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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה 
ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את 

פך מה דאיתא וכתב רשיז"ל ד"ה ויה ישראל מעבדנו:
להם קומו צאו  במכילתא וז"ל, נהפך ממה שהיה, שהרי אמר

מתוך עמי, ונהפך לבב עבדיו, שהרי לשעבר היו אומרים לו, 
כו לרדוף אחריהם למוקש, ועכשיו נהפעד מתי יהיה זה לנו 

  .נם שהשאילום עכ"לבשביל ממו
 

וז"ל, ואני תמיה בזה,  )דרוש חמישי(וכתב בספר פרשת דרכים 
דמשמע מדבריהם דמה שנהפבו לרדוף אחריהם הוא דוקא 
בשביל ממונם שהשאילום, ואלמלא הממון לא היו רודפין 

ת ישראל אחריהם, והפסוק אומר בהפך, מה עשינו כי שלחנו א
מעבדנו, דמשמע דמה שרדפו אחריהם הוא משום דהיו רוצים 

 להשתעבד בהם, ולא בשביל ממונם שהשאילום עכ"ל.
 

הקשו האיך נטלו בני ישראל את  שיםרדהנה המפוהנבס"ד, 
 )דף קי"ג:(רכוש מצרים בידם, הרי הו"ל כגזל וקיי"ל במסכת ב"ק 

ה"פ ושאלה ע )פרשת שמות(וכתב הפנים יפות  .דגזל עכו"ם אסור
אשה משכנתה וגו', דכששמעו שברח העם ודאי נתייאשו 

  "ש.המצריים מהרכוש וקנאו ישראל מטעם יאוש עיי
 

שכתב וז"ל, כתב מוהר"ם  ה"ב(-)פ"אועיין בשער המלך הל' גזילה 
ד"ה אמר ר"י בשופר  )דף כ"ח.(בן חביב ז"ל בקונטרס יום תרועה 

עיי"ש, וכן מבואר  של ע"ז דלכו"ע יאוש כדי קני בגזל הגוי
הגבורים ז"ל ריש פרק  ברי ריא"ז ז"ל, הובאו דבריו בשלטימד

שכתב וז"ל, ואפילו אם נגזלה מן הגוי,  )דף י"ג:(לולב הגזול 
הואיל ונתייאש אותו הגוי הרי הוא הפקר עיי"ש, ועפי"ז יש 

להו , דאיתא שם, אמר )דף ל.(ליישב מש"כ רשיז"ל במסכת סוכה 
)כשתקנו הדס  , כי זבניתו אסא מעכו"פ)תגרי( נכרירב הונא להנהו אוו

ויהבו  אינהולגזזוה אתון אלא  , לא תגזזומן הנכרים לאגוד בהם להושענא(
, מאי טעמא, סתם גוים גזלי )הם יחתכוהו מן המחובר ויתנוהו לכם(לכו 

, וכתב רשיז"ל וז"ל, ושמא אותו קרקע גזל וכו' ארעתא נינהו
עליו דמאי אריא מישראל, אפילו הגוי מישראל עכ"ל, ותמהו 

)סי' מגוי נמי, דקיי"ל גזל הגוי אסור, והרשב"א ז"ל בתשובה 

כתב דישראל לאו דוקא עיי"ש, אכן אם נאמר דס"ל  (תתנ"ב
, וכ"כ לרש"י דבגוי ביאוש כדי קני ניחא וכמובן וכו' עיי"ש

 ה ירושלמי פ"טסוף ד" ח פרט ח( )כללקנה על כללים בספר המ
 )כלל ט פרט א(ש מהני בעכו"ם עיי"ש, ועיין בהמקנה דנזיר, דיאו

 .מש"כ בזה עיי"ש ,ד"ה השער המלך

כתב וז"ל, לפמש"כ  )סי' ק"ה סק"ב(חו"מ שפט המאך בנתיבות  
במק"א דיאוש קנה גבי מציאה דנלמד מקרא דעל שה ועל 

דבעינן אתי ליד זוכה  )דף ס"ו(ב"ק  'שלמה כמש"כ התוס' במס
לידיה משמע, נראה כיון דבקרא דבקרא כתיב ומצאתה דאתי 

 .כתיב לכל אבידת אחיך אין העכו"ם קונה אבידה ביאוש עכ"ל
דדין יאוש לא נאמר  )סי' רס"ב סעיף ה(סף הקדשים בחו"מ וכ"כ הכ

ועיין בעין הרועים כלל בן נח אלא בישראל ולא לבן נח עיי"ש, 
ברי שהביא דברי הנתיבות וכתב וז"ל, ואישתמיטתיה ד )אות ז'(

דעכו"ם קונה ביאוש ד"ה בן נח,  )דף ס"ב.(עירובין  'התוס במס
דמוכח ג"כ  סי' רס"ב ס"ה()עיי"ש, ועיין מהרי"ק ורמ"א חו"מ 

 עכ"ל. )סי' שי"ב(נה ביאוש, ועיין ר"מ ב"ב החדשות וקדעכו"ם 
 

פרשת בא כתב, דהנה הא דיאוש  )אויסשפיטץ(ובספר אשל אברהם 
דילפינן מאבידה עיי"ש,  "ו.()דף סקונה איתא במסכת ב"ק 

התוס' וז"ל, ואם תאמר ד"ה מה, כתבו  )דף כ"ז.(ובמסכת ב"מ 
מנלן, וי"ל דמהכא נפקא לן דמה שמלה מיוחדת  ואבידה גופא

שיש בה סימן ואין הבעלים מתייאשין אלא תובעין שיחזירוה 
י, מנין כו', ועוד הביאו מה דאיתא בירושלמלהם בסימנין ו

אשר תאבד ממנו מי שאבודה  ,ר' יוחנן אמר ,ליאוש מה"ת
שאבודה  )המציל מזוטו של ים(יצאה זו  ,מצויה אצל כל אדםוממנו 

כתב  דף ל"ט:()ממנו ומכל העולם עיי"ש, אך במסכת גיטין 
וז"ל, לשון הפקר הוא עכ"ל, ]ועיין  רשיז"ל ד"ה נתייאשתי

 בתוס' ד"ה כיון, דיאוש אינו כהפקר גמור )דף ס"ו.(במסכת ב"ק 
עיי"ש[, דאי אמרינן דיאוש הוא מטעם הפקר אין לחלק בין 
ב"נ לישראל, וגם בב"נ מהני יאוש, אבל אי ס"ל דיאוש הוא 
מגזירת הכתוב, אז י"ל דדוקא בישראל נאמר דיאוש קונה, 

 אבל לא בב"נ עכ"ד האשל אברהם.
 

