל בהר סיני:

 
   ה בפרשת בהעלותךוהנבס"ד לבאר סמיכות הפרשיות, דהנ

ת וידבר ה' אל משה במדבר סיני בשנה השני ,כתיב א(-)פרשה ט
ויעשו בני ישראל  :לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון לאמר

ה שבראש פרש, )פיסקא ס"ז(ואיתא בספרי  :את הפסח במועדו
ולמה לא פתח בזו, מפני שהוא  הספר לא נאמרה עד אייר,

גנותן של ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא 
 בלבד עכ"ל. אלא פסח זו הקריבו

 
הואיל  ,תנא דבי רבי ישמעאל ,)דף ל"ז:(קידושין מסכת ואיתא ב

ונאמרו ביאות בתורה סתם, ופרט לך הכתוב באחת מהן לאחר 
)ד"ה ופרט אף כל לאחר ירושה וישיבה, ופירש"י  ,ירושה וישיבה

גבי מלך כתיב כי תבוא אל הארץ וגו' וירשתה וישבתה בה  ,לך(
ואמרת אשימה עלי מלך עיי"ש, ובתוס' ד"ה הואיל, אחרי 

או דברי רש"י בפרשת בהעלותך הנ"ל כתבו, ואם תאמר שהבי
, וי"ל דס"ל כתנא דהכא כי אם פסח אחד ולמה לא הקריבו

דאמר שכל מקום שנאמר ביאה אינו אלא אחר ירושה וישיבה, 
וה"נ גבי פסח דכתיב ביאה היינו שנתחייבו רק כשיבואו 

  , ופסח ראשון עצמו עשו על פי הדיבור עיי"ש.לארץ
 

כתב לתרץ קושית התוס', דמשו"ה  )פרשת בהעלותך(קח ובמעשה רו
ד"ה  )שם(סכת פסחים התוס' במדהנה לא הקריבו פסח במדבר, 

לא עלה לרגל, ר' יהודה בן בתירא דהטעם דמאליה כתבו, 
פטור מפסח כמו ומי שאין לו קרקע  ,שלא היה לו קרקע משום

ישראל במדבר שלא בני ומעתה כל זמן שהיו מראיה עיי"ש, 
ה להם חלק בארץ ישראל היו פטורים מקרבן פסח, ומה הי

ה על פי הדיבור כמש"כ שהקריבו פסח ראשון היה הוראת שע
עה"פ ביום  י"ח(-)פרשה ט"ו, ומבאר הדבר, דבפרשת לך התוס'

ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ 
יז"ל אמירתו של הקב"ה כאלו היא עשויה הזאת וגו', כתב רש

א"ר הונא בשם  ה"א(-)פ"בכ"ל, וכן איתא בירושלמי מסכת חלה ע
לזרעך אלא כאן כתיב  יןאלזרעך אתן  ר' שמואל בר נחמן,

, ולפי"ז ניתנה כבר ארץ ישראל לבני בר נתתי עיי"שכנתתי 
  ישראל והיה להם קרקע, אך במעשה המרגלים דהקב"ה 
נשבע אם יראה איש מאנשים האלה את הארץ וגו', ומעשה 

גלים היה בשנה השנית בסוף סיון כמבואר במסכת תענית המר
ולכן בשנה השנית שעדיין לא נגזר עליהם שלא יבואו  ,)דף כ"ט.(

  הקב"ה דהלא  ,לארץ ישראל היו יכולים לעשות הפסח
ו של הקב"ה חשוב תרהבטיח להם את ארץ ישראל ואמי

כמעשה, אבל אח"כ כשנגזר עליהם בחטא המרגלים למות 
יכולים לעשותו כיון דאז ניטל מהם הזכות  לא היובמדבר 

בארץ ישראל ולא היה להם קרקע, אבל אח"כ בימי יהושע 
כשכלו מתי מדבר ובניהם באו לארץ ישראל, חזרו ונראו 

עכ"ד, ולפי"ז צ"ב דאמאי נחשב להם גנות על  לעשות הפסח
שלא הקריבו הפסח, הא כיון דלא היה להם קרקע הרי הם 

 פסח.פטורים מלעשות קרבן 
 

 ,א"ר אלעזר ,אתמר ,)דף ח:(פסחים מסכת איתא בדאך י"ל, 
כי  ,שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן, כמאן

האי תנא דתניא איסי בן יהודה אומר כלפי שאמרה תורה ולא 
למד שתהא פרתך רועה באפר ואין יחמוד איש את ארצך, מ

ולדה מזיקתה, מזיקתה, תרנגולתך מנקרת באשפה ואין ח החי
והלא דברים ק"ו ומה אלו שדרכן לזוק אינן ניזוקין, בני אדם 
שאין דרכן לזוק על אחת כמה וכמה, אין לי אלא בהליכה 
בחזרה מנין, תלמוד לומר ופנית בבקר והלכת לאהליך מלמד 
שתלך ותמצא אהלך בשלום, וכי מאחר דאפילו בחזירה 

אדם שיש לו  בהליכה למה לי, לכדר' אמי דאמר ר' אמי כל
  .אין לו קרקע אין עולה לרגל עיי"שקרקע עולה לרגל וש

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

דמהאי טעמא היו פטורים  לוה"ה מקרבן פסח, א"כ י"
 ח, וממילא לא חשיב להו גנאי מה שנמנעומלעשות הפס

וד דס"ל דקרא ולא יחממלעשותה, משא"כ לאיסי בן יהודה 
אתיא לומר דשלוחי מצוה אינן ניזוקין, ולדידיה גם מי שאין לו 

, )סי' צ"ד(קרקע חייב בראיה ובקרבן פסח כמש"כ בשו"ת נובי"ת 
 שפיר י"ל דחשיב להו גנאי על מה שלא עשו הפסח.

