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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה': וארא אל 
די ושמי ה' לא -אברהם אל יצחק ואל יעקב בקל ש

אמר ר'  ,תניא ,)דף קי"א.(נהדרין סמסכת ב איתאו נודעתי להם:
ם, מצריאחת נכנסתי לאלכסנדריא של  פעם ,אלעזר ברבי יוסי

בא ואראך מה עשו אבותי  ,מצאתי זקן אחד ואמר לי
מהם מעכו בבנין  ,מהם הרגו בחרב ,טבעו בים מהם ,לאבותיך

)שכשראה ועל דבר זה נענש משה רבינו  , )היו בונין אותם במקום לבנים(

ומאז באתי אל , שנאמר שנעשה לישראל כך התחיל להתרעם ולהרהר לפני הקב"ה(
חבל על  ,אמר לו הקב"ההרע לעם הזה, פרעה לדבר בשמך 

על גדולים שאבדו ואיני יכול למצוא חסידים )הפסד גדול יש  דאבדין ולא משתכחין

הרי כמה  ,אחרים כמותם שאין אתה כאברהם יצחק ויעקב שלא הרהרו אחרי מדותי(
ליתי על אברהם יצחק ויעקב באל שקי ולא הרהרו פעמים נג
קום  ,לאברהםאמרתי  ,ולא אמרו לי מה שמך ,על מדותי

התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה, בקש מקום 
בד' מאות שקל כסף ולא  קבור את שרה ולא מצא עד שקנהל

ואתה אמרת לי מה שמך בתחלה, , וכו' דותיהרהר על מ
ך עיי"ש, והצל לא הצלת את עמ )הרהרת על מדותי ואמרת(ו ועכשי

ובספר כסף נבחר הלך לבאר השייכות בין מה שלא הרהר 
אברהם על מדותיו של הקב"ה בהבטחת הארץ, למה שלא 

 שה לומר למה הרעתה.היה לו למ
 

כוונת משה באמרו ומאז באתי אל והנבס"ד, דלכאורה י"ל ד
פרעה הרע לעם הזה והצל לא הצלת, טענתו היתה על קושי 
השעבוד שהרע לעם, ולזה טען שאם בא להשלים הזמן של ד' 

דאיתא  ,מאות שנה, למה עדיין והצל לא הצלת, אך ז"א
אמר רב חמא בר אמר רבא בר מחסיא  ,)דף י:(שבת מסכת ב

גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל 
משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, 
נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, וכתבו 

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

ולפי"ז ליכא דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, 
 למימר דקושי השעבוד השלים הזמן.

 
לפרש הקרא ויבא יוסף את כתב  )פרשת וישב(יציב פתגם ספר בו

דבתם רעה אל אביהם, דיש לבאר מחלוקת יוסף עם אחיו 
בדים, דהנה במה שהיו מזלזלים בבני השפחות לקרותם ע

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

דהבא  )סי' רס"ז ס"ט(כדין הנושא שפחתו, לדעת הסוברים ביור"ד 
על שפחתו נשתחררה, דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת 

י יעקב שנשא זנות ומסתמא שחררה, ושכן צריך לומר גב
שפחת רחל ולאה עיי"ש, ולכן כיון שבהכרח צ"ל שנשתחררו 
השפחות, ע"כ הוכיח יוסף את אחיו שהיו מזלזלים בהם 
לקרותם עבדים, וזהו מ"ש הכתוב ויבא יוסף את דבתם רעה 
אל אביהם דייקא, שדבתם שהם קורים להם עבדים הוי רעה 

אביהם  "ו עבראל אביהם, דכיון דס"ל שלא נשתחררו א"כ ח
  .באיסור נישואי שפחה

 
גבי אברהם  )אות מ"ט(אך לפימש"כ בספר אור תורה פרשת לך 

שנשא את הגר, דאצ"ל דמסתמא שחררה, דאף אם לא שחררה 
מ"מ כיון דעדיין לא קיים מצות פו"ר, אמרינן דאתי עשה 

העיר ל אך יש, עיי"ש דפו"ר ודחי הל"ת דלא יהיה קדש
ד"ה לישא, ובמסכת גיטין  ף ב:()דממש"כ התוס' במסכת חגיגה 

ד"ה לישא, גבי חציו עבד וחציו בן חורין, דלא אמרינן  )דף מ"א.(
דעשה דפו"ר ידחה לל"ת דלא יהיה קדש, משום דלא הוי 
בעידנא, דהרי על הלאו עובר משעת העראה, והעשה לא 

בגמר ביאה עיי"ש, א"כ לא שייך לומר עשה דוחה  מקיים אלא
 .השפחות, וע"כ ששחרר את ל"ת

 
, עשה דדחי לא תעשה )דף ד.(דאיתא במסכת יבמות אך י"ל, 

)ודרשינן גרידא מנלן, דכתיב לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך 

וכו', ואמר רב יוסף  סמוכין ושרינן כלאים בציצית אלמא אתי עשה ודחי לא תעשה(
אפילו לר' יהודה דבעלמא לא דריש סמוכים הכא דריש כיון 

', ואיכא אריכות בגמ' שם אמאי מופנה, דמופנה הוא וכו
מסיק הגמ', לימא קרא לא תלבש שעטנז, צמר  )דף ה:(ולבסוף 

ופשתים יחדיו למה לי, שמע מינה לאפנויי, ואכתי מיבעיא 
)שתוחב ליה לתוכף שתי תכיפות חיבור ותכיפה אחת אינו חיבור 

ור בפחות משתי תכיפות להכי תחיבה אחת במחט וחיבר כלאים בגד צמר ובגד פשתים יחד אינו חיב

, א"כ לכתוב רחמנא לא תלבש צמר כתיב יחדיו עד שיחברם יחד יפה(
ופשתים יחדיו, שעטנז למה לי שמע מינה לאפנויי, ואכתי 

)מן התורה אינו חייב עד שיהיה הצמר מיבעי ליה עד שיהא שוע טווי ונוז 

י"ש , אלא כולה משעטנז נפקא, עיוהפשתן מתוקן יחד היטב במסרק(
ברש"י ותוס', וברשב"א ביאר דברי הגמרא, דה"ק לעולם 
מיחדיו נפקא, וכי תימא יחדיו איצטריך לתוכף תכיפה אחת 
אינו חיבור, ע"ז מתרץ כולה משעטנז נפקא, מדקאמר שעטנז 
ולא כתיב שעטנזים אלמא בעושה הצמר והפשתים בגד אחד 

 קאמר עיי"ש, וכ"ה ברמב"ן ובריטב"א עיי"ש.



 

 ב 

הקשה, מהא דאיתא במסכת  )דרוש י' אות ג'(יעקב  ובספר בית
עה"פ איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו  )דף פ"ה:(סנהדרין 

מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו, דלר' יאשיה בעינן קרא 
דחייב על אביו לחוד ועל אמו לחוד, דאל"ה י"ל דאינו חייב 

א דנאמר אלא אם קילל אביו ואמו יחד, ור' יונתן ס"ל דרק היכ
יחדיו משמע שניהם כאחד, אבל בלא"ה כל אחד בפני עצמו 

  .במשמע עיי"ש
 

ולפי"ז קשה דלר' יונתן האי יחדיו לאו מיותר הוא, דאי לאו 
דכתיב צמר ופשתים יחדיו הוי ס"ד לאסור בגד שעטנז שוע 
טווי ונוז של צמר בלחוד, וכן בגד שוע טווי ונוז של פשתן 

ה לאסור שעטנז של צמר ופשתים בלחוד, ולא הוי מפרשינן לי
יחדיו, דהרי היכי דלא כתיב יחדיו כל אחד ואחד בפני עצמו 

ועכצ"ל  משמע, ונמצא דהאי יחדיו אינו מיותר לאפנויי,
דהילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית אתיא אליבא 
דר' יאשיה דלחלק צריך קרא, ולכן גם בלא יחדיו הוי משמע 

ד, והו"ל קרא דיחדיו מופנה דהאיסור בצמר ופשתים כאח
לדרוש סמוכים, משא"כ לר' יונתן דס"ל דבלאו יחדיו משמע 
כל אחד ואחד בפני עצמו לא הוי יחדיו מופנה, וליכא למילף 

ת מכלאים בציצית, וע"כ דילפינן עשה "דין עשה דוחה ל
 דוחה ל"ת משריפת קדשים עיי"ש.

 
ת קדשים ביו"ט כתב דשריפ )מערכת א' כלל רי"ד(ובספר בית האוצר 

לא הוי בעידנא, דהרי במשהו הראשון שהוא מבעיר עובר 
תיכף על מלאכת הבערה, והמצוה דשריפת קדשים אינה 
   מתקיימת רק בשעה שנשרף כזית, וכדאיתא במסכת פסחים

)ח"א  תעשה אברוך טעם דין עשה דוחה לין בעיי"ש, ועי )דף מ"ט.(

דבישרא  )דף קל"ד.(שבת  'שכתב נמי כן, עפי"מ דאיתא במס פ"א(
אגומרי אית בה משום מכבה, והיינו שתחלתו מכבה וסופו 
מבעיר, ולפי"ז בשריפת בשר קדשים לא הוי בעידנא עיי"ש, 
ולפי"ז אי ילפינן עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים מוכח 

 .תעשה אדאפילו היכא דלא הוי בעידנא אמרינן עשה דוחה ל
 

בארץ לארכה  עה"פ קום התהלך 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 
זבדי טעמיה דר"א קום התהלך בארץ וגו', וביפה תואר האריך 

רק לארכה ולא  בביאורו, וכתב דלא מצינו בו באברהם שהלך
לרחבה, ובזה נחלקו אי מהני החזקה, וכתב דזה תליא 

אי צריך  )דף פ"ה:(סנהדרין מסכת בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן ב
קרא לחלק או לא, דלר' יאשיה דצריך קרא לחלק ובלא"ה 
משמע שניהם כאחד, א"כ הכא דהקב"ה אמר לו קום התהלך 

א מהני כשהלך בארץ לארכה ולרחבה בעינן שניהם דייקא ול
לארכה לחוד, משא"כ לר' יונתן דמשמע כל אחד בפני עצמו 
שפיר מהני בהלך לארכה או לרחבה לחוד וקנה אברהם את 

  .הארץ עיי"ש

 (וירא )פרשתיושב אהלים ספר לקט יוסף ובספר ולפי"ז כתבו ב
ד"ה ובזה נפרש, דזאת אם א"י מוחזקת לנו מאבותינו או אינה 

ת ר' יאשיה ור' יונתן הנ"ל, דאי בלא מוחזקת, תליא בפלוגת
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 
לחלק, וממילא גם בהלך לארכה לחוד ג"כ הוי חזקה, ושפיר 

מרינן דא"י מוחזקת לנו מאבותינו קנה אברהם את הארץ וא
 עכ"ד.

