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 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וידבר ה' אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל לאמר 
אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי 
 נדת דותה תטמא: וביום השמיני ימול בשר ערלתו:

זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש ולעיל מיניה כתיב 
 החיה הרמשת במים ולכל נפש השרצת על הארץ:

 
  )דף כ"ז:(חולין ת מסכב יתאונבס"ד לפרש סמיכת הפרשיות, דא

, וכי באיזו )לעיל מיניה איירי בטומאת נבילות(זאת תורת הבהמה והעוף 
תורה שוותה בהמה לעוף ועוף לבהמה, בהמה מטמאה במגע 

)דכתיב לטמאה בה אין לך אלא מה ובמשא, עוף אינו מטמא במגע ובמשא 

, עוף מטמא בגדים אבית הבליעה, שאמור בה לא יאכל לטמאה בה(
, )אם תחבה לו חבירו(אינה מטמאה בגדים אבית הבליעה בהמה 

באיזו תורה שוותה בהמה לעוף ועוף לבהמה, לומר לך מה 
אף עוף בשחיטה עיי"ש, וילפינן  )יוצאה מידי נבלה(בהמה בשחיטה 

 מכאן דיש שחיטה לעוף מן התורה. 
 
דזה אי גדול מי שאינו כתב,  )פרשת מסעי( םבספר יד אבי שלוו

תליא אי יש שחיטה  ,ה או מי שמצווה ועושהמצווה ועוש
לעוף מה"ת או אין שחיטה לעוף מה"ת, דאיתא במסכת 

אם יש לה זכות היתה תולה לה, יש זכות תולה  ,)דף כ.(סוטה 
יש זכות תולה ג' שנים,  ,יש זכות תולה ב' שנים ,שנה אחת

זכות דמאי, אילימא זכות דתורה, הא אינה  )דף כ"א.(ופריך הגמ' 
ה ועושה, אלא זכות דמצוה, זכות דמצוה מי מגנא כולי מצוו

האי וכו', ומשני רבינא לעולם זכות תורה, ודקאמרת אינה 
מצווה ועושה, נהי דפקודי לא מפקדא, באגרא דמקרין 

 )שטורחות על בניהן להביאן לבית הספר לקרות מקרא ולשנות משנה(ומתניין בנייהו 
עד  הן שיוצאין לעיר אחרת ללמוד תורה()וממתינות לבעליונטרן להו לגברייהו 

, ולהאי עיי"ש דאתו מבי מדרשא מי לא פלגאן בהדייהו
תירוצא דתורה אינה מגנת עלה משום דאינה מצווה ועושה, 
עכצ"ל דהא דמהני לה זכות דמקרין ומתניין בנייהו, משום 

 דבזה שפיר מצווה ועושה משום דאשה מצווה בחינוך בנה. 
 

האיש מדיר  ,)דף כ"ח:(נזיר מסכת ב יתאאולכאורה קשה מהא ד
את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזיר, ופריך בגמ' 
איש אין אבל אשה לא מאי טעמא, ר' יוחנן אמר הלכה היא 

, ור' יוסי בר' חנינא אמר ר"ל כדי )שהאיש מדיר ולא האשה( בנזיר
, ר()תהא מדרת את בנה בנזי לחנכו במצות, אי הכי אפילו אשה נמי

קסבר איש חייב לחנך בנו במצות, ואין האשה חייבת לחנך 
את בנה עיי"ש, ולפי"ז הא דמשני רבינא באגרא דמקרין 

ומתניין בנייהו ניחא שפיר אליבא דר' יוחנן דס"ל דגם האשה 
חייבת בחינוך בנה, משו"ה שפיר חשיבא כמצווה ועושה 

 היבמה שמחנכת את בנה ללימוד התורה, אבל לר"ל דפליג על
וס"ל דאין האשה מצווה על חינוך בנה, א"כ גם מה שטורחות 
להביא את בניהן ללמוד אינן מצוות על כך, שהרי אין עליה 
שום חיוב לחנך בנה לתורה ומצות, ומעתה הדקל"ד איזה זכות 
תגן עליה, ועכצ"ל דר"ל ס"ל דשפיר יש לומר דזכות תורה 

, דאדרבה תולה לה ואעפ"י שאינה מצווה ועושה מגין שפיר
 גדול מי שאינו מצווה ועושה ממי שמצווה ועושה.

 
פריך, בשלמא לריו"ח דס"ל הלכה היא  .(ט)דף כ"נזיר מסכת וב

אהכי כי מיטמא מייתי קרבן ציפרין ואכיל כהן מליקה  ,בנזיר
, אלא )ולית ביה לא משום חולין לעזרה ולא משום מליקה דהכי הלכה למשה מסיני(

)כיון דמדאורייתא לא מיחייב בנזירות אשתכח נבילה  לריב"ח אר"ל הא קאכיל

קסבר כר' יוסי בר' יהודה ומשני, , דקמייתי חולין לעזרה וקא אכיל כהן נבילה(
)והלכך דאין שחיטה לעוף מה"ת, וחולין בעזרה לאו דאורייתא, 

ליתיה כיון דמה"ת לא בעי שחיטה לא חשיבא נבילה ולא מייתי חולין לעזרה דאיסור חולין בעזרה 

  .עיי"ש לר' יוסי אלא מדרבנן(
 

ומבואר מזה דלריו"ח דהלכה היא בנזיר שפיר גם אשה 
ואפי"ה  ,מצווה על חינוך בנה, ושפיר יש שחיטה לעוף מה"ת

שפיר כי מיטמא מייתי קרבן ציפרין ואכיל כהן מליקה, דהרי 
זה הלכה למשה מסיני שהאב מדיר את בנו בנזירות, אך לר"ל 

ר את בנו בנזיר הוי רק מדרבנן כדי לחנכו דס"ל דהאב מדי
עכצ"ל ובמצות, משא"כ אשה דאינה מצווה על חינוך בנה, 

 דאין שחיטה לעוף מה"ת.
 

ונמצא לפי"ז דהא אם גדול המצווה ועושה או דגדול מי 
שאינו מצווה ועושה, תליא בהאי דינא אי יש שחיטה לעוף 

ה לעוף יש שחיט י ס"למה"ת או אין שחיטה לעוף מה"ת, דא
מה"ת וקשה איך אפשר להביא קרבן נזיר על בנו והכהן יאכל 
ממליקה, ועכצ"ל דנזירת בנו מה"ת דהלכה היא בנזיר, 

והא דאינה  ,ולפי"ז שפיר י"ל דגם האשה מצווה בחינך בנה
מדרת את בנה בנזיר משום דכך נשנית ההלמ"ס, ולפי"ז שפיר 

מתניין י"ל כתי' הגמ' דזכות שתולה לה היינו דמקרין ו
בנייהו, משא"כ זכות דתורה אינה מגנת דהא אינה מצווה 
ועושה, וגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, 

י"ל אין שחיטה לעוף מה"ת, וא"כ שפיר  י ס"למשא"כ א
דמשו"ה מביא קרבן על נזירת בנו ואוכל הכהן ממליקה, 



 

 ב 

ר משום דמה"ת שריא גם בלי שחיטה, ולעולם הא דאיש מדי
את בנו בנזיר הוי רק מדרבנן כדי לחנכו במצות, והא דאשה 
אינה מדרת את בנה בנזיר משום דלא מיפקדא אחינוך, 
ועכצ"ל דאע"ג דאינה מצווה ועושה אפי"ה זכות תולה לה, 

יותר ממי שמצווה ועושה משום דגדול מי שאינו מצווה 
 ועושה עכ"ד.

 
ר' שמעון בן  , שאלו תלמידיו את)דף ל"א:(נדה מסכת איתא בו

יוחאי, מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן, אמר להן, 
בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה, 

עיי"ש, והקשו  )שבועת ביטוי חטאת(לפיכך אמרה תורה תביא קרבן 
מסכת המפ' דלכאורה בכה"ג פטורה מקרבן שבועה, דאיתא ב

לא ביטל פטור, נשבע לבטל את המצוה ו )דף כ"ז.(שבועות 
והכא הרי נשבעת לבטל מצות פו"ר, ובכה"ג אין השבועה 

לתרץ, כיון  )בפרשתן(חלה עכ"ק, וכתב בספר חסדי יהונתן 
דמצות פו"ר אינו רק על האיש, אבל על האשה פליגי חכמים 

, דחכמים ס"ל דרק )דף ס"ה:(יבמות מסכת ור' יוחנן בן ברוקה ב
אשה, וריב"ב ס"ל דגם האיש מצווה על מצות פו"ר אבל לא ה

האשה מצווה, ולפי"ז י"ל דר""ש ס"ל כחכמים דהאשה אינה 
מצווה על מצות פו"ר, ולכן לא הוי נשבע לבטל את המצוה, 

 ולכן ס"ל דהאשה מחוייבת קרבן על השבועה עכ"ד.
 

ערך אורה ושמחה  )מהרה"ג ר' שאול בראך ז"ל(ובספר משמרת אלעזר 
עם לדבר למה הנשים פטורות כתב וז"ל, ויש לתת ט )אות י"ג(

גדול  )דף ג.(ממצוה יקרה הלזו, כי הנה אמרו חז"ל במסכת ע"ז 
המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, וכתבו התוס' 

, לפי שעל מה שהוא מצווה היצר הרע מסיתו בכל )ד"ה גדול(
כחו שימנע מלעשותו, אבל בדבר שאינו מצווה עליו אין 

ך עיי"ש, וידוע שיסורי אשה בהריון היצר הרע מסיתו כל כ
ולידה הם גדולים מאוד עד שהנביאים המשילו הצרות היותר 
גדולות לחבלי לידה, ומעתה אם תהיה האשה מצווה על פו"ר 
אז יסיתה היצר הרע שלא תנשא לאיש ובקל היתה מתפתית 
לשמוע בקולו מאחר שיש לה יסורים גדולים מזה, ולכן לא 

ו כדי שלא יהיה היצר הרע מסית חייבה הקב"ה במצוה ז
 אותה ויבוטל לגמרי מצות פו"ר עכ"ל.

 
ובזה יבואר ההמשך, זאת תורת הבהמה והעוף וגו', ובאיזה 
תורה שוותה עוף לבהמה, דטעונה שחיטה כבהמה, וע"כ 

וס"ל דגדול המצווה ועושה ממי  דיש שחיטה לעוף מה"ת,
פו"ר, שאינו מצווה ועושה, ולפי"ז נשים פטורות ממ"ע ד

ולכן דבר אל בני ישראל אשה כי תזריע וילדה זכר, ויולדת 
בשעה שכורעת לילד קופצת צריכה להביא קרבן, משום ד
בכה"ג קשה הרי לכאורה ו ונשבעת שלא תזקק לבעלה,

מצות פו"ר, מהרי נשבעת לבטל דפטורה מקרבן שבועה, 
דהאשה אינה מצווה על , אך כיון ובכה"ג אין השבועה חלה

, ושפיר מביאה "ר, לא הוי נשבע לבטל את המצוהמצות פו
 קרבן על השבועה ודו"ק.

דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר 
וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא: וביום 

לא  ,ואיתא במדרש פליאה השמיני ימול בשר ערלתו:
נתקררה דעתו של איוב עד שהגיע לפרשת אשה כי 

 .[בדמשק אליעזר מובא]וצ"ב,  תזריע
 

דרשינן וביום השמיני ימול  )דף קל"ב.(שבת מסכת והנבס"ד, דב
במסכת בשר ערלתו אפילו בשבת עיי"ש, וכן מבואר ב

דאיתא שם, כל מצוה שנאמרה לבני נח  )דף נ"ט.(סנהדרין 
ונישנית בסיני לזה ולזה נאמרה, ופריך הגמ' והרי מילה 

שמור, ונשנית שנאמרה לבני נח דכתיב ואתה את בריתי ת
)דלא בסיני וביום השמיני ימול, לישראל נאמרה ולא לבני נח 

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

 
הקשה, דלמה לן קרא וביום השמיני  )בפרשתן(ובספר פנים יפות 

וגו' דמילה דוחה שבת, תיפוק ליה משום דעשה דמילה דוחה 
ת דשבת, ואע"ג דשבת הוה לתו"ע, הא כתבו התוס' הל"

דעשה שי"ב כרת דוחה לתו"ע, וה"ה  )דף ל"ג:(זבחים מסכת ב
דהוא עשה שי"ב כרת, וקושיא זו קשה לשיטת הר"ש למילה 

וכ"ה דעת המהרש"ל  )לשון לימודים סי' קס"ג(מקינון בספר הכריתות 
ל"ת דלמסקנת הגמ' עשה דוחה אפילו  )דף ד.(יבמות מסכת ב

שיש בו כרת עכ"ק, ותי' דכיון דקיי"ל דמל ולא פרע כאלו לא 
מל, א"כ ל"ה בעידנא, דבתחלת המילה כבר עבר אאיסור שבת, 

עדל"ת לא אמרינן והמצוה אינו מקיים רק אחר הפריעה, וכיון ד
, לכן צריכין עשהמקיים ה לאורק היכא דבעידנא דמיעקר ה

 קרא דביום השמיני דמילה דוחה שבת עכ"ד.
 

 )דף ח:(והנה בטעמא דבעינן בעידנא איתא במסכת ביצה 
, דהיכא אמרינן אתי עשה ודחי ל"ת )דף קל"ב:(ובמסכת שבת 

כגון מילה בצרעת אי נמי ציצית וכלאים דבעידנא דמיתעקר 
ללאו קא מוקים עשה וכו' עיי"ש, וכתב הברוך טעם דין 

דהרי  , דהואיל ודין עדל"ת חידוש הוא,)חלק ב' פרק א'(עדל"ת 
דכל עשה לאו ל"ת חמיר מיניה,  )דף ז.(אמרינן במסכת יבמות 

אלא דגזירת הכתוב דעשה דחי לל"ת, משו"ה כיון דחידוש 
הוא דחידשה תורה בכלאים בציצית אין לנו בו אלא חידושו, 
ולא דחי עשה לל"ת אלא דומיא דהתם דבעידנא דמיעקר 

גלי ללאו מקיים עשה, משא"כ היכא דלא הוי בעידנא לא 
 רחמנא דאמרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ד.

