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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה 
 ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ:

ע"כ,  הבה נתחכמה לבטל את השבתואיתא במדרש 
 צריך ביאורו [,, קול יעקב, בנין דוד(אות מ"ח)מובא בעיר דוד ]
  .למה רצה לבטל דווקא את השבתד
 

יצאו בני ישראל דהיאך  רשיםוהנבס"ד, דנודע קושית המפ
קודם הזמן, הלא הגזירה היתה ועבדום וענו אותם ארבע 

אמנם יש . עכ"ד ,מאות שנה, ותירצו דשאר גליות ישלימו
, ודע כי אברהם אבינו ב(-)בראשית י"בלהעיר לפימ"ש הרמב"ן 

חטא חטא גדול  בשגגה שהביא אשתו הצדיקת במכשול עון 
זר  על זרעו הגלות מפני פחדו כי יהרגוהו, ועל המעשה הזה נג

בארץ מצרים ביד פרעה, במקום המשפט שמה הרשע והחטא 
מזה דעיקר גזירת הגלות היתה שיהיו דוקא  עיי"ש, מבואר

  במצרים, והאיך אפשר לומר דשאר גליות ישלימו.
 

אך אי אמרינן דהגלות הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, אז לא 
ל דשאר צריך הגלות להיות דייקא במצרים ואז שפיר י"

המזרחי  תבכומחלוקת יוסף והשבטים היתה,  .הגליות ישלימו
דמה שהוציא יוסף דיבת השבטים שאוכלין אבר מן  ,)פרשת וישב(

החי, היינו שהם אכלו בהמה המפרכסת דסברו דכיון דיצאו 
מדין ב"נ להיות כישראל א"כ בשחיטה תליא מילתא ונפיק 

נם כב"נ ואסורים מכלל אבר מן החי, אבל יוסף סבר דעדיין די
 .במפרכסת כדין ב"נ דבמיתה תליא מילתא עיי"ש

 
אמר  ,)דף כ"ח:(יומא מסכת והנה כבר הקשו המפ' בהא דאיתא ב

, שנאמר (עד שלא ניתנה)קיים אברהם אבינו כל התורה כולה רב, 
עקב אשר שמע אברהם בקלי  ה(-)פרשה כ"ובפרשת תולדות 

ולכאורה קשה, , שוישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי עיי"
דהיאך שמר את השבת שלא נצטווה עליה הרי ב"נ מוזהר 

, אמר ריש )דף נ"ח:(סנהדרין מסכת כדאיתא ב ,שלא לשבות
חייב מיתה, שנאמר ויום  )ממלאכתו יום שלם(לקיש עכו"ם ששבת 

)ודריש לא ישבתו ממלאכה דאבני אדם נמי קאי, ולא תימא לא ישבתו ולילה לא ישבתו 

, ואמר מר אזהרתן זו תים דקרא קאי כלומר לא יבטלו ולא יפסקו מלהיות(אהנך ששת ע
 . עכ"ק ,היא מיתתן עיי"ש

 
לתרץ,  ן אות ד'(ו)שער התפילה פ"ו בתשובה שבשולי הגליוכתב החתן סופר 

אמר רב אחא בר יעקב, שמע מינה  )דף ל"ג.(חולין  'מסדאיתא ב
מזמנין  א בדיקולא וראוי לאכילה()דאמר דמשנחתך הקנה הוי הריאה כמנחמדריש לקיש 

ישראל על בני מעיים ואין מזמנין עכו"ם על בני מעיים, מאי 
טעמא, ישראל דבשחיטה תליא מילתא כיון דאיכא שחיטה 
מעלייתא אישתרי להו, עכו"ם דבנחירה סגי להו ובמיתה 
תליא מילתא הני כאבר מן החי דמי עיי"ש, ולפי"ז י"ל דהם 

שחוטה בבשר מפרכסת, וביום עירבו קודם השבת בשר 
השבת עמדו לברר זה מתוך זה, וממנ"פ אם היה דינם כישראל 
לא היה בכך חילול שבת שלא היה אוכל מתוך הפסולת, כיון 
שגם בשר המפרכסת כשירה לאכילה, ואילו היה דינם כב"נ 
שפיר הוה ליה ברירה בהוצאת הבשר שחוטה מתוך 

, וממילא הוה המפרכסת, דהמפרכסת אסורה להם באכילה
 ליה מלאכת בורר בידים ולא שמרו את השבת עכ"ד.

 
אך כ"ז נכון דוקא אי לא נקטינן להכלל דמי איכא מידי וכו', 
ושפיר משכחת לה דמפרכסת אסורה לב"נ אף שלישראל מותר 
והיה בכך דין ברירה, אך לפי"מ דאיתא שם אמר רב פפא הוה 

יכא מידי יתיבנא קמיה דראב"י, ובעי דאימא ליה מי א
דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, ולא אמרי ליה דאמינא הא 
טעמא קאמר, תניא דלא כראב"י, הרוצה לאכול מבהמה קודם 
שתצא נפשה חותך כזית בשר מבית שחיטתה ומולחו יפה יפה 
ומדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתצא נפשה ואוכלו אחד עובד 

נקטינן דליכא כוכבים ואחד ישראל מותרין בו עיי"ש, וכיון ד
מידי דשרי לישראל ואסור לב"נ, ומכיון דלישראל שרי לב"נ 

 נמי שרי, ולפי"ז לא היה בידם תחבולה הנ"ל לקיים את השבת.
 

ומעתה מבואר דברי המדרש, שפרעה חשש שישראל יצאו 
ממנו קודם גמר ד' מאות שנה בטענה דשאר הגליות ישלימו 

דחותם התחכם פרעה ולא צריכין להיות דייקא במצרים, וכדי ל
לבוא ולבטל מהם את השבת, דהיינו, שעד עתה היו שומרים 
את השבת ע"י ברירת מפרכסת דנחשב שחוטה כדי שלא יבואו 
לכשול בשמירת השבת אם דינם כב"נ, והיו סבורים דמפרכסת 
אסורה לב"נ כיון דאיכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, 

להורות נתן שהמה ולכן בא פרעה לבטל מהם את השבת, ו
אסורים בשביתת השבת, משום דשמא דינם כב"נ, ואי משום 
שיבררו מפרכסת, אין תקנה בכך, דמפרכסת ג"כ מותרת להם 
דליכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, ומעתה לפי"ז 
הצדק עם השבטים, וליכא כאן חטא דמכירת יוסף, וע"כ 

ת צריך דהגלות הוא בשביל חטא של אברהם אבינו, והגלו
להיות דייקא בארץ מצרים, ובכן תבטל סברת בני ישראל 

 לעלות מן הארץ, משום דשאר הגליות ישלימו ודו"ק.



 

 ב 

העיר על מה  אות ו(-)מצוה ל"בעוי"ל, דבספר נחלת בנימין  ב(
, י(-)פרשה כשנצטוונו לשמור את השבת, כדכתיב בפרשת יתרו 
השמים  לא תעשה כל מלאכה וגו', כי ששת ימים עשה ה' את

ואת הארץ וגו' וינח ביום השביעי, דיש להבין דתינח הוא 
יתברך שמו שבת ביום השביעי, כי נגמרה מלאכתו מקודם 
ולא היה לו עוד לעשות, וכדאיתא במדרש רבה פרשת 

לכל תכלה ראיתי קץ, זו מלאכת שמים  א(-)פרשה יבראשית 
וארץ שנאמר ויכלו השמים והארץ וגו', משום הכי שבת הוא 
יתברך, אבל לא משום קדושת השבת הפסיק, דאם כן, 
דהפסיק משום קדושת שבת, אבל באמת היה לו עוד דעת 
לברוא ברואים ביום ראשון הבא, מי מיחה בידו מלגמור 
דעתו יתברך, אלא דכבר גמר כל מלאכת בריאת העולם 
ומלואו ולכך שבת, וא"כ האדם שיש לו עדיין כמה מלאכות 

יפסוק וישבות, והרי אין דנין אפשר לפניו לעשות, מדוע 
משאי אפשר, ולכאורה מוכח משמירת שבת דדנין אפשר 

 משאי אפשר עיי"ש.
 

)שמקריבין , איבעיא להו, הני כהני )דף ל"ה:(ואיתא במסכת נדרים 

הוו, או שלוחי דשמיא, למאי  )דבעלי קרבן(שלוחי דידן  קרבנות(
,  אי הכהן והכהן מקריב קרבנו()אם הוא מודר הנאה מנפקא מינה, למודר הנאה 

)שליח לכפר כפרתו ואיהו הדירו שלא אמרת שלוחי דידן הוו, הא מהני ליה 

)אע"ג דשרי להו בהאי ואסור, ואי אמרת שלוחי דשמיא שרי  יהנה ממנו(

, מאי,  תא שמע, דתנן, קרבן למיכל בקדשים אין זה אלא גרמת הנאה בעלמא ושרי(
, אי אמרת שלוחי דידן קא מהני ומקריב עליו קיני זבין וכו'

, ופריך, )אלא מדקתני מקריב עליו קיני זבין וכו' ש"מ דשלוחי דרחמנא נינהו(ליה 
, )סתם(ליתני מקריב עליו קרבנות  )דשלוחי דשמיא נינהו(וליטעמיך, 

, )מדלא קתני אלא קיני זבין וכו' ש"מ דשלוחי דידן נינהו ודקשיא לן הא קא מהני ליה(אלא 
)כל כפרה שאני, דאמר ר' יוחנן, הכל צריכין דעת מחוסרי 

, חוץ ממחוסרי כפרה, שהרי אדם הקרבנות צריכין שיהו מקריבים בעלים(
מביא קרבן על בניו ועל בנותיו הקטנים, שנאמר זאת תורה 

)הלכך הואל ומקריב עליו שלא לדעתו לא מהני ליהדהא לא הזב בין גדול ובין קטן 

 עיי"ש. ידע המודר(
 

, דלמסקנת הגמ' מחוסרי כפרה שאני, )ד"ה אלא(הר"ן  וכתב
הכוונה דאפשר לפשוט לאידך גיסא, דכיון דתנן במתני' 
מחוסרי כפרה בלחוד דאין צריכין דעת משמע דוקא הני 
דאין צריכין דעת מותר, משא"כ שאר קרבנות הצריכין דעת 

 אסור דשלוחי דידן נינהו עיי"ש.
 

דהא דס"ל לריו"ח הכל צריכין  מבואר )דף ל"ו.(ובסוגיין לקמן 
דעת חוץ ממחוסרי כפרה שהרי אדם מביא קרבן על בניו ועל 
בנותיו הקטנים, תלוי בהא דדנין אפשר משאי אפשר עיי"ש 

ס"ל דנין אפשר משאי אפשר,  בי יוחנן, דר)ד"ה אלא מעתה(בר"ן 
וכמו שמביא אדם על בניו ובנותיו הקטנים, כמו כן בכל 

אפשר לדחות ולומר דגבי בניו אי מחוסרי כפרה, הגם ש
אפשר בענין אחר, משא"כ בכל מחוסרי כפרה אפשר לדעת 
בעלים, ס"ל לריו"ח דדנין אפשר משאי אפשר, וא"כ שפיר 

י"ל דהא דתנן ומקריב עליו היינו טעמא דבמחוסרי כפרה 
אינו צריך דעת, משא"כ בשאר קרבנות אסור דכהנים הוי 

ין אפשר משאי אפשר, אז שלוחי דידן, אבל אי ס"ל אין דנ
אפילו מחוסרי כפרה צריכין דעת, והא דתנן ומקריב עליו 
קיני זבין וכו' כל שכן שאר קרבנות, וא"כ צריך לומר דכהנים 

  .)ד"ה ועיין בר"ן(ועיין בכסף נבחר פרשת יתרו הוי שלוחי דרחמנא, 
 
לפרש כתב השפע חיים זצ"ל  )גליון י(בגליון ישראל סבא ו

בין יוסף להשבטים, דהנה הכתוב אומר  הויכוח שהיה
וישנאו אותו על חלומותיו ועל דבריו, ולכאורה צריך להבין 
מה חטאו של יוסף במה שחלם שיהיה מלך שישנאו אותו 

אמר ר' חמא בן  )דף י:(שבת , דאיתא בבשביל זה, ועוד קשה
גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי 

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

דשנאת השבטים על יוסף היה מבואר מזה  למצרים עיי"ש,
על הכתונת פסים שעשה לו יעקב אבינו, והרי הכתוב אומר 

  .דשנאתם היה על החלומות ועל דבריו
 

כיון דלבש  אולם יש ליישב דשניהם אמת דטענתם היתה
הכתונת פסים דהוא בגדי כהונה, אינו ראוי להיות מלך, 

אין מושחין כהנים למלכים  )שקלים פ"ו מ"א(וכדאיתא בירושלמי 
עיי"ש, והנה הטעם דא"א לכהן להיות מלך, י"ל דתליא אי 
אמרינן כהנים שלוחי דרחמנא נינהו או שלוחי דידן, דהנה זה 

כי לה' המלוכה, ואם  ודאי דמלך הוא שליח דרחמנא כדכתיב
נאמר דכהנים שלוחי דידן נינהו, א"כ כיון דמלוכה הוא 
שליח דרחמנא, והוא במעלה יותר גדולה, אין ראוי לכהנים 
שיתערבו בו, כיון דהם אינם במעלה זו שיהיו שלוחי 
דרחמנא, משא"כ אם אמרינן כהנים שלוחי דרחמנא נינהו, 

"ז י"ל דיוסף סבר שפיר י"ל דגם כהן יכול להיות מלך, ולפי
כהנים שלוחי דרחמנא נינהו, לכן שפיר אפשר להיות מלך,  
והשבטים סברי כהנים שלוחי דידן נינהו, וא"א לכהן להיות 
 מלך, ולזה אמרו המלך תמלוך עלינו, כיון שאתה כהן א"א

 להיות מלך עכ"ד.
 

כתב לפרש הכתוב ואלה שמות בני  )בפרשתן(ובספר בתי נפש 
רימה וגו' ויוסף היה במצרים, דלכאורה ישראל הבאים מצ

צ"ב, וכי עד השתא לא היה לנו הידיעה מזה שיוסף הוא 
 במצרים, ומה בא הכתוב להשמעינו דיוסף היה במצרים.

 
ואמר רבא בר מחסיא , )דף י:(איתא במסכת שבת והנבס"ד, ד

גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין  ראמר ר' חמא ב
קל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף הבנים, שבשביל מש

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

משום דאברהם  דבלא"ה נגזר דכתיב ועבדום וענו אותם,
 אבינו אמר במה אדע עיי"ש.



 

 ג 

נראה לי דאף כתב לתרץ וז"ל, ו )על העין יעקב(ובספר עיון יעקב 
שנגזר עליהם השעבוד, מכל מקום לא היה צריך להיות 
השעבוד במצרים דוקא, שהיה משנאים ומתעיבים מאד 

, כי לא יוכלון ל"ב(-)פרשה מ"גלישראל כדכתיב בפרשת מקץ 
המצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה היא למצרים, וכן 

ראל, אבל ויקוצו מפני בני יש י"ב(-)פרשה אכתיב בפרשת שמות 
בשביל משקל שני סלעים ששנאו אחיו את יוסף והתעיבו אותו 
ומכרו אותו, נתגלגל הדבר וירדו למצרים דווקא, שהיה מקום 

 שמשנאים ומתעיבים אותם מדה כנגד מדה עכ"ל.
 

ולפי"ז זהו שאמר הכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים 
ם מצרימה וגו', ואי תימא למה נתגלגל הדבר וירדו למצרי

דווקא, דהוא מקום שמשנאים ומתעיבים אותם מאד מאד 
לישראל, לזה אמר הכתוב ויוסף היה במצרים, ר"ל מכירת יוסף 

 למצרים גרם את זאת שיענשו מדה כנגד מדה עכ"ד הבתי נפש.
 

ובזה יבואר דברי המדרש, דהנה פרעה בהאי פחדא הוה יתיב, 
מאות שנה,  דאף דנגזר על בני ישראל שצריכין להיות בגלות ד'

אמנם מאן יימר דבעינן שיהא הגלות דייקא במצרים, ולכן רצה 
לבטל את השבת, ומעתה י"ל דאין דנין אפשר משאי אפשר, 
ולפי"ז אמרינן דכהנים הוי שלוחי דרחמנא, והצדק הוא עם 
יוסף, ואיכא חטא במה שמכרו את יוסף, ומעתה הגלות של ד' 

 "ק. מאות שנה צריך להיות דוקא במצרים ודו
 
עוי"ל, דלכאורה צ"ב, מה היתה סברת פרעה שרצה להקשה  ג(

השעבוד על בני ישראל, הלא יצא שכרו בהפסדו, דהלא ע"י 
הקושי השעבוד יפסיד, דבני ישראל יצאו מארץ מצרים קודם 

, א(-)פרשה טואיתא במד"ר פרשת בא הזמן של ד' מאות שנה, כד
מאות שנה  אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון העולמים, ארבע

אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר להם כבר שלמו 
דקושי  )שם(הנה הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר  יא(-)שה"ש בשנאמר 

 .השעבוד הדומה לסתיו השלים הגלות עיי"ש
 

דזה אי קושי  )פרשת תבא(אך י"ל, עפימש"כ בספר שארית יעקב 
או לא  השעבוד משלים הזמן תליא אי ס"ל לחלק צריך קרא

צריך קרא, דהגזירה היתה ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, 
א"כ אי ס"ל לחלק לא צריך קרא, י"ל דעבדות או עינוי קאמר, 
ולפי"ז י"ל דע"י שהמצריים שעבדו בישראל יותר מדאי נשלם 
בזה הזמן, אבל אי ס"ל לחלק צריך קרא, א"כ הגזירה היתה 

קושי השעבוד יצאו  עבדות ועינוי, ולא שייך לומר דבשביל
 ממצרים קודם הזמן עיי"ש.