 
ולכן כשאמר משה למה הרעתה וגו' ומאז באתי אל פרעה וגו' 
הרע לעם הזה, וכוונתו בזה דקושי השעבוד היה צריך 
להשלים הזמן, וע"ז אמר לו הקב"ה אמרתי לאברהם קום 
התהלך בארץ לארכה ולרחבה, וכשביקש לקבור את שרה 

אברהם לא אות שקל כסף, דהצריך לקנותו ולשלם ארבע מ
, משום דלחלק לחוד לארכה את הארץ כיון דלא הלך אלא קנה

צריך קרא, ומעתה ילפינן עדל"ת מכלאים בציצית, ואמרינן 
עדל"ת רק בעידנא דמיעקר ללאו קא מקיים העשה, ומעתה 

נשא השפחות, משום דאמרינן עשה דוחה יעקב אין לומר ד
יוסף, ואיכא חטא  ל"ת, וע"כ דשחררם, ומעתה הצדק עם

דמכירת יוסף, וע"ז בא קושי השעבוד, ולא שייך לומר דקושי 
 השעבוד ישלים הזמן, ולכן למה הרהרת על מדותי ודו"ק. 

 
*** 

 
וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה 

אל ודקדקו המפ' דהתיבות  ומעבדה קשה:מקצר רוח 
פסוק לכאורה נראה כמיותר, דהרי כבר כתוב בתחלת ה משה

וידבר משה אל בני ישראל וגו', עוד צריך להבין הטעם דלא 
דלכאורה אדרבה,  שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה,

י השעבוד, היו צריכין יותר לצפות משום שהיה להם קוש
 לשמוע את גאולתם. 

 
שהקב"ה  ,ג(-)פרשה גדאיתא במדרש רבה פרשת שמות והנבס"ד, 

עיי"ש, ובספר ן אחר גואלם אמר למשה אם אין אתה גואלם אי
הביא מש"כ בספר עשרה מאמרות  )אות א( אבני שוהם בפרשתן

לבאר דברי המדרש, כי הגאולה שלהם צריך להיות על ידי 
שלא נכלל בחטא אדם הראשון, וכל ישראל נכללים באותו 
חטא, כי כל נשמות היו תלוין בו ונהנו מאכילתו, לבר ממשה 

שון שלא נהנה משום אכילה שהיה נשמתו בקנה של אדם הרא
 וכו' עיי"ש.

 
ולכאורה צ"ב האיך עבר אדה"ר יציר כפיו של הקב"ה על 

ותיקח  )בראשית י"ט(מאמר פי ה', אך י"ל דאיתא במדרש רבה 
מפריו ותאכל, אמר ר' איבו סחטה ענבים ונתנה לו עיי"ש, 

       ובתורת מהרי"ץ )אות רט"ו(]עיין בעיר דוד  שיםרוכתבו המפ
דלכן סחטה לו ענבים, משום דהיה צריך להיין [ )פ' בראשית(



 

 ג 

לקיים מצות קידוש עיי"ש, ולפי"ז י"ל דאדם הראשון ס"ל 
דכיון דצריך לענבים של העץ הדעת כדי לקיים  מצות קידוש 
על היין, בזה אינו עובר על ציווי ה', די"ל דעשה דקידוש על 

 היין דוחה ל"ת. 
 

בעל הגידולי לפימש"כ בספר בינה לעתים מ ,אך יש להעיר
, דמה שאמר הקב"ה לאדה"ר מכל עץ )ח"ב דף צ"ד: מדפה"ס(תרומה 

הגן אכל תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו וגו', 
היינו דיש כאן איסור עשה ג"כ, ולכן אמר לאדה"ר מכל עץ 
הגן אכל תאכל, לומר שבכל מיני האכילות בין ממנו בין מחוץ 

ל עשה, כי דוקא בשאר עצי ממנו, יש בהם איסור לאו הבא מכל
הגן הותרה להם כל איזה אכילה שתהיה ולא מעץ הדעת טוב 
ורע, ועוד נתוסף ג"כ לאו ממש בעץ הטוב והרע והוא שלא 

  .תו"עתאכלו ממנו עצמו וכו' עיי"ש, ונמצא לפי"ז דהו"ל ל
 

)דף ועיין בספר חכמת שלמה להגרש"ק זצ"ל פרשת בראשית 

עה"פ ויניחהו  )דף כ"ז.(ה"ק בראשית שכתב לפרש דברי הזו ,רל"א(
בגן עדן לעבדה ולשמרה, לעבדה זה מצות עשה ולשמרה זה 
מצות ל"ת, ולכאורה קשה, בשלמא ל"ת נצטוה האדם, על 
אכילת עץ הדעת ועוד ששה המצות שנצטווה, אבל ממצות 
עשה היכן מצינו באדם הראשון שהיה לו מצות עשה, אך 

לת עץ הדעת עשה ול"ת, נראה שעשה הקב"ה מן איסור אכי
כמו שבשבת ויו"ט הוי עשה ול"ת, כן עשה הקב"ה עשה 
ול"ת מאיסור אכילת עץ הדעת, וטעם בזה הוי, דלכך הזכיר 
הקב"ה להם מכל עץ הגן אכל תאכל, ולכאורה הוא למותר, 
דהיה סגי לומר מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, וממילא 

 ידעו שמה שלא נאסר מותר להם. 
 

גבי מרור דסתם  )דף י"ג.(סוכה  'מסנה ידוע מה שאחז"ל באך ה
מרור משמע מרור סתם ולא שיש לו שם לואי, וכן באזוב ואינך 
דפסול כל שיש לו שם לואי, ולכך הכי נמי עץ הגן כולם היו 
נקראים עצי הגן סתם,  אבל עץ הדעת היה לו שם לואי, ולכך 

מע רק מה כיון שאמר הקב"ה מכל עץ הגן אכול תאכל, מש
שנקרא עץ הגן סתם יאכלו, אבל מה שהוי לו שם לואי אסור לו 

יתברך מכל עץ הגן אכל תאכל כבר לאכול, וא"כ מאמירתו 
משמע שמעץ הדעת לא יאכל, אך אז הוי לאו הבא מכלל עשה 
והוי כעשה, ולכן אמר לו הקב"ה עוד ומעץ הדעת טוב ורע לא 

מרו חז"ל דלעבדה תאכל כדי לעבור עליו בעשה ול"ת, וזה שא
הוי מ"ע ולשמרה מצות ל"ת, דשניהם היו כאן באדה"ר עכ"ד, 
ונמצא לפי"ז דהו"ל לתו"ע, וקיי"ל דאין עשה דוחה לתו"ע, 

 ולפי"ז אי ס"ל דאין עשה דוחה לתו"ע אז חטא אדה"ר.
 
דמחלוקת יוסף  כתבנו,  )שנת תשע"ו(פרשת תזריע ה ואיל משהבו

חה לתו"ע או לא, עפימש"כ עם אחיו היתה אי אמרינן עשה דו
לפרש הקרא ויבא יוסף את דבתם  )פרשת וישב(בספר יציב פתגם 

רעה אל אביהם, דיש לבאר מחלוקת יוסף עם אחיו במה שהיו 
מזלזלים בבני השפחות לקרותם עבדים, דהנה המהרש"א 

כתב דהא דנשא אברהם את הגר שהיתה  )דף ק'(בח"א ביבמות 
א נשתחררה כדין הנושא שפחה ואסורה לו, משום דממיל

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

זלים בהם השפחות, ע"כ הוכיח יוסף את אחיו שהיו מזל
לקרותם עבדים, וזהו מ"ש הכתוב ויבא יוסף את דבתם רעה 
אל אביהם דייקא, שדבתם שהם קורים להם עבדים הוי רעה 
אל אביהם, דכיון דס"ל שלא נשתחררו א"כ ח"ו עבר אביהם 

)אות באיסור נישואי שפחה, אך לפימש"כ באור תורה פרשת לך 

שחררה, גבי אברהם שנשא את הגר, דאצ"ל דמסתמא  מ"ט(
דאף אם לא שחררה מ"מ כיון דעדיין לא קיים מצות פו"ר, 
אמרינן דאתי עשה דפו"ר ודחי הל"ת דלא יהיה קדש עיי"ש, 
וזה י"ל גם גבי יעקב, דמה שיעקב נשא להשפחות הוא מטעם 
עדל"ת, דעשה דפו"ר דחה הל"ת דלא יהיה קדש עכ"ד היציב 

 פתגם עיי"ש.
 

ופא, אמר רב יהודה אמר , ג)דף ל"ח:(ואיתא במסכת גיטין 
שמואל, כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם 
תעבודו, מיתיבי מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא 
מצא עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, ומשני מצוה שאני 
עיי"ש, וכתב בחידושי הרשב"א וז"ל, הקשה הרמב"ן נ"ר, וכי 

ורה, ותירץ, דאפשר דלא מפני מצוה להתפלל דחו עשה שבת
אלא משום שלא ליתן להם מתנת  )לעולם בהם תעבודו(אמרה תורה 

חנם, כענין דכתיב בנכרים לא תחנם, אבל כשהוא משחררו 
כשנתן דמי עצמו או משום מצוה וצורך הרב דליכא חנינה 

)דף כ: מדפי הרי"ף ד"ה כל מותר עכ"ד, וכ"כ הר"ן במסכת גיטין  שם 

בתוס' ד"ה רבי יהודה שכתבו,  )דף כ.(מסכת ע"ז , ועיין בהמשחרר(
שאם עושה משום דרכי שלום אין עובר משום לא תחנם, 

 דדרכי שלום אין זו מתנת חנם עיי"ש. 
 