 
, הכל חייבין בראיה חוץ מחרש )דף ב.(ואיתא במסכת חגיגה 

ים שאינם שוטה וקטן וטומטום ואנדרוגינוס ונשים ועבד
ור )זכאיתא, בשלמא נשים כדאמרן  ד.( )דףמשוחררים וכו', ולקמן 

אלא עבדים מנלן, אמר רב הונא אמר רב אמר  ,להוציא את הנשים(
קרא אל פני האדון ה' מי שאין לו אלא אדון אחד יצא זה שיש 
לו אדון אחר, הא למה לי קרא, מכדי כל מצוה שהאשה חייבת 

שאין האשה חייבת בה אין העבד  בה עבד חייב בה וכל מצוה



 

 ב 

חייב בה דגמר לה לה מאשה, אמר רבינא לא נצרכא אלא למי 
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
ו קרקע, וכתב לתרץ, דשפיר פטור כיון שאין לבלא"ה ד

משכחת לה דיש לו קרקע, היכא דנשא אשה שהיתה בת יורשת 
פטור מראיה  נחלה ומתה וירשה, ולכן צריך קרא דאעפי"כ הוא

 עכ"ד. מפני שיש לו אדון אחר
 

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

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

וידחה הלאו דלא יהיה קדש, ותירצו כיון דבדידה ליכא עשה 
דאין אשה מצווה על מצות פו"ר והלאו שייך גם אצלה, לא 

דאי ס"ל אשה מצווה על אמרינן עדל"ת עיי"ש, מבואר מזה, 
יכולה להנשא "כ שפיר מצוה פו"ר וגם בדידה איכא עשה, א

דאמרינן עדל"ת, ושפיר משכחת לה  בן חורין ציעבד וח לחצי
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 

חורין פטור מראיה, תיפ"ל  האדון ה' דחצי עבד וחצי בן
דבלא"ה פטור משום שאין לו קרקע, ולכאורה מוכח מזה דלא 

 כר' אמי, ואף מי שאין לו קרקע עולה לרגל.
 

"ל, והבעל הטורים סוף פ' בחקתי עה"פ אלה המצות כתב וז
"ו תי"ו עולה תרי"ב, והוא דמצות במילוי כזה מ"ם צד"י ו

ח מצות עכ"ד, בגימטריא תלמידי חכמים ע"ש חכם לב יק
ודבריו תמוהים דהרי קיי"ל דתרי"ג מצות נתנו למשה מסיני 
ומדוע בא הרמז על תרי"ב, ועוד הגימטריא תלמידי חכמים 

כתב לבאר דברי הבעל  )פרשת בחקותי(צ"ב, ובספר מעשה רוקח 
נחלקו בית שמאי ובית  )דף ס"ב:(יבמות מסכת הטורים הנ"ל, דב

בשני זכרים וילפינן לה צאין ס"ל דיוהלל במצוות פו"ר, דב"ש 
ממשה שפירש מאשתו לאחר שהיו לו שני זכרים, וב"ה 
אומרים דבעינן זכר ונקיבה כברייתו של עולם, והלכתא כב"ה 
בכה"ת ושאני משה דעפ"י הדיבור היה, ובטעם דמשרע"ה לא 
קיים מצות פו"ר כתיקונה, י"ל עפי"מ דקיי"ל בשו"ע אבהע"ז 

בתורה כבן עזאי אינו מחוייב לישא דמי שנפשו חשקה  )סי' א'(
דבן עזאי לא נשא אשה  )דף ס"ג:(יבמות מסכת איתא בדאשה, וכ

 אמר מה אעשה ונפשי חשקה בתורה.
 

אמנם הא גופא טעמא בעי, דהרי קיי"ל בכל המצוות דאין 
לימוד התורה דוחה שום מצוה דאורייתא, ולמה כאן נדחה 

משום דכל המלמד מצות פו"ר מפני לימוד התורה, וי"ל הטעם 
את בן חבירו תורה כאלו ילדו, וא"כ כשלומד תורה ומלמדה 
לאחרים ה"ה כאלו קיים מצות פו"ר, אך התינח לב"ש דסגי 
בשני זכרים א"כ ע"י שילמד לשני תלמידים שפיר קיים מצות 
פו"ר כיון דהו"ל כאלו ילדם, אבל לב"ה דבעינן בן ובת לא 

לנשים, ובזה יבואר הרמז שייך טעם זה דהרי אסור ללמד תורה 
בכאן דמצות במילוי עולה תרי"ב דבאמת משרע"ה לא קיים 
רק תרי"ב מצות, כיון דקיי"ל כב"ה דבעינן זכר ונקיבה, ומה 
שפירש מן האשה עפ"י הדיבור היה, ולזה מדייק הכתוב אלה 
המצות דהיינו תרי"ב אשר צוה ה' את משה דייקא, היינו 

אם כמספר מצות שעולה  למשה רבינו בעצמו לא צוה כי
תרי"ב, דהא משה לא נתחייב במצות פו"ר שנפשו חשקה 
בתורה, והיינו דת"ח שנפשו חשקה בתורה רשאי לבטל ממצות 
פו"ר כבן עזאי, והוא מה שרמז בגימטריא תלמידי חכמים 
דת"ח שנפשו חשקה בתורה ג"כ יכול לבטל ממצוה הנ"ל כבן 

מצות, דחכם לב עזאי, ושפיר סיים הבעה"ט חכם לב יקח 
כמשה רבינו ע"ה שנפשו חשקה בתורה, יקח מצות במילוי 
עולה תרי"ב שיפטר ממצוה אחת היא מצות פו"ר, ולכך ת"ח 

 בגימטריא תרי"ב עכת"ד.
 

