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 פ"גשנת תש

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ 
והיה ולעיל מינייה כתיב  פלשתים כי קרוב הוא וגו':

לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו 
 ה' ממצרים:

 
 )בפרשתן(בספר כרם חמד ד הנבס"ד לפרש סמיכות הפרשיות,ו

 ,ה.("ל)דף קידושין מסכת כתב, דלכן כתיב ידכה בה"א, דאיתא ב
דיליף רב אחא בר יעקב דנשים פטורות ממצות עשה שהזמן 

 הלאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהי הגרמא, דכתיב והי
תורת ה' בפיך, הוקשה כל התורה כולה לתפילין, מה תפילין 
מצות עשה שהז"ג ונשים פטורות, אף כל מצות עשה שהזמן 

טעמא שכתבה  , וא"כ י"ל דהיינועיי"ש גרמא נשים פטורות
לרמז על חמשה חומשי  ,התורה ה"א יתירה בפרשת תפילין

 תורה שהוקשו לתפילין.
 

, תנו רבנן, )דף קט"ו:(איתא במסכת שבת אך י"ל דתליא בזה, ד
ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקב"ה 

ע )בתחלה ובסוף ויהי בנסומלמעלה ומלמטה  )להבדילה מן הסמוכות לה(סימניות 

)שאינה ראויה לכאן דלאו בהליכות מסעות משתעי , לומר שאין זה מקומה הארון(

, רבי אומר לא מן לעיל מיניה אלא בדגלים היתה ראויה ליכתב בפרשת במדבר סיני(
)לא זה השם של טעמי הסימניות דמקומה היא דפרשה זו בתחלת מסע שנסעו השם הוא זה 

, ש השני בשנה השנית בעשרים לחדש נעלה הענן וגו'(מהר סיני דאיירי לעיל מיניה ויהי בחוד
  .אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו

 
כמאן אזלא הא דא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, חצבה 

)דפרשה זו ספר לעצמו נמצא שלמעלה עמודיה שבעה אלו שבעה ספרי תורה 

כמאן  ,ק לג' ספרים(ספר לעצמו ושלמטה ספר לעצמו הואיל וזה מקומה נמצא ספר וידבר נחל
כר', מאן תנא דפליג עליה דר', רשב"ג הוא, דתניא רשב"ג 

)לעתיד שיהו כל הפורעניות בטלין ולא ידאגו לפורענות ויצר אומר, עתידה פרשה זו 

שתיעקר מכאן ותכתב במקומה, ולמה כתבה כאן כדי  הרע בטל(
להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה, פורענות 

אי היא ויהי העם כמתאוננים, פורענות ראשונה ויסעו שנייה מ
)בתוך ג' ימים למסעם מהר ה' וא"ר חמא בר' חנינא שסרו מאחרי ה' 

, והיכן מקומה, אמר התאוו האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד בהקב"ה(
, ומעתה למאן דס"ל דאיכא ז' ספרי רב אשי בדגלים עיי"ש

 תורות אי אפשר לומר כן עכ"ד.
 

דקרא חצבה  שיםרולמ"ד דס"ל ה' ספרי תורות הם, כתבו המפ
, )דף קכ"א:( תראא בבעמודיה שבעה קאי להא דאיתא במסכת ב

            תנו רבנן, שבעה קפלו את כל העולם כולו, משותלח ראה 
    את אדם, שם ראה את משותלח, יעקב ראה את שם, עמרם 
             ראה את יעקב, אחיה השילומי ראה את עמרם, אליהו ראה 

             וכתב המהרש"א, והן  .וני, ועדיין הוא קייםאת אחיה השיל
שהעולם  )דף י"ב:(עמודי העולם שאמרו במסכת חגיגה  בעהשהן 

עמודין שנאמר חצבה עמודיה שבעה עיי"ש  בעהשעומד על 
 עכ"ד. 

 
, דהאי תנא לא ס"ל חנוך זה מטטרון, שאם )שם(וכתב הרשב"ם 

כן הו"ל למימר שנים קפלו את כל העולם, דהאי תנא דסדר 
ם הוא, וס"ל דהאי ואיננו כי לקח אותו אלקים, היינו שמת עול

, דלפי"ז )פרשת בלק(בחצי ימיו עיי"ש, וכתב בספר כרם חמד 
מוכרחין לומר דהאי תנא לא ס"ל הא דאמר ר' יוחנן במסכת 

יעקב אבינו לא מת, אלא כאידך מ"ד דס"ל יעקב  )דף ה:(תענית 
רבעה קפלו את אבינו מת, דאי לא תימא הכי הוה ליה למימר א

  .כל העולם עכ"ד
 

כתב, דהשבטים חלקו על  )אות נ"ג(ובספר בנין דוד פרשת וישב 
יוסף על אמרו כי הוא אשר ימלוך עליהם, וסברו דזה לא יתכן 
כיון שיוסף בא מביאה פסולה, שהרי יעקב נשא את רחל 
באיסור שתי אחיות, ואינו הגון למלכות דכתיב מקרב אחיך 

ממובחר  )דף פ"ח.(דרשינן במסכת ב"ק תשים עליך מלך ו
, דאמר דואג )דף ע"ו:(שבאחיך, ]וכן איתא במסכת יבמות 

האדומי לשאול, עד שאתה משאיל על דוד אם הוא הגון 
למלכות אם לאו, שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל, מ"ט דקאתי 
מרות המואביה וכו' עיי"ש[, וה"נ ביוסף שבא מביאת איסור 

 ך.אינו ראוי להיות מל
 
כתב הטעם דלקח יעקב שתי  ה(-)פרשה כ"ו תולדות רשתהרמב"ן פו

אחיות אף דעתידה התורה לאסור, משום דהאבות לא קיימו 
, ויעקב כשלקח שתי ל"התורה אלא בארץ ישראל ולא בחו

  .ל"בחו, וכן עמרם לקח את יוכבד דודתו ל"בחואחיות היה 
 

ן לא הוליך דלכ ,ז(-מ"חפרשה )ויחי  רשתולפי"ז כתב הרמב"ן בפ
למערת המכפלה, כדי שלא יקבור שם שתי  יעקב את רחל

אחיות, כי יבוש מאבותיו, ולאה היא הנשאת לו ראשונה 
בהיתר, ורחל באהבתו אותה בנדר אשר נדר לה לקחה עיי"ש, 

רחל בכניסתה לא"י כדי שלא דלכן מתה , )בזוהר חדש(וכן איתא 
 יבוא יעקב לא"י עם שתי אחיות עיי"ש.



 

 
ב תשפ"ג דף  בשלחפרשת הואיל משה   

דליעקב היה מותר ב' כתב לתרץ,  )סי' תרצ"ו(רדב"ז בשו"ת האך 
אחיות שהיה מהמרכבה משכינה הקדושה וצורתו חקוקה 

א"ר  ,(.)דף י"חבכסא הכבוד ונקרא אל, כדאיתא במסכת מגילה 
שנאמר ויצב  ,מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל ,אחא א"ר אלעזר

 הלי דאי ס"ד למזבח קרא ,ל אלקי ישראלאשם מזבח ויקרא לו 
 ,לאאלא ויקרא לו ליעקב  ה,ויקרא לו יעקב מיבעי לי ,לאיעקב 

דאיסור עריות הוא וכיון אלקי ישראל ע"כ הגמ',  ,לאומי קראו 
משום דבפמליא של מעלה הוי זיווגי המדות בבחינת עריות 

 הכביכול, ואסור להשתמש בשרביטו של מלך, וכיון שיעקב הי
של מלך, ושפיר נשא בבחינת אל הותר לו להשתמש בשרביטו 

 .שתי אחיות עכ"ד
 
              דאף אי נימא דיעקב לא  ,כתב (ויחי רשתפ)בספר חמודי צבי ו

 חטא בשתי אחיות כיון שנשאן בחו"ל, עכ"ז י"ל דלענין זה 
הוי ביאה אסורה שיכולים לדון את יוסף ע"ש סופו, כמו 
שמצינו בבן סורר ומורה דאף שאביו נשא בהיתר היפת תואר, 

צם היא אסורה, ורק שהתורה התירתו בעת מ"מ כיון שבע
             מלחמה, נחשב הבן כנולד באיסור ודנין אותו ע"ש סופו, 
ה"ה י"ל גבי יעקב דאף שבהיתר נשא את רחל מ"מ כלפי זה 
נחשב יוסף כנולד באיסור דיכולים לדונו ע"ש סופו עיי"ש, 
ומוכח מזה דאפילו אי אמרינן דיעקב לא חטא בשתי אחיות 

עדיין היה אפשר לדון את  ,שמר את התורהמשום דבחו"ל לא 
 יוסף ע"ש סופו.

 
דלכן אמרינן דיעקב  ,כתב )פרשת ויצא(חידושי הגרשוני ספר וב

משום  ,אבינו לא מת ונשאר בחיים יותר מן אברהם ויצחק
 שהוא נקרא אל עיי"ש.

 
דהקב"ה אמר ונודע דטענת פרעה היתה דלא נשלם הזמן, 

לא להם ארבע מאות שנה זרעך בארץ  הלאאע"ה כי גר יהי
דזהו רק אי נימא  ,ואכתי לא הגיע הזמן, אמנם המפרשים כתבו

דגלות מצרים הוא בשביל חטאו של אאע"ה, אז צריכין להיות 
אי נימא דהגלות היתה בשביל חטא ד' מאות שנה, משא"כ 

דמכירת יוסף אז סגי ברד"ו שנים, כי במכירת יוסף פגמו 
ריא כ"ו, ובמכירה היו השבטים בשם הוי"ה שהוא בגימט

עשרת השבטים, וי' פעמים כ"ו עולה ר"ס והיו צריכים להיות 
ר"ס שנים במצרים, אלא בזכות שיקבלו ישראל את התורה 
שיש בו חמשים שערי בינה הסירו חמשים שנים מר"ס ונשאר 
ר"י, ופירשו בזה הפסוק וירא ה' כי "סר" לראות כי מתחלה 

 .ערבי נחל דרוש ב' לפסח(ספרעיין ב)היה החשבון של ר"ס שנה עכ"ד 
 
דממה שהיה צריך לשליחת כתב,  )בפרשתן(ישמח משה בספר ו

  .פרעה נשמע שלא נשלם הזמן עיי"ש
 

ומעתה מבואר סמיכת הפרשיות, דכתיב ידכה בה"א יתירה, 
לרמז דחמשה חומשי תורות איכא, ולפי"ז קרא חצבה עמודיה 

ס"ל יעקב אבינו שבעה קאי על שבעה שקפלו העולם, ומעתה 

מת, וע"כ דלא נקרא אל, והא דנשא שתי אחיות משום דלא 
קיימו התורה בחו"ל, ומעתה איכא פגם בנשיאת שתי אחיות, 
והשבטים יכולים לדונו על שם סופו, ומעתה ליכא חטא 
דמכירת יוסף, וסיבת הגלות הוא בשביל חטא של אאע"ה, 

ולכן ויהי ועדיין לא נשלם הזמן, והוצרכו לשילוח פרעה, 
 בשלח פרעה את העם ודו"ק.

 
 

)דף דובהגדה של פסח בית אברהם פיסקא מה נשתנה  עוי"ל, ב(

כתב, דלכן יצאו ישראל ממצרים קודם זמנם, לפי שמגיע  י"ט:(
חלק גם לעשיו, אך הקשה כיון דיעקב קנה הבכורה מעשיו, 
וכיון דבכור נוטל פי שנים, וא"כ עדיין לא נשלם הזמן, דהרי 

יה שני חלקים מגזירת ארבע מאות שנה, אך י"ל, דהלא לא ה
דהבכור אינו נוטל פי שנים בראוי  )סי' רע"ח סעיף ד'(קיי"ל בחו"מ 

כבמוחזק, וא"כ ה"נ לא היה צריך ליטול פי שנים בגלות, דהרי 
הגלות בימי יצחק ראוי היה, ולא עדיף משאר ירושות, והביא 

לפי שהאותיות  בשם האריז"ל רמז שהבכור נוטל פי שנים,
בכ"ר הם כפולות להאותיות שלפניו, הב' הוא כפל הא', הכ' 
הוא כפל היו"ד, הר' הוא כפל הק', ובתורה כתיב בכר חסר, 
רמז שבכור נוטל פי שנים, וכמו שהאותיות אלו הם כפל 
להאותיות שלפניו ולא להאותיות שלאחריו, ה"נ בכור נוטל פי 

 שנים במוחזק ולא בראוי ע"כ.
 

רש איתא פלוגתא אם האותיות המה כסדר אבג"ד, או ובמד
בדרך תשר"ק, ולפי"ז נמצא אם האותיות כסדר נאמרו היינו 
אבג"ד, שפיר הוי האותיות בכ"ר כפולות להאותיות שלפניו, 
אבל אי נימא דהאותיות ניתנו בדרך תשר"ק, א"כ נמצא 
דהאותיות בכ"ר המה כפולות להאותיות שלאחריהן, והיינו 

ת העתידות לבוא, וא"כ ממילא נסתר הנ"ל, ואדרבה להאותיו
צריכין לומר דבכור נוטל פי שנים גם בראוי, וממילא גם יעקב 
נוטל פי שנים בגלות, ולפי"ז אכתי לא נשלם הזמן במצרים, 
נמצא לפי"ז דאם הולכין בסדר אבג"ד אז הבכור אינו נוטל 

תיות חלק בראוי, דהרי אותיות בכ"ר אינו כפולות כי אם להאו
שהיו, וא"כ ישראל אין נוטלין פי שנים בגלות מצרים, ושפיר 

 יצאו בזמנם עכ"ד.
 

                 כתב וז"ל, כי הנה  )דף שס"ג.(ובספר שם דוד פרשת מטות 
               נודע לכל מי שיש לו מוח בקדקדו, שעיקר כוונת תפילין 
הוא להניח שם שד"י על ראשו וזרועו, כדאיתא במסכת שבת 

של תפילין הלכה למשה מסיני וכו', , אמר אביי, שי"ן )דף כ"ח:(
ופירש"י שין של תפילין שיהא העור נקמט מבחוץ ג' קמטין 
  ודומה לשי"ן, והרצועה נקשרת כמין דל"ת, ויש רצועה 
כפופה כמין יו"ד, דהיינו שד"י עיי"ש, אכן לפי"ז היה ראוי 
              להקדים תפילין של ראש תחלה שהוא השי"ן והדל"ת, 

             היו"ד, כסדר כתיבתו שד"י,  ואחר כך להניח של יד שהוא
אבל כמו שאנחנו מניחין של יד תחלה, א"כ השם שד"י בא 

 בהיפך, היו"ד קודם לשי"ן דל"ת. 



 

 
ג תשפ"ג דף  בשלחפרשת הואיל משה   

אמנם הנפקא מינה בזה בסברא זו הוא, אי צריך להניח 
התפילין כסדר כתיב שם שד"י בתורה הכתוב לפנינו למטה, 
ואז צריך להניח של ראש קודם של יד, שי"ן דל"ת קודם 
ליו"ד, או להיפך שצריך להקדים להניח של יד שהוא היו"ד 
קודם של ראש שהוא השי"ן דל"ת, כסדר כתיבת התורה 

, )דף ק"ה.(למעלה, כי הנה מצינו שדרשו חז"ל במסכת שבת 
אנכ"י נוטריקון אנא נפשי כתיבה יהיבה, רבנן אמרי אמירה 
נעימה כתיבה יהיבה, איכא דאמרי אנכי למפרע יהיבה כתיבה 

)פרשה נאמנין אמריה, ועל דרך זה איתא במדרש בראשית רבה 

שדרשו פחז כמים, חד אמר פחזת חטאת וכו', וחד אמר  ד(-צ"ח
להיפך זעת חרדת וכו', וכן רבים כהנה, וצריך להבין מאי 

 בינייהו ובמאי פליגי אי דרשינן כסדר הכתוב או להיפך.
 

              ת תרומה()פרשונראה לי דפליגי בהא, דאיתא בילקוט ראובני 
ד"ה ככל אשר אני מראה, תתהפך כחומר חותם, למעלה 
התורה כתובה דרך תשר"ק, וא"כ יש לנו ג"כ לדרוש התורה 
בהיפך אתוון כמו שכתבוה למעלה, וא"כ פליגי בזה, מאן 
דדרש אנכי וכל הפסוקים כסדר, ס"ל דדרשינן כמו שהתורה 

בה כתובה לפנינו, ומאן דדרש להיפך דורש כמו שהתורה כתו
 למעלה.

 
נמצא, דאי דרשינן התורה דרך תשר"ק כמו שהיא כתובה 
למעלה, א"כ יש להניח תפילין של יד קודם לתפילין של ראש, 
כי זהו דרך תשר"ק, תתהפך כחומר חותם, להיפך מכתיבה שם 
שד"י למטה, ועל כן יש להקדים תחלה יו"ד של יד ואחר כך 

כ"כ בספר שי"ן דל"ת של ראש עיי"ש מה שהאריך בזה, ו
 .)מאמר פ"ו(ברכה משולשת 

 
דממה שהיה צריך לשליחת והבאנו מש"כ בספר ישמח משה, 

 .פרעה נשמע שלא נשלם הזמן עיי"ש
 

ולפי"ז מובן הסמיכות, דמסיים והיה לאות על ידכה והדר 
ולטוטפת בין עיניך, דמניחין תפילין של יד קודם לתפילין של 

צריכין לומר דבכור  ראש, כי זהו דרך תשר"ק, ובדרך תשר"ק
נוטל פי שנים גם בראוי, וממילא גם יעקב נוטל פי שנים 
בגלות, ולפי"ז אכתי לא נשלם הזמן במצרים, ולכן ויהי בשלח 

 פרעה את העם, דהוצרכו לשליחת פרעה ודו"ק.
 
כתב לבאר למה מניחין  )פרשת מטות(דבספר עצי חיים  עוי"ל, (ג

דאיתא במדרש שיר קודם תפילין של יד ואח"כ של ראש, 
, שערך כעדר העזים, עדרים שהלכו למלחמת ו(-)פ"דהשירים 

מדין, שעלו מן הרחצה, שלא הקדים אחד מהן תפילין של 
ראש לתפילין של יד, כחוט השני שפתותיך, שאמרו למשה 

 עבדיך נשאו את ראש וגו' עיי"ש. 
 

, כשהוא מניח )דף ל"ו.(וביאר הענין, דאיתא במסכת מנחות 
ן, מניח של יד ואחר כך של ראש, דכתיב וקשרתם לאות תפילי

על ידיך, והדר והיו לטוטפות בין עיניך, ויש ליתן טעם לזה, 
, דבתפילין של יד )סי' כ"ה(על פי מש"כ בבית יוסף חאו"ח 

משעבד אדם את גופו לה', ובתפילין של ראש משעבד הנשמה 
ק אדם לעולם יעסו )דף נ:(שבמוחו לה', ואיתא במסכת פסחים 

  .בתורה אע"ג שאינה לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה
 

ולפי"ז י"ל, דלכן מניחין של יד תחילה לשעבד גופו לעבודת 
הבורא ב"ה, דהרי גם בעבודה שלא לשמה הרי גופו משועבד 
לעבודת הש"י, רק שהוא אינה זכה וברורה במחשבות לבו, 

ו ואח"כ יניח של ראש לשעבד בזה גם הנשמה שבמוח, היינ
                              שיעשה גם בכל כוונתו ומחשבתו לשמה, והיינו שמתוך 
שלא לשמה בא לשמה, ולכן צריך להניח קודם של יד דמשמע 
גם שלא לשמה, ואח"כ של ראש שהוא מורה על העבודה של 

 לשמה.
 

