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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר: דבר אל בני 
ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן 

ופירש"י מה ענין שמיטה  לכם ושבתה הארץ שבת לה':
 אצל הר סיני וכו' עיי"ש.

 
, אמר ר"ל, מאי דכתיב )דף פ"ח.(איתא במסכת שבת , דוהנבס"ד

)מאי שנא דכתיב ה"א ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, ה"א יתירה למ"ל 

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

הירך המיומנת, אף כאן  )דף צ"א.(במקום אחר, כדאמרינן בחולין 
עשה בראשית תלוי ביום הששי ויהי ערב ויהי בקר של גמר מ

 והוא ששה בסיון שנתנה בו תורה[ עיי"ש.
 

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

 דאיתאקיים כעשה הקדים המעשה לתנאי תנאי בטל ומ
יתא בבראשית , וא)דף צ"ד.(ב"מ , ובמסכת )דף ע"ה.(גיטין במסכת 

, בהבראם, ר' ברכיה בשם ר' יהודה בר סימון י(-)פרשה י"ברבה 
אמר בלא עמל ובלא יגיעה ברא ה' את עולמו אלא בדבר ה' 

ובהכרח דהתנאי היה לאחר שכבר וכבר שמים נעשו עיי"ש, 
מעשה קודם לתנאי ובכה"ג לא נבראו שמים וארץ, והו"ל 

 מהני התנאי עכ"ק. 
 

הביא מספר זרע  )אות ח'(ובספר אור תורה פרשת בראשית 
שהארץ  )דף י"ב.(אברהם לתרץ, עפי"מ דאיתא במסכת חגיגה 

מאמצעיתו נברא והיתה מתרחבת והולכת כשני פקעיות של 
דלכן נקראת ארץ  ח(-)פרשה השתי, וכ"ה במדרש בראשית רבה 

עשות רצון קונה, וא"כ י"ל דמיד אחר שנברא טבור שרצתה ל
התנה  יומא דף נ"ד:(מסכת ב דאיתאבן השתיה שמשם הושתת העולם כ)אהעולם 

הקב"ה התנאי ושפיר חל התנאי על חלק העולם שהיתה 
 מתרחבת והולכת דלגבה הו"ל תנאי קודם למעשה. 

 
 קושית המפ' בהא דניתנה תורה )אות ט'( ורהתר ובזה תירץ באו

ם דאין לך הר שלא עבדו משוולא על שאר ההרים, על הר סיני 
, והקשו דא"כ מדוע לא ניתנה )דף מ"ח:(במסכת ע"ז  דאיתאע"ז כ

תורה על הר המוריה דנבנה עליו ביהמ"ק דבודאי לא נעבד בו 
ד"ה כל  )שם(וכמש"כ התוס' ע"ז דא"כ היה אסור לגבוה, 

כפה הקב"ה ולהנ"ל מבואר דהנה אמרו חז"ל דמהירושלמי, 
אם לא הר כגיגית וכו', וביארו המפ' דהיינו משום התנאי ש

יחזור העולם לתוהו ובוהו, ומעתה מובן יקבלו התורה 
דמשו"ה לא ניתנה התורה בהר המוריה כיון שהתנאי לא חל 
רק על אותו חלק בעולם שהיה מרחיב והולך אחר התנאי, 
משא"כ הר המוריה מקום המקדש ששם הושתת העולם 

וכבר נבראה קודם התנאי לא חל  ,)דף נ"ד:(איתא במסכת יומא כד
לאחר מעשה, ולכך לא ליה התנאי, שהרי אצלה היה התנאי ע

היה שייך לכפות את הר המוריה לאיים עליהם משום התנאי, 
שהרי באותו מקום לא חל התנאי, ולכן ניתנה התורה דווקא 

 על הר סיני עיי"ש.
 

ויהי ערב ויהי בקר יום הששי,  י"ד(-)פרשה י"טאמנם מצינו במד"ר 
א"ר יודן זו שעה יתירה שמוסיפין מחול על הקודש, ובה 
נגמרה מלאכת העולם, ע"כ כתיב יום הששי עיי"ש, ופירשו 
המפ' דה"א יתירה לרבות שעה ראשונה, אחרונה ליום ששי 
ראשונה לשבת עכ"ד, ולפי"ז לא מוכח מכאן דתנאי התנה 

 הקב"ה עם מעשה בראשית.
 
, דלפי מה ההקש )אות ט"ו(בספר אור תורה פרשת בראשית ו

דאם ספק דאורייתא  ,)דף ט"ז. מדפי הרי"ף(ביצה מסכת שכתב הר"ן ב
לקולא סגי לעשות תוספת בין השמשות, דשמא בין השמשות 
יום, והוי תוספת עיי"ש, א"כ לפימש"כ הפרי מגדים דאף לפי 

יתא דאורידספק  )דף ע"ג.(קידושין מסכת שיטת הרשב"א ב
יקשה מה נפקא מינה בזה לחומרא, מ"מ ספק עשה לקולא, 

הפסוק דמרבי תוספת, דהא לא הוי רק עשה, וספיקא לקולא 
וסגי בבין השמשות, ואף אי לא נכתב קרא, ג"כ היה בין 
השמשות אסור, מטעם ספק שבת שהוא בלאו ולחומרא, 
ובע"כ צ"ל דדרשא זו דתוספת לא יצדק רק לפי דעת הרמב"ם 
דגם ספק לאו לקולא, והיה מותר בין השמשות, ורק מטעם 
תוספת אסור בין השמשות, על כן שפיר צריך קרא לתוספת, 
אבל לפי דעת הרשב"א על כרחך הששי אתיא לדרשא דתנאי 

 התנה עכ"ד.
 

כתב השפע חיים זצ"ל דזה אי  )גליון פ"א(ובגליון ישראל סבא 
מסכת דאמרינן בסומכין על הנס או אין סומכין תלוי בזה, 

אל יורה הלכה במקום רבו, ואפילו ביעתא  )דף ס:(כתובות 
בכותחא לא לישרי אינש במקום רביה עיי"ש, וי"ל דהוא 
משום דבמקום רבו יש לו להרב יותר סייעתא דשמיא, ולכן 



 

 ב 

ישאל לרבו ואל יסמוך לעצמו לאסוקי שמעתתא אליבא 
תנו רבנן,  ,()דף ל"ב:סנהדרין מסכת דהלכתא, וזה ממה שאמרו ב

צדק צדק תרדוף הלך אחר בית דין יפה עיי"ש, ולכן ישאל 
 לרבו שהוא בית דין יפה יותר. 

 
כתב ליישב  (שופטים )פרשתבספר קול אליהו מהגר"א זצ"ל אך 

מדרש פליאה עה"פ צדק צדק תרדוף וגו', ואיתא במדרש 
מכאן אמרו להושיב דיינים בשני ובחמישי והוא פליאה, ויש 

וא כנגד צדק צדק שתי פעמים, עפ"י המבואר לבאר דה
מאדים בזווי  הברש"י ד"ה דקיימא לי )דף קכ"ט:(שבת מסכת ב

וז"ל, שצ"מ חנכ"ל, סדר השעות כשנתלו המאורות והמזלות, 
צדק  השעה ראשונה של ד' בשבת שימש שבתאי ובשני

  ואחריו מאדים ואחריו חמה ואחריו נוגה ואחריו כוכב 
ז' המזלות לז' השעות וחוזרים חלילה ואחריו לבנה, נמצאו 

לעולם, נמצא בסדר זה לעולם, סימני מזלות המשמשין 
בתחלת לילי השבוע כצנ"ש חל"ם, מוצאי שבת שעה ראשונה 
שלו כוכב תחלת ליל שני צדק וכן בסדר הזה, וסדר תחלת 
סימני הימים חל"ם כצנ"ש, שעה ראשונה של אחד בשבת 

ישי בשבת מאדים ושל חמה ושל שני בשבת לבנה ושל של
רביעי בשבת כוכב ושל חמישי בשבת צדק עיי"ש, ונמצא 

, ובתחלת יום לפי"ז דבשני בלילה בתחלתו הולך מזל צדק
  .חמישי הולך מזל צדק

 
יהי  )הנולד במזל צדק(האי מאן דבצדק  ,ו.(")דף קנשבת מסכת ב תאאיו

בר יצחק וצדקן במצות עיי"ש,  נחמן בגבר צדקן, אמר ר
רו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, ולזה דייקא וכתיב ושמ

לו  המשפט, שבשליטת מזל זה יהי הכששולט צדק יהי
 כותלסייעתא דשמיא לכוון הדין לאמיתו, ועיין ברמב"ם ה

וגלגל ששי שבו כוכב צדק, שכתב,  )פ"ג ה"א(יסודי התורה 
ובפירוש שם כתב לפי שהוא דן השופטים והדיינים וכיוצא 

, למי שאינו שופט מהם בצדק עיי"שבהם, וממנו תבוא הרעה 
שיהא דנין וזהו צדק צדק תרדוף ולכן יושבין באותו זמן, 

      , ולפי"ז נמצא שלא בא הכתוב עכ"דבשני ובחמישי 
  ללמוד שילך אחר בית דין יפה, אלא לדרשה שישבו הבית 

וא"כ מותר לפסוק הלכה  דין בב' וה' כששולט המזל צדק,
  במקום רבו.