 
, דלמ"ל )ד"ה כולה(הקשו התוס'  )דף ה:(והנה במסכת יבמות 

הילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית, נילף משריפת 
קדשים, מדאיצטריך התם קרא  לומר דלא דחי דכתיב והנותר 
ממנו עד בוקר בא הכתוב ליתן בוקר שני לשריפתו, וטעמא 

שום דיכול להמתין ולשורפו לאחר יו"ט, מכלל דאינו דוחה מ
דבעלמא אמרינן עשה דוחה ל"ת, ותירצו דהתם איצטריך 
קרא משום דאפילו אוכל נפש שרי, ולמ"ד נדרים ונדבות אין 



 

 ג 

קרבין ביו"ט לא איצטריך קרא אלא למ"ד קרבין עיי"ש, 
מבואר מדברי התוס' דלמ"ד אין קרבין ביו"ט שפיר מצינו 

ל"ת משריפת קדשים שאינו דוחה יו"ט,  למילף עשה דוחה
 )דף כ"ה:(וכתבו לתרץ בזה קושית המהר"ם במסכת שבת 

דלב"ש דפוטרין סדין בציצית דס"ל דלא דרשינן סמוכין 
דכלאים בציצית א"כ מנ"ל דאמרינן עשה דוחה ל"ת עכ"ק, 

דנדרים  )דף י"ט.(ותירצו דב"ש לשיטתם דס"ל במסכת ביצה 
, ומעתה שפיר מצינן למילף עשה ונדבות אין קרבין ביו"ט

 דוחה ל"ת משריפת קדשים עכ"ד.
 

כתב, דשריפת קדשים ביו"ט  )מערכת א' כלל רי"ד(ובספר בית האוצר 
לא הוי בעידנא, דהרי במשהו הראשון שהוא מבעיר עובר 
תיכף על מלאכת הבערה, והמצוה דשריפת קדשים אינה 

סחים מתקיימת רק בשעה שנשרף כזית, וכדאיתא במסכת פ
שכתב דמ"ע  )מצוה קמ"ג אות ד'(עיי"ש, ועיין במנחת חינוך  )דף מ"ט.(

ים הרי הוא ככל המצות דשיעורן בכזית עיי"ש, דשריפת קדש
, והאריכו בזה )סי' ר"ו(ועיין בשו"ת מהר"ם שי"ק חאו"ח 

שכתב נמי  )ח"א פ"א(האחרונים, ועיין בספר ברוך טעם דין עדל"ת 
דבישרא אגומרי אית  )דף קל"ד.(ת כן, עפי"מ דאיתא במסכת שב

בה משום מכבה, והיינו שתחלתו מכבה וסופו מבעיר, ולפי"ז 
בשריפת בשר קדשים לא הוי בעידנא עיי"ש, ולפי"ז אי ילפינן 
עדל"ת משריפת קדשים ובשריפת קדשים הלא לא הוה 

 בעידנא, אז י"ל דאמרינן עדל"ת אף היכא דלא הוה בעידנא.
 

, עשה דדחי לא תעשה גרידא דף ד.()ואיתא במסכת יבמות 
)ודרשינן סמוכין מנלן, דכתיב לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך 

וכו', ואמר רב יוסף אפילו  ושרינן כלאים בציצית אלמא אתי עשה ודחי לא תעשה(
לר' יהודה דבעלמא לא דריש סמוכים הכא דריש כיון דמופנה 

 )דף ה:(ולבסוף הוא וכו', ואיכא אריכות בגמ' שם אמאי מופנה, 
מסיק הגמ', לימא קרא לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו 
למה לי, שמע מינה לאפנויי, ואכתי מיבעיא ליה לתוכף שתי 

)שתוחב תחיבה אחת במחט וחיבר תכיפות חיבור תכיפה אחת אינו חיבור 

עד שיחברם כלאים בגד צמר ובגד פשתים יחד אינו חיבור בפחות משתי תכיפות להכי כתיב יחדיו 

, א"כ לכתוב רחמנא לא תלבש צמר ופשתים יחדיו, יחד יפה(
שעטנז למה לי, שמע מינה לאפנויי, ואכתי מיבעי ליה עד 

)מן התורה אינו חייב עד שיהיה הצמר והפשתן מתוקן יחד היטב שיהא שוע טווי ונוז 

, אלא כולה משעטנז נפקא, עיי"ש ברש"י ותוס', במסרק(
גמרא, דה"ק לעולם מיחדיו נפקא, וכי וברשב"א ביאר דברי ה

תימא יחדיו איצטריך לתוכף תכיפה אחת אינו חיבור, ע"ז 
מתרץ כולה משעטנז נפקא, מדקאמר שעטנז ולא כתיב 
שעטנזים אלמא שעושה הצמר והפשתים בגד אחד קאמר 

 עיי"ש, וכ"ה ברמב"ן ובריטב"א עיי"ש.
 

תא במסכת הקשה, מהא דאי )דרוש י' אות ג'(ובספר בית יעקב 
עה"פ איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו  )דף פ"ה:(סנהדרין 

מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו, דלר' יאשיה בעינן קרא 
דחייב על אביו לחוד ועל אמו לחוד, דאל"ה י"ל דאינו חייב 

אלא אם קילל אביו ואמו יחד, ור' יונתן ס"ל דרק היכא 
לא"ה כל אחד בפני דנאמר יחדיו משמע שניהם כאחד, אבל ב

עצמו במשמע עיי"ש, ולפי"ז קשה דלר' יונתן האי יחדיו לאו 
מיותר הוא, דאי לאו דכתיב צמר ופשתים יחדיו הוי ס"ד 
לאסור בגד שעטנז שוע טווי ונוז של צמר בלחוד, וכן בגד 
שוע טווי ונוז של פשתן בלחוד, ולא הוי מפרשינן ליה לאסור 

הרי היכי דלא כתיב יחדיו שעטנז של צמר ופשתים יחדיו, ד
כל אחד ואחד בפני עצמו משמע, ונמצא דהאי יחדיו אינו 
מיותר לאפנויי, ועכצ"ל דהילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים 
בציצית אתיא אליבא דר' יאשיה דלחלק צריך קרא, ולכן גם 
בלא יחדיו הוי משמע דהאיסור בצמר ופשתים כאחד, והו"ל 

ים, משא"כ לר' יונתן דס"ל קרא דיחדיו מופנה לדרוש סמוכ
דבלאו יחדיו משמע כל אחד ואחד בפני עצמו לא הוי יחדיו 
מופנה, וליכא למילף דין עדל"ת מכלאים בציצית, וע"כ 

 דילפינן עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים עיי"ש.
 

א"ר חייא בר אבא א"ר סימאי,  ,)דף י"א.(סוטה מסכת ואיתא ב
, בלעם איוב ויתרו, ו()דהבה נתחכמה לשלשה היו באותה עצה 

בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נדון ביסורין, יתרו שברח זכו 
מבואר דאיוב נענש מבני בניו לשבת בלשכת הגזית עיי"ש, 

איתא וז"ל, במה  )פ' בא דף ל"ג.( בזוה"קוביסורים בשביל ששתק, 
 מקריבי עיטא דפרעהדן הכי איתדן, בגין דאיוב  (איוב)דאיהו 

, וכד קם פרעה עלייהו דישראל בעא קרובים()מהיועצים ההוה 
לא, אלא טול ממונהון ושליט על  יהלמר לקטלא להון, א

אמר ליה קוב"ה  ,גופיהון בפולחנא קשיא ולא תקטול לון
, אולם ה(-)איוב בחייך בההוא דינא ממש תהא דאין, מה כתיב 

במה דאיהו דן ביה שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו וגו', 
, ולפי"ז הרי ראוי לעונש משום שהיה ד הזוה"קכ"אתדן ע

 מיועצי פרעה.
 

אך איוב היה מתרעם על היסורים שבאו עליו וסבר שאינו 
עבור זה, דהלא בשביל גזרה זו נצמח לבני  ראוי לעונש

ישראל טובה גדולה, דהרי הקשו המפ' דלמה יצאו ישראל 
ממצרים קודם הזמן, דהרי הקב"ה אמר לאאע"ה ועבדום וענו 
אותם ארבע מאות שנה, והם לא היו במצרים רק רד"ו שנים, 
ותירצו דקושי השעבוד שעבדו עמהם בפרך השלימה הזמן, 
א"כ שפיר היה טענה נכונה לאיוב על היסורין שבאו עליו, 

להכביד עליהם עול השעבוד נצמח להם טובה,  ודהרי מעצת
 דעי"ז יצאו ממצרים קודם הזמן. 

 
( עה"פ כי גר יהיה  ג("י-ו")טלך  רשיז"ל פרשתאך לפימש"כ 

זרעך, דחשבינן הגלות מלידת יצחק, ומשנולד יצחק עד 
וכן  ,שישראל יצאו ממצרים הוה ארבע מאות שנה עיי"ש

עה"פ ומושב בני ישראל וגו', כתב  מ(-)פרשה י"בבפרשת בא 
רשיז"ל וז"ל, אשר ישבו במצרים אחר שאר הישיבות שישבו 

שנה וארבע מאות שנה, בין הכל גרים בארץ לא להם, שלשים 
משנולד יצחק עד עכשיו היו ארבע מאות שנה וכו' עיי"ש, 



 

 ד 

א"ר שמואל, לפי  )פרשה י"ח(ואיתא במדרש שוחר טוב תהלים 
שהיה הקב"ה מפתה את משה כל שבעת ימי הסנה שילך 
בשליחות וכו', ואמר להקב"ה, רבון העולם, כבר חשבתי מה 

ים ועבדום וענו אותם ארבע שאמרת לאברהם אבינו בין הבתר
מאות שנה, ועדיין לא נשלמו, ולא עשו שם אלא מאתים 
ועשר, א"ל הקב"ה, לא כמו שאתה מחשב לעצמך, שמיום 
שנולד יצחק הקדמתי להם הקץ ודלגתי אותו, וכן הוא אומר 

לא נצמח ולפי"ז מדלג על ההרים וגו' וכבר נשלם עיי"ש, 
 צריים בהם.לבני ישראל שום טובה במה ששעבדו המ

 
דזהו יתכן רק אם כתב,  )פרשת וארא(אמנם החיד"א בראש דוד 

ארץ ישראל אינה מוחזקת לנו מימות אאע"ה ודר יצחק בארץ 
שאינו שלו וסבל עול גלות, אז שפיר י"ל דזמן הגלות התחיל 

מוחזקת היא א"כ  רץ ישראלמלידת יצחק, אבל אם נאמר דא
ין לומר דהגלות לא סבל יצחק כלום עול הגלות, ושוב א

 מתחיל ממנו עכ"ד.
 

עה"פ קום התהלך בארץ לארכה  י(-)פרשה מ"אואיתא במד"ר 
ולרחבה, תני, הלך בשדה בין לארכה בין לרחבה קנה עד 
מקום שהלך כדברי ר' אליעזר, שהיה ר"א אומר הילוך קנה, 
וחכ"א לא קנה עד שיהלך לארכה ולרחבה, אמר ר' יעקב בן 

התהלך בארץ וגו', וביפה תואר זבדי טעמיה דר"א קום 
האריך בביאורו, וכתב דלא מצינו בו באברהם שהלך רק 
לארכה ולא לרחבה, ובזה נחלקו אי מהני החזקה, וכתב דזה 

אי  )דף פ"ה:(תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן במסכת סנהדרין 
צריך קרא לחלק או לא, דלר' יאשיה דצריך קרא לחלק 

, א"כ הכא דהקב"ה אמר לו קום ובלא"ה משמע שניהם כאחד
התהלך בארץ לארכה ולרחבה בעינן שניהם דייקא ולא מהני 
כשהלך לארכה לחוד, משא"כ לר' יונתן דמשמע כל אחד 
בפני עצמו שפיר מהני בהלך לארכה או לרחבה לחוד וקנה 

 אברהם את הארץ עיי"ש. 
 

 )פרשת וירא(ולפי"ז כתבו בספר לקט יוסף ובספר יושב אהלים 
ה ובזה נפרש, דזאת אם א"י מוחזקת לנו מאבותינו או ד"

אינה מוחזקת, תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן הנ"ל, דאי 
בלא קרא משמע שניהם כאחד ולא הוי חזקה עד שילך 
לארכה ולרחבה, א"כ כיון שאברהם לא הלך רק לארכה לא 
קנה את הארץ, אך אם משמע כל אחד ואחד בפני עצמו ולא 

לחלק, וממילא גם בהלך לארכה לחוד ג"כ הוי צריך קרא 
חזקה, ושפיר קנה אברהם את הארץ ואמרינן דא"י מוחזקת 

 לנו מאבותינו עכ"ד.
 

ובזה יבואר דברי המדרש, דמעיקרא איוב היה תועה למה 
נענש להיות נידון ביסורים, ושמא תאמר בשביל שיעץ 
לשעבד את בני ישראל בקושי השעבוד, הלא מזה נצמח 

לבני ישראל דעי"ז יצאו ממצרים קודם הזמן, אך  טובה
כשהגיע לפרשת אשה כי תזריע דכתיב ביה וביום השמיני 

ימול בשר ערלתו, להורות דמילה דוחה שבת, ולכאורה למ"ל 
קרא תיפ"ל דדחי עשה דמילה הל"ת דשבת, וע"כ משום דלא 
הוה בעידנא, ומינה דילפינן עדל"ת מכלאים בציצית, ומעתה 

צריך קרא, וארץ ישראל אינה מוחזקת מאבותינו,  ס"ל לחלק
וחשבינן הגלות מלידת יצחק, וא"כ לא נצמח שום טובה 
מעצתו, וכשלא כדת יעץ לשעבדן בעבודה קשה, ובכך 

 נתקררה דעתו ודו"ק.
 
