
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

   !!! מקום זה מיועד להנצחה !!! 
  "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

  

  צגדף  -  סנהדרין מסכת 
  דףעיונים על ה

  .איסור לשוב למצרים
ח שהלך דניאל למצרים להביא חזירים לצורך "לפי דעת ריו' מבואר בדברי הגמ

עסקנו בנושא זה בעבר , ויש מקום לברר בגדר האיסור החזרה למצרים. נבוכדנצאר
אמנם עשה את הדבר בשליחות . ומביאים הקדמונים ראיה מדניאל כפי שיבואר להלן

ד "אמנם למ, שהשהו את נקביהם למרות שיש בדבר איסור' ומבואר אף בגמ, המלך
ז בימיהם היה איסור "ד שנסתרסה ע"אבל למ,  מתפרש כפשוטו יתכן ואין לאו"סריסים"ש

ה באיסור לרדת בחזרה "כ ה"א, ל שמחמת אימת מלך לא היתה ברירה בידם"וצ, בכך
ועל זו הדרך , האם גזרו הקדמונים לחזור לספרד, בעבר דנו במסתעף מאיסור זה .למצרים

  . בתשובות שאסרו לחזור לגרמניה
ולא ישיב את העם מצרימה למען  ")' טזקפסו' דברים פרק יז(בפרשת שופטים 

שלא לשכון בארץ " אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד' הרבות סוס וה
ת כמעט "ן בפעה"ד נכללו אף דברי הרמב"ובתו( )'מצוה תק(כתב החינוך , מצרים לעולם

מכילתא בשלח ( ונכפלה המניעה בזה שלשה פעמים אמרו זכרונם לברכה )שונולכ
 מקומות הזהירה תורה שלא לשוב בארץ מצרים בשלשתן חזרו  בשלשה)'יג ,'יד

ובשלשתן נענשו ושלשה מקומות אלו אחד מהם הוא זה שזכרנו והשני הוא 
 )'יג ,'שמות יד(והשלישי '  בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד וגו)'סח ,'דברים כח(

ראה פ שמן הנגלה שבו נ"ואע' כי כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו וגו
  . שיהיה סיפור באה הקבלה עליו שהוא מניעה

ל ברוך הוא הוציאנו - לפי שאנשי מצרים רעים וחטאים והאמשרשי המצוה
משם וגאלנו בחסדיו מידם לזכותנו ללכת בדרכי האמת ורצה בטובו הגדול עלינו 
לבלתי נשוב עוד להטמא בתוכם כדי שלא נלמוד כפירותיהם ולא נלך בדרכיהם 

  .תורתינו השלמההמגונים אצל 
ם "ואיך הרמב. על מה סמכו העולם לגור בזמן הזה במצרים, א"שואל הריטב

שיש אומרים שהיות והעיירות , א"אומר הריטב. ועוד כמה גדולים גרו במצרים
שהיו בזמנם של המצרים כבר נתבללו ועתה הם עיירות חדשות שהתיישבו 

 ושם )'שט 'ס( ויראים )'רכזלאוין (ג "בסמ' אולם עי. כ אין בכך איסור"בהם אח
 שמסתבר שהכוונה היא על האנשים שהתערבבו ולא רק )'אות ב(בתועפות ראם 

על העיירות שהיות ובטעם האיסור נאמר שלא ילמדו ממעשיהם המכוערים של 
יותר נראה . כ לא מסתבר שהאיסור הוא על המקום מגורים"המצרים א

  .ת לן בהשהאיסור להדבר באנשי המקום ואם הם אינן לי
 שהאיסור לחזור למצרים הוא ללכת )'שט 'א ובספרו סי"הובא בריטב(דעת היראים 

בדרך מארץ ישראל למצרים כפי שעם ישראל עלה לארץ שהרי התורה אמרה 
שדניאל ירד , היראים מביא ראיה מהסוגיא שלנו". בדרך הזהלא תוסיפון לשוב "

וביאר שהיות ולא ירד . צריםמצרימה ואיך לא חשש אותו צדיק לאיסור ירידה למ
  . מארץ ישראל אין לחוש

א שהטעם הנכון שאיסור חזרה למצריים נאמר דווקא כאשר עם "ואומר הריטב
ישראל יושב על אדמתו אולם בזמן הזה שנגזר עלינו להיות נדחים בכל קצווי 