 
נהגו שאין מתחילין בב' וד' ואין  ,קע"ט ס"ב( )סי'ביור"ד ואיתא 

נושאין נשים אלא במילוי הלבנה, וכתב שם הרמ"א וז"ל, 
במה שאדם יודע שהוא נגד המזל לא יעשה ולא יסמוך על 

 (דף קנ"ו.)שבת מסכת בומבואר שם אף שאמרו הנס עיי"ש, 
   מ"מ אל דריו"ח וכן רב ס"ל דאין מזל לישראל עיי"ש, 

     גד המזל, וזה תלוי אם סומכין על הנס יעשה שום דבר כנ
 או אין סומכין, דאם סומכין על הנס נמצא דישראל הם 
למעלה מן המזל ואין צורך להתחשב עם המזל שלא יעשה 
שום דבר כנגדו, ואם אין סומכין על הנס א"כ אל יעשה דבר 

  .שהוא נגד המזל

ולפי"ז אי אמרינן אל יורה הלכה במקום רבו נמצא דע"ז בא 
ב דצדק צדק תרדוף להלך אחר בית דין יפה, ולא אמרינן הכתו

דבא להושיב בית דין בשני ובחמישי דאז שולט המזל צדק 
דאמרינן אין מזל לישראל וסומכין על הנס, אך אי אמרינן 
דמותר לדון במקום רבו ולא בא הכתוב שילך אחר בית דין 
יפה אלא לדרוש שהבית דין ישבו בשני ובחמישי ואפילו אין 
מזל לישראל מ"מ אין סומכין על הנס ואל יעשה דבר שהוא 

 כנגד המזל עכ"ד עיי"ש.
 

גוי אחד שאל את  ,, א"ר אלעשאו(-)ויקרא דואיתא במדרש רבה 
אנו  ,כתיב בתורתכם אחרי רבים להטות ,ושע בן קרחההר' י

 ה זרהדמרובים מכם, מפני מה אין אתם משוין עמנו בעבו
כתב לתרץ, דהא  )דף ב:(ת ובספר ייטב לב פרשת שמו עיי"ש,

יינו ישראל בפני עצמן אחר רובן, דאמרינן דנידון אחר הרוב ה
מות העולם כמן כן אומות העולם אחר רובן, אבל ישראל ואוו

ישראל  (ח:)דף דאיתא במסכת ר"ה אינם נכנסין יחד לדין כ
ואומות העולם ישראל נכנסין לדין תחלה עיי"ש, כי אינן בסוג 

ו"ם יושבים תחת המזלות, משא"כ בבני אחד כלל, כי העכ
 ישראל אמרינן אין מזל לישראל עיי"ש.

 
בטעם הדבר שאין ישראל בטלים לגבי רוב כתבו המפ' אך 

המינין  ,ה"א(-)פ"טברכות מסכת האומות, דאיתא בירושלמי 
שאלו את ר' שמלאי מה דכתיב כי מי גוי גדול אשר לו אלקים 

בכל קראינו אליהם אין  קרובים אליו, אמר להן כה' אלקינו
כתיב כאן אלא בכל קראינו אליו, אמרו לו תלמידיו רבי לאלו 
דחית בקנה, לנו מה אתה משיב, אמר להן קרוב בכל מיני 

ע"ז נראית  ,קריבות, דא"ר פנחס בשם רב יהודה בר סימון
קרובה ואינה אלא רחוקה, מה טעמא ישאוהו על כתף 

ית והוא צועק עד שימות יסבלוהו וכו' סוף דבר אלוהו עמו בב
ולא ישמע ולא יושיע מצרתו, אבל הקב"ה נראה רחוק ואין 

מהארץ עד לרקיע מהלך ה' מאות שנה  ,קרוב ממנו, דאמר לוי
וכו', ראה כמה הוא גבוה מעולמו, ואדם נכנס לבית הכנסת 
ועומד אחורי העמוד ומתפלל בלחישה והקב"ה מאזין את 

רוב ה' לכל קוראיו וגו' הרי תפלתו וכו' עיי"ש, ואמר הכתוב ק
דהקב"ה לגבי בני ישראל הו"ל כדין קרוב, ורוב וקרוב הולכין 

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

 עיי"ש. )דף צ"ט: מדפה"ס(מטה משה 
 

י שם אי רוב וקרוב הולכין אחר אך יש להעיר דהלא פליג
הרוב או אחר הקרוב, ור' חנינא ס"ל דאזלינן בתר הרוב 
עיי"ש, ולפי"ז ליתא לתירוץ הנ"ל, אך י"ל דזה אי הולכין אחר 
הרוב או אחר הקרוב תליא אי רוב הוי ודאי או ספק, עפימש"כ 

לבאר סברת ר"ז  )גליון פ"ז(השפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא 
זלינן אחר הקרוב ולא אחר הרוב, משום דס"ל דרוב דס"ל דא

לאו מילתא אלימתא היא דניזל בתרה כדמוכח מהא דאמרינן 
 אין הולכין בממון אחר הרוב עיי"ש.



 

 ג 

כתב לבאר  )אות ב'(והנה בשו"ת שם אריה בקונטרס רוב וספק 
הטעם דאין הולכין בממון אחר הרוב, לפימש"כ התומים 

ליישב קושית המהר"י באסאן  ג()סי' כ"בקונטרס תקפו כהן 
אמאי אמרינן ספיקא ממונא לקולא הא איכא ספיקא דאיסור 
גזל לאידך, ותי' דכך הוא ההלכה שנאמר דהמוציא מחבירו 
עליו הראיה, ואם אין התובע יכול להוכיח שממון זה שלו הוא 
נשאר הממון ביד המוחזק והרי הוא שלו לגמרי, וכהא 

לענין ממזר ודאי ולא ממזר  ף ע"ג.()דקידושין מסכת דדרשינן ב
עשירי ודאי ולא  )דף ז.(ב"מ מסכת ספק, וכן גבי מעשר בהמה ב

עשירי ספק, ה"נ בלא תגזול דרשינן לא תגזול ודאי ולא ספק, 
והיינו דהתורה אמרה דמספק אין להוציא ממון והמוציא 

  .מחבירו עליו הראיה עיי"ש
 

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

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

)סי' והביא מתרומת הדשן וספק ממון לא אסרה תורה כלל, 

דלזה אין הולכין בממון אחר הרוב משום דהמוציא  שמ"ט(
מחבירו עליו הראיה ורוב ל"ה ראיה, וביאור הדברים דכיון 
דרוב עדיין הוי ספק לכך ל"ה ראיה ומשו"ה א"א לילך בממון 

  .אחר הרוב
 

ועפי"ז י"ל דרב ושמואל לשיטתייהו אזלי, עפימש"כ הפליתי 
אם  )דף פ"ה.(יומא מסכת דרב ושמואל דפליגי ב "א()סי' ס"ג סק

הולכין בפקוח נפש אחר הרוב, פליגי בהאי סברא, דרב ס"ל 
דרוב הוי ודאי 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 

ל דגם בממון הולכין אחר הרוב, משא"כ שמואל לשיטתיה ס"
דרוב עדיין הוי ספק משו"ה ס"ל דאין הולכין בממון אחר 
הרוב, דכיון דרוב הוי ספק לא הוי ראיה והמוציא מחבירו 

  .עליו הראיה ובלא"ה הוי היתר גמור עכ"ד
 

ולפי"ז אי ס"ל דהולכין בממון אחר הרוב משום דרוב הוי 
רוב וקרוב הולכין אחר הרוב, משא"כ אי ס"ל ודאי י"ל דס"ל ד

דאין הולכין בממון אחר הרוב משום דרוב עדיין הוי ספק י"ל 
 דרוב וקרוב הולכין אחר הקרוב.

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

דזה אי רוב הוה ודאי או רק ספק תליא אי אמרינן ספיקא 
"ם דס"ל בה' טומאת מת מה"ת לקולא או לחומרא, דהרמב

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

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

דאל"כ היכא דכל ספק שריא מה"ת, התירה התורה, א"כ ע"כ 
אזלינן בתר רוב, הא ספק לחומרא וגם הרוב אינו ודאי רק 

בתורת הבית הארוך ו )דף ע"ג.(קידושין מסכת בוהרשב"א ספק, 
דס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא, ס"ל  )בית ד' שער א'(
     ומה שהתירה התורה ואמרה וב הוה ודאי, כהתוס' דר

  ם דברוב גילתה התורה דספק הלז דניזול בתר רובא, משו
   דזה ספק קרוב יותר משאר הספיקות, ואינו ספק שקול, 
וע"כ אזלינן בהו בתר רוב, אבל בכל שאר הספיקות מחמרינן 

 מה"ת עיי"ש.
 

תאמרו מה נאכל בשנה השביעת הן  ולהלן בפרשתן כתיב, וכי
תי את ברכתי לכם בשנה יולא נזרע ולא נאסף את תבואתנו, וצ

, ומשמע שיהא נס עשת את התבואה לשלש השניםית והשש
גלוי לכל שתעשה התבואה לשלש השנים, ומוכח מזה 
דסומכין על הנס, דאי אין סומכין על הנס הרי אסור ליהנות 

רכתי ומה תי את ביומעשה ניסים, וא"כ מה אהני בהך וצמ
 .יתרצו ישראל בכך

 
וב בפרשת ומעתה מיושב קושית רש"י, דכיון שפתח הכת

כדי שלא תי את ברכתי וגו', ויועית, וכתיב בתריה וצשבי
לכן פתח הכתוב תקשה הלא אסור ליהנות ממעשה ניסים, 

 וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור, דהתורה ניתנה על הר סיני
ולא על שאר ההרים משום דעל שאר ההרים עבדו שם ע"ז, 
ולכאורה אמאי לא ניתנה התורה על הר המוריה דבודאי לא 

לכוף כיון דהר המוריה לא היה אפשר וצ"ל , בו ע"ז נעבד
י התנה הקב"ה במעשה אדתנכגיגית על בני ישראל, משום 

א על ידאין לומר דאת דלכן כתיב יום הששי בה"א, ,תבראשי
וכיון תוס' שבת, משום דס"ל ספיקא דאורייתא לחומרא, 

דס"ל ספיקא דאורייתא לחומרא, א"כ ס"ל דרוב הוה ודאי, 
בממון אחר הרוב, ורוב וקרוב הולכין אחר הרוב, והולכין 

וע"כ דלכן בני ישראל אינן בטלין באומות העולם, משום דאין 
וכיון דסומכין על מזל לישראל, ומעתה ס"ל דסומכין על הנס, 

הנס ומותר ליהנות ממעשה ניסים, שפיר אהני ברכת ה' 
    שתעשה התבואה לשלש שנים ודו"ק.

