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 וילך -צבים נפרשת 
 זשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם ראשיכם 
שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל: טפכם 
נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב 
מימך: לעברך בברית ה' אלקיך ובאלתו אשר ה' 

 ,הלכה ש רבה,רואיתא במד אלקיך כרת עמך היום:
אדם מישראל שלא התפלל תפלת השחר, או תפלת 

פלת המנחה, הרבה פעמים שלא פנה מוסף, או ת
להתפלל, או מקוצר שהיה עושה צרכיו, או שהיה 
מהלך בדרך ושכח להתפלל, איזו שעה מותר לו 

 ,תפלת השחר עד חצות ,להתפלל וכו', כך שנו חכמים
תפלת הערב אין לה קבע  ,תפלת המנחה עד הערב

 עיי"ש, וצ"ב שייכות הלכה זו לפרשתן.  וכו'
 

 )ח"א דף ס"ג(כ בשפע חיים ירח האיתנים והנבס"ד, עפימש"
במי שלא התפלל אי יש הוא דשאלת המדרש  ,לפרש

כתב, טעה ולא  )סי' ק"ח(תשלומין לתפלתו, דבטור או"ח 
התפלל שחרית מתפלל מנחה שתים וכו', כתב בה"ג טעה 
      ולא התפלל ערבית יתפלל שחרית שתים, שכח ולא 

ו', רצונו התפלל ערבית ושחרית יתפלל במנחה שלוש וכ
      זמן שלא עבר היום יש תשלומין לתפלותיו,  לומר כל 

   אבל הרשב"ם כתב שאין תשלומין אלא כשנזכר בזמן 
תפלה ראשונה שאחריה, אבל לא נזכר עד שעבר זמן ב' 

 )סעיף ד'(תפלות אין לו תשלומין וכ"כ הרמב"ם וכו', ובשו"ע 
  .פסק המחבר כהרשב"ם

 
   יסר כמה שאל המדרש ונסתפק היאך הדין בח זה לוע

תפלות אם גם אז מהני תשלומין, וז"ש הרבה פעמים שלא 
פנה להתפלל וכו', ושאל עוד או שהיה מקוצר שהיה עושה 
צרכיו, היינו דגם את"ל דבב' תפלות לא שייך תשלומין שמא 
בגווני דהוה אונס וכו' אפילו לכמה תפלות איכא תשלומין, 

וכו' תפלת השחר עד חצות דוקא  כמים,חנו שך והשיב כ
דס"ל להמדרש שאין דין תשלומין בתפלה כל עיקר ואף 

 בנאנס, ולא כגמ' דידן.
 

ולכאורה יש לומר דזה אי שייך תשלומין לתפלה תליא 
ברכות מסכת בפלוגתת ר' יהושע בן לוי ור' יוסי ברבי חנינא ב

אי תפלות אבות תקנום או כנגד תמידין תקנום עיי"ש,  )דף כ"ו:(
אמרינן דאבות תקנום, וכי מחמת כן דלכאורה יש לעיין אי 

נתחייבו בניהם אחריהם בחיוב גמור, והרי מצינו דקיים 

ואפי"ה חזר  ,ע"ה כל התורה עד שלא ניתנהבינו אברהם א
הקב"ה ונתן התורה לישראל בסיני, ומשמע דבשביל קבלת 

  .ע"ה עדיין לא חל החיוב על זרעו אחריובינו אברהם א
 
קיימו האבות, ולפי"ז דלא שייך חיובא מחמת ש לומר שוי

   אלא דחכמים הם  התורה ןי"ל דלא הוי חיוב תפלה מ
שחייבו להתפלל אותן התפילות שיסדו האבות, אבל למ"ד 

י"ל דס"ל דילפינן מקרא ולעבדו  ,תפלות כנגד תמידין תקנום
ולעבדו  )פרשת עקב פיסקא מ"א(בכל לבבכם כדאיתא בספרי דברים 

ה ממש וכו' וכן בכל לבבכם זו תפלה, או אינו אלא עבוד
    בדוד הוא אומר תכון תפלתי קטורת לפניך וכו' עיי"ש, 

ולעבדו בכל לבבכם איזהו  )דף ב.(תענית מסכת וכ"ה בריש 
עבודה שבלב זו תפלה עיי"ש, ונראה דמקרא אתינן לה 
דתפלה במקום קרבן, ומשו"ה כנגד תמידין תקנום ותפלה 

  .התורה ןמהוה 
 

תקנום ס"ל דחיוב  ולפי"ז בהא קמיפלגי דמ"ד תפלות אבות
תפלה רק מדרבנן, משא"כ למ"ד דכנגד תמידין תקנום ס"ל 

 דחיוב תפלה מה"ת.
 

ולפי"ז י"ל דכל ענין תשלומין בתפלה לא שייך אלא למ"ד 
דתפלה אבות תקנום, דלדידיה תפלה הוה מדרבנן ושפיר י"ל 
   דחכמים תיקנו גם דין השלמה, משא"כ למ"ד דכנגד 

ה"ת, מסתברא דכמו לגבי קרבן תמידין תקנום ותפלה הוא מ
אמרינן אם עבר זמנו בטל קרבנו ואין בקרבנות דין תשלומין, 

  י"ש בשפע חיים.ן תפלה עיכמו"כ י"ל לעני
 

    ותפלות כנגד תפלה מה"ת  י ס"לוהיוצא לנו מזה דא
י מרינן דלא מהני תשלומין, משא"כ אאז אתמידין תקנום 

דתשלומין  י"לותפלות אבות תקנום, דתפלה מדרבנן  ס"ל
 מהני לתפלה.

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

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

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

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



 

 ב 

   כתב  ה"א(-)פ"אתפלה  ותכובספר בנין שלמה על הרמב"ם הל
פריך  (שם)קידושין מסכת דהנה ב לתרץ קושית התוס' הנ"ל,
יהושע, ולא, הא עבדא דאיהו לא  הגמרא על ר"ה בריה דרב

ולא היא, ישראל  ,מצי מקבל גיטיה ושליח מצי משוי, ומשני
  , עבד )שיהיו הן עובדים את העבודה( קרבנות כלל תלא שייכי בתור

      נראין הדברים שהעבד מקבל גיטו  ,דתניא ,שייך בגיטין
ות )אם אינו מקבל גיטו משום דלא יצא הגט מרששל חבירו מיד רבו של חבירו 

רבו מקבל הוא גט לחברו שאינו עבדו של רבו אלא של איש אחר דהא יצא הגט לרשות שאינו 

הרי  ,עיי"ש )אם היו שניהם של איש אחד( אבל לא מיד רבו שלו, שלו(
מזה דאם שייך במקצת אותו דבר הו"ל בגדר מצי עבד דמצי 
משוי שליח, ולפי"ז למ"ד דתפלות כנגד תמידין תקנום, א"כ 

רבנות דהרי רמיא עליה חובת י איתנייהו בתורת קישראל נמ
וא"כ י"ל דמשו"ה כהני הוי שלוחי דידן כיון דכל  תפלה,

ישראל נחשבו בגדר איתנייהו במקצת תורת קרבנות משום 
דתפלות כנגד תמידין תקנום והו"ל התפלה כעין עבודה, ועיין 

דלחד פירושא ואשי ישראל הכוונה  )סי' ק"כ סק"א(בטו"ז או"ח 
אשי ישראל,  ל התפילות, דתפילה דהוא נגד הקרבנות נקראע

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

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

הנים הוי שלוחי דרחמנא, מידי דלא מצי עביד, וע"כ ס"ל דכ
אבל הגמ' בנדרים קאי להמ"ד דתפלות כנגד תמידין תקנום, 
והו"ל בכלל מצי עביד, ולכן שפיר איבעיא ליה אי הוה 
שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא עיי"ש, וכ"כ בספרו חכמת 

עיי"ש, והיוצא לנו מזה דאי ס"ל  )דף שכ"ז.(התורה פ' לך 
שלוחי י"ל דכהנים הוה דתפלות כנגד תמידין תקנום, אז 