, והיה כאשר ירים )דף כ"ט:(ומבאר בזה מה דאיתא במסכת ר"ה 
ת מלחמה משה ידו וגבר ישראל וגו', וכי ידיו של משה עושו

או שוברות מלחמה, אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל 
מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים 
היו מתגברים ואם לאו היו נופלים עיי"ש, ולהנ"ל י"ל, 
דהמשנה מתמה וכי ידיו עושות מלחמה, ר"ל וכי בשביל ידיו 
 לחוד היינו במה שמשעבדין גופו לחוד, ר"ל היינו עבודה

אפילו שלא לשמה, בזה לבד גם כן היו מנצחין המלחמה, הרי 
עיקר ותכלית העבודה הוא שיהא הכל לשמו יתברך, וע"ז 
מתרץ, כל זמן שהיו מסתכלין כלפי מעלה, היינו גם לשעבד 
הנשמה שהיא למעלה במוח שבראש ומשעבדין גם את לבם 
לאביהם שבשמים, וכאשר ירים את ידו למעלה לשעבד את 

 עשות הכל לשמה, בזה היו מתגברין.הגוף ל
 

וזהו שאמר המדרש, שערך כעדר העזים שעלו מן הרחצה, 
                עדרים שהלכו למלחמת מדין, שלא הקדימו תפילין של 
  ראש לשל יד, שעל זה הטעם הקדימו תפילין של יד לשל 
ראש, כדי שיזכו לעשות הכל לשמו יתברך, ומתוך שלא לשמה 

לשמה ומסתכלין כלפי באו לשמה, ומזה כי עבודתם היה 
 מעלה, ולכן היו מתגברים, כחוט השני שפתותיך, במה 
שאמרו עבדיך נשאו ראש, היינו שהרימו ראש כלפי מעלה, 
 לשעבד הכוונה והנשמה שבמוח, וזהו על מה שהקדימו של 

 יד לשל ראש עכ"ד.
 

)שהעבירו ר"ג מנשיאתו אותו היום  ,תנא ,)דף כ"ח.(ברכות מסכת ואיתא ב

סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות  ,ראב"ע לנשיא( ואוקי את
ר"ג מכריז ואומר כל תלמיד שאין  הלתלמידים ליכנס, שהי

תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש, ההוא יומא אתוספו כמה 
ספסלי וכו' עיי"ש, הרי דפליגי אי מותרין ללמוד שלא לשמה, 

מניח לבית המדרש כ"א ת"ח שתוכו כברו,  הדר"ג לא הי
ב"ע ס"ל דלעולם ילמוד אדם תורה ומצות אף שלא לשמה ורא

 דמתוך שלא לשמה בא לשמה.
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י כתב, די"ל דפלוגתתם תליא א )דף כ"א: מדפה"ס(ובספר יד אבישלום 
 ס"לתפלות כנגד תמידין תיקנום או כנגד אבות תיקנום, דאי  ס"ל

דכנגד תמידין תיקנום, א"כ כמו דבקרבן אמרינן דמחשבה 
תפילה אמרינן דמחשבה פוסלת כמבואר בשו"ע מפגלת בו, כן ב

, ולפי"ז י"ל דפירוש הפסוק ולעבדו בכל לבבכם )סי' צ"ח(או"ח 
ואמרינן איזו עבודה שהוא בלב זו תפלה כפירש"י בחומש, היינו 

כל על דצריך כוונה, ולא קאי כפשוטו דולעבדו בכל לבבכם 
 י' יהושע בן לוהתורה והמצוות, וכיון דאיפסקי הילכתא כר

לכן הכריעו ללמוד תורה אפילו  ,דתפלות כנגד תמידין תקנום
ונתנו רשות לכל מי ומתוך שלא לשמה בא לשמה, שלא לשמה, 

שרוצה ליכנס יכנס, אבל ר"ג אזיל לשיטתו דתפלות אבות תקנום 
ואינה דוגמת קרבן ואין צריך כוונה לתפלה, ופירושא ולעבדו 

ולכן לא  ,ד לשמהבכל לבבכם קאי אתורה ומצות ובעינן ללמו
 נתן רשות ללומדי תורה שלא לשמה לכנוס וכו' עיי"ש.

 
, אמר רב הונא בריה דרב )דף כ"ג:(ואיתא במסכת קידושין 

שלוחי דרחמנא נינהו, דאי  )לענין הקרבת קרבנות(יהושע, הני כהני 
סלקא דעתך שלוחי דידן נינהו מי איכא מידי דאנן לא מצי 

 ,)ד"ה דאמר("ש, והקשו התוס' עבדינן ואינהו מצי עבדי עיי
מיבעיא ליה להגמ' אי כהני שלוחי דידן  )דף ל"ה:(דבמסכת נדרים 

נינהו או שלוחי דרחמנא, ולא איפשטא האיבעיא, ולמה לא 
 פשטוה מהא דר"ה בריה דרב יהושע עכ"ק. 

 
כתב לתרץ  ה"א(-)פ"אובספר בנין שלמה על הרמב"ם הל' תפלה 

פריך הגמרא  )שם(כת קידושין קושית התוס' הנ"ל, דהנה במס
על ר"ה בריה דרב יהושע, ולא, הא עבדא דאיהו לא מצי מקבל 
גיטיה ושליח מצי משוי, ומשני, ולא היא, ישראל לא שייכי 

, עבד שייך בגיטין, )שיהיו הן עובדים את העבודה(בתורת קרבנות כלל 
דתניא, נראין הדברים שהעבד מקבל גיטו של חבירו מיד רבו 

)אם אינו מקבל גיטו משום דלא יצא הגט מרשות רבו מקבל הוא גט לחברו שאינו רו של חבי

, אבל לא מיד רבו עבדו של רבו אלא של איש אחר דהא יצא הגט לרשות שאינו שלו(
עיי"ש, הרי מזה דאם שייך במקצת  )אם היו שניהם של איש אחד(שלו 

אותו דבר הו"ל בגדר מצי עבד דמצי משוי שליח, ולפי"ז 
מ"ד דתפלות כנגד תמידין תקנום, א"כ ישראל נמי איתנייהו ל

בתורת קרבנות דהרי רמיא עליה חובת תפלה, וא"כ י"ל 
דמשו"ה כהני הוי שלוחי דידן כיון דכל ישראל נחשבו בגדר 
איתנייהו במקצת תורת קרבנות משום דתפלות כנגד תמידין 

ק"כ  )סי'תקנום והו"ל התפלה כעין עבודה, ועיין בטו"ז או"ח 

דלחד פירושא ואשי ישראל הכוונה על התפילות, דתפילה  סק"א(
אשי ישראל, הרי שהתפלה בגדר  דהוא נגד הקרבנות נקרא

 עבודת קרבנות, ומשו"ה שפיר י"ל דכהנים הוי שלוחי דידן. 
 

ובזה מתורץ קו' התוס', די"ל דר"ה בריה דרב יהושע ס"ל 
ה הו"ל בכלל דתפלות כנגד אבות תקנום, ולכן לדידיה העבוד

מידי דלא מצי עביד, וע"כ ס"ל דכהנים הוי שלוחי דרחמנא, אבל 
נדרים קאי להמ"ד דתפלות כנגד תמידין תקנום, מסכת הגמ' ב

והו"ל בכלל מצי עביד, ולכן שפיר איבעיא ליה אי הוה שלוחי 

דידן או שלוחי דרחמנא עיי"ש, וכ"כ בספרו חכמת התורה פ' לך 
א לנו מזה דאי ס"ל דתפלות כנגד תמידין עיי"ש, והיוצ )דף שכ"ז.(

תקנום, אז י"ל דכהנים הוה שלוחי דידן, משא"כ אי ס"ל דתפלות 
 אבות תקנום, אז י"ל דכהנים הוה שלוחי דרחמנא. 

 
, במאי דאיבעיא לן )ח"ב סי' קט"ז(ונודע קושית הפנים מאירות 

אי כהנים הוה שלוחי דידן או שלוחי  )דף ל"ה:(במסכת נדרים 
 )דף ס"ב.(נא, מדוע לא פשיט לה מהא דאיתא במסכת נזיר דרחמ

, שהנכרים נודרים נדרים ונדבות )דף י"ג:(ובמסכת חולין 
כישראל, ויליף לה מאיש איש דכתיב גבי נדר דאתיא לרבות 
עכו"ם, ואי סלקא דעתך דכהנים הוה שלוחי דידן איך יכול 

ין דא )דף ע"א:(הכהן להקריב לנכרי, הא איתא במסכת ב"מ 
 שליחות לעכו"ם עכ"ק. 

 
ליישב, עפי"מ דאיתא  )דף כ"ג:(אור חדש עמ"ס קידושין וכתב ב

דברה  ס"לדהא דדרשינן איש איש תליא אי  ,נ"ו.()סנהדרין ב
תורה כלשון בני אדם או לא, ולפי"ז י"ל דסוגית הגמ' במסכת 
נדרים ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ לא דרשינן איש 
איש לרבות נכרי, ולכן שפיר י"ל דכהנים הוה שלוחי דידן, 
אמנם מאן דדריש איש איש ס"ל כמאן דאמר לא דברה תורה 
כלשון בני אדם, וכיון דעכו"ם מקריבין נדרים ונדבות, ולדידיה 

 ודאי אמרינן דכהנים הוה שלוחי דרחמנא עכ"ד.
 

דממה שהיה צריך לשליחת והבאנו מש"כ בספר ישמח משה, 
אך איתא במד"ר פרשת , ה נשמע שלא נשלם הזמן עיי"שפרע
אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון העולמים, ארבע  ,א(-ו")פרשה טבא 

מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר להם 
הנה הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר  א("י-)שה"ש בכבר שלמו, שנאמר 

  .עיי"שדקושי השעבוד הדומה לסתיו השלים הגלות  )שם(
 

אמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר  ,)דף י:(שבת ואיתא ב
גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל 
משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, 
נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, וכתבו 

נגזר דכתיב ועבדום וענו אותם,  , ואע"ג דבלא"ה)ד"ה ה"ג(התוס' 
נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד, הרי  השמא לא הי

 דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף. 
 

כתב, דיוסף חטא במה  )דף קט"ז:(ובספר חוזה דוד על תהלים 
שהביא דבה רעה אל אביהם, ואם תאמר ויבא כתיב דמשמע 

עה"פ את  ב(-)פרשה ל"זשב שהיה אמת כמש"כ רש"י בפרשת וי
דבתם רעה, כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד 
לאביו וכו' עיי"ש, ומה חטאו בזה, אלא שהיה לו להוכיחם 
בפירוש למה אתם מזלזלים בבני השפחות וכיוצא ולא להביא 
הדבר לאביהם, ואם תאמר שלהיותו קטן מכולם סבר שאסור 

ב הוכח תוכיח את עמיתך, להוכיח לגדולים ממנו, הלא כתי
דאפילו תלמיד לרב יכול  )דף ל"א.(ודרשינן במסכת בבא מציעא 
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להוכיח דכתיב הוכח תוכיח מכל מקום, ולמה לא הוכיחם 
וסיפר לאביו ולכן חטא בזה, אמנם יוסף סבר דתלמיד לרב 
אינו יכול להוכיח ומה דכתיב הוכח תוכיח דברה תורה כלשון 

דיוסף סבר דברה תורה כלשון בני  בני אדם עכ"ד, מבואר מזה
 אדם, והשבטים ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם. 

 
ולפי"ז מובן הסמיכות, דמסיים והיה לאות על ידכה והדר 
ולטוטפת בין עיניך, דמניחין תפילין של יד קודם לתפילין של 
ראש, ומזה מוכח דאמרינן מתוך שלא לשמה בא לשמה, 

ומעתה י"ל דכהנים המה שלוחי  ותפלות כנגד תמידין תקנום,
דידן, ולפי"ז אין הכהן יכול להקריב קרבן לנכרי, וע"כ דלא 
דרשינן איש איש לרבות עכו"ם, וס"ל דברה תורה כלשון בני 
אדם, ולפי"ז הצדק הוא עם יוסף, וע"ז בא קושי השעבוד, 

ואכתי לא נשלם הזמן, ולכן ויהי בשלח פרעה, דהוצרכו  
 כתי לא הגיע הזמן ודו"ק.לשליחת פרעה כיון דא

 
ד"ה ועוד יש לפרש,  )דף מ"ו:(בספר צנצנת מנחם ד עוי"ל, (ד

הביאו מש"כ הר"ן  )אות י"א(ובספר נחלת יעקב פרשת ויצא 
הטעם דמברכין על תפילין של יד תחילה ואחר כך על תפילין 
של ראש, דמעלין בקודש ולא מורידין, ותפילין שבראש שהן 

 פילין של יד שאינו אלא בית אחד עכ"ד.ד' בתים מקודשין מת
 

כתב הטעם דמעלין  )דף קי"ט(ובספר חתם סופר פרשת תרומה 
בקודש ולא מורידין, משום דעלינו לעלות מעלה מעלה אחת 
לאחת מדריגה אחר מדריגה, אמנם למעלה נהפוך הוא, 
מורידין בקודש ולא מעלין, כי כל חפץ הקב"ה ית"ש להשרות 

העליה ח"ו מרמז סלוק שכינה עכ"ד, שכינה בתחתונים, ו
, דאי אזלינן בסדר )דף קצ"ג.(ולפי"ז כתב בספר דורש טוב לחנוכה 

אבג"ד והולך מהמיעוט אל הריבוי, אז אמרינן מעלין בקודש 
ולא מורידין, משא"כ אם הולכין בסדר תשר"ק מהריבוי אל 

 המיעוט אז מורידין בקודש ולא מעלין עכ"ד.
 

אתי האי דרדקי לבית המדרש  ,ק"ד.( )דףואיתא במסכת שבת 
ושאלו אותו, קו"ף קדוש, רי"ש רשע, מאי טעמא מהדר אפיה 
דקו"ף מרי"ש, אמר הקב"ה אין אני יכול להסתכל בפני הרשע, 
ומאי טעמא מהדריה תגיה דקו"ף לגבי רי"ש, אמר הקב"ה אם 
חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי עיי"ש, וכתב בספר פתח 

דאי הולכין בסדר אבג"ד נמצא דתגא דקו"ף לגבי  ,)דף ב.(האהל 
הרי"ש דרשע חוזר בתשובה, ומעתה י"ל דבעל תשובה עדיף 
מצדיק, אבל אם הולכין בסדר תשר"ק א"כ תגא דקו"ף לגבי 

 הצדיק, ומוכח דצדיק עדיף מבעל תשובה עכ"ד.
 

, ר' חנינא ור' יונתן הוי קאזלי )דף י"ז.(ואיתא במסכת ע"ז 
)פתוח נהו תרי שבילי, חד פצי אפיתחא דע"ז באורחא, מטו לה

, וחד פצי אפיתחא דבי זונות, אמר ליה חד לפתח עבודת כוכבים(
, אמר ליה )נשחט יצרא(לחבריה ניזיל אפיתחא דע"ז דנכיס יצריה 

אידך ניזיל אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרן ונקבל אגרא וכו' 

סף בן שבע עשרה כתב, דיו )דף שפ"ג.(עיי"ש, ובספר יושב אהלים 
שנה והוא נער, ודרשו חז"ל עושה מעשה נערות, מסלסל 
בשערו ומיפה עצמו, והיה עושה כן כדי לכפות את יצרו ולקבל 
אגרא טפי, והשבטים חלקו עליו בזה, וס"ל דאין להביא עצמו 

 לידי נסיון עיי"ש.
 

כתב דזה תליא במחלוקת  )אופן י"ח אות ג'(ובספר דורש טוב לחנוכה 
, אם מי שאין לו תאווה כלל עדיף )רמב"ם שמונה פרקים פ"ו(ונים הראש

טפי או מי שיש לו תאווה יותר, וכתב במעשה אבות עמ"ס 
, דבזה תלוי נמי אי בעל תשובה גדול מצדיק, או מ"ד(-)פ"באבות 

צדיק גדול מבעל תשובה, דאי המתאוה ונוטה לרע ומתגבר 
מי שאינו מתאוה  עליו עדיף, אז בעל תשובה גדול מצדיק, ואי

ואינו נוטה לרע כלל עדיף, אז צדיק גדול מבעל תשובה עכ"ד, 
ולפי"ז י"ל דיוסף ס"ל דבעל תשובה גדול מצדיק, ולכן סלסל 
בשערו דהמתאווה עדיף טפי, והשבטים ס"ל דמי שאינו כלל 

 לרע עדיף, וצדיק גדול מבעל תשובה עכ"ד.
 

לשליחת  דממה שהיה צריךוהבאנו מש"כ בספר ישמח משה, 
, ואף דאיתא במדרש פרעה נשמע שלא נשלם הזמן עיי"ש

דיצאו קודם הזמן משום דקושי השעבוד השלים הזמן, אך זה 
תליא אי מכירת יוסף נחשב לחטא, דאז קושי השעבוד בא על 

 חטא דמכירת יוסף ולא להשלים הזמן.
 

ולפי"ז מובן הסמיכות, דמסיים והיה לאות על ידכה והדר 
עיניך, דמברכין תפילין של יד קודם לתפילין של ולטוטפת בין 

ראש, והטעם דמעלין בקודש ולא מורידין, ולפי"ז אזלינן 
בסדר אבג"ד, ובעל תשובה עדיף מצדיק, ולפי"ז הצדק הוא 
עם יוסף, וע"ז בא קושי השעבוד, ואכתי לא נשלם הזמן, ולכן 
ויהי בשלח פרעה, דהוצרכו לשליחת פרעה כיון דאכתי לא 

 הזמן ודו"ק.הגיע 
 

 
**** 

 
 

ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ 
 ח(-)פרשה כ מות רבהואיתא בש פלשתים כי קרוב הוא וגו':

מי אמר ווי משה אמר ווי, משל  ויהי בשלח פרעה
רואה  הלאחד שנעשה לבתו של מלך שושבין, והי

במזל שהוא מוציאה מבית אביה, ואינו בא עמה לבית 
אמרו לו מפני מה אתה התחיל בוכה, , ההחתן לחופת

בוכה, אמר להם בוכה אני שנתיגעתי להוציאה ואיני 
צועק אני שנתיגעתי , כך אמר משהבא עמה לחופתה, 

 ,להוציא את ישראל ממצרים, ואיני נכנס עמהן לארץ
עיי"ש, וכבר עמדו המפ' לפרש השייכות,  לכך ויהי בשלח

אה שלא יכניס דלמה דוקא מהפסוק הזה ויהי בשלח פרעה ר
 את בני ישראל לארץ.



 

 
ו תשפ"ג דף  בשלחפרשת הואיל משה   

דבמשכיל דוד כתב לפרש הא דיוסף דיבר על אחיו  והנבס"ד,
שחשודים על עריות ונותנים עיניהם בבנות הארץ, דח"ו לפרש 

, )דף י"ז.(כפשוטן, אלא דפליגי בפלוגתת תרי רבנן במסכת ע"ז 
דאיתא שם, ר' חנינא ור' יונתן הוו קאזלי באורחא, מטו להנהו 

, וחד )פתוח לפתח עבודת כוכבים(שבילי, חד פצי אפיתחא דעכו"ם  תרי
פצי אפיתחא דבי זונות, אמר ליה חד לחבריה, ניזל אפיתחא 

)נשחט יצרא ולא ניזול אפיתחא דבי זונות שלא דעבודת כוכבים דנכיס יצריה 

, א"ל אידך ניזול אפיתחא דבי זונות ונכפייה ישלוט בנו יצר הרע(
עיי"ש, ויוסף סבר כמ"ד דאין לילך לאותן  ליצרן ונקבל אגרא

 מקומות, ולכן דיבר עליהם עכ"ד.
 