 
**** 

 
שת אחזה לעלם רחריכם לם אוהתנחלתם אתם לבניכ

בהם תעבדו ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא 
 ,ואמר ריב"ל ,)דף מ"ז:(ברכות מסכת ואיתא ב תרדה בו בפרך:

מעשה ברבי אליעזר שנכנס  ,תשעה ועבד מצטרפין, מיתיבי
לבית הכנסת ולא מצא עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, 

כו שחרר חד ונפק שחרר אין לא שחרר לא, ומשני תרי אצטרי
בחד, ופריך הגמ' והיכי עביד הכי, והאמר רב יהודה, כל 
המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו, 
ומשני לדבר מצוה שאני, ופריך מצוה הבאה בעבירה היא, 

 .ע"כ ,שאני )להוציא רבים ידי חובתן בקדושה(ומשני מצוה דרבים 



 

 ד 

, אמר רב יהודה אמר איתא, גופא )דף ל"ח:(גיטין מסכת וב
שמואל, כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם 
תעבודו, מיתיבי מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא 
מצא עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה, ומשני מצוה שאני 
עיי"ש, והקשו המפ' דאמאי לא פריך במסכת גיטין כמו 

, )סוף חלק חו"מ(ובי"ק במסכת ברכות דמצהב"ע היא, עיין בשו"ת נ
, ושו"ת )אות ה'(ובספר טיב גיטין, ושו"ת בי"צ חו"מ דרוש י' 

 .ל"ג(-ל"ב)סי' תירוש ויצהר 
 

והנבס"ד, דהנה החת"ס בחידושיו עמ"ס גיטין כתב ליישב 
ד"ה  )דף נ"ט.(פסחים מסכת קושית המפ' הנ"ל, דהנה התוס' ב

ילו לא אתי כתבו, דעשה דחמיר דחי עשה הקל בכל ענין, אפ
מקיים עשה החמיר בעידנא דקא עבר אעשה הקל, כדמוכח 

ש, ולענ"ד י"ל בהשולח גבי ר' אליעזר ששיחרר עבדו עיי"
, לפי"מ דאמרינן לקמן דעבד שהניח לו אדשפיר שייך בעידנ

רבו תפילין יוצא לחירות, וכתב הרא"ש ה"ה כשהקריאו ג' 
ה פסוקים בביהכנ"ס, וא"כ לא מיבעיא  כשזה הצירוף הי

לקריאת התורה, שפיר איכא למימר שהקריאו לתורה והוה 
שפיר בעידנא, אלא אפילו כשהיה לתפלה נמי איכא למימר 
דע"י הצירוף יוצא לחירות, נמצא הו"ל שפיר בעידנא דקא 
עבר ללאו מקיים עשה ולק"מ קושית התוס', ולק"מ מצוה 

 .הבאה בעבירה היא כיון דהוה בעידנא
 

מר שמואל דאליביה קיימינן הכא יהודה א באמנם כ"ז לר
, דשמואל ס"ל המפקיר עבדו יוצא לחירות ואינו צריך )בגיטין(

ברכות להלכתא קיימינן, נהי מסכת גט שחרור, אבל התם ב
דיוצא לחירות מ"מ עדיין איננו ישראל עד שיקבל שחרורו, 
ונמצא דא"א לצרפו לעשרה אא"כ קיבל גט שחרורו מקודם, 

קר ללאו מקיים העשה, ולזה פריך ולא הוה בעידנא דמיע
מצוה הבאה בעבירה עכ"ד, וכ"כ בספר טיב גיטין בשם המפ', 
דקושית הגמ' והא מצהב"ע היא, היינו משום דבעידנא 

  .דמיעקר ההיא עשה לא מקיימא אחריתא עיי"ש
 

בת ישראל הנשואה לכהן והלך  ,)דף כ"ח.(ואיתא במסכת גיטין 
בחזקת שהוא קיים, בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה 

ורמינהו הרי זה גיטך שעה אחת קודם למיתתי אסורה לאכול 
לא קשיא הא ר"מ דלא חייש  ,בתרומה מיד וכו', אמר אביי

למיתה הא ר' יהודה דחייש למיתה וכו', ורבא אמר שמא מת 
)דאוקמינן אחזקה שהניחו חי, וגבי כהן שהלך לא חיישינן שמא ימות חיישינן, 

ן שלא גירשה אינה נאסרת אא"כ מת, אבל זו שנותן לה גט על מנת שיחול שעה אחת למדינת הים כיו

  .עיי"ש קודם למיתתו, לשמא ימות מיד ודאי חיישינן דלא מרע לה לחזקה בהכי(
 

שה עאמרינן  אלדהאי דינא ד )שער ל"ה(וכתב בספר שערי ציון 
ל"ת אלא א"כ הו"ל בעידנא תליא בפלוגתא דתנאי וחה ד

 )דף קל"ב:(דהנה במסכת שבת  ,שינן למיתה או לאהנ"ל אי חיי
כתב הרבינו חננאל, דלכן בעינן בעידנא דמיעקר ללאו מקיים 
העשה, דחיישינן שאם יקדים לעבור על הל"ת שמא לא יבוא 

 )ח"ב סי' ד(כלל לידי קיום העשה עיי"ש, ובשו"ת שו"מ מהדות"ל 
לא קיים העשה עיי"ש, ביאר דחיישינן שמא ימות בעוד ש

, ובשו"ת בית יצחק )מצוה שמ"ט(שיק על המצוות  ועיין במהר"ם
 .עיי"ש )ח"ח סי' רמ"ח(ובשו"ת מהר"ש ענגיל  ,)סי ה' אות ד'(חאו"ח 

 
וביארו האחרונים בדברי רש"י במש"כ שמא מת לא חיישינן 
דאוקמינן אחזקה, היינו דחזקה מהני רק להעמיד בחזקתו, 

אבל על להבא  דבאותו מצב שהיה מקודם נשאר עד עתה,
דשוב לא ישתנה הדבר מעתה ואילך, זה לא אמרינן ולכן 
חיישינן שמא ימות, ולפי"ז אביי דלא ס"ל הך חילוקא וס"ל 
דלר"מ לא חיישינן למיתה וגם לשמא ימות לא חיישינן, י"ל 

 דס"ל דחזקה מהני גם על להבא.
 

אמנם בגוף הענין צריך לבאר סברת הדבר שלא מהני החזקה 
דלכאורה כמו שאנו תולין דלא נשתנה עתה  על להבא,

המציאות ממה שהיה קודם, ה"נ נימא דלא ישתנה גם להבא 
ומה שהיה הוא שיהיה, ומנלן לחלק בזה, ובהואיל משה 

הבאנו מה שהאריך הנוב"י מהדורא קמא  )אות קט"ז(פרשת בלק 
אי אמרינן ד"ה וזהו,  )סי' נ"ו(ד"ה והנה, ועוד שם  )סי' נ"ה(חיור"ד 

  .זקה להבא או לא עיי"שח
 

דהך  ,שכתב )פט"ז(ועיין בספר צרור החיים שער רובא וחזקה 
או דאמרינן  ,מילתא אי אמרינן דחזקה מהני רק על עכשיו

מסכת איתא בד, ראידמהני גם  על להבא תליא בפלוגתא דאמו
מנא הא מלתא דאמר רבנן אוקי מילתא אחזקיה,  ,)דף י:(חולין 

אמר קרא ויצא הכהן  ,ני אמר ר' יונתןאמר ר' שמואל בר נחמ
מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים, ודלמא 
אדנפיק ואתא בצר ליה שיעורא, אלא לאו משום דאמרינן 

ודילמא כגון  ,אוקי אחזקיה, מתקיף לה רב אחא בר יעקב
 )שם דף י"א.(, ובתוס' שיצא דרך אחוריו דקא חזי ליה כי נפק וכו'

ה דאיתא שם מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר הקשו על מ
רובא, דכיון דאמרינן זיל בתר חזקה כש"כ דאזלינן בתר רובא 
דרובא וחזקה רובא עדיף, ותירצו די"ל דלרב אחא בר יעקב 
בעי דלא קים ליה חזקה מקרא, וכתב במהרש"א דלראב"י 
צ"ל דקים ליה חזקה מהלכה למשה מסיני, דהשתא אין למילף 

ק"ו מחזקה מהא דרובא וחזקה רובא עדיף, דאין רובא מ
 .עיי"ש למידין ק"ו מהלכה

 
וכתב שם הצרור החיים, דראב"י ס"ל דחזקה הוי סברא, 
  ולפי"ז י"ל דאי ילפינן חזקה מקרא דויצא הכהן מן הבית, 

י חזקה א"כ י"ל דאין לך בו אלא חידושו ורק לעכשיו מהנ
י מכח סברא דחזקה מהנ אבל לא על להבא, משא"כ אי ס"ל

   דכמו שהיה עד עתה כן הוא גם עכשיו, וי"ל דהא גופא 
קמ"ל ההלכה למשה מסיני שסברא זו דמוקמינן על החזקה 
      אמיתית ונכונה הוא וניזל בתרה בכל דיני התורה, לפי"ז

י"ל חזקה גם על להבא דכמו שהוא עתה כן ישאר הדבר 
 .לעתיד עיי"ש



 

 ה 

שה מכה להלמבואר מזה דאי אמרינן דחזקה מהני מכח 
, אז לא מחלקים בין חזקה על העבר או על העתיד ובכל יניסמ

גווני מוקמינן על החזקה, ולפי"ז י"ל דלא חיישינן למיתה 
ולפי"ז לא בעינן שיהא בעידנא דייקא דמהיכא תיתי לחשוש 
שלא יקיים העשה, משא"כ אי ילפינן חזקה מקרא, א"כ י"ל 

י חזקה ולא על אין לך בו אלא חידושו ורק על העבר מהנ
העתיד, ולפי"ז שפיר חיישינן שמא ימות, וי"ל דאין עדל"ת 

 אלא אם כן הוי בעידנא.
 