ואין איסור אלא שלא לצאת מדעת מן הארץ הארץ כל חוצה לארץ אחד הוא 
  . לחוצה לארץ

דווקא , בגבורת ארי שדן בדברי הראשונים האם האיסור לחזור למצרים' ועי
' להשתקע ולסחורה מותר או אפילו לסחורה אסור שכפי המבואר בדברי התוס

ה "ם פ"ואף כך נראה בדברי הרמב. האיסור להשתקע ולא לגור, ישנים לעיל
  .)'מהקד אלף "ח(ז "ת הרדב"בשו' ועי. ש היטב"ועי. ממלכים

בעוד , מה הביא ראיה מהסוגיא שלנו,  עמדו על שיטת היראים הנזכרוהרבה
ועוד שיטתו של . שדניאל ירד למצרים אך ורק לצורך סחורה ולא להשתקע

, "בדרך הזה"היראים שרק מארץ ישראל יש איסור עולה בעניין הפסוק הנזכר 
  . ומשאר הפסוקים משמע בכל ענין

מעתי במצרים מפי הרב רבי שמואל ש" כתב )'פרק ה(בכפתור ופרח  ש.מעניין
ם היה חותם שמו באגרותיו שנשלחו "ם שהעיד שהרמב"מבני בניו של הרמב

  . כ" ע"בכל יום שלשה לאוין של איסור לדור במצריםהכותב העובר , לקרית חוצות
כי חלילה , לא יאומן כי יסופר, דברים תמוהים מאד )'פא 'ג סי"ח(ד "קשה ביחווה

ם היה אנוס "ואף אם נאמר שהרמב, ר על איסורי תורהם יעבו"שרבינו הרמב
על כל פנים לא יתכן שיכתוב במו , להשאר במצרים בהיותו רופא המלך והשרים

כמה אחרונים סירבו להאמין סיפור זה על ו .ידיו שהוא עובר על איסורי תורה
וכמה יתחמץ לבבינו על עדות זו ,  כתב).'פט דף ב"ח( בספר שבילי דעת ,ם"הרמב

ולא מצאנו , ם"יען בידינו כמה אגרות מרבינו הרמב, כתב הכפתור ופרחש
  . ש"חתימה כזאת כלל ועיקר ע

בתשובה שהובאה בספר אבן ספיר , ד מצרים"גם הגאון רבי אליהו ישראל אב
ומי יאמין כי איש , כתב על דברי הכפתור ופרח, ).'לז דף, 'יב 'מאמר חיקור דין סי(

הוא נאה , סם וידוע שבכל מה שכתב בחיבוריום המפור"קדוש כרבינו הרמב
הא ודאי , ואיך יתכן שיכתוב העובר על שלשה לאוין בכל יום, פוסק ונאה מקיים

גם הגאון הראשון לציון רבי דוד חזן בספר ישרי . 'אויבים הוא דאפקוה לקלא וכו
רים ואין להאמין לדברי האומ,  כתב).'יז דף, ד מערכת ישיבת ארץ מצרים"חלק יו(לב 

  . ש"דהא ודאי בדותא היא ע, שהיה חותם באגרותיו העובר בשלשה לאוין

  
שנשאל , )' יגןא סימ"ח(ת קול מבשר "בשו ?האם יש איסור הרבנים לחזור לגרמניה

שלפיו , האם נכון להכריז איסור וחרם מטעם רבני ישראל, רבניםהעל הצעת 
וועה והאכזריות לאחר מעשי הז, יאסר על כל יהודי לדרוך על אדמת גרמניה

שאין נכון לגזור גזרה כזאת על ,  והשיב?הנוראה שעוללו לעמנו בימי השואה
והרי אפילו האיסור בישיבת ארץ . מפני שאין רוב צבור יכול לעמוד בה, הצבור

מאחר שרוב , הוכרחו רבותינו למצוא היתר לדבר, מצרים שהוא מן התורה
וסיף גזרה חדשה לגרום מכשול ואיך נבוא לה, הצבור לא היה יכול לעמוד בו

ומה שיש טוענים שגם מגורשי ספרד גזרו חרם שלא לשוב . ותקלה לדורות
וכח מואדרבה , ושמועה זו אין לה יסוד, לא מצאנו דבר זה בשום ספר, לספרד

  .ד" עכת)'זש 'א סי"ח(ט "ת המבי"היפך בשול
   

  

  סיכום הדף
  

   . מה נכלל באשה ובתה. עריות שבשריפה :נושא  

 שמבואר אצל נבוכדנצאר שמנה את הממיותר גדולים ממלאכי השרת צדיקים  ח"אמר ריו
  .  עליהם שתארו כפני מלאךואיש נוסףחנניה מישאל ועזריה שהולכים בתוך האש בלא חבלה 

