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 ואבכי תפרשת 
 זשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה  הוהי
וירשתה וישבת בה: ולקחת מראשית כל פרי האדמה 

תמחה את  כתיב הולעיל מיני אשר תביא מארצך וגו':
 זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח.

 
)דף גיטין  תכמסבאיתא ד ת הפרשיות,ווהנבס"ד לפרש סמיכ

ין פירות כקנין הגוף א"ר יוסף, אי לאו דאמר ר' יוחנן קנ ,מ"ח.(
דמי, לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש, דא"ר אסי א"ר יוחנן 

ין ומחזיר ,)דאין ברירה והוי כמו שהחליפו חלקיהן(האחין שחלקו לקוחות הן 
, אי ס"ד וכיון דאמר ירושה המתחלקת הויא לקיחה( )משום מצות יובלזה לזה ביובל 

, )ואין מביא וקורא(לאו כקנין הגוף דמי  ()קנין פירות דהיינו כל לקיחה שבשעת יובל
 בר חד עד יהושע בן נון,לא משכחת דמייתי ביכורים אלא חד 

לא משכחת מביא וקורא אלא בירושה שלא נחלקה משנפלה בימי יהושע דהיינו חד בר חד שלא היו לו )

 עכסה"ג. ולאביו ולכל הדורות למפרע עד יהושע שני בנים לאיש אחד שיחלקו ירושה(
 
ו איך מצאנו ואנ ,הקשה רבינו תם, כתבו (ה אי לאוד")תוס' בו

דלאו כקנין הגוף דמי  קישליש כר ןלמא ידינו ורגלינו, דקיי
וקיי"ל נמי דבדאורייתא אין  ,ו:("ל )דףיבמות מסכת כדאמרינן ב

מסכת , ואמרינן בח.(")דף לביצה מסכת ברירה כדאיתא ב
כלקוחות פחות האחין שחלקו הרי הן  ,ב:(")דף מקידושין 

משתות נקנה מקח וכו', ותירצו ב' תירוצים, א( דדוקא בהאי 
דלאו כקנין  דהכותב לבנו מהיום ולאחר מיתה, קיי"ל כר"ל

אבל אחולי מחיל,  הברי ה, משום דאבא לגביהגוף דמי
ב( דדוקא ריו"ח סובר באחין  .בעלמא קיי"ל דכקנין הגוף דמי

ן קיי"ל אף דאין שחלקו דמחזירין זה לזה ביובל, אבל אנ
ברירה ולקוחות הן, מ"מ אין מחזירין ביובל, דמכר הוא 
דאמר רחמנא דליהדר, הא ירושה ומתנה לא, ולזה שפיר י"ל 

 קנין הגוף, דהא אינו חוזר ביובל עכ"ד.
 

הקשה על  )בסוגיין(ושע ההובא בפני י )פ"ז דערכין(ובברכת הזבח 
ק כר"ל, דהמוכר פס פ"ד הל' ו'()פסקי הרמב"ם, שבה' ביכורים 

הו לפירות, הלוקח מביא ואינו קורא, דקנין פירות לאו שד
פסק, דהאחין  )פי"א הל' כ'(כקנין הגוף, ובהל' שמיטה ויובל 

שחלקו כלקוחות הן, ומחזירין זה לזה חלקו ביובל, והדרא 
, דהרמב"ם לא יוכל לתרץ כמש"כ הקושית ר' יוסף לדוכתי

הו לפירות, בהמוכר שד פסק לגמרי כר"ל אפילו התוס', דהא
 שיאובאחין שחלקו פסק דמחזירין זל"ז ביובל, והדרא קו

 לדוכתא עכ"ק.

לתרץ, דאיתא במסכת ראיתי מהשפע חיים זצ"ל שכתב ו
, ישראל ועכו"ם שלקחו שדה בשותפות טבל ()דף מ"ז.גיטין 

אין לך כל חטה וחטה י, "ופירש]ה וחולין מעורבין זה בז
העכו"ם פטור ואף שחלק  שאין חציה טבל וחציה חולין

לאחר שחלקו התבואה הלוקח מן העכו"ם צריך לעשר 
וישראל צריך לעשר את שלו מיניה וביה ולא ממנו על טבל 
גמור ולא מטבל גמור עליו מפני שמפריש מן הפטור על 
החיוב ומן החיוב על הפטור אבל כי מעשר מיניה וביה מעשר 

הפטור שלם נמצא מעשר מן החיוב שבו על החיוב שבו ומן 
 .[שבו על הפטור שבו

 
דא"כ מאי קאמר לקמן דלא משכחת , )ד"ה טבל(והקשו התוס' 

דמייתי ביכורים אלא חד בד חד, הא אפילו למ"ד אין ברירה 
יש לו בודאי חלק בו דמחייב בביכורים והמותר שהוא חולין 
מצי מקדיש ליה וכו', לכך נראה דאין תקנה לטבל זה דכיון 

לו כל חלקו של העכו"ם או חציו ולא  דאין ברירה שמא הגיע
אי מעשר מיניה וביה שמא מעשר מחלקו ידעינן כמה ו

כו' עיי"ש, והשאר חלקו של העכו"ם או איפכא או מקצתו ו
 .)ח"א סי' צ"ד(ועיין בשו"ת דברי חיים חאבהע"ז 

 
חלקו חייב בביכורים ולא  ויש לבאר בקושיתם, דלמה רק

 )דף קל"ו.(ר במסכת חולין ן פירות השותפים דמבואידכולו וכ
דפירות של שותפין חייבים בביכורים, וכ"כ הרמב"ם בהל' 

, וכיון דמשום אין ברירה גם אחר החלוקה ה"ח(-)פ"בביכורים 
אין החלקים מבוררים אלא כל חלק מעורב מבעלות שניהם 

יכי תיתי שלא שכל השדה הוא עדיין בשותפות, ומה נמצא
 .יהא חיוב ביכורים בכולו

 
אתינא להכי גם אליבא דהתוס' יש להקשות, דהרי אף וד

לשיטתם קודם שחלקו היה בזה דין פירות השותפין, ואחר 
שחלקו ואנו חוששין שהחליפו חלקיהם ולכן מחזירין זה לזה 
ביובל לבטל חלוקתן נמצא שהכל כמו קודם החלוקה והם 
שותפין בכל הקרקע, וא"כ שפיר מייתי ביכורים אף למ"ד 

ת לאו כקנין הגוף דמי, דהא מ"מ יש לו קנין הגוף קנין פירו
של שותפות ופירות השותפין חייבין בביכורים, ולא דמי 

לפי שביובל נפקע  לשאר לוקח שאין לו קנין הגוף בקרקע
בעלותו מהקרקע שחוזרת לבעלים הראשונים, משא"כ כאן 

 שגם ביובל נשאר בעלותו בשותפות.
 