 ,כתב )בסוף הספר ד"ה אחר העיון(ובספר מהר"ם ברבי עמ"ס קידושין 
, תליא יניסמשה מכה לו מהלדזה אי ילפינן חזקה מקרא א

ספד"א מה"ת לקולא או לחומרא, דאיתא  י ס"לבפלוגתא א
שאמר להן  )שקיבלו עליהם נזירות ביחד(שני נזירים  ,)דף נ"ז.(נזיר מסכת ב

)הרי זה נאמן להחזיקו בחזקת טומאה כל זמן שאין אחד ראיתי אחד מכם שנטמא 

ומביאין  )ומשלימין לנזירותן(ואיני יודע איזה מכם, מגלחין  מכחישין אותו(
י הוא אם אנ )אחד מהן(, ואומר )בשותפות(קרבן טומאה וקרבן טהרה 

טמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך, ואם אני הוא הטהור 
קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה שלך וכו', ופריך בגמ' ואמאי, 
כל ספק טומאה ברשות היחיד מהיכא ילפינן לה מסוטה, מה 
סוטה בועל ונבעלת אף כל ספק טומאה ברה"י כגון דאיכא בי 

ן הא תלתא הוה ליה תרי, אבל הכא שני נזירים והאי דקאי גביהו
ספק טומאה ברשות הרבים וכל ספק טומאה ברה"ר ספיקו 
טהור, אמר רבה בר רב הונא באומר ראיתי טומאה שנזרקה 

 עיי"ש.  )וקאי האחד בלבד דלא הוי להו אלא תרי והו"ל ספק טומאה ברה"י דטמא(ביניכם, 
 

דא"כ יביא כל אחד קרבן טומאה  ,)ד"ה באומר(והוקשו התוס' 
דכל ספק טומאה ברה"י שורפין עליה תרומה, ותירצו ודאי 

דלא גמירי מסוטה אלא דבר שאפשר להיות כסוטה דאפשר 
שנטמאת, אבל הכא לא אפשר לטמאות שניהם דודאי אחד 
טהור, ושוב הוקשו דא"כ מאי פריך והא ספק טומאה ברה"ר 
הוא כלומר ויביאו שניהם קרבן טהרה, והא ספק טומאה 

מי מסוטה גמרינן לה, וה"נ נימא דלא ברה"ר דמטהרינן נ
ילפינן אלא דבר שאפשר להיות והכא הרי בודאי אחד טמא, 
ותירצו דספק טומאה ברה"ר דטהור לאו מסוטה ילפינן לה 

 אלא כל חד וחד מוקמינן אחזקתיה וכו' עיי"ש.
 

ד"ה ואיבע"א, דהא דספק  )דף ג.(נדה מסכת וכ"כ בתוס' ישנים ב
ו מכח חזקה ולכן לא בעינן שיהא טומאה ברה"ר טהור היינ

דומיא דסוטה, אך הקשו ע"ז דא"כ כמו דברה"ר מוקמינן 
אחזקתיה ומטהרינן לגמרי, כמו"כ בכה"ג ברה"י נמי מפני מה 
תולין נוקמיה אחזקתיה לטהר תרווייהו, ותירצו דהלכות 
טומאה גמירי לה הלכה למשה מסיני, והכא גמירי לה דבר 

טהור וודאי ברה"ר טהור וברה"י  שא"א להיות טמא וודאי או
 תולין עיי"ש.

 
ולפי"ז עיקר ההלכתא לגבי ספק טומאה ברה"י קאי להא, 
דהיכא דלא דמי לסוטה דכה"ג א"א למילף מסוטה אמרינן 

דתולין, אך למ"ל הלכתא לכך הרי גם בלא"ה היינו אומרים 
דמספק תולין, אלא דז"א דהרי הוי מוקמינן להו על חזקת 

לומר דלא נוקי אחזקה  יניסשה מלמכה להבאה הטהרה, וע"ז 
דתולין  יניסמשה מכה לרק תולין, ולפי"ז מבואר דמהך הל

מוכח דאזלינן בתר חזקה, דאת"ל דלא אזלינן בתר חזקה לא 
להורות דתולין, דהרי  יניסמשה מכה לאיצטריך כלל להל

  ממילא היו מחמירין מספק, אלא משום דלא נוקמיה על 
לומר דתולין,  יניסמשה מכה לך הלחזקת טהרה איצטרי

וממילא מוכח דאזלינן בתר חזקה, וזה שיטת ראב"י דס"ל 
   כה דלא איצטריך לילף חזקה מקרא, דילפינן ליה מהל

 יניסמשה מכה ל, והיינו מהא דאיצטריך הליניסמשה מל
דברה"י בספק שא"א להיות תולין מזה עצמו ילפינן דאזלינן 

 בתר חזקה.
 

דספד"א מה"ת לחומרא דאז שפיר י"ל  "לי סואמנם כ"ז רק א
דאזלינן כנ"ל דגם בלא הלכתא היו מחמירין מספק אי לאו 

דספד"א מה"ת לקולא א"כ  י ס"לבתר חזקת טהרה, משא"כ א
ליתא לכ"ז, דהרי שפיר י"ל דלא אזלינן בתר חזקה ומספק 

לומר רתולין,  יניסמשה מכה להיינו מטהרין ואיצטריך להל
פליגי רשב"נ וראב"י, דרשב"נ ס"ל  וממילא מבואר דבזה

להא  יניסמשה מכה לדספד"א מה"ת לקולא ושפיר צריך הל
גופא דבכהאי ספק מחמירין וממילא דאין להוכיח מזה 
דאזלינן בתר חזקה, וראב"י ס"ל דספד"א מה"ת לחומרא 

 וא"כ מוכח מזה דאזלינן בתר חזקה עכ"ד.
 

"כ ילפינן דספד"א מה"ת לחומרא א י ס"להיוצא לנו מזה דא
ילפת  יניסמשה מכה ל, והיינו דהליניסמשה מכה לחזקה מהל

לנו דסברת החזקה הוי סברא אלימא, וממילא דנקטינן דגם על 
ספד"א מה"ת לקולא, ס"ל להבא מהני חזקה, משא"כ אי 

ובהכרח דילפינן חזקה מקרא דויצא הכהן, א"כ חזקה לא 
 מהני רק על העבר ולא על להבא.

 
מסכת דרב ושמואל דפליגי ב )סי' ס"ג סק"א(יתי ונודע מש"כ הפל

אם הולכין בפקוח נפש אחר הרוב, פליגי  )דף פ"ה.(יומא 
מסכת בפלוגתת הראשונים אי רוב הוי ודאי או ספק, דהתוס' ב

ד"ה קפץ הקשו, אהא דתנן קפץ אחד מן המנויין  )דף ו:(ב"מ 
 לתוכו כולן פטורין, אמאי נימא דליבטיל ברובא, ותי' השיטה

מקובצת בשם הרא"ש מפלוזי, דבאמת גם רוב הוה ספק רק 
שהתורה התירה אותו ספק, והתינח בעלמא אבל במעשר 
בהמה דעשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק כמבואר שם 

, ממילא גם רוב דג"כ מקרי ספק אינו מועיל עכ"ד, הרי )דף ז.(
דס"ל דרוב הוי רק ספק, והאחרונים דייקו דמדלא תירצו 

וס' כן משמע דלא ס"ל הכי, אלא דהתוס' ס"ל דרוב הת
ובשערי תורה ח"ג  )סי' ס"ג סק"א(מיחשב בירור ודאי, עיין בפליתי 

שהאריכו בזה, ולפי"ז פליגי בזה, דרב ס"ל דרוב  )כלל א' פרט א'(
הוי ודאי ולכן הולכין בפק"נ אחר הרוב, ושמואל ס"ל דרוב 

  .אחר הרוב עיי"ש אין הולכין בפק"נעדיין הוי ספק, משו"ה 



 

 ו 

ב הוא ודאי כ' דזה אי רו )או"ח סי' נ"ד אות י'(והנה בשו"ת נחלת יוסף 
ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא או מה"ת  ס"לאו לא, תליא אי 

הלימודים  לקולא, דנודע קושיית המפרשים למה צריך לכל
כל הספיקות דאזלינן בתר רוב, הרי בלא"ה  (.)דף י"אבמס' חולין 

ועכצ"ל דהרמב"ם דס"ל ספד"א מה"ת  ,שם( ה)עיין בלב ארימותרים 
לקולא יסבור דבעינן לפסוק לילך אחר הרוב לומר דמותר 
בתורת ודאי, דהמיעוט כמאן דליתא דמי, ונפק"מ דסומכין על 
הרוב גם לכתחילה, ואפילו במקום שיכולין לברר, משא"כ 

"ל דרוב הוא ספק, הרשב"א דסובר ספד"א מה"ת לחומרא, ס
ולכן בעינן לימוד דהולכין אחר הרוב דבל"ז היינו מחמירים 

 .דבספק מחמירין מדאורייתא עיי"ש
 

ברכות פריך מסכת ולפי"ז מיושב קו' המפ' הנ"ל דאמאי ב
גיטין לא פריך הגמ' מצהב"ע מסכת הגמ' מצהב"ע היא, וב

