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 הרש ייחפרשת 
 חשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

     ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע 
       ג(-)פרשה נ"חא במדרש רבה ואית שנים שני חיי שרה:

בקש  ,והצבור מתנמנם ,יושב ודורש ההי אביקע יבר
מה ראתה אסתר שתמלוך על קכ"ז  ,אמר ,לעוררן

מדינה, אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה 
 ע"כ, ותמלוך על קכ"ז מדינות ,שחיתה קכ"ז שנה

דייקא ע"י שדרש  לעוררן ביקש דועמדתמוה  המדרש הזה
 .מאמר זה לפניהם

 
, תנו רבנן, פעם אחת )דף ס"א:(והנבס"ד, דאיתא במסכת ברכות 

גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן 
יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים 

 אי אתה מתירא מפני ,עקיבא ,ועוסק בתורה, אמר ליה
אמשול לך משל למה הדבר דומה, לשועל  ,מלכות, אמר לו

שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום 
מפני מה אתם בורחים, אמרו לו מפני  ,למקום, אמר להם

רצונכם שתעלו  ,רשתות שמביאין עלינו בני אדם, אמר להם
ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם, אמרו 

אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות, לא פקח אתה  ,לו
אלא טפש אתה, ומה במקום חיותנו אנו מתיראין, במקום 
מיתתנו על אחת כמה וכמה, אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים 
ועוסקים בתורה שכתוב בה כי הוא חייך ואורך ימיך כך, אם 
אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה וכו' עיי"ש, 

י"ל דמה דאיתא במדרש שר"ע היה דורש ברבים  ולפי"ז
היתה באותה תקופה שגזרה המלכות ואסרו לימוד התורה, 
ור"ע היה מקהיל קהילות ויושב ודורש, ולכן היו הציבור 
נתנמנם דסברי שאין להכניס עצמם לכלל סכנה לצורך קיום 
המצוה ולכן נמנעו מלעסוק בתורה, וכה ראיתי בספר חמודי 

 שכתב כעי"ז. )בפרשתן(צבי 
 

אמנם באנו בזה לפלוגתת הראשונים אי שרי להחמיר על 
עצמו ולמסור נפשו על כל מצוות התורה, דפליגי בהא דכתיב 
וחי בהם אם הוי חיוב דהיינו שהכתוב מזהיר שצריך לעשות 

על  פשונר חיה ולא ימות, וממילא דאסור למסוהכל כדי שי
שות, דהיינו שאר המצוות, או דוחי בהם הו"ל רק בגדר ר

' העבירות דליכא חיוב למסור נפשו על כל המצוות כמו על ג
רשאי, דהרמב"ם בהל'  פשונר אבל אם חפץ להדר ולמסו

כתב, דכל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג  )פ"ה ה"ד(יסודי התורה 
  .א עבר הרי זה מתחייב בנפשו עיי"שונהרג ול

ו, דאם רצה ד"ה יכול כתב )דף כ"ז:(אמנם התוס' במסכת ע"ז 
להחמיר על עצמו אפילו בשאר מצוות רשאי עיי"ש, וכ"כ 

מסכת , וכ"כ הר"ן ב)סי' ג'(, וכ"כ הסמ"ק )שם פ"ב סי' ט'(הרא"ש 
גבי מעשה דאלישע בעל כנפים, דלכן  )דף כ"ב: מדפי הרי"ף(שבת 

הסתכן עצמו על קיום מצות תפילין, דאעפ"י שאינו מחויב 
למסור נפשו עליה ומקבל ליהרג על קיומיה, אפי"ה רשאי 

עיי"ש, ועיין  )סי' קנ"ז(שו"ע יור"ד ור שכר וכו' עיי"ש, ועיין בט
)דף ברכות מסכת ב נגיל זצ"לעוסף י' ראון בגליוני הש"ס מהג

אמר ר' טרפון אני הייתי בא בדרך והטתי  ,דאיתא שם  ,י:(
לקרות כדברי ב"ש וסכנתי בעצמי מפני הלסטים וכו' שכתב 

היאך הותר לו להכניס עצמו לסכנה עבור וז"ל, וצע"ק ד
מצוות קריאת שמע, אם לא שנאמר שמכאן ראיה לשיטת 

 התוס' דאם רצה למסור נפשו על המצוות רשאי וכו' עיי"ש. 
 

כתב להוכיח כדעת הרמב"ם הנ"ל,  )שם(והנה הב"ח 
מדאיצטריך קרא וחי בהם ולא שימות בהם לשאר מצות 

מ"ל הקרא דוחי בהם, הא דיעבור ואל יהרג, ולכאורה קשה ל
בלא"ה נדע דבשאר עבירות אינו מחוייב למסור עצמו 
להריגה, דכיון דכתבה התורה בע"ז החמורה דיהרג ואל 
יעבור כדכתיב בכל נפשך ובכל מאודך, ועכצ"ל דוחי בהם 
אתיא להורות דחייב להחיות את עצמו, ואינו רשאי למסור 

 עצמו להריגה בשאר עבירות עיי"ש.
 

כתב לתרץ, די"ל דזה תליא אי  )פרשת בלק(מודי צבי ובספר ח
אמרינן דאדם ממעט עכו"ם או לא, דרש"י עה"ת פרשת אחרי 

כתב, וחי בהם לעולם הבא שאם תאמר בעולם הזה  ה'(-)י"ח
והלא סופו הוא מת עיי"ש, ולכאורה דברי רש"י המה נגד 
דרשת חז"ל הנ"ל דילפינן מקרא וחי בהם ולא שימות בהם, 

דהקרא קאי אחיות דעולם הזה, וכתב הפרדס דוד ומשמע 
מסכת ב יתאדזה תלוי בפלוגתת תנאים, דא לתרץ )פרשת בלק(

מנין שאפילו עכו"ם ועוסק  ,, היה ר"מ אומר)דף נ"ט.(סנהדרין 
בתורה שהוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי 
בהם, כהנים לוים וישראלים לא נאמר אלא האדם, הא למדת 

, ולפי"ז עיי"ש ילו עכו"ם ועוסק בתורה הרי הוא ככה"גשאפ
אין לומר דוחי בהם קאי על לעולם הבא, דהא איתא 
בירושלמי דשאל אנטונינוס לרבי מה אני לעולם הבא, א"ל 
ומה אם פסח וכו', אזיל וגזר נפשיה, ולפי"ז אם אמרינן 

