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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

זה יתנו כל העובר על הפקדים מחצית השקל בשקל 
הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה 

כל העובר על  ה"ג(-)פ"אואיתא בירושלמי מסכת שקלים  לה':
עיי"ש, ודקדקו המפ' דמפני  , כל דעבר בימאהפקדים וגו'

 מה תלה רחמנא חיוב מחצית השקל במי שעבר בים.
 

, א"ר אלעשא גוי אחד שאל ו(-ד )ויקראדאיתא במד"ר והנבס"ד, 
את ר' יהושע בן קרחה כתוב בתורתכם אחרי רבים להטות 
 אנו מרובים מכם מפני מה אין אתם משוין עמנו בע"ז עיי"ש,

בטעם הדבר שאין ישראל בטלים לגבי רוב  המפרשיםוכתבו 
המינין שאלו את  ,ה"א(-)פ"טהאומות, דאיתא בירושלמי ברכות 

כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים מה דכתיב  ,ר' שמלאי
אליו, אמר להן כה' אלקינו בכל קראינו אליהם אין כתיב כאן 
אלא בכל קראינו אליו, אמרו לו תלמידיו רבי לאלו דחית 
בקנה, לנו מה אתה משיב, אמר להן קרוב בכל מיני קריבות, 

ע"ז נראית קרובה  ,דא"ר פנחס בשם רב יהודה בר סימון
קה, מה טעמא ישאוהו על כתף יסבלוהו וכו' ואינה אלא רחו

סוף דבר אלוהו עמו בבית והוא צועק עד שימות ולא ישמע 
ולא יושיע מצרתו, אבל הקב"ה נראה רחוק ואין קרוב ממנו, 

מהארץ עד לרקיע מהלך ה' מאות שנה וכו', ראה  ,דאמר לוי
כמה הוא גבוה מעולמו, ואדם נכנס לבית הכנסת ועומד 

מתפלל בלחישה והקב"ה מאזין את תפלתו אחורי העמוד ו
וכו' עיי"ש, ואמר הכתוב קרוב ה' לכל קוראיו וגו' הרי 
דהקב"ה לגבי בני ישראל הו"ל כדין קרוב, ורוב וקרוב 

, עיין בספר )דף כ"ג:(ב"ב מסכת עיין ב ,הולכין אחר הקרוב
, )פרשת תרומה(ובספר שמע יעקב  ,)פרשת ואתחנן(נפתלי שבע רצון 

 עיי"ש. )דף צ"ט: מדפה"ס(ברית מטה משה הגש"פ בו
 

דהלא פליגי שם אי רוב וקרוב הולכין אחר  ,אך יש להעיר
הרוב או אחר הקרוב, ור' חנינא ס"ל דאזלינן בתר הרוב 
עיי"ש, ולפי"ז ליתא לתירוץ הנ"ל, אך י"ל דזה אי הולכין 
אחר הרוב או אחר הקרוב תליא אי רוב הוי ודאי או ספק, 

לבאר  )גליון פ"ז(חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא עפימש"כ השפע 
סברת ר"ז דס"ל דאזלינן אחר הקרוב ולא אחר הרוב, משום 
דס"ל דרוב לאו מילתא אלימתא היא דניזל בתרה כדמוכח 

 מהא דאמרינן אין הולכין בממון אחר הרוב עיי"ש.
 

כתב לבאר  )אות ב'(והנה בשו"ת שם אריה בקונטרס רוב וספק 
לכין בממון אחר הרוב, לפימש"כ התומים הטעם דאין הו

 ,ליישב קושית המהר"י באסאן )סי' כ"ג(בקונטרס תקפו כהן 
אמאי אמרינן ספיקא ממונא לקולא הא איכא ספיקא דאיסור 
גזל לאידך, ותי' דכך הוא ההלכה שנאמר דהמוציא מחבירו 
עליו הראיה, ואם אין התובע יכול להוכיח שממון זה שלו 

ביד המוחזק והרי הוא שלו לגמרי, וכהא  הוא נשאר הממון
לענין ממזר ודאי ולא ממזר  )דף ע"ג.(קידושין מסכת דדרשינן ב

עשירי ודאי ולא  )דף ז.(ב"מ מסכת ספק, וכן גבי מעשר בהמה ב
עשירי ספק, ה"נ בלא תגזול דרשינן לא תגזול ודאי ולא ספק, 
והיינו דהתורה אמרה דמספק אין להוציא ממון והמוציא 

בירו עליו הראיה עיי"ש, וי"ל דהיינו טעמא דאין הולכין מח
בממון אחר הרוב משום דגם רוב הוי ספק כדברי השיטמ"ק 

דלכן בקפץ אחד מן המנויין לתוכן לא  )שם(ב"מ מסכת ב
אמרינן דליבטל ברובא, משום דעשירי ודאי אמר רחמנא ולא 
עשירי ספק ורוב עדיין הוי ספק עיי"ש, משו"ה אין הולכין 
בממון אחר הרוב דסו"ס הוי עדיין ספיקא, וספק ממון לא 

דלזה אין  )סי' שמ"ט(אסרה תורה כלל, והביא מתרומת הדשן 
הולכין בממון אחר הרוב משום דהמוציא מחבירו עליו 
הראיה ורוב ל"ה ראיה, וביאור הדברים דכיון דרוב עדיין הוי 

  .ספק לכך ל"ה ראיה ומשו"ה א"א לילך בממון אחר הרוב
 

ועפי"ז י"ל דרב ושמואל לשיטתייהו אזלי, עפימש"כ הפליתי 
אם  )דף פ"ה.(יומא מסכת דרב ושמואל דפליגי ב )סי' ס"ג סק"א(

הולכין בפקוח נפש אחר הרוב, פליגי בהאי סברא, דרב ס"ל 
דרוב הוי ודאי ולכן הולכין בפק"נ אחר הרוב, ושמואל ס"ל 

"נ אחר הרוב דרוב עדיין הוי ספק משו"ה אין הולכין בפק
עיי"ש, ולהנ"ל מבואר דרב לשיטתיה דרוב הוי ודאי משו"ה 
ס"ל דגם בממון הולכין אחר הרוב, משא"כ שמואל לשיטתיה 
דרוב עדיין הוי ספק משו"ה ס"ל דאין הולכין בממון אחר 
הרוב, דכיון דרוב הוי ספק לא הוי ראיה והמוציא מחבירו 

ולפי"ז אי ס"ל עליו הראיה ובלא"ה הוי היתר גמור עכ"ד, 
דהולכין בממון אחר הרוב משום דרוב הוי ודאי י"ל דס"ל 
דרוב וקרוב הולכין אחר הרוב, משא"כ אי ס"ל דאין הולכין 
בממון אחר הרוב משום דרוב עדיין הוי ספק י"ל דרוב וקרוב 

 הולכין אחר הקרוב.
 

כ' דזה אי רוב הוא  )או"ח סי' נ"ד אות י'(והנה בשו"ת נחלת יוסף 
או לא, תליא אי אמרינן ספיקא דאורייתא מה"ת  ודאי

פרשים למה לחומרא או מה"ת לקולא, דנודע קושיית המ
דאזלינן בתר רוב,  (.)דף י"אחולין  כתצריך לכל הלימודים במס



 

 ב 

ועכצ"ל  שם( יה)עיין בלב ארכל הספיקות מותרים  הרי בלא"ה
דהרמב"ם דס"ל ספד"א מה"ת לקולא יסבור דבעינן לפסוק 

חר הרוב לומר דמותר בתורת ודאי, דהמיעוט כמאן לילך א
דליתא דמי, ונפק"מ דסומכין על הרוב גם לכתחילה, ואפילו 
במקום שיכולין לברר, משא"כ הרשב"א דסובר ספד"א מה"ת 
לחומרא, ס"ל דרוב הוא ספק, ולכן בעינן לימוד דהולכין 
אחר הרוב דבל"ז היינו מחמירים דבספק מחמירין 

 .מדאורייתא עיי"ש
 

ת שבא משה לבקוע את , דבעו(-א)פרשה כ"ואיתא בשמות רבה 
ע וקרלכאורה למה מיאן הים להים מיאן לשמוע לו עיי"ש, ו

הלא תנאי התנה הקב"ה במעשה בראשית שהים יקרע עצמו 
לבני ישראל, כמש"כ במדרש עה"פ וישב הים לאיתנו, וכתבו 
 המפ' דהים לא רצה ליקרע מפני בני ישראל, דהקב"ה גזר

עליהם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, והם לא היו 
אך  ., ולכן לא צריך לקיים התנאי עכ"דבמצרים רק רד"ו שנים

 ו', די"ל דקושי השעבוד שהמצריים עבדכבר תירצו המפ
בעבודת פרך יותר ממה שנגזר עליהם, זאת עלתה להם עמהם 

 , אמרוא(-)פרשה ט"ואיתא במד"ר פרשת בא להשלים הזמן, כד
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  י"א(-)שה"ש בשנאמר 
  .השעבוד הדומה לסתיו השלים הגלות עיי"ש

 
אמר רבא בר מחסיא אמר רב  ,)דף י:(שבת מסכת אך איתא ב

וריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, חמא בר ג
שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר 
משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו 

תיב , ואע"ג דבלא"ה נגזר דכ)ד"ה ה"ג(למצרים, וכתבו התוס' 
נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא  הועבדום וענו אותם, שמא לא הי

ע"י זה עכ"ד, הרי דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת 
יוסף, וא"כ לא היה יכול להשלים הזמן דד' מאות שנה, 

דמכירת יוסף נחשב  מרינןאי בו המפ' דתליא בהא, דאוכת
רת יוסף ולא לחטא אז קושי השעבוד בא לכפר על חטא דמכי

