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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים 
איש אמו ואביו  :תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם

ולמעלה : תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ה' אלקיכם
כי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו  כתיב

 הנפשות העשת מקרב עמם:
 
)דף יבמות מסכת הנבס"ד לפרש סמיכות הפסוקים, דאיתא בו

, דתנו רבנן אשה )דערוה וצרתה וצרת צרתה לעולם פטורות(מילי  , מנא הניג:(
אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה, עליה 

)לכתוב לגלות ערותה בחייה ותשמע נמי שבחיי אשתו נאסרת עליו ולאחר מה תלמוד לומר 

)נפלה , לפי שנאמר יבמה יבא עליה, שומע אני אפילו מיתה מותרת(

אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר  (לפניו ליבום
נאמר כאן עליה ונאמר להלן עליה מה להלן במקום  )שתתייבם(

מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח וכו', ופריך 
הגמ', טעמא דכתב רחמנא עליה, הא לאו הכי הו"א אחות 

דאמרינן אתי עשה  )והלא בכרת קאי עלה(אשה מייבמת, מאי טעמא 
ודחי לא תעשה, אימר דאמרינן אתי עשה ודחי לא  )דיבום(

  .תעשה לא תעשה גרידא לא תעשה שיש בו כרת מי דחי וכו'
 

משני הגמ', אי בעית אימא אתיא בהיקישא מדרבי  )דף ח.(ולקמן 
, דאמר )דאי לא כתב רחמנא עליה הו"א תיתי ייבום אחות אשה להתיר בהיקישא דר' יונה(יונה 

ימא רב הונא בריה דרב יהושע, אמר קרא כי כל ר' יונה ואית
אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו, הוקשו כל העריות 
כולן לאשת אח, מה אשת אח שריא אף כל עריות נמי שריין, 
כתב רחמנא עליה, אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא, מכדי כל 

, ואיכא )להתיר ייבום(העריות איכא לאקושינהו לאשת אח 
מאי חזית  )דאסירי לייבום דפרט בה רחמנא עליה(ו לאחות אשה לאקושינה

אקשינהו  )כדקתני בריש פרקין מה אחות אשה מיוחדת(דאקשת לאחות אשה 
  .לאשת אח, ומשני לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן עיי"ש

 
דהא דאמרינן לקולא , )ח"א אות י'(וכתב הפמ"ג בפתיחה כוללת 

מכח ספק, ורק אי ס"ל  ולחומרא לחומרא מקשינן, הוא רק
ספיד"א מה"ת לחומרא אז אמרינן לחומרא מקשינן, משא"כ 
לשיטת הרמב"ם דס"ל ספיד"א מה"ת לקולא, אה"נ לקולא 

וכבר קדמו בבאר יעקב על השו"ע בחידושי , עיי"ש מקשינן
שכתב דלפימש"כ הריטב"א דלענין קרבן לא  מ"ה( )כללכללות 

 ן משום דשמא יביא אמרינן לקולא ולחומרא לחומרא מקשינ
לעזרה, הרי דהא דאמרינן לחומרא מקשינן הו"ל משום  חולין

ד"ה  )דף ל"ב:(ספיקא עיי"ש, ועיין במגיני שלמה עמ"ס פסחים 

דאדרבה משבועת העדות  )שם ד"ה מעילה(ועוד, דהקשו התוס 
ומפקדון אית לן למילף דלחומרא מקשינן עיי"ש, והקשה 

א אמרינן ליה קום ואייתי המגיני שלמה, דאדרבה מספיקא ל
דהא דמקשינן לחומרא  הרי דס"ל ג"כ ,חולין לעזרה עיי"ש

 עיי"ש.הו"ל מספק 
 

וידוע פלוגתת הראשונים אי ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא או 
לקולא, דהרמב"ם ס"ל דאזלינן לקולא, והרשב"א ס"ל דאזלינן 

דהרמב"ם  )בית ד' שער א'(לחומרא, וכתב הרשב"א בתורת הבית 
)דף קידושין מסכת דס"ל דספק מה"ת מותר, יליף לה מדאמרינן ב

דספק ממזר מותר וגלי שם קרא דספק מותר בכ"מ, והקשה  ע"ג.(
דהרי שם אמרינן דאיכא תרי קראי  )יור"ד סי' ק"י בכללי ס"ס כלל א'(הפר"ח 

חד להתיר ממזר בשתוקי וחד למשרי שתוקי בישראל, ובשלמא 
ספיקא לחומרא ורק בממזר  לשיטת הרשב"א דס"ל דבכה"ת

גילתה התורה להתיר, שפיר צריכין תרי קראי להתיר בכל גווני, 
אבל להרמב"ם דמכאן ילפינן דספיקא לקולא לכה"ת, א"כ הא 
הוי שני כתובים דקיי"ל דאין מלמדין עיי"ש, הרי דמאן דס"ל 
דספק מותר מה"ת ע"כ דס"ל דב' כתובים הבאין כאחד מלמדין, 

אסור מה"ת ע"כ דס"ל דב' כתובים הבכ"א אין  ומאן דס"ל דספק
מלמדין, דלכך כתבה התורה ב' כתובים להתיר בממזר בכל גווני, 

ועיין בספר , ומזה נדע דבשאר דוכתי בספיקא אזלינן לחומרא
שהביא מאחרונים כה"ג, דהטעם  )אות תרט"ו(מסדר חילוקים ושיטות 

ם דבב' דס"ל להרשב"א דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, משו
מקומות גילתה התורה דספיקא לקולא, גבי ממזר דכתיב לא יבוא 
ממזר בקהל ה' ורק ודאי ממזר לא יבוא משא"כ ספק ממזר יבוא, 
וגבי מעשר בהמה נמי אמרינן עשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי 

הבכ"א אין תובים , וקיי"ל דשני כ)דף ז.(ספק עיין במסכת ב"מ 
ספד"א מה"ת ניה ההיפך דבעלמא מלמדין ואדרבה ילפינן מי

הבכ"א מלמדין ס"ל בכה"ת תובים כשני לחומרא, משא"כ למ"ד ד
 .דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא עיי"ש

 
והנה רשיז"ל כתב, סמך שמירת שבת למורא אב, לומר לך 
אעפ"י שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את השבת 

שו התוס' אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצוות עכ"ל, והק
ד"ה ניגמר, דאמאי צריכין קרא דאם אמר  )דף ו.(יבמות מסכת ב

לו אביו שיחלל את השבת דאל ישמע לו, משום דהו"א לומר 
דעשה דכיבוד דוחה הל"ת דשבת, הא שבת הוה ל"ת ועשה, 
וקיי"ל דאין עשה דוחה לתו"ע ולמ"ל קרא עכ"ק, ועיין 

 . )בפרשתן(פנים יפות ב



 

 ב 

אין עשה דוחה לתו"ע לאו מילתא דשוויא והנה הך מילתא ד
אמאי  ,ד"ה שכן הקשו )דף ה.(לכולהו, דהתוס' במסכת יבמות 

לא ילפינן דעשה דוחה לתו"ע ממילה וכהן ונזיר דדחיא 
צרעת דהוי עשה ול"ת, ותירצו דהוי כמו שני כתובים הבאים 
כאחד, דממילה וחד מהנך איכא למילף נמצא חד דלא 

, )אות י"ט(במלוא הרועים ערך עדל"ת  איצטריך עיי"ש, וכתב
דלפי"ז נמצא דלמ"ד שני כתובים הבאים כאחד מלמדין, 

 שפיר מצינן למילף מהתם דעשה דוחה לתו"ע עיי"ש.
 