 
 

שאלו תלמידיו את ר'  ,א:(")דף לאיתא במסכת נדה ד, עוי"ל ב(
מונה, כדי שמעון בן יוחאי, מפני מה אמרה תורה מילה לש

שלא יהיו הכל שמחים ואביו ואמו עצבים עיי"ש, וכתב 
וז"ל, ויש לפרש דה"ק מפני מה אמרה  )שם בח"א(המהרש"א 

תורה מילה לח' של לידתה, דלא הו"ל למתלי בטומאת ז' של 
לידת האשה שהפסיק בענין מילה, שאחר שכתב וטמאה 
 שבעת ימים כתב וביום השמיני ימול בשר ערלתו, ואחר כך
חזר לענינו ושלשים יום וגו', אלא ללמדך שלא יהיו הכל 

 שמחים ואביו ואמו עצבים עיי"ש.
 

   )עה"פ והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם(הרבינו בחיי פרשת לך והנה 
כתב הטעם דמילה הוא ביום השמיני, דמצות המילה הוא 
כענין קרבן, וכשם שדם הקרבן לכפרה על המזבח כך דם 

על כן מצותה ביום השמיני כי הקרבן לא המילה מכפר, ו
יוכשר עד יום השמיני, שנאמר ומיום השמיני והלאה ירצה, 
וכשם שכתוב בקרבן ואכלו אותם אשר כפר בהם, שאכילת 
הקרבן לכפרה, כך ישראל עושין סעודה ביום המילה עיי"ש, 

 )בפרשתן(וכ"כ ברעיא מהימנא  )דף צ"ד:(וכ"כ בזוה"ק פ' לך 
הוי כקרבן דכתיב ומיום השמיני והלאה ירצה דמילה לשמונה 

 לקרבן עיי"ש.
 

, אמר רב הונא בריה דרב )דף כ"ג:(ואיתא במסכת קידושין 
יהושע, הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו, דאי ס"ד שלוחי דידן 
נינהו מי איכא מידי דאנן לא מצי עבדינן ואינהו מצי עבדי, 

בעי לן במסכת שהקשו דאמאי מי )ד"ה דאמר(ועיין שם בתוס' 
אי הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו או שלוחי  )דף ל"ה:(נדרים 

דידן, ולא איפשיטא, ואמאי לא מייתי התם הך מילתא דרב 
 הונא בריה דרב יהושע עיי"ש.

 
מבעל הברך משה  תרץהבאנו ל )פרשת וישלח(משה  אילבהוו

הקשו הגמ' על ר"ה בריה  )שם(קידושין מסכת , דהנה בזצ"ל
דעבד יכול לעשות שליח לקבל גיטו מיד  נןהא דאמרידר"י מ

רבו, אע"ג דאיהו לא מצי מקבל ליה, ומשני דעכ"פ איתא 
בתורת שליחות לקבל גט חבירו מיד רבו של חבירו, וכיון 
דאיתא בשום שליחות עושה נמי שליחות לעצמו, משא"כ 

לעשות שליח  נן יכוליןישראל דליתיה בקרבנות כלל אי
 .יי"ששפיר מוכח דהם שלוחי דרחמנא עלהקריב קרבן, ו



 

 ה 

ילפינן דנשים פטורות מלמול את  (.)דף כ"טקידושין  במסכתו
בניהם, משום דכתיב כאשר צוה אותו אלקים ודרשינן אותו 

דלמ"ל קרא מיוחד  )ד"ה אותו(ולא אותה, והקשו שם התוס' 
דנשים פטורות למול בניהם, תיפ"ל דהוי מ"ע שהזמן גרמא, 

וי בזמן שהרי צריך למול בשמונה דוקא, וכל דמצות מילה תל
 מעשהז"ג נשים פטורות עכ"ק התוס' עיי"ש.

 
, לפי"מ שכתב כתב לתרץ )פרשת וארא( ושעהנחלת יעקב י 'סבו

לחדש  )סי' י"ג אות ג'(ובארצות החיים  (:)דף קמ"זבמעין החכמה עה"מ 
דנשים  הטעםדבקדשים נשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא, ד

מדהוקשה  (ה.ל"דף )קידושין מסכת "ע שהז"ג ילפינן בפטורות ממ
עיי"ש, והני  כל התורה כולה לתפילין ותפילין הוקש לת"ת
למד דדבר ה מילי בכל מצות התורה, אבל בקדשים דקיי"ל

 (.)דף מ"טכמבואר במס' זבחים  ,בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש
לת"ת תו לא ילפינן מתפילין שהוקש , (:)דף כ"אובמס' תמורה 

 . בקדשים חייבות במ"ע שהז"גד לפוטרם במעשהז"ג, וי"ל
 

)דף קושית התוס' במסכת קידושין  )שם(ובזה תי' במעין החכמה 

ד"ה הקבלות, דלמ"ל קרא למעט נשים מסמיכה ותנופה  ל"ו.(
וכו', תיפ"ל דהוי מעשהז"ג, דאינן נוהגת אלא ביום דכתיב 

יושב, דבמצ"ע ביום צותו להקריב קרבניהם עכ"ק, ולהנ"ל מ
בקדשים אי לאו דגלי לן דפטורות, הוה אמרינן דנשים 
חייבות אף דהוי מצ"ע שהז"ג, דבקדשים לא שייך הך כללא 

 עיי"ש במעין החכמה.
 

דלכן איצטריך קרא  )שם(ולפי"ז תירץ בנחלת יעקב יהושע 
דאותו ולא אותה דנשים פטורות למול, דאי מטעם דהו"ל 

ו, כיון דמצות מילה נחשב מעשהז"ג לא הוי פטרינן לה
 )פרשת לך(ובזוה"ק  )ויקרא פכ"ז סי' י'(דאיתא במד"ר כהקרבת קרבן כ

דמילה הוי כקרבן, ולכן מלין לשמונה, כדכתיב בקרבן ומיום 
)אות ועיין בילקוט פרשת לך השמיני והלאה ירצה וגו' עיי"ש, 

דכל מי שהוא מגיש את בנו למילה כאלו כהן גדול מקריב  פ"א(
א"כ הוי מצות מילה ו ונסכו על גבי המזבח עיי"ש, מנחת

אף דהוי מ"ע  הןקדשים דנשים חייבות בדעשה מצות כ
אותה, לא  אלוקרא דאותו אי לאו דגלי לן לכן ושהזמן גרמא, 
 עכ"ד. הימנו ולכן איצטריך קרא נשים היינו פוטרין ה

 
ומעתה מיושב נמי סוגית הגמרא בנדרים הנ"ל דמיבע"ל 

הוי שלוחי דידן, דאף דקיי"ל דכל מילתא דאיהי דלמא כהנים 
לאו עביד שלוחא לא מצי משווי, מ"מ כיון דבמה שהוא קצת 
בתורת השליחות סגי לענין שיהא בכוחו לשוויה שליח, 
כדאמרינן גבי עבד דאף שאינו בתורת גיטין מצי עביד שליח, 
הואיל ואיתניהו בשליחות שהעבד נעשה שליח לרבו לקבל 

יש להם חלק במצות ישראל ירו, ולכן כיון דכל גיטו של חב
נמצא דישראל איתנהו קצת קרבן, כהקרבת  מילה שענינו

, ושוב י"ל בתורת קרבנות ושפיר מצי משווי לכהנים שליח
 .דכהנים שלוחי דידן נינהו

ורב הונא בריה דרב יהושע דס"ל דכהנים הוי שלוחי 
ושלוחי דרחמנא, מטעמא דליכא מידי דאנן לא מצי למיעבד 

דידן מצי עבדי, משום דס"ל דישראל ליתנהו כלל בתורת 
קרבנות, ס"ל דאין הכרח מהא דאיצטריך קרא דאותו ולא 
אותה דמילה חשיבא כקרבן, די"ל דלכן איצטריך קרא דאותו, 

דמילה שלא  )דף ע"ב:(דלמ"ד ביבמות  )שם(כמו שתירצו התוס' 
"ע שהז"ג, בזמנה נוהג בין ביום ובין בלילה, ל"ה מילה מצ

או כשאר  כיון דלאחר שמנה ימים זמנה ביום ובלילה עיי"ש,
 עכ"דהתירוצים שכתבו הראשונים לתרץ קושית התוס', 

בתוס' ביאור, מבואר מזה דמאן דס"ל דכהנים הוי שלוחי 
דידן ס"ל דמילה הוי כקרבן, משא"כ מאן דס"ל דהוי שלוחי 

 .דרחמנא אין הכרח לומר דמילה הוי כקרבן
 

, וירא את הקיני וישא משלו, )דף ק"ו.(במסכת סנהדרין  ואיתא
)שגזר פרעה אמר לו בלעם ליתרו, קיני לא היית עמנו באותה עצה 

, ומי הושיבך אצל איתני כל הבן הילוד היאורה בתמיה ודאי היית כדלקמן(
יושב )שעתידין בניך לישב בלשכת הגזית והיינו דכתיב איתן מושביך וכי בין איתני עולם עולם, 

, והיינו דא"ר חייא בר אבא א"ר סימאי, שלשה היו מי הזקיקך לכך(
באותה עצה, אלו הן, בלעם איוב יתרו, בלעם שיעץ נהרג, 
איוב ששתק נידון ביסורין, ויתרו שברח זכו בני בניו לישב 

, דהטעם דאיוב )פ' בא(בלשכת הגזית וכו' עיי"ש, וכ"כ בזוה"ק 
קריבי עטא דפרעה ויעץ לו נענש ביסורין משום דאיוב היה מ

לפרעה שיטול הממון שלהם וישלוט בגופיהן בקשיא, ולכן 
 נענש ביסורין מדה כנגד מדה עיי"ש. 

 
אך י"ל דאיוב ס"ל דאינו ראוי לעונש עבור זה, דאיתא 

, אמר ר' חמא בן גוריא אמר רב, לעולם אל )דף י:(במסכת שבת 
י סלעים ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל משקל שנ

מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו, 
וכתבו התוס' ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים עיי"ש, 

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

סף, ולפי"ז י"ל דזאת השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יו
היתה התרעומות של איוב דאמאי באין עליו יסורין, כיון 

 דבלא"ה הוצרכו לקושי השעבוד בשביל חטא דמכירת יוסף.
 

אך זהו רק אי איכא חטא דמכירת יוסף, אז שפיר יש לו 
תרעומות על היסורין כיון דנתחייבו בלאו עצתו משום חטא 

כירת יוסף, א"כ ע"כ דמכירת יוסף, משא"כ אי ליכא חטא דמ
הקושי השעבוד היתה משום עצתו א"כ שפיר באו היסורין 

 על איוב.
 

וכתבו המפ' דמה שהשבטים חלקו על יוסף ויקנאו בו אחיו 
על שאביו עשה לו כתנת פסים, דח"ו לא עלתה על דעתם ח"ו 
איזה קנאה גשמית, אלא דכיון דעד שלא נבנה המשכן היה 

ה בבכורה כשקנאה מעשיו העבודה בבכורים, ויעקב שזכ
מסרה ליוסף, ולכן הלבישו כתונת פסים שהוא בגד כהונה, 



 

 ו 

בשם  ט"ז(-)פרשה פ"דעיין בידי משה על המדרש בראשית רבה 
הזוה"ק שיוסף לבש ד' בגדים כנגד ד' בגדי כהונה עיי"ש, 

דכתונת הפסים שעשה יעקב ליוסף  )אופן י'(ועיין בפלח הרימון 
כתב, דאי  )פרשת אמור(, ובספר יד יוסף היו מבגדי כהונה עיי"ש

ס"ל כהנים הוי שלוחי דרחמנא צריך הכהן שיהא צדיק 
במעשיו בלתי שמץ פסול, דכך דרכו של הקב"ה דשלוחו 
מלאך ה' צבקות, משא"כ אי ס"ל כהנים הוי שלוחי דידן, ואנו 
עושין שלוחות בכל אדם, אז כל כהן יכול לעשות העבודה 

 ולהקריב עיי"ש.
 

נחלקו השבטים ויוסף, דהשבטים ס"ל דכהנים שלוחי  ובזה
דרחמנא הם, וכיון דלדעתם יוסף חטא בהוציאו דבתם רעה 
סברו דאינו ראוי לשמש בכהונה, משא"כ יוסף ס"ל דכהנים 
שלוחי דידן נינהו ואין צריך שהכהן יהא דייקא צדיק וקדוש 
ה' וכל אחד ראוי לשמש בכהונה, ולכן ס"ל דמותר לו לעבוד 

 בודה עכ"ד.הע
 

ומעתה מבואר דברי המדרש, דעד עתה התרעם איוב על 
יעץ  לפרעה היסורין שבאו עליו, דאי"ל דהוא בשביל עצתו ש

בלא"ה הלא ד שיטול הממון שלהם וישלוט בגופיהן בקשיא,
, אך הוצרכו לקושי השעבוד בשביל חטא דמכירת יוסף

כשהגיע לפרשת אשה כי תזריע דכתיב ביה הקרא וביום 
מיני, והטעם הוא כדי שלא יהיה אביו ואמו עצבים, הש

ומעתה י"ל דמילה ל"ה כקרבן, ובע"כ צ"ל דכהנים הוי 
שלוחי דרחמנא, ומעתה צדקו השבטים דיוסף אינו ראוי 

קושי השעבוד היתה להיות כהן, וליכא חטא דמכירת יוסף, ו
ב ובכך א"כ שפיר באו היסורין על איו ,משום עצתורק 

 ו"ק.נתקררה דעתו וד
 
לבאר  )דרוש מ"ח(עוי"ל, עפימש"כ בשפע חיים לירח האיתנים  ג(

במה שאיוב היה קורא תגר על היסורים, דאף דבצדקתו ידע 
והבין שהצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט ואין יסורים 

, מ"מ אחרי שפשפש )דף נ"ה.(בלא עון כדאיתא במסכת שבת 
רים ממנו, במעשיו וחזר בתשובה חשב לנכון שיסורו היסו

דאיוב היה  )דף י"א.(וביותר י"ל למה דמצינו במסכת סוטה 
מיועצי מצרים, וכשראה שיצאו ישראל ממצרים על אף שהיו 
עובדי ע"ז, וזאת בגלל שראה ה' בהם שעשו תשובה כדאיתא 

, לכן קרא תגר על היסורים )פרשת בא מסכתא דבחדש פרק א'(במכילתא 
 ה.מדוע לא עברו ממנו אף שעשה תשוב

 
אך טעה בזה שלא ידע דכח התשובה מיוחד הוא לעם 

ישא ה'  )סי' ד'(ישראל, כדאיתא במדרש תנחומא פרשת האזינו 
פניו אליך וגו', עושה תשובה נושא לו פנים, יכול לכל, 
תלמוד לומר אליך ולא לאומה מעבו"ם עיי"ש, עכ"ד השפע 

 חיים זצ"ל.
 