, ודרשינן דהאדם מרבה עכו"ם, ע"כ דהקרא קאי על עוה"ז
  .לא שימות בהםוחי בהם ו



 

 ב 

דר"מ דס"ל דהאדם מרבה עכו"ם, לי"ל  )שם(אמנם רש"י כתב 
דקברי עכו"ם אינם  )דף ס"א.(יבמות מסכת כר"ש דס"ל ב

מטמאים באהל, משום דאתם קרויין אדם ואין עכו"ם קרויין 
אדם, ולפי"ז לר"ש דס"ל דהאדם ממעט עכו"ם, א"כ הך קרא 

עכו"ם, ושפיר  דאשר יעשה אותם האדם וחי בהם ג"כ ממעט
לדידיה פירש"י דהקרא דוחי בהם קאי על לעולם הבא, 
וממילא לא קשה דרש"י הוא נגד הגמ' הנ"ל דדרשינן וחי 
בהם ולא שימות בהם, די"ל דהנך דדרשו כן אזלו בשיטת 
ר"מ דהאדם מרבה עכו"ם, וע"כ דהקרא דוחי בהם קאי דוקא 

עכ"ד ם ולא שימות בהם על עולם הזה, ולכן דרשו וחי בה
 . הפרדס דוד

 
ולפי"ז לק"מ על השיטות דס"ל דגם בשאר עבירות יכולים 
למסור עצמם להריגה, דלמ"ל קרא וחי בהם ולא שימות 
בהם, דכיון דקיי"ל כר"ש דקברי עכו"ם אינם מטמאים באהל, 
משום דאדם ממעט עכו"ם, שוב קאי הך קרא דוחי בהם על 

הלא סופו  עולם הבא, וכמש"כ רשיז"ל עה"ת דאי בעוה"ז
הוא מת, וממילא לא דרשינן כלל הך דרשא דוחי בהם ולא 
שימות בהם, ולכן שפיר ס"ל דאם רוצים להחמיר על עצמם 

 .החמודי צבי בשאר עבירות למסור נפשם רשאים עכ"ד
 

והיוצא לנו מזה דאי ס"ל דאתם קרויין אדם ואין עכו"ם 
ז י"ל לפי"קרויין אדם, והקרא דוחי בהם קאי על עולם הבא, ו

שאי למסור נפשו הרוצה להחמיר על עצמו בשאר עבירות רד
משא"כ אי ס"ל דגם עכו"ם נקרא אדם, וע"כ דהקרא להריגה, 

דוחי בהם קאי על עולם הזה, ודרשינן וחי בהם ולא שימות 
בהם, ואתיא להורות דחייב להחיות את עצמו, ואינו רשאי 

 .מו להריגה בשאר עבירותלמסור עצ
 
איתא ביא ראיה דעכו"ם קרויים אדם, דלכאורה יש להו
, דאינו יוצא בסוכה גזולה דכתיב חג )דף ט.(סוכה מסכת ב

למ"ל קרא למעוטי , והקשו התוס' )משלך(הסוכות תעשה לך 
משום מצוה הבאה בעבירה, ותי' בשו"ת  הגזולה, תיפוק לי

דלכאורה קשה למה אמרינן דהוי  ,)חאו"ח סי' כ"ז(חלקת יואב 
ימא דרשאי לגזול משום דאמרינן עדל"ת, אך מצהב"ע, ולא נ

זה טעות משום דהוי עבירה שבין אדם לחבירו, ובעבירה 
שבין אדם לחבירו לא אמרינן עדל"ת, דרק בעבירה לשמים 
אמרינן עדל"ת וכמש"כ השאג"א בסוף הל' מצה, אולם כ"ז 
ניחא רק בסוכה גזולה מישראל, דבזה י"ל דכיון דהוא עבירה 

ו לא אמרינן עדל"ת והוי מצהב"ע, משא"כ שבין אדם לחביר
דהאיסור  )סי' כ"ו(בסוכה גזולה מעכו"ם, לפימ"ש בשו"ת חכ"צ 

דגזל עכו"ם אינו מצד עצמו רק משום שלא נרגיל עצמנו 
במדות רעות ונבוא לגזול גם מישראל, וא"כ זה לא הוי 
עבירה שבין אדם לחבירו, כיון דמצד העכו"ם אין בו איסור, 

עדל"ת וליכא בזה מצהב"ע, ולפי"ז משום דהוי  ושוב אמרינן
מצהב"ע הוי אמרינן דיצא, ולכן צריך הקרא דלכם לומר 

  משום דל"ה לכם עכ"ד. דעכ"ז לא יצא

 דזה אי  )דף כ"ג. מדפה"ס(ומבואר בספר פתח האהל ערך הריגה 
גזל עכו"ם אסור או מותר, תליא אי אמרינן דעכו"ם קרויין 

דעכו"ם  )דף נ"ט.(סנהדרין מסכת באדם או לא, דלמאן דס"ל 
קרויין אדם אז אמרינן דגזל עכו"ם אסור, ולמאן דס"ל 

דאינם קרויין אדם אז אמרינן דגזל  )דף ס"א.(יבמות מסכת ב
 מותר עיי"ש. עכו"ם

 
אמנם אין ראיה מכאן דגזל עכו"ם אסור, דיש לתרץ קו' 

דלכן צריכין  )פרשת אמור(התוס' כמ"ש בספר שני המאורות 
רא דלכם, היכא דגוי גזל אתרוג ואח"כ גייר עצמו, כיון הק

מה  היר הוה כקטן שנולד, לא חשבינן לידאמרינן גר שנתגי
 שעשה בגיותו, ומ"מ לא הוה לכם עכ"ד.