)סי' הביא משו"ת ריב"א  )סי' ו' אות כ"ב(ועיין בפאת השדה מערכת ג' 

וז"ל, מה שנסתפקת אי הפקרו של בן נח מהני, משנה שלימה  קנ"ז(
הלקט והשכחה והפיאה דגוי חייב  )פ"ד משנה ט'(פיאה  'היא במס

ע, במעשרות אלא אם כן הפקיר, ולמ"ד אין קנין לגוי בא"י להפקי
דמיירי בשדה דגוי ולקטינהו  ()דף מ"ז.גיטין  'מוקי בגמ' במס

טור ממעשר, וכן פירש הרמב"ם ישראל, אלמא דגוי אם הפקירו פ
והרע"ב משנה זו, אכן יש לספק בהפקירו גוי אי מצי לחזור טרם 

פירשתי במק"א הא דלא מהני חזרת דאתי ליד הזוכה, דלפי מה ש
בקנין כמו בדבר שהופקר אלא אם כן זכה בו המפקיר ואין זוכה 

אחר ולא אתי דיבור ומבטל דיבור דהוא מטעם נדר, אם כן לגוי 
 אמר לו לא יחל אפשר דיכול לחזור וכו' עיי"ש.דלא נ



 

 ב 

ד"ה ירושלמי פ"ט דנזיר שכתב  )כלל ח פרט ח(ועיין בספר המקנה 
וז"ל, ויש לי צ"ע אם ב"נ יכול להפקיר להרמב"ם דס"ל בהל' 

, )סי' כ"ד(שהפקר מטעם נדר, ועיין אמרי אש או"ח  הי"ד(-)פ"בנדרים 
)סי' ר"י אסאד חיור"ד ושו"ת מה )סי' שט"ז(ושו"ת חת"ס חיור"ד 

, א"כ אם אין נדר בגוי, גם לא שייך הפקר, ועוד נ"ל שהפקר שמ"א(
וכ"כ בחידושי נלמד משמיטה, ורק לישראל ולא לב"נ עכ"ל, 

דאי ס"ל דיאוש הוא  ,)דף קי"ט.(מהר"ם שיק עמ"ס בבא מציעא 
מטעם הפקר והפקר מטעם נדר, א"כ איכא למימר דגוי דאינו 

שצידד  )סי' רע"ג(ר הפקר עיי"ש, ועיין בקצות נודר, ה"נ אינו ב
דזה  )סי' שנ"ג סק"ג(ועיין בנתיבות חו"מ , דהוא מטעם קנין עיי"ש

אי רשות  )דף קי"א:(ב"ק  'תליא בפלוגתת רמי בר חמא ורבא במס
 )סי' קנ"ז(ועיין בשו"ת כתב סופר חיור"ד יורש כרשות לוקח עיי"ש, 

 .עיי"ש )דף מ"ג.(נדרים  'סשכתב דבזה פליגי ר' יוסי והת"ק במ
 

 שהביא מה דפליגיד"ה ודע,  )פ"י ה"ז(ועיין במל"מ ה' מלכים 
)דבנדרים כתיב , דאיתא התם, מה מיעטת בו ה"א(-)פ"טבירושלמי נזיר 

)ופליגי ר' ,  ישראל בבל יחל ואין העכו"ם בבל יחל לבני ישראל לאמור(

נה ישראל יש להן היתר חכם, , אמר ר' יויונה ור' יוסי לענין מה מיעטיה קרא(
)דנפקא לן היתר חכם מדכתיב לא יחל דברו הוא אינו מיחל עכו"ם אין להן היתר חכם, 

, אמר ר' אבל אחרים מוחלין לו, דזה נוהג רק בישראל משא"כ עכו"ם לא שייך בהם התרה על נדרם(
יוסי ישראל צריכין היתר חכם והעכו"ם אין צריכין היתר חכם 

, ואתייא דר' יוסי כדר' יתר חכם מיעטיה קרא שהוא מיחל בעצמו את נדרו()דאינו צריך ה
, אמר לאבימי )לשאול על נדרה(אבהו, חדא נכרית אתת לגבי רבי אבהו 

)משום דסבר דאינה צריכה היתר חכם שהרי אין פותחין בר טובי, פוק ופתח לה בנולד 

עתיים , ודרבי יונה כרבי אחא, דאמר הוא לבן הוא כושן רשבנולד(
, ולמה נקרא שמו כושן רשעתיים, שעשה שתי רשעיות, ח(-)שופטים ג

)שנשבע ליעקב אבינו בכריתות ברית השלום אלמא דחל אחת שחילל את השבועה 

, השבועה על עכו"ם מדקרי לה רשעת ומדדריש שחילל את השבועה ש"מ שאין מועיל לו התרה(
 ואחת ששיעבד בישראל שמונה שנה וכו' עיי"ש. 

 
וצא לנו מזה דנחלקו אמוראי אי ב"נ הוי בכלל בל יחל, הי

ולפי"ז אף אי ס"ל דיאוש הוא מטעם הפקר, י"ל דיאוש לא מהני 
 פקר הוא מטעם נדר, ועכו"ם אינו בבל יחל., כיון דהבעכו"ם

 
הא דאיתא במסכת א ,)ח"ב סי' קט"ז(ונודע קושית הפנים מאירות 

שהנכרים נודרים נדרים  ,)דף י"ג:(ובמסכת חולין  )דף ס"ב.(נזיר 
אתיא ונדבות כישראל, ויליף לה מאיש איש דכתיב גבי נדר ד

לרבות עכו"ם, ואי סלקא דעתך דכהנים הוה שלוחי דידן איך 
ן דאי )דף ע"א:(יכול הכהן להקריב לנכרי, הא איתא במסכת ב"מ 

  שליחות לעכו"ם עכ"ק.
 

בעיא דחה קושיא זו, דכל האי )דף כ"ב(חולין מסכת והצל"ח ב
דשמא כהני הוי שלוחי דידן מיירי רק לענין קרבנות דישראל, 
משא"כ בעכו"ם שנדר נדרים ונדבות לא בעי שליחות כלל, 
דבשלמא בישראל שהוא מחוייב להביא קרבנות חובה, וגם 
קרבנות שנדר צריך להביא כדי לצאת חובת נדרו שלא יעבור 

יחות, על לא יחל דברו, וא"כ אי ליכא בקרבנות ישראל של

אינו יוצא הישראל ידי חובתו, דבמה שמוסר קרבנותיו לא 
עשה עדיין כלום אם לא מטעם שלוחו של אדם כמותו, ולכן 
לגבי ישראל מיבעי ליה להגמ' אי כהנים הוי שלוחי דרחמנא 
ויצא ידי חובתו תיכף כשמסר הקרבן להכהן דיד כהן כיד 

קריב גבוה, או דילמא דשלוחי דידן נינהו ורק כשהכהן מ
הקרבן אז יצא ידי חובתו מטעם שלוחו של אדם כמותו, וכ"ז 
יש לדון רק גבי ישראל, אבל נכרי דליכא ביה חיובא כלל 
לקיים נדרו, דהרי אינו מחוייב על בל יחל, לא שייך לדון לגביו 
אם כהנים הוי שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, דהרי הכהן אין 

