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אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי 
 וצ"ב. מכאן ששוחטין לחולה בשבתואיתא במדרש  בגללך:

 
, אשר לא כדת, אמר ר' )דף ט"ו.(דאיתא במסכת מגילה והנבס"ד, 

 )נבעלתי(אבא, שלא כדת כל יום ויום, שבכל יום ויום עד עכשיו 
ברצון, וכאשר אבדתי אבדתי, כשם  )מכאן ואילך(באונס, ועכשיו 

)ואסורה אני לך דאשת ישראל שנאנסה שאבדתי מבית אבא, כך אובד ממך 

ם תאמר כשם, וא )ד"ה(, והקשו התוס' מותרת לבעלה וברצון אסורה לבעלה(
אמאי לא היה מגרשה ותהא מותרת להחזירנה וכו' עיי"ש, והנה 
גם זה קשה על אברהם אבינו, דאמאי לא גירש את שרה, דהלא 

 .)בפרשתן(בב"נ מהני גירושין, עיין בספר מקרא מפורש 
 

)דף כתב וז"ל, איתא במסכת גיטין  )סי' קכ"ג(ובשו"ת מהר"ם לובלין 

אדם את אשתו אלא אם כן מצא  , בית שמאי אומרים לא יגרשצ.(
בה ערות דבר, ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו 
שנאמר כי מצא בה ערות דבר וכו' עיי"ש, מדלא אמר אסור 
לגרש את אשתו וכו' משמע הלשון לא יגרש אדם את אשתו 
שהוא בדרך עצה טובה שלא יגרש אלא אם כן מצא בה ערות 

א מציאת ערות דבר יכול דבר, אבל אם רוצה לגרש אפילו בל
לגרש, ואני מיום עמדי על דעתי הייתי משתומם ומתמיה על 
זאת המשנה שמשמעותיה שאפילו בלא מציאת ערות דבר יכול 
לגרשה, מהיכן למדו לומר כן, שמא דוקא גזירת הכתוב הוא 
דוקא אם מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתות שכן משמע 

ה ערות דבר שמא הגט אינו לשון הפסוק, אבל אם לא מצא ב
 כורת ביניהם.

 
, אמר )שם(אך יש לומר, דילפינן לה מהא דאיתא במסכת גיטין 

)לבית הלל ליה רב פפא לרבא, לא מצא בה לא ערוה ולא דבר מהו 

, אמר ליה, מדגלי רחמנא גבי אונס וגירשה מהו מי כייפינן ליה לאהדורה או לאו(
וד והחזר קאי, התם הוא לא יוכל לשלחה כל ימיו כל ימיו בעמ

)גבי אונס את הנערה בתולה לא יוכל דגלי רחמנא, אבל הכא מאי דעבד עבד 

לשלחה כל ימיו ואמרינן במסכת מכות דהאי כל ימיו קרא יתירא הוא ובא ללמדך לא יוכל לשלחה ואם 

כתוב שלח לא יהא בשילוחה כל ימיו שבי"ד כופין אותו להחזירה ואינו לוקה על שילוחה שנתקו ה

לעשה של עמוד והחזר מכלל דכל המגרשים אינם בעמוד והחזר דאי כל מגרשים נשותיהן בעמוד והחזר 

עיי"ש, משמע שכל אדם יכול לגרש והגט כורת  למה לי לגלויי בהאי(
 אפילו לא מצא בה ערות דבר ואפילו מגרש מחמת אהבה.

 
ה אך זה אינו, כי עדיין אני שואל ואומר, שמא מה דהתורה התיר

לכל אדם לגרש את אשתו אפילו לא מצא בה לא ערוה ולא דבר, 

היינו דוקא בסתם ושמגרש אותה ואינו מזכיר בפה לא ערוה ולא 
דבר, היינו דוקא משום דירדה התורה לסוף דעת המגרש שאינו 
מזכיר בנתינת הגט לא ערוה ולא דבר, משום דודאי איבה נטורא 

וא בבני אדם שלפעמים לו בלבו עליה, שכן שכיח הוא ומצוי ה
שונא אדם את חבירו בלא טעם, כמו שאמרו חכמי המחקרים 
אהבה אין בו טעם, כך אני אומר שלפעמים יש שנאה בין בני 
אדם בלא טעם, וגבי גט אמרה התורה ושנאה, ומשמע שאפילו 
מחמת שנאה נטורא בלבו לבד יכול לגרש, לזה מצריך בגמ' 

רא משמע אפילו הכי היה דלא יוכל לשלחה וגו', אבל בלא ק
צריך להחזירה, אבל כשאנו רואין ומרגישין שיש לו על אשתו 
אהבה גמורה ובא לגרש אותה מחמת אהבה גמורה שיש לו 
עליה, כגון כדי להצילה מנזק וצער כבנדון דידן במעשה הגט 
הנ"ל שבא להצילה שלא תזקק ליבום שירא שמא יצער אותה 

חקים, וכהאי גוונא שמא בחליצה ותצטרך ללכת אחריו למר
 הגט אינו כורת ביניהם.

 
ובאמת בימי חורפי עמדתי זמן רב בתימא זו, ובכל פעם 
     ששמעתי כשהיה אדם חולה ומסוכן ולא היה לו בנים והיה 
  לו אחים ושמעתי מקרובי האשה שאמרו להשתדל ממנו גט 
    כדי להציל האשה מזיקת היבם, הייתי משתומם ומתמיה 

        היכן למדו רבותינו קדמונינו לומר כן, שהרי זה בלבי מ
ידוע שזה אוהב את אשתו שמא הגט אינו כורת ביניהם ואינה 
         פוטרה אפילו מיבום, וכמה פעמים נשאתי ונתתי עם 
רבותיי וחבריי מענין כזה ולא השיבו לי דבר שהיה מתיישב בו 

 לבי וכו' עיי"ש.
 

שכתב וז"ל, עיין בספר  )אות ז'(ועיין במנחת חינוך מצוה תקע"ט 
שמביא בשם מהר"ם  )אות ד'(משנת חכמים במצוה ו' יבין שמועה 

יפה, דדין גירושין שתהיה מותרת לעלמא הוא רק במגרש 
מחמת שנאה ככתוב בתורה והיה וגו', אבל אם מגרש מחמת 

רק אם מת אהבה כגון כדי שלא תזקק ליבום אסורה לעלמא, 
אינה זקוקה ליבם עיי"ש, וכל החכמים חולקים ע"ז דבכל ענין 

 הוי גט, ועיין בספר הנ"ל פלפול ארוך עכ"ל.
 

מה שהביא כמה  י"ז(-)אות ט"זועיין בשדי חמד מערכת גימ"ל 
אחרונים דס"ל דהא דס"ל לב"ש לא יגרש אדם את אשתו אלא 

מדעתה  אם כן מצא בה ערות דבר, דהיינו לגרשה בע"כ, אבל
בכל ענין שרי עיי"ש, ועיין בספר אור חדש על מסכת קידושין 

 עיי"ש. )אות ו'(בפתיחה 



 

 ב 

ולכאורה יש לומר דמה שכתוב המהר"ם מלובלין וז"ל, שמא 
דוקא גזירת הכתוב הוא דוקא אם מצא בה ערות דבר וכתב לה 
ספר כריתות שכן משמע לשון הכתוב, אבל אם לא מצא בה 

ינו כורת ביניהם עכ"ל, זה תליא ערות דבר שמא הגט א
אי בעינן קרא  )דף מ"ה:(במחלוקת התנאים במסכת סנהדרין 

כדכתיב או לא, דאיתא שם, אין לו בהן יד בהן רגל אזן ימנית 
)לפי שאין יכול לקיים בו מתן דם ושמן על בוהן ידו דבעינן קרא אין לו טהרה עולמית 

 ל מקום הבוהן נותן דם האשם()ע, ר' אליעזר אומר נותן על מקומו כדכתיב(
ויוצא, ר' שמעון אומר נותן על שמאלו ויוצא עיי"ש, מבואר 
דר"א ור"ש ס"ל דלא בעינן קרא כדכתיב, והת"ק ס"ל בעינן 
קרא כדכתיב עיי"ש, ולפי"ז אי ס"ל בעינן קרא כדכתיב, אז י"ל 
דדוקא כשמגרש מחמת שנאה אז מהני הגט, אבל כשמגרש 

גט, משא"כ אי ס"ל לא בעינן קרא מחמת אהבה לא מהני ה
 כדכתיב, אז י"ל דגם כשמגרש מחמת אהבה מהני הגירושין.

 
ולכאורה יש להביא ראיה דלא בעינן קרא כדכתיב, דאיתא 

דנשים פטורות ממ"ע דמילה דכתיב  ,)דף כ"ט.(במסכת קידושין 
וימל אברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו אלקים ודרשינן 

 ,אותו ולא אותה, והקשו התוס' דלמ"ל קרא דנשים פטורות
תיפ"ל דהוה מ"ע שהז"ג שנימול בשמיני ללידתו ונשים פטורות 

דלהב"י ומהרש"ל ופרישה  ,עכ"ק, וכתב בספר אור חדש לתרץ
דבמל בלילה או תוך זמנו בדיעבד יצא  ,דס"ל ()סי' רס"בביור"ד 

, לא קשה כלל קושית )שם ס"א(וא"צ הטפת דם ברית, וכ"פ הרמ"א 
התוס', דלא מיקרי הזמן גרמא אלא כשגם בדיעבד לא יצא אם 
עשה שלא בזמנו, משא"כ מצות מילה דרק לכתחלה צריכה 
להיות ביום ובדיעבד יוצא אם עשה בלילה לא חשיב מ"ע 

 .)מ"ע ק"כ(כ"ד, וכ"כ בספר מעין החכמה שהז"ג ע
 

מנחות מסכת האריך לתמוה ע"ז, מהא דאמרינן ב )סק"ב(אך הש"ך 
דאין לומר דנקצר שלא כמצוותו כשרה, דאי ס"ד נקצר  ,)דף ע"ב.(

שלא כמצוותו כשרה אמאי דחי שבת, ומבואר מזה דכל דכשר 
ה בדיעבד שלא בזמנו אינו דוחה את השבת, וא"כ ה"נ לגבי מיל