 
והנה המפ' הקשו דלמה לא חיתה שרה קע"ה שנים כשנות 
אברהם, ותירצו למ"ד דבן מ"ח שנים הכיר אברהם את 

יר כקטן שנולד דמי, א"כ המ"ח בוראו, וקיי"ל דגר שנתגי
שנים אינם נחשבים בכלל ימי חייו, וכשתוציא מקע"ה מ"ח, 
לא נשאר לו ג"כ רק קכ"ז שנים עכ"ד, מובא בבנין דוד 

 .)אות א(בפרשתן 
 

ובזה יבואר המדרש, ר"ע היה יושב ודורש, ראה שהיה 
הציבור מתנמנמים, והבין דהוא משום דהם ס"ל דאסור 

ר המצוות, ולכן אמר מה ראתה אסתר למסור נפשו על שא
משום ששרה חיתה קכ"ז שנים, שתמלוך על קכ"ז מדינות, 

ולכאורה אמאי לא חיתה שרה קע"ה שנים כשנות אברהם, 
משום דהמ"ח שנים אינם נחשבים בכלל ימי חייו, כיון וע"כ 

דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ומעתה י"ל דלכן צריכין 
ומשום "ל דגזל עכו"ם מותר, הקרא לך להוציא גזולה, וי

דעכו"ם אינם בכלל אדם, ולפי"ז י"ל דקרא דוחי בהם קאי על 
עולם הבא, ולא דרשינן להך דרשא דוחי בהם ולא שימות 
בהם, וממילא אם רוצים להחמיר למסור נפשם על שאר מצות 

 התורה מותר ודו"ק.
 
בן  , אמר ר' יהושע)פט"ז הל' ב'(איתא במסכת סופרים דעוי"ל,  (ב

לוי, הדא אגדתא הכתובה אין לו חלק לעוה"ב, והדורשה 
, והשומעה אינו מקבל שכר, ומקשה מהא )ר"ל יהא בשמתא(מתברך 

דתני ר' חיננא בר פפא, פנים בפנים דבר ה', פנים תרי, בפנים 
תרי, הא ארבעה אפין, חד למקרא וחד למשנה וחד לתלמוד 

 .ולפי"ז מקבלין שכר על אגדה ע"כ, הוחד לאגד
 

כתב, דמצינו שני כתובים המכחישים  )אות תרי"ב(ובספר עיר דוד 
זה את זה, כתוב אחר אומר ויאמר לא תוכל לראות את פני כי 
לא יראני האדם וחי, וכתוב אחר אומר פנים בפנים דבר ה' 
עמכם בהר מתוך האש, אך י"ל דהקרא כי לא יראני האדם 

ודמות  י(-שה א)פרוחי קאי על מלאכי השרת כדכתיב ביחזקאל 
בשתים יכסה פניו,  ב(-)פרשה ופניהם פני אדם, וכדכתיב בישעיה 

  .אבל צדיקים שפיר יכולים להסתכל בפני השכינה



 

 ג 

אמנם כ"ז א"ש אי אמרינן דצדיקים גדולים ממלאכי השרת 
אז י"ל כנ"ל דצדיקים דגדולים ממלאה"ש יכולים להסתכל 

"כ אם בשכינה, אבל א"א דמלאה"ש גדולים מצדיקים, א
מלאה"ש אינם יכולין להסתכל מכש"כ צדיקים, ובהכרח צ"ל 
לדידיה דקרא דפנים בפנים וגו' אינה כפשוטה אלא לדרוש 

 דארבעה פנים לתורה עיי"ש.
 

ר' עקיבא אומר כי לא יראני  כ"א(-)במדבר פרשה י"דואיתא במד"ר 
האדם וחי אף חיות הנושאות את הכסא אינן רואות את 

בן עזאי איני כמשיב על דברי רבי אלא  הכבוד, א"ר שמעון
כמוסיף על דבריו, כי לא יראני האדם וחי אף מלאכי השרת 
שחייהם חיי עולם אינן רואים את הכבוד עיי"ש, ואיתא 

ארבעים שנה שימש שמעון הצדיק  ב(-ה-)פ"הבירושלמי יומא 
את ישראל בכהונה גדולה, ובשנה האחרונה אמר להן בשנה 

לו מאיכן אתה יודע, אמר להן כל שנה  הזאת אני מת, אמרו
)כינוי ושנה שהייתי נכנס לבית קודש הקדשים היה זקן אחד 

לבוש לבנים ועטוף לבנים נכנס עמי ויוצא עמי, ובשנה  להקב"ה(
הזו נכנס עמי ולא יצא עמי, בעון קומי ר' אבהו, והא כתיב וכל 
אדם לא יהיה באוהל מועד בבאו לכפר אל הקודש עד צאתו, 

ילו אותן שכתוב בהן ודמות פניהם פני אדם לא יהיו באוהל אפ
)דכל אדם לרבויי אתי א"כ כיון שאין מלאך רשאי להיות שם בשעת הקטרה מי היה הזקן מועד 

)מאן אמר לך שהיה אדם או , אמר לון מה אמר לי דהוה בר נש שהיה עמו שם(

  עיי"ש. )שהיה הקב"ה בעצמו(אני אומר הקב"ה היה  מלאך(
 

, דלפי"ז י"ל דרק )שער השישי עמוד ל"ט(תב בספר שערי שמים וכ
מלאה"ש אינם יכולים לראות השכינה, אבל לאדם צדיק 
בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא אפשר לראות השכינה, 
ומילתא בטעמא י"ל, כי מלאה"ש נהנין מזיו השכינה מבחינת 
חסד ה' שהרי אינם בעלי בחירה, והו"ל בבחינת אכיל דלאו 

ליה, דבהית לאסתכולי באפיה, ולפיכך נאמר בהן בשתים מדי
יכסה פניו, משא"כ הצדיקים עובדי ה' גדולים ממלאכי השרת 
יען שזוכים מצד מעשיהם, לכך נאמר בהן אני בצדק אחזה 

 .)דף כ מדפה"ס(פניך עיי"ש, מובא במאמר מרדכי פרשת תולדות 
 

ליא ואיתא בספרי דרוש דהא אם מלאכים גדולים מצדיקים ת
גדולים מעשה  דרש בר קפרא )דף ה.(כתובות  'מסבהא, דאיתא ב

צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, דאלו במעשה שמים וארץ 
כתיב אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, ואילו במעשה 
ידיהם של צדיקים כתיב מכון לשבתך פעלת ה' מקדש ה' 

דיו יצרו, כוננו ידיך, השיב בבלי אחד ור' חייא שמו ויבשת י
ומשני ידו כתיב עיי"ש, מבואר מזה דאי דרשינן המסורת דידו 
כתיב מוכח דמעשה צדיקים גדולים ממעשה שמים וארץ, 
משא"כ אם דרשינן הקרי, דידיו קרינן, לא דרשינן הכי ומעשה 
שמים וארץ גדולים ממעשה צדיקים, והא דמעשה ידיהם של 

ים עדיפי צדיקים גדול ממעשה שמים וארץ, משום דצדיק
שמים וארץ גדולים  ממלאכים, משא"כ אי אמרינן דמעשה

 ממעשה צדיקים ס"ל דמלאכים עדיפי מצדיקים.