 

 ב 

ורים בפירות השותפים דחיוב ביכ בעיקרא דהך דינא אמנם
לא ברירא לי מילתא מי מביא, דיתכן ששניהם צריכים 
להביא, אך א"כ איך יתכן הקריאה על ידי שניהם גם יחד, 
והרי לא מצינו שמנו את השותפין בין אלו שמביאין ולא 

, ומזה נראה שכל אחד מ"ד(-)פ"אביכורים  כתקוראין עיין במס
שהשותפין אינן צריכין מהם יכול להביא בלבדו, וכמו תרומה 

מהם תרומתו תרומה  א כל התורםליטול רשות זה מזה אל
)סי' , ובשו"ע חיור"ד ה"ח(-)פ"דתרומות  כותכמבואר ברמב"ם הל

 .של"א סעיף ל"ה(
 

ולפי"ז דגם בביכורים יכול שותף אחד להביא שלא מדעת 
חבירו כמו בהפרשת תרומות ומעשרות, ובהיות כן שפיר 

כורים גם באחין שחלקו דכל אחד מביא משכחת לה הבאת בי
 )דף מ"ח.(וקורא וכנ"ל, ושוב הראוני בתפארת יעקב עמ"ס גיטין 

כתב ככל  )סי' כ"ב(שהאריך בזה, ועיין בנפש חיה דיני ברירה 
של שלמה עמ"ס  החזיון הזה, ועיי"ש מה שדן בדברי הים

 .)סי' פ"ד(ב"ק 
 

ם שפיר מבואר מזה, דאי אמרינן דשותפין מביאים ביכורי
, משכחת לה הבאת ביכורים גם באחין שחלקו דלקוחות הם

ואף למ"ד קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, ונמצא שאין 
 להכריח מכח קושית רב יוסף דקנין פירות כקנין הגוף דמי.

 
)אשר תביא  בכורים אע"ג דכתיב ארצך )דף קל"ו.(חולין  'מסואיתא ב

רחמנא בכורי כל אשר  כתב ,דידך אין דשותפות לא מארצך(
, )ד"ה אלא(למעוטי חו"ל, וכתבו התוס'  ,בארצם, אלא ארצך למה לי

, מ"מ איצטריך למעוטי משום אע"ג דמצוה התלויה בארץ היא
 ,לבשר בחלב בחד קרא עכ"ל, ויש להסמיך לדבריהם דאיתקש

אין לי אלא בחולין  )סוף פרשת משפטים(מהא דאיתא במכילתא 
תלמוד לומר בית ה' אלקיך לא תבשל גדי  ,וכו' במוקדשין מנין

)עיין בחלב אמו עיי"ש, והיינו מסמיכות דבשר בחלב לביכורים 

והכא נמי הו"א למילף מהך סמיכות דביכורים  במרכת המשנה שם אות ל'(
 נוהג בחו"ל, ולזה איצטריך קרא דארצך למעוטי.

 
על הך דמוקדשין מנין איתא, אמרת אם נאסר  )שם(ובמכילתא 

חולין לא נאסר במוקדשין, לא אם אמרת בחולין שכן אסר ב
מליקה בחולין, תאמר במוקדשין שלא אסר מליקה במוקדשין 
וכו' עיי"ש, ולכאורה יש לדחות דשאני מליקה משום דמצותו 

בתוס' ד"ה  )דף מ"ח.(, ולהלן )דף ה:(בכך כדאיתא במסכת מנחות 
)דף מנחות הואיל, משא"כ בבשר בחלב, אמנם מצינו כעין זה ב

רבינא אמר כהנים איצטריך ליה סד"א הואיל ואשתרי , מ"ה.(
עיי"ש,  מליקה לגבייהו תשתרי נמי נבילה וטריפה קמ"ל

אליהו עתיד  )דיחזקאל(פרשה זו ואפשר דר' יוחנן דאמר התם 
, ולא תירץ כדברי רבינא, משום דס"ל דאין ללמוד לדורשה

 היתר ממליקה דמצותו בכך.
 

לא איצטריך היקישא דבשר בחלב ר' יוחנן ולפי"ז אליבא ד
לביכורים, שהרי לדידיה דסבר שאני מליקה דמצותו בכך אין 
הו"א להתיר בשר בחלב במוקדשין משום שלא אסר בהם 
מליקה, וכיון דלא ס"ל היקישא פשיטא דביכורים אינו נוהג 
בחו"ל דהרי היא מצוה התלויה בארץ, ולא איצטריך ארצך 

מעוטי שותפות דהשותפים אינם מביאים למעוטי חו"ל אלא ל
ביכורים, ולכן לר' יוחנן לשיטתו שפיר קאמר רב יוסף אי לאו 

ר' יוחנן קנין פירות כקנין הגוף דמי, לא מצא ידיו דאמר 
אבל הרמב"ם לשיטתו שפסק  ,וכו' ורגליו בבית המדרש

דהשותפים מביאים ביכורים וכנ"ל, שפיר פסק דקנין פירות 
דמי, ואפילו הכי משכחת לה הבאת ביכורים  לאו כקנין הגוף

 באחין שחלקו מדין שותפות עכ"ד השפע חיים זצ"ל.
 

 ,)דף מ"ה.(מנחות מסכת איתא בד, באופן אחר ועפ"י דרכו י"ל
 ,לא יאכלו הכהנים כל נבילה וטריפה מן העוף ומן הבהמה

כהנים הוא דלא יאכלו הא ישראל אכלי, א"ר יוחנן פרשה זו 
)דעד שיבוא אליהו ויפרשנה לנו אין אנו יודעים יהו עתיד לדורשה אל )דיחזקאל(

, רבינא אמר כהנים איצטריך ליה סד"א הואיל ואשתרי לדורשה(
מליקה לגבייהו תשתרי נמי נבילה וטריפה קמ"ל, ודקדקו 
המפ' דאמאי נאיד ריו"ח מתירוצו של רבינא ואמר דאליהו 

 עתיד לדורשה.
 

 ד"ה ונקדים מה דאיתא )דרוש ח'(ולהלן  )סוף דרוש א'(ובדורש לציון 
, דלכאורה קשה אהא דרבינא דאמר דסד"א דכהנים כתב

 הואיל ואשתרי מליקה לגבייהו אישתרי נמי נבילה וטריפה,
דמהיכא תיתי לומר דאישתרי לכהנים נבילה מדאישתרי 
לגבייהו מליקה, הא אכילת קדשים עשה הוא וקיי"ל דעשה 

הוא דדחי עשה  הלהו נבילה, דחידוחה ל"ת, ומנלן דאישתרי 
  .דאכילה הלאו דנבילה כמו כל עשה דוחה ל"ת

 
אך י"ל, דלא יתכן לומר דלכן הותר לכהנים מליקה משום 
עדל"ת, דהא קיי"ל דכל היכא דאפשר לקיים שניהם לא 
אמרינן עדל"ת, והכא נמי אפשר שיחלקו ביניהם הרבה 

עור, כהנים העוף שנמלק עד שיגיע לכל אחד פחות מכשי
על  קיימי מצות אכילת קדשים ולא יעברודבכה"ג שפיר מ

איסור נבילה, ומדלא איצטריך למיעבד הכי ע"כ דלאו משום 
עדל"ת הוא אלא משום דהותרה לכהנים, ולכן שפיר סד"א 

