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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

     בדרתיו  הלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היא
יש מרבותינו  ,ופירש"י ז"ל את האלקים התהלך נח:

בדור צדיקים  הרשים אותו לשבח, כל שכן שאילו הידו
     לפי  ,צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי ההי

 הבדורו של אברהם לא הי הצדיק ואילו הי ההי דורו
  .נחשב לכלום

 
נקבו בשמות, ר' יוחנן אמר בדורותיו  .(ח")דף קובמסכת סנהדרין 

ולא בדורות אחרים, וריש לקיש אמר בדורותיו כל שכן בדורות 
, ורבים ראו כן תמהו להבין סברת מחלוקתם, עיי"ש אחרים

 דאמאי נימא לדרוש לגנאי אם נוכל לדרוש לשבח.
 

דבספר בנין דוד עה"ת  והנבס"ד, דריו"ח ור"ל אזלי לשיטתם,
שני טעמים אמאי לא הגין נח על הדור, א(, איתא הביא  )אות ל"א(

דהיה לו להקריב קרבן קודם המבול  )בפרשתן דף ס"א.(בזוה"ק 
עיי"ש, ב(, איתא בנזה"ק דלכן לא הגין על הדור דלא היה צדיק 

טעמא דנח לא הגין על דורו, גמור עיי"ש, ולפי"ז י"ל דפליגי ב
דם המבול, ס"ל דנח לא היה רשאי להביא קרבן קו ' יוחנןדר

וע"כ הטעם דלא הגין על דורו משום שלא היה צדיק גמור, 
ס"ל דהיה צדיק  "ללא בדורות אחרים, ורולכן ס"ל בדורותיו ו

גמור, והטעם שלא הגין על דורו משום שלא הקריב קרבנות, 
 ולכן ס"ל בדורותיו וכל שכן בדורות אחרים. 

 
כיון ולכאורה י"ל דלכן לא הקריב נח קרבן קודם המבול, 

דקיי"ל דבעינן ממשקה ישראל מן המותר לישראל כמבואר 
, וכיון דאז לא )דף ה.(מנחות מסכת וב )דף מ"ח.(פסחים מסכת ב

הותר לו עדיין לאכול בשר, עד שאמר לו הקב"ה אחר המבול 
כירק עשב נתתי לכם את כל, ואז הותר לו לאכול בשר כמבואר 

ר לישראל, ולכן לא , לא הוה מן המות)דף נ"ט:(סנהדרין מסכת ב
  .היה יכול להביא קרבן

 
שהביא קושיא  על אדה"ר דהיאך  )אות א'(ועיין בילקוט הגרשוני 
שור שהקריב אדה"ר  )דף ס.(חולין מסכת הקריב קרבן כדאיתא ב

וכו' הא בעינן ממשקה ישראל מן המותר לישראל עיי"ש, וזה 
הטעם י"ל גם אצל נח דלכן לא הקריב קרבן משום דל"ה 

קה ישראל, ובשלמא לאחר שיצא מן התיבה שפיר הקריב ממש
קרבנות אף דלא הוה ממשקה ישראל, משום כיון דאחר הקרבה 
מיד הותר לו לאכול בשר, לא בעינן שיהא ממשקה ישראל, 

דאיסור שנעשה היתר באותו יום  )דף ה.(מנחות מסכת כדאמרינן ב

לית ביה משום ממשקה ישראל, משום דאין מחוסר זמן לבו 
ביום, וחשוב בשעת הקרבה מיד כאלו היה היתר, עיין בפרדס 

, אבל קודם המבול י"ל דלכן כ(-)עה"פ מכל הבהמה הטהורה חיוסף עה"ת 
לא הקריב קרבנות משום ממשקה ישראל, ולפי"ז ל"ש לומר 
דלכן לא הגין נח על הדור, משום שלא הקריב קרבן, דהא א"א 

אל, וע"כ דלכן לא לו להביא קרבן משום דלא הוה ממשקה ישר
 הגין על דורו משום דלא היה צדיק גמור. 

 
אמנם י"ל דנח היה צדיק גמור, והטעם דלא הגין על דורו משום 
שלא הקריב קרבנות, ואי דתקשי דלא היה יכול להביא קרבן 
משום דלא הוה ממשקה ישראל, ע"ז י"ל דשפיר היה יכול 

תא, אמר רב אי )דף נ"ט:(סנהדרין מסכת להביא קרבן, דהנה ב
אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה, דכתיב  ,יהודה אמר רב

הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת 
כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה ולכל חית 
הארץ וגו' ודרשינן ולא חית הארץ לכם עיי"ש, ולפימ"ש 

לא בעינן שיהא ממשקה  דבאיסור עשה )סי' ו'(בשאג"א החדשות 
ישראל עיי"ש, וכיון דכל האיסור הוה רק איסור עשה, שפיר 
הקריב אדה"ר קרבנות משום דלא בעינן שיהא ממשקה ישראל, 
וגם נח היה יכול להקריב קרבנות קודם המבול, וכיון דלא הביא 

 קרבנות לא הגין על דורו.
 

שיהא  ולכאורה י"ל הטעם לחלק ולומר דרק באיסור לאו בעינן
ממשקה ישראל ולא באיסור עשה, דנודע פלוגתת הראשונים אי 

יבמות מסכת ל"ת חמור מעשה או עשה חמור מל"ת, דאיתא ב
, אטו עשה דדחי את ל"ת לאו ל"ת חמור מיניה וכו' עיי"ש, )דף ז.(

)פרשה מבואר דל"ת חמור מעשה, אך הרמב"ן עה"ת פרשת יתרו 

מאהבה ול"ת מיראה  כתב, דעשה חמור מל"ת, דעשה הוא ח(-כ
  .וע"כ אמרינן עדל"ת עיי"ש

 
ולפי"ז י"ל דא"א דל"ת חמור מעשה שפיר יש לחלק ולומר 
דרק באיסור לאו בעינן שיהא ממשקה ישראל ולא באיסור 
עשה, אך א"א דעשה חמור מל"ת אז אמרינן דגם באיסור עשה 

)ח"ג בעינן שיהא ממשקה ישראל, וכה"ג כתב בשו"ת אבני ציון 

, דא"א עשה חמור מל"ת ליכא למימר כדברי התוס' אות ג(סי' ב' 
ד"ה והא, דמשום איסור עשה לא גזרו  )דף ס"ח.(מנחות מסכת ב

רבנן, דאדרבה הא עשה הוא חמור מל"ת, עיי"ש שמיישב בזה 
ד"ה האיר כתבו דאף  )דף ה:(מנחות מסכת סתירת התוס' דב

 משום עשה גזרו רבנן עיי"ש.



 

 ב 

 תעשה אאו ל תעשה אה חמור מלדזה אי עש לומר שולכאורה י
לקולא או  התורה ןמ קא דאורייתאיתליא אי ספ ,חמור מעשה

לחומרא, דהראשונים הקשו על הרמב"ם דס"ל דמה דקיי"ל 
כל  התורה ןלחומרא הוא רק מדרבנן, אבל מ קא דאורייתאיספ

מפסח  )דף י"א.(חולין מסכת מהא דילפינן בוהקשו ספיקא שריא, 
 קא דאורייתאיספומפרה אדומה דאזלינן בתר רוב, ואם איתא ד

ראיה מייתינן לרובא, הא אפילו לא לקולא, מה  התורה ןמ
אזלינן בתר רוב הני שרי מכח ספק, דהא ספק טריפות נינהו, 

 )דף ל"ט(קידושין מסכת וכל ספק רחמנא שריא עכ"ק, עיין בר"ן 
  .(סי' נ"א)ובתשובת הר"ן 

 
העלו האחרונים דהרמב"ם לא אמר ספד"א מה"ת  כן לוע

לא, דכל מצוה על  ות עשהצאבל במ תעשה, אלקולא אלא בל
כגון חלב  תעשה אלצות נאמר ולא על הספק, לכן במ הוודאי

וחזיר אמרינן חלב וחזיר וודאי הוא דלא תיכול הא ספק תאכל, 
שמחוייב לאכול מצה וודאית  ,הדבר להיפוך ות עשהצאבל במ

וליטול אתרוג וודאי וכו', אבל בספק לא יצא ידי חובתו 
מחיובא דרמיא רחמנא עליה, כי כוונת התורה לקיים המצוה 

מן שלא קיימה בבירור לא נפטר עדיין מהחיוב, בוודאי, וכל ז
ריש קונטרס בית הספק עיי"ש, מבואר מזה  )סי' ק"י(עיין בחוו"ד 

דלהרמב"ם עשה חמור מל"ת, דבל"ת בספק אזלינן לקולא, 
 ובעשה אזלינן לחומרא.