קמ"ל דאם הביא צריך כלל שיעשה בשליחותו, וקרא רק 
קרבנות מקבלין ממנו, וממילא דאין להוכיח מכאן דכהנים הוי 

 )דף ל"ה.(שלוחי דרחמנא עכ"ד, ועיין בבית מאיר עמ"ס נדרים 
שכ"כ וז"ל, שמעתי מקשים וליפשוט ממה דקיי"ל שהנכרים 
נודרים נדונ"ד כישראל ואלו נימא שלוחי דידן נינהו הא נכרים 

י נונ"ד מעולם לא הוטל עליהם לי"ל שליחות, ושבוש הוא כ
  הקריבו דליבעי שליחות וכו' עיי"ש.ל
 
קושית הפנים  ליישבכתב  )דף כ"ג:(באור חדש עמ"ס קידושין ו

דהא דדרשינן  )דף נ"ו.(, עפי"מ דאיתא במסכת סנהדרין מאירות
איש איש תליא אי אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם או לא, 

ת נדרים ס"ל דברה תורה כלשון ולפי"ז י"ל דסוגית הגמ' במסכ
בני אדם, וא"כ לא דרשינן איש איש לרבות נכרי, ולכן שפיר 
י"ל דכהנים הוה שלוחי דידן, אמנם מאן דדריש איש איש ס"ל 
כמאן דאמר לא דברה תורה כלשון בני אדם, וכיון דעכו"ם 
מקריבין נדרים ונדבות, ולדידיה ודאי אמרינן דכהנים הוה 

 ד.שלוחי דרחמנא עכ"
 

ולפלפולא י"ל, דאי ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, 
ודרשינן מאיש איש דעכו"ם נודרין נדרים ונדבות, וקשה הא 

ו"ם ו"ם, וצ"ל כמש"כ הצל"ח דכיון דבעכאין שליחות לעכ
ליכא חיובא דבל יחל, אין צריך שיעשה הכהן בשליחותו, 

דברה ולפי"ז י"ל דב"נ אינו מצווה על בל יחל, משא"כ למ"ד 
תורה כלשון בני אדם, ולא דרשינן מאיש איש דעכו"ם נודרין 

 נדרים ונדבות, י"ל דעכו"ם מצווה על בל יחל.
 
דהיאך יצאו בני ישראל קודם הזמן,  שיםרנודע קושית המפו

וכתבו הלא הגזירה היתה ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, 
המפ' דגזירת הגלות התחיל משנולד יצחק, דמשעה שנולד 

ה ראוי ליקרא כי גר יהיה זרעך, כדאיתא במדרש שוחר טוב הי
לפי שהיה  ,א"ר שמואלעה"פ עם חסיד תתחסד,  )תהלים י"ח(

הקב"ה מפתה את משה כל שבעת ימי הסנה שילך בשליחותו 
כבר חשבתי מה  ,אמר להקב"ה, רבון העולםוהיה מסרב ווכו', 

ותם שאמרת לאברהם אבינו בברית בין הבתרים ועבדום וענו א
מו ולא עשו שם אלא מאתים ארבע מאות שנה ועדיין לא נשל

שמיום  ,לא כמו שאתה מחשב לעצמך ,הקב"ה ולועשר, אמר 
הקדמתי להם הקץ ודלגתי אותו, וכן אומר מדלג  שנולד יצחק

 עיי"ש.וכו' וכבר נשלם  על ההרים



 

 ג 

וכתבו המפ' דזה ניחא אי ס"ל ארץ ישראל אינה מוחזקת 
קרינן באותו זמן כי גר יהיה זרעך בארץ  מאבותינו, אז שפיר

לא להם, משא"כ אי ס"ל ארץ ישראל מוחזקת מאבותינו לא 
שייך לומר שמלידת יצחק התחיל גזירת הגלות, דהרי היו 

 בארצם שלהם עכ"ד.
 

 ,ר' יאשיה אומר ,תניא ,)דף קי"ז.(בבא בתרא מסכת ואיתא ב
תם ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, שנאמר לשמות מטות אבו

ינחלו, אלא מה אני מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה, לאלה 
לבאי הארץ  ,כאלה להוציא את הטפלים, ר' יונתן אומר

נתחלקה הארץ, שנאמר לאלה תחלק הארץ בנחלה, אלא מה 
אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו, משונה נחלה זו מכל 
 נחלות שבעולם, שכל נחלות שבעולם חיין יורשין מתים וכאן

 תים יורשין חיין עיי"ש.מ
 

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 
לבאי הארץ, תמניא הוא דהוו, שיתא דשיתא בתי אבות ותרי 

טעמיך ולמ"ד ליוצאי מצרים נתחלקה דידהו הא תמניא, ולי
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 אביהן להן זו חלק בכורה, רבי אליעזר בן יעקב 

יהם נטלו שנאמר נתן תתן, ולמ"ד תרי אומר אף חלק אחי אב
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 ס"ל נמי להאי תנא כר"א דחד אחא דאבא הוי 

תור דאחוזת נחלה כדאמרינן לקמן, דאי להו, ונפקא ליה מיי
לית ליה לא משכחת לה חבלי מנשה עשרה, אבל מנתון תתן 
אינו רוצה לדרוש מכפל המקרא כר' אליעזר, דס"ל דברה 

 עיי"ש. תורה  כלשון בני אדם
 

דהיוצא לנו מסוגיא  )ח"א פ' פנחס דף ל"ח.(וכתב בספר זרע ישראל 
ן דברה תורה כלבנ"א, הנ"ל, דאי דרשינן נתן תתן ולא אמרינ

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 
דרשינן מנתן תתן משום דדברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ 

מצרים נתחלקה  יוצאיצ"ל דחד אחא דאבא הוי ומוכח כמ"ד ל
 והוי א"י מוחזקת עיי"ש.

 
ומעתה יבואר דברי רש"י, דעד עתה לא חזרו המצרים מדעתם 
על ששילחו את ישראל ממצרים, דסברו דהגלות התחיל 
מלידת יצחק וכבר נשלם הגזירה דד' מאות שנה, אך עתה 
כשראו שנטלו את ממונם ולא חששו לגזל עכו"ם שאסור, 

נתייאשו, וע"כ דיאוש הוא מטעם  משום דס"ל דהמצריים
הפקר ולכן מהני יאוש בעכו"ם, ואע"ג דהפקר הוא מטעם 
נדר, וע"כ דגם עכו"ם מצווה על בל יחל, ומעתה ס"ל דברה 

, תורה כלשון בני אדם, ולפי"ז ארץ ישראל מוחזקת מאבותינו
להם וליכא למימר דהגלות התחיל מלידת יצחק, ולכן נתעורר 

כי שלחנו את ישראל מעבדנו, על מה הטענה המבואר בקרא 
  ודו"ק. שהניחום לצאת קודם הזמן

 
בשם הספרי  )דרוש חמישי(עוי"ל, עפימש"כ הפרשת דרכים  ב(

דביזת מצרים זכו ישראל מדין הענקה שצריכין ליתן  )פרשת ראה(
 ט"ו(-)פרשה ט"ולעבד כשיוצא לחירות, וכ"כ רש"י בפרשת ראה 

 ה.דביזת מצרים היתה מטעם הענק
 

דזה תלוי אי ס"ל דברה  )פיסקא ברוך שומר(וכתב בהגדת מהרי"ץ 
, תנו )דף י"ז:(תורה כלשון בני אדם, דאיתא במסכת קידושין 

אשר ברכך ה' אלקיך, יכול נתברך בית בגללו מעניקים  רבנן,
בית בגללו אין מעניקים לו, תלמוד לומר הענק לו, לא נתברך 

יה אומר דברים ככתבן, עזר תעניק מכל מקום, ר' אלעזר בן
בית בגללו אין נתברך בית בגללו מעניקים לו, לא נתברך 

מעניקים לו, א"כ מה תלמוד לומר הענק תעניק, דברה תורה 
 כלשון בני אדם עיי"ש.