  לה וטריפה הותרה להם.דגם נבי
 

אך כ"ז ניחא אי ס"ל דחצי שיעור מותר מה"ת אז שפיר י"ל 
"י אכילה דחצי שיעור, משא"כ אי דאפשר לקיים שניהם ע

ס"ל חצי שיעור אסור מה"ת ליתא להנ"ל, דהרי גם אם יאכלו 
פחות מכשיעור איכא איסור דאורייתא והוה אי אפשר לקיים 
שניהם, ולפי"ז אי ס"ל חצי שיעור אסור מה"ת שפיר י"ל דהא 

  .דהותרה מליקה לכהנים משום עדל"ת
 



 

 ג 

יטתיה דס"ל במסכת ומעתה מבואר דברי הגמ', דר' יוחנן לש
דחצי שיעור אסור מה"ת, ולפי"ז י"ל דמליקה  )דף ע"ד.(יומא 

הותרה לכהנים משום עדל"ת, ומעתה ליכא הו"א דנטעה 
לומר דכהנים אישתרי לגבייהו נבילה וטריפה, ולכן אמר 
פרשה זו אליהו עתיד לדורשה, אבל רבינא ס"ל דחצי שיעור 

קה עדל"ת דהרי מותר מה"ת וממילא דלא שייך לומר במלי
אפשר לקיים שניהם, וע"כ דמליקה הותרה לכהנים, ולכן 

 הו"א דגם נבילה וטריפה הותרה להם עכ"ד. 
  

ממר בריה הג"ר שמואל העיר, דלכאורה י"ל  )שם(ובהג"ה 
דלגבי מליקה איכא גם איסור עשה שאינו זבוח והתורה 
אמרה וזבחת ואכלת, וא"כ לא שייך  לומר דעשה דאכילת 

ידחה איסור נבילה, דהא הוה כאן לתו"ע, ל"ת  קדשים
דאכילת נבילה ועשה דא"ז וקיי"ל דאין עדלתו"ע, וע"כ שפיר 
הו"א לומר דגבי כהנים אישתרי לגמרי איסור נבילה, ולכן 
איצטריך קרא לומר דכל נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים 

 עכ"ד.
 

וציין שם דד"ז אם יש מצוה בשחיטה מקרא דוזבחת ומעתה 
, או דהשחיטה הוא יכא בנבילה גם איסור עשה דאינו זבוחא

רק תיקון והכשר הבשר להוציאו מאיסור אבר מן החי, 
)דף שבועות מסכת ב איתאד במחלוקת הראשונים הוא שנויה,

, דר"ש ס"ל האוכל נבילה ביום הכפורים פטור דאין כ"ד.(
ל נבילה ד"ה האוכ איסור חל על איסור עיי"ש, וכתבו התוס'

וז"ל, מתוך פ"ה משמע דאיירי אפילו פורים פטור ם הכביו
קשו ע"ז למה לא יחול איסור יום בנתנבלה ביוה"כ וכו', וה

הכפורים, לא מיבעיא למ"ד בהמה בחייה לאו לאברים 
עומדת שכבר חל איסור יוהכ"פ בעודנו בחיים, אלא אפילו 
למ"ד דלאברים עומדת, מ"מ כי מתה פקע איסור אבר מן החי 

 סור נבילה ואיסור יוהכ"פ בבת אחת, וכתבו די"לוחל אי
דאיסור יוה"כ לא חייל לא מחיים ולא לאחר מיתה, משום 
דאית ביה איסור עשה דאינו זבוח דכתיב וזבחת ואכלת, מה 

  ., אבל מה שאי אתה זובח לאשאתה זובח אתה אוכל
 

, דא"כ למ"ד בהמה בחייה לאו זע"הריצב"א והקשה 
י חייל איסור אבמה"ח על עשה לאיברים עומדת, היכא מצ

, דהרי אפילו במעי האם קיימא באיסור שאינו זבוח דא"ז
וכו', אלא ודאי וזבחת לא אתי לאסור דבלא"ה אסורה וקיימא 
מחיים באיסור אבמה"ח, ולאחר מיתה באיסור נבילה, אלא 
בא להתיר את האסור ופירש לך דבשחיטה שריא ולא 

דאמרינן במסכת בכורות , אלא כדקיימא קיימא, כמו בנחירה
תזבח ולא גיזה, דלית ביה עשה אלא קאי באיסור לאו  )דף ט"ו.(

 .עיי"ש הראשון וכו' 
 

 ובנבילה אית בה לתו"ע,  י ס"ל וזבחת היא מ"עולפי"ז א
לפי"ז י"ל דלכן צריך קרא דנבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים, 
 דס"ד דאישתרי להו נבילה כמו דאישתרי להו מליקה, דאי"ל

משא"כ דמליקה הותר להם מכח עדל"ת דהרי הו"ל לתו"ע, 
דוזבחת אינו מצ"ע כי אם היתר דנתנה התורה דע"י  י ס"לא

ולפי"ז איכא בנבילה רק ל"ת גרידא, שישחוט רשאי לאכול, 
ומעתה אי"ל דסד"א דנבילה אישתרי לכהנים מדשריא להו 

 .מליקה, דהא י"ל דמליקה הותרה להם מדין עדל"ת
 

כתב, המצוה  )מצוה עשה קמ"ו(מב"ם בספר המצות ושיטת הר
יאכל יהקמ"ו היא שצונו לשחוט בהמה חיה ועוף, ואחר 

לבד, והוא אמרו בשחיטה בשרן, ושלא יהיה להן היתר אלא 
ויתיך, וזבחת מבקרך ומצאנך כאשר צ כ"א(-)דברים י"ביתעלה 

ן בשחיטה אף חולין בשחיטה ישולשון ספרי וזבחת מה מוקד
שכל מי שירצה  ,)מצוה תנ"א(, וכ"ה בספר החינוך שעיי" וכו'

לאכול בשר בהמה חיה או עוף שישחוט אותם תחילה כראוי 
ולא יהיה לו היתר אלא בזביחה וע"ז נאמר וזבחת מבקרך 

, אמנם לדעת הרמב"ן עיי"ש ומצאנך וגו' כאשר צויתיך וגו'
 אינו )למנין הקצר(והראב"ד בהשגותיו  )שורש הראשון(בהשגותיו 

בכלל מ"ע אלא דכן הוא תיקון הבשר להוציא מן איסור 
 אבמה"ח ונבילה עיי"ש.

