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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב 
כשראה סמא"ל ואיתא בילקוט הראובני  בהאבקו עמו:

שלא יכול להזיק ליעקב נתן עיניו ביוצאי יריכו והם נדב 
 ע"כ, והוא תמוה דמה ענין נדב ואביהוא לכאן. ואביהוא

 
ואל אצילי בני ישראל  י(-)פרשה כוהנבס"ד, דאיתא במד"ר ויקרא 

א שלח ידו, א"ר פנחס מכאן שהיו ראויין להשלחת יד, דא"ר ל
יהושע, וכי קילורין עלת עמהן מסיני דאת אמר ויחזו את 
האלקים, אלא מלמד שזנו עיניהם מן השכינה, ויחזו את 
האלקים כאדם שמביט בחבירו מתוך מאכל ומשתה עיי"ש, הרי 
שמתו נדב ואביהוא בשביל שזנו עיניהן מן השכינה, וכ"כ 

 עיי"ש.  א(-)שמות פרשה גבמד"ר 
 

כתב לפרש המדרש וידום אהרן מה  )פרשת שמיני(ובספר קול יעקב 
הול"ל וביום השמיני ימול בשר ערלתו, דהנה חטאו של נדב 

)שמות ואביהוא היתה על שהציצו בשכינה, כמש"כ רשיז"ל עה"פ 

ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוקים  י"א(-כ"ד
עיי"ש, אך יש להוכיח ממצות מילה דמותר להסתכל  וגו'

, )סי' י"ז(בשכינה, שהרי אמרו חז"ל במדרש תנחומא פרשת אמור 
דלכן אמרה תורה מילה לשמונה, כדי שיעבור עליו שבת ויראה 
את פני השכינה, וז"ש המדרש במעלת אהרן דשתק כשנעשו 

ר נדב ואביהוא על שהציצו בשכינה, דהיה יכול להתרעם ולומ
דמהא דכתיב וביום השמיני ימול בשר ערלתו, מטעם כדי 
שיראה את פני השכינה, מוכח דמותר להסתכל בשכינה, וא"כ 

 למה נענשו, ועכ"ז שתק עכ"ד.
 

, ולמה התינוק נימול א(-)פרשה ואיתא במד"ר פרשת תצא אך 
לשמנה ימים, שנתן הקב"ה רחמיו עליו להמתין לו עד שיהא בו 

לפי"ז ליכא ראיה דמותר להציץ בשכינה, וכחו וכו' עיי"ש, 
לכאורה נימא דהמצוה ד כתב, )ח"א סי' ס"ז(מאיר עיני חכמים  בספרו

יהיה מגין על התינוק, אך כיון דאמרינן שכר מצוה בהאי עלמא 
 ליכא לא אמרינן כן עיי"ש.

 
, תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון ויאמר )דף קט"ו:(ואיתא במסכת שבת 

 )להבדילה מן הסמוכות לה(לה הקב"ה סימניות  משה, פרשה זו עשה
, לומר שאין זה מקומה )בתחלה ובסוף ויהי בנסוע הארון(מלמעלה ומלמטה 

)שאינה ראויה לכאן דלאו בהליכות מסעות משתעי לעיל מיניה אלא בדגלים היתה ראויה ליכתב 

)לא זה השם של טעמי , רבי אומר לא מן השם הוא זה בפרשת במדבר סיני(

מניות דמקומה היא דפרשה זו בתחלת מסע שנסעו מהר סיני דאיירי לעיל מיניה ויהי בחודש השני הסי

אלא מפני שספר חשוב הוא בפני  בשנה השנית בעשרים לחדש נעלה הענן וגו'(
עצמו, כמאן אזלא הא דא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, חצבה 

מו נמצא שלמעלה ספר )דפרשה זו ספר לעצ עמודיה שבעה אלו שבעה ספרי תורה

  .וכו' כמאן כר' לעצמו ושלמטה ספר לעצמו הואיל וזה מקומה נמצא ספר וידבר נחלק לג' ספרים(
 

מבואר מזה דאי ס"ל דשבעה ספרי תורות יש, א"כ סדר במדבר 
נחשב לג' ספרים, ופרשת ויהי בנסוע הוא ספר בפני עצמו, 

רה יפלא הדבר היאך דלכאו ל"ה(-)פ' בהעלותך יוהקשה בכלי יקר 
אפשר להיות ספר בלי שום מצוה, הרי עיקר התורה ניתנה 
למצוותיה, ותירץ דלכן נחלק פרשה זו להיות ספר בפני עצמה 
ללמד על מצוות פו"ר כי במצוה זו תלוי קיום העולם וגורם 

כל מי שאינו  )דף ס"ד.(השראת השכינה כדאיתא במסכת יבמות 
לק מישראל, שנאמר ובנוחה עוסק בפו"ר גורם לשכינה שתתס

יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל, מלמד שאין השכינה שורה 
בפחות מב' אלפים וב' רבבות מישראל, הרי שהיו ישראל כ"ב 
אלף פחות אחד וזה שלא עסק בפו"ר נמצא שגורם לשכינה 
שתסתלק מישראל, ולכן עשה ספר מיוחד ממצוה זו להורות 

כ"ב אלף וידע כל איש שהשראת השכינה בישראל מצריך 
 מישראל להיות זהיר במצות פו"ר למלאות המספר עכ"ד.

 
הקשה על דבריו, דהרי גם  )פרשת ויצא(ובספר נפתלי שבע רצון 

למ"ד דחמשה ס"ת הן איכא למילף הך ילפותא דפו"ר הוה 
מצוה חשובה, וכתב לתרץ דבא להורות דמצוות פו"ר היא 

בספר בפני עצמה  חשובה יותר ממצוות ת"ת, ולכן נכתבה
להורות שאין בספר זה שום מצוה ושום הוראה כי אם מעלת 
פו"ר ובזאת נדע שמעלת פו"ר הוא יותר ממצות ת"ת, וזה לא 

 .עיי"ש ידעינן אם לא הוי ספר בפני עצמה הוה
 

כתב, די"ל דהא דספר ויהי בנסוע  )פ' בראשית(אך בספר יציב פתגם 
רות לן דכשאדם יוצא וגו' נחשב לספר בפני עצמה אתיא להו

לדרך אל יתעסק בדבר הלכה כמו שאמר יוסף לאחיו אל תרגזו 
אמר ר' אלעזר אמר להם יוסף לאחיו  )דף י:(בדרך, ואיתא בתענית 

אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגז עליכם הדרך עיי"ש, 
ולפיכך אין בפרשה זו רק שני פסוקים, להורות לן דבנסיעה 

 בדרך יש למעט בלימוד עכ"ד.
 

ד"ה אל תרגזו בדרך, דיש מדרש שאמר להם  )שם(התוס'  'דאך ל
אל תפסיקו מדבר הלכה עיי"ש, ולפי"ז גם בדרך צריכין ללמוד, 

 וע"כ דפרשת ויהי בנסוע אתיא להורות החשיבות דמצות פו"ר.



 

 ב 

אך י"ל דתליא בזה, דלכאורה צ"ב למה חשש יוסף שאם 
א השבטים יתעסקו בדבר הלכה ירגז עליהם הדרך, והל

כשחזרו ליעקב אבינו היו עוסקין בדבר מצוה, שהיו צריכין 
להביא מזון להאכיל נפשות יעקב ובניו, וכן הלכו להרנין לב 
אביהם יעקב ולהודיעו שעוד יוסף חי ואין לך מצות כיבוד אב 

דשלוחי מצוה אינן  )דף ח:(פסחים מסכת יותר מזה, ואיתא ב
סף שאם יתעסקו בדבר הלכה ניזוקין, וא"כ מפני מה נתיירא יו

ירגז עליהם הדרך, וצ"ל לפי"מ דמסיק הגמ' שם דהיכי דשכיח 
הזיקא לא אמרינן שלוחי מצוה אינן ניזוקין, ולכן כיון דכל 
הדרכים הם בחזקת סכנה שפיר איכא למיחש דאם ישימו כל 
מעיינם בעסק התורה לא ישגיחו להיזהר כראוי מסכנת הדרך 

ה, ולכן הזהירם יוסף שלא יתעסקו בדבר וקרוב שיבואו לידי סכנ
הלכה כי לא תהא בכח המצוה להגן עליהם מן הפורעניות 
מאחר דשכיח הזיקא שאין בזה הכלל שלוחי מצוה אינן ניזוקין, 
ומה"ט הזהירם גם על פסיעה גסה ולהיכנס בכי טוב דאם לא 
יזהרו בכך יהא כשכיח הזיקא, וא"ש דהו"ל ר' אלעזר לשיטתו 

וה אינן ניזוקין וצ"ל דהיכי דשכיח הזיקא שאני דשלוחי מצ
 , ולכן דרש דהזהירם על כך כאמור.)שם(פסחים מסכת כדאיתא ב

 
)אות ופרשת מקץ  )אות כ"א(אמנם בספר אור תורה פרשת תולדות 

כתב, דהא מילתא דהיכא דשכיח הזיקא לא אמרינן שלוחי  ל"א(
פסחים ת מסכמצוה אינן ניזוקין אינו דבר השוה לכל, דהרי ב

מביא הא דתניא איסי בן יהודה אומר כלפי שאמרה תורה  )שם(
ולא יחמוד איש את ארצך, מלמד שתהא פרתך רועה באפר 
ואין חיה מזיקתה, תרנגולתך מנקרת באשפה ואין חולדה 
מזיקתה, והלא דברים ק"ו ומה אלו שדרכן לזוק אינן ניזוקין, 

י"ש, הרי בני אדם שאין דרכן לזוק על אחת כמה וכמה עי
דלאיסי בן יהודה גם בפרה ותרנגולת שדרכן ליזוק והו"ל 
שכיח הזיקא, נקטינן דשלוחי מצוה אינן ניזוקין, וביאר שם 
דהך מילתא תליא אי שכר מצוה בהאי עלמא איכא או ליכא, 

איתא דר'  )דף קמ"ב.(חולין מסכת וב )דף ל"ט:(קידושין מסכת דב
, משום דמעשה חזא יעקב ס"ל דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא

באחד שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות ושלח את 
האם ולקח את הבנים, בחזירתו נפל ומת, היכן אריכות ימיו של 
זה והיכן טובת ימיו של זה, אלא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, 
ופריך והאמר ר' אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין וכו', ומשני 

דשכיחי הזיקא שאני עיי"ש, הרי דמה סולם רעוע הוה דמקום 
דמשני דבשכיחי הזיקא שאני אזדא לפימ"ש דשכר מצוה בהאי 
עלמא ליכא, דעל כן בשכיח הזיקא לא שייך הא דשלוחי מצוה 
אינן ניזוקין, אבל אי נימא דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, 
שפיר יפה הכח המצוה שיגין על האדם העוסק בשליחות 

כיחי הזיקא עיי"ש, ולפי"ז אי ס"ל שכר קיומה אפילו היכי דש
מצוה בהאי עלמא איכא ואף היכא דשכיחא הזיקא אמרינן 
דשלוחי מצוה אינו ניזוקין, לפי"ז י"ל כדברי המדרש דאמר 
להם אל תפסיקו מדבר הלכה, משא"כ אי ס"ל דשכר מצוה 
בהאי עלמא ליכא, ע"כ מה דאמר להם אל תרגזו בדרך, דבדרך 

 לא יתעסקו בלימוד.

