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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

שחסידים הראשונים  ,איתא בזוהר )או"ח סי' תצ"ד( כתב המגן אברהם
היו נעורים כל הלילה ועוסקים בתורה, וכבר נהגו רוב הלומדים 

לפי שישראל היו  ,לעשות כן, ואפשר לתת טעם עפ"י פשוטו
והוצרך הקב"ה להעיר אותם כדאיתא  ,ישנים כל הלילה

ר' איתא בפרקי דלכן אנו צריכין לתקן זה עכ"ל, וכן  ,במדרש
עד שתי שעות ביום ששעת יום  ל, וישנו ישרא)פרק מ"א(אליעזר 

 הוהי להלילה קצרה, ויצא משה למחנה ישראבעצרת ארכה ו
 מעורר אותם משינתם, אמר להם עמדו משינתכם וכו' עיי"ש.

 
והנבס"ד לבאר בדרך דרוש דאמאי היו ישראל ישנים במעמד 

, דבשעה שעלה משה "ח:()דף פקדוש כזה, דאיתא במסכת שבת 
למרום, אמרו מלאה"ש לפני הקב"ה מה לילוד אשה בינינו, אמר 
להם לקבל תורה בא, אמרו לפניו תנה הודך על השמים וכו', 
ומשה השיב להם, כתיב בתורה אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך 
מארץ מצרים, כלום למצרים ירדתם וכו' עיי"ש, הרי לן דלכן זכו 

ורה ולא המלאכים, מחמת שהמלאכים לא בני ישראל לקבל הת
 היו במצרים. 

 
ולכאורה יש להעיר, דהנה המפ' הקשו דהיאך יצאו ישראל 
ממצרים קודם הזמן, דהגזירה היתה ועבדום וענו אותם ארבע 
מאות שנה, והם לא היו במצרים כ"א רד"ו שנים, ובספר ילקוט 

 ת לך לך()פרשהביא מספר ציוני  )אות ק"ד(ראובני השלם פרשת בא 
עה"פ והכנעני אז בארץ וז"ל, בברית בין הבתרים כשנגזר גלות 
על אבותינו, ירדו מלאכי השרת למצרים, ושהו שם עד שבאו 
ישראל לשם ויצאו משם, כל אותו זמן היו המלאכים שם, 
וכשנגאלו ישראל יצאו המלאכים אתם, ולכן התחיל חשבון 

עבדו מאותה הגאולה מברית בין הבתרים שהרי המלאכים נשת
שעה, והיינו דכתיב יצאו כל צבאות ה' אלו המלאכים עכ"ל, 

ביום  ,בשם הזוה"ק )דף קי"ד מדהפ"ס(ועיין בבגדי אהרן פ' מסעי 
ההוא יצאו צבאות ה' שהמלאכים השלימו הזמן עיי"ש, וכיון 
דהמלאכים היו במצרים שוב נופל טענת משה כלום למצרים 

הדרא טענת המלאכים דהתורה ירדתם, דהא לפי"ז היו במצרים, ו
 .שייכת להם

 
 ,, אמרו ישראל לפני הקב"הא(-)פרשה ט"ואיתא במד"ר פרשת בא אך 

רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא 
הנה הסתיו עבר,  יא(-)שה"ש בשלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 

ם דקושי השעבוד הדומה לסתיו השלי )שם(ופי' ביפה תואר 
 הגלות עיי"ש, ולפי"ז י"ל דהמלאכים לא היו במצרים.

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

, ואע"ג דבלא"ה נגזר )ד"ה ה"ג(למצרים עיי"ש, וכתבו התוס' 
דכתיב ועבדום וענו אותם, שמא לא היה נגזר עליהם עינוי 
כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד, הרי דקושי השעבוד הוא בשביל חטא 
דמכירת יוסף, וא"כ לא היה יכול להשלים הזמן דד' מאות 

 ועכצ"ל דהמלאכים השלימו הזמן.שנה, 
 

, דא"א דמכירת יוסף נחשב לחטא אז קושי מזההיוצא לנו 
השעבוד בא לכפר על חטא דמכירת יוסף ולא השלים הזמן, 

משא"כ א"א דמכירת וצריכין לומר דהמלאכים השלימו הזמן, 
, אז שפיר י"ל דקושי השעבוד השלים הזמן ,יוסף לא הוי חטא

 .וי"ל דהמלאכים לא היו במצרים
 

ויבא יוסף את דבתם רעה ובספר יציב פתגם כתב לפרש הקרא 
אל אביהם, דיש לבאר מחלוקת יוסף עם אחיו במה שהיו 
מזלזלים בבני השפחות לקרותם עבדים, דהנה המהרש"א 

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

דהבא על  ז ס"ט()סי' רס"הנושא שפחתו, לדעת הסוברים ביור"ד 
שפחתו נשתחררה, דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות 
ומסתמא שחררה, ושכן צריך לומר גבי יעקב שנשא שפחת 
רחל ולאה עיי"ש, ולכן כיון שבהכרח צ"ל שנשתחררו 
השפחות, ע"כ הוכיח יוסף את אחיו שהיו מזלזלים בהם 

רעה לקרותם עבדים, וזהו מ"ש הכתוב ויבא יוסף את דבתם 
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
 

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 דפו"ר כיון דעדיין לא קיים מצות פו"ר
וכמו כן י"ל גבי יעקב שלא שחרר ודחי הל"ת דלא יהיה קדש, 

את השפחות, ונשא את השפחות דאמרינן עשה דוחה ל"ת, 
אמנם י"ל דכיון דבדידה ליכא עשה דנשים אינן מצוות על 

מסכת פו"ר, תו ליכא למימר דעשה דוחה ל"ת כמבואר בתוס' 
 ישא שפחה עכ"ד. בתוס' ד"ה ל )דף מ"א.(גיטין 



 

 ב 

שאינו שוה והמפ' האריכו במחלוקת הראשונים לגבי עשה 
)דף ל"ת, דהרמב"ן במסכת כתובות וחה דשה עאמרינן  יבכל א

גבי אונס דדרשו חז"ל ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו,  מ.(
ופריך הגמ' וניתי עשה ולידחי לל"ת, ומשני היכא אמרינן 

אפשר לקיומיה  ל"ת כגון מילה בצרעת דלאוחה דשה ע
לעשה, אבל הכא אי אמרה לא בעינא מי איתיה לעשה כלל, 
ועיי"ש ברש"י ותוס', והרמב"ן כתב ע"ז וז"ל, מי איתיה 
לעשה כלל, ולא אשכחן עשה דקיל שברשות האדם לבטלו 
מעיקרו שיהא דוחה ל"ת, דלא גלי לן רחמנא בכי האי עשה, 

דעת הר"ן  ודמי לעשה שאינו שוה בכל דלא דחי עכ"ל, וכ"ה
  .לענין יבום עיי"ש )דף י"ח.(דרין במסכת סנה

 
משמע דגם  ,ד"ה טעמא )דף ו.(ואמנם בתוס' במסכת יבמות 

עשה שאין שוה בכל דוחה ל"ת, ממה שהקשו לפי"מ דבעינן 
למילף דעשה דוחה ל"ת שיש בו כרת, א"כ קרא דכלאים 
בציצית למה לי, הרי אפילו ל"ת שיש בו כרת נדחה, ותירצו 

יצטריך קרא משום דסד"א דלא לידחי עשה דציצית ללאו דא
דכלאים כיון דהו"ל עשה שאין שוה בכל דנשים פטורות 

ל"ת וחה דשה בציצית עיי"ש, ומשמע דלפי האמת דילפינן ע
מכלאים בציצית ילפינן מינה אפילו לעשה שאין שוה בכל, 

 בתוס' ד"ה ואכתי. )דף ה.(ועיי"ש 
 

אמרינן א הראשונים הנ"ל דלנים הקשו לשיטת והנה האחרו
שה ל"ת בעשה שאינו שוה בכל, דכיון דדין עוחה דשה ע
ל"ת ילפינן מכלאים בציצית, וגם שם הוי העשה אינו וחה ד

שוה בכל דנשים פטורות מציצית, דהוי מצ"ע שזה"ג דאינו 
נוהג בלילה, ואעפי"כ אמרינן דאתי עשה דציצית ודחי לאו 

ל"ת ידחה הל"ת אע"ג וחה דשה דכלאים, וא"כ נימא דבכל ע
 .דהוי עשה שאינו שוה בכל,

 
שכתב, דזה  )אות כ"ז(ל"ת וחה דשה ועיין במלוא הרועים ערך ע

ל"ת או לא וחה דשה אי בעשה שאינו שוה בכל אמרינן ע
תליא בהא, דאי ס"ל דנשים פטורות מציצית, שפיר י"ל דגם 

ל"ת, משא"כ אי וחה דשה אמרינן ע שאינו שוה בכלבעשה 
דנשים חייבות בציצית אז י"ל דרק בעשה השוה בכל ס"ל 

אמרינן א ל"ת, ובעשה שאינו שוה בכל לוחה דשה אמרינן ע
 ל"ת עיי"ש.וחה דשה ע
 

, תנו רבנן, הכל חייבין בציצית )דף מ"ג.(ואיתא במסכת מנחות 
כהנים לוים וישראלים גרים נשים ועבדים, ר"ש פוטר בנשים 

)דלילה לר"ש לאו זמן ציצית והוי יום  מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא

, וכל מצ"ע שהז"ג נשים פטורות, מאי טעמא דר"ש, זמנה(
דתניא וראיתם אותו פרט לכסות לילה וכו', ורבנן וראיתם 
אותו מאי עבדי ליה, מיבעי להו לכדתניא, וראיתם אותו 
וזכרתם את כל מצות ה' וגו', ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת 

יזו זו, זו קריאת שמע דתנן מאימתי קורין את התלויה בו, וא
 שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן עיי"ש.

