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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת 
שפרה ושם השנית פועה: ויאמר בילדכן את העבריות 
וראיתן על האבנים אם בן הוא והמיתן אתו ואם בת הוא 

אמרו לו מהיכן נדע אם , י"ד(-)פרשה אואיתא במדרש רבה  וחיה:
סימן גדול מסר להן, אם  ,זכר אם נקבה, א"ר חנינא

כדרך בריאותו מן העפר, א זכר דעו שהופניו למטה 
עיי"ש,  ונקיבה פניה למעלה, הדא את אמר מצלע נבראת

ופירשו המפ' דלא כמאן דאמר דו פרצופין נבראו, דא"כ גם 
ודקדק בספר חוט נקיבה נבראת מן העפר בפעם אחת עם האדם, 

דמאי בעי פרעה בזה להראות להם סימן זה  ,)שער הקטן(המשולש 
 דעו זאת כבר עיי"ש.הא בוודאי המילדות י

 
כל מצוה שנאמרה  ,)דף נ"ט.(סנהדרין מסכת באיתא דוהנבס"ד, 

לבני נח ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה ולא לבני נח, ופריך 
אדרבה מדלא נשנית בסיני לבני נח נאמרה ולא לישראל,  ,הגמ'

, עיי"ש ליכא מידעם דלישראל שרי ולעכו"ם אסור ,ומשני
א, דהלא על העוברין עובד כוכבים חייב והקשו התוס' ד"ה ליכ

דב"נ נהרג על  משום ר' ישמעאל אמרו ז:(")דף נאיתא בסנהדרין ]כד
דר' ישמעאל דכתיב שופך דם האדם באדם  ההעוברין, מאי טעמי

אדם הוי אומר זהו עובר שבמעי דמו ישפך, איזהו אדם שהוא ב
שרי  עיי"ש[ וישראל פטור, חזינן מזה דאיכא מידי דלישראל אמו

ולעכו"ם אסור, ותירצו אע"ג דפטור מ"מ לא שרי עיי"ש, וכ"כ 
ד"ה אחד עכו"ם, וז"ל, ואע"ג  )דף ל"ג.(חולין מסכת ב ותפהתוס

נהרג על העוברין וישראל אינו נהרג, נהי דפטור מ"מ לא  נח ןדב
הוא דגם לישראל איכא  ותפשרי עכ"ל, מבואר דשיטת התוס

 איסור על העוברין.
 

תנוקת בת יום אחד או תנוק בן יום  ,איתא "ד.()דף מנדה מסכת אך ב
, דדוקא בן יום אחד )ד"ה איהו(אחד ההורגו חייב, וכתבו התוס' 

חייב ההורגו אבל עובר לא, ואפילו נהרגה או ישבה על המשבר, 
, ומייתי לה )פ"ז משנה ז'(עד שיצא ראשו, כדתנן במסכת אהלות 

ר, יצא ראשו אין אשה המקשה חותך אב ,)דף ע"ב:(סנהדרין מסכת ב
דוחין נפש מפני נפש, ומיהו אפשר דדוקא היכא דאמו חיה לא 
מיחייב ההורגו עד שיצא ראשו שתלוי קצת בחיות אמו, אבל 
היכא דמתה חייב משום דכמונח בקופסא דמי, ואם תאמר אם 
תמצי לומר דמותר להורגו בבטן אפילו מתה אמו ולא הוי כמונח 

השבת שמביאין סכין דרך רה"ר  בקופסא, אמאי מחללין עליו את
, וי"ל דמכל מקום )דף ז:(ערכין מסכת לקרוע האם כדמוכח בפ"ק ד

משום פקוח נפש מחללין עליו את השבת, אע"ג דמותר להרגו, 

)דף סנהדרין מסכת דהא גוסס בידי אדם ההורגו פטור כמבואר ב

דרוב גוססים למיתה, ומחללין את השבת עליו כדאמר  ע"ח.(
דאין מהלכין בפקוח נפש אחר הרוב עכ"ד,  )דף פ"ד:( יומאמסכת ב

  ה דמותר לישראל להרוג את העוברין.ומשמע מז
 

, על סתירת דברי התוס', )סי' ל"א(והקשה בשו"ת חות יאיר 
חולין כתבו דאיכא איסור לישראל מסכת סנהדרין ובמסכת דב

נדה כתבו דמותר להרוג את מסכת להרוג את העוברין, וב
כתב, דמש"כ  )סי' י"ד("ש, ובשו"ת אמונת שמואל העוברין עיי

התוס' בסנהדרין וחולין דאיכא איסור לישראל על העוברין, 
היינו דאיכא קצת איסור מדרבנן, אבל מדאורייתא ליכא איסור 

שכתב  )סי' מ"ב אות ח'(ד חאבהע"ז עיי"ש, ועיין בשו"ת תורת חס
 תליאאיכא איסור להרוג את העיבור  די"ל דהא דפליגי אם

 עיי"ש.  בפלוגתא אי ס"ל עובר ירך אמו הוא או לאו ירך אמו הוא
 

כתב, דתליא בזה,  (י' )סי' נ"ג אותובשו"ת בית יצחק חאבהע"ז ח"א 
דאי ס"ל מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, מוכח דגם 
לישראל איכא איסור מה"ת עכ"פ, אבל למאן דלא ס"ל כלל זה, 

 סור תורה כלל עיי"ש.אין הכי נמי דליכא אי
 
מסכת לכאורה יש להביא ראיה דחוה מצלע נבראת, דאיתא בו

דנשים פטורות ממ"ע דמילה דכתיב וימל  ,)דף כ"ט.(קידושין 
אברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו אלקים ודרשינן אותו ולא 
אותה, והקשו התוס' דלמ"ל קרא דנשים פטורות תיפ"ל דהוה 

ללידתו ונשים פטורות, ותירצו  מ"ע שהז"ג שנימול בשמיני
דכיון דמיום השמיני והלאה אין לה הפסק, לאו זמן גרמא הוא, 
וא"ת אכתי מ"ע שהז"ג הוא דאין מלין אלא ביום, וי"ל דאתיא 

 כמ"ד דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום ובין בלילה עיי"ש. 
 

כתב לתרץ קושית  )שער המים(ובספר חוט המשולש פ' תזריע 
, אמר ריב"ל, נשים )דף ד.(מגילה מסכת פי"מ דאיתא בהתוס', ל

, תופחייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס, וכתבו התוס
פירש רשב"ם שעיקר הנס בפורים היתה ע"י אסתר, וכן בחנוכה 

 ותפע"י יהודית, ובפסח בזכות נשים צדקניות, והקשו התוס
הקישא לחייב נשים באכילת מצה, דכל שישנו  ה לימדא"כ ל

ל תאכל חמץ ישנו באכול מצה, תיפ"ל דעיקר הנס באה על בב
ידן עיי"ש, הרי מבואר מדבריהם דאף דסד"א דנשים פטורות 

, מ"מ ראוי לחייבם עשה שהזמן גרמא ותמממצה משום דהוה מ
  .משום דעיקר הנס באה על ידן



 

 ב 

ולפי"ז מיושב קושית התוס' דלמ"ל קרא דאותו ולא אותה 
דנשים חייבות תיפ"ל משום דהוה מעשהז"ג, דבכה"ג סד"א 

למול את בנם, כיון דאשה כי תזריע וילדה זכר דאשה מזרעת 
תחלה יולדת זכר, וכיון שעיקר יצירת הזכר בא מן האשה ראוי 
הוא שיהיה המצוה באשה יותר מבאיש, ולכן איצטריך קרא 

 דאותו ולא אותה דאינה מחויבת למול את בנה עכ"ד.
 