איתא במסכת אך יש להוכיח דאין עשה דוחה לתו"ע, ד
בשלמא למ"ד מושבות כל מקום שאתם  ,)דף ל"ז:(קידושין 

, היינו דכתיב ש לאו לירושה וישיבה אתא()ומושב דכתיב גבי חדיושבים משמע 
ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח, ממחרת הפסח אכול 

וכו'  מעיקרא לא אכול, אלמא אקרוב עומר והדר אכול
בירושלמי מקשה למה לא  ,)ד"ה אקרוב(, וכתבו התוס' עיי"ש

דבערב תאכלו מצות וידחה אכלו מצה מחדש, יבוא עשה 
 וכו' עיי"ש. ל"ת דחדש

 
)דף איתא במסכת מנחות לתרץ, ד )פרשת ראה(ב הריב"א עה"ת וכת

, תנו רבנן, וספרתם לכם ממחרת השבת ממחרת יו"ט, או ס"ה:(
אינו אלא למחרת שבת בראשית וכו', ר' שמעון בן אלעזר 

אחד  ד אומר ששת ימים תאכל מצות, וכתובאומר, כתוב אח
אומר שבעת ימים מצות תאכלו, הא כיצד, מצה שאי אתה 

מן  בעה מן החדש, אתה יכול לאוכלה ששהכול לאוכלה שי
)שלמחר יקרב העומר ואם תמתין עד לאחר השבת נמצאת מבטל מקרא זה כגון חל פסח החדש 

 בשני בשבת ולא תביא עומר עד לאחר השבת נמצא שלא תאכל מצה חדש אלא אותו יום לבדו(
י"ל דלכן לא אכלו מצה מחדש, כיון דכתיב לפי"ז עיי"ש, ו

שת ימים תאכל מצה מן החדש הא שבעה לא, ולאו הבא ש
מכלל עשה, עשה, ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה עכ"ד, 

שכתב דבלא"ה הוי  )סי' ו'(ועיין בשו"ת שאגת אריה החדשות 
מסכת עשה ול"ת, דאיכא עשה דעד הביאכם, כמבואר ב

דבחדש איכא גם עשה דעד הביאכם עיי"ש,  (.)דף ס"חמנחות 
מזה דלא אכלו מצה מחדש בבואם לארץ ומעתה מוכח 

 ישראל דאין עשה דוחה לתו"ע.
 

כתב לתרץ קושית  )שם(אך בספר המקנה על מסכת קידושין 
יכול  ,, תנו רבנן)דף ל"ה:(פסחים מסכת איתא בהירושלמי, ד

יוצא אדם ידי חובתו בטבל שלא נתקן, ופריך הגמ' כל טבל 
רכו, שנטלה נמי הא לא נתקן, אלא בטבל שלא נתקן כל צו

ממנו תרומה גדולה ולא נטלה ממנו תרומת מעשר, מעשר 
ראשון ולא מעשר שני, ואפילו מעשר עני מנין, תלמוד לומר 
לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות, מי 
שאיסורו משום בל תאכל עליו חמץ, יצא זה שאין איסורו 

', משום בל תאכל חמץ אלא משום בל תאכל טבל, ופריך הגמ
הא מני  ,אמר רב ששת ,ואיסורא דחמץ להיכא אזלא, ומשני

ר"ש אומר  ,ר"ש היא דאמר אין איסור חל על איסור, דתניא
)מחטאת דאין איסור דיום הכיפורים חל על פטור  )שוגג(האוכל נבילה ביוה"כ 

דלר"ש אין יוצאין במצה של טבל, , הרי עיי"ש איסור נבילה(
בכולל ואינו בבל תאכל  משום דאין איסור חל על איסור

חמץ, ולפי"ז ה"ה דאינו יוצא במצה של חדש כיון דהוא אינו 
בבל תאכל חמץ דאין איסור חל על איסור בכולל עיי"ש, 
ולפי"ז לא מוכח משם דאין עשה דוחה לתו"ע, די"ל דלכן לא 

 אכלו משום דאינו בבל תאכל חמץ עיי"ש.
 

כתב הטעם  ()סי' ע"א בהג"החיור"ד  הוהנה בשו"ת קול ארי
מסכת דאמרינן אין איסור חל על איסור בכולל, דאמרינן ב

מדכתיב וחלב נבלה וחלב  (.)דף ק"גחולין מסכת וב (.)דף עזבחים 
טריפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו התורה אמרה 
יבוא איסור נבילה וטריפה ויחול על איסור חלב עיי"ש, 

שכר יזיר אתיא לאומר דקרא דיין ו )דף ד.(נזיר מסכת ואיתא ב
שבועה שאשתה וחזר ואמר הריני נזיר דאתיא נזירות וחיילא 
על שבועה עיי"ש, ושמעינן מזה נמי דאמרינן כולל והוה שני 

 כתובים הבכ"א ואין מלמדין עיי"ש.
 

ומעתה יבואר המשך הפסוקים, דכיון דאמר קרא כי כל אשר 
יעשה מכל התועבות דהוקשו כל העריות לאחות אשה 

אסור, ולא מקשינן לאשת אח להתיר ביבום, משום דלחומרא ל
ולפי"ז  מקשינן, והוא משום דס"ל ספיד"א מה"ת לחומרא,

ס"ל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין, וס"ל אין איסור 
חדש, ולל, וא"כ י"ל דלכן לא אכלו מצה מן החל על איסור בכ

והו"א ,  משום דאינו בבל תאכל חמץ, וי"ל דעשה דוחה לתו"ע
דעשה דכבוד אב ידחה הל"ת דשבת, ולכן אסמך קרא איש 

 ודו"ק. אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו
 

*** 
 

וידבר ה' אל משה לאמר: דבר אל כל עדת בני ישראל 
ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני ה' 
אלקיכם: איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו 

 :אני ה' אלקיכם
 

דהנה רשיז"ל כתב, סמך  כות הפסוקים,והנבס"ד לפרש סמי
שמירת שבת למורא אב, לומר לך אעפ"י שהזהרתיך על מורא 
אב, אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לו, וכן בשאר כל 

ד"ה ניגמר,  )דף ו.(יבמות מסכת והקשו התוס' ב המצוות עכ"ל,
דאמאי צריכין קרא דאם אמר לו אביו שיחלל את השבת דאל 

דהו"א לומר דעשה דכיבוד דוחה הל"ת  ישמע לו, משום
דשבת, הא שבת הוה ל"ת ועשה, וקיי"ל דאין עשה דוחה 

 . )בפרשתן(לתו"ע ולמ"ל קרא עכ"ק, ועיין בספר פנים יפות 
 

דאף  ,)דף מ"ז:(פסחים מסכת ובפשיטות י"ל, לשיטת הריב"א ב
דאמרינן אין עשה דוחה לתו"ע, מכל מקום הל"ת נדחית 

, והיכא דעבר וקיים העשה מהני לה בדיעבד ואינו לוקה
הלאו, דעכ"פ העשה עושה העשה שמקיים דאינו לוקה על 



 

 ג 

לדחות הלאו מן העשה ול"ת, רק דאינה דוחית את פעולה 
שניהם עיי"ש, א"כ שפיר צריכין קרא דאם אמר לו אביו 

 לחלל שבת אל ישמע לו.
 

אך נודע מה שהקשה חתנו של הנודע ביהודה מובא בשו"ת 
, על שיטת )סי' קל"ה(בקונטרס אחרון, ומהדו"ת חאו"ח נובי"ק 

הריב"א הנ"ל דהלא תעשה נדחית, דסוף סוף כיון דאין עשה 
דוחה לתו"ע, אף אם עבר ועשה מצוה הו"ל מצהב"ע, שהרי 
עכ"פ עשה עבירה דאורייתא, ואין המצוה מועילה כלל לכ"ע, 
ואפילו בדיעבד אינו מצוה כדמצינו כמה פעמים בסוכה 

מה, וכיון דהמצוה לא עלתה לו הרי לא קיים העשה, וכדו
ונשארו העשה והל"ת במקומם, ושפיר לקי על הלאו כיון 
דעשה אינו מועיל נגד הלאו דהוי מצהב"ע, ואמאי ס"ל 

 להריב"א היכא דעבר אינו לוקה עיי"ש,
 

יש חורש תלם אחד , )דף כ"א:(דאיתא במסכת מכות והנבס"ד, 
)יש עובר בלא תחרוש בשור ובחמור ונלקטים  ויןוחייב עליו משום שמונה לא

החורש בשור וחמור והן מוקדשין  ,עליו איסורים הרבה עם אותו לאו בלבד(
 ,בית הטומאהאן ונזיר כהיו"ט בוכלאים בכרם ושביעית 

ומקשה הגמ' ולילקי נמי משום זורע ביו"ט, ומשני אין חילוק 
אחד או עשה מלאכה שיש בה  )אם עשה שתים ושלש מלאכות בהעלםמלאכות ביו"ט 