ובזה יבואר דברי הילקוט, דהנה במה שנמנע יעקב מפו"ר כל 
אותן שנים שהיה טמון בישיבת שם ועבר, משום דיעקב ס"ל 
דתורה עדיפא מפו"ר, ומשו"ה כששרו של עשיו ראה שלא 
יכול ליעקב לפוגעו על שנמנע מפו"ר, ע"כ דיעקב כדין עשה 

ר לומ דתורה עדיפא מפו"ר, וע"כ דפרשת ויהי בנסוע אתיא
י משום דשכיחא היזיקא ושכר מצוה בהאדאין ללמוד בדרך, 

עלמא ליכא, ומעתה י"ל דזהו הטעם שמלין לשמונה כדי 
שהתינוק יחזק כחו, וליכא ראיה ממה שמלין לשמונה דמותר 
להציץ בשכינה, ושלא כדין עשו נדב ואביהוא במה שהציצו 

 בשכינה, ובכח זה בא לפגוע בנדב ואביהוא ודו"ק.
 

**** 
 

 א צלע על יריכו:הולו השמש כאשר עבר את פנואל ו רחויז
, אמר ר' עקיבא, שאלתי את רבן )דף צ"א:(חולין מסכת ואיתא ב

)שם של אימאום  )שוק שמוכרין בו בשר(גמליאל ואת ר' יהושע באיטליז 

, שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל, כתיב מקום(
א לכל העולם ויזרח לו השמש, וכי שמש לו לבד זרחה והל

 )שקעה בעבורו קודם זמנה(זרחה, אמר ר' יצחק שמש הבאה בעבורו 
)דמשמע זרחה בעבורו, דכתיב ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, 

וכתיב ויפגע  דמטא לחרן והדר כתיב ויפגע במקום דהיינו בית אל, דאכתי לא מטא לחרן(
במקום, כי מטא לחרן אמר אפשר עברתי על מקום שהתפללו 

ותי ואני לא התפללתי, כד יהיב דעתיה למיהדר, קפצה ליה אב
ארעא, מיד ויפגע במקום, כד צלי, בעי למיהדר, אמר הקב"ה 

)כדכתיב צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה מיד בא השמש 

 וילן שם כי בא השמש, למה ליה למיכתב כי בא השמש, אלא ללמדנו ששקעה קודם זמנה(
שע דמפשטות הגמ' משמע דר"ג ור' יהועיי"ש, ודקדקו המפ' 

' יצחק ר' עקיבא מייתי לא השיבו דבר לר"ע, ומשמע דדברי ר
ר'  הביאה דוקא כאן כשהלכו לקנות בהמה למומעתה צ"ב לה, 

 .זו מימראעקיבא 
 

 )סי' צ"ז אות ו' ואות ז'(בשו"ת דברי יציב חחו"מ דהנה  והנבס"ד,
ותר מבשלוחו, הביא סמוכין מה"ת להא דאמרינן מצוה בו י

, גבי מתנות כהונה )פיסקא כ"ב(דאיתא בספרי פרשת שופטים 
ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקבה, וכתב  ג(-)פרשה י"חדכתיב 

 )סי' ס"א סקי"ג(הספרי ונתן לכהן, לכהן עצמו, ועיין בפר"ח חיור"ד 
שנתקשה לבאר הדברים, ויש שפירשו דרצ"ל שאם הכהן 

ייב ליתן לו ואין בזה משום שולח שלוחו אל הישראל אין ח
שיהוי מצוה, דמצי אמר שרוצה לקיים המצוה בעצמו דמצוה 

, ולפי"ז יש מפסוק זה )עיין ספרי דבי רב ועמק הנצי"ב(בו יותר מבשלוחו, 
)ועיין בשו"ת חת"ס מקור מן התורה להא דמצוה בו יותר מבשלוחו, 

 .חיור"ד סי' רצ"ב ד"ה כבר ראו(
 

א דמצוה בו יותר מבשלוחו, ממה ויש להביא עוד מקור לה
, וילכו ויעשו בני ישראל כאשר כ"ח(-)פרשה י"בדכתיב בפרשת בא 

צוה ה' את משה ואהרן כן עשו, דיל"פ כפל הכתוב בלשונו 
לומר כן עשו, להורות שכן עשו בעצמם ולא על ידי שליח 



 

 ג 

משום דמצוה בו יותר מבשלוחו, וכיוצ"ב פירש במרכבת 
מ"ש במכילתא דקאי על משה ואהרן שכן ב )סוף פ' י"ב(המשנה 

עשו בעצמם דמצוה בו יותר מבשלוחו עיי"ש, ויש לבאר 
שהרבותא במשה ואהרן דייקא, דאע"פ דפרנס אסור בעשיית 

, ודנו מזה )דף ע.(קידושין מסכת מלאכה בפני שלשה כדאיתא ב
במה  )סי' ר"ה(הפוסקים לגבי עשיית מצוה עיין בשו"ת חוות יאיר 

י הדור מטפלין בעצמן בעשיית סוכה ושאיבת מים שת"ח וגדול
למצת מצוה וכו' עיי"ש, וי"ל דתליא אם הך דמצוה בו הוי 
מדאורייתא וחיוב גמור, דאם אינו אלא זהירות ויתרון מצוה 
בעלמא, אין בזה כדי לדחות הך איסורא דעשיית מלאכה בפני 
שלשה, ובזה יש לפרש וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' 

ת משה ואהרן, היינו שעשו כל אחד ואחד בפני עצמו משום א
דמצוה בו יותר מבשלוחו, וכיון דחיובא איכא מה"ת כן עשו 

 משה ואהרן ג"כ בעצמם עכ"ד הדברי יציב עיי"ש.
 

ולפלפולא י"ל דזה אי מצוה בו יותר מבשלוחו אמרינן בכל 
כאורה , דלאלהמצוות תליא אי שני כתובים הבכ"א מלמדין או 

מצינו שני מקראות דמצוה בו יותר מבשלוחו, א( גבי פסח 
דכתיב כפל הלשון כן עשו, ב( לגבי מתנות כהונה דכתיב ונתן 

הבכ"א מלמדין, ילפינן מכאן לכה"ת כלכהן, ומעתה אי ס"ל דש
כולה דמצוה בו יותר מבשלוחו, משא"כ אי ס"ל אין מלמדין אז 

 בו יותר מבשלוחו.  ליכא לנו לימוד לכה"ת דמצוה
 
)פרשה ביאר מה דאיתא בבראשית רבה  )פרשת ויצא(בספר לוית חן ו

עה"פ כי בא השמש מלמד שהשקיע הקב"ה גלגל חמה  י(-ס"ח
שלא בעונתו בשביל לדבר עם יעקב בצנעא, ואימתי החזירה, 
בחזירתו לבית אביו הה"ד ויזרח לו השמש עיי"ש, וביפ"ת 

חזירה דמשמע כאלו היה דקדק בלשון המדרש ואימתי ה
בהכרח שיחזיר אותן השעות ששקעה שלא בעונתו, וי"ל לפי 
שכבר הבטיח הקב"ה ונשבע לנח דיום ולילה לא ישבותו 
דהיינו דהמזלות ישמשו תמיד בזמנם ולא ישתנו מדת יום 

ת שימוש המזלות אלא בתורת ומדת לילה, וא"כ א"א לשנו
 סט"ו(-)פרשה ל"אשמות ופרעון, וזה לפי"מ דאיתא במד"ר  הלוואה

עה"פ לא תהיה לו כנושה הה"ד טוב איש חונן ומלוה יכלכל 
דבריו במשפט, בא וראה כל בריותיו של הקב"ה לווין זה מזה 

  ה והלילה מן היום וכו'.היום לוה מן הליל
 

את מוצא  )סי' ט"ו(וכן איתא במדרש תנחומא פרשת משפטים 
ד תקופת תמוז בקיץ שהיום לוה מן הלילה מתקופת טבת ע

ומתקופת תמוז עד תקופת טבת הלילה לוה מן היום וכו', 
והיינו דא"א לשנות מדת יום ולילה רק בתורת הלוואה, ובאשר 
לכך היה מן ההכרח לפרוע אותן ב' שעות ששקעה החמה שלא 

  לא לשנות מדת יום ולילה אף במקצת.בעונתה כדי ש
 

אברהם  ז(-י"א)פרשה ובזה כתב לבאר מה דאיתא בבראשית רבה 
שאין כתוב בו שמירת שבת ירש את העולם במדה שנאמר קום 
התהלך בארץ לארכה ולרחבה, אבל יעקב שכתוב בו שמירת 

שבת שנאמר ויחן את פני העיר וגו' ירש את העולם שלא 
במדה שנאמר והיה זרעך כעפר הארץ וכו' עיי"ש, ולכאורה 

