
 

 ב"ה את אברהם אבינו מכבוד הוריםכיצד פטר הק

איתא במדרש  ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וגו' )יב א(
לך אני פוטר מכיבוד אב ואם ואין אני פוטר לאחר מכיבוד אב 
ואם. ובביאור הענין, דהנה יש להקשות טובא מה החילוק בין 
אברהם לשאר בנ"א, אי נימא משום שאביו רשע לכן פטור, הרי 

נ"א שאביהם רשע שפטורים, וביותר שכבר איתא ה"ה לשאר ב
בשו"ע )יו"ד סי' ר"מ( שאף אביו רשע חייב לכבדו, וביותר שכבר 
איתא ברש"י שתרח עשה תשובה, ומפני מה נפטר אברהם אבינו 
טפי משאר אנשים, ועוד יש להקשות שהרי הגמ' בקידושין )ל:( 

מפני  השוותה כבוד ומורא אביו ואמו לכבודו ומוראו של מקום
שג' שותפים באדם הקב"ה אביו ואמו, ולפי"ז נמצא שממ"נ חייב 
לכבד את אביו בין אם הוא רשע ובין אם הוא צדיק שהרי אביו 
שותף ביצירתו, ומדוע איפוא נפטר אברהם אבינו מכאו"א טפי 

 משאר בנ"א.
ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בגמ' ב"מ )אלו מציאות(, המציל 

ו מזוטו של ים הרי אלו שלו לפי שכבר מן הארי או מן הדוב א
נתיאשו בעלים, והנה גבי אברהם אבינו חשיב שאביו ואמו 
הפקירו אותו כשרצו לשורפו על ששבר את הצלמים, ורק הקב"ה 
הצילו מידם, נמצא שכביכול הקב"ה קנה חלקו מהם מן ההפקר 
דחשיב כקנה מזוטו של ים, ושפיר יכל הקב"ה לפוטרו מלכבדם, 

ר בנ"א לעולם אינם פטורים משום שיש לאביהם משא"כ שא
 ואמם שותפות בהם.

 עטרות סופרים

 מבעל החת"ס והכת"ס 

 הטעם שא"א ללמוד מאברהם שמיתת הבעל מתרת

והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי 
הגמ' בקידושין )יג:( דנה מנלן שמיתת הבעל  ואותך יחיו )יב יב(

חתן עם אחר עיי"ש, ויש להקשות מדוע מתירה את האשה להת
הגמ' לא מוכיחה זאת מאברהם אבינו, שמבואר שחשש שיהרגו 
אותו כדי להתיר להם שרה הרי שמיתת הבעל מתירה, שאין 

 לומר שבב"נ שאני שהרי גם ב"נ מצווין על העריות.
ונראה לומר שאכן יש לחלק בזה בין ב"נ לישראל, שהרי בב"נ לא 

אלא די בכך ששניהם הבעל והאשה רוצים  נאמרו גירושין בגט
להיפרד ובכך פוקעת האישות מהם, משא"כ בישראל אפשר 
להפקיע את האישות רק ע"י גט, וממילא תו אין ללמוד 
מאברהם אבינו שמיתה מתרת, שדלמא דוקא בב"נ שאי"צ גט 
אלא מספיק מה שנפרדים א"כ ה"ה שהמיתה נחשבת פירוד ועל 

בישראל שלא די בכך שרוצים  ידה פקעה האישות, משא"כ
להיפרד אלא בעי חלות גירושין ע"י גט, בזה דילמא מיתת הבעל 

 לא תתיר, ושפיר שאין להוכיח מכך.
 סדר פרישות לבעל האדר"ת

 

הקדמת מעשה איסור שמוכרח לעשותו בעתיד 
 משום פקו"נ

אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי 
איתא במדרש אמרי נא אחותי את מכאן ששוחטין  בגללך )יב יג(
 לחולה בשבת.
המדרש ובהקדם, הנה יש להסתפק בחולה שמותר  ונראה לפרש

לחלל עליו את השבת משום פיקו"נ ויהיו מוכרחים לחלל עליו 
את השבת בשעה מסויימת האם מותר להקדים ולחלל עליו כבר 
כמה שעות קודם, או"ד שאסור עד אשר מוכרחים. ומצאתי 
ברש"ש למס' יומא )פד:( שכתב בפשטות דבאופן כזה אמרינן 