אי אמרינן דאם מל בתוך ח' כשרה לא היה דוחה את השבת, וכן 
 על שיטת הרמ"א עיי"ש. )שם(הקשה הטו"ז 

 
דפלוגתת הפוסקים  ,כתבנו (נת תשס"ט)שובחידושנו פרשת ראה 

הנ"ל אי נימול בתוך ח' כשרה או לא, תליא אי בדאורייתא שייך 
 ,י"א.()דף פסחים מסכת לחלק בין לכתחלה ודיעבד, דאיתא ב

)תבואה הגדילה בין , ושבעמקים )כדרך חול קודם לעומר(קוצרין בית השלחים 

טעמא מפרש התם כתוב אחד אומר וקצרתם את קצירה והבאתם, אלמא מותר לקצור קודם ו העמקים

לעומר, וכתוב אחד אומר עומר ראשית קצירכם דמשמע שהוא קודם לכל קציר, הא כיצד, ממקום 

תה קוצר קודם לו, וממקום שאי אתה מביא עומר אתה קוצר, ותנן אין מביאין שאתה מביא עומר אי א

השלחין ולא מבית העמקים מפני שתבואה שלהן אינה מן הזבלין ולא מבית סולת למנחה לא מבית 

  .עיי"ש (המובחר
 

וז"ל, פירש רש"י ממקום שאי אתה מביא  )ד"ה קוצרין(וכתבו התוס' 
מסכת ל הנהו אע"ג דתניא בוכ אתה קוצר וכו' ובית השלחין

אם הביא כשר, כיון דלכתחילה לא יביא חשבינן  )דף פ"ה.(מנחות 
ליה ממקום שאי אתה מביא, ואין לתמוה מי איכא מידי 
דמדאורייתא לכתחלה אסור ובדיעבד שרי, דאיכא מילי טובא 

  כ"ל.דבעינן שישנה עליו הכתוב לעכב כגון קדשים ע
 

דמשמע  ,שכתב ערכת ד' אות ט'()מועיין בעין זוכר מהחיד"א 
מדבריהם דלאו דוקא בקדשים בעינן שישנה עליו הכתוב לעכב, 
כי אפילו במילי טובא אמרינן דמדאורייתא רק לכתחלה אסור 
ובדיעבד שרי, דהרי כתבו מילי טובא כגון קדשים  עיי"ש, אך 

דדוקא  ,כתב בדברי התוס' )כלל ש' אות תרי"ח(בספר יד מלאכי 
נן שנה עליו הכתוב לעכב אבל בשאר מילי סגי בקדשים בעי

 .)מערכת ד' אות ט"ז(בחד קרא לעכב עיי"ש, ועיין בשדי חמד כללים 
 

בתוס' ד"ה איכא שכתבו, דאע"ג  )דף ל.(כתובות מסכת ועיין ב
דכה"ג לא ישא אנוסת עצמו  ,)דף נ"ט:(יבמות מסכת דאמרינן ב

לא ישא לא ומפותת עצמו ואם נשא נשוי, מ"מ כיון דלכתחלה 
חשיבא ראויה לקיימה, דהא לא ישא הוי מה"ת אע"ג שאם נשא 
נשוי עיי"ש, הרי דגם בדאורייתא שייך לחלק בין לכתחלה 

  .ודיעבד
 
, תנן אין תורמין מן התלוש על )דף ס"ב.(קידושין מסכת באיתא ו

מחובר אינו חייב בתרומה דראשית ) המחובר, ואם תרם אין תרומתו תרומה

שנאסף בכרי הלכך לא חל שם תרומה על התלוש שהופרש עליו וטבל הוא ביד מידי דמידגן  כתיבדגנך 

כהן ויכול לתרום עליה ממקום אחר וכולה חולין והמחובר שהופרש עליו לא נתקן ולכשיתלוש צריך 

דא"כ לדבריו בתלוש נמי קודם , )ד"ה אין תורמין(והקשו התוס'  ,לתרום(
דהא אמרינן  ,מידגן, וליתא שנתמרח לא הוי תרומה שהרי לא

מעשר ראשון שהקדימו בשבלים פטור  ,)דף ל"א:(עירובין מסכת ב
דהא  ,מתרומה גדולה דמשמע דמהני וכו', ולכך נראה לר"י

דמחובר פטור נפקא לן מדכתיב ממנו דדריש בספרי ממנו ולא 
מן המחובר דהא קרא בתלוש מיירי, וע"כ אתא למימר ממנו 

ור, דאי משום לכתחלה אתא תיפ"ל אפילו בדיעבד נמי אס
משום דכתיב דגנך ומחובר לאו מידגן הוא, אלא שמע מינה 
דפסול אפילו בדיעבד במחובר, וההיא דמעשר שהקדימו 

מיירי בתלוש וקודם מירוח עיי"ש, הרי  ,בשבלים דמהני בדיעבד
מבואר להדיא דבדאורייתא נמי מחלקינן בין לכתחלה לדיעבד, 

 תוב לפטור מחובר מתרומה.דהא בעינן שישנה הכ
 

)היה הולך  האומר לאפוטרופוס ,)דף צ"ו.(בבא מציעא מסכת ואיתא ב

כל נדרים שתהא אשתי  ,למדינת הים ומינה אפוטרופא על נכסיו לזון אשתו ובניו(
יכול  ,והפיר לה ,נודרת מכאן עד שאבא ממקום פלוני הפר לה

ו דברי ר' תלמוד לומר אישה יקימנו ואישה יפרנ ,יהו מופרין
יאשיה, ר' יונתן אומר מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו 

יאשיה ס"ל  'דר ,)דף נ"ה. מדפי הרי"ף(וכתב הנימוקי יוסף  ,עיי"ש
דאע"ג דבכל מקום אמרינן שלוחו של אדם כמותו, שאני הכא 
ששינה הכתוב לעכב דכתיב אישה יקימנו ואישה יפרנו עיי"ש, 

מבואר מזה דס"ל דלאו דוקא  ,דף ע"ב:()נדרים מסכת וכ"כ הר"ן ב
 במילתא דקדשים בעינן שנה עליו הכתוב לעכב.



 

 ג 

כתבו התוס' אהא דפריך  ,ד"ה וכי )דף ג:(גיטין מסכת אמנם ב
בגמ' וכי לא בעי ר' מאיר כתיבה לשמה מדאורייתא מדרבנן 
בעי, ופסול בדיעבד דבענין אחר לא מיתוקמא מתני' כוותיה, 
וא"ת ומאי שנא ממחובר דאמרינן לעיל אין כותבין לכתחלה 
אבל בדיעבד כשר אפילו מדרבנן דמדאורייתא אין חילוק בין 

תא מוקי ההיא מתני' דמחובר כר"א לכתחלה לדיעבד, וי"ל דהש
וחתמו אתורף קאי עיי"ש, חזינן דנקטו בפשיטות דבדאורייתא 

  .אין לחלק בין לכתחלה לדיעבד
 

בתוס' ד"ה ואם, שהקשו אהא דתניא  )דף ל"ח.(מנחות  'מסועיין ב
דאם הקדים תכלת ללבן יצא אלא שחיסר מצוה, דהרי דרשינן 

דהא לא בעינן שנה עליו לה מקרא דלבן ברישא ונימא דמעכב 
הכתוב לעכב אלא בקדשים, ותירצו דאין סברא דהקפיד הכתוב 

הרי דס"ל דבדאורייתא אין חילוק בין לכתחלה  ,על הסדר עיי"ש
 לדיעבד אלא דבשינוי סדר לא הקפיד הכתוב לעכב.

 
ד"ה ורבנן  )דף מ"ד:(וכ"כ בספר מהר"ם חלואה עמ"ס פסחים 

פילו לכתחלה דהא מדאורייתא גיעולי, דמה"ת נוטל"פ מותר א
אין לחלק בין לכתחלה לדיעבד, ורק מדרבנן הוא דלכתחלה לא 

ד"ה ואי,  )דף י"א:(עיי"ש, וכן מבואר בריטב"א עמ"ס סוכה 
דאמרינן שם אלא הא דתניא לולב מצוה לאגדו ואם לא אגדו 
כשר, אי ר' יהודה כי לא אגדו אמאי כשר אי רבנן אמאי מצוה, 

ז"ל, פי' דליכא למימר דמצוה לאוגדו לכתחלה וכתב הריטב"א ו
מה"ת אלא דיעבד אם לא אגדו כשר, דהא כל בדאורייתא לא 
שאני לן בין לכתחלה בין בדיעבד, ופרקינן דהיינו מצוה מדרבנן 
משום שנאמר זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עיי"ש, וכ"כ 

ו הכתוב לעכב דשנה עלי )לשון לימודים שער א' אות כ"ב(בספר הכריתות 
לא בעינן אלא בקדשים, אבל בכלהו אינך מילי בחד קרא סגי 

)קו"א דבפר"ח  )סי' א' אות כ'(לעכב עיי"ש, ועיין בברכי יוסף חיור"ד 

כתב דמדאורייתא ליכא לפלוגי בין לכתחלה  בריש ההשגות על בית הלל(
)סי' ומהר"א ששון  )סי' רל"ו ורל"ח(לדיעבד, וכ"כ בשו"ת מהריט"ץ 

, )ח"א סי' ג'(ובשו"ת פני משה  )סוף פ"ז(ובלחם משנה בהל' עדות  ז(צ"
לא פסיקא ליה הכי, וכן נראה מדברי  )סי' נ"ב(אמנם הראנ"ח ח"ב 

עיי"ש בדבריו, והאריכו האחרונים הרבה  )חו"מ סי' ז'(הבית יוסף 
 בזה.

 
ולפי"ז י"ל דפלוגתת הפוסקים הנ"ל אי נימול בתוך ח' כשרה 

דבדאורייתא לא מחלקינן בין לכתחלה  ס"לי תליא בזה, דא
ודיעבד, וכל מה דאמר רחמנא הוה לעיכובא, ולפי"ז כיון 
שאמרה תורה וביום השמיני ימול בשר ערלתו, לא שייך לומר 
דהיכא כשעבר ומל בתוך ח' יצא המצוה, וי"ל דכשעבר ומל 
צריך עוד הטפת דם ברית, משא"כ אי גם בדאורייתא מחלקינן 

ודיעבד, שפיר י"ל דאע"ג דלכתחלה הוה המצוה בין לכתחלה 
 ביום ח', אמנם כשעבר ומל בתוך ח' יצא המצוה. 

