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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה: את 
הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלקיכם אשר אנכי 

ואיתא בבעל הטורים ראה עשרת מצוה אתכם היום: 
עיי"ש, ובמדרש  הדברות שפתח באנכי ותקיים אותם

ראה אנכי שבעשרת הדברות מכאן שכל פליאה איתא 
 עכ"ל, והוא פלאי. ישראל ערבים זה לזה

 
"ד, דהנה בספר המקנה עמ"ס קידושין בפתחא זעירא והנבס
, כתב לפרש הקרא כי לא יטוש ה' את עמו בעבור שמו )אות ה'(

הגדול כי הואיל ה' לעשות אתכם לו לעם, דאיתא במדרש 
אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, שהתנה הקב"ה עם 
ישראל שיהיו לו לעם סגולה, והוא יהיה להם לאלקים לא 

לא יטשם, והוא בדרך תנאי, כאלו אמר אנכי ה' יעזבם ו
אלקיך אם לא יהיה לך, דהיינו אם ישמרו תורתו להיות לו 
לעם סגולה, וקיי"ל דבדיני תנאי בעינן תנאי קודם למעשה, 
אבל אם הקדים המעשה לתנאי תנאי בטל ומעשה קיים, וכיון 
דהכא אמר אנכי ה' אלקיך שהוא המעשה קודם לתנאי שהוא 

לך, ממילא אפילו אם ישראל עוברים על התנאי  לא יהיה
אפי"ה המעשה קיים, והיינו דכתיב כי לא יטוש ה' את עמו 

 וגו' כי הואיל ה' "לעשות" שהתחיל במעשה עכ"ד.
 

דאיך מועיל תנאי  ,)ד"ה דהוי(הקשו התוס'  ,)דף י"א.(ובמסכת נזיר 
בנדר ושבועה, הא הוי תנאי שאי אפשר לקיים על ידי שליח, 

עכ"ק, וכתבו  )דף ע"ד.(תנאי בטל כדאיתא במסכת כתובות וה
הראשונים לתרץ, דכל מה דבעי משפטי התנאים שיהיה דומה 
לתנאי דבני גד ובני ראובן, דאל"כ לא אתי דיבור ומבטל 
מעשה, אבל בנדר ושבועה דלא הוי אלא דיבור, מועיל התנאי 

"ב אע"ג דאי אפשר לקיים על ידי שליח עכ"ד, עיין במסכת ב
ד"ה ואיכא למידק, וברא"ש  )דף קכ"ו:(ברמב"ן פרק יש נוחלין 

ד"ה  )דף נ"ו.(ובפני יהושע מסכת כתובות  ,)דף ק"ו.(מסכת יבמות 
ד"ה בא"ד וי"ל, ובמסכת  )דף ע"ה.(ואור"י, ובמסכת גיטין 

  .ד"ה והנראה, עיי"ש ס"א.( )דףקידושין 
 

 דגם הנ"לטת התוס' לשיא"ש הנ"ל המקנה  ולפי"ז דברי
דס"ל המפ' ן משפטי התנאים, אבל לשיטת בדיבור בעינ

, לפי"ז אם הקדים דבדיבור לא בעינן משפטי התנאים
  המעשה קודם לתנאי אמרינן דתנאי קיים והמעשה בטל.

 

אים, נתא ראיה דבדיבור לא בעינן משפטי הולכאורה יש להבי
אמר ר"ל מאי דכתיב ויהי ערב  (,)דף פ"ח.דאיתא במסכת שבת 

)מאי שנא דכתיב ה"א ביום גמר קר יום הששי, ה"א יתירה למ"ל ויהי ב

, מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר מעשה בראשית(
אם מקבלין ישראל את התורה אתם מתקיימין ואם לאו אחזיר 
אתכם לתוהו ובוהו, ]הששי משמע הששי המיוחד במקום 

ן ויהי הירך המיומנת, אף כא )דף צ"א.(אחר, כדאמרינן בחולין 
ערב ויהי בקר של גמר מעשה בראשית תלוי ביום הששי והוא 

 ששה בסיון שנתנה בו תורה[ עיי"ש.
 

העיר בהא דאמרינן דהקב"ה  )מצוה ל"ו אות ז'(ובנחלת בנימין 
התנה תנאי במעשה בראשית, דהיאך חל התנאי בשעת בריאת 
העולם, הרי בדיני התנאים צריך שיקדים התנאי למעשה, ואם 

המעשה לתנאי תנאי בטל ומעשה קיים כמבואר  הקדים
, ואחז"ל דבמאמר ראשון נברא העולם, )דף צ"ד.(ב"מ מסכת ב

ובהכרח דהתנאי היה לאחר שכבר נבראו שמים וארץ, והו"ל 
ועכצ"ל מעשה קודם לתנאי ובכה"ג לא מהני התנאי עכ"ק, 

דכיון דבדבר ה' שמים נעשו הוה רק דיבור ובדיבור לא בעינן 
 עיי"ש. )אות כ"ז(בבנין דוד פ וישלח עיין ו תנאים, משפטי ה

 
דא"ש אליבא דמ"ד  לתרץ,הנחלת בנימין אך לפימש"כ 

דשמים נבראו תחלה ואח"כ היה בריאת הארץ, וא"כ י"ל 
דבמאמר ראשון נברא שמים ומיד התנה הקב"ה התנאי טרם 

אי דהו"ל תנאי בריאת הארץ, וא"כ לגבי הארץ שפיר חל התנ
שבת מסכת ועפי"ז ביאר מה דאיתא בעיי"ש, קודם למעשה 

משמים השמעת  ,ט(-)בתהלים פרשה ע"ומאי דכתיב  ,אמר חזקיה ,)שם(
דין ארץ יראה ושקטה, אם יראה למה שקטה, ואם שקטה 
למה יראה, אלא בתחילה יראב ולבסוף שקטה, ולמה יראה, 
כדריש לקיש דאמר ר"ל מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום 

יתירה למ"ל, מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה  הששי, ה"א
בראשית ואמר אם מקבלין ישראל את התורה אתם מתקיימין 
ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ובוהו עיי"ש, ויש לדייק 
דהול"ל שמים וארץ יראו ושקטו, ועפי"ז יבואר היטב, 
דדייקא ארץ היא אשר יראה, דהשמים לא חששה שמא 

גבי דידה מעשה קודם לתנאי תחזור לתוהו ובוהו, דהא הוי ל
בדיבור בעינן  לפי"ז יש לומר דגםדהתנאי בטל עיי"ש, 

 משפטי התנאים.
 