ועיין בבני צריך להבין למה מועיל תשובה רק לישראל, ]ו
, , שהביא כמה טעמים ע"ז[)מאמר ב' אות ה'(יששכר חודש סיון 

כתבנו, לפימש"כ בספר ברית שלום  )פרשת נח(בהואיל משה ו
לפרש מה שאומרים בתפילת אל  )דף נ"ט. מדפה"ס(פרשת כי תשא 

מלך יושב על כסא רחמים וכו' מוחל עונות עמו מעביר 
דיין נסך  ' קל"ד סעיף א'()סיראשון ראשון וכו', דקיי"ל ביו"ד 

שנתערב ביין של היתר אוסר בהנאה בכל שהוא, במה דברים 
אמורים כשהורק היין המותר על טיפה של יין נסך, אבל אם 

, אפילו )היתר(עירה יין נסך מצרצור קטן לתוך הבור של יין 
עירה כל היום, ראשון ראשון בטל וכו' עיי"ש, וכיון דהקב"ה 

רוצה לזכות את בריותיו, ולהרבות ברוב רחמיו וחסדיו 
הזכיות על העונות, לכן כשרואה הקב"ה שהזכיות והעונות 
שוים ושקולים הם, נוטל כל הזכיות בבת אחת ונותן לתוך 
המדה, ואח"כ נותן לתוכו העונות אחת אחת, כדי שיהיה 
ראשון ראשון בטל, ויתהפכו העונות לזכיות שמתבטלים 

שבתורה חד בתרי בטל, וזהו ברוב, וכדקיי"ל כל איסורין 
והאיך, על ידי מעביר ראשון ראשון  ,הכונה מוחל עונת עמו

 ומבטלו עכ"ד.
 

ובשער  )יו"ד סי' ס"ב מ"ז סק"א(והנה נודע מה שכתב הפרמ"ג 
דבבן נח לא מהני ביטול ברוב, דאחרי  )פ"א חקירה ג'(התערובות 

ש רבים להטות בישראל נאמרה ולא בבן נח עיי"ש, ולפי"ז א"
למה לא מהני תשובה לב"נ, כיון דכל הטעם דתשובה מהני 
הוא ע"י שהקב"ה מבטל העונות ברוב, וזה שייך רק בישראל 
דאזלינן בתר רוב, משא"כ בב"נ דלא אזלינן בתר רוב, ולא 
מהני ליה ביטול ברוב, גם תשובה לא מהני וזהו הטעם דלא 

 מהני תשובה לב"נ.
 

דהא אי כתב,  )סי' כ"ד(ד שו"ת ברית אברהם יור"ספר אמנם ב
בבן נח מהני רוב או לא, תליא אי מה שאמרה תורה הלך אחר 
הרוב, היינו דגם אם יש רוב נשאר ספק, אלא שהתורה התירה 
לנו ספק זה מדין אחרי רבים להטות, ]וכדעת הר"ש מפליזי 

גבי עשירי ודאי ולא  (:ודף )ב"מ מסכת המובא בשיטה מקובצת 
וקא בישראל דגלי לן קרא אמרינן כן, עשירי ספק[ דלפי"ז ד

משא"כ בבן נח דלא גלי קרא, הוי כמו כל ספק דאסור לבן 
, אבל אם )ערך ב"נ אות כ"ב(מלא הרועים ספר נח, כמו שכתב ב

נאמר כדעת הראשונים הסוברים דדין אחרי רבים להטות הוא 
דין ודאי, שהספק נתברר לנו ע"י הרוב, גם בב"נ אזלינן בתר 

 .עכ"ד רוב
 

הקשה, דלמה לן קרא וביום השמיני  )בפרשתן(ובספר פנים יפות 
משום עשה דמילה דוחה  הוגו' דמילה דוחה שבת, תיפוק לי

הל"ת דשבת, ואע"ג דשבת הוה לתו"ע, הא כתבו התוס' 
דעשה שי"ב כרת דוחה לתו"ע, וה"ה  )דף ל"ג:(זבחים מסכת ב

 ק.למילה דהוא עשה שי"ב כרת עכ"
 



 

 ז 

הבאנו לתרץ, עפימ"ש  )אות ע"ד(שמיני  ובהואיל משה פרשת
, דיש להסתפק בדין מילה )מהדו"ק סי' רכ"א(בשו"ת טוב טעם ודעת 

שדוחה את השבת, אם הוא דוקא כשהמילה נעשית על ידי 
האב, או אף ע"י שליח משום דאמרינן שלוחו של אדם כמותו 
עיי"ש, ואי אמרינן דרק מילה ע"י האב דוחה את השבת, יש 

ך דוחה מצות מילה את השבת, כיון דמילה הוא רק לעיין דאי
ע"י האב ניחוש דלמא לאו אביו הוא, אך ז"א דהלא אמרינן 

דילפינן ממכה אביו ואמו דחייב מיתה  )דף י"א:(חולין מסכת ב
משום דאזלינן בתר רוב, דאף שיש לחוש דלמא לאו אביו 
הוא עכ"ז חייב, וה"נ במילה סמכינן ארוב ואמרינן דהוא 

ושפיר דוחה את השבת, ולפי"מ שחידש בספר עיר דוד  אביו
דעשה הבא מכח רוב אין בכח לדחות ל"ת עיי"ש,  )סי' תקע"ב(

א"כ שפיר צריכין קרא דמילה דוחה שבת, דאי לאו קרא הו"א 
דאין בכחה לדחות שבת מכח עדל"ת, דכיון דהוא עשה הבא 

  .מכח רוב, ולכן צריכין קרא מפורש דדוחה שבת עכ"ד
 

כתב, דהא דעשה הבא  ו(-)סי' מוו"ת נחלת יוסף חאו"ח ובש
מכח רוב אינו דוחה ל"ת תליא א"א דרוב הוה ספק או רוב 

)דף הוה ודאי, דלפי שיטת הר"ש מפליזי מובא בשטמ"ק ב"מ 

דרוב הוא ספק אלא דספק כזה דאיכא רובא להתירא  ו:(
התורה התירה, אז שפיר י"ל דאין בכח העשה הבאה מכח 

כמו ספק דהמיעוט כמאן דאיתא לדחות הל"ת  רוב דהוה
ודאית, אבל אם רוב הוא מתורת ודאי דהמיעוט כמאן דליתא 
שפיר דוחה בכה"ג, כיון דגילתא התורה דרוב הוה כודאי 

בשו"ת משנת וכ"כ שוב הוה כמקיים העשה בודאי עיי"ש, 
 עיי"ש. )ח"א דרוש ג' אות ה'(אליעזר 

  
א איוב היה מתרעם למה ובזה יבואר דברי המדרש, דמעיקר

נענש להיות נידון ביסורים, אחרי שפשפש במעשיו וחזר 
בתשובה חשב לנכון שיסורו היסורים ממנו, אך כשהגיע 
לפרשת אשה כי תזריע דכתיב ביה וביום השמיני ימול בשר 
ערלתו, להורות דמילה דוחה שבת, ולכאורה למ"ל קרא 

ם דעשה תיפ"ל דדחי עשה דמילה הל"ת דשבת, וע"כ משו
דמילה הוא עשה הבא מכח רוב ולא אמרינן עדל"ת, והטעם 
משום דרוב הוא ספק, ומעתה בב"נ לא אזלינן בתר רוב, ולא 

 מהני תשובה לב"נ, ואז נתקררה דעתו ודו"ק.
 

דהיסורין  ב(-)פרשה י"זדאיתא במדרש במדבר רבה עוי"ל,  ד(
שבאו על איוב היו ראוין לבוא על אברהם שכן הוא נסמך 

פרשה ויהי אחרי הדברים האלה ויגד וגו' את עוץ בכורו ל
איש היה בארץ עוץ  א(-)איוב אואת בוז, ועוץ היה איוב שנאמר 

איוב שמו וכו' עיי"ש, והטעם שנמסרו לאיוב נודע מהאריז"ל 
מפני שאיוב היה גלגול תרח, עיין בספר דבש לפי מהחיד"א 

  .עיי"ש )אות י"א ואות ל"ז(מערכת א' 
 

דטענת איוב היתה דאמאי באו עליו יסורין, דהרי תרח  אך י"ל
ואתה תבוא  ט"ו(-)בראשית ט"ועשה תשובה כמש"כ רש"י עה"פ 

אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה, אביו עובד עבודה 
זרה, והוא מבשרו שיבוא אליו, אלא ללמדך שעשה תרח 
תשובה בימיו עיי"ש, וא"כ מדוע מגיע לי יסורין,  אך לפי"מ 

כתיב ישא ה' פניו אליך,  )פרשת האזינו(א במדרש תנחומא דאית
וכתוב אחר אומר אשר לא ישא פנים וגו', עושה תשובה נושא 
לו פנים, יכול לכל, ת"ל אליך ולא לאומה אחרת וכו' עיי"ש, 
ומעתה לא מהני התשובה שעשה תרח, ולכן שפיר מגיע 

)דף יסורין לאיוב, עיין בספר עיר בנימין למסכת בבא בתרא 

 עיי"ש. )פרשת נח(, ובספר כסף נבחר נ"ט:(
 

כתב, דזה אי תשובה מהני לעכו"ם  )דף ק"ז.(ובספר מאמר מרדכי 
או לא תליא אי גדול מצווה ועושה או שאינו מצווה ועושה, 
דהטעם דתשובה אינו מועיל לעכו"ם, משום דתשובה הוא אחת 

ם ממצות התורה וכיון שלא נצטוו עליה לכן אינו מועיל לה
תשובה, וכ"ז הוא אי אמרינן גדול מצווה ועושה, אבל אי 
אמרינן גדול שאינו מצווה ועושה א"כ אף אם לא נצטוו על 

 מצוה דתשובה, יכולין לקיימו ומועיל להם תשובה עכ"ד.
 
שאלו תלמידיו את ר' שמעון בן יוחאי,  )דף ל"א:(נדה  'מסאיתא בו

להן, בשעה מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן, אמר 
שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה, לפיכך 

עיי"ש, והקשו המפ'  )שבועת ביטוי חטאת(אמרה תורה תביא קרבן 
שבועות  'מסדלכאורה בכה"ג פטורה מקרבן שבועה, דאיתא ב

נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל פטור, והכא הרי  )דף כ"ז.(
  .ה חלה עכ"קנשבעת לבטל מצות פו"ר, ובכה"ג אין השבוע

 
לתרץ, כיון דמצות פו"ר אינו  )בפרשתן(וכתב בספר חסדי יהונתן 

רק על האיש, אבל על האשה פליגי חכמים ור' יוחנן בן 
, דחכמים ס"ל דרק האיש מצווה )דף ס"ה:(יבמות מסכת ברוקה ב

על מצות פו"ר אבל לא האשה, וריב"ב ס"ל דגם האשה 
דהאשה אינה מצווה  מצווה, ולפי"ז י"ל דר""ש ס"ל כחכמים

על מצות פו"ר, ולכן לא הוי נשבע לבטל את המצוה, ולכן 
 ס"ל דהאשה מחוייבת קרבן על השבועה עכ"ד.

 
ערך אורה ושמחה  )מהרה"ג ר' שאול בראך ז"ל(ובספר משמרת אלעזר 

כתב וז"ל, ויש לתת טעם לדבר למה הנשים פטורות  )אות י"ג(
גדול  )דף ג.(במסכת ע"ז ממצוה יקרה הלזו, כי הנה אמרו חז"ל 

המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, וכתבו התוס' 
, לפי שעל מה שהוא מצווה היצר הרע מסיתו בכל )ד"ה גדול(

כחו שימנע מלעשותו, אבל בדבר שאינו מצווה עליו אין 
היצר הרע מסיתו כל כך עיי"ש, וידוע שיסורי אשה בהריון 

נביאים המשילו הצרות היותר ולידה הם גדולים מאוד עד שה
גדולות לחבלי לידה, ומעתה אם תהיה האשה מצווה על פו"ר 
אז יסיתה היצר הרע שלא תנשא לאיש ובקל היתה מתפתית 
לשמוע בקולו מאחר שיש לה יסורים גדולים מזה, ולכן לא 
חייבה הקב"ה במצוה זו כדי שלא יהיה היצר הרע מסית 

 "ל.אותה ויבוטל לגמרי מצות פו"ר עכ
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ובזה יבואר המדרש, דעד עתה התרעם איוב על היסורין 
דבאים עליו, ואם תאמר שבאים עליו בשביל שהוא גלגול 
תרח, הלא תרח עשה תשובה, אך כאשר הגיע לפרשת אשה 

לכאורה , ולא קשה כי תזריע וילדה זכר, דצריכה להביא קרבן
בכה"ג פטורה מקרבן שבועה, דהרי נשבעת לבטל מצות ד

דאשה אינה מצווה , אך כיון בכה"ג אין השבועה חלהפו"ר, ו
, והטעם על מצות פו"ר, לא הוי נשבע לבטל את המצוה

דאשה פטורה ממצות פו"ר משום גדול מצווה ועושה ממי 
שאינו מצווה ועושה, ומעתה לא מועיל תשובה לב"נ, ובכך 

 נתקררה דעתו על יסוריו שקיבל ודו"ק.
 