כתב דזה אי כסות לילה חייב בציצית  )פרשת קרח(ובספר יד דוד 
מסכת תליא בפלוגתת רב יהודה וריש לקיש באו פטור, 

איברי לילה אלא לשינתא,  , דרב יהודה ס"ל לא)דף ס"ה.(עירובין 
דהלא עיקר  איברי לילה אלא לגירסא עיי"ש, לא "לור"ל ס

     כוונת מצות ציצית היא להזכיר תרי"ג מצות ללמוד 
ולשמור ולעשות ולקיים, והנה למ"ד לא איברי לילה אלא 
לגירסא, אם כן כסות לילה חייב, ויום ולילה שניהם בדימוס 
אחד הן, יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת, 

למ"ד לא איברי לילה אלא לשינתא, א"כ ושקולין הן, משא"כ 
 כסות לילה פטור עכ"ל.

 
ולפי"ז י"ל דכדי להוריד התוה"ק למטה לארץ ולהוציא 
מטענת המלאכים דהתורה שייכת להם משום דינא דבר מצרא, 

לפי"ז היו ישנים להראות דלא איברי לילה אלא לשינתא, ו
ם כסות לילה פטור מן הציצית, ולפי"ז ילפינן מכלאים דג

ל"ת, ומעתה י"ל וחה דשה אמרינן ע שאינו שוה בכלבעשה 
ל"ת ולא וחה דשה דיעקב נשא השפחות משום דאמרינן ע

שחררן, ומעתה צדקו השבטים במה שקרא לבני השפחות 
עבדים, ושפיר י"ל דקושי השעבוד השלים הזמן, ולא צריכין 
לומר דהמלאכים השלימו הזמן, ולפי"ז שוב איכא טענת משה 

, ולפי"ז ליכא כלום למצרים ירדתם פרעה השתעבדתםכלום ל
טענת בר מיצרא, והתורה שייכת רק לבני ישראל, ולכן היו בני 

 ישראל ישנים באותו לילה ודו"ק.
 

**** 
 

אין מוציאין לא את  ,ב"ש אומרים ,)דף י"ב.(ביצה מסכת איתא ב
)כל מידי הקטן ולא את הלולב ולא את ספר תורה לרשות הרבים 

דר' יצחק בר  הי, וב"ה מתירין, תני תנא קמורך אכילה(דלאו צ
ריא אבל )דאילו עולת חובת היום רחמנא שלוקה, אבדימי, השוחט עולת נדבה 

דאמר  יה,למר , אמשום כל מלאכה לא יעשה בהם( לוקהו זו יש להקריבה לאחר יו"ט
לך מני ב"ש היא דאמרי לא אמרינן מתוך שהותרה הוצאה 

א לצורך, דאי ב"ה הא אמרי מתוך לצורך הותרה נמי של
שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך, הכא נמי 
מתוך שהותרה שחיטה לצורך הותרה נמי שלא לצורך, והקשו 

דאמאי לא אמר הא מני ר"ע, דגם ר"ע לי"ל  )ד"ה השוחט(התוס' 
 עכ"ק. )דף ה:(פסחים מסכת מתוך כמבואר ב

 
או"ח סי' תמ"ה, ובספר ציונים  עקבשועות י)עיין בספר יעפי"ק המפ'  והנבס"ד,

ביו"ט לוקה,  דבהנלת מאי אמרינן דהשוחט עו, דאלתורה כלל ל"ט(
 עליושעבר אמר רבא, כיון  ,)דף ו.(ר"ה מסכת לפי"מ דאיתא ב

עיי"ש, א"כ  )על הקרבן דכתיב ובאת שמה והבאתם(רגל אחד עובר בעשה 
  דיו"ט שמה וידחה לל"ת דיו"ט, ואף  יבוא העשה דובאת

לשיטת הריב"א קשה  קוםמל , מכשהעועשה תא הוה ל
ין אע"ג דאמרינן אהלאו עכ"פ נדחה ד א.(")דף קמחולין מסכת ב
א"כ כיון דהלאו נדחה מדוע  שה עיי"ש,עו ת"לוחה דשה ע

 עכ"ק. לוקה



 

 ג 

תנן התם, דרסה , "ד.(ל)דף דאיתא במסכת ביצה ובפשיטות י"ל, 
, או שרצצתה )שזרקו וחבטו בכותל(ל או שטרפה בכות )אדם שדרס על העוף(

 )יום אחד שלם(שהתה מעת לעת ו )ואינה יכולה לעמוד(מה ומפרכסת בה
א"ר אלעזר בר ינאי וצריכה בדיקה, בעא ושחטה, כשרה, 

)מי חיישינן הואיל וצריכה מיניה ר' ירמיה מר' זירא, מהו לשחטה ביו"ט 

ט, וכתב רשיז"ל רעותא ביו", מי מחזקינן בדיקה ואיתיליד בה רעותא(
, מי מחזקינן רעותא בגוה משום חשש איסור מלאכה וז"ל

וחטה שלא לצורך ביו"ט דלמא משתכח טריפה ונמצא ש
ע"ג דמחמרינן אנפשין ובדקינן מיהו בשלמא שאר בהמות א

  .מאי עכ"ל המות אינן טרפות הכאסמכינן ארובא ורוב ב
 
נו משום מבואר מדברי רש"י דהא דמותר לשחוט ביו"ט הייו

 )פ' ויקהל(בעיר דוד בבית החכמה  "כשפימדסמכינן ארובא, ול
וחה דשה , משום דעתעשה אדעשה הבא מכח רוב אינו דוחה לל

ל"ת ילפינן מסמיכת כלאים בציצית, והתם עשה דהוא ודאי 
וכיון דכאן  ולא עשה שהוא מכח רוב עיי"ש, תעשה אדוחה לל

יכא כאן העשה הוא מכח רוב, דדילמא במקום נקב קא שחיט ול
 מצוה דהקרבת קרבנות, ולכן לא אמרינן כאן עשה דוחה ל"ת.

   
מצאתי  ,אמר רב ,)דף ו:(שבת מסכת ב יתאדאאך יש להעיר, 

 ,אומר הודהאיסי בן י ,מגילת סתרים בי ר' חייא וכתוב בה
אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ואינו חייב אלא אחת, איני 

הוינן בה מנינא ו ,והתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת
שאם עשאן כולן בהעלם אחת חייב על  ,ואמר ריו"ח ,למה לי

כל אחת ואחת, אלא אימא אינו חייב על אחת מהן עיי"ש, 
דלפי"ז איך  ,)פ"ז מה' שבת(והקשה בספר הקובץ על הרמב"ם 

דלמא זהו המלאכה דאין אפשר לחייב שום מחלל שבת 
בתר רוב , ותירץ בשם חתנו משום דאזלינן החייבין עלי

  .מלאכות שהמה בחיוב מיתה וכו' עיי"ש
 

ולפי"ז דהחיוב דשבת הוא ג"כ מכח רוב, שוב י"ל דגם בעשה 
כ במנחת סולת ולפימש" הבא מכח רוב אמרינן דדוחה לל"ת,

לענין  )דף ה:(מש"כ התוס' במסכת פסחים דלפ ()אות ב'מצוה ל"ב 
, ביו"ט הבערה, דאם אינו אב מלאכה אז אינה אסורה כלל

כיון ה"ה במלאכה זו אע"ג דחייבין עליה חטאת, מ"מ "כ א
ביו"ט לא נוכל לחייב על מלאכה אחת שוב דאין בה כרת, 

עיי"ש, ומעתה איכא ספק בלאו דיו"ט שמא הוא מהך  לאיסי
הא מלאכה דלא חייב וממילא ליכא איסור כלל, וע"כ 

וכיון דגם הל"ת  ,משום דאזלינן בתר רובדאמרינן דחייב הוא 
הדרא קושיא לדוכתה אמאי לוקה נימא עשה מכח רוב הוא 

 דוחה ל"ת.
 