והמפ' הקשו על הא דאמרו ונקבל אגרא, פשיטא, דהלא אין 
, )דף קי"ח.(הקב"ה מקפח שכר כל בריה כדאיתא במסכת פסחים 

הביא מה ששמע ליישב,  )אות ס"ה(ובספר עונג חיים לשבת 
דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא,  )דף ל"ט:(דאיתא במסכת קידושין 

להסביר זאת, משום  )דף ט"ו.(וכתב בספר בכור שור עמ"ס ב"ב 
דכל התורה נאמרה על תנאי אם בחקותי תלכו ואם בחקותי 
תמאסו, וכיון דהמבטל מצות עשה אין לו עונש מיתה ומלקות 
בעולם הזה, לכן גם שכר מצות עשה ליכא בעולם הזה, 

, ישב ולא עבר עבירה נותנים לו )שם(ומבואר במסכת קידושין 
שכר כאלו עשה מצוה כשבא דבר עבירה לידו, וכיון דעל 
העבירה איכא עונש מיתה ומלקות בעולם הזה, ממילא כשלא 
עבר על העבירה בדין הוא שיטול שכר ג"כ בעולם הזה, וזהו 
שחידש לומר ניזול אפתחא דבי זונות ונכפייה ליצרן ונקבל 

בהאי עלמא משום שיבא דבר עבירה  אגרא, ר"ל שיקבלו שכר
 לידם ויפרשו ממנה עכ"ד עיי"ש.

 
ולפי"ז י"ל דיוסף והשבטים פליגי בזה, דיוסף ס"ל שכר מצוה 
בהאי עלמא איכא, ולכן לא מצא זכות על אחיו שהולכים 
אפיתחא דבי זונות, בכוונתם לקבל שכר, כיון דבלא"ה איכא 

א"כ השבטים שכר בהאי עלמא, ולכן דיבר עליהם סרה, מש
ס"ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ורק אם בא דבר עבירה 
לידו ואינו עובר על העבירה, בדין הוא שיטול שכרו בעוה"ז, 
ולכן ס"ל דמותר לילך אפיתחא דבי זונות כדי לקבל שכר בהאי 

 עלמא.
 

, ר' יעקב אומר, אין לך כל )דף ל"ט:(קידושין מסכת ואיתא ב
שמתן שכרה בצדה שאין תחיית מצוה ומצוה שכתובה בתורה 

, )באותו מתן שכר להודיעך שאין מתן שכר אלא לעולם הבא(המתים תלויה בה 
בכיבוד אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, 
בשילוח הקן כתיב למען ייטב לך והארכת ימים, הרי שאמר לו 
אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה ושלח את האם 

ל את הבנים, ובחזירתו נפל ומת, היכן טובת ימיו של זה ונט
והיכן אריכות ימיו של זה, אלא למען ייטב לך לעולם שכולו 

 )דף מ.(טוב, ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך, ורבנן ס"ל 
 למען ייטב לך בעוה"ז, ולמען יאריכון ימיך לעוה"ב עיי"ש. 

 

דר' כתב,  )אות ב'(הלכה  בעמק )פרשת יתרו(ובספר המדרש והמעשה 
דרבנן יעקב ורבנן פליגי אי דברה תורה כלשון בני אדם או לא, 

ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ ליכא לפרש שניהם 
על עוה"ב, דתרי קראי על עוה"ב למה לי, וע"כ דלמען ייטב 
לך בעוה"ז ולמען יאריכון ימיך לעוה"ב, וא"כ ע"כ דיש שכר 

ור' יעקב ס"ל דדברה תורה כלשון בני  מצוה בהאי עלמא,
אדם, וא"כ י"ל דשניהם קאי על עוה"ב, ושכר מצוה בהאי 

 עלמא ליכא עכ"ד עיי"ש.
 

דור המדבר אין להם  ,תנו רבנן ,)דף ק"י:(סנהדרין מסכת ואיתא ב
שנאמר במדבר הזה יתמו ושם ימותו, יתמו  ,חלק לעולם הבא

אשר נשבעתי באפי בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא, ואומר 
אם יבואון אל מנוחתי דברי ר"ע, ר' אליעזר אומר באין הן 

)והיינו שנאמר אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח  ,לעולם הבא

דור המדבר שכרתו ברית של מקום עלי זבחים ושלמים דכתיב ויזבחו זבחים שלמים וכתיב ויזרוק על 

ומה אני מקיים אשר נשבעתי , העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם(
)והיינו אשר נשבעתי באפי מפני כעסי נשבעתי באפי, באפי נשבעתי וחוזרני בי 

עיי"ש, ולפי"ז י"ל דלהמ"ד דס"ל דמתי מדבר אין  ומתחרט אני(
להם חלק לעולם הבא ואינם קמים לתחיית המתים שפיר י"ל 
דלכן לא נכנס משה לא"י כדי להביאם עמו, אבל להמ"ד דס"ל 

יש להם חלק לעולם הבא וקמים לתחיים המתים אין צורך ד
 למשה להיקבר בחו"ל כדי להביאם עמו.

 
כתב, דמחלקותם אי  )דף ק"ו. מדפה"ס(ובספר שתי ידות פ' מטות 

דברה  ס"למתי מדבר יש להם חלק לעולם הבא או לא תליא אי 
תורה כלשון בני אדם או לא, דמאן דאמר דאין להם חלק 

ום דכתיב יתמו ושם ימותו דיתמו קאי בעוה"ז מש ,לעולם הבא
ס"ל דלא דברה תורה כלשון בני אדם  ,ושם ימותו קאי אעוה"ב

ולכן דרש יתמו ושם ימותו, ולמ"ד דס"ל דיש להם חלק לעולם 
ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, ויתמו ושם ימותו קאי  ,הבא

 אעוה"ז עיי"ש.
 

אלקים דרך ארץ ולא נחם  ,י"א(-)פרשה כרבה  מותואיתא בש
פלשתים, למה, אלא שטעו שבטו של אפרים ויצאו ממצרים 
עד שלא שלם הקץ ונהרגו מהם ל' רבוא וכו' והיו עצמותיהם 

להם ל' שנה שיצאו  השטוחים בדרך חמרים חמרים, שכבר הי
עד שלא יצאו אחיהם ממצרים, אמר הקב"ה אם יראו ישראל 

הקב"ה יהיו עצמות בני אפרים יחזרו למצרים וכו', אמר 
מסבבים את הדרך כדי שלא יראו עצמות אחיהם מושלכין 

  .בדרך ויחזרו למצרים עיי"ש
 

דמזה מוכח דבני ישראל יצאו  ,)בפרשתן(וכתב בספר כתבי משה 
ג"כ ממצרים קודם הזמן, דאי יצאו בזמנם א"כ למה נתיראו, 
יאמר לישראל, בני אפרים יצאו קודם הזמן וע"כ נהרגו, 

וצאים בזמן וא"כ תנצחו, אלא ע"כ דיצאו קודם משא"כ אתם י
 הזמן עכ"ד.

 



 

 
ז תשפ"ג דף  בשלחפרשת הואיל משה   

, אמרו ישראל א(-ו")פרשה טאיתא במד"ר פרשת בא אך לפי"מ ד
רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו  ,לפני הקב"ה

)שה"ש להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 

י השעבוד דקוש )שם(הנה הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר  א("י-ב
לפי"ז הרי יצאו ישראל הדומה לסתיו השלים הגלות עיי"ש, 

ד"ה ה"ג, דקושי  :()דף יאולם ידועים דברי התוס' שבת בזמן, 
 השעבוד היתה בשביל חטא דמכירת יוסף עיי"ש.

 
                ובזה יבואר המדרש, ויהי בשלח פרעה את העם ולא 

           והטעם הוא כדי שלא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים וגו', 
עצמות אפרים מושלכין בדרך, וע"כ דבני ישראל יצאו  יראו

ממצרים קודם הזמן, דאי"ל דקושי השעבוד השלים הזמן, 
                 חטא דמכירת יוסף, בשבילבא הלא קושי השעבוד ד

 וע"כ דהצדק הוא עם יוסף דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, 
ולא דברה תורה כלשון בני אדם, ומעתה מתי מדבר אין להם 

תה צריך משה למות במדבר כדי להביאם חלק לעוה"ב, ומע
עמו, ומזה ידע שהוא לא יכנס לארץ ישראל, ולכן צוח ווי 

 ודו"ק.
 
 
דממה שהיה צריך דהבאנו מש"כ בספר ישמח משה,  עוי"ל, (ב

, אך לפימש"כ לשליחת פרעה נשמע שלא נשלם הזמן עיי"ש
עה"פ כי גר יהיה זרעך, דחשבינן  ג("י-ו")טרשיז"ל פרשת לך 

מלידת יצחק, ומשנולד יצחק עד שישראל יצאו  הגלות
-)פרשה י"בוכן בפרשת בא  ,ממצרים הוה ארבע מאות שנה עיי"ש

עה"פ ומושב בני ישראל וגו', כתב רשיז"ל וז"ל, אשר ישבו  מ(
במצרים אחר שאר הישיבות שישבו גרים בארץ לא להם, 
שלשים שנה וארבע מאות שנה, בין הכל משנולד יצחק עד 

 ו ארבע מאות שנה וכו' עיי"ש. עכשיו הי
 

עה"פ עם חסיד תתחסד,  )תהלים י"ח(ואיתא במדרש שוחר טוב 
א"ר שמואל, לפי שהיה הקב"ה מפתה את משה כל שבעת ימי 
הסנה שילך בשליחותו וכו', והיה מסרב ואמר להקב"ה, רבון 
העולם, כבר חשבתי מה שאמרת לאברהם אבינו בברית בין 

תם ארבע מאות שנה ועדיין לא נשלמו הבתרים ועבדום וענו או
ולא עשו שם אלא מאתים ועשר, אמר לו הקב"ה, לא כמו 
שאתה מחשב לעצמך, שמיום שנולד יצחק הקדמתי להם הקץ 
ודלגתי אותו, וכן אומר מדלג על ההרים וכבר נשלם וכו' 

 עיי"ש, א"כ שפיר יצאו בזמן.
 

אם ארץ  דזהו יתכן רקכתב,  )בפרשתן(והחיד"א בספר ראש דוד 
ישראל אינה מוחזקת לנו מימות אאע"ה 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 לומר דהגלות מתחיל ממנו 

 עכ"ד.
 

דזה  ,מהשפע חיים זצ"לנו הבא )שנת תשע"ז אות ל"א(בהואיל משה ו
אי ארץ ישראל מוחזקת מאבותינו או אינה מוחזקת תליא בזה, 

כל דבר שנאמר לבני נח ולא  ,)דף נ"ט.(סנהדרין מסכת ב יתאדא
נשנית בסיני, לישראל נאמרה ולא לבני נח, ומקשינן אדרבה 

)לבני יעקב בעוד שהיו  מדלא נשנית בסיני לבני נח נאמרה ולא לישראל

, ומשני ליכא מידי דלישראל שרי נאסר להם ולא משבאו לכלל ישראל( בני נח
ולעכו"ם אסור, ולא, והרי יפת תואר דלישראל מותר ולעכו"ם 

)לא נתנה ארץ לכבוש כי אם אסור, התם משום דלאו בני כיבוש נינהו 

עיי"ש, ומעתה אי  לישראל שאף לישראל לא הותר יפת תואר אלא במלחמה ע"י כיבוש(
מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, ומוכח אמרינן 

דעכו"ם לאו בני כיבוש מלחמה נינהו, ולפי"ז לא זכו בה 
הכנעני ע"י הכיבוש, וא"כ נשארה הארץ ביד בני שם, וזכה 
אברהם בנחלת הארץ כשהבטיחו הקב"ה אף שהיה הכנעני 

 . בארץ, וממילא ארץ ישראל היתה מוחזקת בידם
 

מנין לעכו"ם  ,אמר ר"ל ,)דף ל"ז:(גיטין כת מסאיתא באך לפי"מ ד
שקנה את העכו"ם למעשה ידיו, שנאמר וגם מבני התושבים 
הגרים עמכם מהם תקנו, אתם קונים מהם ולא הם קונים מכם, 
ולא הם קונים זה מזה וכו', ה"ק ולא הם קונים מזה לגופו, 
יכול לא יקנו זה את זה למעשה ידיו, אמרת ק"ו עכו"ם ישראל 

ה עובד כוכבים עובד כוכבים לא כש"כ, ואימא הני מילי קונ
בכספא אבל בחזקה לא, אמר רב פפא עמון ומואב טהרו 
בסיחון, ופירש"י דחזקה היינו חזקה של עבדות כגון הלבישו 

פירשו דקאי על כיבוש  )ד"ה אבל(הנעילו והרחיצו לרבו, והתוס' 
 ,ה וזה טעם()פרשת שלח ד"שארית יעקב בספר ועיין , מלחמה עיי"ש

, ובספר חידושי חתם )סי' ג'(בספר מחנה אפרים בה' עבדים ו
, ובספר ראש )סי' י"ט(עמ"ס גיטין, ובשו"ת חת"ס חיור"ד  סופר
דעכו"ם בני כיבוש מלחמה נינהו, מבואר מזה  ,)פרשת בלק(דוד 

קנאה הכנעני לארץ ע"י כיבושם, א"כ לא היתה הארץ לפי"ז ו
 .השפע חיים זצ"ל מוחזקת ביד אבותינו עכ"ד

 
מבואר מזה, דאי נקטינן להא דליכא מידי דלישראל שרי 
ולעכו"ם אסור, וא"כ קשיא מיפת תואר דהותרה רק לישראל, 
ועכצ"ל דשאני התם דלאו בני כיבוש נינהו, וממילא דהכנענים 
לא זכו בארץ כשכבשוה מזרעו של שם וארץ ישראל מוחזקת 

דלישראל שרי  מאבותינו, משא"כ אי ס"ל דאיכא מידי
ולעכו"ם אסור, ומעתה י"ל דה"ה ביפת תואר דלישראל שרי 
ולעכו"ם אסור, ומעתה י"ל דעכו"ם בני כיבוש נינהו, והכנענים 

 זכו בארץ כשכבשוה, וארץ ישראל אינה מוחזקת מאבותינו.
 

מה דבתם רעה הביא יוסף לאביו,  ז(-)פ"דואיתא במד"ר בראשית 
בר מן החי עיי"ש, והקשו המפ' ר' מאיר אומר חשודין הן על א

ה שאכלו אבמה"ח, וכתבו המפ' -איך להאמין זה על שבטי י
דאכלו חצי שיעור עכ"ד, ולכאורה יש  עמוד ק"נ()עיין בספר שמע יעקב 

, )דף ע"ד.(להבין דהא גם חצי שיעור אסור מה"ת כמבואר ביומא 
  .וצ"ב מה סברו השבטים במה שאכלו רק ח"ש
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דבאבר , די"ל (שפ"ד סק"ג( )סי' ס"בפמ"ג חיור"ד עפימש"כ האך י"ל, 
)אבר מן , חלקו )דף ק"ג:(, דאיתא במסכת חולין מן החי ח"ש מותר

קודם שנתנו לפיו ואין בכל אחד מהן כזית פטור  מבחוץ החי(
עיי"ש, הרי דבאבר מן החי לא שייך צירוף, וכיון דחצי שיעור 

דלא שייך  אסור משום דחזי לאצטרופי, ומעתה באבר מן החי
 צירוף י"ל דחצי שיעור מותר עכ"ד.

 
ד"ה כי אתא רבין כתב,  )דף ק"ג:(ובספר לב אריה עמ"ס חולין 

דכיון דבבן נח לא נאמרו שיעורין, ולפי"ז בבן נח אסור אבר 
מן החי חצי שיעור, ה"נ לישראל אסור חצי שיעור באבר מן 
החי, משום מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור 

 י"ש.עי
 

דהטעם שנענש משה  ,)סוף אופן קצ"ג(מגלה עמוקות ספר ואיתא ב
רבינו ולא זכה ליכנס לא"י, הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, 
כיון דעיקר הגורם במכירת יוסף היה לוי, ומשה בא משבט לוי 

ספר ע"ה על חטא לוי עיי"ש, ]ועיין בבינו רה לכן נענש מש
ם שמעון היה בעצת שכתב דאע"ג דג )סי' תל"ז(שער החצר 

המכירה עם לוי, מ"מ משמעון כבר נפרע ממנו יוסף בעצמו, 
כמו שנאמר ויקח מאתם את שמעון וגו' ולוי לא נענש עוד ע"ז, 

 ע"ה שלא נכנס לא"י עיי"ש[.בינו רשה לכן נענש מ
 

ומעתה מבואר דברי המדרש, דכיון דהוצרכו לשליחת פרעה, 
דת יצחק, משום דארץ משום דלא יצאו בזמן, דלא חשבינן מלי

ישראל מוחזקת מאבותינו, דאמרינן מי איכא מידי דלישראל 
שרי ולעכו"ם אסור וכנ"ל, ולפי"ז אסור חצי שיעור באבר מן 
החי, והצדק הוא עם יוסף, ומכירתו הוה חטא, ומינה ידע 

 דאינו נכנס לארץ ישראל, ולכן צוח ווי ודו"ק.
 
 
יחת פרעה כיון שיצאו עפ"י הנ"ל, דלכן הוצרכו לשל עוי"ל (ג

, א(-ו")פרשה טאיתא במד"ר פרשת בא קודם הזמן, אך לפי"מ ד
אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון העולמים, ארבע מאות שנה 
אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר להם כבר שלמו 

דקושי  )שם(הנה הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר  א("י-)שה"ש בשנאמר 
לפי"ז הרי יצאו ים הגלות עיי"ש, השעבוד הדומה לסתיו השל

 ישראל בזמן.
 

ד"ה בכורות, דזה  )פרשת וארא(וכתב החיד"א בספר ראש דוד 
דקושי השעבוד השלים הזמן אתי שפיר אי אמרינן דבני 
ישראל היה דינם כבנים למקום, דאז שפיר יש לומר דקושי 
השעבוד השלים הזמן, משא"כ אם בני ישראל נקראו עבדים 

ייך לומר הכי, כיון דכך הוא המדה אשר לא יניחו למקום לא ש
, התוקף בעבדו של )דף צ"ז.(מעבודת עבד, וקיי"ל במסכת ב"ק 

חבירו ועשה בו מלאכה פטור דניחא ליה דלא ניסתרי עבדיה, 
שלא יהא בטל ממלאכתו, ולכן אם דין עבדים יש להם א"כ גם 

 במה שהעבידום ביותר לא השלים הזמן עיי"ש.

יון שבני ישראל עבדו ע"ז במצרים א"כ לא נחשבים ולכאורה כ
בנים אתם לה'  ,)דף ל"ו.(קידושין מסכת איתא בכבנים, כד

אלקיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרוין בנים, אין 
עיי"ש, אך י"ל אתם נוהגין מנהג בנים אין אתם קרוין בנים 

 כיון שעשו תשובה שוב נחשבים כבנים.
 