תניא ר' נתן אומר בש"א שני  )דף ס"ב.(יבמות מסכת ואיתא ב
זכרים ושתי נקיבות, ובה"א זכר ונקיבה, א"ר הונא מ"ט דר' 

ב"ש, דכתיב ותוסף ללדת את אחיו את הבל, הבל נתן אליבא ד
ואחותו קין ואחותו, וכתיב כי שת לי אלקים זרע אחר תחת 

, ורבנן )אלמא תשלומין בעי ולא סגיא בלא שני זכרים ושתי נקיבות(הבל כי הרגו קין, 
  .אודיי הוא דקא מודית עיי"ש

 
א ידזה תל ,כתב )פ"א מי"ג אות ג'(עמ"ס עדיות ות ובספר שושן עד

בפלוגתת חכמים וריב"ב אם אשה מצווה אפו"ר, דא"א דנשים 
מצוות בפו"ר שפיר יל"פ הא דאמרה חוה כי שת לי אלקים 
דהוא לשון תשלומין כיון דהיתה מחויבת להשלים ולהוליד 
עוד זכר לקיים מצות פו"ר, משא"כ א"א דאין אשה מצווה על 

א פו"ר א"כ אין לפרש מ"ש כי שת מלשון תשלומין דהרי ל
שייך לגבה ענין תשלומין כיון דפטורה מפו"ר, ועכצ"ל 
דאודויי הוא דקא מודית, ועפי"ז כתב דגם לתנא דידן 
בפלוגתת ב"ש וב"ה י"ל נמי דנחלקו בזה, דב"ש סברי שני 

תשלומין  ןזכרים ילפי מחוה דאמרה כי שת וגו' דס"ל שלשו
הוא דאשה מצווה אפו"ר, וב"ה לא ילפי מינה משום דס"ל 

 ה לשון תשלומין כיון דפטורה מפו"ר עיי"ש.דאינ
 

, אלה המצות אשר צוה ה' את רשיותובזה יבואר סמיכת הפ
משה, ורמז לן קרא שמרע"ה קיים רק תרי"ב מצות, דלא קיים 

שאמרה חוה כי שת לי פו"ר דמצוותה בבן ובת דייקא, דמה 
אינו לשון תשלומין שהרי אשה אינה מצווה  תאלקים זרע אח

ומעתה לא משכחת לה בחצי עבד וחצי בן חורין דיש  על פו"ר,
פטור  ו קרקע, ותקשי למ"ל קרא דחצי עבד וחצי בן חוריןל

וע"כ דלא כר' תיפ"ל דפטור משום שאין לו קרקע, מראיה, 
אמי ואף מי שאין לו קרקע חייב בראיה ובקרבן פסח, ולפי"ז 
היו יכולים להקריב קרבן פסח במדבר, והוה גנות מה שלא 

יבו, ומהאי טעמא לא פתח הספר בפרשת הפסח שהוא הקר
גנותן של ישראל, ולכן סמך ענין לו וידבר ה' בחודש השני כדי 

 שלא לפתוח בגנותן של ישראל ודו"ק.



 

 ג 

עוי"ל בסמיכות הפרשיות, עפימש"כ בספר כרם חמד  ב(
לבאר מה דכתיב אלה המצות אשר צוה ה' את משה  )בפרשתן(

, דלכאורה צ"ב )פרשת בשלח(כת התורה וגו', עפימש"כ בספר חנו
, דשכר מצוה בהאי )דף ל"ט:(קידושין מסכת שיטת ר' יעקב ב

עלמא ליכא, הרי הקב"ה מקיים מצות התורה, וכיון דהזהירה 
התורה לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר ביומו תתן שכרו, 
א"כ לכאורה אסור לעכב שכר המצוות לעוה"ב דאית ביה 

 )סי' של"ט ס"ז(י' לפי"מ דקיי"ל בשו"ע חו"מ משום לא תלין, ות
האומר לחבירו צא ושכור לי פועלים שניהם אין עוברין משום 
בל תלין, זה לפי שלא שכרן וזה לפי שאין פעולתו אצלו, ולכן 
כיון דהתורה נמסרה לישראל על ידי משה דהיה שליח, ממילא 

י דלא שייך בה משום לא תלין ושפיר אמרינן דשכר מצוה בהא
עלמא ליכא, וזה שסיים הכתוב אלה המצות אשר צוה ה' את 
משה אל בני ישראל, דכיון דהמצוות ניתנו ע"י מרע"ה שהיה 

 שליח, לכן שכר מצוה בהאי עלמא ליכא עיי"ש.
 
אשר לכאורה מהקרא דכתיב ושמרתם את חקתי ואת משפטי  ו

דשכר מצוה איכא בהאי מוכח יעשה אותם האדם וחי בהם, 
הקרא קאי ד )דף קצ"ח(בהגדה ברית מטה משה  ככמש"עלמא 

גיע לו השכר בעוה"ז וחי כפשוטו דאם ישמור את המצות אז י
דילפינן תחיית המתים מקרא דישראל שהם  אך כתב שם ,בהם

עיי"ש, ולפי"ז ליכא  שומרים התורה יעמדו לתחיית המתים
 מכאן דשכר מצוה בהאי עלמא איכא.ה ראי

 
איתא בהם על תחיית המתים, הלא לכאורה למ"ל הקרא דוחי ו
, תניא ר' סימאי אומר מנין לתחיית )דף צ:(סנהדרין מסכת ב

המתים מה"ת, שנאמר וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם 
את ארץ כנען, לכם לא נאמר אלא להם, מכאן לתחיית המתים 

וכי להם  )דמשמע שהבטיח הקב"ה לאבותינו אברהם יצחק ויעקב שיתן להם ארץ ישראל,מה"ת 

 ניתנה והלא לבניהם ניתנה, אלא מלמד שעתידין לחיות ועתיד הקב"ה ליתן להם את אר"י(
 ומעתה מוכח מכאן דתחיית המתים מה"ת.עיי"ש, 

 
, דהא דילפינן תחיית כתב )דף י"ד.(בבגדי אהרן פ' בראשית אך 

אינה  דא"י ס"לתת להם ולא לכם, זהו רק אי המתים מדכתיב ל
ותינו דא"י מוחזקת מאב י ס"ל, משא"כ אמוחזקת מאבותינו

קרינן להם ניתנה מכאן לתחיית המתים דהא שפיר  האין ראי
 . עכ"ד

 
ד"ה והנה  )דף ג:(הנה המפרשים ]עיין באור חדש עמ"ס פסחים ו

הקשו על מש"כ רש"י דלכן לא פתח בזו מפני גנותן  ]שמעתי
שלא הקריבו קרבן פסח כל זמן היותן משום של ישראל, 