 

 ב 

משפטי התנאים  אי בדיבור בעינןמבואר מזה דהך מילתא 
           בפלוגתא אם שמים נבראו תחילה או הארץ תליא 

שמים נבראו תחלה ושפיר הוה נברא תחילה, דאליבא דמ"ד 
יבור בעינן משפטי התנאים, תנאי קודם למעשה, י"ל דגם בד

   התנאי לא מצי משא"כ למ"ד דארץ נבראת תחילה א"כ 
לחול כיון דהו"ל מעשה קודם לתנאי, וע"כ דבדיבור לא 

 משפטי התנאים.
 

דבשעה שעלה משה למרום,  )דף פ"ח:(שבת מסכת ואיתא ב
אמרו מלאה"ש לפני הקב"ה מה לילוד אשה בינינו, אמר להם 

יו תנה הודך על השמים וכו' לקבל תורה בא, אמרו לפנ
)עיין ראש דוד בשלח, שמע יעקב במדבר, ובבני יששכר במאמרים עיי"ש, והמפ' כתבו 

דטענת המלאכים היתה שהם צריכים  לחג השבועות מאמר ב' אות י"ט(
לקבל התורה מכח דינא דבר מיצרא, דכיון דהשראת השכינה 

בהתורה  הוא בגבהי מרומים, ע"כ יש להם דין מצרנים וזוכים
 עפ"י שורת הדין עיי"ש. 

 
דאי  ,ביפה תואר הביא מש"כ )דף קע"ח:(ספר בגדי אהרן בו

שמים נברא תחילה אזי אמרינן דמעלת העליונים גדולה 
ממעלת התחתונים, אבל אי ס"ל ארץ נברא תחילה אזי נעלת 

, והנה המלאכים עיי"ש התחתונים גדולה ממעלת העליונים
דמעלת העליונים גדולה  רצו לקבל התורה משום דס"ל

, וכיון דלא נתנה הממעלת התחתונים, דשמים נברא תחיל
 .התורה להמלאכים מוכח דארץ נברא תחלה

 
לסתור טענת המלאכים דהתורה  )ח"ו דף נ'(בספר פני יצחק אך 

שייכת להם משום דינא דבר מיצרא, דנקטינן מעשה גדול 
ע"י  מתלמוד, והמלאכים אי אפשר להם לקיים התורה אלא

)סי' קע"ה תלמוד ולא על ידי מעשה, וכבר פסק הרמ"א בחו"מ 

דכל היכא דאיכא פסידא למוכר ליכא טענת בר מיצרא,  סכ"ג(
וכיון שאי אפשר להמלאכים לקיים התורה במעשה איכא 

 פסידא למוכר עכ"ד.
 

, שהאריך לחקור בענין )הקדמה פ"ז(ועיין בקרית ספר מהמבי"ט 
שאפשר לאיש אחד לקיים כל  חיוב התרי"ג מצות שנראה

מצות עשה ול"ת, וזה אינו, כי אם נחפש המצוות אחת לאחת 
למצוא חשבון, נמצא כמה מצות שאינם על כל איש ואיש 
אלא על הציבור, וכמה מצות שהם חובה אם יעשה פעולה 
פלוני או ימצאהו דבר פלוני וכו', ולעולם א"א שיקיים כל 

או כהן שנתוספו בהן רמ"ח מצות עשה, ואפילו הוא מלך 
הרבה מצות וכו', וא"כ איך אמרו שהמצות הן כנגד איבריו 
של אדם וכו', ולכן אני אומר כי אפשר לכל אדם לקיים כל 
תרי""ג מצות וכו' כי בהיות שישראל נכנסו להיות ערבין זה 
לזה וכו' ועל דרך זה תוכל להקיש ולכלול כל המצות בכל 

 אחד מישראל וכו' עיי"ש.
 

עה"פ ויענו כל העם יחדיו  )פרשת יתרו(ר משך חכמה ובספ
ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה כתב וז"ל, הנה מצוה התורה 
יש אשר לכהנים ויש אשר ללויים ויש לכהן גדול ויש למלך 
או לסנהדרין, ויש למי שיש לו קרקע ובית, רק בכלל ישראל 
 צריכה התורה להתקיים, וכל ישראל ערבין זה לזה, ובקיומם

 ל"א(-)יחזקאל ל"דכולן מקבלין שכר, ואתן צאן מרעיתי אדם אתם 
שכל האומה הישראלית הוא אדם אחד, יש אשר הוא כלב 

צדיקים לבן של ישראל[, ויש  )פתיחה ט"ז(]כדאיתא באיכא רבה 
ראשי העדה עיני  כ"ו(-)במדבר ל"אכראש, ויש כעין, והוא שנמצא 

ם מצוה התלויה בו, , וכל אחד צריך לקייכ"ד(-)שם ט"והעדה 
ובכלותם הוא אדם שלם, לכן ענו כל העם יחדיו כל אשר 
דיבר ה' נעשה, שבכללות העם כאחד כולם יחדיו יעשו כל 

 אשר דבר ה' וכל אחד יעשה השייך לו עכ"ד.
 

כתב ליישב קושית המפ' דאיך  )פרשת בהעלותך(ה -אך בספר מתת י
כמו אפשר לאדם אחד לקיים כל התרי"ג מצות, די"ל ד

כל העוסק בתורה עולה  )דף ק"י.(מנחות מסכת שאמרו חז"ל ב
כאלו הקריב עולה עיי"ש, א"כ כמו כן יש לומר דע"י עסק 
לימוד התורה יוכל לקיים כל התרי"ג מצוות, אך כתב דזה 
תלוי אי מעשה גדול מתלמוד או תלמוד גדול ממעשה, דאי 

"ג אמרינן תלמוד גדול ממעשה שפיר יכול לקיים כל התרי
מצוות ע"י לימוד, משא"כ אי ס"ל מעשה גדול מתלמוד אז 

 צריך לקיים המצוות בפועל ממש עיי"ש. 
 