דמכירת יוסף לא הוי חטא  מרינןאי השלים הזמן, משא"כ א
 פיר י"ל דקושי השעבוד השלים הזמן.אז ש

 
והנה י"ל דמחלוקת יוסף עם אחיו היתה אי אמרינן עשה 

 )פרשת וישב(דוחה לתו"ע או לא, עפימש"כ בספר יציב פתגם 
לפרש הקרא ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם, דיש לבאר 
מחלוקת יוסף עם אחיו במה שהיו מזלזלים בבני השפחות 

 )דף ק(יבמות מסכת מהרש"א בח"א בלקרותם עבדים, דהנה ה
כתב דהא דנשא אברהם את הגר שהיתה שפחה ואסורה לו, 
משום דממילא נשתחררה כדין הנושא שפחתו, לדעת 

דהבא על שפחתו נשתחררה,  )סי' רס"ז ס"ט(הסוברים ביור"ד 
דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ומסתמא שחררה, 

פחת רחל ולאה עיי"ש, ושכן צריך לומר גבי יעקב שנשא ש

ולכן כיון שבהכרח צ"ל שנשתחררו 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 

  .נישואי שפחה "ו עבר אביהם באיסורשלא נשתחררו א"כ ח
 

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 
כיון דעדיין לא קיים מצות פו"ר, אמרינן דאתי עשה דפו"ר 
ודחי הל"ת דלא יהיה קדש עיי"ש, וזה י"ל גם גבי יעקב, דמה 

"ת, דעשה דפו"ר שיעקב נשא להשפחות הוא מטעם עדל
 דחה הל"ת דלא יהיה קדש עכ"ד היציב פתגם עיי"ש.

 
, גופא, אמר רב יהודה אמר )דף ל"ח:(גיטין מסכת ואיתא ב

שמואל, כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם 
תעבודו, מיתיבי מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא 

צוה מצא עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, ומשני מ
שאני עיי"ש, וכתב בחידושי הרשב"א וז"ל, הקשה הרמב"ן 
נ"ר, וכי מפני מצוה להתפלל דחו עשה שבתורה, ותירץ, 

אלא משום שלא ליתן  )לעולם בהם תעבודו(דאפשר דלא אמרה תורה 
להם מתנת חנם, כענין דכתיב בנכרים לא תחנם, אבל כשהוא 

דליכא  משחררו כשנתן דמי עצמו או משום מצוה וצורך הרב
)דף כ: מדפי הרי"ף ד"ה כל חנינה מותר עכ"ד, וכ"כ הר"ן בגיטין  שם 

בתוס' ד"ה רבי יהודה שכתבו, שאם  )דף כ.(, ועיין בע"ז המשחרר(
עושה משום דרכי שלום אין עובר משום לא תחנם, דדרכי 

 שלום אין זו מתנת חנם עיי"ש. 
 

וז"ל, ד"ה אך הא קשיא כתב  )מצוה פ"ה(ובספר נחלת בנימין 
לדעת הרשב"א דמפרש טעם דמשחרר עבדו עובר בעשה 
משום איסור מתנת חנם לגוי, א"כ במשחרר עבדו הוה ליה 
השתא עשה ולא תעשה, עשה לעולם בהם תעבודו, לא 
תעשה לא תחנם לא תתן להם מתנת חנם, האיך שחרר רבי 
אליעזר את עבדו לצרפו למנין דהוי עשה לחוד, וכי אתיא 

ול"ת, וליכא למימר הואיל וטעמא דהאי עשה ודחי עשה 
עשה דלעולם בהם תעבודו הוא ל"ת דלא תתן להם מתנת 

, מעתה הו"ל ל"ת לחוד, ואתיא עשה דתפלה )כדברי הרשב"א(חנם 
ודחי לתו"ע דהו"ל רק ל"ת לחוד, א"כ אמאי אמר רב יהודה 
אמר שמואל המשחרר עבדו עובר בעשה, הול"ל עובר בלאו 

דאף דטעמא הוא משום איסור מתנת  דלא תחנם, אלא ש"מ
חנם אפי"ה אית ביה איסור עשה, א"כ הו"ל במשחרר עבדו 
עשה ול"ת, והדקל"ד מדוע ידחה עשה דתפלה בעשרה, עשה 

 ולא תעשה עיי"ש.
 

ולפי"ז י"ל דבזה נחלקו יוסף והשבטים, דהשבטים ס"ל דאין 
עשה דוחה לתו"ע, ולפי"ז א"א לומר דיעקב שחרר 

דעשה דפו"ר דוחה להלתו"ע דשחרר, וע"כ להשפחות משום 
דנשארו בעבדותן, ומה שנשא יעקב את השפחות הוא משום 



 

 ג 

דלאו דלא יהיה קדש נדחה משום מצות פו"ר, וכיון שלא 
נשתחררו הרי בניהן כמותן וקרויין עבדים, אך יוסף ס"ל 
דאמרינן עשה דוחה לתו"ע, ולפי"ז י"ל דבודאי יעקב שחרר 

וולדות כשרים הם בלי שום פקפוק, את השפחות, ולפי"ז ה
 ואין ראוי לקרותן בני השפחות.

 
אחר שמנה התנאים  ,)דף קל"ג(שבת מסכת הנה המאירי בו

הצריכין לדין עדל"ת כתב וז"ל, ושתהיה המצוה מתקיימת 
 ,בשעת העבירה, וכל שהוא בדרך זה דוחה אף לאו ועשה
ה שהרי צרעת עשה ול"ת ואעפי"כ אתי עשה דמילה ודחי לי

וכו', ואעפי"כ גילתה התורה בכמה מקומות שאין עשה דוחה 
ועולת  )דף כ"ד:(שבת מסכת לתו"ע כמו בשריפת נותר כמבואר ב

  .שבת בשבתו ומילה שלא בזמנו וכו' עכ"ל עיי"ש
 

ולכאורה צ"ב דמשמע מדבריו דאם הוא בעידנא אמרינן 
הא מבואר בכ"מ בש"ס  לכאורהדעשה דוחה אף לתו"ע, ו

 )דף כ"ד:(שבת מסכת תו"ע אף אם הוי בעידנא עיין בדאין עדל
שהביא  )כלל תנ"ד(ועיין ביבין שמועה  ,)דף פ"ד.(פסחים במסכת ו

בשם הרא"ם ז"ל בתוספותיו על הסמ"ג שחידש ג"כ כדברי 
עיי"ש, ובספר  )דף מ.(המאירי הנ"ל ותמה עליו מש"ס מנחות 

, מועדי ה' תירץ דברי המאירי דבמה דסיים וכתב בזה"ל
ואעפי"כ גילתה התורה בכמה מקומות דאין עשה דוחה 
לתו"ע, כוונתו בזה דבעלמא ילפינן מאותן מקומות שגלתה 
התורה בהן דאין עדל"ת ועשה, אף דיש למילף מצרעת 
לקולא, מ"מ לפי הכלל המסור בידינו דלקולא ולחומרא 
לחומרא מקשינן, ילפינן מאותן מקומות דאין עדל"ת ועשה 

 עכ"ד.
 

דזה אי אמרינן עשה  ,)שער י"ג(ז כתב בספר שערי ציון ולפי"
אי ספיקא במחלוקת הראשונים דוחה לתו"ע או לא תליא 

דאורייתא מה"ת לקולא או לחומרא, לפימש"כ הפמ"ג 
דהא דאמרינן לקולא ולחומרא  )ח"א אות י'(בפתיחה כוללת 

לחומרא מקשינן לאו מדה הוא אלא מצד ספק מחמרינן 
לחומרא עיי"ש, ולפי"ז אי אמרינן ספיקא  דספיקא דאורייתא

דאורייתא מה"ת לקולא ואמרינן דלקולא מקשינן, שוב נוכל 
למילף ממילה בצרעת דדוחה אף לתו"ע, משא"כ א"א ספיקא 

 .דאורייתא לחומרא אז אמרינן דאין עשה דוחה לתו"ע עיי"ש
 

ובזה יבואר דברי הירושלמי, דכאשר הקב"ה צוה למשה 
ראל, ולכאורה יש לחשוש דבני ישראל לא למנות את בני יש

יעמדו למנין, כי אז יוודע דבני ישראל המה המיעוט כנגד כל 
לגבי הגוים  והעמים, ותתעורר אז טענת המינים שיתבטל

מדין אחרי רבים להטות, ולכן אמרה התורה זה יתנו כל 
דממה שהים  העובר על הפקדים, היינו כל דעבר בימא דסוף,

שאין לחשוש לטענת המינים, דכיון  ם מוכחחזר ונקרע לפניה
דכבר נשלם זמן הגזירה דהוכרח הים לקיים תנאו משום 

משום דקושי השעבוד השלים, דאין לומר דקושי השעבוד 

דהצדק הוא עם השבטים, בא על חטא דמכירת יוסף, משום 
חה לתו"ע, ומינה דס"ל דספיקא דאורייתא דאין עשה דו

לינן בתר רוב משום דרוב הוא מה"ת לחומרא, ומעתה הא דאז
רוב וקרוב הולכין וס"ל אין הולכין בממון אחר הרוב, וספק, 

 ודו"ק. , ומעתה אזלא טענת המיניםאחר הקרוב
 

*** 
 

ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי 
תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי 

ביא ה )מאמר פ"ט(ובספר ברכה משולשת  אני ה' מקדשכם:
אמר הקב"ה בשבילך אני אומר את , מדרש וז"ל

ע"כ, והוא תמוה דלמה דוקא בשביל שבתותי תשמורו 
 הוצרך הקב"ה לומר אך את שבתותי תשמורו. משה

 
 )דף תקי"ט(עפימש"כ החכמת התורה פרשת וארא  והנבס"ד,

עה"פ ויצא משה  ז(-)פרשה י"בלפרש מה דאיתא בשמות רבה 
כפיו אל ה' ויחדלו הקולות  מעם פרעה את העיר ויפרוש

