
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כיצד האבות שמרו שבת לצד שדינם כבני נח
 ויום ולילה לא ישבותו )ח כב(

איתא בגמ' סנהדרין )נח:( אמר ר"ל עכו"ם ששבת חייב מיתה, 
 שנאמר יום ולילה לא ישבותו.

והנה ידועה קושיית הקדמונים על הא דאיתא בגמ' קידושין )פב.( 
יתנה, וקשה כיצד שקיים אברהם את כל התורה כולה עד שלא נ

קיים את מצות שביתת השבת, והא ב"נ ששבת חייב מיתה. 
 והרבה תירוצים נאמרו על כך.

ונראה לומר בזה תירוץ נפלא ובהקדם דאיתא בגמ' שבת )קמד:( 
שיכול אדם לסחוט אשכול ענבים לקערה שיש בה מאכל, ואי"ז 
נחשב סחיטת משקה מפני שמשקה הבא לתוך אוכל דינו כאוכל, 

לתוך קערה שאין בה אוכל אינו יכול לסחוט ענבים מפני אך 
 שיתחייב מדין מפרק, וכן פסק ברמב"ם )פ"ח משבת ה"י(.

עוד פסק הרמב"ם )פ"א מטומאת אוכלין הכ"א( שדבש תמרים 
הוא לא אוכל ולא משקה, חשב עליו לאוכלין דינו כאוכל ומטמא 

 טומאת אוכלין.
שכול ענבים לתוך דבש והנה ע"פ ב' דינים אלו נראה שהסוחט א

תמרים תלוי דינו, שאם חשב עליו לאוכלין דינו כאוכל ואין לו 
איסור של מפרק, שהרי משקה הבא באוכל דינו כאוכל, אך אם 

 לא חשב עליו לאוכלין אין דינו כאוכל והסוחט חייב מדין מפרק.
והנה עצה זו מועילה רק בישראל, אך לא בעכו"ם שמבואר 

"א ה"א( דעכו"ם אין להם מחשבה לגבי בירושלמי תרומות )פ
הכשר, וא"כ ה"ה שאין העכו"ם יכול ע"י מחשבה לעשות את 
הדבש תמרים כאוכלין, ולפי"ז בעכו"ם שסחט ענבים לדבש 
תמרים לעולם חייב מדין מפרק, מפני שהוא לא יכול לקבוע ע"י 

 מחשבתו על הדבש תמרים שיהא דינו כאוכלין.
שב שעי"ז ניצלו האבות הקדושים ואחר הקדמות הללו נראה ליי

מידי חשש איסור גוי ששבת, שסחטו הם ענבים לתוך דבש 
תמרים וחשבו על הדבש תמרים להיות מאכל, וא"כ ממה נפשך, 
אם דינם כישראל נמצא שיכולים לחשוב עליו לאוכלין ולא עברו 
על מפרק ושמרו שבת כהלכתה, אך אם דינם כעכו"ם הרי שלא 

דבש תמרים לאוכלין, ונמצא שכשסחטו את יכולים לחשוב על ה
הענבים לא נחשב שסחטו לתוך אוכלין אלא עברו על מפרק, ותו 

 אין דינם כעכו"ם ששמרו שבת.
באופן נוסף יש ליישב את הקושיא כיצד שמרו האבות שבת והא 
ב"נ ששבת חייב מיתה, ע"פ מה שכתבו תוס' בב"ב )נד: ד"ה 

 שלר' יוחנן דקי"ל כוותיה עכו"ם(, שהביאו תוס' את שיטת ר"ת 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שסובר שישראל קונה בכסף א"כ עכו"ם אינו קונה בכסף אלא 
 במשיכה.

והנה מקח וממכר אסור בשבת כדאיתא ברש"י עמ"ס ביצה )לז. 
ד"ה מקח וממכר(, וכתב הרמב"ן בפרשת אמור )כג כד( דהוי 

 איסור של תורה משום עשה דשבתון עיי"ש.
בות הקדושים, שיקנו חפץ בערב שבת בכסף, והשתא יש עצה לא

ובשבת יעשו שוב קנין משיכה בחפץ שכבר קנו בכסף מערב 
שבת, וממה נפשך, אם דינם כישראל הרי שמועיל להם הקנין 
כסף שעשו בערב שבת והקנין משיכה לאו כלום הוא, ונמצא 
שלא עסקו במקח וממכר בשבת, אך אם דינם כב"נ הרי שהקנין 

ב שבת לא הועיל להם, וא"כ ע"י הקנין משיכה כסף שעשו בער
שעשו בשבת נמצא שעסקו במקח וממכר ולא שבתו, ועי"ז אינם 

 חייבים מיתה כדין גוי ששבת.
 להורות נתן עה"ת

 

 מכך שתולדותיו של נח זכרים ע"כ שצדיק היה
אלה תלדות נח נח איש צדיק כו' ויולד נח את שם את חם ואת 

