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 באפרשת 

 זשנת תשע"
 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה ויאמר אלהם לכו 
וכתב בבעל  עבדו את ה' אלקיכם מי ומי ההלכים:

אמר פרעה למשה מה אתם מבקשים כל הטורים וז"ל, 
כך ללכת, וכי אתם סבורים ליכנס לארץ, מי ומי 
ההולכים, כי כולם ימותו במדבר, חוץ מיהושע וכלב, 

 .עכ"לן מי ומי ההולכים בגימטריא כלב ובן נו
 

כתב, אפשר לרמוז מי ומי  (דברי משה)ובספר דברי הברית 
נוטריקון משה ימות ומכניסם יהושע עיי"ש, ולכאורה צ"ב מה 
שאמר פרעה למשה, דמשום שהוא לא יכניסום לארץ ישראל, 

 עי"ז יעכבם שלא יצאו מתחת סבלות מצרים.
 

והנבס"ד, עפימש"כ בספר דרש משה לפרש כוונת הבעה"ט 
, היוצאים בשיירא (סי' רמ"ח ס"ד)דאיתא בשו"ע או"ח  הנ"ל,

במדבר והכל יודעים שהם צריכים לחלל שבת כי מפני הסכנה 
לא יוכלו לעכב במדבר בשבת לבדם, שלשה ימים קודם שבת 
אסורים לצאת, וביום ראשון ובשני ובשלישי מותר לצאת וכו', 

ת והעולה לארץ ישראל אם נזדמנה לו שיירא אפילו בערב שב
  .כיון דדבר מצוה הוא יכול לפרוש וכו' עיי"ש

 
, אותו היום דישראל יצאו ממצרים (דף פ"ז:)ואיתא במסכת שבת 

חמישי בשבת היה, שהרי שבת הגדול היה בעת ההיא עשרה 
לחודש, ונקרא שבת הגדול על שם הנס הגדול, שבו ביום לקחו 
 השה לקרבן פסח והקדימו לקיחתו לשחיטתו ד' ימים, ונשחט

ביום ד' שהוא י"ד לחודש, ויצאו למחרת יום ה' שהיה תוך ג' 
ימים לשבת, ובאמת צריכין ליתן טעם למה פעל הקב"ה כן 
והוציאן למדבר תוך שלשה ימים לשבת, דאי"ל מפני שהלכו 

כו לארץ ישראל כי אם לארץ ישראל וכנ"ל, שהרי באמת לא הל
 יהושע וכלב.

 
רא, שזמן הקץ היה ויש לזה שני טעמים, חדא, כפשוטו דק

באותו הלילה ולא רצה הקב"ה להקדים את הקץ אף רגע אחת 
קודם זמן הגאולה, וגם לא רצה לאחרו אפילו רגע אחת, כמו 

, מגיד כיון מ"א)-(פרשה י"בשפירש"י עה"פ ויהי בעצם היום הזה 
שהגיע הקץ לא עכבן המקום אף כהרף עין וכו' עיי"ש, וגם 

במצרים עוד רגע אחד מיד היו מצינו שאלו שהו ישראל ח"ו 
משוקעים במ"ט שערי טומאה ולא היו יוצאין לעולם, נמצא 
נראה לעין כל דזמן הגאולה היה דוקא בלילה ההוא ולא היה 

  .יכול להקדימו וגם לא לאחרו

טעם שני י"ל על שהוציאן תוך ג' ימים לשבת, כדאיתא בספר 
א לארץ מגלה עמוקות טעם למה הכניס הקב"ה את ישראל דוק

הכנעני, מפני דשם היה אוירא מחכים ושם יוכלו להשיג את 
  .התורה כל דבר ודבר על בוריו עיי"ש

 
נמצא דעיקר כניסתם לארץ ישראל הוא כדי שיוכלו ללמוד 
ולהבין את התורה, וא"כ אם מותר לצאת תוך ג' ימים לשבת 
על מנת לעלות לארץ ישראל שהוא מביא את האדם לידי 

ק"ו שמותר לצאת תוך ג' ימים כדי לקבל התורה תורה, כש"כ ו
 עצמה.

 
דפרעה וחרטומיו ידעו זמן  רשיםהמפ ה שכתבווידוע מ 

הגאולה והזמן אשר יצאו מגבולו ידעו באיצטגנותם, וידע 
שחמשה עשר בניסן הוא הזמן שמסוגלים לצאת ממצרים, 
שקודם לכן אכתי לא הגיע זמן גאולתם, ולאחר כך אם ישארו 

טן ישתקעו שם לעד שיכנסו לנ' שערי טומאה, ע"כ רק רגע ק
ביקש לדחות את זמן צאתם שבכך ישתקעו שם לנצח, ועל כן 
אמר להם כיון דט"ו בניסן הוא יום חמישי בשבת, על כן 

  .צריכים הנכם להמתין עד לאחר השבת
 

רק בהאי פחדא הוי יתיב, דיטענו שהולכים להכנס לארץ ואז 
בת, וע"כ בא ואמר להם מי ומי רשאים לצאת אפילו בערב ש

ההולכים לארץ ישראל, הלא אינכם עתידים להכנס לארץ כי 
כולם ימותו במדבר, וא"כ אין לכם צד היתר לצאת בתוך ג' 
ימים לשבת, והשיב לו משה בנערינו ובזקנינו נלך, כלומר 
פשיטא בנערינו הפחותים מבן עשרים שהגזירה לא נגזר 

תוך ג' ימים לשבת, אלא אפילו עליהם ודאי מותר לנו לצאת 
  .בזקנינו נלך

 
ועוד אמר בבנינו ובבנותנו נלך כלומר פשיטא בבנותינו 

(פרשה שהגזירה לא נגזר על הנשים כמו שפירש"י פרשת פנחס 

, אלא אפילו בבנינו נמי נלך, וכדי שלא יאמר פרעה למה ס"ד)-כ"ו
   ר באמת ילכו זקנינו ובנינו כיון דלא יכנסו לארץ א"כ אסו

    להם לצאת למדבר תוך ג' ימים לשבת, לזה בא משה 
כמתרץ בנתינת טעם ואמר כי חג ה' לנו, כמו שכתב הרבינו 
    בחיי דהיינו חג השבועות יום מתן תורה יהיה לנו, ואם 
מותר לצאת כדי לכנוס לארץ ישראל שהוא מקום ללמוד 
תורה, מכש"כ וק"ו שמותר לצאת לקבל התורה עצמה עכ"ד 

הביא מש"כ  (סי' רמ"ח)והנה הבית יוסף או"ח  דרש משה עיי"ש.ה



 

 ב 

וז"ל, שאלת על היוצאים בשיירא  (סי' י"ז)בתשובת הריב"ש 
במדבר והכל יודעים שהם צריכים לחלל שבת כי מפני הסכנה 
לא יוכלו לעכב במדבר לבדם בשבת, ולכן אם ראוי למחות בידם 

רת הרז"ה תשובה, דבר זה מתו .שלא יצאו בשיירא במדבר
למדנו, שנתן טעם בההיא דאין מפליגין בספינה ואין צרין על 
עיירות של עכו"ם פחות מג' ימים קודם השבת מכיון  דמקום 
סכנה הוא, וכל ג' ימים קודם לשבת קמי שבתא מקרי ונראה 
כמתנה לדחות את השבת, משום שאין לך דבר שעומד בפני 

סכנה שאדם עתיד פיקוח נפש, וה"ה למפריש במדבר וכל מקום 
 לחלל בו את השבת עיי"ש.

 
שכתב דהרז"ה אזיל בזה לשיטתו,  (סי' צ"ז)ועיין בשו"ת חת"ס ח"ו 

פליגי הרז"ה והרמב"ן בהאי ינוקא  (דף ק"ל:)דבפרק ר"א דמילה 
דאשתפיך חמימא בשבת קודם המילה, דהרז"ה ס"ל דאין למולו 

והרמב"ן כיון דאח"כ יסתכן ונצטרך לחלל לו שבת להחם חמין, 
ס"ל דאין למצוה אלא מקומה ושעתה ועכשיו מילה דוחה שבת 
ואין לנו לחוש שמא יסתכן, ואם יסתכן פיקוח נפש הוא דדוחה 
שבת, וע"כ הרז"ה דס"ל התם דשבת עצמו דוחה המצוה משום 
דהוה כמתנה לחלל שבת אח"כ בפיקוח נפש, ולזה לשיטתיה נמי 

כנה ויצטרך לחלל אין מפליגין בספינה מחשש שיבוא לידי ס
 שבת עיי"ש.

 
, (ח"א סי' כ"א)הביא מש"כ התשב"ץ  (פרשת לך)ובספר תורת נתנאל 

דאסור ג"כ למול מילה שלא בזמנה ג' ימים קודם השבת, כיון 
דעד שלשה ימים הוא מסוכן, ושמא צריך לחלל שבת עליו, 

, שהחסידים (דף ל"ח.)והביא ראיה ממה דמבואר במסכת נדה 
מחשבין שיולדו בניהם בחול ולא בשבת עיי"ש, הראשונים היו 

ומוכח דאף היכא דאירע לידה אישתרי לה איסורי שבת גבה, 
עכ"ז צריכין לראות שלא יגיע לידי כך, והביא מש"כ בספר 

שמפרש הקרא איש אמו ואביו תיראו ואת  (אות תקס"ה)חסידים 
שבתותי תשמורו, דהכוונה שאם תרצו לזכות בבנים צדיקים 

מורא אביהם עליהם אזי ואת שבתותי תשמורו, רצ"ל שיהיו 
שיראו לשמור השבת בלידתן, והיינו כחסידים הראשונים הנ"ל, 
והמפ' דפליגי על הרז"ה צ"ל דמהך קרא לא תקשי ליה, דלא קאי 

, יכול יהא (דף ה:)לדרשה הנ"ל, אלא להא דאחז"ל במסכת יבמות 
אביו תיראו כיבוד אב ואם דוחה שבת, תלמוד לומר איש אמו ו
 ואת שבתותי תשמורו, כולכם חייבים בכבודי עיי"ש.

 
קרא דכיבוד אב ואם אינו דוחה ה לי והנה המפ' הקשו, דלמ

דעשה הבא מכח  (פ' ויקהל)שבת, לפימ"ש בעיר דוד בבית החכמה 
ילפינן  שה דוחה לא תעשה, משום דעא תעשהרוב אינו דוחה לל

א דאי דוחה ללמסמיכת כלאים בציצית, והתם עשה דהוא ו
, ולא עשה שהוא מכח רוב עיי"ש, וכיון דכיבוד אב הוה תעשה

לומר  א שייך, ל(דף י"א.)עשה הבא מכח רוב כדאיתא במסכת חולין 
 עדל"ת, ואמאי צריכין קרא דלא ישמע לו עכ"ק. 