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

 
אמר רב הונא בריה דרב יהושע, הני כהני שלוחי הנה מהא דו

דרחמנא נינהו, דאי אמרת שלוחי דידן נינהו מי איכא מידי 
משמע ש, דאנן לא מצינן למיעבד ושלוחי דידן מצי עבדי עיי"

 .וכו' הויא סברא שאין עליה חולק דסברת מי איכא מידי מזה
 

אמנם בספר גבורות שלמה מהגאון ר' שלמה קלוגער זצ"ל 
אהא  )דף ל"ה:(נדרים מסכת כתב, דלפימש"כ הר"ן ב )פרשת ויקרא(

דבעי הגמרא אי כהנים שלוחי דידן נינהו או דרחמנא, אע"ג 
כא מידי דאסיקנא ביומא דבודאי הוי שלוחי דרחמנא דמי אי

    דאנן לא מצינן למיעבד ושליח מצי עביד, מ"מ רצה 
לפשוט ממשנה או מברייתא עיי"ש, ולפי"ז ע"כ דאין זה כלל 
גמור, דאם היה זה דבר פשוט למ"ל לפשוט ממשנה או 
מברייתא, ובע"כ דאין זה פשוט כ"כ עיי"ש, ועיין בספר 

מסכת גבורות שמונים שכתב בכמה אותיות דראב"י דס"ל ב
חולק ג"כ על הך כללא דמי  ,בעלים מפגלין )דף מ"ז.( זבחים

 איכא מידי עיי"ש.

כתב להוכיח דאין זו סברא  )אופן ה'(ומו"ר בספרו בנין צבי 
זר ששימש  ,)דף ל"ג:(יבמות מסכת איתא בדברורה לכו"ע, 

בשבת יש כאן משום איסור זרות ומשום שבת, ופריך הגמ' זר 
טה כשרה בזר וכו', ששימש בשבת במאי, אי בשחיטה שחי

ופרש"י ואין כאן זרות עכ"ל, ומשמע מלשונו דרק איסור 
זרות ליכא, הואיל ושחיטה כשרה בזר, אבל משום איסור 
שבת מיהא איכא, מבואר מזה דאף דהזר רשאי לשחוט זהו 
דוקא בימות החול, אבל ביום השבת אסור, והיינו משום דלא 

אבל לא  הותרה מלאכת שבת במקדש אלא לכהנים בלבד
  .לזרים, ואפילו גבי שחיטה דכשרה בזרים

 
 'מסכתב דכן מוכח להדיא מהא דאיתא בבבית מאיר  םשו

תנו רבנן ובת איש כהן כי תחל לזנות,  יכול אפילו  )דף נ:(סנהדרין 
ת"ל לזנות בחילולין שבזנות הכתוב מדבר  ,חללה את השבת

פילו חיללה שבת, איתא, אמר מר יכול א )דף נ"א.(וכו', ולהלן 
)והיכי ס"ד דהקל בה הכתוב משאר חיללה שבת בת סקילה היא  ,ופריך הגמ'

הא מני ר"ש היא דאמר שריפה  ,, אמר רבאבנות ישראל לידון במיתה קלה(
חמורה, סד"א הואיל ואחמיר בהו רחמנא בכהני דרבו בהו 

מאי שנא מיניה  ,מצות יתירות תידון בשריפה קמ"ל, ופריך הגמ'
, ומשני, סד"א איהו )לענין שבת למה יחמיר לנו בנקיבות יותר מן הזכרים כהנים(ה דידי

)ומשו"ה היכא דלא אשתראי ליה מיהו לא תחמיר דאשתריא ליה שבת לגבי עבודה 

, היא כיון דלא אשתריא שבת לגבה אימא תידון בשריפה עליה(
קמ"ל, וקשה דהא קיי"ל דשחיטה כשרה גם בנשים כמבואר 

, וא"כ הדקל"ד מאי שנא מיניה דידיה, )דף ל"א:(ים זבח 'מסב
 ובהכרח צ"ל דבשבת מותרת העבודה רק בכהן בלבד עכ"ד.

 
, )כלל פ"ב סי' א'(הרא"ש  'שהעתיק לשון ת )סי' מ"ד(ועיין בשו"ת חכ"צ 

לענין נאמנות האב על בנו, שכתב ע"ז הרא"ש שסומכין על 
חט ומבעיר בשבת האב, ואם הוא זכר יקריב על גבי המזבח ושו

עכ"ל הרא"ש, והגיה ע"ז החכ"צ דשוחט דנקט הרא"ש לאו 
דוקא דהא קיי"ל דשחיטה כשרה בזר, אלא רצה לומר מקטיר 
ומבעיר עיי"ש, ומוכח מזה דהחכ"צ ס"ל דזר יכול לשחוט 

ציין ע"ז דכן  )שם(יבמות  'מסלכתחלה אפילו בשבת, וברש"ש ב
שחט ישראל וכו'  דתנן התם )דף ס"ד.(פסחים  'מסמשמע ב

כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת, הרי דגם בשבת היה ישראל 
שוחט הפסח עיי"ש, ולפי"ז צ"ב מה דמשמע מדברי רש"י 
דבשבת לא הותרה שום עבודה במקדש אלא לכהנים בלבד, 
וכתב דיש לדחות דאולי פסח שאני כיון דלכתחלה מצות 

  .בצ"ע וסיים )דף ז:(פסחים  'מסהשחיטה בבעלים כמבואר ב
 

ד"ה והתוספות,  )פ"ו ה"י(ועיין בשער המלך הל' ביאת המקדש 
דנקט בפשיטות דס"ל לרש"י דאע"ג דאמרינן שחיטה כשרה 
בזר זהו דוקא בחול אבל בשבת אסור לזר לשחוט עיי"ש, 

, ושו"ת )שם(והאריכו בזה האחרונים, עיין בערוך לנר ביבמות 
בשולי  )סי' י"ב(חאו"ח  צ", ושו"ת בי)ח"ג סי' קכ"א(שו"מ מהדו"א 

ומו"ר בספרו בנין  )סי' קכ"ח(המכתב, ושו"ת חדות יעקב תנינא 
 .)ח"א סי' נ"ז אות ח'(צבי המיוסד על גמרא זו, ובשו"ת בנין צבי 



 

 ג 

דלשיטת רש"י הנ"ל דזר  ,)פרשת ויקרא(והקשה בספר כלי חמדה 
א"כ איך הקרבן פסח דוחה שבת, הא כל אינו שוחט בשבת, 

איהו לא מצי עביד לא מצי משוי שליח, וע"כ מזה מידי ד
ראיה דאף אם איהו לא מצי עביד עכ"ז מצי למיעבד שליח, 
הרי דאיכא מאן דלא ס"ל הך סברא דמי איכא מידי וכו' 

דלשיטת רש"י דזר אינו שוחט ולפי"ז כתב בבנין צבי עיי"ש, 
בשבת, י"ל דלא ס"ל הך סברא דמי איכא מידי וכו', ולפי"ז 

 .עיי"ש כהנים הוי שלוחי דידןי"ל ד
 

והנה המפ' האריכו בדברי רש"י הנ"ל דאף דשחיטה כשרה 
בזר עכ"ז בשבת אינו רשאי לשחוט, דלכאורה אינו מובן כלל 
ההבדל בזה בין ימות החול לשבת, דהרי עצם השחיטה 
מותרה בשבת ומחויבת לצורך הקרבן, וא"כ כיון דשחיטה 

לשחוט בשבת עד כדי כך  כשרה בזר, מהיכי תיתי שיהא אסור
 דאמרינן דאם שחט חילל את השבת.