 י(-יפת )ו ט

פ מה דאיתא בחז"ל שבדור המבול הולידו רק נראה לפרש ע"
נקבות מכיון שהיו שטופין בזימה, ודרשינן כך מדכתיב "ויהי כי 
החל האדם לרוב כו' ובנות יולדו להם" )ו א(, הרי שנולדו להם רק 

 נקבות.
והנה נח צדיק תמים היה כמו שנאמר במקרא, ומה ראיה יש לכך 

יו היו שם חם שהיה צדיק תמים, לזה ממשיך קרא שתולדות
ויפת, דהיינו שהיו זכרים, וא"כ ע"כ שהיה צדיק ולא שטוף ח"ו 

 בזימה, דאל"כ לא היו תולדותיו זכרים אלא נקבות.
 ילקוט האורים

 

 שכר הציצית של שם ועונש העבדות של חם תלויים זב"ז
 ויקח שם ויפת את השמלה וגו' )ט כג(

וה לכך איתא במדרש והביא זאת רש"י, לפי שנתאמץ שם במצ
 זכו בניו לטלית של ציצית.

והנה עונשו של חם היה שיהיה עבד עבדים לאחיו שם. ויש 
להקשות שלכאו' ראוי שיהיה העונש כנגד השכר, שבדבר 
שהשתכר שם יענש חם, שהרי השכר והעונש הוא על אותו 
המעשה ששם כיסה וחם ראה, ומה השייכות שבין שכר הציצית 

 לעונש העבדות.
שאכן שכר הציצית ועונש העבדות הם דבר והיפוכו, ונראה לפרש 

והוא ע"פ מה דאיתא בגמ' שבת )לב( שהזהיר במצות ציצית זוכה 
שישמשו לו ב' אלפין וח' מאות עבדים עיי"ש, נמצא שחלק 

 חתשע" נח פרשתשב"ק 
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 לע"נ מוקדש 
  "לצז אהרן "רב בנימין רבי
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משכרו של שם במצות ציצית הוא שישמשוהו אלפיים ושמונה 
מאות עבדים, אלא שקשה מנין יהיה כ"כ הרבה עבדים, לכן 

יר שנענש חם שיהיה עבד עבדים לאחיו וכך יהיו לשם עבדים שפ
 כשכר על מצות ציצית, הרי שהעונש מכוון כנגד השכר.

 ילקוט האורים
 

 לגבי מה נאמר על נח שהיה צדיק ולגבי מה נאמר שהיה תמים
 נח איש צדיק תמים )ו ט(

 יש לידע מהו צדיק ומהו תמים.
חי בב' דורות, דור ואמר ר' חיים ויטאל בשם אביו, שהנה נח 

המבול ודור הפלגה, והנה בדור המבול עיקר חטאם היה גזל, ודור 
ההפלגה עיקר חטאם היה עוון הכפירה, ובב' הדורות לא הלך נח 

 שבי אחר דורו.
והשתא שפיר שלגבי דור המבול שחטאו בגזל נאמר לשון צדיק 

חבירו, ועל שלא חטא בדור המבול בעוון  על שלא נגע בשל
 הכפירה נאמר תמים שהיה תמים באמונתו.

 כרם חמד
 

 מדוע לא תבעו הנגזלים על פחות משו"פ והרי ב"נ חייב בזה
 כי מלאה הארץ חמס מפניהם וגו' )ו יג(

בבראשית רבה )לא ה( איתא שהיו גוזלים כל אחד פחות משוה 
 ינים.פרוטה, שפחות משו"פ אינו יוצא בדי

ויש להקשות מאחר וקיי"ל שב"נ חייב אף על פחות משו"פ מדוע 
 סברו שלא יוכלו לתבוע זאת בדיינים.

ונראה ליישב דאה"נ שיכלו לתבוע זאת בדיינים, אלא שלא היה 
שוה לנגזל לתבוע על פחות משו"פ, שהרי הדיין נוטל שכר על 
 שדן, ונוטל לכה"פ יותר משו"פ, נמצא שלא שוה לנגזל לשלם

 לדיין יותר משו"פ בכדי לדון על פחות משו"פ.
 כרם חמד

 רמז לב"נ שאסורים בגזל
 בשר בנפשו דמו לא תאכלו )ט ד(

נראה לפרש בדרך רמז שהזהירה התורה כאן לב"נ שאסורים 
בגזל, וכך פירוש הפסוק, "בשר בנפשו דמו" ר"ל בשר שאדם 

ן נפשו משים נפשו בכפו כדי להרויחו, כגון ע"י גזל וגניבה שמסכ
בכדי להרויחו, "לא תאכלו" דהיינו נאסר לכם, שב"נ מוזהרים על 

 הגזל.
כעי"ז מצינו שאמר דוד המלך ע"ה "הדם האנשים האלה 

 ההולכים בנפשותם ולא אבה דוד לשתותם".
 נחל קדומים להחיד"א

 