 )מצוה רצ"ח אות י"ג(מנחת חינוך עיי"ש, וב שתי לאוין אינו חייב אלא אחת(
, וכן הקשה במגן משמיה דהגאון מוהר"ר יונתן הביא קושיא

מאי ד, )סי' נ"ג(ובשו"ת בית אפרים חאו"ח , )מלאכת חורש( אבות
מקשה דיתחייב ביו"ט משום זורע, הא מבואר במשנה שם 

כלאים בכרם, וכלאי הכרם אסור בהנאה, א"כ אינו חייב  דהיה
על זריעה ביו"ט דהו"ל מקלקל דאוסרו בהנאה וכל 

 רדעיין בשען פטורין בשבת ויו"ט, ותי' המנ"ח, המקלקלי
שכתב דאף דאין  ה"י(-)פ"חמאכלות אסורות  תוכהל ךלמה

בגידין בנותן טעם, מ"מ חייב משום נבילה, וכאן משום בשר 
שביה לענין גיד, חשוב נמי לענין איסור בחלב דהתורה אח

ד"ה חלה,  )דף כ"ז:(אחר, ודומה למש"כ רש"י במסכת ביצה 
בשריפת קדשים דהתורה אחשביה עיי"ש, והיינו אע"ג 
דלהשליכו לבהמה אינה מלאכה כלל, מ"מ כיון דהתורה 

     א"כ כאן נמי אף דהוי מקלקל, אחשביה הו"ל מלאכה, 
מת כלאים, חשיב נמי לגבי מ"מ כיון דחייב משום זריעה מח

, דמיגו דחייב משום זורע כלאים ומשום שביעית אף יו"ט
דהוי מקלקל, חייב נמי משום יו"ט מטעם אחשביה, כהא 

מיגו דהוי דופן לסוכה הוי דופן  )דף ז.(דאמרינן במסכת סוכה 
 עכ"ד. לשבת עיי"ש, 

 
 קורע על מתו בשבתד ה"ג(-)פרק י"גירושלמי שבת והנה מבואר ב

ופריך ממצה גזולה דאינו יוצא בפסח, ומשני , צא ידי קריעהי
הובא וכו' עיי"ש, תמן גופה עבירה ברם הכא הוא עבר עבירה 

דבאיסור התלוי בזמן ופירשו המפ'  ,)סי' ש"מ(בבית יוסף יור"ד 
 )פ"ח אות ס"ד(לא אמרינן מצהב"ע, ]ועיין רי"ט אלגאזי בכורות 

 )דף כ"ג ע"ג(השמטות לאו"ח תועפות ראם  )סי' קע"ד(שו"ת רע"א 

שו"ת  )דף ל"ה(ברכת אברהם פסחים  )סי' קכ"ז(שו"ת כת"ס או"ח 
)סי' [, וכתב בשו"ת תפארת יוסף או"ח )סי' ל"א(תורת חסד או"ח 

, דהחילוק הוא, דכיון דהיום גורם הוי רק איסור גברא, י"ד(
ועיין בשו"ת בית ומצהב"ע לא שייך רק באיסורי חפצא, 

שכתב דזהו הפירוש המובחר  )סי' צ"ט אות ב'(יצחק חאו"ח 
בסברת דברי  )ריש כלל י'(וכן כתב באתוון דאורייתא בירושלמי, 

, ועיין בשו"ת עיי"ש )כלל קכ"ה(למי, ועיין בית האוצר הירוש
, ובספר )אות י"א(וסי' ל"א  )אות כ"ז(חמדת שלמה חאו"ח סי ט"ו 

 .)שער ל"ז(מאה שערים 
 

מכח  א אינו עבירה רק כל האיסור באבעצם הווהנה איסורא ד
אחשביה הוי רק איסור גברא, ולפי"ז ל"ק קושית החתנו של 
הנוב"י, דהריב"א קאי שם על המשנה יש חורש תלם אחד, 
ושם האיסור אינו אלא מחמת אחשביה דהוא רק איסור גברא 

ולכן שפיר כתב הריב"א  ,ולא שייך מצוה הבאה בעבירה
 .דהל"ת נדחית לענין מלקות

 
לפי"מ שמבאר קושיא הנ"ל, כתב לתרץ  )אות י"ד(אכן המנ"ח 

לענין לחייבו מלקות על הזריעה זריעת כלאים איסור שם  ד
רק חייב תיכף עד שלא נשרש כי עבר על לאו דלא תזרע, 

 לענין שיאסרו בהנאה אינם אסורין מיד שזרען עד אחר
ומעתה לא קשה קושיא הנ"ל, דעל כן חייב משום , השרשה

רע ביום טוב, כמו אם לקט אותם מן הארץ תיכף מ"מ חייב, זו
הכא נמי כיון דחייב תיכף ולא הוי מקלקל, ואחר שלשה ימים 
נאסרו אבל תיכף לא נאסרו, א"כ כמו דלקט אותם תיכף אף 
דלא נתגדל כלל חייב דכך חייבה התורה, א"כ מאי איכפת לן 

על מנת  דלאחר זמן נתקלקל, כמו בנה וסתר תיכף אפילו בונה
יוב אינן נאסרין כלל לסתור חייב, הכא נמי כיון דבשעת הח

  חייב משום יום טוב וכו' עיי"ש.על כן שפיר 
 

ד"ה ולכאורה עלה  י"ד אות ה'()ח"ב סי' ובספר חמדת ישראל 
תב להכריח דהחיוב זריעה הוא תיכף, דהתוס' כ ,ברעיוני

ק תראת ספד"ה קודם הקשו, הא הוי ה )דף ד.(שבת מסכת ב
שמא היה בדעתו לרדותה קודם דבשעה שהדביק פת בתנור 

שיבא לידי איסור סקילה ומה שלא רדה שמא שכח ההתראה, 
ותי' הריב"א דכיון שהדביק תוך כדי דיבור של התראה 
ובודאי תאפה אם לא ירדנה לאו התראת ספק הוא דודאי לא 
היה בדעתו לרדות קודם אפיה וכו' עיי"ש, והנה הריב"א כתב 

ל"ה ודאי תאפה", משום דאם לא היה ודאי אלא רוב שוב "וב
צדדים לפטורא, א'( דלמא לא התראת ודאי, כיון דאיכא שני 

תאפה, ב'( דלמא ירדנה, ולכן צ"ל בודאי תאפה, ומעתה 
בזורע דחייב בכ"ש מוכרח דהחיוב הוא מיד, דא"נ דהחיוב 
תלוי בהשרשה שוב יקשה דהוי התר"ס, ואי"ל כתי' התוס', 

א אין הקליטה ודאי דפעמים נרקב הזרע ואינה נקלט כלל דהכ
והוי רק רובו וא"כ שוב הוי התר"ס כיון דאיכא תרי צדדים 
לפטורא, אלא ודאי דלא תליא כלל בהשרשה דעל מעשה 

 הזריעה חייבה רחמנא עכ"ד.



 

 ד 

ומעתה אי ס"ל התראת ספק שמה התראה אין ראיה לזה, 
הוי התראה, ושוב  ושפיר י"ל דהחיוב הוא בהשרשה, ועכ"ז

הדקל"ד דהוי מקלקל כיון דגם החיוב הוא בשעת השרשה, 
 ועצ"ל כתירוץ הראשון דהטעם הוא משום אחשביה.