 
ד"ה ומה שנראה לבאר,  (אות ה') ויקרא וכתב הכלי חמדה פרשת

עפי"מ ששמע בשם האבני נזר שהעיר דאמאי מותרין לשחוט 
את הקדשים בשבת בכל מעשה השחיטה, לפימש"כ היראים 
להוכיח דחתיכת העור ותחלת השחיטה אינו מום, ונודע 

 )דף י"ד.(חולין מסכת כ הרמב"ם בפירוש המשניות במש"
דהמשנה דהשוחט בשבת שחיטתו כשרה מיירי רק בשוגג 
דאי במזיד הו"ל מומר דשחיטתו פסולה, וכתב ושמא תאמר 
ולמה לא תהא שחיטת מזיד בשבת כשרה, הואיל ואינו מחלל 
שבת ואין שחיטתו פסולה אלא אחר גמר השחיטה, ואם 

יה הוא שיהיה אסור, דע שמשיתחיל שחט אח"כ שחיטה שנ
לעשות חבורה בצואר הבהמה הוא מחלל שבת קודם 

  .שישחוט שום דבר מן הושט והגרגרת וכו' עיי"ש
 

מבואר מזה דמיד בתחילת השחיטה הו"ל מחלל שבת, וא"כ 
ת, הא תמוה מפני מה רשאי לעשות גם תחלת השחיטה בשב

הוי בעל דבכה"ג לא  בתשרב אפשר להתחיל ולחתוך עוד מע
רב בשבת, וכל מלאכה דאפשר לעשותה מעמום, ולשחטה 

  .אינו דוחה את השבת בתש
 

דכיון דאישתרי שבת לגבי עבודה הו"ל כמו  ,ומתרץ האבנ"ז
ציצין שאין מעכבין שחוזר עליהן כל זמן שלא פירש, ולכן 
שפיר מותר כל השחיטה בשבת, דאע"ג די"ל דשאני התם 

ה, משא"כ הכא בתחלת שכבר ניתן שבת לדחות לגבי מיל
השחיטה שעדיין לא ניתן לחלל שבת, מ"מ י"ל דכיון 
דאישתרי שבת לגבי עבודה אין לחלק בכך כיון דהוי במעשה 

  .הותרה כל השחיטה מתחלתה עד סופה אחת שפיר
 

ולפי"ז כתב הכל"ח די"ל דזהו סברת רש"י דזר אסור לשחוט 
ם בשבת אף דשחיטתו כשרה, מ"מ לא הותרה אלא לכהני

בלבד, אעפ"י דמה שכשר בו בודאי גם אצלו דוחה כמו כל 
הדברים שדוחין שבת במה שכשרים בו זרים, אבל כל הני 

מותרין רק מכח דחויה ולא בגדר הותרה, ולכן כיון דלגבי 
הזר הוי רק בגדר דחויה שוב תחלת השחיטה אינו דוחה את 
השבת, שהרי היה אפשר להתחיל לשחטו מערב שבת, דדוקא 

ן שהותרה אצלו כל עבודת הקרבנות שייך לומר הואיל לכה
ואשתרי אשתרי נמי תחילת השחיטה, משא"כ בזר שהוא 
מדין דחויה לא הותרה אצלו תחילת השחיטה, ולכן זר 

 ששחט בשבת חייב משום שבת על תחילת השחיטה עכ"ד.
 

כתב, דמש"כ  )סי' ז'(ובשו"ת בית שמואל אחרון חיור"ד 
צת סימנין הוא מחלל שבת, משום הרמב"ם דבשעה ששחט ק

, אמר שמואל, השולה דג מן הים )דף ק"ז:(דאיתא במסכת שבת 
בין סנפיריו  )כרוחב סלע(כיון שיבש בו כסלע  )שהיה ניצוד ועומד מבעוד יום(

עיי"ש, וה"נ בשוחט קצת  )משום נטילת נשמה שאין יכול לחיות עוד(חייב 
ה מחיים ולא סימנין והוושט נקיבתו במשהו, והוי טריפ

, וטריפה אינה חיה, וכיון )סי' ל"ג(נבילה כמש"כ הש"ך יור"ד 
שהתחיל לשחוט את הוושט והוי טריפה, ממילא אי אפשר 
לחיות עוד וחייב משום נטילת נשמה, וכתב שם דלמ"ד 
טריפה חיה לא נתחייב משום נטילת נשמה בקצת שחיטת 

 הוושט עיי"ש. 
 

המשניות דבהתחלת מבואר מזה דדברי הרמב"ם בפירוש 
השחיטה הוי מחלל שבת הוא רק למ"ד טריפה אינה חיה, ואז 
יש מקום לחלק בין שחיטה בזר לשחיטה בכהן בשבת, 
משא"כ למ"ד טריפה חיה אינו נעשה מומר בהתחלת 
השחיטה, ושוב אין סברא לחלק בין זר לכהן, וי"ל דגם זר 

 מותר לשחוט בשבת.
 

רבנן, כשהוא אומר מן הבקר  , תנו)דף ה:(ואיתא במסכת מנחות 
למטה שאין ת"ל, אלא להוציא את הטריפה, ופריך והלא דין 

, ומה בעל מום שמותר להדיוט )דטריפה לא תקרב ולמה לי קרא(הוא 
אסורה לגבוה, טריפה שאסורה להדיוט אינה דין שאסורה 
לגבוה וכו', ופריך כלאים יוכיח שאסור להדיוט ומותר 

הותר מכללן אצל הדיוט בציצית לגבוה, מה לכלאים שכן 
וכו', אלא מה לבעל מום שכן מומן ניכר, תאמר בטריפה 

וכו', ופריך טריפה מהכא נפקא  )דהיינו טריפה בבני מעיים(שאינה ניכר 
מהתם נפקא, מכל אשר יעבור תחת השבט פרט לטריפה 
שאינה עוברת וכו', ומשני חד לנטרפה ולבסוף הקדישה, וחד 

טרפה, דהו"א דוקא נטרפה ולבסוף להקדישה ולבסוף נ
 הקדישה דבעידנא דאקדשה לא הוה חזיא הוא דאסורה, אבל

הקדישה ולבסוף נטרפה דבעידנא דאקדשה הוה חזיא אימא 
 תתכשר קמ"ל עיי"ש. 

 
בשם מחבר  )פרשת תצוה דף רפ"ז(והקשה בספר אור חדש עה"ת 

אחד, הלא מסקינן דעל טריפה הניכרת לא צריך קרא דמוכח 
ו מן בעל מום, רק כי איצטריך קרא על טריפה שאינה בק"

ניכרת עד לאחר שחיטה, וא"כ השתא מנא ידעינן אם נטרפה 
  .ולבסוף אקדשה או אקדשה ולבסוף נטרפה עכ"ק



 

 ד 

וכתב האור חדש לתרץ, דבנטרפה ולבסוף אקדשה שפיר נוכל 
לידע כגון שהקדישה ושחטה בתוך ג' ימים, ונמצאת נקב 

דידוע דשלשה ימים קודם  )והוגלד פי המכה( בהמסס ובית הכוסות
)סי' רל"ד ובחו"מ  )סי' פ"א ס"ב(השחיטה נעשית כדאיתא ביור"ד 

 , רק דעדיין קשה מנא ידעינן אקדשה ולבסוף נטרפה.סי"א(
 

אך גם זה נוכל ליישב בשתי פנים, אופן א', דכוונת הש"ס אי 
ו הוה כתב רק חד קרא, הוה מוקמינן דוקא באופן שידוע לנ

בודאי שנטרפה ולבסוף הוקדשה, כגון שהוגלד פי המכה, 
אבל בספק אמרינן שמא נטרפה אחר ההקדש ומותרת מספק, 
דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא כסברת הרמב"ם בהל' 

, לכך איצטריך עוד קרא דאף בספק אסור, הי"ב(-)פ"טטומאת מת 
דאף אם הוא נטרפה לאחר ההקדש אסורה, אך לדינא 

ל דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא נסתר דהרשב"א דס"
אופן זה, דלא איצטריך קרא למעט ספיקא, כיון דבלא"ה 
ספיקא דאורייתא לחומרא, ואופן הב' י"ל דידעינן לה 
דאקדשה ולבסוף נטרפה, כגון שאקדשה ושהתה י"ב חודש, 

 ובודאי דנטרפה אחר זה דטריפה אינה חיה י"ב חודש עכ"ד.
 

פלוגתא טריפה חיה או אינה חיה  מבואר מזה דיש לומר דהך
תליא אי ס"ל ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא או לחומרא, 
דאי אמרינן כאופן א' וע"כ כשיטת הרמב"ם דספיקא 
דאורייתא מה"ת לקולא וי"ל דטריפה חיה, אבל אי ס"ל 

 ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, עכצ"ל דטריפה אינה חיה.
 