דאאע"ה לא צ"ב מדוע רק יעקב שמר את השבת, ולהנ"ל יובן, 
היה רשאי לשמור שבת כהלכתה, דהרי ב"נ ששבת חייב מיתה, 
ואעפ"י שאאע"ה החמיר על עצמו לקיים כה"ת עד שלא 
ניתנה, מ"מ לא היה רשאי לעבור על אזהרת לא ישבותו, אך 
אחרי שראה יעקב שהקב"ה פרע לו אותן שתי שעות ששקעה 
חמה שלא בעונתה והוא מחמת ההבטחה דיום ולילה לא 

שבותו, ומהשתא נתברר לו דעיקר האי קרא נאמר על תקופת י
השנה וסדרי שמים וארץ ולא לאזהרה על שביתת האדם, ולכן 
מעתה קיבל עליו יעקב לשמור את השבת בשלימות, ומשו"ה 
לא מצינו ששמר יעקב את השבת אלא אחר מעשה שזרחה לו 
השמש, דדייקא אז באותו שעה נתוודע לו דקרא דיום ולילה 

  דת יום ולילה ולא על איסור שביתה.ישבותו קאי על מ לא
 

לפרש כוונת הגמרא שמש הבאה בעבורו זרחה ובזה כתב 
בעבורו, דמה"ט הוזקק להשלים אותן שעות ששקעה חמה 
שלא בעונתה עבור יעקב, כיון שנאמר יום ולילה לא ישבותו, 
שמידת יום ולילה לא ישתנו מסדריהם, ועל כן מכיון שנחסר 

זריחת החמה בעת שבא יעקב לחרן, ע"כ הוכרח עתה  מזמן
  .השמש כדי שלא ישתנה מסדריהם עכ"דשיזרח לו 

 
, אמר ריש לקיש עכו"ם איתא ח:(")דף נסנהדרין מסכת אמנם ב
חייב מיתה שנאמר ויום ולילה לא ישבתו  )ממלאכתו יום שלם(ששבת 

ישבתו אהנך ששת עתים דקרא קאי )ודריש לא ישבתו ממלאכה דאבני אדם נמי קאי, ולא תימא לא 

, ואמר מר אזהרתן זו היא מיתתן כלומר לא יבטלו ולא יפסקו מלהיות(
עיי"ש,  וכיון דמוקי הקרא יום ולילה לא ישבותו, שב"נ נאסר 

מערכות השמים והארץ, ושוב לא  בשביתה, ולפי"ז לא קאי על
 צורך לזרוח השמש בעבורו. ההי
 

דבן נח אסור בשביתה, א"כ תקשי  ונודע קושית המפ' דאי אמרינן
האיך שמרו האבות את השבת קודם מתן תורה, דילמא דינם כב"נ 

בית  'ובס )ס"ח(חתן סופר שער התפלה  'בסואינם רשאים לשבות, ו
שאינה צריך  לתרץ, די"ל דעשו מלאכה וכתב )מערכת א' אות כ'(האוצר 

א , דחשיב שפיר מלאכה, אלא דמלאכת מחשבת הוא דללגופו
הוי, ופטורין עליה בשבת מפאת סמיכות פרשת שבת לפרשת 

גה חגימסכת המשכן, ובמשכן כתיב מלאכת מחשבת וכמבואר ב
דכתיב רק יום ולילה לא ישבותו,  חנ, ועכ"פ לענין מצות הבן )דף י:(

 ג"לצשאולא כתיב שם מלאכת מחשבת, א"כ הא גם מלאכה 
ה עיי"ש, אך כ"ז א"ש אי דהוי מלאכשפיר לא הוי שביתה כיון 

פטור א"כ ממנ"פ אי היה להם דין ישראל  ג"צלאמלאכה ש ס"ל
, ואי שאינה צריך לגופולא עשו מלאכה דהא פטורין על מלאכה 

הוי להם דין ב"נ שפיר נחשב להם למלאכה ולא עברו על יום 
חייב,  מלאכה שאינה צריך לגופוולילה לא ישבותו, אבל למ"ד ד

, דהלא אי שאינה צריך לגופושייך לומר דעשו מלאכה  א"כ לא
שאינה צריך  היה להם דין ישראל א"א להם לעשות מלאכה 

 .שאינה צריך לגופודהלא חייבים על מלאכה  לגופו



 

 ד 

לבאר פלוגתת כתב  (.)דף ק"ווהנה החת"ס בחידושיו למס' שבת 
ינן ראמד, שאינה צריך לגופור' שמעון ור' יהודה לענין מלאכה 

התם דר"ש סבר מקלקל בחבורה והבערה חייב, דיליף לה  
בשבת הא חובל בעלמא חייב, מילה מדאיצטריך קרא למישרי 

שמע מינה דבעלמא חייב, בת כהן גבי  ההבערומדאסר רחמנא 
בת כהן  תממילה והבערולכאורה קשה לר"ש א"כ נילף 

חייב בכל מלאכת שבת, לשיטת  לאכה שאינה צריך לגופודמ
, מלאכה שאינה צריך לגופוחשיב  תיקון מצוהדהרשב"א 

ונימא מדאיצטריך קרא להתיר מילה הגם דהו"ל מלאכה 
וכן חייב,  שאינה צריך לגופוש"מ דמלאכה  שאינה צריך לגופו

נילף מהא דאסרה תורה הבערת בת כהן הגם דהו"ל תיקון 
חייב,  שאינה צריך לגופו מצוה דבעלמא נמי אפילו מלאכה 

כתובים הבאין ילה והבערת בת כהן הו"ל שני אך ז"א דהלא מ
דס"ל במס'  הכאחד ואין מלמדין, משא"כ ר"י לשיטתי

שפיר מלמדין,  חדאכאים הבתובים כני דש )דף ס"ז:(סנהדרין 
שאינה  כהדמלא שבת תלכל מלאככהן  תיליף ממילה והבער

מלאכה חייב עיי"ש, והיוצא לנו מזה דהא אם  צריך לגופו
אים הבתובים כני חייב או פטור תליא אם ש שאינה צריך לגופו

 חדאכאים הבתובים כני מלמדין או לא, דאי ס"ל ש חדאכ
חייב, ואי ס"ל דאין  גופולריך צינה מלמדין ס"ל דמלאכה שא

 פטור. שאינה צריך לגופו לאכהמלמדין ס"ל דמ
 

ולפי"ז יבואר מאמר הגמ', דעד השתא לא הוי מצי לפרש דהא 
היינו שהשמש ששקעה בעבורו זרחה  דכתיב ויזרח לו השמש

בעבורו, דמנ"ל שהוצרך להשלמה, דממאי דהקרא דלא 
ישבותו קאי על מידת היום והלילה, הא אפשר דקאי על הא 

את רבן  דב"נ אסור בשביתה, אך השתא כשראה ר' עקיבא
, שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של ושעהיאל ואת ר' יגמל

ותר מבשלוחו בכל וע"כ דס"ל מצוה בו י רבן גמליאל,
מלמדין, ולפי"ז  המצוות, ומינה דס"ל שני כתובים הבכ"א

שאינה צריך  ן ממילה ושריפת בת כהן לחייב במלאכה ילפינ
ולפי"ז , ומעתה בהכרח דהאבות לא נצטוו על השביתה, לגופו

הקרא דיום ולילה לא ישבותו קאי על העתים, ולכן אמר לו 
 ודו"ק.דזרחה בעבורו כדי שלא ישתנה הסדר 

 
*** 

 
 ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ:

ילמדנו רבנו, מהו שתצא אשה  ,)אות ה'( ואיתא במדרש תנחומא
בעיר של זהב בשבת, כך שנו רבותינו, לא תצא אשה בעיר של 
זהב ולא בטבעת שיש עליה חותם ולא במחט שאינה נקובה, 

ל לתוך חצרה ואם יצאה בהן לרשות הרבים חייבת חטאת, אב
פטורה, רבנן אמרי אף בחול אסור לצאת בהן לרשות הרבים, 
מפני שהעם מסתכלין בה ופגם הוא לאשה  וכו' עיי"ש, וצ"ב 

 שייכות השאלה להך קרא.
 

במה אשה יוצאה ובמה  ,)דף נ"ז.(שבת מסכת והנבס"ד, דאיתא ב
נן דילמא שלפא ומחויא )דהוי תכשיט ולא משוי ואיכא דהוי תכשיט וגזור ביה רבאינה יוצאה 

)כמין ולא בעיר של זהב  ,וכו' לחברתה חשיבותו ודילמא אתי לאיתויי ד' אמות(

לא תצא  ,תנו רבנן ,איתא )דף נ"ט:(וכו', ובגמ'  נושקא ומציירין בה כמין עיר(
ואם יצתה חייבת חטאת דברי ר' מאיר,  ,אשה בעיר של זהב

אליעזר אומר וחכמים אומרים לא תצא ואם יצתה פטורה, ר' 
יוצאה אשה בעיר של זהב לכתחלה, במאי קמיפלגי, ר' מאיר 
סבר משוי הוא, ורבנן סברי תכשיט הוא דילמא שלפא ומחויא 
ואתיא לאתויי, ור' אליעזר סבר מאן דרכה למיפק בעיר של 

 .ואשה חשובה לא שלפא ומחויא עיי"שזהב אשה חשובה, 
 

ייב חטאת משום , דאמאי ס"ל דחצ"ב ר' מאירולכאורה שיטת 
, הרי במציאות תכשיט היא דהנשים מתקשטות משאויהוי ד

דס"ל  ,)שם(כתב הרש"ש ו איזה טעם נימא דהו"ל משאוי,בה, ומ
לר"מ כיון דרבנן אסרו להתקשט בה בשבת לכתחלה כחכמים, 

והוי כמשאוי, ובזה ממילא ניטל ממנה שם תכשיט ביום השבת 
כמים אומרים אין תולין , וח)דף קל"ח.(מה דאיתא לקמן  ארומב

, ואין נותנין לתלויה )שמסננין בה שמרי יין(את המשמרת ביו"ט 
, אמר רב )נתן שמרים לתלויה וסינן(בשבת, איבעיא להו, שימר מאי 

איכא מידי  מי כהנא שימר חייב חטאת, מתקיף לה רב ששת,
ב שרי לכתחלה, מתקיף לה ר ליעזרא' דרבנן מחייבי חטאת ור

הרי עיר של זהב דר"מ מחייב חטאת ור"א שרי  ,יוסף אלמה לא
א"ל אביי, מי סברת ר"א אדרבי מאיר קאי דאמר לכתחלה וכו', 

חייבת חטאת, אדרבנן קאי דאמרי פטור אבל אסור, ואמר להו 
כתבו לא ידע  )ד"ה מי סברת(וס' ובתאיהו מותר לכתחלה עיי"ש, 

אר"מ ף אם לא קאי דא פירשו כוונת התוס',י מאי קמשני, ובר
אם לא שלא  יחלקו בסברות רחוקות כ"כאיך מ"מ הדבר תמוה 

דהיינו דקאמר  ,, ולהנ"ל מבוארידע ר"א מסברת ר"מ כלום
שוב לא הוי תכשיט, דהרי ממילא  ,ר"מ דכיון דחכמים אסרו

 לת"ק לא אסרו כלל ודו"ק עיי"ש.
 