 

, אמר רב, מצאתי מגילת (דף ו:)והנבס"ד, דאיתא במסכת שבת 
יכתוב וכששומעין דברי יחיד חדשים שאינן נשנין בב"ה (שהסתירוה מפני שלא ניתנה לסתרים 

בי ר' חייא וכתוב בה, איסי בן  וכותבין אותן שלא ישתכחו מסתירין את המגילה)
יהודה אומר, אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ואינו חייב אלא 
אחת, איני, והתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, והוינן בה, 

שאם עשאן כולן בהעלם אחת חייב  מנינא למה לי, ואמר ריו"ח,
על כל אחת ואחת, אלא אימא אינו חייב על אחת מהן עיי"ש, 

, דלפי"ז איך אפשר (פ"ז מה' שבת)והקשה בספר הקובץ על הרמב"ם 
לחייב שום מחלל שבת דלמא זהו המלאכה דאין חייבין עליה, 
ותירץ בשם חתנו משום דאזלינן בתר רוב מלאכות שהמה בחיוב 

' עיי"ש, ולפי"ז דהחיוב דשבת הוא ג"כ מכח רוב, שוב מיתה וכו
י"ל דגם בעשה הבא מכח רוב אמרינן דדוחה לל"ת, ולכן שפיר 

 צריך קרא דלא ישמע לאביו לחלל את השבת.
 

כתב, אחד העושה אב מלאכה  (פ"ז ה"ז)והנה הרמב"ם בה' שבת 
מאבות מלאכות אם באו עדים נסקל, ומוכח דהרמב"ם ס"ל אם 

מל"ט מלאכות יהיה איזה שיהיה חייב סקילה, וכן  עושה אחד
נראה מפורש בריש פ"ז ובריש פ"א, וכן הוכיח הפמ"ג בפתיחה 
לה' שבת עיי"ש, והקשו המפ' דאמאי פסק הרמב"ם דלא כאיסי 

 בן יהודה עכ"ק.
 

, דהנה הגאון ר"י פיק (תרעא זעירא דף יז: מדפה"ס)ותי' בספר גן דוד 
לשיטת איסי בן יהודה איך אפשר  בהגהותיו על הרמב"ם הקשה,

לחייב שום מחלל שבת במיתה, הא תמיד יש לחוש שמא הוא 
אותו מלאכה שבאמת אינו חייב עליה, ודוחק לומר שאין לחייב 
באמת רק באם עשה שתי מלאכות, דהא מפורש ברמב"ם דעל 
כל מלאכה ומלאכה הן אב או תולדה חייב סקילה, ותי' בהקובץ 

 ורוב מלאכות הן בחיוב מיתה עכ"ד.  די"ל זיל בתר רובא
 

 'הקשה ע"ז, מהא דאיתא במס (מצוה ל"ב כתר מצוה אות ג')אמרי דוד  'ובס
, תנו רבנן, לוקחים ביצים מן העכו"ם בכל מקום, (דף ס"ג:)חולין 

, ולא משום (שמא נמצא בתרנגולת נבלה)ואין חוששין לא משום נבלות 
, ומשני, אמר אבוה טרפות, ופריך, ודלמא דעוף טמא נינהו

(ואנו יודעים שאותו עוף טהור הוא ודבר דשמואל באומר של עוף פלוני טהור 

, והקשו התוס', שאנו יכולין להבחין ולהביא ביצי אותו עוף לראות אם דומין לאלו לא משקר)
דמאי פריך ודלמא דעוף טמא נינהו, הרי טמאין הוי מיעוטא, 

יישינן לטמאין עיי"ש, וכמו דלא חיישינן לנבלה וטרפה לא ח
ד"ה ת"ר, דאע"ג דמיעוטא נינהו כי  (דף כ"א: מדפי הרי"ף)ותירץ הר"ן 

מסמכינן להו בהדי נבלות וטריפות הוו להו רובא א"נ מחצה על 
מחצה עכ"ד, והיינו דהיכא דאיכא תרי מיעוטים נגד הרוב נגרע 
כח הרוב והוי ספק השקול, ולפי"ז הדקל"ד דהיאך נחייב מיתה 

מלאכות שבת, דאי"ל משום דאזלינן בתר רובא, דהרי איכא בכל 
ב' מיעוטי שלא לחיייבו, חדא שמא אותו מלאכה הוא מן 
המיעוט שאין חייבין עליה כאיסי בן יהודה, ועוד שמא זה 

 שחילל את השבת טריפה הוא ולאו בר קטלא הוא עכ"ק. 
 



 

 ג 

' דסברת הר"ן דב (ח"א סי' כ"ד,)אמנם לפימ"ש בשו"ת פרי השדה 
מיעוטי מגרעי כח הרוב תליא בפלוגתת הראשונים אם הא 
דאזלינן בתר רוב הוא משום דרוב הוה בירור בודאי, או דהוי 

 .ספק וגזירת הכתוב הוא דאזלינן בתר רוב
 

ד"ה קפץ, אהא דאיתא שם קפץ אחד  (דף ו.)ב"מ ' דהנה התוס' במס
 מן המנוין לתוכן כולן פטורין, והקשו התוס' וליבטל ברובא
ולחייבו כולהו במעשר, והביא השיטה מקובצת מהרא"ש מפליזא 
שתירץ דאפילו אי נימא דבטל הוא ברוב, מכלל ספק לא נפיק 

רחמנא ולא ספק, והיינו דס"ל דמה דאזלינן ועשירי ודאי אמר 
בתר רוב הוא אע"ג דהוי ספק, והתוס' שמיאנו בתי' זה ע"כ 

דרוב לא הוי כוודאי  דהתוס' ס"ל דרוב הוי ודאי, ולפי"ז אי ס"ל 
רק דגזירת הכתוב הוא דאזלינן בתר רוב אע"ג דהוי ספק, אז 
שפיר י"ל כסברת הר"ן דתרי מיעוטי מגרע הרוב, דהתורה לא 
אמרה דאזלינן בתר רוב אלא נגד מיעוט אחד, משא"כ אי ס"ל 
דרוב הוי כודאי לא מהני אפילו תרי מיעוטא לגרע את הרוב כיון 

 דמי עכ"ד הפרי השדה.  דהמיעוט כמאן דליתא
 

ולפי"ז י"ל דהך דאיסי בן יהודה דאינו חייב על אחד מהן תליא 
בכך, דאי ס"ל דרוב הוי בירור וודאי אז י"ל כאיסי בן יהודה, 
ואע"ג דאינו חייב על אחת מהן מ"מ מחייבינן על כולהו משום 
דאזלינן בתר רוב, דאע"ג דאיכא תרי מיעוטי לא נגרע כח 

י ס"ל דרוב הוי ספק, תו לא מצינן למימר הרוב, משא"כ א
כאיסי בן יהודה דא"כ תקשי היאך הורגין את המחלל שבת 
והלא הוי ספק השקול כיון דאיכא ב' מיעוטי ונגרע כח הרוב, 
ובהכרח דליתא להא דאיסי בן יהודה, ולפי"ז י"ל דהרמב"ם 
ס"ל דרוב אינו אלא ספק והתורה התירה ספק הזה, ושפיר לא 

סק כאיסי בן יהודה, דלדידיה באמת קשה הא איכא מצי למיפ
 תרי מיעוטי עכ"ד.

 
שכתב, דזה  (סי' ס"א)ועיין בשו"ת שואל ומשיב מהדורא שתיתאי 

אי רוב הוה ודאי או רק ספק תליא אי אמרינן ספיקא מה"ת 
 (פ"ט ה' י"ב)לקולא או לחומרא, דהרמב"ם דס"ל בה' טומאת מת 

קא דאורייתא מה"ת לקולא, ס"ל , דספי(פ"י ה' כ"ז)ובה' כלאים 
כהשיטמ"ק  דרוב אינו בירור גמור, וכיון דהתורה אמרה 
דאזלינן בתר רובא חזינן מזה דלא בעינן ודאי היתר דגם רוב 
ספק הוא, ואפי"ה התירה התורה, א"כ ע"כ דכל ספק שריא 

דס"ל  (בית ד' שער א')מה"ת, והרשב"א בתורת הבית הארוך 
לחומרא, ס"ל כהתוס' דרוב הוה דספיקא דאורייתא מה"ת 

ודאי, וממילא אין שום ראיה מדאזלינן בתר רובא דספד"א 
 מה"ת לקולא עיי"ש.

 
, מה דבתם רעה הביא יוסף אל ז)-(פ"דואיתא במד"ר בראשית 

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

אבר מן החי אלא חצי שיעור, וס"ל כריש לקיש במסכת יומא 
(דף דחצי שיעור מותר מה"ת, וכדאיתא במסכת חולין  (דף ע"ד.)

, אמר רב, אבר מן החי צריך כזית, מאי טעמא אכילה ק"ב.)
כתיבה ביה, ובפחות מכזית פטור, אבל לריו"ח דס"ל דחצי 

איסורא ככל שיעור אסור מה"ת, אפילו בפחות מכזית איכא 
איסורין שבתורה, ולכן חלק עליהם יוסף משום דס"ל 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 אבר מן החי דהוא שלא כהלכתא. 
 

ל כתב דבאבר מן החי י" (סי' ס"ב)והנבס"ד, דהנה הפמ"ג חיור"ד 
דח"ש מותר עיי"ש, ולפי"ז צדקו השבטים במה שאכלו אבר 
מן החי, דכיון דלא אכלו רק ח"ש, ובאבר מן החי י"ל דח"ש 
מותר, אך לפי"ז צ"ב מה היתה סברת יוסף שהוציא דבה על 

 השבטים, הלא באבר מן החי אמרינן דח"ש מותר.
 

ל כתבנו סברת מחלקותם,  דהנה י" (פרשת אחרי תשס"ט)ובחידושינו 
הטעם דבאבר מן החי אמרינן דח"ש מותר, עפי"מ שכתבו 

ד"ה האוכל נבילה וכו' וז"ל,  (דף כ"ג.)התוס' במסכת שבועות 
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 

ת, מה שאתה זובח אתה אוכל אבל מה שאי אתה זובח ואכל
לא, ולריצב"א לא נראה פי' זה, דא"כ למ"ד בהמה בחייה 
לאיברים עומדת היכי מצי חייל איסור אבר מן החי על איסור 

 עשה דשא"ז וכו' עיי"ש.
 

ובמקנה קידושין כתבו  (דף ק"ג)אך בראש יוסף עמ"ס חולין 
ור אבר מן החי רק לתרץ, דכיון דלא משכחת לעולם איס

בקדים לו איסור עשה דשא"ז, ע"כ דגזיה"כ הוא דחל דהא אי 
אפשר בענין אחר עיי"ש, ולפי"מ שכתב הפמ"ג בפתיחה 

דגבי איסור בשר בחלב אמרינן דח"ש מותר  (ח"א אות ט"ז)כוללת 
מה"ת דכיון דהוה חידוש לא ילפינן לה מכל חלב עיי"ש, וכיון 

ש, דבאמת לא הו"ל לחול דאיסור אבר מן החי הוה חידו
אעשה דשא"ז דאין איסור חל על איסור, רק חידוש הוא 
שחידשה תורה באבר מן החי דחל, וכיון דהוה חידוש לא 

 ילפינן לה מכל חלב ולכן באבר מן החי אמרינן דח"ש מותר.
 