כתב וז"ל, נקדים  אמר הנ"ל()ד"ה א"נ י"ל מובתורת משה להחת"ס 
לפרש לשון הפסוק אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם, 
פירוש אתם היום במדרגה העליונה שמגיע עד ה' ממש, ועל 
ידי מה זכיתם לכך לעברך בברית ה' אלקיך וגו', על ידי 
שעשית העגל ועברת על כל הברית והאלה אשר ה' אלקיך 

בכל האלות האלה, ועל ידי כרת עמך היום, ונתחייבת כבר 
שעשית תשובה נתעלית כל כך כי מגעת עד כסא הכבוד, 
ומסיים למען הקים אותך היום לו לעם, פי' זאת העבירה 
היתה למען הקים אותך היום לעם, פי' להורות תשובה, כמו 

, לא היו ישראל ראוים לאותו )דף ד:(שאחז"ל במסכת ע"ז 
 מעשה אלא להורות תשובה עכ"ל.

 
האריכו המפ' לדון אי על חטא ע"ז מהני תשובה, עיין ה והנ

שהביא מספר תאוה  )דף פ"ו:(יומא עמ"ס בספר כפות תמרים 
לעינים דפליגי בכך אמוראי, דא"ר לוי גדולה תשובה שמגעת 
עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך, ורי"א עד 
ולא עד בכלל, דפליגי אם מועיל תשובה על ג' עבירות 

חמורות, דמ"ד עד ועד בכלל ס"ל דתשובה מהני על כל ה
חטא ופשע, ואפילו פגע באמונת ה' מהני תשובה, ואידך ס"ל 

 ש.שובה ולא עד בכלל עיי"דרק עד לחטאים הללו מועיל ת
 

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

כתב הטעם דעל חטא דע"ז לא מהני בתשובה, לפי"מ  (מטות
גדולה תשובה  ,א"ר יוחנן ,)דף פ"ו:(יומא מסכת דאמרינן ב

, שנאמר לאמר )לא יוכל בעלה הראשון וגו'(שדוחה את ל"ת שבתורה 
הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר 

רעים  הישוב אליה עוד הלא חנף תחנף הארץ ההיא ואת זנית
רבים ושוב אלי נאם ה' עיי"ש, ולפי"ז הטעם דמועיל תשובה 
על עבירה משום דאמרינן דעשה דתשובה דוחה הל"ת 
דעבירה, וכ"ז תינח בשאר עבירות דליכא רק מעשה העבירה, 
דהמחשבה ל"ה עבירה, דמחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה 

וליכא רק חד ל"ת  ,)דף ל"ט:(קידושין מסכת למעשה כדאיתא ב
משא"כ בע"ז פיר אמרינן דהעשה דתשובה דוחה הלאו, ש

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

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

שמע לך אפילו כשגלוי לך לבד דהיינו זולת ה', דכן מ
במחשבת לבך עיי"ש, נמצא דבחטא דע"ז יש בה ב' לאוין, 
מה שחשב לעבוד ע"ז, ועצם המעשה שעבד לע"ז, וכיון 
דאמרינן דאין עשה דוחה שני לאוין לכן אמרינן דעל חטא 

 דע"ז לא מהני תשובה עיי"ש.
 

בזה, אך זה אי עשה דוחה ב' לאוין או אינו דוחה האריכו 
ד"ה ל"ת שיב"כ כתבו, בהא  )דף ג:(דהתוס' במסכת יבמות 

סד"א תיתי אחות אשה במה  )דף ז:(דאמרינן במסכת יבמות 
מצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דעדל"ת שיב"כ, 
דא"כ מה פריך מי דמי התם חד איסורא הכא תרי איסורא, 

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

ל תרי מאשת אח דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן דלא דמי דהו"
 איסורי, הרי מזה דעדל"ת לא אמרינן רק בחד לאו. 

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

)דף ילפינן דעשה דוחה שני לאוין מהא דאמרינן במסכת נזיר 

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.(ואף לשיטת רש"י במסכת ברכות 
הותרה, מ"מ גם בכה"ג מצינן למילף דין עדל"ת לרבא דס"ל 

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

 



 

 ה 

די"ל דלכן לא ילפינן  ,בכת נ"ט(-)שער נ"חובספר מאה שערים 
דאיסור מטומאה לא  )דף ק"ג:(דמבואר במסכת יבמות  ,מהתם

' לאוין ממה ילפינן עיי"ש, ולכן אין ללמוד עדל"ת אף בב
  .דאיסור מטומאה לא ילפינן דולגדדחי טומאה בנזיר וכהן 

 
אך לפי"מ שכתב רש"י הטעם דלא ילפינן מטומאה משום 

פינן, ולפי"מ דאיתא דטומאה הוה חידוש ומחידוש לא יל
מאן דיליף לביטול איסורין  דאיכא ,)דף צ"ח:(במסכת חולין 

ואיכא מאן דיליף ביטול בס', ושניהם לא למדוה אלא במאה, 
מזרוע בשלה, ובהמשך שם מביא הגמ' דר' יהודה יליף דמין 
במינו אינו בטל מדכתיב ולקח מדם הפר ומדם השעיר וכו', 

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

 )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 

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

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

וחומרא שפיר גמרינן מיניה דכ"ש הוא, ומה איל נזיר דאקיל גביה לא אקיל אלא במאה או בששים 

ינן ביטול טעם כשאר בטולי כש"כ באיסורי אחרינא, דמדאורייתא כלומר אי לאו מהאי גמרינן ומשו

, הרי דהא דמחידוש דאורייתא, ברובא הוה לן לבטולי כדכתיב אחרי רבים להטות(
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 

נה להחמיר דשאני הכא דחידוש הוא אבל קולא שפיר נוכל מי
  .ללמוד מינה

 
ולפי"ז אי אמרינן דהא דטומאה הוה חידוש היינו לחומרא 

ילף מהא דמת מצוה א"כ שפיר נוכל ללמוד מינה לקולא, ונ
דעשה דוחה ב' לאוין, והא דטומאה  דולגדוחה לנזיר וכהן 

ברה"י  הוה חידוש י"ל דהוא משום דקיי"ל ספק טומאה
לחומרא וברה"ר לקולא, דלא מצינו בכה"ת שישתנה הדין 
בין רה"י לרה"ר, דממנ"פ אם בספק טומאה 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
 

ז י"ל דהא אם טומאה הוה חידוש לחומרא או לקולא ולפי"
תליא בפלוגתת הראשונים אם ספד"א מה"ת לחומרא או 
לקולא, דאי ס"ל 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 

ו"ל החידוש לחומרא דמטמאינן טמא, ומעתה בטומאה ה
בספק ברה"י, אך אי ס"ל בכה"ת דספיקא לחומרא, א"כ ליכא 
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 
גתא אי בספיקא דאורייתא אזלינן מה"ת לקולא או בפלו

לחומרא, דאי ס"ל דספד"א מה"ת לקולא, והחידוש הוא 
דבספק טומאה ברה"י אזלינן לחומרא, א"כ הוה החידוש 
לחומרא ושפיר גמרינן מינה לקולא, ולפי"ז י"ל דילפינן מהא 

מטמאין למת מצוה דבעלמא גדול דאמרינן דנזיר וכהן 
ה ב' לאוין, אך אי ס"ל דספד"א מה"ת אמרינן דעשה דוח

לחומרא, והחידוש הוא דברה"ר אמרינן דספק טומאה טהור, 
וא"כ החידוש הוא להקל, ולא גמרינן מינה מידי להקל, 

דעשה דוחה ב' לאוין גדול ומעתה אין לנו ללמוד מנזיר וכהן 
 דטומאה הוה חידוש עכ"ד.