 
, תנו רבנן, יכול נשבע לבטל את )דף כ"ז.(ואיתא במסכת שבועות 

המצוה ולא ביטל יהא חייב, תלמוד לומר להרע או להיטיב מה 
הטבה רשות אף הרעה רשות, אוציא נשבע לבטל את המצוה 

יה ולא ביטל שהוא פטור וכו', ופריך הגמ', והאי או מיבעי ל
לחלק, ומשני לחלק לא צריך קרא, הניחא לר' יונתן אלא לר' 

יאשיה מאי איכא למימר, דתניא, איש איש אשר יקלל את אביו 
ואת אמו, אין לי אלא אביו ואמו, אביו ולא אמו אמו ולא אביו 
מנין, תלמוד לומר אביו ואמו קלל אביו קלל אמו קלל דברי ר' 

כאחד ומשמע אחד בפני יאשיה, ר' יונתן אומר משמע שניהם 
עצמו עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו, אפילו תימא ר' יאשיה 
וסבר לה כר"ע דדריש ריבויי ומיעוטי, אי אמרת בשלמא בדבר 
הרשות הכתוב מדבר ממעט דבר מצוה, אלא אי אמרת בדבר 
מצוה כתיב ממאי קא ממעט וכו' עיי"ש, מבואר מזה דמאן 

נן דלחלק צריך קרא, ומאן דדריש התורה בריבויי ומיעוטי נקטי
דדריש בכללי ופרטי נקטינן דלחלק לא צריך קרא, וכ"כ בספר 

 עיי"ש. )ח"ב ערך אי דרשינן כללי ופרטי )אות י'(מלוא הרועים 
 

, כלי שרת שעשאן של עץ, רבי פוסל )דף נ:(ואיתא במסכת סוכה 
ור' יוסי בר יהודה מכשיר, מאי לאו בהא קמיפלגי מאן דמכשיר 

וילפינן מאבובא  )והוו להו כלי השיר כלי שרת(ר שירה בכלי סבר עיק
)שהיה אבוב במקדש מימות משה והיה מעץ, הלכך שאר כלי שרת מיניה ילפינן לאכשורי דמשה 

)וכלי לבסומי קלא בעלמא הוא , ומאן דפסיל סבר עיקר שירה בפה בשל עץ(

כו"ע ולא ילפינן מאבובא דמשה, לא ד הלכך כלי השיר אינן כלי שרת(
עיקר שירה בכלי, והכא בדנין אפשר משאי אפשר קמיפלגי, 

)דילפינן מאבוב דמשה דכל כלי מאן דמכשיר סבר דנין אפשר משאי אפשר 

, ומאן דפסיל שרת כשר בשל עץ, אף דאבוב דמשה א"א היה לעשותו מזהב שהיה קולו נפגם(
סבר אין דנין אפשר משאי אפשר, ואי בעית אימא דכו"ע עיקר 

בפה ואין דנין אפשר משאי אפשר, והכא במילוף ממנורה שירה 
בכללי ופרטי או בריבויי ומיעוטי קמיפלגי, רבי דריש כללי 

 ופרטי ר' יוסי בר יהודה דריש ריבויי ומיעוטי וכו' עיי"ש. 
 
דמאן דס"ל דנין דהיוצ"ל מהגמ'  )ח"א דף רכ"א:(חיי נפש  'בס כתבו

דס"ל אין דנין  דרש כללי ופרטי, ומאן פשראי אפשר משא
, והיינו דרבי פוסל בשל בוי ומיעוטידרש ר פשראי אפשר משא

עץ אי משום דאין דנין אפשר משאי אפשר ולכך לא ילפינן 
מאבוב, אי משום דדריש כללי ופרטי לפסול בכל דבר, וממילא 
אליבא דרבי אי אמרינן דדנין אפשר משאי אפשר ויוקשה מ"ט 

ללי ופרטי, וכן הוא לשיטת ר' אסור בשל עץ, ועכצ"ל דדרשינן כ
יוסי בר יהודה דמכשיר אי מטעם דילפינן מאבוב ודנין אפשר 
משאי אפשר, אי משום דדרשינן ריבוי ומיעוט להכשיר בכל 
מילי, וממילא דאי ס"ל אין דנין אפשר משאי אפשר יוקשה מאי 
טעמא מכשיר בשל עץ, וע"כ משום דדרשינן ריבוי ומיעוט, וכן 

י ס"ל דדרשינן כללי ופרטי יוקשה א"כ למה לאידך גיסא דא
מכשיר בשל עץ, וע"כ דילפינן מאבובא דמשה דדנין אפשר 

 .ב(-אות אערך דנין אפשר  )ח"במשאי אפשר עכ"ד, ועיין במלא הרועים 
 

הגזירה היתה ובזה יבואר דברי המדרש, דהנה פרעה ס"ל ד
ולכן רצה פרעה לבטל את עבדות ועינוי, דלחלק צריך קרא, 

שבת, ומעתה י"ל אין דנין אפשר משאי אפשר, ומעתה ס"ל ה
דדרשינן ריבוי ומיעוט, וס"ל לחלק צריך קרא, ולפי"ז הגזירה 
היתה עבדות ועינוי, ועל ידי קושי השעבוד לא יצאו ממצרים 

 קודם הזמן, ולכן רצה לבטל את השבת ודו"ק.



 

 ד 

ויאמר משה אל האלקים מי אנכי כי אלך אל פרעה 
מי  ,ופרש"י ז"ל בני ישראל ממצרים:וכי אוציא את 

אנכי מה אני חשוב לדבר עם המלכים, ואף אם חשוב אני מה 
  עכ"ל. ,זכו ישראל שתעשה להם נס ואוציאם ממצרים

 
וצ"ב דהלא עיקר טענתו של משה היתה דישראל אין להם 
זכות להוציאם ממצרים, א"כ מה תוסיף תת כח בהקדמתו 

ני אין להם זכות, ועוד יש דאין אני חשוב, ואף אם חשוב א
לדקדק דנודע תירוצם של המפרשים דלכן יצאו קודם הזמן 

 כמש"כ דד' מאות שנה, משום דחשבינן מלידת יצחק
א"כ מאי קושיא הוא מה זכו ישראל,  ,י"ג(-)בראשית ט"ורשיז"ל 

הלא יש לומר דכבר הגיע הזמן דד' מאות שנה ומשום 
 .הגלות התחיל מלידת יצחקד
 

)עה"פ ויאמר אליו עפימש"כ בספר ארץ חמדה בפרשתן  והנבס"ד,

, דלכן סירב משה לילך מי שמך לאיש וגו', ובפסוק כי אהיה עמך וגו'(
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. 
 

כתב, דאי  )מובא בכרם חמד פ' כי תשא(אמנם בספר שערי שמים 
אמרינן דעד מתן תורה היה לאבותינו דין ב"נ, ואיתא במסכת 

, כל ערוה שבית דין של ישראל ממיתין עליה )דף נ"ז:(סנהדרין 
)כגון יה בן נח מוזהר עליה, אין בי"ד של ישראל ממיתין על

)דר' מאיר אליבא דר"ע אין בן נח מוזהר עליה דברי ר' מאיר  חייבי כריתות(

, אמרה דנפקי ליה עריות בבני נח מעל כן יעזב איש וגו' והתם חייבי מיתות הוא דכתיבי(
וחכ"א הרבה עריות יש שאין בי"ד של ישראל ממיתין עליה 

בן נח מוזהר עליהן דלרבנן )כגון כל חייבי כריתות ובן נח מוזהר עליהן וכו', 

עיי"ש,  אתרבו בני נח מאיש איש לכל האמור בפרשה, ור"מ לא דריש איש איש לרבויי(
וא"כ לשיטת ר"מ דהיכא דאין בי"ד של ישראל ממיתין עליה 
אין ב"נ מוזהר עליה, א"כ ה"נ באיסור דודתו דהו"ל בכרת 

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

 בי מאירד"ה ולבאר, דפלוגתת ר )שער ט"ז(שם אמנם כתב 
וחכמים תליא אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, דר"מ 
ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם ולא דרשינן איש איש, ולא 
איתרבי ב"נ לחייבי כריתות, וחכמים ס"ל לא דברה תורה 
כלשון בני אדם ומרבינן מאיש איש דב"נ הוזהרו אף בעריות 

 עיי"ש.שיש בו כרת 
 

, נושא שכר והשוכר  נשבעין על )דף צ"ד:(ואיתא במסכת ב"מ 
השבורה ועל השבויה ועל המתה ומשלמין את האבידה ואת 
הגניבה, בשלמא גניבה דכתיב אם גנוב יגנב מעמו ישלם 
לבעליו, אלא אבירה מנא לן, דתניא, אם גנוב יגנב אין לי 

גנב מכל אלא גניבה, אבידה מנין, תלמוד לומר אם גנוב י
מקום, הניחא למ"ד לא אמרינן דברה תורה כלשון בני אדם, 

אלא למ"ד דברה תורה כלשון בני אדם מאי איכא למימר, 
אמרי במערבא, קל וחומר, ומה גניבה שקרובה לאונס 

)מאן דס"ל משלם, אבידה שקרובה לפשיעה לא כל שכן, ואידך 

וכתב לה , מילתא דאתיא בקל וחומר טרח לא דברה תורה כלבנ"א(
קרא עיי"ש, הרי דאי ס"ל לא דברה תורה כלשון בנ"א, ס"ל 

 מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא.
 

שלוחי  ,א"ר אלעזר ,אתמר, )דף ח:(פסחים מסכת ואיתא ב
   כי  ,מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן, כמאן

כלפי שאמרה תורה  ,איסי בן יהודה אומר ,דתניא ,האי תנא
    חמוד איש את ארצך, מלמד שתהא פרתך רועה ולא י

מזיקתה, תרנגולתך מנקרת באשפה ואין  הבאפר ואין חי
  חולדה מזיקתה, והלא דברים ק"ו ומה אלו שדרכן לזוק 
אינן ניזוקין, בני אדם שאין דרכן לזוק על אחת כמה וכמה, 
אין לי אלא בהליכה בחזרה מנין, תלמוד לומר ופנית בבקר 

יך מלמד שתלך ותמצא אהלך בשלום, וכי והלכת לאהל
מאחר דאפילו בחזירה בהליכה למה לי, לכדר' אמי דאמר ר' 
אמי כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל ושאין לו קרקע אין 

 עולה לרגל עיי"ש.
 

הביא בשם  )דף כ"ו מדפה"ס(ובספר יד מרדכי על מסכת שבת 
הבאר אברהם, דהאי דר' אמי הוא דוקא אי לא אמרינן 

ילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא, ולכן פריך הגמ' מ
מאחר דאפילו בחזירה בהליכה למ"ל ומשני לכדר' אמי, 
אבל אי ס"ל מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא ולא 
דרשינן ליה, א"כ לא דרשינן קרא דלא יחמוד לכדר' אמי, 
אלא מוקמינן ליה כפשטיה דאתי להבטחה שלא יוזק 

כא למישמע מק"ו דחזרה, הרי ס"ל בהליכה, ואע"ג דאי
 מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא עיי"ש.

 
      ובמדרש רבה  )פרשת וישלח סי' ח'(ואיתא במדרש תנחומא 

   , רבנן אמרי כל מי שנודר ומשהה נדרו א(-)פרשה ל"זויקרא 
קובר את אשתו, הה"ד ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל 

בגין דיעקב איחר  )דף קע"ד:(לח עיי"ש, וכן איתא בזוה"ק ויש
      נדרו איתקף דינא ובעיא דינא בשעתיה דסכנה דהוית 
רחל בה וכו', ואיתענש יעקב דכתיב אם אין לך לשלם למה 
יקח משכבך מתחתיך עיי"ש, הרי דרחל מתה בדרך משום 

 שיעקב איחר נדרו.
 

בעי ר' זירא  ,)דף ו:(אמנם העירו ממה דאמרינן במסכת ר"ה 
מה היא בבל תאחר, מי אמרינן הא לא מיחייבא בראי' אשה 

דכתיב כל זכורך וכיון דלא מיחייבא למיסק לא שייך בה זמן 
דה"ה זקן וחולה  )ד"ה הא(רגלים לבל תאחר, וכתבו שם התוס' 

ש, וכיון ”עיי הומי שאין לו קרקע וכל הפטורים מן הראי
 ואינו עובר הפטור מראי הלו אז קרקע הי הדיעקב לא הי

, ולפי"ז אין לומר דלכן מתה רחל בדרך, בבל תאחר עכ"ד
 .משום שיעקב איחר נדרו



 

 ה 

ויחי רשת כ הרמב"ן בפועכצ"ל דלכן מתה רחל בדרך כמש"
, כדי ת המכפלהלמער יעקב את רחל לא הוליך דלכן  ז(-ח")מ

כי יבוש מאבותיו, ולאה היא  ,שלא יקבור שם שתי אחיות
בתו אותה בנדר אשר הנשאת לו ראשונה בהיתר, ורחל באה

מתה רחל בכניסתה  ,)בזוהר חדש(ן איתא כנדר לה לקחה עיי"ש, ו
עם שתי  רץ ישראללאכדי שלא יבוא יעקב  רץ ישראללא

 עיי"ש. אחיות
 

כתב הטעם דלקח יעקב שתי אחיות  )פ' תולדות(הרמב"ן והנה 
אף דעתידה התורה לאסור, משום דהאבות לא קיימו התורה 

א בחו"ל, ויעקב כשלקח שתי אחיות אלא בארץ ישראל ול
, עיי"ש היה בחו"ל, וכן עמרם לקח את יוכבד דודתו בחו"ל

שכתב, דדברי הרמב"ן הנ"ל  )פ' ויחי(ועיין בספר זכרון יעקב 
דהאבות לא קיימו התורה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל א"ש 
רק אם ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו, וכבר היה בה 

ז יש לחלק ולומר דבחו"ל לא קיימו קדושת ארץ ישראל, א
את התורה רק בארץ ישראל, משא"כ אם ארץ ישראל אינה 
מוחזקת לנו מאבותינו, ולא היה בה עדיין קדושת ארץ 
ישראל, א"כ מהיכא תיתי לחלק ולומר דרק בארץ ישראל 
קיימו התורה ולא בחו"ל, דאז לא שייך לומר דאיכא נפק"מ 

 עיי"ש. ,בין חו"ל לארץ ישראל
 
נודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל ממצרים אחר ו

אך רד"ו שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות שנים, 
כבר כתבו המפ' דגזירת הגלות התחיל משנולד יצחק, 
דמשעה שנולד היה ראוי ליקרא כי גר יהיה זרעך, כדאיתא 

עה"פ עם חסיד תתחסד, א"ר  )תהלים י"ח(במדרש שוחר טוב 
י שהיה הקב"ה מפתה את משה כל שבעת ימי שמואל, לפ

הסנה שילך בשליחותו וכו', והיה מסרב ואמר להקב"ה, רבון 
העולם, כבר חשבתי מה שאמרת לאברהם אבינו בברית בין 
הבתרים ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה ועדיין לא 
נשלמו ולא עשו שם אלא מאתים ועשר, אמר לו הקב"ה, לא 

, שמיום שנולד יצחק הקדמתי כמו שאתה מחשב לעצמך
להם הקץ ודלגתי אותו, וכן אומר מדלג על ההרים וכבר 

 ג("י-ו"טפרשה )רשיז"ל פרשת לך נשלם וכו' עיי"ש, וכן כתב 
 .עיי"ש ,עה"פ כי גר יהיה זרעך

 
דזהו יתכן רק כתב,  )פרשת וארא(אמנם החיד"א בספר ראש דוד 

ע"ה בינו אברהם אם ארץ ישראל אינה מוחזקת לנו מימות א
ודר יצחק בארץ שאינו שלו וסבל עול גלות, אז שפיר י"ל 
דזמן הגלות התחיל מלידת יצחק, אבל אם נאמר דא"י 
מוחזקת היא א"כ לא סבל יצחק כלום עול הגלות, ושוב אין 

 עכ"ד. ,לומר דהגלות מתחיל ממנו
 

ובזה יבואר, דמשה אמר להקב"ה מי אנכי כי אלך אל פרעה, 
אה פסולה ואינו ראוי לאיצטלא זו, ואם הלא אני בא מבי

תאמר דאמרינן דברה תורה כלבנ"א, ולא מרבינן מאיש איש 

דב"נ הוזהרו אף בעריות שיש בו כרת, א"כ וכי אוציא את 
בנ"י ממצרים, הלא אי ס"ל דברה תורה כלבנ"א, אז לא 
אמרינן מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא, ולפי"ז 

ר' אמי דמי שאין לו קרקע אינו אתיא קרא דלא יחמוד לכד
עולה לרגל, ומעתה אין לומר דלכן מתה רחל בדרך משום 
שאיחר נדרו, וע"כ דמתה כדי שלא יקבור שם שתי אחיות, 
ומעתה מה שנשא יעקב שתי אחיות, הוא משום דלא קיימו 
התורה רק בא"י ולא בחו"ל, ומעתה ס"ל ארץ ישראל 

התחיל מלידת יצחק, מוחזקת מאבותינו, ואין לומר דהגלות 
ואכתי לא הגיע הזמן ואיך אוציא את בני ישראל ממצרים 

 ודו"ק.
 