ברכות הגירסא הוא והאמר "רב יהודה" מסכת היא, דב
עבדו עובר בעשה, ורב יהודה הוה תלמידו של רב המשחרר 

ד"ה כי אמריתא, ומבואר כ"פ  )דף ט.(סוכה מסכת עיין ברש"י 
בש"ס דתלמיד מסתמא כרבו ס"ל, ולפי"ז י"ל דרב יהודה ס"ל 

וס"ל דספיקא דאורייתא מה"ת כרב רבו דרוב הוי ודאי, 
 ובהכרח דילפינן חזקה מקרא דויצא הכהן, א"כ חזקה, קולאל

ולפי"ז ס"ל דל"א , מהני רק על העבר ולא על להבאלא 
, ולכן דמיעקר ללאו מקיים העשה בעידנאלא היכא דעדל"ת א

 מראמשא"כ במסכת גיטין דהגא, פריך הגמ' והא מצהב"ע הי
קאי לשמואל, וכיון דשמואל ס"ל דרוב הוי ספק, א"כ ס"ל 

כה א"כ ילפינן חזקה מהל א,חומרספיקא דאורייתא מה"ת ל
ילפת לנו דסברת  יניסמשה מכה ל, והיינו דהליניסמשה מל

החזקה הוי סברא אלימא, וממילא דנקטינן דגם על להבא 
ומשו"ה לא בעינן שיהא בעידנא, ולכן לא פריך  מהני חזקה,

 .והא מצהב"ע היא ודו"ק
 
 

, )ד"ה כולה(הקשו התוס'  )דף ה:(במסכת יבמות הנה עוי"ל, ד ב(
מכלאים בציצית, נילף דלמ"ל הילפותא דעשה דוחה ל"ת 

משריפת קדשים, מדאיצטריך התם קרא  לומר דלא דחי 
דכתיב והנותר ממנו עד בוקר בא הכתוב ליתן בוקר שני 
לשריפתו, וטעמא דאינו דוחה משום דיכול להמתין ולשורפו 
לאחר יו"ט, מכלל דבעלמא אמרינן עשה דוחה ל"ת, ותירצו 

שרי, ולמ"ד דהתם איצטריך קרא משום דאפילו אוכל נפש 
נדרים ונדבות אין קרבין ביו"ט לא איצטריך קרא אלא למ"ד 
קרבין עיי"ש, מבואר מדברי התוס' דלמ"ד אין קרבין ביו"ט 
שפיר מצינו למילף עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים שאינו 

לתרץ בזה קושית המהר"ם במסכת המפ' דוחה יו"ט, וכתבו 
דס"ל דלא דרשינן  דלב"ש דפוטרין סדין בציצית ,)דף כ"ה:(שבת 

א"כ מנ"ל דאמרינן עשה דוחה ל"ת  ,סמוכין דכלאים בציצית
 )דף י"ט.(עכ"ק, ותירצו דב"ש לשיטתם דס"ל במסכת ביצה 

דנדרים ונדבות אין קרבין ביו"ט, ומעתה שפיר מצינן למילף 
 עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים עכ"ד.

דשים ביו"ט כתב, דשריפת ק )מערכת א' כלל רי"ד(ובספר בית האוצר 
לא הוי בעידנא, דהרי במשהו הראשון שהוא מבעיר עובר 
תיכף על מלאכת הבערה, והמצוה דשריפת קדשים אינה 

)דף מתקיימת רק בשעה שנשרף כזית, וכדאיתא במסכת פסחים 

שכתב דמ"ע  )מצוה קמ"ג אות ד'(עיי"ש, ועיין במנחת חינוך  מ"ט.(
בכזית עיי"ש,  דשריפת קדשים הרי הוא ככל המצות דשיעורן

, והאריכו בזה )סי' ר"ו(ועיין בשו"ת מהר"ם שי"ק חאו"ח 
שכתב  )ח"א פ"א(האחרונים, ועיין בספר ברוך טעם דין עדל"ת 

דבישרא אגומרי  )דף קל"ד.(נמי כן, עפי"מ דאיתא במסכת שבת 
אית בה משום מכבה, והיינו שתחלתו מכבה וסופו מבעיר, 

בעידנא עיי"ש, ולפי"ז אי  ולפי"ז בשריפת בשר קדשים לא הוי
ילפינן עדל"ת משריפת קדשים ובשריפת קדשים הלא לא הוה 

 בעידנא, אז י"ל דאמרינן עדל"ת אף היכא דלא הוה בעידנא.
 

אך לכאורה יש להעיר, דהיאך ילפינן עשה דוחה ל"ת 
קרא כתיב בפרשת בא קודם הדיבור, משריפת קדשים, הרי הך 

כמש"כ התוס' במסכת מועד דין מקודם מתן תורה, יאין למו
דאין  ה"ה(-)פ"גד"ה מה, מהירושלמי מסכת מועד קטן  )כ.(קטן 

 דין מקודם מתן תורה עיי"ש.ילמ
 

אמר רב יהודה אמר רב, אסור  ,)דף מ.(ברכות מסכת ואיתא ב
לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר ונתתי עשב 

נים בשדך לבהמתך והדר ואכלת ושבעת עיי"ש, והקשה הפ
, דלכאורה הו"ל להביא )עה"פ תדשא הארץ דשא(יפות פרשת בראשית 

ראיה מבריאת העולם דכתיב תדשא הארץ דשא שהוא מאכל 
בהמה, והדר כתיב עשב מזריע זרע שהוא מאכל אדם עכ"ק, 

מו"ק מסכת וכתב בספר פנים מסבירות לתרץ, לפי"מ דאיתא ב
ם לאבל מה מנין לאבילות שבעה דכתיב והפכתי חגיכ ,)דף כ.(

חג שבעה אף אבילות שבעה, וכתבו התוס' דבירושלמי דייק 
דאמאי לא ילפינן מויעש לאביו אבל שבעת ימים, ומשני דאין 
למידין מקודם מתן תורה עיי"ש, ולפי"ז י"ל דלכן יליף רב 
מקרא דונתתי עשב שנאמר לאחר מתן תורה עכ"ד, הרי לן 

 דרב ס"ל דאין למידין מקודם מתן תורה. 
 
היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם איתא,  )דף מ"א.(יבמות מסכת בו

עד שיש לה שלשה חדשים, וכן כל שאר הנשים לא יתארסו 
אמר רב  )דף מ"ד.(ולא ינשאו עד שיהו להן שלשה חדשים, ובגמ' 

משום דאמר קרא להיות לך לאלקים  ,נחמן אמר שמואל
 ולזרעך אחריך להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני

 עיי"ש, הרי לן דשמואל ס"ל דלמידין מקודם מתן תורה.
 

ברכות פריך מסכת ולפי"ז מיושב קו' המפ' הנ"ל דאמאי ב
גיטין לא פריך הגמ' מצהב"ע מסכת הגמ' מצהב"ע היא, וב

ברכות הגירסא הוא והאמר "רב יהודה" מסכת היא, דב
המשחרר עבדו עובר בעשה, ורב יהודה הוה תלמידו של רב 

ד"ה כי אמריתא, ומבואר כ"פ  )דף ט.(סוכה מסכת י עיין ברש"
בש"ס דתלמיד מסתמא כרבו ס"ל, ולפי"ז י"ל דרב יהודה ס"ל 



 

 ז 

דאין למידין מקודם תורה, ולפי"ז לא ילפינן עדל"ת  כרב רבו
בעינן שיהא בעידנא דמיעקר ללאו מקיים ו, משריפת קדשים

ן העשה, ולכן פריך מצהב"ע היא משום דלא הוה בעידנא, כיו
גיטין הוי הגירסא אמר מסכת דהשחרור היה מקודם, משא"כ ב

ר"י אמר "שמואל", ושמואל הלא ס"ל דלמידין מקודם מתן 
לא בעינן ומשריפת קדשים,  "תלוחה דה תורה, וילפינן עש

גיטין מצהב"ע היא מסכת שיהא בעידנא, ולכן לא פריך ב
 ודו"ק.

 
 
עידנא הנה זה אי אמרינן עדל"ת רק היכא בעוי"ל, ד ג(

 )דף קל"ב:(שבת מסכת דמיעקר ללאו מקיים העשה, מבואר ב
דהיא פלוגתא דאמוראי, דרב אשי הוא  )דף ח:(ביצה מסכת וב

דמשני לה דהיכא אמרינן עדל"ת כגון מילה דצרעת אי נמי 
ציצית וכלאים דבעידנא דמתעקר לאו קא מקיים העשה וכו', 

דין עדל"ת  ורבא לא ס"ל כן עיי"ש, וכ"כ בחידושי ברוך טעם
-)פ"יעיי"ש, ועיין במל"מ בהל' טומאת הצרעת  )דף כ"ז ע"ד מדפה"ס(

דהרמב"ם לא הביא בשום מקום הך דאין עדל"ת  ה"ה בסו"ד(
 אא"כ הו"ל בעידנא עיי"ש.