 
כתב, דזה אי  )דף נ"א: מדפה"ס(ובספר בית ישראל על המצות 

בדאורייתא יש לחלק בין לכתחלה ודיעבד, תליא בפלוגתא אי 

בעינן קרא כדכתיב או לא, דאי בעי קרא כדכתיב א"כ הוי כמאן 
הדיא קרא לעכב, ואם לא אפשר לקיים כלל קרא דכתיב ל

כדכתיב לא קיים כלל, א"כ הרי חזינן דכל קרא הוי כאלו כתיב 
עיכוב מפורש, ושוב אין לחלק בין לכתחלה ודיעבד, דהא סתם 
קרא הוי לעכב, ואי אמרינן דלא בעי קרא כדכתיב, א"כ סתם 
 קרא לא הוי לעכב אם לא כתיב מפורש לעכב, ושוב י"ל דסתם

קרא לא כתיב אלא לענין לכתחלה, אבל בדיעבד אינו מעכב אי 
לא כתיב להדיא לעכב אף בדיעבד עיי"ש, ולפי"ז מוכח מקרא 

 דאותו דלא בעינן קרא כדכתיב.
 

אך לפימש"כ התוס' לתרץ וז"ל, וי"ל דכיון דמיום השמיני 
והלאה אין לה הפסק לאו זמן גרמא הוא, וא"ת אכתי מעשהז"ג 

אלא ביום, וי"ל דאתיא כמ"ד התם דמילה שלא  הוא דאין מלין
בזמנה נוהגת בין ביום ובין בלילה עכ"ד, ולפי"ז יש לומר 

 דבעינן קרא כדכתיב.
 

)דף יומא מסכת בהביא מה דאיתא  (האזינו )פרשתובספר כסף נבחר 

ילפינן דפקוח נפש דוחה שבת מק"ו ממילה, ומה מילה ד ,פ"ה:(
דוחה שבת ק"ו לכל גופו של שהוא אחד מרמ"ח אבריו של אדם 

לכאורה יש להקשות דהיאך מצינו למילף כתב דאדם עיי"ש, ו
גדולה מילה שאלמלא  ,)דף ל"ב.(נדרים מסכת ממילה, הא אמרינן ב

מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה 
חוקות שמים וארץ לא שמתי, וא"כ י"ל דרק מילה גדול כוחה 

שהרי עליה העולם עומד, משא"כ בשאר  לדחות את השבת
אמרינן ופליגא  )שם(אברים אין מחללין עליהם שבת, אמנם בגמ' 

דרבי אליעזר, דר' אליעזר דריש להאי קרא דקאי על התורה 
דאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, ולדידיה דלא קאי קרא 

 .עיי"ש על מילה שפיר מצינן למילף ק"ו ממילה
 

גי אי מילה שלא בזמנה נוהג רק ביום ולא ולכאורה י"ל דפלי
בלילה, או נוהגת בין ביום ובין בלילה, דעיין בתוס' יו"ט שם 
שהעיר דהאיך אפשר לומר דהקרא אם לא בריתי יומם ולילה 
וגו' קאי על מילה, דהרי כתיב אם לא בריתי יומם ולילה, והלא 
מצות מילה אינה נוהגת רק ביום ולא בלילה, ועכצ"ל דאתיא 

דמילה שלא בזמנה נוהגת בין  )דף ע"ב:(כהמ"ד במסכת יבמות 
ביום ובין בלילה, ולכן שפיר י"ל דקאי על מצות מילה דהא 
מילה שלא בזמנה שפיר נוהג בלילה עיי"ש, ולפי"ז י"ל דרבי 
ס"ל דמילה שלא בזמנה נוהג בלילה ושפיר יש לאוקמי הקרא 

א מילה לא דאם לא בריתי על מצות מילה, ולכן קאמר דאילמל
נתקיימו שמים וארץ, משא"כ ר' אליעזר ס"ל כהמ"ד דמילה 
שלא בזמנה אינה נוהגת אלא ביום, ולפי"ז א"א לומר דקאי על 

 מצות מילה וע"כ דקאי על תורה.
 

כתבו לבאר דברי המדרש, דהנה  )עיין ספר מדרש יהונתן(ובספרי דרוש 
הראב"ד  , שאלו אתוז"ל כתב )פ"ח סי' י"ד(יומא מסכת הרא"ש ב

חולה שיש בו סכנה אם לא יאכל בשר, אם יש לפניו נבילה  ,ז"ל
ואין שחוט אם לא שנשחט בשבת, כי יש אומרים מוטב שיעבור 



 

 ד 

והשיב הוא על לאו דנבילה משיעברו אחרים על איסור סקילה, 
דברי יש אומרים מכוונים הם, אבל י"ל כי איסור שבת כבר ניתן 

לו חמין, אי נמי שאי אפשר  לדחות בהבערה ובבישול ובמחמין
שלא יהא קטן אחד בסוף העולם, אבל אם היה צריך לאכילה 
לאלתר והנבילה מוכנת לו מיד והשחוט מתאחר לו, ודאי 

 מאכילין אותו הנבילה ואין ממתינין לשחיטה והפשט ובישול. 
 

ורבינו מאיר השיב בתשובה על זה והביא דמיון מאוכל נפש 
איכא עשה ול"ת באיסור מלאכה, ביו"ט דשוחטין ביו"ט, ד

ומאכל נבילה דאין בה אלא לאו, או לומר לנכרי לנחור עופות 
דליכא אלא איסור דרבנן דאין שחיטה לעוף מה"ת, אלא כיון 
דהתורה התירה לנו אוכל נפש ביו"ט הוה לדידן כל אוכל נפש 
ביו"ט כמו בחול, והכי נמי כיון שהתירה תורה פיקוח נפש הוי 

עושה בשבת בשביל חולה שיש בו סכנה כאלו כל מלאכה ש
 עכ"ד.עשאה בחול 

 
ד"ה וגרסינן הביא דברי הראב"ד  )שם(ובר"ן במסכת יומא 

בתוספת דברים וז"ל, שזה החולה איזה איסור עומד ומעכבו, 
ודאי איסור שבת לא איסור נבילה, תדע שאילו לא היה שבת לא 

האיסור העומד  היינו מבקשים לו נבילה אלא שחוטה, וכיון שכן
עליו ומעכבו הוא ששבה להיות היתר גמור לא איסור אחר, 
ולפיכך אין מתירין לו איסור נבילה עכ"ל, ובהמשך חולק הר"ן 
על סברת הראב"ד, דלא רק איסור שבת מעכבו אלא גם איסור 
נבילה עומד לפניו ומעכבו, וכתב טעם אחר על ששוחטין 

בל נ"ל דלגבי חולה אין לחולה ואין נותנין לו נבילה וז"ל, א
איסור נבילה קל מאיסור שבת, דנהי דנבילה איסור לאו ושבת 
איסור סקילה, איכא חומרא אחרינא בנבילה, לפי שהאוכלה 

, )דף מ"ב.(עובר בלאו על כל זית וזית שבה, כדאיתא במסכת נזיר 
נזיר שהיה שותה יין ואמרו לא אל תשתה אל תשתה והוא שותה 

אחת, אבל לענין שבת לא עבר אלא בשעת חייב על כל אחת ו
שחיטה וחד לאו הוא דאיכא דמעשה שבת מותרין, ומשו"ה 
לאוין הרבה דנבילה לא מקרי איסור קל לגבי חד לאו דשבת 

 ואע"ג דהוי איסור סקילה עכ"ל.
 

וזה ביאור המדרש מכאן ששוחטין לחולה בשבת, רצ"ל דגם 
נו לו נבילה אלא בכה"ג שיש לפניהם נבילה מוכנת אפי"ה לא ית

 .שוחטין לו וכשיטת המתירין לשחוט עכ"ד
 

)סי' ציין לדברי הרשב"א בתשובה  )שם(ובקרבן נתנאל על הרא"ש 

שכתב דדבר זה תלוי אי אמרינן שבת הותרה או דחויה,  תרפ"ט(
דאי אמרינן דשבת הותרה א"כ שפיר שרינן לשחוט דהרי היתר 

היא אז מאכילין גמור הוא, משא"כ אי אמרינן דשבת דחויה 
ד"ה  )סי' ס"ז(אותו נבילה עיי"ש, ובשו"ת חסד לאברהם מהדו"ת 

ולהיות כתב, דזה אי שבת הוה הותרה או דחויה תליא 
בהילפותות להא דפקוח נפש דוחה שבת, דאי ילפינן מוחי בהם 
ולא שימות הרי בפירוש אמרה תורה שלא ניתנו המצוות כלל 

תו ואין לך היתר גדול מזה, רק במקום שאינו נוגע לחיותו להמי

משא"כ אי ילפינן משאר קראי, י"ל דאיכא מצות שבת אלא 
 שהיא דחויה עיי"ש.

 
ומעתה יבואר דברי המדרש, אמרי נא אחותי את, ולכאורה 
אמאי לא גירש את שרה, וע"כ דס"ל דבעינן קרא כדכתיב 

א"כ הרי חזינן דכל קרא הוי וגירושין מחמת אהבה לא מהני, 
כאלו כתיב עיכוב מפורש, ושוב אין לחלק בין לכתחלה ודיעבד, 
דהא סתם קרא הוי לעכב, ולפי"ז כיון שאמרה תורה וביום 
השמיני ימול בשר ערלתו, לא שייך לומר דהיכא כשעבר ומל 

ומעתה אין לתרץ קושית התוס כמש"כ בתוך ח' יצא המצוה, 
מצות עשה שהז"ג, משום דבדיעבד אי  האור חדש דלכן לא הוי

מל בתוך שמונה יצא, ועכצ"ל כמש"כ התוס' דמילה שלא בזמנו 
נוהג בין ביום ובין בלילה, ולפי"ז י"ל דקרא אם לא בריתי יומם 
ולילה וגו' קאי על מצוה מילה, ומעתה אין ללמוד ממילה 

פיקוח נפש ד ילפינן מהקרא וחי בהםודפקוח נפש דוחה שבת, 
, ולפי"ז שבת הוא הותרה, מכאן ששוחטין לחולה בתדוחה ש

בשבת, אף בכה"ג שיש לפניהם נבילה מוכנת, אפי"ה לא יתנו 
 לו נבילה אלא שוחטין לו ודו"ק.

