
 

 א

 

 הארפרשת 
 ושנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

    כי ירחיב ה' אלקיך את גבלך כאשר דבר לך 
ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר בכל 

 ו(-)פרשה ד הבר שרואיתא במד אות נפשך תאכל בשר:
  אדם מישראל מהו שיהא מותר לו לכסות  ,הלכה

השוחט חיה  ,דם שחיטה ביו"ט, כך שנו חכמים
 אומרים יחפור בדקר  מאישית ועוף ביו"ט, ב

לא ישחוט אלא א"כ היה  ומריםא ללהית ויכסה, וב
עיי"ש, וצ"ב שייכות הלכה זו  לו עפר מוכן מבעוד יום

 לפסוק הנ"ל.
 

השוחט חיה ועוף ביו"ט,  ,)דף ב.(ביצה מסכת והנבס"ד, דאיתא ב
בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויכסה, ובית הלל אומרים לא 
ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום, ומודים שאם 

אמר רב זריקא  ,איתא )דף ז:(חט שיחפור בדקר ויכסה, ובגמרא ש
והוא שיש לו דקר נעוץ מבעוד יום, והא קא  ,אמר רב יהודה

)לרב יהודה פריך דאמר והוא שיש לו דקר נעוץ אלמא דטעמא דמתניתין לאו עביד כתישה 

ועומד הוא והא משום דאתי עשה דוכסהו בעפר ודחי את לא תעשה כל מלאכה אלא משום דכבר חפור 

קא עביד כתישה שעדיין רגבים מדובקים הם ואינן ראוין לכסוי אלא אם כן כותשן וכותש תולדה 

, אמר רב חייא בר אשי אמר רב בעפר תיחוח, דטוחן הוא ומלאכה היא(
 'דאמר ר ,, ומשני כדר' אבאום בנין()וחייב משוהא קא עביד גומא 

עפרה פטור עליה החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא ל ,אבא
)כדמפרש טעמא בחגיגה דכיון דאינו צריך אלא לעפרה ולא לגומא אינו בונה ולא חורש אלא מקלקל 

מכניס אדם מלא קופתו עפר  ,, ואמר רב יהודהוכל המקלקלים פטורים(
)ולא אמרינן בטלה לה לגבי קרקע הבית ועושה בו כל צרכו  )בסתם ונותנו במקום אחד(

אין שוחטין אותו ביו"ט  )ספק חיה ספק בהמה(יבי, כוי , מיתאיידי דזוטרא(
, ואם שחטו אין )משום דשמא חיה הוא וצריך כסוי והוא אינו יכול לכסותו ביו"ט כדקתני(

, ואי )דשמא בהמה היא ואין בו מצות כסוי ואין מטלטלין העפר לכך(מכסין את דמו 
)אם סייה כדרב יהודה , לכ(ל צרכי אדם אפילו הוא בהמה)דיש עפר שמוכן לכאיתא 

)דהא , ולטעמיך לכסייה באפר כירה או בדקר נעוץ הכניס קופת עפר(

, אלא דלית ליה, הכא נמי דלית ליה, אי בהדיא תנא במתניתין דמוכן הוא(
)דהא קיי"ל כב"ה דאסרי ואפילו הכי מאי איריא ספק אפילו ודאי נמי לא 

כוי אין שוחטין כל שכן חיה גמורה )הא דנקט , לא מיבעיא קאמר דיעבד בלא דקר נעוץ(

לא מיבעיא ודאי דלא  הטעונה כסוי והוא אינו יכול לכסות ולרבותא אשמעינן כוי(
לשחוט, אבל ספק אימא משום שמחת יום טוב לשחוט ולא 
לכסייה קמ"ל וכו', אלא אמר רבא אפר כירה מוכן לודאי ואין 

י נמי ודא ,מוכן לספק, לספק מאי טעמא לא משום דעביד גומא
)ודאי מ"ט שרית כדר' אבא דאמרי לעיל מקלקל קא עביד גומא, אלא כדר' אבא 

, הכא נמי כדר' אבא, אלא ספק מאי טעמא דלמא הוא ופטור עליה(
, ודאי נמי נגזור משום כתישה, )שמא יהו שם רגבים ויכתישם(עביד כתישה 

)כיון דרוב ודאי כי קא עביד כתישה אתי עשה ודחי את לא תעשה 

מים אין צריך לכתוש לא גזור רבנן משום כתישה דאי נמי אתי לידי כך לאו איסורא דאורייתא איכא פע

עשה ודחי  , אימר דאמרינן אתידאתי עשה דוכסהו בעפר ודחי לא תעשה מלאכה(
דבעידנא דקא  ,סדין בציצית מיני ל"ת כגון מילה בצרעת א

לא מעקר לאו קא מוקים לעשה, הכא בעידנא דקא מעקר לאו 
מוקים עשה, הא לא קשיא דבהדי דכתיש קא מכסי, סוף סוף 

 יום טוב עשה ול"ת הוא ואין עשה דוחה לתו"ע וכו' עיי"ש. 
 

דמאי פריך  )סי' תצ"ח אות כ"ט(והקשה בספר ישועות יעקב חאו"ח 
 )דף ל"ד.(קידושין מסכת הגמרא דיו"ט הוה לתו"ע, הרי איתא ב
הקן משום דהוה מ"ע דנשים חייבות במעקה ואבידה ושילוח 

שלא הז"ג, והקשו התוס' דלמה לי טעמא דהוי מ"ע שלא הז"ג, 
הרי בלא"ה בכולהו אית בה לאו ונשים חייבות, ותירצו בשם 
י"מ דאיכא נפק"מ בכך דמעקה וכו' הוי מ"ע שלהז"ג, אע"ג 
דבכלהו אית בהו לאוין ונשים חייבות בהן מחמת הלאו, בכה"ג 

יעמוד נגד מצוה זו, דאי הו"ל כשיזדמן לאשה לקיים מ"ע ש
מ"ע שהז"ג ונשים פטורות, א"כ לדידהו ליכא בה רק ל"ת 
והו"א דיבוא עשה וידחה לל"ת, משא"כ עתה דהו"ל מ"ע 
שלהז"ג הו"ל עשה ול"ת ואין עשה דוחה לתו"ע, וכן הוא 

ולפי"ז קשה אמאי  .עיי"ש )דף קמ"א.(חולין מסכת שיטת הריב"א ב
ץ ובלא"ה אסור לכסות משום דיום במתניתין בעינן דקר נעו