 
ולפי"ז מיושב שפיר דברי הרמב"ם בהא דפסק קנין פירות 
לאו כקנין הגוף דמי, והגם דפסק האחין שחלקו לקוחות הן 
ומחזירין זה לזה ביובל, די"ל דהרמב"ם ס"ל דהא דאמר רב 

פירות כקנין הגוף דמי לא יוסף אי לאו דאמר ר' יוחנן קנין 
    משכחת דמייתי ביכורים וכו' היינו דייקא אליבא דר' 
   יוחנן, דר' יוחנן דאמר פרשה זו אליהו עתיד לדורשה, 
משום דס"ל וזבחת לא הוי עשה, ולפי"ז י"ל דהיתר מליקה 
  לכהנים הוא מדין עדל"ת, ולא אמרינן הואיל ואישתרי 

לא איצטריך  מליקה אישתרי להו נמי בשר בחלב, ומעתה
היקישא דביכורים לבשר בחלב להורות דבשר בחלב נוהג 

לא במוקדשין, דמהיכי תיתי דהו"א כן הרי גם איסור נבילה 
יכורים לבשר בחלב, א"כ הותרה להם, ולפי"ז דלא הוקשו ב

ליכא הו"א דביכורים נוהג בחו"ל כמו בשר בחלב, וכיון דלא 
תר בארצך למעט בעינן קרא לפטור ביכורים בחו"ל, א"כ איי

שותפין מביכורים, וכיון דגם שותפין פטורים מביכורים, א"כ 
וף לא משכחת דמייתי אי לאו דקנין פירות הוי כקנין הג

  ביכורים וכו'.
 

אבל הרמב"ם דס"ל וזבחת הוא עשה, א"כ אי"ל דמליקה 
, והיה הותרה להם מצד עדל"ת, וע"כ דמליקה הותרה לכהנים

י להו מליקה אישתרי גם בשר מקום לומר הואיל ואישתר
בחלב כדברי המכילתא, ולכן איצטריך היקישא דביכורים 
לבשר בחלב, ושוב הו"א דכמו דבשר בחלב נוהג בחו"ל כמו 

יצטריך בארצך למעט חו"ל כמש"כ אכן גם ביכורים, ולכן 
התוס', וא"כ שותפין חייבים בביכורים, ושפיר י"ל דגם בקנין 

שותף, ולכן אע"ג דס"ל  פירות חייב בביכורים מדין
להרמב"ם דהאחין שחלקו לקוחות הן, מ"מ שפיר מייתי 

  ביכורים וכנ"ל.



 

 ד 

העירו על מה דציוותה התורה למחות את  שיםרהנה המפו
ני ישראל בצאתם ממצרים, זכר עמלק בעבור שלחם עם ב

 ו(-)פ' ל"ולו טענה נצחת, לפימ"ש רשיז"ל פ' וישלח  הכיון דהי
פני השטר חוב של י יעקב אחיו, מעה"פ וילך אל ארץ מפנ

זרעך המוטל על זרעו של יצחק, אמר אלך  הגזירת כי גר יהי
לי מכאן אין לי חלק במתנת הארץ ולא בפרעון השטר עיי"ש, 
לזה כשראה עמלק שהוא נכדו של עשיו שבני ישראל יצאו 

מתיירא דחצי  הם קודם הזמן של הד' מאות שנה, היממצרי
לו על בני עשיו, דהחוב מוטל עליהם האחרון של ד' מאות יטי

שישלימו כיון דגם הם מזרע יצחק, ולכן בא עליהם בטענת 
ממנ"פ, אם בני ישראל לא פרעו רק חצי החוב והחצי החוב 
מוטל על בני עשיו לפרוע, א"כ שוב יש להם חלק גם בירושת 
ארץ ישראל, ובאם שאין רוצין ליתן להם חלק בארץ ישראל, 

לפרוע כל השטר חוב, ויחזרו לשעבודם  צריכין בני ישראל
  .עד השלמת ד' מאות שנה עכ"ד

 
מהבעל הטורים עה"פ  ג.("שדף )פרשת יתרו בספר שמע יעקב ועיין 

הושע את עמלק לפי חר"ב, שעולה בגימטריא רד"ו, ויחלוש י
כי עיקר ביאת עמלק היתה על שיצאו ממצרים שלא בזמנם 

לישו בלבד צר כח אלא להחורצה לשעבדם, וע"כ לא ע
 .בא עליהם עכ"ד השבדין הי

 
דלכן יצאו בני  לומר שדי שיםראך נודע מה שתירצו המפ

ישראל ממצרים טרם נמלאו להם ארבע מאות שנה, דקושי 
השעבוד שהמצריים שיעבדום בעבודת פרך יותר ממה שנגזר 

איתא במד"ר כד עליהם, זאת עלתה להם להשלים הזמן,
פני הקב"ה רבון , אמרו ישראל לא(-ו")פרשה טפרשת בא 

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

דקושי השעבוד הדומה לסתיו  )שם(עבר, ופי' ביפה תואר 
ומעתה נסתר טענתו ולכן שפיר צוה  השלים הגלות עיי"ש,
 הקב"ה להכרית זרעו.

 
 ,אמר ר' חמא בן גוריא אמר רב ,דף י:()שבת מסכת איתא באך 

לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל משקל שני 
סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו 

וכתבו  אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים עיי"ש,
יב ועבדום וענו ואע"ג דבלא"ה נגזר דכת ,(ד"ה ה"ג) התוס'

נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד, ה א לא היאותם, שמ
ולפי"ז , הרי דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף

דהרי הקושי  ליכא למימר דקושי השעבוד השלים הזמן
השעבוד היתה גזירה מיוחדת על מה שמכרו את יוסף, וא"כ 
שלא כדין יצאו בני ישראל ממצרים, ולפי"ז הדקל"ד למה 

 הכרית זרעו של עמלק, הרי בא בטענה נכונה.צוה הקב"ה ל
 
מה דבתם רעה הביא יוסף אל  ז(-)פ"דאיתא במד"ר בראשית ו

אביו, ר' מאיר אומר חשודין הן על אבר מן החי וכו' עיי"ש, 

ה שאכלו אבמה"ח, -והקשו המפ' איך להאמין זה על שבטי י
וכתבו המפ' דאכלו חצי שיעור, ולכאורה יש להבין דהא גם 

וצ"ב  ,ד.("ע)דף יומא מסכת ביעור אסור מה"ת כמבואר חצי ש
 מה סברו השבטים במה שאכלו רק ח"ש.

 
כתבנו סברת מחלקותם, דהנה  )ליל ב' סוכות תשס"ב(ובחידושינו 

כתב דבאבר מן החי י"ל דח"ש מותר  )סי' ס"ב(הפמ"ג חיור"ד 
שבועות מסכת בעיי"ש, ובטעמא דמילתא י"ל, דהנה התוס' 

ה האוכל כתבו, דאיכא איסור עשה דאינו זבוח ד" ד.(")דף כ
דכתיב וזבחת ואכלת, מה שאתה זובח אתה אוכל אבל מה 

"ד שאי אתה זובח לא, והריצב"א הקשה ע"ז דא"כ תקשי למ
לאו לאיברים עומדת, איך חל איסור  בחייהדס"ל בהמה 

אבמה"ח על איסור עשה דשאינו זבוח עכ"ק, ותירץ בראש 
קידושין, דכיון דלא  ובמקנה  ג("ק)דף חולין עמ"ס יוסף 

משכחת לעולם איסור אבמה"ח רק בקדים לו איסור עשה 
דשא"ז, ע"כ דגזיה"כ הוא דחל דהא א"א בענין אחר עיי"ש, 