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

דכיון דטעם כעיקר ילפינן ליה  (סי' קי"ח סק"ח)דברי הש"ך ביור"ד 
או ממשרת או מגעולי מדין, היינו באיסורים דכוותייהו לבד 
שהם לאוין שיש בו מלקות, אבל חלב טמאה שהוא לאו הבא 
מכלל עשה, או דנפקא ליה מרבויא דאת הגמל שאין בו 

נן ביה טעם כעיקר מה"ת דמהי תיתי, מגעולי מלקות, לא אמרי
מדין וממשרת אין ללמוד עיי"ש, א"כ איסור אבר מן החי 
דהוא איסור שיש בו מלקות ואמרינן ביה טעם כעיקר מה"ת, 
א"כ הו"ל איסור מוסיף על איסור עשה דאינו זבוח, דלא אסור 

 ביה מה"ת טעמו ולא ממשו עכ"ד.
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בזה, דיוסף ס"ל טעם כעיקר  ולפי"ז י"ל דיוסף והשבטים פליגי
מה"ת, וי"ל דלכן חל איסור אבר מן החי על איסור עשה דאינו 
זבוח, ולפי"ז איסור אבר מן החי לא הוי חידוש, וי"ל דגם באבר 
מן החי אמרינן דחצי שיעור אסור, משא"כ השבטים ס"ל דטעם 
כעיקר הוא מדרבנן, והא דאיסור אבר מן החי חל על איסור עשה 

וח, כמש"כ הראש יוסף הנ"ל דגזירת הכתוב הוא דחל דאינו זב
כיון דא"א בענין אחר, והו"ל איסור אבר מן החי חידוש, 

 ובחידוש אמרינן דחצי שיעור מותר.
 

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

מה שפלפל בזה  (סי' צ"ח סק"ב)עיי"ש, ועיין בפלתי  ממנו טעם כעיקר
דלכן טעם כעיקר לאו דאורייתא משום דשני כתובים הבאים 
כאחד אין מלמדין, אבל אי ס"ל דשני כתובים הבאים כאחד 

 מלמדין, ס"ל טעם כעיקר דאורייתא עיי"ש.
 

, דהרמב"ם דס"ל דספק (בית ד' שער א')וכתב הרשב"א בתורת הבית 
דספק  (דף ע"ג.), יליף לה מדאמרינן במסכת קידושין מה"ת מותר

ממזר מותר וגלי שם קרא דספק מותר בכ"מ, והקשה הפר"ח 
, דהרי שם אמרינן דאיכא תרי קראי חד (יור"ד סי' ק"י בכללי ס"ס כלל א')

להתיר ממזר בשתוקי וחד למשרי שתוקי בישראל, ובשלמא 
בממזר לשיטת הרשב"א דס"ל דבכה"ת ספיקא לחומרא ורק 

גילתה התורה להתיר, שפיר צריכין תרי קראי להתיר בכל גווני, 
אבל להרמב"ם דמכאן ילפינן דספיקא לקולא לכה"ת, א"כ הא 

 .הוי שני כתובים דקיי"ל דאין מלמדין עיי"ש
 

הרי דמאן דס"ל דספק מותר מה"ת ע"כ דס"ל דב' כתובים הבאין 
"ל דב' כאחד מלמדין, ומאן דס"ל דספק אסור מה"ת ע"כ דס

אין מלמדין, דלכך כתבה התורה ב'  הבאין כאחדכתובים 
כתובים להתיר בממזר בכל גווני, ומזה נדע דבשאר דוכתי 
בספיקא אזלינן לחומרא, ועיין בספר אור חדש עמ"ס קידושין 

 .(אות כ"ז)בפתיחה 
 

דהטעם שנענש משה רבינו  (סוף אופן קצ"ג)ואיתא במגלה עמוקות 
הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, כיון  ולא זכה ליכנס לא"י,

דעיקר הגורם במכירת יוסף היה לוי, ומשה בא משבט לוי לכן 
 (סי' תל"ז)נענש משרע"ה על חטא לוי עיי"ש, [ועיין בשער החצר 

שכתב דאע"ג דגם שמעון היה בעצת המכירה עם לוי, מ"מ 
משמעון כבר נפרע ממנו יוסף בעצמו, כמו שנאמר ויקח מאתם 

וגו' ולוי לא נענש עוד ע"ז, לכן נענש מרע"ה שלא את שמעון 
 נכנס לא"י עיי"ש].

 
ובזה יבואר רמז הנ"ל, דכשביקש פרעה למונעם מלצאת ג' ימים 
קודם השבת, ועי"ז יעכבם שלא יצאו לעולם ממצרים, דידע דאם 
ישארו רק רגע קטן ישתקעו שם לעד שיכנסו לנ' שערי טומאה, 

ום דמשה ס"ל דאין ליזהר ג' וחשש שמא לא ישגיחו בדבר, מש
ימים קודם השבת מלבוא לידי פיקוח נפש בשבת, ע"כ אמר להם 

ראו מי ומי ההולכים, הלא אתם אין עתידין ליכנס לארץ, שכן 
משה ימות ויהושע מכניס, והטעם משום חטא דמכירת יוסף, 
דהצדק הוא עם יוסף דטעם כעיקר הוא מה"ת, וס"ל שני כתובים 

ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, ורוב הוי ספק, הבכ"א מלמדין, ו
ומעתה לא ס"ל כאיסי בן יהודה, דלדידיה באמת קשה הא איכא 
תרי מיעוטי, ומעתה חיובא דשבת ל"ה מחמת רוב, ולא צריך 

, כיון עשה דוחה לא תעשהקרא דלא ישמע לאביו דבלא"ה ל"א 
דמצות כיבוד אב ואם הוא עשה הבא מכח רוב, ולפי"ז הקרא 

תיראו אתיא דצריך לראות שלא יבוא לידי דאיש אמו ואביו 
חילול שבת כחסידים הראשונים, ומוכח דצריך למנוע מקמי 
שבתא מלהגיע למקום סכנה שידחה שבת עבורו, וא"כ אין בדין 

 שתצאו ביום הזה ממצרים ודו"ק.
 

**** 
 
 

ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה ויאמר אלהם לכו 
ויאמר משה  עבדו את ה' אלקיכם מי ומי ההלכים:

בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותינו בצאננו ובבקרינו 
נלך כי חג ה' לנו: ויאמר אלהם יהי כן ה' עמכם כאשר 

 אשלח אתכם ואת טפכם ראו כי ראה נגד פניכם: 
 

לבאר פסוקים הנ"ל, עפי"מ  (בפרשתן)וכתב בספר ברית שלו' 
, ר' אליעזר ו:)(דף ט"ובמסכת ביצה  (דף ס"ח:)דאיתא במסכת פסחים 

אומר אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה, 
ר' יהושע אומר חלקהו, חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית 
המדרש, א"ר יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו, כתוב אחד אומר 
עצרת לה' אלקיך, וכתוב אחד אומר עצרת תהיה לכם, הא כיצד, 

ו כולו לכם, ור' יהושע סבר חלקהו ר' אליעזר סבר או כולו לה' א
 חציו לה' וחציו לכם עיי"ש. 

 
והנה מתחלה אמר משה לפרעה, כה אמר ה' אלקי ישראל שלח 
את עמי ויחגו לי במדבר, והבין פרעה דכוונתם לחגוג במדבר 
באופן שיהא כולו לה', וכשיטת ר' אליעזר, וכאמרו שלח עמי 

ה בנערינו ובזקנינו ויחוגו לי במדבר, אך עתה כשאמר לו מרע"
נלך בבנינו ובבנותינו נלך, והלא נשי לאו בני תורה הם ואינם 
בכלל כולו לה' להיות יושב ושונה כל היום, וע"כ שנתכוין ליקח 
הנשים להכין צרכי החג במאכל ובמשתה, וכר' יהושע דס"ל 
חציו לד' וחציו לכם, ולכן עתה סירב פרעה לשלחם, והשיבם 

עה"פ  (דף קנ"א:)ד פניכם, דאיתא במסכת שבת לאמר ראו כי רעה נג
וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם, אלו בני אדם שמניחים דברי 
תורה ועושים כל ימיהם כחגים עיי"ש, וזה שאמר לו פרעה אתם 
רוצים גם לשמוח ולהתענג לקיים גם חציו לכם, ראו כי רעה נגד 

כ אמר לכו פניכם רצ"ל שיקויים בכם וזריתי פרש על פניכם, וע"
נא הגברים ועבדו את ה' רצ"ל שהוא חג כולו לה' ולא תצטרכו 
לנשים ללכת אתכם עכ"ד, ועיין בתורת משה מהחת"ס זצ"ל 

 עה"פ יהי כן ה' עמכם. 



 

 ה 

וצריך לבאר מדוע כשסבר פרעה שיעשו כולו לה' הוי ניחא ליה 
בהכי לשלחם, אך כשאמר מרע"ה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו 

נלך, ותפס השיטה כר' יהושע לקיים שמחת יו"ט ע"י  ובבנותינו
חציו לה' וחציו לכם, אז שינה פרעה את טעמו ולא נחה דעתו 

 לשלחם לחוג במדבר, וצ"ב. 
 

, ויאכלו מעבור הארץ (דף ל"ז:)והנבס"ד, דאיתא במסכת קידושין 
ממחרת הפסח, ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכול, אלמא 

ד"ה  (דף ל"ח.)פות כו' עיי"ש, וכתבו התוסאקרוב עומר והדר אכול ו
אקרוב, בירושלמי מקשה, דאמאי לא אכלו בני ישראל בבואם 
לארץ ישראל מצה מן החדש מטעמא דעשה דבערב תאכלו 

דמצה הוה עשה דקודם  רץ,דחדש, ותי א תעשהמצות וידחה הל
שלאחר  א תעשההדיבור ואין עשה דקודם הדיבור דוחה לל

 הדיבור עיי"ש.
 

, לשיטת הר"ן במסכת סוכה (סי' כ"א)שה בשו"ת אור המאיר והק
דסעודת שבת ויו"ט בפת הוי מצוה דאורייתא, והרא"ש  (פ"ב )

הביא בשם רבינו יהודה דחיוב לאכול  (פ"ז סי' כ"ג)במסכת ברכות 
חלקהו  (דף ס"ח:)פת הוא משום שמחה, כמבואר במסכת פסחים 

(ח"א ן בשו"ת רע"א חציו לאכילה, ועיקר אכילה הוא לחם, ועיי

שכתב, דמצות עונג יו"ט הוא בכלל מצות עשה  בהשמטות לסי' א')
דעצרת תהיה לכם, דדרשינן מיניה חציו לה' וחציו לכם, וא"כ 

 (שורש קע"ח)ומהרי"ק  (דף כ"ז)לפי"מ שהקשה הר"ן במסכת סוכה 
דלמה לי קרא בערב תאכלו מצות, תיפ"ל דבעי פת משום יו"ט 

ותי' דמשום יו"ט לחודא יוצאין במצה וחמץ אסור בפסח, 
עשירה ג"כ עיי"ש, והשתא קשה ע"ד הירושלמי דהא אם יהיה 
איסור חדש הא לא יאכל אפילו מצה עשירה, וא"כ נימא דעשה 
זו דאכילת פת ביו"ט ידחה הל"ת דחדש, ובזה לא שייך תירוץ 

עשה של הירושלמי, דהלא עשה זו הוי לאחר הדיבור, ושפיר י"ל 
 עכ"ק. בכה"ג דוחה לא תעשה

 
והנה קושיא זו לא קשה רק לר' יהושע דס"ל חציו לה' וחציו 
לכם, ושמחת יו"ט הוה מצוה שפיר קשה דנימא דמצות עשה 
דאכילת פת ביו"ט ידחה הל"ת דחדש, משא"כ לר"א דס"ל או 
כולו לה' או כולו לכם, וסעודת יו"ט הוי רשות, לא קשה קושית 