עה"פ בני אהרן הנותרים, הביא מה  )פ' שמיני( ובספר פרדס יוסף
ששמע מפ"ק של הגה"ק מאוסטראווצא זצ"ל, בטעם הדבר 
דלא מהני תשובה על חטא דעבודה זרה, עפמש"כ קמאי דהא 

מסכת דמהני תשובה הוא מטעם עשה דוחה ל"ת, וכדאיתא ב
גדולה תשובה שדוחה ל"ת שבתורה, וכיון  ,)דף פ"ו:(יומא 

ל"ת שבמקדש לכן גבי חטא דעבודה וחה דשה עין דקיי"ל א
זרה שכביכול הרים יד כלפי מעלה בקדוש ונורא שמו יתברך, 

ל"ת שבמקדש, וחה דשה הו"ל כל"ת שבמקדש, ושוב אין ע
ולכן לא מהני תשובה על חטא דעבודה זרה, ועד"ז ביאר 

לם וגו' פדות וסמוכים לעד לע ח(-)קי"אמאמר הכתוב בתהלים 
ש ונורא שמו, היינו סמוכים לעד לעולם שלח לעמו וגו' קדו

וחה דשה מה שאנו דורשין סמוכין דכלאים בציצית דאמרינן ע
, ולכן פדות שלח לעמו היינו שמועיל )דף ד.(ל"ת עיין ביבמות 

תשובה, אבל קדוש ונורא שמו היינו אם פגם בשם השם וחטא 
בע"ז לא מהני תשובה דהו"ל בחינת קדוש דהוא כל"ת 

 .שבמקדש עיי"ש
 

איתא במסכת והא דאמרינן דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש, 
אחד  ,ועצם לא תשברו בו, ר"ש בן מנסיא אומר ,)דף צ"ז:(זבחים 

עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח, אמאי ניתי עשה 
ולידחי את ל"ת, אלא אין עשה  )דאכילת מוח דכתיב ואכלו את הבשר בלילה הזה(

)דף פסחים מסכת קשו התוס' בדוחה ל"ת שבמקדש עיי"ש, וה

וחה דשה עאמרינן ד"ה כשהוא, אמאי צריך קרא דלא  פ"ה.(
ל"ת, הא בעידנא דמיעקר ללאו לא מקיים העשה, והיכא דל"ה 

 .ל"ת עכ"קוחה דשה עאמרינן בעידנא לא 
 

אך יש לתרץ קושית התוס' כמש"כ בספר אור חדש עמ"ס 
כב י"ל דמיירי , דלמ"ד אכילת פסח מע)דף פ"ח. מדפה"ס(פסחים 

בכה"ג דנמנו הרבה על הפסח ביחד באופן שלא יגיע כזית לכל 
אחד ונפסל הפסח, רק על ידי המוח שנוציא מהעצמות יהיה 
נשלם שיעור כזית לכל אחד, והשתא בשבירה זו הוכשר 
 הפסח, ושפיר הוה בעידנא דמיעקר ללאו מקיים העשה עיי"ש. 

 
מנין  ,ע בן קרחהשוהי, א"ר א:(")דף מקידושין מסכת ואיתא ב

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

 ,אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו, ור' יונתן אומר ,אלא אחד
)אעפ"י שאין בו כזית לכל אחד דקסבר מנין שכל ישראל יוצאין בפסח אחד 

שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין  ,ם לא מעכבא(אכילת פסחי
הערבים, וכי כל הקהל כולם שוחטין והלא אינו שוחט אלא 
אחד, אלא מכאן שכל ישראל יוצאין בפסח אחד עיי"ש, וכתבו 
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ושע בן קרחה דהקרא אתיא דשליחות ההמפ' דלכן ס"ל לר' י
, משום מהני, ולא לדרשת ר' יונתן דכל ישראל יוצאין בפסח אחד

 .דס"ל דאכילת פסחים מעכבא עכ"ד
 

, דר' יונתן יליף שלוחו של אדם )שם(ואיתא במסכת קידושין 
כמותו, דכתיב ונשיא אחד נשיא אחד ממטה עיי"ש, והקשה 

, דמאי מייתי ראיה מחלוקת הארץ, )שם(בספר חידושי מהרי"ט 
התם לא שליחות בעינן, דהלא ארץ ישראל מוחזקת מאבותינו 

מבואר מזה, דאי ס"ל ארץ ו עיי"ש. )דף קט"ז:(מסכת ב"ב כדאיתא ב
ישראל מוחזקת מאבותינו, מעתה לא ילפינן שליחות מחלוקת 
הארץ, וע"כ דילפינן שליחות מקרא ושחטו אותו, ועכצ"ל דס"ל 
אכילת פסחים מעכבא, משא"כ אי ס"ל ארץ ישראל אינה 

קרא  מוחזקת, א"כ ילפינן שליחות מקרא ונשיא אחד, ואייתר לן
 ושחטו אותו לדרשת ר' יונתן, וס"ל אכילת פסחים לא מעכבא.

 
, ויבא יוסף את דבתם ז(-)פרשה פ"דואיתא במדרש רבה פרשת וישב 

רעה, מה אמר, ר' יהודה אומר, מזלזלים הם בבני השפחות 
איתא מה  )פ"א ה"א(וקורין להם עבדים עיי"ש, ובירושלמי פאה 

בבני השפחות ונוהגים בהם אמר, ר' יהודה אומר, מזלזלים הם 
 כעבדים עיי"ש. 

 
כ"ק אדמו"ר הבאנו מה שאמר  )שנת תשע"ו אות קמ"ה(בהואיל משה ו

לבאר במאי  )שנת תשס"ה(זענבורג שליט"א פרשת וישב יקלו-מצאנז
תלוי פלוגתתם, דלכאורה צ"ב היאך נשא יעקב שפחות, הלא 

תי ביני והקמתי את ברי ז(-)בראשית פרשה י"זהקב"ה אמר לאברהם 
ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלקים 

דהקב"ה אמר  )דף ק:(ולזרעך אחריך, ואיתא במסכת יבמות 
לאברהם לא תנסב עובדת כוכבים ושפחה דלא ליזול זרעך בתרה 
עיי"ש, והיאך עבר יעקב על אזהרה זו, אך י"ל כמש"כ הרמב"ן 

התורה רק בארץ ישראל ולא  דהאבות קיימו ,ה(-)בראשית פרשה כ"ו
  .בחו"ל, ולכן שפיר היה יעקב יכול לישא שפחה

 
, דמה )שנה ז' גליון ט"ז(אך כתב השפע חיים זצ"ל מובא בדברי תורה 

שכתב הרמב"ן דהאבות לא קיימו התורה רק בארץ ישראל ולא 
דא"י מוחזקת לנו מאבותינו, וכבר היתה  י ס"לבחו"ל א"ש רק א

ל אז יש לחלק ולומר דבחו"ל לא קיימו את בה קדושת ארץ ישרא
דארץ ישראל אינה  י ס"להתורה רק בארץ ישראל, משא"כ א

מוחזקת לנו מאבותינו, ולא היתה בה עדיין קדושת ארץ ישראל, 
א"כ אי אמרינן דקיימו כה"ת עד שלא ניתנה, מהיכא תיתי לחלק 
ולומר דרק בארץ ישראל קיימו התורה ולא בחו"ל, ואז לא שייך 

)וכ"כ בספר לומר דאיכא נפקא מינה בין חו"ל לארץ ישראל עכ"ד 

  .זכרון יעקב פרשת ויחי(
 

ולפי"ז י"ל דזה היתה מחלוקת יוסף והשבטים, דהשבטים ס"ל 
דא"י אינה מוחזקת מאבותינו ולא שייך לחלק בין אר"י לחו"ל, 
ויעקב לא היה מותר ליקח את השפחות, ולכן זלזלו בבני 

קב עשה נגד ההלכה, אבל יוסף ס"ל דאר"י השפחות, לפי שיע

מוחזקת לנו מאבותינו, ויעקב אינו מחוייב לקייים התורה בחו"ל 
ובני השפחות יחשבו כאחד הבנים, ואין להשבטים לזלזל בהם 

 זענבורג שליט"א.יקלו-עכ"ד כ"ק אדמו"ר מצאנז
 

ומעתה מבואר דברי המדרש, דכיון דהוצרכו לשליחת פרעה, 
בזמן, דאי"ל דקושי השעבוד השלים הזמן, משום דלא יצאו 

דכיון דעבדו ע"ז נחשבים כעבדים, דמה שעשו תשובה לא מהני 
דעל חטא דע"ז לא מהני תשובה, דאין עשה דוחה ל"ת 
שבמקדש, דילפינן לה משבירת עצם, דאי"ל דלכן לא דחי משום 
דלא הוי בעידנא, דלמ"ד אכילת פסחים מעכבא שפיר הוה 

"ל דשליחות מהני מקרא ושחטו אותו, דאי"ל בעידנא, ולפי"ז ס
דילפינן מקרא ונשיא אחד וגו', דס"ל ארץ ישראל מוחזקת 
מאבותינו, ולפי"ז הצדק הוא עם יוסף, ומכירתו הוה חטא, ומינה 

 ידע דאינו נכנס לארץ ישראל, ולכן צוח ווי ודו"ק.
 

**** 
 

ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ 
ויסב אלקים את העם דרך הוא וגו':  פלשתים כי קרוב

המדבר ים סוף וחמשים עלו בני ישראל מארץ 
 מצרים:

 
, )בפרשתן ס"א(דאיתא במכילתא  לפרש המשך הפסוקים, הנבס"דו

לא הביאם הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר, 
אמר הקב"ה, אם אני מביא עכשיו את ישראל לארץ, מיד 

בכרמו והם בטלים מן התורה, אלא  מחזיקים אדם בשדהו ואדם
שיהיו אוכלים מן ושותים מי הבאר והתורה  )מ' שנה(במדבר  )אפיקם(

נבללת בגופן, מכאן היה ר' שמעון אומר לא נתנה תורה לדרוש 
 .)בפרשתן ס"א(אלא לאוכלי המן וכו' עיי"ש, וכ"כ במדרש תנחומא 

 
הנ"ל תליא , דדברי המדרש )דרוש ד'(וכתב בספר מטה יששכר 

, )דף ל"ה:(בפלוגתת דר' ישמעאל ורשב"י, דאיתא במסכת ברכות 
לפי שנאמר לא ימוש תנו רבנן, ואספת דגניך מה תלמוד לומר, 

ת"ל  ,)שלא יעסוק בדרך ארץ(ספר התורה מפיך יכול דברים ככתבן 
)שאם תבא לידי צורך מדת דרך ארץ  )עם דברי תורה(ואספת דגנך הנהג בהן 

דברי ר' ישמעאל, רשב"י אומר אפשר  ליבטל מדברי תורה( הבריות סופך
אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה  )בתמיה, אפשר כדבריך(

אלא בזמן שישראל עושין רצונו של  ,וכו' תורה מה תהא עליה
מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים שנאמר ועמדו זרים ורעו 

ס"ל הנהג בהן , דאליבא דר' ישמעאל דאת צאנכם וכו' עיי"ש
מדת דרך ארץ וחורש בשעת חרישה וכו', לדידיה שפיר היה 
מקום לחוש כי כאשר יכנסו לאר"י ויהא להם שדות וכרמים 
יעסקו בחרישה וזריעה ולא יעסקו בתורה, ולכן הסיבן הקב"ה 
כדי שיהא התורה מתיישבת בגופן, אבל לרשב"י דס"ל דברים 

כתן נעשית ע"י ככתבן, ואף לאחר ביאתן לאר"י יהא מלא
אחרים, א"כ לא הוצרך הקב"ה להסיבן במדבר שהרי תמיד 

 יעסקו בתורה עיי"ש.



 

 
י תשפ"ג דף  בשלחפרשת הואיל משה   

דפלוגתת ר' ישמעאל  ,כתב )הדרן א' בסופו(ובספר הדרת מרדכי 
במתני', שני  )דף צ"ט:(מנחות מסכת איתא בורשב"י תליא בהא, ד

אחד של שייש  ,שולחנות היו באולם מבפנים על פתח הבית
ב, על של שייש נותנים לחם הפנים בכניסתו ועל ואחד של זה

של זהב ביציאתו, שמעלין בקודש ולא מורידין, ואחד של זהב 
שנים  ,מבפנים שעליו לחם הפנים תמיד, וארבעה כהנים נכנסין

וארבעה מקדימין  ,ושנים בידם שני בזיכין ,סדרים בידם שני
 ,יןושנים ליטול שני בזיכ ,שנים ליטול שני סדרים ,לפניהם

בצפון ופניהם לדרום, והמוציאין עומדים  םעומדי םהמכניסי
וטפחו של זה  ,בדרום ופניהם לצפון, אלו מושכין ואלו מניחין

)ונתת על השלחן לחם פנים לפני כנגד טפחו של זה, שנאמר לפני תמיד 

ור' יוסי אומר אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין אף היא  ,תמיד(
  .היתה תמיד

 
אפילו סילק את הישנה  ,ר' יוסי אומר ,איתא, תניא )שם(ובגמ' 

אלא מה אני  ,שחרית וסידר את החדשה ערבית אין בכך כלום
שלא ילין שלחן בלא לחם, א"ר אמי מדבריו  ,מקיים לפני תמיד

 )דאמר משום דעמד הישן שחרית מעט בשלחן והחדש ערבית מעט קרי ליה תמיד(של ר' יוסי 
א פרק אחד שחרית ופרק אחד ד אפילו לא שנה אדם אלונלמ

, קיים מצות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך עיי"ש ,ערבית
ונמצא דלרבנן דתמיד משמש שלא יניח כלל את השלחן בלא 
לחם אפילו לשעה קלה, א"כ ה"ה גבי לא ימוש ספר התורה 
דצריך שילמד כל הזמן, והיינו כרשב"י דדברים ככתבן, אבל 

חם הפנים אינו מונח כל הזמן לר' יוסי דמשמע ליה דאף כשהל
ללא הפסק, אלא שחרית וערבית לחודיה הוי בכלל תמיד, אזיל 

 בשיטת ר' ישמעאל דסגי שינהג בהן מדת דרך ארץ.
 

דאיתא במסכת וכתב עוד שם דבהא מילתא פליגי בה תנאי, 
תנאי  ,בציבור הטומאה הותרה בציבור או דחוי ,(:)דף זיומא 

על מצחו בין שאינו על מצחו  ציץ בין שישנו ,דתניא ,היא
מרצה, דברי רבי שמעון, רבי יהודה אומר  עודהו על מצחו 

אמר לו רבי שמעון   ,מרצה, אין עודהו על מצחו אינו מרצה
כהן גדול ביום הכפורים יוכיח, שאין עודהו על מצחו ומרצה, 
אמר לו רבי יהודה  הנח לכהן גדול ביום הכפורים, שטומאה 

מכלל דרבי שמעון סבר  טומאה דחויה היא  ,הותרה לו בציבור
, ומסיק שם בגמ' דטעמא דר"ש הוא דכתיב תמיד בציבור

לרצון לפני ה', מאי תמיד, אילימא תמיד על מצחו, מי משכחת 
לה, מי לא בעי מיעל לבית הכסא ומי לא בעי מינם, אלא תמיד 

 מרצה הוא וכו' עיי"ש.
 

התורה הזה  ויש לבאר דר"ש לשיטתו דס"ל דלא ימוש ספר
מפיך דברים ככתבן שצריך לעסוק בתורה בכל עת, והיינו 
דס"ל דתמיד משמעותו ללא הפסק כלל, וכיון דבהכרח פושטו 
כשישן וכו' עכצ"ל דגם כשאינו על מצחו מרצה, משא"כ ר"י 
ס"ל דתמיד לאו דוקא בתמידות, ולכן שפיר ס"ל דאין עודהו 

"ל תמיד דוקא על מצחו אינו מרצה, היוצא לנו מזה דאם ס
וצריך לעסוק כל היום בתורה, עכצ"ל דציץ מרצה אפילו אין 

עודהו על מצחו, וההכרח לכך מכה"ג ביוהכ"פ, ושפיר י"ל 
דטומאה דחויה הוא בציבור, אבל אם תמיד לאו דוקא ואפילו 
בקריאת שמע שחרית וערבית קיים בזה לא ימוש, א"כ שפיר 

ו, ועכצ"ל דאין י"ל דציץ אינו מרצה רק בעודהו על מצח
להוכיח מיוהכ"פ, דטומאה הותרה בציבור עכ"ד ההדרת 

 מרדכי.
 

כתב, דזה אי עשה דוחה  )סי' נ"ג אות י"א(ובשו"ת בית יצחק חאו"ח 
ל"ת הוי דחויה או הותרה, תליא בפלוגתא אי טומאה הותרה 

 ()סי' תרפ"טבציבור או דחויה הוא, לפימש"כ הרשב"א בתשובה 
דלמ"ד טומאה דחויה בציבור  )סי' שכ"ח("ח הובא בבית יוסף חאו

גם לענין חילול שבת בחולה שיש בו סכנה הוי דחויה, דכל 
עיי"ש,  )פ"ב(הדחויות דמי להדדי, וכ"כ בכסף משנה הל' שבת 

וא"כ ה"נ אי עשה דוחה ל"ת הוי דחויה או הותרה, תליא בהך 
 פלוגתא אי טומאה הותרה או דחויה עיי"ש.

 
הוה בנו כתב, דאי נימא דישמעאל  רק א' סי' ד'()פובספר קרבן שבת 

א"כ גם הוא בכלל הגזירה דכי גר יהיה זרעך, א"כ  ,של אאע"ה
חל חובת הגלות על כל זרע אברהם דהיינו יצחק וישמעאל, 

  .ובדין שיהא כל אחד מהם משלם מחצית החוב דד' מאות שנה
 

אך כ"ז הוא דווקא אי אאע"ה שחרר את הגר וגם ישמעאל 
ס אחר אאע"ה, משא"כ אי לא נשתחררה הגר והו"ל מתייח

ישמעאל בן האמה דוולדה כמותה שאין מתייחס אחר האב, 
 על ישמעאל כי גר יהיה זרעך עכ"ד. לא שייך לומר

 
די"ל דישמעאל אינו  ,כתב )אות נ"ז(אור תורה פ' לך ספר אך ב

בכלל הגזירה כיון דהוא בן שפחה דקיי"ל דולדה כמותה, ולא 
דיש אומרים  ,איתא )סי' רס"ז סס"ט(ע אברהם, אך ביור"ד נחשב לזר

דאם בא על שפחתו הולד בן חורין לכל דבר, דחזקה אין אדם 
עושה בעילתו בעילת זנות ומסתמא שחררה שלא יהא איסור, 
ולפי"ז בודאי שחרר אאע"ה את הגר וישמעאל נחשב לזרע 

ה אמנם י"ל דכיון דאאע", אברהם וגם על ישמעאל חל הגזירה
לא קיים עדיין מצות פו"ר, שוב י"ל דלא שחררה, ועכ"ז לא 

 הקדש ההיתעשה איסור, משום דעשה דפו"ר דוחה הלאו דלא 
 .עכ"ד

 
ד"ה לישא שפחה כתבו, דלא  )דף מ"א.(אך התוס' במסכת גיטין 

ל"ת גבי מצות פו"ר משום דל"ה בעידנא שה דוחה אמרינן ע
וחה דשה לא דאין עאך באנו בזה במה דפליגי בהאי כל עיי"ש,

ל"ת אא"כ דבעידנא דמיעקר ללאו מקיים העשה, דמדברי 
משמע דרבא ורב אשי פליגי בהאי  )דף קל"ב:(הגמ' במסכת שבת 

כללא, דמדברי רבא שם דקאמר הטעם דבצרעת לא דחי 
ולא נחית לטעמא דרב אשי  ,עבודה משום דאכתי גברא לא חזי
ס"ל דאמרינן משמע דרבא  ,דהטעם הוא משום דל"ה בעידנא

ל"ת אף היכא דל"ה בעידנא, וכ"כ בחידושי אבן וחה דשה ע
 העוזר שם.