 
תם ומעתה יבואר שייכות שאלת המדרש להכא, דכתיב א

נצבים היום כולכם דאעפ"י שהכעסתם הרבה למקום בעונות 
חמורים מ"מ היה לכם תקומה ותקנה בתשובה, ומוכח 

ומשום דס"ל עשה דוחה דתשובה מהני אף על חטא דע"ז, 
מטמאין גדול דילפינן מהא דאמרינן דנזיר וכהן שני לאוין, 

ומינה  למת מצוה דבעלמא אמרינן דעשה דוחה ב' לאוין,
יקא דאורייתא מה"ת לקולא, וס"ל טריפה חיה, דס"ל ספ

ולפי"ז אינו נעשה מומר בתחלת השחיטה, ואין סברא לחלק 
ומעתה ס"ל בין זר לכהן, וי"ל דגם זר מותר לשחוט בשבת, 

דאנן לא מצינן למיעבד ושלוחי דידן מצי מי איכא מידי 
, וע"כ דכהנים הם שלוחי דרחמנא, ותפלות אבות עבדי

ל דתשלומין מהני לתפלה, ולכן נתעורר תקנום, ומעתה י"
לשאול במי שלא התפלל אם יש תשלומין לתפלתו, והשיב 
המדרש דאין לו תשלומין, דשפיר י"ל דהוי בכלל מצי עביד, 
דתפלות כנגד תמידין תקנום, א"כ ישראל נמי איתנייהו 

וא"כ י"ל  רבנות דהרי רמיא עליה חובת תפלה,בתורת ק
ידן כיון דכל ישראל נחשבו בגדר דמשו"ה כהני הוי שלוחי ד

איתנייהו במקצת תורת קרבנות, ולפי"ז י"ל דתפלה הוא 
 מה"ת ולא מהני תשלומין ודו"ק.

 
 

אי  הוא,המדרש ספיקת עוי"ל, עפי"ד השפע חיים הנ"ל ד ב(
יש תשלומין לתפלתו, וזה תליא אי תפלות אבות תקנום או 

ה תפלה כנגד תמידין תקנום, דלמ"ד דאבות תקנום ולדידי
הוה דרבנן שפיר י"ל דחכמים תיקנו גם דין השלמה, אבל 
למ"ד תפלות כנגד תמידין תקנום, ומקרא אתינן לה דתפלה 
במקום קרבן, ותפלה הוה מה"ת, ולדידיה י"ל דאם עבר זמנו 

 בטל קרבנו ואין לו דין תשלומין עכ"ד.
 
ת"ר כל אשר יגע, יכול אפילו  ,)דף צ"ז:(זבחים מסכת איתא בו

א בלע ת"ל בבשרה עד שיבלע בבשרה, יקדש להיות של
כמוה הא כיצד אם פסולה היא תפסל ואם כשרה היא תאכל 

בשר חולין או שלמים  )פסחים דף מ"ה.(כחמור שבה ]ופירש"י 
שזמן אכילתו מרובה מחטאת ונגע בחטאת יקדש להיות 
כמוה, שאם פסולה היתה החטאת כגון פיגול או פסול אחר, 



 

 ו 

בלעה ממנה, ואם כשרה היא, החטאת מהניא תיפסל אף זו ש
לבולעת הימנה לאסור באכילה אלא כחמור שבה כחומר 
החטאת שנבלע בה לפנים מן הקלעים ולזכרי כהונה וליום 

)דואכלו וניתי עשה  )תיפסל משום האי פורתא(ופריך ואמאי  ,ולילה אחד[

, ומשני אמר )דלא תאכל דפסולה( תעשה אולידחי את ל אותם דכשירה(
שנאמר ועצם לא תשברו , ל"ת שבמקדשוחה דשה א אין ערב

בו, ר"ש בן מנסיא אומר אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם 
)דאכילת מוח דכתיב ואכלו את הבשר בלילה שאין בו מוח, אמאי ניתי עשה 

אלא אין עדל"ת שבמקדש,  )דועצם לא תשברו בו(ולידחי הל"ת  הזה(
 תעשה אחה את לרב אשי אמר יקדש עשה הוא ואין עשה דו

 ועשה עכסה"ג.
 

ס"ל לר'  ד:("דף מ)ונודע קושית העולם, דבמסכת בפסחים 
עקיבא דילפינן טעם כעיקר מגיעולי נכרים, וקרא דמשרת 
אתי להיתר מצטרף לאיסור, וחכמים ס"ל דטעם כעיקר ילפינן 

דרב אויא לרב אשי, מדרבנן  ה, א"ל רב אחא בריממשרת
ת ליתן טעם כעיקר , מי לא אמרי רבנן משרי עקיבאבנשמע לר

מכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה, לר"ע נמי משרת להיתר 
 מצטרף לאיסור מכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה כולה

לריו"ח פריך דאמר לעיל כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף ]
א כר"ע, מכדי לר"ע שמעינן ליה נלאיסור חוץ מאיסורי נזיר ואוקימ

מצטרף לאיסור ובשאר איסורי לא איירי  דאמר באיסורי נזיר היתר
מידי, ור"י אמאי לא אמר דכי היכי דאית ליה באיסורי נזיר אית ליה 
נמי בשאר איסורי הא ממאי דשמעינן ליה לרבנן בטעם כעיקר 

 ,[מצינן למשמע מינה נמי דעתיה דר"ע בהיתר מצטרף לאיסור
א"ל משום דהוה נזיר וחטאת שני כתובים הבאין כאחד ואין 
מלמדין, נזיר דתניא ר"ע אומר נזיר ששרה פתו ביין ואכל 

)דטעמא דר"ע משום צירוף הוא, ואי נמי לא נשרית כל הפת כזית מפת ומיין חייב, 

וחטאת הא דלעיל דאם כשירה היא  ביין מצטרף נמי היתר לאיסור לחיובא(
ואחד  רבה, שהרי יש בה ב' מינין אחד חמו)תאכל הבולעת כחמור שתאכל כחמור שבה 

ואמרינן בגמרא דלהכא , קל, וכלה הולכת אחר החמור אלמא היתר מצטרף לאיסור(
הוי שני כתובים דבשלמא אי כתב רחמנא בחטאת לא גמר 
נזיר מינה דחולין מקדשים לא גמרינן, אלא ליכתב רחמנא 

כתובים  בנזיר ותיתי חטאת ותגמור מיניה, ולכן הוי שני
  הבכ"א ואין מלמדין עיי"ש.

 
דקשה טובא מסוגיא דזבחים הנ"ל, דשם רב שו המפ' והק

ת מקדש הנוגע בה ולא אאשי עצמו מתרץ דהיינו טעמא דחט
דאיסור אכילת  ל"תלדחה דאכילת קדשים ידעשה  אמרינן
אין עשה דוחה לתו"ע, וא"כ יקדש עשה ומשום ד, פסולין

היכי קאמר הגמרא בפסחים דלא צריכי תרווייהו דלכתוב 
י חטאת מיניה, הא איצטריך יקדש גבי רחמנא נזיר ותית

בכלל לא הוי חטאת כי היכא דלא נימא עדל"ת, וא"כ שוב 
, והדקל"ד דנילוף מינה לכה"ת דהיתר שני כתובים הבכ"א

 )פ"ג הל' ו'(עכ"ק, עיין שעה"מ הל' נדרים  מצטרף לאיסור
מייחס קושיא זו להרא"ש ז"ל,  )סי' רל"ב(ובשו"ת בשמים ראש 

 רה, ובספר מאה שערים שהאריכו בזה.ובעין פנים לתו

הקשה, לפי"מ  )אות ד'(והנבס"ד, דהנה בספר עין פנים לתורה 
דא"ר אלעזר לא יאכל כי  ,ד.(")דף כפסחים מסכת דמבואר ב

קודש הוא כל שבקודש פסול בא הכתוב ליתן ל"ת על 
 ה"י(-)פי"חאכילתו עיי"ש, והובא ברמב"ם בה' פסולי המוקדשין 

זהיר הכתוב על הפיגול ועל הנותא במילואים וז"ל, והיכן ה
שהרי נאמר שם לא יאכל כי קודש הם להזהיר כל שפסולו 

 )פרשת ראה(ועיין בספרי  .בקודש שהוא בל"ת על אכילתו עיי"ש
וז"ל, לא תאכל כל תועבה אחרים אומרים בפסולי המוקדשין 
הכתוב מדבר, נאמר כאן תועבה ונאמר להלן לא תזבח לה' 

' כי תועבת וגו' מה תועבה האמורה להלן בפסולי אלקיך וגו
המוקדשין הכתוב מדבר, אף תועבה האמורה כאן בפסולי 
המוקדשין מדבר עיי"ש, וכ"כ הרמב"ם בה' פסולי המוקדשין 

, וא"כ איכא בקדשים פסולים ב' לאוין, לאו דלא יאכל )פי"ח ה"ג(
כי קודש הוא, ולאו דלא תאכל כל תועבה, ולפי שיטת 

ת דעשה אינו דוחה ב' לאוין, א"כ מאי פריך הש"ס הכריתו
 כאן נימא עדל"ת עכ"ק. 