טוב הוי ל"ת ועשה, והא אפילו בלא דקר נעוץ יהא מותר 
לכסות, כשאשה שחטה דלדידה הו"ל יום טוב רק ל"ת, וי"ל 
דעשה דכיסוי דוחה הל"ת דיום טוב, וכן קשה מאי פריך 
הגמרא דיום טוב הוי ל"ת ועשה, הרי י"ל דהברייתא מיירי 

  .יו"ט רק ל"תכששחטה אשה דלדידהו הו"ל 
 

 )דף כ"ד:(שבת מסכת ואף דהתוס' הקשו על הי"מ מהא דאמרינן ב
הטעם דאין שורפין קדשים ביו"ט, משום דשריפת קדשים הוה 
עשה, ויו"ט הוא לתו"ע ואין עשה דוחה לתו"ע, ולשיטת הי"מ 
אמאי לא נימא דשריפת קדשים ביו"ט יהיה ע"י אשה, דהרי 

עשהז"ג רק הל"ת לבד  עשה דיו"ט אינו שייך בנשים דהוה
 )סי' ר"ו(כבר כתב לתרץ בשו"ת בשמים ראש  שייך בנשים עיי"ש,

דגם עשה דשריפת קדשים אינו נוהג בנשים, כיון דאין שורפין 
קדשים בלילה הוה שריפת קדשים מעשהז"ג, וא"כ בנשים ל"ש 
לומר עדל"ת עיי"ש, אך כאן גבי כיסוי הדם קשה, דלמה לא 

ביו"ט, דאצלה שפיר י"ל אתי עשה  תהא אשה יכולה לכסות
ודחי לל"ת, ועשה דיו"ט אינה בנשים ומאי פריך הגמ' יו"ט 

 .עשה ול"ת עכ"ק



 

 ב 

בתוס' ד"ה סוף סוף לתרץ, לפי  )דף ח:(וכתב בספר שמחת יו"ט 
בתוס' ד"ה הכל,  )דף ב.(חולין מסכת שיטת הלכות א"י מובא ב

"כ ממצות דנשים לא ישחטו מפני שדעתן קלות, י"ל דפטורות ג
מי ששפך הוא  )דף פ"ז.(חולין מסכת עשה דכיסוי הדם, דאמרינן ב

יכסה עיי"ש, הרי דרק מי ששפך הוא יכסה, ומוכח ממילא דמי 
         שאינו מקיים מצות וזבחת אינו מקיים ג"כ מצות וכסה, 
ולפי"ז ל"ש לומר דיכסה ע"י נשים, משום עדל"ת, דכיון דהנשים 

ו בעשה כלל, ועיין בשו"ת בית אינן במצוות כיסוי, הרי ליתניה
   במפתחות, שכתב ג"כ דלא שייך לומר  )סי' כ"ט(יצחק חאו"ח 

ובתורת שליחות  ,שיכסה ע"י נשים, כיון דהמצוה הוא על השוחט
 לחלק  פשראי דשוב יעבור המשלח בעול"ת דא ,לא מהני

 השליחות לחצאין עיי"ש.
 

 אך לפי"מ שהקשו התוס' שם על הלכות אר"י, מהא דאיתא 
, כל הפסולין ששחטו שחיטתן כשרה בזרים )דף ל"א:(זבחים מסכת ב

 ,ופריך הגמ' דיעבד אין לכתחלה לא ורמינהו וכו' ,ובנשים וכו'
ומסיק הגמ' דרק טמא במוקדשין לכתחלה לא ישחטו עיי"ש, הרי 
מבואר דנשים שוחטות לכתחלה אף במוקדשין וכל שכן בחולין, 

ייהו נמי במ"ע דכיסוי הדם, א"כ כיון דאיתנייהו בשחיטה איתנ
 והדקל"ד דאמאי לא נימא דיכסה ע"י נשים.

 
אך א"ש לפימש"כ מו"ר הגאון מווייטצען זצ"ל בספרו בנין צבי 

, דהכלבו בשם ר"י הלבן הנ"ל עמ"ס חולין לתרץ קושית התוס'
כתב דנשים שוחטין לעצמן, וכתב בדרישה דבאמת אף שדעתן 

, ואמנם שיאכילו אחרים ראקלות אינם חשודין למיעבד איסו
זה חשודי, דאלפני עור לא קפדי עכ"ד, ותמה על  ,באיסור

, דזה ענין חדש אשר לא שמענו, )סי' א' אות ב(הישיע"ק בהל' שחיטה 
 דכותים חשודי אלפני עור שמענו אבל נשים לא שמענו עכ"ק. 

 
רק הכא  ,אך י"ל דאין הכוונה שבכל התורה חשודין נשים על לפ"ע

בחת ולאו דנבילה י"ל דנשים חשודין על לפ"ע, עפימש"כ לענין וז
הגאון מפלאצק זצ"ל בחידושי מהר"ל על יור"ד להעיר, די"ל 
דנשים יהיו פטורות ממ"ע דזביחה דהוה מעשהז"ג, דבשבת א"א 
לשחוט, ובקדשים דניתן שבת לדחות, מ"מ הא שחיטת קדשים 

פליגי  אינו בלילה וי"ל דנשים פטורות עיי"ש, ובלאו דנבילה
דר"ע סבר דהוה לאו מעליא,  ו:(")דף ליומא מסכת ריוה"ג ור"ע ב

וריוה"ג סבר דל"ה לאו מעליא עיי"ש, ונודעים דברי המהרי"ט 
    דהא דאמרינן דהשוה הכתוב אשה  ,ה.(")דף לקידושין מסכת ב

     לאיש לכל עונשין שבתורה, זהו רק בלאוין שיש בהן מלקות 
דנשים השוו ופטורות  אבל בלאוין שא"ב מלקות לא אמרינן

תשובה יור"ד מובא בפתחי  )סי' י"ד(עיי"ש, ולפי"ד האמונת שמואל 
לא שייך בדבר שמותר להמושיט עיי"ש,  ורעני דלפ )סי' ס"ב סקכ"ג(

ונמצא לפי"ז דבנשים שפטורות ממ"ע דזביחה ולריוה"ג דלאו 
דנבילה הוא להנל"ע ואין לוקין, שוב י"ל דנשים פטורות גם 

, וממילא לא שייך אצלם )ועיין בהואיל משה פרשת אמור(ילה מהלאו דנב
   לענין שחיטה הלאו דלפני עור לפי"ד האמונת שמואל, ולכן 

שפיר י"ל דגבי שחיטה חשודין הן על לפני עור, משא"כ בכה"ת 
 כולה בודאי אינן חשודין על לפני עור.