באים עליו בשביל שהוא  עוי"ל, עפ"י הנ"ל דהיסורים ה(
גלגול תרח, וטענתו היתה הלא תרח עשה תשובה, אך לב"נ 
לא מהני תשובה, וכתבנו הטעם, כיון דתשובה הוא דהקב"ה 
נוטל כל הזכיות בבת אחת ונותן לתוך המדה, ואח"כ נותן 
לתוכו העונות אחת אחת, כדי שיהיה ראשון ראשון בטל, 

וכיון דבב"נ לא  לים ברוב,ויתהפכו העונות לזכיות שמתבט
 אזלינן בתר רוב, לכן לא מהני תשובה לב"נ.

 
אך י"ל דכ"ז א"ש למאן דס"ל דאזלינן בתר רוב, ולפי"ז י"ל 

נוטל כל הזכיות בבת אחת ונותן דלכן מהני תשובה דהקב"ה 
לתוך המדה, ואח"כ נותן לתוכו העונות אחת אחת, כדי שיהיה 

ת לזכיות שמתבטלים ראשון ראשון בטל, ויתהפכו העונו
ולפי"ז יש לחלק ולומר דרק בישראל דאזלינן בתר רוב  ברוב, 

מהני תשובה, משא"כ לב"נ דלא אזלינן בב"נ בתר רוב לא 
מהני תשובה, משא"כ למאן דס"ל דלא אזלינן בתר רובא, א"כ 
אין לומר דלכן מהני תשובה משום דהעונות נתהפכו לזכיות 

לינן בתר רובא, ומעתה אין ובטלי ברוב זכיות, דהלא לא אז
 לחלק בין ישראל לב"נ, וי"ל דגם לב"נ מהני תשובה.

 
לעיל מיניה כתיב להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה ו

הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל: וכתב הבעל הטורים 
לרמז להבדיל בין הטמא ובין הטהור וסמיך אשה כי  )בפרשתן(

בין זרע לזרע כדאיתא  תזריע שצריך להמתין שלשה חדשים
עיי"ש, ולכאורה משמע מזה דדין  )דף מ"א.(יבמות מסכת ב

בשם  )ח"א סי' רס"ד(הבחנה הוא מה"ת, וכ"כ בשו"ת הרדב"ז 
מסכת הרמב"ם שהוא מדאורייתא עיי"ש, אך בתוס' ישנים ב

ד"ה אי, כתבו דחכמים גזרו על כך עיי"ש,  )דף ע"ה.(יומא 
)עה"פ יין בפרדס יוסף פ' נח ולפי"ז הו"ל אסמכתא בעלמא, וע

 שהביא פלוגתת הפוסקים בזה. ויהי לשבעת הימים וגו'(
 

היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם  ,)דף מ"א.(יבמות מסכת ואיתא ב
עד שיש לה שלשה חדשים, וכן כל שאר הנשים לא יתארסו ולא 

איתא  )דף מ"א.(ינשאו עד שיהו להן שלשה חדשים וכו', ולהלן 
קרא להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך, הטעם משום דאמר 

)דבא התורה להזהיר על הבחנה להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני, 

  .עיי"ש להמתין ג' חדשים להיות זרעו מיוחס אחריו בן תשע לראשון או בן שבעה לאחרון(

, דלכאורה צ"ב למ"ל )פ' נח(וכתב בספר בא ישועה ונחמה 
דרוב  )דף ל"ז.(יבמות מסכת תא בלהמתין חדשי הבחנה, הלא אי

נשים יולדות לתשעה עיי"ש, וא"כ כיון דבכה"ת אזלינן בתר 
רוב אמאי ניחוש כאן שהוא בן ז' לאחרון, ועכצ"ל דהו"ל 
גזיה"כ דבעינן הבחנה, דאע"ג דבכה"ת אזלינן בתר רוב, 
לענין יחוס אמרה תורה דלא נסמוך על הרוב אלא על חדשי 

דאזלינן בתר רוב עכצ"ל דהבחנה הוא הבחנה, ולפי"ז אי ס"ל 
מדאורייתא, משא"כ אי לא אזלינן בתר רוב, לא בעינן קרא 
על הבחנה, דבלא"ה ידעינן שצריכין להבחין כדי לידע מי 

 הוא אביו, ולדידיה י"ל דהבחנה הוא רק מדרבנן עיי"ש. 
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, דמעיקרא היה תוהה למה נענש 
ן, ואם תאמר דהוא בשביל שהוא גלגול להיות נידון ביסורי

תרח, הלא תרח עשה תשובה, אך כאשר הגיע לפרשת אשה 
כי תזריע, דנסמך לקרא להבדיל בין הטמא וגו', ואתיא 
להורות לן דין הבחנה, ומוכח דהבחנה הוא מדאורייתא, וע"כ 
דאתיא כמ"ד דאזלינן בתר רוב, ולפי"ז י"ל דלכן מהני 

ים בזכיות, ומעתה יש לחלק תשובה משום דהעבירות בטל
ולומר דלגבי ב"נ דלא אזלינן בתר רוב לא מהני תשובה לב"נ, 

 ואז נתקררה דעתו ושתק מלהתרעם על היסורים ודו"ק.
 
 
ד"ה והא, דלכן באו  ו:(")דף כ םביד אבי שלועוי"ל, עפימש"כ  ו(

, מפני מה גרים )דף מ"ח:(יסורים על איוב, דאיתא במסכת יבמות 
עונין, ויסורין באין עליהן, אחרים אומרים, מפני בזמן הזה מ

ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינה עיי"ש, וכיון דאיוב 
עה"פ  )רמז תת"ק(גייר את עצמו כדאיתא בילקוט שמעוני, איוב 

למס מרעהו חסד, דאיוב גר היה ]ועיין בבראשית רבה פרשת 
עקב, דאיוב לא נתגייר[, ונשא דינה בת י ס"ג(-)פרשה פוישלח 

, ולכן באו עליו היסורים )דף ט"ו:(כמבואר במסכת בבא בתרא 
דכיון דאאע"ה הכיר  ,ותרעומתו היתהעל ששהה להתגייר, 

ולא מצינו שבאו יסורים על  ,בן מ"ח שנים האת בוראו כשהי
אאע"ה, ולכן התרעם דלמה הוא נידון ביסורים על ששהה 

 .להתגייר עיי"ש
 

כיון אאע"ה את הגר, הקשו דהיאך נשא  רשיםוהנה המפ
דהיתה שפחה הרי לא שייך בה קידושין, וא"כ היתה פילגש 

, ולשיטת הרמב"ם ו(-)פרשה כ"ה חיי שרה וכמש"כ רש"י פרשת
דכל שהיא בלא קידושין איכא בה לאו  ה"ב( -)פ"אבהל' אישות 

 )סי' כ"ו סק"ב(אבהע"ז חלק דלא תהיה קדשה, ועיין בטו"ז 
)סי' הא קיי"ל ביור"ד דכתב,  ט("אות מ)פ' לך ובאור תורה  עיי"ש,

דאם בא על שפחתו הוה הולד בן חורין לכל דבר,  רס"ז סס"ט(
דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ומסתמא שחררה 
כדי שלא לעבור אאיסור, אמנם י"ל דכיון דאאע"ה לא קיים 

, שוב י"ל דלא שחררה, ועכ"ז לא ריה ורביהעדיין מצות פ
 ההיתשום דעשה דפו"ר דוחה הלאו דלא עשה איסור, מ

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

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

  .ה' עכ"ק בקהל
 

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

ון , כיהקדש ההיתכאן שני לאוין לאו דמצרית ולאו דלא 
 .ועכצ"ל דבודאי שחרר את הגרדהגר היתה שפחה, 

 
דלכן נשא  ו,שכתב )פ' חיי שרה(עיין בבעלי תוס' עה"ת אך 

אברהם להגר אע"ג שהיתה מצרית שעתידה תורה לאסור, 
וע"כ לא  ,גר וקהל גרים לא אקרי קהל הדכיון דאאע"ה הי

וכ"כ בספר המקנה עמ"ס קידושין בסופו  ,אסור במצרית ההי
ולפי"ז י"ל דלא שחרר את הגר, ולא עבר על הלאו  עיי"ש,

דלא תהיה קדשה, משום דעשה דפו"ר דוחה הל"ת, כיון דלא 
 הוה כאן רק חד ל"ת.

 
ובנזה"ק כתב דלמד"א מ"ח שנים הכיר אברהם את בוראו 

לאאע"ה דין גר, אבל למד"א בן ג' שנים הכיר את  השפיר הי
כר את בוראו לו דין גר כלל דהא מעודו הו הבוראו לא הי

 .ג(")אות נמובא בבנין דוד פ' תולדות 
 

בן מ"ח שנה כשהכיר  הדאאע"ה הי איוב והנה י"ל דהוכחת
ה שנשא אאע"ה את הגר אע"ג דהיתה ממ ,את בוראו היתה

גר וקהל גרים לא אקרי קהל, וזהו  הוע"כ דאאע"ה הי ,מצרית
 בן מ"ח שנה כשהכיר את בוראו כדברי הנזה"ק הרק א"א דהי

 .להנ"
 

היוצא לנו מזה, דאי ס"ל דאאע"ה בן מ"ח שנים הכיר את 
בוראו, אז י"ל דלא שחרר את הגר, דלאו לא יבא מצרי ליכא 
כיון דאברהם היה לו דין גר וקהל גרים לא אקרי קהל, ולאו 
דלא תהיה קדשה ליכא דאמרינן עדל"ת, משא"כ אי אמרינן 

ין גר, לפי"ז דבן ג' שנים הכיר את בוראו, ולפי"ז לא היה לו ד
צריכין לומר דשחרר את הגר וליכא הלאו דלא תהיה קדשה, 

 ולאו דלא יבוא מצרי נמי ליכא דאמרינן עדל"ת.
 

ולכאורה קשה האיך שחרר את הגר, הא איתא במסכת גיטין 
, המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם )דף ל"ח:(

תעבודו, אך מבואר שם דזהו רק לר' עקיבא דס"ל לעולם 
בהם תעבודו חובה, אז אמרינן דהמשחרר עבדו עובר בעשה, 
כיון שהוא מצווה ועומד לשעבד אותו בעבדות לעולם, 
משא"כ לר' ישמעאל דס"ל דלעולם בהם תעבודו רשות אינו 

 עובר בעשה עיי"ש.

תניא, וקנא את אשתו רשות דברי  )דף ג.(ואיתא במסכת סוטה 
רשות דברי ר'  ר' ישמעאל ר' עקיבא אומר חובה, לה יטמא

ישמעאל ר' עקיבא אומר חובה, לעולם בהם תעבודו רשות 
  .דברי ר' ישמעאל ר' עקיבא אומר חובה עיי"ש

 
, תימה וכי לית להו הא דאמר )ד"ה ר' ישמעאל(והקשו התוס' 

תרי"ג מצות נאמרו למשה מסיני,  )דף כ"ג:(בשלהי מסכת מכות 
טפי להו  וכי לר' ישמעאל דאמר רשות בצר להו, או לר"ע

 עכ"ק עיי"ש. 
 

ונודע מה שתירץ הג"ר דוד אופנהיים הובא בידי משה 
, עפי"מ דפליגי )פרשת קרח(בהקדמה על המדרש, ובחוט המשולש 

, דלת"ק ארבעה )דף כ"ח.(מנחות  'ר' ישמעאל ור' עקיבא במס
ציצית מעכבין זה את זה דמצוה אחת הם, ולר' ישמעאל ארבע 

  .דר' ישמעאל הוא ר"ע מצות הם, וסתם בר פלוגתיה
 

ומעתה א"ש דאזלי לשיטתייהו בפלוגתתם גבי ציצית, דר"י 
דס"ל דהנך ג' רשות, ס"ל דד' ציצית ארבע מצות הן והו"ל 
תרי"ג דאפיק הא ועייל הא, ולר"ע דס"ל דהנך ג' חובה נינהו 
ס"ל דד' ציצית מצוה אחת הן ונשלמין תרי"ג מצות בהנך ג' 

 דחובה עכ"ד.
 

כתב, דפלוגתתם  )בתשובה בריש הספר דף כ"ג.(קת השדה ובשו"ת חל
אי ציצית הוי ארבע מצות או חד מצוה, תליא בפלוגתת ר' 
יאשיה ור' יונתן אי לחלק צריך קרא ובלא"ה שניהם כאחד 
במשמע, או דכל אחד ואחד בפני עצמו משמע עד שיפרט לך 
הכתוב יחדיו, דהתורה אמרה גדילים תעשה לך על ארבע 

דבעינן קרא לחלק מסתבר לומר  ס"לסותך וגו', ואי כנפות כ
דכל הציצית מצוה אחת הן דמהיכי תיתי לחלקן לד' מצות, 

דלחלק לא צריך קרא י"ל דכל ציצית הוי  י ס"למשא"כ א
מצוה בפ"ע, וכתב שם לבאר דר' ישמעאל ור"ע אזלי 

גבי נשבע לבטל את  )דף כ"ז.(לשיטתייהו במסכת שבועות 
ליגי ר' ישמעאל ור"ע בהאי מילתא אי המצוה, דמשמע דפ

 לחלק צריך קרא עיי"ש.
 