בקונטרס נר מצוה אך יש לומר, לפימש"כ בחמדת ישראל 
דהא ד"ה ובפלפול התלמידים,  )דף מ"א: מדפה"ס(למלאכת שבת 

יש מלאכה אחת דאין חייבין עליה דדאמר איסי בן יהודה 
ה הלכה למשה שכך הי היינו מהלכה למשה מסינימיתה, 

א"כ זה דוקא סיני דמלאכה אחת אינו בכלל מיתת בית דין, מ

אבל מקודם מתן תורה היה מיתה על כל ממתן תורה ואילך, 
 , כיון דשבת במרה נצטוו ואז לא היה עדייןל"ט מלאכות

לפטור לאחת מהן, ורק ממתן תורה  הלכה למשה מסיני
כל לאו חזקה דאוקמינן אחזקה זה, וא"כ איכא ב נתחדש

תורה, דכמו שהיה חייב עליה מיתה קודם מתן  דקודם מתן
, ולפי"ז לגבי ה"ה דחייב עליה מיתה גם עתה עיי"שתורה, 

הל"ת איכא רוב וחזקה, וגם לר"מ דס"ל דחיישינן למיעוטא, 
מ"מ ברוב וחזקה מודה דאזלינן בתר רוב וחזקה, ושפיר י"ל 

 דלא אמרינן עשה דהוא ספק דוחה הל"ת דהוא רוב וחזקה.
 

ל יו"ט לא נצטוו במרה, ומעתה לגבי יו"ט ליכא חזקה עדואף 
דכיון דכל ל"ט מלאכות דיו"ט , "אזדמעיקרא, אך י"ל ד

ילפינן רק משבת, וכיון דאמרינן דכל מלאכה הוא בכלל חיוב 
מכח חזקה דמעיקרא דנצטווה במרה, א"כ ממילא כשדנין 

אע"ג דעל יו"ט לא נצטוו במרה, עכ"ז אחרי לענין יו"ט 
ל"ט מלאכות, שוב דלענין שבת הוא בכלל חיוב  קטינןדנ

ממילא מלאכה זו חייב גם ביו"ט, דלא נוכל להוציא המלאכה 
 כיון דלענין שבת מוקמינן ,ביו"ט מכלל המלאכות דשבת

אחזקה ואמרינן דחייב על אותו מלאכה, ממילא גם יו"ט 
דאיתקש לשבת חייב על מלאכה זו דאמרינן דהוא בכלל 

 ב אליהן.הל"ט מלאכות שחיי
  

מסכת איתא באך זה תלוי בפירוש הא דבמרה נצטוו, ד
עשר מצות נצטוו ישראל במרה, שבע שקיבלו  )דף נ"ו:(סנהדרין 

עליהן בני נח והוסיפו עליהן דינין ושבת וכיבוד אב ואם, דינין 
דכתיב  דכתיב שם שם לו חק ומשפט, שבת וכיבוד אב ואם

)כתיב ר צוך במרה כאשר צוך ה' אלקיך ואמר רב יהודה כאש

בדברות האחרונות גבי שבת וכיבוד אב ואם, והיכן צוך, הא ליכא למימר דמשה הוה אמר להו 

בערבות מואב כאשר צוך בסיני, דמשה לאו מאליו היה שונה להם משנה תורה ומזהירם על מצותיה 

ב בלוחות כתו וכל מה שכתוב בדברות האחרונות היהאלא כמו שקבלה הוא והיה חוזר ומגיד להם 

 עיי"ש. וכן שמע בסיני(
 

הביא מש"כ הנחלת  )דף פ"ז.(ובחידושי החת"ס עמ"ס שבת 
יעקב דהא דאמרינן דשבת במרה נצטוו, לא נצטוו לשבות מיד 
ממרה ואילך, אלא לעסוק בהלכותיה לכשינהג, והביא ראיה 

במרה נתן להם מקצת פרשיות  )עה"פ הנ"ל(ממש"כ רש"י עה"ת 
הם שבת ופרה אדומה ודינין עיי"ש, הרי של תורה שיתעסקו ב

דנצטוו במרה אמצות פרה אדומה, אע"ג דלא נהגה עד 
שהוקם המשכן לשנה האחרת, וה"ה דמצות שבת לא נצטוו 

 רק לעסוק בהלכותיה עכ"ד.
 

שכתב, דמלשון רש"י שאמר  )עה"פ הנ"ל(ועיין ברמב"ן עה"ת 
במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם, 

מע שהודיעם החקים האלה, ולימד אותם עתיד הקב"ה מש
לצוות אתכם בכך, על הדרך שלמד אברהם אבינו את התורה, 
והיה זה כדי להרגילם במצוות, ולדעת אם יקבלו אותם 

  .בשמחה ובטוב לבב, והוא הנסיון שאמר ושם נסהו עיי"ש



 

 ד 

, ל"ב(-)פרשה ט"וועיין בגור אריה למהר"ל מפראג פרשת שלח 
י ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים ביום ויהיו בנ

השבת, וכתב שם רש"י בגנותן של ישראל דבר הכתוב שלא 
שמרו אלא שבת ראשונה ובשני' בא זה וחללה, וכתב הגור 
אריה ואע"ג דבמרה אפקידו על שבת, ומוכח מן המקרא דהיה 
קודם שבת זה ב' שבתות וכו', נראה כיון דלא כתיב בתורה 

שם שם לו חק ומשפט, לא הוי זה בכלל  שבת של מרה רק
תורה שנתן לישראל כי לא היה זה רק כמו שאר המצות שנתן 
קודם שקבלו התורה כמו שאר מצות בני נח וכו', והחילוק 
שאין להם רק כללות ולא פרטות ודקדוקיה, שלא נתנו להם 
רק הלכות שבת ולא דקדוקיה ופרטיה, ולפיכך לא נקרא שבת 

תב בתורת שבת, והוא שבת של פרשת המן ראשון רק כאשר כ
 ואז נתנו פרטותיה ודקדוקיה עיי"ש.

 
שכתב לפרש הקרא אלה  )פרשת יתרו(ועיין בפנים יפות עה"ת 

הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, לפי שאחז"ל כה תאמר 
לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, הם הגדולים שנקראים בשם 

לומר שהודיע לגדולים ישראל, הודיע להם דקדוקי מצות, ויש 
שבהם כל ל"ט מלאכות של שבת, וכמו שכתבנו ריש פ' 
תרומה, שקודם מלאכת המשכן דילפינן מיני' ל"ט מלאכות 
ותולדותיהם כיוצא בהם, הוצרך משה להודיע להם כל 

דכל  )דף ע:(שבת מסכת מלאכות בפרטות, וכיון שאמרו חז"ל ב
רו ל"ט הל"ט מלאכות ילפינן מלשון אלה הדברים שמספ

עיי"ש, היינו דאמר אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, 
שהודיע להם כל ל"ט מלאכות של שבת, וכיון שלא הוזהרו 
בפירוש על פרטי מלאכות, עד שבאו לסיני לא נקרא זה 
שמירה, אפילו אם לא עשו המלאכות, כיון שלא הוזהרו 
עליהם אינו בכלל שמירה, ואין לחשוב חילול אלא במה 

זהרו ביום הששי, את אשר תאפו אפו ובשבת לא יהי' בו, שהו
ולכן נחשב לחילול מה שיצאו מן העם ללקוט, ומתרץ בזה 

 עיי"ש. )דף פ"ז:(קושית התוס' בשבת 
 

הביא הגמרא, רבי אומר וזבחת וגו'  )דף כ"ח.(חולין מסכת וב
כאשר צויתיך מלמד שנצטוה משה על הושט ועל הקנה ועל 

רוב שנים בבהמה עיי"ש, והקשה הטו"ז רוב אחד בעוף ועל 
דהלא בעלמא דרשינן על הנאמר בקרא  )סי' א'(בהל' שחיטה 

כאשר צוך, דנצטוו במרה, ולמה נשתנה הך כאשר צויתיך מן 
כאשר צוך עיי"ש, ובפליתי כתב לתרץ דלא קשה מידי, 
  דבמרה לא נצטוו רק מצוות שינהגו תיכף מאז ולהלאה, 

ליתן להם במרה עד נתינת כל  וכמה מצוות שהקדים הקב"ה
התורה, אבל מצוה שלא חל עליהם תיכף רק לאחר זמן, מהיכי 
תיתי להקדימו במרה, רק נתנו בנתינת התורה, שאז באו כולם 

 י עקיבאבנהוגים תיכף או לאחר זמן, ובמדבר הא קיי"ל כר
דלא הצריכו בחולין שחיטה רק הותרה  )דף י"ז.(חולין מסכת ב

יך ס"ד דנצטוו במרה על המצוה להם בשר נחירה, וא"כ א
שלא חל עליהם תיכף רק לאחר ביאת הארץ ומה טובו במרה, 

וע"כ כאשר צויתיך קאי על משה, שנצטוו על אחר ביאת 
 הארץ עיי"ש.