 
 די"ל דהל' א"י קאי לשיטת ריוה"ג, ,ולפי"ז לא קשה קושית התוס'

דנבילה הוה להנל"ע ונשים פטורות ולכן המה חשודין על לפני 
עור ואינן שוחטין, משא"כ המשנה דזבחים קאי למ"ד דס"ל 
דנבילה הוה לאו מעליא, וגם נשים חייבות על הלאו דנבילה, 

 ושפיר אינם חשודין לעבור על לפני עור ולכן נשים שוחטין עכ"ד.
 

יה אליבא דר' יוסי הקשה, לר' ירמ )סי' פ"ב אות ד'(ובשו"ת יד יצחק ח"ג 
בילה הוה לאו הניתק לעשה, משום דהעשה לגר הגלילי דס"ל דנ

 ,אשר בשעריך תתננה ואכלה וגו' מנתק את הלאו דנבילה, וקשה
)דף הא הלאו דנבילה כולל גם שור הנסקל כדאיתא במסכת פסחים 

, והעשה דלגר אשר בשעריך תתננה הא )דף מ"א.(ובמסכת ב"ק  כ"ב:(
ליכא בשור הנסקל דהא אסור בהנאה, ולדעת הרמב"ם בהל' 

דכל היכא דהלאו כולל יותר מן העשה לא הוי לאו  ה"א(-)פ"אתמורה 
, וכן )דף ד:(וכן הוא דעת רש"י במסכת תמורה  ,הניתק לעשה עיי"ש

 ד"ה לא עכ"ק. )דף ל"ו:(הוא דעת התוס' במכת יומא 
 

כתב לתרץ, לפי שיטת  ()סי' פ אות ג'ובספר שו"ת אבני ציון ח"ג 
דבהנאת הגוף בהדי מצוה ג"כ  ,)דף ט"ו:(הרשב"א במסכת נדרים 

ף בטיל לגבי אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו, משום דהנאת הגו
-)פי"זח בחידושיו על הרמב"ם בהל' שבת וקרהמצוה, וכ"כ במעשה 

ובהל' לולב  ,)פ"א ה"ג(ובשער המלך בהל' שופר  בשם המאירי, הי"ב(
יוסי  בפשיטות, דכיון דלר' ירמיה אליבא , א"כ מיושבה"א(-)פ"ח

הגלילי לגר אשר בשעריך וגו' הוי מצוה עשה, דהא מנתק את הלאו 
ור הנסקל דאסור בהנאה, דנבילה, שוב שפיר שייך העשה גם בש

י מצוה מותר דהמשום דמצות לאו ליהנות ניתנו, דהנאת הגוף ב
 להרשב"א דבטיל לגבי המצוה עכ"ד.

 
קיך ירחיב ה' אל יר נועם מגדים האריך בביאור הפסוקים כובספ

הנה במדבר כל אכילתם היה ד וגו' כי תאוה נפשך לאכול בשר,
אכילה דמצוה בשר שלמים, והן עתה בהרחבת הגבול אי אפשר 

ושמא תהא סבור ששוב לא יהא באפשר לאכול אכילה ליעשות כן, 
כגון  צוה,מר דעכ"ז יהא שייך אכילה של משל מצוה, וע"ז א

אכילה של שבת שהוא של מצוה, שכל שהאדם משתוקק בשבת 
לעשות, וזה שאמר הכתוב תאוה  ותשאלהו נפשו, אזי חיוב הוא

שכאשר תאוה נפשך בשבת לאכול בשר אז ודאי חובה לאכול  נפש,
 בשר דהוי מצוה יותר מאכילת שלמים עיי"ש באריכות.

 
צוה לשם הנאתו אך באנו בזה למה שדנו המפ' בכה"ג שמקיים מ

ולשם מצות בוראו אם הוא כוונה הראויה לשמה, ומדברי הנועם 
מגדים למדנו שגם כשאוכל לשם מצות שבת מחמת שתאוה נפשו 

וכתבו המפ' דזה א"ש לשיטת הרי זה מקיים מצוה כדבעי, 
א הנ"ל דס"ל דהנאת הגוף בטיל לגבי המצוה, ומעשה הרשב"

 המצוה הוא העיקר.
 



 

 ג 

כך שנו ות הלכה זו לפרשתן, דקאמר המדרש ומעתה יבואר שייכ
ט, בית שמאי אומרים יחפור בדקר חכמים השוחט חיה ועוף ביו"

ויכסה ובית הלל אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן, 
וע"ז קשה כנ"ל דלמה לא ישחוט ויכסה על ידי אשה דליכא בהו 
אלא ל"ת ונימא עדל"ת, אמנם מדאמר הכתוב כי ירחק ממך 
המקום וגו', כי תאוה נפשך לאכול בשר, ושמעינן מכאן דגם 
כשאוכל לשם מצות שבת מחמת שתאוה נפשו עכ"ז מקיים המצוה 

ניתנו אף היכא דאיכא הנאת כדבעי דאמרינן מצות לאו ליהנות 
לפי"ז נבילה הוה לאו הניתק לעשה, ולפי"ז י"ל דנשים הגוף, ו

על ידי נשים, וא"ש אסורות לשחוט, וממילא לא שיך לומר דיכסה 
 דסברי בית הלל דאי אפשר לשחוט לכתחלה ודו"ק.

 
אבל מטהו מחלון לחלון  ,)דף ט:(ביצה מסכת דאיתא בעוי"ל,  ב(

וכו', אלמא גבי שמחת יו"ט בית שמאי לחומרא ובית הלל לקולא, 
ורמינהו השוחט חיה ועוף ביו"ט, בש"א יחפור בדקר ויכסה, 

יה לו עפר מוכן מבעוד יום, אמר ר' ובה"א לא ישחוט אלא אם כן ה
יוחנן מוחלפת השיטה וכו' עיי"ש, ופירש"י, דכאן במטהו מחלון 
לחלון הוחלפה שיטתן, אבל המשנה דהשוחט כדקאי קאי, ולב"ה 

)ד"ה אמר לא ישחוט אא"כ היה לו עפר מוכן מבעוד יום, אך התוס' 

, הביאו שיטת ר"ת דמוחלפת השיטה היינו ההיא דהשוחט ריו"ח(
דב"ה סברי יחפור בדקר ויכסה, וב"ש סברי לא ישחוט אא"כ היה 

 לו עפר מוכן מבעוד יום עיי"ש.
 