 בשעה שיצאו חנניה מישאל ועשריה מכבשן האש בלא אמר רבי תנחום בר חנילאי
 אם יש לכם ואמרו להם לצלם המשתחוויםבאו כל אומות העולם והיכו את , פגע

הצדקה ולנו ' לך ד " ואמרופתחו עם ישראל? אתם משתחווים לצלם, מנהיג שמצילכם
 על ביאור הפסוק אמר רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן". בושת הפנים כיום הזה

 ועתה רעם ישראל נמשלו לתמ"  אוחזה בסנסניובתמראמרתי אעלה "בשיר השירים 
 ביאר על זו הדרך.  הם חנניה מישאל ועזריה שלא השתחוו לצלםרק סנסן אחד הלא

 והוא עומד בים סוס אדום רוכב על איש והנה הלילהראיתי "ח את הפסוק בזכריה "ריו
ה להחריב "רצה הקב" ולבנים שרקים סוסים אדמיםואחריו  אשר במצולה ההדסים

הסוסים  ,וקספב. את העולם וכאשר הסתכל בחנניה מישאל ועזריה נתקררה דעתו
 מכאן שהרואה אמר אביי,  שנרגע החרון אףוהלבנים,  מרמזים על חרון אףהאדומים

  .סוס לבן בחלום זה סימן טוב
 נפטרו לדעת רב,  לאחר שניצלו מכבשן האש לא נזכרו בפסוקיםחנניה מישאל ועזריה

 טבעו ברוק שירקו אומות העולם על עם ישראל מחמת לדעת שמואל. מחמת עין הרע
ונחלקו בכך . עלו לארץ ישראל נשאו נשים והולידו בנים ובנות, ח"לדעת ריו. ז"ו עשעבד
  . ח"וחכמים כריו. שמואל כרבי יהושע. רב כשיטת רבי אלעזר, תנאים

 הלך לחפור נהר גדול לדעת רב, דניאלבזמן שהושלכו חנניה מישאל ועזריה לכבשן 
 שלחו להביא ח"לריו. ה נבוכדנצאר שלחו להביא מאכל בהמלדעת שמואל. בטבריה

ואמנם למדנו שהמצרים לא נתנו להוציא פרות וחזירים ממצרים כדי , חזירים ממצרים
 הוציאם קטנים ולא חשבו אבל דניאל, שלא יהיו פרות וחזירים מצויים ברחבי העולם

  . שמוציאם בעבור לגדלם
ניאל ד.  ילך דניאל שלא יאמרו בזכותו ניצלוה"אמר הקב, בשעת שהושלכו לכבשן

פסילי אלהיהם " אלך שחשש שאם יזרקו אותו לאש לא ינצל ויתקיים הפסוק ,אמר
 ילך דניאל שלא נבוכדנצאר אמר. ונבוכדנצאר עשה מדניאל אליל" תשרפון באש

  . יאמרו אלוהיו שרף באש
אשר ",  את הפסוקים בעניינם של נביאי השקר שהשליך לאש נבוכדנצאר'דורשת הגמ

יען אשר . " עשה אותם כקליות שנשרפים מעט מבחוץי"רשבח בשם "ביאר ריו" קלם
כל אחד מהם הלך לבתו של נבוכדנצאר " עשו נבלה בישראל וינאפו את נשי רעיהם

ה שונא זימה ולא יתכן " הקבאמר לה, אביהאמרה ל, ואמר לה שתשמש עם חברו
שאלם , כאשר באו אליו, כאשר יבואו אליך שוב תשלחי אותם אלי, שאמר להם כך

אמר להם והרי חנניה מישאל ועזריה , ה"אמרו לו הקב,  מי אמר לכם כנזכרנבוכדנצאר
 רצוני אמר להם.  אנו נביאים כמותם והם לא קיבלו את הנבואהאמרו לו, אמרו שאסור

וזכותם ' אמרו לו הם היו ג, לבדוק אותכם כמו שבדקתי את חנניה מישאל ועזריה
אמרו ,  מי שאתם רוצים שיהיה איתכםבחרואמר להם ת. בלבד' מרובה משלנו שאנו ב
,  אחאב וצדקיה נשרפוהשלמע. וסברו שזכותו תציל אף אותם, לו את יהושע כהן גדול