 

עה"פ ויאמר  ד(-)פרשה געוי"ל, דאיתא במדרש רבה שמות  ב(
משה אל האלקים מי אנכי וגו', אריב"ל משל למלך שהשיא 

)שרית את בתו ופסק ליתן לה מדינה ושפחה אחת מטרונית 

, א"ל חתנו )מבני חם הנמכרים לעבדי עולם(ת ונתן לה שפחה כושי ואדונית(
לא שפחה מטרונית פסקת ליתן לי, כך אמר משה לפני 
הקב"ה, רבון העולמים, כשירד יעקב למצרים לא כך אמרת 
לו אנכי ארד עמך מצרים ואנכי אעלך גם עלה, ועכשיו אתה 
אומר לי לכה ואשלחך אל פרעה, לא אנכי הוא שאמרת לו 

 עיי"ש. ואנכי אעלך גם עלה 
 

, אמר שמואל, )דף מ"ה:(אך י"ל, דאיתא במסכת סנהדרין 
נקטעה יד העדים פטור, מאי טעמא, דבעינן יד העדים תהיה 

 ,והתניאבו בראשונה וליכא וכו', ומי בעינן קרא כדכתיב, 
אלא  )אי לא כתיב אלא יומת(מות יומת המכה רוצח הוא, אין לי 

אתה יכול להמיתו  , מנין שאם אי)סייף( במיתה הכתובה בו
במיתה הכתובה בו שאתה ממיתו בכל מיתה שאתה יכול 

 ,מכל מקום, ומשני )ריבוייא הוא(כה להמיתו, ת"ל מות יומת המ
שאני התם דאמר קרא מות יומת, וליגמור מיניה, ומשני 

)כלומר מיתה שגואל הדם וגואל הדם  )הנידון בבית דין(משום דהוה רוצח 

שני כתובין הבכ"א ואין מלמדין,  חוץ לעיר מקלטו(ממיתו לרוצח שוגג שיצא 
גואל הדם מאי היא, דתניא גואל הדם ימית רוצח הא דאמרן, 

את הרוצח מצוה בגואל הדם, ומנין שאם אין לו גואל שבית 
, א"ל מר דין מעמידין לו גואל שנאמר בפגעו בו מכל מקום

קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי, ומי לא בעינן קרא 
גידם או  )אביו או אמו של סורר ומורה(והתנן, היה אחד מהם  כדכתיב,

אילם או חיגר או סומא או חרש, אינו נעשה בן סורר ומורה, 
שנאמר, ותפשו בו ולא גידמין, והוציאו אותו ולא חיגרין, 

ולא סומין, איננו  )משמע שרואין אותו(ואמרו ולא אילמין, בננו זה 
מעין מה שהשיב להם ואינן יודעין אם שמע )שאינן שושומע בקולנו ולא חרשין 

, מאי טעמא לאו משום דבעינן קרא כדכתיב וכו', תוכחתם או לאו(
תנאי היא, דתנן אין לו בהן יד בהן רגל אזן ימנית אין לו 

, ר' אליעזר אומר נותן על )דבעינן קרא כדכתיב(טהרה עולמית 
ש לא בעי )ר"א ור"מקומו ויוצא, ר"ש אומר נותן על שמאלו ויוצא 

  .עיי"ש קרא כדכתיב(



 

 ו 

ומעתה לפי"ז י"ל דאי ס"ל בעינן קרא כדכתיב, שפיר י"ל 
דמשה צדק בבקשתו שהקב"ה בעצמם יגאלם, דאין לשנות 
ממה דכתיב ואנכי אעלך גם עלה, משא"כ למ"ד לא בעינן 
קרא כדכתיב, א"כ אין לו למשה טענה על מה שאין הקב"ה 

 בעצמו גואלם.
 

כתב, דזה אי  )אות ח(ערך קרא כדכתיב  ב()ח"ובמלא הרועים 
בעינן קרא כדכתיב תליא אי ס"ל דברה תורה כלשון בני 
אדם, דייקא למאן דס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם 
ודרשינן ממות יומת לרבות להמית הרוצח בכל מיתה, א"כ 
הו"ל רוצח וגואל הדם שני כתובים הבכ"א דבהם לא בעינן 

כל התורה בעינן קרא כדכתיב, אבל קרא כדכתיב, וממילא ב
למ"ד דברה תורה כלשון בני אדם, א"כ לא דרשינן ממות 
יומת דרוצח לרבות להמיתו בכל מיתה, וליכא בזה שני 
כתובים, וממילא שפיר ילפינן מגואל הדם דבכל התורה לא 

 בעינן קרא כדכתיב עיי"ש.
 

תניא ר' יאשיה אומר  ,)דף קי"ז.(בבא בתרא מסכת ואיתא ב
ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, שנאמר לשמות מטות אבותם 
ינחלו, אלא מה אני מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה, לאלה 
כאלה להוציא את הטפלים, ר' יונתן אומר לבאי הארץ 
נתחלקה הארץ, שנאמר לאלה תחלק הארץ בנחלה, אלא מה 
אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו, משונה נחלה זו מכל 

ולם, שכל נחלות שבעולם חיין יורשין מתים נחלות שבע
 מתים יורשין חיין עיי"ש. וכאן

 
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 

שיתא  עשרה, אלא למ"ד לבאי הארץ, תמניא הוא דהוו,
דשיתא בתי אבות ותרי 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 אביהן להן זו חלק

בכורה, רבי אליעזר בן יעקב אומר אף חלק אחי אביהם נטלו 
שנאמר נתן תתן, ולמ"ד תרי אחי דאבא הוי להו, ההוא 

  .מאחוזת נחלה נפקא
 

הרשב"ם והעברת זו חלק בכורה, כדכתיב והעברת כל  רשופי
פטר רחם, שנטל צלפחד בנכסי חפר חלק אחד יותר על אחיו 

האי תנא כר"א דחד בשביל שהיה בכור, ומיהו ס"ל נמי ל
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. כלשון בני אדם אליעזר, דס"ל דברה תורה
 

א לנו מסוגיא דהיוצ )ח"א פ' פנחס דף ל"ח.(וכתב בספר זרע ישראל 
שון הנ"ל, דאי דרשינן נתן תתן ולא אמרינן דברה תורה כל

, מוכח דתרי אחא דאבא הו"ל, דחד אחא דאבא בני אדם
נפק"ל מיתור דאחוזת נחלה ואידך מכפל לשון דנתן תתן, 

 רץ ישראלוא"כ מוכח נמי כמ"ד לבאי הארץ נתחלקה וא
ם דלא דרשינן מנתן תתן משו ם אמרינןראוי הוא, אבל א

דדברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ צ"ל דחד אחא דאבא הוי 
 רץ ישראלמצרים נתחלקה והוי א ומוכח כמ"ד ליוצאי

 עיי"ש. ,מוחזקת
 
נודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל ממצרים אחר ו

והבאנו רד"ו שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות שנים, 
חק, דמשעה מש"כ המפ' דגזירת הגלות התחיל משנולד יצ

שנולד היה ראוי ליקרא כי גר יהיה זרעך, כדאיתא במדרש 
עה"פ עם חסיד תתחסד, עיי"ש, וכן כתב  )תהלים י"ח(שוחר טוב 

 .עה"פ כי גר יהיה זרעך עיי"ש ג("י-ו"טפרשה )רשיז"ל פרשת לך 
 

דזהו יתכן רק אם ארץ כתב,  )פרשת וארא(והחיד"א בראש דוד 
ת אאע"ה ודר יצחק בארץ ישראל אינה מוחזקת לנו מימו

שאינו שלו וסבל עול גלות, אז שפיר י"ל דזמן הגלות התחיל 
מוחזקת היא א"כ  רץ ישראלמלידת יצחק, אבל אם נאמר דא

לא סבל יצחק כלום עול הגלות, ושוב אין לומר דהגלות 
 עכ"ד. ,מתחיל ממנו

 
ובזה יבואר דמשה אמר להקב"ה מי אנכי כי אלך אל פרעה, 

ת ואנכי אעלך גם עלה, וכי תימא דלא בעינן הלא אתה אמר
קרא כדכתיב, א"כ ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ולפי"ז 
ארץ ישראל הוא מוחזקת מאבותינו, ואין לומר דהגלות 
התחיל מלידת יצחק, ואכתי לא הגיע הזמן ואיך אוציא את 

 בני ישראל ממצרים ודו"ק.
 
 
בינו לילך עוי"ל, עפימש"כ המפ', דלכן סירב משה ר ג(

בשליחותו של מקום להוציא את בני ישראל ממצרים, לפי 
שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו שהיה גדול 
ממנו כיון דחייב בכבוד אחיו הגדול מה"ת, ואין ראוי לו 

  .לקחת השררה לעצמו כאשר אהרן אחיו ראוי לאיצטלא זו
 

ות אחיו אך כ"ז ניחא אי דרשינן וי"ו ודרשינן ואת אמך לרב
הגדול, משא"כ אי לא דרשינן וי"ו וכיבודו אינו מה"ת לא 

 היה בדין למאן לילך בשליחות הקב"ה עכ"ד.
 

ונודע מה שהקשו המפ' דהאיך יצאו ישראל ממצרים קודם 
שנשלם שנות השעבוד, הרי כבר זכה בהם פרעה להיות 
אצלו ד' מאות שנה, והאיך הופקע זכותו להחזיק בהם 

  .ת ד' מאות שנהולשעבדם עד כלו
 



 

 ז 

 בודה זרה, דאיתא במסכת ע)אות פ"ט(וכתב הבנין דוד בפרשתן 
, אמר ר"ש בן לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום )דף ג.(

הקב"ה עם מעשי  , מלמד שהתנה)ה' יתירה למה לי(השישי 
דאם יקבלו ישראל את התורה מוטב ואם לאו ואמר בראשית 

יי"ש, וא"כ הבריאה היתה ע חזיר אתכם לתוהו ובהוני מא
קיימת רק בתנאי שבני ישראל יקבלו את התורה בשישי 
בסיון דאותה שנה, ואם היו מתעכבים במצרים ולא היו 
מקבלים את התורה ביום ו' סיון היה העולם חוזר לתוהו 
ובוהו, ולפי"ז אם היו בני ישראל נשארים עוד במצרים לא 

ל ארצו היו חוזרים היה בכך טובה לפרעה, דהרי עי"ז הוא וכ
לתוהו ובוהו, וממילא דזה גופא טובתו והצלתו שישלחם 

 מארצו עיי"ש.
 

העיר בהא דאמרינן דהקב"ה  )מצוה ל"ו אות ז'(ובספר נחלת בנימין 
התנה תנאי במעשה בראשית, דהיאך חל התנאי בשעת 
בריאת העולם, הרי בדיני התנאים צריך שיקדים התנאי 

לתנאי תנאי בטל ומעשה קיים למעשה, ואם הקדים המעשה 
, ואחז"ל דבמאמר ראשון נברא )דף צ"ד.(ב"מ מסכת כמבואר ב

העולם, ובהכרח דהתנאי היה לאחר שכבר נבראו שמים וארץ, 
והו"ל מעשה קודם לתנאי ובכה"ג לא מהני התנאי עכ"ק, וכתב 
לתרץ דא"ש אליבא דמ"ד דשמים נבראו תחלה ואח"כ היה 

מאמר ראשון נברא שמים ומיד בריאת הארץ, וא"כ י"ל דב
התנה הקב"ה התנאי טרם בריאת הארץ, וא"כ לגבי הארץ 

  .שפיר חל התנאי דהו"ל תנאי קודם למעשה עיי"ש
 

אמר חזקיה מאי  ,)שם(שבת מסכת ועפי"ז ביאר מה דאיתא ב
משמים השמעת דין ארץ יראה  ט(-)בתהלים פרשה ע"ודכתיב 

מה יראה, אלא ושקטה, אם יראה למה שקטה, ואם שקטה ל
בתחילה יראה ולבסוף שקטה, ולמה יראה, כדריש לקיש 
דאמר ר"ל מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, ה"א 
יתירה למ"ל, מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית 
ואמר אם מקבלין ישראל את התורה אתם מתקיימין ואם לאו 

ם אחזיר אתכם לתוהו ובוהו עיי"ש, ויש לדייק דהול"ל שמי
וארץ יראו ושקטו, ועפי"ז יבואר היטב, דדייקא ארץ היא 
אשר יראה, דהשמים לא חששה שמא תחזור לתוהו ובוהו, 
 דהא הוי לגבי דידה מעשה קודם לתנאי דהתנאי בטל עיי"ש, 

 
היוצא לנו מזה דהך מילתא דתנאי התנה הקב"ה עם מעשה 
בראשית וכו', תליא בפלוגתא אי שמים נבראו תחילה או 

ץ נבראת תחילה, דלמ"ד דס"ל דהארץ נבראת תחילה האר
ליכא למימר דתנאי התנה הקב"ה במעשה בראשית, דהא לא 

 מצי לחול התנאי דהו"ל מעשה קודם לתנאי.
 

, שאל ר' ישמעאל את ר' עקיבא )דף י"ב.(ואיתא במסכת חגיגה 
אמר לו אתה ששימשת את נחום איש כשהיו מהלכין בדרך, 

דורש כל אתין שבתורה, את  הה שהיגם זו עשרים ושנים שנ
 הדורש בהן, אמר לו אילו הי ההשמים ואת הארץ מה הי

נאמר שמים וארץ הייתי אומר שמים וארץ שמו של הקב"ה, 
עכשיו שנאמר את השמים ואת הארץ שמים שמים ממש ארץ 

)דאי לא כתיב את , את הארץ למה לי, להקדים שמים לארץ ארץ ממש

 עיי"ש. אלא שאי אפשר לקרות שני שמות כאחת להכי כתב את להקדים(הוה אמינא כאחת נבראו 
 

כתב דאי דרשינן וי"ו אז  )אות ז(ובאור תורה פרשת וישב 
 דרשינן את, ואי לא דרשינן וי"ו אז לא דרשינן את עיי"ש.

 
ובזה יבואר, דמשה טען להקב"ה ואמר מי אנכי כי אלך אל 

גדול שהנני פרעה, דהלא ראוי ליתן השררה לאהרן אחי ה
מחוייב בכבודו, וכי תימא דאין להשגיח בזה כיון דכיבוד אח 
הגדול לאו דאורייתא דלא דרשינן וי"ו דואת אמך, א"כ וכי 
אוציא את בני ישראל ממצרים, דהלא אי לא דרשינן וי"ו אז 
לא דרשינן את, ולפי"ז לא אמרינן דשמים נבראו קודם, 

העולם, ומעתה  ומעתה אין לומר דהתנאי חל בשעת בריאת
דאין קיום העולם תלוי בקבלת התורה, שוב אין לי תשובה 

 לפרעה להוציאם מתחת ידו בטרם שנשלם הזמן ודו"ק. 
 

 ג(-)פרשה געוי"ל, דאיתא במדרש רבה פרשת שמות  ד(
שהקב"ה אמר למשה אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם 

כ הביא מש" )אות א(עיי"ש, ובספר אבני שוהם פרשת וארא 
בספר עשרה מאמרות לבאר דברי המדרש, כי הגאולה שלהם 
צריך להיות על ידי שלא נכלל בחטא אדם הראשון, וכל 
ישראל נכללים באותו חטא, כי כל נשמות היו תלוין בו ונהנו 
מאכילתו, לבר ממשה שהיה נשמתו בקנה של אדם הראשון 

 שלא נהנה משום אכילה וכו' עיי"ש.
  

כתב, דזה אי  )דף נ"ז: מדפה"ס(ת בראשית ובספר תורה והלכה פרש
חטא אדה"ר באכילת עץ הדעת תליא בזה, דאיתא במסכת 

)כמה יאכל עמהם ויתחייב עמהם בזימון ונפקא , עד כמה מזמנין )דף מ"ה.(ברכות 

, עד כזית, ר' יהודה אומר עד מינה להוציאם ידי חובתן אם יתנו לו הכוס לברך(
דפליגי בזה, דר' מאיר סבר  איתא )דף מ"ט:(כביצה, ולהלן 

ואכלת זו אכילה ושבעת זו שתיה ואכילה בכזית, ור' יהודה 
סבר ואכלת ושבעת אכילה שיש בה כדי שביעה, ואיזו זו 

  .כביצה עיי"ש
 

ולפי"ז לשיטת ר"י כשאמר הקב"ה לאדה"ר מכל עץ הגן 
אכל תאכל כפל לשון, שפט אדם הראשון דהיינו שיאכל כדי 

אילנות, וע"ז קאי ומעץ הדעת טוב ורע שביעה מכל שאר ה
לא תאכל ממנו, היינו ג"כ אכילה כדי שביעה הוא דאסור, 
אבל פחות מכדי שביעה אינו אסור, ואדה"ר לא אכל כדי 
שביעה, ונמצא שלא חטא באכילת עץ הדעת, ובזה כתב 

היא נתנה לי ואוכל,  ב(-)פרשה י"טלפרש מה דאיתא במדרש 
, אכלתי ואוכל עוד, ולהנ"ל א"ש אכלתי לא נאמר אלא ואוכל

דה"ק לא אכלתי כדי שביעה הימנו, אלא אכלתי ולא שבעתי 
והוזקקתי לאכול עוד משאר מאכלים כדי שתשבע נפשי 

 ונמצא שאין שום חטא בדבר עיי"ש.