וראיתי מהשפע חיים זצ"ל שכתב דהא דאמרינן דאיסור משווי 
תליא במה שדנו הפוסקים לגבי מלאכות שבת אי ליה כמשאוי, 

בעינן שיהו דומין בכל פרטיהן למה שהיו במשכן, דהנה 
    מותר לקנות בית כתב,  )סי' ש"ו סי"א(המחבר בשו"ע או"ח 

בארץ ישראל מן הא"י בשבת וחותם ומעלה בערכאות, וכתב 
, בכתב שלהם, )היינו בערכאות שלהם(הרמ"א בשם האור זרוע, שלהם 

, ומשום ישוב ארץ )דבכתב שלהם אינו אסור מה"ת(אסור רק מדרבנן  דאינו
      מהא )סי' ש"מ סק"י(ישראל לא גזרו עיי"ש, והקשה המג"א 

שכותבין הגט בכל  )סי' קכ"ו ס"א(דכתב המחבר בשו"ע אבהע"ז 
כתב ובכל לשון בין שהוא כתב עכו"ם בין שהוא כתב ישראל, 

  ף דכתב התורה ולא פליג שם הרמ"א ע"ז, וחזינן מזה דא
וכתב לה ספר כריתות, משמע דזה כולל גם כתב עכו"ם, ואמאי 
לגבי שבת נקט דכתב עכו"ם לא מקרי כתב ועיין שם בבית 

 עכ"ק. )סק"א(שמואל 
 



 

 ה 

והישמח משה בחידושיו עמ"ס גיטין כתב לתרץ קושית 
המג"א, דלכאורה יש לומר דזה אי כתב עכו"ם מקרי כתב או 

התוס' והרמב"ם בגדר רשות הרבים, לא, יהא תליא בפלוגתת 
ד"ה כאן בזמן כתבו וז"ל, משמע  )דף ו:(שבת מסכת דהתוס' ב

קצת דאינה רשות הרבים אלא א"כ מצויין שם ששים רבוא 
כתב דבט"ז  )פי"ד ה"א(כמו במדבר עיי"ש, והרמב"ם בהל' שבת 

דהתוס' ס"ל  ,אמה הוי רשות הרבים, וי"ל דיסוד פלוגתתם הוא
בכל  ות ממשכן גמרינן בעינן דוקא שיהא דומהדכיון דהמלאכ

, רה"ר כמו רשות הרבים דהתם הצד למשכן, ובעינן דוקא שיהי
אבל להרמב"ם אף דילפינן  ממשכן  עיקר המלאכה, דהיינו 
הוצאה מרה"י לרה"ר חייב כיון דהוי התם מלאכה זו, מ"מ לא 
בעינן דוקא רה"ר כמו רה"ר דהתם, כיון דשם רה"ר עליו חייב, 

דכתיבה חייב ובט"ז אמה מקרי רשות הרבים, ולפי"ז הכא נמי 
רושמין על קרשי המשכן, והתם  המשום דהוי במשכן שהי

ודאי היו רושמין בכתב אשורית, דלא מסתבר לומר שהיו 
רושמים כתב עכו"ם ע"ג הקרשים, נמצא דלשיטת התוס' 
דבעינן ממש שיהא דומה למלאכת המשכן, א"כ בעינן דוקא 

ו התם ואינו חייב אשאר כתיבה, ולא נחשב כתב כתיבה כמ
עכו"ם ככתב לגבי שבת, אבל להרמב"ם דאף דילפינן ממשכן 
דכתיבה הוה מלאכה שחייבין עליו בשבת, מ"מ לא בעינן 
כתיבה דוקא כמו כתב דהתם, רק כיון דשם כתב עליו חייב, 
ושפיר י"ל דמחייב בכל כתב ובכל לשון, ולפי"ז א"ש, 

פוסק לענין רה"ר כהר"י ז"ל דאין לנו עכשיו דהשו"ע באו"ח ד
רה"ר דאורייתא, לכן פסק ג"כ דאיננו חייב ג"כ רק על כתב 
מרובע, וא"כ זה דוקא לענין שבת דילפינן ממשכן ובעינן 
דוקא שיהא דומה לכתב משכן, ולכן ס"ל דכתב עכו"ם לא 
מקרי כתב, משא"כ לגבי גיטין דלא ילפינן ממשכן, א"כ כיון 

בשאר לשונות, בכלל וכתב לה הוא וגם כתב עכו"ם  דהוה כתב
 מקרי כתב עכ"ד. 

 
יכין שיהיו כענין ומעתה י"ל דאי ס"ל דפרטי המלאכות צר

לא נחשב הוצאת משאוי רק מה שהוא  שהיה במקדש, א"כ
משאוי גמור במציאות כמו שהיה במשכן, משא"כ מה שאינו 

, אבל כמשאוי מחמת איסור שבו משאוי מצד עצמו אין לדונו
אי ס"ל דלא בעינן שהמלאכות יהיו בדומין למלאכת המשכן, 
אז י"ל דגם מה שאינו ראוי ללבוש מחמת איסור הו"ל כמשאוי 

 עכ"ד השפע חיים זצ"ל.
 

בסוגיא דתנור מקדש כתב השפע  )גליון ל"ג(ובגליון ישראל סבא 
חיים זצ"ל,  די"ל המקור לשיטת התוס' דבעינן שיהא ממש 

משכן, עפי"מ שכתב רשיז"ל בפרשת כי בדומה למלאכת ה
עה"פ אך את שבתותי תשמורו, דאע"פ שתהיו  י"ג(-)ל"אתשא 

רדופין וזריזין בזריזות המלאכה, שבת אל תדחה מפניה, כל 
אכין ורקין מיעוטין למעט שבת ממלאכת המשכן עיי"ש, 
והקשו המפ' דזה ידעינן מדהקדים הכתוב אזהרת שבת 

, וכמש"כ רשיז"ל עה"פ ששת למלאכת המשכן בפרשת ויקהל
ימים תעשה מלאכה וז"ל, הקדים להם אזהרת שבת לציווי 

מלאכת המשכן לומר שאינו דוחה את השבת עכ"ד, וברמב"ן 
שם הקשה דהרי בכל מקום המיעוט בא למעט בדבר המצוי, 
וא"כ הו"ל למעט במצות שבת שיתמעט מחיוב השביתה 

השבת עכ"ק, אך בשבת, ואמרינן דבנין המשכן יהא דוחה את 
י"ל דהא דבנין המשכן אינו דוחה שבת ילפינן מסמיכות הנ"ל, 
והקרא דאך את שבתותי אתיא לומר שבעינן שיהא דומיא 
המשכן ממש, ומיושב קושית הרמב"ן דבאמת המיעוט בא על 
השבת דלא כל המלאכות אסורות בשבת, כי רק אלו הדומים 

לא בירושלמי ממש למלאכות שהיו במשכן, אך כתב להעיר דה
איתא, מנין שספק נפשות דוחה את השבת,  ה"ה(-)פ"חמסכת יומא 

ר' אבהו בשם ר' יוחנן אך את שבתותי תשמורו מיעוט עיי"ש, 
ולפי"ז לית לן יתור מאך דמלאכות שבת בעי דומיא דמלאכת 
המשכן ממש, וממעט ממלאכת שבת דספק פיקוח נפש דוחה 

 שבת עכ"ד.
 
חצי שיעור, ר'  )דף ע"ד.(יומא מסכת באיתא לכאורה יש לומר, דו

יוחנן אמר אסור מן התורה, ריש לקיש אמר מותר מן התורה, 
ר' יוחנן אמר אסור מן התורה כיון דחזי לאיצטרופי איסורא קא 

מר רחמנא אכיל, ריש לקיש אמר מותר מן התורה אכילה א
הפמ"ג בפתיחה לה' בשר בחלב,  וליכא וכו' עיי"ש, וכתב

, דפירושא דחזי לאיצטרופי היינו דחיישינן ש"ז סק"ד()מובסי' ס"ה 
שמא יאכל עוד חצי שיעור בכדי אכילת פרס ויהא חייב עיי"ש, 

שכתב דכן נראה מדברי  )ח"ב סי' י"ח אות י"ג(ועיין בשו"ת מהר"ש 
 עיי"ש. )שם(המאירי ביומא 

 
, דלכאורה )אות י"ב(וכתב בתבואות השדה בסוגיא דחצי שיעור 

ס"ל לר"ל הסברא דחזי לאיצטרופי, וכתב  קשה אמאי לא
לתרץ, דר"ל ס"ל דהך חששא דחיישינן שמא יאכל עוד ח"ש 
לא עדיף עכ"פ מספיקא בעלמא, ואדרבה גרע, דבכל ספק 
איכא חששא דלמא עכשיו עובר על האיסור, משא"כ בח"ש 
לחוש על להבא דלמא יאכל עוד ח"ש ודאי לא הוי רק ספיקא 

דאמרינן ספד"א מה"ת לקולא, ליכא  בעלמא, וס"ל לר"ל כיון
למימר דהתורה אסרה חצי שיעור שמא יאכל עוד ח"ש, דלא 
עדיף מספיקא בעלמא דמה"ת לקולא, ולכן ס"ל לר"ל חצי 
שיעור מותר מה"ת עכ"ד עיי"ש, מבואר מזה דריו"ח ור"ל 
פליגי אי ספד"א מה"ת לקולא או לחומרא, דריו"ח דס"ל 

נן שמא יאכל עוד ח"ש ס"ל דח"ש אסור מה"ת משום דחיישי
 דספד"א מה"ת לחומרא, ור"ל ס"ל דספד"א מה"ת לקולא.