ובזה יבואר, ראה אנכי שבעשרת הדברות, דהקב"ה התחיל 
אנכי שהוא המעשה קודם לא יהיה לך דהוא התנאי, שיהא 
המעשה קודם לתנאי, דאפילו אם ישראל עוברים על התנאי 

וע"כ דבדיבור בעינן משפטי התנאים, אפי"ה המעשה קיים, 
ומעתה ס"ל שמים נברא תחלה, ומעתה תקשי אמאי לא 
קיבלו המלאכים התורה, וע"כ משום דמעשה גדול מתלמוד, 
ומעתה אי אפשר לקיים כל התרי"ג מצות על ידי לימוד, 
וצריכין לקיים התרי"ג מצות בפועל, ולכאורה איך אפשר 

דיש מצות השייך רק לכהנים לקיים התרי"ג מצות בפועל כיון 
או רק ללויים וכו', וע"כ כמש"כ המבי"ט דכל ישראל ערבין 

מכאן שכל ישראל ערבין זה לזה זה לזה, ולכן מסיים המדרש 
 ודו"ק.

 
 
 
 

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

לכה אדם מישראל , הו(-ד )פרשהואיתא במד"ר  תאכל בשר:
מהו שיהא מותר לו לכסות דם שחיטה ביו"ט, כך 
שנו חכמים השוחט חיה ועוף ביו"ט, ב"ש אומרים 
יחפור בדקר ויכסה, ובה"א לא ישחוט אלא א"כ היה 

עיי"ש, וצ"ב שייכות הלכה זו  לו עפר מוכן מבעוד יום
 לפסוק הנ"ל.

 
ו מחלון אבל מטה )דף ט:(ביצה מסכת והנבס"ד, דאיתא ב

לחלון וכו', אלמא גבי שמחת יו"ט בית שמאי לחומרא ובית 
הלל לקולא, ורמינהו השוחט חיה ועוף ביו"ט, בש"א יחפור 
בדקר ויכסה, ובה"א לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן 
מבעוד יום, אמר ר' יוחנן מוחלפת השיטה וכו' עיי"ש, 

תן, אבל ופירש"י, דכאן במטהו מחלון לחלון הוחלפה שיט
המשנה דהשוחט כדקאי קאי, ולב"ה לא ישחוט אא"כ היה לו 

הביאו שיטת ר"ת  )ד"ה אמר ריו"ח(עפר מוכן מבעוד יום, אך התוס' 
דמוחלפת השיטה היינו ההיא דהשוחט, דב"ה סברי יחפור 
בדקר ויכסה, וב"ש סברי לא ישחוט אא"כ היה לו עפר מוכן 

 מבעוד יום עיי"ש.
 

ז"ל, ואומר ר"ת תמיה אני על מה הצריכו ו )שם(וכתבו התוס' 
העולם הכנה, וזכור אני דבימי נערותי לא הוי מצריכין כלל, 
אך עתה לפי מה שטעו דסבורים דמוחלפת השיטה לא קאי 
אהשוחט וכו' וב"ה לחומרא לפיכך מצריכין הכנה, ומיהו זה 
אינו דלפי פירושו נמי לכל הפחות סברי ב"ה מאי דסברי ב"ש 

 ."ש בעי דקר נעוץ עכ"למעיקרא וב
 

ומודים שאם שחט שיחפור בדקר  )דף ז:(והיינו דמבואר לעיל 
ויכסה, אמר רבי זריקא אמר רב יהודה, והוא שיש לו דקר 
נעוץ מבעוד יום עיי"ש, וס"ל לתוס' דהא דבעי רב יהודה דקר 
נעוץ מבעוד יום לא קאי על מ"ש דמודים ב"ה שאם שחט 

אמילתיה דב"ש דיחפור  שיחפור בדקר ויכסה, אלא קאי
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 מאי דס"ל לב"ש מעיקרא וצריך דקר 
נעוץ משום הכנה, ולכן הצריכו העולם הכנה אף לפי דעת 

 יי"ש בתוס'.ר"ת דבההיא דהשוחט הוחלפה שיטתן ע
 

האריך הרבה ליישב שיטת  )סקי"ב(ועיין בטו"ז או"ח סי' תצ"ח 
ר"ת שתמה על מנהג העולם להצריך הכנה ובתו"ד וז"ל, 
ומש"כ ר"י על ר"ת דעכ"פ בעינן דקר נעוץ כדאמר רב, נראה 
דר"ת לא ס"ל כן, אלא כיון דב"ה ס"ל לקולא דאפילו 

)או הו בעפר לכתחלה שוחט וחופר ומכסה, דס"ל דעשה דוכס

דוחה ל"ת דלא תעשה כל  עשה דשמחת דיו"ט כגירסת הרבינו חננאל שם(
מלאכה, דהא רש"י כתב דדוקא לרב יהודה לא ס"ל הך דחייה 
מדהצריך דקר נעוץ, ועכשיו יהיה דברי ר"י על ב"ש דס"ל 

אליבא דר"ת דדוקא בדיעבד מותר, ממילא אין כאן עשה 
ב"ה אליבא דר"ת אז צריך דקר נעוץ, אבל ל תעשה אדוחה ל

ומותר לכתחלה בכל גווני, ואע"ג  תעשה אודאי עשה דוחה ל
, הא כתבו עשה ועשהת אדבדף ח' אמרינן דאין עשה דוחה ל
ביו"ט ור"י ס"ל  תעשה אהתוס' דרבא לא ס"ל דיש עשה ול

כרבא, והא דאמרינן ע"כ לא אמרי ב"ש אלא דאיכא דקר 
נעוץ, היינו קודם שאמרנו מוחלפת השיטה, אבל למסקנא 

מאן דמיקל מיקל אפילו בכל גווני מטעם שאמרנו  אמרינן
וכו', ור"י דמוקי לה בדקר נעוץ היינו למאן דס"ל דאין עשה 

ס"ל באמת  ללת הידוחה ל"ת מדלא התיר אלא דיעבד, אבל ב
בלא מוחלפת,  ת שמאיישחופר ומכסה, כמו דאמרינן בגמ' לב

הבא לימלך א"ל לכתחלה שחוט וחפור וכסי, אלא דאנו 
כר"ת אלא בדיעבד סמכינן עליה להלכה לא מקלינן 

כדאשכחן בגמ' גם כן חילוק בין לכתחלה או דיעבד כדתנן 
 ומודים וכו' עיי"ש.

 
מבואר מדבריו דיסוד האי מילתא אי שרי לכתחלה לחפור 
בדקר ולכסות תליא בהא, אי אמרינן דאתי עשה דוכסהו 

ודחי לל"ת דמלאכת יו"ט, ולכן ס"ל  )או עשה דשמחת יו"ט(בעפר 
ה, אליבא דר"ת דמוחלפת השיטה קאי על הא דהשוחט, לב"

דמותר אף לכתחלה לחפור ולכסות אפילו כשאין לו דקר 
נעוץ דעדל"ת, וב"ש חולקין דס"ל דלא אמרינן בזה עדל"ת, 
ומשו"ה אין לשחוט לכתחלה, ורק כששחט יחפור בדקר 

 ויכסה.
 