והברד ומטר לא נתך ארצה, ובמדרש, לא הלך חוץ לתחום 
ועדיין היה בתוך התחום ולא שהה להתפלל עליהם עכ"ל, 
ולכאורה תמוה דמנא לן שהיה תוך התחום, וגם מאי קמשמע 
לן בזה, ונראה דנפקא מינה מזה לדינא, במאי דפליגי ר' 

, דר' עקיבא ס"ל תחומין ע"ט:()דף עקיבא ורבנן במסכת עירובין 
דאורייתא ורבנן ס"ל תחומין דרבנן, ומכאן יהיה מוכח כרבנן 

ן אמר כלכתב ד )ד"ה כצאתי(וא, דהנה רש"י דתחומין דרבנן, וה
קשה איך יר משום דהעיר היה מלאה גלולין, וכצאתי את הע

כשם  )דף י"א:(התפלל תוך התחום, דהרי איתא במסכת מכות 
תחומה קולטת, וא"כ מוכח שקדושת העיר שהעיר קולט כך 

מתפשט גם תוך התחום והוי כעיר, וא"כ הכי נמי נימא להיפך 
שטומאת העיר תתפשט גם בתוך התחום, וא"כ איך התפלל 

)דף תוך התחום, מיהו זה לא קשה, דהרי איתא במסכת סוטה 

פורעניות, והקדושה מתפשטת מדה טובה מרובה ממדת  י"א.(
 טפי מן הטומאה.

 
תא במדרש שה דנראה דאותו היום היה שבת, דאיאך זה ק

ד"ה וימלא, דשלוש  כ"ה(-)פרשה זומובא ברש"י  י"ב(-)פרשה ע
שבועות היה מתרה בו ובשבוע הרביעית שלטה המכה, א"כ 
על כרחך המכה התחילה ביום א' בשבוע הרביעי, וידוע 
דשבעה ימים שמשה המכה, וא"כ ממילא ביום שבת כלה 

כיון דאותו היום שבת היה, אי נימא תחומין  המכה, וא"כ
דאורייתא, בעל כרחך מוכח דחוץ לביתו אסור כדיליף לה ר' 
עקיבא מאל יצא איש ממקומו, ובעל כרחך מה שבתוך 

משום דתוך התחום הוי בכלל ביתו התחום מותר, היינו 
ו ממש, וכיון דנקרא מקומו קשה שפיר איך התפלל ומקומ

סתרי אהדדי, אם הוי מקומו ממש שם משה הא הוי תרתי ד
יצא בשבת, הרי  הרי היא מלאה גלולים, ואם אינו מקומו איך

 יש ממקומו, ובעל כרחך מוכרח כרבנןא אכתיב אל יצ



 

 ד 

דתחומין דרבנן ואל יצא היינו אל יוציא, כדאיתא במסכת 
למקומו ולכן לא  , אבל לצאת בעצמו מותר חוץף י"ז:()דעירובין 

 סתרי אהדדי.
 

נבוא אל דברי המדרש, דהיה קשה לו מה שאמר ויצא ובזה 
משה מעם פרעה את העיר, דמעם פרעה מיותר, והיה די לומר 

)פרשה ויצא משה את העיר, אך הכוונה כדכתיב בפרשת יתרו 

 )רמז רפ"א(וירד משה מן ההר אל העם, ואיתא בילקוט  י"ד(-י"ט
מן ד"ה מן ההר, שלא פנה לביתו אלא מיד ירד  )שם(וברש"י 

ההר אל העם, וכן יהיה כאן הכוונה, שתיכף שיצא מעם פרעה 
לא פנה לביתו, אלא יצא מעם פרעה את העיר, אך מאי 
קמשמע לן בזה, ולומר שלא שהה מלבקש רחמים עליהם, 

מדרש, דהוא כ מעלה נגד פרעה הרשע, לכן מפרש האין זה כ"
דאם לא היה אומר כן היה אפשר לומר  גופא קמשמע לן

דאורייתא, ומשה רבינו התפלל חוץ לתחום, ואף  דתחומין
שהיה שבת י"ל שדיבר משה עם פרעה היה בערב שבת והלך 
לביתו והניח עירובי תחומין ובשבת יצא חוץ לתחום, לכן 

עה יצא את העיר משמע לן הכתוב שתיכף שיצא מעם פרק
ולא הלך לביתו, וא"כ על כרחך בשבת היה הדיבור עם 

חך היה בתוך התחום, וא"כ דהוי פרעה, וממילא בעל כר
תרתי דסתרי אהדדי, לכן מוכרח דתחומין דרבנן ודו"ק עכ"ד 

 .החכמת התורה
 

כתב דזה אי תוספת שבת  )סי' י"ז(ובספר שו"ת זכרון יצחק 
דאורייתא או דרבנן תליא אי תחומין דאורייתא או דרבנן, 

 ילפינן מקרא דאל יצא איש ממקומו )דף י"ז:(דבמסכת עירובין 
ביום השביעי לאיסור תחומין עיי"ש, אך רש"י עה"ת כתב 
ועיקרו של קרא על לוקטי המן נאמר שצותה תורה שלא יצאו 
ללקוט מן בשבת עיי"ש, וכתב הרא"ם דהנך פירושים תליא 
בפלוגתא דתנאי אי תחומין דאורייתא או לא, דהג' בעירובין 
אזיל לשיטת ר"ע דתחומין דאורייתא, ורש"י עה"ת קאי 

 שיטת דתחומין דרבנן עיי"ש.ל
 

ויש לפרש דפלוגתייהו בפירוש הכתוב תליא בהא, דיש 
לדקדק במאמר הכתוב אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, 
דלכאורה תיבות ביום השביעי הוא אך למותר, שהרי כבר 
נאמר ברישא דקרא ראו כי ה' נתן לכם השבת על כן הוא נותן 

ש תחתיו אל יצא איש לכם ביום הששי לחם יומים שבו אי
ממקומו, וא"כ כל הפסוק בשבת מדבר ולמה לי לכפול עוד 
ביום השביעי, וכה"ג דייק בירושלמי אהא דכתיב לא תבערו 
אש ביום השבת ודריש בה למעט יו"ט, ואמנם אפשר לומר 
דאי ס"ל דתוספת שבת לאו דאורייתא א"כ ע"ז אמר קרא 

ספת שבת, אך ביום השבת דבשבת עצמו הוא דאסור ולא בתו
לפי"ז אין לומר דקרא מיירי בלוקטי המן, שהרי המן ירד רק 
בבוקר וכחם השמש ונמס ולא היה נמצא מן כלל בזמן 
תוספת שבת, וגם אין לומר דבא למעט יו"ט, שהרי כתבו 

מש"כ  )דף ב:(ובמסכת ביצה  )דף ל"ח:(עירובין מסכת התוס' ב

ומכח האי  המכילתא דגם ביו"ט לא היה יורד המן עיי"ש,
קושיא ודיוקא דקרא ההכרח לומר דקרא דאל יצא קאי 
לדורות ולאיסור תחומין, וביום השביעי למעט דאלפיים אמה 
נחשב רק מה שהולך בשבת עצמה ולא מה שהלך לפני שבת 
בזמן תוספת שבת, אך כ"ז ניחא אי ס"ל תוספת שבת לאו 
דאורייתא אז שפיר י"ל דקרא אתיא למעט דמה שהלך בזמן 
תוספת שבת אינו מצטרף לתחום אלפיים אמה, משא"כ אי 
ס"ל תוספת שבת דאורייתא א"כ הו"ל התוספת כגופו של 
שבת עצמו ולא שייך למעט מה שהלך בתוספת שבת, וכיון 
דבלא"ה אין לנו מה למעט מביום השביעי, א"כ ניחא טפי 
לאוקמי קרא כפשטיה דקאי על לוקטי המן שלא יוציאו 

 מרשות לרשות.
 

ובתמצית הדברים דמאן דס"ל תוספת שבת לאו דאורייתא 
לדידיה שפיר מכח יתור דביום השביעי מפרש דאתיא למעט 

)שהרי אא"ל דקאי תוספת שבת, וממילא דבהכרח דקאי על תחומין 

, ומינה דתחומין דאורייתא, משא"כ למאן דס"ל על המן(
דתוספת שבת דאורייתא ואז בלאו הכי אין לפרש דקרא 

וספת שבת, א"כ עדיף לפרש כפשטיה דמיירי ממעט ת
בלוקטי המן ולענין הוצאה, וא"כ תחומין דרבנן, ולכן ר"ע 
דאית ליה דתוספת שבת לאו דאורייתא וכמש"כ הרב המגיד 

משו"ה מוקי קרא  ה"ו(-)פ"אוהלח"מ בהל' שביתת עשור 
בתחומין וס"ל תחומין מדאורייתא, משא"כ רבנן דס"ל 

"כ ממילא דתחומין לאו דאורייתא תוספת שבת דאורייתא א
עכ"ד, היוצא לנו מזה דמאן דס"ל תחומין דאורייתא ס"ל 
תוספת שבת לאו דאורייתא, ומאן דס"ל תחומין לאו 

 .דאורייתא ס"ל תוספת שבת דאורייתא
 
ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את  הנה רשיז"ל עה"פו

ן שבתתי תשמרו וגו' כתב, אעפ"י שתהיו רדופין וזריזי
בזריזות המלאכה, שבת אל תדחה מפניה, כל אכין ורקין 
מיעוטין למעט שבת ממלאכת המשכן עיי"ש, והקשו המפ' 
דלמ"ל קרא ע"ז, הא בלא"ה לא דחי משום דשבת הוי עשה 

