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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר 
לכאורה  אל משהודקדקו המפ' דהתיבות  ומעבדה קשה:רוח 

נראה כמיותר, דהרי כבר כתוב בתחלת הפסוק וידבר משה אל 
בני ישראל וגו', עוד צריך להבין הטעם דלא שמעו אל משה 

דלכאורה אדרבה, משום שהיה להם  מקצר רוח ומעבדה קשה,
 השעבוד, היו צריכין יותר לצפות לשמוע את גאולתם. י שוק
 

, אמר ליה ההוא )דף ל"א.( עאצימ אבדאיתא במסכת ב והנבס"ד,
תוכיח תרי זימני, אמר  ,מדרבנן לרבא, ואימא הוכח חדא זימנא

ליה הוכח אפילו ק' פעמים משמע, תוכיח אין לי אלא הרב 
לתלמיד, תלמיד לרב מנין, תלמוד לומר הוכח תוכיח מ"מ 

 ד"ה הטעם הד' )מזמור ק"א(וזה דוד על תהלים בספר חי"ש, וכתב עי
יוסף חטא במה שהביא דבה רעה אל אביהם, וא"ת והנה  ,וז"ל

כמש"כ רש"י כל מה שהיה אמת  הלא ויבא כתיב דמשמע שהיה
בזה, אלא שהיה לו להוכיחם בפירוש למה אתם  וומה חטארואה 

 ר לאביהם, מזלזלים בבני השפחות וכיוצא ולא להביא הדב
  שאסור להוכיח לגדולים  וא"ת שלהיותו קטן מכולם סבור

הכפל  רז"להלא כתיב הוכח תוכיח את עמיתך ודרשו ממנו, 
 ,אפילו תלמיד לרב יכול להוכיח ולמה לא הוכיחם וסיפר לאביו

תלמיד לרב אינו יכול  לעולםולכן חטא בזה, אמנם הוא סבר 
     כלשון בני  הוכח תוכיח דברה תורה להוכיח, ומה שנאמר

 עיי"ש. ,עכ"לאדם 
 
אמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר  ,)דף י:(שבת מסכת איתא בו

גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל 
משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, 

וכתבו  נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים,
תיב ועבדום וענו אותם, , ואע"ג דבלא"ה נגזר דכה"ג( )ד"ההתוס' 

נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד, הרי  השמא לא הי
 . דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף

 
עה"פ ויאמר משה אל האלקים מי  ס"ד(-)פרשה גואיתא במד"ר שמות 

ן משל למלך שהשיא את בתו ופסק לית ,אנכי, א"ר יהושע בן לוי
לה מדינה ושפחה אחת מטרונית, ונתן לה שפחה כושית, א"ל 
חתנו לא שפחה מטרונית פסקת ליתן לי, כך אמר משה לפני 

כשירד יעקב למצרים לא כך אמרת לו  ,הקב"ה, רבון העולמים
אנכי ארד עמך מצרים ואנכי אעלך גם עלה, ועכשיו אתה אומר 

ואנכי אעלך לי לכה ואשלחך אל פרעה, לא אנכי הוא שאמרת לו 
 .י"שגם עלה עי

, דמדכפל קרא גם עלה ()שםים אך כתב בספר חוזה דוד על תהל
שמע מינה אפילו שלוחו נמי, אך כ"ז הוא רק אי ס"ל לא דברה 
תורה כלשון בני אדם, אך אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם אז 

 עיי"ש. ,מהכפל גם עלה לרבות שלוחולא ילפינן 
 

היה קשה ד ,אל משה דהוא יגאול אותם ובזה יבואר, ולא שמעו
וכי י שליח, "ולא עהלא הקב"ה אמר ואנכי אעלך גם עלה, להם 

דכתיב גם שום מ ,תימא דיש לומר דיכול להיות גם על ידי שליח
לא דברה תורה כלשון בני אדם, אך מעבודה קשה דהוא ו ,עלה

משם מוכח דדברה תורה כלשון בני  ,בא על חטא דמכירת יוסף
אל משה  ולכן לא שמעו ,חםידהא יוסף לא הי' חייב להוכאדם, 
מהכפל גם לא ילפינן וכלשון בני אדם, דברה תורה מוכח דמשום 

 ודו"ק.  ,עלה לרבות שלוחו
 

נודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל דהרי י"ל, עו ב(
ממצרים אחר רד"ו שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות 

איתא במד"ר כד דקושי השעבוד השלים הזמן,א(,  ,שנים, ותירצו
אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון העולמים,  ,א(-ו")פרשה טפרשת בא 

ו להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר ארבע מאות שנה אמרת לנ
הנה הסתיו עבר, ופי' ביפה  א("י-)שה"ש בלהם כבר שלמו, שנאמר 

 , ד הדומה לסתיו השלים הגלות עיי"שדקושי השעבו )שם(תואר 
עה"פ כי גר יהיה זרעך,  ג("י-ו"טפרשה )רשיז"ל פרשת לך כתב ב(, 

 דחשבינן הגלות מלידת יצחק, ומשנולד יצחק עד שישראל יצאו
 , .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 או לא, דאם מוחזקת הוא מאבותינו, א"כ כיון דהארץ 
 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. 
 
עה"פ ויאמר אליו מי שמך  שמות( )פרשתבספר ארץ חמדה  תבכו

משה לילך , דלכן סירב ש וגו', ובפסוק כי אהיה עמך וגו'לאי
בשליחותו של מקום לגאול את ישראל, דסבר בדעתו שאינו ראוי 
להיות שלוחו של הקב"ה כיון שהוא באה מביאה פסולה, שהרי 
עמרם נשא את יוכבד דודתו אשר עפ"י תורה אסורה לו, ולכן 

 אינו ראוי לאיצטלא זו עיי"ש. 



 

 ב 

לכמה כתב, דהרי  )מובא בכרם חמד פ' כי תשא(אמנם בספר שערי שמים 
, ואיתא במסכת נח ןנו דין ברברבתא עד מתן תורה היה לאבותי

   , כל ערוה שבית דין של ישראל ממיתין עליה, )דף נ"ז:(סנהדרין 
)כגון חייבי בן נח מוזהר עליה, אין בית דין של ישראל ממיתין עליה 

 נח ן, אין בכריתות אחותו ואחות אביו ואחות אמו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואחות אשתו(
)ר' מאיר אליבא דר' עקיבא אמרה דנפקי ליה עריות בבני נח מוזהר עליה דברי ר' מאיר 

)כגון כל , וחכ"א הרבה עריות יש מעל כן יעזב איש וגו' והתם חייבי מיתות הוא דכתיבי(

שאין בית דין של ישראל ממיתין עליהן, ובן נח מוזהר  חייבי כריתות(
 יש לכל האמור בפרשה ור"מ לא דריש איש איש לרבויי()דלרבנן אתרבו בני נח מאיש אעליהן 

 ןדבאין בי"ד ממיתין עליה אין ב י מאירבוא"כ לשיטת רעיי"ש, 
מוזהר עליה, א"כ ה"נ באיסור דודתו דהו"ל בכרת ולא  נח

 במיתת בי"ד, שאין ב"נ מוזהר בה עיי"ש. 
 

וחכמים  י מאירבד"ה ולבאר, דפלוגתת ר )שער ט"ז(אמנם כתב שם 
ס"ל  י מאירבתורה כלשון בני אדם, דר דברה ירא להובתליא אי ס

דברה תורה כלשון בני אדם ולא דרשינן איש איש, ולא איתרבי 
לחייבי כריתות, וחכמים ס"ל לא דברה תורה כלשון בני  נח ןב

הוזהרו אף בעריות שיש בו  י נחנאדם ומרבינן מאיש איש דב
 כרת עיי"ש.

 
 ,יאשיה אומר יבר ,תניא ,)דף קי"ז.(בבא בתרא מסכת ואיתא ב

וצאי מצרים נתחלקה הארץ, שנאמר לשמות מטות אבותם לי
ינחלו, אלא מה אני מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה, לאלה 

לבאי הארץ נתחלקה  ,כאלה להוציא את הטפלים, ר' יונתן אומר
הארץ, שנאמר לאלה תחלק הארץ בנחלה, אלא מה אני מקיים 
לשמות מטות אבותם ינחלו, משונה נחלה זו מכל נחלות 

מתים  לם, שכל נחלות שבעולם חיין יורשין מתים וכאןשבעו
 יורשין חיין עיי"ש.