 
ד"ה ויש דמות ראיה, דזה אי  )סי' ק"י(]וכ"כ הפליתי בבית הספק 

ח"ש אסור מה"ת או מותר מה"ת, תליא בפלוגתא אי אמרינן 
ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא או לחומרא, דהנה עמדו כל 

מה נשתנה  סי' תרכ"ד ד"ה וחסידים, ובדרכי משה סק"ה( )עיין בב"י או"חהפוסקים 
יום הכיפורים משאר חגים דעבדינן תרי יומא מספק וביוהכ"פ 
לא עבדינן רק יום אחד בלבד, ותירוצו לקוח מדברי הירושלמי 

דחוששין לסכנת נפשות להתענות שני ימים  )חלה פ"א ה"א(
מה"ת, עדיין  רצופים, ולכאורה לריש לקיש דס"ל ח"ש מותר



 

 ו 

קשה יתענה מספק שני ימים, דהיינו שלא יאכל וישתה תוך 
כזית בכא"פ ככותבות ומלוא לוגמיו, רק זעיר שם, ומקיים 
התענית מה"ת עכ"פ ולא יהיה סכנת נפשות, דהא יאכל וישתה 
וייטב לבו, ועכצ"ל דס"ל דבלא"ה אינו מחוייב מה"ת 

ולא ורק להתענות שני ימים מספק דס"ל ספד"א מה"ת לק
מדרבנן אזלינן לחומרא, ועל החיוב מדרבנן להתענה לא יועיל 
תעניתו ע"י אכילת ח"ש דהא ח"ש עכ"פ אסור מדרבנן, הרי 
חזינן דלמ"ד ח"ש מותר מה"ת ע"כ דס"ל דספד"א מה"ת 
לקולא, ולמ"ד דספד"א מה"ת לחומרא א"כ הדקל"ד דעכ"פ 

דס"ל מה"ת יקיים תעניתו ע"י אכילה בח"ש וכנ"ל, עכצ"ל 
ח"ש אסור מה"ת ואפילו אם יאכל רק ח"ש לא יקיים התענית 

 אפילו מה"ת עכ"ד.
 

סוד"ה אכן,  )שער המים(ועיין בספר חוט המשולש פרשת במדבר 
שכתב נמי דריו"ח ור"ל דפליגי בדין חצי שיעור תליא 
בהמחלוקת אי ספד"א מה"ת לקולא או לחומרא, דבגמ' שם 

ב לרבות כוי וחצי שיעור פריך ר"י לר"ל מהא דתניא כל חל
עיי"ש, וי"ל דכיון דאיצטריך קרא לאסור כוי א"כ לא אייתר 
קרא לרבות חצי שיעור, ולפי"ז אי ס"ל דספד"א מה"ת 
לחומרא א"כ לא צריכין קרא לאסור כוי דהא בלא"ה הוי 
מחמרינן מספיקא, ולפי"ז אייתר לן קרא לאסור חצי שיעור, 

שפיר בעינן קרא לאסור משא"כ אי ס"ל ספד"א מה"ת לקולא 
כוי ולא אייתר קרא לאיסור חצי שיעור, ולפי"ז ריו"ח ס"ל 
ספד"א מה"ת לחומרא ולכן אייתר קרא לאסור חצי שיעור, 
ור"ל ס"ל ספד"א מה"ת לקולא, ואיצטריך קרא לאסור חלב 

 כוי, ולא אייתר קרא לאסור חצי שיעור עכ"ד[.
 

ורייתא מה"ת אולפי"ז י"ל דריו"ח לשיטתו דס"ל דספיקא ד
ימוד דספק פיקוח נפש דוחה שבת לחומרא, ולכן צריך ל

ומעתה לית לן יתור מאך דמלאכת שבת בעינן שיהא דומיא 
"ת דמלאכת משכן ממש, משא"כ אי ס"ל ספיקא דאוריתא מה

דספק פיקוח נפש דוחה  כ לא צריך קרא אך ללמדלקולא, א"
נן שבת בעי אית לן יתור מאך ללמד דמלאכת שבת, ומעתה

 ממש. שיהא דומין למלאכת המשכן
 

וענתה בי צדקתי ביום עה"פ  ט(-)פרשה ע"גואיתא במדרש רבה 
בעזים  מחר כי תבוא על שכרי לפניך כל אשר איננו נקד וטלוא

ר' יהודה בר סימון אמר, כתיב  ,וחום בכשבים גנוב הוא אתי
אל תתהלל ביום מחר, אתה אמרת וענתה בי צדקתי ביום מחר, 

ך יוצאת ומתענה שנאמר ותצא דינה בת לאה עיי"ש, למחר בת
, וצ"ב שייכות ד(-)פרשה פוכן איתא להלן במדרש פרשת וישלח 

הענינים, דבשביל שאמר וענתה בי צדקתי ביום מחר, למה 
 שנאמר ותצא דינה בת לאה.

 
ובספר תורת משה מהחת"ס זצ"ל כתב וז"ל, ויש לפרש 

ענש יעקב בזנות דינה דנ כ"ג(-)ל"בעפימש"כ רש"י להלן פרשה 
על שהסתירה בתיבה שלא יראנה עשיו, ואולי אם היה נותנה 

לו לאשה החזירתו למוטב, אמנם יעקב היה ירא אולי עשיו 
עקב בטוח בעצמו יעבירה על הדת חלילה, אמנם אם היה י

ו כמו שהבטיח לו השי"ת ]דהקב"ה שלא יצא פסול מזרע
את אשר דיברתי אם עשיתי הבטיח לו כי לא אעזבך עד אשר 

י לאברהם על זרעו לך הבטחתיו לך ופירש"י מה שהבטחת
והקב"ה הבטיח לאברהם להיות לך לאלקים ולזרעך שלא 

[, אז היה ראוי כ"א(-)פרשה כ"חימצא פסול בזרעו כמש"כ רשיז"ל 
וחטא על שירא מזה, ולכן בזה שאמר  ,שלא יסגירנה בתיבה

ה שהיה מובטח יעקב וענתה בי צדקתי ביום מחר וגו' שנרא
בעצמו על ידי הבטחת השי"ת, וא"כ שלא כדין עשה במנעו 
דינה מעשיו, ולכן נאמר לו אתה אמרת וענתה בי צדקתי ביום 

 מחר וגו' חייך למחר בתך יוצאת ומתענה עכ"ד החת"ס זצ"ל.
 

מש"כ החת"ס דנענש יעקב בזנות דינה על שהסתירה והנה 
ותנה לו לאשה בתיבה שלא יראנה עשיו, ואולי אם היה נ

החזירתו למוטב, י"ל דיעקב ס"ל דהלא עשיו עבר על הג' 
חמש עבירת  ,)דף ט"ז:(עבירות חמורות כדאיתא במסכת ב"ב 

עבר באותו היום בא על נערה המאורסה והרג את הנפש וכפר 
בעיקר וכו' עיי"ש, וס"ל ליעקב כהנך שיטות דלא מהני 

מהני לא שייך תשובה על ג' עבירות, ולכן כיון דתשובה לא 
לומר דאם היה יעקב נותנה לו לאשה היה מחזירתו למוטב, 

 ולכן לא רצה יעקב ליתן את דינה בתו לאשה לעשיו.
 

אמנם דבר זה אי מהני תשובה על חטא דע"ז או לא תליא אי 
 )פ' שמיני(בספר פרדס יוסף דאמרינן עשה דוחה שני לאוין או לא, 

מע מפ"ק של הגה"ק עה"פ בני אהרן הנותרים, הביא מה שש
מאוסטרווצע זצ"ל, בטעם הדבר דלא מהני תשובה על חטא 
דע"ז, כיון שכל ענין התשובה הוא מטעם עשה דוחה ל"ת, 

גדולה תשובה שדוחה ל"ת  ,ו:(")דף פיומא מסכת וכדאיתא ב
שבתורה, וכ"ז בשאר עבירות, אבל כשחטא בע"ז ושלח יד 

מקדש, דקיי"ל בקדוש ונורא שמו יתברך, הו"ל מכלל ל"ת שב
דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש, ולכן לא  ז:(")דף צזבחים מסכת ב

 מהני תשובה על חטא דע"ז עיי"ש.
 

מהא  )דף צ"ז:(זבחים מסכת והא דאין עדל"ת שבמקדש ילפינן ב
דאמרה התורה ועצם לא תשברו בו, ר"ש בן מנסיא אומר אחד 

ה עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח, אמאי ניתי עש
א אין עשה ולידחי את ל"ת, אל )דאכילת מוח דכתיב ואכלו את הבשר בלילה הזה(

והקשה בספר ברכת אברהם דוחה ל"ת שבמקדש עיי"ש, 
דהאיך ילפינן משבירת עצם דאין עדל"ת  ,)דף פ"ה.(עמ"ס פסחים 

שבמקדש, דלמא הטעם דאין עדל"ת בשבירת עצם, משום 
ן עשה דוחה שני דכתיב שני פעמים ועצם לא תשברו בו ואי

  עיי"ש. )לימוד ב'(בספר לימודי ה' לאוין עכ"ק, וכן הקשה 
 

שהקשה דמנ"ל דאעדל"ת  )אות כ"א(ועיין בספר עין פנים לתורה 
א"ר שמעון  ,)דף י"ז:(חולין מסכת שבמקדש, לפי"מ דאמרינן ב

ב"ל ג' פגימות הן, פגימות עצם דפסח פגימות אוזן בכור 



 

 ז 

וכולן פגימתן כדי פגימות מזבח, פגימות מום בקדשים וכו' 
וכמה כדי שתחגור בו צפורן ע"כ, מבואר דשבירת עצם הוא 
בעשיית פגימה במשהו בעלמא, ולפי"ז בשבירת עצם איכא 
כמה לאוין, דכשישבור עצם עד חללו להוציא ממנו המוח 

כמה לאוין,  ק יעשה עי"ז כמה פגימות וא"כ תהיהשיש בעומ
עצם, נחשב העצם הנעשית בהדאי"ל דאחרי פגימה ראשונה 

הנעשית בעומק העצם אחרי הראשונה  לשבור ופגימה שניה
כתב,  )פ"י ה"ד(איננו עוד איסור, דהא הרמב"ם בה' קרבן פסח 

, וא"כ דהשובר אחר השובר בעצם אחד הרי זה לוקה עיי"ש
דאמרינן אין עדל"ת שבמקדש, דילמא  איך מביא הגמ' ראיה

והרי אין עשה דוחה שני לאוין שאני התם דאיכא כמה לאוין, 
כתב דאה"נ דראיית הגמ' , ו)שער ג' סי' קס"ד(כמש"כ בספר הכריתות 

 דאין הוא רק אי ס"ל דעשה דוחה אף ב' לאוין, אבל אי ס"ל
, וי"ל דאמרינן עדל"ת אף עשה דוחה ב' לאוין ליכא שום ראיה

 במקדש ושאני הכא בשבירת עצם דאיכא כמה לאוין עיי"ש. 
 