 ל"ת.המפ' הנ"ל, דבמצוה דרשות לא אמרינן עד
 

כתב, דהנה  ה"ח)-(פ"הובספר שער המלך בהל' יסודי התורה 
כתב לחקור, בהא דקיי"ל  (שם)בהל' יסודי התורה  שנה למלךהמ

דכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן שלא כדרך הנאתן, אם 
נאמר ג"כ במצ"ע דרחמנא אמר תאכל כגון מצה וקרבן פסח, אם 

ו, ונראה דלא שנא, דכי אכלן שלא כדרך הנאתן אם יצא ידי חובת
היכי דבמצות ל"ת דרחמנא אמר לא תאכל, אמרינן דאם אכלו 
שלא כדרך הנאתן פטור משום דלא מיקרי אכילה, ה"נ במ"ע 
דרחמנא אמר תאכל, אם אכלן שלא כדרך הנאתן לא יצא ידי 
חובתו משום דלא שמיה אכילה, אלא שלא ראיתי כעת דין זה 

 .בפירוש במצות עשה עכ"ד

אם איתא דכשלא כדרך הנאתן יוצא בו ידי חובת מצוה,  והשתא
א א"כ לא קשה קושית הירושלמי דליתי עשה דמצה וידחה ל

דחדש, דהא אפשר לקיים שניהם, שיאכלו אותו שלא  תעשה
 א תעשהדמצה קא מקיימי, ומשום ל צות עשהכדרך הנאתן, דמ

  .דחדש ליכא עיי"ש
 

כמו כן לא שייך הנ"ל ד רשיםולפי"ז מיושב נמי קושית המפ
עדל"ת בעשה דאכילת פת ביו"ט, דהלא אפשר לקיי"ש ע"י 

 .(סי' ב' אות ו')אכילת שלכד"א, ועיין בשו"ת בנין צבי ח"ב 
 

אך זה תליא בפלוגתת הראשונים בהא דאמרינן דכל איסורין 
שבתורה אין לוקין עליהן אלא כדרך הנאתן, דשיטת התוס' 

ד"ה  (דף כ"ב.)סכת שבועות ד"ה אלא, ובמ (דף י"ב.)במסכת ע"ז 
אהיתרא, דכל שאינו כדרך הנאתו ליכא איסור תורה כלל ורק 

ד"ה המקדש,  (דף נ"ו:)מדרבנן אסור, אך בתוס' מסכת קידושין 
ד"ה ותנן, משמע דשלכדה"נ מותר  (דף כ"ח.)ובמסכת פסחים 

ביאר דשיטת  (שם)לגמרי, אבל המל"מ בהל' יסודי התורה 
"נ איכא איסור מה"ת אלא דאינו לוקה הרמב"ם הוא דגם שלכדה

עיי"ש, ועיי"ש בכס"מ דמדברי הרמב"ם משמע דאינו אלא 
 מדרבנן עיי"ש. 

 
(בהמה , אכל אבר מן החי מן הטרפה (דף ק"ג.)ואיתא במסכת חולין 

  , ר' יוחנן אמר חייב שתים, ור' שמעון טרפה מחיים ואכל ממנה אבר בחייה)
(אמאי פטור והא תרי לאוי , במאי פליגי בן לקיש אמר אינו חייב אלא אחת

בי , ר(בהולדה נטרפה), אמר אביי, כגון שנטרפה עם יציאת רובה נינהו)
ס"ל בהמה בחייה לאברים עומדת, ואיסור טרפה ואיסור  יוחנן

, ור"ל (בשעה שנולדה חל עליה שם איסור אבר ואיסור טרפה)אבר בהדי הדדי קאתי 
(ולא היה עליה איסור אבר עד מדת, ס"ל דבהמה בחייה לאו לאברים עו

, ולא אתי איסור אבר וחל על איסור שהפרישו ממנה והרי כבר טרפה היא)
 טרפה עיי"ש. 

 
ד"ה ודע וז"ל, דלפי מאי  (מערכת ע' כלל ע"ג)וכתב בספר בית האוצר 

אי בהמה בחייה לאברים עומדת,  יש לקישורבי יוחנן דפליגי ר
לא חשיב אכילה  אכילתןא כדרך של בי יוחנןי"ל ג"כ דלר
 יש לקיש חשיב אכילה, והא דס"ל לרבי יוחנןבאיסורין, ולר

    דבהמה בחייה לאיברים עומדת אזיל בזה לטעמיה דס"ל
 דכל האיסורין אין לוקין עליהם אלא  (דף כ"ד:)במסכת פסחים 

הקשה, דאיך  (סי' ס"ב סק"ה)כדרך אכילתן, דהנה הפליתי ביור"ד 
בחייה לאיברים עומדת, והוי גם בהמה מצינן למימר דבהמה 

שלימה בכלל אבר מן החי שאסרה תורה, דמי פתי יחתוך 
הבהמה לאיברים אחרי אשר האיברים אסורין משום אבר מן 

 לא חזיין, ותירץ, דכיון דקודם שנאמר  ן נחהחי, ואפילו לב
איסור אבר מן החי היתה הבהמה שפיר עומדת לאיברים, והיתה 

 ן בהאמר איסור אבר מן החי היתה שפיר אז בכלל אבר, לכ
כוונת האיסור גם על בהמה בחייה, כיון שגם בהמה בחייה היתה 
אז בכלל אבר, ורק על ידי נתינת האיסור הוא דפסקה מלהקרא 

 אבר עכ"ד הפליתי. 



 

 ו 

 
והנה בעינן שלכד"א באיסורין ג"כ כבר העירו האחרונים ז"ל 

לו כד"א מפני דמדוע חשיב שלכד"א, הרי כיון דא"א לאוכ
איסורו, שוב ממילא הוי השלכד"א דרכו בכך וכנודע, אך לסברת 
הפליתי הנ"ל י"ל גם כאן להיפוך, דכיון דקודם שנאמר האיסור 
א"כ הרי היתה אכילה זאת שלכד"א, ולא היתה קרויה אכילה, 
א"כ ממילא בהאמר האיסור דלא תאכלו, לא היתה הכוונה 

חשיב אכילה אז, ורק ע"י  אשלכד"א, כיון דכשלכד"א לא היה
נתינת האיסור עצמו הוא דהתחיל להחשב אכילה, וע"כ שפיר 
ליכא איסור בשלכד"א, ולפי"ז ר' יוחנן לטעמיה דפוטר 
אשלכד"א באיסורין, לכן סבר שפיר דבהמה בחייה לאיברים 
עומדת, ור"ל דס"ל דבהמה בחייה לאו לאיברים עומדת, והיינו 

בר כפי מה שהיה קודם נתינת משום דס"ל דאין דנין את הד
האיסור, רק כפי מה שהוא עתה ע"י נתינת האיסור עצמו, ולכן 
בהמה בחייה לאו לאיברים עומדת, כיון דמשום איסור אבר מן 
החי לא יחתכנה שום אדם תו לאיברים וכנ"ל, א"כ ה"ה לדידיה 

    שלכד"א נמי חשיב אכילה באיסורין וכמובן עכ"ד הבית האוצר.
 

מה דבתם רעה הביא יוסף לאביו,  ז)-(פ"דמד"ר בראשית ואיתא ב
ר' מאיר אומר חשודין הן על אבר מן החי עיי"ש, והקשו המפ' 

ה שאכלו אבר מן החי, וכתבו המפ' -איך להאמין זה על שבטי י
דאכלו חצי שיעור עכ"ד, ולכאורה יש  (עיין בשמע יעקב פרשת וישב עמוד ק"נ)

(דף מה"ת כמבואר במסכת יומא להבין דהא גם חצי שיעור אסור 

 , וצ"ב מה סברו השבטים במה שאכלו רק ח"ש.ע"ד.)
 

כתבנו די"ל דפליגי בזה,  (שנת תשע"ב)ובחידושינו לפרשת וישב 
, תנו רבנן, שבע מצות נצטוו בני (דף נ"ו.)דאיתא במסכת סנהדרין 

נח, דינין וברכת השם ע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים וגזל ואבר 
מנהני מילי, אמר ריו"ח דאמר קרא ויצו ה' אלקים על  מן החי,

האדם לאמר מכל עץ הגן אכול תאכל, ויצו אלו הדינין וכן הוא 
אומר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו', ה' זו ברכת השם 
וכן הוא אומר ונוקב שם ה' מות יומת, אלקים זו עבודת כוכבים 

על האדם זו שפיכת  וכן הוא אומר לא יהיה לך אלהים אחרים,
דמים וכן הוא אומר שופך דם האדם וגו', לאמר זו גילוי עריות 
וכן הוא אומר לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו 
והיתה לאיש אחר, מכל עץ הגן ולא גזל, אכל תאכל ולא אבר מן 

 החי וכו' עיי"ש. 
 

זה איתא, תנו רבנן אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו,  (דף נ"ט.)ולקמן 
ר'  י"ג)-(פרשה ל"דאבר מן החי וכו' עיי"ש, וכן איתא בבראשית רבה 

יוסי בר איבו בשם ריו"ח, אדם הראשון שלא הותר לבשר תאוה 
לא הוזהר על אבר מן החי עיי"ש, ועיין בספר תורת חיים עמ"ס 

שכתב, דרב יהודה  אמר רב דס"ל דלא הותר  (דף נ"ט:)סנהדרין 
ם ריו"ח כאן, דריו"ח חשוב גם לאדה"ר בשר לאכילה, פליג ע

אבר מן החי ואיכא ז' מצוות, ור"י א"ר ס"ל דאיכא רק ו' מצות 
לאדה"ר, והביא ממה דאיתא במדרש רבה פרשת ואתחנן דאמר 

 ג"כ דלאדה"ר ניתנו רק ו' מצות וכו' עיי"ש.

 
ולכאורה י"ל דאי ילפינן איסור אבר מן החי מהקרא דאכל תאכל 

י"ל דגבי אבר מן החי אמרינן דחצי ולא אבר מן החי, לפי"ז 
שיעור מותר, כיון דהוא רק לאו הבא מכלל עשה, וא"כ הו"ל 
איסור עשה, ונודע מש"כ המפ' דבאיסור עשה י"ל דח"ש מותר 
מה"ת, משא"כ אי ילפינן אבר מן החי מהקרא אך את בשר 
בנפשו דמו לא תאכלו, א"כ הו"ל איסור לאו ולכן שפיר י"ל 

מן החי אף ח"ש, ולפי"ז י"ל דזאת היתה  דאסור לאכול מאבר
מחלוקת יוסף עם השבטים, דהשבטים ס"ל דאדה"ר כבר נצטווה 
באיסור אבר מן החי, וא"כ הו"ל רק איסור עשה ובאיסור עשה 
אמרינן ח"ש מותר ולכן אכלו ח"ש מאבר  מן החי, ויוסף ס"ל 
דאדה"ר לא נצטווה על אבר מן החי, ואיסור אבר מן החי ילפינן 

קרא דאך את בשר בנפשו דמו לא תאכלו, ואיכא איסור אבר מן מ
 החי אף בח"ש.