היוצא לנו מזה, דאי ס"ל יש אם למקרא, אז קרינן ידיו 
ואמרינן דמעשה שמים גדולים ממעשה צדיקים, ולפי"ז 
מלאכים גדולים מצדיקים, ולפי"ז אסור להסתכל בפני 

אי ס"ל יש אם למסורת, ולפי"ז אמרינן ידו השכינה, משא"כ 
כתיב, ואמרינן דמעשה צדיקים גדולים ממעשה שמים וארץ, 

 ולפי"ז יכולים צדיקים להסתכל בפני השכינה.
 

על המדרש הנ"ל דאסתר מלכה על קכ"ז  והנה המפ' הקשו
מדינות בזכות שרה שחיתה קכ"ז שנים, הלא אפשר לומר 

ם בזכותו של אברהם היה דלאו דוקא בזכות שרה זכתה, דג
בדין שתמלוך על קכ"ז מדינות, לפי"מ דאיתא במדרש 

לחד מ"ד דבן מ"ח שנה הכיר את בוראו,  ס"ג(-)פרשה צ"הבראשית 
דל מ"ח מקע"ה שני חיי אברהם פשו לה קכ"ז, ואמאי אמר 

 ר"ע דזכתה רק בזכות שרה עכ"ק.
 

ש לפר )פרשת לך(אך י"ל לפימש"כ בספר ארץ חמדה להמלבי"ם 
, ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו ד(-)פרשה י"בהפסוק 

מחרן, דנודע דאותן שנים שאין מקיימין בהם מצוות ומעשים 
טובים המה כלא היו, ואינם נחשבים כימי שני חייו, ורק 
השנים שעשה בהם נחת רוח לקונו המה שנות חייו, ואברהם 

מ"ח שהכיר את בוראו בן מ"ח שנה היה בדין שכל אותם 
שנה לא יחשבו בחשבון שנות חייו, אך כיון שעשה תשובה 
מאהבה וא"כ זדונות נעשית לו כזכיות, א"כ למפרע נתקנו כל 
אותן שנים להקרא שנות חיים באמת, וזהו מה שאמרו חז"ל 

גדולה תשובה שמארכת שנותיו של  )דף פ"ו:(יומא מסכת ב
מים אדם, רצ"ל דבתשובה מאהבה נתוספו לו גם הימים הקוד

 כ"ז(-)פרשה ילהחשב לו כשנות חיים, וזהו שאמר הכתוב במשלי 
  .יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה

 
 והנה אאע"ה לא זכה לתשובה מאהבה עד שיצא מחרן 
ופירש מבית אביו, ואז נכנסו שנותיו כמנין שנות חייו, וזהו 
שאמר הכתוב ואברם בן חמש ושבעים שנה בצאתו מחרן, 

 צא מחרן נתקנו למפרע כל שנותיו עד שאז דרק כאשר י
נחשב לו כי חיה עד עתה חמש ושבעים שנה עכ"ד, ולפי"ז 
כיון שאאע"ה עשה תשובה מאהבה שפיר הו"ל בגדר קע"ה 
שנים של זכות, וע"כ דגדולתה של אסתר היתה רק בעבור 

 שנותיה של שרה.
 

גדולה תשובה  ,אמר ר' לוי ,)דף פ"ו.(יומא מסכת ואיתא ב
ת עד כסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך, שמגע

ר' יוחנן אמר עד ולא עד בכלל וכו' עיי"ש, ובספר תוספת יום 
הכיפורים הביא מספר תאוה לעינים שכתב, דפליגי אי מהני 
תשובה לע"ז, דר' לוי ס"ל דגדולה תשובה שיש בה כח לכפר 

ם אף שכפר בעיקר ועבד עבודה זרה שזהו עד כסא הכבוד, דג
לחטא דע"ז מהני תשובה,  ור' יוחנן ס"ל דעל כל דבר תשובה 
מכפרת חוץ מעובד עבודה זרה וכופר בעיקר וזהו ולא עד 

  .בכלל, דלחטא דע"ז לא מהני תשובה עיי"ש
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]ובדרשות אור חדש להחוות יאיר ביאר בזה הכתוב ובא 
)סי' לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאום ה', דמבואר בחו"מ 

דבלשון בני אדם עד ולא עד בכלל עיי"ש, ונמצא דאי  מ"ג סכ"ז(
דברה תורה כלשון בני אדם אזי אמרינן עד ולא עד בכלל ולא 
מהני תשובה על חטא דע"ז, ובזה יבואר הכתוב ובא לציון 
גואל ולשבי פשע ביעקב דמועיל תשובה לכל שבי פשע 
ביעקב ואף לע"ז, וזהו משום "נאום ה'" שהוא דיבור של 

ינו כלשון בני אדם דלא דברה תורה כלשון בני השי"ת וא
 .[אדם וממילא עד ועד בכלל ומועיל תשובה לכל עכ"ד

 
אמנם דבר זה אי מהני תשובה על חטא דע"ז או לא תליא אי 

 )פרשתבספר חמודי צבי אמרינן עשה דוחה שני לאוין או לא, ד

כתב הטעם דעל חטא דע"ז לא מהני בתשובה, לפי"מ  (מטות
גדולה תשובה  ,א"ר יוחנן ,)דף פ"ו:(יומא סכת מדאמרינן ב

, שנאמר לאמר )לא יוכל בעלה הראשון וגו'(שדוחה את ל"ת שבתורה 
הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר 
הישוב אליה עוד הלא חנף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים 
רבים ושוב אלי נאם ה' עיי"ש, ולפי"ז הטעם דמועיל תשובה 