 
ומעתה לפי פירש הנחלת יעקב לא שייך לאוקמי אחזקה 

יון ז היה חיוב מיתה על כל המלאכות, כדקודם מתן תורה דא
רק חיוב ללמוד הלכות שמירת שבת, ם יילקדאז לא היה חיוב 

שוב ליכא חזקה ורק שבת שיצטרכו לאחר מתן תורה, א"כ 
רוב, וכיון דהל"ת הוא רוב, שוב שייך לומר עשה דוחה ל"ת, 
דהעשה דהוא מכח רוב ידחה הל"ת שהוא מכח רוב, משא"כ 
לפירוש הפליתי דבמרה נצטוו על שמירת שבת, שפיר י"ל 

דם מתן תורה, ומעתה לא שייך לומר דמוקמינן אחזקה דקו
 עשה דוחה ל"ת.

 
ולכאורה יש להביא ראיה דבמרה נצטוו אשמירת שבת, 

דבשעה שעלה משה למרום, אמרו  )דף פ"ח:(שבת  'מסב דאיתא
מלאה"ש לפני הקב"ה מה לילוד אשה בינינו, אמר להם לקבל 
תורה בא, אמרו לפניו תנה הודך על השמים עיי"ש, והמפ' 

דטענת המלאכים היתה שהם  יין ראש דוד בשלח, שמע יעקב במדבר()עכתבו 
  .צריכים לקבל התורה מכח דינא דבר מיצרא עיי"ש

 
ד"ה ולהבין,  )דף פ"ו(בספר ויגד לאברהם על הגש"פ וכתב 

דל"ש כאן דינא דבר מצרא לפי"מ דאמרינן בשבת דכל 
השומר שבת נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית, וכיון 

יפקודי במרה ונעשו שותפין עם הקב"ה נדחה דשבת כבר א
לטענתם, משום דשותף עדיף ממצרן עיי"ש, אך כ"ז א"ש 
א"א דשבת נתנה במרה היינו שמירת השבת אז י"ל דכיון 
דע"י שמירת שבת כהלכתה נעשה שותף במעשה בראשית 
ליכא כאן דינא דבר מיצרא, משא"כ א"א דרק הלכות שבת 

  נתנה במרה.
 
באותה שעה בקשו מלאכי  ,א(-)פ' כ"חמות במד"ר ש איתאו

השרת לפגוע במשה, עשה בו הקב"ה קלסטירין של פניו של 
משה דומה לאברהם, אמר להם הקב"ה אי אתם מתביישין 
הימנו, לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו וכו' עיי"ש, 

איתא, כשבא הקב"ה ליתן תורה  )מזמור ח'(ובמדרש שוחר טוב 
אומרים לפניו מה אנוש ו ןו המלאכים מדיינילישראל, התחיל

כי תזכרנו, ואמרו לפניו אישורך שתתן תורה בשמים וכו', 
אמרו מלאכי  ,וכשעלה משה לקבל פעם שניה את הלוחות

והלא אתמול עברו עליה שכתבת בה לא יהיה לך  ,השרת
אלהים אחרים, אמר להם הקב"ה בכל שעה קטיגטין ביני ובין 

שירדתם אצל אברהם אכלתם בשר ישראל, והלא אתם כ
בחלב, שנאמר ויקח חמאה וחלב ובן הבקר, ותינוק שלהם 
כשהוא בא מבית רבו ואמו נותנת לו פת ובשר וגבינה, והוא 
אומר לה היום למדני רבי לא תבשל גדי בחלב אמו עיי"ש, 
הרי דהמלאכים נדחו מקבלת התורה מפני שאכלו בשר בחלב 

 .ה"אברהם אבינו עאצל 
 



 

 ה 

, אמר )דף פ"ו:(בבא מציעא מסכת דאיתא ב ,ורה יש להעירולכא
ר' תנחום בר חנילאי, לעולם אל ישנה אדם מן המנהג, שהרי 
משה עלה למרום ולא אכל לחם, מלאכי השרת ירדו למטה 
ואכלו לחם, ואכלו סלקא דעתך, אלא אימא נראו כמי שאכלו 

למה נדחו מקבלת ושתו עיי"ש, ולפי"ז דלא אכלו בשר בחלב 
דאעפ"י שלא  ,)ערבי נחל דף קי"ג.(וכתב בספר אשד הנחלים התורה, 

אכלו ממש מ"מ כיון שנראין כאוכלין היה בכך פגם משום 
דאסור לאכול חלב  ,)סי' פ"ז ס"ג(מראית העין, כמבואר ביור"ד 

שקדים עם בשר משום מראית העין אא"כ מניח אצל החלב 
 .עיי"ש התורה שקדים, ולכן כיון שנראו כאוכלין נדחו מקבלת

 
הביא דנחלקו קמאי אי ענין  )מערכת ח' כלל נ"ג(ובספר שדי חמד 

 )דף כ"ג.(שבת מסכת חשד הוא מה"ת, והביאו מהא דאיתא ב
א דחיישינן לחשדא, דתניא אמר ר' שמעון בשביל רמנא תימ

הו וכו' ומפני רים אמרה תורה להניח פאה בסוף שדד' דב
יהא אומרים שלא הניח החשד, והיינו שהעוברים ושבים לא 

פאה, הרי דמן התורה חיישינן לחשדא עיי"ש, ובתורת כהנים 
וכן היה ר'  וז"ל, הביא נמי הך ברייתא י(-)פ"אפרשת קדושים 

אמרו לא יתן אדם פאה אלא שמעון אומר בשביל ד' דברים 
ומפני מראית העין וכו', כיצד, שלא יהיו  ,הו וכו'בסוף שד

או היאך קצר איש פלוני את שדהו העוברים והשבים אומרים ר
ולא הניח פאה לעניים וכו' עיי"ש, וכתב הראב"ד וכן כתב 

דר' שמעון לשיטתו דס"ל דדרשינן טעמא  ,הר"ש משאנץ
)סי' דקרא ומשו"ה קדריש הני טעמא למצות פאה, ועיין במג"א 

דענין חשד ומראית עין שוין זה לזה לענין רבים  רמ"ד סק"ו וסק"ח(
"ז י"ל דזה אי חיישינן לחשדא תליא אי דרשינן עיי"ש, ולפי

דלכן אמרה טעמא דקרא, דאי דרשינן טעמא דקרא אז י"ל 
הו מפני מראית עין וחשד, משא"כ תורה ליתן פאה בסוף שד

אי לא דרשינן טעמא דקרא אז אמרינן דמה"ת לא חיישינן 
 לחשדא ומראית עין.

 
ור בכזית בית שמאי אומרים שא ,)דף ב.(ביצה מסכת ואיתא ב

ובית הלל אומרים זה וזה בכזית, ולקמן בגמ'  ,וחמץ בככותבת
איתא, מאי טעמייהו דב"ש, א"כ לכתוב רחמנא חמץ ולא  )דף ז:(

בעי שאור, ואנא אמינא, ומה חמץ שאין חמוצו קשה בכזית, 
שאור שחמוצו קשה לא כל שכן, שאור דכתב רחמנא למה לי, 

ל זה, וב"ה צריכי, דאי לומר לך שיעורו של זה לא כשיעורו ש
כתב רחמנא שאור הוה אמינא משום דחמוצו קשה, אבל חמץ 
דאין חמוצו קשה אימא לא צריכא, ואי כתב רחמנא חמץ 
משום דראוי לאכילה אבל שאור שאין ראוי לאכילה אימא לא 

 צריכא עיי"ש. 
 

)ריש כתב בפלוגתת ב"ש וב"ה, דהר"ן  )שם(ובחידושי חת"ס 

בל שהתורה החמירה לעבור על חמץ בהטעם כתב ד פסחים(
הוא משום שמא יבא לאכלו, וכ"כ ביבין ובבל ימצא יראה 

, )בהקדמה להל' חמץ(והכ"מ  )מאמר חמץ ד"ה התורה(שמועה לרשב"ץ 
ב"ה ס"ל דטעם דבל יראה הוא משום שמא יבא י"ל דולפי"ז 

לאכלו, ע"כ הו"א דרק חמץ הראוי לאכילה עובר בב"י שמא 
"כ שאור דאינו ראוי לאכילה ל"ש שמא יבא יבא לאכלו, משא

גזה"כ ולא הוי לאכלו ואינו עובר עליו, וב"ש ס"ל דבל יראה 
מזה שמא יבא לאכלו, ול"ש הצריכותא, ומוכח  חששמ

 דשיעורו של זה לא כשיעורו של זה וחמץ בככותבת עיי"ש. 
 