דגבי איסור  )ח"א אות ט"ז(ולפי"מ שכתב הפמ"ג בפתיחה כוללת 
בב"ח אמרינן דח"ש מותר מה"ת דכיון דהוה חידוש לא 

ש, וכיון דאיסור אבמה"ח הוה ילפינן לה מכל חלב עיי"
חידוש דבאמת לא הו"ל לחול אעשה דשא"ז דאין איסור חל 
על איסור, רק חידוש הוא שחידשה תורה באבמה"ח דחל, 
וכיון דהוה חידוש לא ילפינן לה מכל חלב ולכן באבמה"ח 

 דח"ש מותר, ולכן אכלו השבטים ח"ש מאבמה"ח. אמרינן
 

י עשה ולפי"ז קשה איך מבואר מזה, דהשבטים ס"ל וזבחת הו
חל איסור אבר מן החי על עשה דא"ז, וע"כ דגזירת הכתוב 
הוא דחל, ולפי"ז הוי איסור אבמה"ח חידוש, ובחידוש הא 
קיי"ל דחצי שיעור מותר מה"ת, ולכן אכלו חצי שיעור 
אבמה"ח, משא"כ יוסף ס"ל וזבחת ל"ה עשה, ואיסור 

 באבמה"ח.  אבמה"ח לא הוי חידוש, וחצי שיעור אסור
 

מתחת ובזה יבואר סמיכת הפרשיות, תמחה את זכר עמלק 
השמים לא תשכח, דעמלק שלא כדין עשה במה שבא להלחם 

, דשפיר נשלם הזמן דקושי השעבוד השלים עם בני ישראל
דשפיר צדקו  הזמן, דאי"ל דזה בא על חטא דמכירת יוסף,

השבטים משום דוזבחת הוי עשה, ואיסור אבמה"ח הוא 
וש ובחידוש ס"ל דחצי שיעור מותר, ומעתה אי"ל חיד

דמליקה הותרה להם מצד עדל"ת, וע"כ דמליקה הותרה 
לכהנים, והיה מקום לומר הואיל ואישתרי להו מליקה 
אישתרי גם בשר בחלב כדברי המכילתא, ולכן איצטריך 
היקישא דביכורים לבשר בחלב, ושוב הו"א דכמו דבשר 

ביכורים, ולכן איצטריך בארצך בחלב נוהג בחו"ל כמו כן גם 
למעט חו"ל כמש"כ התוס', וא"כ שותפין חייבים בביכורים, 
ומעתה אף דקיי"ל אחין שחלקו לקוחות הן, וקנין פירות לא 
הוי כקנין הגוף, מ"מ שפיר מייתי ביכורים, ולכן סמך הכתוב 

ל פרי האדמה ולקחת מראשית כ והיה כי תבוא אל הארץ וגו',
  ודו"ק. וגו' אשר תביא מארצך



 

 ה 

העירו על מה דציוותה התורה  יםשרהנה המפדעוי"ל,  ב(
ני ישראל בצאתם למחות את זכר עמלק בעבור שלחם עם ב

לו טענה נצחת, לפימ"ש רשיז"ל פ'  הממצרים, כיון דהי
פני עה"פ וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, מ ו(-)פ' ל"ווישלח 

זרעו של  זרעך המוטל על ההשטר חוב של גזירת כי גר יהי
יצחק, אמר אלך לי מכאן אין לי חלק במתנת הארץ ולא 
בפרעון השטר עיי"ש, לזה כשראה עמלק שהוא נכדו של 

      ם קודם הזמן של הד' עשיו שבני ישראל יצאו ממצרי
   מתיירא דחצי האחרון של ד' מאות יטילו  המאות שנה, הי

על בני עשיו, דהחוב מוטל עליהם שישלימו כיון דגם הם 
חק, ולכן בא עליהם בטענת ממנ"פ, אם בני ישראל מזרע יצ

לא פרעו רק חצי החוב והחצי החוב מוטל על בני עשיו 
לפרוע, א"כ שוב יש להם חלק גם בירושת ארץ ישראל, ובאם 
שאין רוצין ליתן להם חלק בארץ ישראל, צריכין בני ישראל 
לפרוע כל השטר חוב, ויחזרו לשעבודם עד השלמת ד' מאות 

 .שנה עכ"ד
 

כתב הטעם  )דרוש ב' לפסח אות ד'(אך י"ל, דהנה בספר ערבי נחל 
דיצאו בני ישראל ממצרים קודם שנשלמו הד' מאות שנים 

על  )דף צ"ח.(שנגזר עליהם, לפי"מ דאמרינן במסכת סנהדרין 
הגאולה האחרונה שאנו מצפים לה, זכו אחישנה לא זכו 

גאולה בעיתה, רצ"ל כשיזכו מעשיהם ויעשו תשובה תבוא ה
קודם העת, משא"כ אם לא יזכו ח"ו, הגאולה מתאחרת עד 
עת הקבוע, וככה היה גם בגלות מצרים כי היו שני גאולות 
שאם היה בעיתה היה מתאחר עד ד' מאות שנה, אלא לפי 

)פרשה שזכו ישראל ועשו תשובה כמבואר במד"ר פרשת שמות 

סתר בפסוק וירא ה' את בני ישראל הוי שעשו תשובה ב ל"ו(-א
עיי"ש, ולכן זכו ונתקיים בהם אחישנה ונגאלו קודם העת 

 הקבוע עיי"ש.
 

איתא דאך האריכו המפ' לדון אי על חטא ע"ז מהני תשובה, 
אמר ר' לוי גדולה תשובה שמגעת עד  )דף פ"ו.(יומא מסכת ב

כסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך, ר' יוחנן 
בספר תוספת יום אמר עד ולא עד בכלל וכו' עיי"ש, ו

הכיפורים הביא מספר תאוה לעינים שכתב, דפליגי אי מהני 
תשובה לע"ז, דר' לוי ס"ל דגדולה תשובה שיש בה כח לכפר 
אף שכפר בעיקר ועבד עבודה זרה שזהו עד כסא הכבוד, דגם 
לחטא דע"ז מהני תשובה,  ור' יוחנן ס"ל דעל כל דבר תשובה 

בעיקר וזהו ולא עד  מכפרת חוץ מעובד עבודה זרה וכופר
  .בכלל, דלחטא דע"ז לא מהני תשובה עיי"ש

 
]ובדרשות אור חדש להחוות יאיר ביאר בזה הכתוב ובא 

)סי' לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאום ה', דמבואר בחו"מ 

דבלשון בני אדם עד ולא עד בכלל עיי"ש, ונמצא דאי  מ"ג סכ"ז(
א עד בכלל ולא דברה תורה כלשון בני אדם אזי אמרינן עד ול

מהני תשובה על חטא דע"ז, ובזה יבואר הכתוב ובא לציון 
גואל ולשבי פשע ביעקב דמועיל תשובה לכל שבי פשע 

ביעקב ואף לע"ז, וזהו משום "נאום ה'" שהוא דיבור של 
השי"ת ואינו כלשון בני אדם דלא דברה תורה כלשון בני 

  .[עכ"ד ,ועד בכלל ומועיל תשובה לכל אדם וממילא עד
 

ולפי"ז אי ס"ל דעל חטא ע"ז לא מהני תשובה אי אפשר לומר 
דיצאו קודם הזמן מפני שעשו תשובה, דהא היו אז במצרים 

 עובדי ע"ז ועל חטא דע"ז לא מהני תשובה.
 