 
ד"ה ויהי כאשר הקריב  )בפרשתן(עוי"ל, עפימש"כ הישמח משה  ב(

וגו', דלכן סמך אברהם שלא יאונה כל רע לשרה כשתכנס לבית 
קתה שתיעשה לה נס, וס"ל דסומכין על הנס פרעה, דסמך על צד

 עכ"ד.
 

, ורפא ירפא מכאן שניתן רשות )דף פ"ה.(ואיתא במסכת ב"ק 
)ד"ה עיי"ש, והקשו התוס'  )ולא אמרינן רחמנא מחי ואיהו מסי(לרופא לרפאות 

והא מורפא לחודיה שמעינן ליה, ותירצו, דהו"א הני מילי  שנתנה(
די שמים הרי כשמרפא נראה מכה בידי אדם, אבל חולי הבא בי

)פרשת כסותר גזירת המלך, קמ"ל דשרי עיי"ש, ובספר יציב פתגם 

עה"פ אז ישיר משה העיר, דמוכח מכאן דאין סומכין על  בשלח(
הנס, דאי אמרינן סומכין על הנס לא ניתנה רשות לרופא 
לרפאות לעשות נגד גזירת המלך, אלא הו"ל לסמוך אניסא 

ה, אך אי ס"ל אין סומכין על הנס שהקב"ה יתן רפואה למכ
א"ש, דכיון שמדרך הטבע כבר נהגו בני אדם להתרפאות, לכן 
נתנה התורה רשות לרופא להתרפאות עכ"ד, מבואר מזה דאי 
ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם ודרשינן ורפא ירפא שנתנה 
תורה רשות לרופא לרפאות, אז ס"ל אין סומכין על הנס, 

ה תורה כלשון בני אדם, ולא דרשינן מורפא משא"כ אי ס"ל דבר
 ירפא, אז אין להוכיח מכאן אין סומכין על הנס. 

 
ר' ישמעאל ור"ע וראב"ע  הוכבר הי ,ה.(")דף פיומא מסכת ב תאאיו

נשאלה שאלה זו בפניהם, מנין לפקוח נפש  ,מהלכין בדרך וכו'
דר' ישמעאל יליף בק"ו מבא במחתרת  שדוחה את השבת,

פשות הותרה שפיכת דמים וכו' ק"ו לפיקו"נ שהוא ספק נ
דדוחה שבת, ור"ע יליף מהא דעם מזבחי וגו' דכהן אפילו 
באמצע העבודה מפסיק ללמד זכות ולהציל נידון בבי"ד 
למיתה, כש"כ לפיקו"נ דדוחה שבת, ור' אלעזר יליף ק"ו ממילה 



 

 ה 

מה מילה שהוא  אחד מרמ"ח איברים דוחה שבת ק"ו לכל גופו 
, ר' יונתן בר יוסף אומר כי קודש היא לכם היא שדוחה שבת

מסורה בידכם וכו', ר"ש בן מנסיא אומר ושמרו בני ישראל את 
השבת אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות 

אמר שמואל אי הואי התם הוה אמינא דידי  הודהא"ר יהרבה, 
עדיפא מדידהו, וחי בהם ולא שימות בהם, אמר רבא לכלהו אית 

דאשכחן ודאי ספק  ,להו פירכא לבר מדשמואל דלי"ל פירכא
 .מנין עיי"ש

 
ונדחקו המפ' דלמה שבקו כולהו תנאי ולא ילפי ממקרא מפורש 

ביאר בזה דכל הני תנאי ס"ל דאין ללמוד  )שם(וחי בהם, והצל"ח 
מוחי בהם, משום דקרא דכתיב ושמרתם את חקתי ואת משפטי 
אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני ה', י"ל דקאי רק על 
המצוות שנצטוו בהר סיני שעליהם נאמר שישמרום בתנאי אשר 
וחי שבהם, משא"כ לגבי מצות שבת דכבר ניתנה במרה קודם 

בהם אין בה שום הגבלת תנאי, שהרי אזהרת שנאמר להם וחי 
שבת בשעה שנאמר להם במרה נצטוו לשמרה במוחלט ולא 
נתמעט אפילו מפני פיקוח נפש, ולכן ס"ל לכל הני תנאי דאין 
ללמוד מקרא דוחי בהם לגבי שבת, ומשו"ה דרשו מלימודים 
אחרים דשמעינן דאין לאבד חייו בשביל קיום מצוה, וממילא 

 שבת שאין למסור עצמו בעבור שמירתה עכתו"ד. דכמו כן לגבי
 

אך לפי"ז צ"ב בטעמא דשמואל דאמאי יליף דפיקוח נפש דוחה 
שבת מוחי בהם, ולא חש להא דאין ללמוד פיקו"נ דדוחה שבת 
מוחי בהם, שכבר נצטוו במרה כשעדיין לא נאמרה וחי בהם, 

)ד"ה בתשובה אחר המפתחות  )חלק א'(וכתב בשו"ת מחזה אברהם 

עשר מצות נצטוו  ,)דף נ"ו:(, דאיתא במסכת סנהדרין ובחידושי תורה שלי(
ישראל במרה, שבע שקיבלו עליהן בני נח והוסיפו עליהן דינין 
ושבת וכיבוד אב ואם, דינין דכתיב שם שם לו חק ומשפט, שבת 
וכיבוד אב ואם דכתיב כאשר צוך ה' אלקיך ואמר רב יהודה 

האחרונות גבי שבת וכיבוד אב ואם, והיכן צוך, הא ליכא )כתיב בדברות כאשר צוך במרה 

למימר דמשה הוה אמר להו בערבות מואב כאשר צוך בסיני, דמשה לאו מאליו היה שונה להם משנה 

תורה ומזהירם על מצותיה אלא כמו שקבלה הוא והיה חוזר ומגיד להם וכל מה שכתוב בדברות 

 עיי"ש. האחרונות הי' כתוב בלוחות וכן שמע בסיני(
 

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

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

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

 בהלכותיה עכ"ד.
 

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

ה, ולימד אותם עתיד הקב"ה לצוות שהודיעם החקים האל

אתכם בכך, על הדרך שלמד אברהם אבינו את התורה, והיה זה 
כדי להרגילם במצוות, ולדעת אם יקבלו אותם בשמחה ובטוב 

 לבב, והוא הנסיון שאמר ושם נסהו עיי"ש. 
 

, ויהיו ל"ב(-)פרשה ט"וועיין בגור אריה למהר"ל מפראג פרשת שלח 
או איש מקשש עצים ביום השבת, וכתב בני ישראל במדבר וימצ

שם רש"י בגנותן של ישראל דבר הכתוב שלא שמרו אלא שבת 
בא זה וחללה, וכתב הגור אריה ואע"ג דבמרה  הראשונה ובשני

אפקידו על שבת, ומוכח מן המקרא דהיה קודם שבת זה ב' 
שבתות וכו', נראה כיון דלא כתיב בתורה שבת של מרה רק שם 
שם לו חק ומשפט, לא הוי זה בכלל תורה שנתן לישראל כי לא 
היה זה רק כמו שאר המצות שנתן קודם שקבלו התורה כמו שאר 

ת בני נח וכו', והחילוק שאין להם רק כללות ולא פרטות מצו
ודקדוקיה, שלא נתנו להם רק הלכות שבת ולא דקדוקיה ופרטיה, 
ולפיכך לא נקרא שבת ראשון רק כאשר כתב בתורת שבת, והוא 

 שבת של פרשת המן ואז נתנו פרטותיה ודקדוקיה עיי"ש.
 

ש הקרא אלה שכתב לפר )פרשת יתרו(ועיין בספר פנים יפות עה"ת 
הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, לפי שאחז"ל כה תאמר לבית 
יעקב ותגיד לבני ישראל, הם הגדולים שנקראים בשם ישראל, 
הודיע להם דקדוקי מצות, ויש לומר שהודיע לגדולים שבהם כל 
ל"ט מלאכות של שבת, וכמו שכתבנו ריש פ' תרומה, שקודם 

אכות ותולדותיהם כיוצא מלאכת המשכן דילפינן מיני' ל"ט מל
בהם, הוצרך משה להודיע להם כל מלאכות בפרטות, וכיון 

דכל הל"ט מלאכות ילפינן  )דף ע:(שאמרו חז"ל במסכת שבת 
מלשון אלה הדברים שמספרו ל"ט עיי"ש, היינו דאמר אלה 
הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, שהודיע להם כל ל"ט 

ירוש על פרטי מלאכות, מלאכות של שבת, וכיון שלא הוזהרו בפ
עד שבאו לסיני לא נקרא זה שמירה, אפילו אם לא עשו 
המלאכות, כיון שלא הוזהרו עליהם אינו בכלל שמירה, ואין 
לחשוב חילול אלא במה שהוזהרו ביום הששי, את אשר תאפו 

בו, ולכן נחשב לחילול מה שיצאו מן העם  האפו ובשבת לא יהי
 עיי"ש. )דף פ"ז:(במסכת שבת  ללקוט, ומתרץ בזה קושית התוס'

 
הביא הגמרא, רבי אומר וזבחת וגו' כאשר  )דף כ"ח.(ובמסכת חולין 

מלמד שנצטוה משה על הושט ועל הקנה ועל רוב אחד  ,צויתיך
בעוף ועל רוב שנים בבהמה עיי"ש, והקשה הטו"ז בהל' שחיטה 

דהלא בעלמא דרשינן על הנאמר בקרא כאשר צוך,  ,)סי' א'(
מרה, ולמה נשתנה הך כאשר צויתיך מן כאשר צוך דנצטוו ב

עיי"ש, ובפליתי כתב לתרץ דלא קשה מידי, דבמרה לא נצטוו 
רק מצוות שינהגו תיכף מאז ולהלאה, וכמה מצוות שהקדים 
הקב"ה ליתן להם במרה עד נתינת כל התורה, אבל מצוה שלא 
חל עליהם תיכף רק לאחר זמן, מהיכי תיתי להקדימו במרה, רק 

נו בנתינת התורה, שאז באו כולם נהוגים תיכף או לאחר זמן, נת
דלא הצריכו  )דף י"ז.(ובמדבר הא קיי"ל כר"ע במסכת חולין 

בחולין שחיטה רק הותרה להם בשר נחירה, וא"כ איך ס"ד 
דנצטוו במרה על המצוה שלא חל עליהם תיכף רק לאחר ביאת 



 

 ו 

שה, הארץ ומה טובו במרה, וע"כ כאשר צויתיך קאי על מ
 שנצטוו על אחר ביאת הארץ עיי"ש.