ולד ממינו, הזכרים נולדים כתב דכל אחד נ )ר"פ תזריע(וברבינו בחיי 
מכוחו של האב, והנקיבה מכוחה של האם עיי"ש, וכתב בספר 

חוה מצלע נבראת או דו  י ס"ל, דזה תליא א)פ' תזריע(תורת נתנאל 
מן הצלע נבראת, א"כ הוה יצירת ס"ל פרצופין נבראו, דאי 

הנקיבה מן האיש, ולכן אמרינן איש מזריע תחלה יולדת נקבה 
דו פרצופין נבראו  י ס"ללה יולדת זכר, אבל אשה מזרעת תחוא

י"ל דזכר מן האיש ונקבה מן האשה עכ"ד, ולפי"ז מוכח מקרא 
 דחוה מצלע נבראת. ,דאותו

 
לתרץ קושית התוס', דהך כללא דנשים פטורות  הפנ"י כתבאמנם 

ממ"ע שהז"ג לא שייך אלא במצות הגוף דאי אפשר לקיים על 
ה ותפילין, משא"כ במצות האב ידי שליח, כגון לולב שופר סוכ

על הבן שאפשר לקיים על ידי שליח נשים חייבות אף דהוי 
מעשהז"ג, וכיון דמצות מילה אפשר לקיים על ידי שליח, הו"א 
לומר דגם נשים חייבות אף דהוי מעשהז"ג, ולכן איצטריך קרא 

, ]וכתבו האחרונים בהסבר דבריו, דאותו ולא אותה עיי"ש
הטעם דפטרה תורה לנשים ממעשהז"ג,  ' ע"ג()סיכ הכלבו עפימש"

מפני שהאשה משועבדת לבעלה והאשה היא לעזר לאיש והוא 
ימשול בה להנהיגה ולהדריכה בדרכיו ולעשות כל מעשיה על 
פיו, והיותה על הדרך הזה היא סבה גם כן שהיא פטורה מכל זה, 

הבעל בלא עזר  הכי אלו היתה טרודה לעשות המצוה בזמנה הי
הם, והיתה הקטטה נופלת בהם, ותסור הממשלה  בימים

לפי"ז שפיר מובן סברת ו כ"ד,המכוונת לתועלתו ולתועלתה ע
דמה"ט אינה פטורה אלא ממצות הגוף דכיון דעליה גופא הפנ"י 

רמיא החיוב יש לחוש שתמנע מלעשות חובתה לבעלה, משא"כ 
, א"כ שפיר תוכל לעשות מצוה דאפשר לקיים ע"י שליחב

)כלל מ"ט בעט סופר בבית ולקיים המצוה ע"י שליח, עיין חובותיה 

  שכתב כעי"ז[. )סי' רס"א(, ועיין בספר יד שאול יור"ד פ"א(
 

מהיכא  מן גרמאזומקור הך דינא דנשים פטורות ממצות עשה שה
דתליא בפלוגתא, דאי  )דף ל"ה.(קידושין מסכת ילפינן לה, מבואר ב

ן, אז ילפינן ממצה אמרינן דשני כתובים הבאים כאחד אין מלמדי
, והוי מצה מן גרמאזשהוהקהל דנשים  חייבות אף דהוי מ"ע 

והקהל שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין, ורק התם חייבות 
, מן גרמאזשהת במ"ע ומשא"כ בכה"ת אמרינן דנשים פטור

משא"כ למאן דס"ל דשני כתובים הבכ"א מלמדין ילפינן דנשים 
ולה מדהוקשה כל התורה כ מן גרמאזשהפטורות ממ"ע 

ונשים פטורות, אף כל מעשהז"ג  לתפילין, מה תפילין מעשהז"ג
 נשים פטורות עיי"ש.

 

, דדברי הפנ"י הנ"ל דיש )סי' כ' אות ט'(וכתב בשו"ת נחלת יוסף 
לחלק ולומר דהיכא דאפשר לקיים ע"י שליח נשים חייבות אף 
היכא דהוי עשה שהז"ג, א"ש רק אי ילפינן פטורא דמצות עשה 

והקהל ומשום דהוי שני כתובים הבכ"א ואין שהז"ג ממצה 
מלמדין, משא"כ למ"ד דשני כתובים הבאים כאחד מלמדין 
וילפינן דנשים פטורות ממעשהז"ג משום דאיתקש כה"ת כולה 
לתפילין, וכיון דקיי"ל דאין היקש למחצה ל"ש לחלק ולומר 
דהיכא דאפשר לקיים המצוה ע"י שליח אמרינן דנשים חייבות, 

דאף היכא דאפשר לקיים ע"י שליח נשים פטורות  רק אמרינן
על מה  )שם(היכא דהוי זמן גרמא עיי"ש, וכעי"ז כתב האור חדש 

ד"ה דכתיב, דבעשה שיש בו כרת  )דף כ.(שכתבו התוס' במגילה 
דנשים  דזה תליא מהיכא ילפינן ,נשים חייבות אף דהוי עשהז"ג

 פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא עיי"ש.
 

דהרמב"ם דס"ל דספק  ,)בית ד' שער א'("א בתורת הבית וכתב הרשב
דספק  )דף ע"ג.(קידושין מסכת מה"ת מותר, יליף לה מדאמרינן ב

ממזר מותר וגלי שם קרא דספק מותר בכ"מ, והקשה הפר"ח 
דהרי שם אמרינן דאיכא תרי קראי חד  ,)יור"ד סי' ק"י בכללי ס"ס כלל א'(

בישראל, ובשלמא  להתיר ממזר בשתוקי וחד למשרי שתוקי
לשיטת הרשב"א דס"ל דבכה"ת ספיקא לחומרא ורק בממזר 
גילתה התורה להתיר, שפיר צריכין תרי קראי להתיר בכל גווני, 
אבל להרמב"ם דמכאן ילפינן דספיקא לקולא לכה"ת, א"כ הא 
הוי שני כתובים דקיי"ל דאין מלמדין עיי"ש, הרי דמאן דס"ל 

כתובים הבאין כאחד מלמדין, דספק מותר מה"ת ע"כ דס"ל דב' 
ומאן דס"ל דספק אסור מה"ת ע"כ דס"ל דב' כתובים הבכ"א אין 

גווני,  מלמדין, דלכך כתבה התורה ב' כתובים להתיר בממזר בכל
, ועיין בספר בשאר דוכתי בספיקא אזלינן לחומראומזה נדע ד

 .)אות כ"ז(אור חדש עמ"ס קידושין בפתיחה 
 

כתב, דלהרמב"ם  )אות ב'(א פרשת נח והנה הפמ"ג בספרו תיבת גמ
אמרינן  נח ןדס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, לדידיה בב

להיפוך ואזלינן בספיקא לחומרא, ולהרשב"א דס"ל דספיקא 
דאורייתא מה"ת לחומרא, ג"כ אמרינן להיפוך בב"נ דספיקא 
לקולא, משום דלגבי ב"נ לעולם נשאר הסברא החיצונה, ולכן 

ברא החיצונה היא דספק מה"ת לחומרא, ורק להרמב"ם דס"ל דס
בממזר גלי קרא דבכל מקום אמרינן ספיקא לקולא, אמרינן דכל 
זה גילתה התורה רק בישראל, אבל בעכו"ם נשאר הסברא 

מה"ת לחומרא, אבל להרשב"א דס"ל  קא דאורייתאיחיצונה דספ
שריא, וגלי קרא בממזר  קא דאורייתאיספדמסברא החיצונה 

נשאר סברא חיצונה  נח ןלומר הא בעלמא אסור, לדידיה בב
לקולא עיי"ש, ומוכח מזה דלהרמב"ם דס"ל דספיקא דאורייתא 
מה"ת לקולא בישראל, ובב"נ ס"ל דאזלינן בספיקא לחומרא, 
ע"כ דס"ל דיש להחמיר בעכו"ם יותר מבישראל, ושפיר י"ל דלא 
אמרינן מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, וכ"כ בספר 

 ד(-)סי' ל"ב או"ג, ועיין בשו"ת אבני ציון ח"ב ב()סוגיא דרובנין חיים 
 .)דרוש ב' או"ט(ובספר משנת אליעזר ח"א 

 



 

 ג 

דלכן אמר  ,כתב ז:(")דף נסנהדרין חידושי אגדות והנה המהרש"א ב
פרעה למילדות העבריות בילדכן את העבריות וראיתן על 

ן אותו וגו', ולא אמר למילדות האבנים אם בן הוא והמת
אי פרעה לא שאל מהם להרוג הזכרים בידים, דבן ריות, דודמצה

נח מוזהר על שפיכות דמים, וקיי"ל דב"נ מצווה אף על העוברין, 
אבל למילדות העבריות אמר שהותר לכם להרוג עובר במעי 

ר עולם אם בן הוא יאמו, וראיתם על האבנים קודם שיצא לאו
ת בהם לפטור משפיכות דמים רק בתחיל פשראי וגו', וכיון שא

יציאת הולד קודם שיצא ראשו או רובו, הוצרך לתת להם סימנים 
 עכ"ד. )דף י"א:(סוטה מסכת כמבואר ב

 
ובזה נבוא לביאור דברי המדרש, דלכאורה קשה על דברי 
המהרש"א הנ"ל, דלכן קרא פרעה למילדות העבריות, כיון 
דהמצריות מצוות על הריגת העוברין, הא גם בישראל הגם דאינן 

מ הלא איכא איסור תורה, ומתרץ ל הריגת העוברין מ"נהרגין ע
פרעה למילדות העבריות הסימן דנקיבה פניה המדרש דלכן אמר 

למעלה דמצלע נבראת, דילפינן לה מדכתיב אותו, דאי"ל 
כתירוצו של הפנ"י, משום דס"ל שני כתובין הבכ"א מלמדין 
וילפינן דנשים פטורות ממצות עשה שהז"ג מהא דאיתקש כל 

ולומר דהיכא דאפשר לקיים רה לתפילין, ולפי"ז אין לחלק התו
ומעתה דס"ל שני  המצוה ע"י שליח אמרינן דנשים חייבות,

כתובין הבאים כאחד מלמדין, ס"ל ספיקא דאורייתא מה"ת 
לקולא, ולא ס"ל הך כללא מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם 

כן אני בא אסור, ולפי"ז אמרינן דלישראל ליכא איסור מה"ת, ול
 לכם מילדות העבריות ולא למילדות המצריות ודו"ק.