 

 ח 

דזה דבעינן אכילה שיש בה  ,)פ' בחוקותי(בספר יציב פתגם וכתב 
לחלק  ס"לאי , דלאאו צריך קרא לחלק  ס"לשביעה תליא אי 

ואכלת ושבעת ובעינן אכילה שיש בה כדי דרשינן  צריך קרא
או אז מפרשינן  ס"ל לחלק לא צריך קראשביעה, משא"כ אי 

ואכלת או ושבעת, ובחדא מינייהו יש חיוב דאורייתא לברכת 
 .המזון עכ"ד

 
עה"פ קום התהלך בארץ לארכה  י(-)פרשה מ"אואיתא במד"ר 

ן לארכה בין לרחבה קנה עד ולרחבה, תני, הלך בשדה בי
מקום שהלך כדברי ר' אליעזר, שהיה ר"א אומר הילוך קנה, 
וחכ"א לא קנה עד שיהלך לארכה ולרחבה, אמר ר' יעקב בן 
זבדי טעמיה דר"א קום התהלך בארץ וגו', וביפה תואר 
האריך בביאורו, וכתב דלא מצינו בו באברהם שהלך רק 

  .הני החזקהלארכה ולא לרחבה, ובזה נחלקו אי מ
 

מסכת וכתב דזה תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן ב
אי צריך קרא לחלק או לא, דלר' יאשיה  )דף פ"ה:(סנהדרין 

דצריך קרא לחלק ובלא"ה משמע שניהם כאחד, א"כ הכא 
דהקב"ה אמר לו קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה בעינן 
 שניהם דייקא ולא מהני כשהלך לארכה לחוד, משא"כ לר'

יונתן דמשמע כל אחד בפני עצמו שפיר מהני בהלך לארכה 
  .או לרחבה לחוד וקנה אברהם את הארץ עיי"ש

 
 (וירא )פרשתיושב אהלים ספר לקט יוסף ובספר ולפי"ז כתבו ב

ד"ה ובזה נפרש, דזאת אם א"י מוחזקת לנו מאבותינו או 
אינה מוחזקת, תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן הנ"ל, דאי 

קרא משמע שניהם כאחד ולא הוי חזקה עד שילך  בלא
לארכה ולרחבה, א"כ כיון שאברהם לא הלך רק לארכה לא 
קנה את הארץ, אך אם משמע כל אחד ואחד בפני עצמו ולא 
צריך קרא לחלק, וממילא גם בהלך לארכה לחוד ג"כ הוי 
חזקה, ושפיר קנה אברהם את הארץ ואמרינן דא"י מוחזקת 

 ד.לנו מאבותינו עכ"
 

ומעתה יבואר דמשה טען להקב"ה ואמר מי אנכי כי אלך אל 
פרעה, ואת"ל משום שאני לא נכלל בחטא של אדם הראשון, 
וע"כ דאכילת עץ הדעת נחשב לחטא, דלא אהני אמתלא 
דידיה שאכל פחות מכדי שביעה, ומעתה ע"כ דלחלק לא 
צריך קרא, וזכה אברהם אבינו בארץ ישראל גם בהליכתו 

ד, ומעתה אין למנות החשבון ד' מאות שנה לארכה בלב
מלידת יצחק, וכי אוציא את בני ישראל ממצרים, הלא לא 

 נשלם הזמן של ד' מאות שנה ודו"ק.
 

לפרש הכתוב  )בפרשתן(עוי"ל, עפימש"כ בספר בתי נפש  ה(
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וגו' ויוסף היה 

היה לנו הידיעה במצרים, דלכאורה צ"ב, וכי עד השתא לא 
מזה שיוסף הוא במצרים, ומה בא הכתוב להשמעינו דיוסף 

 היה במצרים.

אמר ר' חמא בן גוריא אמר  )דף י:(שבת  'איתא במסוהנבס"ד, ד
רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל 
משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, 

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

 משום דאברהם אבינו אמר בדע אדע עיי"ש. אותם,
 

כתב לתרץ וז"ל, ונראה לי דאף  )על העין יעקב(ובספר עיון יעקב 
שנגזר עליהם השעבוד, מכל מקום לא היה צריך להיות 

דוקא, שהיה משנאים ומתעיבים מאד השעבוד במצרים 
כי לא יוכלון  ל"ב(-)פרשה מ"גלישראל כדכתיב בפרשת מקץ 

המצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה היא למצרים, 
ויקוצו מפני בני ישראל, אבל  י"ב(-)פרשה אשמות  'וכן כתיב בפ

בשביל משקל שני סלעים ששנאו אחיו את יוסף והתעיבו 
גלגל הדבר וירדו למצרים דווקא, שהיה אותו ומכרו אותו, נת

 מקום שמשנאים ומתעיבים אותם מדה כנגד מדה עכ"ל.
 

ולפי"ז זהו שאמר הכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים 
מצרימה וגו', ואי תימה למה נתגלגל הדבר וירדו למצרים 
דווקא, דהוא מקום שמשנאים ומתעיבים אותם מאד מאד 

היה במצרים, ר"ל מכירת  לישראל, לזה אמר הכתוב ויוסף
יוסף למצרים גרם את זאת שיענשו מדה כנגד מדה עכ"ד 

 הבתי נפש.
 

עה"פ וישאו בני ישראל וגו'  )פרשת ויגש(נעימה ובספר אמירה 
כתב, דלכאורה אמאי נענש יוסף על שדיבר סרה על אחיו, 
הרי כוונתו היתה כדי שאביו יוכיחם על פניהם עיי"ש, וכתב 

ליישב, עפי"מ שכתב  )אופן כ"ג אות י"ג(לחנוכה בספר דורש טוב 
, לפרש מה דכתיב )אות ל(האור חדש עמ"ס קידושין בפתיחה 

, ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי ט"ז(-)פרשה נבתהלים 
ותשא בריתי עלי פיך ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך, 

הוכח אין לי אלא פעם אחת מנין  )דף ל"א.(דאיתא במסכת ב"מ 
אפילו מאה פעמים ת"ל הוכח תוכיח עיי"ש, והמהרש"א ש

כתב דיליף  ,ד"ה כשם שמצוה )דף ס"ה:(בחד"א במסכת יבמות 
מיתורא דקרא הוכח תוכיח, והנה הרשע המונע לשמוע בקול 
מוכיחו משיב באפו ובחמתו הרי כבר עשית שלך והוכחת 
אותי ועתה מה לך פה עוד להוכיח, והמוכיח אומר כי כן 

הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים, ורשע מה הוא  נצטויתי
אומר אין עליך חיוב רק פעם אחת להוכיח, והא דהכפיל 
הכתוב הוכח תוכיח דברה תורה כלשון בני אדם, וזה שאמר 
מה לך לספר חקי להוכיח רק פעם אחת, ואתה שנאת מוסר 
ותשלך דברי אחריך שבשביל זה אתה אומר שדברי ג:כ 

ון בני אדם, וזה מחמת שאתה כדבריך דברה תורה כלש
שנאת מוסר, וזה שאמר המשורר ותשא בריתי עלי פיך, 
והיינו בריתי זו התורה כאמור אם לא בריתי יומם ולילה וגו', 
אתה תשא עלי פיך לומר דברה תורה כלשון בני אדם עכ"ד 

  .האור חדש



 

 ט 

ולפי"ז י"ל שהוכיח אותם הרבה פעמים דס"ל לא דברה 
וצריך להוכיח הרבה פעמים, אבל  תורה כלשון בני אדם

 השבטים לא ס"ל כן עכ"ד הדורש טוב.
 

ויך את המצרי במה הרגו,  כ"ט(-)שמות פרשה אואיתא במדרש רבה 
רבנן אמרו הזכיר עליו את השם והרגו שנאמר הלהרגנו אתה 

מסכת וב )דף ל"א:(בבא מציעא מסכת אומר עיי"ש, ואיתא ב
אלא  )אי לא כתיב אלא יומת(אין לי  , מות יומת המכה)דף מ"ה:(סנהדרין 

במיתה הכתובה בו, מנין שאם אי אתה יכול להמיתו במיתה 
, )והיינו סייף כגון שהיה בספינה ובורח ואתה יכול לזרוק בו חץ או לטובעו(הכתובה בו 

שאתה רשאי להמיתו בכל מיתה שאתה יכול להמיתו, תלמוד 
  ."שעיי ,מכל מקום )ריבוייא הוא(לומר מות יומת 

 
  דזה  )דף רל"ט.(וישב  רשתולפי"ז כתב בספר תולדות יצחק פ

אי חטא משה במה שהרג את המצרי במיתה שאינה כתובה 
   בו, תליא אם דברה תורה כלשון בני אדם או לא, דאי 
   אמרינן לא דברה תורה כלשון בני אדם שפיר היה משה 
 יכול להרוג המצרי במיתה זו, משא"כ אם דברה תורה 

בני אדם אז לא יכול להרוג את המצרי רק במיתה  לשוןכ
 עיי"ש. ,הכתובה בו

 
ובזה יבואר, דמשה אמר להקב"ה, מי אנכי כי אלך אל פרעה, 
הלא אני איני ראוי לזה השליחות שהרי חטאתי בהריגת 
המצרי, שלא הרגתיו במיתה הכתובה בו, וכי תימא דס"ל לא 

ין להרוג במיתה דברה תורה כלשון בני אדם, ואז לא צריכ
הכתובה בו, א"כ לפי"ז הצדק הוא עם יוסף, ואיכא חטא מה 
שהשבטים מכרו את יוסף, ומעתה צריך הגלות להיות דייקא 
במצרים, וא"כ וכי אוציא את בני ישראל ממצרים, הלא לא 
נשלם הזמן, דאי"ל דשאר הגליות ישלימו, דהלא הגלות 

 ודו"ק. ,צריך להיות דייקא במצרים
 
 

י"ל, עפימש"כ המפ' דלכן נבחר משה רבינו להיות גואל עוו( 
ישראל ונותן התורה, שהוא היה שלישי לתולדה, מרים אהרן 

 עכ"ד. ,ומשה
 

, אל מול )דף צ"ח.(ובמסכת מנחות  )דף כ"א:(ואיתא במסכת מגילה 
פני המנורה יאירו שבעת הנרות, מלמד שמצדד פניהם כלפי 

אמר ר' יוחנן מכאן נר מערבי ונר מערבי כלפי שכינה, ו
  .שאמצעי משובח עיי"ש

 
 )אות כ"ט(וכתב בספר הליקוטים מבעל סדר הדורות ערך תורה 

וז"ל, אי אמצעי או שלישי משובח פליגי אי משה שהיה 
שלישי מרים אהרן ומשה, או אמצעי שהוא אהרן משובח, 

)דף ותלוי בזה אי חמשה ספרים הם, דאיתא במסכת ברכות 

ארי בתוך הבור ביום השלג, דתנא סיפרא , והכה את הי"ח:(
וז"ל,  )ד"ה סיפרא(ביומא דסיתוא, וכתבו התוס'  )תורת כהנים(דבי רב 

מהארי דריש שהוא חמור שבספרים, בתוך הבור, שהוא 
באמצע הספרים עכ"ל, ותורת כהנים הוא באמצע ה' ספרים, 
ואז אמרינן אמצעי משובח, משא"כ אי ס"ל דשבעה ספרים 

שלישי משובח, דהלא תורת כהנים הוא הספר הם, מוכח ד
 שלישי עכ"ל.

 
דהאיך יצאו ישראל ממצרים  רשיםונודע מה שהקשו המפ

קודם שנשלם שנות השעבוד, הרי כבר זכה בהם פרעה 
מאות שנה, והאיך הופקע זכותו להחזיק  ארבעלהיות אצלו 

מאות שנה, והבאנו מש"כ  ארבעבהם ולשעבדם עד כלות 
, )דף ג.( בודה זרה, דאיתא במסכת ע)אות פ"ט(ן הבנין דוד בפרשת

אמר ר"ש בן לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום 
הקב"ה עם מעשי  , מלמד שהתנה)ה' יתירה למה לי(השישי 

דאם יקבלו ישראל את התורה מוטב ואם לאו ואמר בראשית 
עיי"ש, וא"כ הבריאה היתה  חזיר אתכם לתוהו ובהוני מא

שבני ישראל יקבלו את התורה בשישי  קיימת רק בתנאי
בסיון דאותה שנה, ואם היו מתעכבים במצרים ולא היו 
מקבלים את התורה ביום ו' סיון היה העולם חוזר לתוהו 
ובוהו, ולפי"ז אם היו בני ישראל נשארים עוד במצרים לא 
היה בכך טובה לפרעה, דהרי עי"ז הוא וכל ארצו היו חוזרים 

דזה גופא טובתו והצלתו שישלחם  לתוהו ובוהו, וממילא
 עיי"ש. ,מארצו

 
    , ויהי ערב י"ד(-)פרשה טאמנם מצינו במדרש רבה בראשית 

ויהי בקר יום הששי, אמר ר' יודן זו שעה יתירה שמוסיפין 
                    מחול על קדש ובה נגמרה מלאכת העולם על כן 

נה, הששי ]ופרש"י ה"א יתירה להרבות שעה ראשו כתיב
אחרונה ליום ששי ראשונה לשבת וכ"כ במתנות כהונה 

, ולפי"ז לא דרשינן מינה להא דתנאי התנה הקב"ה עיי"ש[
 במעשה בראשית.

 
בספר סמיכת חכמים בהקדמה לסיום מסכת חגיגה וכתב 

, דאי ס"ל )פרשת עקב(בספר כסף נבחר והתחלת מסכת יבמות, ו
שהתנה חמשה חומשי תורה ס"ל דה"א יתירה בא ללמוד 

הקב"ה במעשה בראשית, משא"כ אי ס"ל שבעה ספרי 
תורות הן, א"כ אי אפשר דקאי ה"א יתירה ללמוד אם יקבלו 
חמשה ספרי תורה, ולכן סובר דאתיא להך ילפותא דמוסיפין 

 מחול על הקודש עכ"ד.
 

וזה שאמר משה להקב"ה מי אנכי כי אלך אל פרעה, וכי 
משובח, א"כ וכי  תימא משום שאני שלישי לתולדה ושלישי

אוציא את בני ישראל ממצרים, דהלא אי ס"ל דשלישי 
משובח, ע"כ דשבעה ספרי תורות הם, ומעתה לא דרשינן הך 

עשה בראשית, ולא אמרינן דאם קרא דתנאי התנה הקב"ה במ
לא יקבלו בני ישראל את התורה יחזיר את העולם לתוהו 
ובוהו, ומעתה אין לי לומר לו דאע"ג דלא נשלם הזמן עכ"ז 

 יהיה לטובתו להוציא את בני ישראל ממצרים ודו"ק.



 

 י 

       ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו:
ושע בן קרחה אומר, הר' י ,תניא  א:(")דף לנדרים מסכת ואיתא ב

גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו 
שנאמר ויפגשהו ה' ויבקש המיתו,  ,כשנתרשל מן המילה

נתרשל מן המילה, אלא כך רבינו אמר רבי, ח"ו שמשה 
, )אם אלך בדרך תוך ג' ימים דכל ג' ימים כאיב ליה(סכנה היא  ,אמול ואצא,אמר

ישי בהיותם כואבים וגו', אמול שנאמר ויהי ביום השל
הקב"ה אמר לי לך שוב מצרימה, אלא  ,ואשהא שלשת ימים
)ואח"כ במילה מפני שנתעסק במלון תחלה  ,מפני מה נענש משה

משמע דמיד שבא ד)שנאמר ויהי בדרך במלון  ,לו להתעסק במילה תחלה( הוהי

  .עיי"ש מן הדרך נתעסק במלון(
 

, כתב בתוס' ד"ה שלוחי מצוה (.ה"סוכה דף כ)ערוך לנר ובספר 
ושע בן קרחה דס"ל דנתרשל משה, הבמה פליגי ר' ילבאר 

 עיי"ש. ס"ל דלא נתרשל ורבי
 
, כל היום כשר לקריאת )דף כ:(דאיתא במסכת מגילה נבס"ד, הו

המגילה וכו', וכתב רשיז"ל ואע"ג דקיי"ל דזריזין מקדימין 
ר כל למצות, דכתיב וישכם אברהם בבקר, אפילו הכי כש

ד"ה כל יום כשר, דלכאורה  )שם(היום עכ"ל, והקשה הטו"א 
מאי חידוש איכא בדבר, דמהיכי תיתי נימא, דאם לא נזדרז 
לקיים את הדין של זריזין מקדימין למצוות, יפסיד את קיום 

  .גוף המצוה ולא יעשנה כלל עיי"ש
 

וכתב השפת אמת לתרץ, דרש"י ס"ל דהמתניתין דין 
עינן, וקמ"ל דאף דקיי"ל דזריזין לכתחלה אתיא לאשמ

מקדימין למצוות, מ"מ אפשר אף לכתחלה לעשות את 
המצוות כל היום, דדין הקדימה דזריזין לא הוי חיוב גמור, 

 אלא רק למצוה מן המובחר עיי"ש.
 