 
ולפי"ז י"ל דכיון דבמרה עדיין לא נצטוו על שמירת שבת 
בפועל אלא דנמסר להם מה שיצטוו בעתיד לכן לא הוצרך 
להזהירם על וחי בהם, ורק כאשר ניתן להם בהר סיני קיום 
המצוות בפועל ונצטוו לשמור השבת ככל הלכותיה אז נאמר 

תורה שיקיימו אותם בתנאי וחי בהם, שלא להם על כל מצוות ה
תאבד הנפש בעבור קיום המצוות, וא"כ א"ש דגם על השבת 
נאמר לקיימה בתנאי אשר וחי בהם שהרי מצוות השבת לא 
יצאת מכלל שאר המצוות אשר רק בסיני ניתנה להם, כיון 
דבמרה רק הודיע להם מה שעתידים להצטוות עליה, והיינו 

פיר מצינו למילף מוחי בהם גם לגבי טעמא דשמואל דס"ל דש
 שבת שנדחית מפני פיקוח נפש.

 
ואמנם בשיטת כל הני תנאי דלא ילפי מוחי בהם משום דמצוות 
שבת כבר ניתנה במרה קודם מתן תורה כמש"כ הצל"ח, י"ל 
דס"ל דבמרה נצטוו מיד גם על שמירת שבת בכל חוקותיה 

ינה בכלל ומשפטיה, ולפי"ז יש לחלק ולומר דאזהרת שבת א
שאר כל המצוות שהותנה עליהם הכתוב לקיימם רק כאשר וחי 

 .בהם, דשאני מצות שבת שכבר קודם מ"ת נאמרה להם עכ"ד
 

ולכאורה יש להביא ראיה דבמרה נצטוו אשמירת שבת, דאיתא 
דבשעה שעלה משה למרום, אמרו  ,)דף פ"ח:(במסכת שבת 

הם לקבל מלאה"ש לפני הקב"ה מה לילוד אשה בינינו, אמר ל
תורה בא, אמרו לפניו תנה הודך על השמים עיי"ש, והמפ' כתבו 

דטענת המלאכים  )עיין ספר ראש דוד פרשת בשלח, ובספר שמע יעקב פרשת במדבר(
היתה שהם צריכים לקבל התורה מכח דינא דבר מיצרא עיי"ש, 

ד"ה ולהבין, דל"ש  )דף פ"ו(וכתב בספר ויגד לאברהם על הגש"פ 
כאן דינא דבר מצרא, לפי"מ דאמרינן בשבת דכל השומר שבת 
נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית, וכיון דשבת כבר 
איפקודי במרה ונעשו שותפין עם הקב"ה נדחה לטענתם, משום 
דשותף עדיף ממצרן עיי"ש, אך כ"ז א"ש אי ס"ל דשבת נתנה 

דע"י שמירת שבת  במרה היינו שמירת השבת, אז י"ל דכיון
כהלכתה נעשה שותף במעשה בראשית ליכא כאן דינא דבר 

 מיצרא, משא"כ אי ס"ל דרק הלכות שבת נתנה במרה. 
 

אמנם יש להשיב על טענת המלאכים בקבלת התורה משום דינא 
דלכן קבלו ישראל  )אות קנ"ב(דבר מיצרא, לפימש"כ בשער החצר 

כלשון בני אדם  התורה ולא מלאכי השרת משום דהתורה דברה
ולכן שייך התורה לבני אדם ולא למלאכי השרת עכ"ד, ועיין 

, ולפי"ז י"ל דשבת במרה נצטוו היינו )דף י"ג: מדפה"ס(בספר עזרא 
 .שנצטוו ללמוד הלכות שבת

 
ומעתה מבואר דברי המדרש, דכיון דאמר הכתוב אמרי נא 
אחותי את וגו', דאברהם אבינו סמך על צדקתה של שרה 

ה לה נס, וחזינן דסומכין על הנס, וס"ל דברה תורה שתיעש

כלשון בני אדם, ולפי"ז י"ל דלכן ניתנה התורה לבני ישראל ולא 
להמלאכים, וי"ל דשבת במרה נצטוו היינו רק ללמוד הלכות 
שבת, ומעתה שפיר ילפינן מקרא וחי בהם דפקוח נפש דוחה 
שבת, וגם בספק פקוח נפש אמרינן דדוחה שבת, מכאן 

וחטין לחולה בשבת, היינו כל חולה אפילו אי רק איכא ספק שש
 פקוח נפש ודו"ק.

 
**** 

 
ואיתא במסכת  ויאמר ה' אלקים במה אדע כי אירשנה:

, א"ר אבהו א"ר אלעזר, מפני מה נענש אברהם )דף ל"ב.(נדרים 
שמואל אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים וכו', 

מדותיו של הקב"ה שנאמר במה אדע כי אמר מפני שהפריז על 
אירשנה, ורבי יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי 

  עיי"ש. השכינה שנאמר תן לי הנפש והרכוש קח לך
 

והנבס"ד דריו"ח ושמואל אזלי לשיטתייהו, עפימש"כ הרמב"ן 
להמליץ שאברהם אבינו לא קרא תגר חס ושלום, אלא  ז(-)פרשה ט"ו

י יעשו הכנעני תשובה על עונם ולא ינתן הארץ דשאל פן ואול
לבני ישראל, דהרי מקרא מלא לא בצדקתך וביושר לבבך אתה 
בא לרשת את הארץ כי אם ברשעת הגוים האלה וגו', ולכן חשש 
אברהם אבינו שמא הכנענים יחזרו בתשובה ויתעכב ירושת 

 הארץ עיי"ש. 
 

רינן דתשובה , דכ"ז ניחא אי אמ)בפרשתן(וכתב בספר כסף נבחר 
מהני לבני נח אז שפיר יש לומר דאברהם אבינו בהאי פחדא הוו 
יתיב וכדין שאל, משא"כ אי אמרינן דלא מהני תשובה לבני נח 

כתיב ישא ה' פניו אליך,  )פרשת האזינו(דאיתא במדרש תנחומא כ
אליך נושא פנים כשחוזרים בתשובה ולא לאומות העולם 

 ל אמרו במה אדע עכ"ד.ולפי"ז אין לו תירוץ עעיי"ש, 
 

כתבנו למה מועיל תשובה רק לישראל,  )פרשת נח(ובהואיל משה 
, שהביא כמה טעמים )מאמר ב' אות ה'(]ועיין בבני יששכר חודש סיון 

 )דף נ"ט. מדפה"ס(, לפימש"כ בספר ברית שלום פרשת כי תשא [ע"ז
לפרש מה שאומרים בתפילת אל מלך יושב על כסא רחמים וכו' 
מוחל עונות עמו מעביר ראשון ראשון וכו', דאיתא במסכת ע"ז 

המערה יין נסך מצרצור קטן לבור אפילו כל היום כולו  )דף ע"ג.(
דיין נסך  )סי' קל"ד סעיף א'(קמא קמא בטל עיי"ש,  ואיתא ביו"ד 

אה בכל שהוא, במה דברים שנתערב ביין של היתר אוסר בהנ
אמורים כשהורק היין המותר על טיפה של יין נסך, אבל אם 

, אפילו עירה )היתר(עירה יין נסך מצרצור קטן לתוך הבור של יין 
  .כל היום, ראשון ראשון בטל וכו' עיי"ש

 
ונודע שיטת הרא"ש בפרק גיד הנשה דאם נתערב דבר מועט של 

אכילה ואפילו אותו חתיכה איסור בתוך של היתר הכל מותר ב
של איסור מותר לאכול דמאחר שנתבטל ברוב נהפך אותו איסור 
ונעשה היתר לגמרי כי כן גזרת הכתוב עיי"ש, וזה י"ל גם בנידון 



 

 ז 

דידן, דהקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו הרוצה לזכות את בריותיו, 
ולהרבות הזכיות על העונות, לכן כשרואה הקב"ה שהזכיות 

ושקולים הם, נוטל כל הזכיות בבת אחת ונותן והעונות שוים 
לתוך המדה, ואח"כ נותן לתוכו העונות כל אחת ואחת בפני 
עצמה, כדי שיהיה ראשון ראשון בטל, ויתהפכו העונות לזכיות 
שמתבטלים ברוב, וכדקיי"ל כל איסורין שבתורה חד בתרי בטל, 
וזהו הכונה מוחל עונות עמו, והאיך, על ידי מעביר ראשון 

ראשון, היינו דנותנן באופן שיהא קמא קמא בטל בזכיות  
 ומבטלו עכ"ד.

 
ובשער  )יו"ד סי' ס"ב מ"ז סק"א(והנה נודע מה שכתב הפרמ"ג 

דבבן נח לא מהני ביטול ברוב, דאחרי  )פ"א חקירה ג'(התערובות 
רבים להטות בישראל נאמרה ולא בבן נח עיי"ש, ולפי"ז א"ש 

יון דכל הטעם דתשובה מהני הוא למה לא מהני תשובה לב"נ, כ
ע"י שהקב"ה מבטל העונות ברוב, א"כ תינח בישראל דנוהג 
בהם דין רוב ומיעוט ושייך בהו ביטול ברוב, משא"כ בב"נ דלא 

 מהני ליה ביטול ברוב, גם תשובה לא מהני להו.
 