וקיי"ל דאין עשה דוחה ול"ת, ומלאכת המשכן הוי רק עשה 
 .לתו"ע עכ"ק

 
חה שבת , דהא דאיצטריך קרא דאין מלאכת המשכן דואך י"ל

 )פרשת כי תשא(לפימש"כ הפנים יפות טעמא אחרינא אית בה, 
יישב קושית הרמב"ן שתמה על מה שכתב רשיז"ל דאך את ל

שבתותי אתיא למעט מלאכת המשכן בשבת, דאדרבה אך 
משמע למעט במצוה זו עצמה, שבכל דבר המיעוט הוא בדבר 
הכתוב, והכא תיבת אך כתיב גבי שבת וא"כ הול"ל שתדחה 

אכת המשכן את השבת עיי"ש, וכתב הפנים יפות לפרש מל
עה"פ  ט(-)פרשה ידאיתא בבראשית רבה , לפי"מ דברי רשיז"ל

בשר ודם  מעון בן יוחאי,ש' ראמר ויכל אלהים ביום השביעי, 
ולא שעותיו, הוא מוסיף רגעיו לא עתיו ולא שאינו יודע 

, אבל הקב"ה שהוא יודע רגעיו ועתיו מחול על הקודש



 

 ה 

אעפ"י עיי"ש, ולפי"ז י"ל דתיו נכנס בו כחוט השערה ושעו
במלאכת שדרשו חז"ל דצריך להוסיף מחול על הקודש, מ"מ 

לא הוצרכו להוסיף תוספת שבת, וז"ש אך את המשכן 
שבתותי תשמורו רצ"ל שתזהרו לשבות ממלאכת המשכן 
כשביתת הקב"ה שהיה בלי תוספת, ועפי"ז א"ש דלענין 

לא איצטריך קרא דפשיטא הוא  מלאכת המשכן בשבת עצמה
דאינו דוחה דאין עשה דוחה לתו"ע, אלא דקרא אתי להורות 
דרק בשבת עצמו ימנעו ממלאכת המשכן ולא בתוספת שבת 

)פ' עכ"ד, וכ"כ בספר מעשה רוקח עה"ת וע"ז קאי המיעוט 

 .)פרשת ויקהל(ובנועם מגדים  ויקהל(
 

 א"ש זהכתב, דכל  '()ח"א סי' כ"ד אות הומו"ר בספר שו"ת בנין צבי 
דאורייתא, אז י"ל הוא מתוספת שבת ס"ל דחיוב  ירק א

להוסיף מחול על  דהקרא אתיא דבמלאכת משכן אינו צריך
ומה"ת אין דתוספת שבת דרבנן,  י ס"להקודש, משא"כ א

לומר דהקרא אתיא דבמלאכת לא שייך  בא"צריך להוסיף, 
הוספה  כיון דמה"ת ליכא דיןהמשכן אינו צריך להוסיף, 

 .עיי"ש
 

ומעתה יבואר, ואתה דהיינו משה לשיטתך דס"ל תחומין לאו 
דאורייתא, ומינה דתוספת שבת דאורייתא, ולכן הוצרך לומר 

, דהיינו דבתוס' שבת שרי לעשות אך את שבתותי תשמורו
 מלאכת המשכן ודו"ק.

 
 עפימש"כ רשיז"ל עה"פ אך את שבתותי תשמורועוי"ל,  ב(

תהיו רדופין וזריזין בזריזות המלאכה, שבת , אף על פי שוז"ל
למעט שבת  ,אל תדחה מפניה, כל אכין ורקין מיעוטין

בספר נפש יהונתן ]עיין הקשו המפ' ו, עכ"ל ןממלאכת המשכ
ובפנים  )פ' תרומה(ובספר חוט המשולש בשער הקטן  )פרשת בהעלותך(

 ,דמלאכת המשכן אינו דוחה שבתדלמ"ל קרא [, )פרשת ויקהל(יפות 
הא בלא"ה לא דחי משום דשבת הוה עשה ול"ת, ומלאכת 

  .המשכן הוה רק עשה וקיי"ל דאין עשה דוחה לתו"ע עכ"ק
 

אך ביום  ,תניא נמי הכי ,)דף ה.(פסחים מסכת דאיתא ב ,אך י"ל
הראשון תשביתו שאור מבתיכם מערב יו"ט, או אינו אלא 

ת"ל לא תשחט על חמץ דם זבחי, לא תשחט  ,ביו"ט עצמו
הפסח ועדיין חמץ קיים דברי ר' ישמעאל, ר"ע אומר אינו  את

צריך הרי הוא אומר אך ביום הראשון תשביתו שאור 
מבתיכם, וכתיב כל מלאכה לא תעשו ומצינו להבערה שהוא 
אב מלאכה וכו', אמר רבא שמע מינה מדר"ע תלת, שמע 
מינה אין ביעור חמץ אלא שריפה, ושמע מינה הבערה לחלק 

וכתב הרבינו חננאל וז"ל, ושמעינן מינה הבערה יצאת וכו', 
לחלק יצאתה דאי ס"ד ללאו יצאתה תיתי עשה דהשבתת 
חמץ לידחי לאו דהבערה עכ"ל, וכתבו המפ' לפרש כוונתו, 
דלכאורה קשה דהיאך אפשר לומר עדל"ת הא יו"ט הוה עשה 

, ול"ת כמבואר בכמ"ק בש"ס, וקיי"ל דאין עשה דוחה לתו"ע
סד"ה ואינו מחוור  )דף ו.(שי הרשב"א יבמות דבחידו ,אך י"ל

לי כתב וז"ל, ומורי ז"ל תירץ דבלאו דמחמר לית ביה העשה 
דשבתון, דמסתמא תשבות אינו עשה אלא אאבות מלאכות 

י , דבשלמא אננאלחבינו שפיר מובן כוונת הר עכ"ל, ולפי"ז
דהבערה לחלק יצאת והוה מאבות מלאכות ויש בו  מרינןא

יי"ל דאין פיר אמרינן דאינו דוחה דהא קהעשה דשבתון ש
הבערה ללאו יצאת דלית  מרינןאי עשה דוחה לתו"ע, אבל א

  .)סי' שמ"ו(עדל"ת, עיין בישיע"ק  ביה העשה דשבתון שפיר י"ל
 

ל"ת לא ולפי"ז י"ל דאה"נ לגבי מלאכה גמורה שהוא בעשה ו
, דזה פשיטא דמלאכת המשכן אינו דוחה שבתאיצטריך קרא 

רא ו דוחה כיון דשבת הו"ל עשה ול"ת, אך י"ל דהקלן דאינ
אליבא דמאן דס"ל הבערה ללאו יצאת, דכיון שהוא א אתי

וידחה  בנין המשכןא, שפיר הו"א דיבוא עשה דלאו גריד
 דחי.לא ד, ולכן אתיא קרא לל"ת דשבת

 
מנין לחילוק מלאכות וכו', והקשה  )דף ע.(ואיתא במסכת שבת 

אי לא נילף מבחריש ובקציר תשבות דאמ )ד"ה ועל כולן(רש"י 
דמהתם לא  ,אי נמי ,דחייב על חרישה וקצירה לעצמן, וכתב

גמרינן כיון דחרישה וקצירה הו"ל שני כתובים הבכ"א ואין 
ובהגהות מראה כהן מלמדין דהוי סגי למיכתב חד עיי"ש, 

 הא דפליגי תנאיהביא מש"כ האחרונים ד )דף ב.(ה ביצמסכת ב
 םאו לחלק יצאת, תליא אי שני כתוביאת אי הבערה ללאו יצ

דר' נתן ס"ל שני כתובים בכ"א מלמדין או אין מלמדין, ה
הבכ"א אין מלמדין, ולכן אין ללמוד לחלק מבחריש ובקציר 
 ואיצטריך הבערה לחלק, משא"כ ר' יוסי ס"ל דשני כתובים

יש ובקציר, ובהכרח הבכ"א מלמדין, וגמרינן לחלק מבחר
עיי"ש, וכ"כ בשמן רוקח עמ"ס פסחים   דהבערה ללאו יצאת 

 .עיי"ש )דף כ"ז.(
 
מה דבתם רעה הביא יוסף אל  ,ז(-)פ"דבמד"ר בראשית איתא ו

אביו, ר' מאיר אומר חשודין הן על אבר מן החי וכו' עיי"ש, 
דהשבטים לא   )דף ק"נ(וכתב בספר שמע יעקב פרשת וישב 

כת מסאכלו אבמה"ח אלא חצי שיעור, וס"ל כריש לקיש ב
מסכת דחצי שיעור מותר מה"ת, וכדאיתא ב )דף ע"ד.(יומא 
אבר מן החי צריך כזית, מאי טעמא  ,אמר רב ,)דף ק"ב.(חולין 

אכילה כתיבה ביה, ובפחות מכזית פטור, אבל לריו"ח דס"ל 
דחצי שיעור אסור מה"ת, אפילו בפחות מכזית איכא איסורא 

ום דס"ל ככל איסורין שבתורה, ולכן חלק עליהם יוסף מש
 כריו"ח דחצי שיעור אסור מה"ת עיי"ש.

 
ולכאורה צ"ב דהלא קיי"ל כריו"ח דחצי שיעור אסור מה"ת, 
וא"כ אמאי אכלו השבטים ח"ש אבמה"ח דהוא שלא 

כתב דבאבר  )סי' ס"ב(דהנה הפמ"ג חיור"ד  ,כהלכתא, והנבס"ד
מן החי י"ל דח"ש מותר עיי"ש, ולפי"ז צדקו השבטים במה 

, דכיון דלא אכלו רק ח"ש, ובאבמה"ח י"ל שאכלו אבמה"ח
דח"ש מותר, אך לפי"ז צ"ב מה היתה סברת יוסף שהוציא 

 דבה על השבטים, הלא באבמה"ח אמרינן דח"ש מותר.