ד"ה אך הא קשיא כתב וז"ל,  )מצוה פ"ה(ובספר נחלת בנימין 
לדעת הרשב"א דמפרש טעם דמשחרר עבדו עובר בעשה 

משחרר עבדו הוה ליה משום איסור מתנת חנם לגוי, א"כ ב
השתא עשה ולא תעשה, עשה לעולם בהם תעבודו, לא תעשה 
לא תחנם לא תתן להם מתנת חנם, האיך שחרר רבי אליעזר 
את עבדו לצרפו למנין דהוי עשה לחוד, וכי אתיא עשה ודחי 
עשה ול"ת, וליכא למימר הואיל וטעמא דהאי עשה דלעולם 

)כדברי חנם  דלא תתן להם מתנת תעשה אבהם תעבודו הוא ל

לחוד, ואתיא עשה דתפלה ודחי  תעשה א, מעתה הו"ל להרשב"א(
לתו"ע דהו"ל רק ל"ת לחוד, א"כ אמאי אמר רב יהודה אמר 
שמואל המשחרר עבדו עובר בעשה, הול"ל עובר בלאו דלא 
תחנם, אלא ש"מ דאף דטעמא הוא משום איסור מתנת חנם 

עשה אפי"ה אית ביה איסור עשה, א"כ הו"ל במשחרר עבדו 
ול"ת, והדקל"ד מדוע ידחה עשה דתפלה בעשרה, עשה ולא 

 תעשה עיי"ש.



 

 ד 

ולפי"ז י"ל דבזה נחלקו יוסף והשבטים, דהשבטים ס"ל דאין 
עשה דוחה לתו"ע, ולפי"ז א"א לומר דיעקב שחרר להשפחות 
משום דעשה דפו"ר דוחה להלתו"ע דשחרר, וע"כ דנשארו 

שום דלאו בעבדותן, ומה שנשא יעקב את השפחות הוא מ
דלא יהיה קדש נדחה משום מצות פו"ר, וכיון שלא נשתחררו 
הרי בניהן כמותן וקרויין עבדים, אך יוסף ס"ל דאמרינן עשה 
דוחה לתו"ע, ולפי"ז י"ל דבודאי יעקב שחרר את השפחות, 
ולפי"ז הוולדות כשרים הם בלי שום פקפוק, ואין ראוי 

 לקרותן בני השפחות.
 

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

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

 דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף. 
 

ובזה יבואר הכתוב, דהנה משה רבינו ע"ה בא לבשר לבני 
ישראל בשורת הגאולה, והוא יהיה הגואל משום שהוא לא 
נכלל בחטאו של אדם הראשון, ומוכח מזה דאכילת עץ הדעת 

דצריך ולא מהני האמתלא  לאדם הראשון,נחשב לחטא 
בזה ולענבים של העץ הדעת כדי לקיים  מצות קידוש על היין, 

אינו עובר על ציווי ה', די"ל דעשה דקידוש על היין דוחה 
, כיון דיש באכילת עץ הדעת עשה ול"ת ואין עשה דוחה ל"ת

שהוא דוקא צריך לא שמעו למשה ישראל בני לכן ולתו"ע, 
"מקוצר רוח ומעבודה , בריהםיאו ראיה לדוהב לגואלם,

דהצדק דהא קושי השעבוד בא על חטא דמכירת יוסף,  קשה"
דאמרינן עשה דוחה לתו"ע, ולפי"ז מהני הוא עם יוסף 

האמתלא לאדם הראשון, ולא בעינן שדייקא משה יהיה 
 לא שמעו אל משה ודו"ק.ש זהו מהוהגואל, 

 
 

דלכן  ,)סי' ג(מיני עוי"ל, דאיתא במדרש תנחומא פרשת ש ב(
סירב משה רבינו בשליחות הקב"ה לילך למצרים, דסבר 
שאהרן ראוי יותר להיות השליח שהוא גדול ממנו עיי"ש, 

הטעם, דמשה היה עמוד  )אות ח(וכתב הבנין דוד בפרשתן 
משה קיבל תורה  מ"א(-)פ"אהתורה  וכדאיתא במסכת אבות 

"ל דעמוד החסד מסיני, ואהרן היה עמוד החסד, ומשה רבינו ס
גדול מעמוד התורה, ולכן אהרן הגון יותר לאיצטלא זו, 

ופר עון, וכתב בספר כתיב בחסד ואמת יכ ו(-)פרשה ט"זובמשלי 
, דחסד היינו עמוד גמילת )אות ה(ברכה  אבני שהם פרשת

, )דף ד:(כדאיתא במסכת ע"ז  חסדים, ואמת הוא עמוד התורה
י נימא דסגי באחת ואדכתיב אמת קנה ואל תמכור עיי"ש, 

ומקדים חסד ברישא, נשמע דעמוד גמ"ח גדולה מעמוד 
התורה, דאל"כ הו"ל להקדים אמת ברישא, אבל אי אמרינן 
דתרוייהו בעינן, שפיר י"ל דעמוד התורה גדולה מעמוד 

 גמ"ח, ולכן כתיב תורה באחרונה דהאחרון הוא משובח
כמו  שמשלים לשניהם יחדיו, וכל דבר המשלים משובח יותר,

אצל מנין שבעשרה דהעשירי נוטל שכר כולם עיי"ש, אך זה 
תליא בפלוגתת ר' יאשי' ור' יונתן אי לחלק צריך קרא או לא 
צריך קרא, דאי ס"ל לחלק לא צריך קרא, א"כ לכפרת העון 
סגי בחסד לחוד או באמת דהוא תורה לחוד, ולפי"ז מדהקדים 

מתורה, ואי הכתוב חסד לאמת מוכח דמעלת חסד גדולה יותר 
ס"ל לחלק צריך קרא ובלא קרא משמע שניהם ביחד, ומעתה 
לכפרת העון צריך תרוייהו חסד ואמת, וא"כ כוונת הכתוב 
דלא סגי בחסד בלבד אלא צריך גם לאמת כדי לכפר העון, 
וממילא י"ל דמעלת התורה עדיפא טפי דהאחרון משובח 

  עכ"ד הבנין דוד.
 
או ישראל ממצרים אחר נודע תמיהת המפרשים על מה שיצו

, עכ"ק רד"ו שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות שנים
אמרו ישראל לפני  א(-ו")פרשה טאך איתא במד"ר פרשת בא 

הקב"ה רבון העולמים, ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד 
הנה  א("י-)שה"ש בועדיין לא שלמו, אמר להם כבר שלמו, שנאמר 

ד הדומה דקושי השעבו )שם(הסתיו עבר, ופי' ביפה תואר 
  .לסתיו השלים הגלות עיי"ש

 
 ,כתב לתרץ קושית המפ' הנ"ל )פרק א' סי' ד'(בספר קרבן שבת ו

ע"ה א"כ גם בינו אברהם דאי אמרינן דישמעאל הוה בנו של א
הוא בכלל הגזירה דכי גר יהיה זרעך, ולא יצאו ישראל 

על ממצרים קודם הזמן, דהחצי מן הד' מאות שנים מוטל 
, כיון )פ' לך אות מ"ט(אור תורה ספר ישמעאל עכ"ד, אך כתב ב

כל מי  )דף ס"ו:(קידושין מסכת דהגר היתה שפחה, ומבואר ב
שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין הולד כמותה, ואיזה 
זה, זה ולד שפחה ונכרית, ולפי"ז הוה ישמעאל בנה כמותה 

דאם  )סי' רס"ז סס"ט(ד ולא מקרי זרע אברהם, אך הא קיי"ל ביור"
בא על שפחתו הולד הוה בן חורין לכל דבר, דחזקה אין אדם 
עושה בעילתו בעילת זנות, ומסתמא שיחררה כדי שלא יהא 

 איסור עיי"ש.
 

גר או לא תליא ולכאורה י"ל דזה אי אברהם שחרר את ה
מילתא  , אי כל)דף ד:(בפלוגתת אביי ורבא במסכת תמורה 

דאביי ס"ל אי עביד מהני ורבא ס"ל  ,דדאמר רחמנא לא תעבי
הקשה,  )סוף כלל ה'(בספר שושנת העמקים אי עביד לא מהני, ד

דלרבא דס"ל אי עביד לא מהני, א"כ איך מועיל שחרור בכל 
, אמר רב יהודה אמר )דף ל"ח.(גיטין מסכת מקום, הא אמרינן ב

שמואל, כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם 
"כ אף אם שחרר העבד, כיון דהוא דבר איסור תעבודו, וא

נימא דלא מהני, ותירץ כיון דילפינן לה לה מאשה, וגבי אשה 
בי, דבגט לא שייך יד"ה מית )דף ה.(תמורה מסכת כתבו התוס' ב

אי עביד לא מהני דילפינן ממיתה עיי"ש, ולפי"ז י"ל גבי עבד 
סור כיון דילפינן לה לה מאשה ג"כ מהני השטר שחרור אף דא

 לשחררו עכ"ד. 