תמיה אני על מה הצריכו  ,וז"ל, ואומר ר"ת )שם(וכתבו התוס' 
העולם הכנה, וזכור אני דבימי נערותי לא הוי מצריכין כלל, אך 
עתה לפי מה שטעו דסבורים דמוחלפת השיטה לא קאי אהשוחט 

דלפי  ,ו' וב"ה לחומרא לפיכך מצריכין הכנה, ומיהו זה אינווכ
פירושו נמי לכל הפחות סברי ב"ה מאי דסברי ב"ש מעיקרא וב"ש 

ומודים שאם שחט  )דף ז:(בעי דקר נעוץ עכ"ל, והיינו דמבואר לעיל 
שיחפור בדקר ויכסה, אמר רבי זריקא אמר רב יהודה והוא שיש לו 

וס"ל לתוס' דהא דבעי רב יהודה דקר דקר נעוץ מבעוד יום עיי"ש, 
נעוץ מבעוד יום לא קאי על מ"ש דמודים ב"ה שאם שחט שיחפור 
בדקר ויכסה, אלא קאי אמילתיה דב"ש דיחפור בדקר ויכסה דבעי 
שיהא דקר נעוץ מבעו"י משום הכנה, ולכן הקשו התוס' דאף 
לפר"ת דאפכינן שיטת ב"ש וב"ה, וב"ה לקולא, מ"מ סברי ב"ה 

"ל לב"ש מעיקרא וצריך דקר נעוץ משום הכנה, ולכן מאי דס
הצריכו העולם הכנה אף לפי דעת ר"ת דבההיא דהשוחט הוחלפה 

 שיטתן עיי"ש בתוס'.
 

האריך הרבה ליישב שיטת ר"ת  )סקי"ב(ועיין בטו"ז או"ח סי' תצ"ח 
וז"ל, ומש"כ כתב שתמה על מנהג העולם להצריך הכנה ובתו"ד 

דקר נעוץ כדאמר רב, נראה דר"ת לא  ר"י על ר"ת דעכ"פ בעינן
ס"ל כן, אלא כיון דב"ה ס"ל לקולא דאפילו לכתחלה שוחט וחופר 

)או עשה דשמחת דיו"ט כגירסת הרבינו חננאל ומכסה, דס"ל דעשה דוכסהו בעפר 

דוחה ל"ת דלא תעשה כל מלאכה, דהא רש"י כתב דדוקא לרב  שם(
כשיו יהיה דברי יהודה לא ס"ל הך דחייה מדהצריך דקר נעוץ, וע

ר"י על ב"ש דס"ל אליבא דר"ת דדוקא בדיעבד מותר, ממילא אין 

כאן עשה דוחה ל"ת אז צריך דקר נעוץ, אבל לב"ה אליבא דר"ת 
ודאי עשה דוחה ל"ת ומותר לכתחלה בכל גווני, ואע"ג דבדף ח' 
אמרינן דאין עשה דוחה לתו"ע, הא כתבו התוס' דרבא לא ס"ל 

ר"י ס"ל כרבא, והא דאמרינן ע"כ לא אמרי דיש עשה ול"ת ביו"ט ו
ב"ש אלא דאיכא דקר נעוץ, היינו קודם שאמרנו מוחלפת השיטה, 
אבל למסקנא אמרינן מאן דמיקל מיקל אפילו בכל גווני מטעם 
שאמרנו וכו', ור"י דמוקי לה בדקר נעוץ היינו למאן דס"ל דאין 
 עשה דוחה ל"ת מדלא התיר אלא דיעבד, אבל ב"ה ס"ל באמת

שחופר ומכסה, כמו דאמרינן בגמ' לב"ש בלא מוחלפת, הבא 
לימלך א"ל לכתחלה שחוט וחפור וכסי, אלא דאנו להלכה לא 
מקלינן כר"ת אלא בדיעבד סמכינן עליה כדאשכחן בגמ' גם כן 

 חילוק בין לכתחלה או דיעבד כדתנן ומודים וכו' עיי"ש.
 

ור בדקר מבואר מדבריו דיסוד האי מילתא אי שרי לכתחלה לחפ
)או עשה ולכסות תליא בהא, אי אמרינן דאתי עשה דוכסהו בעפר 

ודחי לל"ת דמלאכת יו"ט, ולכן ס"ל לב"ה, אליבא דר"ת  דשמחת יו"ט(
דמוחלפת השיטה קאי על הא דהשוחט, דמותר אף לכתחלה 
לחפור ולכסות אפילו כשאין לו דקר נעוץ דעדל"ת, וב"ש חולקין 

ומשו"ה אין לשחוט לכתחלה, ורק  דס"ל דלא אמרינן בזה עדל"ת,
 כששחט יחפור בדקר ויכסה.

 
איתא, אין מדליקין בשמן שריפה ביו"ט,  )דף כ"ד:(שבת מסכת והנה ב
לפי שאין שורפין קדשים ביו"ט, מנהני מילי  ,מאי טעמא ,ובגמ'

אמר קרא הוא לבדו יעשה לכם, הוא ולא  ,, אמר רבא)דאין שורפין(
)ופרש"י דאי לא לא בזמנה דאתיא בק"ו, מכשירין, לבדו ולא מילה ש

וכו' וממילא שמעינן  שבת )דף קל"ב:(מסכת מעטיה קרא אתיא בק"ו מצרעת דתדחי כדאיתא ב
מינה דמצוה שאין זמנה קבוע ויכול לעשותה למחר אינה דוחה 

)ד"ה ולא יו"ט וה"ה לשריפת קדשים טמאים עיי"ש(, והקשו התוס' 

א דשבתון לאו עשה הוא, א"כ למ"ד דיו"ט הוה ל"ת גריד מילה(
למ"ל להגמרא לומר דאתיא בק"ו, הא בלא"ה נמי הוי ס"ד דמילה 

 שלב"ז דוחה יו"ט שהרי בכה"ת אמרינן עדל"ת עכ"ק. 
 