 נו מזה דאי ס"ל עשה דוחה שני לאוין אז איכא ראיההיוצא ל
וי"ל דתשובה לא מהני משבירת עצם דאין עדל"ת שבמקדש, 

דאין עשה דוחה שני לאוין, אז  משא"כ אי ס"לעל חטא דע"ז, 
 ותשובה מהני על חטא דע"ז.י"ל דעדל"ת שבמקדש, 

 
אך זה אי עשה דוחה ב' לאוין או אינו דוחה האריכו בזה, 

ד"ה ל"ת שיב"כ כתבו, בהא  )דף ג:(מסכת יבמות דהתוס' ב
סד"א תיתי אחות אשה במה  )דף ז:(דאמרינן במסכת יבמות 

מצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דעדל"ת שיב"כ, 
דא"כ מה פריך מי דמי התם חד איסורא הכא תרי איסורא, הרי 
עדל"ת אפילו בתרי איסורא ולא מפלגינן בין חד לאו לשני 

ן, אלא דהס"ד דגבי יבום נילוף מאשת אח דנימא הואיל לאוי
ואשתרי אשתרי עיי"ש, הרי דהתוס' ס"ל דאי אמרינן עדל"ת 
אין לחלק בין לאו אחד לשני לאוין, אמנם רש"י להלן וכן 
הרמב"ן והרשב"א כתבו לפרש דברי הגמ', דסד"א דנילף 
מאשת אח דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי 

 הרי מזה דעדל"ת לא אמרינן רק בחד לאו.  איסורי,
 

הקשה, דאמאי לא  )כלל ב'(ובספר שושנת העמקים מהפמ"ג 
)דף מסכת נזיר ילפינן דעשה דוחה שני לאוין מהא דאמרינן ב

כהן גדול והוא נזיר דמטמא למת מצוה דילפינן  שאם היה מ"ח:(
מלאחיו, לאחיו אינו מיטמא אבל מיטמא הוא למת מצוה 

כמו כן נימא בכה"ת דעשה דוחה ב' לאוין, ואף עיי"ש, ו
דטומאת מת מצוה הותרה,  )דף כ.(ברכות מסכת לשיטת רש"י ב

לרבא  ה דוחה לא תעשהשמ"מ גם בכה"ג מצינן למילף דין ע
דאמרינן יותר הואיל ואידחי  )דף ל"ב:(זבחים מסכת דס"ל ב

 מהואיל ואישתרי עכ"ק. 
 

א ילפינן כתב די"ל דלכן ל נ"ט(-)שער נ"חובספר מאה שערים 
דאיסור מטומאה לא  )דף ק"ג:(יבמות מסכת מהתם דמבואר ב

ילפינן עיי"ש, ולכן אין ללמוד עדל"ת אף בב' לאוין ממה 

דדחי טומאה בנזיר וכ"ג דאיסור מטומאה לא ילפינן, אך 
לפי"מ שכתב רש"י הטעם דלא ילפינן מטומאה משום 
דטומאה הוה חידוש ומחידוש לא ילפינן, ולפי"מ דאיתא 

דאיכא מאן דיליף לביטול איסורין במאה   )דף צ"ח:(חולין מסכת ב
ושניהם לא למדוה אלא מזרוע  ואיכא מאן דיליף ביטול בס',

יליף דמין במינו  ובהמשך שם מביא הגמ' דר' יהודהבשלה, 
אינו בטל מדכתיב ולקח מדם הפר ומדם השעיר וכו', ופריך 

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

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

חידוש הוא דחדיש רחמנא א מאה או ששים קולא הוא דתימ ו אנן הא דגמרינן מיניה)ופרש"י, אט

 ברובא, וחומרא שפיר גמרינן מיניה , הא חומרא הוא דלא תימא ליבטולואקיל גביה ולא גמרינן מיניה

לא אקיל אלא במאה או בששים כש"כ באיסורי אחרינא,  כ"ש הוא, ומה איל נזיר דאקיל גביהד

ולי דאורייתא, ברובא הוה לן דמדאורייתא כלומר אי לאו מהאי גמרינן ומשוינן ביטול טעם כשאר בט

, הרי דהא דמחידוש לא גמרינן היינו לבטולי כדכתיב אחרי רבים להטות(
להקל דשאני הכא  החידוש הוא לקולא לא גמרינן מיניהדאם 

דחידוש הוא, אבל מ"מ שפיר גמרינן מינה חומרא, וכן לאידך 
גיסא דאם החידוש הוא חומרא אין ללמוד מינה להחמיר 

  א אבל קולא שפיר נוכל ללמוד מינה.הו דש"ה דחידוש
 

ולפי"ז אי אמרינן דהא דטומאה הוה חידוש היינו לחומרא 
א"כ שפיר נוכל ללמוד מינה לקולא, ונילף מהא דמת מצוה 
דוחה לנזיר וכה"ג דעשה דוחה ב' לאוין, והא דטומאה הוה 
חידוש י"ל דהוא משום דקיי"ל ספק טומאה ברה"י לחומרא 

דלא מצינו בכה"ת שישתנה הדין בין רה"י וברה"ר לקולא, 
לרה"ר, דממנ"פ אם בספק טומאה אזלינן לחומרא דטומאה 

ראוי לטמאות, ואם  גם באופן של ספק א"כ גם ברה"ר היההוא 
אלא בודאי טומאה בספק טומאה אזלינן לקולא דלא מטמאינן 

, ולכן הך דינא דטומאה חידוש ראוי לטהר א"כ גם ברה"י היה
  הוא.

 
י"ז י"ל דהא אם טומאה הוה חידוש לחומרא או לקולא ולפ

ספד"א מה"ת לחומרא או תליא בפלוגתת הראשונים אם 
דכל ספיקא מה"ת לקולא א"כ ליכא חידוש  לקולא, דאי ס"ל

בכך דספק טומאה ברה"ר טהור, שהרי כן הוא בכה"ת דספיקא 
לקולא, ורק החידוש הוא במה שספק טומאה ברה"י טמא, 

ומרא דמטמאינן בספק הו"ל החידוש לח ומעתה בטומאה
בכה"ת דספיקא לחומרא, א"כ ליכא חידוש  ברה"י, אך אי ס"ל

במה דספק טומאה ברה"י טמא, והחידוש הוא במה שספק 
טומאה ברה"ר טהור, ולפי"ז הו"ל החידוש לקולא דבספק 

 טומאה ברה"ר טהור.
 

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

דספד"א מה"ת לקולא, והחידוש הוא  לחומרא, דאי ס"ל
דבספק טומאה ברה"י אזלינן לחומרא, א"כ הוה החידוש 



 

 ח 

לחומרא ושפיר גמרינן מינה לקולא, ולפי"ז י"ל דילפינן מהא 
דאמרינן דנזיר וכהן מטמאין למת מצוה דבעלמא אמרינן 

דספד"א מה"ת לחומרא,  ן, אך אי ס"ל' לאוידעשה דוחה ב
והחידוש הוא דברה"ר אמרינן דספק טומאה טהור, וא"כ 
החידוש הוא להקל, ולא גמרינן מינה מידי להקל, ומעתה אין 
לנו ללמוד מנזיר וכהן דעשה דוחה ב' לאוין דטומאה הוה 

 חידוש עכ"ד.
 

תצא כות שאלת המדרש, דכיון דאמר קרא וומעתה יתבאר שיי
כן בשביל שיעקב הסתירה  אה וגו' שאירע ליעקבדינה בת ל

בתיבה שלא יראנה עשיו, ואולי אם היה נותנה לו לאשה 
החזירתו למוטב, וע"כ דתשובה מהני על חטא דע"ז, וס"ל 
עדל"ת שבמקדש, והטעם דלא אמרינן בשבירת עצם עדל"ת, 

דאין ללמוד מכהן ונזיר הוא משום דאין עשה דוחה שני לאוין, 
דספד"א מה"ת לחומרא, עשה דוחה ב' לאוין, משום דס"ל ד

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

איצטריך קרא אך את שבתותי להורות דספק פיקוח נפש דוחה 
ולפי"ז לית לן יתור מאך דמלאכות שבת בעי דומיא שבת, 

וי"ל דגם מה שאינו רשאי ללבוש המשכן ממש, דמלאכת 
מחמת איסור הו"ל כמשאוי, ולכן נתעורר לשאול מהו לצאת 

 בעיר של זהב אי נחשב כמשאוי ודו"ק.  
 
 

*** 
 
 

 וירא אלקים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו:
ויאמר לו אלקים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב 

 ישראל:כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו 
ילמדנו רבנו, מי שאינו מניח  )אות י'(ואיתא במדרש תנחומא 

את העני ללקוט בתוך שדהו מהו ענשו, כך שנו 
ם ללקוט בתוך ירבותינו, מי שאינו מניח את העני

או  ,ואחד אינו מניח ללקוט ,או מי שמניח אחד ,שדהו
מי שמסייע אחד מהן בשעת הקציר או בשעת הבציר, 

עניים, על זה נאמר, אל תסג גבול הרי זה גוזל את ה
וכו' עיי"ש, ותמוה שייכות שאלה זו עולם, גבול עולים 

 להפסוק הנ"ל.
 