 
כתב להסביר פלוגתת ריו"ח ור"ל  )סי' ל"א או"ג(ובספר נטיעות אדר 

)דף יומא מסכת אם חצי שיעור מותר מה"ת או אסור מה"ת, דב

מכל חלב, וכתבו  יעורשי איסור חצמביא ברייתא דמרבה  .(ע"ד
התוס' דאיצטריך תרווייהו דע"י טעם דחזל"א אמרינן דכל היא 

)סי' ס"ה סק"ד דרשה גמורה עיי"ש, וענין חזל"א כתב הפמ"ג ביור"ד 

די"ל דהיינו בב"א יצטרפו, או זא"ז בתוך אכילת פרס,  במ"ז(
, וא"כ )סי' פ"א(ופשוטו נראה דר"ל זא"ז, וכ"כ השאג"א בהל' חמץ 

ו רק אם כדי אכילת פרס מה"ת לוקין עליו, וידוע הפלוגתא זה
 אם התראת ספק שמה התראה או לא )דף ט"ז.(מכות מסכת ב

, ולפי"ז באכל חצי שיעור ואח"כ בתוך אכילת פרס עוד עיי"ש
ח"ש ובהפסק בינתיים, איך יוכלו להתרות בו התראת ודאית, 

, דהא בח"ש הראשון ספק אם ישלים עוד לכשיעור או לא
ובח"ש השני שאז היא וודאי, מ"מ צריך התראה על כשיעור 

מסכת והיינו מתחלת אכילה, ואז הו"ל התראת ספק, ועיין ב
אכל איסור ואח"כ התנאי פלוגתא דריו"ח ור"ל,  )דף כ"ח.(שבועות 

וג"ז קצת דוגמתה, דח"ש הראשון תלוי בח"ש השני, ואז איגלאי 
ין התר"ס אי הוה מילתא למפרע דאיסור אכל, וא"כ תלוי בד

התראה, ולמ"ד לא שמה התראה אין כאן חיוב מלקות, ומעתה 
התראת ספק שמה התראה, ע"כ דסובר  )שם(ריו"ח דס"ל במכות 

כזית בכדי אכילת פרס מה"ת, וח"ש חזי לאיצטרופי למלקות, 
ע"כ שפיר ס"ל דח"ש אסור מה"ת, משא"כ ר"ל דס"ל לא שמה 

יתא לענין מלקות, וכיון התראה, א"כ כזית בכא"פ לאו דאורי
דאינו גורם מלקות בדאיכא שיעור ל"ש חזי לאיצטרופי, ולכן 

 ס"ל לר"ל ח"ש מותר מה"ת עכ"ד.
 
הנה הרמב"ן ביאר הציווי קדושים תהיו, דלא קאי על איסורי ו

תורה המפורשים, אלא דהזהיר הכתוב שיתקדש האדם אף במותר 
ובא בהיתר עיי"ש, לו, ולא יהא נבל ברשות התורה להיות זולל וס

, ושם בהגהות מקדם )ערך קדושים(הובא במדבר קדמות להחיד"א ו
, הביא מה ששמע לבאר סברת ר' יוחנן דחצי )להגרש"א ורטהיימר(לעין 

שיעור אסור מה"ת, דיליף מדכתיב קדושים תהיו שלא יהיה נבל 
 ברשות התורה למלא כריסו בחצאי שיעורין זה אחר זה עיי"ש.

 
המשך הפסוקים, קדושים תהיו, שלא יהיה נבל ובזה יבואר 

ברשות התורה למלא כריסו בחצאי שיעורין זה אחר זה, ומזה 
ולפי"ז ס"ל התראת ספק שמה התראה,  דגם ח"ש אסור מה"ת,

ושפיר י"ל דהחיוב הוא בהשרשה, ושוב הדקל"ד דהוי מקלקל 
צ"ל כתירוץ הראשון ככיון דגם החיוב הוא בשעת השרשה, וע

א משום אחשביה, ומעתה י"ל כהריב"א דאף דאין דהטעם הו
א עשה דוחה לתו"ע, מ"מ הלאו נדחית לענין מלקות, והו"

דעשה דכבוד אב ידחה הל"ת דשבת, ולכן אסמך קרא איש אמו 
 ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו ודו"ק.

הנה הרמב"ם והטור פליגי אי באביו רשע איכא חיוב דעוי"ל,  ב(
ס"ל דאפילו היה אביו  )פ"ו הי"א(ל' ממרים לכבדו, דהרמב"ם בה

רשע ובעל עבירות מכבדו ומתיירא ממנו עיי"ש, והטור ביור"ד 
ס"ל דכיון דהוא רשע אינו חייב בכבודו, ומביא ראיה מהא  )סי' ר"מ(

הניח להם אביהם פרה גזולה חייבים  )דף צ"ד:(ב"ק דאיתא ב
ה מעשה עמך להחזיר מפני כבוד אביהם, ופריך והא לאו עוש

ומשני בשעשה תשובה עיי"ש מבואר מזה  )ואין חייבין בכבודו(הוא, 
דכל זמן שלא עשה תשובה אין חייבין בכבודו, וכ"פ הרמ"א 

למ"ל קרא להורות , ולפי"ז הקשה החזקוני ד)שם סעיף י"ח(ביור"ד 
אמר לו אביו לחלל את השבת דלא ישמע לו, הלא כיון דאמר ב

ת השבת הוה רשע, ובלאו קרא ידעינן דא"צ לשמוע לו לחלל א
 .לו דהרי אינו מחוייב לכבדו, ולמ"ל קרא שלא ישמע לו עכ"ק

 
, תנו רבנן, היו לפניו מיני )דף ע"ד.(דאיתא במסכת שבת והנבס"ד, 

אוכלין בורר ואוכל בורר ומניח ולא יברור ואם בירר חייב חטאת 
 כל פחות מכשיעורוכו', ומפרש לה רב חסדא דה"ק, בורר ואו

 ,וכשיעור לא יברור ,בורר ומניח פחות מכשיעור ,)פחות מכגרוגרת(
ואם בירר חייב חטאת, מתקיף לה רב יוסף, וכי מותר לאפות 

נהי דחיוב חטאת ליכא וז"ל,  )ד"ה וכי(פחות מכשיעור, וכתב רש"י 
מה"ת והיכי קתני איסורא מיהא איכא דקיי"ל חצי שיעור אסור 

, משמע מזה דרב חסדא ורב יוסף נחלקו אי עכ"לבורר לכתחלה 
 שייך איסור חצי שיעור במלאכת שבת.

 
ת חייב, כתב ת בהא דתנן המוציא אוכלין כגרוגרובסוף פ"ז דשב

בהגהת אשרי וז"ל, ודוקא כגרוגרת אבל פחות אין בו חיוב, אבל 
מ"מ אסור מה"ת דחצי שיעור אסור מה"ת כדמשמע פרק בתרא 

דכל השיעורים  (שם)ריש פ"ח  שריאבהגהות  עכ"ל, וכ"ה דיומא
יסור דאורייתא אפילו כל שהוא לענין חיוב חטאת, אבל לא

, כדאמר בפרק כלל גדול וכי מותר לאפות פחות מכשיעור עכ"ל
כתב דנראה להדיא שהן דברי הרא"ש ולא  )אות ב'(ובקרבן נתנאל 

 עיי"ש. ה היאהג"ה
 

דברי המל"מ בהל'  הביא הפמ"ג )אות ל"ב(ובפתיחה להל' שבת 
מש"כ בדברי רש"י דחצי שיעור במלאכת שבת  ה"א(-)פי"חשבת 

אסור מה"ת, והמגיה בשו"ת חכ"צ כתב די"ל דחצי שיעור 
דבמאכלות אסורות כתיב כל חלב לרבות  ,בעלמא אסור מדרבנן

חצי שיעור וילפינן כל מאכלות אסורות מחלב, משא"כ בשבת 
 , וי"לוכתב ע"ז הפמ"גי"ל דחצי שיעור אינו אלא מדרבנן, 

דדוקא במאכלות אסורות דסתם אכילה בכזית, ולכן צריך ריבויא 
דכל חלב דאפי"ה כיון דחזי לאיצטרופי אפילו ח"ש אסור, אבל 
בשבת דכתיב לא תעשה כל מלאכה שמשמעו אפילו כל שהוא, 
אתא הלכתא לומר דאינו חייב אלא בכשיעור אבל חצי שיעור 

מזה דמלא תעשה כל מלאכה ילפינן בלאו קאי עיי"ש, מבואר 
 .במלאכת שבת חצי שיעוראיסור לרבות 

 
אין לי איתא, וכל מלאכה לא תעשו,  ()פרשת אחרי פרק ז'ובתורת כהנים 

אלא מלאכה שחייבים עליה כרת מלאכה שאין חייבים עליה כרת 



 

 ה 

שלא יארוג חוט אחד ושלא יעשה מנין שלא יכתוב אות אחד 
 "ל מלאכה וכל מלאכה ריבה עיי"ש,בית אחד בנפה ובכברה, ת

הרי דיליף לאסור חצי שיעור מתיבת כל, ועיין בביאור החפץ 
 גמורה לחייב עליהאעפ"י דאינה מלאכה יים זצ"ל שכתב וז"ל, ח

כענין חצי  יסור דאורייתא יש בזהא בשוגג חטאת עכ"פכרת ו
 שיעור לריו"ח וכו' עיי"ש.