ד"ה ואומר, עפי"מ דאיתא  )דרוש ט'(וכתב הנוב"י בספר דורש לציון 
קתני צלי דומיא דנא מה נא בלאו אף צלי  ,)דף מ"א:(פסחים מסכת ב

הא לאו הבא מכלל עשה עשה, אמר רב חסדא הא מני ר'  בלאו,
וט נדבה תעשה אותו, אותו יהודה הוא, דתניא שור ושה שרוע וקל

אתה מתפיס לבדק הבית ואי אתה מתפיס תמימים לבדק הבית, 
מכאן אמרו המתפיס תמימים לבדק הבית עובר בעשה, אין לי אלא 
בעשה, בל"ת מנין, ת"ל וידבר ה' אל משה לאמר לימד על כל 
הפרשה כולה שיהיה בל"ת דברי ר"י, וברש"י ד"ה וידבר ה' 

כ"ל, ומבואר דס"ל לר"י דכל היכא דכתיב בתחילת הפרשה כתיב ע
בתחילת הפרשה לאמר הוא בל"ת, ולכך כיון דבפ' בא בתחילת 
צווי איסור מלאכת יו"ט כתיב לאמר, א"כ איכא במלאכת יו"ט ב' 
ל"ת הא דלאמר והא דכל מלאכת עבודה לא תעשו, ונודע שיטת 

 דעשה אינו דוחה ב' לאוין, ולכן א"ש )סי' קס"ד(ספר הכריתות 
דאפילו אי אמרינן דשבתון ל"ה עשה, מ"מ אי לאו ק"ו הו"א דאין 

 עשה דמילה דוחה ב' ל"ת דיו"ט עכ"ד.



 

 ד 

כתב לתרץ מה שהקשו  )ערך ארץ ישרא' אופן ה'(ובצפנת פענח החדש 
המפרשים למה לא ירש ישמעאל כלום מארץ ישראל מנחלת 

אברהם, ואין לומר מפני שהיה רשע, דהא קיי"ל אין אביו 
א לטבא, ותירץ עפי"מ דמבואר רין נחלה אפילו מברא בישמעבי
דשפחה כיון שאין קידושין תופסין בה  (:)דף ס"וקידושין  'במס

הולד כמותה, ומתייחס אחריה ולא אחר האב עיי"ש, וא"כ 
ישמעאל שהוא ולד הגר שהיתה שפחה, אינו בכלל זרע אברהם 

  .שיירש אותו, ולכן לא נטל חלק בארץ ישראל עיי"ש
 

דהא  ,דרב נטרונאי גאון יהמביא משמ )בפ"ב דיבמות(נם הרי"ף אמ
דתנן דולד שפחה הולד כמוה, ה"מ בבא על שפחת אחרים 
שאין לו קנין בה, אבל הבא על שפחת עצמו הולד כמוהו, 
דחזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ובוודאי שיחררה 

וכן  קודם שבא עליה, ולכן מתייחס הולד אחר האב עיי"ש,
, ולפי"ז הגר שהיתה שפחת )סי' רס"ז סעיף ט'(נפסק בשו"ע יו"ד 

אברהם, בודאי שיחררה קודם שבא עליה, וא"כ שוב מתייחס 
 ישמעאל אחריו, והדקל"ד למה לא ירש כלום מנחלת אברהם.

 
י"ל דכיון דאאע"ה לא קיים דכתב,  ט(")פ' לך אות מובאור תורה 

רה, ועכ"ז לא עשה איסור, עדיין מצות פו"ר, שוב י"ל דלא שחר
 ה עיי"ש.קדש ההיתום דעשה דפו"ר דוחה הלאו דלא מש

 
דהנה בבעלי תוס' עה"ת אך י"ל דע"כ שחרר אאע"ה את הגר, 

דהיאך נשא  ו,הקש )דף ק:(יבמות מסכת המהרש"א בו )סו"פ חיי שרה(
אאע"ה את הגר שהיתה מצרית דעתידה תורה לאסור, ואאע"ה 

ה, וכתיב לא יבוא מצרי בקהל ה' קיים כל התורה כולהלא 
עכ"ק, ובפשיטות י"ל דכיון דאאע"ה לא קיים מצות פו"ר, י"ל 

 .דעשה דפו"ר דחי הל"ת דלא יבוא מצרי
 

אך לכאורה קשה לפימש"כ המפ' דעשה דוחה רק חד לאו ולא 
שני לאוין, א"כ א"א לומר דאאע"ה נשא את הגר מכח עדל"ת, 

, הקדש ההיתת ולאו דלא י לאוין לאו דמצרידהא איכא כאן שנ
 .ועכצ"ל דבודאי שחרר את הגרכיון דהגר היתה שפחה, 

 
והנה זה דלא אמרינן עדל"ת היכא דאיכא שני לאוין זהו שיטת 

ד"ה ל"ת שיב"כ  )דף ג:(יבמות מסכת הכריתות הנ"ל, אך בתוס' 
מבואר דהא דילפינן מכלאים בציצית דאמרינן עדל"ת לא 

)דף אוין עיי"ש במש"כ בדברי הגמ' מפלגינן בין חד לאו לשני ל

סד"א תיתי אחות אשה במה מצינו מאשת אח, ופריך, מי דמי  ז:(
  .התם חד איסורא הכא תרי איסורא עיי"ש

 
אמנם רש"י והרמב"ן והרשב"א פי' דסד"א דנילוף מאשת אח 
דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי איסורי, הרי מזה 

חד לאו עיי"ש, והפמ"ג בשושנת דה"נ בכל עדל"ת היינו רק ב
 )דף ח'(ביצה מסכת הביא מש"כ הפני יהושע ב )כלל ב'(העמקים 

מסכת דנקט בפשיטות דעשה דוחה ב' לאוין, מהא דאיתא ב
דמה לי חד לאו ומה לי תרי לאוין, וכתב ע"ז  )דף מ"ח:(נזיר 

הפמ"ג דאי מהתם ילפת נמצא דפליגי בכך ר' עקיבא ור' 
פיר מחלק התם בין חד לאו לתרי לאוין, ישמעאל, דהרי ר"ע ש

וא"כ הדרא לכללא דהלכה כר"ע מחבירו עיי"ש, ועיין בגינת 
 כלל מ'()מערכת העין מה שהאריך בזה, ובשדי חמד  )כלל ט'(וורדים 

 .עיי"ש האריך טובא בהאי עניינא
 

ובזה יבואר שייכות הלכה זו לפרשתן, כשהתורה אומרת לנו כי 
לך כאשר דיבר לך, הכוונה בפשיטות ירחיב ה' אלקיך את גבו

דכל הגבול מה שהבטיח ה' לאאע"ה כל זה יתן ה' רק לנו, 
ולכאורה קשה דאמאי לא ירש ישמעאל כלום מנחלת אביו 

ונשא את הגר משום אברהם, וע"כ דלא שחרר אברהם את הגר, 
ולפי"ז י"ל דאמרינן עשה דוחה שני לאוין,  דאמרינן עדל"ת,

ה לחפור ולכסות ביו"ט אפילו בלא ונמצא דשרי גם לכתחל
שיהא לו דקר נעוץ מבעוד יום, דאע"ג דיו"ט הוי שני לאוין 
מ"מ נדחים מחמת העשה, ולכן נתעורר לשאול מהו שיהא 

 מותר לו לכסות דם שחיטה ביו"ט ודו"ק.
 