 

 
יא תשפ"ג דף  בשלחפרשת הואיל משה   

                   כתב לבאר סברת פלוגתת  )אופן ס'(ובספר עין פנים לתורה 
רבא ורב אשי, די"ל דהא דבעינן בעידנא היינו רק היכא 
דהעשה דוחה לל"ת באופן של דחויה, בכה"ג אמרינן דאינו 

היכא שהוא בגדר הותרה דוחה רק בשעת קיום המצוה, אבל 
ולא נאמר הלאו נגד העשה כלל, אז לא בעינן שיהא בעידנא, 

 )דף צ"ז:(וראיה לזה, ממה שכתבו בפסקי התוס' במסכת זבחים 
עשה בהא דרבא הוכיח דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש, ממה ד

דאכילת פסח אינו דוחה ל"ת דשבירת עצם אף היכא דיש בה 
מוח, והקשו התוס' הא לא הוה בעידנא, דהל"ת עובר מיד 
בשעת שבירה והעשה אינו מקיים רק בשעת אכילה, ותרצו 
הפסקי תוס' דהואיל ולא משכחת לעשה לגבי אכילת המוח 
בשום פעם כי אם על ידי שבירת העצם לא בעינן בעידנא 

 ש.עיי"
 

, )דף כ.(ויש לפרש כוונתו, עפימש"כ הרמב"ן במסכת ברכות 
              דטומאת כהן למת מצוה הואיל ואי אפשר לקיים העשה 
בשום פעם כי אם כשיעבור על הלאו על כן הוה הותרה ולא 
דחויה עיי"ש, וי"ל דהכא נמי באכילת מוח דאי אפשר לקים 

כ העשה אצל המוח בשום פעם כי אם על ידי עבירת הלאו, א"
הו"ל בגדר הותרה ולא בעינן שיהא בעידנא, ולכמה שיטות 
בכל עשה דוחה ל"ת הו"ל בגדר הותרה שהלאו לא נאמרה 
כלל במקום העשה, ולכמה דיעות הו"ל בגדר דחויה, ולפי"ז 
י"ל דבזה פליגי רבא ורב אשי, דרבא ס"ל דעשה דוחה ל"ת 
הוא מטעם הותרה, ולכן לא בעינן כלל שיהא בעידנא, ורב 

שי ס"ל דהוא מטעם דחויה, ולכן מצריך שיהא בעידנא א
 עכ"ד. 

 
ומעתה יבואר המשך הפסוקים, ויהי בשלח פרעה וגו' דהוצרכו 
לשליחת פרעה, משום דלא יצאו בזמן, דאי"ל דחצי הגלות חל 
על ישמעאל, דישמעאל לא נקרא זרע אברהם, דלא שחרר את 

נן שיהא הגר ונשא אותה מכח עשה דוחה ל"ת, וס"ל דלא בעי
בעידנא, דעשה דוחה ל"ת הוא בגדר הותרה, ולפי"ז י"ל 
דתמיד דכתיב גבי ציץ אין משמעה שמרצה כל הזמן, אלא 
דעודהו על מצחו מרצה, ולא קשיא מכה"ג ביום הכיפורים 
שאין עושהו על מצחו ומרצה, דשאני התם דטומאה הותרה 
 בציבור, ומעתה מה דכתיב לא ימוש וגו', אין הכוונה שלא
יסיח דעת התלמוד תורה כלל, אלא אפילו אי למד שחרית 
וערבית סגי, ונקטינן כר' ישמעאל דהנהג בהם מדת דרך ארץ, 
ולכן ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף, כדי שלא יכנסו 
לארץ מיד ויעסקו בשדה ובכרם, אלא הקיפן במדבר כדי 

 שיעסקו מ' שנה בתורה ודו"ק. 
 
 

אשר ברכך  ,תנו רבנן ,)דף י"ז:(קידושין כת מסעוי"ל, דאיתא ב ב(
ה' אלקיך, יכול נתברך הבית בגללו מעניקים לו, לא נתברך 
הבית בגללו אין מעניקים לו, תלמוד לומר הענק תעניק מכל 

אומר דברים ככתבן, נתברך הבית ה מקום, ר' אלעזר בן עזרי

בגללו מעניקים לו, לא נתברך הבית בגללו אין מעניקים לו, 
כ מה תלמוד לומר הענק תעניק, דברה תורה כלשון בני אדם א"

עיי"ש, והנה במצרים הוי כלא נתברך הבית בגללו, דכל מה 
מסכת שבני ישראל בנו למצרים נשקע ונבלע בארץ, כדאיתא ב

חד אמר  ,את פיתום ואת רעמסס, רב ושמואל ,א.(")דף יסוטה 
וסס פיתום שמה ולמה נקרא שמה רעמסס שראשון ראשון מתר

וחד אמר רעמסס  ,מתרוסס ונופל וחוזרין ובונין והוא נופל( ה)כשהיו בונין קצת הי
שמה ולמה נקרא שמה פיתום שראשון ראשון פי תהום בולעו 

עיי"ש, ולא נשאר להם כלום ממעשה ידיהם, וכמו כן  )נבלע בארץ(
נענשו המצרים ע"י ישראל בעשר מכות ועי"ז אבדו כל הונם 

 .ורכושם
 

תבו המפ' דלשיטת הת"ק דאף בלא נתברך הבית ולפי"ז כ
בגללו מעניקים לו, א"ש מה דקבלו ישראל רכוש מצרים 
דמגיע להם מדין הענקה, משא"כ לראב"ע לא הוה להו 
לישראל לקבל הענקה דהא לא נתברך הבית בגללם, עיין 

 .  )בפרשתן(, ובספר חמודי צבי )פסקא ברוך שומר(בהגדת מהרי"ץ 
 

עה"פ כי קרוב הוא, שנאמר לבני ישראל  רמז רכ"ו()ואיתא בילקוט 
עם קרובו, כל העם קרובו של הקב"ה עיי"ש, ותמוה, ובספר 

כתב לבאר דברי הילקוט,  )מהגה"ק מסלאטפינא זצ"ל(שארית חיים 
גוי אחד שאל את ר'  ,, א"ר אלעשאו(-)ויקרא דדאיתא במד"ר 

 אנו ,כתוב בתורתכם אחרי רבים להטות ,יהושע בן קרחה
מרובים מכם מפני מה אין אתם משוין עמנו בע"ז עיי"ש, 

, דכל קבוע ט"ו.()כתובות ב יתאוכתבו המפ' לתרץ, משום דא
כמחצה על מחצה דמי ולא אזלינן בתר רוב, וכל זמן שישראל 
יושבים וקבועים במקומם, הו"ל דין קבוע דקיי"ל כל קבוע 

ת המינים דהם כמחצה על מחצה דמי, ולא צריכין לחוש לטענ
אך כ"ז א"ש בעת , )ר"פ שמות(עיין בישמח משה רובא דעלמא, 

שישראל יושבים וקבועים במקומם, אבל בשעת שישראל ניידי 
ממקום קביעותם אז יש מקום שיתעורר טענתם דניזול בתר 

 .רובא
 

 ב(-)פרשה כ"געה"פ  )פרשת משפטים(אך כתב בספר תורת משה להחת"ס 
אחרי רבים להטת, דטענת המין ולא תענה על רב לנטת 

מעיקרא ליתא, דזה דאמרינן אחרי רבים להטות הוא רק בדבר 
המוטל בספק, אבל בדבר ברור אין הולכים אחר הרוב, והרי 
בני ישראל יודעים בידיעה ברורה שהבורא ית"ש הוא מלך 
יחיד שאין יחידות כמוהו, והקב"ה משגיח בעולמו בהשגחה 

ולכן לו לבדו ראוי להתפלל ואין  פרטית על כל יצור ונברא,
ראוי להתפלל לזולתו, כי הוא עונה לקוראיו ולא זולתו, 
כמש"כ רשיז"ל עה"פ לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, 
דהיינו שהם אחרים לעובדיהם צועקין אליהם ואינן עונים 
אותם, אבל הקב"ה קרוב לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו 

עים בידיעה ברורה, כי הוא בורא באמת, וכיון שבני ישראל יוד
ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל 

 המעשים, לא שייך כלל למיזל בתר רוב אומות העולם עכ"ד.
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וזהו ביאורו של הילקוט, דלכאורה למה לא נחם אלקים דרך 
ארץ פלשתים להכניסם לארץ ישראל מיד, כדי שיהיו קבועים 

חצה, אלא ויסב אלקים את העם דרך ויהא דינם כמחצה על מ
המדבר ים סוף, והרי כאשר ניידי ממקום למקום אין להם דין 
קבוע, ויתעורר טענת אומות העולם דראוי למיזל בתר רוב, 
לזה מתרץ הילקוט כי קרוב הוא שנאמר לבני ישראל עם 
קרובו, רצ"ל דקרוב ה' לכל קוראיו, אבל האלילים הם אחרים 

ליהם ואין עונה להם, ומכך יודעים בני לעובדיהם צועקים א
ישראל בידיעה ברורה שהבורא ית"ש הוא לבדו אלקינו, 
הבורא ומנהיג לכל הברואים ואמת מלכינו אפס זולתו, וכין 

 שכן לא שייך כלל לדון בזה בענין רוב ומיעוט עכ"ד.
 

הבאנו מש"כ בספר טיב  )אות קמ"ב(ובהואיל משה שנת תשע"ז 
ות העולם, דאיתא במדרש רבה שמות לבב לבטל טענת אומ

, בשעה שעבר שלמה על לא ירבה לו נשים ולא ירבה א(-)פרשה ו
לו סוסים וגו', עלתה יו"ד שבירבה וקטרגה עליו וכו', תני ר' 
שמעון בן יוחאי, ספר משנה תורה עלה ונשתטח לפני הקב"ה, 
אמר לפניו וכו' הרי שלמה מבקש לעקור יו"ד ממני, אמר ליה 

שלמה ואלף כיוצא בו בטלין ודבר ממך אינו בטל הקב"ה 
 .עיי"ש

 
הרי דאות אחת מן התורה אינה בטלה אפילו באלף, ונודע דכל 
אחד מישראל יש לו אחיזה באות אחת מהתורה, וידוע מדורשי 
רשומות שאמרו דתיבת ישראל ר"ת יש ששים רבוא אותיות 

ות לתורה, וא"כ כל אחד מס' רבוא נשמות ישראל הוא כנגד א
אחת מן התורה, ומעתה אין ממש בטענת האומות, כיון דבני 
ישראל אחוזים הם באותיות התורה אין שייך בהם ביטול 

 עכ"ד.
 

כתב,  )דף מ"ה.(ובספר שפת אמת לר' ישמעאל הכהן פרשת יתרו 
דאי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם לא שייך לומר דיש ס' 

שי נשמות, דהרי רבוא אותיות דווקא מכוונים לס' רבוא שור
יש תיבות יתירות לחנם כלשון בני אדם, רק אי ס"ל לא דברה 
תורה כלשון בני אדם אז שפיר יש לומר דישראל ר"ת יש 

 ששים רבוא אותיות לתורה עכ"ד.
 

ויהי בשלח פרעה את העם,  משך הפסוקים,ובזה יבואר ה
דפרעה בעצמו שלחם דעי"ז יוכלו לקבל רכוש מצרים דהוא 

ועבד הבורח אין מעניקין לו, ולכאורה איך אפשר  מדין הענקה
לומר דרכוש מצרים הוא מדין הענקה, הא היכא דלא נתברך 

לא דיברה תורה כלשון  ס"להבית בגללו אין מעניקין, וע"כ ד
ולפי"ז יש לומר דישראל ר"ת יש ששים רבוא אותיות  בני אדם,

לתורה, ומעתה אין ממש בטענת האומות, ולכן ויסב אלקים 
 את העם דרך המדבר ודו"ק.

 
 

 
ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף וחמשים עלו 

מכאן  יח(-)שמו"ר כואיתא במדרש  בני ישראל מארץ מצרים:
אמרו רבותינו אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב, 

 ותמוה. שכך עשה להם הקב"ה שנאמר ויסב אלקים,
 

מחוייבים לקיים דהנה הפוסקים מחולקים אם הבנים והנבס"ד, 
פסק דאי  )סי' רכ"ח סעיף ל"ה(שבועת אביהם או לאו, ובשו"ע חיור"ד 

אפשר להשביע הנולדים אחר זמן עיי"ש, ובשו"ת חות יאיר 
רוצה להוכיח דאינן מחוייבים לקיים שבועת אביהם, דכתיב כי 
השבע השביע ופירש"י שהשביעו אותם שישביעו לבניהם, 

עו לבניהם, הלא בלא"ה ויש להקשות למה צריך שישבי
מחוייבין לקיים שבועת אביהם, אלא על כרחך דאינן מחוייבין 
לקיים שבועת אביהם, והקשו הפוסקים על האי דעה דאינן 

, כי )עיין ברש"י(מחוייבין לקיים שבועת אביהם, דאיתא במכילתא 
קרוב הוא, קרוב השבועה שנשבע אברהם לאבימלך אם 

"ש, הלא הבנים אינם מחוייבים תשקור לי ולניני ולנכדי עיי
 לקיים שבועת אביהם עכ"ק.

 
כתב ליישב, דלעולם י"ל דהבנים אינן  )בפרשתן(ובספר פרדס דוד 

מחוייבין לקיים שבועת אביהם, והא דכתיב כי קרוב הוא מפני 
שבועת אברהם, שאני הכא שהיו מוכרחין לקיים שבועתו של 

רהם, אברהם, הואיל דארץ ישראל מוחזקת להם מן אב
ויורשים אותו מן אברהם שאמר ודור רביעי ישובו הנה, לכך 
אמר אם תשקור לי ולניני ולנכדי, א"כ מוכרחין לקיים שבועתו 
של אברהם שמכחו היו יורשין ארץ ישראל, אבל לעולם י"ל 
דשאר בנים אינם מחוייבין לקיים שבועת אברהם עכ"ד, ועיין 

 בספר מרכבת המשנה עיי"ש.
 

אומר, מנין ר' סימאי  תניא, ,)דף צ:(סנהדרין מסכת בואיתא 
תחיית המתים מן התורה, שנאמר וגם הקימותי את בריתי ל

אתם לתת להם את ארץ כנען, לכם לא נאמר אלא להם 
]דמשמע שהבטיח הקב"ה לאבותינו אברהם יצחק ויעקב שיתן 
להם ארץ ישראל וכי להם ניתנה והלא לבניהם ניתנה אלא 

ת ועתיד הקב"ה ליתן להם את ארץ מלמד שעתידין לחיו
  ש.מכאן לתחיית המתים מה"ת עיי" ,ישראל[

 
, דזה א"ש )דף י"ד מדפה"ס(בראשית  רשתבגדי אהרן פספר וכתב ב

דאז ל"ש  ,אינה מוחזקת מימי האבות שראלירץ אי ס"ל דרק א
 י ס"ללומר לתת להם וע"כ דקאי לעתיד על התחיה, אבל א

א"כ קאי לתת להם  ,ותמוחזקת מימי האב שראלירץ אד
לתחית  ליכא לימוד מכאןכפשוטו שמוחזקת מימי האבות, ו

המתים עכ"ד, ולפי"ז מוכח ממה דילפינן תחיית המתים מה"ת 
אינה  שראלירץ מקרא וגם הקימותי את בריתי אתם וגו' דא

 ו. מוחזקת מאבותינ
 
 



 

 
יג תשפ"ג דף  בשלחפרשת הואיל משה   

כתב, דיש להוכיח  )דף קצ"ח(ובהגדה של פסח ברית מטה משה 
, ושמרתם ה(-)פרשה י"חם ממה שנאמר בפרשת אחרי תחיית המתי

את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, 
ופירש"י וחי בהם לעולם הבא שאם תאמר בעוה"ז והלא סופו 
הוא מת, הרי כמפורש בתורה דהמתים יעמדו לחיי עולם 

 דמהאי טעמא כתיב וחי בהם דקאי לחיי עולם הבא עכ"ד.
 

איתא כמה ילפותות דפקוח נפש  (דף פ"ה:)מא אך הרי במסכת יו
דוחה שבת, ולבתר הכי קאמר, א"ר יהודה אמר שמואל, אי 
הואי התם הוה אמינא דידי עדיפא מדידהו וחי בהם ולא 
שימות בהם, וקאמר שם דמאי עדיפותא, אמר רבא לכולהו 
אית להו פירכא בר מדשמואל דלית ליה פירכא, דאשכחן ודאי 

אי ילפינן מוחי בהם דרשינן אשר יעשה  ספק מנין, משא"כ
האדם המצוות שיחיה בהם וודאי ולא שיבוא בעשייתה לידי 
ספק מיתה אלמא מחללין על הספק עיי"ש, א"כ לפי"ז קרא 

 מיירי בחיי עוה"ז, וליכא ראיה מכאן לתחיית המתים. 
 

כתב לתרץ דזה תלוי בפלוגתת  )פרשת בלק(ובספר פרדס דוד 
, היה ר"מ אומר מנין )דף נ"ט.(ת סנהדרין תנאים, דאיתא במסכ

שאפילו עכו"ם ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול, שנאמר אשר 
יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים לוים וישראלים לא נאמר 
אלא האדם, הא למדת שאפילו עכו"ם ועוסק בתורה הרי הוא 
ככה"ג, ולפי"ז אין לומר דוחי בהם קאי על לעולם הבא, דהא 

שלמי דשאל אנטונינוס לרבי מה אני לעולם הבא, איתא בירו
א"ל ומה אם פסח וכו', אזיל וגזר נפשיה, ולפי"ז אם אמרינן 
דהאדם מרבה עכו"ם, ע"כ דהקרא קאי על עוה"ז, ודרשינן וחי 

דר"מ דס"ל  )שם(בהם ולא שימות בהם, אמנם רש"י כתב 
 )דף ס"א.(דהאדם מרבה עכו"ם, לי"ל כר"ש דס"ל במסכת יבמות 

קברי עכו"ם אינם מטמאים באהל, משום דאתם קרויין אדם ד
 .ואין עכו"ם קרויין אדם

 
ולפי"ז לר"ש דס"ל דהאדם ממעט עכו"ם, א"כ הך קרא דאשר 
יעשה אותם האדם וחי בהם ג"כ ממעט עכו"ם, ושפיר לדידיה 
פירש"י דהקרא דוחי בהם קאי על לעולם הבא, וממילא לא 

רשינן וחי בהם ולא שימות קשה דרש"י הוא נגד הגמ' הנ"ל דד
בהם, די"ל דהנך דדרשו כן אזלו בשיטת ר"מ דהאדם מרבה 
עכו"ם, וע"כ דהקרא דוחי בהם קאי דוקא על עולם הזה, ולכן 

 דרשו וחי בהם ולא שימות בהם עכ"ד הפרדס דוד. 
 
, ראוי לתת לב כתב )ד"ה שבכל(ל בדרוש לפסח -בספר בנין אריאו

ת הלילה הזה כולנו מסובים, על מה שסידר מסדר ההגדה שאל
מה שלא הוזכרה שאלה זו במשנתינו, משום דסתם לן תנא 

דס"ל דאכילת מצה הוא עד  הדמתניתין כר' אלעזר בן עזרי
, ומטעם זה חוטפין מצה כ:(")דף קפסחים מסכת חצות, כדאיתא ב

בלילי פסחים כדי שלא יעבור זמן חצות, וא"כ אפשר ליתן 
 ,)פי"ג מ"ט(כדאיתא במסכת נגעים טעם דלכך אוכלים מסובים 

מסכת הנכנס לבית המנוגע וכו' מיסב ואוכל, וכתב רשיז"ל ב

דע"י הסיבה ממהרין לאכול, וא"כ  מיסב( הד" .)דף מ"אברכות 
התשובה בצדה על שאלה זו, לפיכך לא נשנית שאלה זו 
במשנתינו דאתיא כראב"ע דס"ל דהפסח נאכל עד חצות, 

מפני מה כולנו מסובין, אבל  איכא טעמא מעליא הולדידי
מסדר ההגדה ס"ל כר"ע דהפסח נאכל כל הלילה, וא"כ שפיר 
יש מקום לשאלה זו, מפני מה כולנו מסובין עכשיו, דהא אין 
צריך למהר באכילת מצה אליבא דר"ע, ולכן צריך טעם אחר 

 דהוא זכר לחירות עכ"ד.  
 