 
א"ל רב פפא לאביי, בשלמא למ"ד ליוצאי  ,איתא )דף קי"ח:(ושם 

מצרים נתחלקה הארץ, היינו דכתיב ויפלו חבלי מנשה עשרה, 
שיתא דשיתא בתי אבות וארבעה דידהו הא עשרה, אלא למ"ד 

שיתא דשיתא בתי אבות ותרי לבאי הארץ, תמניא הוא דהוו, 
דידהו הא תמניא, וליטעמיך ולמ"ד ליוצאי מצרים נתחלקה 
הארץ ט' הוו, אלא מאי אית לך למימר חד אחא דאבא הוי להו, 
  ה"נ תרי אחי דאבא הוי להו, דתניא נתן תתן להם זו נחלת 
אביהן, בתוך אחי אביהן זו נחלת אבי אביהן, והעברת את נחלת 

בכורה, רבי אליעזר בן יעקב אומר אף חלק אביהן להן זו חלק 
אחי אביהם נטלו שנאמר נתן תתן, ולמ"ד תרי אחי דאבא הוי 
    להו, ההוא מאחוזת נחלה נפקא, ופי' הרשב"ם והעברת זו 
 חלק בכורה, כדכתיב והעברת כל פטר רחם, שנטל צלפחד 
בנכסי חפר חלק אחד יותר על אחיו בשביל שהיה בכור, ומיהו 

     תנא כר"א דחד אחא דאבא הוי להו, ונפקא ס"ל נמי להאי 
ליה מייתור דאחוזת נחלה כדאמרינן לקמן, דאי לית ליה לא 
משכחת לה חבלי מנשה עשרה, אבל מנתון תתן אינו רוצה 
  לדרוש מכפל המקרא כר' אליעזר, דס"ל דברה תורה  כלשון 

 עיי"ש. בני אדם

נו מסוגיא דהיוצא ל )ח"א פ' פנחס דף ל"ח.(וכתב בספר זרע ישראל 
הנ"ל, דאי דרשינן נתן תתן ולא אמרינן דברה תורה כלבנ"א, 
מוכח דתרי אחא דאבא הו"ל, דחד אחא דאבא נפק"ל מיתור 
דאחוזת נחלה ואידך מכפל לשון דנתן תתן, וא"כ מוכח נמי 
כמ"ד לבאי הארץ נתחלקה וא"י ראוי הוא, אבל א"א דלא 

אדם, וא"כ צ"ל  דרשינן מנתן תתן משום דדברה תורה כלשון בני
מצרים נתחלקה והוי  דחד אחא דאבא הוי ומוכח כמ"ד ליוצאי

 א"י מוחזקת עיי"ש.
 

דכיון א שלוחו של הקב"ה, ובזה יבואר, ולא שמעו אל משה שהו
דהוא בא מביאה פסולה אינו ראוי להיות שלוחו של הקב"ה, 
ואת"ל דברה תורה כלשון בני אדם ולא איתרבי ב"נ לחייבי 

מעבודה קשה דלמ"ל קושי השעבוד, ע"ז תקשי  כריתות, אך
ת"ל דהוא טובה לישראל כדי שעי"ז יצאו קודם הזמן, הלא וא

אם ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, א"כ הוה אר"י מוחזקת 
אל  ועהגלות מלידת יצחק, ולכן לא שמ מאבותינו ויש לחשוב

 משה ודו"ק.
 
 
רעה הביא מה דבתם  ז(-)פ"דבמד"ר בראשית איתא דעוי"ל,  ג(

יוסף אל אביו, ר' מאיר אומר חשודין הן על אבר מן החי וכו' 
דהשבטים לא   )דף ק"נ(עיי"ש, וכתב בספר שמע יעקב פרשת וישב 

יומא מסכת אכלו אבמה"ח אלא חצי שיעור, וס"ל כריש לקיש ב
 ,)דף ק"ב.(חולין מסכת דחצי שיעור מותר מה"ת, וכדאיתא ב )דף ע"ד.(

צריך כזית, מאי טעמא אכילה כתיבה ביה,  אבר מן החי ,אמר רב
ובפחות מכזית פטור, אבל לריו"ח דס"ל דחצי שיעור אסור 
מה"ת, אפילו בפחות מכזית איכא איסורא ככל איסורין שבתורה, 
ולכן חלק עליהם יוסף משום דס"ל כריו"ח דחצי שיעור אסור 

 מה"ת עיי"ש.
 

מה"ת,  ולכאורה צ"ב דהלא קיי"ל כריו"ח דחצי שיעור אסור
וא"כ אמאי אכלו השבטים ח"ש אבמה"ח דהוא שלא כהלכתא, 

כתב דבאבר מן החי י"ל  )סי' ס"ב(דהנה הפמ"ג חיור"ד  ,והנבס"ד
דח"ש מותר עיי"ש, ולפי"ז צדקו השבטים במה שאכלו 
אבמה"ח, דכיון דלא אכלו רק ח"ש, ובאבמה"ח י"ל דח"ש 

ה על מותר, אך לפי"ז צ"ב מה היתה סברת יוסף שהוציא דב
 השבטים, הלא באבמה"ח אמרינן דח"ש מותר.

 
דהנה י"ל  כתבנו סברת מחלקותם,  (טתשס" פרשת אחרי) ובחידושינו

הטעם דבאבמה"ח אמרינן דח"ש מותר, עפי"מ שכתבו התוס' 
ד"ה האוכל נבילה וכו' וז"ל, מתוך פ"ה  )דף כ"ג.(שבועות מסכת ב

ם דאיסור משמע דאיירי אפילו בנתנבלה ביוהכ"פ וכו', והטע
יוה"כ לא חל לא מחיים ולא לאחר מיתה, משום דאית ביה 
איסור עשה דאינו זבוח, דכתיב וזבחת ואכלת, מה שאתה זובח 
אתה אוכל אבל מה שאי אתה זובח לא, ולריצב"א לא נראה פי' 
זה, דא"כ למ"ד בהמה בחייה לאיברים עומדת היכי מצי חייל 

 עיי"ש. איסור אבמה"ח על איסור עשה דשא"ז וכו'



 

 ג 

ובמקנה קידושין כתבו  )דף ק"ג(חולין עמ"ס אך בראש יוסף 
רק  מן החי רלתרץ, דכיון דלא משכחת לעולם איסור אב

, ע"כ דגזיה"כ הוא דחל נו זבוחישאבקדים לו איסור עשה ד
בענין אחר עיי"ש, ולפי"מ שכתב הפמ"ג  פשראי דהא א

אמרינן  ר בחלבשדגבי איסור ב )ח"א אות ט"ז(בפתיחה כוללת 
תר מה"ת דכיון דהוה חידוש לא ילפינן לה מו י שיעורצדח

 ,הוה חידוש מן החי רמכל חלב עיי"ש, וכיון דאיסור אב
דאין איסור חל  נו זבוח,ידבאמת לא הו"ל לחול אעשה דשא

דחל,  מן החי ראבעל איסור, רק חידוש הוא שחידשה תורה ב
 מן החי ראבוכיון דהוה חידוש לא ילפינן לה מכל חלב ולכן ב

 אמרינן דח"ש מותר.
 

כתב לתרץ קושית  )ח"א סי' ק"ל(יהודה יעלה חיור"ד  אמנם בשו"ת
בישוב  )סי' ס"ו(התוס' הנ"ל, עפימש"כ בשו"ת נובי"ת חאו"ח 

דכיון דטעם כעיקר ילפינן ליה  )סי' קי"ח סק"ח(דברי הש"ך ביור"ד 
או ממשרת או מגעולי מדין, היינו באיסורים דכוותייהו לבד 

הוא לאו הבא שהם לאוין שיש בו מלקות, אבל חלב טמאה ש
מכלל עשה, או דנפקא ליה מרבויא דאת הגמל שאין בו 
מלקות, לא אמרינן ביה טעם כעיקר מה"ת דמהי תיתי, מגעולי 

 מן החי ראבמדין וממשרת אין ללמוד עיי"ש, א"כ איסור 
דהוא איסור שיש בו מלקות ואמרינן ביה טעם כעיקר מה"ת, 

דלא אסור  א"כ הו"ל איסור מוסיף על איסור עשה דאינו זבוח,
 ביה מה"ת טעמו ולא ממשו עכ"ד.

 
דיוסף והשבטים פליגי בזה, דיוסף ס"ל טעם  לומר שולפי"ז י
על איסור  מן החי ראב, וי"ל דלכן חל איסור התורה ןכעיקר מ

לא הוי חידוש,  מן החי ראבולפי"ז איסור עשה דאינו זבוח, 
אמרינן דחצי שיעור אסור, משא"כ  מן החי ראבדגם  לומר שיו

וא מדרבנן, והא דאיסור דטעם כעיקר ה ירא להובהשבטים ס
כמש"כ הוא חל על איסור עשה דאינו זבוח,  מן החי ראב

הראש יוסף הנ"ל דגזירת הכתוב הוא דחל כיון דא"א בענין 
חידוש, ובחידוש אמרינן דחצי  מן החי ראבאחר, והו"ל איסור 

 שיעור מותר.
 