 
ור אלא ס"ל דמה"ת ליכא איסור חצי שיע )סי' פ"ו(החכם צבי אך 

 לרבות חצידילפינן מיניה דכל חלב דומיא  באיסורי אכילה
ציא פחות מכשיעור אין שיעור, ולכן התולש שער אחד או מו

ן בכך איסור תורה כלל עיי"ש, וציינו האחרונים דגם הרמב"
א דר"ש איתא שם דגם אליב )דף צ"ד:(ס"ל כן, דבמסכת שבת 

דס"ל מלאכה שאצל"ג פטור לא התירו להוציא המת אפילו 
לכרמלית כתב וז"ל, וי"ל שהכרמלית כרשות הרבים לכל דבר 

שה המלאכה כגון ההיא דרבא אלא שאין גוזרין בה כשאינו עו
רה"י והוא בכרמלית, וכן ברה"ר אין גוזרין סמוך בשותה ב

ות, הא לחשיכה שמא ישכח ויוציא בדבר שהוצאתו משום שב
, שלא במוציא ממש לכרמלית דברים שהן משום שבות אסור

עור לכרמלית וכו', הרי ישמצינו היתר להוציא פחות מכ
דפשיטא ליה דלהוציא פחות מכשיעור אינו בכלל איסור תורה 

ועיין א"ה, בשם הר )שם(דחצי שיעור, וכ"ה בחידושי הר"ן 
 .)סי' ח'(בספר תוצאות חיים 

 
ושמעתי  כתב, )דף ע"ד.(חיד"א עמ"ס שבת ר פתח עינים להובספ

ממש"כ הרמב"ם  ,ראיה לשיטת החכם צביבשם גדול אחד 
וכ"מ שנאמר שהעושה דבר זה פטור, הרי  ה"ג(-)פ"אבהל' שבת 

זה פטור מן הכרת ומן הסקילה ומן הקרבן, אבל אסור לעשות 
הרחקה מן אותו דבר בשבת, ואיסורו מדברי סופרים והוא 

נין שבת מדרבנן הוא, וכתב ע"ז, ואני אלמא לע, המלאכה
ן, דדרך הרמב"ם לומר דברי סופרים אפילו על יבשמעתי ולא א

כמש"כ מרן כל שאינו מפורש בתורה ועל הלכה למשה מסיני 
עיי"ש, ועיין בספר הקובץ בהל' שבת בכ"מ ריש הל' אישות 

 ס"ל הכי בשיטת הרמב"ם. הי"ט(-)פי"ב
 

אמר בתורה תשבות אפילו כתב נ (-)פכ"אוברמב"ם הל' שבת 
מדברים שאינן מלאכה חייב לשבות מהן, וכתב הרב המגיד 
וז"ל, כוונת רבינו הוא שהתורה אסרה פרטי המלאכות 
המבוארות ע"פ הדרך שנתבארו עניניהן ושיעוריהן, ועדיין 
היה אדם יכול להיות עמל בדברים שאינן מלאכות כל היום 

כו', או תהיה כוונת לכך אמרה תורה תשבות, וכ"כ הרמב"ן ו
רבינו שיש לשבותין של דבריהם סמך מן התורה תשבות 
עיי"ש ועיי"ש בלח"מ שמבאר דבריו, דלפירוש הראשון ס"ל 
להרב המגיד דתשבות קאי שישבות אפילו מחצי שיעור 
מהמלאכות האסורות, ולפירוש השני קאי על כלליות השבותין 

, וכן כל העושה כתב )פי"ח(עיי"ש, ובספר קרית ספר הל' שבת 
מלאכה מן המלאכות חצי שיעור פטור דכתיב בעשותה כולה 
ולא מקצתה, ואע"ג דבאיסורי תורה חצי שיעור אסור 

מדאורייתא אע"ג דלא לקי, שאני התם דמרבינן ליה מכל חלב 
 והכא ממעטינן ליה מבעשותה עיי"ש.

 
ד"ה בגמ' מתקיף לה וכו',  )דף ע"ד.(ובספר שפת אמת עמ"ס שבת 

ב דלטעמא דאמרינן דח"ש אסור משום דחזי לאצטרופי, א"כ כת
י"ל דה"ה באיסורי שבת אמרינן דח"ש אסור משום דחזי 
לאצטרופי, משא"כ אי ילפינן ח"ש מקרא דכל חלב, לפי"ז י"ל 
דדוקא במידי דאכילה אמרינן דח"ש אסור, משא"כ באיסורי 

  מותר מה"ת עיי"ש. שבת י"ל דח"ש
 

קושית  ליישב )שנת תשס"ט(פרשת וישב שנו לחידוזה כתבנו בוב
י"ל דאיצטריך קרא היכא דהאב אמר לבנו ד, הנ"ל החזקוני

לעשות מלאכה פחות מכשיעור, דס"ל לאביו דבחצי שיעור 
ליכא איסורא בשבת, ונמצא דאין האב רשע כלל שהרי לדעתו 

ולזה אתיא קרא  הדבר מותר מה"ת ואין בכך איסור שבת,
 דעכ"ז לא ישמע לו.

 
כתב דזה אי חצי שיעור  )דף ע"ד(ספר אוצר חיים למס' שבת וב

אסור מגזירת הכתוב או מטעם חזל"א, תליא במחלוקת אי 
ד"ה  )דף ע"ד.(ספד"א מה"ת לחומרא או לקולא, דהתוס' ביומא 

כיון הקשו,  דלמ"ל טעמא דחזל"א הא ידעינן לה מכל חלב 
ושי האי לרבות ח"ש, ותירצו התוס' דלהכי איצטריך לריו"ח לפר

טעמא, משום דאי מקרא הו"א דעיקר קרא לכוי אתי, וח"ש 
מדרבנן ואסמכוה אקרא, אבל השתא דקאמר טעמא דחזל"א, 
סברא היא מהאי טעמא דדרשא גמורה היא נמי לחצי שיעור 
עכ"ד, והנה תי' התוס' אתיא שפיר למ"ד ספד"א מה"ת לחומרא, 

ר מה"ת וא"כ הו"א דעיקר קרא לכוי אתי, שהרי גם זה אסו
מסברא דספד"א לחומרא, ונוכל לטעות ולומר דלא אתי כ"א 
לכוי לחודא, ולכן הוצרך לומר טעמא דחזל"א דכיון דשייך 
חזל"א טפי מוקמינן לה אח"ש, ולפי"ז חזל"א אינו אלא גילוי 
מילתא דנוקמיה קרא דכל חלב אח"ש, אבל לשיטת הרמב"ם 

פן אחר, דאי דספד"א מה"ת לקולא, יש לתרץ קושית התוס' באו
כי דלגבי כוי הוי רק לאו טעמא דחזל"א הייתי אומר דכי הי

אסמכתא בעלמא דהרי הספק שרי מה"ת, ה"נ לענין ח"ש הוי רק 
אסמכתא בעלמא ואינו לימוד גמור, אבל מכח הטעם דחזל"א 
אמרינן דלענין ח"ש הוי לימוד גמור לפי ששייך בו טעם זה 

"א הייתי אומר דגם על דחזל"א, וא"כ לפי"ז לולי הטעם דחזל
ח"ש אינו אלא אסמכתא בעלמא כמו בכוי, והוי טעמא דחזל"א 
עיקר הלימוד, אלא דהקרא דכל חלב מחדש לן טעם זה עכ"ד, 
מבואר מזה דלמ"ד ספד"א מה"ת לחומרא עיקר הלימוד דח"ש 
הוא מקרא דכל חלב ולא מטעם דחזל"א, אבל למ"ד ספד"א 

 ור הוא מטעם דחזל"א.מה"ת לקולא עיקר הלימוד דח"ש אס
 

, שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש ר", ת)דף י"ג:(עירובין ואיתא ב
וב"ה, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, 
והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא, נמנו 

 וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' עיי"ש. 