דהא אי בבן נח מהני  )סי' כ"ד(אך כתב בשו"ת ברית אברהם יור"ד 
י מה שאמרה תורה הלך אחר הרוב, היינו רוב או לא, תליא א

דגם אם יש רוב נשאר ספק, אלא שהתורה התירה לנו ספק זה 
מדין אחרי רבים להטות, ]וכדעת הר"ש מפליזי המובא בשיטה 

גבי עשירי ודאי ולא עשירי ספק[ דלפי"ז  )דף ו:(מקובצת ב"מ 
דוקא בישראל דגלי לן קרא אמרינן כן, משא"כ בבן נח דלא גלי 

, הוי כמו כל ספק דאסור לבן נח, כמו שכתב במלא הרועים קרא
, אבל אם נאמר כדעת הראשונים הסוברים דדין )ערך ב"נ אות כ"ב(

אחרי רבים להטות הוא דין ודאי, שהספק נתברר לנו ע"י הרוב, 
 גם בב"נ אזלינן בתר רוב עכ"ד.

 
כתב לבאר  ,)אות ב'(קונטרס רוב וספק  )ח"א(והנה בשו"ת שם אריה 

הטעם דאין הולכין בממון אחר הרוב, לפימש"כ התומים 
ליישב קושית המהר"י באסאן, אמאי  )סי' כ"ג(בקונטרס תקפו כהן 

אמרינן ספיקא ממונא לקולא הא איכא ספיקא דאיסור גזל 
לאידך, ותי' דכך הוא ההלכה שנאמר דהמוציא מחבירו עליו 

א, נשאר הראיה, ואם אין התובע יכול להוכיח שממון זה שלו הו
הממון ביד המוחזק והרי הוא שלו לגמרי, וכהא דדרשינן 

לענין ממזר ודאי ולא ממזר ספק, וכן  )דף ע"ג.(במסכת קידושין 
עשירי ודאי ולא עשירי ספק,  )דף ז.(גבי מעשר בהמה במסכת ב"מ 

ה"נ בלא תגזול דרשינן לא תגזול ודאי ולא ספק, והיינו דהתורה 
ון והמוציא מחבירו עליו הראיה אמרה דמספק אין להוציא ממ

עיי"ש, וי"ל דהיינו טעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב, משום 
דלכן בקפץ  )שם(דגם רוב הוי ספק כדברי השיטמ"ק במסכת ב"מ 

אחד מן המנויין לתוכן לא אמרינן דליבטל ברובא, משום 
דעשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק ורוב עדיין הוי ספק 

"ה אין הולכין בממון אחר הרוב דסו"ס הוי עדיין עיי"ש, משו
ספיקא, וספק ממון לא אסרה תורה כלל, והביא מתרומת הדשן 

דלזה אין הולכין בממון אחר הרוב משום דהמוציא  )סי' שמ"ט(

מחבירו עליו הראיה ורוב ל"ה ראיה, וביאור הדברים דכיון 
מון דרוב עדיין הוי ספק לכך ל"ה ראיה ומשו"ה א"א לילך במ

 אחר הרוב. 
 

)סי' ועפי"ז י"ל דרב ושמואל לשיטתייהו אזלי, עפימש"כ הפליתי 

אם הולכין  )דף פ"ה.(דרב ושמואל דפליגי במסכת יומא  ס"ג סק"א(
בפקוח נפש אחר הרוב, פליגי בהאי סברא, דרב ס"ל דרוב הוי 
ודאי ולכן הולכין בפק"נ אחר הרוב, ושמואל ס"ל דרוב עדיין 

אין הולכין בפק"נ אחר הרוב עיי"ש, ולהנ"ל הוי ספק משו"ה 
מבואר דרב לשיטתיה דרוב הוי ודאי משו"ה ס"ל דגם בממון 
הולכין אחר הרוב, משא"כ שמואל לשיטתיה דרוב עדיין הוי 
ספק משו"ה ס"ל דאין הולכין בממון אחר הרוב, דכיון דרוב הוי 
ספק לא הוי ראיה והמוציא מחבירו עליו הראיה ובלא"ה הוי 

תר גמור עכ"ד, מבואר מזה דאי ס"ל הולכין בממון אחר הי
הרוב, והוא משום דרוב הוי ודאי, לכן י"ל דס"ל דרוב וקרוב 
הולכין אחר הרוב, משא"כ אי ס"ל דאין הולכין בממון אחר 
הרוב, משום דס"ל דרוב עדיין הוי ספק, לפי"ז י"ל דרוב וקרוב 

 הולכין אחר הקרוב.
 

, מעשה בבני ברק, באחד קנ"ד.( )דףואיתא במסכת בבא בתרא 
שמכר בנכסי אביו ומת, ועמדו עליו בני משפחה וערערו לומר 

)דנכסי בחזקת יורשין קיימי ולא באו עדיין ליד לקוחות ואתו קטן היה בשעת מיתה 

לקוחות וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאום מן המת והיורשין עוררין ומשיבין דבר ללקוחות 

קטן היה קרובינו בשעת מיתה וקיי"ל דאינו יכול למכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים ולא ואומרים 

ושאלו  )לקוחות(, ובאו נוציא הנכסים מחזקתינו והלקוחות לא מצאו עדים שיאמרו גדול היה(
את ר' עקיבא מהו לבודקו, אמר להם אי אתם רשאים לנוולו וכו' 

 עיי"ש.
 

אמר למה יש לנו לומר שהוא והקשו התוס' ד"ה ועוד, ואם ת
 )דף מ"ח.(קטן כיון שהגיע לכלל שנותיו, והא אמרינן במסכת נדה 

קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה, חזקה הביאה 
וחחו"מ  )סי' ס"א(סימנים עכ"ק, והקשה בשו"ת נוב"י חאבהע"ז 

, דאיך יהני הך חזקה להוציא ממון, דהרי אף לחליצה )סי' ד'(
 )דף מ"ו(ולא אמרינן הך חזקה כדאיתא במסכת נדה  מחמירים

 )אות כ"ח(בקונטרס רוב וספק בממון  )ח"א(עיי"ש, ובשו"ת שם אריה 
ד"ה ר"י ור"ל כתבו, דאזלינן בתר רוב  )שם(הקשה, דהלא התוס' 

אנשים דמביאים שני שערות בזמנם עיי"ש, מבואר מדבריהם 
ס' דנסמוך על דהך חזקה הוי רק מכח רוב, א"כ מאי הקשו התו

הך חזקה, הלא אין הולכין בממון אחר הרוב, ודוחק לומר 
 דקושית התוס' הוא לרב דס"ל הולכין בממון אחר הרוב עכ"ק.

 
, מה )ד"ה קמ"ל(הקשו התוס'  )דף כ"ז:(וכתב לתרץ, דהנה במסכת ב"ק 

טעם אין הולכין בממון אחר הרוב, ליתי בק"ו מדיני נפשות, 
ור' יאשיה מייתי לה בק"ו מדיני  )דף ג:(ן כדאמרינן בפ"ק דסנהדרי

נפשות, ומה דיני נפשות דחמירי אמר רחמנא זיל בתר רובא דיני 
ממונות לא כל שכן, ואפילו רובא דליתיה קמן אזלינן בדיני 

  .עכ"ק )דף ס"ט.(נפשות בתר רובא כדאיתא במסכת סנהדרין 



 

 ח 

לתרץ,  )סי' ב'(וכתב בספר בית אפרים בקונטרס התשובות 
בשלמא לענין דיינים שפיר למידין מק"ו כיון דבדיני נפשות ד

איכא קרא דאחרי רבים להטות, אבל רובא דליתיה קמן דלא 
ידעינן מקרא רק מהלכה למשה מסיני כמש"כ רשיז"ל במסכת 

ד"ה פסח, לא מהני הק"ו דאין דנין ק"ו מהלכה  )דף י"ב.(חולין 
 עכ"ד הבית אפרים.

 
והנה הא מילתא דאין למידין ק"ו מהלכה מקורו הוא ממסכת 

 ,דנתי לפני ר' אליעזר ,בי עקיבאאמר ר דאיתא שם, )דף נ"ו:(נזיר 
מה אם עצם כשעורה שאינו מטמא אדם באוהל, הנזיר מגלח על 
מגעו ועל משאו, רביעית דם שהוא מטמא אדם באוהל אינו דין 
שיהא הנזיר מגלח על מגעה ועל משאה, אמר לי מה זה עקיבא 

, וכשבאתי והרציתי הדברים )שאין דנין ק"ו מהלכה(אין דנין כאן מק"ו 
אלא כן אמרו הלכה עכ"ל אמר לי יפה אמרת  ,לפני ר' יהושע

  .המשנה
 
ובפ"ח דטהרות  )משנה ב'(ובביאור הגר"א על משניות פ"ג דידים ]

כתב דר"ע ור"א ור"י פליגי אי דנין ק"ו מהלכה או אין  )משנה ז'(
דנין, דר"א ס"ל אין דנין ק"ו מהלכה, ור"ע ור"י ס"ל דדנין ק"ו 

ודה לר"א דר"ע לא ה )דף י"ח(מהלכה, ועיין בשיטה מקובצת ב"ק 
דר"ע ס"ל דנין ק"ו  )סי' ט"ו(עיי"ש, וכ"כ בשו"ת ר' חיים כהן 

 )סי' ק"י(מהלכה ולא הודה לר"א, וע"ע בספר באר יעקב יור"ד 
 , [)סי' נ"ב אות ה'(ובשו"ת בית יצחק יור"ד ח"א 

 
שפיר יש לילך בממון ג"כ  ולפי"ז ר"ע דס"ל דדנין ק"ו מהלכה

נפשות, דהלא הוא ס"ל אחר הרוב, דיש ללמוד מק"ו מדיני 
דדנין מהלכה, ולפי"ז התם במסכת בבא בתרא דבאו הלקוחות 
לפני ר"ע, שפיר הקשו התוס' דלר"ע לשיטתו קשה למה צריך 
בדיקה דהא איכא חזקה דהביא שערות והוא חזקה מכח רוב, 
ולר"ע שפיר יש לילך אחר הרוב אף בממון מק"ו דדיני נפשות 

 עכ"ד השם אריה.
 