 ד"ה לטעם כעיקר כתב, דכיון דנזיר )דף צ"ח:(מסכת חולין בו
תובים הבאים כאחד, ואין למדין ממנו גיעולי עכו"ם הוה ב' כו

מה שפלפל בזה  )סי' צ"ח סק"ב(טעם כעיקר עיי"ש, ועיין בפלתי 
דלכן טעם כעיקר לאו דאורייתא משום דשני כתובים הבאים 
כאחד אין מלמדין, אבל אי ס"ל דשני כתובים הבאים כאחד 

 מלמדין, ס"ל טעם כעיקר דאורייתא עיי"ש.
 
דכשאמר משה להקב"ה מי אנכי כי  י"א(-)גכתיב בפרשת שמות ו

אלך אל פרעה וכי אוציא את ישראל ממצרים, אמר לו הקב"ה 
בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה, 
וכתב שם רש"י ז"ל וששאלת דמה זכו לישראל שיצאו 
ממצרים, דבר גדול יש לי על הוצאה זו שהרי עתידים לקבל 

 דשים שיצאו ממצרים עכ"ד.התורה על ההר הזה לסוף ג' ח

דבשעה שעלה משה למרום, אמרו  )דף פ"ח:(שבת מסכת ואיתא ב
מה לילוד אשה בינינו,  וש ברוך הואדלפני הק י השרתכמלא

אמר להם לקבל תורה בא, אמרו לפניו תנה הודך על השמים 
  .בל התורה וכו' עיי"שוכו' דהם רצו לק

 
בקשו  ,באותה שעה ,א(-ח")פ' כשמות  ש רבהרבמדאמנם איתא 

כי השרת לפגוע במשה, עשה בו הקב"ה קלסטירין של מלא
אי  וש ברוך הואדהקפניו של משה דומה לאברהם, אמר להם 

אתם מתביישין הימנו, לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך 
  .ביתו וכו' עיי"ש

 
הביא ממדרש, כשרצה  )פרשת וירא(ובדעת זקנים לבעלי התוספות 

ליתן התורה לישראל, אמרו המלאכים תנה  וש ברוך הואדהק
ך על השמים, אמר להם כתיב בתורה לא תבשל גדי בחלב הוד

אמו, ואתם כשירדתם למטה אכלתם בשר בחלב, שנאמר ויקח 
וש ברוך דחמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, מיד הודו להק

, והיינו דכתיב כי על פי הדברים האלה כרתי עמך ברית הוא
וגו', ולעיל מיניה כתיב לא תבשל גדי בחלב אמו עיי"ש, 

לא יתכן ליתן התורה להמלאכים משום  מבואר מזה דלכן
 שאכלו בשר בחלב. 

 
בשר בהמה טהורה בחלב  במתני', .("ג)דף קיחולין מסכת ב ואיתא

ובגמ', מנא הני מילי , בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה
גדי את אמר קרא וישלח יהודה , א"ר אלעזר, )דכל בהמה במשמע(

כל הא , הכתוב שגדי זה מעזים היו( )כאן פירש לך העזים, כאן הוה גדי העזים
חל נמי במשמע, ופריך אפילו פרה ורשנאמר גדי סתם מקום 

)גזירה שוה מיניה מה גדי האמור כאן עזים אף גדי האמור בבשר וחלב עזים  הף מינייללו

כאן גדיי , א ואת עורות גדיי העזיםנכתיב קרא אחרי, ומשני הוא(
לו פרה ורחל העזים הא כל מקום שנאמר גדי סתם אפי

כל ו ,שני כתובים הבאים כאחדלהו  והובמשמע, ולילף מיניה, 
  .עיי"ש שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין

 
דלפי"ז להמ"ד דס"ל שני  ,ה:(")דף כוכתב בספר בשרתי צדק 

כתובים הבכ"א מלמדין לא היה באיסור בשר בחלב רק גדי 
ורה ולא פרה ורחל, ולא היו יכולין לדחות המלאכים מהת

מחמת שאכלו בשר בחלב, שהרי הם אכלו בקר בחלב, ולפי 
שיטה זו אין האיסור חל כ"א בגדי בחלב, וכ"כ בתפארת צבי 

 .ז:(")דף כפ' ואתחנן 
 
אמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא  ,)דף י:(שבת מסכת איתא בו

בר גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, 
ת שנתן יעקב ליוסף יותר שבשביל משקל שני סלעים מיל

משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו 
         , ואע"ג דבלא"ה נגזר )ד"ה ה"ג(וכתבו התוס'  למצרים,

דכתיב ועבדום וענו אותם, שמא לא הי' נגזר עליהם עינוי כ"כ 
אלא ע"י זה עכ"ד, הרי דקושי השעבוד הוא בשביל חטא 

 . דמכירת יוסף



 

 ד 

דהנה משרע"ה בא לבשר לבנ"י בשורת הגאולה, ובזה יבואר, 
ובנ"י לא שמעו למשה משום דהם ידעו דהגזירה היתה על ארבע 

ואין להם זכות שיצאו ממצרים מאות שנה ואכתי לא הגיע הזמן, 
ואמר להם משה דשפיר יצאו קודם הזמן משום דיש קודם הזמן, 

ר כאורה מאן יימלהם זכות גדול שעתידים הם לקבל התורה, ול
הא גם המלאכים רוצים התורה, וע"כ  לדיתן התורה לישרא

דהתורה אינה שייך להם משום דהם אכלו בשר בחלב בביתו של 
 ולכן לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, אאע"ה,

דהנה הקושי השעבוד בא על חטא דמכירת יוסף, וע"כ דהצדק 
בכ"א הוא עם יוסף, ומינה דטעם כעיקר מה"ת, ושני כתובים ה

ושוב לא עשו המלאכים שום חטא במה שאכלו בב"ח, מלמדין, 
וי"ל דהתורה תנתן להמלאכים, ואין כיון דהם אבלו בקר בחלב, 

להם שום זכות שיצאו ממצרים קודם הזמן ולכן לא שמעו אל 
 משה ודו"ק.

 
*** 

 
ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך 

וריך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנ
אמר רב יהודה  ,)דף נ"ג.(פסחים מסכת ואיתא ב ובמשארותיך:

לפסח  )ואפילו שחוטה כבר(אסור לו לאדם שיאמר בשר זה  ,אמר רב
הוא, מפני שנראה כמקדיש בהמתו ואוכל קדשים בחוץ, אמר 

)דחיטי  ,רב פפא דוקא בשר, אבל חיטי לא, דמינטר לפסחא קאמר

ן אלו לפסח דמנטר לפסח קאמר אצניעו לפסח לאוכלם ולא לא דמו מידי לקדשים וכי קאמר חיטי

אמר ר'  ,מיתיבי ,, ובשר לאאמרינן מיחזי כמאן דאמר למוכרן ולקנות פסח בדמיהן(
הנהיג את בני רומי  ,)ישראל חשוב שהיה ברומי(תודוס איש רומי  ,יוסי

י בליל )צלויין ראשו על כרעיו ועל קרבו כצליית הפסח(לאכול גדיים מקולסין 
 ,גזרנו עליך נדוי )אדם חשוב(אלמלא תודוס אתה  ,פסחים, שלחו לו

שאתה מאכיל את ישראל קדשים בחוץ, קדשים סלקא דעתך, 
, )דומה לקדשים(אלא אימא קרוב להאכיל את ישראל קדשים בחוץ 

, )וקשיא לרב דאמר בשר גרידא מיחלף בפסח(מקולס אין שאין מקולס לא 
)אע"ג דלא אמר מר לא שנא לא אמר אמרי מקולס לא שנא א ,ומשני

, שאינו מקולס פירש אין לא פירש בשר זה לפסח ולא מזכיר עליו את השם אסור(
איבעיא להו תודוס  וכו'. )אמר הרי בשר זה לפסח אסור משום דנראה כקורא שם(לא 

, או בעל אגרופין )ומפני כבודו לא גזרו עליו נדוי(איש רומי גברא רבה הוה 
)אלמא גברא עוד זו דרש תודוס איש רומי  ,, תא שמעהיראה()ומפני הוה 

, מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת רבה הוה(
, נשאו קל וחומר )שלא דרשו וחי בהם ולא שימות בהם(השם לכבשן האש 

בעצמן מצפרדעים, ומה צפרדעים שאינן מצווין על קדושת 
ובתנוריך ובמשארותיך, כתיב בהו ובאו ועלו בביתך וגו'  ,השם

אימתי משארות מצויות אצל תנור הוי אומר בשעה שהתנור 
  .חם, אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה עיי"ש

 
דלכאורה נראה דעיקר הוכחת הגמרא דגברא  שיםרודקדקו המפ

רבה הוא מדדריש דרשות בפסוקים, והא מדקתני עוד זו דרש, 
ים ממנו עוד דרשות, וא"כ נראה דחכז"ל מסדרי הש"ס היו יודע

 למה בחרו דוקא להביא דרשה זו להביא ראיה דגברא רבה הוא.