י זה משובח, והוסיף שם שכבר ברא"ש למס' יומא )פרק הזריז הר
ח' סי' י"ד( כתב סברא זו משמיה דהראב"ד, שכתב גבי חולה 
הצריך בשר בשבת שמחללין את השבת ושוחטין בשבילו ולא 
מאכילין אותו נבלה, אף שגבי נבלה אינם צריכים לחלל שבת הרי 

 שאפי' שאפשר בלא לחלל מ"מ מחללין.
ל הראב"ד ודאי מיירי שאי"צ החולה לבשר והנה באופן זה ש

ברגע זה של השחיטה, שהרי עד שישחטו ויכינו הבשר לאכילה 
יקח זמן מה ואילו הנבילה מזומנת מיד לאכילה, ומהא ששוחט 
ולא אוכל הנבילה ע"כ שיכול עדיין להמתין, והנה אי נימא שאין 
 להקדים העשיה זמן מה לזמן הנצרך כיצד יכולים לשחוט ולחלל
ע"י כך שבת הרי עדיין לא הגיע הזמן הנצרך וא"כ הול"ל שעדיין 
לא ישחוט, וכשיגיע הזמן הנצרך שאז כבר לא יהיה זמן לשחוט 
שיאכל הנבילה, ומדלא אמרי' הכי אלא שישחט ע"כ שכיון 
שמותר לשחוט בשביל החולה בשבת, אזי אפשר להקדים 

 החילול והזריז הרי זה נשכר.
לדון כיצד יכל אברהם לומר לשרה אמרי הנה במפרשים האריכו 

נא אחותי את, הרי ע"י שתאמר כך תעבור באיסור אשת איש, 
ואיסור זה הרי אינו נדחה מפני פקו"נ ומה מתיר לה לומר כך. ויש 
לישב קו' זו ע"פ שי' הפנ"י )קידושין יג: בתוד"ה לכו"ע בעשה(, 

גם שהפנ"י מחדש דבב"נ אין מיתת הבעל מתרת, נמצא לפי"ז ש
אם יהרגו את אברהם עדיין שרה אסורה מושם שאין מיתתו 
מתירה אותה, נמצא שממילא יש לשרה איסור אשת איש, ובזה 
שתאמר אחי הוא תוכל להציל אותו ממיתה והיא לא נחסרת ע"י 

 כך שממילא תעבור על איסור אשת איש.
ברם לכאו' עדיין י"ל שעדיף שלא תאמר אחי הוא, שהרי אם לא 

רכו להורגו ויקח זמן מה עד שימצאו תחבולה להורגו, תאמר יצט
ונמצא ששרה הרויחה את דחיית האיסור, משא"כ אם תאמר אחי 
הוא אזי לא יהרגוהו ומיד תעבור באיסור אש"א, ומהא דלא 
אמרי' סברא זו ע"כ שאין תועלת לדחות את העבירה אם ממילא 

 העבירה תעשה ולכן יכלה לומר אחי הוא.
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והרי לפי"ז מוכח כדאמרינן שמכיון ששבת נדחית מפני פיקו"נ 
תו לא צריך לדחות החילול לרגע האחרון ואפשר להקדים 

 החילול.
ולפי"ז מיושבים היטב דברי המדרש אמרי נא אחותי את דהיינו 

העבירה ממילא תעשה מותר להקדימה, ומכאן שמכיון ש
ששוחטין לחולה בשבת, דהיינו שאפשר להקדים החילול 
בכמה שעות וממילא יכולין לשחוט ולא מחכים לרגע האחרון 

 להאכיל את החולה טריפה.
 שו"ת דברי יציב )ח"ז סי' ס"א(

 עשיית מעשה איסור עבור פקו"נ דאחר

איתא במדרש מכאן  אמרי נא אחותי את וגו' )יב יג(
 ששוחטין לחולה בשבת, ותמוה.