עה"פ בני אהרן הנותרים, הביא מה  )פ' שמיני(ובספר פרדס יוסף 
ששמע מפ"ק של הגה"ק מאוסטראווצא זצ"ל, בטעם הדבר 

י תשובה על חטא דעבודה זרה, עפמש"כ קמאי דהא דלא מהנ
, וכדאיתא תעשה אדמהני תשובה הוא מטעם עשה דוחה ל

 תעשה אגדולה תשובה שדוחה ל )דף פ"ו:(במסכת יומא 
שבמקדש  תעשה אשבתורה, וכיון דקיי"ל אין עשה דוחה ל

לכן גבי חטא דעבודה זרה שכביכול הרים יד כלפי מעלה 
שבמקדש, ושוב אין בקדוש ונורא שמו יתברך, הו"ל כל"ת 

עשה דוחה ל"ת שבמקדש, ולכן לא מהני תשובה על חטא 
  .דעבודה זרה

 
סמוכים לעד  ח(-)קי"אביאר מאמר הכתוב בתהלים  זהך דר לוע

לעולם וגו' פדות שלח לעמו וגו' קדוש ונורא שמו, היינו 
 סמוכים לעד לעולם מה שאנו דורשין סמוכין דכלאים 

)דף במסכת יבמות עיין  שהתע אבציצית דאמרינן עשה דוחה ל

    , ולכן פדות שלח לעמו היינו שמועיל תשובה, אבל ד.(
 ודה זרהבקדוש ונורא שמו היינו אם פגם בשם השם וחטא בע
 תעשה אלא מהני תשובה דהו"ל בחינת קדוש דהוא כל

 שבמקדש עיי"ש.
 

ש, איתא במסכת והא דאמרינן דאין עשה דוחה ל"ת שבמקד
לו שלא בלע ת"ל ת"ר כל אשר יגע, יכול אפי, )דף צ"ז:(זבחים 

)כגון המחה שומן חטאת וסך ממנו צלי של שלמים בבשרה עד שיבלע בבשרה, 

, יקדש להיות כמוה הא כיצד אם פסולה היא תפסל ונבלע בו(
בשר  )פסחים מה.(ואם כשרה היא תאכל כחמור שבה, ]ופירש"י 

חולין או שלמים שזמן אכילתו מרובה מחטאת ונגע בחטאת, 
אם פסולה היתה החטאת כגון פיגול או יקדש להיות כמוה, ש

פסול אחר, תיפסל אף זו שבלעה ממנה, ואם כשרה היא, 
החטאת מהניא לבולעת הימנה לאסור באכילה אלא כחמור 
שבה, כחומר החטאת שנבלע בה לפנים מן הקלעים ולזכרי 

  .כהונה וליום ולילה אחד[
 

 אותם דכשירה()דואכלו וניתי עשה  )תיפסל משום האי פורתא(ופריך ואמאי 
, ומשני אמר רבא אין עדל"ת )דלא תאכל דפסולה(ולידחי את ל"ת 

שבמקדש שנאמר ועצם לא תשברו בו, ר"ש בן מנסיא אומר 
אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח, אמאי ניתי 

)דועצם לא ולידחי הל"ת  )דאכילת מוח דכתיב ואכלו את הבשר בלילה הזה(עשה 

מ אין עדל"ת שבמקדש, רב אשי אמר יקדש , אלא ש"תשברו בו(
 עשה הוא ואין עשה דוחה את ל"ת ועשה עכסה"ג.



 

 ו 

ס"ל לר'  ד:("דף מ)ונודע קושית העולם, דבמסכת בפסחים 
עקיבא דילפינן טעם כעיקר מגיעולי נכרים, וקרא דמשרת 
 אתי להיתר מצטרף לאיסור, וחכמים ס"ל דטעם כעיקר 

דרב אויא לרב אשי,  ה, א"ל רב אחא בריילפינן ממשרת
מדרבנן נשמע לר"ע, מי לא אמרי רבנן משרת ליתן טעם 
  כעיקר מכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה, לר"ע נמי 
משרת להיתר מצטרף לאיסור מכאן אתה דן לכל איסורין 

)לריו"ח פריך דאמר לעיל כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור  שבתורה כולה

             א כר"ע, מכדי לר"ע שמעינן ליה דאמר באיסורי נזיר היתר נקימחוץ מאיסורי נזיר ואו

מצטרף לאיסור ובשאר איסורי לא איירי מידי, ור"י אמאי לא אמר דכי היכי דאית ליה באיסורי נזיר 

אית ליה נמי בשאר איסורי הא ממאי דשמעינן ליה לרבנן בטעם כעיקר מצינן למשמע מינה נמי 

        , א"ל משום דהוה נזיר וחטאת (דעתיה דר"ע בהיתר מצטרף לאיסור
שני כתובים הבאין כאחד ואין מלמדין, נזיר דתניא ר"ע אומר 

)דטעמא דר"ע נזיר ששרה פתו ביין ואכל כזית מפת ומיין חייב, 

וחטאת  משום צירוף הוא, ואי נמי לא נשרית כל הפת ביין מצטרף נמי היתר לאיסור לחיובא(
)תאכל הבולעת כחמור בה הא דלעיל דאם כשירה היא תאכל כחמור ש

ואחד קל, וכלה הולכת אחר החמור אלמא היתר מצטרף  רבה, שהרי יש בה ב' מינין אחד חמוש

      ואמרינן בגמרא דלהכא הוי שני כתובים דבשלמא, לאיסור(
      אי כתב רחמנא בחטאת לא גמר נזיר מינה דחולין 
מקדשים לא גמרינן, אלא ליכתב רחמנא בנזיר ותיתי חטאת 

ואין  ין כאחדאכתובים הב ניה, ולכן הוי שניותגמור מי
  מלמדין עיי"ש.

 
דקשה טובא מסוגיא דזבחים הנ"ל, דשם רב והקשו המפ' 

ת מקדש הנוגע בה ולא אאשי עצמו מתרץ דהיינו טעמא דחט
דאיסור  תעשה אללדחה דאכילת קדשים ידעשה  אמרינן

תעשה  אאין עשה דוחה ליקדש עשה ומשום ד, אכילת פסולין
 הגמרא בפסחים דלא צריכי  , וא"כ היכי קאמרועשה

תרווייהו דלכתוב רחמנא נזיר ותיתי חטאת מיניה, הא 
איצטריך יקדש גבי חטאת כי היכא דלא נימא עדל"ת, וא"כ 

, והדקל"ד דנילוף שני כתובים הבכ"אבכלל לא הוי שוב 
עכ"ק, עיין שעה"מ הל'  מינה לכה"ת דהיתר מצטרף לאיסור

מייחס קושיא זו  )סי' רל"ב(אש ובשו"ת בשמים ר )פ"ג הל' ו'(נדרים 
להרא"ש ז"ל, ובעין פנים לתורה, ובספר מאה שערים 

 שהאריכו בזה.
 