 )דף ג':(ר אלא פסח זו בלבד, לפימש"כ התוס' בפסחים במדב
ד"ה מאליה, דמי שאין לו קרקע פטור מלהקריב קרבן פסח 
כמו שפטור מראיה עיי"ש, א"כ מן הדין היו פטורים מקרבן 
פסח במדבר כיון שלא היה להם קרקע, וצ"ל דמה שעשו פסח 
אחד במדבר היתה הוראת שעה עפ"י הדיבור, וא"כ אין כאן 

 .ת במה שלא הקריבו כל ארבעים שנה עכ"קגנו

ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו, ובפשיטות י"ל, דאי ס"ל 
א"כ היה להם קרקע ומחוייבים היו מן הדין לעשות פסח, וכיון 
שלא הקריבו קרבן פסח כל זמן היותן במדבר אלא פסח זו 

 שפיר נחשב להם גנות ולכן לא פתח בפרשה זו. בלבד,
 

אלה המצות אשר צוה ה' את סמיכות הפרשיות,  ומעתה יבואר
משה אל בני ישראל, שיהיה ע"י שליח כדי שלא לעבור על בל 

א ליכא, ולכאורה מהקרא אשר ושכר מצוה בהאי עלמ תלין,
עלמא איכא, וע"כ  שה אותם האדם מוכח דשכר מצוה בהאייע

דהקרא אתיא לתחית המתים, ולכאורה הא זה ילפינן מהקרא 
י את בריתי אתם וגו', וע"כ דא"י מוחזקת וגם הקימות

פי"ז היה להם מאבותינו ולא ידעינן משם תחית המתים, ול
ולכן וידבר קרקע ונחשב להם גנות במה שלא הקריבו הפסח, 

ה' אל משה וגו' באחד לחדש השני בשנה השנית וגו' ולא פתח 
במה שנאמרה להם בחדש הראשון בשנה השנית, מפני גנותן 

 ו"ק.של ישראל וד
 

**** 
 

לבני ישראל מבן ויאמר ה' אל משה פקוד כל בכור זכר 
ואיתא במדרש  חדש ומעלה ושא את מספר שמתם:

)ובעץ יוסף הגירסא  תינוק שנולד לששה ,ילמדנו רבינו ,תנחומא

מהו לחלל עליו את השבת, כך שנו  ,חדשים לשמונה(
אין מחללין עליו  ,תינוק שנולד לששה חדשים ,רבותינו

כו', ספק בן תשעה בן שמונה אין מחללין את השבת ו
עליו את השבת וכו', ואיזהו בן שמונה כל שאין שערו 
וצפרניו ושפתיו נגמרין, רשב"ג אומר כל שאינו חי 

מה סמכה דעתו , אלא נפל, ובאינו לחדשיו ,שלשים יום
שאין הבכורות נפדין אלא לפי  ,תורה , לדברשל רשב"ג

עיי"ש,  חדש תפדהשנאמר ופדויו מבן לשלשים יום, 
 וצ"ב מפני מה נתעורר בכאן בשאלה זו.

 
תניא ר' שמעון בן  ,)דף קל"ה:(דאיתא במסכת שבת  ,והנבס"ד

גמליאל אומר, כל ששהה ל' יום באדם אינו נפל שנאמר ופדויו 
, )מדתלי בהכי שמע מינה עכשיו נתברר שהוא בן קיימא ולא קודם לכן( מבן חודש תפדה

נו נפל שנאמר ומיום השמיני והלאה ימים בבהמה אי שמונת
, )שלשים יום באדם ובבהמה ח' ימים(ירצה לקרבן וגו', ופריך, הא לא שהה 

)דילמא  מהלינן ליהי היכ )שום קטן ביום השמיני בשבת(מימהל  ,ספיקא הוי

, אמר רב אדא בר אהבה נפל הוא ולא חזי למול ועושה חבורה שלא לשם מצוה(
שפיר קא  )אם כלו לו חדשיו(חי הוא אם  שך,פה נמלין אותו ממ

, ואלא )שחוטה הוא ולא חבורה היא( ואם לאו מחתך בבשר הוא ,מהיל
 ,ספק בן ז' ספק בן ח' אין מחללין עליו את השבת ,הא דתניא

אם חי הוא שפיר קא מהיל ואם  ,שךפה ננמהליה ממאמאי, 
 חומינ, אנא ורב אמר מר בריה דרבינא לאו מחתך בבשר הוא,

)הא לא נצרכא  ,מהלינן ליה מינ, מימהל הכי ריה תרגימנאבר זכ

)דאמר דחו  אלא למכשירי מילה ואליבא דר' אליעזר דקתני אין מחללין(

  .שכלו לו חדשיו אבל ספק אין מכשירין דוחין דילמא לאו בר מימהל הוא(שבת ה"מ דקים ליה בגויה 



 

 ד 

אלא מחתך בבשר  בר אהבה דאינוחשוב כמת כדקאמר רב אדא אם נפל גמור )אמר אביי כתנאי 

להביא  ,וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה ,חבורה( אוהוי או לא
בן שמונה שאין שחיטתו מטהרתו, ר' יוסי בר' יהודה ור' אלעזר 

 ,מיפלגיא מאי לאו בהא ק ,תו מטהרתושחיט בר' שמעון אומרים
 ,אמר רבאומר סבר מת הוא,  )לפיכך שחיטתו מטהרתו(דמר סבר חי הוא 

)אי  אי הכי אדמיפלגי לענין טומאה וטהרה ליפלגי לענין אכילה

מת הוא, וריב"י וראבר"ש סברי , אלא דכו"ע מותר באכילה בשחיטתו אם לאו(
 מינו אע"ג דמתה הוא שחיטתה מטהרתה הכא פה לאכטרפה, טר

טרפה היתה לה שעת הכושר  ,פה, לא דמי לטרלא שנא, ורבנן
 .האי לא היתה לה שעת הכושר וכו' עיי"ש, )לישחט וליטהר קודם שנטרפה(

 
והנה הרי"ף פסק כברייתא דספק בן שבעה ספק בן שמונה אין 
מחללין עליו את השבת, והקשה הרשב"א והרמב"ן, דהרי 
בגמרא העמידו הברייתא לענין מכשירין ואליבא דר"א, וא"כ 

שירין אינו דוחין לא אתיא אליבא דהלכתא, דהלא קיי"ל דמכ
 את השבת עכ"ק.

