
 

 סמיכות פרשת ויחי לפרשת שמות

המפרשים כתבו בטעם מה שנסמכה  ואלה שמות וגו' )א א(
פרשת שמות לפרשת ויחי, מפני שפרשת ויחי מסתיימת במיתת 

 יוסף ופרשת שמות מתחילה בשמות השבטים ומשפחתם.
, ע"פ מה דאיתא בחזקוני ונראה לפרש הסמיכות בעוד אופן

ובעוד מפרשים עה"פ איש וביתו באו, שכל אחד לפני שירד 
למצרים נשא אשה מבית אביו בכדי שלא יקחו מבנות הכנעני, 
והיינו כמו שכתב רש"י בפר' וישב שתאומות נולדו עם כל שבט 
והשבטים נשאו אותם, וזהו נמי מה שכתוב הכא איש וביתו באו. 

שכתוב שכל אחד מן השבטים נשא  והנה ברא"ם כתב שמה
מהתאומות שנולדו, אין הכונה שכל אחד נשא התאומה שנולדה 
עמו שהרי אחיות נאסרו גם על ב"נ, אלא שכל אחד נשא 
מהתאומות שנולדו מאם אחרת, נמצא שנשאו אחיותיהם מן 
האב, וב"נ מותר באחותו מן האב. אומנם זה ניחא רק אי נימא 

התורה הוא דוקא בא"י אבל בחו"ל לא שדינם כב"נ ומה שקיימו 
קיימו כמ"ש הרמב"ן, ושפיר שנשאו אחיותיהם מן האב קודם 
שירדו למצרים מפני שבחו"ל מותר להם, אבל אם דינם כישראל 

 אזי גם בחו"ל היה להם לקיים את התורה, אלא ע"כ שדינם כב"נ.
והנה במה שציוה יוסף שיעלו עצמותיו לא"י ולא יקברוהו 

כח שהיה לאבות דין ב"נ, שמכיון שכך אזי לא קנה במצרים מו
עדיין אברהם אבינו את א"י מפני שב"נ אינו קונה בחזקה, ומכיון 
שעדיין לא קנה את א"י עדיין לא חל עליה קדושת הארץ, 
ומשו"ה יכלו להעלות עצמותיו לא"י ואין בזה משום ותבואו 

אזי ותטמאו את ארצי, אבל אי נימא שלאבות היה דין ישראל 
קנה אברהם אבינו את א"י בחזקה, וא"כ חל על א"י קדושה, 
וכיצד ציוה יוסף שיעלו את עצמותיו הרי איכא משום ותבואו 

 ותטמאו את ארצי. 
ועתה שפיר סמיכות הפרשיות, שפר' ויחי מסתיימת ויישם 
בארון במצרים, דהיינו שאחי יוסף עשו כדבריו שלא קברוהו 

ארון כדי להעלותו לא"י, ומזה במצרים אלא הניחו עצמותיו ב
מוכח שדין ב"נ להם ולכן יכלו להעלותו לא"י שעדיין לא 
נתקדשה, ולפי"ז מובן הפסוק בתחילת פרשת שמות שבנ"י ירדו 
למצרים איש וביתו באו, שנשאו אחיותיהם מאב, שמשום 

 שדינם כב"נ מותרים באחיותיהם מן האב. 
 פרדס שאול

 אשר מרדו בצוויו מדוע לא הרג פרעה את המיילדות
ותאמרנה המיילדות כו' כי לא כנשים המצריות העבריות 

יש להבין שהרי  בטרם תבוא עליהם המיילדות וילדו )א יט(
זה פשוט שאיש אשר יעבור על צו המלך אחת דתו למות, 
וממילא המיילדות שעברו על צו המלך שציוה שיהרגו כל זכר 

 אחת דינם למיתה, ומדוע לא הרגם פרעה.
יש לפרש שידע פרעה שגבי שפ"ד לעולם יהרג ואל יעבור, ו

 ואפי' בצנעה אסור שפ"ד כמבואר בשו"ע יו"ד )סי' קנ"ז(, וידע
שלא יוכלו לשמוע לציווי דהוי יהרג ואל יעבור, ולזה נתחכם 
פרעה לקרוא דוקא למיילדות העבריות, דקיי"ל בגמ' דב"נ מצווין 

 חייבים מיתה,על העוברין דהיינו שאף בהריגת עובר מת

 

משא"כ ישראל פטורים על העוברים, ולזה קרא לישראליות 
וציווה להם שיהרגו בהיותם עדיין עוברים דכך לא יעברו על 
רציחה, ותו לא נימא בהו יהרג ולא יעבור ושפיר שיצרכו לשמוע 

צו המלך, וזהו שציווה פרעה וראיתם על  לו שאין לעבור על
 האבנים דהיינו בהיותם עוברים.