 
ורב אשי דרבא  בחידושנו לסוגיא דעשה דוחה ל"ת כתבנוו

כתב הרבינו  )דף קל"ג.(שבת מסכת ו, דבייהבזה לשיטת ילאז
הטעם דרק היכא דבעידנא דמיעקר ללאו מקיים העשה  חננאל

אמרינן דעשה דוחה ל"ת, משום דחיישינן שמא ימות לאחר 
מסכת דחיית הל"ת בעוד שלא קיים העשה, וכ"כ הריטב"א ב

שכתב  )ח"ח סי' כ"ח אות ד'(, ועיין בשו"ת מהר"ש ענגיל )דף ל"ב:(ר"ה 
ר טעם זה מבוא )פי"ט סוף ה"א(שבת מסכת שמדברי הירושלמי ב

 )מהדות"ל ח"ב סי' ד' וסי' קי"ג(עיי"ש, ועיין בשו"ת שואל ומשיב 
, וכתבו שם דזה תליא )מצוה שמ"ט(ובמהר"ם שיק על המצוות 

 )דף כ"ח.(גיטין מסכת וב )דף כ"ג:(סוכה מסכת בפלוגתת ר"מ ור"י ב
 עכ"ד.ינן לשמא ימות או לא חיישינן אי חייש

 
 ,)דף מ.(קידושין מסכת ן בלפי"מ דאמרינ ,ולכאורה יש להעיר

חישב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב 
כאלו עשאה עיי"ש, וא"כ אף אם יארע לו אונס ולא יוכל 
לקיים המ"ע, מ"מ למצוה יחשב לו כיון שנפשו איוותה 
לקיימו, ונמצא שלא עבר על הל"ת שלא במקום קיום מ"ע, 

א דל"ה בעידנא אמרינן ולפי"ז י"ל דלכן ס"ל לרבא דאף היכ
עדל"ת, כיון דאף אם ל"ה בעידנא ליכא למיחש למידי, דאף 
אם יאנס ולא יבוא מחשבתו לידי גמר ולא יקיים העשה, מ"מ 
נחשב כמי שעשאה, וממילא עבר על הל"ת בשביל קיום 

 .העשה
 

כתב, דהא  )אות ו'(שבת תשובה ל ובספר עצי חיים דרשות
רפה למעשה, שורשו מהא דאמרינן מחשבה טובה הקב"ה מצ

דאמרינן חצי שיעור אסור מה"ת, ובמשנה למלך הל' חמץ 
אין אמרינן גם כן הכי, ואם כתב, דה"ה במצוה  ה"ז(-פ"א)ומצה 

עכ"ז  ,א עשה המצוה כהלכתה, אע"ג דללו רק חצי זית מצה
אמרינן בישראל קצת מצוה עביד עיי"ש, והיינו טעמא ד

דהמצוה נחשב לדבר חשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, מ
בקו, אבל ושלם כאשר מתקיים במחשבה עם המעשה יחדיו יד

מחשבה טובה אינו רק חצי דבר והוי כמו חצי שיעור, וכמו 
דחצי שיעור הו"ל איסור תורה מטעם דחזי לאיצטרופי כן 

 במחשבת מצוה הו"ל מצוה דמצטרף למעשה עכ"ד.
  

נן אמר אסור מן חצי שיעור, ר' יוח )דף ע"ד.(יומא מסכת ואיתא ב
התורה, ריש לקיש אמר מותר מן התורה, ר' יוחנן אמר אסור 
מן התורה כיון דחזי לאיצטרופי איסורא קא אכיל, ריש לקיש 
אמר מותר מן התורה אכילה אמר רחמנא וליכא וכו' עיי"ש, 

, )מש"ז סק"ד(וכתבו הפמ"ג בפתיחה לה' בשר בחלב, ובסי' ס"ה 
נו דחיישינן שמא יאכל עוד חצי דפירושא דחזי לאיצטרופי היי

שיעור בכדי אכילת פרס ויהא חייב עיי"ש, ועיין בשו"ת 
שכתב דכן נראה מדברי המאירי  )ח"ב סי' י"ח אות י"ג(מהר"ש 

 עיי"ש. )שם(יומא מסכת ב
 

, דלכאורה )אות י"ב(וכתב בתבואות השדה בסוגיא דחצי שיעור 
וכתב קשה אמאי לא ס"ל לר"ל הסברא דחזי לאיצטרופי, 

לתרץ, דר"ל ס"ל דהך חששא דחיישינן שמא יאכל עוד ח"ש 
לא עדיף עכ"פ מספיקא בעלמא, ואדרבה גרע, דבכל ספק 
איכא חששא דלמא עכשיו עובר על האיסור, משא"כ בח"ש 
  לחוש על להבא דלמא יאכל עוד ח"ש ודאי לא הוי רק 
ספיקא בעלמא, וס"ל לר"ל כיון דאמרינן ספד"א מה"ת 

למימר דהתורה אסרה חצי שיעור שמא יאכל לקולא, ליכא 
עוד ח"ש, דלא עדיף מספיקא בעלמא דמה"ת לקולא, ולכן 
ס"ל לר"ל חצי שיעור מותר מה"ת עכ"ד עיי"ש, מבואר מזה 
דריו"ח ור"ל פליגי אי ספד"א מה"ת לקולא או לחומרא, 
דריו"ח דס"ל דח"ש אסור מה"ת משום דחיישינן שמא יאכל 

ה"ת לחומרא, ור"ל ס"ל דספד"א עוד ח"ש ס"ל דספד"א מ
ד"ה ויש דמות  )סי' ק"י(וכ"כ הפליתי בבית הספק , מה"ת לקולא

 )שער המים(פרשת במדבר בספר חוט המשולש , וכ"כ ראיה
 .סוד"ה אכן עיי"ש

 
, בעא מיניה ר' אבא מרב הונא, בא )דף ט.(חולין מסכת איתא בו

יישינן זאב ונטל בני מעים והחזירן כשהן נקובין מהו, מי ח
)שהיה בו תחלה איתרמי ליה השתא שהכניס בו שיניו וטרפה, שמא במקום נקב נקב 

, א"ל אין חוששין שמא במקום דנקבו הדקין אחד משמונה עשר טריפות הוא(
בתאנה ועכבר  )לשון נקבים(נקב נקב, איתיביה, ראה צפור המנקר 

 )ואסורנקב  )של נחש(המנקר באבטיחים חוששין שמא במקום נקב 

, אמר ליה מי קא מדמית איסורא לסכנתא סכנה משום סכנת נפשות(
שאני, א"ל רבא מאי שנא ספק סכנתא לחומרא, ספק איסורא 
נמי לחומרא, א"ל אביי ולא שאני בין איסורא לסכנתא, והא 
אילו ספק טומאה ברה"ר ספיקו טהור, ואילו ספק מים מגולין 

סוטה ברה"י  אסורין, א"ל התם הלכתא גמירי לה מסוטה, מה
 אף טומאה ברה"י עיי"ש. 



 

 ח 

 
פליגי בהך  דאביי ורבא )שמעתא א' פ"ד(שב שמעתתא בספר  כתבו

מילתא דספד"א, דאביי ס"ל דכל חומרת הספיקות הוא 
מדבריהם ומשו"ה הוכיח התם דחמירא סכנתא מאיסורא, 

ברה"ר ספיקו טהור, משום דספיקא מותר  ומאהטק מהא דספ
יעבור דגם אם יעבור אינו אסור מה"ת ולא חיישינן שמא 

מה"ת, משא"כ בסכנתא דספיקו להחמיר דהרי אם יעבור 
יסתכן, ומינה דחמירא סכנתא מאיסורא, ורבא דחי לה דהתם 
הלכתא גמירי, דס"ל דבעלמא נמי בכל ספק מה"ת אזלינן 

ברה"ר גזירת הכתוב הוא דטהור  ומאהטק לחומרא, וספ
ה להא דסכנתא חמירא דילפינן לה מסוטה, וא"כ ליכא הוכח

 מאיסורא עיי"ש.
 

, ההוא פלגא דזיתא דתרבא דנפל )דף צ"ח.(ואיתא במסכת חולין 
דבשרא, סבר מר רב אשי לשעוריה בתלתין  )קדרה(בדיקולא 

, אמר ליה ולא בעי ששים( )משום דלא היה כשיעור היה מזלזל בבטולופלגי דזיתא 
)כלומר אפילו במידי  אבוה, לאו אמינא לך לא תזלזל בשיעורין דרבנן

האמר ר'  )הא מדאורייתא אסור(, ועוד דלא מיתסר מדאורייתא לא תזלזל בשיעוריה(
, ולכאורה מוכח יוחנן חצי שיעור אסור מן התורה עיי"ש

 מכאן דרב אשי ס"ל דחצי שיעור אסור מה"ת.
 

כתב, די"ל דרב אשי לא  )סי' מ'(אך בשו"ת אבן יקרה מהדות"ל 
סבר הכי וליה לא ס"ל, דלכאורה יש  קאמר רק דר' יוחנן

לדקדק להיפך שאמר לא תזלזל בשיעורא דרבנן, הרי דס"ל 
לא מדרבנן, אמנם דחצי שיעור מותר מה"ת ואיסורו אינו א

נן א, דידוע דבתרתי לגריעותא מחמריהפי' בגמרא כך הו
ת לבדה אין בכחה לאסור אפילו היכא שכל אחת מהריעותו

, לא תזלזל בשיעורא דרבנן, ואף לאסור, וז"ש רב אשי לבריה
אם לא סבירא לך כוותי ודעתך דבאיסור דרבנן די בשלשים, 
הא יש כאן עוד ריעותא, דהא ר' יוחנן ס"ל דגם חצי שיעור 
אסור מה"ת, וא"כ אף אם לא ס"ל כר' יוחנן, מ"מ הא בודאי 
ריעותא הוי להצטרף לדעתי דגם בדרבנן צריך ששים, ולפי"ז 

רב אשי ס"ל דחצי שיעור אסור מה"ת אין ראיה מכאן ד
ד"ה  )דף ק"ב.(עיי"ש, וכ"כ בספר ברית שלום עה"ת פרשת עקב 

וכי האי גוונא, דרב אשי ס"ל דחצי שיעור מותר מה"ת עיי"ש, 
, ועיין במסכת שבועות )סי' ל"ד(ת כתב סופר חיור"ד ועיין בשו"