שכתב וז"ל, ואע"ג דכתב  )סי' ק"ח(בשו"ת חת"ס חאו"ח ועיין 
טעמא דחשו טפי בחמץ סכת פסחים וז"ל, היינו הר"ן ריש מ

מבשאר איסורים, משום דלא בדילי אינשי מיניה כולה שתא, 
וחמיר איסורא טפי דאית ביה כרת, ואפשר עוד שמפני טעם 

  .ור עליו בבל יראה ובבל ימצא עכ"לזה החמירה תורה בו לעב
נמצא דטעמא דבל יראה הוא משום כרת ולא בדילי מיניה, 

יחד ופשוט הוא דלא סגי בלא הני תרי טעמי מצורפים 
כמבואר בתוס' ומהרש"א ריש מסכת פסחים, וכ"כ שם בגליון 

פירא, והשתא כיון דהר"ן יהיב טעמא הרי"ף על שם מהר"ן ש
בת שאין בו כזית בכדי אכילת בתערודאורייתא משום כרת, ו

לית נמי איסור בל יראה, זהו ליתא דלית ביה כרת ממילא  פרס
מכמה טעמים, חדא דנהי דהר"ן כתב כן למסבר קראי, מ"מ 
לא לילף מינה מידי לדינא להקל, דלא קיי"ל כר"ש דדריש 

)סי' "ע חו"מ וכמבואר בשו )דף קט"ו.(טעמא דקרא  במסכת ב"מ 

"ל דטעמא , מבואר מדבריו, דדברי הר"ן הנוכו' עכ"ל (סי"ד-צ"ז
דבל יראה בחמץ הוא מחשש שמא יבוא לאכלו, אתיא אליבא 
דר"ש דס"ל דרשינן טעמא דקרא, משא"כ לר' יהודה דס"ל לא 

 דרשינן טעמא דקרא הוי איסור ב"י מגזיה"כ ללא טעם.
 

ולפי"ז י"ל דבזה פליגי ב"ש וב"ה, דב"ש ס"ל לא דרשינן 
       טעמא דקרא, ולפי"ז איסור ב"י הוי מגזירת הכתוב,

ולפי"ז אין סברא לחלק בין חמץ לשאור ולא איצטריך 
למיכתב תרווייהו, ועל כרחך מוכח מזה דשיעורו של זה לא 
כשיעורו של זה, משא"כ ב"ה ס"ל דרשינן טעמא דקרא, 
ואיסור ב"י הוא מחשש שמא יבוא לאכלו, ולהכי קס"ד 
דדוקא חמץ שראוי לאכילה אית ביה איסור ב"י, ולכן 

 שאור.איצטריך למיכתב 
 
, תניא, היה ר' מאיר אומר מפני מה )דף ל"ה;(איתא במסכת נדה ו

אמרה תורה נדה לשבעה וכו' עיי"ש, וכתב בספר תורת 
 דר' מאיר ס"ל דרשינן טעמא דקרא )סי' קפ"ג סק"ד( השלמים

, וכתב בשו"ת )פרשת וירא(וכ"כ בספר משביר בר עה"ת  עיי"ש,
)דף א דאמר במסכת ר"ה , דלפי"ז ר' עקיב)סי' צ"ב(מהרש"ם ח"א 

מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח וכו', וכן במסכת  ט"ז.(
מפני מה אמרה תורה גנב וטבח משלם ד' וה'  )דף ס"ז:(ב"ק 

ג"כ ס"ל דדרשינן טעמא דקרא עיי"ש, ועיין בשו"ת עיי"ש, 
 .)סי' א' אות ד'(, ובשו"ת אבני ציון ח"ב )סי' ז'(כנפי שחר 

 
אמר הא מני ר"ע היא, ת התוס' דאמאי לא ומעתה מיושב קושי

דס"ל דרשינן טעמא דקרא, י"ל דהטעם דהמלאכים לא  דלר"ע
קבלו התורה משום שאכלו בשר בחלב אצל אברהם, ואף דלא 



 

 ו 

אכלו ממש אלא נראין כאוכלין, מ"מ כיון דדרשינן טעמא 
דקרא חיישינן לחשדא מה"ת, ולפי"ז אין הכרח לומר דקיימו 

ולפי"ז ליכא חזקה דקודם מתן תורה, רק  ,שמירת שבת במרה
תה שפיר אמרינן דעשה הבא מכח החיוב הוא מכח רוב, ומע

רוב ידחה לל"ת דחיובו הוא נמי רק מכח רוב, וכיון די"ל עשה 
דוחה ל"ת לא אתיא הברייתא כר"ע, משא"כ בית שמאי דס"ל 
לא דרשינן טעמא דקרא, ולא חיישינן לחשדא מה"ת, וע"כ 

ם לא קיבלו את התורה משום דקיימו שמירת הטעם דהמלאכי
שבת במרה, ומעתה איכא לגבי הל"ת רוב וחזקה, ובכה"ג 
עשה הבא מכח רוב אינו דוחה ל"ת דהוא רוב וחזקה, ולא 
אמרינן עשה דוחה ל"ת ולכן אמר הא מני בית שמאי הוא 

 ודו"ק.
 

*** 
 

אודך כי ובמדרש  אודך כי עניתני ותהי לי לישועה:
 , וצ"ב דמה זה ישועה לדוד.ההר עלינועניתני בכפיית 

 
ויתיצבו בתחתית ההר,  (.)דף פ"חבמסכת שבת  איתאדוהנבס"ד, 

א"ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה עליהם הקב"ה את 
ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב, 

א"ר אחא בר יעקב מכאן מודעה  ,ואם לאו שם תהא קבורתכם
]ופירש"י שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם  ,רבה לאורייתא

מה שקבלתם עליכם, יש להם תשובה שקבלוה באונס[ אמר 
רבא אעפי"כ הדר קבלוה בימי אחשורוש, דכתיב קימו וקבלו 

דלמה כפה עליהם את ההר  )ד"ה כפה(והקשו התוס'  ,וכו', עיי"ש
 .גית הא אמרו נעשה ונשמע עיי"שכגי

 
בשם ספר  קושית התוס'לתרץ  )פ' במדבר(ישמח משה וכתב ה

עמודי 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 
, ימין אותה()אלו הגוזרים אינן מקיימין אותה אלא אחרים מקיאחרים 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, וכן איתא במדרש רבה 

, מגיד דבריו ליעקב אלו הדברות, ט(-)פרשה לפרשת משפטים 
ין מדותיו חוקיו ומשפטיו לישראל אלו המשפטים, לפי שא

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 

)ולכן נקראו חוקיו ומשפטיו שכביכול הוא עצמו אומר לישראל לעשות ולשמור 

וכו' עיי"ש, ולכן במכוון היה מאתו יתברך שיהיה  משמרן(
אונס ולא יוכל לשלחה כל ימיו  באונס, כדי שיהיה להם דין

 .ובזה נדחו כל המקטריגים עיי"ש
 
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 
ב לא לקדושתו של מקום בתורת קידושין, ובאונס אשה כתי

יוכל לשלחה כל ימיו, לכן כפה עליהם ההר כגיגית כדי 
וכיון שכן הרי כנסת  ,התורה מאונסבני ישראל שיקבלו 

ישראל דכלה קרואה הו"ל בבחינת אנוסתו של הקב"ה, ושייך 
בנו אזהרת הכתוב ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו 

המפ'  בשם )פרשת יתרו(, וכן כתב החיד"א בנחל קדומים עיי"ש
דהטעם 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 

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

 שהביא כן בשם המדרש. רס"ט(
 

י היאך עבר כביכול הקב"ה על לאו דלא יוכל אך לפי"ז תקש
לשלחה כל ימיו, וגירש את עשרת השבטים ושילחם מעל פניו 

שלחתיה ואתן את  ח(-)פרשה גבתורת גירושין, כדכתיב בירמיה 
 ספר כריתתיה אליה וגו'.

 
)דף ליישב, דבמסכת מכות  )פרשת תצא(וכתב בספר יד אבי שלום 

או הניתק לעשה, אם עונש פליגי ריו"ח ור"ל לגבי ל ט"ו:(
המלקות תלוי בביטלו ולא ביטלו או בקיימו ולא קיימו, דמ"ד 
ביטלו ולא ביטלו ס"ל דאינו לוקה על הלאו אא"כ ביטל את 

שלא יוכל לקיימו עוד, וכל זמן שעדיין בידו באופן העשה 
לקיים העשה אינו לוקה על הלאו, שהלאו אינו נגמר עד 

תקיים עוד, ולכן ס"ל לגבי שיבטל את העשה שלא יוכל לה
אונס שגירש שאינו לוקה כיון דכל ימיו בעמוד והחזר קאי, 
ואינו לוקה אלא אם הדירה ממנו בנדר על דעת רבים שאין לו 
הפרה, ולמ"ד דקיימו ולא קיימו, מיד כשעבר על הלאו לוקה, 
אלא דאם יקיים העשה נפטר ממכות, דאין הלאו תלוי בביטול 

הלאו נתחייב מיד, רק דהעשה הוה העשה, דמשעה שעבר 
תיקונו של הלאו, ובכה"ג דאונס שגירש מיד לכשיבוא לבי"ד 

 ילקוהו עיי"ש.
 