ונראה לפרש בזה ובהקדם, הגר"ש קלוגר בספר החיים )סי' 
שכ"ח קונטרס חיי הנפש פ"ב( כתב לחדש ע"פ דברי הגמ' 
ביומא )פה:( דילפינן שפיקו"נ דוחה שבת מקרא דאשר יעשה 
אותם האדם וחי בהם ודרשינן וחי בהם ולא שימות בהם, א"כ 

היתר רק לחולה עצמו להציל נפשו, דהיינו היכא  י"ל דזהו
שיכול הוא לעשות מלאכה ולהציל נפשו אין יכולים אחרים 
לעשות במקומו, שלהם אין היתר של וחי בהם, ורק היכא שאין 
החולה עצמו יכול לעשות המלאכה בזה יכולים אחרים לחלל 

 בכדי להצילו ועיי"ש באריכות.
מח' ראשונים גבי חולה הצריך ולפלפולא אפשר לתלות דין זה ב

בשר בשבת האם שוחטין בשבילו בשבת או שמאכילין אותו 
נבילה שבנבילה אי"צ לחלל שבת )עיי' בזה ברא"ש ובר"ן פ"ח 
דיומא סי' י"ד ובטור או"ח סי' שכ"ח(, ולהנ"ל י"ל שמכיון 
שיכול החולה להציל עצמו ע"י אכילת נבילות הרי שאסור 

ולשחוט לו, ברם אם אמרי'  לאחרים לחלל שבת בשבילו
שאחרים ישחטו לו בכדי שלא יאכל נבילה, ע"כ שיכולים 

 אחרים לחלל בשבילו אפי' שיכול הוא להציל עצמו.
והנה במפרשים האריכו להקשות במה שאמר אברהם לשרה 
אמרי נא אחותי את, כיצד אמר לה דבר כזה הרי ע"י כך תעבור 

 יך זה מותר.באיסור אש"א בכדי שלא יהרגו אותו, וא
ומזה שעשה זאת שמעינן דבמקום פיקוח נפש יש היתר גמור 
לאחרים לעבור על איסור, שהרי משום הפיקו"נ שלו התיר לה 
לעבור על אש"א, ולפי"ז מוכח שפיר שמותר לאחרים לעבור 
על שמירת שבת ולשחוט בשביל חולה אע"פ שיכול הוא 

 להציל עצמו ע"י נבילה.
שאברהם אמר לה לומר אחותי את וזה ביאור המדרש שממה 

ולעבור על אשת איש מוכח שאחרים שוחטין לחולה בשבת 
 ולא אמרינן לחולה שיציל עצמו באכילת נבלה.

                                                                                                                                                       

 יציב פתגם

 כיצד קנה אברהם את א"י

כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה כו' ויאהל 
נראה לבאר ע"פ מה שכתב תוס' ריש  יח(-אברהם וגו' )יג טו

ב"מ דהבטה בהפקר קונה היכא שעשה מעשה כל דהוא כגון 
שגדר גדר )וע"ע שם בגמ' קיח.(, וכיון שאמר הקב"ה את כל 

ה רואה לך אתננה וידע אברהם שהבטה בלבד הארץ אשר את
לא קונה, לכן ויאהל אברם וגו' דהיינו שנטע את אוהלו דהוי 
מעשה כל דהוא, וכן ויבן שם מזבח, וע"י כך קנה את א"י 

 בהבטה ובקנין כל דהוא כדין הבטה בהפקר.
והנה עולה מזה שלא"י היה דין הפקר, ואכן אפשר לומר 

דין הפקר בי"ד הפקר, ולזה בפשטות דהשי"ת הפקיר א"י מ
 הועילה הבטה וקנין כל דהוא.

 

ברם יותר אפש"ל היאך נחשבה א"י להפקר כדאיתא בקרא 
וברש"י והכנעני אז בארץ, ופרש"י שהיה הולך וכובש הכנעני 
את ארץ ישראל מזרעו של שם שנפלה בחלקו א"י, נמצא 
שא"י היתה הפקר ממש שהרי הכנעני לא קנו אותה שהרי 

, ובני שם נמי לא היו בה שהרי ברחו מאימת הכנעני גזלוה
ונתייאשו, נמצא שא"י היתה הפקר ואברהם קנאה בהבטה 

 וקנין כל דהוא כדין כל הבטה בהפקר.
 יבין שמועה

 

דין קנין חזקה בב"נ, ודין האבות הקדושים בקולא 
 של ישראל

בפרשת דרכים )דרך  קום והתהלך בארץ וגו' )יג טז(
ון בד"ה שוב ראיתי( כתב שנחלקו האתרים דרוש ראש

הראשונים האם לאבות הקדושים היה דין ישראל אף להקל או 
שהיה להם דין ב"נ, וכתב דנראה להוכיח מדברי הגמ' בב"ב 
)ק.( תנא הלך בה לארכה ולרוחבה קנה דכתיב קום והתהלך 
בארץ לארכה ולרחבה וע"י כך קנאה בחזקה )עי' ר"מ פ"א 