 בתוס' ד"ה אהתירא עיי"ש. )דף כ"ב:(
 

ייהו, דרב אשי דס"ל דחצי שיעור ומעתה א"ש דאזלי לשיטת
מה"ת, ולפי"ז י"ל דמחשבת מצוה אינו מצטרפת למעשה, 
ולכן ס"ל דלא אמרינן עדל"ת רק היכא דבעידנא דמיעקר 

אם יארע לו אונס ולא יוכל ללאו מקיים העשה דחיישינן 
דס"ל חצי שיעור אסור מה"ת,  בארמשא"כ  לקיים המ"ע,

מטעם דחזי לאיצטרופי  וכמו דחצי שיעור הו"ל איסור תורה
אף אם כן במחשבת מצוה הו"ל מצוה דמצטרף למעשה, ו

יאנס ולא יבוא מחשבתו לידי גמר ולא יקיים העשה, מ"מ 
 ולכן ס"ל דלא בעינן בעידנא. נחשב כמי שעשאה,

 
כתב, די"ל דרב ס"ל חצי  )ח"ג סי' ס"ב אות ב'(ובשו"ת אבני ציון 

, )דף ז:(עמ"ס ביצה  שיעור מותר מה"ת, לפימש"כ בפני יהושע
דלכן ס"ל לר' יוחנן דחצי שיעור אסור מה"ת, משום דס"ל 

דבכל איסורים חייב בהנאת גרונו, ובחצי  )דף ק"ג:(במסכת חולין 
שיעור איכא עכ"פ הנאת גרונו עיי"ש, וא"כ לפימש"כ במנחת 

שבתורה חייב דרב ס"ל כר"ל דבכל איסורים  )חולין דף צ(עני 
וא"כ י"ל לדידיה דחצי שיעור מותר  בהנאת מעיים עיי"ש,

 )דף כ"ג:(מה"ת עיי"ש, ועיין בחידושי הרשב"א עמ"ס שבועות 
שכתב, דרב ושמואל לא שמעינן בחצי שיעור אי דאורייתא או 

 עיי"ש. ,לא
 

ברכות פריך מסכת ולפי"ז מיושב קו' המפ' הנ"ל דאמאי ב
גיטין לא פריך הגמ' מצהב"ע מסכת הגמ' מצהב"ע היא, וב

ברכות הגירסא הוא והאמר "רב יהודה" מסכת דב היא,
 המשחרר עבדו עובר בעשה, ורב יהודה הוה תלמידו של רב

בעינן שיהא וכנ"ל, וא"כ י"ל דס"ל חצי שיעור מותר מה"ת, ו
בעידנא דמיעקר ללאו מקיים העשה, ולכן פריך מצהב"ע היא 

משא"כ  משום דלא הוה בעידנא, כיון דהשחרור היה מקודם,
 יטין הוי הגירסא אמר ר"י אמר "שמואל", ושמואלגמסכת ב

לא בעינן שיהא בעידנא, י"ל דס"ל חצי שיעור אסור מה"ת, ו
 גיטין מצהב"ע היא ודו"ק.מסכת ולכן לא פריך ב

 
 

 פרשת בחקתי
 
 

אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם: 
ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה 

את שבתתי תשמרו ומקדשי  כתיבולמעלה יתן פריו: 
את שבתותי וכתב בבעל הטורים,  תיראו אני ה':

תשמורו סמך לעבודת כוכבים ששקול שבת כנגד 
עבודת כוכבים, ומקדשי תיראו שאין בנין בית 

 עכ"ל. המקדש דוחה שבת
 

, יכול )דף ו.(והנבס"ד לפרש הסמיכות, דאיתא במסכת יבמות 
למוד לומר את שבתותי יהא בנין בית המקדש דוחה שבת, ת

תשמורו ומקדשי תיראו כולכם חייבים בכבודי עיי"ש, והקשה 
, דלמ"ל קרא דבנין המשכן )פרשת ויקהל(בערוך לנר ובפנים יפות 

אינו דוחה שבת, כיון דעשה דוחה ל"ת לא אמרינן רק היכא 
דבעידנא דמיעקר ללאו מקיים העשה, כמבואר במסכת שבת 

עיי"ש, וכאן לא הוה בעידנא,  דף ח:()ובמסכת ביצה  )דף קל"ב:(
הבונה כל שהוא חייב,  )דף ק"ב:(כיון דקיי"ל במסכת שבת 

 והעשה אינה מתקיימת אלא בגמר עכ"ק.
 

ליישב, דהא כתב  )דף צ"ב.(ובספר חכמת התורה פרשת ויקהל 
דאמרינן דעשה אינו דוחה ל"ת רק היכא דבעידנא דמיעקר 



 

 ט 

איסורו הוא בעצם ללאו מקיים העשה, זהו היכא דהל"ת 
מעשה עבירה, אז אמרינן דאינו נדחה רק אם בעידנא דמיעקר 
ללאו מקיים העשה, אבל באיסורי שבת דמלאכת מחשבת 

וא"כ היבא ה, א"כ עצם העבירה תלוי במחשבתו, אסרה תור
דמלאכתו הוא לצורך מצוה ומחשבתו לשמים לצורך קיום 

קיים המצוה, בכה"ג שפיר חשיב בעידנא דמיעקר ללאו מ
דלא הוי בעידנא, היינו  )דף ח:(העשה, והא דאיתא במסכת ביצה 

לוי אכת מחשבת, והאיסור אינו תביו"ט, דביו"ט לא בעינן מל
במחשבתו, ולכן אף דמכוון לצורך מצוה לא מקרי בעידנא, 
 אבל בשבת דבעינן מלאכת מחשבת לא בעינן בעידנא עיי"ש. 

 
כל  הו קמיה דר' יוחנן,, תני ר' אב)דף ק"ו.(ואיתא במסכת שבת 

באדם דמקלקל הוא וחייב ]המקלקלין פטורין, חוץ מחובל 
פטור מכולן מפני שהוא החובל בחבירו בשבת  )ב"ק פ"ז.(דתנן 

)שם את הגדיש מקלקל הוא וחייב כדתנן ]ומבעיר  [נדון בנפשו

תשלומין  והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור מן דף ל"ד:(
, א"ל פוק תנא לברא חובל [מפני שהוא מתחייב בנפשו

, ואם תמצי לומר משנה, )דאם מקלקל הוא פטור(ומבעיר אינה משנה 
)ואם מקלקל הוא אצל נחבל מתקן הוא לכלבו  )לדם היוצא מן החבלה(חובל, בצריך 

, ומבעיר בצריך לאפרו, ופריך, והאנן תנן כל אצל הכלב(
ומשני מתניתין ר'  ,)ואפילו חובל ומבעיר וקשיין אהדדי(המקלקלין פטורין 

)מתניתין ר' יהודה  דאמר מלאכה שאינה צריך לגופה יהודה ברייתא ר' שמעון,  

חייב עליה, הלכך חיובא דחובל בצריך לכלבו ומבעיר בצריך לאפרו, משכחת לה דאע"פ דמקלקל 

 הוא אצל מלאכה עצמה מתקן הוא אצל אחרים, ולר"י כי האי גוונא מלאכה הוא משום תיקון אחרים,

אבל מקלקל ואינו מתקן פטור, וברייתא ר"ש היא דאמר מלאכה שאינה צריך לגופה פטור עליה, 

הלכך אין לך חובל ומבעיר שאין מקלקל, ואפילו מבעיר עצים באור לקדרתו, מקלקל הוא אצל עצים 

ומה שהוא מתקן אצל אחרים, לר"ש לא חשיב דהא מלאכה שאינה צריך לגופה היא, ועכצ"ל 

)וביום , מאי טעמא דר"ש, מדאיצטריך קרא עיר גם מקלקל חייב(דבחובל ומב

הא חובל בעלמא  )ואפילו בשבת, ומילה חובל הוא(למשרא מילה  השמיני(
ש"מ מבעיר  )בשבת(חייב, ומדאסר רחמנא הבערה גבי בת כהן 

 בעלמא חייב עיי"ש. 
 

לבאר פלוגתת ר'  )שם(וכתב החת"ס בחידושיו למס' שבת 
לענין מלאכה שאינה צריך לגופה, דלכאורה  שמעון ור' יהודה

קשה לר"ש א"כ נילף ממילה והבערת בת כהן דמשאינה צריך 
לגופה חייב בכל מלאכת שבת, לשיטת הרשב"א דתיקון מצוה 
חשיב מלאכה שאינה צריך לגופה, ונימא מדאיצטריך קרא 
להתיר מילה הגם דהו"ל מלאכה שאינה צריך לגופה ש"מ 

לגופה חייב, וכן נילף מהא דאסרה דמלאכה שאינה צריך 
תורה הבערת בת כהן הגם דהו"ל תיקון מצוה דבעלמא נמי 
אפילו מלאכה שאינה צריך לגופה חייב, אך ז"א דהלא מילה 
והבערת בת כהן הו"ל שני כתובים הבאין כאחד ואין מלמדין, 

דשני  )דף ס"ז:(משא"כ ר"י לשיטתיה דס"ל במס' סנהדרין 
ן, שפיר יליף ממילה והבערת כהן לכל כתובים הבכ"א מלמדי

מלאכת שבת דמלאכה שאינה צריך לגופה חייב עיי"ש, 
והיוצא לנו מזה דהא אם מלאכה שאינה צריך לגופה חייב או 
פטור תליא אם שכהבכ"א מלמדין או לא, דאי ס"ל שכהבכ"א 

מלמדין ס"ל דמלאכה שאינה צריך לגופו חייב, ואי ס"ל דאין 
 שאינה צריך לגופה פטור.מלמדין ס"ל דמלאכה 

 
, תניא, רבי אומר גדולה מילה )דף ל"ב.(ואיתא במסכת נדרים 

שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר אם לא בריתי 
יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי, ופליגא דר' אליעזר 
דאמר ר' אליעזר גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו 

בריתי יומם ולילה חקות שמים שמים וארץ שנאמר אם לא 
 וארץ לא שמתי עיי"ש. 