 
מבואר מזה דהת"ק ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, 
ויליף מרבוייא דהענק תעניק, דאפילו לא נתברך הבית בגללו 

לו, ור' אלעזר בן עזריה ס"ל דברה תורה כלשון בני מעניקים 
אדם, וליכא למילף מידי ממה דכתיב הענק תעניק, ולכן רק 

 אם נתברך הבית בגללו מעניקים לו.
 

והנה במצרים הוי כלא נתברך הבית בגללו, דכל מה שבני 
ישראל בנו למצרים נשקע ונבלע בארץ, כדאיתא במסכת 

ם כלום ממעשה ידיהם, וא"כ , ולא נשאר לה)דף י"א.(סוטה 
בשלמא להת"ק דס"ל דאפילו לא נתברך הבית בגללו 
מעניקים לו א"ש הא דקבלו ישראל רכוש מצרים מדין הענקה, 
אבל לר' אלעזר בן עזריה לא הוה להו לישראל לקבל הענקה 

 דהא לא נתברך הבית בגללם עכ"ד המהרי"ץ.
 
הזמן, דהיאך יצאו בני ישראל קודם  שיםרנודע קושית המפו

הלא הגזירה היתה ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, 
  .ותירצו דשאר גליות ישלימו עכ"ד

 
      , ודע ב(-ב")בראשית יהרמב"ן  מה שכתב אמנם יש להעיר לפי

כי אברהם אבינו חטא חטא גדול  בשגגה שהביא אשתו 
הצדיקת במכשול עון מפני פחדו כי יהרגוהו, ועל המעשה 

ץ מצרים ביד פרעה, במקום הזה נגזר  על זרעו הגלות באר
המשפט שמה הרשע והחטא עיי"ש, מבואר  מזה דעיקר גזירת 
הגלות היתה שיהיו דוקא במצרים, והאיך אפשר לומר דשאר 

 .גליות ישלימו



 

 ד 

 )עה"פ וחיתה נפשי בגללך(אך י"ל לפימש"כ באור החיים הקדוש 
דכוונת אברהם היתה במה שאמר אמרי נא אחותי את, 

גבי סוטה דנסתרה ונמצאת  )דף כ"ו.(סוטה  כדאמרינן במסכת
טהורה דכתיב ביה ונקתה ונזרעה זרע, שאם היתה עקרה 
נפקדת עיי"ש, וגם כאן רצה אאע"ה ששרה תפקד בבנים, על 
כן הורה לה שתאמר אחותו אני, וממילא תסתר בבית פרעה, 
וכשתצא טהורה תזכה להפקד בולד עיי"ש, ולפי"ז י"ל דזה לא 

שאמר אאע"ה אמרי נא אחותי את, ולפי"ז  נחשב לחטא במה
י"ל דגזירת השעבוד לא היתה שיהיה דוקא במצרים ושפיר י"ל 

 דשאר הגליות ישלימו.
 

דאם היתה עקרה נפקדת,  )שם(אך כ"ז א"ש לר' ישמעאל דס"ל 
אך לר' עקיבא דפריך התם א"כ ילכו כל העקרות ויסתרו, אלא 

ות יולדת זכרים שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח, נקיב
וכו' עיי"ש, לא שייך לומר דלכן אמר שתאמר אחותי את, 
דעי"ז תזכה שרה להפקד בולד, דהא לא ס"ל דאם היתה עקרה 

 נפקדת וז"פ.
 

יש לומר דר' ישמעאל ור' עקיבא ד כתבנו )ש.ז.(ובפרשת שמות 
לבאר שיטת  )סי' י'(אזלי לשיטתייהו, עפימש"כ בספר בינת לב 

חייש לדברי ר' עקיבא, כיון דבוודאי שלא ר' ישמעאל, דלא 
תלך להסתתר שכן לא תמצא עם מי להסתתר, דמי פתי ילך 
לעבור על איסור יחוד בעבורה, ונהי דקיי"ל אומרים לאדם 
חטא בשביל שיזכה חבירך, וכאן יש זכות לאשה להוליד אי 
משום מצות פו"ר למאן דס"ל דנשים חייבות, או עכ"פ במה 

מ"מ הא דוקא גבי אנשים, דכל מה  שמצווה על לשבת,
דאומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך הוא משום דכל 
ישראל ערבים זה לזה, ומחוייב לדאוג שהבירו יקיים מצוה, 
ולכן רשאי לחטוא בעבור כך, אך כ"ז הוא גבי אנשים דנכנסו 
לכלל ערבות, אבל בהני נשי דליתנייהו בכלל ערבות, א"כ שוב 

ל חטא כדי שיזכה חברך, ושוב אין לומר אין נוהג בהם הכל
 שילכו האנשים לחטוא עמהן עיי"ש.

 
, א"ל רבינא לרבא נשים בברכת )דף כ:(ואיתא במסכת ברכות 

המזון דאורייתא או דרבנן, למאי נפקא מינה, לאפוקי רבים ידי 
חובתן, אי אמרת דאורייתא אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא, 

מחוייב בדבר וכל שאינו מחוייב ואי אמרת דרבנן הוי שאינו 
בדבר אינו מוציא רבים ידי חובתן מאי וכו' עיי"ש, והקשה 

ולהוציא  ,)דף מ"ח.(, מהא דאיתא במסכת ברכות )אות י"ג(הרא"ש 
אחרים עד שיאכל כזית דגן וכו' ויכול להוציא אף מי שאכל 
כדי שביעה עיי"ש, הרי דאף מי שאינו חייב רק מדרבנן מוציא 

כלו כדי שביעה וחייבין מן התורה, וא"כ באשה נמי אחרים שא
אעפ"י שאינה חייבת אלא מדרבנן תוציא אחרים שחייבין מן 
התורה, ותי' הרא"ש דלא דמי לאיש, דבאמת אע"ג שלא אכל 
כלום דין הוא שיפטור אחרים מדין ערבות, דכל אחד ערב בעד 
חבירו, אלא מדרבנן אמרו שלא יברכו ברכת הנהנין בלא 

 ,לפיכך כשאכל כזית אעפ"י שאינו נתחייב אלא מדרבנן ,הנאה

מוציא את אחרים שאכלו כדי שביעה, שערב הוא בעבורם 
ועליו הוא להצילם מן העון, אבל בנשים דבהם ליכא ערבות, 
לכן אי אפשר שתוציאה אחרים שמחויבים מדאורייתא אם היא 

  אינה חייבות רק מדרבנן עיי"ש.
 