ב הרמב"ם )פ"ז מהל' זכיה ומתנה( ממכירה הט"ז(, וכבר כת
שאין עכו"ם קונה בחזקה, ולפי"ז אי נימא שאברהם אבינו לא 
יצא מכלל דין ב"נ כיצד קנה בחזקה אע"פ שדינו כישראל, 
אלא ע"כ דדינם כישראל אף להקל ומה"ט קנה בחזקה, כך 

 מוכיח הפר"ד.
ברם יש להקשות טובא שהרי כל הנידון האם יצא מכלל דין 

לא הוא רק אחר שמל, אך קודם לכן ודאי לכו"ע שהיה ב"נ או 
לו דין ב"נ, והרי מה שהלך בארץ לארכה ולרחבה היה קודם 
שמל שאז ודאי היה דינו כב"נ וא"כ עדיין לא יכל לקנות 

 בחזקה, ומה הועיל מה שהלך בארץ לארכה ולרחבה, וצ"ע.
 הגרעק"א עה"ת

 שביתת עבדיו גבי יציאה חוץ לתחום

הלילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה  ויחלק עליהם
בפשוטו י"ל שהרי אמרו  אשר משמאל לדמשק )יד טו(

חז"ל בגמ' יומא )כח:( שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה 
ואפי' עירוב תחומין, ומכיון שכן לא רצה אברהם אבינו לצאת 
חוץ לתחום שהרי אותו הלילה היה ליל פסח כמו שכתב רש"י, 

שלא קיבלו עליהם לשמור כל התורה יכלו משא"כ עבדיו 
 לצאת חוץ לתחום.

ברם יש להקשות שאם אברהם קיבל ע"ע כל התורה כולה הרי 
שמצווה הוא על שביתת עבדו ובהמתו, ברם יש לדחות 
שמכיון שתחומין הוא רק מדרבנן משום שבות ואמרו חז"ל 
בגמ' שבת )נג:( דכל שהוא משום שבות לא גזרו חכמים 

ממילא אף בעבדיו לא גזרו דחד דינא הוא לבהמתו בבהמתו, ו
ועבדיו, ואיתא בשו"ע )או"ח סי' ש"ה סעי' כ"ג בהג"ה( 
שבבהמתו אין לחוש שהרועה יוציאם חוץ לתחום דהא 
תחומין דרבנן, וה"ה בעבדיו לכן עבדיו של אברהם יכלו לצאת 

 חוץ לתחום.
אמנם חוץ לי"ב מילין כבר זה חוץ לתחום שאסור מדאו', 

ממילא על כך מוזהר אברהם שלא יצאו עבדיו, דבדאורייתא ו
מצווה על שביתת עבדיו, ולכך באמת עבדיו לא רדפו אלא רק 
עד י"ב מילין, והיינו דכתיב ויחלק עליהם וירדפם עד חובה 
אשר משמאל לדמשק, שאברהם לא רדף אלא עד דן שהוא 
תוך התחום של אלפיים אמה ועבדיו רדפו חוץ לתחום דרבנן 
דהוא תוך י"ב מילין ואין אברהם מצווה בזה על שביתתן, אבל 
מעבר לכך שהוא כבר חוץ לתחום דאו' מוזהר אברהם 

 בשביתת עבדיו, לכן לא יצאו חוץ לי"ב מילין.
 פנים יפות

 

 
לע"נ  האי צדיקא ופרישא ראש ישיבת 

 "פורת יוסף" ובעל ה"קול יהודה" 
רבי יהודה יהושע ב"ר שאול 

 צדקה זצוק"ל, יום ראשון י"ב 

 בחשון פקידת שנתו - ת.נ.צ.ב.ה. 
 

מרנא ורבנא רשכבה"ג מרן בעל לע"נ 
 אברהם"חזון איש" רבי 

שמריהו יוסף ב"ר  ישעיהו
יום רביעי ט"ו  ,זצוק"ל קרליץ

 ת.נ.צ.ב.ה.שנתו  בחשון פקידת

רשכבה"ג מרן ראש הישיבה לע"נ 
אלעזר בעל ה"אבי עזרי" רבי 

 עזריאל שךב"ר  מנחם מן
זצוק"ל יום חמישי ט"ז בחשון 

 .נ.צ.ב.ה.ת -פקידת שנתו 