אז  דטעם ההסיבה הוא זכר לחירות, י נימאולכאורה י"ל דא
ל"ש לומר דאפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב, וכמש"כ 

וז"ל, והנה ידוע דהסיבה מורה על  )בפרשתן(בזה הישמח משה 
חירות, והנה אם היינו אומרים דהוא רק בשביל חירות הגוף, 
אם כן עני שהוא עתה נדכה ושפל ומשועבד לעשירי עם 

 .הסיבה זו למה עיי"ש
 

טעם דהסיבה, אי הוה משום ולפי"ז י"ל דזהו הנפק"מ בה
חירות או כדי שימהר לאכול, דאי אמרינן דהטעם הוא משום 
שימהר באכילתו, א"כ העני והעשיר שוים ושניהם בעינן 
הסיבה, משא"כ אי נימא דהטעם הוא משום חירות, נמצא 
דהעני דגם עתה הוא מדוכה ושפל ולא בן חורין הוא למה לו 

 הסיבה.
 

דראב"ע ור"ע דפליגי אי  ,כתב אתחנן()פרשת וכסף נבחר ספר וב
אכילת פסח הוה עד חצות או כל הלילה, פליגי בפלוגתת 
רשב"י ורבנן אי קברי עכו"ם מטמאין או לא, דרבנן סברי 
דקברי עכו"ם מטמאין באהל, ורשב"י ס"ל דאינן מטמאין 

, א"כ ראב"ע דסבר עד חצות א.(")דף סיבמות במסכת עיין  ,באהל
, ולכן היו מוכרחים לאכול הפסח קודם ס"ל דמטמאים באהל

חצות, דלאחר חצות כבר היו פגרים דבכורים, וקברי גויים 
באפשר לאכול באותו הפעם  המטמאין באהל, וא"כ לא הי

הפסח נטמא, ולכן אכלוהו קודם חצות, ור"ע  הקרבן פסח, דהי
ס"ל כרשב"י דקברי עכו"ם אינם מטמאין באהל, ולכך הותר 

מסכת אחר חצות עכ"ד, ומבואר שם בלהם לאכול אפילו 
יבמות דמאן דס"ל דקברי עכו"ם מטמאין הוא משום דגם 
עכו"ם קרויים אדם, ומאן דס"ל דאינם מטמאין משום דאתם 

 קרויים אדם ולא עכו"ם עיי"ש.
 

, והטעם כי קרוב ובזה יובן המדרש ויסב אלקים את העם וגו'
דארץ  השבועה שנשבע אברהם לאבימלך, והשבועה חל משום

ישראל מוחזקת מאבותינו, ולכאורה מקרא וגם הקימותי את 
בריתי וגו' דילפינן מינה תחיית המתים מוכח דארץ ישראל 
אינה מוחזקת, וע"כ דילפינן תחיית המתים מקרא וחי בהם, 

עכו"ם אינו קרוי אדם, והפסח נאכל כל הלילה,  מעתהו
א דעני ואמרינן דהטעם דבעינן הסיבה הוא משום חירות, והו"

לא יסב, ולכן מכאן ראו חכמים דהוצרכו לומר דגם עני 
 שבישראל לא יאכל עד שיסב ודו"ק.



 

 
יד תשפ"ג דף  בשלחפרשת הואיל משה   

ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף וחמשים 
ויקח משה את עצמות  עלו בני ישראל מארץ מצרים:

 יוסף עמו וגו':
 

, א"ר ו(-)ויקרא דדאיתא במד"ר  לפרש המשך הפסוקים,והנבס"ד 
כתוב בתורתכם  ,וי אחד שאל את ר' יהושע בן קרחהג ,אלעשא

אנו מרובים מכם מפני מה אין אתם משוין  ,אחרי רבים להטות
מסכת ב יתאעמנו בע"ז עיי"ש, וכתבו המפ' לתרץ, משום דא

, דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ולא אזלינן )דף ט"ו.(כתובות 
ל בתר רוב, וכל זמן שישראל יושבים וקבועים במקומם, הו"

דין קבוע דקיי"ל כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, ולא צריכין 
)ר"פ עיין בישמח משה לחוש לטענת המינים דהם רובא דעלמא, 

אך כ"ז א"ש בעת שישראל יושבים וקבועים במקומם, , שמות(
אבל בשעת שישראל ניידי ממקום קביעותם אז יש מקום 

 .שיתעורר טענתם דניזול בתר רובא
 
כתב ליישב  )פ"א(דרוש לתחיית המתים  בספר שמנה לחמוו

קושית המין, דכיון דקיי"ל דכל העומד לעשות כעשוי דמי, 
וכיון דרק לבני ישראל עתיד להיות תחיית המתים ולא לאומות 
העולם, א"כ הוי המה הרוב נגד האומות דבישראל מצטרפין 

 כל הדורות עיי"ש.
 

"ל, אמנם חל כתב וז )דף כ"ד: מדפה"ס(ובספר בני יצחק בפרשתן 
עלינו חובת ביאור, דאיך עלו עצמותיו של יוסף מחו"ל לארץ 

דאיתא כישראל, על זה נאמר ותבואו ותטמאו את ארצי, 
, דעולא קרי עליהם ותבואו ותטמאו (.)דף קי"אכתובות מסכת ב

ואף כי מצאנו ליעקב נמי שהעלו אותו אחר שמת,  את ארצי,
 אמנם ליוסף קשה. מ"מ כבר אמרו רז"ל יעקב אבינו לא מת,

 
וליישב קושיא זאת צריכין אנו למודעי דברי האריז"ל, דהא 
דאמרינן דאסור להעלות מת מחו"ל לארץ ישראל, היינו דוקא 
להעלותו בבשר וגידים ועצמות, אבל העצמות לחוד אם כבר 
נתעכל הבשר שפיר דמי להעלותם, וטעמו של דבר נראה, 

ם, דענין תחיית משום מה שכתב האריז"ל בספר הליקוטי
המתים הוא, דאע"ג שמתעכל הבשר וכבר מת ולא נשאר ממנו 
מאומה, מ"מ בתוך עצמותיו של אדם נשאר בהם רוח אחד, 
ומאותו הרוח הנשאר בהם הוה כמו שאור שבעיסה וממנו הוה 
תחיית המתים עיי"ש, ומעתה י"ל דבשלמא לעלות המת עם 

נותרה בו בשרו אסור משום דהוי דבר מת ובטל אחר שלא 
נשמה ולא רוח, א"כ הוא מטמא לארץ ישראל, אבל העצמות 
כיון שעדיין נשאר בהם רוח, א"כ הוה ליה דבר חי ושפיר דמי 
להעלותם לארץ ישראל דתו לא מקרי מת, ומשו"ה העצמות 

 מותר לעלות עיי"ש.
 

ומעתה מובן ההמשך, ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים 
ידי תו לא מקרי קבוע, והדרא סוף, ולכאורה קשה כיון דני

קושית המין לדוכתא, וע"כ דבני ישראל אינן בטלין ברוב,  

דכיון דקיי"ל דכל העומד לעשות כעשוי דמי, וכיון דרק לבני 
ישראל עתיד להיות תחיית המתים ולא לאומות העולם, א"כ 

, וכיון דמוכח מכאן תחיית המתים, הוי המה הרוב נגד האומות
העלות עצמות מחו"ל לארץ ישראל בשביל א"כ איכא היתר ל

שיש בו חיות שממנו יעמוד לתחיית המתים, ולכן ויקח משה 
 את עצמות יוסף עמו ודו"ק.

 
**** 

 
ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את 
בני ישראל לאמר פקד יפקד אלקים אתכם והעליתם 

, תנו )דף י"ג.(ואיתא במסכת סוטה  את עצמתי מזה אתכם:
ן, בא וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו, שכל רבנ

, והוא נתעסק במצות )וינצלו את מצרים(ישראל כולן נתעסקו בביזה 
, שנאמר חכם לב יקח מצות וכו' עיי"ש, וכן )שלקח את עצמות יוסף עמו(

ויקח משה את עצמות יוסף עמו,  י"ט(-)פרשה כאיתא במדרש רבה 
, שכל ישראל היו עסוקין עליו הכתוב אומר חכם לב יקח מצות

בכסף ובזהב ומשה היה עסוק בעצמות יוסף שנאמר ויקח 
משה את עצמות יוסף וגו', אמר הקב"ה למשה עליך נתקיים 
חכם לב יקח מצות עיי"ש, ודקדקו המפ' דמשמע שע"י שכל 
ישראל נתעסקו בביזה לכן נתעסק מרע"ה במצוה זו לקחת את 

יך שיקיימו מה עצמות יוסף, והרי גם בלא"ה היה צר
 שהשביעם יוסף והעליתם את עצמותי מזה אתכם.

 
הביא מה  )בפרשתן(והנבס"ד, דהנה החיד"א בספר פני דוד 

דמשה רבינו  )דף ק"א:(שהקשו בעלי תוס', דלמ"ד במסכת זבחים 
היה כהן גדול, איך טימא עצמו לעצמות יוסף, וכתבו ליישב 

שם טובא בדין דצדיקים אינם מטמאין במיתתן עיי"ש, והאריך 
זה אי קברי צדיקים מטמאים, והביא מה דאיתא בילקוט משלי 

דאין טומאה בת"ח עיי"ש, וכן הוא מנהג הכהנים  )סי' תתקמ"ד(
הולכים להשתטח על קברי הצדיקים כמש"כ הרב בתי כהונה 

ונמצא להם סמך עיי"ש, והביא שם חבל פוסקים שדנו  )ח"א(
ויהי אנשים אשר  דף כ"ה:()בדבר, ומציין להגמרא במסכת סוכה 

היו טמאים לנפש אדם, דלחד מ"ד נושאי ארונו של יוסף היו, 
הרי דגם יוסף היה מטמא במיתתו עיי"ש, וכבר העיר בזה 

, )מצוה י' אות י"ח(, ועיין בספר נחלת בנימין )סי' ק"נ(בשו"ת מהרי"ל 
)פ' , ובספר אש דת להגר"ח אלפאנדרי )בפרשתן(ובספר כסף נבחר 

)מאמר , ובספר הדרש והעיון )פרשת דברים(ובספר חוט המשולש  ,חקת(

 )בפרשתן(, ובספר פרדס יוסף )בפרשתן(, ובספר יציב פתגם ק"ו(
 שהאריך בזה. 

 
כתב דתליא בזה, דלכאורה יש  )בפרשתן(ובספר יציב פתגם 

להביא סמך דאף צדיקים מטמאין במיתתן, מהא דאיתא 
קיש מנין שאין דברי תורה , אמר ריש ל)דף ס"ג:(במסכת ברכות 

מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה 
אדם כי ימות באהל עיי"ש, ויש לבאר שייכות דרשה זו לפרשת 
טומאת מת, ונראה דלהורות נתן דגם צדיקים גמורים כאלו 



 

 
טו תשפ"ג דף  בשלחפרשת הואיל משה   

שממיתים עצמם באהלה של תורה מטמאין במיתתן, ולאפוקי 
)דף מאין, אולם במסכת יבמות מהסברא דקברי צדיקים אינם מט

, וכן היה ר' )שם(נדרש הפסוק זה לדרשה אחרת, דאיתא  ס"א.(
שמעון בן יוחאי אומר קברי גויים אינן מטמאין באהל, שנאמר 
אדם כי ימות באהל אתם קרויין אדם ואין עכו"ם קרויין אדם 
עיי"ש, ויש לומר דלפי דרשא זו אין אנו דורשין להך דאין 

קיימין אלא למי שממית עצמו עליה, ואין לנו דברי תורה מת
 קרא לרבות טומאה בקברי צדיקים. 

 
היוצא לנו מזה דזה אי קברי צדיקים מטמאין או לא, תליא 
בדין קברי גויים אם מטמאין באהל, דאי ס"ל דמטמאין באהל, 
אייתר קרא לרבות טומאה לצדיקים הממיתים עצמם על דברי 

דם כי ימות דעכו"ם שאין תורה, אך אם דורשים מקרא דא
קרויין אדם אינן מטמאין, אין לנו קרא לרבות טומאה 

 לצדיקים, וי"ל דקברי צדיקים אינם מטמאין עכ"ד.
 

ונודע קו' המפרשים דהיאך לקח יעקב שני אחיות, כיון 
דהאבות שמרו כל התורה עד שלא ניתנה, וכתב המהרש"א 

גיירם כשנשאם, לתרץ, דיעקב אבינו ע"ה  ח(")דף כיומא מסכת ב
דאין  ,ב(")דף כיבמות מסכת וממילא ל"ה אחיות כלל כדקיי"ל ב

עריות אסורות לגרים, משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי 
 ול"ה קורבה, וממילא ה"נ ל"ה אחיות כלל מטעם זה עיי"ש.

 
רבנן  הד"ה אקילו בי )דס"ד.(והנה החת"ס בחידושיו למסכת ע"ז 

א מצאתי מנ"ל לרבנן הא דגר כתב וז"ל, ויגעתי הרבה ול
שנתגייר כקטן שנולד דמי, דאין לומר משום דגוי אינו קרוי 

חדשה, דהתינח לר"ש דס"ל  האדם וכשנתגייר נעשה הגוי ברי
דאתם קרויים אדם ואין אתם קרויין אדם, אבל לר"מ דס"ל 
דגם גוי קרוי אדם, ממילא ל"ה כקטן שנולד דמי עיי"ש, ועיין 

 .)אות י"ח(ת ויצא אור תורה פרשספר ב
 

, במעשה דבני מצרים שבאו )דף צ"א.(ואיתא במסכת סנהדרין 
לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, ואמרו תנו לנו כסף 
וזהב שנטלתם ממנו, והשיב להם גביהא בן פסיסא תנו לנו 
שכר עבודה של ששים רבוא ששיעבדתם במצרים וכו' עיי"ש, 

       ם עבור קושי השעבוד. הרי מזה דרכוש מצרים הגיע לה
, אמר ר' חמא בן גוריא אמר )דף י:(איתא במסכת שבת אך י"ל, ד

רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל משקל 
שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו 
בו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים עיי"ש, וכתבו 

ואע"ג דבלא"ה נגזר דכתיב ועבדום וענו אותם,  ,()ד"ה ה"גהתוס' 
שמא לא היה נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד, הרי 

 .דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף
 

ד"ה ויקנאו בו הביא דברי ה"ר  )פרשת וישב(ובספר בגדי אהרן 
יעקב ארזא ז"ל, דיוסף אינו ראוי למלוכה אלא א"כ בא מפסול 

 יות עיי"ש.שתי אח

ובזה נבוא לביאור דברי הגמ', דמתחלה היסס משה אם ראוי לו 
לעסוק בעצמו לקחת את עצמות יוסף עמו, שהרי משה היה כהן 
ואין ראוי ליטמא ליוסף, אך ממה שראה שנצטוו בני ישראל 
ליטול ביזת מצרים, מזה דן דשפיר רשאי הוא עצמו ליטול את 

יע להם עבור קושי עצמות יוסף, דהלא רכוש מצרים הג
השעבוד, ולכאורה הרי קושי השעבוד בא על חטא דמכירת 
יוסף, וע"כ דהצדק הוא עם השבטים, דיוסף אינו ראוי למלוכה 
דאינו בא מביאה פסולה, כיון דיעקב גיירם וגר שנתגייר כקטן 
שנולד דמי, והא דאמרינן דכקטן שנולד דמי, משום דעכו"ם 

מקרא דאדם כי ימות דעכו"ם  אינם קרויים אדם, וילפינן לה
שאין קרויין אדם אינן מטמאין, ומעתה אין לנו קרא לרבות 
טומאה לצדיקים, וי"ל דקברי צדיקים אינם מטמאין, ובכן שפיר 

 רשאי משה בעצמו לקחת את יוסף עמו ודו"ק.
 
 
 

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

מה דאיתא במכילתא  (ד"ה ויהפך)וכתב רשיז"ל ישראל מעבדנו: 
וז"ל, נהפך ממה שהיה, שהרי אמר להם קומו צאו מתוך עמי, 
ונהפך לבב עבדיו, שהרי לשעבר היו אומרים לו, עד מתי יהיה 
זה לנו למוקש, ועכשיו נהפכו לרדוף אחריהם בשביל ממונם 

וז"ל, ואני  )דרוש חמישי(ם פרשת דרכישהשאילום עכ"ל, וכתב ב
תמיה בזה, דמשמע מדבריהם דמה שנהפבו לרדוף אחריהם 
הוא דוקא בשביל ממונם שהשאילום, ואלמלא הממון לא היו 
רודפין אחריהם, והפסוק אומר בהפך, מה עשינו כי שלחנו את 
ישראל מעבדנו, דמשמע דמה שרדפו אחריהם הוא משום דהיו 

 יל ממונם שהשאילום עכ"ל.רוצים להשתעבד בהם, ולא בשב
 

דהקב"ה והנבס"ד, דנודע דטענת פרעה היתה דלא נשלם הזמן, 
זרעך בארץ לא להם ארבע מאות  האמר לאאע"ה כי גר יהי

דזהו רק אי  ,שנה ואכתי לא הגיע הזמן, אמנם המפרשים כתבו
נימא דגלות מצרים הוא בשביל חטאו של אאע"ה, אז צריכין 

אי נימא דהגלות היתה בשביל כ להיות ד' מאות שנה, משא"
חטא דמכירת יוסף אז סגי ברד"ו שנים, כי במכירת יוסף פגמו 
השבטים בשם הוי"ה שהוא בגימטריא כ"ו, ובמכירה היו 
עשרת השבטים, וי' פעמים כ"ו עולה ר"ס והיו צריכים להיות 
ר"ס שנים במצרים, אלא בזכות שיקבלו ישראל את התורה 

הסירו חמשים שנים מר"ס ונשאר  שיש בו חמשים שערי בינה
ר"י, ופירשו בזה הפסוק וירא ה' כי "סר" לראות כי מתחלה 

 .ערבי נחל דרוש ב' לפסח(ספר )עיין בהיה החשבון של ר"ס שנה עכ"ד 
 

דבדין מכרו  א.("דף פ)שמיני  רשתוכתב בספר שתי ידות פ
השבטים את יוסף, שהלשין עליהם והוציא עליהם שם רע 

י דלא תלך רכיל וחייב מלקות, אך כ"ז הוא א ועבר על הלאו
דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו, משא"כ להמ"ד דלאו  ס"ל

 .שאב"מ אין לוקין עליו, אז שלא בדין מכרו אותו השבטים
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, מפני מה נענש אברהם אבינו ב.(")דף לנדרים מסכת באיתא ו
ל ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים, מפני שהפריז ע

מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אירשנה עיי"ש, 
ד"ה בגמרא כתב, דלכאורה  דף כ"ב:()מתת יה פ' שמות ספר וב

החטא דאמר אאע"ה במה אדע הוא בשביל שעבר אלאו דלא 
תנסו את ה' אלקיכם וגו', והיה חייב במלקות כדין חייבי 
לאוין, ולכאורה הא לאו דלא תנסו הוא לאו שאין בו מעשה, 

עשה, וצ"ל דס"ל כר' מו בין שאאו לעל וקיי"ל דאין לוקין 
 יהודה דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו.