 
*** 

 
ואיתא  ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו:

ושע בן קרחה אומר, גדולה הר' י ,תניא, א:(")דף לנדרים מסכת ב
מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן 

רבי, ח"ו שמשה שנאמר ויפגשהו ה' ויבקש המיתו, אמר  ,המילה
סכנה היא  ,אמול ואצא, רמנתרשל מן המילה, אלא כך ארבינו 

שנאמר ויהי ביום השלישי , )אם ילך בדרך תוך ג' ימים דכל ג' ימים כאיב ליה(
הקב"ה אמר לי  ,בהיותם כואבים וגו', אמול ואשהא שלשת ימים
עסק מפני שנת ,לך שוב מצרימה, אלא מפני מה נענש משה

שנאמר ויהי בדרך  ,לו להתעסק במילה תחלה( האח"כ במילה והי)ובמלון תחלה 
סוכה )ערוך לנר , ובספר עיי"ש משמע דמיד שבא מן הדרך נתעסק במלון(ד)במלון 

ושע הבמה פליגי ר' י, כתב לבאר בתוס' ד"ה שלוחי מצוה .(ה"דף כ
 עיי"ש. ס"ל דלא נתרשלבן קרחה דס"ל דנתרשל משה, ורבי 

 
כל היום כשר לקריאת  )דף כ:(מגילה ת מסכדאיתא בנבס"ד, הו

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

ד"ה כל יום כשר, דלכאורה מאי  )שם(עכ"ל, והקשה הטו"א 
חידוש איכא בדבר, דמהיכי תיתי נימא, דאם לא נזדרז לקיים את 

ת, יפסיד את קיום גוף המצוה ולא ל זריזין מקדימין למצוהדין ש

יעשנה כלל עיי"ש, וכתב השפת אמת לתרץ, דרש"י ס"ל 
דאף דקיי"ל  דהמתניתין דין לכתחלה אתיא לאשמעינן, וקמ"ל

מ"מ אפשר אף לכתחלה לעשות את ות, דזריזין מקדימין למצ
אלא ות כל היום, דדין הקדימה דזריזין לא הוי חיוב גמור, המצ

 רק למצוה מן המובחר עיי"ש.
 

דילפינן מוישכם  )דף כ"ח:(יומא מסכת וכן מוכח מדברי המאירי ב
ות, וכתב ע"ז המאירי וז"ל, אברהם בבוקר דזריזין מקדימין למצ

ומכל מקום ראוי לזריזים להקדים בה בשחרית, שלא יראה 
כמתרשל בה מצד חמלתו על הבן, ולאחוז בדרכי האבות, 

בכיוצא בה, וישכם אברהם בבוקר עכ"ל, שנאמר עליהם 
מדייק מדברי המאירי דס"ל  )דף ד.(פסחים מסכת ובגליוני הש"ס ב

דהדין של זריזין אינו חיוב גמור אלא שראוי לאחוז במעשי 
מדברי  )סי' רס"ב אות י"ג(האבות עיי"ש, וכן הוכיח בספר הברית 

מן המובחר  וז"ל, מצוה )ח"ב סי' רע"ה(הגאונים המובאים באור זרוע 
להקדים מילה בהשכמה עכ"ל, הרי דזה אינו אלא מצוה מן 

ד"ה ורבנן ס"ל  )דף ד:(ר"ה מסכת המובחר ולא חיוב, וכן הטו"א ב
כתב ג"כ שיש  )כלל שכ"א(שהוא מדרבנן, ובשדי חמד מערכת א' 

פוסקים שסוברים שהוא רק הנהגה טובה עיי"ש, אך במערכת 
שדי חמד בשם ספר החיים שהוא חיוב הביא ה )סי' א' אות י"ד(יוהכ"פ 

 גמור מה"ת עיי"ש.
 

ולכאורה יש להוכיח דזריזין מקדימין למצות הוא חיוב גמור 
דרשינן וביום השמיני ימול בשר  )דף קל"ב.(שבת מסכת בדמקרא, 

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

נאמרה, ופריך הגמ' והרי מילה שנאמרה לבני נח דכתיב ואתה 
את בריתי תשמור, ונשנית בסיני וביום השמיני ימול, לישראל 

ומשני ההוא למשרי שבת  ,)דלא חשבה גבי שבע מצות(נאמרה ולא לבני נח 
והקשה בספר פנים יפות הוא דאתא ביום ואפילו בשבת עיי"ש, 

ד"ה ונראה, דלמ"ל קרא דמילה דוחה שבת, אמאי לא  ()פ' תזריע
אמרינן דעשה דמילה דוחה הל"ת דשבת, דהא כללא הוא 

 .עכ"ק בכה"ת דאמרינן עשה דוחה ל"ת
  

והשתא דקיי"ל  ,)דף ד.(פסחים מסכת ולכאורה יש לתרץ, דאיתא ב
דלכו"ע אור אורתא הוא, מכדי בין לר' יהודה ובין לר' מאיר 

לא משש שעות ולמעלה, ונבדוק בשית, וכי חמץ אינו אסור א
תימא זריזין מקדימין למצות, ונבדוק מצפרא, דכתיב וביום 
השמיני ימול בשר ערלתו ותניא כל היום כשר למילה אלא 
שזריזין מקדימין למצות שנאמר וישכם אברהם בבוקר וכו' 
עיי"ש, וברי"ף גרס וכי תימא זריזין מקדימין למצות כדכתיב 

ני ימול בשר ערלתו וכו' עיי"ש, וצ"ב לכאורה וביום השמי
 דמנ"ל מקרא דוביום השמיני דזריזין מקדימין למצות.

 
)מהדו"ק סי' ל"ט ובספר מאיר עיני חכמים להגה"ק מאוסטרווצא זי"ע 

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



 

 ד 

, ולפי"ז הרי )דף קל"ב:(שבת מסכת דדם מיחבר חבר כמבואר ב
מוטב להמתין עם המילה עד סמוך לחשיכה, ותהיה המילה בסוף 
היום והמציצה בלילה או אפילו בבין השמשות ולא נחלל את 
השבת, וצ"ל דמשום זריזין מקדימין למצות מחללין שבת גם 

י מילה ופריעה, במציצה, וכיון שכבר ניתנה לדחות בחבורה ע"
שוב לא איכפת לן בהוספת חבורה ע"י מציצה כדי להקדים 

, ולפי"ז שפיר )דף ק"ו.(המצוה, וכ"כ החת"ס בחידושיו עמ"ס שבת 
מבואר גירסת הרי"ף, דמקרא וביום השמיני ילפינן דזריזין 
מקדימין למצות, והיינו מדלא דחינן המילה עד סמוך ללילה כדי 

"כ דזריזות המצוה חשוב כמצוה שיעשו המציצה בלילה, וע
  .עצמה ולכן דחי שבת כל היום כדי לקיים מצות זריזות עכ"ד

 
ולפי"ז י"ל דבאמת לא איצטריך קרא דמילה דוחה שבת דבלא"ה 
דחי משום דאמרינן עדל"ת, אלא דאתיא להא דמותר למול 
בצפרא משום דזריזין מקדימין למצות, ומוכח לכאורה מזה 

 ת הוא מה"ת.ודזריזין מקדימין למצ
 

קושית הפנים  כתבנו לתרץ )אות ע"א(בהואיל משה פרשת שמיני אך 
דבמילה איכא  ,)כתובות ה.( , לפימ"ש בשיטה מקובצת יפות הנ"ל