, והיה היום הזה י"ד(-)פרשה י"בדכתיב בפרשת בא בס"ד, ראה והנ
, ו חג לה' לדרתיכם חקת עולם תחגהולכם לזכרון וחגתם את

, לדורותיכם שינהג הדבר לדורות, )סוף פרשה ז'(ואיתא במכילתא 
שומע אני מיעוט דורות שנים, תלמוד לומר אי לדורותיכם 

חקת עולם תחגוהו עיי"ש, וכתב הזית רענן וז"ל, מיעוט דורות 
שנים קשה דמהי תיתי לומר דוקא ב' דורות יתחייבו, ואפשר 

 םלומר דהו"א משבאו לארץ אין צריך לזכור יציאת מצרים ביו
לא יאמר עוד חי ה' וגו' רק ביאת הארץ כענין שנאמר ו טוב

 )סי' פ"ז(, ועיין בשו"ת נודע ביהודה תנינא חאו"ח עכ"לוכו' 
 . מש"כ בזה

 
וז"ל, ולענ"ד  כתב )אות א'(בכלי חמדה בקונטרס מיד ולדורות ו

ג לדורות רא אתי למעט את יום י"ד דאינו נוהנראה די"ל דק
אבל מצות קרבן , ורק יו"ט של פסח נוהג לדורות עולם ,עולם

רים ובפסח מא כיון דבפסח מצדלא תי ,פסח אינו נוהג לדורות
, דבפסח מצרים לא היה ענין זריקה ות היה ענינים חלוקיםדור

    אמנם בפסח דורות שמצותו רק במשכן  ,הקטרה כללו
 יוהו"א דבזמן שאין מקדש נהי דא ,ובמקדש דינו ככל קרבנות

לעשות פסח דורות אבל עכ"פ נעשה כפסח מצרים שזה  אפשר
ורק את דמו על המזבח ואינו יהיה מותר בכל מקום כיון דאינו ז

 ,אסור בחוץ תומקטיר את האימורים אינו דומה כקדשים להיו
 ,קמ"ל קרא דאינו נוהג לדורות אלא בזמן שבית המקדש קיים

כל קרבנות אבל פסח מצרים כמות שהיה כובמקדש דוקא 
 במצרים לא היה אלא בפעם זה בלבד ולא לדורות.

 
 )דף נ"ג.(פסחים מסכת "ל בועפי"ז נ"ל לתרץ דברי רש"י ורע"ב ז

מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלין מקום , במשנה
הטעם שנראה כאוכל לאכול אין אוכלין, ופירש"י  שנהגו שלא

הא אכילת פסחים  ,פסחים בחוץ לארץ, ותמה בתוס' יו"ט ז"ל
בכל העיר ולא בכל הארץ עיי"ש שכתב שאיזה תלמוד טועה 

היטב, דבאו לפרש דמקום שנהגו  כתב כן, אמנם להנ"ל יובן
דלכאורה אינו מובן דאיך נימא דהוא פסח הא לא  ,לאכול שלא

היה זריקה והקטרה על המזבח וזריקה מעכב וא"כ לא נוכל 
לטעות דהוא פסח, לכן פירש"י דיש לחוש שמקיימין מצות 

דהיינו כמו שהיה פסח מצרים שהיה  ,פסח כמו בחוץ לארץ
ואעפי"כ  ,ריקה והקטרה ע"ג המזבחולא היה בו ז ,ג"כ בחוץ

ובאמת גם זה אסור באם עושה בזה"ז  ,היתה בו קדושת פסח
פסח כמו פסח מצרים אם עשהו לשם פסח הוי כמקריב קדשים 

 . הכלי חמדה בחוץ עכ"ד
 

ובזה יש לומר דפליגי תודוס וחכמים, דחכמים ס"ל דלכן כתיב 
מצות לדורותיכם כמש"כ הכלי חמדה, דיש לחוש שמקיימין 

פסח כמו בפסח מצרים דלא היה זריקה והקטרה, ולכן ס"ל 
דאסור לאכול גדיים מקולסים מפני החשש שנראה כאוכל 

, דלכן כתיב לדורותיכם קדשים בחוץ, משא"כ תודוס ס"ל
 אין לחוש שמא יאמרו שמקיימין מצותכמש"כ הזית רענן, ו

 פסח כמו במצרים, ולכן הנהיג לאכול גדיים מקולסים.



 

 ה 

הרי אני  ה,אמר ר' אלעזר בן עזרי, )דף י"ב:(א במסכת ברכות ואית
עד  ,כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות

שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ  ,שדרשה בן זומא
 ,מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות

ך להביא לימות ה כל ימי חייימי חייך העולם הז ,וחכמים אומרים
וכי מזכירין יציאת  ,תניא, אמר להם בן זומא לחכמים ,המשיח

מצרים לימות המשיח, והלא כבר נאמר הנה ימים באים נאם ה' 
ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי 
אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ 

ם שם, אמרו לו לא שתיעקר צפונה ומכל הארצות אשר הדחתי
יציאת מצרים ממקומה אלא שתהא שעבוד מלכיות עיקר ויציאת 

  .מצרים טפל לו עיי"ש
 

ולפי"ז מש"כ הזית רענן דלכן כתיב לדורותיכם כיון דמשבאו 
לארץ אין צריך לזכור יציאת מצרים ביו"ט, א"ש לבן זומא דס"ל 

 יםדלימות המשיח אין מזכירין יציאת מצרים, משא"כ לחכמ
דס"ל דמזכירין יציאת מצרים לימות המשיח, ע"כ הא דכתיב 

 .לדורותיכם הוא כמש"כ הכלי חמדה
 

עה"פ ושור או שה אותו ואת בנו וגו'  )פרשת אמור(וביציב פתגם 
כתב, דהנה טעמא דמצות זכירת יציאת מצרים הוא כמאמר 

, ולמען תספר באזני בנך וגו' וידעתם ב(-)פרשה יהכתוב בפרשת בא 
כבוד אני ה', וא"כ י"ל דלעתיד לבוא אחר קיום הייעוד ונגלה  כי

ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר, ולא ילמדו עוד איש את 
רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את ה' כי כולם ידעו אותי 
למקטנם ועד גדלם, הסברא נותנת שלא יהא צורך כלל בסיפור 

דרשינן טעמא דקרא, יציאת מצרים לימות המשיח, אך זהו רק אי 
אז י"ל דלימות המשיח אין צורך לספר ביציאת מצרים, משא"כ 
אי ס"ל לא דרשינן טעמא דקרא אין מקום לחלק, ואף לימות 

 המשיח יהא צורך לספר ביציאת מצרים עיי"ש.
 

ולפי"ז י"ל דאי ס"ל דרשינן טעמא דקרא, אז י"ל כיון דמצות 
ה', וממילא לימות יציאת מצרים הוא בשביל וידעתם כי אני 

המשיח דכולם ידעו כי אני ה' ליכא צורך בסיפור יציאת מצרים, 
נן, ולא ולפי"ז י"ל דלכן כתיב לדורותיכם כמש"כ הזית רע

ן קדשים בחוץ, ולכן שפיר מותרין חיישינן שמא יאמרו דאוכלי
לאכול גדיים מקולסים בלילי פסח, משא"כ אי ס"ל לא דרשינן 

ת המשיח יהא נוהג מצות סיפור יציאת טעמא דקרא, אז גם בימו
מצרים, ולפי"ז מה דכתיב לדורותיכם הוא כמש"כ הכלי חמדה, 

 ולפי"ז אין לאכול גדיים מקולסים בלילי פסח.  
 

"ל דקושית הגמ' מה ראו חמו"ע שמסרו והבאנו מש"כ רשיז
עצמן על קדושת השם, ואמאי לא דרשו וחי בהם ולא שימות 

הלא בפרהסיא הוה, ואמרינן  )ד"ה מה ראו(בהם, והקשו התוס' 
דלכו"ע בפרהסיא חייב למסור עצמו  )דף ע"ד.(במסכת סנהדרין 

אפילו אמצוה קלה, ומפרש ר"ת דצלם זה שעשה נבוכדנצר לאו 
אלא אינדרטא שעשה לכבוד עצמו ולכן קאמר מה ראו, ע"ז הוה 

אלמלי נגדו לחנניה  )דף ל"ג:(וא"ש הא דאמרינן במסכת כתובות 
מישאל ועזריה פלחו לצלמא, ואי ע"ז הוה ח"ו שהיו משתחוים 
לו, ור"י פירוש מה ראו שלא ברחו דקודם המעשה היו יכולים 

ד"ה אלמלא,  ()דף ל"ג.לברוח עיי"ש, וכ"כ התוס' במסכת כתובות 
ד"ה שלא, דהצלם הוה אינדרטא ולא ע"ז  )דף ג.(ובמסכת ע"ז 
 ממש עיי"ש. 