מ"ד ביטלו ולא ביטלו, הכ "ל דהקב"ה תפס השיטהומעתה י
וכל זמן שאפשר לקיים העשה לחזור וליקח אותם, לא עבר על 
הלאו דלא יוכל לשלחה כל ימיו, דכל ימיו בעמוד והחזר קאי, 

 ולכן שפיר היו ישראל יכולים לצאת לגלות עכ"ד.
 

בתשובת בן המחבר האריך  )חאו"ח סי' צ"א(והנה בשו"ת נובי"ת 
בביאור פלוגתת ריו"ח ור"ל בקיימו ולא קיימו או ביטלו ולא 

כתב, אינו  ה"ג(-)פ"אמצה ביטלו, ותו"ד, דהרמב"ם בהל' חמץ ו
פסח או לוקה משום לא יראה ולא ימצא אלא א"כ קנה חמץ ב

חימצו כדי שיעשה בו מעשה, אבל אם היה לו חמץ קודם 
הפסח ובא הפסח ולא ביערו אלא הניחו ברשותו, אעפ"י 
שעבר על שני לאוין אינו לוקה מה"ת מפני שלא עשה בו 
מעשה וכו', והקשה שם המל"מ דהרי גם כשעשה מעשה אינו 

מסכת לוקה על בל יראה דהו"ל לאו הניתק לעשה כמבואר ב



 

 ז 

, עיי"ש במל"מ ובכל המפ', ואין לתרץ דמ"מ )דף צ"ה.(ם פסחי
שפיר יתכן דלוקה בגווני דביטל העשה באופן ששוב אינו 
יכול לקיימה, דהא ליתא, דבמצות עשה דהשבתת חמץ לא 
שייך ביטול העשה בידים, דממנ"פ אי מבטל העשה ע"י 
ששורפו או משליכו לים או פוררו וזורה לרוח בזה גופא קא 

 עשה דתשביתו, דהלא משביתו מן העולם, וכבר מקיים ה
עיי"ש, ואפילו לר"י דעשה דתשביתו  )סי' פ'(העיר בזה בשאג"א 

)דף פסחים מסכת הוא בשריפה דייקא, מ"מ הרי לשיטת רש"י ב

בהא דאמר ר"י אימתי שלא בשעת ביעורו אבל בשעת  י"ב:(
ביעורו השבתתו בכל דבר, דאימתי צריך שריפה שלא בשעת 

בתחלת שש וכל שש דאכתי מדאורייתא שריא, אבל  ביעורו
בשעת ביעורו בשבע שהוא מוזהר מה"ת השבתתו בכל דבר 
עיי"ש, וא"כ אם כבר עבר על הלאו דבל יראה שהוא לאחר 
שבע לא מצינו ביה ביטול העשה בידים הואיל וגם לר"י 

  .השבתתו בכל דבר
 

ל' ובה ה"ז(-)פ"אואמנם להרמב"ם לשיטתו שפוסק בהל' נערה 
, דאם לא קיים העשה לוקה וכמ"ד דקיימו ה"ד( -)פ"וסנהדרין 

ולא קיימו, א"כ ממילא לא קשיא מידי דשפיר פסק הרמב"ם 
דאם עשה מעשה לוקה על לאו דב"י והיינו אם לא קיים 

 העשה, וכגון שבי"ד הזהירו להשבית והוא לא עשה כן לוקה.
 

"מ ואמנם אף שמתורץ הקושיא היטב על שיטת הרמב"ם, מ
קושיא זו לאו על הרמב"ם לבד סובבת והולכת, כי גם על 

 )דף ב.(ביצה מסכת ביצה קשה קושיא זו, דבמסכת סוגית הגמ' ב
פליגי ב"ש וב"ה דב"ש ס"ל שאור בכזית וחמץ בככותבת 

דלענין אכילה  )דף ז:(וב"ה ס"ל זה וזה בכזית, ואמרינן בגמ' 
ב"ש סברי לא  כו"ע לא פליגי דבכזית כי פליגי לענין ביעור,

ילפינן ביעור מאכילה וב"ה סברי ילפינן עיי"ש, והשתא קשה 
לענין מה פליגי ב"ש וב"ה, דהא לענין איסור שהיית חמץ 
ליכא נפקותא בשיעורו אם הוא בכזית או בככותבת דהא גם 
בפחות משיעור איכא איסור מה"ת לריו"ח דחצי שיעור אסור 

בלאו דבל יראה  מה"ת, ואם לענין מלקות הא ליכא מלקות
 דהא הלאו דבל יראה הוא ניתק לעשה. 

 
וכבר הרגיש בזה הפני יהושע בחידושיו על מסכת ביצה, 
וכתב לתרץ דלענין בל יראה לא שייך לומר חצי שיעור אסור 
מה"ת, דדוקא לענין אכילה איכא הנאת גרונו אף בפחות 
מכשיעור אבל בלאו דבל יראה אי ליכא שיעור שלם לא חשיב 

והוי כפרורין דבטלי, ואני אומר שאין בסברא זו ממש,  כלל
דאיך נאמר דלב"ש הואיל והתורה קפיד שיהיה בככותבת אם 
הוא בכזית שהוא פחות מככותבת לא יהיה חשיב כלל ויהיה 
כפרורין, דכיון שהוא כזית לא שייך לומר שאינו חשוב והוי 
כפרורין כיון שהוא חשוב לענין אכילה דמודה ב"ש שהוא 
בכזית ובודאי שייך ביה לומר לענין בל יראה איסור ח"ש ולא 
הוי דבר בטל ובודאי לא קפדה התורה שיהיה בככותבת רק 

דגם לענין ב"י  )סי' תמ"ד סק"י(לענין מלקות, וכן משמע במג"א 

אמרינן חצ"ש אסור מה"ת, וכן הוכיח אאמ"ו הגאון בספרו 
 ד"ה רב אשי. )דף כ"ט:(צל"ח מהתוס' פסחים 

 
ס"ל  י יוחנןבלשיטתו לק"מ, דר י יוחנןברמנם באמת לא
)לפי גירסת הרי"ף והרמב"ם ודלא כרש"י קיימו ולא קיימו,  )שם(מכות מסכת ב

, וא"כ שפיר פליגי ב"ש וב"ה בשיעור חמץ דב"י לענין ותוס' שם(
מלקות, דהרי מיד כשאינו מקיים העשה לוקה, והיינו דאף 

טתו דס"ל קאי לשי י יוחנןברדלא שייך ביטול העשה, מ"מ 
  .קיימו ולא קיימו

 
ולפי"ז פלוגתת ריו"ח ור"ל בביטלו ולא ביטלו או קיימו ולא 
קיימו, תליא בפלוגתתם אי חצ"ש אסור מה"ת או מותר 

אסור מה"ת, עכצ"ל קיימו  שיעור ידחצ י יוחנןברמה"ת, דל
ולא קיימו, דאל"כ תקשי במאי פליגי ב"ש וב"ה בשיעור בל 

ו"ל להנל"ע, ואיסורא יראה, והא מלקות בכל גוונא ליכא דה
בכל גוונא איכא דחצ"ש אסור מה"ת, ועכצ"ל דשפיר איכא 
נפק"מ לענין מלקות כיון דקיימו ולא קיימו, אמנם לר"ל דס"ל 

מותר מה"ת שפיר י"ל דפליגי לענין איסורא  שיעור יחצ
דאורייתא, דהא בפחות מכשיעור ליכא איסורא, אבל לענין 

יטלו ולא ביטלו מלקות באמת ליכא נפקותא ושפיר י"ל דב
 עיי"ש שהאריך בזה.

 
 י יוחנןברד ,כתב )דף מ"ה.( ובספר מאיר עיני חכמים מהדו"ת

דפליגי אי חצי שיעור אסור מה"ת או מותר אזדו  ש לקישיור
לטעמייהו בזה דפליגי לענין ברירה אי יש ברירה או אין 
ברירה, דעיקר טעמא דס"ל לריו"ח דחצי שיעור אסור מה"ת 

יצטרופי איסורא קאכיל, והיינו דאם הוא משום כיון דחזי לא
יאכל עוד בתוך כדי אכילת פרס יצטרף להשלים השיעור, 
ונמצא דהחצי שיעור שאכל מקודם היה איסור, ולכך חל 
האיסור תיכף על החצי שיעור אף שלא השלים להשיעור, 

אלא חצי שיעור וישהה אח"כ אכל לא יד קשה, היכיולכאורה 
אכל עוד, ונימא כי עתה איגלאי יולא ביותר מכדי אכילת פרס 

ואמאי יהיה חצי  מילתא למפרע כי לא היה בדעתו לאכול עוד,
 שיעור אסור מה"ת.