 

 ו 

ד"ה תרי"ג, דנמנו  )דף כ"ג:(מהרש"א מסכת מכות נודע מש"כ הו
היינו שמנו המצות וראו שהל"ת הם יותר מהעשין וא"כ הו"ל 
האדם קרוב להפסד מחמת הלאוין שהם רבים ורחוק מן השכר 
על העשה שהם מועטים, ולכן גמרו לומר נוח לו לאדם שלא 

וא דאף שקרוב לב )סו"פ יתרו(נברא עיי"ש, אך כתב בספר כסף נבחר 
לידי חטא ע"י שהל"ת מרובין, מ"מ הרי אפשר בתשובה ונסלח 
לכל עדת בני ישראל, ובפרט דעל ידי תשובה מאהבה זדונות 
נעשין לו כזכיות וכיון דהכל מתהפך לזכיות שוב נוח לו שנברא 

, ומבאר בזה מ"ש )דף שנ"ה ע"ד(, וכ"כ בדרשות חתם סופר עיי"ש
ירש"י יתודה וישוב, בגמ' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ופ

דר"ל דעכשיו שנברא האדם הוא מטעם שיכול לפשפש במעשיו 
ולהתודות ולשוב, דאל"ה לא היה הקב"ה בורא את האדם דהא 

 הוא קרוב להפסד עיי"ש.
 

אך עדיין יש להעיר לשיטת הסוברים דלא מהני תשובה לג' 
רובן באבק לשון  )דף קס"ח.(ב"ב  'עבירות החמורות, ואיתא במס

רע עיי"ש, ואיסור לשון הרע חמור כג' עבירות החמורות ה
דהכועס  )דף ק"ח:(שבת , וכן אמרו חז"ל ב)דף ט"ו:(ערכין כדאיתא ב

דגסות הרוח  )דף ד:(סוטה נחשב כעובד ע"ז עיי"ש, וכן איתא ב
הרי הוא כע"ז וכג"ע עיי"ש, ומעתה שוב אי אפשר לומר דע"י 

וח שנברא, ורק לדעת הסוברים דתשובה דמהני תשובה אמרינן נ
 מהני על כל חטאים ופשעים שפיר יש לומר נוח שנברא.

 
אך י"ל דזה אי מהני תשובה על חטא דע"ז תליא בפלוגתת ר"מ 

ישא ה' פניו  )סי' ד'(ור"י, דאיתא במדרש תנחומא פרשת האזינו 
אליך, וכתוב אחד אומר אשר לא ישא פנים, עושה תשובה נושא 

, יכול לכל, תלמוד לומר אליך ולא לאומה מעכו"ם לו פנים
הטעם דלב"נ לא  )עיין בבני יששכר לשבת אות מ"ט(עיי"ש, וכתבו המפ' 

מהני תשובה, דלכאורה קשה האיך מהני תשובה, הלא הקב"ה 
דמלך שמחל על כבודו  )דף ל"ב:(הוא מלך, וקיי"ל במסכת קידושין 

או בנים למקום, ואב אין כבודו מחול, אך כיון דבני ישראל נקר
שמחל על כבודו כבודו מחול, ולכן מהני תשובה רק לבני ישראל 
דנקראים בנים למקום והקב"ה הוא אבינו, משא"כ העכו"ם שהם 

 קרוים עבדים והקב"ה נקרא גבם מלך לא מהני תשובה עכ"ד. 
 

בנים אתם לה' אלקיכם, בזמן שאתם  )דף ל"ו.(ואיתא במסכת קידושין 
בנים אתם קרוין בנים, אין אתם נוהגין מנהג בנים אין נוהגים מנהג 

אתם קרוין בנים דברי ר' יהודה, ר' מאיר אומר בין כך ובין כך אתם 
קרוים בנים שנאמר בנים סכלים המה, ואומר בנים לא אמון בם, 
ואומר זרע מרעים בנים משחיתים, ואומר והיה במקום אשר יאמר 

חי, מאי ואומר וכו', וכי ל -להם לא עמי אתם יאמר להם בני א
תימא כי לית בהו הימנותא הוא דמיקרו בנים, כי פלחו לעבודת 
כוכבים לא מיקרו בנים, ת"ש ואומר זרע מרעים בנים משחיתים 

, וכי תימא בנים משחיתים הוא )דהיינו עבודה זרה כדכתיב פן תשחיתון ועשיתם פסל(
ומר והיה במקום , ת"ש וא)עוד לעולם(דמיקרו בני מעלייא לא מיקרו 

)הרי דהדרי מקרו בני ל חי -אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני א

לר"מ דס"ל דאף בעוע"ז קרויין עיי"ש, ולפי"ז ד ל חי ע"י תשובה(-א
 בנים מעלייא, ולדידיה שפיר מהני תשובה אף על חטא דע"ז.

 
וכתב השפע חיים זצ"ל דפלוגתת ר"מ ור"י תליא בפירוש הכתוב 

ה' הוא אלקים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו דעו כי 
, דהכתיב הוא ול"א אנחנו עמו באלף, והקרי הוא ולו ג(-)תהלים )ק

אנחנו עמו בוי"ו, ולפי הקרי יש לפרש דדייקא כאשר דעו כי ה' 
הוא האלקים שמאמינים בקודשא בריך הוא אז ולו אנחנו עמו, 

ן קרוין בנים, משא"כ אי פלחו לצלמא אינם בכלל עמו דאי
משא"כ אי אזלינן בתר המסורת, יש לפרש דעו כי ה' הוא 
האלקים, ולא, כלומר אפילו אם ח"ו לא ידעו את השם ויטעו 
אחרי אלהי נכר הארץ מ"מ אנחנו עמו וצאן מרעיתו דבין כך 
ובין כך נחשבים בנים למקום, ועז"א במקום אשר יאמר להם לא 

חנו עמו, והיינו דגם כאשר עמי אתם דרמז על מה דכתיב ולא אנ
ל חי, ומינה -ייאמר להם לא באלף אפי"ה יאמר להם בני א

מוכיח דגם כאשר יחטאו בע"ז ויהיו בבחינת לא עמי אתם 
ל חי, ולכן ר"מ -אפי"ה יועיל להם תשובה ויאמר להם בני א

יש אם למסורת, ס"ל  )דף י"ט(לשיטתו דס"ל במסכת כריתות 
של מקום ופלחי לצלמא נקראים דאפילו כשאין עושין רצונו 

בנים עכ"ד השפע חיים זצ"ל, מבואר מזה דלמ"ד יש אם 
 למסורת מהני תשובה אף על חטא דע"ז.  

 
על  )דף ט"ו: מדפי הרי"ף(ונודע מה שהקשה הר"ן בקידושין ספ"ק 

הרמב"ם דס"ל דספד"א מה"ת לקולא, א"כ אמאי חייבה התורה 
)חיור"ד סי' , ובשו"ת מהרי"ט קידושין()עיין בר"ן ספ"ק דאשם תלוי על הספק 

אינו חייב  )פ"ח ה"ב(כתב לתרץ, דהרמב"ם כתב בהל' שגגות  א'(
באשם תלוי עד שיהיה שם איסור קבוע, כיצד אכל חלב וספק אם 
היה כזית או פחות מכזית, או שהיתה לפניו חתיכת חלב וחתיכת 

מביא  שומן ואכל אחת מהן ואין ידוע איזה מהן אכל וכו' הרי זה
אשם תלוי וכן כל כיו"ב, אבל אם היתה לפניו חתיכה אחת ספק 
שהיא חלב ספק שהיא שומן ואכלה פטור שהרי אין כאן איסור 

 )דף י"ז:(קבוע וכו' עיי"ש, ומבואר דהרמב"ם ס"ל כהמ"ד בכריתות 
דחתיכה אחת משני חתיכות שנינו, ולכן אע"ג דבכל הספיקות 

היכא דאיקבע איסורא מודה  ס"ל להרמב"ם דאזלינן לקולא מ"מ
הרמב"ם דלחומרא אזלינן, ומבואר שם בכריתות דזה אי חתיכה 

שנינו, או חתיכה אחת משני חתיכות שנינו,  )ספק חלב ספק שומן(אחת 
קמיפלגי אי יש אם למסורת או יש אם למקרא, דמ"ד יש אם 
למסורת ומצות כתיב, ולפי"ז אף בחתיכה אחת מביא אשם תלוי, 

דס"ל יש אם למקרא ומצוות קרינן לכן ס"ל דמשני  משא"כ מאן
חתיכות שנינו, ולפי"ז כתב שם המהרי"ט דזה אי ספיקא 
דאורייתא מה"ת לקולא או לחומרא תליא אי יש אם למסורת או 
למקרא, דמאן דס"ל יש אם למקרא וחיוב אשם תלוי אינו רק 
בשני חתיכות דייקא דהו"ל איקבע איסורא, הא לאו הכי לא הוי 
מחמרינן בספיקא משום דס"ל דספיקא מה"ת לקולא, משא"כ 
למאן דס"ל יש אם למסורת, וחיוב אשם תלוי הוא אף בחתיכה 

 אחת, ע"כ מוכח דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא עכ"ד.
 