 
מבואר מדבריו דיסוד האי עפי"ד הטו"ז הנ"ל דעוי"ל,  ג(

סות תליא בהא, אי מילתא אי שרי לכתחלה לחפור בדקר ולכ
ודחי לל"ת  )או עשה דשמחת יו"ט(אמרינן דאתי עשה דוכסהו בעפר 

דמלאכת יו"ט, ולכן ס"ל לב"ה, אליבא דר"ת דמוחלפת השיטה 
קאי על הא דהשוחט, דמותר אף לכתחלה לחפור ולכסות 
אפילו כשאין לו דקר נעוץ דעדל"ת, וב"ש חולקין דס"ל דלא 

לשחוט לכתחלה, ורק  אמרינן בזה עדל"ת, ומשו"ה אין
 כששחט יחפור בדקר ויכסה.

 
כתב וז"ל, וכתב הרא"ש  )סי' כ"ח סק"א(והנה הפלתי בהל' שחיטה 

ונוהג בכוי  )דף פ"ג:(חולין מסכת להקשות, אהא דאיתא ב )פ"ו סי' א'(
, ואין שוחטין אותו )ספק חיה ספק בהמה(מפני שהוא ספק  )כסוי הדם(
ולכאורה קשה, לקבל הדם בכלי וימתין  ,)משום דילמא בעי כסוי(ביו"ט 

עד הלילה ואז יכסנו, ותי' דאין מקבלין דם בכלי כדאיתא 
מסכת עיי"ש, וקשה לי אהא דאמרינן ב )דף מ"א.(חולין מסכת ב

ודאי כי אתא וקעביד כתישה אתא עשה ודחי לא  )דף ח:(ביצה 
תעשה וכגון בהדי דכיסה עביד כתישה, הא יו"ט עשה ול"ת 

עשה דוחה ל"ת ועשה עיי"ש, וקשה איך סלקא דעתך הוא ואין 
דעשה דכיסוי ידחה ל"ת דיו"ט, הא אפשר לקיים שניהם דיקבל 
הדם בכלי ומכסה בלילה כאשר עבר יום טוב ומקיים שתיהן, 
ואי דאין מקבלין דם בכלי, הלא זו הוא רק גזירה דרבנן 
ומדאורייתא מישרי שרי, ואיך סלקא דעתך דידחה לא תעשה 

 ורה עכ"ק.של ת
 

אמר לתרץ  )שנת תשנ"ז(קלויזנבורג שליט"א -וכ"ק אדמו"ר מצאנז
וז"ל,  )דף כ"ד:(שבת מסכת קושיא הנ"ל, עפימש"כ הרשב"א ב

ואיכא דקשיא ליה ותהוי נמי שריפת קדשים עשה ויו"ט ל"ת 
גרידא, אכתי היכי הוי דחי האי עשה לל"ת דהא אפשר להמתין 

ל מקום שאתה מוצא עשה למחר ולקיים עשה, כדר"ל דאמר כ



 

 ה 

ול"ת אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב ואם לאו יבוא עשה 
וידחה ל"ת, ותי' הרמב"ן ז"ל דלא אמר ר"ל הכי אלא היכא 
דאפשר לקיים את שניהם עכשיו בלא דחיית ל"ת, כגון ההיא 

גבי אלמנה מן האירוסין לכהן  )דף כ:(יבמות דאמרינן מסכת ד
ל מקום וכו', וה"נ אפשר בחליצה גדול, כדר"ל דאמר ר"ל כ

 )דף מ.(מנחות דאמרינן מסכת דמקיים עשה ול"ת, וכגון ההיא ד
גבי סדין בציצית שאפשר לעשות כן ממינו ולא עבדינן צמר, 
וכן כל כיוצא באלו, אבל היכא דלא אפשר לקיים עשה היום 
אלא בדחיית ל"ת אי אפשר לקיים את שניהם מקרי, שהרי אי 

כשיו, ובודאי הכי משמע כדבריו, דמוכח בריש אפשר לקיימן ע
דאמרינן התם אלא אתיא מבנין בית המקדש,  )דף ו.(יבמות מסכת 

דתניא יכול יהא בנין בית המקדש דוחה את השבת, תלמוד 
לומר את שבתותי תשמורו, הא לאו הכי דחיא מאי לאו בבונה 
   וסותר, ואם איתא היאך אפשר לומר כן דהא בנין בית 

שר למחר ואפשר לקיים שניהם, וא"כ דכותיה היאך המקדש אפ
אפשר לומר דדחיא, ועוד דדחינן שם דקאי על לאו דמחמר, 
ואקשינן אלא הא דקיי"ל דאתא עשה ודחי ל"ת ליגמר מהכא 
דלא דחיא, אמאי לימא שאני הכא משום דאפשר כדר"ל, הא 
בעלמא דלא אפשר דחיא, וכי האי גוונא נמי איכא למידק 

למיפשטה ממיתת בית דין, ואע"ג דמיתת בית  מדאתיא התם
 דין אפשר למחר עכ"ד.