עבירה משום דאמרינן דעשה דתשובה דוחה הל"ת על 
דעבירה, וכ"ז תינח בשאר עבירות דליכא רק מעשה העבירה, 
דהמחשבה ל"ה עבירה, דמחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה 

וליכא רק חד ל"ת  ,)דף ל"ט:(קידושין מסכת למעשה כדאיתא ב
משא"כ בע"ז שפיר אמרינן דהעשה דתשובה דוחה הלאו, 

לחטא כאלו עשה מעשה, דכתיב לא  דהמחשבה נמי נחשב
יהיה לך אלהים אחרים על פני, וכתב המהרש"ל בביאורו על 

דמהאי קרא ילפינן איסור ע"ז במחשבה,  )ל"ת א'(הסמ"ג 
כמש"כ הסמ"ג שלא להעלות במחשבה ח"ו שיש שום אלהים 
זולת ה', דכן משמע לך אפילו כשגלוי לך לבד דהיינו 

דע"ז יש בה ב' לאוין,  במחשבת לבך עיי"ש, נמצא דבחטא
מה שחשב לעבוד ע"ז, ועצם המעשה שעבד לע"ז, וכיון 
דאמרינן דאין עשה דוחה שני לאוין לכן אמרינן דעל חטא 

 דע"ז לא מהני תשובה עיי"ש.
 

אך זה אי עשה דוחה ב' לאוין או אינו דוחה האריכו בזה, 
ד"ה ל"ת שיב"כ כתבו, בהא  )דף ג:(דהתוס' במסכת יבמות 

סד"א תיתי אחות אשה במה  )דף ז:(ן במסכת יבמות דאמרינ
מצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דעדל"ת שיב"כ, 
דא"כ מה פריך מי דמי התם חד איסורא הכא תרי איסורא, 
הרי עדל"ת אפילו בתרי איסורא ולא מפלגינן בין חד לאו 
לשני לאוין, אלא דהס"ד דגבי יבום נילוף מאשת אח דנימא 

ואשתרי אשתרי עיי"ש, הרי דהתוס' ס"ל דאי אמרינן הואיל 
  .עדל"ת אין לחלק בין לאו אחד לשני לאוין

 
אמנם רש"י להלן וכן הרמב"ן והרשב"א כתבו לפרש דברי 
 הגמ', דסד"א דנילף מאשת אח דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן 
דלא דמי דהו"ל תרי איסורי, הרי מזה דעדל"ת לא אמרינן רק 

 בחד לאו. 

הביא דברי הפנ"י  )כלל ב'(פר שושנת העמקים והפמ"ג בס
דנקט בפשיטות דעשה דוחה ב' לאוין,  )דף ח(במסכת ביצה 

מה לי חד לאו מה לי תרי  )דף מ"ח:(מהא דאמרינן במסכת נזיר 
עיי"ש, וכתב ע"ז הפמ"ג דאי מהתם ילפת נמצא דפליגי  לאוין

)דהתם ילפינן מקרא דנזיר וכן כה"ג מטמאין למת מצוה, ור"ע מצריך בכך ר"י ור"ע, 

לימוד מיוחד לכ"ג שהוא נזיר שמטמא למת מצוה, ור"י אמר דכיון דילפינן לנזיר ולכ"ג ממילא דגם 

לאוין, הרי דר"ע שפיר מחלק בין לאו אחד לתרי כ"ג שהוא נזיר מטמא דמה לי חד לאו ומה לי תרי 

, וא"כ הדרינן לכללא דהלכה כר"ע מחבירו עיי"ש, לאוין(
 והאריכו בזה האחרונים.

 
כתב, המלביש את חבירו  הל"א(-)פ"יוהנה הרמב"ם בהל' כלאים 

כלאים, אם היה הלובש מזיד, הלובש לוקה, והמלביש עובר 
לא ידע הלובש שהבגד משום ולפני עור לא תתן מכשול, ואם 

כלאים והמלביש מזיד, המלביש לוקה והלובש פטור עכ"ל, 
, ומהר"י קורקוס  כתב ז(-)פ"גומקורו בתוספתא במסכת מכות 

הטעם משום דכתיב לא תלבש שעטנז קרי ביה לא תלביש 
עיי"ש, ומש"כ הרמב"ם שאין המלביש לוקה כי אם כשלבשו 

טמא לוקה כי אם שוגג, וכמו שכתב שם דטומאת כהן אין המ
כשהמתטמא שוגג, תמה הכס"מ שם דמנא ליה הא, ומפשט 
התוספתא מוכח דאין חילוק רק דאפילו כשהלובש מזיד 
איכא עבירה בפני עצמו להמלביש, וכתב באתוון דאורייתא 

דלפי"ז נמצא ג"כ דהלובש כלאים לעצמו לוקה שמונים  )כלל כ'(
 )מצות תקנ"א(משום מלביש ומשום לובש, וכ"כ המנחת חינוך 

עיי"ש, ולפי"ז קשה על דעת הר"ש מקינון בספר הכריתות 
דאין עשה אחת דוחה ב' ל"ת, ואמאי הרי עיקר דין עדל"ת 
ילפינן מכלאים בציצית ושם הרי הוי שני לאוין משום מלביש 

 ומשום לובש עכ"ק.
 

ומו"ר הגאון האדיר מווייטצען זצ"ל בספרו אלף דבר כת"י 
כס"מ כתב משום דכתיב לא תלבש שעטנז כתב, דה )אות שמ"ג(

דהמגלח  )דף מ"ד.(קרי ביה לא תלביש, וכדאמרינן במסכת נזיר 
את הנזיר עובר ג"כ בלאו דכתיב ותער לא יעבור על ראשו 
קרי ביה לא יעבור דהיינו שאדם אחר אסור להעביר שער 

קידושין  'הנזיר עיי"ש, ולפי"ז י"ל לפי"מ דכתב רשיז"ל במס
דר"ש דס"ל יש אם למקרא, היכא דלא מכחשי אהדדי  )דף י"ח:(

דרשו שניהם מקרא ומסורת, וא"כ ה"ה הכא דליכא סתירה 
שפיר מחייב משום לובש ומשום מלביש, אבל למ"ד דדריש 
רק יש אם למסורת לא נוכל לחייבו ב' רק משום המסורת, 
ולפי"ז יוצא לנו דבר חדש דאי ס"ל יש אם למקרא ילפינן 

דעשה דוחה ב' לאוין, משא"כ אי ס"ל יש  מכלאים בציצית
 אם למסורת אז אמרינן דדחי רק חד לאו עכ"ד מו"ר זצ"ל.