ועל כך ענו לו שהנשים העבריות יולדות מהר קודם שהן 
מספיקות להגיע וממילא כאשר הן מגיעות הילד כבר נולד, 
ולאחר שהוא נולד הרי אסור להן להורגו משום שפ"ד וזהו מה 

 שאמרו לפרעה.
א הרגם, שהציווי היה רק בגוונא שלא ולפי"ז מיושב שפיר מה של

יצטרכו לעבור על שפ"ד והיינו בהיותם עוברים, אבל על אחר 
שנולדו לא דיבר פרעה כלל שבזה ידע שהמיילדות לא ישמעו לו 

 משום יהרג ואל יעבור.
 עטרת פז

כיצד דחו ודאי פקו"נ למיילדות עבור ספק פקו"נ 
 לעוברין

נראה לפרש  )א יט( כי לא כנשים המצריות העבריות וגו'
שאלת פרעה למיילדות, מדוע עשיתן זאת שהרי עברתן על ציווי 
המלך והעובר על ציווי המלך חייב מיתה, והרי שהמיילדות 
בודאי סכנה שוודאי דינם למיתה על שעברו ציווי המלך, ואילו 
העוברים שהצילו אינם ודאי דספק אם יחיו אם ימותו, וכיצד דחו 

 ידהו משום ספק פיקו"נ דוולדות.את הודאי פיקו"נ ד
והביאור במה שנחשבים הוולדות ספק חי ספק מת, נראה דהנה 
איתא בר"ן בחולין )נא. ד"ה א"ר נחמן( דהא דאמר ר' נחמן שבית 
הרחם אין בו משום ריסוק איברים הוא רק ברוב נשים, אך יש 
מיעוט שכן יש להם ריסוק איברים בבית הרחם והעובר שלהם 

אלא דאזלי' בתר רובא דאין ריסוק אברים בבית החרם, אינו חי, 
הרי לנו מיעוט אחד, ויש מיעוט נוסף והוא מיעוט נפלים, הרי 
דאיכא תרתי מיעוטא חדא מיעוט נפלים ועוד מיעוט ריסוק 

 אברים של בית הרחם.
ואיתא ברשב"א חולין )סג:( דבתרי מיעוטא איתרע רובא והוי 

ן להם פרעה שהרי אתם ודאי מחצה על מחצה, ולפי"ז שפיר טע
פיקו"נ שעברתם על ציווי המלך, ועל העוברים ישרק ספק פקו"נ 
דיש ב' מיעוטים לחשוש שהעוברים לא חיים, ותרי מיעוטא הוי 
כמחצה על מחצה, הרי שאין אפי' רוב שעוברים חיים אלא ספק 
שקול וכיצד עברו המיילדות על ודאי פיקו"נ דידהו משום ספק 

 ים, כך שאל פרעה.פקו"נ דעובר
ברם יש לדחות שאפשר שדברי הר"ן שאצל מיעוט יש ריסוק 
איברים בבית הרחם הוא דוקא באשה המקשה לילד שבזה מיירי 
הר"ן, אבל באשה בעלמא לא אמרי' הכי, נמצא שבסתם נשים 

בתר רובא,  שילדו היה רק חד מיעוטא דנפלים, ובחד מיעוט אזלי'
דות אלא ודאי פיקו"נ דרובא חיים, ונמצא שאי"ז ספק פיקו"נ בוול

 וזהו שענו לפרעה שאי"ז ספק אלא ודאי לכן הצילו את הילדים.
ובזה נבין נמי דברי המדרש שאמר פרעה למיילדות וכי אין לכם 

חוה  מורא מלכות, והשיבה לו, נשי ישראל אינם בפתקה של
היינו צער  עכ"ל. והוא תמוה. ולהנ"ל נראה פשוט דפתקה של חוה

 דהיינו שאינן , ואמרו לו שנשי ישראל אינן בפתקה של חוהלידה
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יושבות על השבר בלידתן אלא יולדות בקלות, ולהנ"ל מבואר 
שזה מה שענו לו, שמכיון שאינן יושבות על המשבר בטל 

בות על המשבר, מיעוטו של הר"ן ששייך רק בנשים היוש
 ונשאר רק מיעוט אחד ובחד מיעוט אזלי' בתר רובא וכמבואר.