 
ליישב שיטת הרי"ף, דאיתא  )חיור"ד סי' י"ז(וכתב בשו"ת חתם סופר 

שילדה אם אין ידוע שכלו לו חדשיו בהמה  ס"ב(סי' ט"ו )ביור"ד 
וכתב  אסור לשחטה משום ספק נפל עד תחלת ליל שמיני,

 וז"ל, והנך ז' ימים בעינן מעת לעת )סק"ג(הפמ"ג במשבצות זהב 
סוף יום א' אם הגיע תחלת ליל מוצאי שבת  דוקא ולא אם נולד

צא מכלל נפל, דא"כ מאי פריך בשבת דף קל"ו מימהל היכי הא י
ימים שלא מעת לעת, מאי פריך ז' סגי בהמתנת לצאת מחשש נפל  י)דהיינו דאי נימא דכדמהלינן 

ר עברו ז' ימים שלא מעת היכא מהלינן בשבת, והא משעה שנולד בשבת הקודם עד שבת דהאידנא כב

 אלא ודאי כדאמרן עכ"ל. לעת ונפיק מכלל נפל(
 
הג"ה מהג"מ ר' שמחה אבד"ק בוברקא וז"ל, להיותי שם נכתב ו

נמצא כעת בק"ק זאלקווא בעת הדפסת דף זה אמרתי לבל 
הרב המחבר המנוח ז"ל היה אלופי ומיודעי למנוע הטוב היות 

שול להיות מצרף לכסף , להרים מכריע אבי הגאון המנוח ז"לו
ס של הרב המחבר דברי שגגה ווכור לזהב מה שפלטה הקולמ

בין שני חצאי עיגול, מה שהביא ראיה  הזוויתי לדפוס דין וצ
ינן שם להדיא הא אמריכא מהלינן, משבת דאמרינן מימהל ה

 שלשים יום, ושמונת ימים דבאדם שעורא לצאת מכלל נפל 
 כ"ל. עוכו' באדם קיימינן בבהמה, ושם 

 
וכתב החת"ס, דהנה אם כי דברי הפמ"ג הם שגיאה בלי ספק 
ושגיאות מי יבין, מ"מ גברא דכוותיה מצוה לחפש אחריו במה 

דהנה העולם מקשים גה ומה עלה על דעתו הגדולה, ונראה, ש
הוא מימהל היכי מהלינן  מאי פריך הש"ס הא לא שהה ספיקא

נפל נינהו, ולכן  ליה דילמא לא שהה הוי רובא דלאו וכו', מנא
 לענין פדיון הבן דממונא ואין הולכין בממון אחר הרוב אמר

מכלל נפל, אבל לגבי  רחמנא לשהות עד ל' שאז ודאי יצא
איסורים כמילה בשבת סמכינן ארובא ותו לא קשה מימהל היכי 
מהלינן, ולפי"ז י"ל דהפמ"ג ס"ל בישוב קושיא זו דסתמא 

לאדם בטבע הזמן דנפקי  דהש"ס לא ס"ל לחלק כלל בין בהמה

ה"ק רשב"ג דגבי אדם עד שלא שהה ז' ימים פל, אלא מכלל נ
הוי ספק נפל, וכששהה ז' ימים יצא מכלל ספק נפל ונכנס לרוב 

' יום אפילו מיעוטא נפלים ליכא, דלאו נפלים, וכל ששהה ל
נמצא אחר ז' ימים סמכינן לענין איסורא בין בבהמה בין באדם, 

ענין ממון מיעוטא דנפלים ולכן לא סמכינן לחיישינן לועדיין 
, משום עד שיהא בן ל', והא דנקט רשב"ג ח' בבהמה ול' באדם

והיתר שייך בבהמה וממונא שייך  דמילתא דאיסור ורחאא
' באדם, אבל לעולם ולבאדם, וגם קראי דמייתי איירי ז' בבהמה 

בין בהמה לאדם אלא כל ששהה ז' ימים הוה רובא אין חילוק 
ים ול' ימים הוי כולו לחיים, וא"כ הא דפריך הא לא שהה לחי

ספיקא הוי אז' ימים פריך ומימהל היכא מהלינן ומדפריך הכי 
, זהו נ"ל שפיר דייק הפמ"ג דגבי בהמה נמי בעינן מעת לעת

 .טעותו של הגאון ז"ל
 

ומ"מ אליבא דהלכתא אינו אמת ולא בעי בז' דבהמה מעת לעת, 
לקדושה בקדשים ולאכול בחולין,  ומיד בכניסת הלילה חזי

ולענין קושית העולם הנ"ל דמאי פריך מימהל היכא מהלינן נימא 
דעד ל' יום הוי רוב שאינן נפלים, ועל כן לענין פדיון בכור דהוא 

ורי מילה בשבת סמכינן ממון לא אזלינן בתר רובא אבל לענין איס
תקשי אכתי תרץ דאה"נ הו"מ לתרץ הכי, אלא דא"כ ארובא, יש ל

אליבא דרשב"ג דהולכין בממון  )דף צ"ב.(לרב דס"ל במסכת ב"ב 
דלדידיה אין לתרץ כנ"ל דמשוי ליה לתוך ל' אחר ז' חר הרוב, א

כרוב ושאני בין ממונא לאיסורא, שהרי גם לענין ממונא ס"ל לרב 
אליבא דרשב"ג דהולכין אחר הרוב, וע"כ דכיון דרחמנא אמר 

הוי ספק נפל ולא רוב חי ומיעוט  ופדויו מבן חודש תפדה שעד ל'
נפלים, מהשתא כיון דהוי ספק נפל שפיר מקשה הש"ס מימהל 
היכא מהלינן, וע"ז בא רב אדא בר אהבה תלמידו של רב ומתרץ 
אליבא דרב דמהלינן ממנ"פ, וחידש לנו דאליבא דרב ההכרח 

 לומר דמחתך בבשר בעלמא הוא.
 