 
ולכאורה י"ל דפליגי אי מילה שלא בזמנה נוהג רק ביום ולא 
בלילה, או נוהגת בין ביום ובין בלילה, דעיין בתוס' יו"ט שם 
שהעיר דהאיך אפשר לומר דהקרא אם לא בריתי יומם ולילה 

ולילה, וגו' קאי על מילה, דהרי כתיב אם לא בריתי יומם 
והלא מצות מילה אינה נוהגת רק ביום ולא בלילה, ועכצ"ל 

דמילה שלא בזמנה  )דף ע"ב:(דאתיא כהמ"ד במסכת יבמות 
נוהגת בין ביום ובין בלילה, ולכן שפיר י"ל דקאי על מצות 
מילה דהא מילה שלא בזמנה שפיר נוהג בלילה עיי"ש, ולפי"ז 

ושפיר יש  י"ל דרבי ס"ל דמילה שלא בזמנה נוהג בלילה
לאוקמי הקרא דאם לא בריתי על מצות מילה, ולכן קאמר 
דאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, משא"כ ר' אליעזר 
ס"ל כהמ"ד דמילה שלא בזמנה אינה נוהגת אלא ביום, ולפי"ז 

 א"א לומר דקאי על מצות מילה וע"כ דקאי על תורה.
 

יום ובין ולכאורה יש להוכיח כמ"ד דמילה שלב"ז נוהג בין ב
האב חייב בבנו למולו  ,איתא )דף כ"ט.(קידושין מסכת בלילה, דב

ולא האם, וילפינן לה מדכתיב גבי מילה וימל אברהם את 
יצחק בנו כאשר צוה אותו אלהים, ודרשינן אותו ולא אותה, 

  .ומכאן דנשים פטורות ממ"ע דמילה
 

והקשו בתוס' למ"ל קרא, תיפ"ל דבלא"ה פטורין דמצ"ע 
וא, דנימול בשמיני ללידתו, ותירצו דכיון דמיום שהז"ג ה

השמיני והלאה אין לה הפסק, לאו זמן גרמא הוא, וא"ת אכתי 
מ"ע שהז"ג הוא דאין מלין אלא ביום, וי"ל דאתיא כמ"ד 
דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום ובין בלילה עיי"ש, מוכח 

 .והג גם בלילהמזה דמילה שלב"ז נ
 
תב , לפי"מ שככתב לתרץ )פרשת וארא( ושעהנחלת יעקב י פרסבו

 )סי' י"ג אות ג'(ובארצות החיים  (:)דף קמ"זבמעין החכמה עה"מ 
דנשים  הטעםדבקדשים נשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא, ד

מדהוקשה כל  (.דל"דף )פטורות ממ"ע שהז"ג ילפינן בקידושין 
עיי"ש, והני מילי  התורה כולה לתפילין ותפילין הוקש לת"ת

למד בהיקש דדבר ה צות התורה, אבל בקדשים דקיי"לבכל מ
ובמס'  (.ט)דף מ"מס' זבחים כמבואר ב ,אינו חוזר ומלמד בהיקש

תו לא ילפינן מתפילין שהוקש לת"ת לפוטרם , (:א)דף כ"תמורה 
, ובזה תי' גבקדשים חייבות במ"ע שהז"ד במעשהז"ג, וי"ל
ד"ה  )דף ל"ו.(קושית התוס' בקידושין  )שם(במעין החכמה 



 

 י 

הקבלות, דלמ"ל קרא למעט נשים מסמיכה ותנופה וכו', 
תיפ"ל דהוי מעשהז"ג, דאינן נוהגת אלא ביום דכתיב ביום 
צותו להקריב קרבניהם עכ"ק, ולהנ"ל מיושב, דבמצ"ע 
בקדשים אי לאו דגלי לן דפטורות, הוה אמרינן דנשים חייבות 

 שייך הך כללא עיי"ש אף דהוי מצ"ע שהז"ג, דבקדשים לא
  .במעין החכמה

 
דלכן איצטריך קרא  )שם(ולפי"ז תירץ בנחלת יעקב יהושע 

דאותו ולא אותה דנשים פטורות למול, דאי מטעם דהו"ל 
מעשהז"ג לא הוי פטרינן להו, כיון דמצות מילה נחשב 

 )פרשת לך(ובזוה"ק  )ויקרא פכ"ז סי' י'(דאיתא במד"ר כהקרבת קרבן כ
ם נה, כדכתיב בקרבן ומיודמילה הוי כקרבן, ולכן מלין לשמו

)אות ועיין בילקוט פרשת לך  השמיני והלאה ירצה וגו' עיי"ש,

דכל מי שהוא מגיש את בנו למילה כאלו כהן גדול מקריב  פ"א(
א"כ הוי מצות מילה מנחתו ונסכו על גבי המזבח עיי"ש, 

אף דהוי מ"ע  הןחייבות ב קדשים דנשיםדעשה מצות כ
אותה, לא  אלוקרא דאותו לי לן אי לאו דגלכן ושהזמן גרמא, 
 עכ"ד. הימנו ולכן איצטריך קרא נשים היינו פוטרין ה

 
     אמנם מש"כ המעיין החכמה דבקדשים נשים חייבות 
במ"ע שהז"ג אתיא רק להך מ"ד דיליף הא דנשים פטורות 
ממ"ע שהז"ג מדהוקשה כל התורה כולה לתפילין ותפילין 

דזהו להמ"ד דס"ל  )דף ל"ה.(קידושין מסכת לת"ת וכמבואר ב
דשני כתובים הבכ"א מלמדין והו"ל למילף ממצה והקהל 
דנשים חייבות, ולכן איצטריך למילף מהיקשא דכה"ת 
לתפילין ולדידיה י"ל דבמ"ע דקדשים שפיר חייבות, משום 
דגבי קדשים קיי"ל דדבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד 

וילפינן בהיקש, אך להמ"ד דשני כתובים הבכ"א אין מלמדין 
לפטור נשים ממ"ע שהז"ג ממצה והקהל אין שום טעם לחלק 
דבמ"ע דקדשים נימא דנשים חייבות במ"ע שהז"ג עיי"ש 

 במעיין החכמה.
 

ורשיז"ל כתב עה"פ אם בחקתי תלכו, יכול זה קיום המצות, 
כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו הרי קיום המצות אמור, הא 

ו עמלים בתורה עכ"ד מה אני מקיים אם בחקתי תלכו שתהי
רשיז"ל, ולכאורה קשה מנ"ל לרש"י דזה קאי על לימוד 

)דף התורה, ובספר כתבי משה כתב ליישב, דאיתא במסכת ע"ז 

, תנו רבנן, אם בחקתי תלכו אין נא אלא לשון תחנונים, וכן ה.(

)שהקב"ה מתחנן לפניהם שישמרו את התורה לו עמי הוא אומר לו עמי שומע לי 

וכו' עיי"ש, וכתב בפירוש הרי"ף על  ה כמו הן לו יהי כדבריך(היינו תחינ
העין יעקב, נראה דהוקשה שאמר אם בחקתי תלכו לשון ספק 
משמע שהדבר הוא ברצונם, הלא מוזהרים לשמור חוקי ה', 

 .)שם(לזה דרשו אם לשון בקשה עכ"ד, ועיין בעיון יעקב 
 

אמר ר'  ,)דף צ"ט:(אך י"ל בדרך פשוט, דאיתא במסכת מנחות 
יוחנן משום רשב"י, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע 
שחרית וערבית קיים לא ימוש, ודבר זה אסור לאומרו בפני 
עמי הארץ, ורבא אמר מצוה לאומרו בפני עמי הארץ עיי"ש, 

לא ימוש ספר התורה הזה  ח(-)אולפי"ז מה דכתיב בספר יהושע 
קיים בקריאת מפיך והגית בו יומם ולילה, מצוה זו נוכל ל

שמע שחרית וערבית, ולפי"ז תורה אינו מצוה חיובית רק אם 
רוצה, וזה אם בחקתי תלכו אין אם אלא לשון תחנונים, ואיזה 
הוא, וע"ז אמר שתהיו עמלים בתורה דזה אינו חיוב, דהא 
מצות והגית בו יומם ולילה יכול לצאת בקריאת שמע, משא"כ 

ון ספק דהלא מוזהרים לשמור חוקי ה' לא שייך לומר אם לש
 לשמור חוקי ה' עכ"ד.

 
ומעתה מבואר המשך הפסוקים, את שבתותי תשמורו ומקדשי 
תיראו, דאין בנין בית המקדש דוחה שבת, ולכאורה למ"ל 
קרא תיפ"ל דאינו דוחה שבת משום דלא הוי בעידנא, וע"כ 
כיון דבשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה, והיכא דמלאכתו 

מחשבתו לצורך קיום המצוה הוה שפיר הוא לצורך מצוה ו
בעידנא, ומינה דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, וס"ל שני 
כתובים הבאים כאחד אין מלמדין, ולפי"ז אין לתרץ כמש"כ 
המעיין חכמה דבקדשים נשים חייבות במ"ע שהז"ג, וע"כ 
דלכן צריכין קרא דאותו משום דמילה שלא בזמנה נוהגת בין 

, ומעתה קרא אם לא בריתי יומם ולילה וגו' ביום ובין בלילה
קאי על מצוה מילה, ומעתה י"ל דאין צריכין להגות בתורה 

ואפילו בק"ש שחרית וערבית מקיים מצות לא יומם ולילה, 
ימוש, ולכן הסמיך אם בחקתי תלכו וגו' אין אם אלא לשון 

 תחנונים שתהיו עמלים בתורה כיון דזה אינו חיוב ודו"ק.
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