, דילפינן )דף כ"ח:(וכן מוכח מדברי המאירי במסכת יומא 
כתב ע"ז מוישכם אברהם בבוקר דזריזין מקדימין למצוות, ו

המאירי וז"ל, ומכל מקום ראוי לזריזים להקדים בה 
בשחרית, שלא יראה כמתרשל בה מצד חמלתו על הבן, 
ולאחוז בדרכי האבות, שנאמר עליהם בכיוצא בה, וישכם 

 )דף ד.(אברהם בבוקר עכ"ל, ובגליוני הש"ס במסכת פסחים 
מדייק מדברי המאירי דס"ל דהדין של זריזין אינו חיוב גמור 

 לא שראוי לאחוז במעשי האבות עיי"ש. א
 

מדברי הגאונים  )סי' רס"ב אות י"ג(וכן הוכיח בספר הברית 
וז"ל, מצוה מן המובחר  )ח"ב סי' רע"ה(המובאים באור זרוע 

להקדים מילה בהשכמה עכ"ל, הרי דזה אינו אלא מצוה מן 
ד"ה ורבנן  )דף ד:(המובחר ולא חיוב, וכן הטו"א במסכת ר"ה 

כתב ג"כ  )כלל שכ"א(א מדרבנן, ובשדי חמד מערכת א' ס"ל שהו
שיש פוסקים שסוברים שהוא רק הנהגה טובה עיי"ש, אך 

הביא השדי חמד בשם ספר  )סי' א' אות י"ד(במערכת יוהכ"פ 
 החיים שהוא חיוב גמור מה"ת עיי"ש.

ולכאורה יש להוכיח דזריזין מקדימין למצות הוא חיוב גמור 
דרשינן וביום השמיני ימול  קל"ב.( )דףשבת מסכת במקרא, ד

מסכת בשר ערלתו אפילו בשבת עיי"ש, וכן מבואר ב
כל מצוה שנאמרה לבני נח  ,דאיתא שם ,)דף נ"ט.(סנהדרין 

ונישנית בסיני לזה ולזה נאמרה, ופריך הגמ' והרי מילה 
שנאמרה לבני נח דכתיב ואתה את בריתי תשמור, ונשנית 

)דלא שראל נאמרה ולא לבני נח בסיני וביום השמיני ימול, לי

ומשני ההוא למשרי שבת הוא דאתא ביום  ,חשבה גבי שבע מצות(
  .ואפילו בשבת עיי"ש

 
ד"ה ונראה, דלמ"ל קרא  )פ' תזריע(והקשה בספר פנים יפות 

דמילה דוחה שבת, אמאי לא אמרינן דעשה דמילה דוחה 
דשבת, דהא כללא הוא בכה"ת דאמרינן עשה  א תעשההל

 .עכ"ק א תעשה,דוחה ל
  

, והשתא )דף ד.(ולכאורה יש לתרץ, דאיתא במסכת פסחים 
אור אורתא הוא, מכדי בין לר' יהודה  לי עלמאדקיי"ל דלכו

ובין לר' מאיר חמץ אינו אסור אלא משש שעות ולמעלה, 
ונבדוק בשית, וכי תימא זריזין מקדימין למצות, ונבדוק 

לתו ותניא כל מצפרא, דכתיב וביום השמיני ימול בשר ער
היום כשר למילה אלא שזריזין מקדימין למצות שנאמר 
וישכם אברהם בבוקר וכו' עיי"ש, וברי"ף גרס וכי תימא 
זריזין מקדימין למצות כדכתיב וביום השמיני ימול בשר 
ערלתו וכו' עיי"ש, וצ"ב לכאורה דמנ"ל מקרא דוביום 

 השמיני דזריזין מקדימין למצות.
 

)מהדו"ק סי' כמים להגה"ק מאוסטרווצא זי"ע ובספר מאיר עיני ח

כתב, דלכאורה יש לעיין האיך מלין בצפרא דשבתא  ל"ט סק"א(
וצריך שוב לחלל את השבת במציצה, הרי המציצה הו"ל 

)דף מלאכה מה"ת דדם מיחבר חבר כמבואר במסכת שבת 

, ולפי"ז הרי מוטב להמתין עם המילה עד סמוך קל"ב:(
סוף היום והמציצה בלילה או לחשיכה, ותהיה המילה ב

אפילו בבין השמשות ולא נחלל את השבת, וצ"ל דמשום 
זריזין מקדימין למצות מחללין שבת גם במציצה, וכיון 
שכבר ניתנה לדחות בחבורה ע"י מילה ופריעה, שוב לא 
איכפת לן בהוספת חבורה ע"י מציצה כדי להקדים המצוה, 

  ..()דף ק"ווכ"כ החת"ס בחידושיו עמ"ס שבת 
 

ולפי"ז שפיר מבואר גירסת הרי"ף, דמקרא וביום השמיני 
ילפינן דזריזין מקדימין למצות, והיינו מדלא דחינן המילה 
עד סמוך ללילה כדי שיעשו המציצה בלילה, וע"כ דזריזות 
המצוה חשוב כמצוה עצמה ולכן דחי שבת כל היום כדי 

ריך לקיים מצות זריזות עכ"ד, ולפי"ז י"ל דבאמת לא איצט
קרא דמילה דוחה שבת דבלא"ה דחי משום דאמרינן עדל"ת, 
אלא דאתיא להא דמותר למול בצפרא משום דזריזין 
מקדימין למצות, ומוכח לכאורה מזה דזריזין מקדימין 

 למצוות הוא מה"ת.



 

 יא 

דלכן צריכין קרא דמילה לתרץ הפנים יפות כ אך לפימש"
דעשה עדל"ת, לא אמרינן מילה מצות דבדוחה שבת, משום 

רק היכא דבעידנא דמיעקר ללאו אמרינן לא  א תעשהדוחה ל
מקיים העשה, והכא בשעה שעבר על הלאו לא מקיים 
העשה, דהא מצות עשה דמילה אינו מקיים רק במילה 

דמל ולא פרע כאלו  )דף קל"ז:(שבת מסכת כדקיי"ל ב ,ופריעה
לא מל, ובתחילת המילה הוא חובל ועובר בלאו, ולכן צריך 

, ולפי"ז ליכא שום הוכחה מילה דוחה שבת עכ"דקרא ד
 דזריזין מקדימין למצוות הוא מה"ת.

 
אמנם הא מילתא אי בעינן בעידנא לאו כו"ע ס"ל הכי, 

משמע דרב אשי הוא דסבר הכי אבל  )דף קל"ב:(דבמסכת שבת 
רבא לא ס"ל כוותיה עיי"ש, ולפי"ז אי אמרינן דעדל"ת לא 

ר ללאו מקיים העשה, אז אמרינן רק היכא דבעידנא דמיעק
י"ל כמש"כ הפנים יפות הנ"ל, ואינו ראיה דזריזין מקדימין 
למצות הוא מה"ת, אבל אי ס"ל דעשה דוחה ל"ת אף היכא 
דל"ה בעידנא, א"כ צ"ל דביום השמיני בא לגלות, דמותר 
למול בצפרא משום דזריזין מקדימין למצות, ומוכח לכאורה 

 א מה"ת.מזה דזריזין מקדימין למצוות הו
 
)לאחר איתמר, האופה מיו"ט לחול  )דף מ"ו:(פסחים  'איתא במסו

, רב שאכל וגמר סעודתו דפשיטא לן דלא חזיא ליה מידי האידנא עד אורתא שהוא חול(
חסדא אמר לוקה רבה אמר אינו לוקה, רב חסדא אמר לוקה 

דלא אמרינן הואיל ומיקלעי ליה אורחים  )משום לא תעשה כל מלאכה(
חזי ליה, השתא נמי חזי ליה, רבה אמר  צריכין לפת זה היום( )שיהו

שלח ליה  )דף מ"ז.(אינו לוקה אמרינן הואיל וכו', ופריך הגמ' 
הואיל, והא  רב חסדא לרבה ביד רב אחא בר רב הונא, מי אמרינן

תנן יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לאוין, החורש 
בכרם ושביעית ביו"ט כהן בשור וחמור והן מוקדשין וכלאים 

 )משום לאו דיו"ט(ונזיר אבית הטומאה, ואי אמרינן הואיל, אחרישה 
  לא ליחייב, הואיל וחזי לכיסוי דם ציפור וכו' עיי"ש.

 
ד"ה וע"פ, דמאי  )דף ח.(והקשה הפני יהושע במסכת ביצה 

פריך הש"ס נימא הואיל וחזי לכיסוי דם צפור, הרי גם אם 
פור לא שייך עשה דוחה ל"ת כיון דלא היה מזדמן לו דם צ

דמוקמינן דדוקא  )דף ח:(הוה בעידנא, וכמבואר במסכת ביצה 
היכא דבהדי דכתיש מכסה שייך לומר עשה דוחה ל"ת, 
דבלא"ה לא הוי בעידנא עיי"ש, וא"כ הכא דאינו ראוי 

 לכסות אלא אחר חרישה לאו בעידנא הוא עכ"ק.
 

מרא עוד, בהקדם דיש ד"ה ג )פרשת שלח(ותירץ בנטע שורק 
רק אם  א תעשהלבאר סברת הדבר דלא אמרינן עשה דוחה ל

בעידנא דקא מיעקר ללאו מקיים העשה, ואי משום דכן הוא 
בכלאים בציצית ובעי דומיא דהתם דבעידנא דמיעקר ללאו 
מקיים לעשה, א"כ כמו כן נימא דבעינן נמי שיהא מצוה על 

בעידנא צריך שיהא  גופו וכדומה, ומאיזה סברא דייקא לגבי
  .דומה לכלאים בציצית

 )דף קל"ג.(אך הדבר נכון, לפימש"כ הרבינו חננאל במסכת שבת 
דסברת בעידנא הוא דאל"ה יכול להיות שיעבור על הלאו 
ואח"כ יאנס ולא יקיים העשה נמצא שעבר בחנם על הלאו, 
ולכן אמרו חז"ל דדוקא בעידנא דמיעקר ללאו מקיים העשה 

 שה דוחה ל"ת עיי"ש.אז אמרינן ע
 

דאם איתא דאמרינן הואיל, ע"כ דיש לומר  ש לומרומעתה י
אף היכא דלא הוי בעידנא, דהרי כל  א תעשהדעשה דוחה ל

עיקר הטעם דבעינן בעידנא הוא דחיישינן שיעבור על הלאו 
ולא יקיים העשה, וא"כ למ"ד דאמרינן הואיל והיינו דהאופה 

י מיקלעי ליה אורחים חזי מיו"ט לחול פטור מטעם הואיל וא
ליה, רצ"ל דכיון דשמא יבואו אורחים ויהא מותר לבשל 

לא  ו הכילבשבילם לכן אף היכא דלא באו אורחים כלל אפי
עבר על הלאו כיון דיש מציאות שיבואו, וא"כ האי סברא 

, שכאשר א תעשהגופא שייך ביותר לענין עשה דוחה ל
א ר על הלומפני כך נצרך לעבו צות עשהמתכוון לקיים מ

, א"כ אעפ"י דשוב נאנס ואינו יכול לקיים העשה לא תעשה
עבר עבירה כיון דבתחלה נתכוון לקיים העשה, דהרי בודאי 
דבר זה עדיף מהא דפטור מטעם הואיל ואי מיקלעי ליה 

 אורחים חזי ליה.
 

בעינן שיהא בעידנא  תעשה אונמצא דהך אי בעשה דוחה ל
 ד דלא אמרינן תליא בפלוגתא אי אמרינן הואיל, דלמ"

אא"כ הו"ל  תעשה אהואיל שפיר י"ל דאין עשה דוחה ל
בעידנא, דהרי לדידיה לא סגי בכך שיכול להיות שיהא 
לצורך, וה"נ דלא סגי בכך שמתכוון לקיים העשה, דאם יארע 
ולא יקיים העשה עבר על הלאו בחנם, משא"כ מאן דאית 
ליה הואיל דפטור משום דאפשר שיהא לצורך, א"כ מכש"כ 

שכוונתו ורצונו לקיים העשה,  תעשה אבי עשה דוחה ללג
בוודאי דגם אם אירע ונאנס דבוודאי פטור, ומהאי טעמא לא 

  .בעינן שיהא בעידנא
 

ומעתה מיושב קושית הפני יהושע, דהרי פירכת הגמ' הוא 
למ"ד דאמרינן הואיל, דלדידיה פריך דלא לחייב אחרישה 

אמרינן הואיל לא כיון דחזי לדם צפור, והיינו משום דכיון ד
בעינן בעידנא, ושפיר שרי לחרוש עבור כיסוי דם צפור אף 

 דלא הוי בעידנא עכ"ד.   
 

כתב להסביר הטעם דאמרינן  )סי' ע'(ובשו"ת אבני צדק חאו"ח 
הואיל וז"ל, עפימש"כ המגיני שלמה דהא דאמרינן מתוך 
ואפילו שלא לצורך לרש"י והרמב"ם, לאו מסברא הוא, אלא 

ליה מקרא מדכתיב אך אשר יאכל לכל נפש ולא דילפינן 
כתיב אוכל נפש, מכלל דקאי אמלאכה, דאותן מלאכות 
הנעשים ומיוחדים לאוכל נפש מותרים לגמרי אפילו שלא 
לצורך כלל לאפוקי אריגה ובנין שאין מיוחד לאוכל נפש, אף 
שמגבן יש בו אוכל נפש לא אמרינן ביה מתוך עיי"ש,  וכ"כ 

  .בריש הלכות יו"ט עיי"שבספר נשמת אדם 



 

 יב 

ולפי"ז גם אנו נאמר דהואיל נמי ילפינן מהכא, והכא קאמר, 
אך אשר יאכל לכל נפש ר"ל באם המלאכה אפשר שיאכל 
אחר זה לאורחים מותר,  אפילו לבי"ש דלי"ל מתוך, והואיל 
אית להו וכמש"כ התוס' להלן, וכן רבה עצמו לי"ל מתוך 

בר להו לפרש הפסוק לענין כמבואר במקומו, היינו דלא מסת
מתוך, שלפעמים הוא לאוכל נפש שרי אפילו שלא לצורך, 
אבל הכא שאותה מלאכה גופיה יכול להיות שיבוא לידי 
אוכל נפש בכה"ג שרי מאשר יאכל דר"ל שיכול להיות שיבא 

   .לידי אוכל נפש
 

ובזה מפורש הפסוק כמין חומר, דכתיב אך אשר יאכל לכל 
ה לכם, דמה בא לרבות באמרו לכל נפש, נפש הוא לבדו יעש

גם להבין אומרו הוא לבדו אם שכבר דרשו חז"ל מזה 
, עכ"ז דברי )דף כ: ודף כ"א.(ובמסכת ביצה  )דף כ"ד:(במסכת שבת 

תורה כפטיש יפוצץ סלע, גם יש לדקדק דלמעלה כתוב כל 
ופירש"י והוא ממכילתא אפילו על  )בקמץ(מלאכה לא יעשה 

, )בקמץ(הול"ל, מה זה יעשה  )בפתח(כאן יעשה ידי אחרים, אבל 
הא אוכל נפש בעצמו עושה, ולהנ"ל ניחא, דרש"י פירש 
האופה מיו"ט לחול שאחר שאכל וגמר סעודתו דפשיטא לן 
דלא חזי ליה למידי האידנא וכו' משמע דקודם אכילה דחזי 
ליה ממש בודאי אמרינן ביה הואיל וכו', וזהו שאמר הכתוב, 

)ר"ל אם אפשר שיבוא לאכילה לכל נפש מבלעדי האופה לכל נפש  אך אשר יאכל

יעשה לכם  )ואין איש אורח אתו אפי"ה(הוא לבדו  ועושה המלאכה ואפילו(
יעשה דווקא שנעשה ממילא לכם אם שהוא לא עשאו לעצמו 

 לשם כך אפי"ה נקרא לכם, כן נראה לי נכון וכו' עכ"ד.
 