בספר דברי הברית לבאר דלכאורה אמאי והנבס"ד, עפימש"כ 
הביא המדרש הך קרא אל תסיג גבול עולם, והרי אזהרתו 
מפורשת בתורה ולקט קצירך לא תלקט, וכתב לבאר עפי"מ 

הלכתא למשה מסיני, עמון ומואב  ,)דף ג:(חגיגה דאיתא במסכת 
הרבה כרכים כבשו  מעשרין מעשר עני בשביעית, מה טעם,

ם עולי בבל מפני שקדושה ראשונה עולי מצרים ולא כבשו
והניחום  ,אקדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לב )שקידשה יהושע(

כדתניא )אבל קדושה שניה נתקדשה לעולם  כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית

קדושה ראשונה ושניה יש להן שלישית אין להן לפיכך בשאר ארץ ישראל אין  ביבמות )דף פ"ב:(

זריעה בשביעית אבל עמון ומואב הניחו מלקדשן כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית בלקט שכחה 

זה ופיאה ובמעשר עני לכך תקנו להן שיהו מעשרין מעשר עני וברשות הכחמים היה להטיל עליהן אי

המדרש, דאינו , ובהכי איירי עיי"ש מעשר שירצו לפי שאינן חייבין מן התורה(
מניח לעניים ללקוט בשדותיו שבעמון ומואב, שאינן מחוייבים 

כיון בלקט אלא מתקנת חכמים, שאין חיובו בלקט מה"ת 
דבקדושה ראשונה שנתקדשה בו לא הוי קדושה עולמית, ולזה 

  גבול עולם עכ"ד.הוצרך להביא האי קרא דאל תסג 
 

וראיתי מהשפע חיים זצ"ל שביאר טעמו של דבר אמאי אלימא 
קדושה שניה שהיה על ידי עולי בבל בלבד שקדושתה הוא 
קדושה עולמית, מקדושה ראשונה שעל ידי יהושע במעמד כל 
ישראל שלא קידשה אלא לשעתה, דהוא משום שעיקר הטעם 

בתיב דכהמצות, ת הארץ הוא לקיום התורה ושזכו ישראל לרש
בתהלים ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו בעבור 
ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו, ולכן בקדושה ראשונה בימי 

אלא מאונס, דמודעא  יהושע שעדיין לא קיבלו התורה מרצון
, ויתיצבו )דף פ"ח.(איתא במסכת שבת כדלאורייתא,  רבה

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

עיי"ש, לא קידשה קדושת עולם  מכאן מודעא רבה לאורייתא
כיון שלא זכו בה לגמרי, משא"כ בקדושה שניה בימי עזרא 

ין שפיר הו"מ שכבר קבלוהו ברצון בימי אחשורוש וזכו בה כד
 לקדשה קדושה לעתיד לבוא עכ"ד השפע חיים זצ"ל

 
וז"ל, שאם יזמינם לדין למה לא כתב  )ד"ה מודעא(רשיז"ל  הנהו

   קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה שקבלוה 
ובספר שער יששכר מאמרי חודש סיון מאמר , באונס עכ"ל

ך רש"י כתב לבאר מפני מה הארי )אות ט"ז(מודעא רבה לאורייתא 
וכתב שאם יזמינם לדין, וכתב לפרש עפימש"כ המהר"ל 

, דהכפייה במתן תורה היתה )פל"ב(מפראג בתפארת ישראל 
    הכרחיות ברצון השי"ת, כדי שלא יאמרו ישראל אנחנו 
קבלנו התורה מעצמנו, ואם לא היינו רוצים לא היינו מקבלים 
     את התורה, ודבר זה לא היה מעלת התורה, ולכן כפה 

ם את ההר כגיגית לומר שהם מוכרחים לקבלה, כי עליה
מחוייב האדם שיהיה תחת העילה מצד העילה אשר גוזר 
המצות עליו, ורק בזה הוא האדם תחת העילה כשהוא בהכרח 

 ואונס מצווה עליו וכו' עיי"ש. 
 

מבואר מדבריו שרצון השי"ת היה שישראל יקבלו התורה 
"ת שיקבלו התורה בכפיה דייקא, ולפי"ז דכך היה רצון השי

באופן של אונס וכפיה, א"כ מאחר שאמרו מקודם נעשה 
ונשמע דהיינו שקבלו ע"ע לשמור ולעשות כל דבר שהוא רצון 
השי"ת, נמצא שבאמת גם קבלתם התורה בכפיה היה 
בפנימיות רצונם והסכמתם שהרי כך הוא רצון השי"ת שיקבלו 

 התורה בכפיה.
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דהאיך חל קנין התורה  ולפי"ז מיושב קושית המפ' שהקשו,
מהשי"ת לישראל והרי היה באונס וקיי"ל דבאונס אין חל 
הקנין, ואיך נאמר שלא חל ח"ו הברית בינינו לבין אבינו 
שבשמים מזמן נתינת התורה עד ימי אחשורוש דהדר קבלוהו 
מרצון, ובזה יתיישב דכיון שזהו הרצון ית"ש שיהיה באונס, 

ע ברצון והסכמה גמורה, א"כ וכל שהוא רצונו יתב"ש קבלו ע"
תו לא שייך לטעון דהוי ע"י אונס, דהא סברו וקבלו ברצון 

 לעשות רצונו וממילא דבכלל זה גם שיקבלו התורה באונס. 
 

אך לפי"ז קשה דא"כ שוב ליכא טענת מודעא על מה שלא 
קיימו התורה, שהרי גם את האונס קבלו ברצון גמור וכנ"ל,  אך 

     אמר שאינו אונס כיון שקבלוהו זה אינו דממנ"פ אם ת
ברצון, א"כ הרי לא נתקיים רצון השי"ת שיהיה הקבלה באונס 
וכפיה דיקא, שהרי עתה לא הוי אונס כיון דמקרי רצון ע"י 
אמירתם נעשה ונשמע, וכיון שאינו אונס לא היה בכך רצונו 
ית"ש, ושוב לא הוי בכלל קבלתם בנעשה ונשמע, ומעתה כיון 

נו ית"ש שוב לא הוי בכלל הסכמתם באמרם דלא הוי בזה רצו
נעשה ונשמע, ושוב הוי קבלת התורה באונס, ושפיר איכא 
מודעא רבה לאורייתא, ומעתה הדרא קושית המפ' האיך חל 
הקנין באונס, וע"כ דנקטינן דשפיר הוי קבלת התורה באונס, 
א"כ שוב הוי בכך קיום רצון השי"ת וממילה הוי בכלל 

    פיר חל הקנין, ומעתה שוב קשה הסכמתם הראשונה וש
דאם חל הקנין מטעם דלא נחשב כאונס, א"כ תו לא הוי  להיפך

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

ב"ש והדרא מילתא דהו"ל בכלל הסכמתם נתקיים רצונו ית
 אונס. הוי אושוב ל

 
ונמצא דדבר זה מתהפך לבלתי תכלית כמו היתר כרוך, וכה"ג 

 )דף כ"ו:(מצינו גבי פרה אדומה, דהקשו התוס' במסכת פסחים 
גבי פרה אדומה דאם עלה עליה זכר פסולה,  )דף ל.(ובמסכת ב"מ 

יחא ליה, דאיך דכיון דרק בניחא ליה פוסל א"כ הא ודאי לא נ
ירצה להפסיד פרה אדומה שדמיה יקרים בשביל דבר מועט של 
הולד אשר יולד, ותירצו דאם תאמר דהפרה כשר א"כ שוב 
ניחא ליה ולכך אין להכשיר עיי"ש, ולכאורה קשה נימא איפכא 
דכיון דפסולה היא לא ניחא ליה ומשו"ה נימא דלא נפסלה, 

דבר מתהפך מצד לצד ומזה למדו גדולי האחרונים דבכה"ג דה
אזלינן ביה לחומרא מדאורייתא, דהא באמת שם לא ניחא ליה 
שיפסל הפרה, אלא מכח דא"נ דלא מיפסל הוי ניחא ליה, וא"כ 
אין לומר דלא ניפסל דא"כ שוב ניחא ליה וניפסל, ואע"ג דעתה 
דפסלינן ליה הרי לא ניחא ליה, מ"מ אזלינן לחומרא 

לענין קבלת התורה אזלינן בדאורייתא והפרה פסולה, וה"נ 
לחומרא דהיה חל הקנין, ונקטינן דכיון שזהו רצונו ית"ש 
שיהיה באונס ע"כ הו"ל בכלל מה שקבלו מתחלה ברצון ואמרו 

 נעשה ונשמע שהסכימו להשתעבד לרצונו יתב"ש.  
 

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

 )י"ב או"ב(ובסימן  )סי' ד' או"א(או לקולא, עיין בתשובת מנח"א ח"א 
עיי"ש, ומעתה מבואר מש"כ רש"י דאם יזמינם בדין וכו', רצ"ל 
דדייקא כאשר אנחנו נהיה הנתבעים או אז נוכל לטעון טענת 
אונס ולומר דמודעא רבה דנתבע יכול לטעון לקולא דאין לומר 

ונס הוי רצון דז"א דכשאנחנו הנתבעים נוכל לבוא דגם הא
 בטענת אונס דסו"ס מספיקא א"א להענישנו עיי"ש.

 
היוצא לנו מזה דהך טענה דמודעא רבה לאורייתא  תליא בדין 
ספד"א, דאי ס"ל ספק לחומרא מה"ת א"כ בהך טענה 
המתהפכת יש לנו להחמיר דשפיר חל הקבלה כיון דמעיקרא 

סכימו להשתעבד לרצון השי"ת, ולפי"ז אמרו נעשה ונשמע וה
ליכא טענת מודעא, משא"כ אי ס"ל ספד"א מה"ת לקולא דאז 
אפשר לומר דכיון דהיה רצון השי"ת שיהיה בכפיה דייקא, א"כ 
לא אהני הסכמתם דהרי זה נגד רצונו ית"ש, ולפי"ז י"ל דאיכא 

 טענת מודעא ודו"ק.
 