וז"ל, ואמנם מה  )או"ח סי' רע"א(וכתב הנוב"י בספרו דגול מרכבה 
שאני מסתפק אפילו באיש המקדש ומוציא אשתו ובני ביתו, 
אם הנשים לא התפללו ערבית והאיש כבר התפלל ערבית, 
וא"כ האיש אינו מחוייב מן התורה והנשים שלא התפללו 

מבואר חייבין מן התורה אם יוצאין בשמיעתן מן האיש, ואף ד
דבכל הברכות אף שיצא מוציא,  )דף כ"ט.(במסכת ראש השנה 

היינו מטעם ערבות שכל ישראל ערבים זה לזה, והרי כתב 
הרא"ש שהאשה אינה בכלל ערבות, ואני מסתפק אם האשה 
אינה בכלל ערבות היינו שהיא אינה עריבה בעד אחרים, אבל 

ו גם האנשים שקיבלו הערבות בהר גריזים ובהר עיבל נתערב
בעד הנשים, ואם כן שפיר מוציא האיש את האשה אף שכבר 
יצא, או דלמא כשם שהנשים לא נכנסו בכלל ערבות, כך לא 
קיבלו האנשים ערבות בשביל הנשים, ומסיים ועיין במסכת 

ד"ה קשים גרים לישראל, דשם מבואר שכאשר  )דף מ"ז:(יבמות 
נו ערבים הגרים לא קיבלו ערבות עבור כלל ישראל, כך אין א

בשבילם עיי"ש, ובספרו הצל"ח עמ"ס ברכות כתב בפשיטות 
דכי היכי דנשים אינן ערבות בשביל אנשים, הכי נמי אין 

 האנשים ערבין בשביל הנשים עיי"ש.
 

שכתב, דרק  )דף ע"א(ועיין בחידושי מהרי"ט עמ"ס קידושין 
נשים לא נתערבו על האנשים, אבל אנשים נתערבו על הנשים 

שכתב דגם נשים איתנייהו  )סי ז'(עיין בתשובות רעק"א עיי"ש, ו
בכלל ערבות, ורק במידי דלא שייך בהו ליתנייהו בערבות 

, ועיין בשו"ת שואל )סי' קכ"ד(עיי"ש, ועיין בברכי יוסף חאו"ח 
שכתב דזה אי נשים המה בכלל  )ח"ב סי' קי"א(ומשיב מהדו"ג 

ד"ה קשים,  י"ג:()דף ערבות, פליגי בזה רש"י ותוס' במסכת נדה 
דרש"י חולק על דעת  )דף ל.(וכ"כ בשמע יעקב פרשת ויצא 

 , ובשו"ת כתב)סי' ק"ל(הרא"ש עיי"ש, ועיין בשו"ת חתן סופר 
 . )ח"ו סי' מ"ח(בשו"ת מהרש"ם , ו)סי' נ"ז(סופר חאו"ח 

 
ומבאר  ,האריך בזה )דף ד:(ובספר בית יצחק עמ"ס מגילה 

עד הנשים, וטעמא בראיות ברורות שהאנשים ערבים ב
דמילתא, דהנה הא דכל ישראל ערבין זה לזה ילפינן מקרא 

סנהדרין מסכת וכשלו איש באחיו איש בעוון אחיו כמבואר ב
, ואמרינן התם בגמ' דדוקא ביש בידם למחות אז הוא )דף כ"ז:(

נתפס בעון חבירו, ולזה דייקא הנשים אינן בכלל ערבות על 
ולכן אינן נעשין ערבים  האנשים דאין סיפק בידם למחות,

בעדם, אבל האנשים שסיפק בידם למחות בנשים שפיר נעשים 
ערבים בעדם עיי"ש, ועיין בהסכמת הייטב לב זצ"ל שהסכים 
עמו והביא שכבר קדמו המהרי"ט בד"ז דאנשים שיש בידם 
למחות שפיר ערבין על הנשים עיי"ש, וכ"כ בברכי יוסף 

  .עיי"ש )סי קכ"ד(חאו"ח 



 

 ה 

שכתב  )סי' י"ב(מהרש"ם ציין לשו"ת מוצל מאש ובהסכמת ה
וז"ל, ומסתברא דהערבות אינו תלוי בחיוב אלא כך גזרה 
חכמתו יתברך דנשים אינן ערבות לאנשים, ולא האנשים להן 

 וכו' עיי"ש.
 

ולפלפולא י"ל דזה אי נשים המה בכלל ערבות או לא, תליא אי 
-פרשה כ"ב)ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, דבפרשת משפטים 

כתיב כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אתו כי אם  כ"א(
צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו, וכתב הבעל הטורים, 
תענון בנו"ן לשון רבים, אם ענה תענה לשון יחיד, לומר אחד 
עינוי מרובה ואחד עינוי מועט, דבר אחר לומר שכל ישראל 

ו ענו כולם עיי"ש, ערבים זה בזה, שאפילו אם ענה האחד כאל
הרי לן שני טעמים למה מתחלה כתיב לשון רבים ולבסוף 
לשון יחיד, חדא דבא ללמד דאחד עינוי מרובה ואחד עינוי 

 מועט אסור, והב' שכל ישראל ערבין זה בזה.
 

דפליגי  )דף רל"א מדפה"ס(וכתב בספר תולדות יצחק פרשת וישב 
א"כ ענה תענה  בזה, דאי ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם,

נמי לא אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם, וילפינן מן ענה 
תענה אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט, א"כ מה בא ללמד 
מה דכתיב מתחילה תענון בלשון רבים ואח"כ אמר אם ענה 
שהוא לשון יחיד, דאי"ל דבא ללמד אחד עינוי מרובה ואחד 

תענה, ומוכרח לומר דבא עינוי מועט, דהלא כבר נלמד מן ענה 
ללמד דכל ישראל ערבין זה בזה, אבל למ"ד דברה תורה 
כלשון בני אדם, א"כ גבי ענה תענה נמי אמרינן דברה תורה 
כלשון בני אדם, ולא נלמד מיניה אחד עינוי מרובה ואחד עינוי 
מועט, וא"כ נלמד ממה שנאמר מתחלה תענון לשון רבים 

עינוי מרובה ואחד עינוי  ואח"כ ענה תענה לשון יחיד אחד
מועט, וא"כ אין לן לימוד דכל ישראל ערבין זה בזה עיי"ש, 
ולפי"ז י"ל דאי ילפינן דכל ישראל ערבים זה לזה מהקרא כל 
אלמנה ויתום לא תענון, י"ל דנשים ערבים על האנשים, דהלא 
הלאו כל אלמנה ויתום לא תענון נוהג באנשים ובנשים, 