)שחיטה , שוחט משום מאי חייב )דף ע"ה.(ואיתא במסכת שבת 

אכת המשכן היכא ומאי עבידתא אי מעורות אלים מאדמים למה לי בהו שחיטה בחניקה נמי במל

, ושמואל )שצובע את הבשר של בית השחיטה(, רב אמר משום צובע סגי(
)דבר תימה אמרתי אמר משום נטילת נשמה, אמר רב, מילתא דאמרי 

דלא  ()צריך אני לומר בו דבר טעם, אימא בה מילתא להזכיר צביעה בשחיטה(
וליחכו עלי, צובע במאי ניחא ליה  )השומעים(ליתו דרי בתראי 

, ניחא דליתווס בית )להאי שוחט בצביעת הבשר היינו חוכא ואני אומר בו טעם(
 )שנשחטה היום(כי היכי דליחזוה אינשי  )שיהא צבוע בדם(השחיטה דמא 

 וליתו ליזבני מיניה עיי"ש.
 
דשוחט  הקשה, לרב דס"ל ו'(ות )ח"ב סי' ל"ט אבשו"ת חדות יעקב ו

)סי' כ"ח מובא ברמ"א , ולפי שיטת הגאונים חייב משום צובע

   או בספינה ולא שוה העוף במדבר  ם הולךדא ,סעיף כ"א(
כהפסד הבגד שישרוף לאפר או הזהב שישחוק תקינו ליה 
רבנן לשחוט ולמצה הדם בבגד או בסנדל ומברך וכשיגיע 

צא הדם ומכסהו בלא למקום עפר יכבס הבגד או הסנדל שי
ט יעשה כן, וצ"ל שאסור עיי"ש, א"כ קשה גם ביו" ברכה

ע בבגד משום צביעה כיון דהבגד יהיה נצבע ביו"ט לבלו
  ועיין במגן אברהם  בדמו ובגד הוי דבר שדרכו לצביעה,

י"ש, ולפי"ז יש לומר דלא שייך כאן ע )ס"ק כ"ה(או"ח סי' ש"כ 
שניהם שיקבל  , דהלא אפשר לקייםשה דוחה ל"תלומר ע

 .הדם בבגד



 

 ד 

דהא  )סי' רנ"ח(יש להעיר, לפימש"כ בכסא דהרסנא ולכאורה 
דרב מפרש הטעם דחייב משום צובע משום דניחא ליה 
דליתווס בית השחיטה דמא, כי היכא דלחזי אינשי ולזבון 
מיניה, זהו רק למאן דס"ל מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, 

ופה פטור, לא מהני זה אבל למ"ד מלאכה שאינה צריכה לג
הטעם, כיון דאין רצון הצביעה לצורך הדבר עיי"ש, ועיין 

שהביא בשם הסמ"ג  )דף י"ד(בעטרת חכמים עמ"ס חולין 
, דאינו חייב משום דמלאכת צביעה נשתנה מכל המלאכות

צביעה רק כשחפץ באותו צביעה עיי"ש, ועיין במגן אבות 
ממש לכן לכו"ע בעינן  שכתב כיון דאין זה צביעה ת שחיטה(כ)מלא

 דניחא ליה עיי"ש.
 

ומעתה ה"ה לענין בגד, י"ל דלמאן דס"ל מלאכה שאינה 
צריכה לגופה פטור, אינו חייב כיון דאין רצון הצביעה לצורך 
הדבר, דהרי הוא מקבל הדם בבגד כדי לכסותו ולא לצביעה, 
ולכן י"ל דבכה"ג פטור, וא"כ קשה אמאי אמרינן עשה דוחה 

 פשר לקיים שניהם לקבל הדם בבגד.ל"ת הלא א
 

דלכן אמרינן  ,כתב (ב."פ )פ' ויקהלובספר מעשה רוקח 
דמלשאצל"ג פטור, משום דנסמכה מלאכת שבת למלאכת 
המשכן, וכמו שבמלאכת המשכן היה מלאכת מחשבת, ה"נ 
במלאכת שבת לא חייב אלא במלאכת מחשבת כדאמרינן 

ים התלוין הלכות שבת המה כהרר )דף י.(חגיגה מסכת ב
בשערה, מלאכת מחשבת אסרה תורה ומלאכת מחשבת לא 

 )דמלאכת מחשבת לא כתיבא אלא ילפינן לה מדנסמכה ציווי שבת למלאכת המשכן(כתיבא 
 .עיי"ש

 
ומעתה ר"י ור"ש דפליגי במלאכה שאצל"ג אי חייבין או 
פטורין קאי בשיטתייהו, אי דרשינן סמוכין או לא, דר"ש 

פסחים מסכת ן סמוכין בכה"ת עיין בדס"ל דדרשינ הלשיטתי
, ולכן דרש סמוכין מפרשת )דף ס.(סנהדרין מסכת וב )דף כ"ח:(

וילפינן מכח הסמיכות שיש בין שבת למלאכת המשכן, 
פרשת שבת למלאכת המשכן דבעינן מלאכת מחשבת בשבת, 

 הלשיטתי הודהור' ימלאכה שאצל"ג פטורין, דעל ולכן ס"ל 
מסכת במשנה תורה לחוד עיין  דלא דרש סמוכין בכה"ת רק

ואין לו איפוא הוכחה  )דף ד.(יבמות מסכת וב )דף כ"א:(ברכות 
דבשבת בעינן מלאכת מחשבת, ולכן ס"ל דגם על מלאכה 

)ח"ב סי' שואל ומשיב מהדו"ק שאצל"ג חייבין, ועיין בשו"ת 

 .ס"א(
 

כי ירחק ממך המקום אשר  ,תניא ,)דף י"ז.(חולין מסכת ואיתא ב
אלקיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך, ר'  יבחר ה'

עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לאסור להן בשר נחירה 
, שבתחלה )כדכתיב בההוא קרא דכי ירחק ממך המקום וגו' וזבחת מבקרך ומצאנך וגו'(

)מהאי קרא נפקא לי' דכתיב כי ירחק וזבחת מכלל הותר להן בשר נחירה  )במדבר(

, משנכנסו לארץ נאסר להן בשר נחירה, הזביחה(דעד השתא לא נצטוו על 
ור' ישמעאל ס"ל דכתיב 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 

אוה לא איתסר כלל, ר' ישמעאל סבר בשר נחירה סבר בשר ת
 לא אישתרי כלל עיי"ש.