קיה, מנין לחמץ בפסח , אמר חז)דף כ"א:(ואיתא במסכת פסחים 
שאסור בהנאה שנאמר לא יאכל חמץ לא יהא בו היתר 
אכילה וכו', ופליגא דר' אבהו, דאמר ר' אבהו, כל מקום 
שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו, אחד איסור אכילה 
ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרוט לך הכתוב כדרך 

  ."שישפרט לך בנבילה וכו' עי
 

 דפלוגתת חזקיה ור' אבהו ל קפ"ג אות י"ג()כלוכתב בבית האוצר 
תליא אי אמרינן יש אם למקרא או יש אם למסורת, עפי"מ 

"על הבתים אשר יאכלו אותו  )דף פ"ו.(דאיתא במסכת פסחים 
)משמע שני בני אדם אוכלין בהם" מלמד שהפסח נאכל בשתי חבורות, 

יכול יהא האוכל  שנים(פסח א' בשני בתים, דכתיב יאכלו שנים, אותו חד פסח, בתים 
)ד"ה יכול אוכל בשתי מקומות, ת"ל בבית אחד יאכל, ]פירש"י 

ור' יהודה סבר יש אם למסורת כדלקמן, יאכל כתיב  יהא בא"ד(
ולא בשני  דחאוכלו בבית א דחמשמע אדם א )בחול"ם אחר היו"ד(

בתים, אבל גבי אוכלים הרבה כתיב בתים הרבה[ דברי רבי 
"על הבתים אשר יאכלו אותו בהם",  יהודה, ר' שמעון אומר

מלמד שהאוכל אוכל בשתי מקומות, ]פירש"י, ויאכלו 
דכתיב בקרא אכל חד וחד מאוכלין קאי[ יכול יהא נאכל 
בשתי חבורות, ת"ל בבית אחד יאכל, ]פירש"י, וקסבר יש 

יאכל אפסח קאי ולא אגברי,  )וקרינן יאכל בציר"י(אם למקרא 

תהא בחבורה אחת, ולא יתחלק  כלומר, עיקר תחילת אכילתו
לשתי חבורות, אבל גברא אי  בעי קאי מהכא ואזיל ואכיל 
הכא, דלא קפיד רחמנא אלא אעיקר תחילת אכילה, מדקרינן 

אפסח, ולא יאכל בחול"ם[ במאי קמיפלגי, ר"י  )בציר"י(יאכל 
סבר יש אם למסורת, ור' שמעון סבר יש אם למקרא עכ"ד 

 הגמ' עיי"ש. 
 

ה דבכל מקום שאנו רוצים ללמוד דין מתיבת ומתבאר מז
יאכל מהא דקרינן בציר"י, ל"ש ללמוד רק למ"ד יש אם 
למקרא דלדידיה שפיר יש ללמוד מהקרי בציר"י, משא"כ 
למ"ד יש אם למסורת והמסורת הוא יאכל בחול"ם, לא 
ילפינן מידי מהקרי בציר"י, דהרי יש אם למסורת והקרי לא 

דדריש חזקיה מלא יאכל בצירי  דרשינן, וא"כ ה"ה בדרשא
דמשמע דאסור בהנאה, יתכן רק אם אמרינן יש אם למקרא, 
משא"כ אם אמרינן יש אם למסורת אמרינן דהכתיב הוא 
יאכל בחול"ם, ול"ש ללמוד מזה דאסור בהנאה, ]ועיי"ש 

שכ' "מדקרינא" לא יאכל  )דף כ"א: ד"ה לא יאכל(ברש"י פסחים 
הוא מהקרי, וע"כ דקאי למ"ד עכ"ל, ומוכח להדיא דהלימוד 

יש אם למקרא[ ולכן לא דריש ר' אבהו מלא יאכל דס"ל יש 
אם למסורת והמסורת הוא לא יאכל בחול"ם, ולכן הוצרך 
לומר דבכ"מ שנאמר לא תאכל וכו', אף איסור הנאה 
במשמע, עכ"ד הבית האוצר, וכ"כ במהר"ם שיק על תרי"ג 

 .)מצוה קל"ה(מצות 
 

מווייטצען זצ"ל בספרו אלף דבר כת"י  ומו"ר הגאון האדיר
כתב, דכמו כן יש לומר בדברי האבני צדק הנ"ל,  )אות קכ"ב(

דדוקא למאן דס"ל יש אם למקרא נוכל למילף מלשון יעשה 
לכם, דאתיא להורות דאפילו אם אופה לאחרים חשוב  )בקמץ(

לכם ושרי דאמרינן הואיל, משא"כ למ"ד יש אם למסורת לא 
  הואיל עכ"ד מו"ר זצ"ל.  נשמע מזה הלשון

 
, תנו רבנן, דיני ממונות בשלשה, )דף ג:(סנהדרין  'ואיתא במס

רבי אומר בחמשה וכו', וקאמר הגמ' טעמא דרבי, דכתיב 
)ירשיעון אלהים תרי, נאמר אלהים למטה  )לשון רבים(אשר ירשיעון 

, מה למטה שנים אף )עד האלהים יבא(ונאמר אלהים למעלה  אלהים(
שנים, ואין בית דין שקול מוסיפין עליהם עוד אחד  למעלה

הרי כאן חמשה, ורבנן ירשיען כתיב, א"ר יצחק בר יוסף אמר 
 ר' יוחנן רבי וכו' ס"ל יש אם למקרא עיי"ש.

 
, אמר ר' יהושע בן קרחה מנין )דף מ"א.(ואיתא במסכת קידושין 

ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת 
ין הערבים, וכי כל הקהל שוחטין והלא אינו שוחט ישראל ב

אלא אחד, אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו וכו' עיי"ש,  
ולכאורה הרי יש לומר דושחטו קאי על מה דכתיב לעיל 
מיניה ולקח הוא ושכנו וגו', ואמר רחמנא דכל המנוין על 
הפסח ישחטו יחדיו את הפסח שלהם, ולא מוכח מכאן 

  .מותודשלוחו של אדם כ



 

 יג 

וז"ל, דנפקא לן מדכתיב תזבח  )דף ט"ז: מדפי הרי"ף(וכתב הר"ן 
 )דף כ"ט.(חולין  'שלא יהו שנים שוחטין זבח אחד כדאיתא במס

ואפי"ה אמר רחמנא ושחטו דמשמע שכולם ישחטו והיינו 
משום שהוא שוחט בשביל כולם ובשליחותם ושלוחו של 

  .אדם כמותו עכ"ד
 

א ושכנו הקרוב דמיירי בב' וכוונתו י"ל דכתיב ולקח הו
שותפין באותו הפסח ועז"א ושחטו אותו וגו' והלא שנים 
אינן רשאים לשחוט זבח אחד, וע"כ דכאשר עושה 
בשליחותו הו"ל כמותו עיי"ש, ולפי"ז ע"כ אי אפשר לומר 
דכוונת התורה היתה דישחטו יחדיו, דהרי אין שנים שוחטין 

 הו"ל כמותו.זבח אחד, וע"כ דכשהוא עושה בשליחותו 
 

תני רב יוסף תזבח שלא יהא  )דף כ"ט.(ואיתא במסכת חולין 
שנים שוחטים זבח אחד, תזבחוהו שלא יהא אחד שוחט שני 

לרצונכם תזבחוהו ואמרינן לקמן  )ד"ה תזבח(זבחים, ופירש"י 
תזבחהו כתיב ויש אם למסורת, תזבח משמע דלשוחט יחידי 

מדכתיב הוא קאמר ולא לשנים מדלא כתיב תזבחוהו, ו
  .משמע נמי אזבח שאף הוא יהא יחיד עיי"ש

 
ומבואר מדבריו דהא אם שנים רשאים לשחוט זבח אחד 
תליא בהא אי יש אם למקרא או למסורת, דרק אם אזלינן 
בתר המסורת דרשינן תזבחהו שלא יהא שנים שוחטים זבח 
אחד, ולפי"ז ר' יהושע בן קרחה דיליף שליחות מקרא 

ום דאין שנים שוחטין זבח אחד, ע"כ דושחטו וגו', ומש
)כלל קפ"ג אות ועיין בספר בית האוצר ח"א  .דס"ל יש אם למסורת

 .י"ז(
 

, שטוח, תנא משמיה דר' יהושע )דף ע"ה:(ואיתא במסכת יומא 
בן קרחה, אל תיקרי שטוח אלא שחוט, מלמד שירד להם 

טה )ומלמד שהשליו דבר שטעון שחילישראל עם המן דבר הטעון שחיטה 

 עיי"ש, הרי דר' יהושע בן קרחה ס"ל יש אם למסורת. היה(
 

ולפי"ז שפיר יבואר פלוגתת ריב"ק ורבי דאזלי לשיטתייהו, 
דר' יהושע בן קרחה דס"ל יש אם למסורת, ולא נשמע 

לכם, דאתיא להורות דאפילו אם אופה  )בקמץ(מלשון יעשה 
ינן ואמר , וס"ל דלא אמרינן הואיל, לאחרים חשוב לכם ושרי

דאין עשה דוחה ל"ת אלא אם כן הוה בעידנא, ולפי"ז י"ל 
דר' יהושע בן קרחה ס"ל דלכן צריכין קרא דמילה דוחה 
שבת, משום דהו"א דכיון דל"ה בעידנא אינו דוחה שבת, 
ולפי"ז אצ"ל דקרא אתיא להורות שלא ימתין במצות מילה 
עד סמוך לחשיכה, ותהיה המילה בסוף היום והמציצה 

להצריך זריזות בקיום המצוה, ולפי"ז אין להוכיח בלילה ו
דזריזין מקדימין למצות הוא חיוב מה"ת, ולכן לא ניחא ליה 
לומר דבשביל שעסק משה במלון תחילה ביקש מלאך ה' 
להרגו, דעל זהירות דרבנן לא הוי לעונשו כולי האי, ולכן 

 ס"ל כפשוטו של מקרא דמשה נתרשל מן המילה. 

נוכל ה דס"ל יש אם למקרא, ולפי"ז משא"כ רבי לשיטתי
לכם, דאתיא להורות דאפילו אם  )בקמץ(למילף מלשון יעשה 

ואמרינן אופה לאחרים חשוב לכם ושרי דאמרינן הואיל, 
עשה דוחה ל"ת אף היכא דל"ה בעידנא, ולפי"ז הלימוד 
דביום השמיני דמילה דוחה שבת אתיא להא דמותר למול 

למצות, ומוכח לכאורה מזה בצפרא משום דזריזין מקדימין 
דזריזין מקדימין למצוות הוא מה"ת, ולכן דריש דח"ו 
להוציא לעז על משה רבינו ע"ה שנתרשל מן המילה, אלא 
שנענש משום דנתעסק במלון תחילה ולא זירז עצמו לקיים 

 מצוה מילה ודו"ק. 
 
 
 

***** 
 
 
 

ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו 
 טז(-)פרשה ה ר"ואיתא במד תיכם:את העם ממעשיו לכו לסבל

 וצ"ב. מהו למה, אמר להם אתם למה ודבריכם למה,
 

)עה"פ ויאמר אליו עפימש"כ בספר ארץ חמדה בפרשתן והנבס"ד, 

, דלכן סירב משה לילך מי שמך לאיש וגו', ובפסוק כי אהיה עמך וגו'(
בשליחותו של מקום לגאול את ישראל, דסבר בדעתו שאינו 

ת שלוחו של הקב"ה כיון שהוא בא מביאה פסולה, ראוי להיו
שהרי עמרם נשא את יוכבד דודתו אשר עפ"י תורה אסורה 

 לו, ולכן אינו ראוי לאיצטלא זו עיי"ש. 
 

כתב, דאי  )מובא בכרם חמד פ' כי תשא(אמנם בספר שערי שמים 
אמרינן דעד מתן תורה היה לאבותינו דין ב"נ, ואיתא במסכת 

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

)דר' מאיר אליבא דר"ע אין בן נח מוזהר עליה דברי ר' מאיר  חייבי כריתות(

, אמרה דנפקי ליה עריות בבני נח מעל כן יעזב איש וגו' והתם חייבי מיתות הוא דכתיבי(
ריות יש שאין בי"ד של ישראל ממיתין עליה וחכ"א הרבה ע

)כגון כל חייבי כריתות בן נח מוזהר עליהן דלרבנן ובן נח מוזהר עליהן וכו', 

עיי"ש,  אתרבו בני נח מאיש איש לכל האמור בפרשה, ור"מ לא דריש איש איש לרבויי(
וא"כ לשיטת ר"מ דהיכא דאין בי"ד של ישראל ממיתין עליה 

, א"כ ה"נ באיסור דודתו דהו"ל בכרת אין ב"נ מוזהר עליה
 ולא במיתת בי"ד, שאין ב"נ מוזהר בה עיי"ש. 

 
 י מאירבד"ה ולבאר, דפלוגתת ר )שער ט"ז(אמנם כתב שם 

י בוחכמים תליא אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, דר
ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם ולא דרשינן איש איש,  מאיר

ס"ל לא דברה ולא איתרבי ב"נ לחייבי כריתות, וחכמים 
תורה כלשון בני אדם ומרבינן מאיש איש דב"נ הוזהרו אף 

 בעריות שיש בו כרת עיי"ש.



 

 יד 

ד"ה אמנם נראה, כתב דזה  )דף ה: מדפה"ס(ובספר הדרת מרדכי 
אי תחומין דאורייתא או דרבנן תליא בפלותא אי ס"ל דברה 

חילוק  ,)דף ע.(שבת מסכת איתא בתורה כלשון בני אדם, ד
מנלן, אמר  גופי מלאכות מתחלקים לחטאות ואעפ"י שבהעלם אחד()שמלאכות 

, התורה רבתה )מיתות הרבה(שמואל אמר קרא מחלליה מות יומת 
מיתות הרבה על חילול אחד, ופריך הגמ' האי במזיד כתיב, 
ומשני אם אינו ענין לעושה במזיד דכתיב כל העושה בו 

, יומת ומאי יומת ,מלאכה יומת, תנהו ענין לעושה בשוגג
  .ומזה ידעינן חילוק מלאכות עיי"ש )לאפושי קרבנות(בממון 

 
דמנ"ל למידרש מחלליה מות יומת על  שות,קלכאורה יש להו

א להא דדרשינן ידלמא האי מות יומת אתחילוק מלאכות, 
דכתיב מות יומת המכה גבי רוצח , )דף מ"ו.(סנהדרין מסכת ב

נין שאם אי רוצח הוא, אין לי אלא במיתה הכתובה בו, מ
מיתו בכל משאתה אתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו, 

ת"ל מות יומת המכה מכל מקום , להמיתו מיתה שאתה יכול
  .עיי"ש )מות יומת ריבוייא הוא(

 
   מעתה ה"נ נימא דלכן נאמר מחלליה מות יומת לומר ו

שאם אי אפשר להרוג המחלל שבת בסקילה אתה ממיתו 
א"כ הוי סגי למיכתב ד צ"ל דס"ל לשמואלבכל מיתה, ו

מחלליה יומת, ונדע דאתי לומר להמיתו בכל מיתה, שהרי 
כל העושה בו מלאכה  גוף עונש מיתה כבר שמענו מקרא

שאתה יכול  וממה שנאמר שוב יומת כבר ידעינן ,יומת
בכל מיתה, ואכתי אייתר מות יומת, ילפינן מזה להמיתו 

 לרבות מיתות הרבה.
 

    ברה תורה כלשון בני אדם אך כ"ז א"ש אי ס"ל לא ד
ואייתר מות יומת, אבל אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, 
   א"כ מות יומת לאו יתורא היא, ומעתה הדקל"ד דמנלן 
לילף מהכא חילוק מלאכות, דלמא אתיא קרא לומר שאתה 
יכול להמיתו בכל מיתה, ועכצ"ל, דמאן דס"ל דברה תורה 

מקרא דכתיב מות כלשון בני אדם לא יליף חילוק מלאכות 
, דברים )דף צ"ז:(יומת, אלא יליף לה מהא דאיתא במסכת שבת 

הדברים אלה הדברים, אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה 
)גבי שבת דכתיב בויקהל אלה הדברים אשר צוה וגו' דברים משמע תרין ה"א מרבי חד בסיני 

כרחיך לדעת כמה חטאות  הא תלת אלה בגימטריא תלתין ושש אלו ל"ט וכו' ומניינא למה לי על

עיי"ש, ושפיר שמעינן מכאן חילוק  אדם מתחייב בהעלם אחד על השבת(
 מלאכות.

 
דמאן דמחייב  )שם(, דהלא הגמרא מסיק הגרע"א הקשהוהנה 

אתולדה במקום אב לא מצי למילף חילוק מלאכות מהתם, 
דהרי לדידיה טובא חטאות הוה בהעלם אחד, אך י"ל דשפיר 

אכות מהתם, ואע"ג דאמר קרא ל"ט נפק"ל חילוק מל
מלאכות ואיכא טפי מל"ט דהא מחייבינן אתולדה במקום 
אב, ע"ז י"ל דמספר ל"ט לא אתי למעט תולדות במקום אב, 

 משכחת לה ל"ט מלאכות,רק דהתורה ממעטת דדוקא בשבת 

דליתא בה ל"ט מלאכות שהרי על הוצאה משא"כ ביוהכ"פ 
דאין  )דף ס"ו:(יומא  מסכתב דאיתאכ ליכא חיוב ביוהכ"פ,

עירוב והוצאה ליוהכ"פ עיי"ש, וזה שאמר הכתוב אלה 
הדברים להורות דבשבת הוא דאיכא ל"ט אבות, הא 

 ביוהכ"פ ליכא רק ל"ח מלאכות. 
 