 
בחידושי אגדות כתב ליישב שיטת רש"י די"ל  )שם(והמהרש"א 

, מנין שאם )דף ע"ד.(דס"ל כר' ישמעאל דס"ל במסכת סנהדרין 
אומרים לו לאדם עבוד עכו"ם ואל תהרג, מנין שיעבוד ואל 

וחי בהם ולא שימות בהן, ומה שהקשו עוד  יהרג, תלמוד לומר
תוס' דהוי בפרהסיא, י"ל כיון דל"ה עשרה מישראל בצלם 
שהעמיד בבקעת דורא לא חשיב פרהסיא, דליכא פרהסיא אלא 

ולפי"ז  ,בעשרה מישראל כדכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל
מיושב דברי רשיז"ל, אך קשה דהרי ק"ו פריכא הוא, 

מצווין על קדושת השם מ"מ קדשו  דהצפרדעים גם שלא היו
השם כיון דלא נצטוו על וחי בהם, משא"כ חנניה מישאל ועזריה 
אף דהיו מצווין על קידוש השם בפרהסיא, מ"מ הכא בצינעא 
דלא היו מצווין על קידוש השם, לא הוה להן למסור עצמן שהרי 

 נצטוו על וחי בהם עיי"ש.
 

לתרץ,  )גליון י"א(וכתב השפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא 
וז"ל, וכל  )דף י"ח. מדפי הרי"ף(לפימש"כ הנימוק"י במסכת סנהדרין 

היכא דאמרינן יעבור ואל יהרג, אין לו למסור עצמו למיתה על 
קידוש השם, ואם מסר הרי זה מתחייב בנפשו, אבל אם הוא אדם 
גדול וחסיד וירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך, רשאי לקדש 

צמו אפילו על מצוה קלה, כדי שיראו העם השם ולמסור ע
וילמדו ליראה את השם לאהבו בכל לבם, והיינו דאמרינן מה 
ראו חמו"ע שהפילו את עצמן לכבשן האש פי' ולא השתחוו 
לצלם, שהרי לאו ע"ז היתה אלא אנדרטי של מלכים לכבוד 
בעלמא, אלא מתוך שהיו רובן טועים וסבורים שהיתה ע"ז היה 

)יור"ד סי' ה שעשאו וכו' עיי"ש, וכ"כ בדרכי משה קידוש השם במ

, דבמוחזק בחסידות רשאי למסור )יור"ד סי' קנ"ז ס"י(, וברמ"א קנ"ז סק"ב(
  .נפשו בכל העבירות עיי"ש

 
ולפי"ז מתורץ קושית המהרש"א, דשפיר דרשו חמו"ע ק"ו 
מצפרדעים, דאעפ"י שהצפרדעים אינם מצווין בוחי בהם, ואלו 

בהם, דכיון שהם היו מוחזקים בחסידות מותרים הם מצווין בוחי 
 הם להחמיר על עצמן עכ"ד.

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

גדול וחסיד רשאי למסור עצמו או לא, תלוי מהיכא ילפינן 
דפקוח נפש דוחה שבת, דאי ילפינן פקוח נפש דדוחה שבת 

אפילו אם רוצה להחמיר על עצמו ממילה או מעבודה, מוכח ש
שלא לחלל את השבת בשביל פקוח נפש שאינו רשאי לעשות כן, 
דהרי בעבודה או מילה שדוחה את השבת לא סגי דלא דחי, ולא 
אמרינן שהתורה נתנה רשות לחלל את השבת בשביל מילה 



 

 ו 

ועבודה, ולא שיהיה מחוייב לעשות כן דזה ודאי אינו שהדבר 
ני שחל להיות בשבת ולהקריב תמידין חוב למול ביום השמי

ומוספין, וה"ה פקוח נפש החמורה ממילה ועבודה שחייב לחלל 
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 

יל פקוח נפש ולא שיהיה מחוייב התירה לחלל שבת בשב
לעשות כן, וכן לשמואל דיליף מוחי בהם ולא שימות בהם י"ל 
שלא יהיה מחוייב להמית בהן אבל הרשות בידו אם רוצה 

 להחמיר על עצמו עכ"ד. 
 
דלכאורה היכא מצינן  ,הקשה (האזינו )פרשתבספר חמודי צבי ו

שבת,  למילף דפקוח נפש דוחה שבת מהא דחזינן דמילה דוחה
הלא י"ל דמילה שאני דהלא כללא הוא בכה"ת דאמרינן עשה 
דוחה ל"ת, ולפי"ז י"ל דמה דמצות מילה דוחה שבת מדין עשה 
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. 

 
המפ' דנו אי פנים יפות הנ"ל, דהנה אך יש לתרץ קושית ה

דמפשטות מסקנת  אמרינן עדל"ת אף בל"ת שיש בו כרת,
יבמות משמע דאין עדל"ת שיש בו כרת, מסכת הסוגיא בריש 

דאף למסקנת הגמ' לא  )דף ג:(יבמות מסכת וכ"כ המהרש"א ב
  .אמרינן עדל"ת בל"ת שיש בו כרת

 
וכ"ה דעת  ,י' קס"ג()לשון לימודים סאך הר"ש מקינון בספר הכריתות 

דלמסקנת הגמ' אמרינן עדל"ת  )דף ד.(המהרש"ל בחכמת שלמה 
 )דף ע"א:(בל"ת שיש בו כרת, ועיין בחידושי חת"ס עמ"ס פסחים 

ד"ה והשתא, שנקט בדבריו בפשיטות כדיעה זו דעדל"ת בל"ת 
ינו דוחה ל"ת שיש , ולפי"ז אי ס"ל דעשה אשיש בו כרת עיי"ש

 דוחה שבת.דפקוח נפש מילה ממצות בו כרת, שפיר ילפינן 
 

ולכאורה י"ל דזה אי אמרינן עדל"ת בל"ת שיש בה כרת תליא 
בזה, דאי אמרינן דעדל"ת הו"ל גזירת הכתוב דילפינן מכלאים 

)דף יבמות מסכת בציצית, דאע"ג דל"ת חמור מעשה כדאמרינן ב

אטו לאו לא חמור מיניה עיי"ש, וחידוש הוא שחידשה תורה  ז.(
בציצית דאמרינן עדל"ת, א"כ אין לנו בו אלא חידושו  בכלאים

ואמרינן דרק בל"ת גרידא אמרינן עדל"ת, משא"כ בל"ת שיש 
  ת דאלים טפי לא אתיא עשה ודחי להבו כר

 
)עיין בספר חתן  שיםראבל אי אמרינן בטעמא דעדל"ת, כמש"כ המפ

, לפי אות נ"ב( סופר ערך שער המקנה והקנין מצהב"ע אות נ"ב, ובספר עין פנים לתורה
דר' יוחנן  ה"ו(-)פ"זובגיטין  ה"ב(-)פ"גהמבואר בירושלמי קידושין 

ס"ל דהמתנה לעשות דבר ונאנס ולא עשה אז אונסא כמאן דלא 
עבד, וריש לקיש ס"ל דאונסא כמאן דעבד עיי"ש, ומבואר 

דבחייב עצמו שלא לעשות דבר ונאנס  )סי' כ"א סק"ג(בש"ך חו"מ 
  .כמאן דעבר לא אמרינן עיי"ש ועשה אז לכו"ע אונסא

יוחנן לענין חיוב קיום אונסא הוא כמאן  יבולפי"ז נמצא דלר
דלא עבד, ולענין חיוב שלא לעשות אז בעשה באונס איננו 

 אלולנגדו עומד  ות עשהצכמאן דעבר, ולכן במקום דאיכא מ
, הנה אם נפסוק הדין דאין עשה דוחה לא תעשה וא"כ תעשה

הל"ת הנצבת לעומתה, עם  אנוס הוא שלא לקיים המצוה מפאת
כל זה זה לא יחשב קיום העשה שהרי אונסא הוא כמאן דלא 

 אל, אז לגבי התעשה אעבד, אבל אם נפסוק הדין דעשה דוחה ל
שהוא ציווי שלא לעשות הדבר שפיר לא יחשב עבירה  תעשה

כלל, דכיון שמוכרח לעשות מפני העשה כיון שהדין הוא דעשה 
אונסא הוא כמאן דלא דוחה ל"ת, א"כ אונס הוא בעשייתו ו

מכח סברא  ה דוחה לא תעשהשעבר, וא"כ שפיר ראוי לומר ע
זאת, כיון שאם לא ידחה יהיה ביטול עשה ואילו כשידחה לא 

  .תהיה עבירת לאו עכ"ד
 

ולפי טעם זה אין סברא לחלק בין ל"ת שיש בו כרת לל"ת 
גרידא, דסוף כל סוף מאחר ואנוס הוא על הל"ת הו"ל אונסא 

ן עבירה כלל, ולפי"ז שפיר י"ל דעדל"ת כמאן דלא עבר ואין כא
 אף בל"ת שיש בו כרת.