 
ובספר חידושי יעב"ץ כתב דפלוגתת ר' ישמעאל ור' עקיבא 

בפלוגתת ר"מ ור"ש אי שחיטה שאינה ראויה תליא  ,הנ"ל
מאי  ,)דף פ"ה.(חולין או לא, דאיתא במסכת  שמה שחיטה

, אמר ר' יה שמה שחיטה()דשחיטה שאינה ראוטעמיה דר"מ באותו ואת בנו 
גמר שחיטה שחיטה משחוטי חוץ, מה התם  ,יהושע בן לוי

שחיטה  מינכא יטה שאינה ראויה שמה שחיטה, אף השח
שאינה ראויה שמה שחיטה, מאי טעמא דר"מ בכיסוי הדם, 
א"ר שמעון בן לקיש גמר שפיכה שפיכה משחוטי חוץ, מה 
להלן שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, אף כאן שחיטה 

 . יטהשאינה ראויה שמה שח
 

מאי  )דס"ל שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה(פריך ור"ש  )שם(ובגמ' 
פטיש גמר מטבוח טבח והכן מה להלן  טעמא, א"ר מני בר

ופריך אף כאן שחיטה ראויה,  )כדכתיב כי אתי יאכלו(שחיטה ראויה 
הגמ', ור"ש נמי ליגמר משחוטי חוץ, ומשני, דנין חולין 
מחולין ואין דנין חולין מקדשים עיי"ש, והנה אליבא דר' 

שאין  )שם(ישמעאל דס"ל דנאסר להם בשר תאוה, וכתב רש"י 
טין בלא קרבן חאכול אלא בשר שלמים ואם היו שויכולין ל

היו ענושים כרת כדכתיב איש איש מבית ישראל אשר ישחט 
וגו', ואל פתח אהל מועד לא הביאו וגו' עיי"ש, והיינו דקרא 
דאסר שחוטי חוץ מישתעי גם בבשר חולין, א"כ היאך אמר 
ר"ש דלא ילפינן משחוטי חוץ משום דאין דנין חולין 

חוץ קאי גם על בשר  יי קרא דאיסור שחוטמקדשים, הר
חולין, ולכן צ"ל דר"ש ס"ל כר"ע דשפיר הותר להם בשר 
תאוה וקרא דשחוטי חוץ לא מיירי רק בקדשים בלבד, ומעתה 
מובן דזה גופא טעמא דר"מ דיליף משחוטי חוץ ולא חש 
להא דחולין מקדשים לא ילפינן, משום דס"ל כר' ישמעאל 

קרא דשחוטי חוץ כולל נמי חולין, דבשר תאוה נאסר להם ו
ולכן שפיר ילפינן משחוטי חוץ דשחיטה שאינה ראויה שמה 

 שחיטה עכ"ד.
 

דנין ומשני , טבח ור"מ נמי ליגמר מטבוחפריך,  )שם(ובגמ' 
שחיטה משחיטה ואין דנין שחיטה מטביחה, והקשו התוס' 

דגבי תשלומי דו"ה נמי מחייב ר"מ בשחיטה שאינה  )ד"ה דנין(
, והתם הו"ל למילף )דף ע"א.(ב"ק מסכת יה כמבואר בראו

מטבוח טבח דהו"ל טביחה מטביחה דוטבחו כתיב, ותירצו 
אי נמי דמה דאמר דנין שחיטה משחיטה היינו דדנין דבר 
הנאמר בסיני מדבר הנאמר בסיני ולא מטבוח טבח והכן שלא 

כתב הכרם נאמר בסיני, ואע"ג דהוי טביחה מטביחה עיי"ש, ו
דר"מ ס"ל דאין ללמוד  ,ביאור דבריהםב פרשת תזריע()חמד 

מטביחה שלא נאמרה בסיני, כיון דאין למידין מקודם מ"ת 



 

 ה 

, ולפי"ז ר"מ ור"ש פליגי אי ה(-)פ"ג הכמבואר בירושלמי מו"ק 
למידין מקודם מתן תורה, דר"ש דיליף מטבוח טבח ס"ל 
למידין מקודם מ"ת, ור"מ ס"ל דאין למידין מקודם מ"ת 

 ש מש"כ בזה.עיי"
 

בענין מצוות התורה לדון האריך  )ח"א כלל א' אות ד'(ובבית האוצר 
אם ניתנו דייקא בפעם אחת בסיני, וכל מה שאנו מחוייבים רק 

לא היה רק בפעם מכח קבלת התורה בסיני, או דמתן תורה 
כבר התחיל בזמן האבות, דהיינו דלאברהם אחת בסיני אלא 

יד הנשה ובמצרים מצוות נמסרה מצוות מילה, וליעקב ג
וחיובנו בתורת משה עוד מזמן הציווי אפילו הפסח וכדו', 

ונמשך נתינת התורה כל המ' שנה קודם מתן תורה בסיני, 
 שהיו ישראל במדבר עד פטירת משרע"ה.

 
בפלוגתת ר"י  )סוף פ"ז דחולין(וציין לדברי הרמב"ם בפי' המשניות 

' יהודה והלא וחכמים אי גיד הנשה נוהג בטמאה דאמר ר
מבני יעקב נאסר גיד הנשה, ועדיין בהמה טמאה מתרת להן, 

כתב אמרו לא, בסיני נאמר אלא שנכתב במקומו עיי"ש ו
וז"ל, ושים לבך על העיקר הגדול הנכלל במשנה הזאת, והוא 
מה שאמר מסיני נאסר, לפי שאתה הראת לדעת שכל מה 

א במצות שאנו מרחיקים או עושים היום, אין אנו עושין אל
הקב"ה ע"י משרע"ה, לא שהקב"ה אמר זה לנביאים שלפניו, 
כגון זה שאין אנו אוכלים אבמה"ח אינו מפני שהקב"ה אסרו 
לנח, אלא לפי שמשה אסר עלינו אבמה"ח במה שצוה בסיני 
שיתקיים איסור אבמה"ח, וכמו"כ אין אנו מלין מפני 
שאאע"ה מל עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהקב"ה צוה 
אותנו ע"י משרע"ה שנמול כמו שמל אאע"ה, וכן גיד הנשה 
איו אנו הולכים אחר איסור יעקב אבינו אלא ממצוות מרע"ה, 
הלא תראה מה שאמרו תרי"ג מצות נאמרו לו למשה מסיני 