 
בהא דאמרינן דכי קא עביד  )דף ח:(ביצה מסכת וכ"כ הרשב"א ב

כתישה אתי עשה ודחי ל"ת וז"ל, קשה לי דהא קיי"ל כרשב"ל 
כל מקום שאתה מוצא עשה ול"ת  )דף קל"ג.(שבת מסכת דאמר ב

ם לאו יבוא עשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב וא
וידחה לא תעשה, הכא נמי הא יכול לקיים את שניהם דימתין 

גבי  )דף פ"ד:(חולין מסכת ולא יכסה עד הערב, כאותה שאמרו ב
השוחט לחולה בשבת שאינו מכסה עד הערב וכדתניא 
בברייתא דכסוי הדם אין ודאי דוחה שבת, ונ"ל דמהכא איכא 

לא כיון שאי אפשר למשמע דאין מעבירין על המצוות כלל, א
לקיים עכשיו את שניהם אומר יבוא עשה וידחה ל"ת, דאם 
ימתין אפשר דמטריד ולא מקיים ונמצא דיחוי מפני ל"ת וכו' 
עיי"ש, ולפי"ז שפיר מיושב קושית הפלתי הנ"ל, דכיון דאי 
אפשר לקיים העשה בלא דחיית הלאו עכשיו, זה לא מקרי 

סוי הדם דעשה דכסוי אפשר לקיים שניהם, ושפיר י"ל גבי כ
הדם דוחה הל"ת דיו"ט, עכ"ד כ"ק האדמו"ר מצאנז 

 קלוזינבורג שליט"א.
 

כתב, דהך מילתא דאעפ"י  )אופן ס(ובספר עין פנים לתורה 
דאפשר לקיים המצוה למחר בלי דחיית הלאו, מ"מ אינו בכלל 
אפשר לקיי"ש ושפיר עדל"ת משום דאין לאחר ולעכב את 

ין על המצוות תלוי אי השמר דעשה המצוה מהא דאין מעביר
הוה עשה או לאו וז"ל, והא דאין מעבירין על המצוות כתב 

ד"ה אין מעבירין בשם המכילתא  )דף ל"ג.(יומא מסכת רשיז"ל ב
דנלמד מושמרתם את המצות, אל תקרי מצות אלא מצוות 
והיינו שהתורה ציותה לשומרם ושלא להחמיצם ולאחרם 

)דף עירובין מסכת למאי דקיימא לן ב עיי"ש, ולפי זה נראה דרק

דהשמר דעשה עשה, ולכן נהי דאם ימתין עד למחר יקיים  צ"ו.(
מ"ע דשריפת קדשים, עכ"ז הלא יש חיוב שלא להמתין מכח 
העשה דושמרתם, וא"כ חיוב עשה דושמרתם הוא עצמו דוחה 
הל"ת דיו"ט, ושפיר לא חשיב אפשר לקיים שניהם במה שיכול 

 )דף ל"ו:(מנחות מסכת , אבל לר' יוחנן דס"ל בלהמתין עד למחר
דהשמר דעשה לאו עיי"ש, א"כ קרא דושמרתם וגו' נהי דחיוב 
כולל הוא לכל מ"ע, עכ"ז החיוב הזה לאו הוא ולא עשה, א"כ 
שוב אין בכחו לדחות לאו דיו"ט, שאין לאו דוחה לאו אחר, 
וגוף עשה דשריפת קדשים נמי אי אפשר שידחה דגוף עשה 

 הרי תתקיים ג"כ אם ימתין עד למחר עיי"ש.זאת 
 

דאיתא  דהשמר דעשה הוי לאו, הולכאורה יש להביא ראי
דמילה  השע צוותדנשים פטורות  (.)דף כ"טבמסכת קידושין 

דכתיב וימל אברהם את יצחק בנו כאשר צוה אותו אלהים 
ודרשינן אותו ולא אותה, והקשו התוס' דלמ"ל קרא דנשים 

ע שהז"ג שנימול בשמיני ללידתו ונשים פטורות תיפ"ל דהוי מ"
 .פטורות עכ"ק

 
ס' ליישב קושית התוכתבנו  )דרוש י' לפסח(בהואיל משה ויקרא ו

ים אל הויאמר אל י(-ט-י"זרשה )פדבמצות מילה כתיב בפרשת לך 
אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם, זאת 

ך המול לכם בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחרי
דרבי יוחנן ס"ל דהשמר  )דף ל"ו:(מנחות מסכת על זכר, ואיתא ב

ד"ה  )דף ו.(ר"ה מסכת דעשה הוי לאו עיי"ש, וכתבו התוס' ב
תשמר, דלרבי יוחנן דס"ל השמר דעשה הוי לאו, ולרע"ק דס"ל 
ושמרת את החקה הזאת למועדה קאי אפסח, הוי מצות פסח 

ת התוס' דכיון דכתיב בלאו עיי"ש, ולפי"ז יש לתרץ קושי
תשמר גבי מצות מילה, וא"כ במילה איכא עשה ול"ת לרבי 
יוחנן דהשמר דעשה הוי לאו, וי"ל דנשים חייבות מכח הלאו 
שבו ולכן איצטריך למיכתב אותו ולא אותה, ומוכח מקרא 

 דאותו דהשמר דעשה הוא לאו.
 

וכתב הפנ"י לתרץ קושית התוס' הנ"ל, די"ל דלא שייך הך 
דנשים פטורות ממ"ע שהז"ג אלא במצות הגוף דאי כללא 

אפשר לקיים על ידי שליח, כגון כל הנך דקחשיב התם לולב 
שופר סוכה ותפילין, משא"כ במצות האב על הבן דאפשר 
לקיים גם על ידי שליח נשים חייבות אף דהוה מעשהז"ג, וכיון 
דמצות מילה אפשר לקיים על ידי שליח, א"כ י"ל דגם נשים 

ת אף דהוה מעשהז"ג, ולכן איצטריך הקרא דאותו ולא חייבו
 אותה עיי"ש.

 
הטעם  )סי' ע"ג(וכתבו האחרונים בהסבר דבריו, עפימש"כ הכלבו 

דפטרה תורה לנשים ממעשהז"ג, מפני שהאשה משועבדת 
לבעלה והאשה היא לעזר לאיש והוא ימשול בה להנהיגה 

ה על הדרך ולהדריכה בדרכיו ולעשות כל מעשיה על פיו, והיות
הזה היא סבה גם כן שהיא פטורה מכל זה, כי אלו היתה טרודה 



 

 ו 

לעשות המצוה בזמנה היה הבעל בלא עזר בימים הם, והיתה 
הקטטה נופלת בהם, ותסור הממשלה המכוונת לתועלתו 
ולתועלתה עכ"ד, ולפי"ז שפיר מובן סברת הפנ"י דמה"ט אינה 

יא החיוב יש פטורה אלא ממצות הגוף דכיון דעליה גופא רמ
לחוש שתמנע מלעשות חובתה לבעלה, משא"כ במצוה דאפשר 
לקיים ע"י שליח, א"כ שפיר תוכל לעשות חובותיה בבית 