דתולש בשר מגוף הוי תולש כמבואר , תולשנמי משום איסור 
בצפורן שלא פירש חייב חטאת לכו"ע אם  )דף צ"ד:(שבת מסכת ב

לאו דחובל  איכא במילה שני לאוין וא"כנטלו בכלי עיי"ש, 
והיכא דאיכא שני לאוין לא אמרינן עדל"ת, ולכן צריכין  וגוזז,

 )לימוד קל"ג(ועיין בלימודי ה' קרא להתיר מילה בשבת עכ"ד עיי"ש, 
בשם התורת כהנים, דביום אפילו  )ח"ב סי' ס"ו(שהביא בשם הכנה"ג 

הרת ובשבת בשבת ובשר אעפ"י שיש בהרת, והיינו דאפילו יש ב
 , והוכיחד"ה ערלתו :(ד")דף קלימול, וכן נראה מרש"י במסכת שבת 
עיי"ש. ועיין בחמדת ישראל  מזה הכנה"ג דעשה דוחה שני לאוין

, ולפי"ז י"ל דזריזין מקדימין למצות (')סי' ד' אות גקונטרס דרך חיים 
 הוא רק מצוה מן המובחר או הנהגה טובה ולא חיוב גמור.

 
דוחה ב' לאוין או אינו דוחה האריכו בזה,  אך זה אי עשה

ד"ה ל"ת שיב"כ כתבו, בהא  )דף ג:(יבמות מסכת דהתוס' ב
סד"א תיתי אחות אשה במה מצינו  )דף ז:(יבמות מסכת דאמרינן ב

מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דעדל"ת שיב"כ, דא"כ מה 
פריך מי דמי התם חד איסורא הכא תרי איסורא, הרי עדל"ת 

ילו בתרי איסורא ולא מפלגינן בין חד לאו לשני לאוין, אלא אפ
דהס"ד דגבי יבום נילוף מאשת אח דנימא הואיל ואשתרי אשתרי 
עיי"ש, הרי דהתוס' ס"ל דאי אמרינן עדל"ת אין לחלק בין לאו 
אחד לשני לאוין, אמנם רש"י להלן וכן הרמב"ן והרשב"א כתבו 

דעדל"ת שיב"כ,  לפרש דברי הגמ', דסד"א דנילף מאשת אח
ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי איסורי, הרי מזה דעדל"ת לא 

 אמרינן רק בחד לאו.
 

הביא דברי הפנ"י במסכת  )כלל ב'(והפמ"ג בספר שושנת העמקים 
דנקט בפשיטות דעשה דוחה ב' לאוין, מהא דאמרינן  )דף ח(ביצה 

וכתב  מה לי חד לאו מה לי תרי לאוין עיי"ש, )דף מ"ח:(במסכת נזיר 

)דהתם ע"ז הפמ"ג דאי מהתם ילפת נמצא דפליגי בכך ר"י ור"ע, 

ילפינן מקרא דנזיר וכן כה"ג מטמאין למת מצוה, ור"ע מצריך לימוד מיוחד לכ"ג שהוא נזיר שמטמא 

למת מצוה, ור"י אמר דכיון דילפינן לנזיר ולכ"ג ממילא דגם כ"ג שהוא נזיר מטמא דמה לי חד לאו ומה 

, וא"כ הדרינן לכללא הרי דר"ע שפיר מחלק בין לאו אחד לתרי לאוין(לי תרי לאוין, 
 דהלכה כר"ע מחבירו עיי"ש, והאריכו בזה האחרונים.

 
כתב המלביש את חבירו  הל"א(-)פ"יוהנה הרמב"ם בהל' כלאים 

כלאים, אם היה הלובש מזיד הלובש לוקה והמלביש עובר משום 
בש שהבגד כלאים ולפני עור לא תתן מכשול, ואם לא ידע הלו

והמלביש מזיד, המלביש לוקה והלובש פטור עכ"ל, ומקורו 
, ומהר"י קורקוס  כתב הטעם ז(-)פ"גבתוספתא במסכת מכות 

משום דכתיב לא תלבש שעטנז קרי ביה לא תלביש עיי"ש, 
ומש"כ הרמב"ם שאין המלביש לוקה כי אם כשלבשו שוגג, 

י אם וכמו שכתב שם דטומאת כהן אין המטמא לוקה כ
כשהמתטמא שוגג, תמה הכס"מ שם דמנא ליה הא, ומפשט 
התוספתא מוכח דאין חילוק רק דאפילו כשהלובש מזיד איכא 

  .המלבישעבירה בפני עצמו ל
 

דלפי"ז נמצא ג"כ דהלובש כלאים  ,לל כ'()כוכתב באתוון דאורייתא 
לעצמו לוקה שמונים משום מלביש ומשום לובש, וכ"כ המנחת 

עיי"ש, ולפי"ז קשה על דעת הר"ש מקינון בספר  "א()מצות תקנחינוך 
הכריתות דאין עשה אחת דוחה ב' ל"ת, ואמאי הרי עיקר דין 
עדל"ת ילפינן מכלאים בציצית ושם הרי הוי שני לאוין משום 

 מלביש ומשום לובש עכ"ק.
 

     ומו"ר הגאון האדיר מווייטצען זצ"ל בספרו אלף דבר כת"י
   משום דכתיב לא תלבש שעטנז כתב, דהכס"מ כתב  )אות שמ"ג(

  דהמגלח  )דף מ"ד.(קרי ביה לא תלביש, וכדאמרינן במסכת נזיר 
את הנזיר עובר ג"כ בלאו דכתיב ותער לא יעבור על ראשו קרי 
ביה לא יעבור דהיינו שאדם אחר אסור להעביר שער הנזיר 

 )דף י"ח:(עיי"ש, ולפי"ז י"ל לפי"מ דכתב רשיז"ל במסכת קידושין 
  דס"ל יש אם  י שמעוןבדרלמקרא ולמסורת,  ד"ה יש אם

    למקרא, היכא דלא מכחשי אהדדי דרשו שניהם מקרא 
ומסורת, וא"כ ה"ה הכא דליכא סתירה שפיר מחייב משום לובש 
ומשום מלביש, אבל למ"ד דדריש רק יש אם למסורת לא נוכל 
לחייבו ב' רק משום המסורת, ולפי"ז יוצא לנו דבר חדש דאי 

נן מכלאים בציצית דעשה דוחה ב' ס"ל יש אם למקרא ילפי
לאוין, משא"כ אי ס"ל יש אם למסורת אז אמרינן דדחי רק חד 

 לאו עכ"ד מו"ר זצ"ל.
 

, תנו רבנן, דיני ממונות בשלשה, )דף ג:(סנהדרין מסכת ואיתא ב
רבי אומר בחמשה וכו', וקאמר הגמ' טעמא דרבי, דכתיב אשר 

 )ירשיעון אלהים(ם למטה אלהים תרי, נאמר אלהי )לשון רבים(ירשיעון 
, מה למטה שנים אף למעלה )עד האלהים יבא(ונאמר אלהים למעלה 

שנים, ואין בית דין שקול מוסיפין עליהם עוד אחד הרי כאן 
חמשה, ורבנן ירשיען כתיב, א"ר יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן רבי 

 וכו' ס"ל יש אם למקרא עיי"ש.



 

 ה 

ר' יהושע בן קרחה מנין אמר , (דף מ"א.)קידושין מסכת ואיתא ב
ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת 
ישראל בין הערבים, וכי כל הקהל שוחטין והלא אינו שוחט אלא 

ולכאורה  וכו' עיי"ש,  אחד, אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו
ולקח הוא מיניה על מה דכתיב לעיל קאי שחטו הרי יש לומר דו

את  ישחטו יחדיו מנא דכל המנוין על הפסח, ואמר רחושכנו וגו'
וכתב  מותו,מוכח מכאן דשלוחו של אדם כולא , שלהם הפסח
וז"ל, דנפקא לן מדכתיב תזבח שלא יהו  )דף ט"ז: מדפי הרי"ף(הר"ן 

ואפי"ה  )דף כ"ט.(חולין מסכת שנים שוחטין זבח אחד כדאיתא ב
 אמר רחמנא ושחטו דמשמע שכולם ישחטו והיינו משום שהוא

שוחט בשביל כולם ובשליחותם ושלוחו של אדם כמותו עכ"ד, 
וכוונתו י"ל דכתיב ולקח הוא ושכנו הקרוב דמיירי בב' שותפין 
באותו הפסח ועז"א ושחטו אותו וגו' והלא שנים אינן רשאים 
 לשחוט זבח אחד, וע"כ דכאשר עושה בשליחותו הו"ל כמותו

רה היתה דישחטו ולפי"ז ע"כ אי אפשר לומר דכוונת התו, עיי"ש
יחדיו, דהרי אין שנים שוחטין זבח אחד, וע"כ דכשהוא עושה 

 בשליחותו הו"ל כמותו.
 