 
, )סי' ש"ה סק"ד(, ובמשבצות זהב )סי' י"ז סק"ב(והפמ"ג באו"ח בא"א 

)פ' ובתיבת גמא  )סי' תל"ג סק"י(, ובא"א מ סק"א()סי' שד"ובמשבצות זהב 

כתב, דאף לשיטת הרשב"א דספד"א מה"ת לחומרא, זה רק  וירא(
באיסור לאו, אבל בעשה אף להרשב"א אמרינן דספיקא 
דאורייתא מה"ת לקולא עיי"ש, ולפי"ז הוה הל"ת חמור מעשה, 

  .דבל"ת אזלינן לחומרא ובעשה אזלינן לקולא
 

ד"א לקולא וזהו רק לגבי הל"ת משא"כ לגבי ולפי"ז אי ס"ל ספ
העשה ספיקא לחומרא ע"כ דעשה חמור מל"ת, משא"כ א"א 
ספיקא דאורייתא לחומרא וזהו רק לגבי הל"ת אבל לגבי העשה 

 אמרינן ספיקא לקולא אז ע"כ הל"ת חמור מעשה.
 

 יוחנן אמר אסור מן יבחצי שיעור, ר )דף ע"ד.(יומא מסכת ואיתא ב
יוחנן אמר אסור  יביש אמר מותר מן התורה, רהתורה, ריש לק

מן התורה כיון דחזי לאיצטרופי איסורא קא אכיל, ריש לקיש 
אמר מותר מן התורה אכילה אמר רחמנא וליכא, איתיביה ר' 

 , אין לי אלא כל שישנו בעונש ישנו באזהרהש לקישייוחנן לר
ז לא תאכלו הרי אזהרה וסמיך )גבי חלב קאי דעונשו ואזהרתו סמוכים זה לזה כל חלב שור וכשב וע

ליה כי כל אוכל חלב מן הבהמה וגו' ונכרתה הרי עונש אין לי שיהא מוזהר אלא על כשיעור שהוא 

)שהוא ספק , כוי ענוש עליו כרת דגבי עונש לא כתיב כל אחלב אלא אאוכל דכתיב כי כל אוכל חלב(

יכול אינו הואיל ואינו בעונש  )שאינו בעונש(וחצי שיעור  ואין בו כרת(
)לא תאכלו הכא כתיב כל אחלב כלומר אפילו כל  ה, תלמוד לומר כל חלבבאזהר

, ומשני מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא, הכי נמי מסתברא, שהוא(
דאי סלקא דעתך דאורייתא, כוי ספיקא הוא, איצטריך קרא 

וכו'  )בתמיה אטו גבי שמיא ספיקא הוא אי בהמה הוי אי חיה הוי(לאתויי ספיקא 
דספיקא  ירא ליהבוהקשו מזה על הרמב"ם דס .עיי"ש

     לקולא, א"כ שפיר איצטריך קרא  התורה ןדאורייתא מ
 ומאי פריך. ,לאתויי ספיקא

 
כתב לתרץ, דהנה הא דלהרמב"ם  )כלל ה'(ובאתוון דאורייתא 

ספד"א מותר מה"ת, משום דס"ל דהתורה לא דיברה רק 
נה בזה ומידיעת האדם, וכשכתבה לא תאכלו כל נבילה כיו

אם תדע שהבשר הוא נבילה אז לא תאכלנו, וכשאינו יודע ש
, )עיין בחו"ד סי' ק"י(שהוא נבילה מזה לא דיברה התורה ולא אסרתו, 

אך לכאורה הרי גם בספק יש לו ידיעה שהרי הוא יודע שיש 
 להסתפק בו שמא נבילה היא.

 
 י יוחנןבתלוי במחלוקת ר קא דאורייתאיע"כ נראה דדין ספ

תנו רבנן, אכל ספק חלב  ,()דף י"ח:במסכת כריתות  ש לקישיור
, ספק חלב ונודע לו, רבי אומר, אומר אני, )שספק הוא(ונודע לו 

)שאם יודע לו באחרונה שכולן ודאי כשם שמביא חטאת על כל אחת ואחת 

חלב היו מביא חטאת על כל אחת ואחת דידיעות ספק שבינתים מחלקות לחטאות דלא הוי העלם 

)כל זמן שלא נודע לו ידיעה חת ואחת , כך מביא אשם תלוי על כל אאחת(

וכו', אמר ריש לקיש כאן שנה רבי ידיעות ספק מחלקות  ודאית(
לחטאות, ר' יוחנן אמר אין ידיעות ספק מחלקות לחטאות וכו' 

ס"ל ידיעת ספק לאו שמה ידיעה ד י יוחנןבי"ל דרעיי"ש, ו
דס"ל  ש לקישיטעמיה משום דס"ל דספד"א מותר מה"ת, ור

אסור מה"ת, ולכן הרמב"ם לטעמיה  דשמה ידיעה ס"ל דספק
דאין ידיעת ספק מחלקת לחטאות  ה"ח(-)פ"חדפסק בהל' שגגות 

ק דספד"א מותר דידיעת ספק לאו שמה ידיעה, על כן שפיר פס
א דר"ל, על כן שפיר קאי אליב מה"ת, משא"כ הגמ' ביומא

לא נטה ר"ל מסברתו דחצי שיעור מותר מה"ת  קאמר דע"כ
שום דר"ל לטעמיה היה לו ראיה ברייתא הנ"ל, מכח המ

דהברייתא כיוונה רק לאסמכתא בעלמא, דאל"כ כוי ספיקא 
הוא וכי איצטריך קרא לאתויי ספיקא, דלר"ל לטעמיה הרי 

 ספד"א אסור מה"ת עכ"ד עיי"ש.
 

 א, ספד"א מה"ת לקולדס"ל לשיטתו  וחנןולפי"ז יבואר, דר' י
עשה , וי"ל דגם באיסור תעשה אולפי"ז י"ל דעשה חמור מל

אמרינן דבעינן שיהא ממשקה ישראל, ולפי"ז אין לומר דלכן 
לא הגין נח על דורו משום דלא הקריב קרבנות, די"ל דלכן לא 
הקריב קרבנות, משום דלא היה רשאי להביא קרבנות דבעינן 
שיהא ממשקה ישראל מן המותר לישראל, ולנח לא היה מותר 

על דורו משום לאכול בשר קודם המבול, וע"כ הטעם דלא הגין 
דרק בדורו היה צדיק  וחנןיה צדיק גמור, ולכן ס"ל לר' ידלא ה

ספד"א מה"ת  דס"ל "לא בדורו של אאע"ה, משא"כ רול
ולפי"ז י"ל דל"ת חמור מעשה, וי"ל דרק באיסור לאו  לחומרא,

בעינן שיהא ממשקה ישראל, ובאיסור עשה לא בעינן שיהא 
ל דורו משום דלא ממשקה ישראל, וי"ל דלכן לא הגין נח ע
כן בדורות אחרים, הקריב קרבנות, ולכן ס"ל בדורותיו וכל ש

 ודו"ק. דהיה צדיק גמור



 

 ג 

 וישלח את העורב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ:
, בעיא מיניה רב אויא סבא מרב )דף כ"א.(איתא במסכת ביצה ו

ראל מהו לשוחטה שהונא, בהמה חציה של נכרי וחציה של י
"ט, אמר ליה מותר, אמר ליה וכי מה בין זה לנדרים ונדבות ביו

, אמר ליה, )שחציין לו וחציין לגבוה ואסור לשוחטן מפני חלק גבוה דלכם ולא לגבוה(
ליה רבה בריה, לאו  , אמרהפורח למעלה השיאו לדבר אחר( עורב)עורבא פרח 

סבא דמשתבח ליה מר בגוויה דגברא רבא הוא  היינו רב אויא
, אמר ליה ומה אעביד ליה, אני היום סמכוני דחיתו( )ולמה

עי טעמא באשישות רפדוני בתפוחים ובעא מינאי מילתא דב
כתב, ויש לתמוה מאי אהדר  )בפרשתן(וכו' עיי"ש, ובכרם חמד 

ליה רב הונא עורבא פרח, ואף שפירש"י השיאו לדבר אחר, 
מ"מ קשה איך מסתבר דרב הונא ידחה לגברא רבה בדבר 

כזה, ובודאי שאף להדיוט לא היה עושה כן כי זה מדרכי שטות 
 חכמים, אלא כל שיחתן צריכין לימוד עיי"ש, וכן צריך להבין

  דאמאי נקט דווקא עורבא פרח.
 