 תורת משה
 וכן בחידושיו )מס' חולין נא. ד"ה אמר(

 במצרים נצטווה עמרם מצוות יתירות
כתב הרמב"ם )פ"ט מהל'  וילך איש מבית לוי וגו' )ב א(

מכלים ה"א( על ששה דברים כו' וכן היה הדבר בכל העולם, עד 
אברהם נצטוה יתר על אלו מילה והוא התפלל שחרית, ויצחק 
הפריש מעשר והוסיף תפילה אחרת לפנות ערב, ויעקב הוסיף 
גיד הנשה והתפלל ערבית, ובמצרים נצטוה עמרם במצוות 

שלמה תורה על ידו עכ"ל. יתירות, עד שבא משה רבינו ונ
והקשה הכס"מ וכן שאר מפרשי הרמב"ם מהיכן לו להרמב"ם 

 שנצטוה עמרם מצוות יתירות.
ונראה לבאר ע"פ מה דאיתא בש"ס )סוטה יב.( וילך איש מבית 
לוי, להיכן הלך, אמר ר' יהודה בר זבינא שהלך בעצת בתו, תנא 

ד עמרם גדול הדור היה, בשעה שגזר פרעה כל הבן הילו
היאורה תשליכהו אמר לשוא אנו עמלים, עמד עמרם וגירש 
את אשתו, עמדו כולם וגירשו את נשותיהם, אמרה לו בתו אבא 
קשה שלך משלהם כו' ע"כ. הנה בפשטות הסוגיא משמע 
שעמרם גירש את אשתו בגט גמור, וכך צ"ל שהבין הרמב"ם 
שעמרם גירש את אשתו בגט מעליא, והוקשה לו מדוע הוצרך 

ם לגרשה בגט הרי עדיין לא היה דין קידושין, שהרי קודם עמר
מתן תורה היה רואה אדם אשה בשוק כונסה לתוך ביתו כו', 
וא"כ היה לו לעמרם רק להיפרד מאשתו ולא היה צריך ליתן 

 גט, ומדוע נתן בכ"ז.
ואפשר לפרש דברי הרמב"ם שהעמיד בגט גמור ע"פ דברי 

שמעאל בן אלישע מיום הגמ' סו"פ חזקת הבתים, תניא א"ר י
שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמינו שלא לישא 
נשים ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם כלה מאליו, אלא 
הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין ע"כ. 
והקשו תוס' תימה הרי כתוב פרו ורבו וכיצד דין הוא שלא ישאו 

א לאותם שכבר קיימו מצוות פו"ר נשים, ותי' תוס' שמא דוק
נתכוון ר"י בן אלישע, ומה שאמר נמצא זרעו של אברהם כלה 

 היינו משום שכל אחד לא יוליד אלא בן ובת בלבד.
והנה במצרים ששיעבדו את ישראל וגזרו עליהם גזירות קשות 
חשיב הדבר כאחר החורבן ממש, לזה עמרם שכבר קיים פו"ר 

מרים עמד וגירש את אשתו כדברי שהיה לו בן ובת את אהרן ו
ר' ישמעל בן אלישע, ואחריו עמדו כולם וגירשו נשותיהן היינו 
נמי דוקא אלו שכבר קיימו את המצוה, ועתה שפיר מה 
שהוצרך עמרם לגרשה ולא הסתפק בכך שהוא וכולם אחריו רק 
ייפרדו מנשותיהם, שמכיון שמי שעדיין לא קיים פו"ר יכל 

ם לגרש נשותיהם בכדי שאחרים ישאו לישא נשים היו צריכי
 אותם ויקיימו מצות פו"ר.

ובזה תתיישב קו' עצומה בדברי תרגום יהונתן בן עוזיאל, שפי' 
על הפסוק שם האחד אלדד בזה"ל בנוי דאליצפן בן פרנך 
 דילדית ליה יוכבד בזמן שפטרה עמרם גברה עכ"ל, והיינו

 לאחרשבזמן שגרש עמרם את יוכבד הלכה יוכבד ונישאת 
וילדה את אלדד, וקשה כיצד נישאת לאחר והא כולם גירשו 

גירש  נשותיהן, אומנם להנ"ל שפיר שרק מי שקיים מצות פו"ר
אך מי שלא קיים עדיין נשא אשה, ומה"ט נישאה יוכבד לאחר 

 שעדיין לא קיים מצות פו"ר. 
מעתה מיושב מנ"ל להרמב"ם שנצטווה עמרם במצוות יתירות 

 רין )פרק ארבע מיתות( דפו"ר לישראלדהנה איתא בסנהד
נאמרה ולא לב"נ, וכתבו תוס' שם מנא להו, מדלא קחשיב בהדי 
 שבע מצוות ב"נ, והנה בעמרם וכל הדור לפי הנ"ל נמצא

שגירשו נשותיהן בכדי שאחרים יוכלו לקיים מצוות פו"ר, 
 וקשה שהרי לא נצטוו ב"נ על פו"ר, אלא ע"כ שבמצרים נצטוו