 .הרמב"ם וכל אלו מכלל המצות עכ"ל
 
פלוגתת בבלי וירושלמי אי אמרינן דעשה תליא בזה ב דכתו

המצוות אם לל"ת שלאחר הדיבור, דדקודם הדיבור דוחה 
ניתנו בגדר מ"ת, א"כ אין שום סברא כבר קודם הדיבור 

לחלק בין המצוות, משא"כ אם כל המצוות כוחם יפה רק ע"י 
שניתנו לישראל במתן תורה בסיני, אז שפיר י"ל דעשה 
דקוה"ד אין דוחה לל"ת שלאחר הדיבור, ובזה נמי תליא אי 

לסברת הירושלמי דלפני מ"ת למידין מקודם מ"ת או לא, ד
לא חשיב התחלת קבלת התורה, שפיר י"ל דאין למידין 
מקודם מ"ת, משא"כ אי נימא דקבלת התורה נחשבת כבר 

 מהאבות שפיר אמרינן דילפינן מקודם מ"ת עיי"ש.
 

וכתב עוד דבזה תליא הא דפליגי ר' יוחנן וריש לקיש במסכת 
גילה מגילה ניתנה, אי תורה חתומה ניתנה או מ )דף ס.(גיטין 

דלריו"ח דס"ל מגילה מגילה ניתנה י"ל דכמו כן התורה 
ניתנה עוד מזמן האבות, דלאברהם ניתנה מילה ליעקב גיד 
הנשה ובמצרים פסח ובמרה עוד מצוות, משא"כ ר"ל דס"ל 

דחתומה ניתנה לדידיה חיובנו בשמירת התורה והמצוות 
 דיקא משום שניתנו בפעת אחת בסיני עיי"ש.

 
שכתב דזה אי דרשינן  )פרשת וישלח(עיין בספר בני שמואל ו

סמוכין בכל התורה או רק במשנה תורה, תליא בפלוגתת ר' 
דר' יוחנן ס"ל דתורה  ,)דף ס.(יוחנן וריש לקיש במסכת גיטין 

כותבה ולבסוף ארבעים שנה  ה)כשנאמרה פרשה למשה הימגילה מגילה ניתנה, 

, וריש לקיש אמר תורה גידין ותופרן(מחברן ב הכשנגמרה כל הפרשיות הי
)שלא נכתבה התורה כלל עד לסוף ארבעים שנה לאחר שנאמר לו כל חתומה ניתנה, 

עיי"ש,  , וקודם שכתבן משה היו סדורות לו על פה עד שכתבן(ההפרשיות בשנה ראשונה ושני
דאי תורה מגילה מגילה ניתנה ואח"כ סידרן משה, א"כ 

ר הזה כדי שנדרוש סמוכין, אמרינן דבכוונה סידרן בסד
משא"כ אם תורה חתומה ניתנה, וכפירש"י שניתנה 
בשלימותה כסדרה מהקב"ה, א"כ ליכא למידרש סמוכין כי 
סוד צירוף האותיות לה"א הוא והחקר אלוקי תמצא למה 
סמך הכתובים אהדדי, ורק במשנה תורה שמשה הוא שחזר 

 כ"ד.רן מדעתו שם דרשינן סמוכין עושנה לישראל וסיד
 

ומעתה יבואר שייכות שאלת המדרש, דכיון דאמר הכתוב כי 
ירחיב ה' אלקיך את גבולך ואמרת אוכלה בשר וגו', וס"ל 
להמדרש דפשטות הכתוב בא להתיר להם בארץ ישראל בשר 

תאוה, ונמצא דקרא  תאוה, והיינו דבמדבר נאסר להם בשר
תעי גם בחולין, ושפיר גמרינן מינה דשחוטי חוץ מיש

יטה שאינה ראויה שמה שחיטה, וקשה אדרבה נילוף דשח
מטובח טבח דבעינן שחיטה ראויה, וע"כ דאין למידין מקודם 
מתן תורה, והטעם משום דמצוות התורה ניתנו רק בסיני 

מוכים, וס"ל ה חתומה ניתנו, ומעתה לא דרשינן סוכמ"ד תור
מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, ומעתה אי אפשר לקיים 

קבל הדם בבגד, ושפיר י"ל עשה דוחה ל"ת, ושפיר שניהם ל
י"ל דגם לכתחלה רשאי לחפור ולכסות, ולכן נתעורר לשאול 
מהו שיהא מותר לכסות דם שחיטה ביו"ט, והיינו דגם בלא 

 דקר נעוץ יהא מותר לכתחלה מדין עשה דוחה ל"ת ודו"ק.
 
 

השוחט חיה ועוף  )דף ב.(ביצה מסכת דאיתא בעוי"ל,  ב(
בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויכסה, ובית הלל ביו"ט, 

אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום, 
אמר  )דף ז:(ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה, ובגמרא 

רב זריקא אמר רב יהודה והוא שיש לו דקר נעוץ מבעוד יום, 
ר נעוץ אלמא דטעמא )לרב יהודה פריך דאמר והוא שיש לו דקוהא קא עביד כתישה 

דמתניתין לאו משום דאתי עשה דוכסהו בעפר ודחי את לא תעשה כל מלאכה אלא משום דכבר 

חפור ועומד הוא והא קא עביד כתישה שעדיין רגבים מדובקים הם ואינן ראוין לכסוי אלא אם כן 

, אמר רב חייא בר אשי אמר רב כותשן וכותש תולדה דטוחן הוא ומלאכה היא(
, ומשני כדר' )וחייב משום בנין(וח, והא קא עביד גומא בעפר תיח

אבא דאמר רב אבא החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא 
)כדמפרש טעמא בחגיגה דכיון דאינו צריך אלא לעפרה ולא לגומא לעפרה פטור עליה 

  .אלא מקלקל וכל המקלקלים פטורים( אינו בונה ולא חורש



 

 ו 

)בסתם ונותנו במקום ו עפר ואמר רב יהודה מכניס אדם מלא קופת

, )ולא אמרינן בטלה לה לגבי קרקע הבית איידי דזוטרא(ועושה בו כל צרכו  אחד(
)משום דשמא אין שוחטין אותו ביו"ט  )ספק חיה ספק בהמה(מיתיבי, כוי 

, ואם שחטו אין מכסין חיה הוא וצריך כסוי והוא אינו יכול לכסותו ביו"ט כדקתני(
, ואי איתא א ואין בו מצות כסוי ואין מטלטלין העפר לכך()דשמא בהמה היאת דמו 