 

 ז 

מבואר דמהא דציוותה התורה לכבד  )בפרשתן(ובתורת משה להחת"ס 
מה צריכין לכבד אביו ואמו מוכח דטוב לו לאדם שנברא, דאל"ה ל

 את מולידיו שהביאו אותו למצב זה שנוח לו שלא נברא עיי"ש.
 

וזהו סמיכות הכתובים, איש אמו ואביו תיראו, ומוכח דטוב לו 
שנברא, ולכאורה הרי הוא קרוב להפסד, וע"כ כיון דאיכא מצות 
תשובה הוי האדם קרוב לשכר, והטעם דתשובה מהני משום יש 

קא לחומרא, ואיסור חצי שיעור ילפינן אם למסורת, ולפי"ז ספי
מכל חלב, ולפי"ז ליכא איסור חצי שיעור במלאכת שבת, והו"א 

ולכן אסמך כאן מצות  ,דאם אמר לו אביו שיחלל שבת ישמע לו
 שמירת השבת ודו"ק.

 
*** 

 
איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ה' 

: אל תפנו אל האלילם ואלהי מסכה לא תעשו אלקיכם
 אני ה' אלקיכם:לכם 

 
דהנה רשיז"ל כתב, סמך  והנבס"ד לפרש סמיכות הפסוקים,

שמירת שבת למורא אב, לומר לך אעפ"י שהזהרתיך על מורא 
אב, אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לו, וכן בשאר כל 

ד"ה ניגמר, דאמאי  )דף ו.(המצוות עכ"ל, והקשו התוס' ביבמות 
ל את השבת דאל ישמע לו, צריכין קרא דאם אמר לו אביו שיחל

משום דהו"א לומר דעשה דכיבוד דוחה הל"ת דשבת, הא שבת 
הוה ל"ת ועשה, וקיי"ל דאין עשה דוחה לתו"ע ולמ"ל קרא 

 . )בפרשתן(עכ"ק, ועיין בספר פנים יפות 
 

דאף  )דף מ"ז:(פסחים מסכת ובפשיטות י"ל, לשיטת הריב"א ב
"ת נדחית בדיעבד דאמרינן אין עשה דוחה לתו"ע, מכל מקום הל

ואינו לוקה, והיכא דעבר וקיים העשה מהני לה העשה שמקיים 
דאינו לוקה על הלאו, דעכ"פ העשה עושה פעולה שלא לדחות 
הלאו מן העשה ול"ת, רק דאינה דוחית את שניהם עיי"ש, א"כ 

 שפיר צריכין קרא דאם אמר לו אביו לחלל שבת אל ישמע לו.
 
כתב הטעם דאף דאמרינן אין  '()שער קבספר מאה שערים הנה ו

מסכת המאירי בעשה דוחה לתו"ע, מ"מ מלקות ליכא, דהנה 
אחר שמנה התנאים הצריכין לדין עדל"ת כתב וז"ל,  )דף קל"ג(שבת 

ושתהיה המצוה מתקיימת בשעת העבירה, וכל שהוא בדרך זה 
דוחה אף לאו ועשה שהרי צרעת עשה ול"ת ואעפי"כ אתי עשה 

כו', ואעפי"כ גילתה התורה בכמה מקומות דמילה ודחי ליה ו
מסכת שאין עשה דוחה לתו"ע כמו בשריפת נותר כמבואר ב

ועולת שבת בשבתו ומילה שלא בזמנו וכו' עכ"ל  )דף כ"ד:(שבת 
עיי"ש, ולכאורה צ"ב דמשמע מדבריו דאם הוא בעידנא אמרינן 
דעשה דוחה אף לתו"ע, וז"א דהא מבואר בכ"מ בש"ס דאין 

במסכת ו )דף כ"ד:(שבת מסכת אם הוי בעידנא עיין ב עדלתו"ע אף
שהביא בשם הרא"ם  )כלל תנ"ד(ועיין ביבין שמועה  )דף פ"ד.(פסחים 

ז"ל בתוספותיו על הסמ"ג שחידש ג"כ כדברי המאירי הנ"ל 

עיי"ש, ובספר מועדי ה' תירץ  )דף מ.(ותמה עליו מש"ס מנחות 
כ גילתה התורה דברי המאירי דבמה דסיים וכתב בזה"ל, ואעפי"

בכמה מקומות דאין עשה דוחה לתו"ע, כוונתו בזה דבעלמא 
ילפינן מאותן מקומות שגלתה התורה בהן דאין עדל"ת ועשה, 
אף דיש למילף מצרעת לקולא, מ"מ לפי הכלל המסור בידינו 
דלקולא ולחומרא לחומרא מקשינן, ילפינן מאותן מקומות דאין 

 עדל"ת ועשה עכ"ד.
 

דהא דאמרינן  )ח"א אות י'(הפמ"ג בפתיחה כוללת  לפימש"כומעתה 
לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן לאו מדה הוא אלא מצד ספק 

א"כ לענין אין מחמרינן דספיקא דאורייתא לחומרא עיי"ש, ו
עשה דוחה לתו"ע דנוכל למילף ממילה בצרעת דדוחה רק 
דלחומרא מקשינן וכנ"ל, ולפי"ז מלקות ליכא אף דאין עשה 

תו"ע, כיון דהא דלחומרא מקשינן הוא רק משום דספיקא דוחה ל
 עיי"ש.דאורייתא לחומרא ומלקות ליכא 

 
ד"ה דומיא, דהא  )דף ג.(אך לפימש"כ התוס' במסכת בבא קמא 

דאמרינן לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן, מדה הוא בתורה 
ועיין באתוון דאזלינן לחומרא ואיכא עונש ג"כ עיי"ש, 

ולפי"ז גם דאין עשה דוחה לתו"ע איכא , ח()כלל י"דאורייתא 
מלקות, וליכא לימר כסברת הריב"א והדקל"ד למ"ל קרא דאם 

 אביו אמר לבנו שיחלל שבת דאל ישמע לו.
 

 )אות שכ"ג(ומו"ר הגה"צ מווייטצען זצ"ל בספרו אלף דבר כת"י 
די"ל דזה תלוי בפלוגתת הרמב"ם והרשב"א אי ספיקא  כתב,

או לחומרא, דלשיטת הרמב"ם דס"ל  דאורייתא מה"ת לקולא
דספיקא דאורייתא לקולא, לא נוכל לומר דמטעם ספק אזלינן 
לחורמא, דהא מכח ספק ס"ל דאזלינן בכה"ת לקולא, וע"כ דהא 
דאזלינן לחומרא הוא מטעם דמדה הוא בתורה, משא"כ לשיטת 
הרשב"א נוכל לומר דהיא מטעם ספק, ולכן אזלינן לחומרא מטעם 

גם ענין זה דאין לוקין בדחיות עשה ול"ת הוא רק ספק, וא"כ 
 לשיטת הרשב"א, משא"כ לשיטת הרמב"ם שפיר לוקין עכ"ד.

 
, א"ר אלעשא גוי אחד שאל את ר' ו(-)פרשה דואיתא במד"ר ויקרא 

יהושע בן קרחה כתוב בתורתכם אחרי רבים להטות אנו מרובים 
המפ' דכל  מכם מפני מה אין אתם משוין עמנו בע"ז עיי"ש, וכתבו

זמן שישראל יושבים וקבועים במקומם, הו"ל דין קבוע דקיי"ל כל 
קבוע כמחצה על מחצה דמי, ולא צריכין לחוש לטענת המינים 
דהם רובא דעלמא, אך בשעת שישראל ניידי ממקום קביעותם אז 

 יש מקום שיתעורר טענתם דניזול בתר רובא עכ"ד. 
 