"ף, דעד כאן לא ומעתה שפיר מיושב קושית הראשונים על הרי
איצטריך הש"ס לאוקמי ברייתא דספק בן ז' ספק בן ח' לענין 
מכשירין ואליבא דר"א, אלא משום דרב אדא בר אהבה חידש 
לן הך דממנ"פ מהלינן כיון דמחתך בבשר בעלמא הוא, וכ"ז 
איצטריך רק אליבא דרב דס"ל הולכין בממון אחר הרוב וקשה 

דאין הולכין בממון  יי"לדק מימהל הכיא מהלינן, אבל לדידן
ל' יום לא הוי ספק נפל אחר הרוב, ושפיר י"ל דעד שלא שהה 

אף דלגבי פדיון  כ"אלא רובא לאו נפלים ומיעוטא נפלים הוי, ע
אמרה תורה דרק מבן ל' ראוי לפדות התם היינו משום דאיירי 
לענין ממון, אבל לענין מילה בשבת סמכינן ארובא ככל איסורי 

ן בתר רוב ושפיר מהלינן, וא"כ לא איצטריך כלל ניתורה דאזל
לחידושו של רב אדא בר אהבה דמחתך בבשר בעלמא, וממילא 
תו לא נצטרך לאוקמי שמעתתא דספק בן ז' ספק בן ח' אין 
מחללין השבת לענין מכשירין וכר"א, דבלא"ה ניחא כיון 
דדוקא לענין מי שלא שהה ל' יום דהוי רוב לחיים סמכינן ארוב 

הלינן, אבל בספק בן ז' ובן ח' מספיקא אין לדחות את השבת, ומ
 ולכן שפיר הביאה הרי"ף להלכה עכ"ד החת"ס.



 

 ה 

ון אחר הרוב, שפיר י"ל מבואר מזה, דאי ס"ל אין הולכין בממ
הוי נפל הכוונה דמיעוט נפלים ורובא לאו נפלים,  דהא דעד ל'

כרב  ומשו"ה שפיר מהלינן כיון דהוי רובא להתירא, ולא ס"ל
תך בבשר בעלמא, די"ל אדא בר אהבה דממנ"פ שרי כיון דמח

פה דחייב בה על החבורה ועל נטילת נשמה וכמו דלא גרע מטר
, ולפי"ז תינוק שנולד לח' חדשים אין )שם(שהקשה הרשב"א 

  .מול מכח ממנ"פרשאין ל
 

ין בממון אחר הרוב ומעתה עכצ"ל דהא משא"כ אי ס"ל הולכ
חודש תפדה משום דמקמי הכי הוי  דאמרה תורה ופדויו מבן

ספק נפל ספק חי, דאלו הוי רוב חיים הוי סמכינן ע"ז גם לענין 
ממון לפדות קודם ל', וא"כ בהכרח צ"ל דהא דמהלינן ביום 
השמיני היינו כסברת רב אדא בר אהבה דמחתך בבשר 
בעלמא, ולפי"ז י"ל דגם בן ח' יהא שרי למולו בממנ"פ דהרי 

 א הו"ל מחתך בבשר בעלמא.אי לאו בר קיימא הו
 

כתב לבאר  )אות ב'(והנה בשו"ת שם אריה בקונטרס רוב וספק 
הטעם דאין הולכין בממון אחר הרוב, לפימש"כ התומים 

ליישב קושית המהר"י באסאן אמאי  )סי' כ"ג(בקונטרס תקפו כהן 
אמרינן ספיקא ממונא לקולא הא איכא ספיקא דאיסור גזל 

לכה שנאמר דהמוציא מחבירו עליו לאידך, ותי' דכך הוא הה
הראיה, ואם אין התובע יכול להוכיח שממון זה שלו הוא 
נשאר הממון ביד המוחזק והרי הוא שלו לגמרי, וכהא 

לענין ממזר ודאי ולא ממזר ספק, וכן  )דף ע"ג.(דדרשינן בקידושין 
עשירי ודאי ולא עשירי ספק, ה"נ  )דף ז.(גבי מעשר בהמה בב"מ 

רשינן לא תגזול ודאי ולא ספק, והיינו דהתורה בלא תגזול ד
אמרה דמספק אין להוציא ממון והמוציא מחבירו עליו הראיה 
עיי"ש, וי"ל דהיינו טעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב 

דלכן  )שם(משום דגם רוב הוי ספק כדברי השיטמ"ק בב"מ 
בקפץ אחד מן המנויין לתוכן לא אמרינן דליבטל ברובא, 

רי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק ורוב עדיין משום דעשי
הוי ספק עיי"ש, משו"ה אין הולכין בממון אחר הרוב דסו"ס 
הוי עדיין ספיקא, וספק ממון לא אסרה תורה כלל, והביא 

דלזה אין הולכין בממון אחר הרוב  )סי' שמ"ט(מתרומת הדשן 
משום דהמוציא מחבירו עליו הראיה ורוב ל"ה ראיה, וביאור 

ברים דכיון דרוב עדיין הוי ספק לכך ל"ה ראיה ומשו"ה הד
  .א"א לילך בממון אחר הרוב

 
ועפי"ז י"ל דרב ושמואל לשיטתייהו אזלי, עפימש"כ הפליתי 

אם הולכין  )דף פ"ה.(דרב ושמואל דפליגי ביומא  )סי' ס"ג סק"א(
בפקוח נפש אחר הרוב, פליגי בהאי סברא, דרב ס"ל דרוב הוי 

כין בפק"נ אחר הרוב, ושמואל ס"ל דרוב עדיין ודאי ולכן הול
הוי ספק משו"ה אין הולכין בפק"נ אחר הרוב עיי"ש, ולהנ"ל 
מבואר דרב לשיטתיה דרוב הוי ודאי משו"ה ס"ל דגם בממון 
הולכין אחר הרוב, משא"כ שמואל לשיטתיה דרוב עדיין הוי 
ספק משו"ה ס"ל דאין הולכין בממון אחר הרוב, דכיון דרוב 