ד"ה ובאופן אחר כתב  )מצוה כ"א אות א'(ובבית ישראל על המצוות 
דרש  )דף כ"ג:(מכות מסכת דאיתא בדלכאורה יש להעיר, לתרץ, 

ר' שמלאי, שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, 
)שבכל יום אות וששים וחמשה לאוין כמנין ימות החמה שלש מ

, ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד מזהירים עליו שלא לעבור(
, אמר רב המנונא מאי )דכל אבר ואבר אומר לו עשה מצוה(איבריו של אדם 

קרא, תורה צוה לנו משה מורשה, תורה בגימטריא שית מאה 
, אנכי ולא יהיה לך מפי שה()והיינו דכתיב תורה צוה לנו מוחד סרי 

עיי"ש, ומעתה לרב אשי  )הרי שית מאה ותליסרי(ום הגבורה שמענ
ואת"ל  דס"ל דיקדש הוי עשה  פש לו טפי מתרי"ג מצות,

דיקדש הוא במנין המצוות, א"כ לרבא דס"ל דיקדש לא הוי 

וכקושית התוס' ]עשה נמצא דחסר לידידיה ממנין המצוות, 
ר' ישמעאל, גבי מחלוקת ר"ע ור"י  ד"ה )דף ג.( סוטהמסכת ב

אם לה יטמא, וקנא את אשתו, לעולם בהם יעבודו אם הנך ג' 
להו תלת , והקשו התוס' דא"כ לר"י בצרי הוה רשות או חובה

 .[או דלר"ע טפי תלת עיי"ש
 

, שמעון העמסוני )דף כ"ב:(אך י"ל, דאיתא במסכת פסחים 
שבתורה, כיון  ואמרי לה נחמיה העמסוני, היה דורש כל אתין

שהגיע לאת ה"א תירא פירש וכו' עד שבא ר"ע ודרש את 
ה"א תירא לרבות תלמידי חכמים עיי"ש, והנה שיטת הבה"ג 

במנין העשין לירא  ההוא דמורא ת"ח הוא מ"ע דאורייתא ומנ
  .מפני החכמים

 
כתב וז"ל, לפיכך  )ריש שורש השני(אמנם הרמב"ם בספר המצוות 

תמצאהו כתוב בתורה ותמצאהו הראוי בזה שכל מה שלא 
בתלמוד שלמדוהו באחת משלש עשרה מדות אם בארו הם 
בעצמם ואמרו שזה גוף תורה או שזה דאורייתא הנה ראוי 
למנותו שהמקבלים אמרו שהוא דאורייתא, ואם לא יבארו זה 
ולא דברו בו הנה הוא דרבנן שאין שם כתוב יורה עליו, וזה 

ולכן מנה יראת חכמים  ג"כ שרש כבר נשתבש בו זולתינו
בכלל מ"ע, ואשר הביאו לזה, לפי מה שייראה לי מאמר ר"ע 

כבוד בעל וכו', ואם היה הענין כמו שחשבו למה לא מנו 
האם ואשת האב מצוה בפנ"ע מחוברת אל כבוד אב ואם, וכן 
כבוד אחיו הגדול כי אלו האישים למדנו שאנו חייבים לכבדם 

 ברבוי וכו' עיי"ש.
 

קט כבה"ג ומתרץ את קושית הרמב"ם דשאני כבוד והרמב"ן נ
בעל האם וכו' דהוי סניף למצות כיבוד אב ואם, ולכן חייב רק 
בחיי אמו בכבוד בעלה ומשו"ה לא הוי מ"ע בפנ"ע, משא"כ 
יראת החכמים הוא מצוה בפנ"ע עיי"ש, ולפי"ז י"ל דרב אשי 
דאמר דיקדש הוי עשה והוא ממנין התרי"ג מצוות ס"ל 

דמורא ת"ח לא הוי מ"ע מה"ת, משא"כ רבא דס"ל  כהרמב"ם
דיקדש לא הוי עשה ס"ל כבה"ג דמורא ת"ח הוי מ"ע מה"ת 

 ואפיק הא ועייל הא.
 

רץ ומעתה מתורץ קושית המפ', דבמסכת זבחים דקאי לת
ספרא ר' יהודה כדאיתא  הברייתא שהוא בתורת כהנים וסתם

)דף כת סוטה , ור' יהודה הא ס"ל במס)דף פ"ו.(במסכת סנהדרין 

דלא דרשינן את, ולפי"ז לדידיה לא דרשינן את ה"א תירא  י"ז.(
לרבות ת"ח, ולכן לדידיה שפיר קאמר רב אשי דיקדש הוי 
עשה כי בכך נשלם התרי"ג מצוות, משא"כ במסכת פסחים 
דהגמ' קאי שם לר"ע, דהרי בא לתרץ שיטת ר"ע דלדידיה 

ף לאיסור, הקשה דנילף לכל איסורין שבתורה דהיתר מצטר
ואליבא דר"ע לשיטתו דדריש את ה"א תירא לרבות ת"ח, 
לדידיה מורא ת"ח הוי במניין המצוות, וממילא בהכרח 
דיקדש לא הוי עשה, ולכן שפיר מתרץ דמשו"ה אין ללמוד 

 משם דהו"ל שני כתובים הבכ"א עכ"ד הבית ישראל.



 

 ז 

א לרבות ת"ח, מבואר מזה, דאי דרשינן את, ודרשינן את ה"
, ולפי"ז יקדש לא הוי עשה, ן המצוותרא ת"ח הוי במניומו

וע"כ דלכן לא אמרינן עדל"ת משום דאין עדל"ת שבמקדש, 
ולפי"ז לא מהני תשובה על חטא דע"ז, משא"כ אי ס"ל דלא 
דרשינן את, ולפי"ז יקדש הוי עשה, וי"ל דלכן ל"א עדל"ת 
משום דהוי לתו"ע, ובל"ת שבמקדש אמרינן עדל"ת, ולפי"ז 

 דמהני תשובה על חטא דע"ז. י"ל
 

 )סי' כ"ד אות י"ח(ובספר נטיעות אדר  )פרשת ואתחנן(ובספר תורת יפה 
כתבו, דאי דרשינן את לרבות, על  )פרשת אמור(ובספר דברי פנחס 

 כרחך דס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם עיי"ש.
 

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

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 

 ל נחלות שבעולם חיין יורשין מתים וכאןנחלות שבעולם, שכ
 מתים יורשין חיין עיי"ש.

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

ליוצאי 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 

שיתא בתי אבות ותרי דידהו הא תמניא, וליטעמיך ולמ"ד 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 אביהן להן זו חלק 

רבי אליעזר בן יעקב אומר אף חלק אחי אביהם נטלו  בכורה,
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 

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

 עיי"ש. אליעזר, דס"ל דברה תורה  כלשון בני אדם
 

גיא דהיוצא לנו מסו )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 

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

 נתחלקה והוי א"י מוחזקת עיי"ש.
 