 
ולפי זה מובן דברי המדרש, ר"ע היה יושב ודורש בדברי 

[, והציבור מתנמנם )אות י"א(אגדה ]עיין בספר בנין דוד בפרשתן 
, ביקש לעוררן לשמוע דס"ל דאין ללמוד דברי אגדהולא רצו 

מה ראתה אסתר למלוך על קכ"ז מדינות, אלא שתבא ואמר 
גם אברהם דאין לומר ד בת בתה של שרה שחיתה קכ"ז שנים,



 

 ה 

, דזה לא חיה רק קכ"ז שנים כי בן מ"ח שנים הכיר את בוראו
אינו, דעל ידי שעשה תשובה נתעלו כל שנותיו ועלו למנין, 

ולפי"ז ע"כ דס"ל  דשפיר מועיל תשובה אפילו לחטא דע"ז,
אם למקרא, א"כ המלאכים גדולים מצדיקים, ולפי"ז הא יש 

דכתיב כי לא יראני האדם וחי קאי גם על הצדיקים, ועכצ"ל 
הא דכתיב פנים בפנים וגו' דד' פנים למקרא ולמשנה 
ולתלמוד ולאגדה, א"כ מקבלין שכר על אגדה, ובזה עוררן 

 לשמוע דברי אגדה ודו"ק.
 

**** 
 

ו במבחר קברינו שמענו אדני נשיא אלקים אתה בתוכנ
יכלה ממך      קבר את מתך איש ממנו את קברו לא 

ובספר נפש יונתן מביא מדרש עה"פ בקהלת  מקבר מתך:
שבתי וראה תחת השמש וגו' וגם לא לנבונים  י"א(-)פרשה ט

עושר וגם לא ליודעים חן וגו', לא לנבונים עושר זה 
אברהם שאעפ"י שאמרו לו נשיא אלקים אתה 

תנו לי אחוזת קבר, ולא ליודעים  בתוכינו אפי"ה אמר
חן זה אברהם שאמרה לו שרה גרש את האמה הזאת 
ואת בנה וכתיב וירע הדבר מאד בעיני אברהם על 

 , ותמוה השייכות דהנך ב' דרשות.ע"כ אודת בנו
 

עה"פ  )פרשת וירא(עפימש"כ בספה"ק עבודת ישראל והנבס"ד, 
וגו', ותאמר שרה לאברהם גרש את האמה הזאת ואת בנה 

וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודות בנו,  דלכאורה צ"ב 
שינוי הלשון דשרה קראה את ישמעאל בן האמה כדכתיב 
גרש את האמה הזאת ואת בנה, משא"כ אצל אברהם כתיב 
וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו, וגם יש לדקדק 
 במאמר ה' אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך,
דקשה דהרי לא מצינו שהרע בעיני אברהם על דבר האמה, 
ורק על אודות בנו הרע לו, וי"ל ע"ד משאחז"ל במסכת 

, בנך הבא מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא )דף ס"ח:(קידושין 
משפחה ועכו"ם קרוי בנך אלא בנה, ולכן אמרה שרה גרש 
את האמה הזאת ואת בנה, כי לא בנך הוא דולד שפחה 

, אכן בעיני אברהם היה נדמה כי הוא בנו, דסבר כמותה
דשרה שיחררה אותה וטבלה לשם יהדות קודם שהביאתה 
אליו, ולכן לדעתו היה ישמעאל מתייחס אחריו ונקרא בנו, 
וז"ש וירע בעיני אברהם על אודות בנו, אמנם הקב"ה שידע 
האמת שלא נשתחררה הגר אמר אל ירע בעיניך על הנער ועל 

לא יחרה אפך דבאמת היא עדיין אמה כיון שלא אמתך, פי' ש
 שיחררה שרה עיי"ש.

 
ולכאורה צ"ב דלפי"ז ששרה לא שיחררה את הגר היאך 
אמרה אל אברהם בא נא אל שפחתי וגו', הא כיון דהיתה 
שפחה הרי לא שייך בה קידושין, וא"כ היתה פילגש וכמש"כ 

ישות , ולשיטת הרמב"ם בהל' או(-)פרשה כ"הרש"י סוף פרשתן 
דכל שהיא בלא קידושין איכא בה לאו דלא תהיה  ה"ב( -)פ"א

עיי"ש, אך כבר כתבו  )סי' כ"ו סק"ב(קדשה, ועיין בטו"ז באבהע"ז 
המפ' דכיון שלא היתה עוד ישראלית בעולם, והיה מוכרח 
לקחת אשה כדי לקיים מצות פו"ר, ולכן סברה שרה שמותר 

בדורש לציון  לו לקחת פילגש משום דאמרינן עדל"ת, עיין
 )סי' מ"ה אות ו'(ד"ה הנה, ובשו"ת תורת חסד חאו"ח  )דרוש י"ג(

 .)אות מ"ט(ובאור תורה פרשת לך 
 

ד"ה  )דף ב:(אך באור תורה העיר ממש"כ התוס' במסכת חגיגה 
ד"ה לישא, גבי חציו עבד וחציו  )דף מ"א.(לישא, ובמסכת גיטין 

דלא יהיה  בן חורין, דלא אמרינן דעשה דפו"ר ידחה לל"ת
קדש, משום דלא הוי בעידנא, דהרי על הלאו עובר משעת 
העראה, והעשה לא מקיים אלא בגמר ביאה עיי"ש, א"כ גם 

 גבי הגר לא שייך לומר עשה דוחה ל"ת עיי"ש.
 