ספק לא הוי ראיה והמוציא מחבירו עליו הראיה ובלא"ה  הוי
  .הוי היתר גמור עכ"ד

 
, משיצא מכלל כתב מבן חדש ומעלהעה"פ רשיז"ל הנה ו

נפלים הוא נמנה ליקרא שומר משמרת הקודש, א"ר יהודה בר 
שלום למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטן שנאמר 

בפתח מצרים ילדה  אשר ילדה אותה ללוי במצרים עם כניסתה
אותה ונמנית בשבעים נפשות שכשאתה מונה חשבונם לא 

  .אחת והיא השלימה את המנין עכ"לתמצאם אלא שבעים חסר 
 

אך כ"ז א"ש אי אמרינן דיוכבר השלימה את החשבון, אך 
דכשבאו לגבול מצרים  )פרק ל"ח(איתא בפרקי דר' אליעזר 

ני בניו במצרים נתייחסו כל הזכרים ששים ושש איש ויוסף וש
הרי תשעה וששים, וכתיב בשבעים נפש, מה עשה הקב"ה 
נכנס במנין עמהם ועלו במספר שבעים נפש לקיים מה שנאמר 

 ס"ט(-)פרשה צ"דאנכי ארד עמך מצרים וכו', וכן הוא במדרש רבה 
 די"א דהקב"ה השלים עמהן את מנין שבעים עיי"ש.

 
ייקא להשלים והנה המפ' כתבו הענין בזה דהוזקק הקב"ה ד

לשבעים נפש, עפי"מ שהקשו כיצד יצאו ממצרים לפני 
שנשלם הזמן דארבע מאות שנה שנגזר על ישראל להיות 
במצרים, ותירצו דע"י שהשכינה ירדה עמהם למצרים, 
השכינה היא שהשלימה את יתר הזמן, וי"ל דבעבור זה ירדה 
השכינה עמהם להשלים חשבון שבעים נפש, כדי שיוודע לעין 

, למצרים ובכך נשלמו הד' מאות שנה ל שהקב"ה ירד עמהםכ
   .ה מוכח דהקב"ה השלים להשבעים נפשעכ"ד, ומז

 
אמנם הרי אין זה מוכרח כלל דהרי בלא"ה נשלם הזמן, משום 
דחשבינן הד' מאות שנה מעת שנולד יצחק, כמש"כ רשיז"ל 

ומר עה"פ כי גר יהיה זרעך, ותו אין הכרח ל י"ג(-)פרשה ט"ופר' לך 
לומר דהשכינה השלים  דהשכינה השלים הזמן וליכא ראיה

  .להשבעים נפש
 

איתא, א"ר אבהו א"ר אלעזר מפני מה  ב.(")דף לנדרים מסכת וב
נענש אאע"ה ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנה, מפני 
שעשה אנגרייא בת"ח, שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו, 

כדכתיב וירק את חניכיו  וכתב שם הר"ן שהוליכן למלחמה
כתב בספר תולדות יצחק דהיינו בני אדם שחנך לתורה עיי"ש, ו

 )דף י:(תענית מסכת ש רק לפי"מ דאמרינן בא"זה ד )פרשת תולדות(
שאמר יוסף לאחיו אל תרגזו בדרך, אל תתעסקו בדבר הלכה, 
א"כ בזה שהוליכן אברהם אבינו למלחמה לא היו יכולין 

טלם מדברי תורה, ושפיר י"ל דלכן נענש ללמוד בדרך וא"כ בי
)הובא אאע"ה ונשתעבדו בניו למצרים, משא"כ לפי"ד המדרש 

דאל תרגזו בדרך היינו אל תפסיקו מדבר  שם בתוס' ד"ה אל תרגזו(
הלכה, א"כ לא ביטלם מדברי תורה במה שהוליכן למלחמה 

   דהרי היו יכולין ללמוד בדרך.
 



 

 ו 

פריך הגמ' אהא דאמר ר'  )שם(דהלא בתענית  צ"ב, ורהאכלו
 רך, איני והאמר ר' אלעאי בר ברכיהאלעזר דאסור ללמוד בד

שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ביניהן דברי תורה 
ראויין לישרף, שנאמר ויהי המה הולכים הלוך ודבר והנה רכב 
אש וסוסי אש ויפרידו בין שניהם, טעמא דאיכא דיבור הא ליכא 

 )מיבעי לי' באורחא(ף, ומשני לא קשיא הא למיגרס דיבור ראויין לישר
דרק דבר הצריך עיון עיי"ש, הרי  )במלתא דבעי לי' לעיוני לא(הא לעיוני 

אסור ללמוד בדרך, משא"כ למיגרס בלא עיון איכא חיוב ללמוד 
אף בדרך, וא"כ אף לדברי הגמ' ל"ש לומר דחטא אאע"ה במה 

ה, דהא למיגרס שלקח ת"ח למלחמה משום שבטלן מדברי תור
ך מש"כ איכא חיובא אף כשהולך בדרך, ועיין בספר צדה לדר

ג"כ גמרא הנ"ל עיי"ש, ומובא  העל בעל הלבושים דאשתמיטתי
 עיי"ש. )סי' כ'(בסוף ספר באר שבע בקונטרס באר מים חיים 

 
אך אפשר לומר, דבאמת צריך ביאור במה נחלקו הגמ' והמדרש, 

ה והמדרש ס"ל דאמר להם דהגמ' ס"ל אל תתעסקו בדבר הלכ
אל תפסיקו בדבר הלכה, דהא י"ל דמה דאמרינן בגמ' דאמר 
להם אל תתעסקו בדבר הלכה היינו לעיוני, והמדרש דס"ל 
דאמר להם אל תפסיקו מדבר הלכה היינו למידרש, ופליגי על 
מה הזהיר להם יוסף אם על שלא יעיינו בדבר הלכה או על שלא 

ינא ליכא נפק"מ דלכו"ע צריך יפסיקו מלמיגרס, ולפי"ז לד
 למיגרס באורחא ואסור לעיוני, וצ"ב במה נחלקו.