 
כתב, דלכאורה  )כלל ב'(הפמ"ג בשושנת העמקים הנבס"ד, דו

יש להוכיח דעשה דוחה אפילו ב' לאוין, דהרי דינא דעשה 
דוחה ל"ת מכלאים בציצית ילפינן לה כמבואר במסכת יבמות 

ש שני לאוין לאו דהעלאה , והלא באיסור כלאים עצמו י)דף ד.(
ובגד כלאים לא יעלה עליך, ולאו דלבישה לא תלבש שעטנז, 

 הרי דעשה דוחה אפילו ב' לאוין עיי"ש.
 
דיש לדחות  )חאו"ח סי' י"ב בש"ה(שו"ת מחזה אברהם ספר ב כתבו

 ,)חאו"ח סי' ג'(ברית אברהם קשה בשו"ת הש מעפי"ראיה זו, 
הלא  ,לא תעשהוחה דעשה דכלאים בציצית  היאך ילפינן מ

כדאיתא במסכת יבמות כלאים אינו אסור רק בהנאת לבישה 
ולשיטת  ,וכיון דקיי"ל מצוה לאו ליהנות ניתנו, )דף ד:(

אף היכא דאיכא הנאת הגוף  )דף ט"ו(הרשב"א במסכת נדרים 
בלובש , א"כ אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו בהדי המצוה

הנאה, דהלא הנאת כלאים לשם קיום מצות ציצית לא חשיב 
וכיון שכן , ליכא איסור כלאיםהגוף בטל להמצוה ובכה"ג 

  .עכ"ק היאך מוכח דגם בעלמא אמרינן עשה דוחה ל"ת
 

לתרץ  )יור"ד סי' ש"א(לפי מ"ש בהגהות אמרי ברוך י"ל, אמנם 
בהלכה י"ז כתב, לא , ד(פ"י)הל' כלאים הרמב"ם בסתירת פסקי 

אים שהרי הוא נהנה יקח אדם ביצה כשהוא חמה בבגד כל
בכלאים מפני החמה או מפני הצינה וכו', מבואר שאיסור 
כלאים הוא על ידי הנאת גופו וכל שאין נהנה אין בו איסור, 
ובהלכה י"ח כתב, לא ילבש אדם כלאים ואפילו על גבי 
עשרה בגדים שאינו מהנהו כלום ואפילו לגנוב את המכס ואם 

כוונת הנאה נאסר לובש כן לוקה עיי"ש, הרי דגם בלא 
 כלאים.

 
וכתב הברוך טעם דיש לחלק בזה, דלאו דלא יעלה עליך אינו 

דבעינן  )שם(אלא בהנאה, דע"ז דרשו חז"ל במסכת יבמות 



 

 ז 

העלאה דומיא דלבישה דאית ביה הנאה, אבל לגבי איסור 
דסוף כל סוף הנאה שום בלא לבישה לבישה ממש אסור אף ב

יין בזה לדברי הגר"א בשנות אליהו במסכת )עיי"ש שצלבוש הוא בבגד כלאים, 

, ולכן לענין חימום ידיו בבגד כיון שאינו לובשם רק כלאים )פ"י(
מעלה על ידיו אין בכך לאו דלבישה רק לאו דהעלאה דלא 
נאסר אלא מחמת הנאה, משא"כ לגבי לובש בגדיו מפני 

  .המכס או על גבי עשרה בגדים, בכה"ג אסור בכל ענין עיי"ש
 

מיושב קושית הברית אברהם, דשפיר צריכין לומר ולפי"ז 
דהרי  דכלאים בציצית מותר מחמת עשה דוחה לא תעשה,

גבי לאו דלא ילבש כלאים לא בעי הנאה, ולא שייך להתירו 
ומעתה לא מוכח מכלאים  מחמת מצות לאו ליהנות ניתנו,

בציצית רק עשה דוחה לאו אחד דהוא לאו דלבישה, משא"כ 
לא בעי דחיה, דהא ה אסורה רק כשנהנה לאו דהעלאה דאינ

, ולא בעינן בלא"ה מותר משום דמצות לאו ליהנות ניתנו
  לדחות רק הל"ת דלבישה שזה אסור גם בלא הנאה.

 
דלפי"ז ס"ל מצוה לאו ליהנות ניתנו,  אמנם כ"ז נכון רק אי 

י"ל דליכא איסור לא יעלה עליך בלבישת ציצית כיון דלא הוי 
משא"כ למ"ד דמצות ליהנות  או אחד,הנאה, וליכא רק ל

נמצא דגם בלבישת ציצית איכא הנאה וקעבר גם על  ,ניתנו
ושוב מוכח מכלאים בציצית דעשה  הלאו דלא יעלה עליך,

, לאו דלא תלבש והלאו דלא יעלה עליך דוחה אף ב' לאוין
 . עכ"ד המחזה אברהם

 
כתב, ד"ה והנה סברת  )סי' י' סק"א(ובספר יריעות שלמה חיור"ד 

דתיקון מצוה לא  )דף ק"ו.(דהא דס"ל לר' שמעון במסכת שבת 
הוי תיקון, היינו משום דמצות לאו ליהנות ניתנו, ובזה פליגי 
ר' יהודה ור' שמעון, דר' יהודה ס"ל מצות ליהנות ניתנו, ור' 

 שמעון ס"ל לאו ליהנות ניתנו עיי"ש.
 

סכת כתב, דממתניתין דמ ה"ג(-)פ"אובשער המלך בהל' שופר 
ומלמדו מדרש הלכות ואגדות, והוא  ,דתנן )דף ל"ה:(נדרים 

משום מצות לאו ליהנות ניתנו, מוכח מסתם משנה דמצות 
לאו ליהנות ניתנו עיי"ש, והנה ר' יוחנן ס"ל דהלכה כסתם 

 משנה, ולפי"ז י"ל דר' יוחנן ס"ל מצות לאו ליהנות ניתנו.
 

זבחים ומעתה מיושב קושית העולם, דהלא קושית הגמ' ב
דניתי עשה ולידחי לל"ת, קאי על הברייתא דתורת כהנים 

 )דף פ"ו.(דדריש יקדש להיות כמוה, ואיתא במסכת סנהדרין 
דסתם ספרא ר' יהודה הוא, וכיון דר' יהודה ס"ל מצות 
ליהנות ניתנו, ומוכח מכלאים בציצית דעשה דוחה אף שני 

והוצרך  לאוין, ולכן לדידיה פרכינן ניתי עשה ולידחי לל"ת,
  .רב אשי לתרץ דיקדש הוי עשה

 
דקאי לתרץ דברי ר' יוחנן, ור' יוחנן משא"כ במסכת פסחים 

דס"ל מצות לאו ליהנות ניתנו, לפי"ז אמרינן עשה דוחה רק 

חד לאו ולא שני לאוין, ולפי"ז לא קשה כלל הקושיא דנימא 
עשה דוחה ל"ת, ואין צורך כלל לומר דיקדש הוא עשה, ולכן 

ף לאיסור תר מצטררב אשי דיקדש אתיא להי שפיר קאמר
 והוי שני כתובים הבכ"א ואין מלמדין ודו"ק.