והנבס"ד, עפמש"כ הכרם חמד, דלכאורה מה שהקשה רב אויא 
סבא מה בין זה לנדרים ונדבות, הלא הבדל גדול יש ביניהם, 

י פחטה לואל וחציה של נכרי מותר לשדבהמה חציה של ישר
שכל עיקר השחיטה אינו אלא בשביל הישראל בלבד, דהרי 

, דאי"ל דשחיטה מהני גם לנכרי להנכרי לא אהני השחיטה כלל
החי ועתה הותרה  להתירה לו דעד אז אסורה לו משום אבר מן

כיון דגם לאחר השחיטה עדיין לא הותרה  בשחיטה, דזה אינו,
 )דף ל"ג.(שמפרכסת, כדאיתא במסכת חולין  להנכרי כל זמן

דמפרכסת שריא רק לישראל הואיל ולדידן בשחיטה תליא 
מילתא וכיון דאיכא שחיטה מעלייתא אישתרי, משא"כ לעכו"ם 
דבמיתה תליא מילתא אסורה עד שתצא נפשה, וכ"פ הרמב"ם 

דאבר ובשר הפורשין מן המפרכסת אעפ"י  הי"ג(-)פ"טבהל' מלכים 
שראל שני סימנים הרי זה אסור לבני נח משום אבר ששחט בה י

מן החי עיי"ש, ונמצא דעצם השחיטה לא אהני לנכרי כלל, 
וממילא י"ל דמשו"ה שפיר מותר לשחוט ביו"ט בהמה שחציה 
של ישראל וחציה של נכרי כיון דמעשה השחיטה הוא רק 
בשביל הישראל, משא"כ בנדרים ונדבות דגם חלק גבוה צריך 

להדיוט, א"כ הו"ל השחיטה גם לצורך גבוה שאסור  שחיטה כמו
חטה ביו"ט, וביו"ט כדדרשינן לכם ולא לגבוה, ולכן אסור לש

דמפרכסת שרי לנכרי מטעם מי איכא  )שם(אך למ"ד במסכת חולין 
 מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור ליכא לתרץ הכי עיי"ש.

 
שאינו  כתב, דזה אי גדול מי )פרשת מסעי(ובספר יד אבי שלום 

מצווה ועושה או מי שמצווה ועושה, תליא אי יש שחיטה לעוף 
, )דף כ.(מה"ת או אין שחיטה לעוף מה"ת, דאיתא במסכת סוטה 

אם יש לה זכות היתה תולה לה, יש זכות תולה שנה אחת, יש 
 )דף כ"א.(זכות תולה ב' שנים, יש זכות תולה ג' שנים, ופריך הגמ' 

ורה, הא אינה מצווה ועושה, אלא זכות דמאי, אילימא זכות דת
זכות דמצוה, זכות דמצוה מי מגנא כולי האי וכו', ומשני רבינא 
לעולם זכות תורה, ודקאמרת אינה מצווה ועושה, נהי דפקודי 

)שטורחות על בניהן להביאן לא מפקדא, באגרא דמקרין ומתניין בנייהו 

)וממתינות לבעליהן ו ונטרן להו לגברייה לבית הספר לקרות מקרא ולשנות משנה(

עד דאתו מבי מדרשא מי לא פלגאן  שיוצאין לעיר אחרת ללמוד תורה(
דתורה אינה מגנת עלה משום   בהדייהו עיי"ש, ולהאי תירוצא

דאינה מצווה ועושה, עכצ"ל דהא דמהני לה זכות דמקרין 
ומתניין בנייהו, משום דבזה שפיר מצווה ועושה משום דאשה 

 מצווה בחינוך בנה. 
 

, האיש מדיר )דף כ"ח:(נזיר מסכת ולכאורה קשה מהא דאמרינן ב
 ,את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזיר, ופריך בגמ'

איש אין אבל אשה לא, מאי טעמא, ר' יוחנן אמר הלכה היא 
, ור' יוסי בר' חנינא אמר ר"ל כדי לחנכו )שהאיש מדיר ולא האשה(בנזיר 

, קסבר איש )תהא מדרת את בנה בנזיר( במצות, אי הכי אפילו אשה נמי
חייב לחנך בנו במצות, ואין האשה חייבת לחנך את בנה עיי"ש, 
ולפי"ז הא דמשני רבינא באגרא דמקרין ומתניין בנייהו ניחא 
שפיר אליבא דר' יוחנן דס"ל דגם האשה חייבת בחינוך בנה, 
משו"ה שפיר חשיבא כמצווה ועושה במה שמחנכת את בנה 

ורה, אבל לר"ל דפליג עליה וס"ל דאין האשה ללימוד הת
מצווה על חינוך בנה, א"כ גם מה שטורחות להביא את בניהן 
ללמוד אינן מצוות על כך, שהרי אין עליה שום חיוב לחנך בנה 
לתורה ומצות, ומעתה הדקל"ד איזה זכות תגן עליה, ועכצ"ל 
דר"ל ס"ל דשפיר יש לומר דזכות תורה תולה לה ואעפ"י 

מצווה ועושה מגין שפיר, דאדרבה גדול מי שאינו  שאינה
 מצווה ועושה ממי שמצווה ועושה.

 
פריך, בשלמא לריו"ח דס"ל  )דף כ"א.(נזיר מסכת והנה הגמרא ב

הלכה היא בנזיר אהכי כי מיטמא מייתי קרבן ציפרין ואכיל כהן 
, אלא סיני()ולית ביה לא משום חולין לעזרה ולא משום מליקה דהכי הלכה למשה ממליקה 

)כיון דמדאורייתא לא מיחייב בנזירות אשתכח לריב"ח אר"ל הא קאכיל נבילה 

, ומשני, קסבר כר' יוסי בר' יהודה דקמייתי חולין לעזרה וקא אכיל כהן נבילה(
)והלכך דאין שחיטה לעוף מה"ת, וחולין בעזרה לאו דאורייתא, 

חולין לעזרה דאיסור חולין בעזרה ליתיה לר' כיון דמה"ת לא בעי שחיטה לא חשיבא נבילה ולא מייתי 

עיי"ש, ומבואר מזה דלריו"ח דהלכה היא בנזיר  יוסי אלא מדרבנן(
שפיר גם אשה מצווה על חינוך בנה, ושפיר יש שחיטה לעוף 
מה"ת, ואפי"ה שפיר כי מיטמא מייתי קרבן ציפרין ואכיל כהן 
מליקה, דהרי זה הלכה למשה מסיני שהאב מדיר את בנו 

נזירות, אך לר"ל דס"ל דהאב מדיר את בנו בנזיר הוי רק ב
מדרבנן כדי לחנכו במצות, משא"כ אשה דאינה מצווה על 

 חינוך בנה, עכצ"ל דאין שחיטה לעוף מה"ת.
 

ונמצא לפי"ז דהא אם גדול המצווה ועושה או דגדול מי שאינו 
מצווה ועושה, תליא בהאי דינא אי יש שחיטה לעוף מה"ת או 

ה לעוף מה"ת, דאי ס"ל יש שחיטה לעוף מה"ת אין שחיט
וקשה איך אפשר להביא קרבן נזיר על בנו והכהן יאכל 
ממליקה, ועכצ"ל דנזירת בנו מה"ת דהלכה היא בנזיר, ולפי"ז 
שפיר י"ל דגם האשה מצווה בחינוך בנה, והא דאינה מדרת את 

, ולפי"ז שפיר יניסשה מלמלכה בנה בנזיר משום דכך נשנית הה
כתי' הגמ' דזכות שתולה לה היינו דמקרין ומתניין בנייהו, י"ל 



 

 ד 

משא"כ זכות דתורה אינה מגנת דהא אינה מצווה ועושה, וגדול 
המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, משא"כ אי ס"ל 
אין שחיטה לעוף מה"ת, וא"כ שפיר י"ל דמשו"ה מביא קרבן 

ת שריא גם בלי על נזירת בנו ואוכל הכהן ממליקה, משום דמה"
שחיטה, ולעולם הא דאיש מדיר את בנו בנזיר הוי רק מדרבנן 
כדי לחנכו במצות, והא דאשה אינה מדרת את בנה בנזיר משום 
דלא מיפקדא אחינוך, ועכצ"ל דאע"ג דאינה מצווה ועושה 
אפי"ה זכות תולה לה, משום דגדול מי שאינו מצווה ועושה 

 יותר ממי שמצווה ועושה עכ"ד.
 