 

 ה 

)פרשה איתא במדרש רבה פרשת לך לך לכאורה יש להעיר, דו

דלא ניתנו גזירות שוה לאברהם אבינו עיי"ש, ועיין בבית  ד(-מ"ו
שכתב בכוונת המדרש, דכיון דאין  )כלל א' אות י"ב(האוצר חלק א' 

אדם דן גזרה שוה מעצמו אלא אם כן קיבלה מרבו, על כן לא 
לדון גזרה שוה, דנהי דידע מעצמו את  היה אברהם יכול

התורה ברוח קדשו, עם כל זה הרי לא נאמרה וניתנה הגזרה 
שוה, וגזרה שוה אין אדם דן מעצמו עיי"ש, ולפי"ז יש לומר 
דלכן לא שחרר אברהם אבינו את הגר, כיון דהשחרור לא 
מהני, דהא כל הטעם דלא אמרינן בשחרר את עבדו אי עביד 

ילפינן לה לה מאשה, וא"כ לאברהם אבינו לא מהני, משום ד
דלא ניתנו הגז"ש, וליכא הגז"ש דלה לה מאשה, א"כ לא מהני 

 .מהני השחרורד י"לאך אי ס"ל אי עביד מהני שפיר השחרור, 
 

מזה דזה אי ישמעאל נקרא זרעך תליא בפלוגתת  היוצא לנו
השחרור אביי ורבא, דאביי דס"ל אי עביד מהני שפיר י"ל ד

וי"ל דחצי הגלות חל על ישמעאל נקרא זרעך, ומהני, 
, א"כ הטעם דשחרור ולרבא דס"ל אי עביד לא מהניישמעאל, 

מהני בעבד משום דילפינן לה לה מגז"ש, ומעתה לאברהם 
לא נקרא  אבינו דליכא הגז"ש לא מהני השחרור, וישמעאל 

 ., ולא חל חצי הגלות על ישמעאלזרעך
 

לאביי דס"ל אי עביד מהני, גמ' ה, פריך )דף ה:(ובמסכת תמורה 
)לשאר והרי בכור דאמר רחמנא לא תפדה, ותנן יש להם פדיון 

, ולתמורותיהן קדשים שנפל בהן מום ופדה אותן תופסין פדיונן בקדושתן והן יוצאין לחולין(
)דבכור ומעשר בעלי , חוץ מן הבכור ומן המעשר )אם נפל בהו מום(פדיון 

, אלמא לא מהני, תיובתא דאביי, ומשני, דושה(מומין אינו תופס פדיונו בק
)שלא יצא אמר לך אביי שאני התם דאמר קרא הם בהוייתן יהו 

וכו', ומסיק דרבא איצטריך הם ללמד על  מקדושתו על ידי פדיון(
 )באחד מדמי שאר הקרבנות(הבכור ומעשר שנתערב דמן בכל העולין 

אין עולין מבטלין זה את זה ומינה )ומשתריא בשר בההיא זריקה דשקריבין לגבי מזבח 

, ואביי האי סברא מנא ילפינן לשאר עולין והכי משמע הם בהוייתן יהו אפילו נתערבו(
ליה, נפקא ליה מולקח מדם הפר ומדם השעיר, והלא דם הפר 
מרובה משל שעיר, מכאן לעולין שאין מבטלין זה את זה, 

רי ר' דתניא ולקח מדם הפר ומדם השעיר שיהו מעורבין דב
)וכיון דמערב פר ושעיר של יום הכיפורים ביחד כשמזה על קרנות מזבח הפנימי הדבר יאשיה 

ידוע שדם הפר מרובה מדם השעיר ואפילו הכי מיקרי דם השעיר ומהניא זריקתו מכאן לעולין שאין 

)מהתם , ורבא התם מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו מבטלין זה את זה(

)דס"ל אין מערבין דם פר ושעיר לקרנות וסבר לה כר' יונתן  לא נפקא דלא מערב להו(

 עיי"ש. מזבח הפנימי אלא נותן זה בעצמו וזה בעצמו(
 

, דהך פלוגתא )אות ה'(וכתב במלא הרועים ערך כל מילתא 
דמערבין לקרנות תליא אי לחלק צריך קרא או לא, דר' יאשיה 

מדם לשיטתו דס"ל לחלק צריך קרא, וה"ה הכא דכתיב ולקח 
הפר ומדם השעיר משמע מעורבין כיון דליכא קרא לחלק סתמא 
משמע מעורבין, ולכן ס"ל מערבין לקרנות, ור' יונתן לשיטתו 
דס"ל דכיון דלא כתיב יחדיו משמע שניהם כאחד ומשמע כל 

 אחד בפני עצמו, וה"ה הכא כיון דלא כתיב יחדיו וכו' עיי"ש.

ינן הם בהוייתן יהא, ומבואר מזה דאי ס"ל אי עביד מהני ודרש
ועולין דאין מבטלין זה את זה ילפינן לה מולקח מדם הפר 
ומדם השעיר דהיו מעורבין ולפי"ז ס"ל לחלק צריך קרא, 
משא"כ למ"ד דאי עביד לא מהני, וצ"ל דהם קאי להא דעולין 
אין מבטלין זה את זה דלא ילפינן לה מולקח מדם הפר, משום 

פי"ז ס"ל לחלק לא צריך קרא, דס"ל דאין מערבין לקרנות, ול
 . )אות ח(וכ"כ המלא הרועים ח"ב ערך לחלק צריך קרא 

 
דהנה משה רבינו ע"ה בא לבשר לבני ישראל ובזה יבואר, 

דמעלת התורה  בשורת הגאולה, והוא יהיה הגואל משום
לא שמעו אל משה מקוצר רוח בני ישראל אך עדיפא, 

והוא בא להשלים דכיון דאיכא קושי השעבוד  ומעבודה קשה,
הזמן, ע"כ דישמעאל לא נקרא זרעו של אברהם, משום 
דהשחרור לא מהני, דס"ל אי עביד לא מהני, ומינה דס"ל 

ולכן לא שמעו אל , ומעלת החסד עדיפא, לחלק לא צריך קרא
 ודו"ק. משה שהוא יהיה הגואל

 
 

**** 
 
 

כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל 
 לך לפני פרעה יהי לתנין:אהרן קח את מטך והש

מי שעמד  ,ילמדנו רבינו ,)סי' ד'(ואיתא במדרש תנחומא 
 ,להתפלל ובא הנחש ונשכו מהו שיפסיק, כך שנו רבותינו

אפילו העומד בתפלה אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, 
נחש כרוך על עקבו לא יפסיק וכו' עיי"ש, וצ"ב שייכות 

 השאלה לפסוק זה.
 

 )גליון תרע"ז(מש"כ השפע חיים זצ"ל בדברי תורה עפיוהנבס"ד, 
לבאר שאלת המדרש, דלכאורה יש לדקדק בלשון המדרש 

, דהמדרש )דף ל:(ששינה הלשון ממה שנשנית במסכת ברכות 
נקט בלשונו ובא הנחש ונשכו, ובמתניתין איתא נחש כרוך על 
עקבו לא יפסיק, וי"ל דהמדרש מיירי בכה"ג שכבר נשכו 

הוא האם מחוייב להפסיק במקום סכנתא, או  ושאלת המדרש
, דרשאי להחמיר על עצמו ולמסור נפשו ולהמשיך בתפלה

וז"ל, ואם חייב להפסיק במקום  )סי' ק"ד סק"א(ועיין במגן אברהם 
ובטור, ומעשה דאותו חסיד עם  )ר"ס קנ"ז(סכנה עיין ביור"ד 

ל [ צ"ל שהיה בטוח שיקב)דף ל"ב.(ההגמון ]עיין במסכת ברכות 
 עיי"ש. )סי' ס"ו סק"א(תשובתו עכ"ל, ועיין בטו"ז 

 
והנה יש להביא סמך דשרי למסור נפשו על התפילה, דהנה 

מבואר במסכת ברכות ל שלש עבירות יהרג ואל יעבור, הא דע
מקרא  )דף ע"ד.(ובמסכת סנהדרין  )דף כ"ה.(ובמסכת פסחים  )דף נ"ד.(

מב"ם בהל' ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך, וכ"כ הר
, ומנין שאפילו במקום סכנת נפשות אין ה"ז(-)פ"היסודי התורה 

עוברין על אחת משלוש עבירות אלו, שנאמר ואהבת את ה' 



 

 ו 

אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך אפילו הוא נוטל 
את נפשך עיי"ש, ויש לעיין דבפרשת שניה דקריאת שמע 

י מוקמינן דכתיב בה ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם במא
ומובא במסכת ברכות  )פרשת עקב(לקרא, וי"ל להמבואר בספרי 

בתוס' ד"ה במקום, ולעבדו בכל לבבכם זו תפלה  )דף ל"א.(
עיי"ש, ולפי"ז אפשר  )דף ב.(וכן איתא במסכת תענית עיי"ש, 

דאהא קאי ובכל נפשכם, ומשום דתפלה הוי אביזרייהו דע"ז, 
לו ח"ו אינו מאמין דאם היה מפסיק בתפלתו היה נראה כא

 לפני מי הוא עומד, איכא חיוב ליתן נפשו עליה.
 

תנו רבנן, , )דף י"ט:(ובזה יש לבאר דברי רש"י במסכת יומא 
תפלה בלחש, ברת בם בם ולא בתפלה, וכתב רש"י שהוד

, נ"ל בם שואל מפני היראה ומשיב וז"ל כתבו )ד"ה בם(ובתוס' 
נן אפילו מלך שואל בשלומו מרימפני הכבוד ולא בתפלה דא

, לא ישיבנו אפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק עכ"ל
כתבו וז"ל,  בתוס' ד"ה ובאמצע )דף י"ג.(ובמסכת ברכות 

ודברת בם  ובירושלמי קאמר, רב הונא בשם רב יוסף אמר,
ן בפ"ק מכאן שיש לך רשות לדבר בם, והיינו נמי דאמרינ

שאין משיבין בה מפני  דיומא ודברת בם ולא בתפלה, פירוש
כתבו דמפני  )שם(, וברש"י ורע"ב במסכת ברכות הכבוד עכ"ל

 ,היראה היינו אדם שהוא ירא מפניו שלא יהרגהו עיי"ש
דפשיטא שאין לך דבר העומד בפני  )סי' ה(והקשה הרא"ש 

, ולהנ"ל א"ש, )שם(ובב"ח וטו"ז  )סי' ס"ו(פקוח נפש, עיין טור 
דע"ז שחייב למסור נפשו, וזה  דהרי תפילה הוי אביזרייהו

שמיעט הקרא ודברת בם ולא בתפילה דשם אסור להפסיק 
לפי  מפני הכבוד ומפני היראה, והיינו אף שירא שלא יהרגנו

דעת רש"י והרע"ב, וקמ"ל קרא שריותא בקריאת שמע דלא 
 הוי כתפלה, ומותר להפסיק מפני היראה ודו"ק.