הובא בפני יושע  ן()פ"ז דערכיברכת הזבח הבאנו מה שהקשה הו

פסק כר"ל,  )פ"ד הל' ו'(על פסקי הרמב"ם, שבה' ביכורים  )בסוגיין(
דהמוכר שדיהו לפירות, הלוקח מביא ואינו קורא, דקנין 

פסק,  )פי"א הל' כ'(ו כקנין הגוף, ובהל' שמיטה ויובל פירות לא
דהאחין שחלקו כלקוחות הן, ומחזירין זה לזה חלקו ביובל, 

וכל לתרץ נהרמב"ם לא ל, דהוהדרא קושית ר' יוסף לדוכתי
כמש"כ התוס', דהא פסק לגמרי כר"ל אפילו בהמוכר שדיהו 

א לפירות, ובאחין שחלקו פסק דמחזירין זל"ז ביובל, והדר
 לדוכתא עכ"ק. שיאקו
 

וראיתי מהשפע חיים זצ"ל שכתב לתרץ, עפי"מ שכתבו 
ד"ה הכי, שהביאו נמי הך תירוצא  )דף פ"ח:(התוס' במסכת ב"ק 

דכל הנהו דאית להו אין ברירה לא ס"ל דהאחין שחלקו 
מחזירין זה לזה ביובל רק ריו"ח לחודיה, ולהכי דייק עלה 

אנן לא ס"ל שיהא תלוי  דריו"ח דלא מצא ידיו ורגליו, אבל
חזרת יובל בכך, והוסיפו בדבריהם, דהא ריו"ח גופיה מודה 
דבימי יהושע היו מביאין ביכורים אפילו אי אמרינן דלאו 
כקנין הגוף דמי כדאמרינן אלא חד בר חד עד יהושע בן נון, 

דירושה היא  )דף קי"ט:(וחלוקת יהושע נמי אמרינן במסכת ב"ב 
ה לא חזרה אותה חלוקה ביובל, להם מאבותיהם, ואפי"

דסברא היא כיון שחלקו עפ"י נביא ואורים ותומים ובגזירת 
הכתוב לפיכך הביאו ביכורים, והשתא בהא סברא פליגי 
ריו"ח ושאר אמוראי, דריו"ח ס"ל דמההיא לא ילפינן דגזירת 
הכתוב היתה, ושאר אמוראי סברי דמהתם ילפינן בכל חלוקת 

 ובל אע"ג דלקוחות הן עכ"ל התוס'. ירושה דאין מחזירין בי
 

ואפ"ל דהנך אמוראי פליגי בהא אי ארץ ישראל ירושה 
מאבותינו, דריו"ח ס"ל דאר"י אינה מוחזקת מאבותינו ומה 
שזכו ישראל בארץ לאו בתורת ירושה מאבותם הוי, וממילא 
אין ללמוד מדור באי הארץ לגבי כל חלוקת ירושה, ולהכי 

גוף דמי לא משכחת דמייתי ביכורים, קאמר דאי לאו דכקנין ה
ושאר אמוראי ס"ל דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו וישראל 
זכו בה בתורת ירושה, ולכן שפיר יש ללמוד ממה שנצטוו 
ישראל על מצות ביכורים דגם יורשים מביאים ביכורים, 
ומבואר מזה דאי ס"ל דאר"י מוחזקת מאבותינו שפיר אפ"ל 

נין הגוף אפי"ה שפיר מביאים דהגם דקנין פירות ל"ה כק
ביכורים, דגזירת הכתוב הוא דגם בירושה מביאים ביכורים 

 שהרי כל באי הארץ זכו בתורת ירושה וכנ"ל בתוס'.
 

וממילא שפיר מתורץ דברי הרמב"ם, דהרמב"ם ס"ל דהא 
דאמר רב יוסף אי לאו דאמר ריו"ח קנין פירות כקנין הגוף 

ו', היינו משום דריו"ח דמי לא משכחת דמייתי ביכורים וכ
ס"ל דאר"י אינה מוחזקת מאבותינו, ומשו"ה לדידיה ליכא 



 

 ח 

למילף מבאי הארץ שנצטוו במצות ביכורים דאף בחלוקת 
ירושה מביאים ביכורים, ולכן אי לאו דאמר דהוי כקנין הגוף 
לא מצא ידיו ורגליו בביהמ"ד, אבל הרמב"ם לשיטתו דס"ל 

הכסף משנה בהל' תרומות דאר"י מוחזקת מאבותינו וכמש"כ 
, ולפי"ז שפיר )דרוש ט(ועיין בספר פרשת דרכים  )פ"א הלכה כ"ה(

ילפינן מבאי הארץ דגם בירושה מביאין ביכורים אע"ג דל"ה 
 כקנין הגוף עכ"ד.

 
ומעתה הרי סמיכות הפרשיות מבואר, דכאשר התורה רצה 
להורות על מצות ביכורים, ותתעורר הקושיא איך משכחת 

צות ביכורים, הלא אנן קיי"ל דהאחין שחלקו לקיים מ
לקוחות הן וקנין פירות לא הוי כקנין הגוף, א"כ לא משכחת 
דמייתי ביכורים אלא חד בר חד עד יהושע בן נון, וכי תימא 
דכך נאמרה מצוותה בגזירת הכתוב שהרי כבר בכניסתם 
לארץ ישראל כשחלק יהושע את הארץ קבלוה בתורה ירושה, 

ק ע"ז דילמא לא היתה אר"י מוחזקת לאבותינו הלא יש לפקפ
 ובאי הארץ לא זכו בה מדין ירושה וא"כ אין ללמוד מהתם. 

 
ולכן הקדים הכתוב לצוות על מחיית עמלק, על שהעיז פנים 

שיצאו להלחם עם בני ישראל, כי לא צדק כלל בטענתו על 

ממצרים קודם הזמן, דז"א דכיון דבני ישראל עשו תשובה 
ם אחישנה ונגאלו קודם העת הקבוע, ואף נתקיים בה

דבמצרים היו עובדי ע"ז, עכ"ז מהני תשובה דגם על חטא 
דע"ז מהני תשובה, ומינה דס"ל עדל"ת שבמקדש, ומעתה 
הא דלא אמרינן עדל"ת, משום דיקדש הוי עשה, ולפי"ז מורא 
ת"ח לא הוי עשה, ומשום דלא דרשינן את, ולפי"ז ס"ל דברה 

דם, וארץ ישראל מוחזקת היא מאבותינו, תורה כלשון בני א
וכיון דאר"י מוחזקת לנו מוכח דכך הוא ציווי התורה דגם 
בירושה יביאו ביכורים, מידי דהוי אדורו של יהושע שציונו 
הכתוב להביא אף שהיו ירושה, וזש"ה דכיון דתמחה את זכר 
עמלק וגו', על כן תדעו כי והיה כי תבוא אל הארץ וגו' 

ת בה שהארץ יהא לכם מדין ירושה מהאבות, וירשתה וישב
 ולכן שפיר ולקחת מראשית כל פרי האדמה וגו' ודו"ק.
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