 

 ו 

דהנה י"ל  כתבנו סברת מחלקותם,  (טתשס" פרשת אחרי) ובחידושינו
אמרינן דח"ש מותר, עפי"מ שכתבו  אבר מן החיהטעם דב

ד"ה האוכל נבילה וכו' וז"ל,  )דף כ"ג.(שבועות מסכת התוס' ב
מתוך פ"ה משמע דאיירי אפילו בנתנבלה ביוהכ"פ וכו', 
והטעם דאיסור יוה"כ לא חל לא מחיים ולא לאחר מיתה, 
משום דאית ביה איסור עשה דאינו זבוח, דכתיב וזבחת 
ואכלת, מה שאתה זובח אתה אוכל אבל מה שאי אתה זובח 

ראה פי' זה, דא"כ למ"ד בהמה בחייה לא, ולריצב"א לא נ
על איסור  אבר מן החילאיברים עומדת היכי מצי חייל איסור 

 עשה דשא"ז וכו' עיי"ש.
 

ובמקנה קידושין כתבו  )דף ק"ג(חולין עמ"ס אך בראש יוסף 
רק  יאבר מן החלתרץ, דכיון דלא משכחת לעולם איסור 

, ע"כ דגזיה"כ הוא דחל נו זבוחישאבקדים לו איסור עשה ד
בענין אחר עיי"ש, ולפי"מ שכתב הפמ"ג  פשראי דהא א

דגבי איסור בב"ח אמרינן דח"ש  )ח"א אות ט"ז(בפתיחה כוללת 
מותר מה"ת דכיון דהוה חידוש לא ילפינן לה מכל חלב 

דבאמת לא  ,הוה חידוש אבר מן החיעיי"ש, וכיון דאיסור 
הו"ל לחול אעשה דשא"ז דאין איסור חל על איסור, רק 

דחל, וכיון דהוה  אבר מן החיורה בחידוש הוא שחידשה ת
אמרינן  אבר מן החיחידוש לא ילפינן לה מכל חלב ולכן ב

 דח"ש מותר.
 

כתב לתרץ  )ח"א סי' ק"ל(אמנם בשו"ת יהודה יעלה חיור"ד 
)סי' הנ"ל, עפימש"כ בשו"ת נובי"ת חאו"ח  ותפקושית התוס

דכיון דטעם כעיקר  )סי' קי"ח סק"ח(בישוב דברי הש"ך ביור"ד  ס"ו(
ליה או ממשרת או מגעולי מדין, היינו באיסורים  ילפינן

דכוותייהו לבד שהם לאוין שיש בו מלקות, אבל חלב טמאה 
שהוא לאו הבא מכלל עשה, או דנפקא ליה מרבויא דאת 

  ןהגמל שאין בו מלקות, לא אמרינן ביה טעם כעיקר מ
דמהי תיתי, מגעולי מדין וממשרת אין ללמוד עיי"ש,  התורה

דהוא איסור שיש בו מלקות ואמרינן  אבר מן החיא"כ איסור 
 , א"כ הו"ל איסור מוסיף על התורה ןביה טעם כעיקר מ

איסור עשה דאינו זבוח, דלא אסור ביה מה"ת טעמו ולא 
 ממשו עכ"ד.

 
ולפי"ז י"ל דיוסף והשבטים פליגי בזה, דיוסף ס"ל טעם 

על איסור  אבר מן החיכעיקר מה"ת, וי"ל דלכן חל איסור 
לא הוי חידוש,  אבר מן החיאיסור  ולפי"זעשה דאינו זבוח, 

י"ל דגם באמה"ח אמרינן דחצי שיעור אסור, משא"כ ו
אבר מן השבטים ס"ל דטעם כעיקר הוא מדרבנן, והא דאיסור 

חל על איסור עשה דאינו זבוח, כמש"כ הראש יוסף הנ"ל  החי
דגזירת הכתוב הוא דחל כיון דא"א בענין אחר, והו"ל איסור 

 ן דחצי שיעור מותר.חידוש, ובחידוש אמרינ אבר מן החי
 

ד"ה לטעם כעיקר כתב, דכיון  )דף צ"ח:(ובמסכת חולין 
דנזירוןגיעולי עכו"ם הוה ב' כתובים הבאים כאחד, ואין 

מה  )סי' צ"ח סק"ב(למדין ממנו טעם כעיקר עיי"ש, ועיין בפלתי 
שפלפל בזה דלכן טעם כעיקר לאו דאורייתא משום דשני 

אבל אי ס"ל דשני כתובים כתובים הבאים כאחד אין מלמדין, 
 הבאים כאחד מלמדין, ס"ל טעם כעיקר דאורייתא עיי"ש.

 
משרע"ה לא רצה לילך למצרים, משום דס"ל דאכתי לא הנה ו

הגיע הזמן, דהגזירה להיות בגלות היתה על ארבע מאות 
שנה, כדכתיב כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ארבע מאות 

)פרשה מד"ר פרשת בא איתא בשנה ואכתי לא הגיע הזמן, אך 

, אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון העולמים, ארבע מאות א(-טו
שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר להם כבר 

 )שם(הנה הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר  יא(-)שה"ש בשלמו שנאמר 
 דקושי השעבוד הדומה לסתיו השלים הגלות עיי"ש. 

 
ר' חמא בן גוריא אמר רב, , אמר )דף י:(איתא במסכת שבת אך 

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

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

עליהם עינוי כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד, הרי  שמא לא היה נגזר
ולפי"ז ליכא דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, 

אך אם נאמר דהשבטים למימר דקושי השעבוד השלים הזמן, 
צדקו במה שמכרו את יוסף, א"כ שוב נמצא דקושי השעבוד 

 היה שלא כדין, ושפיר י"ל דהשלים הזמן.
 

ה הוצרך הקב"ה לומר אך ובזה יבואר המדרש, דדייקא למש
את שבתותי תשמורו, דבלא"ה לא היה צורך להזהיר שלא 
ידחה מלאכת המשכן את השבת, דהא שבת הו"ל לתו"ע ואין 

בשבילך אני  ,אך אמר לו הקב"ה למשה עשה דוחה לתו"ע,
דסירבת לילך  אומר את שבתותי תשמורו, דלשיטתך

תי לא בשליחותי לגאול את בני ישראל ממצרים, דס"ל דאכ
הגיע הזמן, דאי"ל דקושי השעבוד השלים הזמן, דזה בא 
לכפר על חטא דמכירת יוסף, ומינה דהצדק הוא עם יוסף 
דטעם כעיקר דאורייתא, ומינה דשני כתובים הבכ"א מלמדין, 
וס"ל הבערה ללאו יצאת, והו"א דעשה דבנין המשכן ידחה 

ולכן צריך אני  להזהירן אך את שבתותי הל"ת דהבערה, 
 .דבנין המשכן אינו דוחה שבת ודו"ק ,תשמורו

 
 
דמשה שיבר הלוחות,  ז.(")דף פשבת מסכת בדאיתא עוי"ל,  ג(

שדרש  ק"ו, ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות אמרה תורה 
וכל בן נכר לא יאכל בו, התורה כולה כאן וישראל מומרים 

דאין  ,)ד"ה ומה פסח(כתבו התוס' אך על אחת כמה וכמה עיי"ש, 
זה ק"ו גמור דאם מומר אסור בפסח שהוא קרבן, מ"מ לא 

, לו למנוע מליתן להם התורה ולהחזירם בתשובה עיי"ש ההי
ומשה ס"ל דעל אך כבר דנו המפ' אם תשובה מועיל לע"ז, 

 חטא דע"ז לא מהני תשובה, ולכן שיבר הלוחות.



 

 ז 

אמנם דבר זה אי מהני תשובה על חטא דע"ז או לא תליא אי 
)פרשת בספר חמודי צבי דוחה שני לאוין או לא, ד אמרינן עשה

כתב הטעם דעל חטא דע"ז לא מהני תשובה, דהטעם  מטות(
מסכת דתשובה מהני הוא משום דאמרינן עדל"ת כדאיתא ב

 תעשה א, א"ר יוחנן גדולה תשובה שדוחה את ל)דף פ"ו:(יומא 
, שנאמר לאמר הן ישלח איש את )לא יוכל בעלה הראשון וגו'(שבתורה 

תו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא אש
חנף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה' 
עיי"ש, וכ"ז תינח בשאר עבירות דליכא רק מעשה העבירה, 
דהמחשבה ל"ה עבירה, דמחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה 

 א, וליכא רק חד ל)דף ל"ט:(קידושין מסכת למעשה כדאיתא ב
ר אמרינן דהעשה דתשובה דוחה הלאו, משא"כ שפי תעשה

דהמחשבה נמי נחשב לחטא כאלו עשה מעשה,  ודה זרהבבע
דכתיב לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, וכתב המהרש"ל 

דמהאי קרא ילפינן איסור ע"ז  )ל"ת א'(בביאורו על הסמ"ג 
במחשבה, כמש"כ הסמ"ג שלא להעלות במחשבה ח"ו שיש 

ע לך אפילו כשגלוי לך לבד שום אלהים זולת ה', דכן משמ
, )שם(קידושין מסכת דהיינו במחשבת לבך עיי"ש, ועיין ב

נמצא דבחטא דע"ז יש בה ב' לאוין, מה שחשב לעבוד ע"ז, 
ע"ז, ונודע שיטת הכריתות דאין עשה המעשה שעבד ועצם 

דוחה שני לאוין, ולכן אמרינן דעל חטא דע"ז לא מהני 
 תשובה עכ"ד.