, עשה דדחי לא תעשה )דף ד.(דאיתא במסכת יבמות אך י"ל, 
נן )ודרשיגרידא מנלן, דכתיב לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך 

וכו', ואמר רב יוסף  סמוכין ושרינן כלאים בציצית אלמא אתי עשה ודחי לא תעשה(
אפילו לר' יהודה דבעלמא לא דריש סמוכים הכא דריש כיון 
דמופנה הוא וכו', ואיכא אריכות בגמ' שם אמאי מופנה, 

מסיק הגמ', לימא קרא לא תלבש שעטנז, צמר  )דף ה:(ולבסוף 
מינה לאפנויי, ואכתי מיבעיא  ופשתים יחדיו למה לי, שמע

ליה לתוכף שתי תכיפות חיבור ותכיפה אחת אינו חיבור 
)שתוחב תחיבה אחת במחט וחיבר כלאים בגד צמר ובגד פשתים יחד אינו חיבור בפחות משתי 

, א"כ לכתוב רחמנא לא תלבש תכיפות להכי כתיב יחדיו עד שיחברם יחד יפה(
ע מינה לאפנויי, צמר ופשתים יחדיו, שעטנז למה לי שמ

)מן התורה אינו חייב עד שיהיה ואכתי מיבעי ליה עד שיהא שוע טווי ונוז 

, אלא כולה משעטנז נפקא, עיי"ש הצמר והפשתן מתוקן יחד היטב במסרק(
ברש"י ותוס', וברשב"א ביאר דברי הגמרא, דה"ק לעולם 
מיחדיו נפקא, וכי תימא יחדיו איצטריך לתוכף תכיפה אחת 

ר, ע"ז מתרץ כולה משעטנז נפקא, מדקאמר שעטנז אינו חיבו
ולא כתיב שעטנזים אלמא בעושה הצמר והפשתים בגד אחד 

 קאמר עיי"ש, וכ"ה ברמב"ן ובריטב"א עיי"ש.
 

הקשה, מהא דאיתא במסכת  )דרוש י' אות ג'(ובספר בית יעקב 
עה"פ איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו  )דף פ"ה:(סנהדרין 

ואמו קלל דמיו בו, דלר' יאשיה בעינן קרא  מות יומת אביו
דחייב על אביו לחוד ועל אמו לחוד, דאל"ה י"ל דאינו חייב 
אלא אם קילל אביו ואמו יחד, ור' יונתן ס"ל דרק היכא 
דנאמר יחדיו משמע שניהם כאחד, אבל בלא"ה כל אחד בפני 
עצמו במשמע עיי"ש, ולפי"ז קשה דלר' יונתן האי יחדיו לאו 

וא, דאי לאו דכתיב צמר ופשתים יחדיו הוי ס"ד מיותר ה
לאסור בגד שעטנז שוע טווי ונוז של צמר בלחוד, וכן בגד 
שוע טווי ונוז של פשתן בלחוד, ולא הוי מפרשינן ליה לאסור 
שעטנז של צמר ופשתים יחדיו, דהרי היכי דלא כתיב יחדיו 
כל אחד ואחד בפני עצמו משמע, ונמצא דהאי יחדיו אינו 

ר לאפנויי,ועכצ"ל דהילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים מיות
בציצית אתיא אליבא דר' יאשיה דלחלק צריך קרא, ולכן גם 



 

 ו 

בלא יחדיו הוי משמע דהאיסור בצמר ופשתים כאחד, והו"ל 
קרא דיחדיו מופנה לדרוש סמוכים, משא"כ לר' יונתן דס"ל 
דבלאו יחדיו משמע כל אחד ואחד בפני עצמו לא הוי יחדיו 

ת מכלאים בציצית, "פנה, וליכא למילף דין עשה דוחה למו
 וע"כ דילפינן עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים עיי"ש.

 
כתב דשריפת קדשים ביו"ט  )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 

ת רק בשעה שנשרף כזית, וכדאיתא במסכת פסחים מתקיימ
)ח"א ת "עיי"ש, ועיין בספר ברוך טעם דין עשה דוחה ל )דף מ"ט.(

 )דף קל"ד.(שכתב נמי כן, עפי"מ דאיתא במסכת שבת  פ"א(
דבישרא אגומרי אית בה משום מכבה, והיינו שתחלתו מכבה 
וסופו מבעיר, ולפי"ז בשריפת בשר קדשים לא הוי בעידנא 

י"ש, ולפי"ז אי ילפינן עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים עי
 מוכח דאפילו היכא דלא הוי בעידנא אמרינן עשה דוחה ל"ת.

 
ס"ל  ה נחלקו אברהם ושרה, דאברהם אבינוומעתה י"ל דבז

דלא אמרינן עשה דוחה ל"ת רק אי הו"ל בעידנא, ולפי"ז אי 
לא תהיה אפשר שיקח שפחה משום דעשה דפו"ר דוחה הל"ת ד

דשה, ולכן סבר דבודאי שיחררה שרה, משא"כ שרה ס"ל דאף ק
ל"ת, וממילא דשפיר מותר לו דאי לא הוי בעידנא אמרינן ע

 רה שרה.מדין עשה דוחה ל"ת, ולכן לא שיחר שפחה ליקח
 

עה"פ קום התהלך בארץ לארכה  י(-)פרשה מ"אואיתא במד"ר 
עד  ולרחבה, תני, הלך בשדה בין לארכה בין לרחבה קנה

מקום שהלך כדברי ר' אליעזר, שהיה ר"א אומר הילוך קנה, 
וחכ"א לא קנה עד שיהלך לארכה ולרחבה, אמר ר' יעקב בן 
זבדי טעמיה דר"א קום התהלך בארץ וגו', וביפה תואר 
האריך בביאורו, וכתב דלא מצינו בו באברהם שהלך רק 
לארכה ולא לרחבה, ובזה נחלקו אי מהני החזקה, וכתב דזה 

אי  )דף פ"ה:(סנהדרין מסכת ליא בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן בת
צריך קרא לחלק או לא, דלר' יאשיה דצריך קרא לחלק 
ובלא"ה משמע שניהם כאחד, א"כ הכא דהקב"ה אמר לו קום 
התהלך בארץ לארכה ולרחבה בעינן שניהם דייקא ולא מהני 
כשהלך לארכה לחוד, משא"כ לר' יונתן דמשמע כל אחד 

י עצמו שפיר מהני בהלך לארכה או לרחבה לחוד וקנה בפנ
  .אברהם את הארץ עיי"ש

 
ד"ה  (וירא )פרשתיושב אהלים  'סלקט יוסף וב 'סולפי"ז כתבו ב

, תליא אלובזה נפרש, דזאת אם א"י מוחזקת לנו מאבותינו או 
בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן הנ"ל, דאי בלא קרא משמע 

א הוי חזקה עד שילך לארכה ולרחבה, א"כ שניהם כאחד ול
כיון שאברהם לא הלך רק לארכה לא קנה את הארץ, אך אם 
משמע כל אחד ואחד בפני עצמו ולא צריך קרא לחלק, 
וממילא גם בהלך לארכה לחוד ג"כ הוי חזקה, ושפיר קנה 

 אברהם את הארץ ואמרינן דא"י מוחזקת לנו מאבותינו עכ"ד.