בעלי חיים נדחין או  ,בעי ר' אליעזר ,)דף כ"ז.(כריתות  'מסואיתא ב
הרי כמה שנים גדל זה בינינו ולא שמע הלכה זו  ,לא, א"ר יוחנן

, מכלל דר' יוחנן אמרה, אין דאמר ר' יוחנן בהמה של )בתמיה(ממני 
שני שותפין הקדיש חציה וחזר ולקח חציה והקדישה, קדושה 

יוצא בה, שמע מינה ואינה קריבה ועושה תמורה ותמורתה כ
דס"ל בעלי חיים נדחין, וכתב רש"י ד"ה בעלי חיים, ואי קשיא 

חטאת שכיפרו בעליה מתה  )תמורה דף כ"א:(לפשוט ליה מדקיי"ל 
  .אלמא נדחין, הלכה למשה מסיני הוא ואין למידין ממנה עיי"ש

 
, דמשמע מדברי )דף נ"ו. מדפה"ס(מקור חכמה עמ"ס תמורה  'וכתב בס

זה אי בעלי חיים נדחין או אין נדחין תליא אי למידין רשיז"ל ד
מהלכה או אין למידין, דמאן דס"ל נדחין ס"ל דלמידין מהלכה, 
משא"כ מאן דס"ל אינן נדחים ס"ל דאין למידין מהלכה עיי"ש, 

 דס"ל בעלי חיים נדחין ס"ל דלמידין מהלכה, בי יוחנןולפי"ז ר
 הרוב.ס"ל דהולכין בממון אחר  בי יוחנןוי"ל דר

ולפי"ז י"ל דשמואל וריו"ח אזלי לשיטתם, דהנה מה דאמר 
שמואל שנענש בשביל שאמר במה אדע, זהו רק אי לא מהני 
תשובה לבני נח, ומעתה שמואל לשיטתו דס"ל אין הולכין 

ומעתה משום דס"ל דרוב עדיין הוי ספק, בממון אחר הרוב, 
ביטול ברוב,  בב"נ לא מהני ליהבב"נ לא אזלינן בתר רוב, וכיון ד

, ולכן ס"ל דנענש על שאמר במה אדע, גם תשובה לא מהני להו
משא"כ ריו"ח לשיטתו דס"ל דדנין ק"ו מהלכה, ולפי"ז שפיר יש 
לילך אחר הרוב אף בממון מק"ו דדיני נפשות, וס"ל דרוב הוא 
ודאי, וגם בב"נ אזלינן בתר רוב, ולפי"ז י"ל דמהני תשובה לבני 

אברהם אבינו בהאי פחדא הוו יתיב וכדין נח, ושפיר יש לומר ד
 שאל, ולכן ס"ל דנענש על שלא קיבל הגרים ודו"ק.

 
**** 

 
ואיתא בפסיקתא  ויאמר ה' אלקים במה אדע כי אירשנה:

ויען ה' את איוב מן וז"ל,  )אות ג'(פיסקא אחרי מות  )פרשה מ"ח(רבתי 
א(, דבר אחר, מכל שער ושער שבראשו -הסערה )איוב ל"ח

קב"ה משיח עצמו עמו, אמר  לו הקב"ה למי אתה היה ה
קורא תגר שהיגיעוך היסורים, שמא אתה גדול מן האדם 
יציר כפי, שעל מצוה אחת שביטל גזרתי עליו מיתה ועל 
תולדותיו ולא קרא תגר,  אלא גדול אתה מן אברהם 
שניסיתי אותו כמה נסיונות, על שאמר במה אדע, אמרתי לו 

)מובא בראש עיי"ש,  זרעך ולא קרא תגר וכו'ידוע תדע כי גר יהיה 

 והוא פלאי. דוד פ' בראשית דף כ"א מדפה"ס(
 

א"ר אבהו א"ר אלעזר,  )דף ל"ב.(והנבס"ד, דאיתא במסכת נדרים 
מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים 

שמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של ועשר שנים וכו', 
אדע כי אירשנה, ורבי יוחנן אמר שהפריש  הקב"ה שנאמר במה

בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה שנאמר תן לי הנפש 
  עיי"ש. והרכוש קח לך

 
כתב, דאי אמרינן  )דף מ: מדפה"ס(ובספר שתי ידות פרשת שמות 

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא לא חטא אברהם באמירת במה 
אדע, דאמר באיזה זכות יזכו לארץ ישראל עיי"ש, וכ"כ בזרע 

 עיי"ש. )דף ק"פ.מדפה"ס(, ובהגדש"פ ברית מטה משה )פרשת תבא(בירך 
 

, ר' יעקב אומר, אין לך כל מצוה )דף ל"ט:(קידושין מסכת ואיתא ב
תורה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים ומצוה שכתובה ב

, בכיבוד אב )באותו מתן שכר להודיעך שאין מתן שכר אלא לעולם הבא(תלויה בה 
ואם כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, בשילוח הקן 
כתיב למען ייטב לך והארכת ימים, הרי שאמר לו אביו עלה 

ם ונטל את לבירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה ושלח את הא
הבנים, ובחזירתו נפל ומת, היכן טובת ימיו של זה והיכן 
אריכות ימיו של זה, אלא למען ייטב לך לעולם שכולו טוב, 

למען  )דף מ.(ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך, ורבנן ס"ל 
 ייטב לך בעוה"ז, ולמען יאריכון ימיך לעוה"ב עיי"ש. 



 

 ט 

דר' כתב,  )אות ב'(בעמק הלכה  )פרשת יתרו(ובספר המדרש והמעשה 
דרבנן יעקב ורבנן פליגי אי דברה תורה כלשון בני אדם או לא, 

ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ ליכא לפרש שניהם 
על עוה"ב, דתרי קראי על עוה"ב למה לי, וע"כ דלמען ייטב לך 
בעוה"ז ולמען יאריכון ימיך לעוה"ב, וא"כ ע"כ דיש שכר מצוה 

עלמא, ור' יעקב ס"ל דדברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ בהאי 
י"ל דשניהם קאי על עוה"ב, ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא 

 עכ"ד עיי"ש.
 

וכתב בספר עמודיה שבעה דיעקב נתגלגל באיוב ובאו היסורים 
וכתב בספר  על איוב כדי לתקן החטא דשתי אחיות עיי"ש,

, כל ערוה )דף נ"ז:(ן , דאיתא במסכת סנהדרי)שער י"ז(שערי שמים 
שבית דין של ישראל ממיתין עליה, בן נח מוזהר עליה, אין בית 

)כגון חייבי כריתות אחותו ואחות אביו ואחות אמו דין של ישראל ממיתין עליה 

, אין ב"נ מוזהר עליה דברי ר' מאיר ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואחות אשתו(
ה עריות בבני נח מעל כן יעזב איש וגו' והתם חייבי מיתות )ר' מאיר אליבא דר' עקיבא אמרה דנפקי לי

שאין בית דין  )כגון כל חייבי כריתות(, וחכ"א הרבה עריות יש הוא דכתיבי(
)דלרבנן אתרבו בני נח של ישראל ממיתין עליהן, ובן נח מוזהר עליהן 

ל עיי"ש, ולפי"ז י" מאיש איש לכל האמור בפרשה ור"מ לא דריש איש איש לרבויי(
דיעקב ס"ל כר' מאיר דאין ב"נ מוזהר על זה, וכיון שהיה 
להאבות דין ב"נ כמש"כ בפרשת דרכים, הותר ליעקב לישא 

 שתי אחיות עכ"ד.
 

ד"ה ולבאר, דפלוגתת ר"מ וחכמים תליא  )שער ט"ז(אמנם כתב שם 
אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, דר"מ ס"ל דברה תורה 

ש איש, ולא איתרבי ב"נ לחייבי כלשון בני אדם ולא דרשינן אי
כריתות, וחכמים ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם ומרבינן 

 מאיש איש דב"נ הוזהרו אף בעריות שיש בו כרת עיי"ש.
 

ובזה יבואר המדרש, דאיוב היה קורא תגר על היסורין, דאין 
לומר דהוא בשביל שיעקב נשא שתי אחיות, דאי ס"ל דברה 

לא חטא יעקב באיסור שתי אחיות, וע"ז תורה כלשון בני אדם 
אמר לו הקב"ה, שמא אתה גדול מאברהם שנענש על שאמר 
במה אדע, כיון דשכר מצוה בהאי עלמא איכא, וס"ל לא דברה 
תורה כלשון בני אדם, וא"כ איכא חטא דשתי אחיות, ולכן אתה 

 סובל היסורים ודו"ק.  
 
 

ליץ שאברהם אבינו להמ ז(-)פרשה ט"ועוי"ל, עפימש"כ הרמב"ן  ב(
לא קרא תגר חס ושלום אלא דשאל פן ואולי יעשו הכנעני 
תשובה על עונם ולא ינתן הארץ לבני ישראל דהרי מקרא מלא 
לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את הארץ כי אם 
ברשעת הגוים האלה וגו', ולכן חשש אברהם אבינו שמא 

 יי"ש. הכנענים יזחרו בתשובה ויתעכב ירושת הארץ ע
 

דכ"ז ניחא אי אמרינן דתשובה  )בפרשתן(וכתב בספר כסף נבחר 
מהני לבני נח אז שפיר יש לומר דאברהם אבינו בהאי פחדא הוו 

יתיב וכדין שאל, משא"כ אי אמרינן דלא מהני תשובה לבני נח 
כתיב ישא ה' פניו אליך,  )פרשת האזינו(דאיתא במדרש תנחומא כ

אליך נושא פנים כשחוזרים בתשובה ולא לאומות העולם 
 ולפי"ז אין לו תירוץ על אמרו במה אדע עכ"ד.עיי"ש, 

 
, שכתב הטעם דלא מהני תשובה לב"נ  )אות רי"ז(ועיין בעיר דוד 

, ששה דברים קדמו ס"ד(-)פרשה אדאיתא במדרש בראשית רבה 
א הכבוד האבות וישראל ובית לבריאת העולם, התורה והכס

המקדש ושמו של משיח, רבי אהבה ברבי זעירא אמר אף 
מה שהוא אחר בריאת העולם אינו יכול התשובה עיי"ש, ו

וכל הבריות נבראו  ,עולםהלשלוט בדבר שהוא קודם בריאת 
עולם לכך אינו מועיל להם תשובה, משא"כ האחר בריאת 

שייך להם תשובה  עולם שפירהבישראל שנבראו קודם בריאת 
 עיי"ש.