 
הקשה, דאמאי לא  )כלל ב'(מהפמ"ג  ובספר שושנת העמקים

)דף נזיר מסכת ילפינן דעשה דוחה שני לאוין מהא דאמרינן ב

שאם היה כהן גדול והוא נזיר דמטמא למת מצוה  מ"ח:(
דילפינן מלאחיו, לאחיו אינו מיטמא אבל מיטמא הוא למת 
מצוה עיי"ש, וכמו כן נימא בכה"ת דעשה דוחה ב' לאוין, 

דטומאת מת מצוה  )דף כ.(ברכות  מסכתואף לשיטת רש"י ב
הותרה, מ"מ גם בכה"ג מצינן למילף דין עדל"ת לרבא דס"ל 

דאמרינן יותר הואיל ואידחי מהואיל  )דף ל"ב:(זבחים מסכת ב
 ואישתרי עכ"ק. 

 
כתב די"ל דלכן לא ילפינן  נ"ט(-)שער נ"חובספר מאה שערים 

לא דאיסור מטומאה  )דף ק"ג:(יבמות מסכת מהתם, דמבואר ב
ילפינן עיי"ש, ולכן אין ללמוד עדל"ת אף בב' לאוין ממה 
דדחי טומאה בנזיר וכהן גדול דאיסור מטומאה לא ילפינן, 
אך לפי"מ שכתב רש"י הטעם דלא ילפינן מטומאה משום 
דטומאה הוה חידוש ומחידוש לא ילפינן, ולפי"מ דאיתא 

דאיכא מאן דיליף לביטול איסורין  )דף צ"ח:(חולין מסכת ב
במאה  ואיכא מאן דיליף ביטול בס', ושניהם לא למדוה אלא 
מזרוע בשלה, ובהמשך שם מביא הגמ' דר' יהודה יליף דמין 
במינו אינו בטל מדכתיב ולקח מדם הפר ומדם השעיר וכו', 

)דנילף מזרוע ופריך הגמ', ומאי חזית דגמרינן מהאיך ליגמר מהאי 

 )דלכתחלה התיר לבטל האיסור(, ומשני חידוש הוא בשלה דגם במב"מ מתבטל(
ומחידוש לא גמרינן, ופריך אי הכי למאה וס' נמי לא ליגמר, 
ומשני אטו אנן לקולא גמרינן לחומרא גמרינן דמדאורייתא 

)ופרש"י, אטו אנן הא דגמרינן מיניה מאה או ששים קולא הוא דתימא חידוש ברובא בטיל 

הא חומרא הוא דלא תימא ליבטול ברובא,  הוא דחדיש רחמנא ואקיל גביה ולא גמרינן מיניה,

וחומרא שפיר גמרינן מיניה דכל שכן הוא, ומה איל נזיר דאקיל גביה לא אקיל אלא במאה או 

בששים כש"כ באיסורי אחרינא, דמדאורייתא כלומר אי לאו מהאי גמרינן ומשוינן ביטול טעם 

, הרי דהא ם להטות(כשאר בטולי דאורייתא, ברובא הוה לן לבטולי כדכתיב אחרי רבי
דמחידוש לא גמרינן היינו דאם החידוש הוא לקולא לא 
גמרינן מיניה להקל דשאני הכא דחידוש הוא, אבל מ"מ 
שפיר גמרינן מינה חומרא, וכן לאידך גיסא דאם החידוש הוא 
חומרא אין ללמוד מינה להחמיר דשאני הכא דחידוש הוא 

י אמרינן דהא אבל קולא שפיר נוכל ללמוד מינה, ולפי"ז א
דטומאה הוה חידוש היינו לחומרא א"כ שפיר נוכל ללמוד 
מינה לקולא, ונילף מהא דמת מצוה דוחה לנזיר וכה"ג דעשה 

 דוחה ב' לאוין.
 

והא דטומאה הוה חידוש י"ל דהוא משום דקיי"ל ספק 
טומאה ברה"י לחומרא וברה"ר לקולא, דלא מצינו בכה"ת 

ממנ"פ אם בספק טומאה שישתנה הדין בין רה"י לרה"ר, ד
אזלינן לחומרא דטומאה הוא גם באופן של ספק א"כ גם 
ברה"ר היה ראוי לטמאות, ואם בספק טומאה אזלינן לקולא 
דלא מטמאינן אלא בודאי טומאה א"כ גם ברה"י היה ראוי 

 לטהר, ולכן הך דינא דטומאה חידוש הוא.
 

 ולפי"ז י"ל דהא אם טומאה הוה חידוש לחומרא או לקולא
תליא בפלוגתת הראשונים אם ספד"א מה"ת לחומרא או 
לקולא, דא"א דכל ספיקא מה"ת לקולא א"כ ליכא חידוש 
בכך דספק טומאה ברה"ר טהור, שהרי כן הוא בכה"ת 
דספיקא לקולא, ורק החידוש הוא במה שספק טומאה ברה"י 
טמא, ומעתה בטומאה הו"ל החידוש לחומרא דמטמאינן 

כה"ת דספיקא לחומרא, א"כ ליכא בספק ברה"י, אך א"א ב
חידוש במה דספק טומאה ברה"י טמא, והחידוש הוא במה 
שספק טומאה ברה"ר טהור, ולפי"ז הו"ל החידוש לקולא 

 דבספק טומאה ברה"ר טהור.
 

ולפי"ז י"ל דזה אי עשה דוחה אף שני לאוין או לא, תליא 
בפלוגתא אי בספיקא דאורייתא אזלינן מה"ת לקולא או 

, דא"א דספד"א מה"ת לקולא, והחידוש הוא דבספק לחומרא
טומאה ברה"י אזלינן לחומרא, א"כ הוה החידוש לחומרא 
ושפיר גמרינן מינה לקולא, ולפי"ז י"ל דילפינן מהא דאמרינן 
דנזיר וכהן מטמאין למת מצוה דבעלמא אמרינן דעשה דוחה 
ב' לאוין, אך א"א דספד"א מה"ת לחומרא, והחידוש הוא 

אמרינן דספק טומאה טהור, וא"כ החידוש הוא דברה"ר 
להקל, ולא גמרינן מינה מידי להקל, ומעתה אין לנו ללמוד 

 מנזיר וכהן דעשה דוחה ב' לאוין דטומאה הוה חידוש עכ"ד.
 

, לפי"מ והבאנו מה שכתב הפנים יפות לפרש דברי רשיז"ל
עה"פ ויכל אלהים ביום  ט(-)פרשה ידאיתא בבראשית רבה 

לא בשר ודם שאינו יודע  מעון בן יוחאי,ש' רמר אהשביעי, 



 

 ח 

, מחול על הקודשולא שעותיו, הוא מוסיף רגעיו לא עתיו ו
אבל הקב"ה שהוא יודע רגעיו ועתיו ושעותיו נכנס בו כחוט 

אעפ"י שדרשו חז"ל דצריך עיי"ש, ולפי"ז י"ל דהשערה 
לא הוצרכו במלאכת המשכן להוסיף מחול על הקודש, מ"מ 

פת שבת, וז"ש אך את שבתותי תשמורו רצ"ל להוסיף תוס
שתזהרו לשבות ממלאכת המשכן כשביתת הקב"ה שהיה בלי 

 תוספת עכ"ד. 
 

ולי נראה ,  כתב וז"ל (י"ף)דף ט"ז: מדפי הרביצה מסכת ר"ן בהוהנה 
כיון שצותה תורה תוספת, צריך להוסיף מחול על הקודש 

ם לא כן איזה זמן חוץ מן הזמן שהוא נזהר בו מן הספק, שא
לא היה צריך להזהיר על תוספת, וזה על דעת מי שאומר 
דמאי דאמרינן ספיקא דאורייתא לחומרא מדאורייתא היא 

דמדברי הר"ן  )מצוה שי"ג אות ט"ז(עכ"ל, וכתב המנחת חינוך 
אין לקולא, מה"ת ספיקא דאורייתא דמבואר דלדעת הרמב"ם 

מה  צריך להוסיף תוספת שבת קודם בין השמשות, כי גם
ששובת ממלאכה בזמן בין השמשות סגי בזה לתוספת, דהרי 
מדין תורה מותר בעשיית מלאכה בין השמשות, ואע"ג דהוי 
ספק ולחומרא מ"מ אינו אלא מדרבנן עיי"ש, וכ"כ הפמ"ג 

 עיי"ש. )סי' רס"א סק"ח(באשל אברהם חאו"ח 
 
דהרמב"ם הוציא דינו  )קונטרס בית הספק(נודע מש"כ החוו"ד ו

, ושם )דף כ"ט:(סוטה מסכת א דאורייתא מה"ת לקולא מדספיק
מבואר דהתורה לא דיברה רק מוודאי ולא מספק, וא"כ שאני 
בין היכא דכתיב קום ועשה לשב ואל תעשה, דבכל לאווין 
משמעות הקרא איסור וודאי לא תאכל אבל ספק יאכל, ובקום 
ועשה הוא להיפוך, דעשיית המצוה יהיה בסוג וודאי ולא 

מודה הרמב"ם דספיקא לחומרא  ספק, ולפי"ז במ"ע בסוג
ד"ה גרסינן  )פ"ג דבכורות אות מ' סק"ב(עכ"ד, ועיין במהרי"ט אלגאזי 

פיקא דאורייתא , דהרמב"ם דס"ל סוז"ל שכתבבפרק הזרוע 
אם ת עשה באיסורין, אבל במצו מה"ת לקולא, אינו אלא

נסתפק אם קיים המצוה או אם חייב לעשות המצוה, מן 
רה חייב מספק לקיים העשה כיון דעשה אלים מלאו דהא התו

קיי"ל דאתי עשה ודחי ל"ת, לענין ספק נמי אלים וחייב 
 עיי"ש. מספק וכו'

 
 ,המקדש בלילהבית נין , אין ב)דף ט"ו:(ואיתא במסכת שבועות 

, ביום מקימו בלילה אין שנאמר וביום הקים את המשכן
, הי"ב(-)פ"א ירהוכ"כ הרמב"ם הל' בית הבח ,עיי"ש מקימו

סגי מה"ת ולפי"ז אי ס"ל ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, ו
להוסיף תוספת שבת בזמן בין השמשות דהלא מה"ת מותר 

לא שייך לומר דע"ז קאי המיעוט דאך לומר אז במלאכה, 
דלגבי בנין המשכן אין צריך להוסיף מן החול על הקודש, 

ת דהרי אז דהרי לא שייך לעסוק בבנין המשכן בבין השמשו
ספק לילה ולגבי מ"ע הרי אזלינן לחומרא, משא"כ אי ס"ל 
ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, ולפי"ז תוספת שבת הוא 
מבעוד יום, אז שפיר י"ל דהקרא דאך אתיא למעט דבזמן 

תוספת שבת מותר לעסוק בבנין המשכן, שהרי אז ודאי יום 
 הוא.