 
כתב דזה תליא אי אמרינן בהמה  (ח"א סי' קס"ג)ובשו"ת יד יצחק 

בחייה לאיברים עומדת או לאו לאברים עומדת, דרשיז"ל 
ד"ה אכל תאכל כתב, דלהכי ממעטינן  (דף נ"ו:)במסכת סנהדרין 

החי, משום דמשמע העומד  מלשון אכל תאכל ולא אבר מן
לאכילה ולא תאכל אבר מן החי דבהמה בחייה אינו עומדת 
לאכילה אלא לגדל וולדות עיי"ש, ולפי"ז אי ס"ל בהמה בחייה 
לאברים עומדת א"כ שפיר קרינן ביה אכל תאכל גם בחייה כיון 
דעומדת לחתיכת אברים ומה לי ירק ושאר צמחים העומדים 

ה וחתיכה לחתיכות דקות או בהמה לאכילה ומחוסרים גם תליש
העומדת לכך כחתיכת אברים א"כ ליכא למעט אבר מן החי 
מאכל תאכל, משא"כ אי ס"ל לאו לאברים עומדת אז שפיר יש 
למעט אבר מן החי כיון דאינה עומדת לכך רק לגדל וולדות 

 עכ"ד.
 

ונודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל ממצרים אחר 
איתא זירה היתה על ארבע מאות שנים, אך רד"ו שנים, הלא הג
, אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון א)-(פרשה ט"ובמד"ר פרשת בא 

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

קושי השעבוד הדומה לסתיו השלים ד (שם)ופי' ביפה תואר 
 הגלות עיי"ש. 

 
, אמר ר' חמא בן גוריא אמר רב, (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 

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

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

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

 שלא כדין, ושפיר י"ל דהשלים הזמן.



 

 ז 

   ובזה יבואר, דמתחלה השלים פרעה בדעתו שעליו לשלח 
את בני ישראל, דאעפ"י דהגזירה היתה להיות משועבדים 
אצלו ד' מאות שנה, אך י"ל דקושי השעבוד השלים הזמן, אך 
 כשאמר לו מרע"ה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותינו נלך

כי חג ה' לנו, וגילה דעתו דחיוב השמחה לא שיהא כולו לה', 
אלא חציו לה' וחציו לכם כשיטת ר' יהושע וכמש"כ בברית 
שלום, וס"ל דשמחת יו"ט הוא מצוה, ולפי"ז קשה מדוע לא 
אכלו מן החדש ונימא עדל"ת, ול"ש תי' של הירושלמי דהלא 

ן אכילת פת ביו"ט הוי עשה דלאחר הדיבור, וע"כ דכיו
דאפשר לקיי"ש ע"י אכילת שלכד"א לא אמרינן עדל"ת 
כמש"כ השער המלך, ומעתה ס"ל דכשלא כדרך אכילתן מותר 
מה"ת, וס"ל בהמה בחייה לאיברים עומדת, ולפי"ז ילפינן 
איסור אבר מן החי מהקרא אך את בשר וגו', ולפי"ז ס"ל דגם 
באבר מן החי אסור לאכול חצי שיעור, והצדק הוא עם יוסף, 
ואיכא חטא דמכירת יוסף, וקושי השעבוד בא על חטא 
דמכירת יוסף, ולפי"ז עדיין לא נשלם הזמן, על כן הקשה את 
רוחו לבלתי שלחם, כי למד מדבריו של מרע"ה דעדיין לא 

 .נשלם הזמן ודו"ק
 
 

          דרש ר' שמלאי,  (דף כ"ג:)עוי"ל, דאיתא במסכת מכות  ב)
רו לו למשה, שלש מאות שש מאות ושלש עשרה מצות נאמ

(שבכל יום מזהירים עליו שלא וששים וחמשה לאוין כמנין ימות החמה 

, ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם לעבור)
, אמר רב המנונא מאי קרא, תורה צוה (דכל אבר ואבר אומר לו עשה מצוה)

(והיינו לנו משה מורשה, תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי 

(הרי , אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום יב תורה צוה לנו משה)דכת

 עיי"ש.  שית מאה ותליסרי)
 

 (ח"א בפתיחה השמן והלבונה אות ד')ובספר מנחה חדשה על המצות 
הקשה, דלכאורה לר"א ולר"י דפליגי בשמחת יו"ט, דר"א 
ס"ל דשמחת יו"ט רשות ור"י ס"ל דשמחת יו"ט חובה, 

 ליה מצוה, ולר"י טפי ליה מצוה, ואין  דלפי"ז לר"א בצר
לומר דהקרא א"ש אפילו לר"א דמודה שמצוה להקריב 
  שלמים בזמן הבית משום קרא דושמחת בחגך, דנראה 

דלר"א גם בזמן שבית  ה"ב)-(פ"ולהדיא מירושלמי פסחים 
של  מצות עשההמקדש היה קיים שלמי שמחה רשות, ו

  .ושמחת בחגך ליתא לר"א כלל
 

, אהא דאיתא שם, וקנא (דף ג.)תוס' במסכת סוטה [וכן הקשו ה
את אשתו רשות דברי ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר חובה, לה 
יטמא רשות דברי ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר חובה, לעולם 
בהם תעבודו רשות דברי ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר חובה, 

א תימה לרבי, וכי לית להו ה (ד"ה רבי ישמעאל)והקשו שם התוס' 
תרי"ג מצות נאמרו למשה  (דף כ"ג:)דאמרינן בשלהי מכות 

מסיני, וכי לר' ישמעאל דאמר רשות בצר להו, או לר' עקיבא 
 טפי להו עיי"ש]. 

, הקינוי, ר' (רפ"ק דסוטה)וכתב לתרץ, עפי"מ דגרסינן בירושלמי 
(לקנאות את אשתו אם רואה שנסתרת עם יהושע אמר בשם ר' ליעזר חובה 

(אם ירצה רשאי לקנאות ואינו עובר על לא אמר רשות  (דידיה)יושוע  , ר'שכיניה)

, אמר ר' ליעזר בן ר' יוסי קומי ר' יסא, אתיא תשנא את אחיך בלבבך)
דר' ליעזר כבית שמאי ודר' יהושע כבית הלל, דר' ליעזר 
כב"ש, דב"ש אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא 

, (דברים מכוערין בפריצות)ין בה דבר ערוה, מצא בה דברים כאור
לגרשה אינו יכול שלא מצא בה ערוה, לקיימה אינו יכול 

(לקנאות כדי שמצא בה דברים כאורין, לפום כן הוא אומר חובה 

וכו', ודר' יהושע כב"ה, דב"ה  שלא תבא לידי איסור או שיתברר על ידי מים)
מלח יכול  (שרפה על ידי אור או על ידיאומרים אפילו הקדיחה תבשילו 

(דאם נמצאו בה דברים מכוערים יגרשנה דלא , לפום כן הוא אומר רשות לגרשה)

 (דף ג.)עכ"ד הירושלמי, מובא בתוס' סוטה  יהא אלא הקדיחה תבשילו)
  .ד"ה ר' ישמעאל

 
נמצא דיש כאן פלוגתא דר"א ור"י בענין המצות, דלר"א וקנא 

 , ולר"י ליכא שום מצוה, ומעתה י"למצות עשההוי בכלל 
דר"א דס"ל וקנא את אשתו חובה, הרי ס"ל שפיר דשמחת 
יו"ט הוא רשות, ור' יהושע דס"ל דשמחת יו"ט מצוה הרי ס"ל 

 דוקנא את אשתו רשות וא"ש עכ"ד.
 

והנה המפ' הקשו דלבית שמאי דלא יגרש את אשתו אלא אם 
מצא בה דבר ערוה, למה כתיב בכהן הדיוט אשה זונה וחללה 

אישה לא יקחו, הא לבית שמאי כל לא יקחו ואשה גרושה מ
  .גרושה בכלל זונה הוא

 
, דאי לא כתיב גרושה הו"א (פרשת ואתחנן)ותי' בספר זכרון יעקב 

דזונה וחללה יחד דוקא לא יקחו, אבל כל אחד ואחד בפני 
עצמה מותר ליקח, לכן כתיב גרושה דהשתא ליכא לפרש הכי, 

אן נדע דזונה דא"כ למ"ל זונה תיפ"ל דבכלל גרושה הוא, ומכ
וחללה לא יקחו אף בפני עצמן, אך עדיין קשה לבית הלל 
מנ"ל דזונה וחללה בפני עצמן אסורין, דילמא שניהם יחד 
קאסרה רחמנא, ועכצ"ל דס"ל לבית הלל כרבי יונתן במסכת 

דמדאיצטריך יחדיו משמע כל אחד בפני  (דף פ"ה:)סנהדרין 
 יך קרא עיי"ש.עצמו, והיינו דס"ל לר' יונתן דלחלק לא צר

 
עה"פ קום התהלך בארץ לארכה  י)-(פרשה מ"אואיתא במד"ר 

ולרחבה, תני, הלך בשדה בין לארכה בין לרחבה קנה עד 
מקום שהלך כדברי ר' אליעזר, שהיה ר"א אומר הילוך קנה, 
וחכ"א לא קנה עד שיהלך לארכה ולרחבה, אמר ר' יעקב בן 

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

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

מר לו קום התהלך משמע שניהם כאחד, א"כ הכא דהקב"ה א
בארץ לארכה ולרחבה בעינן שניהם דייקא ולא מהני כשהלך 



 

 ח 

לארכה לחוד, משא"כ לר' יונתן דמשמע כל אחד בפני עצמו 
שפיר מהני בהלך לארכה או לרחבה לחוד וקנה אברהם את 

 הארץ עיי"ש. 
 

ד"ה ובזה  (פרשת וירא)ולפי"ז כתבו בלקט יוסף וביושב אהלים 
מוחזקת לנו מאבותינו או אינה  שראלרץ ינפרש, דזאת אם א

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

לארכה לחוד ג"כ הוי חזקה, ושפיר  לחלק, וממילא גם בהלך
מוחזקת לנו  רץ ישראלקנה אברהם את הארץ ואמרינן דא

 מאבותינו עכ"ד.
 

, ויבא יוסף את ז)-(פרשה פ"דואיתא במדרש רבה פרשת וישב 
דבתם רעה, מה אמר, ר' יהודה אומר, מזלזלים הם בבני 

 (פ"א ה"א)השפחות וקורין להם עבדים עיי"ש, ובירושלמי פאה 
א מה אמר, ר' יהודה אומר, מזלזלים הם בבני השפחות אית

 ונוהגים בהם כעבדים עיי"ש. 
 

(שנת קלויזענבורג שליט"א פרשת וישב -וכ"ק אדמו"ר מצאנז

אמר לבאר במאי היה תלוי פלוגתתם, דלכאורה צ"ב  תשס"ה)
(בראשית היאך נשא יעקב שפחות, הלא הקב"ה אמר לאברהם 

ביני ובינך ובין זרעך אחריך  והקמתי את בריתי ז)-פרשה י"ז
לדרתם לברית עולם להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך, ואיתא 

דהקב"ה אמר לאברהם לא תנסב עובדת  (דף ק:)במסכת יבמות 
כוכבים ושפחה דלא ליזול זרעך בתרה עיי"ש, והיאך עבר 

 ה)-(בראשית פרשה כ"ויעקב על אזהרה זו, אך י"ל כמש"כ הרמב"ן 
ורה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל, ולכן דהאבות קיימו הת

 שפיר היה יעקב יכול לישא שפחה. 
 