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

כתיב לרצונכם תזבחוהו ואמרינן לקמן תזבחהו  )ד"ה תזבח(ופירש"י 
ויש אם למסורת, תזבח משמע דלשוחט יחידי קאמר ולא לשנים 
מדלא כתיב תזבחוהו, ומדכתיב הוא 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 

נים שוחטים זבח אחד, ולפי"ז ר' דרשינן תזבחהו שלא יהא ש
יהושע בן קרחה דיליף שליחות מקרא דושחטו וגו', ומשום דאין 

, ועיין בספר שנים שוחטין זבח אחד, ע"כ דס"ל יש אם למסורת
 .)כלל קפ"ג אות י"ז(בית האוצר ח"א 

 
, שטוח, תנא משמיה דר' יהושע בן )דף ע"ה:(ואיתא במסכת יומא 

שחוט, מלמד שירד להם לישראל  קרחה, אל תיקרי שטוח אלא
עיי"ש,  )ומלמד שהשליו דבר שטעון שחיטה היה(עם המן דבר הטעון שחיטה 

 הרי דר' יהושע בן קרחה ס"ל יש אם למסורת.
 

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

חד לאו דחי, וכיון דס"ל אין עשה דוחה שני לאוין, בציצית דרק 
א"כ י"ל דלכן צריך קרא וביום השמיני דמילה דוחה שבת, דאי 
לאו הכי לא אמרינן עדל"ת כיון דהוי שני לאוין, ואצ"ל דהקרא 
אתי להורות שלא יעכבו המילה עד סמוך לחשיכה, ותהיה 

ום המילה בסוף היום והמציצה בלילה ולהצריך זריזות בקי
המצוה, ולפי"ז אין להוכיח דזריזין מקדימין למצות הוא חיוב 

אמילי דרבנן האבות לא היו מקפידים וכמש"כ הרדב"ז ומה"ת, 
שכתב דאף דאאע"ה  )סי' י'(, ועיין בתשובת הרמ"א )ח"ב סי' תרצ"ו(

, אך זהו )דף כ"ח:(יומא מסכת קיים אפילו מילי דרבנן כדאיתא ב
אברהם לבדו אבל זרעו אחריו לא היו נזהרין בדבר שהוא אסור 

ולכן לא ניחא ליה לומר דבשביל שעסק משה  רק מדרבנן עיי"ש,
במלון תחילה ביקש מלאך ה' להרגו, דעל זהירות דרבנן לא הוי 
לעונשו כולי האי, ולכן ס"ל כפשוטו של מקרא דמשה נתרשל מן 

 המילה. 
 

"כ רבי לשיטתיה דס"ל יש אם למקרא, ולפי"ז יליף משא
מכלאים בציצית דעשה דוחה ב' לאוין, ולפי"ז ליכא לתרץ דלכן 
צריכין קרא דאי לאו קרא לא אמרינן עדל"ת, וע"כ דהקרא אתיא 
להורות שלא יעכב המילה עד סמוך לחשיכה, ומוכח דזריזין 

ז על מקדימין למצות הוא מה"ת, ולכן ס"ל דח"ו להוציא לע
משרע"ה ולומר שנתרשל מן המילה, אלא הטעם דנענש בשביל 

 שלא זירז עצמו לקיימו דנתעסק במלון תחילה ודו"ק.
 

*** 
 

ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את 
 טז(-)פרשה הואיתא במדרש רבה  :העם ממעשיו לכו לסבלתיכם

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

דנודע קושית המפ' דהיאך יצאו בני ישראל קודם  ,והנבס"ד
הזמן, הלא הגזירה היתה ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, 

אמנם יש להעיר לפימ"ש  ותירצו דשאר גליות ישלימו עכ"ד, 
ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול   ,ב(-)בראשית יבהרמב"ן 

בשגגה שהביא אשתו הצדיקת במכשול עון מפני פחדו כי 
הרגוהו, ועל המעשה הזה נגזר  על זרעו הגלות בארץ מצרים י

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

 אפשר לומר דשאר גליות ישלימו.
 

דכוונת  )עה"פ וחיתה נפשי בגללך(אך י"ל לפימש"כ באור החיים הקדוש 
מסכת יתה במה שאמר אמרי נא אחותי את, כדאמרינן באברהם ה

 הטה דנסתרה ונמצאת טהורה דכתיב ביגבי סו (כ"ו.)דף  סוטה
ונקתה ונזרעה זרע, שאם היתה עקרה נפקדת עיי"ש, וגם כאן 
רצה אאע"ה ששרה תפקד בבנים, על כן הורה לה שתאמר אחותו 

ד אני, וממילא תסתר בבית פרעה, וכשתצא טהורה תזכה להפק
בולד עיי"ש, ולפי"ז י"ל דזה לא נחשב לחטא במה שאמר 

י"ל דגזירת השעבוד לא  אאע"ה אמרי נא אחותי את, ולפי"ז
 דשאר הגליות ישלימו.דוקא במצרים ושפיר י"ל  ההיתה שיהי

 
 דאם היתה עקרה נפקדת,  שם()דס"ל  ישמעאלא"ש לר' אך כ"ז 

רו, אלא דפריך התם א"כ ילכו כל העקרות ויסת ' עקיבאאך לר
שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח, נקיבות יולדת זכרים וכו' 
עיי"ש, לא שייך לומר דלכן אמר שתאמר אחותי את, דעי"ז 
תזכה שרה להפקד בולד, דהא לא ס"ל דאם היתה עקרה נפקדת 

 וז"פ.



 

 ו 

לכאורה יש לומר דר' ישמעאל ור' עקיבא אזלי לשיטתייהו, ו
לבאר שיטת ר' ישמעאל, דלא  ()סי' י'בספר בינת לב עפימש"כ 

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

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

ת, א"כ שוב אין נוהג בהם הכלל חטא כדי שיזכה חברך, ערבו
 ושוב אין לומר שילכו האנשים לחטוא עמהן עיי"ש.

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

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

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

ולהוציא אחרים עד  )דף מ"ח.(ברכות מסכת מהא דאיתא ב ,י"ג(
שיאכל כזית דגן וכו' ויכול להוציא אף מי שאכל כדי שביעה 

ב רק מדרבנן מוציא אחרים הרי דאף מי שאינו חייעיי"ש, 
באשה נמי אעפ"י וא"כ שאכלו כדי שביעה וחייבין מן התורה, 

, שאינה חייבת אלא מדרבנן תוציא אחרים שחייבין מן התורה
לאיש, דבאמת אע"ג שלא אכל כלום דין  ימלא דותי' הרא"ש ד

דכל אחד ערב בעד חבירו,  ,ערבות מדין הוא שיפטור אחרים
יברכו ברכת הנהנין בלא הנאה לפיכך אלא מדרבנן אמרו שלא 

כשאכל כזית אעפ"י שאינו נתחייב אלא מדרבנן מוציא את 
אחרים שאכלו כדי שביעה, שערב הוא בעבורם ועליו הוא 

בנשים דבהם ליכא ערבות, לכן אי אפשר  להצילם מן העון, אבל
שתוציאה אחרים שמחויבים מדאורייתא אם היא אינה חייבות 

  .רק מדרבנן עיי"ש
 

וז"ל, ואמנם מה  ע"א(ר)או"ח סי' בה כוכתב הנוב"י בספרו דגול מר
, אם שאני מסתפק אפילו באיש המקדש ומוציא אשתו ובני ביתו

הנשים לא התפללו ערבית והאיש כבר התפלל ערבית, וא"כ 
האיש אינו מחוייב מן התורה והנשים שלא התפללו חייבין מן 

 מסכת דמבואר ב התורה אם יוצאין בשמיעתן מן האיש, ואף
דבכל הברכות אף שיצא מוציא, היינו מטעם  )דף כ"ט.(ראש השנה 

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

רבו גם בעד הנשים, ואם כן הערבות בהר גריזים ובהר עיבל נתע
שפיר מוציא האיש את האשה אף שכבר יצא, או דלמא כשם 
     שהנשים לא נכנסו בכלל ערבות, כך לא קיבלו האנשים 

ד"ה  )דף מ"ז:(יבמות מסכת ערבות בשביל הנשים, ומסיים ועיין ב
קשים גרים לישראל, דשם מבואר שכאשר הגרים לא קיבלו 

אנו ערבים בשבילם עיי"ש,  ערבות עבור כלל ישראל, כך אין
ובספרו הצל"ח עמ"ס ברכות כתב בפשיטות דכי היכי דנשים 
אינן ערבות בשביל אנשים, הכי נמי אין האנשים ערבין בשביל 

 הנשים עיי"ש.
 