,  את יהושע כהן גדולשאל נבוכדנצאר. ויהושע כהן גדול ניצל רק מעט נשרפו בגדיו
שאל אותו . יצדיקים ואני לבד'  שחנניה מישאל ועזריה היו גאמר לו, בגדיךמדוע נשרפו מעט 

 'ומבארת הגמ. לא היו עמו רשעים ועמי היו רשעים, אמר לו יהושע. והרי אברהם אבינו היה לבד
  . פ שנשאו בניו נשים שאינם הגונות ולא מיחה בהם"שיהושע כהן גדול נענש שאמר ר

ביחס " שש השערים"רות אמרה לנעמי , ציפורי בעיר אמר רבי תנחום דרש בר קפרא
ואם ,  שהרי אין דרכו לתת כה מעט כפשוטוואין המקרא, זה בועלשעורים שנתן ל

אלא רמז לה שיצאו ממנה , כ הרבה"אין דרכה של אשה ליטול כ, סאה' מדובר על ו
דואג שיבח את דוד לפני שאול , דוד. א, ברכות' ששה בנים שכל אחד התברך בו

יודע "כות שהיו בו והבר, שדואג אמר בצורה זו כדי ששואל יתקנא ויהרוגו' ודורשת הגמ
" רוח חכמה", משיח. ב. "עמו' ד ""איש תאר" "נבן דבר" "איש מלחמה" "גיבור חיל" "נגן

 בעניינו של דרש רבי אלכסנדרי, "'יראת ד" "רוח דעת" "גבורה" "רוח עצה" "בינה"
בן . פ הריח"יוכל לשפוט בצדק ע, רבא דרש. ה בהרבה יסורים"שהטעינו הקב, משיח

פ הריח ולאחר שבדקוהו "אמרו לו שהמשיח דן ע, כמים שהוא משיחכוזיבא אמר לח
אין בם "נאמר בהם , עזריה .ו. מישאל.  ה.חנניה. ד. דניאל. ג. ולא הצליח הרגו אותו

טובי . " שלא היה בהם אפילו שריטה של הקזת דםחנינאיאר רבי חמא ברבי ב, "מום
ביאר , "עמוד בהיכל המלךכח בהם ל" "מביני מדע" "יודעי דעת" "משכילים" "מראה

 הכריחו את עצמם להיזהר משחוק שיחה בטילה שינה והעמידו רב חמא ברבי חנינא
  .עצמם בשעה שנצרכו לנקביהם מאימת המלכות

ויהי בהם מבני " דניאל חנניה מישאל ועזריה היו מבני שבט יהודה שנאמר א"לדעת ר
  . משבט יהודה רק דניאל היה לדעת רבי שמואל בר נחמני". 'יהודה וכו

 והיו סריסיםומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקחו "ישעיהו הנביא אמר לחזקיה 
 לדעת רב, ביאור סריסים.  לדניאל חנניה מישאל ועזריהוהכוונה" בהיכל מלך בבל

מעתה .  שנסתרסה עבודה זרה בימיהםלדעת רבי חנינא. שאינם יכולים להוליד
, וכדנצאר כאשר היו באש שאין בהם חבלהאמר נב. א, את הפסוקים' מבארת הגמ

לסריסים אשר ' כי כה אמר ד .ב.  הכוונה שאין חבלה של אש ממשד סריסים"למ
 .ג.  מודה שנסתרסה עבודה זרה ובזה משבחם הכתוב,ד ממש"למ" ישמרו את שבתותי

שם . "נ שהיה להם בנים ובנות ומתו" אמר ר,ז" נסתרסה עד"מל" יד ושם מבנים ומבנות
  .  הכוונה לספר דניאל שנקרא על שמודרש רבי תנחום" אתן לו אשר לא יכרתעולם 

ל לא נקרא כלל "ספר נחמיה הידוע אצלנו הוא המשך של ספר עזרא ובזמן חז( ספר עזרא
אמר רבי ירמיה בר ,  לא נקרא על שם נחמיה)יעקב במפרשים על העין' עי, ספר נחמיה

 אולם" ברצון עמך' זכרני ד"דוד המלך נאמר ואמנם אצל . שהחזיק טובה לעצמו משום אאב
אף על דניאל ,  משום שנחמיה סיפר בגנותן של ראשוניםלרב יוסף. נאמר בדרך תפילה ותחנון

לדעת רבי ירמיה או רבי , שהיה גדול ממנו שנאמר בדניאל שראה מה שלא ראו אנשים שהיו עמו
 .ל דניאל מנחמיהובודאי שהיה גדו,  הכוונה לחגי זכריה ומלאכי אבאחייא בר
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