טלים לגבי רוב בטעם הדבר שאין ישראל בכתבו המפ' אך 
המינין שאלו את ר'  ,ה"א(-)פ"טהאומות, דאיתא בירושלמי ברכות 

שמלאי מה דכתיב כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו, 
אמר להן כה' אלקינו בכל קראינו אליהם אין כתיב כאן אלא בכל 
קראינו אליו, אמרו לו תלמידיו רבי לאלו דחית בקנה, לנו מה 

הן קרוב בכל מיני קריבות, דא"ר פנחס בשם אתה משיב, אמר ל



 

 ח 

ע"ז נראית קרובה ואינה אלא רחוקה, מה  ,רב יהודה בר סימון
טעמא ישאוהו על כתף יסבלוהו וכו' סוף דבר אלוהו עמו בבית 
והוא צועק עד שימות ולא ישמע ולא יושיע מצרתו, אבל הקב"ה 

לך נראה רחוק ואין קרוב ממנו, דאמר לוי מהארץ עד לרקיע מה
ה' מאות שנה וכו', ראה כמה הוא גבוה מעולמו, ואדם נכנס 
לבית הכנסת ועומד אחורי העמוד ומתפלל בלחישה והקב"ה 
מאזין את תפלתו וכו' עיי"ש, ואמר הכתוב קרוב ה' לכל קוראיו 
וגו' הרי דהקב"ה לגבי בני ישראל הו"ל כדין קרוב, ורוב וקרוב 

, עיין בספר נפתלי שבע :()דף כ"געיין בב"ב  ,הולכין אחר הקרוב
הגש"פ ברית בו, )פרשת תרומה(ובספר שמע יעקב  ,)פרשת ואתחנן(רצון 

 עיי"ש. )דף צ"ט: מדפה"ס(מטה משה 
 

אך יש להעיר דהלא פליגי שם אי רוב וקרוב הולכין אחר הרוב 
או אחר הקרוב, ור' חנינא ס"ל דאזלינן בתר הרוב עיי"ש, ולפי"ז 

ל דזה אי הולכין אחר הרוב או אחר ליתא לתירוץ הנ"ל, אך י"
הקרוב תליא אי רוב הוי ודאי או ספק, עפימש"כ השפע חיים 

דס"ל  יראזבי לבאר סברת ר )גליון פ"ז(ראל סבא זצ"ל בגליון יש
דאזלינן אחר הקרוב ולא אחר הרוב, משום דס"ל דרוב לאו 

אין  מילתא אלימתא היא דניזל בתרה כדמוכח מהא דאמרינן
 .כ"ד השפע חיים זצ"לן אחר הרוב עהולכין בממו

 
כתב לבאר  )אות ב'(והנה בשו"ת שם אריה בקונטרס רוב וספק 

הטעם דאין הולכין בממון אחר הרוב, לפימש"כ התומים 
אמאי  ,ליישב קושית המהר"י באסאן )סי' כ"ג(בקונטרס תקפו כהן 

אמרינן ספיקא ממונא לקולא הא איכא ספיקא דאיסור גזל 
כך הוא ההלכה שנאמר דהמוציא מחבירו עליו לאידך, ותי' ד

נשאר  ,הראיה, ואם אין התובע יכול להוכיח שממון זה שלו הוא
הממון ביד המוחזק והרי הוא שלו לגמרי, וכהא דדרשינן 

לענין ממזר ודאי ולא ממזר ספק, וכן גבי מעשר  )דף ע"ג.(בקידושין 
לא תגזול עשירי ודאי ולא עשירי ספק, ה"נ ב )דף ז.(בהמה בב"מ 

דרשינן לא תגזול ודאי ולא ספק, והיינו דהתורה אמרה דמספק 
אין להוציא ממון והמוציא מחבירו עליו הראיה עיי"ש, וי"ל 

משום דגם רוב הוי  ,דהיינו טעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב
דלכן בקפץ אחד מן המנויין  )שם(ספק כדברי השיטמ"ק בב"מ 

, משום דעשירי ודאי אמר לתוכן לא אמרינן דליבטל ברובא
רחמנא ולא עשירי ספק ורוב עדיין הוי ספק עיי"ש, משו"ה אין 
הולכין בממון אחר הרוב דסו"ס הוי עדיין ספיקא, וספק ממון 

דלזה אין  )סי' שמ"ט(לא אסרה תורה כלל, והביא מתרומת הדשן 
הולכין בממון אחר הרוב משום דהמוציא מחבירו עליו הראיה 

, וביאור הדברים דכיון דרוב עדיין הוי ספק לכך ורוב ל"ה ראיה
  .ל"ה ראיה ומשו"ה א"א לילך בממון אחר הרוב

 
)סי' ועפי"ז י"ל דרב ושמואל לשיטתייהו אזלי, עפימש"כ הפליתי 

אם הולכין בפקוח  )דף פ"ה.(דרב ושמואל דפליגי ביומא  ס"ג סק"א(

אי נפש אחר הרוב, פליגי בהאי סברא, דרב ס"ל דרוב הוי וד
ולכן הולכין בפק"נ אחר הרוב, ושמואל ס"ל דרוב עדיין הוי 
ספק משו"ה אין הולכין בפק"נ אחר הרוב עיי"ש, ולהנ"ל 
מבואר דרב לשיטתיה דרוב הוי ודאי משו"ה ס"ל דגם בממון 
הולכין אחר הרוב, משא"כ שמואל לשיטתיה דרוב עדיין הוי 

ון דרוב ספק משו"ה ס"ל דאין הולכין בממון אחר הרוב, דכי
הראיה ובלא"ה הוי ספק לא הוי ראיה והמוציא מחבירו עליו 

  .הוי היתר גמור עכ"ד
 

משום דרוב והוא  ,הולכין בממון אחר הרובס"ל מבואר מזה דאי 
י"ל דס"ל דרוב וקרוב הולכין אחר הרוב, משא"כ לכן  ,הוי ודאי

דרוב עדיין דס"ל משום  ,אי ס"ל דאין הולכין בממון אחר הרוב
 י"ל דרוב וקרוב הולכין אחר הקרוב. , לפי"זספקהוי 

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

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

ורק  לקולא, דספיקא דאורייתא מה"ת )פ"י ה' כ"ז(ובה' כלאים 
ס"ל כהשיטמ"ק  דרוב אינו בירור  מדבריהם הוא לחומרא,

גמור, וכיון דהתורה אמרה דאזלינן בתר רובא חזינן מזה דלא 
בעינן ודאי היתר דגם רוב ספק הוא, ואפי"ה התירה התורה, 

דאל"כ היכא אזלינן בתר רוב, א"כ ע"כ דכל ספק שריא מה"ת, 
והרשב"א ק ספק, הא ספק לחומרא וגם הרוב אינו ודאי ר

דס"ל  )בית ד' שער א'(בתורת הבית הארוך ו )דף ע"ג.(בקידושין 
וב הוה דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, ס"ל כהתוס' דר

ומה שהתירה התורה ואמרה דניזול בתר רובא, משום ודאי, 
דברוב גילתה התורה דספק הלז דזה ספק קרוב יותר משאר 

ינן בהו בתר רוב, אבל הספיקות, ואינו ספק שקול, וע"כ אזל
 בכל שאר הספיקות מחמרינן מה"ת עיי"ש.

 
ומעתה יבואר המשך הפסוקים, דכיון דאמר קרא איש אמו ואביו 

סמך שמירת שבת למורא אב, ותיראו ואת שבתותי תשמורו, 
לומר לך אעפ"י שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את 

עשה דוחה  דשבת הוי לתו"ע ואיןואף השבת אל תשמע לו, 
לתו"ע, מ"מ כיון דהלאו נדחית לענין מלקות הו"א דאתיא עשה 

ולפי"ז ס"ל ספיקא דאורייתא דכיבוד אב ודחי לעשה דשבת, 
ס"ל רוב וקרוב , ואמרינן דרוב הוה כודאילפי"ז ומה"ת לחומרא, 

וא"כ היה מקום לומר דנילוך בתר רובא  הולכין אחר הרוב,
הי העמים, ומשו"ה אסמך דעלמא, וח"ו לחשוב לילך אחר אל

 קרא ואזהר אל תפנו אל האלילים וגו' ודו"ק.
 

 hoilmoshe@gmail.com להערות:

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