 
 ה דוחה לא תעשהשעוהנה טעם האחרונים הנ"ל דאמרינן 

משום דאמרינן אונסא כמאן דעביד וכו', כתב בשו"ת מהר"ש 
, דזה א"ש אי ס"ל דדרשינן טעמא דקרא, אז )ח"ב סי' ג' אות ו' (ענגיל 

, ה דוחה לא תעשהשעשפיר יש ליתן טעם אמאי אמרה התורה 
דהוא משום דאונסא כמאן דלא עביד אמרינן, ומינה דכל וי"ל 

היכא שאינו אנוס עליה אלא שהוא מכניס עצמו לידי חיוב לא 
שייך עדל"ת, אך למאן דס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, אז 

  .עדל"ת הוא מגזירת הכתוב עיי"ש
 

מבואר מזה דאי ס"ל דדרשינן טעמא דקרא אז י"ל דבל"ת שי"ב 
נן שא"כ אי לא דרשי, מה דוחה לא תעשהשעכרת אמרינן 

 עדל"ת. אמרינן אטעמא דקרא אז בל"ת שי"ב כרת ל
 

אי תודוס  המשך הגמרא, דהש"ס ספוקי מספקא ליובזה יבואר ה
לם תודוס גברא רבה הוה או בעל אגרופין הוה, האם מה שהאכי

גברא רבה, והעלה כן בדעתו  הגדיים מקולסין משום שהי
וש שמא יבאו לאכול דרשאים לאכול גדיים מקולסין, דאין לחש

קדשים בחוץ, משום די"ל דנראה כעושה זכר לפסח מצרים, או 
בעל אגרופין הוה ועשה שלא כדין, ושורש הספק היתה אי 

אז י"ל  דרשינן טעמא דקרא או לא, דאי דרשינן טעמא דקרא,
כיון דמצות יציאת מצרים הוא בשביל וידעתם כי אני ה', 

י אני ה' ליכא צורך בסיפור וממילא לימות המשיח דכולם ידעו כ
יציאת מצרים, ולפי"ז י"ל דלכן כתיב לדורותיכם כמש"כ הזית 

ן קדשים בחוץ, ולכן נן, ולא חיישינן שמא יאמרו דאוכלירע
או לא דרשינן שפיר מותרין לאכול גדיים מקולסים בלילי פסח, 

אז גם בימות המשיח יהא נוהג מצות סיפור יציאת  טעמא דקרא,
"ז מה דכתיב לדורותיכם הוא כמש"כ הכלי חמדה, מצרים, ולפי

  ולפי"ז אין לאכול גדיים מקולסים בלילי פסח. 



 

 ז 

ת"ש עוד זו דרש תודוס איש רומי וכו', והיינו  ,זה אמרינן לוע
דלאחר שהנהיג את בני רומי לאכול גדיים מקולסין וכו', שוב 
 עמד ודרש דרשה זו כדי להוכיח שיטתו ולהצדיק עצמו 

 הראתו, ולכן פתח ודרש מה ראו הנניהודשפיר יש סמוכים ל
שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש,  הומישאל ועזרי

ולכאורה הרי ק"ו  משום דנשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים,
 פריכא הוא, דהיאך שייך ללמוד מצפרדעים שאינן מצווין 
 בוחי בהם, וצ"ל דוחי בהם הו"ל רק רשות אבל אם רוצה 

   על כל המצוות, ומנ"ל דמותר שפיר מותר למסור נפשו 
דילפינן פקוח נפש דוחה שבת למסור נפשו על כל המצוות, 

לא ממצות מילה דוחה שבת דממחתרת או משאר הלימודים, 
די"ל דמילה הותרה משום דפקוח נפש דוחה שבת, ילפינן 

שיש בו כרת  תעשה אואף בל, תעשה אדאמרינן עשה דוחה ל
א ומוכח מזה דס"ל דרשינן טעמ, ה דוחה לא תעשהשאמרינן ע

 נתו של תודוס איש רומי,ולפי"ז אין מקום לרנן על תקדקרא, 
ולפי"ז מוכח שפיר דגברא רבא הוא היינו דעשה עפ"י ההלכה 

 ודו"ק.
 
 

דהבאנו מש"כ רשיז"ל דקושית הגמ' מה ראו חמו"ע עוי"ל,  ב(
שמסרו עצמן על קדושת השם, ואמאי לא דרשו וחי בהם ולא 

הלא בפרהסיא הוה,  או()ד"ה מה רשימות בהם, והקשו התוס' 
דלכו"ע בפרהסיא חייב למסור  )דף ע"ד.(נהדרין סמסכת ואמרינן ב

עצמו אפילו אמצוה קלה, ומפרש ר"ת דצלם זה שעשה 
אלא אינדרטא שעשה לכבוד  ,הוה ודה זרהבנבוכדנצר לאו ע

כתובות מסכת עצמו ולכן קאמר מה ראו, וא"ש הא דאמרינן ב
זריה פלחו לצלמא, ואי אלמלי נגדו לחנניה מישאל וע )דף ל"ג:(

הוה ח"ו שהיו משתחוים לו, ור"י פירוש מה ראו  ודה זרהבע
שלא ברחו דקודם המעשה היו יכולים לברוח עיי"ש, וכ"כ 

 ודה זרהבעמכת ד"ה אלמלא, וב )דף ל"ג.(כתובות מסכת התוס' ב
ממש  ודה זרהבד"ה שלא, דהצלם הוה אינדרטא ולא ע )דף ג.(

 עיי"ש. 
 

די"ל  ,ליישב שיטת רש"יבחידושי אגדות כתב  )שם(והמהרש"א 
מנין שאם  )דף ע"ד.(סנהדרין מסכת דס"ל כר' ישמעאל דס"ל ב

אומרים לו לאדם עבוד עכו"ם ואל תהרג, מנין שיעבוד ואל 
יהרג, תלמוד לומר וחי בהם ולא שימות בהן, ומה שהקשו עוד 
תוס' דהוי בפרהסיא, י"ל כיון דל"ה עשרה מישראל בצלם 

ב פרהסיא, דליכא פרהסיא אלא שהעמיד בבקעת דורא לא חשי
בעשרה מישראל כדכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל ולפי"ז 
מיושב דברי רשיז"ל, אך קשה דהרי ק"ו פריכא הוא, 
דהצפרדעים גם שלא היו מצווין על קדושת השם מ"מ קדשו 
השם כיון דלא נצטוו על וחי בהם, משא"כ חנניה מישאל 

בפרהסיא, מ"מ הכא  ועזריה אף דהיו מצווין על קידוש השם
בצינעא דלא היו מצווין על קידוש השם, לא הוה להן למסור 

 עצמן שהרי נצטוו על וחי בהם עיי"ש.

לתרץ,  )גליון י"א(וכתב השפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא 
וז"ל, וכל  )דף י"ח. מדפי הרי"ף(סנהדרין מסכת לפימש"כ הנימוק"י ב

לו למסור עצמו למיתה על היכא דאמרינן יעבור ואל יהרג, אין 
קידוש השם, ואם מסר הרי זה מתחייב בנפשו, אבל 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 

ן לכבשן האש פי' ולא מה ראו חמו"ע שהפילו את עצמ
השתחוו לצלם, שהרי לאו ע"ז היתה אלא אנדרטי של מלכים 
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 
נפשו בכל העבירות עיי"ש, ולפי"ז מתורץ קושית  רשאי למסור

המהרש"א, דשפיר דרשו חמו"ע ק"ו מצפרדעים, דאעפ"י 
שהצפרדעים אינם מצווין בוחי בהם, ואלו הם מצווין בוחי 
בהם, דכיון שהם היו מוחזקים בחסידות מותרים הם להחמיר 

 על עצמן עכ"ד.
 