אמר רב יהודה משום ר' יצחק בן , )דף כ"ז:(במסכת חולין תא איו

שנאמר ושפך בשפיכה בעלמא  ,אין שחיטה לעוף מה"ת ,פנחס
איתא ד ,)דף ע"א.(והקשה האור חדש במסכת קידושין  סגי עיי"ש,

כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה'  ,תניא ,)דף י"ז.(חולין מסכת ב
 ,נך, ר' עקיבא אומראלקיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצא
)כדכתיב בההוא קרא דכי ירחק לא בא הכתוב אלא לאסור להן בשר נחירה 

להן בשר הותר  )במדבר(, שבתחלה ממך המקום וגו' וזבחת מבקרך ומצאנך וגו'(
, דכתיב כי ירחק וזבחת מכלל דעד השתא לא נצטוו על הזביחה( ה)מהאי קרא נפקא לינחירה 

נחירה, ור' ישמעאל ס"ל דכתיב  משנכנסו לארץ נאסר להן בשר
כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אוכלה 
בשר וכו', דלא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוה, 
שבתחלה נאסר להם בשר תאוה, משנכנסו לארץ הותר להם 
בשר תאוה וכו', במאי קמיפלגי, ר' עקיבא סבר בשר תאוה לא 

ר נחירה לא אישתרי כלל איתסר כלל, ר' ישמעאל סבר בש
לשיטת ר"ע דבמדבר לא נצטוו על שחיטת , ומעתה עיי"ש

חולין ורק כשנכנסו לארץ ישראל נאסר להם בשר נחירה, א"כ 
ואין  דבשפיכה בעלמא סגיאת דמו מקרא ושפך האיך ילפינן 

שחיטה לעוף מן התורה, דלמא האי קרא מיירי בזמן שבני 
ר נחירה והיה סגי ישראל היו במדבר דאז הותר להם בש

משא"כ כשנכנסו לארץ ישראל ונצטוו על , בשפיכה בעלמא
עכצ"ל , וכתב לתרץ דהשחיטה שוב אין לחלק בין בהמה לעוף

כר' ס"ל  דיליף מושפך לומר אין שחיטה לעוף מה"ת דמאן
בשר ישמעאל דלא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוה ו

 נחירה לא אישתרי כלל במדבר עיי"ש.
 

כתב  )אות י"א(מלא הרועים ערך חולין שנשחטו בעזרה ובספר 
לבאר דפלוגתת התנאים אי חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא או 
לא, תליא בפלוגתת ר' עקיבא ור' ישמעאל הנ"ל בקרא דכי 

ד"ה בשר  )שם(חולין ירחיב ה' את גבולך וגו', עפימש"כ רש"י ב
עקיבא דעד  דקרא דוזבחת מבקרך ומצאנך דמשמע כר' ,נחירה

עתה לא נצטוו על הזביחה, ר' ישמעאל מפרש לה דזביחה 
דכתיב בהאי קרא לאו לענין ביאת הארץ נאמרה אלא לאסור 

ממך ק כי ירח ,)דף נ"ז:(קידושין שחיטת חולין בעזרה, כדדרשינן ב
בריחוק מקום אתה זובח ואי אתה זובח בקירוב  ,וזבחתהמקום 

עאל דגם במדבר נאסרו בבשר מקום, ולפי"ז אליבא דר' ישמ
נחירה היינו משום דוזבחת קאי לחולין בעזרה ולפי"ז ס"ל 
דחולין שנשחטו בעזרה דאורייתא, משא"כ לר' עקיבא דבא 

הכתוב לאסור להם בשר נחירה בארץ ישראל לא אייתר לן קרא 
לאסור חולין שנשחטו בעזרה, וא"כ חולין שנשחטו בעזרה לאו 

 .)שם(כ"כ גם האור חדש דאורייתא עכ"ד עיי"ש, ו
 

הביא קושית הראשונים על הרמב"ם דס"ל  )שם(ובאור חדש 
מה"ת לקולא, א"כ מפני מה חייבה התורה להביא  א"דדספי

אשם תלוי על הספק, והלא מה"ת כל ספיקא לקולא, וכתב 
האו"ח דקושיא זו ליתא אלא אי ס"ל חולין שנשחטו בעזרה 

ס"ל דחולין שנשחטו בעזרה אסור מדאורייתא, משא"כ אי 
 מדרבנן קושיא מעיקרא ליתא, דשפיר מייתי קרבן מספק עיי"ש.

 
כתב,  )אות ב'(והנה הפמ"ג בספרו תיבת גמא פרשת נח 

דלהרמב"ם דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, לדידיה 
בב"נ אמרינן להיפוך ואזלינן בספיקא לחומרא, ולהרשב"א 

ומרא, ג"כ אמרינן להיפוך דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לח
בב"נ דספיקא לקולא, משום דלגבי ב"נ לעולם נשאר הסברא 
החיצונה, ולכן להרמב"ם דס"ל דסברא החיצונה היא דספק 
מה"ת לחומרא, ורק בממזר גלי קרא דבכל מקום אמרינן ספיקא 
לקולא, אמרינן דכל זה גילתה התורה רק בישראל, אבל 

"א מה"ת לחומרא, אבל בעכו"ם נשאר הסברא חיצונה דספד
להרשב"א דס"ל דמסברא החיצונה ספד"א שריא, וגלי קרא 
בממזר לומר הא בעלמא אסור, לדידיה בב"נ נשאר סברא 
חיצונה לקולא עיי"ש, ומוכח מזה דלהרמב"ם דס"ל דספיקא 
דאורייתא מה"ת לקולא בישראל, ובב"נ ס"ל דאזלינן בספיקא 

יותר מבישראל, לחומרא, ע"כ דס"ל דיש להחמיר בעכו"ם 
ושפיר י"ל דלא אמרינן מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם 

, ועיין בשו"ת אבני ציון )סוגיא דרוב(אסור, וכ"כ בספר בנין חיים 
 .)דרוש ב' או"ט(ובספר משנת אליעזר ח"א  ד(-)סי' ל"ב או"גח"ב 

 
)רמז ובילקוט שמעוני בפרשתן  )דף ק"ח:(ואיתא במסכת סנהדרין 

רשע,  נח וכי לאשתי את צריך, אמר לו נח,רב אמר ל, דהעונח(
במותר לי אני אסור, באסור לי על אחת כמה וכמה עיי"ש, 

לבאר הפלפול בין העורב כתב  )דף ש"כ(ובספר חכמת התורה 
דהחשוד על העריות  )סי מ"ב סעיף ו(אבהע"ז דאיתא בשו"ע ח לנח,

 ,"שפסול לעדות אשה בין לענין קידושין בין לגירושין עיי
דהרי לקידושין בעל כרחך הרי  ,)ס"ק כ"א(ותמה הבית שמואל 

)דף הטעם מכח מים גנובים ימתקו, ואנן קיי"ל במסכת נדרים 

 דלא אמרינן מים גנובים ימתקו עכ"ק. צ"א.(
 

והנבס"ד, דהטעם דאמרינן מים גנובים ימתקו היינו מכח דבזה 
)דף ב"ק יצרו תקפו יותר, ויהיה תלוי זה במה דאמרינן במסכת 

גדול המצווה ועושה מאינו מצווה ועושה, וכתבו התוס'  פ"ז.(
מכח דזה יצרו תקפו, ולכן  ,ד"ה גדול המצווה )דף ג.(במסכת ע"ז 

מצווה, ולא לס"ד דרב יוסף דהוי ס"ל דאינו מצווה גדול ממי ש
ס"ל הך סברא דיצרו תקפו, לדידיה לא אמרינן מים גנובים 
ימתקו, אך למה דמסיק הש"ס דהמצווה ועושה גדול ממי 
שאינו מצווה ועושה, ומכח יצרו תקפו, אז אמרינן מים גנובים 



 

 ה 

ימתקו, ולפי"ז כיון דעיקר הטעם דמים גנובים ימתקו הוי מכח 
 )דף ד.(ואר במסכת כתובות יצרו תקפו, אתי שפיר מאוד, דהנה מב

בחתן שפרסה אשתו נדה הוא ישן בין האנשים וכו', במה 
דברים אמורים כשלא בעל, אבל בבעל מותר להתייחד דלא 

 תקיף ליצריה עיי"ש.
 