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

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

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

ד"ה קשים, וכ"כ בשמע יעקב  ף י"ג:()דרש"י ותוס' במסכת נדה 
דרש"י חולק על דעת הרא"ש עיי"ש, ועיין  )דף ל.(פרשת ויצא 

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

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

בעד הנשים, וטעמא דמילתא, דהנה ברורות שהאנשים ערבים 
הא דכל ישראל ערבין זה לזה ילפינן מקרא וכשלו איש באחיו 

, ואמרינן התם בגמ' )דף כ"ז:(איש בעוון אחיו כמבואר בסנהדרין 
דדוקא ביש בידם למחות אז הוא נתפס בעון חבירו, ולזה דייקא 
הנשים אינן בכלל ערבות על האנשים דאין סיפק בידם למחות, 

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

"ם ציין עיי"ש, ובהסכמת המהרש )סי קכ"ד(בברכי יוסף חאו"ח 
שכתב וז"ל, ומסתברא דהערבות אינו  )סי' י"ב(לשו"ת מוצל מאש 

תלוי בחיוב אלא כך גזרה חכמתו יתברך דנשים אינן ערבות 
 לאנשים, ולא האנשים להן וכו' עיי"ש.

 
ולפלפולא י"ל דזה אי נשים המה בכלל ערבות או לא, תליא אי 

 כ"א(-כ"ב )פרשהבפרשת משפטים ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ד
כתיב כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אתו כי אם צעק 
יצעק אלי שמע אשמע צעקתו, וכתב הבעל הטורים, תענון בנו"ן 
לשון רבים, אם ענה תענה לשון יחיד, לומר אחד עינוי מרובה 
ואחד עינוי מועט, דבר אחר לומר שכל ישראל ערבים זה בזה, 

ו כולם עיי"ש, הרי לן שני שאפילו אם ענה האחד כאלו ענ
טעמים למה מתחלה כתיב לשון רבים ולבסוף לשון יחיד, חדא 
דבא ללמד דאחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט אסור, והב' 

 שכל ישראל ערבין זה בזה.
 

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

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

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

וי מרובה ואחד עינוי מועט, וא"כ אין לן לימוד יחיד אחד עינ
ז י"ל דאי ילפינן דכל , ולפי"דכל ישראל ערבין זה בזה עיי"ש

כל אלמנה ויתום לא תענון, י"ל  זה לזה מהקרא ישראל ערבים
כל אלמנה ויתום לא הלאו אנשים, דהלא נשים ערבים על הד

 .)מצוה ס"ה(, כמש"כ החינוך נשיםנוהג באנשים וב תענון
 
איתא, דילפינן פריעה מדכתיב המול  ה"ב(-)פי"טשבת בירושלמי ו

ימול מכאן לשני מילות אחת למילה ואחת לפריעה, עד כדון כר' 
, כר' )דס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם(עקיבא דו אמר לשונות ריבויין הן 

 )דס"ל דברה תורה כלשון בני אדם(ישמעאל דו אמר לשונות כפולות הן 
 )פ"ז הלכה ה'(סוטה כדרכה עיי"ש, ועיין בירושלמי  התורה דברה

איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו, על דעתיה דר"ע 
לשונות ריבויים הם, והיינו שנשלחו כ"ד מרגלים, ור' ישמעאל 

' ם, ולא היו כי אם י"ב מרגלים, דרפליג וס"ל לשונות כפולים ה
ס"ל דלא  איבקע' ור ,ס"ל דיברה תורה כלשון בני אדם שמעאלי

 דיברה תורה כלשון בני אדם עיי"ש.
 

, דר' ישמעאל קיבאעשמעאל ור' יולפי"ז מבואר פלוגתת ר' 
ילפינן לא שון בני אדם, ולפי"ז לשיטתו דס"ל דברה תורה כל

דכל ישראל ערבין זה בזה,  מקרא דכל אלמנה ויתום לא תענון
טא נוהג בהם הכלל חאין יתנייהו בכלל ערבות, ונשים לולפי"ז 

שילכו האנשים לחטוא  לחוש כדי שיזכה חברך, ומעתה אין
ילכו כל שאם היתה עקרה נפקדת ואינו חייש ד , ולכן ס"לעמהן

  .העקרות ויסתתרו
 

ון בני אדם, משא"כ ר"ע לשיטתו דס"ל לא דברה תורה כלש
דכל ישראל ערבין זה לזה, ילפינן מקרא דכל אלמנה וגו' ולפי"ז 

נוהג בהם הכלל חטא כדי ערבות, ו וי"ל דנשים איתנייהו בכלל
הן, ולכן שילכו האנשים לחטוא עמה חברך, וחיישינן שיזכ

 .הקשה א"כ ילכו כל העקרות ויסתתרו
 

עה"פ ויאמר משה אל  ס"ד(-)פרשה גשמות  ש רבהרבמדואיתא 
האלקים מי אנכי, א"ר יהושע בן לוי משל למלך שהשיא את בתו 

ונתן לה שפחה  ופסק ליתן לה מדינה ושפחה אחת מטרונית,
כושית, א"ל חתנו 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 

ז היה למשה אמתלא שלא ולפי" ואנכי אעלך גם עלה עיי"ש,
לילך למצרים, שהרי הקב"ה אמר ואנכי אעלך גם עלה דמשמע 

 שהקב"ה יוציאם.

, ד"ה הטעם הד' )מזמור ק"א(אך כתב בספר חוזה דוד על תהלים 
דמדכפל קרא גם עלה שמע מינה אפילו שלוחו נמי, אך כ"ז הוא 
רק אי ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, אך אי ס"ל דברה 

פינן שלוחו ולא חטא משה במה ה כלשון בני אדם אז לא ילתור
 לילך למצרים עיי"ש. שסירב

 
ובזה יבואר המדרש, דפרעה אמר למשה ולאהרן, אתם למה, 

הקב"ה אמר אנכי אעלך גם עלה, ומדוע לא בא הקב"ה הלא 
לגאול אותם, וע"כ דס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם 

א"כ ודבריכם למה,  במשמע,ומדכפל קרא גם עלה אפילו שלוחו 
דברה תורה כלשון בני אדם, א"כ ילפינן מקרא דכל לא דאי ס"ל 

אלמנה ויתום לא תענון דכל ישראל ערבין זה בזה, ולפי"ז נשים 
איתנייהו בכלל ערבות, ונוהג בהם הכלל חטא כדי שיזכה חברך, 
ומעתה יש לחוש שילכו האנשים לחטוא עמהן, וע"כ מה דכתיב 

 היתה יולדת בצער יולדת בריוחעה זרע היינו שאם ונקתה ונזר
, שהביא אשתו הצדיקת במכשול עוןוכו', ולפי"ז חטא אברהם 

להוציא את ישראל לפני שנשלם הזמן, היאך אתם מבקשים א"כ ו
משום דשאר הגליות ישלימו, הלא צריכין להיות ד' מאות שנה 

 דייקא במצרים ודו"ק.
 
 

 )לבעלה(, האשה נקנית )דף ב.(ן קידושימסכת דאיתא בעוי"ל,  ב(
בשלש דרכים וכו', ופריך הגמרא, מאי שנא הכא דתני האשה 

)בו ובשלוחו ניתני הכא דתני האיש מקדש  )דף מ"א.(נקנית, ומאי שנא התם 

, ומשני, מעיקרא תני לישנא דאורייתא האשה נקנית, האשה מתקדשת(
הקדש, ולבסוף תני לישנא דרבנן האיש מקדש דאסר לה אכו"ע כ

 )דף ב.(יבמות מסכת והקשה האור חדש דלכאורה הרי אמרינן ב
דמידי דאתיא מדרשא חביבא ליה ופתח ביה, וא"כ הו"ל לפתוח 

 בלישנא דרבנן בלשון קידושין עכ"ק. 
 