פרשת תשא )אך בגוף דברי הנמוק"י הנ"ל כבר עורר בישמח משה 

, דכיון דהתורה אמרה וחי בהם, א"כ מהיכי דף של"ג: מדפה"ס הנדפמ"ח(
תיתי לחלק בין אינשי דעלמא למוחזק בחסידות, וכי בשביל 

   .שהוא חסיד ויר"ש ישתנה דינו עיי"ש
 
אמר  )שנת תשנ"ח(ליט"א קלויזענבורג ש-כ"ק אדמו"ר מצאנזו

"ט של ר"ה שחל להיות יו ,)סי' תקפ"ח סעיף ה'(באו"ח  לתרץ, דקיי"ל
משום שמא יטלנו  )סק"ה(בשבת אין תוקעין בשופר, וכתב הטו"ז 

בידו לילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ד"א ברה"ר, והקשה 
ועוד נ"ל  ,המזרחי, ביו"ט נמי נגזור שמא יתקן כלי שיר, וכתב

לתרץ דאין להם לגזור ולעקור לגמרי ד"ת שצותה לתקוע ביום 
תעקר לגמרי כיון שבלא שבת תוקעין זה, בשלמא בשבת לא מ

ביו"ט, ונראה שזהו בכלל מה שעשו סייג לתורה ולא לעבור 
  .על ד"ת דזהו לעבור על ד"ת לעקרו לגמרי

 
ובזה כתב לתרץ קושית המפ' דאמאי אמרינן דמילה דחיא 
שבת ולא גזרינן שמא יעביר התינוק ד"א ברה"ר, משום דכל 

, חכמים לאסרו עיי"ש דבר המפורש להיתר בתורה אין כח ביד
לענין איסור סחורה במאכלות אסורות,  )סי' קי"ז סק"א(וכ"כ ביור"ד 

א"ר אלעזר בן יעקב, שמעתי  )דף צ:(יבמות מסכת ושע"ז אמרו ב
שב"ד מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה 
אלא לעשות סייג לתורה עיי"ש, ולכן אעפ"י שגזרו שלא 

סורים, לא גזרו אלא על הקונה מחבירו כדי למכור מאכלות הא
להרויח ולמכור ביוקר, אבל למכור לנכרי נבלה שנזדמנה לידו 
שרי, לפי שנאמר בפירוש או מכור לנכרי, וכן לא גזרו לסחור 
בחלב, לפי שמפורש בתורה וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה 

ד"ה  )דף ע:(ב"מ מסכת לכל מלאכה עיי"ש, וכן כתבו התוס' ב
 לענין נשך לנכרי עיי"ש. תשיך,

 



 

 ח 

דהאריך לחלוק על הטו"ז  )סי' קמ"ב(ועיין בשו"ת חוות יאיר 
 )סי' י"ז עד סי' כ"א(הנ"ל, ועיין בשדי חמד כללים מערכת יו"ד 

שהביא כמה פוסקים בזה, ועיין בשערי תורה כללים בענין 
שכתב דכבר פליגי בזה אמוראי בירושלמי  )כלל א' פרט ג'(חזקה 

, דר' יוסי ס"ל דחכמים אין יכולים להחמיר )פ"א ה"א( מסכת פיאה
בדבר המפורש בתורה, ור' יונה ס"ל דאף בדבר המפורש 

, ולפי"ז אי אמרינן דגם בתורה יכולין החכמים לגזור עיי"ש
בדבר המפורש בתורה מותר להחמיר עליו, י"ל דהיינו טעמא 
 דמי שהוא מוחזק בחסידות ויר"ש מותר להחמיר עליו ולמסור

 .נפשו עכ"ד
 

על המשנה  )דף נ"ג.(והנה החת"ס בחידושיו על מסכת פסחים 
כתב, דלכאורה פשוט דאיסור זה שלא לאכול צלי בלילי פסח, 
הוא בין בזמן הזה ובין בזמן הבית חוץ לירושלים, אמנם להלן 

רבנן, איזהו גדי מקולס דאסור לאכול בלילי  , תנואיתא )דף ע"ד.(
ה אסור, , משמע דדוקא בזמן הז"שוכו' עיי בזמן הזה פסח

כתב, דמחזי כאוכל קדשים בחוץ  ד"ה כאחד )שם(וברש"י 
לארץ, ובתויו"ט תמה ע"ד מה לי חו"ל מה לי אר"י וירושלים, 
אך יתכן דרש"י דקדק לפרש עפ"י לשון הברייתא שאין אוכלין 

אמנם הא גופא טעמא בעי  .גדי מקולס בזמן הזה והיינו בחו"ל
  .זה דרק בחו"ל אסורמה טעם לחלק ב

 
וכתב החת"ס די"ל דתנא דברייתא ס"ל דזמן ששחוטי חוץ 
הוא באיסור כרת אין מקום לחוש שיחשדוהו כאוכל קדשים 
בחוץ, דמהיכי תיתי לחשוד על כך, ורק בזה"ז הוא דשייך 
למיחש והיינו אליבא דמ"ד דקדושה ראשונה קידשה לשעתה 

ד"ה וכל שכן  דף י"ז.()חולין מסכת ולא קידשה לעת"ל, ובתוס' ב
כתבו דלדידיה מותר להקריב בזמן הזה בכל מקום, כיון שכבר 
בטלה קדושת המקדש והותרו הבמות בכל מקום, ואמנם מ"מ 
בחו"ל אסור להקריב משום טומאת ארץ העמים, ולכן ס"ל 
להאי תנא דבזמן הבית לא נחשדו בני ישראל שיעברו על 

תר לאכול גדיים איסור כרת דקדשים בחוץ ולכך היה מו
מקולסין, וכן בזה"ז באר"י כיון דמה"ת מותר להקריב בבמה 
בכל מקום לא יחשדו שעשה באיסור, ורק בחו"ל חיישינן 
שמא יאמרו שאוכל קדשים שהקריב בבמה ולא חש לטומאת 
ארץ העמים, ולכן דייקא בזה"ז ובחו"ל הוא דאסור משא"כ 

על איסור  בזמן הבית אין לחוש שיאמרו ששחט בחוץ ועבר
כרת, וכמו"כ בזה"ז אין לאסור בא"י כיון דשייך להקריב 

 בהיתר בכל מקום עכ"ד.
 

ובזה יבואר שיטת תודוס, דתודוס ס"ל דאין מקום כלל לגזור 
על גדי מקולס, דס"ל דקדושה ראשונה קידשה לעת"ל ולא 
הותרו הבמות כלל, וא"כ אין לחוש שיטעו לומר דכמו באר"י 

ה"נ בחו"ל דהרי גם באר"י ליכא התירא שריא להקריב בבמה 
כלל, ועל איסור קדשים בחוץ לא חשידי דמי לא ידע מאיסור 
שחוטי חוץ, ולכן אין סברא להחמיר בזה, משא"כ אי ס"ל דלא 
קידשה לעת"ל ולפי"ז מותר להקריב באר"י בבמה בזה"ז, אז 

יש למיטעי דאפילו בחו"ל מותר ולא יחוש לאיסור טומאת 
לכן אסרו לעשות גדי מקולס כי יטעו דכמו ארץ העמים, ו

 באר"י להקריב פסח בכ"מ ה"נ בחו"ל.
 

וז"ל, דלמ"ד בכל  )קדושה א' אות ח'(וכתב בספר קדושה משולשת 
דוכתי דקדושה הראשונה לא קדשה לעתיד לבא, לאו דוקא 
בשביל החורבן של האומות רק כל היכא דהדבר נתבטל ונחרב 

מהזמנים שלא נתעבד בהו  מעבודתו כגון שעבר איזה זמן
הקדושה אז פרחה הקדושה מהם, ומאן דסובר קדשה לעתיד 
לבוא הוא סובר דקדושה איננה על זמן וכל שחלה על דבר 
אחד איזה קדושה אותה הקדושה היא עולמית ולא נפקעו אף 
אם יעמדו ימים רבים בלי עבודת הקדושה, וכמו דמצינו בכמה 

 י עכ"ל עיי"ש.דוכתי דקדושת הגוף לא פקעה בכד
 

אמר ר' יוחנן דבר תורה מעות  )דף מ"ז:(ב"מ מסכת ואיתא ב
קונות ומפני מה אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמרו לו 
נשרפו חטיך בעליה, ריש לקיש אמר משיכה מפורשת מן 
התורה דאמר קרא וכי תמכרו ממכר מיד עמיתך דבר הנקנה 

  .מיד ליד עיי"ש
 

של ר' יוחנן מהיכן ילפינן קנין והנה בגמ' אינו מפורש טעמו 
דהא דלריו"ח  ,ברש"י ד"ה סבר לה כתב )דף מ"ו:(לעיל כסף, אך 

מעות קונות מה"ת דאשכחן גבי קונה מן ההקדש דכתיב ונתן 
ד"ה  )דף פ"א:(עירובין מסכת ברש"י  כעיי"ש, וכ" הכסף וקם לו

בכורות מסכת דבר תורה דילפינן ק"ו הדיוט מהקדש, ועיין ב
לר"ל  ,ברש"י ד"ה הניחא, ובתוס' ד"ה דבר תורה הקשו :()דף י"ג

דאמר משיכה מפורשת מה"ת דנילוף שגם כסף קונה בהדיוט 
, והנימוקי יוסף השיג על פרש"י וכן יתר כמו בהקדש עיי"ש

הראשונים דהדיוט מהקדש לא ילפינן, אבל הפנ"י כתב דלא 
שייך כאן חומר לתלות בזה חשיבות הקדש, ולפי המתבאר 

הא גופיה הוי טעמיה  )עיין בעירובין שם בתוס' ד"ה דבר תורה(יטת רש"י בש
דר"ל דלא יליף הדיוט מהקדש, מכח חשיבותא דהקדש, 

 והדברים טעמא בעי בשיטת ריו"ח ור"ל ויסוד דעתם.
 