וא"כ א"ש, דבנדרים דשם כשמצאה הבעל את האשה עם 
 הנואף ביחד אין לנו חשש רק דעתה זנתה עמו, וא"כ בזה 

עתה, א"כ כבר בעל עתה ם עשו העבירה שפיר אמרינן כיון דא
    ד ליצריה, ובזה לא חיישינן למים גנובים ולא תקיף עו

לכך אמרינן להיפך דאם , כיון דעתה אין יצרו תקפו, ימתקו
איתא חטא ניחא ליה דלימות, אבל התם לעדות אשה, די"ל 
דלא חטא עמה עדיין, או באיזה זמן אחר לא עתה, וא"כ בזה 

 ,ף ליצרו, ולכן פסול להעיד אף לעיולישפיר יש לחוש דתקי
 מכח מים גנובים ימתקו.

 
והנה אי נימא כהך סברא דמים גנובים ימתקו מכח דיצרו תקפו, 
 אין ראיית נח ראיה, די"ל דבמותר לו אין יצרו תקפו כיון דהוי

ד כיון דהוי רק לזמן ויש לה וחרק לזמן, כמו דבנדה מותר הי
יתר הוי יצרו תקפו יותר ואין זה היתר, אבל באסור לו ואין לו ה

ק"ו, אך נח דאמר ק"ו זה, בע"כ הוי ס"ל כסלקא דעתך דרב 
יוסף דאינו מצווה עדיף, ולא אמרינן יצרו תקפו, ולא אמרינן 

פי מסקנת הגמרא מים גנובים ימתקו, אבל העורב ס"ל כ
דול מכח דיצרו תקפו, וממילא אמרינן מים דמצווה ועושה ג

חשדו, ולכן נאמר ויצא יצוא ושוב כדין  גנובים ימתקו ולכן
עכ"ד  )דף ס"א.(יוצא ונכנס דאמרינן מרתת כדאיתא במסכת ע"ז 

 החכמת תורה עיי"ש.
 

שראה רב הונא שרב אויא סבא ומעתה יבואר מאמר הגמרא, דכ
שוין יה של נכרי ין בהמה שחציה של ישראל וחצדד ס"ל

דאין לחלק לנדרים ונדבות שאין קרבין ביו"ט, והיינו דס"ל 
ביניהם מסברא דשחיטת בהמה הו"ל רק לישראל כיון 
שלעכו"ם לא אהני כלל דעדיין אסורה עד שתצא נפשה, 
משא"כ בנדרים ונדבות דהשחיטה הוא גם לצורך גבוה כשם 
שמתרת להדיוט, וכנ"ל מהכרם חמד, וע"כ דרב אויא ס"ל 
דשחיטת הבהמה מהני גם לעכו"ם דמיד כשנשחטה מותרת 

ואיל ולישראל שרי, דמי איכא מידי דלישראל שרי לעכו"ם ה
 ולעכו"ם אסור, ולכן שאל מהאי שנא הא מנדרים ונדבות.

 
וכדי להוכיחו שלא צדק בסברתו, א"ל עורבא פרח, רצ"ל ראה 

ויצא נא את העורב אשר שלחה נח שסירבה לקיים שליחותו, 
ואמרינן מים משום דס"ל דגדול מצווה ועושה, יצוא ושוב, 

ולפי"ז ס"ל יש שחיטה לעוף מה"ת, וס"ל כר' ם ימתקו, גנובי
עקיבא דבשר תאוה לא איתסר כלל, וחולין שנשחטו בעזרה 
לאו דאורייתא, וי"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, ומעתה 
ליתא לסברת מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, 
שהרי מצינו בספיקא דאורייתא, דלישראל אזלינן לקולא 

"ם אזלינן לחומרא, וא"כ במפרכסת אעפ"י דלישראל ולעכו
שרי לעכו"ם אסור, ונמצא ששחיטת בהמה מתרת רק לישראל 
בלבד ואינו עושה להנכרי כלום, משא"כ בנדרים ונדבות, 

 ומעתה אזלא לך שאלתך ודו"ק.
 

הקשה, דלכאורה  )סי' ג'(, דהנה בשו"ת מראה משה עוי"ל ב(
ונדבות צריך ביאור,  שאלת רב אויא מה בין זה לנדרים

מה שהוא חציה הדלכאורה איכא נפק"מ בין נדרים ונדבות לב
, דבכל )דף י"ב.(של נכרי, לפימש"כ הפני יהושע במסכת ביצה 

שחיטה מלבד האיסור דנטילת נשמה אית ביה נמי משום חובל 
חיובו משום מפרק, אלא  ה"ז(-)פ"חדלדעת הרמב"ם בהל' שבת 

ם מפרק כיון דבאינו צריך לדם דבכל שחיטה אינו חייב משו
הו"ל מקלקל, דנהי דלענין נטילת נשמה מקרי מתקן שמוציאו 

 אבל לענין איסור מפרק דהיינו  מידי איסור אבר מן החי,
את הדם הו"ל מקלקל ומלאכה שאינה צל"ג, אבל בשחיטת הוצ

קדשים דצריך לדם כדי לזורקו על גבי המזבח, א"כ אית ביה גם 
ליה עיי"ש, ומעתה שפיר י"ל דבהמה משום מפרק וחייב ע

חציה של נכרים מותר לשוחטה שהרי אי אפשר לכזית בשר בלי 
שחיטה, משא"כ נדרים ונדבות אף דיש בו חלק הדיוט, מ"מ 
כיון דעובר בה גם על מלאכת מפרק שאין לחלק ההדיוט צורך 
בה כלל, ומלאכה זו לא נעשית רק לצורך גבוה ולכן אסור 

"כ בבהמה חציה של נכרי שאינו עובר משאלשחוט ביו"ט, 
בשחיטה רק משום נטילת נשמה וזהו לצורך ישראל, שפיר 

 מותר לשחוט ביו"ט עיי"ש.
 

אך האחרונים האריכו בדברי הפני יהושע הנ"ל דבשחיטת 
קדשים כיון שצריך לדם אית בה משום מפרק ונחלקו ע"ד, עיין 

)סי' חאו"ח , ובשו"ת בית שערים )דף ז.(בהפלאה עמ"ס כתובות 

  ד"ה ושלישית כתב להעיר, דלשיטת הרשב"א במסכת רנ"ט(
ד"ה אותו, דצורך מצוה לא חשיב מלאכה הצריכה  )דף ק"ה:(שבת 

לגופה, א"כ כיון שאין צורך לדם אלא בשביל לקיים מצות 
 זריקה א"כ הו"ל בגדר מלאכה שאינה צריכה לגופה, דדמי 

לגופה ואין  לכל צורך מצוה דאינו נידון כמלאכה הצריכה
 לחייב עליו עכ"ד.

 
   ב לבאר בהא דתיקון כת )סי' י' ס"א(וביריעות שלמה חיור"ד 

נה צריכה לגופה, מצוה לא חשיב תיקון והו"ל מלאכה שאי
ולמה יגרע  ,דלכאורה יש לעיין בזה דהרי נהנה מקיום המצוה

דאם הבעיר  ה"א(-)פי"ב דפסק הרמב"ם בהל' שבת ,ממשכך חמתו
  המבעיר גדישומפני שהוא מקלקל, אבל  השחתה פטורדרך 

א משחית, מפני רו או השורף דירתו חייב אעפ"י שהושל חבי
שכוונתו להנקם משונאו והרי נתקררה דעתו ושככה חמתו 

 עיי"ש, הרי  קורע על מתו או בחמתו שהוא חייבכנעשה ו
וכש"כ הוא מהתם דהיכי דיש לו נחת רוח מקרי מתקן, 

ו הכי ביש לו נחת רוח נעשה דבעיקרו הו"ל מקלקל ואפיל
כמתקן, א"כ בודאי דנימא הכי היכי דלא הוי מקלקל כלל 

 דהנאת קיום מצוה משוי ליה צריכה לגופה.