 
, מנא ליה לר' יהודה דלאו שאין בו מעשה ד:()מכות ואיתא ב

, )לא מצאתי לבתך בתולים(לוקין עליו, אמר עולא, גמר ממוציא שם רע 
ו, אף כל לאו מה מוציא שם רע לאו שאין בו מעשה לוקין עלי

שאין בו מעשה לוקין עליו, מה למוציא שם רע שכן לוקה 
, ואסיק )דכתיב ויסרו אותו וענשו אותו ואיתא בכתובות ויסרו זה מלקות(ומשלם 

  .ה-במסקנא דר' יהודה סבר נמי לוקין ומשלמין עכ"ד המתת י
 

ומעתה יבואר דברי רש"י, דעד עתה לא חזרו המצרים מדעתם 
חו את ישראל ממצרים, דסברו דהגלות הוא בשביל על ששיל

חטא דמכירת יוסף וסגי להיות רד"ו שנים, אך עתה כשראו 
שנטלו את ממונם, וע"כ דס"ל לוקין ומשלמין, ומעתה ס"ל 
לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, ומעתה כדין מכרו את יוסף, 
ולפי"ז ע"כ דהגלות אינו בשביל מכירת יוסף, וע"כ דהגלות 

בשביל אברהם שאמר במה אדע, ואף דלא עבר רק על הוא 
הלאו דלא תנסו, אך הרי ס"ל לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, 
ומעתה צריכין להיות בגלות ארבע מאות שנה, ולכן נתעורר 
להם הטענה המבואר בקרא כי שלחנו את ישראל מעבדנו, על 

 מה שהניחום לצאת קודם הזמן ודו"ק. 
 

**** 
 

ה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויאמר ה' אל משה מ
ר' יוסי הגלילי אומר, , )פרשה ג'(ואיתא במכילתא  ויסעו:

כשנכנסו ישראל לים, כבר הר המוריה נעקר מקומו, 
ומזבחו של יצחק הבנוי עליו, ומערכתו הערוכה עליו, 
ויצחק כאלו עקוד עליו, ונתון על המזבח, ואברהם 

את  כאילו פשט את ידו ולקח את המאכלת לשחוט
בנו, שנאמר וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת 

עיי"ש, ותמוה שייכות ענין העקידה  לשחוט את בנו וכו'
 לקריעת ים סוף.

 
עה"פ ואתה הרם את  ו(-)פרשה כ"אדאיתא בשמות רבה והנבס"ד, 

מטך, דכשהלך מרע"ה לקרוע את הים, לא קבל עליו להקרע, 
איתא שו המפ', הלא וא"ל מפניך אני נקרע וכו' עיי"ש, והק

תנאין התנה הקב"ה עם הים  ,א"ר יוחנן ,ה(-)ב"ר פרשה הבמדרש 
שיהא נקרע לבני ישראל, הדא הוא דכתיב וישב הים לאיתנו 
לתנאו שהתנה עמו עיי"ש, ולפי"ז צ"ב דאמאי סירב הים 

לקרוע הלא הותנה עמו מראש שיהא נקרע לבני ישראל, אך 
אלא באם בנ"י יהיו כשרים י"ל דהים ס"ל דלא נצטווה לקרוע 

וצדיקים, אך כיון דבהיות בנ"י במצרים נתקיים בהם ויתערבו 
 ,)פי"ד רמז רל"ד(בגוים וילמדו מעשיהם, כמבואר בילקוט שמעוני 
לא עבדו  ,שהס"מ קיטרג על ישראל ואמר לפניו רבש"ע

ישראל ע"ז במצרים ואתה עושה להם נסים, ואמר הכתוב 
ר אליהם איש שקוצי עיניו השליכו ואומ ,ז(-ב ק)פרביחזקאל 

ובגילולי מצרים אל תטמאו, א"כ אדעתא דהכי לא נאמר 
  .התנאי ולכן מיאן לקרוע

 
בפסוק וירא ה' את  ל"ו(-)פרשה אאולם מבואר במד"ר פרשת שמות 

בני ישראל הוי שעשו תשובה בסתר עיי"ש, וכיון דעשו 
רע תשובה ליכא טענה דהללו עובדי ע"ז, ושפיר עליו להק

 י ס"לבפניהם, אך כבר דנו המפ' אם תשובה מועיל לע"ז, דא
דתשובה מהני אף לע"ז א"כ שפיר היה צריך הים לקיים תנאו, 

דעל  י ס"לולא היה לו שום אמתלא לקיים הטענה, משא"כ א
חטא דע"ז לא מהני תשובה, אז שפיר הצדק הוא עם הים 

 שאינו צריך ליבקע.
 

עה"פ בני אהרן הנותרים, הביא  )פרשת שמיני(ובספר פרדס יוסף 
מה ששמע מפ"ק של הגה"ק מאוסטרווצע זצ"ל, בטעם הדבר 
דלא מהני תשובה לע"ז, כיון שכל ענין התשובה הוא מטעם 

גדולה תשובה  ,)דף פ"ו:(יומא מסכת עשה דוחה ל"ת, וכדאיתא ב
שדוחה ל"ת שבתורה, וכ"ז בשאר עבירות, אבל כשחטא בע"ז 

שמו יתברך, הו"ל מכלל ל"ת ושלח יד בקדוש ונורא 
דאין עשה דוחה ל"ת  )דף צ"ז:(זבחים מסכת שבמקדש, דקיי"ל ב

 שבמקדש, ולכן לא מהני תשובה על חטא דע"ז עיי"ש.
 

והא דאמרינן דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש, איתא בזבחים 
אחד עצם שיש  ,ועצם לא תשברו בו, ר"ש בן מנסיא אומר ,(שם)

)דאכילת מוח דכתיב מוח, אמאי ניתי עשה בו מוח ואחד עצם שאין בו 

ולידחי את ל"ת, אלא אין עשה דוחה ל"ת  ואכלו את הבשר בלילה הזה(
 .שבמקדש עיי"ש

 
דאיך ילפינן הקשה,  )דף פ"ה.(בספר ברכת אברהם עמ"ס פסחים ו

ל"ת שבמקדש, דלמא הטעם וחה דשה משבירת עצם דאין ע
שני פעמים  ל"ת בשבירת עצם, משום דכתיבוחה דשה דאין ע

ועצם לא תשברו בו ואין עשה דוחה שני לאוין עכ"ק, וכן 
עיי"ש, ועיין בספר עין פנים  )לימוד ב'(הקשה בספר לימודי ה' 

 .)אות כ"א(לתורה 
 
דאמאי אמר לו  פרש,ל כתב )פ' וירא(תפארת בנים עה"ת ספר בו

די  ההקב"ה אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, דהי
שה מאומה ולמה הוכפל הדברים במלות שונות, באמרו אל תע
דלכאורה להמ"ד דתפוס לשון ראשון, והנה וכתב לבאר, 
יודע אז עדיין שזה נסיון העקידה רק להעלותו  האאע"ה לא הי

לו להסתפק באמת לדינא לאיזה לשון  הולא לשחטו, וא"כ הי
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לאאע"ה  הפשיטא לי הואיך הי ה,ישמע, או לראשונה או לשני
ק בקול האחרון, אמנם לפימ"ש המפ' דלא אמרינן להשגיח ר

א"ל רק אל תעש  הל"ת בשני לאוין א"ש, דאם היוחה דשה ע
וכיון דקיי"ל דעשה דוחה ל"ת  ,לו מאומה ל"ה רק ל"ת חדא

י הראשון עיקר שצוה וס"ל לאאע"ה כי לשון צו הכ אולי הי"א
לשחטו שהוא עשה נגד הל"ת שנצטוה עתה, ע"כ אמר לו אל 

ואין עשה  ,לאוין שנידך וגו' ואל תעש לו מאומה דהוי תשלח י
 .לאוין ובודאי לא ישמע להעשה וכו' עיי"ש שנידוחה 

 
ומעתה יבואר דברי המדרש, דבתחילה סירב הים ליקרע לפני 
בני ישראל, וטענתו היתה דכיון שבני ישראל חטאו לא חל 
התנאי שהותנו עמו, ואף דעשו תשובה לא אהני להו, דתשובה 

ינו מועיל על חטא דע"ז, דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש, א
וההוכחה לזה הוא מדכתיב ועצם לא תשברו בו, ואפילו עצם 
שיש בו מוח אסור לשבור, ולא אמרינן דעשה דאכילת פסח 
ידחה הלאו דשבירת עצם, וע"כ דבמקדש לא אמרינן עשה 

 דוחה ל"ת, ולא מהני תשובה על חטא דע"ז.
 

יה המזבח ערוך במערכתו ועליו יצחק וכדי לסתור טענתו ה
שעקוד, ואברהם אוחז המאכלת לשחוט, ועכ"ז לא שחטו 
דהקב"ה אמר לו אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, 
דהוי שני לאוין ואין עשה דוחה שני לאוין, ומעתה י"ל דלכן 
לא אמרינן עשה דוחה ל"ת בשבירת עצם, ואין שום הוכחה 

ה ל"ת שבמקדש, ושפיר י"ל דדחי גם דאמרינן אין עשה דוח
ל"ת שבמקדש, ובדין הוא דתשובה מהני על חטא דע"ז, והים 
מחוייב לקיים התנאי שהותנו עמו, ולכן בזכות העקידה נקרע 

 הים ודו"ק.
 

**** 
 

אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' 
ויאמרו לאמר אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורכבו 

ילמדנו רבינו, מהו תנחומא,  ואיתא במדרש רמה בים:
ליתן אספלנית על גבי המכה בשבת, כך שנו רבותינו, 
אסור ליתן אספלנית על גבי המכה בשבת לכתחילה, 

עיי"ש, וצ"ב שייכות  אבל אם נתן מערב שבת מותר
 השאלה הכא.

 
)כהן והנבס"ד, דאיתא במסכת עירובין מחזירין רטיה במקדש 

ד יום והוצרך לעבוד עבודה בשבת או ביו"ט ונטל רטיה מעל ידו שלקה בידו ונתן עליה רטיה מבעו

שלא תהא חוצצת בינו ובין ידו לעבודה דחציצה פוסלת בה דבעינן ולקח הכהן וכיון דחייץ לא הוי 

לקיחה בכהן מחזירה במקדש דאי לא שרית ליה להחזירה לא שקיל ליה מידיה וממנע ולא עביד 

, אבל לא ים במסכת ביצה שהותרו סופן משום תחילתן(עבודה וזה אחד משלשה דברים האמור
, ואם )גזירה שמא ימרח הרטיה ומירוח היינו מוחק האמור באבות מלאכות של שבת(במדינה 

, כאן וכאן )שלא היתה קשורה מבעוד יום וכהן זה לא סלקא לצורך עבודה(בתחילה 
צורך גבוה הוא אלא לצורך  )והכא ליכא למימר אין שבות במקדש דהא ודאי האי שבות לאואסור 

 עיי"ש. עצמו(

כתב, רטיה שפרשה על גבי כלי  הכ"ז(-)פכ"אוהרמב"ם בהל' שבת 
מחזירין אותה, ואם פרשה על גבי קרקע אסור להחזירה, 
ומניחין רטיה על גבי המכה לכתחילה במקדש, שאין איסור 
שבות במקדש עיי"ש, ותמהו עליו הנו"כ, דפסק דלא כמתניתין 

נמי אסור לכתחילה להניח רטיה, וגם במש"כ הטעם דבמקדש 
משום דאין שבות במקדש תמוה טובא, דהרי איתא במסכת 

, מהו דתימא טעמא משום דאין שבות במקדש, )דף י"א:(ביצה 
 קמ"ל משום דהתירו סופו משום תחילתו.

 
כתב השפע חיים זצ"ל ליישב,  )גליון צ(ובגליון ישראל סבא 

 )שנפלה(, תנו רבנן, רטיה שפרשה שם()דאיתא במסכת עירובין 
, ר' )דמילתא דלא שכיחא הוא ולא גזור בה רבנן(מעל גבי מכה, מחזירין בשבת 

, הוחלקה למטה דוחקה למעלה, )אם נפלה אין מחזירין(יהודה אומר 
למעלה דוחקה למטה וכו', ורטיה עצמה לא יקנח מפני שהוא 

)מירוח חייב משום חטאת , ואם מירח חייב )מחליק גומות שברטיה(ממרח 

, אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יהודה, אמר רב ממחק(
)על הכר או אלא שפירשה על גבי כלי  )דת"ק שרי להחזירה(חסדא, לא שנו 

 , אבל פירשה על גבי קרקע דברי הכל אסור. על הכסת(
 

אמר מר בר רב אשי, הוה קאימנא קמיה אבא, נפלא ליה אבי 
, וקא מהדר ליה, אמינא ליה לא סבר ל הכר שבמראשותיו()נפלה לו עסדיא 

לה מר להא דאמר רב חסדא מחלוקת על גבי כלי אבל פירשה 
על גבי קרקע אסור, ואמר שמואל הלכה כר' יהודה, אמר לי 

)לא שמיע לי הא דרב חסדא דאנא סבירא לי דכי פליג ר' יהודה בנפילה על גבי לא שמיע לי 

, הרי דשיטת רש"י הוא כלי מודה דהוה כהוחלקה בעלמא( קרקע אבל בנפילה על גבי
דרב אשי לא פליג אהא דאמר שמואל הלכה כר' יהודה, אלא 
דס"ל דעל גבי קרקע פליגי, והלכה כר' יהודה, דהיינו דבנפלה 
על גבי קרקע אסור להחזירה, אבל בנפלה על גבי כלי גם לר' 

 יהודה מותר להחזיר.
 

, דהא דאמר רב אשי לא סבירא לי פירשו )ד"ה רטיה(אך התוס' 
קאי על מה דפסק שמואל הלכה כר' יהודה, דבהא לא ס"ל 
כוותיה אלא סבר דהלכה כהת"ק, אבל במה שאמר רב חסדא 
דעל גבי כלי פליגי ולא על גבי קרקע שפיר נקט כוותיה, ונמצא 
דס"ל דהלכה כהת"ק דשרי רק על גבי כלי, ולא כר' יהודה 

)דף נ"ג: וכן הוא דעת הרי"ף במסכת שבת  דאף על גבי כלי אסור,

, ועיי"ש בר"ן, וכן הוא דעת הרמב"ם כמש"כ המגיד מדפי הרי"ף(
 משנה ובמגדול עוז שם.

 
ובטעמא דמתניתין דגם במקדש אין נותנין לכתחילה, אע"ג 

כתבו בהא  )ד"ה מחזירין(דקיי"ל אין שבת במקדש י"ל, דהתוס' 
ה, פי' בקונטרס גזירה דמחזירין דטיה במקדש אבל לא במדינ

שמא ימרח, אבל לשחיקת סממנין ליכא למיחש וכו', והר' 
יוסף פירש בשמעתין דגזירה הוא משום שמא ימרח ומשום 
שחיקת סממנין, ונקט רטיה לרבותא דאע"ג דאיכא למיחש 
למירוח ולשחיקת סממנין, אפי"ה ס"ל דבמקדש מחזירין, 

גזרו אף במקדש עיי"ש,  כתבו, דשבות גדולה )ד"ה והעליון(ובתוס' 
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וי"ל דמשו"ה גזרו אף במקדש שלא להניח לכתחילה, כיון 
דאיכא בכך תרי חששות, הן מצד ממרח והן מצד שחיקת 

 סממנין, והו"ל כשבות גדולה, שגם במקדש החמירו בה. 
 

וי"ל דזהו טעם הרמב"ם שהתיר ליתן לכתחילה רטיה במקדש, 
אסור, היינו משום  דאע"ג דתנן במתניתין בתחילה כאן וכאן

דבמתניתין תנן מחזירין במקדש אבל לא במדינה, הרי 
דהמשנה ס"ל דבמדינה אין להחזיר כלל אפילו בפירשה על 
גבי כלי, וא"כ בהכרח דמתני' אתיא אליבא דר' יהודה, דאילו 
לרבנן מחזירין היכא דפירשה על גבי כלי, וכיון דמתני' ר' 

דהוי גזירה קרובה  יהודה הוא דמחמיר טפי במדינה דס"ל
וחשש חמור, על כן גם במקדש החמיר שלא ליתן לכתחילה 
דהרי על שבות גדולה גזרו במקדש, אבל הרמב"ם דס"ל 
דהלכה כהת"ק דבמדינה מחזירין היכא דפירשה על גבי כלי, 
והיינו דאליבא דהת"ק לא חמור כ"כ החזרת רטיה ואינו שבות 

חילה כיון דאינו חמורה, לכן במקדש מותר אפילו ליתן לכת
 שבות חמור כ"כ ולא גזרו עליו במקדש.

 
ולפי"ז הת"ק ור"י דפליגי בהחזרת רטיה קמיפלגי דמהו 
החשש בהחזרת רטיה, דר' יהודה ס"ל דהוי שבות גדולה, כיון 
דאית ביה שתי חששות הן מצד ממרח והן מצד שחיקת 
סממנים, ולכן אסור במדינה אפילו להחזיר, ובמקדש נמי לא 

ר לכתחילה דשבות גדולה גזרו עליו גם במקדש, משא"כ התי
הת"ק ס"ל דאינו שבות חמורה, דרק משום חשש שחיקת 
סממנים גזרו והו"ל גזירה רחוקה, ולכן ס"ל דבמקדש מותר 

 ליתן לכתחילה, ובמדינה שרי להחזיר.
 

  וי"ל דהת"ק ור' יהודה דפליגי אם בנתינת רטיה שייך לגזור 
י ממחק הוי בכלי או ביד, דאיתא גם משום ממחק, פליגי א

, ר' אליעזר אומר, נוטל אדם קיסם )דף ל"ג:(במסכת ביצה 
, )ליטול בשר החוצץ בין שיניו(לחצוץ בו שיניו  )ממה שלפניו בבית(משלפניו 

)דדבר הראוי וחכמים אומרים, לא יטול אלא מאבוס של בהמה 

ר כגון לעשות כלים לא התירו לטלטלן לאכילה מוכן לכל צורך אבל עצים הואיל ודרכן לדבר האסו

, ואם קטמו לחצוץ בו )אקיסם קאי(, ושוין שלא יקטמנו אלא להסקה(
שיניו ולפתוח בו הדלת, בשוגג בשבת חייב חטאת, במזיד 
ביו"ט סופג את הארבעים דברי ר' אליעזר, וחכמים אומרים 

אינו אלא משום שבות,  )אחד שבת ואחד יו"ט(אחד זה ואחד זה 
כתב, דקטימה תקון כלאחר יד הוא ולא  )ד"ה אינו אלא("ל ורשיז

תקון מעליא הוא אלא א"כ מחתכו וממחקו בסכין עכ"ל, וכתב 
הצל"ח דרש"י נקט מחתכו וממחקו בסכין, דס"ל דגם ממחק 

 לא שייך ביד רק בסכין עיי"ש.
 

ומעתה י"ל דהיינו טעמא דהת"ק דלא גזר משום ממחק, דס"ל 
בסכין, וא"כ הו"ל גזירה רחוקה דמלאכת ממחק אינו רק 

שיבוא למחק הרטיה בסכין, כי הדרך למחקו רק ביד, 
וכשממחקו ביד אין בו איסור תורה, ולכן לא גזרו בנתינת 
רטיה רק משום שחיקת סממנים, משא"כ ר' יהודה ס"ל 

דממלאכת ממחק הוי אפילו ביד, וא"כ קרוב מאוד שימרח 
שות, ממחק ושחיקת ויעבור על ממחק, לכן שייך בה שתי חש

 סממנים, והו"ל שבות גדולה דבמקדש נמי גזרו עליה.
 

וזה אי ממחק הוי רק בכלי או גם ביד, י"ל דתליא איך היה 
ברש"י ד"ה  )דף ע"ג.(מלאכת ממחק במשכן, דבמסכת שבת 

)דף ממחקו כתב, שהיו מגררים השער של העור במשכן, ולהלן 

מה מחיקה היתה  בתוס' ד"ה השף הביאו מהירושלמי, ע"ה:(
במשכן, שהיו שפים ע"ג העמוד כדי להחליקו עיי"ש, וי"ל דאי 
נימא שהיו מחליקין העור כשגררו השערות, בוודאי דעשו כן 
בסכין וכדומה, א"כ י"ל דאינו חייב על מלאכת ממחק רק 

ס"ל דממחק בכלי, אבל  )שם(בכלי, ולכן רש"י לשיטתו בביצה 
עמודים, י"ל דאיסור ממחק  אי נימא דהיו מחליקין העור ע"ג

, )דף ל"ב: מדפי הרי"ף אות ג'(הוא אפילו ביד, וכן מבואר בשלטי גבורים 
דבעור בין העמודים היו שפין ביד על העור המתוח בין 

 העמודים להחליקו עיי"ש.
 