לבאר פלוגתת ריו"ח ור"ל   )סי' ק"ה או"ה(וכתב בשו"ת עמודי אור 
ת קונות דבר תורה, דפליגי בכך אם ילפינן הדיוט מהקדש דמעו

איפלוגי אמוראי אי קדושה פקעה בכדי,  )דף כ"ט.(נדרים מסכת דב
דהיינו במקדיש לזמן קצוב כגון שאמר שור זה עולה שלשים 
יום ולאחר שלשים יום יצא לחולין, או בית זה הקדש כל 
שלשים יום לבדק הבית, דאע"ג דלאחר הזמן לא הקדיש כלל, 

די, לא נפקע הקדושה מ"מ למ"ד דקדושה לא פקעה בכ
מאליה, ואינו יוצא לחולין עד שיכניס פדיונו להקדש תחתיו 
עיי"ש, ולפי"ז להך מ"ד דקדושה לא פקעה בכדי שא"א 
להפקיע קדושה רק באופן שתחול הקדושה על כסף תמורתו 
ואז הראשונה יוצאת לחולין, א"כ לא יתכן שיועיל קנין 

ע ההקדש בכדי מהקדש במשיכה גרידא בלא מעות, דאיך יפק
במשיכה לחודיה, ומשו"ה לא שייך שיקנהו ההדיוט ויוציאנו 



 

 ט 

מרשות הגבוה כל שלא נתן תמורתו להקדש דהקדושה לא 
)ואע"ג שמשלם להקדש הרי"ז בתורת תשלומין ואין זה נחשב לתמורת ההקדש פקעה בכדי, 

, ומעתה (שהרי ההקדש נפקע בקנין המשיכה בלבד שאז לא חלה ההקדש על שום דבר מיוחד
א"א דהקדש לא פקעה בכדי, עכצ"ל דהקדש קנינו רק בכסף, 
וממילא לפי"ז איכא טעמא רבה שלא נילוף קנין גבי הדיוט 
מקנין דגבי הקדש שיקנה בכסף בלבד, דהרי י"ל דדווקא 
בהקדש שא"א לקנות הימנו במשיכה לכך קנינו בכסף, 
משא"כ בהדיוט דליכא שום סברא שלא יצא מרשות הבעלים 
ע"י משיכה לחוד לכך שפיר קונה במשיכה ולא בכסף, אמנם 
למ"ד דקדושה פקעה בכדי א"כ ליתא לסברא הנ"ל, ואין 
מקום לחלק בין הקדש להדיוט ושפיר בדין דנילוף קנין כסף 

 בהדיוט מהקדש.
 

ולפי"ז יתבאר מחלוקת ריו"ח ור"ל לנכון, דאיתא בירושלמי 
נן, הרי זו עולה שלשים ר' אבהו בשם ר' יוח ה"א(-)פ"גקידושין 

יום, כל שלשים יום הרי זו עולה, לאחר שלשים יום יצאת 
לחולין מאליה, הרי להדיא דריו"ח ס"ל קדושת הגוף פקעה 
בכדי, ולפי"ז שפיר היה אפשר לקנות מהקדש במשיכה לחוד 
דאעפ"י שאין מעביר הקדושה אל המעות שפיר פקעה 

בכסף דווקא שוב  הקדושה, ולכן כיון דגלי קרא שמהני קנין
ילפינן מינה גם להדיוט שיהא קנינו בכסף דווקא כיון שאין 
טעם וסברא לחלק ביניהם, אמנם ר"ל ס"ל דקדושה לא פקעה 
בכדי, וא"כ י"ל דרק בהקדש קנינו בכסף דבכך יכול להפקיע 

 הקדושה, משא"כ בהדיוט אפילו במשיכה עכתו"ד. 
 
כיצד רשות הגבוה  ,ןתנו רבנ ,)דף כ"ח:(קידושין מסכת איתא בו

בכסף, גזבר שנתן מעות בבהמה, אפילו בהמה בסוף העולם 
קנה, ובהדיוט לא קנה עד שימשוך עיי"ש, והקשה בספר 

למה יגרע הקדש מהדיוט שתקנו דמעות אין קונות  ,המקנה
שמא יאמרו נשרפו חטיך בעליה, כמו כן בהקדש לא יקנה 

  .במעות מהאי טעמא דיאמר נשרפו חטיך עכ"ק
 
עפי"ד הטו"ז  ,לתרץ )דף מ"ז:(בספר נפש חיה עמ"ס ב"מ  כתבו

דבדבר המפורש התירו בפסוק אין כח ביד חכמים הנ"ל 
לאסרו, דאין כח בידם לחדש נגד המפורש בפסוק, א"כ 
בשלמא בהדיוט עקרו קנין כסף דהרי אינו מפורש בפסוק בין 
לרש"י דילפינן קנין כסף מהקדש, ובין להרי"ף דילפינן מק"ו 
מגופו, ובין לתוס' בכמה מקומות דסתם קנינים הוה בכסף, 

לכך יש כח בידם שפיר לעקרו, משא"כ בהקדש דמפורש 
בקרא ונתן הכסף וקם לו דהקדש קונה בכסף כדאמרינן שם 

לעקור  בקידושין ועיי"ש בהמקנה, ממילא אין כח ביד חז"ל
)סי' ועיין בשו"ת מהר"י הכהן חיור"ד  קנין כסף בהקדש עכ"ד,

 עיי"ש. נ"ד(
 

אי  הובזה יבואר המשך הגמרא, דהש"ס ספוקי מספקא לי
תודוס גברא רבה הוה או בעל אגרופין הוה, האם מה 

גברא רבה,  השהאכילם תודוס גדיים מקולסין משום שהי
דרשאים לאכול גדיים מכח סברא וטעם והעלה כן בדעתו 

מקולסין, דאין לחשוש שמא יבאו לאכול קדשים בחוץ, או 
ל אגרופין הוה והיינו דלא עשה כלל מחמת איזה טעם דבע

ם דנתייראו כיון דהיה גברא וסברא, ומה שלא נידוהו משו
  .אלימא

 
וע"ז אמרינן ת"ש עוד זו דרש תודוס וכו', רצ"ל דלאחר 
שהנהיג את בני רומי לאכול גדיים מקולסין אז עמד ודרש 
דרשה זו להוכיח שיטתו ולהצדיק את עצמו, דאין מקום 
לחשוש שיאמרו דאוכלים קדשים בחוץ, דמהיכי תיתי לחשוד 
בכך, דאין לומר שיטעו דכמו באר"י מותר להקריב פסח ה"נ 
בחו"ל, דז"א דהרי גם באר"י אסור להקריב בזה"ז דקדושה 

מה ראו  ,ולכן פתח ודרשראשונה קידשה לשעתה ולעת"ל, 
שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן  הומישאל ועזרי ההנני

ולכאורה  , משום דנשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים,האש
הרי ק"ו פריכא הוא, דהיאך שייך ללמוד מצפרדעים שאינן 

דכיון שהם היו מוחזקים בחסידות מצווין בוחי בהם, וצ"ל 
מותרים הם להחמיר על עצמן, והטעם דמי שהוא מוחזק 
בחסידות מותר למסור נפשו הוא משום דמותר להחמיר אף 

בתורה להיתר, ולפי"ז ס"ל משיכה קונה,  בדבר המפורש
ושמעינן מינה דקדושה ראשונה וקדושה לא פקעה בכדי, 

קידשה לשעתה ולעת"ל, ובכן אין לחוש שיטעו לומר דאפשר 
שים בחו"ל כיון דאפילו באר"י לא הותר איסורו, דלאכול ק

 ומזה מוכח דתודוס גברא רבה הוא ודו"ק. 
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