כתב לתרץ, דהנה עוד  )סי' נ'(ובשו"ת דברי יציב חלק אבהע"ז 
יחות הקשו מפני מה בעינן קרא לשליחות בקדשים, נילוף דין של

בקדשים מקידושין, דהרי גם קידושין הוא ענין של הקדש 
ד"ה ונפשטו, אך זה ליתא  )דף ז.(קידושין מסכת כמש"כ התוס' ב

דזה הוי רק לישנא דרבנן ומה"ת לא הוי שום ענין הקדש, 
ומשו"ה שפיר איצטרך לילף דמהני שליח בקידושין, ואיתא 

חו וכו', ופריך האיש מקדש בו ובשלו )דף מ"א.(קידושין מסכת ב
בגמ' השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיא, אמר רב יוסף מצוה בו 

בענין  )סי' רכ"ח(יותר מבשלוחו וכו' עיי"ש, אך להמבואר בריב"ש 
שליח עושה שליח שכתב,  דיש שני סוגי שליחות, א( שהשליח 
נעשה כמותו ממש והיינו דהשליח כגוף המשלח לגמרי הוא, ב( 

ה מתייחס אל המשלח והו"ל כאלו דרק הפעולה שהשליח עוש
המשלח עשה אותה מעשה אבל השליח אינו כגופו ממש, ובזה 

דגבי גירושין  )דף מ"א.(קידושין מסכת כתב לבאר הא דאיתא ב
ושלח מלמד  ,וכדאמרינן התם ,בעינן קרא דשליח עושה שליח

שהוא עושה שליח וכו' ושלחה מלמד שהשליח עושה שליח, 
 ,מנין ששלוחו של אדם כמותו ,התםואלו גבי פסח דרשינן 
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וכי כל  ,שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים
הקהל שוחטין והלא אינו שוחט אלא אחד, אלא מכאן ששלוחו 
של אדם כמותו, ולא מצרכינן קרא לרבות שהשליח עושה שליח, 

שהרי  נעשה השליח כמותו ממש ,והיינו משום דבשליחות הפסח
ושחטו אותו כל קהל עדת  דכתיבכל הקהל כ קרא השליח בשם

ישראל וא"כ השליח כבעלים לגמרי, ומשו"ה אין צריך לרבות 
א"כ כי  ,דכיון דהשליח הוי כבעלים ממש ,דהשליח עושה שליח

היכא דהבעלים עושים שליח ראשון כמו"כ השליח שהוא כגוף 
הבעלים עושה שליח, משא"כ בגירושין שלא קרא השליח בשם 

א שריבה הכתוב דהבעל יכול לגרש ע"י שליח היינו אל ,הבעל
דפעולת הגירושין יוכל להיות גם ע"י שליח הגם דאין השליח 
כמותו ממש, משו"ה איצטריך קרא לרבות דהשליח יכול לעשות 
שליח עיי"ש, מבואר מזה דבשליחות קדשים הוי השליח כגוף 
 המשלח, א"כ בשליחות כזו דהשליח נעשה כגופו לית בה משום

מצוה בו יותר מבשלוחו, וממילא הו"א כיון דקידושין הו"ל ענין 
דהקדש, א"כ הוי כקדשים ששלוחו כמותו ממש ושוב לא שייך 
בה דין מצוה בו יותר מבשלוחו, אך באמת זה אינו כיון דלשון 
הקדש הוא רק לישנא דרבנן ומה"ת לא הוי שום ענין של הקדש, 

ן קידושין, דבעי לגלות ולזה לא פתח התנא בלישנא דרבנן בלשו
הך דמצוה בו יותר מבשלוחו דייקא בהדי הך דקתני לישנא 
דקידושין דהו"ל ענין של הקדש דאפי"ה מצוה יותר בו בעצמו, 

לאשמעינן  ,ומשו"ה נקט לשון הקדש דהוא לישנא דרבנן בסוף
משו"ה בו  ,דמשום דלשון קידושין הו"ל רק לישנא דרבנן

 ותר מבשלוחו. ובשלוחו דהיינו דמצוה בו י
 

ובזה מבואר אמאי אמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו, כיון 
דבכה"ת אמרינן שלוחו של אדם כמותו, ומעתה מה עדיפות יש 

י מעל ידי שלוחו, ולהנ"ל יובן, דאלקיים המצוה בעצמו יותר 
דהשליח הו"ל כמותו ממש וכגופו דמי, שפיר מצי לקיים  ס"ל

רי השליח נחשב כידא מצוה ע"י שליח אפילו לכתחלה, שה
אריכתא של המשלח והו"ל כאלו המשלח בעצמו קיים המצוה, 

דכל ענין  י ס"לנן שלוחו של אדם כמותו, משא"כ אואז אמרי
השליחות הוא רק לגבי המעשה אבל אינו נחשב כמותו ממש, 
א"כ אמרינן מצוה בו יותר מבשלוחו, דאע"ג שיצא ידי חובתו 

השלימה כאלו הוא עשאו  ע"י שליח אבל אינה באותה מעלת
 בעצמו עכ"ד.

 
שליחות מנלן, דתניא ושלח מלמד  )שם(קידושין מסכת ואיתא ב

שהוא עושה שליח, ושלחה מלמד שהיא עושה שליח וכו', ואלא 
האומר לשלוחו צא תרום תורם כדעת בעל הבית וכו'  ,הא דתנן

מה לגירושין שכן  ,, וכי תימא דיליף מגירושין)דשליח תורם(מנלן 
 )כן תרימו גם אתם והאי גם יתירא הוא(ישנן חול, אמר קרא אתם גם אתם 

לרבות את השליח, ועוד איכא לימוד דשליחות מהני מדר' 
יהושע בן קרחה, דאמר ר' יהושע בן קרחה מנין ששלוחו של 
אדם כמותו, שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין 

ט אלא אחד, אלא הערבים, וכי כל הקהל שוחטין והלא אינו שוח
מכאן ששלוחו של אדם כמותו, ופריך הגמ' לא לכתוב רחמנא 

בתרומה ותיתי מגירושין וקדשים, ומשני ה"נ, ואלא אתם גם 
אתם למה לי, מיבעיא ליה לכדר' ינאי, דאמר ר' ינאי גם אתם מה 
אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית, ופריך הא למה לי קרא 

פקא, דאמר ר' חייא בר אבא אמר מדר' חייא בר אבא אריו"ח נ
ריו"ח, אין העבד נעשה שליח לקבל גט מיד בעלה של אשה לפי 
שאינו בתורת גיטין וקידושין, ומשני, איצטריך סד"א עבד דלאו 

אבל עכו"ם הואיל ואיתא בתרומה  ,בר היתירא הוא כלל
אימא  ,דתנן העכו"ם והכותי שתרמו תרומתן תרומה ,דנפשיה

"ל, ולר' שמעון דפטר דתנן תרומת עכו"ם שליח נמי עביד קמ
אתם גם אתם למ"ל,  ,מדמעת וחייבין עליה חומש ור"ש פוטר

איצטריך סד"א הואיל ואמר מר אתם ולא אריסין אתם  ,ומשני
ולא שותפין אתם ולא אפוטרופוס אתם ולא התורם את שאינו 

 שלו אימא אתם ולא שלוחכם קמ"ל עיי"ש.
 

כתב, עושה אדם שליח  פ"ד ה"א()והנה הרמב"ם בהל' תרומות 
להפריש לו תרומות ומעשרות שנאמר כן תרימו גם אתם לרבות 

הכל כשרין לשליחות חוץ  הי"ז(-)פ"גאת השליח, וכ"כ בהל' אישות 
מחרש שוטה וקטן לפי שאינן בני דעת, והגוי לפי שאינו בן ברית 
ונאמר כן תרימו גם אתם לרבות השליח, ומה אתם בני ברית אף 

חכם בן ברית להוציא את הגוי עיי"ש, והקשו המפ' דהרי שלו
בגמ' קידושין הנ"ל מבואר דילפינן שליחות בתרומה מגירושין 
וקדשים, ורק אליבא דר"ש דממעט שותפין בעי קרא מיוחד 
לתרומה, וא"כ לדידן דקיי"ל דשותף שתרם תרומתו תרומה, עיין 

יוחד לשליחות ולא קיי"ל כר"ש, לא בעינן קרא מ)שם ה"ח(ברמב"ם 
 בתרומה עכ"ק.