 
היוצא לנו מזה דאי ס"ל מצות ליהנות ניתנו, וילפינן מכלאים 

ה בציצית עשה דוחה שני לאוין, ולפי"ז קשה ניתי עש
דיקדש הוי עשה,  דאכילת קדשים ולידחי הל"ת, וע"כ

לפינן מכלאים ית ניתנו, ומשא"כ אי ס"ל מצות לאו ליהנו
, ומעתה לא קשה נימא עשה בציצית עשה דוחה רק חד לאו

 דוחה ל"ת, לפי"ז י"ל דיקדש לא הוי עשה.
 

דרש ר' שמלאי, שש מאות  ,)דף כ"ג:(מכות מסכת ואיתא ב
ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים 

, ו שלא לעבור()שבכל יום מזהירים עליוחמשה לאוין כמנין ימות החמה 
)דכל אבר ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם 

, אמר רב המנונא מאי קרא, תורה צוה לנו ואבר אומר לו עשה מצוה(
)והיינו דכתיב משה מורשה, תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי 

)הרי שית ום , אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענתורה צוה לנו משה(

 .עיי"ש י(מאה ותליסר
 

 )דף ע"ד ע"ג מדפה"ס(ובספר בית ישראל על תרי"ג מצות מצוה כ"א 
הקשה, דלכאורה יש להבין מחלוקת רבא ורב אשי, דרבא לא 
אסיק לומר דיקדש הוה עשה, ורב אשי אמר דיקדש הוה 
עשה, וקשה ממנ"פ, או דלרבא חסר אחת ממנין תרי"ג מצות 

וכקושית התוס' או לרב אשי יש יתר אחת על מנין תרי"ג, 
ד"ה ר' ישמעאל, גבי מחלוקת ר"ע ור"י  )דף ג.(סוטה מסכת ב

אם לה יטמא, וקנא את אשתו, לעולם בהם תעבודו אם הנך ג' 
 הוה רשות או חובה עכ"ק.

 
דהנה  כתבנו ליישב,  )שנת תשס"ד(ובחידושנו לפרשת לך 

הראשונים נחלקו אי מצות תפלה הוא מה"ת או מדרבנן, 
כתב מ"ע מה"ת להתפלל בכל  ה"א(-)פ"אתפלה דהרמב"ם בהל' 

יום שנאמר ועבדתם את ה' אלקיכם, מפי השמועה למדו 
שעבודה זו היא תפלה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם, אמרו 
חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה, וכ"כ בספר המצות 

האריך טובא וחולק וס"ל  )שם(עיי"ש, והרמב"ן בהשגות  )מ"ע ה'(
  .בנן עיי"שמדר דתפלה הוא רק

 
ס"ל כשיטת הרמב"ם דילפינן מקרא  באולפי"ז י"ל דר

ולעבדו בכל לבבכם דתפלה הוא מ"ע מה"ת, ומני ליה למצות 
 תפלה בהדי תרי"ג מצות ובזה נשלם מנין המצות, ולכן א"א

, , דא"כ יש יתר אחת על מנין תרי"גיקדש הוי עשהלומר ד
כם אסמכתא ס"ל כהרמב"ן דהקרא ולעבדו בכל לבב ב אשיור

בעלמא הוא, ומצות תפלה ל"ה בכלל התרי"ג מצות, ולכן 
דבכך יהיו נשלמין מנין התרי"ג  יקדש הוי עשה,ך לומר דצרי

 מצות עכ"ד.



 

 ח 

או ליהנות והנה י"ל דהא דאמרינן מצות ליהנות ניתנו או ל
ויתיצבו  ,ח.(")דף פבמסכת שבת  איתאניתנו תליא בהא, ד

מא בר חסא, מלמד שכפה בתחתית ההר, א"ר אבדימי בר ח
הקב"ה עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים 
התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, א"ר אחא בר יעקב 

)שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם מכאן מודעה רבא לאורייתא, 

  .עיי"ש עליכם יש להם תשובה שקבלוה באונס(
 
מצות לאו לכן ס"ל ד ,סי' קכ"ח()ח"ב מ מהדו"א בשו"ת שו"כתב ו

ליהנות ניתנו, משום דהתורה ניתנה בכפיית ההר, ולכן לא 
ניתנו המצות להנות רק לעול על צואריהן כמ"ש רש"י 

 עיי"ש. ח.(")דף כבמסכת ר"ה 
 

דלמה כפה  הקשו, ד"ה כפה )שם(במסכת שבת התוס'  נהוה
וכתב , גית הא אמרו נעשה ונשמע עיי"שעליהם את ההר כגי

בשם ספר עמודי  קושית התוס'לתרץ  )פ' במדבר(ישמח משה ה
שש, דהלא הקב"ה שומר משמרתו של תורה כדאיתא 

, בנוהג שבעולם מלך בשר ודם )פ"א ה"ג(בירושלמי ראש השנה 
, רצו )הוא עצמו שאין גזירותיו אלא על אחרים(גוזר גזירה, רצה מקיימה 

, ין אותה אלא אחרים מקיימין אותה()אלו הגוזרים אינן מקיימאחרים מקיימים אותה 
אבל הקב"ה אינו כן, אלא גוזר גזירה ומקיימה תחילה, מאי 
טעמא, ושמרו את משמרתי אני ה', אני הוא ששימרתי 

  .מצותיה של תורה תחילה וכו' עיי"ש
 

, מגיד דבריו ט(-)פרשה לוכן איתא במדרש רבה פרשת משפטים 
ל אלו ליעקב אלו הדברות, חוקיו ומשפטיו לישרא

המשפטים, לפי שאין מדותיו של הקב"ה כמדת ב"ו, מדת 
ב"ו מורה לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום, והקב"ה 
אינו כן אלא מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות 

וכו' עיי"ש, ולכן  )ולכן נקראו חוקיו ומשפטיו שכביכול הוא עצמו משמרן(ולשמור 
נס, כדי שיהיה להם דין במכוון היה מאתו יתברך שיהיה באו

 ,אונס ולא יוכל לשלחה כל ימיו ובזה נדחו כל המקטריגים
 ש."יעי
 
דטעמא  )פל"ב בשם המדרש(כתב המהר"ל בתפארת ישראל כן ו

דמילתא דכפיית ההר משום דהקב"ה דורש טוב לעמו וחשב 
מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, ולכך כיון שישראל נתקדשו 

דושין, ובאונס אשה כתיב לא לקדושתו של מקום בתורת קי
יוכל לשלחה כל ימיו, לכן כפה עליהם ההר כגיגית כדי שיקבלו 

וכיון שכן הרי כנסת ישראל דכלה  ,התורה מאונסבני ישראל 
קרואה הו"ל בבחינת אנוסתו של הקב"ה, ושייך בנו אזהרת 

 .הכתוב ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו עיי"ש
 

בשם המפ' דהטעם  )פרשת יתרו(דומים וכן כתב החיד"א בנחל ק
שכפה הקב"ה את ההר כגיגית, זהו בשביל שעי"ז יהא דין 
ישראל כאנוסה, ולא יוכל לשלחה כל ימיו, ושוב לא יחליפנו 
לעולם, וזשה"כ ויתיצבו שהיה לישראל עמידה ומצב על 

)סי' שהיו אנוסים בתחתית ההר עיי"ש, ועיין באגרא דפרקא 

 המדרש. שהביא כן בשם רס"ט(
 

ולפי"ז א"א דכפיית ההר היתה על קבלת התורה שפיר י"ל 
, משא"כ ההנות ניתנו כיון דניתנה ע"י כפיידמצות לאו לי

דין אונס ולא יוכל כדי שיהיה להם א"א דכפיית ההר היתה 
 שפיר י"ל דמצות ליהנות ניתנו. ,לשלחה כל ימיו

 
ן ולכאורה יש להעיר, לפימש"כ בספר המקנה עמ"ס קידושי

, לפרש הקרא כי לא יטוש ה' את עמו )אות ה'(בפתחא זעירא 
וגו' כי הואיל ה' לעשות אתכם לו לעם, דאיתא במדרש אנכי 
ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, שהתנה הקב"ה עם ישראל 
שיהיו לו לעם סגולה, והוא יהיה להם לאלקים לא יעזבם ולא 