 .ה()מצוה ס"כמש"כ החינוך 
 

איתא, דילפינן פריעה מדכתיב המול  ה"ב(-)פי"טובירושלמי שבת 
ימול מכאן לשני מילות אחת למילה ואחת לפריעה, עד כדון 

, )דס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם(כר' עקיבא דו אמר לשונות ריבויין הן 
 )דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם(כר' ישמעאל דו אמר לשונות כפולות הן 

 )פ"ז הלכה ה'(דברה כדרכה עיי"ש, ועיין בירושלמי סוטה התורה 
איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו, על דעתיה דר"ע 
לשונות ריבויים הם, והיינו שנשלחו כ"ד מרגלים, ור' ישמעאל 

אם י"ב מרגלים, פליג וס"ל לשונות כפולים הם, ולא היו כי 
קיבא ס"ל ון בני אדם, ור' עברה תורה כלשדר' ישמעאל ס"ל ד

 ברה תורה כלשון בני אדם עיי"ש.דלא ד
 

ולפי"ז מבואר פלוגתת ר' ישמעאל ור' עקיבא, דר' ישמעאל 
לשיטתו דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ולפי"ז לא ילפינן 

מקרא דכל אלמנה ויתום לא תענון דכל ישראל ערבין זה בזה, 
חטא  ולפי"ז נשים ליתנייהו בכלל ערבות, ואין נוהג בהם הכלל

כדי שיזכה חברך, ומעתה אין לחוש שילכו האנשים לחטוא 
עמהן, ולכן ס"ל שאם היתה עקרה נפקדת ואינו חייש דילכו כל 
העקרות ויסתתרו, משא"כ ר"ע לשיטתו דס"ל לא דברה תורה 
כלשון בני אדם, ולפי"ז ילפינן מקרא דכל אלמנה וגו' דכל 

לל ערבות, ישראל ערבין זה לזה, וי"ל דנשים איתנייהו בכ
ונוהג בהם הכלל חטא כדי שיזכה חברך, וחיישינן שילכו 
האנשים לחטוא עמהן, ולכן הקשה א"כ ילכו כל העקרות 

 ויסתתרו.
 

ובזה יבואר דברי רש"י, כי בתחלה חשבו המצרים דגזירת 
הגלות דד' מאות שנה לא בעינן שיהיה דוקא במצרים, וי"ל 

קחו ממונם, ומוכח  דשאר הגליות ישלימו, אבל כיון שראו של
ה ית בגללו מעניקין לו, וס"ל לא דברהבדאף היכא דלא נתברך 

נשים איתנייהו בכלל ערבות, לפי"ז תורה כלשון בני אדם, ו
נן שילכו ונוהג בהם הכלל חטא כדי שיזכה חברך, וחיישי

ס"ל דאם יולדת בצער יולדת  האנשים לחטוא עמהן, ומעתה
אמר אברהם לשרה  בריוח, ומעתה לא שייך לומר דלכן

שתאמר אחותי את, דעי"ז תזכה שרה להפקד בולד, דהא לא 
עיקר גזירת הגלות היתה  ס"ל דאם היתה עקרה נפקדת, ולפי"ז

שיהיו דוקא במצרים, ולכן נהפך לבם ואמרו מה זאת עשינו כי 
 שלחנו את ישראל מעבדנו ודו"ק.

 
*** 

 
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' 

אמר אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורכבו ויאמרו ל
מרו רבותינו זכרונם לברכה אוכתב רשיז"ל וז"ל,  רמה בים:

 מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה עכ"ל. ()מכילתא
 

דלכאורה יש לנו לימוד לתחיית המתים מה"ת, והנבס"ד, 
עה"פ כי לא תעבור את  ט(-)פרשה בכדאיתא במד"ר פרשת ואתחנן 

ו הקב"ה למשה אם אתה נקבר כאן אצלן הן הירדן הזה, אמר ל
לאחד שנתפזרו מעותיו  ,למה"ד ,באים עמך בזכותך, א"ר לוי

במקום אפילה, אמר, אם אומר אני האירו לי שאקבץ מעותי 
אין בריה משכחת עלי, מה עשה נטל זהוב אחד והשליך 
בתוכם והתחיל צווח ואומר האירו לי, זהוב אחד היה לי ונפל 

אמר להן ירו לו, מה עשה משנטל את הזהוב ממנו כאן, והא
בזכות הזהוב  ,את המעות וליקטןבחייכם המתינו לי שאלקט 

נתלקטו המעות, כך אמר לו הקב"ה למשה, אם נקבר אתה 
אצלם במדבר הן באים בזכותך ואתה בא בראשם שנאמר וירא 
ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון ויתא ראשי עם דעל כן 

וקק ספון כדי שיתא ראשי עם עיי"ש, שם במדבר חלקת מח
ולפי זה נשמע לתחיית המתים מן התורה, דהרי מהאי טעמא 
לא נכנס משה לארץ ישראל כדי שיחזיר את מתי מדבר לעת"ל 

 כשיעמדו לתחיה.



 

 ו 

והנה הטעם על מה שנגזר על משרע"ה שלא יכנס לארץ 
ישראל, כתב בילקוט ראובני דהוא בשביל שסירב ללכת 

 ש רבהראיתא במדכד שלח נא ביד תשלח, למצרים ואמר
כל שבעת ימי הסנה  ,א"ר שמואל בר נחמן ,ו(-)פרשה י"אויקרא 

היה הקב"ה מפתה למשה שילך בשליחותו למצרים, הה"ד גם 
מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך הרי ששה, 
  ובשביעי אמר לו שלח נא ביד תשלח, אמר לו הקב"ה משה

חייך שאני צוררה לך בכנפיך, את אומר שלח נא ביד תשלח, 
אימתי פרע לו, ר' לוי אמר כל ז' ימי אדר היה משה מבקש 
     תפלה ותחנונים שיכנס לא"י, ובשביעי אמר לו כי לא 
תעבור את הירדן הזה עיי"ש, וכן איתא במדרש תנחומא 

 עיי"ש. )אות ו'(בפרשתן 
 

וכבר האריכו המפ' להמליץ על משרע"ה דלכן לא רצה לילך 
יות משום דס"ל דאכתי לא הגיע הזמן, דהגזירה לה למצרים,

 .בגלות היתה על ארבע מאות שנה
 

בתוס' ד"ה ונאמר לפניו שירה חדשה  )דף קט"ז:(ובמסכת פסחים 
כתבו וז"ל, הכי תניא במכילתא, כל השירות לשון נקבה, חוץ 
משירה דלעתיד דלשון זכר, כלומר, שהנקבה יש לה צער 

ריהם צער, חוץ מלעתיד שאין לידה, אף כל הנסים יש אח
אחריה צער וכו' עיי"ש, וכתבו המפ' דהוא משום שיצאו בני 
ישראל ממצרים קודם שנשלם הזמן של ד' מאות שנה, ועדיין 

 צריכים להשלים הזמן בשאר הגלויות.
 