 
ה לומר אך ובזה יבואר המדרש, דדייקא למשה הוצרך הקב"

את שבתותי תשמורו, דבלא"ה לא היה צורך להזהיר שלא 
ידחה מלאכת המשכן את השבת, דהא שבת הו"ל לתו"ע ואין 

בשבילך אני  ,אך אמר לו הקב"ה למשה עשה דוחה לתו"ע,
ששברת את הלוחות  אומר את שבתותי תשמורו, דלשיטתך

ולא החזרת את בני ישראל לתשובה, משום דס"ל דעל חטא 
ז לא מהני תשובה, משום דאין עשה דוחה שני לאוין, דע"

ומשום דס"ל ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, ולפי"ז 
ולכן הוצרך לומר אך את תוספת שבת הוא מבעוד יום, 

שבתותי תשמורו, דהיינו דבתוס' שבת שרי לעשות מלאכת 
 המשכן ודו"ק.

 
***** 

 
ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי לה' אלי ויאספו 

ל בני לוי, ויאמר להם כה אמר ה' אלקי אליו כ
ישראל שימו איש חרבו על יריכו עברו ושובו משער 

, אמר דוד לפני )דף ק"ז.(ואיתא במסכת סנהדרין  לשער וגו',
ן ולם בשעה שהם עוסקיהקדוש ברוך הוא, רבונו של ע

בארבע מיתות בית דין פוסקין ממשנתן ואומרים לי דוד הבא 
, ובצפנת פענח החדש עיי"ש וכו'על אשת איש מיתתו במה 

מדייק למה דייקא בעת עוסקם  )אופן הב'(ערך כבוד התורה ות"ח 
בארבע מיתות בית דין נתעוררו להקניט לדוד, ומה ענין מזה 

 לחטאו של דוד בבת שבע עיי"ש.
 

, שאלה אשה חכמה את )דף ס"ו:(והנבס"ד, דאיתא במסכת יומא 
מפני , )עבודותיו שוות לאיסור(רבי אליעזר, מאחר שמעשה העגל שוין 

)שהיו בו שלש מיתות, מיתת סייף שימו איש חרבו, מיתת מגיפה מה אין מיתתן שוה 

וכו' עיי"ש, אמר לה אין  (ויגוף ה' את העם, מיתת הדרוקן דכתיב ויזר על פני המים
חכמה לאשה אלא בפלך וכו', ומסיק שם הגמרא, רב ולוי, חד 

)אך כאן נדונו בסייף בסייף  ת שחייבין עליהן סקילה()הן עבודואמר, זיבח וקיטר 

בסייף משום שעדיין לא נתפרשו להם ארבע מיתות בית דין ונדונו במיתת בני נח שכל מיתתן 

, גיפף ונישק במיתה, שמח בלבבו בהדרוקן (כדאיתא במסכת סנהדרין
 וכו' עיי"ש.

 
והקשה המהרש"א בחידושי אגדות דדברי רש"י דחוק, דהרי 

אחר מתן תורה ולא היו עוד כבני נח, ואמאי היו נדונין היו 
ד"ה  )ח"א כלל א' אות ז'(וכתב בבית האוצר בסייף כבני נח עיי"ש, 

ואולי וז"ל, דכונת רש"י הוא דכיון דלא נתפרש למשה ד' 
מיתות בית דין ע"כ הוכרח לדונם בסייף ולא היה יכול לדונם 

חמורה יותר, במיתה החמורה מזו דשמא אין חייבים מיתה 
משא"כ בסייף שפיר דן אותם דזה ודאי חייבים, אך הקשה 

)דף דא"כ היה לו לדונם בחנק דקיי"ל כרבנן במסכת סנהדרין 

 דחנק קל מסייף עיי"ש. מ"ט:(



 

 ט 

, דכשעבדו ד"ה והרגו איש את אחיו )בפרשתן(וכתב הפנים יפות 
העגל חזרו בהם מקבלתם את התורה, וטענו טענת מודעא 

, וחזר להיות דינן )דף פ"ח.(ייתא כדאיתא במסכת שבת רבה לאור
  כבני נח, ולכן נענשו במיתת בן נח עכ"ד.  

 
ובספר שער יששכר מאמרי חודש סיון מאמר מודעא רבה 

כתב לבאר מפני מה האריך רש"י וכתב  )אות ט"ז(לאורייתא 
שאם יזמינם לדין, וכתב לפרש עפימש"כ המהר"ל מפראג 

, דהכפייה במתן תורה היתה הכרחיות ()פל"בבתפארת ישראל 
ברצון השי"ת, כדי שלא יאמרו ישראל אנחנו קבלנו התורה 
מעצמנו, ואם לא היינו רוצים לא היינו מקבלים את התורה, 
ודבר זה לא היה מעלת התורה, ולכן כפה עליהם את ההר 
  כגיגית לומר שהם מוכרחים לקבלה, כי מחוייב האדם 

לה אשר גוזר המצות עליו, ורק שיהיה תחת העילה מצד העי
בזה הוא האדם תחת העילה כשהוא בהכרח ואונס מצווה 

 עליו וכו' עיי"ש. 
 

מבואר מדבריו שרצון השי"ת היה שישראל יקבלו התורה 
בכפיה דייקא, ולפי"ז דכך היה רצון השי"ת שיקבלו התורה 
באופן של אונס וכפיה, א"כ מאחר שאמרו מקודם נעשה 

לו ע"ע לשמור ולעשות כל דבר שהוא ונשמע דהיינו שקב
רצון השי"ת, נמצא שבאמת גם קבלתם התורה בכפיה היה 
בפנימיות רצונם והסכמתם שהרי כך הוא רצון השי"ת 

 שיקבלו התורה בכפיה.
 

ולפי"ז מיושב קושית המפ' שהקשו, דהאיך חל קנין התורה 
מהשי"ת לישראל והרי היה באונס וקיי"ל דבאונס אין חל 

         איך נאמר שלא חל ח"ו הברית בינינו לבין הקנין, ו
אבינו שבשמים מזמן נתינת התורה עד ימי אחשורוש דהדר 
קבלוהו מרצון, ובזה יתיישב דכיון שזהו הרצון ית"ש שיהיה 
באונס, וכל שהוא רצונו יתב"ש קבלו ע"ע ברצון והסכמה 
גמורה, א"כ תו לא שייך לטעון דהוי ע"י אונס, דהא סברו 

לעשות רצונו וממילא דבכלל זה גם שיקבלו וקבלו ברצון 
 התורה באונס. 

 
אך לפי"ז קשה דא"כ שוב ליכא טענת מודעא על מה שלא 

קיימו התורה, שהרי גם את האונס קבלו ברצון גמור וכנ"ל,  
אך זה אינו דממנ"פ אם תאמר שאינו אונס כיון שקבלוהו 
ברצון, א"כ הרי לא נתקיים רצון השי"ת שיהיה הקבלה 

נס וכפיה דיקא, שהרי עתה לא הוי אונס כיון דמקרי רצון באו
ע"י אמירתם נעשה ונשמע, וכיון שאינו אונס לא היה בכך 
רצונו ית"ש, ושוב לא הוי בכלל קבלתם בנעשה ונשמע, 
ומעתה כיון דלא הוי בזה רצונו ית"ש שוב לא הוי בכלל 
הסכמתם באמרם נעשה ונשמע, ושוב הוי קבלת התורה 

ומעתה הדרא  .יר איכא מודעא רבה לאורייתאבאונס, ושפ
קושית המפ' האיך חל הקנין באונס, וע"כ דנקטינן דשפיר הוי 
קבלת התורה באונס, א"כ שוב הוי בכך קיום רצון השי"ת 

וממילה הוי בכלל הסכמתם הראשונה ושפיר חל הקנין, 
ומעתה שוב קשה להיפך  דאם חל הקנין מטעם דלא נחשב 

שהרי רצונו ית"ש הוי בכך רצון השי"ת כאונס, א"כ תו לא 
שיהא קבלת התורה באונס ולא מרצון, ושוב י"ל דכיון של"ה 
כך רצון השי"ת א"כ שפיר לא הוי בכלל הסכמתם ושוב הו"ל 
בגדר אונס, אך א"כ שוב נתקיים רצונו יתב"ש והדרא מילתא 

 דהו"ל בכלל הסכמתם ושוב ל"ה אונס.
 