 

 ו 

וכתב דצ"ל דכיון דמצות לאו ליהנות ניתנו לא מקרי קיומם 
הנאה, ומשו"ה הו"ל בגדר אינו צריך לגופה עכ"ד, מבואר מזה 

ך מצוה מקרי צריכה דאי ס"ל מצות ליהנות ניתנו א"כ צור
לגופה דהא נהנה מה שמקיים המצוה, אבל אי ס"ל מצות לאו 

 ליהנות ניתנו, תיקון מצוה אינו בכלל תיקון. 
 

אמר רב ענן אמר שמואל, ישראל  ,)דף ד:(חולין מסכת ואיתא ב
מומר לעבודת כוכבים, מותר לאכול משחיטתו וכו' עיי"ש, 

והעורבים מביאים לו לחם איתא, לימא מסייע ליה,  )דף ה.(ולהלן 
ובשר בבקר ולחם ובשר בערב, ואמר רב יהודה אמר רב מבי 

)שהקב"ה התירו לפי שעה טבחא דאחאב, ומשני, על פי הדיבור שאני 

, וכתב הקדושת עיי"ש העורבים צויתי שם לכלכלך( ואת י"ז(-דכתיב מלכים )פרשה א
יפה עפ"י , דלכאורה גם זה שאכל נבילה וטר)סוף פרשת אמור(יו"ט 

הדיבור צריך הסבר, דהלא גם הקב"ה שומר משמרתה של 
, וכיון תעשה אתורה, אך י"ל דזה היה מכח עשה דוחה ל

דנאמר לו מפי הדיבור לאכול בשר זה, הו"ל לגביה ככל מצות 
דנבילות  תעשה א, ונדחה הלתעשה אדדוחה לעשה שבתורה 

 ממילא שפיר הו"ל לגביה היתר גמור עפ"י תורה ו ,וטריפות
 עכ"ד.שר זה בלאכול 

 
ובעין  )כלל ג'(לפימש"כ הגרי"ע בספרו לקח טוב  אך יש להעיר,
דבאיסורי אכילה איכא לאו נוסף, לפי"מ  )אופן ד'(פנים לתורה 

אומר משום ר"מ, מנין  הודהר' י ו.(")דף סע"ז מסכת דאמרינן ב
לכל איסורין שבתורה שמצטרפין זה עם זה, ת"ל לא תאכל כל 

הרי הוא בבל תאכל עיי"ש, מבואר  תועבה כל שתיעבתי לך
מזה דהלאו דלא תאכל כל תועבה הוא לאו כולל על כל 
המאכלות אסורות שנאסרו כבר כל אחד מהם בלאו הפרטי 
שבו, ומלבד הלאו הפרטי כתבה התורה לאו כולל לכולם, 
ואמרה כל שתיעבתי לך ר"ל כל שאסרתיו לך לאכילה, אני 

ומכח הלאו הזה הכולל  מזהיר אותך עוד הפעם שלא תאכלנו,
כל מאכלות האסורות יחד, הם מצטרפין זה עם זה לר"מ, 
ולפי"ז איכא באיסורי אכילה שני לאוין, הלאו הפרטי שבו 

ל איסורי כבולפי"ז  ,והלאו דלא תאכל כל תועבה הכולל כולם
אכילה לא שייך לומר עשה דוחה ל"ת כיון דאיכא תרי לאוין 

כיון דאיכא שני  ,ל"תעשה דוחה לומר כאן  ולפי"ז ל"ש עיי"ש,
  לאוין דהלא הוי איסור אכילה.

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

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

ת שיב"כ, מצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דעדל"
דא"כ מה פריך מי דמי התם חד איסורא הכא תרי איסורא, הרי 
עדל"ת אפילו בתרי איסורא ולא מפלגינן בין חד לאו לשני 
לאוין, אלא דהס"ד דגבי יבום נילוף מאשת אח דנימא הואיל 
ואשתרי אשתרי עיי"ש, הרי דהתוס' ס"ל דאי אמרינן עדל"ת 

ם רש"י להלן וכן אין לחלק בין לאו אחד לשני לאוין, אמנ
הרמב"ן והרשב"א כתבו לפרש דברי הגמ', דסד"א דנילף 

מאשת אח דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי 
 איסורי, הרי מזה דעדל"ת לא אמרינן רק בחד לאו.

 
כתב, דלכאורה יש להוכיח  )כלל ב'(והפמ"ג בשושנת העמקים 

ל"ת  דעשה דוחה אפילו ב' לאוין, דהרי דינא דעשה דוחה
, והלא )דף ד.(מכלאים בציצית ילפינן לה כמבואר במסכת יבמות 

באיסור כלאים עצמו יש שני לאוין לאו דהעלאה ובגד כלאים 
עטנז, הרי דעשה לא יעלה עליך, ולאו דלבישה לא תלבש ש

 ן עיי"ש.יודוחה אפילו ב' לא
 
דיש לדחות  )חאו"ח סי' י"ב בש"ה(שו"ת מחזה אברהם ספר ב כתבו

היאך  ,)חאו"ח סי' ג'(ברית אברהם קשה בשו"ת הש מעפי"ו, ראיה ז
כלאים הלא  ,לא תעשהדעשה דוחה כלאים בציצית  ילפינן מ

, )דף ד:(כדאיתא במסכת יבמות אינו אסור רק בהנאת לבישה 
ולשיטת הרשב"א  ,וכיון דקיי"ל מצוה לאו ליהנות ניתנו

 המצוה אף היכא דאיכא הנאת הגוף בהדי )דף ט"ו(במסכת נדרים 
בלובש כלאים לשם קיום , א"כ אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו

מצות ציצית לא חשיב הנאה, דהלא הנאת הגוף בטל להמצוה 
וכיון שכן היאך מוכח דגם בעלמא , ליכא איסור כלאיםובכה"ג 

  .עכ"ק אמרינן עשה דוחה ל"ת
 

לתרץ  )יור"ד סי' ש"א(לפי מ"ש בהגהות אמרי ברוך י"ל, אמנם 
, לא בהלכה י"ז כתב, ד(פ"י)הל' כלאים הרמב"ם בת פסקי סתיר

ד כלאים שהרי הוא נהנה יקח אדם ביצה כשהוא חמה בבג
בכלאים מפני החמה או מפני הצינה וכו', מבואר שאיסור 
כלאים הוא על ידי הנאת גופו וכל שאין נהנה אין בו איסור, 
 ובהלכה י"ח כתב, לא ילבש אדם כלאים ואפילו על גבי עשרה

לו לגנוב את המכס ואם לובש בגדים שאינו מהנהו כלום ואפי
 ה עיי"ש, הרי דגם בלא כוונת הנאה נאסר כלאים.כן לוק

 
טעם דיש לחלק בזה, דלאו דלא יעלה עליך אינו וכתב הברוך 

דבעינן  )שם(אלא בהנאה, דע"ז דרשו חז"ל במסכת יבמות 
 העלאה דומיא דלבישה דאית ביה הנאה, אבל לגבי איסור

דסוף כל סוף הנאה שום בלא לבישה לבישה ממש אסור אף ב
)עיי"ש שציין בזה לדברי הגר"א בשנות אליהו במסכת כלאים לבוש הוא בבגד כלאים, 

, ולכן לענין חימום ידיו בבגד כיון שאינו לובשם רק מעלה )פ"י(
על ידיו אין בכך לאו דלבישה רק לאו דהעלאה דלא נאסר אלא 

המכס או על גבי  גבי לובש בגדיו מפנימחמת הנאה, משא"כ ל
ולפי"ז מיושב  גדים, בכה"ג אסור בכל ענין עיי"ש,עשרה ב

לומר דכלאים בציצית קושית הברית אברהם, דשפיר צריכין 
גבי לאו דלא ילבש  דהרי מותר מחמת עשה דוחה לא תעשה,