, ועיין )כלל מ"ט פ"א(ולקיים המצוה ע"י שליח, עיין בעט סופר 
 שכתב כעי"ז.  )סי' רס"א(בספר יד שאול יור"ד 

 
שכתב דבהכרח  י'( )ח"א סי' צ"ד אותועיין בשו"ת בית יצחק חיור"ד 

מש"כ הכלבו זהו רק ע"ד הדרוש, דהרי בכיבוד אב אמרינן 
דהאשה פטורה מכבוד אביה משום  )דף ל:(קידושין מסכת ב

דרשות אחרים עליה, ואמרינן עלה דאם נתגרשה חייבת 
בכבודו, והיינו דמה שפטורה מכיבוד הוא רק מפאת שעבודה 

בוד, ולפי"ז אי לבעלה, ולכן כשסר שעבודה לבעלה חייבת בכי
אמרינן דמה שפטורה ממעשהז"ג הוי רק משום דמשועבדת 
לבעלה, א"כ כמו"כ צ"ל דבנתגרשה או נתארמלה חייבות גם 
במעשהז"ג, וזה דבר שלא שמענו מעולם, ועכצ"ל דגם היכא 
דלא שייך טעם זה מ"מ נשים פטורות ממעשהז"ג והיינו משום 

סברת הכלבו דלא דרשינן טעמא דקרא עכ"ד, מבואר מזה ד
תליא אי דרשינן טעמא דקרא או לא, וכ"כ בשו"ת שם אריה 

 .)חלק הלאוין אות א'(, ובחמדת ישראל קונטרס נר מצוה )סי' ב'(או"ח 
 

וידוע מחלוקת הראשונים אי וזבחת הוי מ"ע בפני עצמו, או 
דהוה רק היתר ותיקון הלאו שיזבח כדי שלא יאכל נבילה ואבר 

בתוס' ד"ה האוכל, דשיטת  )דף כ"ד.(ועות שבמסכת מן החי, עיין ב
 .הריצב"א הוא דהוא רק תיקון הלאו עיי"ש

 
כתב, דיש לתלות זאת  )סי' א' אות ט'(ובשו"ת דברי יציב יור"ד ח"א 

וז"ל, ועוד נאמר בטעם השחיטה מן  )מצוה תנ"א(במ"ש החינוך 
הצואר ובסכין בדוק, כדי שלא נצער בעלי החיים יותר מדאי, כי 

התירן לאדם למעלתו ליזון מהם ולכל צרכיו, לא לצערן התורה 
מסכת חינם, וכבר דברו חכמים הרבה באיסור צער בעלי חיים ב

אם הוא אסור מדאורייתא  )דף קכ"ח.(שבת מסכת וב )דף ל"ב:(ב"מ 
והעלו לפי הדומה שאסור מדאורייתא עכ"ד, ולפי"ז י"ל 

"ע דלטעם החינוך שפיר י"ל דוזבחת הוא עשה מיוחדת בפ
ואינה קשורה לאיסור אבמה"ח ונבילה, אך זהו רק א"א דצער 
בעלי חיים דאורייתא, משא"כ א"א דצער בע"ח הוא מדרבנן 

אין לומר דהתורה צוותה השחיטה מטעם צער בעלי חיים, 
 וע"כ י"ל כשיטת הריצב"א דוזבחת הוא רק תיקון הלאו עכ"ד.

 
ם טעינה , תנו רבנן פריקה בחנ)דף ל"ב.(ב"מ מסכת ואיתא ב

בשכר, ר"ש אומר זו וזו בחנם, מאי טעמייהו דרבנן, דאי ס"ד 
כר"ש לכתוב רחמנא טעינה ולא בעי פריקה, ואנא אמינא ומה 
טעינה דלית בה צער בעלי חיים וליכא חסרון כיס חייב, פריקה 
דאית בה צער בעלי חיים וחסרון כיס לא כש"כ, אלא למאי 

חנם טעינה בשכר הלכתא כתבי' רחמנא לומר לך פריקה ב
ברש"י ד"ה צער שכתב, צער  )דף קכ"ח:(שבת מסכת עיי"ש, ועיין ב

בעלי חיים דאורייתא שנאמר עזוב תעזוב עמו, ואיכא מאן 
דדריש טעמא דקרא משום צער בעלי חיים באלו מציאות 
עיי"ש, ולפי"ז מאן דס"ל דצער בעלי חיים דרבנן ס"ל כר"י 

טעמא דקרא, ועיין בספר דלא דרשינן  )דף קט"ו.(ב"מ מסכת ב
שמחת החג על הגש"פ בסמיכה לחיים בפיסקא דחד גדיא 

 שהאריך בזה עיי"ש.
 

ובזה יבואר שייכות הלכה זו לפרשתן, מדאמר הכתוב כי ירחק 
ממך המקום וגו' וזבחת מבקרך ומצאנך, וכתב רשיז"ל דלמדנו 
מכאן שיש ציווי בזביחה, ומשמע מזה דעשה דוזבחת הוה מ"ע 

מו, והטעם הוא משום דצער בעלי חיים הוא דאורייתא בפני עצ
ולפי"ז י"ל דלכן צריך קרא  ודרשינן טעמא דקרא דעזוב תעזוב,

דאותו דהו"א כיון דאפשר לקיים המצוה על ידי שליח נשים 
ולכן חייבות במעשהז"ג, ולפי"ז י"ל דהשמר דעשה הוי עשה, 

הלא יש  נהי דאם ימתין עד הלילה יקיים מ"ע דכסוי הדם, עכ"ז
חיוב שלא להמתין מכח העשה דושמרתם, וא"כ חיוב עשה 
דושמרתם הוא עצמו דוחה הל"ת דיו"ט, ושפיר לא חשיב 

ושפיר י"ל ה, שניהם במה שיכול להמתין עד הליל אפשר לקיים
עדל"ת, ולפי"ז י"ל כהטו"ז דלמאי דמהפכינן מתני' דהשוחט 

יבוא א"כ לב"ה רשאי לשחוט אפילו בלא עפר מוכן משום ד
עשה דוכסהו וידחה לל"ת, ולכן התעורר המדרש לשאול אדם 
מישראל מהו שיהא מותר לו לכסות דם שחיטה ביו"ט, והיינו 
 אי נקטינן דאליבא דב"ה שוחטין אפילו לכתחלה או לא ודו"ק.
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