עה"פ וביום השמיני ימול  )בפרשתן(ובספר תבת גמא להפמ"ג 
 )דף קל"ה.(בשר ערלתו כתב לפרש, עפי"מ דאיתא במסכת שבת 

מילה דברי הכל דוחה שבת מנלן וכו', אמר קרא ביום, ביום 
דחויה היא אפילו בשבת עיי"ש, והקשה הפמ"ג, דהגם דשבת 

אצל מילה, לכאורה היה עדיף שאשה תמול בשבת ולא איש 
דאשה כשרה למול עיי"ש, ועיין  )דף כ"ז.(למ"ד במסכת ע"ז 

וברמ"א, לפי שבאיש יש בו בשבת עשה  )סי' רס"ד סעיף א'(ביור"ד 
ולא תעשה, וצריך הכתוב להורות דמילה דוחה שבת, משא"כ 

דנשים פטורות באשה שיש לה בשבת רק לא תעשה, כיון 
ממ"ע שהז"ג, וקיי"ל עשה דוחה ל"ת, וא"כ היכא דאפשר, 
עדיף שתמול האשה בשבת ולא האיש, ויבא עשה דמילה 

  .וידחה הל"ת דשבת



 

 י 

וכתב לתרץ, די"ל דמצות מילה אינו דחויה אצל שבת, אלא 
הותרה לגמרי, וא"כ אף שיש לפנינו איש ואשה, רשאי האיש 

הביא ראיה לדבריו, דעל למול, מאחר שהותרה לגמרי, ו
כרחך מצות מילה בשבת הותרה ולא דחויה, דהא מצות עשה 
דמילה רמיא רק על האב או בית דין, וא"כ איך יכול אדם 
אחר שאינו אביו או בי"ד למול בשבת, אלא על כרחך שמילה 

 הותרה אצל שבת, ולכן מותר לכל אדם למול בשבת עכ"ד.
 

איר גערמאן שליט"א ובספר אלף המגן מהרה"ג ר' נחום מ
כתב, דלא זכה להבין קושית הפמ"ג, שיהא עדיף  )שנת תשע"ז(

שתמול אשה דאתי עשה דמילה ודוחה ל"ת דשבת, והלא 
לגבי אשה ליכא כלל עשה דמילה, כדדרשינן להדיא במסכת 

, איהי מנלן דלא מיחייבא, דכתיב כאשר צוה )דף כ"ט.(קידושין 
דיש מאן דסובר דכשרה  אותו אלקים אותו ולא אותה, ואה"נ

למול, אבל לכו"ע ליכא לגבה עשה דמילה שידחה את הל"ת 
 דשבת עכ"ק עיי"ש.

   
, אי א תעשהאך י"ל לפי"מ שהאריכו המפ' לגבי עשה דוחה ל

דייקא באופן שאותו האיש  א תעשהאמרינן עשה דוחה ל
שעובר על הל"ת הוא עצמו מקיים המ"ע, או דאפילו 

ליה לאחר לעבור על הל"ת,  כשהשני יקיים המ"ע שרי
)דף יומא מסכת ונחלקו בזה האחרונים, עיין בכפות תמרים ב

שהביא מספר כסף נבחר שביאר דהא דאמרינן דגדולה  פ"ו:(
תשובה שדוחה ל"ת שבתורה, דאעפ"י דכך הוא המידה 

ת, מ"מ היינו רבותיה דתשובה "בכה"ת דאמרינן עשה דוחה ל
ישראל ועבירת הל"ת שאף שקיום העשה הוא רק אצל בני 

כביכול הוא אצל הקב"ה אפי"ה דוחה, משא"כ בכל התורה 
ת רק היכא שהעשה והל"ת יהיו "לא אמרינן עשה דוחה ל

 בחד גברא.
 

מסכת ובכפות תמרים האריך להקשות על חילוק הנ"ל, דהא ב
אמרינן בהא דאונס ומפתה שנמצא בה דבר  )דף מ.(כתובות 

אל אינה רשאי לקיימה ערוה או שאינה ראויה לבא בישר
שנאמר ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו, אמר רב כהנא 
אמריתא לשמעתיה קמיה דרב זביד מנהרדעא ניתי עשה 
ולידחי ל"ת, אמר לי היכא אמרינן ניתי עשה ונידחי ל"ת כגון 
מילה בצרעת דלא אפשר לקיומיה לעשה, אבל הכא אי אמרה 

ברי הכסף נבחר , ולדעיי"ש לא בעינא מי איתיה לעשה כלל
הנ"ל מאי פריך ניתי עשה דולו תהיה לאשה וידחה לאו 
דממזרות, נהי דלגביה דידיה יש עשה דולו תהיה לאשה, מ"מ 
לגבי דידה ליכא עשה והאיך הו"א שהאשה תעבור על הל"ת 

יבמות מסכת בגין עשה דידיה, וכן יש להקשות מהא דאיתא ב
יבי לאוין אי לאו דמן הדין י"ל דעשה דיבום ידחה חי )דף כ.(

בעי  )דף ג:(דגזרינן ביאה שניה אטו ביאה ראשונה, וכן לעיל 
לומר דעשה דיבום ידחה איסור כרת, ואם איתא דבכה"ג 
שאין קיום העשה ועבירת הל"ת בחד גברא לא אמרינן עשה 

ת אמאי עשה דיבום ידחה הל"ת, והרי עשה דיבום ”דוחה ל

ו תעבור על לאו אינו מקיים אותו אלא היבם והאיך יבמת
מבלי שתקיים העשה, אלא ודאי הדבר ברור דכל מ"ע דרמיא 
על איש אחד ומוטלת עליו לעשותה בחברת אדם אחר שפיר 
אמרינן בזה עשה דוחה ל"ת, אע"ג דלגבי אחד מהם ליכא 
עשה, וה"נ שפיר בדין שיעבור הקב"ה על הלאו כדי שיקיימו 

ה ודחי ל"ת ישראל מצות תשובה, דכך הוא המידה דאתי עש
 ש.כדאמרן עיי"

 
ובהגהות רעק"א שעל הכפות תמרים כתב להחזיק יסוד הכסף 

אמרינן נבחר דבגווני שאין הל"ת והעשה באדם אחד לא 
בתוס' ד"ה  )דף מ"א.(גיטין מסכת ת, דכן מוכח ב"עשה דוחה ל

לישא שפחה, שכתבו לתרץ הקושיא למה חצי עבד וחצי בן 
ניתי עשה דפו"ר ולידחי ל"ת חורין אינו יכול לישא שפחה, 

דשפחה, וכתבו בחד תי' כיון דבדידה ליכא עשה והיא 
מוזהרת שלא לעבור על הלאו משו"ה לא אמרינן בזה עשה 

שהביא  )דף מ.(כתובות מסכת ת עיי"ש, וההיא ד"דוחה ל
 )שם(המחבר ראיה ממנה, יש לדחות, דבאמת בתוס' ישנים 

כא אי אמרה לא ביארו דזה עצמו כוונת הש"ס בתירוצם ה
בעינא מי איתיה לעשה כלל, היינו דבדידה ליכא עשה, 

יבמות מסכת ומשו"ה א"א לה לעבור על הלאו, גם מהא ד
שכתב הכפות תמרים דבדידה ליכא עשה דיבום, גם אין 
להוכיח הימנה דבאמת י"ל דעשה דיבום חל גם עליה, וכ"כ 

יהם , וא"כ שפיר צדקו דבר)שם(כתובות מסכת הפני יהושע ב
במש"כ דבכה"ג שמי שעובר על הל"ת אינו מקיים העשה 

 ת עיי"ש."ל"א עשה דוחה ל
 

הביא אריכות דברים  (246)כלל ע"ג דף מערכת עין  )ח"ה(ובשדי חמד 
בזה, ובתו"ד כתב שנראה שנחלקו בזה המשנה למלך בהל' 

והצידה לדרך, דבמזרחי בפרשת משפטים  ה"ג(-)פ"געבדים 
ו אשה כתב יתן לו אשה חובה, ובצידה עה"פ אם אדוניו יתן ל

 )דף כ"א:(קידושין מסכת א"כ היכא אמרינן ב ,הקשה )שם(לדרך 
דהיתר שפחה לעבד הו"ל חידוש, הרי כיון דהו"ל חיוב עליו 

ת דלא יהיה "שיקיים מ"ע דוהתנחלתם, א"כ עשה דוחה ל
תמה על הצידה לדרך  )שם(קדש, ולאו חידוש הוא, ובמל"מ 

כיון דהמ"ע דוהתנחלתם  ת,"ר עשה דוחה לדבכה"ג ל"ש לומ
מקיים האדון ואלו הל"ת היא על העבד, וא"כ שפיר הוי 
חידוש שהותרה לו שפחה עכ"ד המל"מ, ומבואר מזה דפליגי 
בהאי סברא, דהמל"מ נקט כסברת הכסף נבחר, דכל שאין 
העובר על הל"ת מקיים המ"ע לא אמרינן בכה"ג עשה דוחה 

כסברת הכפות תמרים ורעק"א דאף ת, והצידה לדרך ס"ל "ל
ת עיי"ש, ועיין בשו"ת תורת "בכה"ג אמרינן עשה דוחה ל

ת "שכתב דבכה"ג ל"א עשה דוחה ל )סוף סי' נ"ב(חסד חאו"ח 
 .)סי' י'(ת "עיי"ש, ועיין בנפש חיה דיני עשה דוחה ל

 
ומעתה י"ל דזהו כוונת הפמ"ג, דאמרינן דאתי עשה דמילה 

"ת דשבת דאיכא לגבי האשה, שהוא על האיש, וידחה הל
 כיון דאמרינן עדל"ת מחד לחבריה.



 

 יא 

, א"ל רבינא לרבא )דף כ:(אך יש להעיר, דאיתא במסכת ברכות 
נשים בברכת המזון דאורייתא או דרבנן, למאי נפקא מינה, 
לאפוקי רבים ידי חובתן, אי אמרת דאורייתא אתי דאורייתא 

מחוייב בדבר  ומפיק דאורייתא, ואי אמרת דרבנן הוי שאינו
וכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא רבים ידי חובתן מאי 

, מהא דאיתא במסכת )אות י"ג(וכו' עיי"ש, והקשה הרא"ש 
ולהוציא אחרים עד שיאכל כזית דגן וכו' ויכול  )דף מ"ח.(ברכות 

להוציא אף מי שאכל כדי שביעה עיי"ש, הרי דאף מי שאינו 
כלו כדי שביעה וחייבין מן חייב רק מדרבנן מוציא אחרים שא

התורה, וא"כ באשה נמי אעפ"י שאינה חייבת אלא מדרבנן 
  .תוציא אחרים שחייבין מן התורה

 
ותי' הרא"ש דלא דמי לאיש, דבאמת אע"ג שלא אכל כלום 
דין הוא שיפטור אחרים מדין ערבות, דכל אחד ערב בעד 
חבירו, אלא מדרבנן אמרו שלא יברכו ברכת הנהנין בלא 

אה לפיכך כשאכל כזית אעפ"י שאינו נתחייב אלא מדרבנן הנ
מוציא את אחרים שאכלו כדי שביעה, שערב הוא בעבורם 
ועליו הוא להצילם מן העון, אבל בנשים דבהם ליכא ערבות, 
לכן אי אפשר שתוציאה אחרים שמחויבים מדאורייתא אם 

  היא אינה חייבות רק מדרבנן עיי"ש.
 

וז"ל, ואמנם מה  )או"ח סי' רע"א(מרכבה  וכתב הנוב"י בספרו דגול
שאני מסתפק אפילו באיש המקדש ומוציא אשתו ובני ביתו, 
אם הנשים לא התפללו ערבית והאיש כבר התפלל ערבית, 
וא"כ האיש אינו מחוייב מן התורה והנשים שלא התפללו 
חייבין מן התורה אם יוצאין בשמיעתן מן האיש, ואף 

דבכל הברכות אף שיצא  דף כ"ט.()דמבואר במסכת ראש השנה 
מוציא, היינו מטעם ערבות שכל ישראל ערבים זה לזה, והרי 
כתב הרא"ש שהאשה אינה בכלל ערבות, ואני מסתפק אם 
האשה אינה בכלל ערבות היינו שהיא אינה עריבה בעד 
אחרים, אבל האנשים שקיבלו הערבות בהר גריזים ובהר 

שפיר מוציא האיש את  עיבל נתערבו גם בעד הנשים, ואם כן
האשה אף שכבר יצא, או דלמא כשם שהנשים לא נכנסו 

 .בכלל ערבות, כך לא קיבלו האנשים ערבות בשביל הנשים
 

ד"ה קשים גרים  )דף מ"ז:(ועיין במסכת יבמות י, "הנובומסיים 
לישראל, דשם מבואר שכאשר הגרים לא קיבלו ערבות עבור 

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

 הנשים עיי"ש.
 

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

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

 . )סי' קכ"ד(ועיין בברכי יוסף חאו"ח 

האריך בזה ומבאר בראיות  )דף ד:(ובספר בית יצחק עמ"ס מגילה 
ברורות שהאנשים ערבים בעד הנשים, וטעמא דמילתא, דהנה 

ילפינן מקרא וכשלו איש באחיו  הא דכל ישראל ערבין זה לזה
, ואמרינן התם )דף כ"ז:(איש בעוון אחיו כמבואר במסכת סנהדרין 

בגמ' דדוקא ביש בידם למחות אז הוא נתפס בעון חבירו, ולזה 
דייקא הנשים אינן בכלל ערבות על האנשים דאין סיפק בידם 
למחות, ולכן אינן נעשין ערבים בעדם, אבל האנשים שסיפק 

ועיין  .ות בנשים שפיר נעשים ערבים בעדם עיי"שבידם למח
בהסכמת הייטב לב זצ"ל שהסכים עמו והביא שכבר קדמו 
המהרי"ט בד"ז דאנשים שיש בידם למחות שפיר ערבין על 

עיי"ש,  )סי קכ"ד(הנשים עיי"ש, וכ"כ בברכי יוסף חאו"ח 
שכתב  )סי' י"ב(ובהסכמת המהרש"ם ציין לשו"ת מוצל מאש 

חיוב אלא כך גזרה וז"ל, ומסתברא דהערבות אינו תלוי ב
חכמתו יתברך דנשים אינן ערבות לאנשים, ולא האנשים להן 

 וכו' עיי"ש.
 
לכן אמרינן דהיכא ד )סי' כ"ה(קול אליהו  'בסמעתה לפימש"כ ו

דהעשה מקיים אחד, והל"ת עובר איש אחר, אפי"ה אתי עשה 
 'וס' במסדקיים האי גברא ודחי ל"ת שעובר האחר, כמש"כ הת

ד"ה כופין, דהיכא דלא  )דף מ"א:(גיטין  'ד"ה וכי, ובמס )דף ד.(שבת 
פשע אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך עיי"ש, וכתב עוד 

ת היכא דהעשה מקיים אחד "שם דמה"ט אמרינן עשה דוחה ל
והל"ת עובר איש אחר, משום דכל ישראל ערבים זה לזה עיי"ש, 

שייך ערבות, תו ליכא למימר  ומעתה כיון דלגבי נשים לא
 דהעשה דמוטל על האיש ידחה הל"ת דמוטל על האשה.