 
א מה"ת או מדרבנן, והנה הראשונים נחלקו אי מצות תפלה הו

מ"ע מה"ת להתפלל בכל יום  ,כתב ה"א(-)פ"אדהרמב"ם בהל' תפלה 
שנאמר ועבדתם את ה' אלקיכם, מפי השמועה למדו שעבודה זו 
היא תפלה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם, אמרו חכמים אי זו היא 

עיי"ש,  )מ"ע ה'(עבודה שבלב זו תפלה, וכ"כ בספר המצות 
ריך טובא וחולק וס"ל דתפלה הוא רק הא )שם(והרמב"ן בהשגות 

ומעתה אי ס"ל דתפילה הוא מה"ת ואתינן לה  מדרבנן עיי"ש,
מהאי קרא, א"כ שפיר י"ל דע"ז קאי ובכל נפשכם וכן מ"ש 
ודברת בם ולא בתפילה, אבל אי ס"ל תפילה מדרבנן וקרא 
אסמכתא בעלמא היא, לא שייך לדרוש כנ"ל ולא שייך לחלק בין 

 המצוות עכ"ד השפע חיים זצ"ל.תפילה לשאר כל 
 

דרש ר' שמלאי,  ,)דף כ"ג:(מכות  'מסדאיתא בולכאורה קשה, 
שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות 

)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 בר אומר לו עשה מצוה()דכל אבר וא

דכתיב )והיינו לנו משה מורשה, תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי 

)הרי שית מאה , אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום תורה צוה לנו משה(

ומעתה אי ס"ל תפילה הוא מה"ת א"כ יש יתר עיי"ש,  ותליסרי(
חסר אחת ממנין דתפילה היא דרבנן  אחת על תרי"ג, ואי ס"ל

ד"ה ר' ישמעאל,  דף ג.()סוטה  'מסבוכקושית התוס'  ,תרי"ג מצות
גבי מחלוקת ר"ע ור"י אם לה יטמא, וקנא את אשתו, לעולם 

 בהם יעבודו אם הנך ג' הוה רשות או חובה עכ"ק.
 

רב יהודה אמר  , אמר)דף כ"א.(ברכות מסכת איתא ב, דאך י"ל
ת התורה לפניה מן התורה, שנאמר כי שם ה' רב, מנין לברכ

אקרא הבו גודל לאלוקינו, אמר רבי יוחנן למדנו ברכת התורה 
לאחריה מן ברכת המזות מק"ו, וברכת המזון לפניה מן ברכת 

מק"ו וכו' עיי"ש, ועיין בספר פני יהושע שציין  התורה
ד"ה לפניו, וכתב דלמסקנת  )דף מ"ה.(למש"כ התוס' לקמן 

משמע דכל הברכות לבד מברכת המזון הוי מדרבנן השמעתין 
עיי"ש, וכבר האריכו הפוסקים בהאי דינא, דהרמב"ם במנין 

  .העשין השמיט עשה דברכת התורה
 

)סוף חלק העשין במ"ע שהשמיט הרמב"ם מצוה אמנם הרמב"ן בספר המצות 

כתב וז"ל, מצוה שנצטוינו להודות לשמו יתברך בכל עת  ט"ו(
טובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו שנקרא בתורה על ה

אלינו והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי 
העוה"ב, וכאשר נצטוינו בברכה אחר כל אכילה כן נצטוינו 
בזה וכו', והעולה מזה שברכת התורה לפניה מ"ע דאורייתא 

 )דף מ"ח:(ברכות מסכת עכ"ל, וכן הוא שיטת הרשב"א ב
מסכת , וכ"כ המאירי ב)דף י"ז:(ת מגילה וכן במסכ )שם(ובריטב"א 

וכן פסק הפר"ח  )מצוה ת"ל(וכ"כ בספר החינוך  )דף כ"א.(ברכות 
והגרי"ע במור וקציעה או"ח  )סי' כ"ד(והשאג"א  )סי' מ"ז(באו"ח 

מסיק דהלכתא  )שם(, אמנם החיד"א במחזיק ברכה או"ח )שם(
 ' א'()סיכהרמב"ם דברכת התורה הוא מדרבנן, ובשו"ת פני משה 

כתב, שהרי"ף והרא"ש השמיטו להא דאמר רב יהודה מנין 
לברכת התורה שהוא מה"ת וכו', משום דס"ל שברכה"ת היא 

 רק מדרבנן עיי"ש.
 

ולפי"ז י"ל דהרמב"ם לשיטתו דס"ל דתפילה הוא מה"ת, ולכן 
ס"ל דברכת התורה הוא מדרבנן, והרמב"ן דס"ל דתפילה הוא 

הוא מה"ת, ולפי"ז איכא רק  דברכת התורהולכן ס"ל  מדרבנן,
 תרי"ג מצות.

 
כתב, דהא אם ברכת  )סי' נ"ב אות ג'(ובשו"ת מהרי"א חאו"ח 

 ה"א(-)פ"דהתורה הוא מה"ת תליא בזה, דאיתא בירושלמי מגילה 
כתוב בתורה ברכה לפניה ואין כתוב בה ברכה לאחריה, מה 
כתוב בה לפניה כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו, וכתוב 

ן ברכה לאחריו ואין כתוב בה ברכה לפניו, מה כתוב בו במזו
לאחריו ואכלת ושבעת וברכת וגו', מניין ליתן את האמור בזה 
בזה ואת האמור בזה בזה, ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן 

)נאמר כאן כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו דמיותר דהול"ל שם  שם לגזירה שוה 

ב וברכת את ה' אלהיך על הארץ וגו' דמיותר דהול"ל את ה' על הארץ הבו לו גודל, ובברהמ"ז כתי



 

 ז 

, מה שם שנאמר בתורה ברכה לפניה אף שם אלא לגזירה שוה(
שנאמר במזון ברכה לפניו, ומה שם שנאמר במזון ברכה 
לאחריו אף שם שנאמר בתורה ברכה לאחריה, עד כדון כר' 

ות כפולין לדרשא אתיין, אלא )כלומר הניחא לר"ע דאמר לשונעקיבא, כר' ישמעאל 

לר' ישמעאל דאמר לשונות כפולין הן דדברה תורה כלשון בני אדם לא אייתר לן דבר לגז"ש מנ"ל 

 ל, ר' יוחנן בשם ר' ישמעאל קברכה לפניה בברכהמ"ז ברכה לאחריה בתורה(
מה אם מזון שאין טעון ברכה לפניו טעון לאחריו,  וחומר

ין שתהא טעונה ברכה תורה שהיא טעונה ברכה לפניה אין ד
לאחריה עיי"ש, ויש לבאר דפליגי אי ברכת התורה הוא 
מה"ת, דאי ילפינן לה מגז"ש, דאורייתא הוא דהא אין אדם דן 

 לגז"ש מעצמו אא"כ קיבלה מרבו, משא"כ אי ילפינן לה מק
, והרי ק"ו אדם דן מעצמו וגם דהק"ו הא אידחי ליה וחומר

בנן וקרא והק"ו רק , א"כ הו"ל רק מדר)דף כ"ח(בגמ' ברכות 
 אסמכתא נינהו.

 
וי"ל דבזה פליגי הרמב"ם והרמב"ן, דהנה במשנה למלך 

האריך להוכיח דשיטת הרמב"ם הוא דס"ל  )פ"ו(בהלכות דיעות 
דברה תורה כלשון בני אדם, ולפי"ז י"ל דס"ל דלא דרשינן 
גז"ש דשם שם, ולפי"ז ברכת התורה לאו מה"ת, משא"כ 

דברה תורה כלשון בני אדם, ולכן הרמב"ן ס"ל דלא אמרינן 
 ס"ל דברכת התורה הוא מן התורה עכ"ד.

 
ובאור החיים הקדוש ביאר לשון הכתוב כי ידבר אליכם פרעה 

שלא יעשו המופת רק לאמר, דנקט הכתוב לאמר להורות להם 
מאתם אבל אם לא יבקש פרעה מאתם לא  האחר שיבקש פרע

ן לא נצטוו דלכ כתב השפע חיים זצ"ל, י"ש, ויעשהו עי
לעשות מיד המופת, עפימש"כ בכלי יקר שיש מפרשים 
דהמטה נעשה לדג, ותנין דנקט הכתוב הוא מין דג עיי"ש, 
וכיון דצער הוא לדג לשהות על פני האדמה בלא מים על כן 

מאתם,  הם לעשות המופת רק לאחר שיבקש פרעלא היו רשאי
ער דצ י ס"לעשות צערא למנגא, וכ"ז הוא רק אדלא בעי ל

 בעלי חיים דאורייתא עכ"ד.
 

עזוב תעזוב עמו אין לי  ,א.(")דף לואיתא במסכת בבא מציעא 
אלא בעליו עמו, אין בעליו עמו מנין תלמוד לומר עזוב תעזוב 
מכל מקום עיי"ש, וכתב בהגש"פ סמיכה לחיים פסקא חד 

, דמאן דס"ל דצער בעלי חיים דאורייתא ס"ל דלא )אות ב'(גדיא 
כתב  ח:(")דף קכלשון בני אדם, דהנה במסכת שבת דברה תורה כ

רשיז"ל דמאן דדרש טעמא דקרא ס"ל דהא דאמרה תורה עזוב 
תעזוב עמו הוא משום צער בעלי חיים, ודרשו הכפל לשון של 
עזוב תעזוב דאפילו אין בעליו עמו חייב משום צער בעלי 
חיים, וע"כ דלא ס"ל דאמרינן דברה תורה כלשון בני אדם, 

דורש מכפל לשון דגם באין בעליו עמו חייב משום צער ולכן 
 בעלי חיים עכ"ד.