אפילו  ,)בעתו ובזמנו ישתלח ולא יעבור( עתי, )שם(יומא מסכת ב איתאו

בשבת איכא  )מדאיצטריך למתני עתי אפילובשבת, אמר רפרם זאת אומרת 

ם אין עירוב והוצאה ליועירוב והוצאה לשבת ו למשמע(
)דאי יוהכ"פ כשבת להוצאה למה לי קרא להתיר משאו בשבת הרי כשחל בחול נמי ורים הכפ

הרי דמהא דאיצטריך קרא עיי"ש,  כשבת דמי וקאמר רחמנא ישלחנו(
 לגלות דאפילו בשבת מוכח דביוהכ"פ ליכא איסור הוצאה.

 
דבאמת נוהג איסור הוצאה ביוהכ"פ, ולא  ולכאורה י"ל

איצטריך עתי להתיר הוצאה בשבת דכבר התירה התורה 
וקרא דעתי איסור הוצאה כשחל בחול וה"ה כשחל בשבת, 

דלגבי שבת לא מחייב עלה , דקילא אתא להורות תחומין
עונש מיתה ואינו אלא באזהרה, ולגבי יוהכ"פ יש לומר דאין 

ריך להתיר בה תחומין אפילו בו כלל איסור, ולכן איצט
כשחל בשבת, דמשום יוהכ"פ לחוד לא צריכין היתר על 
איסור תחומין, כיון דביוהכ"פ ליכא כלל איסור תחומין, אך 
כ"ז הוא אי ס"ל תחומין דאורייתא, אז שפיר י"ל דקרא אתיא 
להתיר איסור תחומין בשבת, אבל אי ס"ל תחומין מדרבנן אז 

 י.לא שייך לאוקמי קרא להכ
 

ונמצא לפי"ז, דאי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ומעתה 
א"א למילף חילוק מלאכות מיתורא דמחלליה מות יומת, 
וע"כ דילפינן לה מאלה הדברים, וצ"ל דאע"ג דאיכא טובא 

הא מחייבינן אתולדה במקום אב, מ"מ מנין דחיובי חטאות 
ל דל"ט אתי לאפוקי יוהכ"פ דבציר מינה חדא דאינו חייב ע

הוצאה, והיינו מהא דדרשינן עתי אפילו בשבת, שמעינן 
מינה דמשום יוהכ"פ לא מחייב אהוצאה, דלא קאי להתיר 
תחומין כיון דתחומין אפילו בשבת לאו דאורייתא, משא"כ 
אי ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, וילפינן חילוק 
מלאכות מיתורא דמות יומת, ולא מאלה הדברים, א"כ אין 

ומר דקרא ממעט יוהכ"פ מל"ט מלאכות, ומעתה י"ל צריך ל
דגם ביוהכ"פ איכא איסור הוצאה, ומעתה צ"ל דעתי קאי 

 להתיר תחומין, ובהכרח צ"ל דתחומין דאורייתא עכ"ד.
 

מבואר מזה דמאן דס"ל דברה תורה כלבנ"א א"כ מנ"ל 
   חילוק מלאכות, דמשמואל לא ידעינן זה ובע"כ מקרא 

וקא ל"ט דהא מחייבינן אתולדה דרבי אלה הדברים ולמה ד
     במקום אב, ועכצ"ל דאתא למעט יוהכ"פ אלמא אין 
עירוב והוצאה ליוהכ"פ, ומנ"ל דאין עירוב והוצאה ביוהכ"פ 
וע"כ תחומין דרבנן, אבל אי תחומין דאורייתא שוב א"א 
ללמוד מאלה הדברים וע"כ דיליף משמואל וע"כ דלא דברה 

 . ון בני אדםשתורה כל



 

 טו 

, א"ר אמי בר אבא, בן שלש )דף ל"ב.(ם נדרי תכואיתא במס
  שנים הכיר אברהם את בוראו שנאמר עקב אשר שמע 

)פירש"י, דהכי משמע  אברהם בקולי, חושבניה מאה ושבעין ותרין

עקב כמנין עקב שנים שמע אברהם בקולי, וכל שנותיו היו קע"ה אלמא בן שלש שנים הכיר את 

  .עיי"ש בוראו(
 

 י יוחנןבמבואר דפליגי בזה ר ד(-)פרשה ס"דאך בבראשית רבה 
ס"ל דבן שלש שנים הכיר את  ש לקישי, דרש לקישיור

ס"ל דבן ארבעים ושמונה שנה הכיר  י יוחנןבבוראו, ור
אין לדרוש עקב משום  י יוחנןבאברהם את בוראו עיי"ש, ולר

  .דשמע אברהם בקולי כמנין עקב שנים
 

איתא אמר רב קיים אאע"ה כל  )דף כ"ח:(אך במסכת יומא 
עקב אשר שמע אברהם בקולי וגו',  התורה כולה שנאמר

ואפילו עירובי תבשילין קיים, ועיין שם בתוספת ישנים 
שכתבו, לא ידע רבי אמאי נקט הך מצוה אמאי קילא ליה 

כתב  )פרשת תולדות(טפי מכולהו עיי"ש, ובקול אליהו להגר"א 
דהגירסא הוא עירובי תחומין ונרמז יפה בתיבת עקב, 

 בעקביו עיי"ש. דתחומין הוא ע"י שאדם דש 
 

אזלי  ש לקישיור י יוחנןבדרכתבנו  )שנת תשס"ו(ובפרשת שמות 
דלכאורה י"ל, דזה אי עקב אשר שמע אברהם לשיטתייהו, 

    בקלי קאי להא דקיים עירובי תחומין, או דבן ג' שנים 
הכיר את בוראו, תליא בפלוגתא אי תחומין דאורייתא או 

הקרא דרבנן, דאי ס"ל תחומין דאורייתא אז לא אמרינן ד
   דעקב אתיא להך דרשא שקיים אפילו עירובי תחומין, 
דכיון דתחומין דאורייתא מאי רבותיה הוא באיסור תחומין 
יתר משאר מצות שבתורה, וע"כ דאתיא להך דרשא דבן ג' 
שנים הכיר את בוראו, אך אי ס"ל תחומין דרבנן שפיר 
מוקמינן קרא אתחומין, דרבותא הוא דאף דתחומין הוא 

"ז קיים אברהם אבינו, וי"ל דבן מ"ח שנים הכיר דרבנן עכ
 את בוראו.

 
 י יוחנןבכתב להוכיח דר )אות י"ב(ובמלוא הרועים ערך תחומין 

ס"ל  י יוחנןבס"ל תחומין דאורייתא עיי"ש, ולפי"ז דר
דתחומין דאורייתא, א"כ י"ל דע"ז קאי הקרא עקב אשר 
שמע אברהם בקולי, דקאי על מצות שאדם דש בעקביו, ולכן 

דאאע"ה בן מ"ח שנה הכיר את בוראו, משא"כ ר"ל י"ל ס"ל 
דס"ל תחומין הוא דרבנן ולא קאי קרא דעקב אשר שמע 
אברהם בקולי על עירובי תחומין ולכן ס"ל דבן ג' שנים הכיר 

 ודו"ק. ,את בוראו
 

ה היה בן מ"ח שנה "ולכאורה יש להוכיח דאברהם אבינו ע
 )דף ק:(ת כשהכיר את בוראו, דהנה המהרש"א במסכת יבמו

דהיאך נשא אברהם אבינו ע"ה את הגר שהיתה  ,הקשה
מצרית דעתידה תורה לאסור, ואברהם אבינו ע"ה קיים כל 

  .התורה כולה, וכתיב לא יבוא מצרי בקהל ה' עכ"ק

דלכן נשא אברהם   ,)פ' חיי שרה(עה"ת  ותפוכתבו בבעלי תוס
להגר אע"ג שהיתה מצרית שעתידה תורה לאסור, דכיון 

ה היה גר וקהל גרים לא אקרי קהל וע"כ "אבינו עדאברהם 
לא היה אסור במצרית, וכ"כ בספר המקנה עמ"ס קידושין 

 בסופו עיי"ש. 
 

ד מ"ח שנים הכיר אברהם את "כתב דלמ הקודש רובספר נז
ד בן "בוראו שפיר היה לאברהם אבינו ע"ה דין גר, אבל למ

דו ג' שנים הכיר את בוראו, לא היה לו דין גר כלל דהא מעו
, )אות נ"ג(הכיר את בוראו, מובא בספר בנין דוד פ' תולדות 

ה היה מ"ח שנים בעת "ולפי"ז מוכח מכאן דאברהם אבינו ע
שהכיר את בוראו, דאל"ה קשה היאך נשא את הגר כיון 
דאיכא לאו דלא יבא מצרי, וע"כ דליכא הלאו דלא יבא מצרי 

דבן  ה היה גר, וזה א"ש רק אי ס"ל"משום דאברהם אבינו ע
 מ"ח שנים הכיר את בוראו.

 
נודע הקושיא דהיאך יצאו ישראל ממצרים קודם הזמן, ו

דהגזירה היתה ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, וא"כ 
איך יצאו אחרי היותם במצרים רק רד"ו שנים, וכתב בספר 

דאי אמרינן דישמעאל הוה בנו של  ,)פרק א' סי' ד'(קרבן שבת 
א"כ הגזירה דכי גר יהיה זרעך,  אאע"ה א"כ גם הוא בכלל

חל חובת הגלות על כל זרע אברהם דהיינו יצחק וישמעאל, 
ובדין שיהא כל אחד מהם משלם מחצית החוב דד' מאות 
שנה, ונמצא דשפיר השלימו בני ישראל את חלקם בגזירת 

אך כ"ז הוא ולא יצאו ישראל ממצרים קודם הזמן, השעבוד, 
וגם ישמעאל מתייחס אחר  דווקא אי אאע"ה שיחרר את הגר

אאע"ה, משא"כ אי לא נשתחררה הגר והו"ל ישמעאל בן 
האמה דוולדה כמותה שאין מתייחס אחר האב, לא שייך 

  .עכ"דלומר על ישמעאל כי גר יהיה זרעך 
 

י"ל דכיון דאאע"ה לא קיים דכתב,  ט(")פ' לך אות מובאור תורה 
לא , שוב י"ל דלא שחררה, ועכ"ז יה ורביהרעדיין מצות פ

דוחה הלאו דלא  יה ורביהרעשה איסור, משום דעשה דפ
 ה עיי"ש.קדש ההית
 

דהנה בבעלי תוס' אך י"ל דע"כ שחרר אאע"ה את הגר, 
 ו,הקש )דף ק:(יבמות מסכת המהרש"א בו )סו"פ חיי שרה(עה"ת 

דהיאך נשא אאע"ה את הגר שהיתה מצרית דעתידה תורה 
מצרי קיים כל התורה כולה, וכתיב לא יבוא הלא לאסור, 

 .בקהל ה' עכ"ק
 

ובפשיטות י"ל דכיון דאאע"ה לא קיים מצות פו"ר, י"ל 
דעשה דפו"ר דחי הל"ת דלא יבוא מצרי, אך לכאורה קשה 
לפימש"כ המפ' דעשה דוחה רק חד לאו ולא שני לאוין, א"כ 
א"א לומר דאאע"ה נשא את הגר מכח עדל"ת, דהא איכא 

, כיון הדשק ההיתכאן שני לאוין לאו דמצרית ולאו דלא 
 .ועכצ"ל דבודאי שחרר את הגרדהגר היתה שפחה, 
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היוצא לנו מזה, דאי ס"ל דבן מ"ח שנה הכיר את בוראו, 
קשה היאך נשא את ולא ת היה לאברהם אבינו ע"ה דין גר,ו

קהל גרים לא כיון ד הגר כיון דאיכא לאו דלא יבא מצרי,
ומעתה י"ל דלא שחרר  אקרי קהל ולא היה אסור במצרית,

ועכ"ז לא עשה איסור, משום דעשה דפו"ר דוחה ת הגר, א
משא"כ אי  .ה, כיון דליכא רק חד לאוקדש ההיתהלאו דלא 

א"א לומר דאאע"ה נשא את ס"ל דבן ג' שנה הכיר את בוראו 
הגר מכח עדל"ת, דהא איכא כאן שני לאוין לאו דמצרית 

ועכצ"ל , כיון דהגר היתה שפחה, הקדש ההיתולאו דלא 
 .חרר את הגרדבודאי ש

 
ומעתה יבואר דברי המדרש, דכשבאו משה ואהרן לפני 
 פרעה, אמר להם אתם למה, מאיזה טעם באתם לפני 
שאוציא את ישראל, הלא אתם אינם ראוי להיות שלוחו של 
הקב"ה כיון שאתם באים מביאה פסולה, וע"כ דס"ל דברה 
תורה כלשון בני אדם ולא דרשינן איש איש, ולא איתרבי ב"נ 

חייבי כריתות, ובאיסור דודתו דהו"ל בכרת ולא במיתת ל
בי"ד, אין ב"נ מוזהר בה, ומעתה לפי"ז ס"ל תחומין דרבנן,  
ומוקמינן קרא דעקב אתחומין, דרבותא הוא דאף דתחומין 
הוא דרבנן עכ"ז קיים אברהם אבינו, וי"ל דבן מ"ח שנים 
הכיר את בוראו, ואברהם היה לו דין גר ולכן לא עבר על 
  הלאו דלא יבא מצרי, ומעתה י"ל דלא שחרר את הגר, 

     לא עשה איסור, משום דעשה דפו"ר דוחה הלאו ועכ"ז 
ה, כיון דליכא רק חד לאו,  ומעתה הו"ל קדש ההיתדלא 

ישמעאל בן האמה דוולדה כמותה שאין מתייחס אחר האב, 
ולא שייך לומר על ישמעאל כי גר יהיה זרעך, ואכתי לא תם 

ות שנה ואין בדין שיצאו ממצרים, ולכן החשבון דד' מא
ודבריכם למה, מדוע תובעים אתם בדבריכם להוציא את בני 
ישראל ממצרים, והלא עדיין לא שלמו ד' מאות שנה שגזר 

 עליכם ודו"ק.
 
 

עה"פ ויאמר  )בפרשתן(עוי"ל, עפימש"כ בספר ישמח משה  ב(
פרעה מי ה' אשר אשמע בקולו לא ידעתי את ה' וגם את 

 ליישב תיבת וגם,  יש לומר דלא אשלח וז"ל, ועו ישראל
ובזה נתיישב למה שינה משה דמקודם אמר אלקי ישראל 
ואח"כ אלקי העברים, כי הנה האחדות לא נגלה להאומות 
קודם מתן תורה, והיו סבורים שכל עם ועם יש לו אלקים, 
דהיינו איזה כח רוחני המנהיג אותו, וקצתן עשו עצמן 

ני המנהיג אומה זו שהוא בתוכן אלקים, דהיינו שהכח רוח
 .מתלבש בו

 
והנה ידוע דאברהם היה נקרא העברי שהיה מעבר הנהר, וכן 
זרעו אחריו לא היה להם שם אומה בפני עצמה בין אומות 
העולם, אף שהיה להם שם ישראל בעצמותן לכולי עלמא 

, )דף ק"א:(, עיין במסכת חולין )שנאבק המלאך עם יעקב(משעת מעשה 
דהא דלא נקראו ישראל עד מתן  )ד"ה לאחר מעשה(בתוס'  ]ועיי"ש

תורה היינו לענין המצוות אבל לענין עם נקראו[, מכל מקום 
 בין האומות ודאי לא נקראו בשם אומה בפני עצמה, עד 
אחר שנתרבו והיו לעם גדול אז נקראו בשם אומה בפני 
עצמה "ישראל", ולא דוקא על של מקומן הראשון "עברים", 

בואר בתורתינו הקדושה ובני ישראל פרו וישרצו וגו' וזה מ
ותמלא הארץ אותם, ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל וגו' 

 וזה ברור.
 

והנה, משה אמר לו כה אמר ה' אלקי ישראל שלח את עמי, 
כוונתו הגם שאלקי עולם ה' אלקי כל הארץ, מכל מקום אינו 

 ירו, כי מייחד שמו רק על זרע ישראל עבדו בני יעקב בח
חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו, אבל רשע זה מסופק היה אם 
אמת יהגה חכו, וגם אם אמת היא, חשב שאיזה כח רוחני 
שאין לו עם, ואין מלך בלא עם, רוצה ליקח לו עם זו, ולהיות 
להם לאלקים, כיון שנתרבו עכשיו עם חדש, מה שלא היה 

ישראל,  אומה בפני עצמה עד עכשיו, דהא קורא עצמו אלקי
והוא שם חדש שנתהוה להאומה בארצו מחמת הריבוי, 
דמקודם לא היו אומה בפני עצמן, ואם כן כיון שנתהוו 
לאומה בארצו, והוא התחיל לשעבד בהם תיכף הרי בהפקר 

  .כל הקודם זכה
 

וזה תשובתו מי ה' אשר אשמע וגו' וכמבואר בתנחומא 
  .עיי"שחיפשתי בכל דפתראות של אלקות  )סי' ה'(בפרשתן 

וגם אם אמת הוא, את ישראל דייקא לא אשלח כיון ששם זה 
נתהוה בארצו הרי זכיתי קודם לו, והשיב לו משה ה' אלקי 
העברים וגו' ר"ל גם בהיותם נקראים רק עברים גם כן היה 

 אלקיהם, שהם מיוחדים לו וכו' עכ"ד הישמח משה.
 