 
אך כ"ז נכון אי נקטינן כדעת הרא"ש דנשים ליתנייהו בכלל 
ערבות אבל אי נימא דגם נשים איתנייהו בכלל ערבות, עיין 

שכתב, דבדבר זה אי נשים  )מהדו"ג ח"ב סי' קי"א(בשו"ת שואל ומשיב 
ד"ה  )דף י"ג:(נחלקו רש"י ותוס' במסכת נדה המה בכלל ערבות 

דדעת רש"י  )דף ל.(קשים עיי"ש, וכ"כ בשמע יעקב פרשת ויצא 
חלוקה על שיטת הרא"ש הנ"ל עיי"ש, ועיין בשו"ת חתן סופר 

)ח"ו , ובשו"ת מהרש"ם )סי' נ"ז(, ובשו"ת כתב סופר חאו"ח )סי' ק"ל(

ות שפיר י"ל , ומעתה אי אמרינן דנשים המה בכלל ערבסי' מ"ח(
דתמול על ידי אשה, דעשה דמילה שמוטל על האיש ידחה ל"ת 

 דשבת של האשה.
 

שער אשר כתב להביא ראיה  )פרשת בחקתי(ובספר חוט המשולש 
לשיטת הרא"ש דנשים ליתנייהו בכלל ערבות, ממה שמצינו 
בקראי בריש פרשת נצבים כשנכנסו לכלל ערבות כמבואר 

נצבים היום כלכם וגו' כל  במדרש תנחומא שם, דכתיב אתם
איש ישראל, והדר כתיב טפכם נשיכם וגרך וגו' באפי נפשיה, 
והוא כי תחלה אמר להם על דבר ברית הערבות וע"ז אמר כל 
איש ישראל, משא"כ נשים לא נכנסו לכלל הערבות, ורק אח"כ 
הוסיף טפכם נשיכם וגרך בפני עצמם דלא נכלל עם הראשונים 

חיים הקדוש עה"פ אתם נצבים, ובחידושי עיי"ש, ועיין באור ה
 .)דף ע"א(מהרי"ט עמ"ס קידושין 



 

 יב 

כתב לדייק מהך קראי לאידך  )שם(אך בשו"ת שואל ומשיב 
גיסא דנשים איתנייהו בכלל ערבות, מדפרט הכתוב טפכם 
נשיכם וגו' בהדי כל איש ישראל, שמע מינה דגם נשים 

 .)שם( איתנייהו בכלל ערבות עיי"ש, ועיין בשמע יעקב
 

אמר דזה אי קרא טפכם  )שנת תשע"ו(וכ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א 
נשיכם וגו' קאי אדלעיל במה שנכנסו כל איש ישראל לכלל 

)דף ערבות, תליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן במסכת סנהדרין 

אי לחלק צריך קרא דבלא"ה שניהם כאחד במשמע, או  פ"ה:(
שמע בפני עצמו, דאי לחלק אין צריך קרא דכל אחד ואחד מ

לחלק צריך קרא א"כ קאי שפיר טפכם נשיכם אקראי דלעיל 
מיניה ולהורות שכולם נכנסו בברית יחד הן האנשים והן הנשים 
וכולהו איתנייהו בכלל ערבות, ולא אמרינן דטפכם נשיכם 
באפי נפשיה הוא, משא"כ אי ס"ל לחלק לא צריך קרא, שפיר 

לומר דנשים אינם בכלל ערבות י"ל דהוציאן הכתוב בפני עצמו 
של כל איש ישראל, וי"ל דנשים ליתנייהו בכלל ערבות עכ"ד 

 כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א.
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, דעד עתה התרעם איוב על 
היסורים שבאו עליו, דאי"ל דהוא בשביל ששהה להתגייר, 

בן מ"ח שנים ולא  האאע"ה הכיר את בוראו כשהיהלא ד
אך כשאר הגיע לפרשת אשה באו יסורים על אאע"ה, מצינו ש

כי תזריע דכתיב ביה וביום השמיני ימול בשר ערלתו, דמינה 
ילפינן דמילה דוחה שבת, ולכאורה אמאי לא אמרינן שאשה 
תמול בשבת דלגבה ליכא רק הל"ת דשבת ולא העשה דשבת, 
וע"כ משום דלגבי האשה ליכא כלל מ"ע למול, אך אכתי י"ל 

על ידי אשה והעשה של האיש תדחה הל"ת של דתמול 
האשה, וע"כ דאשה אינה בכלל ערבות, ומעתה ס"ל לחלק 
לא צריך קרא, וס"ל דמצות ציצית הם ארבע מצות, ומינה 
דלעולם בהם תעבודו רשות, ושפיר י"ל דאאע"ה שחרר את 
הגר, ועל הלאו דלא יבא מצרי לא עבר משום דאמרינן 

היה לו דין גר, ומעתה י"ל עדל"ת, ולאו משום דאאע"ה 
דאאע"ה בן ג' שנים הכיר את בוראו, ומעתה נסתתמה טענתו 
של איוב ולכן נתקררה דעתו ושתק מלהתרעם על היסורים 

 שבאים עליו ודו"ק.     
 

 
  

 
 

*** 
 
 
 
 
 

דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר 
ואיתא  וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא:

רואה את בני האדם, אשה יולדת  איוב היהבמדרש, 
זכר, וקטן נימול לשמונה, והספינה שטה בים אצבע 
על אצבע, ומתמה על הדברים, אמר אשא דעי 

וכו' עיי"ש, והדברים תמוהין  למרחוק ולפועלי אתן צדק
 כמובן.  

 
מסכת הנה הטעם דאיוב נענש ביסורין מבואר בוהנבס"ד, ד

ה דהבה נתחכמה, דשלשה היו באותה עצ ,א.(")דף יסוטה 
בלעם, איוב ויתרו, בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נדון 
ביסורין, יתרו שברח זכו בניו לשבת בלשכת הגזית עיי"ש, 

מקריבי עייטא דפרעה,   הדאיוב הי ג.(")פ' בא דף לואיתא בזוה"ק 
וכד קם פרעה עלייהו דישראל בעא לקטלא להון, א"ל לא, 

הון בפולחנא קשיא ולא אלא טול ממונהון ושליטא על גופי
איתדן ונענש ביסורין  התקטול להון וכו' ובמה דאיהו דן בי

 . בגופו עיי"ש
 

איתא דאך י"ל דאיוב ס"ל דאינו ראוי לעונש עבור זה, 
לעולם אל  ,אמר ר' חמא בן גוריא אמר רב ,)דף י:(שבת מסכת ב

ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל משקל שני סלעים 
עקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו, מילת שנתן י

  .ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים עיי"ש
 

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

לפי"ז , הרי דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף
יתה התרעומות של איוב דאמאי באין עליו י"ל דזאת ה

יסורין, כיון דבלא"ה הוצרכו לקושי השעבוד בשביל חטא 
 דמכירת יוסף.

 
לפרש הקרא ויבא יוסף את דבתם כתב יציב פתגם ספר בו

רעה אל אביהם, דיש לבאר מחלוקת יוסף עם אחיו במה שהיו 
מזלזלים בבני השפחות לקרותם עבדים, דהנה המהרש"א 

כתב דהא דנשא אברהם את הגר  )דף ק(יבמות כת מסבח"א ב
שהיתה שפחה ואסורה לו, משום דממילא נשתחררה כדין 

דהבא על  )סי' רס"ז ס"ט(הנושא שפחתו, לדעת הסוברים ביור"ד 
שפחתו נשתחררה, דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת 
זנות ומסתמא שחררה, ושכן צריך לומר גבי יעקב שנשא 

י"ש, ולכן כיון שבהכרח צ"ל שנשתחררו שפחת רחל ולאה עי
השפחות, ע"כ הוכיח יוסף את אחיו שהיו מזלזלים בהם 
לקרותם עבדים, וזהו מ"ש הכתוב ויבא יוסף את דבתם רעה 
אל אביהם דייקא, שדבתם שהם קורים להם עבדים הוי רעה 
אל אביהם, דכיון דס"ל שלא נשתחררו א"כ ח"ו עבר אביהם 

  .באיסור נישואי שפחה
 



 

 יג 

גבי אברהם שנשא  )אות מ"ט(אך לפימש"כ באור תורה פרשת לך 
את הגר, דאצ"ל דמסתמא שחררה, דאף אם לא שחררה מ"מ 

, אמרינן דאתי עשה ריה ורביהכיון דעדיין לא קיים מצות פ
קדש, אמנם י"ל דכיון דבדידה  הדפו"ר ודחי הל"ת דלא יהי

, תו ליכא ריה ורביהפליכא עשה דנשים אינן מצוות על 
ד"ה  א.(")דף מדוחה ל"ת כמבואר בתוס' גיטין למימר דעשה 

דנשים מצוות על פו"ר אז שפיר י"ל  י ס"ללישא שפחה, אך א
עדל"ת עכ"ד, ולפי"ז י"ל במה שנשא יעקב להשפחות דתליא 

דנשים אינן מצוות על פו"ר, וליכא למימר  י ס"לבזה, דא
דאף האשה מצווה  י ס"לעדל"ת אז צ"ל דשחררן, משא"כ א

"ל דבאמת לא שחררן, אלא משום דאמרינן , יריה ורביהפעל 
 עדל"ת עכ"ד.

 
ובספר אמרי שפר להגאון רש"ק זצ"ל כתב וז"ל, הנה כבר 
דקדקו חז"ל למה דוקא אשה כי תזריע ותירצו דאשה מזרעת 
תחלה יולדת זכר וכו', ולולי דברי קדשם י"ל באופן אחר, 
עפ"י מאמרם ז"ל דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אך זה דוקא 

צווה ועושה כיון דבזה כתוב מי הקדימני ואשלם לכך אין במ
מגיע שכר מן הדין רק מצד החסד ולכן אינו משלם שכר 
בהאי עלמא, אבל באינו מצווה ועושה דלא הוי מחוייב 
לעשות ואעפי"כ עושה, בזה מגיע לו שכר מן הדין, א"כ יש 
שכר בהאי עלמא ומשלם שכרו תיכף, והנה ידוע דאיש 

"ר ואשה אינה מצווה על פו"ר, ולכן אם הזכר מצווה על פו
אינו מכוון להנאת עצמו רק להעמיד תולדות מ"מ יתכן דאינו 
מוליד זכר דוקא רק יתכן שמוליד נקבה כיון דשכר מצוה 
בהאי עלמא ליכא, אבל אם האשה מכוונת לש"ש רק להעמיד 
תולדות, לה מגיע שכר בהאי עלמא כיון דאיהי לא מיפקדא 

כן הוי שכרה בהאי עלמא שתלד זכר, וזשה"כ על פ"ו, ול
אשה כי תזריע היינו שהאשה תכוין רק להזריע ולהעמיד זרע 
ולא להנאתה, אז וילדה זכר אני ערב שבשכר זאת תלד זכר 

 יען כי כוונתה היתה לש"ש עכ"ל.
 
 

* 
 

דיעקב נתגלגל באיוב ובאו כתב ה שבעה -ובספר עמודי
א דשתי אחיות עיי"ש, אך היסורים על איוב כדי לתקן החט

י"ל דאיוב ס"ל דבעבור זה אינו ראוי לעונש, לפימש"כ 
לתרץ על מה שנשא  י"ח(-)פרשה י"חהרמב"ן ז"ל פרשת אחרי 

יעקב ב' אחיות, משום שהתורה אמרה ואשה אל אחותה לא 
תקח לצרור עליה בחייה, וחיישינן שתקנא אחת בחברתה כיון 

"ה באלה, ולפי"ז י"ל דנעשות צרות זה לזה ולא חפץ הקב
דהיכא דליכא לצרור שאינה צרה לחבירתה שרי, וא"כ אצל 
רחל ולאה לא היה שום חשש שיהיו צרות זל"ז, שהרי רחל 
עצמה מסרה הסימנים ללאה, ובודאי שלא היתה שנאה 
ביניהם, וליכא לצרור לגבייהו, וכה"ג שרי גם ב' אחיות 

 .עיי"ש

כתב  היתה בריתי בבשרכם לברית עולם()עה"פ והנה הרבינו בחיי פרשת לך ו
      הטעם דמילה הוא ביום השמיני, דמצות המילה הוא 
כענין קרבן, וכשם שדם הקרבן לכפרה על המזבח כך דם 
המילה מכפר, ועל כן מצותה ביום השמיני כי הקרבן לא 
יוכשר עד יום השמיני, שנאמר ומיום השמיני והלאה ירצה, 

שר כפר בהם, שאכילת וכשם שכתוב בקרבן ואכלו אותם א
הקרבן לכפרה, כך ישראל עושין סעודה ביום המילה עיי"ש, 

 )בפרשתן(, וכ"כ ברעיא מהימנא )דף צ"ד:(וכ"כ בזוה"ק פ' לך 
דמילה לשמונה הוי כקרבן דכתיב ומיום השמיני והלאה ירצה 

 לקרבן עיי"ש.
 