 
דאחין שחלקו  )דף מ"ח.(אך ר' יוחנן לשיטתו דס"ל במסכת גיטין 

לקוחות הן משום דאין ברירה עיי"ש, ולכן שפיר ס"ל חצי 
ר, מ"מ , ואעפ"י שחזינן שלא אכל עוד יותשיעור אסור מה"ת

אמרינן דבשעה שאכל חצי שיעור הראשון היה בדעתו לאכול 
בכדי אכילת פרס עוד חצי שיעור, אבל ר"ל דס"ל במסכת 

דהמוכר שדיהו לפירות מביא ואינו קורא, דקנין  )דף מ"ז:(גיטין 
פירות לאו כקנין הגוף דמי, וע"כ דס"ל יש ברירה דאל"כ לא 

ת דמייתי ביכורים מצא ידיו ורגליו בבית המדרש, דלא משכח
, וכיון )שם(אלא חד בר חד עד יהושע בן נון כדאיתא בגמ' 

דס"ל יש ברירה לכן ס"ל דחצי שיעור מותר מה"ת, דאמרינן 
כיון שלא השלים לשיעור שלם, הוברר הדבר למפרע שלא 

 אכל איסור עכ"ד.



 

 ח 

אמר רב, רבי דאתי מדוד מהפך  )דף נ"ו.(שבת מסכת ואיתא ב
ואת אשתו לקחת לך  יב(-)שמואל בוד, כתיב ודריש בזכותיה דד

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

שנאמר  )על תנאי שאם ימות תהא מגורשת מעכשיו(כריתות כותב לאשתו, 
שר האלף, ואת ואת עשרת חריצי חלב האלה תביא ל יז(-)שמואל א

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

)דף גיטין מסכת עיי"ש, והקשו המפ' מהא דאיתא ב להם מן המלחמה(

בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא  צ.(
, שנאמר כי מצא בה ערות דבר עיי"ש, ולפי"ז בה דבר ערוה

הקשו המפ' דא"כ לא מהני הגט שנתן אוריה כלל, כיון דהתם 
 .לא היה שום ערות דבר, ואיך נשאה דוד לאשה עכ"ק

 
במתני' איתא, שנים  ה"ה(-)פ"טגיטין מסכת ואיתא בירושלמי 

ונתערבו, נותן שניהן לזו  )בשמותיהן(ששילחו שני גיטין שוין 
)דלא ידעינן הן לזו, לפיכך אם אבד אחד מהן הרי השני בטל ושני

, ובגמ', ר' אליעזר בי ר' יוסי בעא קומי ר' יוסי, כמה דמאן ניהו(
דאת אמר גט אחד פסול בשתי נשים, ודכוותה והוא שני גיטין 

היו לו ב' נשים ששמותיהן שוין ואמר ללבלר  )כי היכי דתנן )דף כ"ד:(פסולין בב' נשים 

לאיזה שארצה אגרש, פסול לגרש בו דהו"ל ככותב גט אחד לשתי נשיו דפסול דכתיב וכתב כתוב ו

לה ולא לה ולחברתה, ה"נ נאמר הכותב שני גיטין לאשה אחת באיזה שירצה יגרשנה פסולים דאין 

, )וכן הוא דשניהן פסולין(, א"ל וכיני אחד מהם מבורר איזה מהם נכתב לשם גירושין(
שנים ששילחו שני גיטין שוין ונתערבו  ניתין()במתא"ל והא תנינן 

. תמן זו )אע"ג דהו"ל שני גיטין לאשה אחת(נותן שתיהן לזו ושתיהן לזו 
)כלומר הך דהכא כרות לשמה וזו כרות לשמה תערובת היא שגרמה 

גט של כל אחת נכתב לשמה אלא שאין אנו יודעין איזהו הוא לפיכך נותנין לה שניהן דממ"נ זכתה 

, ברם הכא לא זה כרות לשמה ולא זה כתב לשמה והשני כמאן דליתא(בגט שנ
)אבל הכותב שני גיטין לאשה אחת לא נכתב אחד מהן בבירור לשם גיטה הלכך כרות לשמה 

 .שניהן פסולין(
 

וז"ל, וקשה הא אין הטעם   )ד"ה כמה דאת אמר(וכתב השירי קרבן 
ם דאין בהך דאומר ללבלר משום דהו"ל גט לב' נשים, רק משו

, וי"ל דראב"י פליג וסובר )דף כ"ד:(ברירה, וכ"ה בבבלי ריש פ"ג 
שאין הטעם משום דאין ברירה וכו', אך קשה, האומר ללבלר 
לא דמי כלל לכותב לב' נשים, דהא לעולם אינו כותב אלא 
לאשה אחת, ולמ"ד יש ברירה הרי הוברר הדבר למפרע שלא 

להא לא צריך קרא נכתב אלא לאשה אחת, וי"ל קסבר ראב"י ד
שאין כותבין גט אחד לשתי נשים כאחד, דגט מצוה הוא, ואין 

 )דף ח(עושין מצות חבילות חבילות כמפורש בבבלי סוטה 
)דלה ולא דמדאורייתא אסור עיי"ש בתוס', וא"כ ע"כ לומר דקרא 

אתי למעט האומר ללבלר וכו', ונראה  לה ולחברתה עיין גיטין פ"ז.(
דתנן חמשה שכתבו  )בירושלמי שם(דמתניתין דהיינו טעמא דסיפא 

כלל בתוך הגט איש פלוני מגרש פלונית ופלוני פלונית 
והעדים מלמטה כולן כשרין וכו', ולא תני בקצרה הכותב 
לחמשה נשיו כלל בתוך הגט, אלא דאסור לעשות כן משום 
דאין עושין מצות חבילות חבילות, אבל ה' שכתבו לנשותיהם 

)כאן בכהן אחד צות חבילות כמפורש שם בבבלי בגט אחד אין זה מ

, מיהו ראב"י פליג וסובר דאפילו בכה"ג הוי מצות כאן בשני כהנים(
חבילות, דאל"כ מנ"ל לאוקמי קרא באומר ללבלר, דילמא 
קרא אתי למעט שנים שכתבו גט לנשותיהם בשטר אחד וכו' 

 עכ"ל השירי קרבן.
 

ב וז"ל, והנה לא התחלתי כת )מערכת א' כלל פ"ה(ובספר בית האוצר 
להבין דבריו כלל וכלל, דמה שהעיר דלמ"ל קרא דלה ולא לה 
ולחברתה לומר שאין לגרש ב' נשים בגט אחד, תיפ"ל דאין 
עושין מצות חבילות, לא ידענא אטו כל גירושין מצוה נינהו, 
הרי המגרש אשה המותרת לו אין מצוה בגירושין, אדרבה 

כמה ראשונים הובאו בארוכה  עבירה דאורייתא נינהו לדעת
עיי"ש, וכן אונס ומוציא שם רע  הכ"א(-)פ"יבמל"מ הל' גירושין 

שגירשו הוי גירושי עבירה, וא"כ שפיר איצטריך קרא 
לגירושין שאינם מצוה, אולם לב"ש דס"ל דלא יגרש אדם את 
אשתו אלא אם כן מצא בה ערות דבר, א"כ שפיר כל גירושין 

השירי קרבן הנ"ל דלמ"ל קרא דלה מצוה הוא, ותתכן הערת 
וכו', וצ"ל דאיצטריך למעט אומר ללבלר וכתירוצו הנ"ל 
אליבא דר"א בר' יוסי, אולם אי נימא אין ברירה, אכתי גם 
אומר ללבלר לא בעי קרא, דתיפוק ליה דלא הוי לשמה כיון 
דאין ברירה וכבבלי ריש פרק כל הגט המובא בדבריו הנ"ל, 

י"ל דהוא גופא קמ"ל כלומר הך דינא וכ"ה בירושלמי שם, ו
דאין ברירה ילפינן מהאי קרא דלה וכו', דכיון דמוקמת לה 

  .לקרא באומר ללבלר, ע"כ חזינן מיניה דאין ברירה
 

דס"ל אין אדם מגרש את אשתו אא"כ  ימאש תיולפי"ז לב
מצא בה דבר ערוה והוי גירושין מצוה, נשמע שפיר מקרא 

טעמייהו ס"ל אין ברירה, דלה וכו' דאין ברירה, וע"כ ב"ש ל
משא"כ לב"ה אין הכרח לומר דלה וכו' איצטריך לאומר 
ללבלר, ושפיר ס"ל יש ברירה, וב"ש וב"ה אזלי בזה 
לטעמייהו דפליגי בדין ברירה, דב"ה ס"ל יש ברירה וב"ש 

, ורבא )דף ס"ח.(ס"ל אין ברירה, לר' אושעיא במסכת עירובין 
יי"ש, היוצא לנו מזה דאי עיי"ש עכת"ד ע )דף י.(במסכת ביצה 

ס"ל יש ברירה א"כ ס"ל כב"ה דאפילו בהקדיחה תבשילו 
יכול לגרש, ואי ס"ל אין ברירה ס"ל כב"ש דלא יגרש את 

 אשתו אא"כ מצא בה דבר ערוה.
 