ומעתה יבואר דברי המכילתא, דכיון דכתיב כאן אז ישיר משה 
ן עוד להצטער את השירה הזאת בלשון נקבה, מפני שעתידי

בשאר גלויות כנקבה שיש לה צער אחר לידה, וע"כ דלא נשלם 
כדי שיחזיר הזמן, ומעתה הטעם דמשה לא נכנס לארץ ישראל, 

, מכאן מוכח לתחיית את מתי מדבר לעת"ל כשיעמדו לתחיה
 .המתים מה"ת ודו"ק

 
 

, מנין לתחיית המתים (:)דף צאיתא במסכת סנהדרין עוי"ל, ד ב(
ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן, וכי  שנאמר ,מה"ת

אהרן לעולם קיים והלא לא נכנס לא"י שנותנים לו תרומה, 
מכאן לתחיית אלא מלמד שעתיד לחיות ונותנים לו תרומה, 

דבי ר' ישמעאל תנא לאהרן כאהרן, מה אהרן המתים מה"ת, 
ומבואר  ,)ופרש"י לאו להכי אתא אלא לומר כאהרן וכו'(, חבר אף בניו חבירים

כיח מהאי מזה דאם אין נותנין תרומה אלא לכהן ת"ח אין להו
 קרא לענין תחיית המתים.

 
אמנם י"ל דיליף לה להא דאין נותנין תרומה לכהן עם הארץ 

מדסמך זאת חקת התורה  ,)ר"פ חקת(כמ"ש הבעל הטורים 
לבהרימכם את חלבו ממנו רמז דרק להמחזיקים בתורת ה' יש 

  .נין תרומה לכהן עם הארץ עיי"שלהם מנות שאין נות
 

דלמאן דדרש סמוכים ויליף לה  )פרשת מקץ(וכתב בכסף נבחר 
מסמוכים דאין נותנים תרומה לכהן עם הארץ ולא צריך הקרא 
דונתתם ממנו את תרומת ה' ע"ז, ואתיא הקרא לומר דתחית 

 המתים מה"ת ויתנו לאהרן עיי"ש.
 
דהשבטים כתב,  בן(ד"ה וישמע ראו)וישב  פרשת בספר ישמח משהו

דס"ל דדינם כב"נ דאינן , בלא שחיטה עוףבשר היו אוכלים 
ל' מלכים בהרמב"ם ה מוזהרין על אבמה"ח של עוף כמש"כ

וז"ל, אבל העוף ייראה לי שאין בן נח נהרג על אבר  הי"א( -)פ"ט
מן החי ממנו, וכתב הראב"ד וז"ל, א"א נ"ל שזה טעות סופר 

, ועיי"ש בכסף משנה וברדב"ז וראוי להיות אבל השרץ עיי"ש
דכתב דאף איסורא ליכא  )סי' ס"ב(ועיין בפליתי מש"כ בזה, 

דמוזהרין גם על אבמה"ח של  יוסף ס"ל כהראב"דעיי"ש, ו
 .אבר מן החי עיי"שאוכלים השבטים ד מרלכן אעוף, ו

 
, מהא הנ"ל הרמב"םשיטת על  )סי' ס"ב סק"ב(והקשה הפליתי 

א"ל רב הונא בר חיננא לבריה,  ,ג.()דף ע"פסחים מסכת דאיתא ב
 )שבת דף ק"ו.(כי אזלת לקמיה דר' זריקא, בעי מיניה, לדברי האומר 

)העושה חבורה בשבת לקלקלה שאינו מתקן פטור, ואין חובל מקלקל בחבורה פטור, 

, שחטו חייב משום שבת אלא שוחט שמתקן, או חובל בבהמה וצריך לדם להאכילו לכלבו(
וכו', מתקיף לה  )הא פסליה(חייב, מה תיקן  תני מתני'()דקשלא לאוכליו 

הא דתניא השוחט חטאת בשבת בחוץ לע"ז חייב עליה  ,רבינא
)הכא אפילו , מה תיקן, )משום שבת ומשום ע"ז ומשום שחוטי חוץ לעזרה(ג' חטאות 

, אמר רב עוירא לטהרו מידי נבילה ליכא דתקרובת ע"ז מטמאה אפילו באהל(
 עיי"ש. )לבני נח שאם אכלו אינו נהרג(ר מן החי שמוציאו מדי אב

 
היתה בהמת חבירו  ,, אמר רב הונא)דף מ.(חולין מסכת ואיתא ב

רבוצה לפני עבודת כוכבים, כיון ששחט בה סימן אחד אסרה, 
סבר לה כי הא דאמר עולא אמר ר' יוחנן, אעפ"י שאמרו 

עשה  ,)אפילו למזבח משום נעבד(המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה 
, איתיביה רב נחמן לרב הונא, )אף להדיוט(בה מעשה אסרה 

השוחט חטאת בשבת בחוץ לעבודת כוכבים חייב שלש 
, ואי )משום שבת ומשום שוחט קדשים בחוץ ומשום עכו"ם ששלשתן בכרת(חטאות 

אמרת כיון ששחט בה סימן אחד אסרה, אשחוטי חוץ לא 
עבודת כוכבים פקע שם קדשים מינה )דכיון דנאסר משום ליחייב, מחתך בעפר הוא 

פי' דמשום שחוטי חוץ לא מחייב  ונעשית של עבודת כוכבים ותו לא מחייב עליה משום שחוטי חוץ

עד דשחיט גם סימן שני, והכא כששחט סימן שני כבר היה עפרא בעלמא דנאסרה בשחיטת סימן 

)דמליקתה בסימן אחד הכא בחטאת העוף עסקינן  ,, אמר רב הונא(אחד

)דכיון דשם , דכלהו בהדי הדדי קאתי וחיוב שחיטתה דידיה נמי בחוץ בסימן אחד(

 עיי"ש. עבודת כוכבים לא חייל עד גמר סימן אישתכח דכולה שחיטה בקדשים הואי(
 

בחולין מוקמינן במסכת ולפי"ז הקשה הפליתי דכיון ד
דהברייתא דהשוחט חטאת בשבת מיירי בחטאת העוף, 

מ' דמתקן דמוציאו מידי אבר מן פסחים קאמר הגמסכת וב
החי, ומיירי לגבי איסור אבר מן החי לבני נח, ומוכח מכאן 

 דבעוף יש בה איסור אבר מן החי עכ"ק.
 