 
כתב ליישב, עפימש"כ  )סי' ל"ה אות ב'(ובספר תאומי צביה אבהע"ז 

דשלוחו של אדם ריב"ק יליף בהא ד )שם(קידושין מסכת הר"ן ב
 ,דכתיב ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים ,כמותו

וכי כל הקהל שוחטין והלא אינו שוחט אלא אחד וכו', וכתב 
, דנפקא לן מדכתיב תזבח שלא יהו שנים שוחטין זבח הר"ן וז"ל

ואפי"ה אמר רחמנא ושחטו  ,)דף כ"ט.(חולין מסכת אחד כדאיתא ב
והיינו משום שהוא שוחט בשביל כולם  ,דמשמע שכולם ישחטו

ובשליחותם ושלוחו של אדם כמותו עכ"ד, וכוונתו י"ל דכתיב 
פסח ועז"א ולקח הוא ושכנו הקרוב דמיירי בב' שותפין באותו ה

ושחטו אותו וגו' והלא שנים אינן רשאים לשחוט זבח אחד, 
וע"כ דכאשר עושה בשליחותו הו"ל כמותו, ]ועיין בחידושי 

שכתב וז"ל, ריב"ק דריש אותו לשוחט  )שם(הרמב"ן בקידושין 
וה"ק ושחט אותו האיש שהוא כל קהל עדת ישראל כלומר שהוא 

ם רבים קאי עכ"ל[, שלוחם והיינו דכתיב ושחטו משום דבמקו
ואולם כ"ז א"ש למ"ד דאין שנים שוחטין זבח אחד, אבל 

דשנים שוחטין  )פ"א ה"ה(הרמב"ם דפסק בהל' פסולי המוקדשין 
זבח אחד, שוב אין יכולין ללמוד שליחות מקרא דושחטו אותו, 
די"ל דמ"ש ושחטו היינו דשנים יכולין לשחוט אותו הזבח, ולכן 

גבי תרומה דליכא למילף מגירושין שפיר צריך קרא לשליחות 
דהוי חול אצל תרומה, ולכן הביא הרמב"ם דילפינן שליחות 

 בתרומה מאתם גם אתם עכ"ד.  



 

 ט 

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

ואמרינן לקמן תזבחהו כתיב לרצונכם תזבחוהו  )ד"ה תזבח(ופירש"י 
ויש אם למסורת, תזבח משמע דלשוחט יחידי קאמר ולא לשנים 
מדלא כתיב תזבחוהו, ומדכתיב הוא 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 

ינן תזבחהו שלא יהא שנים שוחטים זבח אחד, ולפי"ז ר' דרש
יהושע בן קרחה דיליף שליחות מקרא דושחטו וגו', ומשום דאין 
שנים שוחטין זבח אחד, ע"כ דס"ל יש אם למסורת, ועיין בספר 

 .)כלל קפ"ג אות י"ז(בית האוצר ח"א 
 
נודע הקושיא דהיאך יצאו ישראל ממצרים קודם הזמן, דהגזירה ו

ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, וא"כ איך יצאו אחרי  היתה
 ,)פרק א' סי' ד'(היותם במצרים רק רד"ו שנים, וכתב בספר קרבן שבת 

א"כ גם הוא בכלל  ,דאי אמרינן דישמעאל הוה בנו של אאע"ה
הגזירה דכי גר יהיה זרעך, ולא יצאו ישראל ממצרים קודם הזמן, 

  .ישמעאל עכ"ד דהחצי מן הד' מאות שנים מוטל על
 

והנה איכא שני טעמים על שנשתעבדו בני ישראל בגלות מצרים,  
 ,אמר ר' חמא בן גוריא אמר רב ,)דף י:(שבת מסכת איתא בא(, 

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

איתא , ב( דו אבותינו למצרים עיי"ש,אחיו, ונתגלגל הדבר ויר
 מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו ,)דף ל"ב.(ם במסכת נדרי

מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה  בניו למצרים רד"ו שנים,
שנאמר במה אדע כי  )שהגדיל לישאל על מדותיו של הקב"ה שאמר במה אדע(

 עיי"ש.  האירשנ
 

גלות אי אמרינן דדעמים, החילוק בין הנך שני טוכתבו המפ' 
 שייך להשתעבדביל חטאו של אאע"ה, אז י"ל דמצרים הוא בש

, בארץ לא להם וגו' עשו, דכתיב כי גר יהיה זרעךישמעאל ובגם 
, שטען משה למה נשתעבדו כ"ב(-)שמות פרשה הוכדאיתא במדרש רבה 

אלו יותר מכל האומות, אם בשביל אברהם אבינו, הרי גם עשיו 
ו של אברהם הם והיה לך להשתעבד בהם כמו וישמעאל בני

בשביל חטא דהגלות הוא  י אמרינןמשא"כ אבישראל עיי"ש, 
לפי"ז ליכא חיוב על ישמעאל ועשיו לסבול עול  דמכירת יוסף,

חיוב הגלות  גלות, כיון דלא היה להם חלק במכירת יוסף, ולפי"ז
 הוא רק על בני ישראל ולא על בני ישמעאל ובני עשו עכ"ד.

 

דכוונת אאע"ה היתה  ,כתב )פ' אמור(ובספר משנת רבי אליעזר 
דאברהם לא שאל  ,כתב )פרשת לך(באמרו במה אדע, דהחזקוני 

מהקב"ה אות על הבטחת הארץ, אלא היה דואג על הבטחה זו 
שכל הבטחותיו של הקב"ה הם על תנאי אם יקיימו מצוותיו, 

תנאי  ולכן בקש הברית מאת הקב"ה שהרי שבועותיו הם בלא
עכ"ד, ולכאורה היכן מצינו שהבטחת הקב"ה היה בתנאי שיהיו 

כי את כל  ט"ו(-)פרשת לך י"גבניו ראויים לכך, הלא הבטחת הקב"ה 
הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם נאמרה 

ויאמר אלקים זאת  ,י"ג(-)פרשה טבסתמא, וי"ל דכתיב בפרשת נח 
ם ובין כל נפש חיה אשר אות הברית אשר אני נתן בני וביניכ

אתכם לדרת עולם, וכתב רשיז"ל וז"ל, נכתב חסר שיש דורות 
שלא הוצרכו לאות לפי שצדיקים גמורים היו כמו דורו של 
חזקיהו מלך יהודה ודורו של ר' שמעון בן יוחאי עכ"ל, הרי דכל 
מקום דכתיב דרת חסר יש לפרש דלמעוטי שלא כל הדורות 

 ה גם לגבי הבטחת נחלת הארץ העתידין שווין בכך, ומעת
והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין  ז(-)פרשה י"זדכתיב בפרשת לך 

זרעך אחריך לדרתם לברית עולם, להיות לך לאלקים ולזרעך 
אחריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ 

לדרתם חסר וי"ו, יש לפרש שלא יהיו כל כנען וגו', דכתיב 
בה, דרק כאשר יהיו צדיקים גמורים יזכו לרשת  הדורות שווין

את הארץ, ולכן שאל אברהם אבינו במה אדע שבניי יהיו צדיקים 
וירשנו, דלמא ח"ו לא יהיו בני צדיקים ולא יזכו בארץ, וכתב שם 
דכ"ז אתיא אי ס"ל יש אם למסורת ודייקינן לדרתם חסר כתיב 

י ס"ל וי"ל דלא חטא אאע"ה במה ששאל במה אדע, משא"כ א
יש אם למקרא אז לדורותם מלא קרינן ולא ממעטינן שלא יהיו 

 כל הדורות שווין עיי"ש.
 

"ה אמר אנכי ואר דברי המדרש, אתם למה, הרי הקבומעתה יב
דאתם שלוחו של הקב"ה ושלוחו  ,אעלך גם עלה, ומה תאמרו

של אדם כמותו, הלא קיי"ל מצוה בו יותר מבשלוחו, וע"כ דס"ל 
, דילפינן שליחות מדרשת ר' ופו של המשלחדהשליח הוא כג

יהושע בן קרחה, וע"כ דשנים אין שוחטין זבח אחד, וס"ל יש 
אם למסורת, ולפי"ז לא חטא אאע"ה במה שאמר במה אדע, 

חיוב  גזירת הגלות הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, ולפי"זו
 ובני עשו, ישמעאלהגלות הוא רק על בני ישראל ולא על בני 

הזמן, ומעתה ודבריכם למה, הרי לא הגיע הזמן ולא נשלם 
 להוציא את בני ישראל ודו"ק.
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