, (שנה ז' גליון ט"ז)אך כתב השפע חיים זצ"ל מובא בדברי תורה 
דמה שכתב הרמב"ן דהאבות לא קיימו התורה רק בארץ 
ישראל ולא בחו"ל א"ש רק אם אמרינן דא"י מוחזקת לנו 

ל אז יש לחלק מאבותינו, וכבר היתה בה קדושת ארץ ישרא
ולומר דבחו"ל לא קיימו את התורה רק בארץ ישראל, משא"כ 
       אם אמרינן דארץ ישראל אינה מוחזקת לנו מאבותינו, 
ולא היתה בה עדיין קדושת ארץ ישראל, א"כ אי אמרינן 
     דקיימו כה"ת עד שלא ניתנה, מהיכא תיתי לחלק ולומר 

ל, ואז לא שייך דרק בארץ ישראל קיימו התורה ולא בחו"
(וכ"כ בספר לומר דאיכא נפקא מינה בין חו"ל לארץ ישראל עכ"ד 

 . זכרון יעקב פרשת ויחי)
 

ולפי"ז י"ל דזה היתה מחלוקת יוסף והשבטים, דהשבטים 
ס"ל דא"י אינה מוחזקת מאבותינו ולא שייך לחלק בין אר"י 
לחו"ל, ויעקב לא היה מותר ליקח את השפחות, ולכן זלזלו 

השפחות, לפי שיעקב עשה נגד ההלכה, אבל יוסף ס"ל בבני 

דאר"י מוחזקת לנו מאבותינו, ויעקב אינו מחוייב לקייים 
התורה בחו"ל ובני השפחות יחשבו כאחד הבנים, ואין 

קלויזענבורג -להשבטים לזלזל בהם עכ"ד כ"ק אדמו"ר מצאנז
 שליט"א.

 
ונודע תמיהת המפרשים על מה שיצאו ישראל ממצרים אחר 

ד"ו שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות שנים, אך ר
, אמרו ישראל לפני הקב"ה א)-(פרשה ט"ואיתא במד"ר פרשת בא 

רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין 
הנה הסתיו  י"א)-(שה"ש בלא שלמו, אמר להם כבר שלמו שנאמר 

תיו דקושי השעבוד הדומה לס (שם)עבר, ופי' ביפה תואר 
 השלים הגלות עיי"ש. 

 
, אמר ר' חמא בן גוריא אמר רב, (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 

  .אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים עיי"ש
 

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

ולפי"ז הרי דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, 
אך אם נאמר ליכא למימר דקושי השעבוד השלים הזמן, 

דהשבטים צדקו במה שמכרו את יוסף, א"כ שוב נמצא דקושי 
 כדין, ושפיר י"ל דהשלים הזמן. השעבוד היה שלא

 
ובזה יבואר מה שנתעורר פרעה כעת להתריס נגד משה למאן 
לשלח את ישראל, דמתחלה השלים פרעה בדעתו שעליו 
לשלח את בני ישראל, דאעפ"י דהגזירה היתה להיות 
משועבדים אצלו ד' מאות שנה, י"ל דקושי השעבוד השלים 

ג ה' לנו, דנקטינן הזמן, אך כאשר משה הודיעו לאמר כי ח
חציו לה' וחציו לכם כשיטת ר' יהושע וכמש"כ בברית שלום, 
וס"ל דשמחת יו"ט הוא מצוה, ולפי"ז ע"כ דס"ל דוקנא את 
אשתו רשות, וס"ל כב"ה דאפילו הקדיחה תבשילו יכול 
לגרשה, ולפי"ז ע"כ דס"ל לחלק לא צריך קרא, ואמרינן דא"י 

ף, ואיכא חטא דמכירת מוחזקת מאבותינו, והצדק הוא עם יוס
יוסף, וקושי השעבוד בא על חטא דמכירת יוסף, ולפי"ז עדיין 
לא נשלם הזמן, על כן הקשה את רוחו לבלתי שלחם, כי למד 

 .מדבריו של מרע"ה דעדיין לא נשלם הזמן ודו"ק
 
 
 
 

***** 
 
 
 
 



 

 ט 

ולא תותירו ממנו עד בקר והנתר ממנו עד בקר באש 
  תשרפו:

 
(שלא יכול לשוברן מפני שנאסרה בו , העצמות ף פ"ג.)(דואיתא במסכת פסחים 

(בשר פסח , והגידין והנותר שבירת העצם ונותר בהן מח והרי הוא נותר וטעון שריפה)

(שהוא חולו של מועד ואעפ"י שנפסל , ישרפו בששה עשר שנתעצלו באכילתו וניתותר)

בשבעה , חל ט"ז להיות בשבת ישרפו בבוקר ראשון אין רשאי לשרפו ביו"ט)
עשר, לפי שאינן דוחין לא את השבת ולא את יו"ט, ובגמרא 

וידחי לא  (דבאש תשרופו)פריך אסיפא דמתניתין, ואמאי, ניתי עשה 
  .עכסה"ג (דמלאכת יו"ט)תעשה 

 
והקשו המפרשים דאמאי לא פריך מיד ארישא דמתניתין 
דאמרינן דאין שורפין בט"ו מפני שהוא יו"ט, אמאי, נימא 

ה פריך רק אסיפא דמתניתין עכ"ק, , ולמעשה דוחה לא תעשה
 ועיין באו"ח ובצל"ח.

 
שה דוחה לא והנבס"ד, עפי"ק המפרשים דמאי פריך נימא ע

, כיון דקיי"ל דאין שורפין קדשים בלילה, וא"כ שריפת תעשה
דנשים פטורות, ולפי"ז  זמן גרמאהה שעשת צונותר הוה מ

(ועיין בפנ"י מסכת קידושין דף הוה עשה דשריפת נותר עשה שאש"ב, 

ועשה שאש"ב אינו דוחה לל"ת השו"ב, כמ"ש הרמב"ן  ד.)ל"
 עכ"ק. (דף מ.)בחידושיו לכתובות 

 
לתרץ  (אות א')והנבס"ד, לפימש"כ בכלי חמדה פרשת וארא 

 מצות עשהדעת החינוך שכתב בפשיטות דנשים חייבות ב
דסיפור יציאת מצרים בלילי פסח, ותמהו עליו דהלא הוי 

די"ל  דנשים פטורות, וכתב הכל"ח זמן גרמאהה שעשת צומ
דדוקא מצ"ע שממתן תורה ואילך נפטרו נשים היכא דהוי 
מעשהז"ג מכח היקשא דתפילין, משא"כ מצ"ע דקודם מ"ת 

  .נשים חייבות אע"ג דהוי מעשהז"ג עיי"ש
 

כתיב, והיה היום הזה לכם לזכרון וחגתם  י"ד)-(פרשה י"בובפרשתן 
אתו חג לה' לדרתיכם חקת עולם תחגהו, שבעת ימים מצות 

וגו', וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא תאכלו 
קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם וגו', וכתב הכלי 

 (פרשת בא), דלפימש"כ הרע"ב עה"ת (דף ק"ג)חמדה פרשת אמור 
דבפסח מצרים לא היו אסורין במלאכה כלל ולא היה לו דין 

 תעשה איו"ט כלל, א"כ אעפ"י דנאמר קודם הדיבור הו"ל כל
הדיבור, אבל עשה דשריפת קדשים נהג גם בפסח  דלאחר

דשריפת קדשים גם  מצות עשהמצרים עיי"ש, ולפי"ז י"ל דב
נשים חייבות, כיון דמצוה דנהג עוד קודם הדיבור נשים 

עשה חייבות אף דהוי מצות עשה שהז"ג, ושפיר פריך נימא 
 .דוחה לא תעשה

 
       ולכאורה יש להביא ראיה לזה, דאיתא במסכת קידושין 

דמילה, דכתיב וימל  ות עשהצפטורות ממ , דנשים(דף כ"ט.)
אברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו אלקים, ודרשינן אותו 

והקשו התוס' דלמ"ל קרא דנשים פטורות, תיפ"ל  .ולא אותה
דהוה מצות עשה שהזמן גרמא שנימול בשמיני ללידתו ונשים 

  .פטורות עכ"ק
 

נשים חייבות אע"ג  ורהן תתדקודם מ ת עשהואך להנ"ל דמצ
מיושב קושית התוס' , זמן גרמאהה שעשת צומדהוי 

בפשיטות, דהלא מצות מילה הוא ג"כ מצ"ע דקודם מ"ת 
, ולכן זמן גרמאהה שעשת צומוהו"א דנשים חייבות אף דהוה 

  .צריך קרא דאותו
 

שכתב  (חלק א' יור"ד סי' רכ"ח)[ועיין בשו"ת ר' עזריאל הילדסהיימר 
לתרץ קושית התוס' הנ"ל, די"ל דמצוה דקודם מתן תורה 

הו"א לומר דנמשכת אף לאחר  דנשים חייבות במעשהז"ג,
מתן תורה ונימא דנשים חייבות בה, ולכן איצטריך קרא 
דאותו, דהו"ל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על 
עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו של מעשהז"ג דקודם 
מתן תורה יצא דנשים פטורות בהן עיי"ש, וכ"כ בהגהות ברוך 

, וכ"כ הנצי"ב במרומי (שם)טעם על הפנ"י במסכת קידושין 
 עיי"ש]. (סי' קס"ג), ובשו"ת קרן לדוד (דף כ.)שדה עמ"ס מגילה 

 
כתב לתרץ קושית התוס'  (פרשת וירא)אך בספר נחלת יעקב יהושע 

הנ"ל, לפימש"כ בספר מעין החכמה לתרץ קושית התוס' 
ד"ה הקבלות, דלמ"ל קרא למעט נשים  (דף ל"ו.)במסכת קידושין 
עבודות, תיפ"ל דהוי מצות עשהז"ג דכל  מסמיכה ושאר

  .העבודות אינן אלא ביום דכתיב וביום צוותו עכ"ק
 

 ת עשהווכתב לתרץ די"ל דבקדשים נשים חייבות אף דהוי מצ
שהז"ג ילפינן  מצות עשהשהז"ג, דהרי הא דנשים פטורות מ

דהוקשה כל התורה כולה לתפילין  (דף ל"ד.)במסכת קידושין 
 (דף מ"ט:) ן במסכת זבחיםותפילין לתלמוד תורה, ואמרינ

דבקדשים דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש עיי"ש, 
מצות ולכן לענין קדשים לא ילפינן להא דנשים פטורות מ

שהז"ג, כיון דילפינן לה מתפילין ותפילין עצמה מת"ת,  עשה
ומשו"ה שפיר איצטריך קרא למעט נשים מעבודת הקדשים, 

ו ממצות דקדשים דמטעמא דמעשהז"ג לא הוי פטרינן לה
 עיי"ש.  (סי' י"ד)עיי"ש, וכ"כ בספר ארצות החיים 

 
ולפי"ז שפיר מתורץ קושית התוס', לפי"מ דמבואר בילקוט 

דמילה הוא דומיא דהקרבת קרבן, וכן  (ח"ב ס"ו:)ובזוה"ק  (פרשת לך)
א"ר יצחק משפט אדם ומשפט  י)-(פרשה כ"זאיתא במד"ר ויקרא 

השמיני ימול בשר ערלתו, בהמה שוים, משפט אדם וביום 
ומשפט בהמה ומיום השמיני והלאה ירצה וגו' עיי"ש, הרי 
שמצוות מילה לשמונה הו"ל דומיא דהקרבת קרבן להשי"ת, 
ולכן כשם שהקרבן מיום השמיני והלאה ירצה כן הוא מצות 
מילה, וכיון דמילה חשוב כקרבן שפיר הו"א דנשים חייבות 

דקדשים, ולכן  מצות עשהבה אעפ"י דהוי מעשהז"ג ככל 
 איצטריך קרא דאותו למעט נשים עכ"ד.