 כיצד דן הקב"ה את דור המבול על שרצו לחטוא
 אחד וגו' )יא א( ויהי כל הארץ שפה אחת וכו' ויאמר ה' הן עם

דבר נפלא דאיתא בגמ' סנהדרין )קט.( שחטא דור  לפרשנראה 
ההפלגה היה שביקשו לעבוד ע"ז, ואיתא בגמ' ע"ז )סא.( שיחיד 
האומר אלך ואעבוד ע"ז נידון על האמירה, אך רבים שאומרים 
נעבוד ע"ז אין נידונים על האמירה, והטעם הוא משום שרבים 

 חיד לא עביד דממליך.מצוי שחוזרים בהם אבל י
ולפי"ז דור ההפלגה שהיו רבים צריך להיות שלא יענשו על 
האמירה, ברם מאחר שהיו כ"כ בשלום זה עם זה )כמבואר בחז"ל 

שלפיכך העונש היה שבלבל שפתם( הרי שנחשבים הם כיחיד, 
 ושפיר שצריכים להיענש אף על האמירה.

ך אמר "ויהי ובזה יש לפרש קרא שרצה הקב"ה לדונם כיחיד לכ
כל הארץ שפה אחת", ר"ל שכולם דיברו בשפה אחת והיו כאחד, 
ולכך אמר הקב"ה "הן עם אחד" שמשולים הם כאחד שלא עביד 

 דממליך ואפשר להענישם, ולכך אמר הקב"ה "הבה נרדה וגו'".
 צמח צדקה

 

 ההבדל בשיעור שבין אבן ללבנה
 ותהי להם הלבנה לאבן וגו' )יא ג(

צלחא בידיהון אתי למיבני חדא והוא בנוי תרתי , מבילקוטאיתא 
כו'. והיינו שמבואר במדרש שבמקום ששמו לבנה נתברך מעשה 
ידיהם ונעשה כאילו בנו שם בכפליים, וקשה מהיכן הוציא 

 המדרש דבר זה שהוכפלה להם עבודתם ונתברך מעשה ידיהם.
ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא במשנה ריש ב"ב )ב.( השותפין 

עשות מחיצה בונין לפי מנהג המדינה בגויל בגזית בלבנה שרצו ל
וכו', ופירש"י גויל היינו אבנים דלא משפיא נינהו ובזה יתנו ג' 
טפחים משא"כ לבנה יתנו טפח ומחצה בלבד, הרי משיעורין 
הללו שאבן הוא כפול מלבנה. ובקרא כאן כתוב ותהי להן לבנה 

מקום שהניחו לאבן, והרי שנתברך מעשה ידיהם בכפליים וב
לבנה החזיק להם כנתמלא שיעור אבן ששיעורה כפליים מלבנה, 
וממילא מוכרחים היטב דברי המדרש שכל לבנה החזיקה מקום 

 של שנים שזה נרמז בקרא דותהי להם הלבנה לאבן.
 חלקי אבנים

 

 ביאור הלשון מריה דאברהם תלי תניא בדלא תניא
 תרח הוליד את אברם )יא כז(

ז"ל שאברהם חיפש מי מנהיג את העולם וגילה ח דבריידועים 
את הקב"ה, והיה יחידי, שכל העולם בעבר אחד והוא בעבר 

 השני.
ויש לפרש בזה מטבע לשון שמצינו בכמה מקומות בש"ס 
ודוגמתו בגמ' מס' שבת )כב.( "מריה דאברהם תלי תניא בדלא 
תניא", ופי' מטבע זו שאומר התנא או האמורא לחבירו כיצד הינך 
תולה ברייתא ששנויה בברייתא שלא שנויה. ברם יש להבין מדוע 
הלשון בזה הוא מריה דאברהם, וכיצד זה קשור לעיקר הטענה 

 דתלי תניא בדלא תניא.
ונראה לפרש שהרי עד שבא אברהם כולם עבדו לשמש ולירח 
שהיו גלויים לכל, או בשאר עבודות זרות שאף היו גלויות לכל, 

לכך והחל לחפש את בוראו, הרי  ובא אברהם ולא הסכים
שאברהם תלה דבר הגלוי דהיינו את קיום העולם ומציאותו בדבר 
שאינו גלוי דהיינו בבורא שנסתר מן עין, ולזה משתמשים בלשון 
מריה דאברהם דה"פ, שאומר התנא לחבירו וכי אתה כאדונו של 
אברהם דהיינו הקב"ה, שאברהם הוצרך לתלות מציאות העולם 

סתר ולכך תולה אתה תניא בדלא תניא, דהיינו תולה בדבר המו
אתה דבר בסברא ובחקירה, הרי יש ברייתא מפורשת הכי ואי"צ 
אתה לתלות דבריך בסברא כאברהם שהוכרח לתלות את מציאות 

 העולם בסברא וחקירה.
 אדרת אליהו )ריקי( שבת כב.