ר, ועמרם היה הראשון שנצטווה לכן הוא על מצוות פו"
הראשון שגירש את אשתו, וא"כ שפיר מוכחים דברי הרמב"ם 
שעמרם נצטווה מצוות יתירות במצרים, שהוא נצטווה בפו"ר 
ובדין גירושין וכן בדין קידושין כדאיתא בגמ' )סוטה שם( 
שבשעה שלקחה שוב הושיבה באפריון, והיינו דין קידושין, 

 טב שעמרם נצטווה מצוות יתירות.וא"כ שפיר הי
ואין להקשות שאם נצטווה עמרם מצוות יתירות כיצד נשא 
את יוכבד בשנית לאחר שנשאת לאחר, שהרי הבאנו מהתרגום 
שנשאת לאליצפן בן פרנך, ואיכא איסור להחזיר גרושתו 
משנישאת, דיש לומר שעל איסור זה עדיין לא נצטוו אלא 

 דין גירושין ועל דין קידושין.  במתן תורה, שעתה נצטו רק על
 שו"ת מקום שמואל )סי' כ"ג(

מהיכן מוכח בפסוק שעכו"ם שהרג ישראל חייב 
 מיתה

ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו 
איתא בגמ' סנהדרין )נח( אמר ר' חנינא עובד  בחול )ב יב(

כוכבים שהכה את הישראל חייב מיתה, שנאמר ויפן כה וכה 
 ירא כי אין איש ויך את המצרי.ו

ויש להקשות מדוע הוצרך ר"ח להביא את כל הפסוק, היה לו 
להביא רק את סופו של הפסוק ויך את המצרי, שהרי זהו עיקר 

 הלימוד שעכו"ם שהרג את ישראל חייב מיתה.
ויש ליישב דבאמת אפשר לדחות שאכן עכו"ם שהרג את 

רי הוא למיגדר הישראל פטור ממיתה, ומה שהרגו משה למצ
מילתא שפעמים שבי"ד הורגים למען ישמעו ויראו ואי"ז 
עונש מן הדין, ודילמא משה הרגו מטעם זה ובאמת עכו"ם 
שהרג את הישראל פטור ממיתה, ומשום כך הוצרך ר' חנינא 
להביא את כל הפסוק דכתיב ויפן כה וכה וירא כי אין איש, 

ה זאת, ומאחר והיינו שקודם שמשה הרגו בדק שאין מי שרוא
ששום אדם לא ראה זאת תו לא שייך לומר שהרגו למיגדר 
מילתא למען ישמעו ויראו שהרי אף אחד לא ראה, אלא ע"כ 

 שהרגו משום שעכו"ם שהרג את הישראל חייב מיתה.
 טללי אורות )תרצ"ו(

האם נאנחו ישראל על העבודה או על ששחט 
 פרעה תינוקות

 ן העבודה )ב כג(וימות מלך מצרים ויאנחו ישראל מ
וכתב רש"י ומקורו מהמדרש רבה, מלמד שנצטרע והיה שוחט 
תינוקות ישראל ורוחץ בדמם. ולפי"ז קשה הלשון ויאנחו מן 
העבודה, שהרי לא נאנחו מן העבודה אלא ממה שהיה פרעה 

 שוחט תינוקות. 
ונראה שהנה במפרשים מקשים כיצד דן הקב"ה את המצרים 

ומשלם, ועיין מה שתירצו בזה  במיתה וממון והא אין מת
במפרשים כל אחד לפי דרכו, ונראה בזה ובהקדם דהנה הקב"ה 
הבטיח ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, והבטחה זו היתה קודם 
שהצליח פרעה להרוג תינוקות, שהרי בתחילה אמר למיילדות 

שמעו לו, ולכן גזר כל הבן הילוד היאורה תשליכהו  להרוג ולא
בידו, כדאיתא בפרקי דר' אלעזר והובא וגם זה לא עלתה 

בילקוט ראובני שהיאור פלט הילדים למדבר )עיי' סוטה יב 
תוס ד"ה בשבילי(, נמצא שמכיון שלא הצליח פרעה להרוג 
הוא אינו מחוייב מיתה אלא ממון על עבודתם, וזה ידעו 
ישראל שודאי יקבלו הם את הכסף על השיעבוד כשיצאו 

ה ואח"כ יצאו ברכוש גדול, ולכן ממצרים כמו שהבטיח הקב"
לא צעקו על העבודה, אבל אחר שהצליח פרעה להרוג 
תינוקות אזי מגיעה לפרעה מיתה בעבור שהרג תינוקות, וא"כ 
חששו ישראל שעתה כאשר הוא מחוייב מיתה תו לא ישלם 
להם ממון בעד עבודתם שאין מת ומשלם, ולכן רק כאשר 

ם, ומיושב היטב שדוקא שחט תינוקות החלו לצעוק על עבודת
 אז צעקו על עבודתם.

 בנין דוד

 לע"נ מוקדש  
  זצ"ל חיים ב"ר אברהם רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.
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