כתב, העושה עין הצבע הרי זה  הי"ד(-)פ"טוהרמב"ם בהל' שבת 
דא"כ בישול  תולדות צובע וחייב, והראב"ד השיג ע"ז,

סממנים דגמרינן מיניה מבשל, תיפוק ליה משום צובע המים, 
וכתב הרב המגיד דדברי הרמב"ם נכונים בעיקר דינו, ואי 
משום מבשל סממנים שהקשה הראב"ד תיפוק ליה משום 
צובע, אין הכי נמי וחייב שתים, ואנן ילפינן שהבישול מלאכה 

 וחייבין עליה עיי"ש.
 

                      כתב, דכוונת הראב"ד,  )אות ל"א(חה ובספר אגלי טל בפתי
               דכיון שהיה בבישול ההוא חיוב צובע, שוב לא נוכל 
ללמוד ממנו דמבשל הוא מלאכה, דמדאסמכיה קרא שבת 
למלאכת המשכן ילפינן שכל מה שהיה במשכן הוא מלאכה, 
                 ומאחר דבלא בישול הוא מלאכה משום צובע, מנין לנו 

ודאי שאין בעשיית שיהיה בו עוד מלאכה משום בישול, אלא 
            עין הצבע משום צובע, ואי אמרת שאין הבישול מלאכה, 
א"כ לא היה בישול סממנים שבמשכן מלאכה כלל, וזה אי 
אפשר דמדאסמכיה ילפינן שכל מה שהיה במשכן הוא 
מלאכה, אבל אי נימא שיש בו חיוב צובע, איך נלמוד שיש בו 

שום צובע גם מלאכת בישול, ומוכח דאין בעשיית עין הצבע מ
 עיי"ש.

 
הקשה לפי"ז על שיטת רש"י הנ"ל  ) מצוה ל"ב(ובספר מנחת סולת 

דממחק הוא שגורר השער, דא"כ תיפוק ליה משום מלאכת 
גוזז שגוזז השער, ומנלן מהתם דממחק נמי הוי מלאכה דילמא 
איסורו משום גוזז, וכתב די"ל דרש"י ס"ל דגוזז לא הוי אלא 

ו"ל מלאכה שאצל"ג, ולכן שפיר בצריך לדבר הנגזז דבלא"ה ה
גמרינן מיניה מלאכת ממחק, ולכן במגרר השער מן העור 
שאינו צריך להשער ליכא בה משום גוזז, ושפיר ילפינן מזה 
איסור ממחק, ועיי"ש מש"כ השפע חיים זצ"ל ליישב דברי 

 המדרש עיי"ש.
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היוצא לנו מזה, דאי ס"ל מלאכה שאצל"ג פטור, וא"כ בגרירת 
עור ליכא בה משום מלאכת גוזז, ושפיר גמרינן מינה שער מן ה

מלאכת ממחק, ומינה דממחק אינו אלא בכלי, דומיא דגרירת 
שער מן העור שהוא בכלי, משא"כ אי ס"ל מלאכה שאצל"ג 
חייב, וא"כ איכא בגרירת שער מן העור משום גוזז אף דאינו 
צריך לשער, תו א"א למילף מינה מלאכת ממחק, וע"כ 

לה מהא דהיו שפין את העור בין העמודים, ומעתה דשמעינן 
 שמעינן מינה דגם ביד הו"ל בכלל ממחק.

 
, תני ר' אבהו קמיה דר' יוחנן, כל המקלקלין ק"ו.()שבת ואיתא ב 

החובל בחבירו  )באדם דמקלקל הוא וחייב דתנן )ב"ק פ"ז.(פטורין, חוץ מחובל 
)את הגדיש ומבעיר  בשבת פטור מכולן מפני שהוא נדון בנפשו(

והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור  מקלקל הוא וחייב כדתנן )שם דף ל"ד:(
מן תשלומין מפני שהוא מתחייב בנפשו(, א"ל פוק תנא לברא 

, ואם תמצי לומר )דאם מקלקל הוא פטור(חובל ומבעיר אינה משנה 
צל נחבל )ואם מקלקל הוא אלכלבו  )לדם היוצא מן החבלה(משנה, חובל, בצריך 

, ומבעיר בצריך לאפרו, ופריך, והאנן תנן כל מתקן הוא אצל הכלב(
, ומשני מתניתין ר' )ואפילו חובל ומבעיר וקשיין אהדדי(המקלקלין פטורין 

)מתניתין ר' יהודה דאמר מלאכה שאצל"ג חייב עליה, הלכך יהודה ברייתא ר' שמעון, 

שכחת לה דאע"פ דמקלקל הוא אצל מלאכה חיובא דחובל בצריך לכלבו ומבעיר בצריך לאפרו, מ

עצמה מתקן הוא אצל אחרים, ולר"י כי האי גוונא מלאכה הוא משום תיקון אחרים, אבל מקלקל ואינו 

מתקן פטור, וברייתא ר"ש היא דאמר מלאכה שאצל"ג פטור עליה, הלכך אין לך חובל ומבעיר שאין 

אצל עצים ומה שהוא מתקן אצל אחרים, מקלקל, ואפילו מבעיר עצים באור לקדרתו, מקלקל הוא 

, מאי לר"ש לא חשיב דהא מלאכה שאצל"ג היא, ועכצ"ל דבחובל ומבעיר גם מקלקל חייב(
)ואפילו למשרא מילה  )וביום השמיני(טעמא דר"ש, מדאיצטריך קרא 

הא חובל בעלמא חייב, ומדאסר רחמנא  בשבת, ומילה חובל הוא(
ר בעלמא חייב עיי"ש. ש"מ מבעי )בשבת(הבערה גבי בת כהן 

לבאר פלוגתת ר'  כתב )דף ק"ו.(שבת  עמ"סחת"ס ובספר חידושי 
שמעון ור' יהודה לענין מלאכה שאצל"ג, דלכאורה קשה לר"ש 

שאצל"ג חייב בכל לאכה א"כ נילף ממילה והבערת בת כהן דמ
אכה מלאכת שבת, לשיטת הרשב"א דתיקון מצוה חשיב מל

א להתיר מילה הגם דהו"ל שאצל"ג, ונימא מדאיצטריך קר
מלאכה שאצל"ג ש"מ דמלאכה שאצל"ג חייב, וכן נילף מהא 
דאסרה תורה הבערת בת כהן הגם דהו"ל תיקון מצוה דבעלמא 
נמי אפילו מלאכה שאצל"ג חייב, אך ז"א דהלא מילה והבערת 
בת כהן הו"ל שני כתובים הבאין כאחד ואין מלמדין, משא"כ 

תובים כני דש )דף ס"ז:(' סנהדרין לשיטתיה דס"ל במס הודהי' ר
כהן לכל בת הבכ"א מלמדין, שפיר יליף ממילה והבערת 

  .שאצל"ג חייב עיי"שכה מלאכת שבת דמלא
 

שאצל"ג חייב או פטור תליא אכה והיוצא לנו מזה דהא אם מל
הבכ"א מלמדין או לא, דאי ס"ל מלמדין ס"ל תובים כני אם ש

לאכה מלמדין ס"ל דמ חייב, ואי ס"ל דאין "גדמלאכה שאצל
 שאינו צריך לגופה פטור.

 
הביא מה שהקשה הנחלת בנימין,  )ערך יוסף(ובספר לקט יוסף 

דאיך ניזוק יוסף כשנמכר, הרי היה שליח מצוה שהלך לקיים 

מצות אביו, וקיי"ל דשלוחי מצוה אינן ניזוקין, אך י"ל דהיה 
יכול לעשות שליח במקומו לשלוח הפריסת שלום לאחיו, 

נם אי מילי לא מימסרי לשליח, א"כ שפיר היה צריך לילך אמ
 בעצמו, וא"כ היה שליח מצוה עיי"ש.

 
ד"ה והנה  )דף נ"ט:(ולפי"ז כתב בספר שש משזר פרשת וארא 

איתא, דאי ס"ל מילי מימסרי לשליח, וא"כ לא היה שליח 
מצוה, דהיה יכול לעשות שליח במקומו, א"כ אין חטא על 

כניס עצמו בסכנה, משא"כ אי ס"ל מילי השבטים, דהרי הוא ה
לא מימסרי לשליח, א"כ היה צריך לילך בעצמו, וא"כ נחשב 

 מכירת יוסף לחטא עכ"ד.
 

דהא דקיי"ל מילי לא מימסרי , )ח"א סי' קכ"ז(ונודע שיטת המהרי"ט 
לשליח היינו אפילו לשליח ראשון, ולפי"ז דוקא לתרומה הוא 

רינן בריש האיש מקדש, דאתרבי שליחות מאתם גם אתם, כדאמ
אבל להקדש אין בו דין שליחות, שנראה לי הדברים שאם אמר 

רי אין בו דין הקדש, ואדם לחבירו צא והקדיש שור אחד משו
כיון דהקדש הוי מילי ומילי לא מימסרו לשליח, משא"כ 

ד"ה  )דף נ"ט:(תרומה חשיבא כמעשה כמבואר בתוס' קידושין 
 . מיד עיי"ש

 
מסכת בכו בדברי מהרי"ט הנ"ל, מהא דאיתא האחרונים האריו

אמר לשנים כתבו גט לאשתי, דהם עצמם כותבים  ,)דף כ"ט.(גיטין 
 ומוסרים הגט אלא שאין יכולין לומר לאחרים שיכתבו את הגט

וכתב רשיז"ל שאין כח בדברים דמילי לא מימסרי לשליח, 
להיות חוזרים ונמסרים לאחרים עיי"ש, מבואר דדוקא לענין 

ח שני הוא דאמרינן הכי, אבל לשוויא שליח ראשון מהני שלי
אפילו במה שאינו אלא מילי, עיין במחנה אפרים הלכות 

, ובתוספת רע"א )סי' קמ"ז(, ובשו"ת נובי"ת חיור"ד )סימן ז'(שלוחין 
 עיי"ש. )אות ל"ד(על המשניות ריש פ"ד מסכת גיטין 

 
דלכן ס"ל  די"לשכתב,  )סי' שכ"א(ועיין בשו"ת חת"ס חיור"ד 

למהרי"ט דמילי לא מימסרי אף לשליח ראשון, משום דלא 
ילפינן שליחות אלא מקדשים וגירושין ותרומה ובכולהו איכא 

אבל מילי גרידא לא אשכחן דיועיל בה שליחות וכו'  ,מעשה
נדרים מסכת עיי"ש, וכתב עוד שם די"ל דתליא בזה, דאיתא ב

נודרת אשתי מכאן ועד האומר לאפוטרופוס כל נדרים ש ,)דף ע"ב:(
שאבוא ממקום פלוני הפר והפר לה יכול יהו מופרין, תלמוד 
לומר אישה יקימנו ואישה יפרנו דברי ר' יאשיה, אמר לו ר' 
יונתן מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו עיי"ש, 

לא  ולפי"ז י"ל דלכן לא מצי להפר ע"י שליח משום דמילי
 לכה"ת עיי"ש. מימסרי לשליח ומינה ילפינן

 
די"ל דזה  ,כתב )דף רס"ה מדפה"ס(ובספר מים שאובים עמ"ס נדרים 

שני כתובין  ס"לאי מילי מימסרי לשליח ראשון או לא, תליא אי 
כאחד מלמדין או אין מלמדין, דהנה בשו"ת מהר"י  םהבאי

הקשה על שיטת המהרי"ט הנ"ל, מהא  )סי' כ"ז(אסאד חאבהע"ז 



 

 
כ תשפ"ג דף  בשלחפרשת הואיל משה   

הן ולא שלוחם זקני עירו וגו', וקראו לו  ק"א:( )דףיבמות ב יתאדא
עיי"ש, ולשיטת המהרי"ט למ"ל קרא דלא מהני שליחות תיפ"ל 

  .משום דהוי מילי ומילי לא מימסרי לשליח עכ"ק
 

יש לנו שני לימודים דמילי לא מימסרי לשליח אף לשליח ומעתה 
מילי  ראשון, א( מהפרת נדרים דאין הבעל עושה שליח משום דהוי

וכמ"ש החת"ס, ב( מחליצה דלא מהני שליחות משום דהוי מילי 
וכמש"כ בשו"ת מהרי"א אסאד, ומעתה שיטת המהרי"ט הוא רק 
למ"ד דשני כתובים הבכ"א מלמדין, שפיר יליף לה מהפרת נדרים 
ומחליצה דמילי לא מימסרי לשליח, משא"כ למ"ד דאין מלמדין לא 

ואמרינן  י לא מימסרי לשליח,ילפינן מהפרת נדרים ומחליצה דמיל
 דאף במילי מהני שליחות עכ"פ לשליח ראשון עכ"ד.

 
בתוס' ד"ה ונאמר לפניו שירה חדשה כתבו וז"ל,  )דף קט"ז:(פסחים וב

הכי תניא במכילתא, כל השירות לשון נקבה, חוץ משירה דלעתיד 
דלשון זכר, כלומר, שהנקבה יש לה צער לידה, אף כל הנסים יש 

הם צער, חוץ מלעתיד שאין אחריה צער וכו' עיי"ש, וכתבו אחרי
המפ' דהוא משום שיצאו בני ישראל ממצרים קודם שנשלם הזמן 

 של ד' מאות שנה, ועדיין צריכים להשלים הזמן בשאר הגלויות.
 

ומעתה מבואר שייכות השאלה לכאן, כיון דמשירת הים נרמז 
דם שנשלם גזירת שעדיין לא היתה גאולה נצחית, מפני שיצאו קו

הגלות, דאי"ל קושי השעבוד השלים הזמן, דזה בא על חטא 
דמכירת יוסף, ומינה דס"ל מילי לא מימסרי לשליח, ומינה דס"ל 
שני כתובים הבכ"א מלמדין, וילפינן ממילה והבערת בת כהן 
דמלאכה שאצל"ג חייב, ולפי"ז בגרירת שער מן העור איכא בה 

ך לשער, ומעתה אין ללמוד מינה משום גוזז, אעפ"י שאינו צרי
מלאכת ממחק, ומלאכת ממחק ילפינן ממה שהיו שפין העור על 
גבי העמודים, ומינה דגם ביד שייך ממחק, וא"כ איכא למיחש 
בנתינת רטיה משום ממחק, דאעפ"י דאינו בכלי הו"ל מלאכה 
גמורה, ומעתה הו"ל שבות קרובה, וי"ל דגם במקדש גזרו שלא 

ובמדינה שלא להחזיר, ולכן נתעורר לשאול מהו ליתן לכתחילה, 
 ליתן אספלנית ע"ג מכה בשבת ודו"ק.

 
*** 

 
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' 
ויאמרו לאמר אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורכבו רמה 

דבר אחר, א' אחד, ז' שבעה,  )רמז רמ"א(ואיתא בילקוט  בים:
נה לשמונה הרי שמונה, אמר משה בזכות המילה שנית

נקרע הים באז נקלס, א"ר לוי לגוזר ים סוף לגזרים שכן 
בלשון ארמי קורין למהולין גזורין, בזכות המילה נקרע 
הים, ועיין בדעת זקנים לבעלת התוספות שכתבו אז 
בגימטריא ח' בזכות המילה שניתנה לח' קרע לנו הים, 

עיי"ש,  דכתיב לגוזר ים סוף לגזרים וימל מתרגמינן וגזר
 וצ"ב מה ענין מילה לקריעת הים.

העיר, דכיון דהיה אז  )דף ב.(והנבס"ד, דהמג"א בספר שמן ששון 
יו"ט שביעי של פסח, איך נקרע הים, והרי איכא משום קורע 

כתב, דקושיא זו אינו  )בפרשתן אות פ"ח(עיי"ש, ובספר שש משזר 
אלא אי ס"ל דהקב"ה שומר תורתו, אבל למ"ד דהקב"ה אינו 

 תורתו לא קשה מידי עיי"ש.שומר 
 

ד"ה ובזה הביא מש"כ המפ', דזה  )דף א:(ובספר מאמר מרדכי 
אי הקב"ה שומר תורתו או לא, תליא בפלוגתת ר' אליעזר ור' 

אי בתשרי נברא העולם או בניסן  )דף י:(יהושע במסכת ר"ה 
נברא העולם, דאי ס"ל בניסן נברא העולם, אז שפיר י"ל 

אבל אי ס"ל בתשרי נברא העולם, א"כ דהקב"ה שומר תורתו, 
הרי היה אז יו"ט ראש השנה, ואיך ברא הקב"ה אדם הראשון 

 ושאר הבריאה, וע"כ דהקב"ה אינו שומר תורתו עיי"ש.
 

כתב, דזה אי  )אות ט'(ובספר לקט יוסף ערך אדם נחלת בנימין 
האותיות ניתנו באבג"ד או בתשר"ק תליא, אי בתשרי נברא 

נברא העולם, דאי ס"ל בתשרי נברא העולם, העולם או בניסן 
א"כ התי"ו תשובה הוא, מסתברא דניתנו האותיות בתשר"ק, 
אבל אי ס"ל בניסן נברא העולם דהוא חודש האביב, אז אמרינן 

 האל"ף חשוב יותר, מסתברא דהאותיות ניתנו באבג"ד עיי"ש.
 

כתב וז"ל, איתא בילקוט  )דף ל"ט.(ה פרשת תזריע -ובספר מתת י
יום אפילו בשבת, או אינו ביום ולא בלילה, תלמוד לומר ב

וביום השמיני ימול אפילו בשבת ע"כ, ולכאורה איך ילפינן 
מאות וי"ו שידחה המילה השבת, ונראה ליישב עפ"י פליאה 
וז"ל, וי"ו מרמז על כ"א, שמוי"ו עד אות א' הוא מנין כ"א, 

פעמים  ה, וכ"א פעמים כ"א הוא כ"א-וכ"א הוה מנין שם אהי
ה עולה למנין אמת, ואמת במילוי כזה אל"ף מ"ם תי"ו, -אהי

אותיות אמצעות עולה למספר ימל, וכל אותיות מילוי של אמת 
עולה ח' אותיות, הרי רמז שמילה הוא בשמונה, ולכך מילה 
דוחה שבת, ולכן נולד יעקב מהול, שאמת הוא מדת שבת 

תא מבואר ומדתו של יעקב שנאמר תתן אמת ליעקב ע"כ, והש
 מאליו היטב, ושפיר ילפינן מאות וי"ו שמילה דוחה שבת.

 
אך כ"ז א"ש אי נימא שעיקר התורה היא בסדר תשר"ק, לכך 
מחשבינן מאות וי"ו למפרע עד אות א', אבל אי נימא דעיקר 
התורה היא בסדר אבג"ד, א"כ אין ראוי לחשוב למפרע מאות 

 ה עיי:ש.-וי"ו עד אות א' עכ"ד המתת י
 

עתה מבואר, דהים לא רצה לקרוע, וטענתו היתה כקושית ומ
המג"א דהוא יו"ט ואסור לקרוע, אך בזכות המילה שניתנה 
לשמונה, ודוחה שבת, והוא משום דס"ל דהתורה ניתנה בסדר 

ה, ולפי"ז בתשרי נברא העולם, ומוכח -תשר"ק וכמש"כ המתת י
 ודו"ק.  דהקב"ה אינו שומר תורתו, ולכן בזכות המילה נקרע הים 
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