 

 ז 

מסכת דאיתא ב ,ובספר נחלי יהושע כתב לתרץ, דלכאורה קשה
הקורע בחמתו ובאבלו ועל מתו חייב, ופריך הגמ'  ,)דף ק"ה:(שבת 

ני דהאי נמי מתקן הוא דקעביד אמאי חייב הא הוי מקלקל, ומש
עיי"ש, וכ"כ הרמב"ם בהל' שבת  )שמשכך את חמתו(נחת רוח ליצרו 

הקורע בחמתו או על מת שהוא חייב לקרוע עליו חייב,  ,ה"י(-)פ"י
מפני שמיישב את דעתו בדבר זה וינוח יצרו, והואיל וחמתו 
שוככת בדבר זה הרי הוא כמתקן וחייב עיי"ש, ולפי"ז קשה 

לא משני הגמ' בפסחים על הקושיא מאי תיקן, דמתקן דאמאי 
 דקא עביד נחת רוח ליצרו, שיצרו כפאו לעבוד ע"ז. 

 
איתא דהא דחייב בקורע  )שם(בשבת מסכת אך באמת לא קשה ד

בחמתו זה דווקא אליבא דר' יהודה דמחייב במלאכה שאין 
צריך לגופה, אבל לר' שמעון דפוטר במלאכה שאין צריך 

פסחים הכריע מסכת ורע בחמתו פטור עליה, ובלגופה גם הק
דקושית הגמ' היא לר' יוחנן אליבא דר'  )ד"ה לדברי האומר(התוס' 

שמעון, דסבר דפוטר ר"ש במקלקל היכא דמקלקל לגמרי 
וליכא תיקון כלל, ולא אליבא דר' יהודה עיי"ש, וא"כ א"ש 
אמאי לא תירץ הגמ' דתיקן בזה שעבד נחת רוח ליצרו, דהא 

תירוץ זה אינה מספקת דלא הוה תיקון, דהוה מלאכה  לר"ש
 שא"צ לגופה.

 
כר' יהודה דכל  ה"ז(-)פ"אאמנם הרמב"ם דפוסק בהל' שבת 

העושה מלאכה בשבת אף על פי שאינו צריך לגופה של מלאכה 
חייב עליה עיי"ש, לדבריו אפשר לומר שפיר דתיקן במה דעבד 

ריו לא קשה נחת רוח ליצרו, וכדפסק בקורע בחמתו, ולדב
קושית הגמ' מה תיקן, ולא צריך לתרץ דמוציאו מידי אבר מן 
החי, וע"כ אין שום הכרח לומר דאיסור אבר מן החי נוהג בעוף 

 לב"נ עכ"ד.
 

דלכן אמרינן דמלשאצל"ג  ,כתב (ב."פ )פ' ויקהלובספר מעשה רוקח 
פטור, משום דנסמכה מלאכת שבת למלאכת המשכן, וכמו 

מלאכת מחשבת, ה"נ במלאכת שבת  שבמלאכת המשכן היה
 )דף י.(חגיגה מסכת לא חייב אלא במלאכת מחשבת כדאמרינן ב

הלכות שבת המה כהררים התלוין בשערה, מלאכת מחשבת 
)דמלאכת מחשבת לא כתיבא אלא אסרה תורה ומלאכת מחשבת לא כתיבא 

 'ור ' יהודהעיי"ש, ומעתה ר ת למלאכת המשכן(ילפינן לה מדנסמכה ציווי שב
דפליגי במלאכה שאצל"ג אי חייבין או פטורין קאי  מעוןש

דס"ל  הבשיטתייהו, אי דרשינן סמוכין או לא, דר"ש לשיטתי
מסכת וב )דף כ"ח:(פסחים מסכת דדרשינן סמוכין בכה"ת עיין ב

, ולכן דרש סמוכין מפרשת שבת למלאכת )דף ס.(סנהדרין 
לאכת וילפינן מכח הסמיכות שיש בין פרשת שבת למהמשכן, 

מלאכה דעל המשכן דבעינן מלאכת מחשבת בשבת, ולכן ס"ל 
דלא דרש סמוכין בכה"ת  הלשיטתי הודהור' ישאצל"ג פטורין, 

מסכת וב )דף כ"א:(ברכות מסכת רק במשנה תורה לחוד עיין 
ואין לו איפוא הוכחה דבשבת בעינן מלאכת  )דף ד.(יבמות 

ועיין  מחשבת, ולכן ס"ל דגם על מלאכה שאצל"ג חייבין,
 . )ח"ב סי' ס"א(שואל ומשיב מהדו"ק בשו"ת 

 
נודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל ממצרים אחר ו

איתא אך  רד"ו שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות שנים,
, אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון א(-ו")פרשה טבמד"ר פרשת בא 

העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא 
הנה הסתיו עבר,  א("י-)שה"ש בשלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 

ד הדומה לסתיו השלים דקושי השעבו )שם(ופי' ביפה תואר 
  .הגלות עיי"ש

 
, אמרו ישראל לפני הקב"ה א(-)פרשה טואיתא במד"ר פרשת בא אך 

רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין 
הנה הסתיו  יא(-)שה"ש בו שנאמר לא שלמו, אמר להם כבר שלמ

דקושי השעבוד הדומה לסתיו השלים  )שם(עבר, ופי' ביפה תואר 
אמר ר' חמא בן  ,)דף י:(שבת מסכת איתא באך הגלות עיי"ש, 
לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי  ,גוריא אמר רב

בשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר 
בו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים  בניו, נתקנאו

יב ואע"ג דבלא"ה נגזר דכת (ד"ה ה"ג) וכתבו התוס' עיי"ש,
נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא ה ועבדום וענו אותם, שמא לא הי

ע"י זה עכ"ד, הרי דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת 
 אך אם, ולפי"ז ליכא למימר דקושי השעבוד השלים הזמן, יוסף

שמכרו את יוסף, א"כ שוב נמצא  נאמר דהשבטים צדקו במה
 י השעבוד היה שלא כדין, ושפיר י"ל דהשלים הזמן.שודק
 

והבאנו מש"כ התוס' בשם המכילתא דלכן נאמר את השירה 
ודם הזמן, הזאת לשון נקבה, מפני שיצאו בני ישראל ממצרים ק

שיש  ין להשלים בשאר גלויות, כנקבהועדיין יש לה צער דצריכ
 לה צער אחר הלידה.

 
ומעתה מבואר דברי המכילתא, כיון דאמרו השירה בלשון 
נקבה, להורות שעתידין עוד להצטער בשאר גלויות כנקבה, 
וע"כ דלא אמרינן דקושי השעבוד השלים הזמן, דקושי 
השעבוד בא על חטא דמכירת יוסף, דהצדק הוא עם יוסף דאבר 

ל מלאכה שאינה צריכה מן החי נוהג בעוף לב"נ, ולפי"ז ס"
לגופה פטור, ודרשינן סמוכין, וילפינן מסמוכין דאין נותנים 
תרומה לכהן עם הארץ, והקרא ונתתם ממנו את תרומת ה' 
לאהרן אתיא לומר דתחיית המתים מה"ת, ולכן אמר מכאן 

 לתחיית המתים מה"ת ודו"ק.
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