 
ומעתה יבואר שייכות שאלת המדרש, דכיון דאמר הכתוב כי 
ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם אות או מופת וגו', ומשמע 

שרק כאשר יראו ויבינו כי פרעה אינו מאמין להם או אז יעשו 
הוא כדי שלא יצטער לפניו המופת ולא מקמי הכי, והטעם 

ואתינן לה התנין ביבשה, ומשום דצער בעלי חיים דאורייתא, 
מכפל לשון עזב תעזב, וע"כ דלא דברה תורה כלשון בני אדם, 
וס"ל דברכת התורה הוא מן התורה, ולפי"ז ס"ל דתפילה היא 
מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא הוא, ומעתה לא אמרינן דצריך 

ל נפשכם, ולכן עלה ונסתפק, למסור נפשו על התפילה מובכ
במי שעמד להתפלל ובא הנחש ונשכו מהו שיפסיק, כיון דהוי 
פקוח נפש רשאי להפסיק כיון דקרא ובכל נפשכם לא אוקמינן 

 אתפילה דנימא דמחוייב למסור נפשו ודו"ק.
 
 

**** 
 
 

ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך 
ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך 

אמר רב יהודה  ,)דף נ"ג.(פסחים מסכת ואיתא ב ובמשארותיך:
לפסח  )ואפילו שחוטה כבר(אסור לו לאדם שיאמר בשר זה  ,אמר רב

   הוא, מפני שנראה כמקדיש בהמתו ואוכל קדשים בחוץ, 
אמר רב פפא דוקא בשר, אבל חיטי לא, דמינטר לפסחא 

לפסח דמנטר לפסח קאמר אצניעו  )דחיטי לא דמו מידי לקדשים וכי קאמר חיטין אלו ,קאמר

 ,, ובשר לאלפסח לאוכלם ולא אמרינן מיחזי כמאן דאמר למוכרן ולקנות פסח בדמיהן(
 ,)ישראל חשוב שהיה ברומי(תודוס איש רומי  ,אמר ר' יוסי ,מיתיבי

)צלויין ראשו על כרעיו ועל הנהיג את בני רומי לאכול גדיים מקולסין 

)אדם אלמלא תודוס אתה  ,ים, שלחו לובלילי פסח קרבו כצליית הפסח(

   שאתה מאכיל את ישראל קדשים  ,גזרנו עליך נדוי חשוב(
בחוץ, קדשים סלקא דעתך, אלא אימא קרוב להאכיל את 

, מקולס אין שאין מקולס לא )דומה לקדשים(ישראל קדשים בחוץ 
אמרי מקולס לא שנא  ,, ומשני)וקשיא לרב דאמר בשר גרידא מיחלף בפסח(

, )אע"ג דלא אמר בשר זה לפסח ולא מזכיר עליו את השם אסור(שנא לא אמר  אמר לא
)אמר הרי בשר זה לפסח אסור משום שאינו מקולס פירש אין לא פירש לא 

 וכו'. דנראה כקורא שם(
 

)ומפני כבודו לא גזרו עליו איבעיא להו תודוס איש רומי גברא רבה הוה 

עוד זו דרש  ,, תא שמע()ומפני היראה, או בעל אגרופין הוה נדוי(
, מה ראו חנניה מישאל ועזריה )אלמא גברא רבה הוה(תודוס איש רומי 

)שלא דרשו וחי בהם ולא שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש 

, נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים, ומה צפרדעים שימות בהם(
כתיב בהו ובאו ועלו בביתך  ,שאינן מצווין על קדושת השם

ריך ובמשארותיך, אימתי משארות מצויות אצל וגו' ובתנו
תנור הוי אומר בשעה שהתנור חם, אנו שמצווין על קדושת 
השם על אחת כמה וכמה עיי"ש, ודקדקו המפ' דלכאורה 
נראה דעיקר הוכחת הגמרא דגברא רבה הוא מדדריש דרשות 
בפסוקים, והא מדקתני עוד זו דרש, נראה דחכז"ל מסדרי 

נו עוד דרשות, וא"כ למה בחרו דוקא הש"ס היו יודעים ממ
 להביא דרשה זו להביא ראיה דגברא רבה הוא.



 

 ח 

במתניתין, ועושין גדי  )דף כ"ב:(ביצה  דאיתא במסכתוהנבס"ד, 
)כרעיו ובני מעיו תלויין חוצה לו בצדו כשצולהו והיו עושין זכר למקדש שכתוב בו על מקולס 

)מפני שדומה לקדשים ויאמרו ן בלילי פסחים, וחכמים אוסרי כרעיו ועל קרבו(

והנה תודוס איש רומי שהאכיל  ,עיי"ש מותר להקדיש ולאכול קדשים בחוץ(
במתני'  גדיים מקולסין בלילי פסחים י"ל דס"ל כשיטת ר"ג

ר"ג דורש להקל נגד חכמים הוא  ההנ"ל דאחד מג' דברים שהי
שעושין גדי מקולס בלילי פסחים עיי"ש, ולכאורה יש להבין 

קמיפלגי, ואמאי לא חייש ר"ג לשמא יאמרו דאוכל במאי 
 קדשים בחוץ.

 
הקשה, לפימש"כ  )ח"א סי' כ"ו(דבספר שמן רוקח והנבס"ד, 

השוחט  ,)דף מ"א:(חולין מסכת בהא דאיתא ב )סי' ה' סק"ד(הפליתי 
לשם עולה לשם זבחים וכו' שחיטתו פסולה וכו' השוחט לשם 

בר הנידב והנידר חטאת וכו' שחיטתו כשרה, זה הכלל כל ד
ב השוחט לשמו כשר, השוחט לשמו אסור ושאינו נידר וניד

ולשיטת לפי"מ דקיי"ל דנשאלין על ההקדש והקשה הפליתי 
התוס' אף לאחר שחיטה יכול לישאול וכאשר כבר תמהו דאיך 
משכח"ל שיתחייב על שחוטי חוץ, וא"כ מה כל החרדה הזו 

תו ל"ה שחוטי דבשוחט לשם עולה פסול, ישאל על הקדישו ו
חוץ, ואי משום מראית העין א"כ בכל שאלה על הקדש יהא 

  .אסור משום מראית עין
 

ומה שנראה כי יש להבין שכתבו כולם כי יהיה  ,וז"ל ץרותי
מראית עין ששוחט קדשים בחוץ, ולא אמרו שאוכל קדשים 
בחוץ, אלא ודאי דזה לא חיישינן, דיאמרו איתשל על הקדישו 

ו', רק מראית עין יהיה על השחיטה ולא שביק התירא וכ
דעכ"פ מתחלה קעביד איסורא, ולכן נקטו שמראית עין מחמת 
שחוטי חוץ ואסרו חז"ל וא"כ תו לא יעשה כיון דאסור 

  .באכילה עכ"ד
 

  והקשה השמן רוקח דלפי"ד הפליתי דמשום אכילה אין 
לחוש למראית עין שיאמרו שאוכל קדשים בחוץ, דבודאי לא 

      אמרו דבודאי שאל על הקדשו, א"כ יחשדוהו בכך שי
מדוע אסרו חכמים דאין לעשות גדי מקולס דנראה כאוכל 
קדשים בחוץ, אדרבה יאמרו דבודאי שאל על הקדשו וכמו 
בהא דשוחט לשם קרבן דלא חששו על האכילה ועיי"ש 

 שהאריך בזה.
 

להעיר  )אות כ"ב ואות כ"ט(אך י"ל, לפימש"כ בספר עין פנים לתורה 
דהלובש בגדי  הל"ב(-)פ"ירמב"ם דס"ל בהל' כלאים על שיטת ה

כהונה לוקה משום כלאים שהאבנט כלאים, א"כ כיצד נשאלין 
והלא על ידי זה גורם  לאחר שעשו בו העבודות, על ההקדש

שהקרבן היה למפרע חולין, ונמצא שהכהן עבר על איסור 
כלאים בעת שלבש את הבגדי כהונה לצורך העבודה בקרבן 

תברר שהוא חולין עיי"ש, מבואר מזה דלשיטת זה כיון שנ
הרמב"ם אין ראוי לישאל לכתחלה על ההקדש לאחר שנעשו 
בו העבודות, ומעתה אין לומר שיתלו הרואים שנשאל, דהלא 

רבן גמליאל וחכמים, אין זה מידי דלכתחלה, וי"ל דבזה פליגי 
דחכמים דס"ל דאסור לעשות גדי מקולס דנראה כקדשים 

יטת הרמב"ם הנ"ל ונמצא שאין ראוי לישאל בחוץ, ס"ל כש
רבן גמליאל ס"ל  ה, ושפיר יש לחוש למראית עין, אבללכתחל

כדעת הראב"ד דפליג על הרמב"ם וס"ל דכהן רשאי ללבוש 
בגדי כהונה אף שלא בשעת עבודה, וממילא רשאי לישאל 
לכתחלה, ואין כאן מקום למראית עין, ולכן הנהיג לאכול 

 גדיים מקולסים.
 