 

 י 

(דנשים חייבות ונילוף מהקהל  (דף ל"ד:)ואיתא במסכת קידושין 

, ומשני דמצה והקהל הו"ל שני במעשהז"ג דכתיב האנשים והנשים והטף)
וכל שני כתובים הבאים  ,ואין מלמדין ין כאחדאכתובים הב

ד אין מלמדין, כאחד אין מלמדין וכו', ופריך הגמ' הניחא למ"
(נילף כל מצות עשה שהז"ג ממצה אלא למ"ד מלמדין מאי איכא למימר 

  .והקהל לחיובא)
 

ידעי לה  (תלמידים שבפפונא)ומסקנת הגמרא אמר רבא, פפונאי 
לטעמא דהא מילתא ומנו רב אחא בר יעקב, אמר קרא, והיה 
לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך, 

 מצות עשהה כל התורה כולה לתפילין מה תפילין הוקש
שהזמן גרמא  מצות עשהונשים פטורות אף כל  שהזמן גרמא

, שהזמן גרמא מצות עשהנשים פטורות, הניחא למ"ד תפילין 
שלא הז"ג מאי איכא למימר,  מצות עשהאלא למ"ד תפילין 

שלא הז"ג, ר'  מצות עשהומשני מאן שמעת ליה דאמר תפילין 
 יי"ש. מאיר, וסבר לה שני כתובים הבכ"א אין מלמדין ע

 
והנה דברי המעיין החכמה הנ"ל הוא רק לדידן דקיי"ל כר' 

וילפינן  מאשהזמן גריוסי ור"ש דתפילין הוה מצות עשה 
, אז שהזמן גרמאמתפילין לכה"ת דנשים פטורות במצות עשה 

י"ל דבקדשים דאין למידין למד מן הלמד, נשים חייבות 
, אבל לר' מאיר דס"ל שני כתובים שהזמן גרמאבמצות עשה 

דס"ל דלילה ושבת זמן  מלמדין, ולר' יהודה הבכ"א אין
 שהזמן גרמאתפילין, וילפינן דנשים פטורות ממצות עשה 

משום דמצה ושמחה והקהל הוי שלשה כתובים הבכ"א, א"כ 
של קדשים נשים פטורות במצות  מצות עשהלדידהו גם ב

ובשו"ת  (סי' ס"ז), עיין בשו"ת זכרון יצחק שהזמן גרמאעשה 
 .(סי' י"ז אות ב')נחלת יוסף 

 
ד"ה כאלו כתבו, דגם בזמן שהיו  (דף נ"ח:)ועיין בתוס' פסחים 

מקדשין עפ"י הראיה קפדו על לא בד"ו פסח, וכל הני משניות 
שמצינו דלא קפדו אהא, אתיא כאחרים דס"ל דאין בין עצרת 
לעצרת אלא ד' ימים ולא קפדינן על לא בד"ו פסח עיי"ש, 

אתיא כאחרים,  וא"כ ע"כ מתני' דידן דקתני דהיה פסח ביום ו'
 וסתם אחרים הוא ר"מ.

 
ומיושב לפי"ז הא דמציין הש"ס הפירכא על אסיפא דמתני' 
דחל ט"ז להיות בשבת, דמזה מוכרח דמתניתין אתיא כר"מ, 

 מצות עשהור"מ לשיטתו דס"ל דילפינן דנשים פטורות ב
דקדשים  מצות עשהממצה והקהל, ולפי"ז אף ב גרמאשהזמן 

תרץ , ולפי"ז אין לשהזמן גרמא מצות עשהנשים פטורות ב
  קושית התוס' כמש"כ הנחלת יעקב יהושע, וע"כ דלכן 
צריכין קרא דאותו, משום דמצות עשה דנהג קודם מ"ת נשים 

מצות , ומעתה בשהזמן גרמא מצות עשהחייבות אף דהוי 
דשריפת קדשים דנהג עוד בפסח מצרים נשים חייבות,  עשה

עשה דוחה לא והוה עשה השוה בכל, ולכן פריך שפיר נימא 
 ודו"ק. תעשה

הקשה, דמה פריך נימא  (שער ג' אות ג')ערי ציון עוי"ל, דהנה בש ב)
דלר'  (דרוש ט'), לפימ"ש הדורש לציון עשה דוחה לא תעשה

דלאמור לאו אמור, לדידי'  (דף מ"ב.)יהודה דס"ל במסכת פסחים 
איכא ביו"ט ב' לאוין כיון דכתיב בתחלת הפרשה של יו"ט 

ה דוחה שני שלאמור עיי"ש, ולפימ"ש בספר הכריתות דאין ע
ניתין כר' יהודה דלאמור הוה לאו א"כ דלמא אתיא מת ,ויןולא

 ואעדבל"ת ומה פריך עכ"ק.
 

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

סד"א תיתי אחות אשה במה  (דף ז:)דאמרינן במסכת יבמות 
עשה דוחה לא מצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא ד

יב"כ, דא"כ מה פריך מי דמי התם חד איסורא הכא ש תעשה
אפילו בתרי איסורא  עשה דוחה לא תעשהתרי איסורא, הרי 

ולא מפלגינן בין חד לאו לשני לאוין, אלא דהס"ד דגבי יבום 
נילוף מאשת אח דנימא הואיל ואשתרי אשתרי עיי"ש, הרי 

אין לחלק בין  עשה דוחה לא תעשהדהתוס' ס"ל דאי אמרינן 
  .לאו אחד לשני לאוין

 
ש"י להלן וכן הרמב"ן והרשב"א כתבו לפרש דברי אמנם ר

 עשה דוחה לא תעשההגמ', דסד"א דנילף מאשת אח ד
עשה שיב"כ, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי איסורי, הרי מזה ד

 לא אמרינן רק בחד לאו. דוחה לא תעשה
 

ולכאורה יש לומר הטעם דלא אמרינן עשה דוחה ב' לאוין, 
ר,  בתשובת נכד המחב (סוף הל' פסח)לפימש"כ הישועות יעקב 

, עשה דוחה לא תעשההטעם דבל"ת שיש בו כרת לא אמרינן 
, עפי"מ עשה דוחה לא תעשהדהנה י"ל הטעם דאמרינן 

עה"פ וסמך ידו על ראש העולה  (פרשת ויקרא)דמבואר ברמב"ן 
ונרצה לו לכפר עליו, וכתב רשיז"ל וז"ל, על מה הוא מרצה 
לו, אם תאמר על כריתות ומיתות בי"ד או מיתה בידי שמים 

אמור, הא אינו מרצה אלא על עשה ועל או מלקות, הרי ענשן 
 לאו שנתק לעשה עכ"ל. 

 
וכתב הרמב"ן ז"ל וז"ל, ואני תמה, וכי היכן עונשן אמור, כי 
הקרבנות בשוגגין הן מרצין, ונוכל לומר שיכפרו על חייבי 
מיתה בידי שמים שוגגין, ועל חייבי מלקות שוגגין, ועל חייבי 

ן עליהן חטאת, כגון מיתות בי"ד שוגגין באותן שאין חייבי
מכה אביו ואמו ומקלל, כשם שהחטאת מכפרת בחייבי 
כריתות שוגגין, ואולי בעבור שפירש הכתוב בחייבי מיתות 
בי"ד ובחייבי כריתות עונשן במזיד ובשוגג, ופירש בחייבי 
מיתה בידי שמים עונשן במזיד למיתה, ובחייבי לאוין 

אה להם למלקות, ולא פירש בהם שום עונש בשוגג, נר
לחכמים שכל העונש שבהם פרשו הכתוב, כי למה יפרש 
עונשן של אלו במזיד ובשוגג, ויפרש עונש האחרים במזיד, 
ולא יפרש אותו בשוגג, ויאמר שיהא מחוייב להביא בהן 
עולה, ולכך ראו שאין בחייבי מיתה בידי שמים ובחייבי 



 

 יא 

מלקות אלא עונשן המפורש בהן במזיד, אבל בשוגג אין 
ם שום נשיאות חטא, ואין צריכין ריצוי כלל עכ"ל, עליה

ומבואר מזה דבשוגג של עבירות שהן חייבי מיתה בידי שמים 
או של מלקות, אין עליהם שום נשיאות חטא כלל ואין צריכין 

 ריצוי כלל. 
 

, (שם), דאיתא (דף פ"ד:)וכן מבואר בחידושי הר"ן מסכת סנהדרין 
, מר (קוץ ישב לו בבשרו)וא רב לא שביק לבריה למישקל ליה סיל

(כויה להוציא בריה דרבינא לא שביק לבריה למיפתח ליה כוותא 

, דילמא חביל והו"ל שגגת איסור, ופריך, אי הכי אחר ליחה ממנו)
, ומשני, (לא ליפתח שהרי כל ישראל הוזהרו על חבלת חבירו דכתיב לא יוסיף פן יוסיף)נמי 

, בנו גה באיסור שזדונו לאו בעלמא דקיל)(כשאין מתכוין הוי שגאחר שגגת לאו 
שגגת חנק עיי"ש, וכתב הר"ן לבאר שהטעם הנכון דשגגת 
לאו מותר, מפני שלא מצינו שענש הכתוב כלל, ואפשר 
שאפילו בדיני שמים אינו מתחייב עיי"ש, והרי זה כסברת 
הרמב"ן ז"ל, דמדלא מצינו שענש הכתוב שגגת לאו מוכח 

 שאין בו איסור כלל.
 

ואר מזה דעבירת לאו אינו אלא אם עובר עליה במחשבה מב
ובמעשה דהיינו שעושה במזיד ובשאט נפש, אבל אם עשה 

  .עבירה בשוגג בלא דעת זה לא נחשב לחטא כלל
 

, כיון עשה דוחה לא תעשהולפי"ז י"ל דהיינו טעמא דאמרינן 
דאינו עובר על הל"ת כי אם לצורך קיום העשה נמצא דאינו 

לא מחשבת עבירה ומשו"ה עובר על הלאו רק במעשה וב
הותר הל"ת עבור קיום העשה, וכ"ז בל"ת גרידא, משא"כ 
בל"ת שיש בו כרת דחייב קרבן על שגגתו, הרי אף בלי 
מחשבת עבירה הוי המעשה בעצמה חטא שצריך עליה כפרה, 
ולכן אף כשעובר עליו מפני קיום העשה ואין בו מחשבת עון 

בירה, ולכן בל"ת מ"מ לחטא יחשב דסוכ"ס הרי הוא מעשה ע
 שיב"כ אמרינן דהל"ת אינו נדחה עכ"ד הישועות יעקב. 