ך אם לא יטשם, והוא בדרך תנאי, כאלו אמר אנכי ה' אלקי
יהיה לך, דהיינו אם ישמרו תורתו להיות לו לעם סגולה, 
וקיי"ל דבדיני תנאי בעינן תנאי קודם למעשה, אבל אם 
הקדים המעשה לתנאי, אמרינן דהתנאי בטל ומעשה קיים, 
וכיון דהכא אמר אנכי ה' אלקיך שהוא המעשה קודם לתנאי 
שהוא לא יהיה לך, ממילא אפילו אם ישראל עוברים על 
התנאי אפי"ה המעשה קיים, והיינו דכתיב כי לא יטוש ה' את 
עמו וגו' כי הואיל ה' "לעשות" שהתחיל במעשה עכ"ד, 
ולפי"ז הדקל"ד דלמה כפה הקב"ה עליהם ההר, דאי"ל כדי 
שיהיה להם דין אונס, דהא בלא"ה לא יוכל לשלחם כל ימיו, 
כיון דהוה המעשה קודם לתנאי, ואמרינן דהתנאי בטל 

 ה קיים.ומעש
 

דבאיסורא  )דף ל"ו:(שבועות מסכת אולם י"ל לפי"מ דאמרינן ב
לא בעינן לדיני תנאי עיי"ש, וכיון דכאן הוה איסורא לא 
בעינן דיני תנאי, ואמרינן דהתנאי קיים ומעשה בטל, וא"כ לא 
הועיל כלום במה שאמר המעשה קודם לתנאי, וצריכין היו 

  .ר כדי שיהיה להם דין אונסלכפיית הה
 

ד"ה ה"ג הקשו, מהא דאמרינן  )שם(אמנם י"ל, דהנה התוס' 
, בשלמא לר"מ דבעינן תנאי כפול )דף ס"א:(קידושין מסכת ב

היינו דכתיב ואם בחקתי תלכו וגו' עיי"ש, והתם ליכא אלא 
איסורא גרידא, ומשמע דר"מ ס"ל דבעינן דיני תנאי אף 

ית באיסורא, ותי' שם הרש"ש משום דזה מקרי איסורא דא
ביה ממונא, משום שכר גופניות שיש בהמצוה, דשכר מצוה 
בהאי עלמא איכא עיי"ש, וכיון דשכר מצוה בהאי עלמא 

אמר איכא הוה ממונא ובעינן דיני תנאי, ושפיר מהני במה ש
  .המעשה קודם לתנאי

 
דשכר מצוה בהאי עלמא איכא והוה ממונא,  י ס"לולפי"ז א

ה קודם לתנאי אמרינן והיכא דהוה המעש ,ובעינן דיני תנאי
דלכן כפה לומר  יןהתנאי בטל ומעשה קיים, ולפי"ז אד

לא יוכל עליהם ההר כדי שיהיה להם דין אונס, דבלא"ה 
 .לשלחם כל ימיו



 

 ט 

והוה  היוצא לנו מזה, דאי ס"ל שכר מצוה בהאי עלמא איכא
והיכא דהוה המעשה קודם לתנאי  ,ממונא, ובעינן דיני תנאי

דלכן לומר  יןומעשה קיים, ולפי"ז אהתנאי בטל אמרינן ד
לא יוכל כפה עליהם ההר כדי שיהיה להם דין אונס, דבלא"ה 

, ולפי"ז הכפייה היתה על קבלת התורה, ולכן לשלחם כל ימיו
שפיר י"ל מצות לאו ליהנות ניתנו, משא"כ אי ס"ל שכר מצוה 

וכיון דכאן הוה איסורא לא בעינן דיני בהאי עלמא ליכא, 
ינן דהתנאי קיים ומעשה בטל, וא"כ לא הועיל תנאי, ואמר

כלום במה שאמר המעשה קודם לתנאי, וצריכין היו לכפיית 
, ולא היתה כפייה על קבלת ר כדי שיהיה להם דין אונסהה

 התורה, ולפי"ז י"ל מצות ליהנות ניתנו.
 

והנה יש חילוקי דיעות אם קבלת גרים מעליותא הוא לישראל 
 )דף ס"ז:(פסחים מסכת בזה, דב או דאדרבה איכא גריעותא

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

  .אלא בעבורם שיבואו ויתגיירו
 

איתא קשים גרים לישראל כספחת,  )דף ע:(קידושין מסכת אך ב
ד"ה קשים  )שם(הרי דקבלת גרים לאו מעליותא הוא, ובתוס' 

כתבו בתוך דבריהם 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 עונותיהן של ישראל ח"ו עיי"ש, והאריכו  
 הדרוש. בזה בספרי

 
כ"ק הבאנו מש"כ  אות ח'(בהואיל משה פרשת ויקרא )ו

לפרש, מה דאמרינן  )פרשת לך שנת תש"ס( זצ"להאדמו"ר מזוויהל 
, גר שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לו ז.(")דף מיבמות מסכת ב

מה ראית שבאת להתגייר, אי אתה יודע שישראל בזמן הזה 
דווים סחופים ומטורפים ויסורין באים עליהם וכו' עיי"ש, 

לומר להם כן, משום שמא יחזרו לסורם והנה הא דצריכים 
בראותם כשנתגיירו באים עליהם כל היסורים האלה, כדאיתא 

מפני מה גרים בזמן הזה מעונין  ח:(")דף מיבמות מסכת ב
ויסורים באים עליהם, ולא הגינו עליהם המצוות שקיימו 
כשנתגיירו, וע"כ הא דלא הגינו עליהם המצוות והמעש"ט 

  .ה בהאי עלמא ליכאשעשו, משום דשכר מצו

 
ולפי"ז יצא לידון בדבר החדש דזה דמקבלין גרים או לא, 
והיינו משום דחיישינן שמא יחזרו לסורם כשיבא עליהם 
יסורים, יהא תלוי אי אמרינן שכר מצוה בהאי עלמא איכא או 
לאו, דאי אמרינן דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, ליכא 

המצוות, וגם  למיחש דלמא יבאו עליהם יסורים כשיקיימו
שמא יחזרו לסורם, דהוה כספק ספיקא, דמסתברא שלא יבאו 
עליהם יסורים, ויקבלו שכר מצוותם בהאי עלמא, ומשו"ה 
שפיר אמרינן דמקבלים גרים, אבל א"א דשכר מצוה בהאי 
עלמא ליכא, ולא יגין עליהם המצוות שיקיימו, א"כ מילתא 

לסורם, דשכיחא הוא שיבאו עליהם יסורים ושמא יחזרו 
 ומשו"ה אין מקבלין גרים עכ"ד.

 
ובזה יבואר שייכות שאלת המדרש, דכיון שאמר הכתוב אתם 
נצבים היום כלכם וגו' וגרך אשר בקרב מחניך וגו', ורמז להם 
דחביבין הם הגרים דנמנו יחדיו זה לצד כל ישראל, ומעתה 

והוה ממונא, ובעינן נקטינן דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, 
התנאי והיכא דהוה המעשה קודם לתנאי אמרינן ד ,ידיני תנא

דלכן כפה עליהם ההר לומר  יןבטל ומעשה קיים, ולפי"ז א
, לא יוכל לשלחם כל ימיוכדי שיהיה להם דין אונס, דבלא"ה 

ולפי"ז הכפייה היתה על קבלת התורה, ולכן שפיר י"ל מצות 
א לאו ליהנות ניתנו, ולפי"ז אמרינן עשה דוחה רק חד לאו ול

שני לאוין, ולפי"ז לא קשה כלל הקושיא דנימא עשה דוחה 
ל"ת, ואין צורך כלל לומר דיקדש הוא עשה, ולפי"ז נשלם 
מנין התרי"ג מצות, משום דמצות תפלה הוא מ"ע מה"ת, 
ומינה דתפלה כנגד תמידין תקנום, ומעתה הדין נותן דעבר 
זמנו בטל קרבנו ולא מהני תשלומין, ולכן נתעורר לשאול 

מי שלא התפלל אי מועיל תשלומין, והשיב דאה"נ כדמוכח ב
מהני קראי דלא מהני תשלומין לתפלה מאחר ובמקום קרבן 

 היא עומדת ודו"ק.
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