 
וראיתי בכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א מזוויהל פרשת חיי שרה 

)דף שכתב, די"ל דפליגי בהא דאיתא בסוף מסכת הוריות  )שנת תש"ס(

סדורות לו )רב יוסף קרי לי סיני לפי שהיו משניות וברייתות דפליגי אי סיני עדיף  י"ד.(

ברש"י ד"ה  )דף ס"ד.(]ועיין בברכות  כנתינתן מהר סיני אך לא הי' מפולפל כרבה(
סיני, שכתב סיני היו קורין לרב יוסף שהי' בקי בברייתות 

)חריף ומפולפל בתורה אעפ"י שאין משנה וברייתא הרבה[, או עוקר הרים עדיף, 

גי, דהש"ס עיי"ש, ולפי"ז אפשר לומר דבהא פלי סדורין לו כל כך(
דילן ס"ל דעוקר הרים עדיף וא"כ צריך ללמוד בעיוני והוא 
עיקר הלימוד הרגיל, ולכן הוצרך להזהירם אל תתעסקו בדבר 
הלכה, שיפסיקו מלימודם בעיון, דבדרך אסור ללמוד בעיוני רק 
למיגרס מותר, אבל המדרש ס"ל דסיני עדיף, וא"כ שפיר 

למיגרס גם בדרך  הזהירם אל תפסיקו מדבר הלכה, שימשיכו
עכ"ד, ולפי"ז א"א דעוקר הרים עדיף ועיקר הלימוד הוא 
הלימוד בעיון, ואסור ללמוד בדרך בעיוני, ולפי"ז ביטלם 
אאע"ה מלימוד בעיון, אז י"ל דנענש אאע"ה במה שהוליכן 
למלחמה, משא"כ א"א דסיני עדיף ועיקר הלימוד הוא למיגרס 

"כ לא ביטלם אאע"ה וזה מותר ללמוד אף כשהולכין בדרך, א
 מלימוד התורה ע"י שהוליכן למלחמה.

 
כתב לבאר טעם  )דף שצ"ח(ובספר לבית יעקב בהדרן עמ"ס הוריות 

פלוגתתן אי סיני עדיף או עוקר הרים עדיף, דתליא בפלוגתת 

הראשונים אי אמרינן דרוב הוה ודאי או רוב הוה ספק, 
נגד הסברא דלכאורה צ"ב למאן דס"ל דעוקר הרים עדיף, דהוא 

, ויש להסביר )שם(דהכל צריכין למרי חטיא כדאיתא בהוריות 
דבאמת יותר ממה שנכתב ונשנה במשנה וברייתא, יש ויש אלף 
פעמים יותר ממה שלא נשנה, וארוכה מארץ מדה, ומה"ט במה 
שלא נשנה בהדיא בוודאי עוקר הרים עדיף, ומ"מ יובן המ"ד 

כמו ספק, פי' דזה אינו  דס"ל דסיני עדיף, משום דזה ודאי וזה
ברור באמת גמור דהחריף יכוין טפי להלכה יותר משאינו חריף 
כל כך, דהלא חזינן דב"ש אעפ"י שהיו מחדדין טפי, מ"מ כוונו 

, אשר ע"כ יש )דף י"ד.(ב"ה להלכה יותר מהם כדאיתא ביבמות 
מעליותא בסיני מה שאינו בחריף, ואע"ג דעפ"י הרוב יכוין 

ה, והא ראי' ממה שטענו הב"ש דההלכה החריף טפי להלכ
כמותינו, ובאמת אם לא היו ב"ה רובא לגבייהו, היתה נפסקת 
ההלכה כב"ש נגד ב"ה, אלמה דזהו רובא דהחריף יכוין טפי 
להלכה, מ"מ מעלת סיני יותר עדיפא בזה, שבדברים השנוים 
במשנה וברייתא הוא בקי בהם יותר מהעוקר הרים, ומעלת 

מחמת רובא, ורובא לגבי ודאי הוי כמו ספק  החריף אינו אלא
בשם הר"ש מפליזא, הו"ד בשיטה  )סי' ס"ג סק"א(כמבואר בפלתי 

דרוב הוה  )שם(, דלא כשיטת התוס' ד"ה קפץ )דף ו:(מקובצת ב"מ 
ודאי, עכ"ד, והיוצא לנו מזה דזה אי עוקר הרים עדיף או סיני 

דסיני עדיף עדיף, תליא אי רוב הוה ספק או ודאי, דמאן דס"ל 
הוא משום דס"ל דרוב הוה רק ספק, ומאן דס"ל דעוקר הרים 

 עדיף משום דס"ל דרוב הוה כודאי.
 

ומעתה שפיר מבואר שייכות השאלה להך קרא, דכיון דאמר 
משום דשבט  ל זכר מבן חודש ומעלה וגו', והיינוהכתוב פקוד כ

לוי נמנה מבן חודש, לפי שאותו שבט למוד לימנות מן הבטן, 
ההכרח לזה מדנשלם שבעים נפש על ידי יוכבד, דלא אמרינן ו

דהקב"ה השלים השבעים נפש, די"ל דהקב"ה לא ירד למצרים, 
והטעם שיצאו קודם הזמן משום דהגלות התחיל מלידת יצחק, 
דהגלות הוא בשביל שעשה אנגריא בת"ח דביטלן מדברי תורה 

דיף, כיון דאסור ללמוד בדרך, ומעתה אמרינן דעוקר הרים ע
ולפי"ז ס"ל דרוב הוא ודאי, וממילא גם בממון אזלינן בתר רוב, 

ח דעד ל' הוי ומעתה מהא דהתורה אמרה לפדות מבן ל' מוכר
דאי הוי רוב ורק מיעוט נפלים, היה בדין למיזל בתרה  ספק נפל

ומעתה קשה מימהל היכא מהלינן, וע"כ כרב ולפדות תוך ל', 
שר בעלמא, ומעתה אדא בר אהבה דממנ"פ שרי דמחתך בב

שפיר י"ל להתיר למול אף בבן ח', ולכן נתעורר המדרש לשאול 
 מהו לחלל את השבת בנולד לח' ודו"ק.
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