 
 אך הא מילתא דתשובה קדמה לעולם תליא בפלוגתא, דאיתא

, ר' וכו' ששה דברים קדמו לעולם  )שם(בראשית רבה במדרש 
אמר אף התשובה שנאמר בטרם הרים ילדו  עיראזבי אהבה בר

ותאמר מאותה שעה תשב אנוש עד דכא ותחולל ארץ ותבל, ו
ד"ה אף  )שם סי' ה'(ה תואר עיי"ש, וכתב ביפשובו בני אדם 

לא דריש סמוכין  הת"קד ,דפליגי אי דרשינן סמוכיןהתשובה, 
ולכן לא  ותשב אנוש עד דכא אינו דבוק עם בטרם הרים ילדו,

ור' אהבה בר"ז ס"ל  מני דגם תשובה קדמה לבריאת העולם,
דדרשינן סמוכין וכתוב בטרם הרים יולדו וכו' תשב אנוש עד 

 בה קודמת לבריאת העולם עכ"ד.דתשו הנע מידכא שמ
 
בספר עמודיה שבעה דיעקב נתגלגל באיוב ובאו  הבאנו מש"כו

אך  היסורים על איוב כדי לתקן החטא דשתי אחיות עיי"ש,
דליעקב היה מותר ב' אחיות , )סי' תרצ"ו(הרדב"ז בשו"ת  לפימש"כ

שהיה מהמרכבה משכינה הקדושה וצורתו חקוקה בכסא הכבוד 
 ,א"ר אחא א"ר אלעזר ,(.)דף י"חונקרא אל, כדאיתא במסכת מגילה 

שנאמר ויצב שם מזבח ויקרא  ,מנין שקראו הקב"ה ליעקב אל
ויקרא  ,לאיעקב  הדאי ס"ד למזבח קרא לי ,ל אלקי ישראלאלו 

 ,לאומי קראו  ,לאאלא ויקרא לו ליעקב  ה,לילו יעקב מיבעי 
דאיסור עריות הוא משום וכיון אלקי ישראל ע"כ הגמ', 

דבפמליא של מעלה הוי זיווגי המדות בבחינת עריות כביכול, 
בבחינת  הואסור להשתמש בשרביטו של מלך, וכיון שיעקב הי

אל הותר לו להשתמש בשרביטו של מלך, ושפיר נשא שתי 
 אחיות עכ"ד.

 
ויקרא לו  ,אמר ריש לקיש ,איתא ח(-)פרשה ע"טאמנם בב"ר וישלח 

אמר אתה אלו"ה בעליונים ואני אלו"ה  ,ל אלקי ישראלא
אפילו חזן הכנסת  ,בתחתונים, ר' הונא בשם ריש לקיש אמר

מחר  ,אינו נוטל שררה לעצמו ואתה היית נוטל שררה לעצמך
, ועיין בתך יוצאה ומתענה הה"ד ותצא דינה בת לאה עיי"ש

דאי דרשינן סמוכין  ,בילקוט הגרשוני ח"ה בהשמטות שכתב
ל דבזה אמסתבר טפי לדרוש כר"ל שיעקב קרא לעצמו  ,בכה"ת



 

 י 

, מבואר מזה דאי מובן הסמיכות של ותצא דינה בת לאה עיי"ש
דרשינן סמוכין אז אמרינן דיעקב בעצמו קרא לו אל, ואיכא 

ב כדי לתקן החטא חטא דשתי אחיות, ולכן באו יסורים על איו
 דשתי אחיות.

 
ובזה יבואר המדרש, דאיוב היה קורא תגר על היסורין דאמאי 
הם באים עליו, דאין לומר בשביל חטא דשתי אחיות, דהלא כיון 
דיעקב אקרי אל ליכא איסור דשתי אחיות, ע"ז אמר לו הקב"ה, 
הלא אברהם אבינו נענש על שאמר במה אדע, ומשום דלב"נ לא 

תשובה, והטעם משום דתשובה קדמה לעולם ודרשינן מהני 
סמוכין, ולפי"ז יעקב בעצמו קרא לו אל, ואיכא חטא דשתי 

 אחיות ודו"ק.
 
 
, )דרוש נ' ענף ג'(עוי"ל, עפימש"כ בספר שפע חיים ירח האיתנים  ג(

די"ל שאיוב סבל יסורים לכפר על הפגם על מה שאמר יעקב 
, ויחר אף יעקב ברחל (ב-)פרשה ללרחל כדכתיב בפרשת ויצא 

ויאמר התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן, שדקדק עמו 
, אמר לו ז(-)פרשה ע"אהקב"ה על כך, כדאיתא בבראשית רבה 

  הקב"ה כך עונים את המעיקות וכו' עיי"ש, וביאר בנזר 
הקודש, דלנשים מרות נפש שהם בצרה ובצער אין ראוי 

וגז עיי"ש, כמו שמצינו להשיבם אלא דברי נחמה ולא דברי ר
באלקנה שדיבר על לב חנה כשבכתה וכעסה, ולפי שלא השיבה 
דברי נחמה כשאמרה הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי דמי שאין 
לו בנים חשוב כמת, ולכן נענש איוב במדה כנגד מדה שמתו כל 

 בניו ובנותיו.
 
שער המים כתב לפרש דברי רחל  )פרשת ויצא(ובספר חוט המשולש  

ואם אין מתה אנכי, ותשובתו של יעקב אליה, עפי"מ דאיתא 
, דכל מי שאינו עוסק בפו"ר חייב מיתה )דף ס"ד.(במסכת יבמות 

עיי"ש, ורחל סברה שגם האשה מצווה על מצות פו"ר כמו 
 האיש, ולכן אמרה הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי, כי מי 

ר כוונתה שאינו עוסק בפו"ר חייב מיתה, ולכן בא יעקב לסתו
ואמר, התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן, הלא ממך 
מנע ולא ממני, ואשה אינה מצווה על מצות פו"ר כלל עכ"ד 

 החוט המשולש.
 

האיש מצווה על פו"ר אבל לא  ,תנן (:)דף ס"הובמסכת יבמות 
האשה, רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר ויברך 

ובגמרא איתא מנה"מ, אמר  ,אותם אלקים ויאמר להם פרו ורבו
ר' אילעא משום ראבר"ש אמר קרא ומלאו את הארץ וכבשוה 
איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבש, ופריך אדרבה וכבשוה 

ספר חמן בר יצחק וכבשה כתיב עיי"ש, ובתרתי משמע אמר רב נ
דפליגי אי יש אם למקרא או יש אם כתב,  )סוף דרוש י"א( דורש לציון

דס"ל דעל שניהם הוא אומר פרו  רוקהבן בחנן יו' למסורת, דר

ורבו, הוא משום דס"ל יש אם למקרא וכבשוה קרינן וגם אשה 
מצווה אפו"ר, והת"ק ס"ל דיש אם למסורת וכבשה כתיב ואשה 

 אינה מצווה אפו"ר עיי"ש. 
 

כתב דכוונת אאע"ה היתה  )פ' אמור(ובספר משנת רבי אליעזר 
כתב דאברהם לא שאל  )פרשת לך(באמרו במה אדע, דהחזקוני 

ת הארץ, אלא היה דואג על הבטחה זו מהקב"ה אות על הבטח
שכל הבטחותיו של הקב"ה הם על תנאי אם יקיימו מצוותיו, 
ולכן בקש הברית מאת הקב"ה שהרי שבועותיו הם בלא תנאי 
עכ"ד, ולכאורה היכן מצינו שהבטחת הקב"ה היה בתנאי שיהיו 

כי את כל  ט"ו(-)פרשת לך י"גבניו ראויים לכך, הלא הבטחת הקב"ה 
שר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם נאמרה הארץ א

ויאמר אלקים זאת  י"ג(-)פרשה טבסתמא, וי"ל דכתיב בפרשת נח 
אות הברית אשר אני נתן בני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר 
אתכם לדרת עולם, וכתב רשיז"ל וז"ל, נכתב חסר שיש דורות 
שלא הוצרכו לאות לפי שצדיקים גמורים היו כמו דורו של 

זקיהו מלך יהודה ודורו של ר' שמעון בן יוחאי עכ"ל, הרי דכל ח
מקום דכתיב דרת חסר יש לפרש דלמעוטי שלא כל הדורות 
העתידין שווין בכך, ומעתה גם לגבי הבטחת נחלת הארץ 

והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין  ז(-)פרשה י"זדכתיב בפרשת לך 
קים ולזרעך זרעך אחריך לדרתם לברית עולם, להיות לך לאל

אחריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ 
כנען וגו', דכתיב לדרתם חסר וי"ו, יש לפרש שלא יהיו כל 
הדורות שווין בה, דרק כאשר יהיו צדיקים גמורים יזכו לרשת 
את הארץ, ולכן שאל אברהם אבינו במה אדע שבניי יהיו 

צדיקים ולא יזכו בארץ,  צדיקים וירשנו, דלמא ח"ו לא יהיו בני
וכתב שם דכ"ז אתיא אי ס"ל יש אם למסורת ודייקינן לדרתם 
חסר כתיב וי"ל דלא חטא אאע"ה במה ששאל במה אדע, 
משא"כ אי ס"ל יש אם למקרא אז לדורותם מלא קרינן ולא 

 ממעטינן שלא יהיו כל הדורות שווין עיי"ש.
 

ת על ומעתה יבואר דברי המדרש, דאיוב היה לו תרעומו
היסורים, משום דס"ל יש אם למסורת ונשים אינן מצווין על 
מצות פו"ר, ולפי זה כדין השיב יעקב לרחל, ולא מגיע לו 
להתייסר על כך, על זה השיב לו הקב"ה, דז"א, דהלא אברהם 
אבינו נענש על מה שאמר במה אדע, משום דס"ל יש אם 

רחל למקרא, ומעתה אשה חייבת במצות פו"ר, ומעתה צדקה 
בדבריה ואם אין מתה אנכי, וחשב ה' עון ליעקב מה שחרה אפו 

 בה, וכדין הוא היסורים שבאים עליך ודו"ק. 
 
 
 

 hoilmoshe@gmail.com להערות:

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