כתב כ"ק האדמו"ר  )שנת תש"ע(ובקובץ חדוותא דשמעתתא 
מצאנז שליט"א, דלפי"ד הישמח משה הנ"ל דטענת פרעה 
היתה כי הוא זכה בבני ישראל מטעם הפקר, כי עד עתה לא 
היו בגדר עם בפני עצמו, י"ל דכאשר בא משה להוציא את 
בני ישראל ממצרים, טען פרעה כי זה בכלל תופס לבעל חוב 
במקום שחב לאחרים דלא קנה, דכיון דכבר משועבדים לו 

 עכ"ד. ,ו יכול לתפסם ולהוציאם לחירותשוב אינ
 

          )דף י.( א מציעאבבמסכת דאיתא באך י"ל דתליא בזה, 
המגביה מציאה לחבירו  ,רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרווייהו

לא קנה חבירו, מאי טעמא הוי תופס לבעל חוב במקום שחב 
, במקום שחב לאחרים לא קנה חוב לס לבעוהתופ ,לאחרים

ס ממון חבירו בשביל חוב ופירש"י, כאדם הבא מאליו ותופ
שיש לאחר עליו ובא לקדם עד שלא יתפסנו בעל חוב אחר 
ונמצא תופס זה חב בתפיסתו זאת את הנושים האחרים לא 
קנה, כדאמר בכתובות דלאו כל כמיניה להיות קופץ מאליו 
וחב לאלו מאחר שלא עשאו הנושה שליח לתפוס עכ"ל, 

נה התופס ק ,מבואר מזה שיטת רש"י דהיכא דעשאו שליח
 אף היכא דהוי חב לאחרים.
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כתבו, דמה שפירש"י משום דלא עשאו  )ד"ה תופס(והתוס' 
 )דף פ"ד:(כתובות  תכמסשליח אין נראה, דבפרק הכותב ב

איתא, יימר בר חשו הוי מסיק ביה זוזי בההוא גברא, שכיב 
לשלוחיה זיל תפסה  )יימר(א"ל  ,)ספינה(ושביק ארבא  )הלוה(

      סה, פגעו ביה רב פפא ורב הונא בריהניהליה, אזל תפ
במקום שחב  חוב לאת תופס לבע ר ליהמדרב יהושע, א

לאחרים ואמר ר' יוחנן התופס לבעל חוב במקום שחב 
לאחרים לא קנה וכו' עיי"ש, ומוכח להדיא דאפילו בכה"ג 
דעשאו שליח אמרינן הך דינא דהתופס לבע"ח במקום שחב 

 .לאחרים לא קנה עיי"ש
 

וז"ל, וכל התופס לבע"ח  )פ"א סי' כ"ז(ב"מ ת מסכוכ"כ הרא"ש ב
במקום שחב לאחרים לא קנה אפילו עשאו בע"ח שליח 
וכתב לו הרשאה, דלאו כל כמיניה לזכות לזה ולחוב 

)ובפלפולא חריפתא לאחרים, ועל אותן אחרים לא כתב לו הרשאה 

ואין יד השליח כיד המשלח לחוב  פירוש כלומר אינו יכול לכתוב לו הרשאה(
  .לאחרים כדמוכח בכתובות גבי יימר בר חשו וכו' עכ"ל

 
כתב הרא"ש  וז"ל, ואפילו עשאו   )פ"א סי' י"ג(גיטין מסכת וב

הבע"ח שליח לתפוס לא קנה, ולא דמי להאי דאמר בעלמא 
שלוחו של אדם כמותו, דלאו כל כמיניה לשוויה שליח כדי 
 לחוב לאחרים עיי"ש, ומבואר מזה  דמה שאדם יכול לעשות

שליח, היינו רק לזכותו אבל לעשות שליח לחייב אחרים זה 
אינו יכול, אף דהמשלח בעצמו יש בידו לחייב אחרים מ"מ 

  אינו יכול להעביר בזה כוחו לשליח
 

ומעתה לשיטת רש"י דהיכא דעשאו שליח מצי תפוס אף 
במקום שחב לאחרים, א"כ ה"נ כיון שבא משה בשליחותו 

ם, משא"כ לשיטת התוס' דאף של מקום כדין בא לזכות בה
היכא דשוויה שליח אמרינן תופס לבעל חוב במקום שחב 
לאחרים לא קנה, א"כ גם כאן לא היה בדין שיועיל תפיסת 

 .משה להוציאם ממצרים
 

 )סנסנים קצרים אות א'(ובספר מאורות נתן ערך שער טוען ונטען 
ליישב קושית התוס' הנ"ל, עפימש"כ בספר פני יהושע 

הטעם דתופס לבעל חוב לא קני אפילו  )שם(כתובות במסכת 
היכא דעשאו שליח, משום דאין שליח לדבר עבירה עיי"ש, 
וכתב בשו"ת בית אפרים הטעם דהוה עבירה, משום דהלוה 
משועבד לשאר בעלי חובות כמו לזה, ואם היו באין לגבות 
ביחד ואין להלוה לשלם לכולם, היה הבית דין פוסקים 

הוי זה התופס כמי שתפס מבעל חוב עצמם,  דיחלוקו, וע"כ
כיון דכל הבעלי חובות יש להם שעבוד בשוה על הלוה, 
ולפי"ז אי שעבודא לאו דאורייתא לא הוי אלא עבירה דרבנן 

  .דהלא כל עיקר שעבודם אינו אלא מדרבנן
 

פ"ב מהל' רוצח  נה למלךשוידוע שיטת המהרי"ט הובא במ
כתב רש"י דאם דבעבירה דרבנן אין השליחות בטל, ולכן 

עשאו שליח קנה משום דסבר להלכה שעבודא לאו 
דאורייתא, אבל התם בכתובות הוי רב פפא, ולדעת הרי"ף 

, ולפי"ז )עיין בש"ך חו"מ סי' ל"ט(סבר רב פפא דשעבודא דאורייתא 
הוי עבירה דאורייתא, ולכן שפיר אמר לשליח את תופס 

 לבעל חוב במקום שחב לאחרים ולא קנה עכ"ד.
 

דשעבודא  ,כתב המלוא הרועים )אות י"ב(ערך קנין פירות וב
דאורייתא תליא אי קנין פירות כקנין הגוף דמי, משום דהא 
דע"י השעבוד הקרקע המלוה בטוח בממונו הוי כעין פירות 
שהרי גוף הקרקע אינו שלו ויש לו בה רק האחריות שעל ידה 

ן הוא בטוח בממונו, ולכן אם מה"ת קנין פירות הוי כקני
הגוף, א"כ ה"נ לגבי שעבודא מהני מדאורייתא, משא"כ אם 
קנין פירות לא הוי כקנין הגוף אז אמרינן שעבודא לאו 

  .דאורייתא עיי"ש
 

הריטב"א במסכת קידושין  פי דברי לוהוסיף שם להסביר ע
שעבודא לאו דאורייתא משום  ן דאמראדטעמא דמ )דף י"ט.(

       ם דלא שייך קנין לחצאין והרי אין בה למלוה קנין של
רק שעבוד בעלמא, ולפי"ז למ"ד דהוי כקנין הגוף דס"ל 
דשפיר שייך קנין לחצאין, לדידיה ה"נ אמרינן שעבודא 

 דאורייתא עיי"ש.
 
עה"פ ויבא יוסף את  ז(-)פ"דבראשית  ש רבהראיתא במדו

 דבתם רעה, מה אמר, ר' מאיר אומר חשודין הן בניך על 
ם א פשך,נה ממשים רהקשו המפו .עיי"ש ,אבר מן החי וכו'

היתכן אמת שאכלו אבר מן החי, יוקשה על השבטים  ההי
 בעשאבר מן החי דהוא מעל איסור שיעברו בשאט נפש 

 , היה אמת הדבר, ואם לא נצטוו עליהם י נחנמצות שב
ויוציא שם רע  ומפישקר חלילה  ציאיוהיתכן דיוסף הצדיק 

 על אחיו עכ"ק. 
 

 לומר שדיכ' לתרץ,  דף רס"ח ע"ד() פרשת וישבפרדס יוסף ספר וב
שעירבו האבר מן החי ברוב, דמדאורייתא בטל חד בתרי 

לא ורק מדרבנן  )פ"ז סי' ל"ה(חולין מסכת כמוש"כ הרא"ש 
, וכיון דמדאורייתא שרי לכן אכלו ע"י ביטול, ואף בטיל

לא חששו לקיים מצות דרבנן, וכמ"ש  ,שמדרבנן אסור
שהאבות  (:)דף כ"חיומא  תכמס ארהחיד"א דאף דאיתא בגמ

עירוב תבשילין עיי"ש, אף שעירוב  לוכל התורה אפיקיימו 
תבשילין הוא מדרבנן, מ"מ על שאר מצות דרבנן לא חששו, 

עירוב תחומין  לואפי ארובפרט לגירסת הרשב"א דגריס בגמ
שעל שום  לומר ששהוא איסור דאורייתא, א"כ בודאי י

איסור דרבנן לא חששו, ולכן א"ש מה שאכלו אבר מן החי 
 כתב ן, וככיון דמדאורייתא שרי עכ"דע"י ביטול ברוב, 

, ]ועיין בנזר הקודש )אות ס"ג(בספר בנין דוד פרשת מקץ 
ה "דרק אברהם אבינו ע שכתב, )פרשה ס"ד סי' ד'(בראשית רבה 

שמר גם מצות דרבנן, אבל בניו לא שמרו אלא מצות 
 דאורייתא עיי"ש[.



 

 יח 

ו א ונודע מה שהאריכו הראשונים אי איסור הנאה יש לו בעלים
שכתב לפי שאין בה דין ממון  )דף ל"ה.(סוכה לא, עיין ברש"י 

שאינו שוה פרוטה דאיסורי הנאה הוא הלכך לאו שלכם הוא, 
)סי' הובא ברמ"א באו"ח  )ח"א סי' תשמ"ו תשמ"ז(וכ"ה בשו"ת הרשב"א 

, דהמודר הנאה מלולבו של חבירו או מלולבו של תרמ"ט ס"ב(
ון דלא הוי שלכם, ועיין בר"ן עצמו אינו יוצא בו ביום ראש

ד"ה רבא אמר עיי"ש, וכן ס"ל להריב"ש  )דף פ"ה.(מסכת נדרים 
הביא  )דף ל"ה(, אמנם הריטב"א בחידושיו עמ"ס סוכה )סי' ת"א(

בשם רבותיו דאיסורי הנאה מקרי שלו עיי"ש, ועיין בשו"ת 
שהוכיח דשיטת התוס' הוא דאיסורי הנאה  )סי' ק"פ(חת"ס חאו"ח 

, )סי' כ"ו אות ה'(בעלים, וכ"כ בשו"ת ברית אברהם חאו"ח יש לו 
 .)סי' כ"ח ס"ק נ"ו(ובאבני מילואים  )סי' ת"ו סק"ב(ועיין מש"כ הקצות 

 
והנה י"ל דמחלוקת יוסף והשבטים היתה אי איסורי הנאה אית 
ליה בעלים או לית ליה בעלים, לפי"מ שכתב בשו"ת אמרי כהן 

תן תורה היה אסור אבר מן החי בהנאה, לחדש דקודם מ )סי' כ"ג(
דלבני נח מהראוי  )מצוה י"ד אות ח'(לפי"מ שכתב המנחת חינוך 

 'שיותסר אבר מן החי בהנאה גם כן, כיון דקיי"ל כר' אבהו במס
דכל מקום שנאמר לא תאכל גם איסור הנאה  )דף כ"א:(פסחים 

במשמע, א"כ ה"ה באיסור אבר מן החי דבני נח מוזהר עליו, 
אמרינן דאבר  )דף כ"ב.(פסחים  'אסור בהנאה ג"כ עליו, ואף דבמס

מן החי מותר בהנאה משום דאיתקש לדם, מ"מ אצל ב"נ לא 
שייך ההיקש, די"ג מדות לא שייך אצלם, אך באמת מותר לבני 
נח מכח מי איכא מידי דלישראל שרי ולבן נח אסור, וכיון 

 מנ"ח. דלישראל מותר בהנאה שרי גם לבני נח עכ"ד ה
 

)דרך האתרים דרוש אך לדברי המהר"ש יפה מובא בפרשת דרכים 

, דאף למאן דס"ל מי איכא מידי דלישראל שרי ולבן נח א'(
אסור, זהו דוקא לאחר שכבר הותר לישראל, ליכא למימר 
דלבני נח יהיה אסור, אבל מעיקרא קודם מתן תורה דלא 

, ובספר הותר עוד לישראל, שפיר היה אסור לבני נח עיי"ש
נמצא לפי"ז דקודם מ"ת היה אסור  .)כלל ט"ז(שושנת העמקים 

אבר מן החי בהנאה, כיון דעיקר היתר הנאה הוא משום מי 
איכא מידי וכו' לפי"ד המנ"ח הנ"ל, א"כ קודם מ"ת דלא 
שייך מי איכא מידי, שפיר י"ל דהיה אסור אבר מן החי 

 בהנאה לב"נ וכו' עכ"ד האמרי כהן.
 

דאי ס"ל איסור הנאה לית  )ח"א כלל קל"ז(בית האוצר ולפימש"כ ב
דלענין  )סי' ק"ט(ליה בעלים י"ל דלא מהני ביטול, לדעת הש"ך 

ביטול איסור בעינן ידיעה מה"ת שיהיה נודע התערובות 
מסתפק לומר דבעינן ידיעת  ה"א(-)פ"בובירושלמי ערלה  .עיי"ש

ה בעלים ואי ס"ל איסור הנאה לית לי .בעלים דוקא עיי"ש
י"ל דלא מהני ביטול כיון דליכא ידיעת בעלים עיי"ש, 
ולפי"ז י"ל דהשבטים ס"ל דאיסור הנאה אית ליה בעלים 

ביטול ולכן אכלו אבר מן החי ע"י ביטול, משא"כ  ושפיר מהני
  יוסף ס"ל דאיסור הנאה לית ליה בעלים ולא מהני ביטול.

 
מחלוקת כתב, ד )סי' י"ח(חאו"ח  הוהנה בשו"ת קול ארי

בעלים או לי"ל בעלים,  ההראשונים אם איסורי הנאה אית לי
, אי קנין (:)דף מ"זגיטין מסכת תליא במחלוקת ריו"ח ור"ל ב

פירות הוה כקנין הגוף או לא, עפי"מ שפירש הרשב"ם 
סברת המ"ד דקנין פירות הוה כקנין הגוף,  (.)דף נבמסכת ב"ב 

רק לתשמישו, משום דס"ל דכל עצמו וגופו של החפץ עומד 
ולכן למי ששייך התשמיש שייך ג"כ הגוף, דהגוף לא הוי 
טפל להתשמיש, ומאן דס"ל דלאו כקנין הגוף דמי, סובר 
דהתשמיש והגוף המה שני ענינים מחולקים ועיקר הוא הגוף 
עיי"ש, וא"כ ה"נ באיסורי הנאה דליכא רק הגוף כי התשמיש 

נין הגוף דמי אז דכק י ס"לאין כאן שהרי אסור בהנאה, וא"כ א
עיקר החפץ  הס"ל דאיסור הנאה לי"ל בעלים, כיון דלדידי

עומד לתשמישו, והרי התשמיש נאסר ולי"ל גם קנין הגוף, 
ולמ"ד דלאו כקנין הגוף דמי אף דהתשמיש נאסר מ"מ על הגוף 

 בעלים עכ"ד. הנשאר שם בעלים, וס"ל דאיסור הנאה אית לי
 

שכתב, דאי אמרינן  ג.()דף כועיין בהגש"פ ברית מטה משה 
דגלות מצרים הוא משום דאמר  אברהם במה אדע, אז 
צריכין להיות במצרים ארבע מאות שנים, אבל אי גלות 
מצרים הוא בשביל חטא דמכירת יוסף לא היו צריכין להיות 
כ"א רד"ו שנים, לפי שע"י שלא קיים יוסף כיבוד אב כ"ב 

דעולה ר"כ  שנים, מגיע לכל אחד מהעשרה אחים כ"ב שנים
שנים, וי' שנים ניכה להם במה שמתו במצרים ונשאר רד"ו 

 .שנים עיי"ש
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, דכשבאו משה ואהרן לפני 
פרעה, אמר להם אתם למה, מאיזה טעם באתם לפני שאוציא 
את ישראל, הלא דינכם כתופס לבעל חוב במקום שחב 

נן תופס לאחרים דלא קנה, וע"כ דס"ל דע"י שליח אמרי
לבעל חוב קנה, ולפי"ז ס"ל שעבודא לאו דאורייתא, וקנין 
פירות לא הוה כקנין הגוף, ואיסור הנאה אית ליה בעלים, 
והצדק הוא עם השבטים, ומעתה אין לומר דגלות מצרים 
הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, וע"כ הוא משום חטא של 
 אברהם אבינו, וצריכין להיות במצרים ארבע מאות שנה,

ולכן ודבריכם למה, מדוע תובעים אתם בדבריכם להוציא 
את בני ישראל ממצרים, והלא עדיין לא שלמו ד' מאות שנה 

 שגזר עליכם ודו"ק.
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