)אם , לכסייה כדרב יהודה )דיש עפר שמוכן לכל צרכי אדם אפילו הוא בהמה לכסייה(

)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 מאי איריא ספק אפילו ודאי נמי לא  הכי

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

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

)ודאי מ"ט שרית כדר' אבא ודאי נמי קא עביד גומא, אלא כדר' אבא 

, הכא נמי כדר' אבא, אלא ספק מאי דאמרי לעיל מקלקל הוא ופטור עליה(
, ודאי נמי שם רגבים ויכתישם( )שמא יהוטעמא דלמא עביד כתישה 

נגזור משום כתישה, ודאי כי קא עביד כתישה אתי עשה ודחי 
)כיון דרוב פעמים אין צריך לכתוש לא גזור רבנן משום כתישה דאי נמי אתי את לא תעשה 

, אימר לידי כך לאו איסורא דאורייתא איכא דאתי עשה דוכסהו בעפר ודחי לא תעשה מלאכה(
ודחי ל"ת כגון מילה בצרעת א"נ סדין  דאמרינן אתי עשה

בציצית דבעידנא דקא מעקר לאו קא מוקים לעשה, הכא 
בעידנא דקא מעקר לאו לא 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. 
 

ה ביו"ט, דליקין בשמן שריפ, אין מד:()כ"ואיתא במסכת שבת 
)דאין מאי טעמא, לפי שאין שורפין קדשים ביו"ט, מנהני מילי 

שורפין דאי לא ממעט לן קרא אית לן למימר ליתי עשה דבאש תשרופו וידחה את לא תעשה כל 

, אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה, אמר קרא ולא תותירו מלאכה(
)זימנא ממנו עד בקר והנותר ממנו עד בקר שאין ת"ל עד בקר 

, מה ת"ל עד בקר דהא כתיב עד בקר ברישא( חריתא אלא והנותר ממנו באש תשרופוא
בא הכתוב ליתן לו בקר שני לשריפתו, אביי אמר אמר קרא 
עולת שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול 
ביו"ט, רבא אמר אמר קרא הוא לבדו יעשה לכם הוא ולא 

אשי  בק"ו, רמכשירין לבדו ולא מילה שלא בזמנה דאתיא ב
ט עשה ולא תעשה, ואין עשה אמר שבתון עשה והוה ליה יו"

מבואר מזה דרק רב אשי ת לא תעשה ועשה עיי"ש, דוחה א
ס"ל דיו"ט הוי לא תעשה ועשה, משא"כ אינך אמוראי ס"ל 

 דיו"ט לא הוי רק ל"ת, וצ"ב במאי פליגי.
 

ומו"ר הגאון האדיר מווייטצען זצ"ל בספרו אלף דבר כת"י 
פעם אחת חל  )דף ס"ו.(כתב, דאיתא במסכת פסחים  ת ש"ח()או

ארבעה עשה להיות בשבת ולא ידעו אם פסח דוחה את 
השבת אם לאו, ואמר להם הלל שדוחה את השבת, אמרו לו 
מנין לך, אמר להם נאמר מועדו בפסח ונאמר מועדו בתמיד, 
מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת, אף מועדו האמור 

את השבת, ועוד ק"ו הוא, ומה תמיד שאין ענוש  בפסח דוחה
כרת דוחה את השבת, פסח שענוש כרת אינו דין שדוחה את 

 השבת וכו' עיי"ש.
 

           ,וז"ל ד"ה ועוד ק"ו )שם(וכתב הצל"ח עמ"ס פסחים 
ואני אומר דהאי קל וחומר פריכא הוא, דמה לתמיד שאי 

דהרי בכל יום צריך להקריב תמידין,  אפשר בענין אחר
 א"כ פסח שאין זמנו קבוע בשבת דוקא שהרי אפשר מש

לעבר החודש ולדחות קביעת הפסח שלא יחול ערב פסח 
גמרא מה בשבת, ואמנם אומר אני שזהו עצמו פירכת ה

    א בכל יום ויום ועל כן והלתמיד שכן תדיר, פירוש ש
מביאין אותו בשבת, משא"כ בפסח שאינו תדיר ויכול לדחות 

  .זמנו ליום אחר
 

, שבירושלמי השיב מה )ה"א(דתי על פירוש הירושלמי ובזה עמ
לתמיד שיש לו קצבה תאמר בפסח שאין לו קצבה, ובבלי לא 
הוזכר פירכא דקצבה, ובירושלמי לא הזכיר פירכא דתדיר, 
וגם קצבה זו שהזכיר הירושלמי לא ידעתי פירושו, ולפי מה 

לדבר אחר כיוונו, וזה פירושו  והבבלי יהירושלמשכתבתי, 
הירושלמי שיש לו קצבה, שזמנו קצוב בכל יום ויום ואי  של

אפשר לדחותו מזמנו בשבת, וזהו עצמו תדיר שאמרו בבבלי, 
משא"כ פסח שאין לו קצבה, שאין זמנו קצוב שיבא דוקא 

 בשבת ואפשר לעבר או לחסר החודש עכ"ד הצל"ח.
 

       איתא, מידי דאיתא בשאלה לא )דף כ"ב.(ובמסכת מכות 
     זה שני פירושים, א( דחיוב זה לא פסיקא קתני, ואיכא ב

להו למיתני הואיל ובידו להפקיע כל החיוב על ידי שאלה 
יתני רק מידי דבשעת עשייתו ומתניתין לא פסיקא ליה למ

    שחיובו יהיה נגמר בבירור, ב( דמתניתין לא קתני  ידעינן
  אלא איסורים חמורים דאי אפשר לעולם לעקרו, משא"כ 

ב קל בעצם כדאיתא במסכת יבמות דבר שישנו בשאלה חשו
דעשה דוחה ל"ת ועשה שישנו מצורע לענין נזיר  )דף ה.(

  .בשאלה
 

אף שעכשיו תו ליתא בשאלה  וכתבו המפ' דלפירוש השני
כמו בבאה ליד הגזבר דלא מהני שאלה או באכלה כולה דאין 
נשאלין עליה, עכ"ז חשוב קיל כיון דפעם היה אפשר בשאלה 

 עכ"ד.
 