ית כמו היתר כרוך, וכה"ג ונמצא דדבר זה מתהפך לבלתי תכל
 )דף כ"ו:(מצינו גבי פרה אדומה, דהקשו התוס' במסכת פסחים 

גבי פרה אדומה דאם עלה עליה זכר  )דף ל.(ובמסכת ב"מ 
פסולה, דכיון דרק בניחא ליה פוסל א"כ הא ודאי לא ניחא 
ליה, דאיך ירצה להפסיד פרה אדומה שדמיה יקרים בשביל 

, ותירצו דאם תאמר דהפרה דבר מועט של הולד אשר יולד
כשר א"כ שוב ניחא ליה ולכך אין להכשיר עיי"ש, ולכאורה 
קשה נימא איפכא דכיון דפסולה היא לא ניחא ליה ומשו"ה 

  .נימא דלא נפסלה
 

ומזה למדו גדולי האחרונים דבכה"ג דהדבר מתהפך מצד 
לצד אזלינן ביה לחומרא מדאורייתא, דהא באמת שם לא 

רה, אלא מכח דא"נ דלא מיפסל הוי ניחא ליה שיפסל הפ
ניחא ליה, וא"כ אין לומר דלא ניפסל דא"כ שוב ניחא ליה 
וניפסל, ואע"ג דעתה דפסלינן ליה הרי לא ניחא ליה, מ"מ 
אזלינן לחומרא בדאורייתא והפרה פסולה, וה"נ לענין קבלת 
התורה אזלינן לחומרא דהיה חל הקנין, ונקטינן דכיון שזהו 

יה באונס ע"כ הו"ל בכלל מה שקבלו רצונו ית"ש שיה
מתחלה ברצון ואמרו נעשה ונשמע שהסכימו להשתעבד 

 לרצונו יתב"ש.  
 

והנה בדין היתר כרוך כבר ביארנו בכמ"ק דתליא בפלוגתת 
הראשונים בדין ספיקא דאורייתא אם אזלינן בה מה"ת 

 )סי' ד' או"א(לחומרא או לקולא, עיין בתשובת מנח"א ח"א 
עיי"ש, ומעתה מבואר מש"כ רש"י דאם  או"ב( )י"בובסימן 

יזמינם בדין וכו', רצ"ל דדייקא כאשר אנחנו נהיה הנתבעים 
או אז נוכל לטעון טענת אונס ולומר דמודעא רבה דנתבע 
יכול לטעון לקולא דאין לומר דגם האונס הוי רצון דז"א 
דכשאנחנו הנתבעים נוכל לבוא בטענת אונס דסו"ס מספיקא 

 נו עיי"ש.א"א להעניש
 

היוצא לנו מזה דהך טענה דמודעא רבה לאורייתא  תליא 
בדין ספד"א, דאי ס"ל ספק לחומרא מה"ת א"כ בהך טענה 
המתהפכת יש לנו להחמיר דשפיר חל הקבלה כיון דמעיקרא 
אמרו נעשה ונשמע והסכימו להשתעבד לרצון השי"ת, 
ולפי"ז ליכא טענת מודעא, משא"כ אי ס"ל ספד"א מה"ת 

א דאז אפשר לומר דכיון דהיה רצון השי"ת שיהיה לקול
בכפיה דייקא, א"כ לא אהני הסכמתם דהרי זה נגד רצונו 

 ית"ש, ולפי"ז י"ל דאיכא טענת מודעא ודו"ק.



 

 י 

אמר רב, רבי דאתי מדוד מהפך  )דף נ"ו.(שבת מסכת ואיתא ב
ואת אשתו לקחת לך  ב("י-)שמואל בודריש בזכותיה דדוד, כתיב 

, דא"ר )קדושין תופסת בה שאינה אשת איש(ן יש לך בה לאשה, לקוחי
שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל היוצא למלחמת בית דוד גט 

שנאמר  )על תנאי שאם ימות תהא מגורשת מעכשיו(כריתות כותב לאשתו, 
ואת עשרת חריצי חלב האלה תביא לשר האלף,  ז("י-)שמואל א

ערובתם,  ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ערובתם תקח, מאי
)היינו קידושין תקח תבטל ע"י תני רב יוסף דברים המעורבין בינו לבינה, 

מסכת עיי"ש, והקשו המפ' מהא דאיתא ב גט שתביא להם מן המלחמה(
בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא  )דף צ.(גיטין 

א"כ מצא בה דבר ערוה, שנאמר כי מצא בה ערות דבר 
הגט שנתן אוריה, כיון דהתם לא היה עיי"ש, ולפי"ז לא מהני 

 שום ערות דבר, וא"כ תקשי איך נשאה דוד לאשה עכ"ק.
 

מסכת כתב לתרץ, דהנה התוס' ב )אות י'(ובספר חידוד ופלפול 
ד"ה מה מביאין קושית הירושלמי, דאי אין מגרשין  )שם(גיטין 

אלא א"כ מצא בה דבר ערוה, א"כ למה איצטריך קרא דלא 
ון לשוב לקחתה, תיפ"ל דבלא"ה אסורה לו יוכל בעלה הראש

משום סוטתו עכ"ק, אך י"ל לפימש"כ הפנ"י דבית שמאי ס"ל 
דרק כשמגרשה בעל כרחה אז לא מהני אלא א"כ מצא בה 
דבר ערוה, משא"כ אם מגרשה מדעתה גם בית שמאי ס"ל 
דאפשר לגרשה אפילו בלי דבר ערוה עכ"ד, ולפי"ז שפיר 

דאוריה גירש את בת שבע נשא דוד את בת שבע, כיון 
מדעתה, דבשעת מלחמה היה, ושפיר אמרינן כל האומר דוד 

 חטא אינו אלא טועה עיי"ש.
 

אך כ"ז א"ש אם נחלק בין מדעתה לבע"כ, דמדעתה מודה 
ב"ש דאפשר לגרשה גם בלא מצא בה ערות דבר, אבל אם לא 
נחלק ואמרינן שב"ש ס"ל דאפילו מדעתה לא יגרש אלא 

דבר, חזרא הקושיא למקומה דגט דאוריה במצא בה ערות 
ל"ה גט, וא"ת הא מוכרח לנו לחלק בין מדעתה לבע"כ מכח 
קושיא הנ"ל, דלמ"ל קרא דלא יוכל בעלה הראשון לשוב 
לקחתה, תיפ"ל דאסורה משום זונה, ע"ז י"ל כמו שתירץ 
הירושלמי, דהקרא אתיא לעבור עליו בלאו, דמכח איסור 

גרידא, משא"כ במחזיר גרושתו סוטה ליכא אלא איסור עשה 
איכא לאו עיי"ש, ולפי"ז אינו מוכח כלל החילוק לחלק בין 
היכא דגרשה מדעתה או דגרשה בע"כ, ואף מדעתה ס"ל 
לב"ש דלא יגרש אא"כ מצא בה דבר ערוה, והדקל"ד היאך 

 נשא דוד את בת שבע כיון דגט דאוריה לא הוי גט.
 

בו התוס' דאפילו בספק ד"ה מאי כת )דף י"א:(יבמות מסכת אך ב
סוטה נמי איכא לאו להחמיר, דאם בא עליה בעלה בדרך 
לוקה, לפי"ז הדרא הקושיא דלמ"ל קרא לאסור מחזיר 

גרושתו, כיון דבלא"ה אסורה משום איסור סוטה, וע"כ דצ"ל 
כמש"כ הפנ"י לחלק דהיכא דמגרשה מדעתה ס"ל לבי"ש 

 .דמותר לגרשה אף דלא מצא בה דבר ערוה
 

כתב, דזה אי בסוטה ספק  )הדרן עמ"ס גיטין(הדרת בנימין  ובספר
איכא איסור עשה או איסור לאו, תליא בפלוגתת הרמב"ם 
והרשב"א, אי בספיקא דאורייתא מה"ת אזלינן לקולא או 
לחומרא, דא"א דאזלינן לקולא, י"ל דבסוטה ספק ליכא אלא 
איסור עשה, דהא אי לאו דחידשה התורה דאסור הו"א 

לגמרי, וע"כ אין לך בו אלא חידושו דאיכא בה דמותרת 
איסורא דאורייתא אבל מנ"ל לרבות לאו, משא"כ למאן דס"ל 
דספיקא מה"ת לחומרא, א"כ על איסור בעלמא לא בעינן 
קרא, דמי גרע משאר ספיקא דאסור מה"ת, וע"כ דקרא אתיא 

 .לאיסור לאו עיי"ש
 

ומרא, היוצא לנו מזה דאי ס"ל ספיקא דאורייתא מה"ת לח
ובסוטה ספק איכא איסור לאו, אז ל"ש לתרוצי דלכן צריך 
קרא לאסור מחזיר גרושתו, כי היכא דלעבור עליו בלאו, דהא 
גם בסוטה איכא איסור לאו, ועכצ"ל כמש"כ הפנ"י לחלק בין 
היכא דמגרשה מדעתה למגרשה בע"כ, דאז גם ב"ש ס"ל 

"כ דמותר לגרש את אשתו אף דלא מצה בה דבר ערוה, משא
אי ס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, ובספק סוטה ליכא 
אלא איסור עשה, שפיר י"ל כמו שמתרץ הירושלמי דהקרא 
אתיא לעבור עליו בלאו, ואף היכא דמגרשה מדעתה ס"ל 

 .לבי"ש דלא יגרש את אשתו אלא א"כ מצא בה דבר ערוה
 

מיתות ומעתה מבואר דברי הגמרא, דכשהיו עוסקין בארבע 
י ישראל במעשה העגל בסייף, , וקשה למה נדונו בנבית דין

לתם את התורה מחמת וצ"ל דכיון דעבדו העגל וחזרו מקב
חזרו להיות דינם כבן נח, וכיון דטענת מודעא  טענת מודעא 

ובספק סוטה מהני, ע"כ דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, 
שפיר י"ל כמו שמתרץ הירושלמי וליכא אלא איסור עשה, 

לעבור עליו בלאו, ואף היכא דמגרשה מדעתה  דהקרא אתיא
ס"ל לבי"ש דלא יגרש את אשתו אלא א"כ מצא בה דבר 

, ומעתה לא חלו הגיטין שנתנו במלחמת בית דוד, ולכן ערוה
כעת באו להקניט לדוד ואמרו לו הבא על אשת איש מיתתו 

 במה ודו"ק.
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