כלאים לא בעי הנאה, ולא שייך להתירו מחמת מצות לאו 
לא מוכח מכלאים בציצית רק עשה דוחה  ומעתה ליהנות ניתנו,

לאו אחד דהוא לאו דלבישה, משא"כ לאו דהעלאה דאינה 
בלא"ה מותר משום לא בעי דחיה, דהא אסורה רק כשנהנה 

, ולא בעינן לדחות רק הל"ת דלבישה דמצות לאו ליהנות ניתנו
  .עכ"ד שזה אסור גם בלא הנאה



 

 ז 

דלפי"ז י"ל ניתנו,  ס"ל מצוה לאו ליהנות אמנם כ"ז נכון רק אי 
דליכא איסור לא יעלה עליך בלבישת ציצית כיון דלא הוי 

 ,משא"כ למ"ד דמצות ליהנות ניתנו הנאה, וליכא רק לאו אחד,
נמצא דגם בלבישת ציצית איכא הנאה וקעבר גם על הלאו דלא 

ושוב מוכח מכלאים בציצית דעשה דוחה אף ב'  יעלה עליך,
 . לא יעלה עליך, לאו דלא תלבש והלאו דלאוין

 
, אמר לו הקב"ה לנח קבל את ה(-)פרשה ל"גואיתא במדרש רבה 

העורב שעתיד העולם להצטרך לו, אמר לו אימתי, עד יבשת 
המים מעל הארץ, עתיד צדיק אחד לעמוד ולייבש את העולם 

והעורבים מביאין  )מלכים א' י"ז(ואני מצריכו לו, הה"ד אצל אליהו 
ם, מדרש גם ברש"י עד יבשת המילו לחם ובשר וכו', וכ"ה 

אגדה, מוכן היה העורב לשליחות אחרת בעצירת גשמים בימי 
לחם ובשר עיי"ש, ועיין  אליהו שנאמר והעורבים מביאים לו

 בבעל הטורים שרמז בזה יבשת אותיות תשבי.
 

ובכן יבואר דברי הגמרא, דכאשר שאל רב אויא סבא את רב 
בין רב הונא דרב אויא לא הונא, מה בין זה לנדרים ונדבות, ה

ס"ל חילוק הנ"ל דבנדרים ונדבות יש בשחיטתן גם משום 
מלאכת מפרק מחמת שצריך לזרוק את הדם, משא"כ בבהמה 
חציה של נכרי, והיינו כיון דס"ל דמה שצריך לדם לצורך זריקה 

צוה הו"ל לא משוי ליה מלאכה הצריכה לגופה, דצורך מ
  מלאכה שאינה צריך לגופה.

 
ז לו דאין הצדק עמו, ופתח בחכמה ואמר רב הונא לרמבא  וע"ז

רצ"ל דהלא נח שלח את העורב וסירבה לקיים עורבא פרח,  לו
וטענה כי מוכנת היא לשליחות אחרת כדכתיב עד  ,שליחותו

יבשת המים שעתידה להשתלח לאליהו בזמן עצירת גשמים 
מבי להביא לו בשר ולחם, וקשה האיך הותר לאליהו לאכול 

כיון דנאמר לו מפי הדיבור לאכול בשר וצ"ל חי דאחאב, טב
זה, הו"ל לגביה ככל מצות עשה שבתורה דדוחה ל"ת, ונדחה 

איכא דבאיסורי אכילה א לכאורה הו הל"ת דנבילות וטריפות,
מצות דס"ל ע"כ ו, לא אמרינן עשה דוחה ל"ת שני לאוין

על הלאו ובלבישת ציצית איכא הנאה וקעבר  ,ליהנות ניתנו
וילפינן מכלאים  גם על הלאו דלא יעלה עליך,דלא תלבש ו

ומעתה דהנאת מצוה הוי בציצית דעשה דוחה שני לאוין, 
הנאה, וכמו"כ צורך מצוה חשיב מלאכה הצריכה לגופה, ובכן 
הדין נותן דבשחיטת קדשים אית בה גם משום מפרק כיון 
דצריך לדם, ושפיר מובן הנפק"מ בין נדרים ונדבות לבהמה 

ציה של נכרים, דהרי בנדרים ונדבות עובר גם על מלאכת שח
 מפרק, ואין לדמות זה לזה ודו"ק.

 
 
 

**** 
 

ויהיו בני נח היוצאים מן התיבה שם חם ויפת וחם הוא 
הוא מי  ,ילמדנו רבינו ואיתא במדרש תנחומא אבי כנען:

המצווה על פריה ורביה האיש או האשה, כך שנו 
ר' יוחנן אמר, על  ,האיש מצווה ולא האשה ,רבותינו

שניהם נאמר, ויברך אתם אלקים ויאמר להם אלקים 
פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה, וכבשה כתיב, האיש 

 וצ"ב השייכות. ,עכ"ל כובשתהאשה  יןאכובש את הארץ ו
 

וז"ל, דהנה איתא  )בפרשתן(עפימש"כ בספר אור חדש  והנבס"ד,
ובניך  בפרשתן בפסוק ויאמר ה' אל נח בא אל התיבה אתה

מכאן שנאסרו  )סנהדרין דף ק"ח:(ואשתך וגו', ואמרינן בפרק חלק 
בתשמיש המטה עיי"ש, וכתבו שני טעמים בזה, האחד מאחר 
שכל העולם כולו היה בצער א"כ מחיוב ג"כ להשתתף בצער 
עם הציבור, וטעם השני שלא היה נח כדי להנצל מחשש איזה 

 ו וכו', עבירות שהיו בידו ע"כ הוכרח לסגף את עצמ
 

 )דף ק"ח:(ועפ"י דברינו האלה אפשר ליישב דברי רש"י בפרק חלק 
וישלח את העורב אמר ר"ל תשובה נצחית השיבה העורב לנח 
וכו' נמצאת העולם חסר בריה אחת או שמא לאשתי אתה צריך, 
א"ל רשע במותר לי נאסר, בנאסר לי לא כש"כ, ומנ"ל דנאסרו 

ואשתך ונשי בניך, וכתיב דכתיב ובאת אל התיבה אתה ובניך 
צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך, ואמר ר"י מכאן 
שנאסרו בתשמיש המטה, רש"י בד"ה במותר לי, אפילו באשתי 
אני אסור, בני נח שם חם ויפת עכ"ל, ולכאורה אין פותר 
לדברים הללו דאיך שייך לפרש כאן מי הם בני נח, ולדברינו 

נאסרו בתשמיש מחמת שלא היה הנ"ל יובן, דלטעם השני ד
ראוי להנצל מאיזה עבירה, ולכך הוצרך לסיגוף כנ"ל, קשה 
עדיין מנ"ל דנח נאסר במותר לו, דילמא באמת לא נאסר כלל 
בתשמיש שלא היה צריך לסיגוף מחמת שהיה צדיק תמים, רק 
דבניו לא היו ראויים להנצל מעבירה שבידם, ובהיות כן הוצרך 

י בניו, וההכרח ממילא ליכתוב אתה הפסוק שלא לכתוב נש
ובניך ואשתך ונשי בניך, דאי הוה כתיב אתה ואשתך, ממילא 
הוי כתיב ונשי בניך בלי הפסק, לכך הפסיק הקרא בין נשי בניו 
ובניו בתיבת ואשתך, ולעולם אימא לך דנח גופיה לא נאסר 

 בתשמיש מאחר שהיה כדאי להנצל שהיה צדיק תמים כנ"ל. 
 