דבזה פליגי רב אשי ושאר אמוראים, דרב אשי ולפי"ז י"ל 
ס"ל דיו"ט לא חשוב קיל מכח שהיה ביד החכמים לעבר 

אי אפשר לדחות  טוב םהחודש, כיון דכעת שכבר הוא יו
ני חשוב כנזיר דישנו בשאלה, ולכן מש היו"ט ממילא לא

ועשה, משא"כ שאר אמוראים ס"ל  תעשה אדיו"ט הוה ל
בשאלה חשוב קיל, כפירוש השני, דכיון דהיה פעם אפשר 

וכן גם יו"ט חשיב קיל כיון דאפשר לעבר החודש, ודוחה אף 
 ל"ת ועשה, ולכן ילפי משאר קראי עכ"ד מו"ר זצ"ל.



 

 ז 

העיר דמנזיר  )ח"ג סי' שמ"ג(אך יש להעיר, דהנה הרשב"א בשו"ת 
לא נוכל למילף דעשה דוחה ל"ת ועשה שישנו בשאלה, 

ולפי"ז לא שייך דגדול השלום עיי"ש, מצורע דשאני נזיר 
 לומר כנ"ל דכיון דיו"ט חשיב קיל י"ל דדוחה ל"ת ועשה.

 
ד"ה הא כתבו, דגדול השלום  (.)דף לאך התוס' במסכת ב"מ 

יתכן רק למאן דס"ל מצורע מוחלט אסור בתשמיש עיי"ש, 
ובספר מלא הרועים ערך דברה תורה כתב דתליא בפלוגתא 

דס"ל מצורע אי דברה תורה כלשון בני אדם או לא, דמאן 
מוחלט אסור בתשמיש ס"ל דלא אמרינן דברה תורה כלשון 

 בני אדם עיי"ש.
 

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

בתוס' ד"ה האוכל,  ד.(")דף כשבועות מסכת ואבר מן החי, עיין ב
הוא רק תיקון הלאו עיי"ש, ובשו"ת דשיטת הריצב"א הוא ד

כתב, דיש לתלות זאת במ"ש  )סי' א' אות ט'(דברי יציב יור"ד ח"א 
וז"ל, ועוד נאמר בטעם השחיטה מן הצואר  )מצוה תנ"א(החינוך 

ובסכין בדוק, כדי שלא נצער בעלי החיים יותר מדאי, כי 
התורה התירן לאדם למעלתו ליזון מהם ולכל צרכיו, לא 

נם, וכבר דברו חכמים הרבה באיסור צער בעלי לצערן חי
אם הוא אסור מדאורייתא  )דף קכח.(ובשבת  )דף ל"ב:(חיים בב"מ 

והעלו לפי הדומה שאסור מדאורייתא עכ"ד, ולפי"ז י"ל 
דלטעם החינוך שפיר י"ל דוזבחת הוא עשה מיוחדת בפ"ע 
ואינה קשורה לאיסור אבמה"ח ונבילה, אך זהו רק א"א דצער 

יים דאורייתא, משא"כ א"א דצער בע"ח הוא מדרבנן בעלי ח
אין לומר דהתורה צוותה השחיטה מטעם צער בעלי חיים, 
וע"כ י"ל כשיטת הריצב"א דוזבחת הוא רק תיקון הלאו 

 עכ"ד.
 

כתב, דמאן דס"ל צער  )דף קל"ט.(ובהגדה של פסח שם ישראל 
בעלי חיים דאורייתא ס"ל לא דברה תורה כלשון בני אדם, 

, ד"ה צער בעלי חיים )דף קכ"ח:(רש"י במסכת שבת מש"כ עפי
דצער בעלי חיים דאורייתא שנאמר עזוב תעזוב עמו ואיכא 
מאן דדריש טעמא דקרא משום צער בעלי חיים במסכת ב"מ 

דדרשו הכפל של עזוב תעזוב דאפילו אין בעליו עמו  )דף ל"ב:(
 אך כ"ז א"ש אי ס"ל לא דברה, חייב משום צער בעלי חיים

תורה כלשון בני אדם אז דרשינן מכפל לשון דגם היכא דאין 
 בעליו עמו חייב משום צער בעלי חיים עכ"ד.

 
 י"ד(-)אות י"גובמלא הרועים ח"ב ערך דברה תרה כלשון בני אדם 

כתב, דב"ש ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, וב"ה ס"ל לא 
 דברה תורה כלשון בני אדם עיי"ש. 

 
דאי לאו האי קרא דכי לכה זו לפרשתן, ובזה יבואר שייכות ה

ירחק וגו', לא הוה מספקא ליה אם מותר לכסות דם שחיטה 
ביו"ט, דהוי פשיטא ליה דמותר משום דאמרינן עשה דוחה 
ל"ת, ואי דקשה קושית הגמ' דיו"ט הוי ל"ת ועשה ואין עשה 
דוחה ל"ת ועשה, הוי משנינן דכיון דיו"ט חשיב קיל כיון 

דעשה דוחה ל"ת מצורע ש, ילפינן מנזיר דאפשר לעבר החוד
מדאמר הכתוב כי ירחק ממך ועשה שישנו בשאלה, אבל 

המקום וגו' וזבחת מבקרך ומצאנך, וכתב רשיז"ל דלמדנו 
מכאן שיש צווי בזביחה, ומשמע מזה דעשה דוזבחת הוה 
מ"ע בפני עצמו, והטעם הוא משום דצער בעלי חיים הוא 

, ומעתה ס"ל כלשון בני אדם ס"ל לא דברה תורהו ,דאורייתא
דמצורע מוחלט אסור בתשמיש, ואמרינן גדול השלום, 

דעשה דוחה ל"ת ועשה מצורע ומעתה לא ילפינן מנזיר 
אם מותר לחפור בדקר פק ולד הסולכן נ שישנו בשאלה,

ולפי"ז י"ל ויכסה, ומשני דזה תליא במחלוקת ב"ש וב"ה, 
ה תורה כלשון דברדס"ל  שיהו, דב"דב"ש וב"ה אזלי לשיטתי

ורע מוחלט מותר בתשמיש, ולא אמרינן גדול , ומצבני אדם
השלום, וילפינן מנזיר דעשה דוחה ל"ת ועשה שישנו 
בשאלה, ולכן ס"ל דיחפור בדקר ויכסה דאמרינן עשה דוחה 
ל"ת ועשה שישנו בשאלה, וב"ה לשיטתם דס"ל לא דברה 

ומעתה ס"ל דמצורע מוחלט אסור  ,תורה כלשון בני אדם
בתשמיש, ואמרינן גדול השלום, ומעתה לא ילפינן מנזיר 

ולכן ס"ל דלכתחלה  דעשה דוחה ל"ת ועשה שישנו בשאלה,
 ודו"ק.לא ישחוט 
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