רש וגם לרבות שרו של וז"ל, יתכן לפ ו(-)בפרשתן ל"בברבינו בחיי ו

עשו להלחם על שאיחר יעקב אבינו ע"ה את נדרו עיי"ש, ועיין 
 )בפרשתן דף קע"ד:(, וכן איתא בזוה"ק )בפרשתן אות ח'(במדרש תנחומא 

וז"ל, ותא חזי בגין דיעקב איחר נדריה וכו' עיי"ש, וכ"כ בפרקי 
, אמנם המפ' הקשו דהרי תנאי התנה יעקב )פרק ל"ז(דרבי אליעזר 

אבינו, אם יהיה אלקים עמדי וגו' ושבתי בשלום אל בית אבי 
וגו' וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך, וכיון דעדיין לא שב אין 

 .)ד"ה ויאבק(עליו לקיים את נדרו עכ"ק, עיין בתורת משה להחת"ס 
 

ד"ה דהוי, דאיך  )דף י"א.(נזיר מסכת אך לפי"מ שהקשו התוס' ב
א הוי תנאי שאי אפשר לקיים ע"י מועיל תנאי בנדר ובנזירות ה

 אפשר ידכל תנאי שא )דף ע"ד.(כתובות מסכת שליח, ומבואר ב
לקיים ע"י שליח לא הוי תנאי עכ"ק, ועיין בחידושי הרמב"ן 

ד"ה ואיכא למידק, ולפי"ז לא הועיל התנאי  )דף קכ"ו:(ב"ב מסכת 
שעשה יעקב בשעת נדרו, כיון דהוא תנאי שא"א לקיים ע"י 

לא שב לבית אביו עליו לקיים הנדר, ולכן בא  שליח, ואף אם
 עשו להלחם עמו.

 
אך זה דלא מהני תנאי היכא דאי אפשר לקיים ע"י שליח, לאו 

איתא דחליצה מוטעת  )שם(כתובות מסכת כו"ע ס"ל כן, דב
כשירה דאין תנאי בחליצה דגמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן 

 )דף נ"ג.(יבמות כת מסדבעינן דאפשר לקיים ע"י שליח עיי"ש, וב
כתב  )ד"ה ה"ג(איתא רבינא אמר דכו"ע יש תנאי בחליצה, וברש"י 

אע"ג דקיי"ל חליצה מוטעת כשירה הני תנאי לא ס"ל עיי"ש, 
ולפי"ז מאן דס"ל דיש תנאי בחליצה לא ס"ל דבעינן אפשר 

יבמות בתוס' ד"ה רבינא משמע מסכת לקיימו ע"י שליח, ]וב
י רש"י הנ"ל נראה דפשיטא להו דלא פליגי בהכי, אך מדבר
 )דף י"א.(נזיר מסכת דפליגי, וכ"כ בגליון הש"ס ב
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מאי דכתיב ויהי  )דף פ"ח.(שבת מסכת ולכאורה ממה דאמר ר"ל ב
ערב ויהי בקר יום הששי, ה' יתירא למה לי, מלמד שהתנה 
הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלין את 

ו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו התורה אתם מתקיימין ואם לא
[, )אות ה'(עיי"ש, והקשו המפ' ]עיין בבנין דוד פרשת בראשית 

איך מהני התנאי של הקב"ה דאם לא יקבלו ישראל את התורה 
יחזיר העולם לתוהו ובוהו, הא הוי תנאי שא"א לקיים ע"י 
שליח, דקודם שנברא העולם לא היה מי שיהיה השליח, 

יים עכ"ק, ומוכח מזה דלא בעינן תנאי והתנאי בטל והמעשה ק
 שאפשר לקיים ע"י שליח.

 
ויהי ערב ויהי בקר יום הששי,  י"ד(-)פרשה י"טאמנם מצינו במד"ר 

א"ר יודן זו שעה יתירה שמוסיפין מחול על הקודש, ובה 
נגמרה מלאכת העולם, ע"כ כתיב יום הששי עיי"ש, ופירשו 

ונה ליום ששי המפ' דה"א יתירה לרבות שעה ראשונה, אחר
ראשונה לשבת עכ"ד, ולפי"ז לא מוכח מכאן דתנאי התנה 

 הקב"ה עם מעשה בראשית. 
 
הנה י"ל דר"ל אזיל לשיטתו ולכן ס"ל דהקרא דיום הששי לא ו

חצי שיעור, ר' יוחנן  )דף ע"ד.(אתיא לתוס' שבת, דאיתא ביומא 
אמר אסור מן התורה, וריש לקיש אמר מותר מן התורה עיי"ש, 

ד"ה ויש דמות ראיה, שכתב  )סי' ק"י(ן בפליתי בבית הספק ועיי
דזה אי ח"ש אסור מה"ת או מותר מה"ת, תליא בפלוגתא אי 
אמרינן ספיקא דאורייתא מה"ת לקולא או לחומרא, דהנה 

מה  )עיין בב"י או"ח סי' תרכ"ד ד"ה וחסידים, ובדרכי משה סק"ה(עמדו כל הפוסקים 
דעבדינן תרי יומא מספק  נשתנה יום הכיפורים משאר חגים

וביוהכ"פ לא עבדינן רק יום אחד בלבד, ותירוצו לקוח מדברי 
דחוששין לסכנת נפשות להתענות שני  )חלה פ"א ה"א(הירושלמי 

ימים רצופים, ולכאורה לריש לקיש דס"ל ח"ש מותר מה"ת, 
עדיין קשה יתענה מספק שני ימים, דהיינו שלא יאכל וישתה 

בות ומלוא לוגמיו, רק זעיר שם, ומקיים תוך כזית בכא"פ ככות
התענית מה"ת עכ"פ ולא יהיה סכנת נפשות, דהא יאכל וישתה 
וייטב לבו, ועכצ"ל דס"ל דבלא"ה אינו מחוייב מה"ת 
להתענות שני ימים מספק דס"ל ספד"א מה"ת לקולא ורק 
מדרבנן אזלינן לחומרא, ועל החיוב מדרבנן להתענה לא יועיל 

ח"ש דהא ח"ש עכ"פ אסור מדרבנן, הרי  תעניתו ע"י אכילת
חזינן דלמ"ד ח"ש מותר מה"ת ע"כ דס"ל דספד"א מה"ת 
לקולא, ולמ"ד דספד"א מה"ת לחומרא א"כ הדקל"ד דעכ"פ 
מה"ת יקיים תעניתו ע"י אכילה בח"ש וכנ"ל, עכצ"ל דס"ל 
ח"ש אסור מה"ת ואפילו אם יאכל רק ח"ש לא יקיים התענית 

 אפילו מה"ת עכ"ד.
 

כתבנו, דזה אי דרשינן  )אות ל"א(איל משה פרשת בהעלותך ובהו
הנה הר"ן יום הששי לתנאי או לתוספת שבת תליא בזה, ד

כתב וז"ל, ולי נראה כיון דצותה תורה  (מדפי הרי"ף )דף ט"ז:בביצה 
תוספות, צריך להוסיף מחול על הקודש איזה זמן חוץ מן הזמן 

ך להזהיר על שהוא נזהר בו מן הספק, שאל"כ לא היה צרי
תוספות, וזה על דעת מי שסובר דמאי דאמרינן ספד"א 

, )מצוה שי"ג אות ט'(לחומרא מה"ת היא עכ"ל, וכתב המנחת חינוך 
דמבואר מדברי הר"ן דלמאן דס"ל ספיד"א מה"ת לקולא, אין 
צריך להוסיף תוספות שבת קודם בין השמשות, כי גם מה 

לתוספת, דהרי ששובת ממלאכה בזמן בין השמשות סגי בזה 
מדין תורה מותר בעשיית מלאכה בין השמשות, ואע"ג דהוי 
ספק ולחומרא, מ"מ אינו אלא מדרבנן עיי"ש, וכ"כ הפמ"ג 

, דלשיטת הרמב"ם דספד"א מה"ת לקולא )סי' דס"א סק"ח(בא"א 
 סגי בתוספת בין השמשות עיי"ש.

 
והנה במדרש דדרש יום הששי לדין תוספת שבת משמע 

ף מבעוד יום, שהרי דרש לה מקרא דיום הששי דבעינן להוסי
זו שעה יתירה וכו' דמשמע שיוסיף מזמן שהוא ודאי יום, 
ולפי"ז י"ל דהנך תרי דרשות פליגי אי ספד"א מה"ת לקולא או 
לחומרא, דר' יודן במדרש ס"ל דספד"א מה"ת לחומרא, וא"כ 
זמן התוספות הוא מבעוד יום ודאי וכמש"כ הר"ן, ולכן שפיר 

יום הששי זו שעה יתירה שמוסיפין וכו' דהרי חיוב דרש 
התוספת הוא בזמן יום הששי ודאי, משא"כ ר"ל דס"ל 
דספד"א מה"ת לקולא, וא"כ סגי בתוספת שבת בזמן בין 
השמשות, וממילא לא שייך לאוקמי קרא דיום הששי לדרשא 
דתוספת שבת, ולכן דרש לה להך דתנאי התנה הקב"ה עם 

 מעשה בראשית.
 

ה יבואר שייכות השאלה, כיון דאמר הכתוב לא יקרא ומעת
שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך, להורות שגבר על 
המלאך ולא היה בידו להזיקו, דלא חטא במה שאיחר את נדרו, 
כיון דעדיין לא שב לא היה עליו חיוב לקיים את נדרו, דהועיל 

ים התנאי שעשה יעקב בשעת נדרו, ואף דהיה תנאי שא"א לקי
ע"י שליח, אמרינן דמהני התנאי, ומוכח ממה דאמרינן דתנאי 
התנה הקב"ה עם מעשה בראשית, דאי"ל דהקרא אתיא לתוס' 

לא, ולפי"ז שפיר אמרינן שבת, משום דס"ל ספיד"א לקו
לאורייתא, ומעתה י"ל דלכן קדושה שניה אלימא  מודעא רבה

רץ מקדושה ראשונה, ולפי"ז ליכא חיוב מה"ת להניח לקט בא
עמון ומואב, כיון דקדושה ראשונה לא קיים, ולכן נסתפק 

 כשאין מניח לעניים ללקוט מהו עונשו ודו"ק.
 
 
 

 hoilmoshe@gmail.com להערות:

 כאן תוכלו להוריד גיליונות פרשת השבוע מידי שבוע:
www.ladaat.net/gilionot.php
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