דהא רשיז"ל פירש סוף פרשת בראשית עה"פ ויהי  אך זה ליתא,
נח בן חמש מאות שנה ויולד וגו' אר"י מה טעם כל הדורות 
הולידו למאה שנה וזה לת"ק שנה, אמר הקב"ה אם רשעים הם 
יאבדו במים וכו', כבש מעיינו כדי שלא יהא יפת בנו הגדול 
שבבניו ראוי לעונשים לפני המבול דכתיב כי הנער בן מאה 

יומת וגו' עיי"ש, הרי להדיא דבלא"ה לא היו בני נח ראוין  שנה
לעונשין, וא"כ גם המה לא היו צריכין לסגף, אלא ע"כ דנח 
גופיה נאסר בתשמיש, והן דברי רש"י ז"ל, דיקשה מנ"ל דנח 
נאסר דילמא בניו הוא דנאסרו, לכך פירש"י בני נח שם חם 

מהאי טעמא ויפת, דהם לא חיו עדיין מאה שנים בזמן ההוא ו
לא הוליד יותר כפירש"י הנ"ל, וא"כ אף גם הם לא היו צריכין 



 

 ח 

לסגף, וע"כ נח גופיה הוא דנאסר עכ"ל האור חדש, מבואר מזה 
דזה דמפרש דבני נח היו שם חם ויפת משום דנח היה צריך 

א דנח, אלא שלא הוכיח בני לסגף עצמו, ולכאורה מה היה חט
כתב דנח לא היה צדיק ש מ"ו()אות בספר בנין דוד עיין ] דורו,

גמור, דנח חטא במה שלא הוכיח אנשי דורו שיעשו תשובה 
כדאיתא במדרש תנחומא, ובגין שנמנע ולא הוכיחם בא מבול 

  .[לעולם עיי"ש
 

, דהוה ג(-)פרשה ל"אאך יש להעיר לפי"מ דמבואר במדרש רבה 
חים מי אתם מני )שוטים שבעולם(רקים  )נח אמר כן לבני דורו(אמר להון 

שקולו שובר ארזים, ומשתחוין לעץ יבש עיי"ש, מבואר מזה 
דהם עבדו ע"ז, ולפי"מ דנודע דעל חטא דע"ז לא מהני תשובה, 
לפי"ז לכאורה י"ל דנח לא חטא במה שלא עורר את העם 
לתשובה, די"ל דלכן נמנע מלהוכיחם, דס"ל כיון דעל חטא 

 דע"ז לא מהני תשובה אין ענין להוכיחם.
 

אמר ר' לוי גדולה תשובה שמגעת  )דף פ"ו.(יומא מסכת ב ואיתא
עד כסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך, ר' יוחנן 
אמר עד ולא עד בכלל וכו' עיי"ש, ובספר תוספת יום הכיפורים 
הביא מספר תאוה לעינים שכתב, דפליגי אי מהני תשובה לע"ז, 

ף שכפר דר' לוי ס"ל דגדולה תשובה שיש בה כח לכפר א
בעיקר ועבד עבודה זרה שזהו עד כסא הכבוד, דגם לחטא דע"ז 
מהני תשובה,  ור' יוחנן ס"ל דעל כל דבר תשובה מכפרת חוץ 
מעובד עבודה זרה וכופר בעיקר וזהו ולא עד בכלל, דלחטא 
דע"ז לא מהני תשובה עיי"ש, ]ובדרשות אור חדש להחוות 

י פשע ביעקב נאום יאיר ביאר בזה הכתוב ובא לציון גואל ולשב
דבלשון בני אדם עד ולא עד  )סי' מ"ג סכ"ז(ה', דמבואר בחו"מ 

בכלל עיי"ש, ונמצא דאי דברה תורה כלשון בני אדם אזי 
אמרינן עד ולא עד בכלל ולא מהני תשובה על חטא דע"ז, ובזה 
יבואר הכתוב ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב דמועיל 

לע"ז, וזהו משום "נאום ה'"  תשובה לכל שבי פשע ביעקב ואף
שהוא דיבור של השי"ת ואינו כלשון בני אדם דלא דברה תורה 

 .כלשון בני אדם וממילא עד ועד בכלל ומועיל תשובה לכל
 

קידושין מסכת ובספר סמיכת חכמים בסמיכות מסכת סוטה ל
כתב, דדבר זה אי מהני תשובה על חטא דעבודה  )דף פ"ו. מדפה"ס(

ת שנויה, דאמרינן תשב אנוש עד דכא, דכ"א זרה במחלוק
נוטריקון דם כופר אשת איש, והיינו ע"ז גילוי עריות שפיכות 
דמים, חד אמר עד ולא עד בכלל ועל אלו הג' עבירות לא מהני 
תשובה, וחד אמר עד ועד בכלל ואכל מילי מהני תשובה אף על 
אלו השלש עבירות, ופלוגתא זו תליא בפלוגתא אחרת, דלפי 

תשובה נבראת קודם שנברא  )דף נ"ד.(פסחים מסכת דעת הגמ' ב
העולם, שהיא אחד משבעה שנבראו קודם שנברא העולם, 
ולדעת כמה מדרשים תשובה נבראת ביום הראשון לבריאה, 
ונרמז בקרא ורוח אלקים מרחפת על פני המים בזכות תשובה 
שנמשלה למים, ולכמה דעות נרמז בבריאת האורה זו תשובה, 

פקא מינה בין אלו השני דעות כתבו המפ', דאי אמרינן ונ
דתשובה קדמה לבריאת העולם, אז התשובה מהני על כל 
העבירות שבעולם אף על אלו השלשה, דאין שייך להגביל שום 
ענין לומר דעל דבר זה מהני ועל דבר זה לא מהני, כיון דלא 

יה היה שום דבר בעולם אז, ואין לתפוס שום מקום וגבול, ובר
בפני עצמה היתה התשובה על כל מה שיברא, אבל אי תשובה 
נברא ביום הראשון שאז הכל נברא כדדרשינן את השמים ואת 
הארץ לרבות תולדותיהם, ואז שייך להגביל ולומר על דבר זה 

 מהני ועל דבר זה לא מהני עכ"ד.
 

אך הא מילתא דתשובה קדמה לעולם תליא בפלוגתא, דאיתא 
ששה דברים קדמו לעולם וכו',  ,ד(-)פרשה את במדרש רבה בראשי

ר' אהבה ברבי זעירא אמר אף התשובה שנאמר בטרם הרים 
ילדו ותחולל ארץ ותבל, ומאותה שעה תשב אנוש עד דכא 

ד"ה אף  )שם סי' ה'(ותאמר שובו בני אדם עיי"ש, וכתב ביפה תואר 
התשובה, דפליגי אי דרשינן סמוכין, דהת"ק לא דריש סמוכין 

ב אנוש עד דכא אינו דבוק עם בטרם הרים ילדו, ולכן לא ותש
מני דגם תשובה קדמה לבריאת העולם, ור' אהבה בר"ז ס"ל 
דדרשינן סמוכין וכתוב בטרם הרים יולדו וכו' תשב אנוש עד 

 דכא שמע מינה דתשובה קודמת לבריאת העולם עכ"ד.
 

מי כל  ,ר' אליעזר אומר ,תניא ,)דף ס"ג:(יבמות מסכת ואיתא ב
שאין עוסק בפריה ורביה כאלו שופך דמים, שנאמר שופך דם 
האדם באדם דמו ישפך וכתיב בתריה ואתם פרו ורבו וכו' 

דהא דאמרינן דמי שאינו עוסק  )שם( עיי"ש, וכתב בספר אהל דוד
בפריה ורביה הרי הוא כשופך דמים, הוא רק למאן דדריש 

ם האדם סמוכין ויליף לה מדסמיך ואתם פרו ורבו לשופך ד
דידי' ל"א דהוי כשפיכת וגו', משא"כ למאן דלא דריש סמוכין ל

, ולפי"ז כתב שם דב"נ דמצווה על שפיכות דמים, ה"ה דמים
ד"ה לא  )דף ב:(דמצווה על פו"ר, כמש"כ התוס' במסכת חגיגה 

עכ"ד, ולפי"ז י"ל דה"ה נשים דמצווחן על שפיכת דמים, ה"ה 
 דמצווין על מצות פו"ר. 

 
ן שייכות המדרש, דכיון דאמר הפסוק ויהיו בני נח ובזה יוב

היוצאים מן התיבה שם חם ויפת, ולכאורה קשה למה אמר מי 
הם, אלא לומר שלא היו עדיין בני עונשים כדברי האור חדש 
הנ"ל, וממילא היה נח בתיבה על עבירת עצמו, והעבירה היתה 

ואף על חטא דע"ז על שלא הוכיח את העם ועוררם לתשובה, 
מהני תשובה, דתשובה נברא קודם בריאת העולם, וע"כ 

דדרשינן סמוכין י"ל דנשים חייבות , ולפי"ז וכיןדדרשינן סמ
ות נתעורר לשאול מי הם החייבים במצולכן  ,מ"ע דפו"רב

 .ודו"ק פו"ר, ומשני דאיכא מחלוקת בין ת"ק לריוב"ב
 

 il.comhoilmoshe@gma להערות:

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