)דף קדושין מסכת דמילה הוא כקרבן, דב הוהנה יש להביא ראי

תא האב חייב בבנו למולו ולא האם, וילפינן לה אי כ"ט.(
מדכתיב גבי מילה וימל אברהם את יצחק בנו כאשר צוה 
אותו אלקים, אותו ולא אותה, ומכאן דנשים פטורות ממ"ע 
דמילה, והקשו בתוס' למ"ל קרא, תיפ"ל דבלא"ה פטורין 
דמצ"ע שהז"ג הוא, דנימול בשמיני ללידתו, ותירצו דכיון 

והלאה אין לה הפסק, לאו זמן גרמא הוא, דמיום השמיני 
וא"ת אכתי מ"ע שהז"ג הוא דאין מלין אלא ביום, וי"ל 
דאתיא כמ"ד דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום ובין בלילה, 
עיי"ש, והקשו המפ' דאכתי תקשי להמ"ד דמילה שלא בזמנה 

  .אינה נוהגת אלא ביום, הא הוה מ"ע שהז"ג
 

לפימ"ש בספר מעיין  א.(")דף לע ותי' בספר נחלת יעקב יהוש
החכמה לחדש דבקדשים אמרינן דנשים חייבות אף דהוה 

דהא  )דף לה.(קדושין מסכת מ"ע שהז"ג, לפי"מ דמסקינן ב
דנשים פטורות במ"ע שהז"ג ילפינן מתפילין, דהוקשה כה"ת 
כולה לתפילין ותפילין איתקש לת"ת, ובקדשים בתר למד 

ו חוזר ומלמד בהיקש, שוב אזלינן, ודבר הלמד בהיקש אינ
י"ל דבקדשים נשים חייבות במצ"ע שהז"ג עיי"ש,,ולפימ"ש 
הרבינו בחיי דמצות המילה הוא כענין קרבן, ולפי"ז י"ל 
דהמ"ד דס"ל דמילה שלא בזמנה אינה נוהגת אלא ביום, ס"ל 
משום דדמי לקרבן ובקרבן כתיב ביום צוותו, ביום זבחו, 

כקדשים, שוב אמרינן דנשים דאינו אלא ביום, וכיון דהוה 
חייבות אף דהוה מ"ע שהז"ג, ולכן צריכין קרא דאותו דנשים 
פטורות ממ"ע דמילה, עכ"ד, ולפי"ז מוכח מקרא דאותו 
דמילה הוא כקרבן, וכיון דהוה כקרבן לכן מהלינן דייקא 

 ביום השמיני.
 

הך די"ל דלא שייך כמ"ש הפנ"י, קושית התוס' אך יש לתרץ 
ורות ממ"ע שהז"ג אלא במצות הגוף דאי כללא דנשים פט

לולב כל הנך דקחשיב התם אפשר לקיים על ידי שליח, כגון 
אפשר דשופר סוכה ותפילין, משא"כ במצות האב על הבן 

על ידי שליח נשים חייבות אף דהוה מעשהז"ג, גם לקיים 
וכיון דמצות מילה אפשר לקיים על ידי שליח, א"כ י"ל דגם 

ה מעשהז"ג, ולכן איצטריך הקרא דאותו נשים חייבות אף דהו
 ולא אותה עיי"ש.



 

 יד 

 )סי' ע"ג(כ הכלבו וכתבו האחרונים בהסבר דבריו, עפימש"
מפני שהאשה הטעם דפטרה תורה לנשים ממעשהז"ג, 

משועבדת לבעלה והאשה היא לעזר לאיש והוא ימשול בה 
להנהיגה ולהדריכה בדרכיו ולעשות כל מעשיה על פיו, 

ך הזה היא סבה גם כן שהיא פטורה מכל זה, והיותה על הדר
הבעל בלא  הכי אלו היתה טרודה לעשות המצוה בזמנה הי

עזר בימים הם, והיתה הקטטה נופלת בהם, ותסור הממשלה 
  כ"ד.המכוונת לתועלתו ולתועלתה ע

 
דמה"ט אינה פטורה אלא לפי"ז שפיר מובן סברת הפנ"י ו

וב יש לחוש ממצות הגוף דכיון דעליה גופא רמיא החי
מצוה דאפשר שתמנע מלעשות חובתה לבעלה, משא"כ ב

, א"כ שפיר תוכל לעשות חובותיה בבית לקיים ע"י שליח
, ועיין )כלל מ"ט פ"א(בעט סופר ולקיים המצוה ע"י שליח, עיין 

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

כתב דבהכרח ש )ח"א סי' צ"ד אות י'(ועיין בשו"ת בית יצחק חיור"ד 
מש"כ הכלבו זהו רק ע"ד הדרוש, דהרי בכיבוד אב אמרינן 

דהאשה פטורה מכבוד אביה משום  )דף ל:(במסכת קידושין 
דרשות אחרים עליה, ואמרינן עלה דאם נתגרשה חייבת 
בכבודו, והיינו דמה שפטורה מכיבוד הוא רק מפאת שעבודה 

לפי"ז לבעלה, ולכן כשסר שעבודה לבעלה חייבת בכיבוד, ו
אי אמרינן דמה שפטורה ממעשהז"ג הוי רק משום 
דמשועבדת לבעלה, א"כ כמו"כ צ"ל דבנתגרשה או 
נתארמלה חייבות גם במעשהז"ג, וזה דבר שלא שמענו 
מעולם, ועכצ"ל דגם היכא דלא שייך טעם זה מ"מ נשים 
פטורות ממעשהז"ג והיינו משום דלא דרשינן טעמא דקרא 

כלבו תליא אי דרשינן טעמא עכ"ד, מבואר מזה דסברת ה
, ובחמדת )סי' ב'(או"ח  הבשו"ת שם ארי "כוכדקרא או לא, 

 .)חלק הלאוין אות א'(ישראל קונטרס נר מצוה 
 

בלא  )דף כ"א:(סנהדרין מסכת ולכאורה י"ל, לפי"מ דאיתא ב
ירבה לו נשים דמסקנת הש"ס שם, דר' יהודה דלא דריש 

רש טעמיה בהדיא בעלמא טעמא דקרא מודה הכא הואיל ומפ
לא יקח משום לא יסור הא נשים שאין מסירות ירבה, ור"ש 
ס"ל מכדי בעלמא נמי דרשינן טעמא דקרא א"כ לא יסור למה 
לי, אע"כ לא ירבה אפילו אינן מסירות ולא יסור לאסור אפילו 

  .אחת ומסירה עיי"ש
 

מבואר מגמ' הנ"ל דהיכא דמפורש הטעם בקרא אז לר' יהודה 
דקרא, ולר"ש דדריש טעמא דקרא מ"מ היכא דרשינן טעמא 

דמפורש לא דריש טעמא דקרא, ועיין בספר אור שמח הל' 
ד"ה עוד נראה וכו' עיי"ש, ולפי"ז  )פ"ד סוף הל' ג'(חמץ ומצה 

באיסור שתי אחיות דכתיב הטעם לצרור עליה בחייה, א"כ אי 
ס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא והיכא דמפורש הטעם דרשינן 

, שפיר י"ל כדברי הרמב"ן הנ"ל דכאן ליכא טעמא דקרא
איסור דשתי אחיות, משא"כ למאן דס"ל דרשינן טעמא דקרא 

והיכא דמפורש לא דרשינן, א"כ באיסור שתי אחיות דמפורש 
הטעם לא דרשינן טעמא דקרא, ובכל אופן איכא איסור ליקח 

 שתי אחיות.
 

* 
 
ן שבאו על דהיסורי ,ב(-)פרשה י"זאיתא במדרש במדבר רבה ו

איוב היו ראוין לבוא על אברהם שכן הוא נסמך לפרשה ויהי 
אחרי הדברים האלה ויגד וגו' את עוץ בכורו ואת בוז, ועוץ 

איש היה בארץ עוץ איוב שמו וכו'  א(-)איוב אהיה איוב שנאמר 
עיי"ש, והטעם שנמסרו לאיוב נודע מהאריז"ל מפני שאיוב 

)אות י מהחיד"א מערכת א' היה גלגול תרח, עיין בספר דבש לפ

  .עיי"ש י"א ואות ל"ז(
 

אך י"ל דטענת איוב היתה דאמאי באו עליו יסורין, דהרי תרח 
ואתה תבוא  ט"ו(-)בראשית ט"ועשה תשובה כמש"כ רש"י עה"פ 

אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה, אביו עובד עבודה 
זרה, והוא מבשרו שיבוא אליו, אלא ללמדך שעשה תרח 

בימיו עיי"ש, וא"כ מדוע מגיע לי יסורין,  אך לפי"מ תשובה 
כתיב ישא ה' פניו אליך,  )פרשת האזינו(דאיתא במדרש תנחומא 

וכתוב אחר אומר אשר לא ישא פנים וגו', עושה תשובה נושא 
לו פנים, יכול לכל, ת"ל אליך ולא לאומה אחרת וכו' עיי"ש, 

יע ומעתה לא מהני התשובה שעשה תרח, ולכן שפיר מג
)דף יסורין לאיוב, עיין בספר עיר בנימין למסכת בבא בתרא 

 עיי"ש. )פרשת נח(, ובספר כסף נבחר נ"ט:(
 

כתב להביא ראיה דגם לב"נ מועיל  )בפרשתן(ובספר חמודי צבי 
תשובה, דהמפ' הקשו בתיבת נח למה היתה משוקעת במים 

עה"פ ותרם מעל  י"ז(-)פרשה זי"א אמה וכמש"כ רש"י פרשת נח 
ארץ, ובשאר ספינות אינם משוקעים רק אצבע במים, ה

ותירצו, דזאת היתה עונש לנח עבר זה שלא החזיר את דורו 
בתשובה, והראו לו מן השמים בזה שגם תיבתו היתה ראויה 
להשקע במי המבול, שמעינן מכאן דגם לב"נ מועיל תשובה 

 עכ"ד החמודי צבי.
 

* 
 
 

"ה והא כתב, דלכן באו ד )פרשת משפטים(ובספר יד אבי שלום 
מפני מה גרים  )דף מ"ח:(יסורים על איוב, דאיתא במסכת יבמות 

מעונים בעולם הזה, ויסורין באים עליהם, מפני ששהו עצמם 
לבוא תחת כנפי השכינה עיי"ש, וכיון דאיוב גייר את עצמו 

עה"פ למס מרעהו  )רמז תת"ק(כדאיתא בילקוט שמעוני, איוב 
)פרשה ועיין בבראשית רבה פרשת וישלח חסד, דאיוב גר היה ]

דאיוב לא נתגייר[, ונשא דינה בת יעקב, כמבואר במסכת  ס"ג(-פ
, ולכן באו עליו היסורים על ששהה )דף ט"ו:(בבא בתרא 

 להתגייר עכ"ד.



 

 טו 

הנה יש חילוקי דיעות אם קבלת גרים מעליותא הוא לישראל ו
 "ז:()דף ספסחים מסכת או דאדרבה איכא גריעותא בזה, דב

דלא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו  ,איתא
עליהם גרים, הרי דגרים חביבין כ"כ דכל גליות ישראל אינו 

 )דף ע:(קידושין מסכת אלא בעבורם שיבואו ויתגיירו, אך ב
קשים גרים לישראל כספחת, הרי דקבלת גרים לאו  ,איתא

יהם ד"ה קשים כתבו בתוך דבר )שם(מעליותא הוא, ובתוס' 
שני טעמים למה קשים גרים לישראל, או דהגרים מצד עצמם 
קשים לישראל דגריעותא הוא לקבלם, או משום שכיון שהם 
מדקדקין במצוות יותר מישראל, הקב"ה מזכיר מתוך כך 

הדרוש,  בזה בספרי עונותיהן של ישראל ח"ו עיי"ש, והאריכו
ה ולפי"ז י"ל דאי מקבלין גרים שפיר י"ל דנענש בשביל מ

 ששהה להתגייר, משא"כ אי ס"ל דאין מקבלין גרים, 
 

אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן  ב(-)פרשה י"דואיתא במדרש רבה 
צדק, א"ר נתן מחשבין לשמו של אברהם אבינו אותו שבא 
מרחוק הה"ד וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק 

 עכ"ל.
 

רהם אבינו , מפני מה נענש אב)דף ל"ב.(ואיתא במסכת נדרים 
רבי יוחנן אמר  ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים,

שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי 
  עיי"ש. הנפש והרכוש קח לך

 
ומעתה יבואר דברי המדרש, איוב היה רואה את בני האדם, 
ומתמה על הדברים על מה שמגיע לו יסורים, דאת"ל דהוא 

את בני ישראל, היה מתמה מהא דחזינן  בשביל עצתו לשעבד

אשה יולדת זכר, דהוא מטעם דאשה אינה מצווה על מצות 
פו"ר, ולפי"ז אי אפשר לומר דיעקב נשא את השפחות משום 
דאמרינן עדל"ת וע"כ דשחרר את השפחות, ולפי"ז הצדק 

קושי השעבוד הוא הוא עם יוסף, ואיכא חטא דמכירת יוסף, ו
, כיון םאמאי באין עלי יסורי, וא"כ ףבשביל חטא דמכירת יוס

 .דבלא"ה הוצרכו לקושי השעבוד בשביל חטא דמכירת יוסף
 

ואת"ל דהיסורים באים כדי לתקן החטא דשתי אחיות, ע"ז 
מתמה מהא דקטן נימול לשמונה, דהוא משום דמילה הוי 
כקרבן, ומוכח מהא דצריכין קרא אותו למעט אשה ממ"ע 

דרשינן טעמא דקרא, והיכא  דמילה, ומעתה י"ל דס"ל לא
כדברי דמפורש הטעם דרשינן טעמא דקרא, ומעתה שפיר י"ל 

וא"כ אמאי  הרמב"ן הנ"ל דכאן ליכא איסור דשתי אחיות,
 באים עלי יסורים.

 
ואת"ל דהוא בשביל גלגול תרח דלא מהני תשובתו דלב"נ לא 
מהני תשובה, ע"ז מתמה מהא דספינה שטה בים אצבע על 

 כח דמהני תשובה לב"נ.אצבע דמשם מו
 

ולכן אמר אשא דעי למרחוק, דזה קאי על אברהם אבינו שבא 
מרחוק, וחזינן דנענש על שלא קיבל גרים, ולכן לפועלי אתן 
צדק, דשפיר באים עלי היסורים מפני ששהיתי להתגייר 

 ודו"ק.
 

 hoilmoshe@gmail.com להערות:

 כלו להוריד גיליונות פרשת השבוע מידי שבוע:כאן תו
www.ladaat.net/gilionot.php
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