, איבעיא לן, בגדי כהונה ניתנו ליהנות דף ס"ח:()יומא  'איתא במסו

, או לא ניתנו ליהנות בהן, תא )נתן רשות ליהנות בהן שלא בשעת עבודה(בהן 
הא  )שמא יפיח(שמע, לא היו ישנים בבגדי קודש, שינה הוא דלא 

מיכל אכלי, ומשני, דילמא שאני אכילה דצורך עבודה היא, 
תם אשר כופר בהם, מלמד שהכהנים אוכלים כדתניא, ואכלו או

ובעלים מתכפרים, שינה הוא דלא הא הלוכי מהלכי, ומשני, בדין 
)שינה דנקט משום דבעי הוא דהלוכי נמי לא, וסיפא איצטריכא ליה 

)ותו לא איכפת לן אם ומניחין תחת ראשיהם  , פושטין ומקפליןלאשמעינן(

ן, אמר ה ניתנו ליהנות בהמינה בגדי כהונ , שמעתיפיח מאחר שפושטן(
)אצל לא תימא תחת ראשיהן אלא אימא כנגד ראשיהן  ,רב פפא

וכו', הכי נמי מסתברא דכנגד ראשיהן, דאי סלקא דעתך  ראשיהן(
תחת ראשיהן, ותיפוק ליה משום כלאים דהא איכא אבנט, ונהי 

 נמי דניתנו ליהנות בהן הא מתהני מכלאים וכו' עיי"ש. 
 

על שיטת הרמב"ם הנ"ל דכהן  )סי' כ"ט( והקשה השאגת אריה
ם, לוקה משום כלאי הלובש בגדי כהונה שלא בשעת עבודה

האי הכי נמי יכא למידק, אמאי נטר הש"ס למימר וז"ל, וא
מסתברא אסיפא דמתני' אפושטין ומקפלין וכו', ואמאי לא 
קאמר לה ארישא דמילתא, דדייק שינה הוא דלא הא הלוכי 

א דהלוכי נמי לא, הול"ל והכי נמי מהלכי, ודחי בדין הו
מסתברא דהילוכי נמי לא, דאי ס"ד הילוכי שפיר דמי ותיפוק 
ליה משום כלאים דהא איכא אבנט וכו', אלא ע"כ דהא וודאי 
דאין בבגדי כהונה משום איסור כלאים אם מלובש בהן דרך 
לבישה כדרך שלובשין בשעת עבודה, הלכך  הא הלוכי 

לאים דאבנט, אבל אם פושטן מהלכי ולית בה משום כ
ומניחים אותן תחת ראשיהן, כיון שאינו דרך לבישה יש בו 
משום איסור כלאים, ומזה מוכח כשיטת הראב"ד דמותר אף 

 שלא בשעת עבודה עכ"ק עיי"ש.
 

 )סי' ה(ובשו"ת עץ החיים מהגאון מוהר"ר שלמה קלוגר זצ"ל 
ליישב דברי  )סי' ש"א סק"ז(כתב ליישב, עפימש"כ הטו"ז ביור"ד 

דאסור ללבוש כלאים  הי"ח(-)פ"יהרמב"ם שפסק בהל' כלאים 
)דף להעביר את המכס, דמאי שנא מהא דאיתא במסכת פסחים 

)מעוטפין בכסות כלאים דאין מתכוין להנאת , מוכרי כסות מוכרין כדרכן כ"ו:(

וכו' עיי"ש, והעולה מדבריו כך, דבאמת בלבישת כלאים  (לבישה
, ולכן בלהעביר את מ"מ הוי פסיק רישאשאינו מכוין,  אף

המכס דעכ"פ נהנה מזה דמרויח המכס לכך אסור, אבל 
 במוכרי כסות לא נחשב הנאה כלל לכך מותר עיי"ש.



 

 ט 

מבואר מדבריו דהיכי דעכ"פ נמשך לו שום הנאה, אסור משום 
כלאים, וכתב ע"ז הגרש"ק זצ"ל וז"ל, והנה לדרכו של הטו"ז לא 

רי כסות אין לו הנאה כלל, רק אף אם נימא הוי צריך לחלק דבמוכ
דהוי הנאת הגונב המכס שוה להנאת מוכרי כסות, מ"מ יש חילוק 
רב ביניהם, דבגונב המכס עיקר הנאתו נהנה מה שהוא לובש 
כלאים, דהיינו שיסברו שהוא עכו"ם כיון שלבוש כלאים, אם כן 

הנאתו הוי הנאתו דוקא מכלאים, לכך אסור, אבל במוכרי כסות אין 
מחמת שהוא כלאים דוקא, וכיון דלאו הנאה גמורה היא מותר, 
אבל היכי דהנאתו הוי דוקא מכלאים, אף הנאה כל דהו הוי הנאה, 

 ולפי"ז בבגדי כהונה נהנה דוקא מכלאים, דמצותו דוקא בכך.
 

והנה נהי דקיי"ל מצות לאו ליהנות ניתנו, מ"מ הרי כתב הרשב"א 
דאף  ,ד"ה אמר רב יהודה )שם(ב"א ובריט )דף כ"ח.(במסכת ר"ה 

שמקבל שכר, מ"מ הוי רק כהנאה דאתי מעלמא ולא מגופיה 
הנאה אף דהוי  כ כאן בכלאים דהברחת המכס נחשב לועיי"ש, וא"

א"כ הוא הדין נמי דהנאת המצוה הוי הנאה, הנאה דמעלמא, 
דעכ"פ מקבל שכר, ולכן שייך ביה איסור כלאים, וכיון דהותר 

 דאשתרי אשתרי.אמרינן כיון 
 

, )סי' פ"ז סי"א(אך י"ל כיון דקיי"ל זה וזה גורם מותר כמבואר ביור"ד 
א"כ עדיין אינו דומה להמבריח המכס, דהתם נהנה מבגד הכלאים 

ייהו אהדדי אסירי, הוי היתר הוא ותרו לבדו, ובכלאים כיון דכל חד
ר איסור לבד, ולכן אסוכולה כחד חתיכה דאיסורי, והוי כנהנה מן ה

, אך בבגדי כהונה הרי האבנט לבדו מכלאים, ושאר בפסיק רישא
, ה"א(-)פ"חהבגדים אינן כלאים כמבואר ברמב"ם הל' כלי המקדש 

והנאתו הוי מכולם, דהרי מאחד לבדו לא הוי כשר העבודה 
, וא"כ הנאת קיום המצוה ד("ה-)פ"יכמבואר ברמב"ם הל' כלי המקדש 

ולא נחשב נהנה כלל מכלאים, הוי מכולם, א"כ הוי זה וזה גורם 
 הדר הוה ליה כמוכרי כסות.

 
זה וזה גורם  )דף כ"ז.(אך כל זה הוא למאן דס"ל במסכת פסחים 

מותר, אבל למאן דס"ל זה וזה גורם אסור שפיר הוי כמבריח 
המכס, ולכן א"ש, דהרמב"ם הרי ס"ל זה וזה גורם מותר כמבואר 

ידן עבודה ליכא איסור , א"כ בעהכ"ב(-)פט"זבהל' מאכלות אסורות 
כלאים כלל דהוי כמוכרי כסות, והנאה ליכא דהוי זה וזה גורם, 
וא"כ לא שייך לומר כיון דאשתרי אשתרי, דבעידן עבודה לא הותר 
כלל, ולכן ס"ל דבשלא בשעת עבודה לוקה, אבל הש"ס לא הוי 
מצי פריך להס"ד דמיכל אכלי והלוכי מהלכי, דהרי הוי כלאים, 

שם אתיא כמאן דאמר זה וזה גורם אסור, ויש כלאים די"ל המשנה 
עכ"ד, עיי"ש מה  בעידן עבודה, ולכן אמרינן כיון דאשתרי אשתרי

 שהאריך בזה.
 

ד"ה והנה לפי פירש"י כתב  )סי' נ"ו(ובשו"ת בית אפרים חאו"ח 
לבאר טעם דמאן דס"ל דזה וזה גורם מותר, דאע"ג די"ל מאי חזית 

בתר גורם איסור לחומרא, מ"מ כיון דאזלת בתר גורם היתר זיל 
הכל  הרה ונתחדשה הלכה לאסור דבר זה הידאם לא ניתנה תו

מותר, ולכן אף שע"י ציווי נאסר הדבר ההוא והאיסור גורם ג"כ 

, ומטעם הש לו דין קדימה בזה למיזל בתרילדבר זה, מ"מ ההיתר י
זה ס"ל להרמב"ם דספד"א מה"ת לקולא אף במקום שהספק 

נאסר, ולכן אף היכא  הם דההיתר הוא הקודם אם לא הימשו שקול,
דאיתרע חזקה דהתירא מ"מ אף בספק השקול מהיכא תיתי לחדש 
איסור עכ"ד, ונמצא לפי"ז דמאן דס"ל זה וזה גורם מותר היינו 
משום דספד"א מה"ת לקולא, וכ"כ בספר מזוזות מלכים דמדברי 

מחתא  הבית אפרים מפורש דזוז"ג וספיקא דאורייתא בחדא
 מחתינהו עיי"ש.

 
והבאנו מש"כ רשיז"ל דקושית הגמ' מה ראו חמו"ע שמסרו עצמן 
על קדושת השם, ואמאי לא דרשו וחי בהם ולא שימות בהם, 

הלא בפרהסיא הוה, ואמרינן במסכת  )ד"ה מה ראו(והקשו התוס' 
דלכו"ע בפרהסיא חייב למסור עצמו אפילו אמצוה  )דף ע"ד.(סנהדרין 

ר"ת דצלם זה שעשה נבוכדנצר לאו ע"ז הוה אלא קלה, ומפרש 
אינדרטא שעשה לכבוד עצמו ולכן קאמר מה ראו, וא"ש הא 

אלמלי נגדו לחנניה מישאל ועזריה  )דף ל"ג:(דאמרינן במסכת כתובות 
פלחו לצלמא, ואי ע"ז הוה ח"ו שהיו משתחוים לו, ור"י פירוש מה 

יי"ש, וכ"כ ראו שלא ברחו דקודם המעשה היו יכולים לברוח ע
ד"ה  )דף ג.(ד"ה אלמלא, ובמסכת ע"ז  )דף ל"ג.(התוס' במסכת כתובות 

 שלא, דהצלם הוה אינדרטא ולא ע"ז ממש עיי"ש. 
 