אודך כי עניתני בכפיית ההר והשתה יבואר דברי המדרש, 
עלינו, דכפיית ההר היתה כדי שיקבלו בני ישראל התורה 

ושייך בנו אזהרת הכתוב לא יוכל לשלחה כל ימיו,  מאונס,
מפני חטאינו גלינו מארצינו וגירש הקב"ה ולפי"ז תקשי האיך 

מעל פניו בתורת גירושין, וע"כ משום דס"ל ביטלו ולא  אתנו
יש  ביטלו, ומעתה ס"ל חצי שיעור מותר מה"ת, משום דס"ל

ברירה, ולפי"ז ס"ל כב"ה דמותר לגרש את אשתו אפילו 
ע מכשול , ולא הגיתבשילו, ומהני הגט שנתן אוריהקדיחה בה

שיתברר לעין כל דכשלא  ויהי לי לישועהלדוד כלל, ולכן 
 כדין מלעיזים עלי לומר שחטאתי ודו"ק.



 

 ט 

, )דף י.(הנה החת"ס בחידושיו על מסכת חגיגה דעוי"ל,  ב(
ל העיר, ע )ירחי תליתאי תקס"ב לפ"ק ד"ה הלכות(ובדרשות חת"ס לשבועות 

הא דאמרינן דהקב"ה בשעת מתן תורה כפה עליהם את ההר, 
        כיון דלכו"ע התורה ניתנה בשבת כדאיתא במסכת שבת

, א"כ איך עקר השי"ת טורא בשבת דחייבים משום )דף פ"ו:(
חורש, הלא הקב"ה שומר משמרתה של תורה, כדאיתא 

וצ"ל לפי"מ  עה"פ ושמרו את משמרתי, )ר"ה פ"א(בירושלמי 
, החופר גומא בשבת ואינו צריך )דף ע"ג:(כת שבת דקיי"ל במס

אלא לעפרה פטור עליה, משום דהוה מלאכה שאין צריך 
לגופה עיי"ש, והכי נמי לא היה צריך אלא לעפרה של הר 
לזרקה ח"ו על ישראל אם לא יקבלו את התורה עיי"ש, וכ"כ 

 .)ח"ב סי' כ"ו(בשו"ת אבני ציון 
 

ר' אבהו קמיה דר' יוחנן, כל  , תני)דף ק"ו.(ואיתא במסכת שבת 
 )באדם דמקלקל הוא וחייב דתנן )ב"ק פ"ז.(המקלקלין פטורין, חוץ מחובל 

החובל בחבירו בשבת פטור מכולן מפני שהוא נדון בנפשו( 
והוא שהדליק את  )את הגדיש מקלקל הוא וחייב כדתנן )שם דף ל"ד:(ומבעיר 

בנפשו(, הגדיש בשבת פטור מן תשלומין מפני שהוא מתחייב 
, )דאם מקלקל הוא פטור(א"ל פוק תנא לברא חובל ומבעיר אינה משנה 

לכלבו  )לדם היוצא מן החבלה(ואם תמצי לומר משנה, חובל, בצריך 
, ומבעיר בצריך לאפרו, )ואם מקלקל הוא אצל נחבל מתקן הוא אצל הכלב(

)ואפילו חובל ומבעיר וקשיין ופריך, והאנן תנן כל המקלקלין פטורין 

)מתניתין ר' יהודה  , ומשני מתניתין ר' יהודה ברייתא ר' שמעון,  הדדי(א

דאמר מלאכה שאינה צריך לגופה חייב עליה, הלכך חיובא דחובל בצריך לכלבו ומבעיר בצריך 

לאפרו, משכחת לה דאע"פ דמקלקל הוא אצל מלאכה עצמה מתקן הוא אצל אחרים, ולר"י כי האי 

אחרים, אבל מקלקל ואינו מתקן פטור, וברייתא ר"ש היא דאמר גוונא מלאכה הוא משום תיקון 

מלאכה שאינה צריך לגופה פטור עליה, הלכך אין לך חובל ומבעיר שאין מקלקל, ואפילו מבעיר 

עצים באור לקדרתו, מקלקל הוא אצל עצים ומה שהוא מתקן אצל אחרים, לר"ש לא חשיב דהא 

, מאי טעמא בל ומבעיר גם מקלקל חייב(מלאכה שאינה צריך לגופה היא, ועכצ"ל דבחו
)ואפילו בשבת, למשרא מילה  )וביום השמיני(דר"ש, מדאיצטריך קרא 

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

 
לבאר פלוגתת ר'  )שם(וכתב החת"ס בחידושיו למס' שבת 

יהודה לענין מלאכה שאינה צריך לגופה, דלכאורה  שמעון ור'
קשה לר"ש א"כ נילף ממילה והבערת בת כהן דמשאינה צריך 
לגופה חייב בכל מלאכת שבת, לשיטת הרשב"א דתיקון מצוה 
חשיב מלאכה שאינה צריך לגופה, ונימא מדאיצטריך קרא 
להתיר מילה הגם דהו"ל מלאכה שאינה צריך לגופה ש"מ 

צריך לגופה חייב, וכן נילף מהא דאסרה  דמלאכה שאינה
תורה הבערת בת כהן הגם דהו"ל תיקון מצוה דבעלמא נמי 
אפילו מלאכה שאינה צריך לגופה חייב, אך ז"א דהלא מילה 

והבערת בת כהן הו"ל שני כתובים הבאין כאחד ואין מלמדין, 
דשני  )דף ס"ז:(משא"כ ר"י לשיטתיה דס"ל במס' סנהדרין 

מלמדין, שפיר יליף ממילה והבערת כהן לכל  כתובים הבכ"א
מלאכת שבת דמלאכה שאינה צריך לגופה חייב עיי"ש, 
והיוצא לנו מזה דהא אם מלאכה שאינה צריך לגופה חייב או 
פטור תליא אם שכהבכ"א מלמדין או לא, דאי ס"ל שכהבכ"א 
מלמדין ס"ל דמלאכה שאינה צריך לגופו חייב, ואי ס"ל דאין 

 מלאכה שאינה צריך לגופה פטור.מלמדין ס"ל ד
 

כתיב, ויבא דוד נבה אל אחימלך הכהן  ב(-)פרשה כ"א' ובשמואל א
לך לקראת דוד ויאמר מדוע אתה לבדך ואיש אין מיחויחרד א

אתך, ויאמר דוד לאחימלך הכהן וגו', ועתה מה יש תחת ידך 
חמשה לחם תנה בידי או הנמצא, ויען הכהן את דוד ויאמר 

, ויתן לו וגו' אל תחת ידי כי אם לחם קדש ישאין לחם חול 
הכהן קדש כי לא היה שם לחם כי אם לחם הפנים המוסרים 

 מלפני ה' לשום לחם חם ביום הלקחו.
 

, דהיה אחר הקטרת הבזיכים, )פרשת וישלח(וכתב בספר כרם חמד 
ואין מעילה בלחם הפנים אחר הקטרת הבזיכים, וכן איתא 

הטעם משום דאין לך דבר שנעשה , ו)דף צ"ה:(במסכת מנחות 
פריך הגמ',  )דף כ"ו.(מצותו ומועלין בו, והנה במסכת פסחים 

והרי תרומת הדשן דנעשית מצותה ויש בהן משום מעילה 
    דכתיב ושמו אצל המזבח, שלא יפזר ושלא יהנה וכו', 
ומשני משום דהוה תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובים 

שן הא דאמרן, בגדי כהונה  הבכ"א ואין מלמדין, תרומת הד
דכתיב והניחם שם מלמד שטעונין גניזה עיי"ש, מבואר מזה 
      דאי ס"ל שני כתובין הבכ"א אין מלמדין אז אמרינן 
דבדבר שנעשית מצותו ליכא מעילה, ושפיר הותר לדוד 

 לאכול מלחם הפנים עכ"ד.
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, אודך כי עניתני בכפיית ההר 
מכפיית ההר שהיתה בשבת דמלאכה שאינה  עלינו, דמוכח

צריכה לגופה פטור, ומינה דשני כתובים הבכ"א אין מלמדין, 
וא"כ שפיר מוכח דכל דבר שנעשית מצותו אין בו משום 
מעילה, ולכן ויהי לי לישועה, דהשתא מוכח שכדין עשיתי 
שאכלתי מלחם הפנים אחר הקטרת הבזיכים, לפי שנעשית 

 מעילה ודו"ק.מצותו ואין בו משום 
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 כאן תוכלו להוריד גיליונות פרשת השבוע מידי שבוע:
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