 
הביא בשם הראב"ד, דהא  (דף פ"ג)והנה הר"ן במסכת יומא 

דשוחטין לחולה בשבת ואין מאכילין אותו נבילה אף דשבת 
בסקילה וחמור, מ"מ כיון דבנבילה עובר על כל כזית וכזית 

סקילה דשבת עיי"ש, הו"ל ריבוי לאוין וחמור יותר מאיסור 
, די"ל דאף דלאו (מ"ג אות ד')ולפי"ז כתב בשו"ת אבני ציון ח"א 

אחד אם עבר בשוגג אינו צריך כפרה, מ"מ בב' לאוין דחמור 
מאיסור כרת שפיר צריך כפרה אם עבר בשוגג עיי"ש, ולפי"ז 
כיון דבשני לאוין אמרינן דצריכין כפרה בשוגג שפיר מובן 

 ה רק לאו אחד ולא שני לאוין.אמאי אמרינן דעשה דוח
 

אך זה תליא אי דרשינן טעמא דקרא או לא, דאי דרשינן טעמא 
משום  עשה דוחה לא תעשהדקרא שפיר י"ל דטעמא דאמרינן 

דאיסורי לאוין המה רק במחשבת עבירה, ולכן רק בל"ת 
, משא"כ בשני לאוין דגם עשה דוחה לא תעשהגרידא אמרינן 

, עשה דוחה לא תעשהשוגג צריך כפרה אז לא אמרינן 

"ל לא דרשינן טעמא דקרא, לא שייך לומר דלכן משא"כ אי ס
משום דשוגג בלאו אינו צריך  עשה דוחה לא תעשהאמרינן 

 כפרה, וי"ל דהוא גזיה"כ ומה לי חד לאו ומה לי שני לאוין.
 

, תנו רבנן, אלמנה בין שהיא ענייה (דף קט"ו.)ואיתא במסכת ב"מ 
 (שנאמר לא תחבול בגד אלמנה)בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה 

ברי ר' יהודה, ר' שמעון אומק, עשירה ממשכנין אותה, ד
ענייה אין ממשכנין אותה, שאתה חייב להחזיר לה ואתה 

, ר' (שאתה יוצא ונכנס אצלה שחרית וערבית)משיאה שם רע בשכנותיה 
  .יהודה לא דריש טעמא דקרא, ור"ש דריש טעמא דקרא עיי"ש

 
יה בין עשירה איתא, תני, אלמנה בין עני הי"ג)-(פ"טובירושלמי 

אין ממשכנין אותה שנאמר לא תחבול בגד אלמנה אחד ענייה 
ואחד עשירה דברי ר' מאיר עיי"ש, הרי דר' מאיר ס"ל דלא 
דרשינן טעמא דקרא, ועיין בחידושי מהר"ץ חיות במסכת 

 ד"ה גמרא. (דף י"ב:)גיטין 
 

דאמאי הקשה רק אסיפק  שיםרומעתה מיושב קושית המפ
תני' אתיא כאחרים דהוא ר"מ, ור"מ דמתני', דהלא סיפא דמ

לשיטתו דס"ל לא דרשינן טעמר דקרא, לפי"ז לא אמרינן 
, משום דשוגג בלאו אינו עשה דוחה לא תעשהדלכן אמרינן 

צריך כפרה, רק דהוא גזירת הכתוב, וגם בשני לאוין אמרינן 
עשה דוחה לא , ושפיר פריך נימא עשה דוחה לא תעשה

 ודו"ק.   תעשה
 
 

 עשה דוחה לא תעשהעוי"ל, עפי"ק הנ"ל, דמאי פריך נימא  ג)
כיון דהוי עשה שאש"ב, דנשים אינן מצוות על מצות שריפת 

דאין שורפין  שהזמן גרמאקדשים כיון דהוא מצות עשה 
 קדשים בלילה עכ"ק.

 
עשה והנבס"ד, דהנה זה תלוי במחלוקת הראשונים אי אמרינן 

בעשה שאינו שוה בכל, דהרמב"ן במסכת  דוחה לא תעשה
 גבי אונס דדרשו חז"ל ולו תהיה לאשה אשה (דף מ.)כתובות 

הראויה לו, ופריך הגמ' וניתי עשה ולידחי לל"ת, ומשני היכא 
כגון מילה בצרעת דלא אפשר  עשה דוחה לא תעשהאמרינן 

לקיומיה 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 

ו שיהא דוחה ל"ת, דלא גלי לן רחמנא בכי האי לבטלו מעיקר
עשה, ודמי לעשה שאינו שוה בכל דלא דחי עכ"ל, וכ"ה דעת 

 לענין יבום עיי"ש. (דף י"ח.)הר"ן במסכת סנהדרין 
 

ד"ה טעמא משמע דגם עשה  (דף ו.)ואמנם בתוס' במסכת יבמות 
שאין שוה בכל דוחה ל"ת, ממה שהקשו לפי"מ דבעינן למילף 

ה ל"ת שיש בו כרת, א"כ קרא דכלאים בציצית דעשה דוח
  .למה לי, הרי אפילו ל"ת שיש בו כרת נדחה



 

 יב 

ותירצו דאיצטריך קרא משום דסד"א דלא לידחי עשה דציצית 
ללאו דכלאים, כיון דהו"ל עשה שאין שוה בכל דנשים 

עשה פטורות בציצית עיי"ש, ומשמע דלפי האמת דילפינן 
פילו לעשה מכלאים בציצית ילפינן מינה א דוחה לא תעשה

 בתוס' ד"ה ואכתי (דף ה.)שאין שוה בכל, ועיי"ש 
 

 אמרינן אוהנה האחרונים הקשו לשיטת הראשונים הנ"ל דל
בעשה שאינו שוה בכל, דכיון דדין  עשה דוחה לא תעשה
ילפינן מכלאים בציצית, וגם שם הוי  עשה דוחה לא תעשה

העשה אינו שוה בכל דנשים פטורות מציצית, דהוי מצות 
פי"כ אמרינן דאתי עשה עשה שזה"ג דאינו נוהג בלילה, ואע

עשה דוחה לא דציצית ודחי לאו דכלאים, וא"כ נימא דבכל 
  .ידחה הל"ת אע"ג דהוי עשה שאינו שוה בכל תעשה

 
שכתב,  (אות כ"ז) עשה דוחה לא תעשהועיין במלוא הרועים ערך 

 עשה דוחה לא תעשהדזה אי בעשה שאינו שוה בכל אמרינן 
או לא תליא בהא, דאי ס"ל דנשים פטורות מציצית, שפיר י"ל 

, עשה דוחה לא תעשהו שוה בכל אמרינן דגם בעשה שאינ
משא"כ אי ס"ל דנשים חייבות בציצית אז י"ל דרק בעשה 

, ובעשה שאינו שוה עשה דוחה לא תעשההשוה בכל אמרינן 
 עיי"ש. עשה דוחה לא תעשהבכל ל"א 

 
, 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 שה שהזמן גרמא הוא מפני שמצות ע

נשים פטורות, מאי טעמא  שהזמן גרמא, וכל מצות עשה זמנה)
דר"ש, דתניא וראיתם אותו פרט לכסות לילה וכו', ורבנן 
וראיתם אותו מאי עבדי ליה, מיבעי להו לכדתניא, וראיתם 

וה אותו וזכרתם את כל מצות ה' וגו', ראה מצוה זו וזכור מצ
אחרת התלויה בו, ואיזו זו, זו קריאת שמע, דתנן מאימתי 

 קורין את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן עיי"ש. 
 

, דמבואר מזה (אות י"ג)וכתב המלוא הרועים ערך קריאת שמע 
דאי ס"ל דנשים חייבות בציצית אז אמרינן דקריאת שמע 

ל דאורייתא, משא"כ אי ס"ל דנשים פטורות מציצית אז י"
  .דקריאת שמע דרבנן עיי"ש

 
שכתב, ואע"ג  (דף ד: מדפה"ס)ועיין בשו"ת משיבת מרדכי בפתיחה 

ד"ה ואיזו כתבו, דהא דדרשינן ראה  (שם)דהתוס' במנחות 
מצוה זו וזכור מצוה אחרת ואיזו זו קריאת שמע אסמכתא 

(דף בעלמא הוא, דקריאת שמע דרבנן, הא התוס' במסכת סוטה 

כן כתבו, דכתבו שם ודוחק לומר דכל היכא  ד"ה ורבי, לא ל"ב:)
דמשמע מינייהו דמה"ת הוי אסמכתא בעלמא דאין שיטת 

 הגמ' לדייק כ"כ על אסמכתא וכו' עיי"ש.

, דאי איקלע יו"ט הראשון של חג (דף נ"ד:)ואיתא במסכת סוכה 
להיות בערב שבת, יוה"כ אימת הוי בחד בשבת, הלכך דחינן 

 (של תמיד של בין הערבים)ה והתנן חלבי שבת ליה, ופריך, ומי דחינן לי
, ואמר (שחל במוצאי שבת אלמא חייל יוה"כ במוצאי שבת)קריבין ביום הכפורים 

רבי זירא כי הוינן בי רב בבבל הוה אמרי הא דתניא יום 
(להבטיל ולהבדיל הכפורים שחל להיות ערב שבת לא היו תוקעין 

(אם חל יוה"כ להיות במוצאי ובמוצאי שבת  ,משום דיום הכפורים נמי לאו מלאכה עביד)

(על הכוס בין קודש וקודש כדרך שמבדילין משבת ליו"ט דהתם לא היו מבדילין  שבת)

 הוא שהיוצא חמור והנכנס קל אבל כאן הנכנס חמור כיוצא לענין כל איסור מלאכה והוה אמרינן)
קריבין ביוה"כ (בין לר' ישמעאל בין לר"ע דפליגי גבי חלבי שבת דברי הכל היא 

, כי סליקית להתם אשכחתיה לר' יהודה בריה דר' מיתוקמה)
(שמעינן נמי מברייתא דחל יוה"כ שמעון בן פזי דיתיב וקאמר ר"ע היא 

(מתני' רבנן דפליגי אדאחרים ואמרי , ומשני לא קשיא, הא רבנן במוצאי שבת)

(הנך מתני' הא אחרים  מעברין החודש לצורך הלכך ר"ה בערב שבת לא מיקלע דדחינן ליה)

דתניא אחרים אומרים אין בין  דאמרי מיקלע ולא אמרינן דחינן אחרים היא)
 ן ר"ה לר"ה אלא ארבעה ימים בלבדעצרת לעצרת ואין בי

בשו"ת בית יצחק  עיי"ש, הרי דר"ע ס"ל כאחרים, ועיין
 .(סי' נ"ו אות ה)חיור"ד ח"א 

 
דכתב  (דף ט.)ים ועיין בחידושי רבינו אברהם חריף על סדר זרע

 להוכיח דר' עקיבא ס"ל קריאת שמע דרבנן עיי"ש.
 

ד"ה כאלו כתבו, דגם בזמן שהיו  (דף נ"ח:)ועיין בתוס' פסחים 
מקדשין עפ"י הראיה קפדו על לא בד"ו פסח, וכל הני משניות 
שמצינו דלא קפדו אהא, אתיא כאחרים דס"ל דאין בין עצרת 

לא בד"ו פסח עיי"ש, לעצרת אלא ד' ימים ולא קפדינן על 
וא"כ ע"כ מתני' דידן דקתני דהיה פסח ביום ו' אתיא כאחרים, 

 ולהנ"ל י"ל דהוא ר"ע.
 

ומיושב לפי"ז הא דמציין הש"ס הפירכא על חל ט"ז להיות 
בשבת, דמזה מוכרח דמתניתין אתיא כר' עקיבא דס"ל 
כאחרים, ור"ע לשיטתו דס"ל קריאת שמע מדרבנן, וס"ל 

ציצית,  וי"ל דגם בעשה שאינו שוה בכל דנשים פטורות מ
עשה , ולכן פריך שפיר נימא עשה דוחה לא תעשהאמרינן 

 ודו"ק. דוחה לא תעשה
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