בחידושי אגדות כתב ליישב שיטת רש"י די"ל  )שם(והמהרש"א 
, מנין שאם )דף ע"ד.(דס"ל כר' ישמעאל דס"ל במסכת סנהדרין 

תהרג, מנין שיעבוד ואל יהרג, אומרים לו לאדם עבוד עכו"ם ואל 
תלמוד לומר וחי בהם ולא שימות בהן, ומה שהקשו עוד תוס' דהוי 
בפרהסיא, י"ל כיון דל"ה עשרה מישראל בצלם שהעמיד בבקעת 
דורא לא חשיב פרהסיא, דליכא פרהסיא אלא בעשרה מישראל 
כדכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל, ולפי"ז מיושב דברי רשיז"ל, 

רי ק"ו פריכא הוא, דהצפרדעים גם שלא היו מצווין על אך קשה דה
קדושת השם מ"מ קדשו השם כיון דלא נצטוו על וחי בהם, 
משא"כ חנניה מישאל ועזריה אף דהיו מצווין על קידוש השם 
בפרהסיא, מ"מ הכא בצינעא דלא היו מצווין על קידוש השם, לא 

 הוה להן למסור עצמן שהרי נצטוו על וחי בהם עיי"ש.
 

לתרץ,  )גליון י"א(וכתב השפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא 
וז"ל, וכל  )דף י"ח. מדפי הרי"ף(לפימש"כ הנימוק"י במסכת סנהדרין 

היכא דאמרינן יעבור ואל יהרג, אין לו למסור עצמו למיתה על 
קידוש השם, ואם מסר הרי זה מתחייב בנפשו, אבל אם הוא אדם 

שהדור פרוץ בכך, רשאי לקדש גדול וחסיד וירא שמים ורואה 
השם ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה, כדי שיראו העם וילמדו 
ליראה את השם לאהבו בכל לבם, והיינו דאמרינן מה ראו חמו"ע 
שהפילו את עצמן לכבשן האש פי' ולא השתחוו לצלם, שהרי לאו 
ע"ז היתה אלא אנדרטי של מלכים לכבוד בעלמא, אלא מתוך שהיו 

עים וסבורים שהיתה ע"ז היה קידוש השם במה שעשאו רובן טו
)יור"ד סי' קנ"ז , וברמ"א )יור"ד סי' קנ"ז סק"ב(וכו' עיי"ש, וכ"כ בדרכי משה 

, דבמוחזק בחסידות רשאי למסור נפשו בכל העבירות עיי"ש, ס"י(
ולפי"ז מתורץ קושית המהרש"א, דשפיר דרשו חמו"ע ק"ו 



 

 י 

מצווין בוחי בהם, ואלו הם  מצפרדעים, דאעפ"י שהצפרדעים אינם
מצווין בוחי בהם, דכיון שהם היו מוחזקים בחסידות מותרים הם 

 להחמיר על עצמן עכ"ד.
 

כתב, דדבר זה אי אדם  )סי' ט"ז אות ז'(ובספר עצי ארזים בהל' אישות 
גדול וחסיד רשאי למסור עצמו או לא, תלוי מהיכא ילפינן דפקוח 

נפש דדוחה שבת ממילה או  נפש דוחה שבת, דאי ילפינן פקוח
מעבודה, מוכח שאפילו אם רוצה להחמיר על עצמו שלא לחלל 
את השבת בשביל פקוח נפש שאינו רשאי לעשות כן, דהרי 
בעבודה או מילה שדוחה את השבת לא סגי דלא דחי, ולא אמרינן 
שהתורה נתנה רשות לחלל את השבת בשביל מילה ועבודה, ולא 

שהדבר חוב למול ביום  ,דזה ודאי אינו ,שיהיה מחוייב לעשות כן
השמיני שחל להיות בשבת ולהקריב תמידין ומוספין, וה"ה פקוח 
נפש החמורה ממילה ועבודה שחייב לחלל את השבת בשביל 
פקוח נפש, אבל לשאר הילפותות דיליף ממחתרת שפיר י"ל דהתם 
גם כן הרשות בידו אם ירצה להחמיר ולסכן בעצמו רשאי, וכן 

נאי בכולהו י"ל שהתורה התירה לחלל שבת בשביל פקוח לשאר ת
נפש ולא שיהיה מחוייב לעשות כן, וכן לשמואל דיליף מוחי בהם 
ולא שימות בהם י"ל שלא יהיה מחוייב להמית בהן אבל הרשות 

 בידו אם רוצה להחמיר על עצמו עכ"ד. 
 
דלכאורה היכא מצינן  ,הקשה (האזינו )פרשתבספר חמודי צבי ו

דפקוח נפש דוחה שבת מהא דחזינן דמילה דוחה שבת, למילף 
הלא י"ל דמילה שאני דהלא כללא הוא בכה"ת דאמרינן עשה 
דוחה ל"ת, ולפי"ז י"ל דמה דמצות מילה דוחה שבת מדין עשה 
דוחה ל"ת הוא, ולפי"ז אין ללמוד הימנה ק"ו לכל פקוח נפש, 

וחה דשה דהא באמת לא הותרה שבת אצל מילה, אלא מדין ע
 ל"ת אתינן עלה עכ"ק. 

 
כתבנו, דבמצות מילה לא  )אות ע"ד(שמיני  ובהואיל משה פרשת

, עפימ"ש בשו"ת טוב אמרינן דאתי עשה דמילה ודחי ל"ת דשבת
, דיש להסתפק בדין מילה שדוחה את )מהדו"ק סי' רכ"א(טעם ודעת 

השבת, אם הוא דוקא כשהמילה נעשית על ידי האב, או אף ע"י 
רינן שלוחו של אדם כמותו עיי"ש, ואי אמרינן שליח משום דאמ

דרק מילה ע"י האב דוחה את השבת, יש לעיין דאיך דוחה מצות 
מילה את השבת, כיון דמילה הוא רק ע"י האב ניחוש דלמא לאו 

דילפינן  )דף י"א:(חולין מסכת אביו הוא, אך ז"א דהלא אמרינן ב
ב, דאף שיש ממכה אביו ואמו דחייב מיתה משום דאזלינן בתר רו

לחוש דלמא לאו אביו הוא עכ"ז חייב, וה"נ במילה סמכינן ארוב 
ואמרינן דהוא אביו ושפיר דוחה את השבת, ולפי"מ שחידש בספר 

דעשה הבא מכח רוב אין בכח לדחות ל"ת עיי"ש,  )סי' תקע"ב(עיר דוד 
א"כ שפיר צריכין קרא דמילה דוחה שבת, דאי לאו קרא הו"א דאין 

בת מכח עדל"ת, דכיון דהוא עשה הבא מכח רוב, בכחה לדחות ש
  .ולכן צריכין קרא מפורש דדוחה שבת עכ"ד

 

כתב, דהא דעשה הבא מכח רוב  ו(-)סי' מוובשו"ת נחלת יוסף חאו"ח 
אינו דוחה ל"ת תליא א"א דרוב הוה ספק או רוב הוה ודאי, דלפי 

א דרוב הוא ספק אל )דף ו:(שיטת הר"ש מפליזי מובא בשטמ"ק ב"מ 
דספק כזה דאיכא רובא להתירא התורה התירה, אז שפיר י"ל דאין 
בכח העשה הבאה מכח רוב דהוה כמו ספק דהמיעוט כמאן דאיתא 
לדחות הל"ת ודאית, אבל אם רוב הוא מתורת ודאי דהמיעוט כמאן 
דליתא שפיר דוחה בכה"ג, כיון דגילתא התורה דרוב הוה כודאי 

ש, וכ"כ בשו"ת משנת אליעזר שוב הוה כמקיים העשה בודאי עיי"
 עיי"ש. )ח"א דרוש ג' אות ה'(

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

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

 ורק מדבריהם הוא לחומרא, ייתא מה"ת לקולא, דספיקא דאורה' כ"ז(
ס"ל 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 מה"ת, 

ינו דאל"כ היכא אזלינן בתר רוב, הא ספק לחומרא וגם הרוב א
בתורת הבית ו )דף ע"ג.(במסכת קידושין והרשב"א ודאי רק ספק, 

דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, ס"ל  )בית ד' שער א'(הארוך 
ומה שהתירה התורה ואמרה דניזול בתר וב הוה ודאי, כהתוס' דר

רובא, משום דברוב גילתה התורה דספק הלז הוא ספק קרוב יותר 
שקול, וע"כ אזלינן בהו בתר רוב, אבל  משאר הספיקות, ואינו ספק

 בכל שאר הספיקות מחמרינן מה"ת עיי"ש.
 

דממה שדרש תודוס ק"ו מצפרדעים אעפ"י שאינן  ,ובזה יבואר
שיטתו דס"ל דאדם  מצווין על וחי בהם ולא שימות בהם, רואין

למסור נפשו, וע"כ דלא ילפינן פקוח נפש דוחה  יגדול וחסיד רשא
די"ל דמילה הותרה משום דאמרינן עשה שבת ממילה, והטעם 

הוי עשה הבא מכח רוב, עכ"ז אמרינן דמצות דואף , דוחה ל"ת
ומינה דס"ל דרוב הוא מילה מותר בשבת משום עשה דוחה ל"ת, 

הרשב"א דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, וס"ל זה ודאי, וס"ל כ
ויש כלאים בעידן עבודה, ולכן אמרינן כיון וזה גורם אסור, 

תרי אשתרי, ושלא בשעת עבודה מותר ללבוש בגדי כהונה, דאש
א"כ שפיר י"ל דמותר ומעתה נשאלין לכתחלה על ההקדש, 

לעשות גדיים מקולסין, דהרי ליכא למיחש למראית עין שיאמרו 
שאוכל קדשים בחוץ, דמהיכי תיתי לחשוד דעבר על איסור, 

נן על אדרבה יתלו דבוודאי שאל על הקדשו, ולפי"ז אין מקום לר
תקנתו של תודוס איש רומי, דשפיר נקט כשיטת ר"ג דשרי לאכול 
גדי מקולס, ולפי"ז מוכח שפיר דגברא רבא הוא היינו דעשה עפ"י 

 ההלכה ודו"ק.
 hoilmoshe@gmail.com להערות:

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