דרש, לא לנבונים עושר זה אברהם ומעתה יבואר דברי המ
שאעפ"י שאמרו לו נשיא אלקים אתה בתוכינו אפי"ה אמר 
תנו לי אחוזת קבר, הרי שהיה צריך לבקש לקנות את המערה 
בכסף מלא, ומינה דארץ ישראל לא היתה שלו דארץ ישראל 
אינה מוחזקת מאבותינו, משום דלחלק צריך קרא, ולפי"ז 

ם בציצית, והיכא דלא הוי ילפינן עשה דוחה ל"ת מכלאי
, ומעתה אין לומר דהגר בעידנא לא אמרינן עשה דוחה ל"ת

הותרה לו מדין עשה דוחה ל"ת, ולכן ולא ליודעים חן זה 
אברהם שאמרה לו שרה גרש את האמה הזאת ואת בנה וכתיב 
וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו, דלשיטתו שפיר 

 ודו"ק.בהכרח היתה שרה צריכה לשחררה 
 
 

***** 
 
 

ואיתא במדרש  :ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה
ילמדנו רבינו כמה תפלות אדם מתפלל ביום,  תנחומא

לפי שהיום משתנה שלש  ,ר' שמואל בר' נחמן אמר
לפיכך צריך האדם להתפלל שלש  ,פעמים בכל יום
בשחרית השמש במזרח ובצהרים  ,פעמים בכל יום

ושע בן לוי היבאמצע הרקיע ובמנחה במערב, ר' 
אברהם תקן תפלת הבקר שנאמר וישכם  ,אמר

אברהם בבקר, יצחק תקן תפלת המנחה שנאמר ויצא 
יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, יעקב תקן תפלת 
 ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש

 וכו' עיי"ש, וצ"ב שייכות הלכה זו לפסוק הנ"ל.
 

ם את הגר שהיתה דנודע הקושיא האיך לקח אברה והנבס"ד,
עדיין שפחה, הרי לא שייך בה קידושין, וא"כ היתה פילגש 

, ולשיטת הרמב"ם בהל' ו(-)פרשה כ"הוכמש"כ רש"י סוף פרשתן 
דכל שהיא בלא קידושין איכא בה לאו דלא  ה"ב( -)פ"אאישות 

, ובמסכת )דף נ"ה:(ועיין במהרש"א מסכת שבת תהיה קדשה, 
 עיי"ש. )סי' כ"ו סק"ב(אבהע"ז ז בועיין בטו", )דף ק:(יבמות 

 
דכיון  הנוב"י ליישב, כתבד"ה הנה  )דרוש י"ג(ובדורש לציון 

שלא היתה עוד ישראלית בעולם, והיה מוכרח לקחת אשה 
ותר לו לקחת פילגש משום דאמרינן לקיים מצות פו"ר, הכדי 

ובאור  )סי' מ"ה אות ו'(בשו"ת תורת חסד חאו"ח  עדל"ת, עיין
 .)אות מ"ט(תורה פרשת לך 

 
אך כ"ז א"ש על מה שלקחה אברהם בתחלה, כשעדיין לא 
זכה בבנים, ולכן לקח את הגר אולי יהיה לו בנים ממנה 
ויקיים מצות פו"ר, אך עדיין תקשי על מה שחזר אברהם 

, והרי כאן לא שייך לומר )קטורה זו הגר(לקחת שוב את הגר 
רי כבר דהותרה לו משום מצות פו"ר דדחי איסור שפחה, דה

נולדו לו יצחק וישמעאל וקיים בהם מצות פו"ר, ואף לשיטת 



 

 ז 

דבעינן בן ובת, מ"מ הא  )דף ס"א:(ב"ה דס"ל במסכת יבמות 
לאברהם, לו ה דבת הי )דף ט"ז:(דס"ל במסכת ב"ב איכא מאן 

וא"כ קשה איך חזר ולקח את הגר לאשה הלא היתה אסורה 
 )שם(ש"א עליו כקושית הטו"ז הנ"ל, ועכצ"ל כמש"כ המהר

 דשחררה קודם לכן ופקע מינה איסור שפחה.
 

הקשה,  )סוף כלל ה'(, דהנה בספר שושנת העמקים אך יש להעיר
דכל מילתא דאמר רחמנא  )דף ד:(תמורה מסכת דלרבא דס"ל ב

לא תעביד אי עביד לא מהני, א"כ איך מועיל שחרור בכל 
אמר  , אמר רב יהודה)דף ל"ח.(גיטין מסכת מקום, הא אמרינן ב

שמואל, כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם 
תעבודו, וא"כ אף אם שחרר העבד, כיון דהוא דבר איסור 
נימא דלא מהני, ותירץ כיון דילפינן לה לה מאשה, וגבי אשה 

ד"ה מיתבי, דבגט לא שייך  )דף ה.(תמורה מסכת כתבו התוס' ב
י"ל גבי עבד  אי עביד לא מהני דילפינן ממיתה עיי"ש, ולפי"ז

כיון דילפינן לה לה מאשה ג"כ מהני השטר שחרור אף 
 דאסור לשחררו עכ"ד. 

 
דלא ניתנו גזירות  ד(-)פרשה מ"וואיתא במדרש רבה פרשת לך לך 

)כלל א' שוה לאברהם אבינו עיי"ש, ועיין בבית האוצר חלק א' 

שכתב בכוונת המדרש, דכיון דאין אדם דן גזרה שוה  אות י"ב(
    לא אם כן קיבלה מרבו, על כן לא היה אברהם מעצמו א

יכול לדון גזרה שוה, דנהי דידע מעצמו את התורה ברוח 
קדשו, עם כל זה הרי לא נאמרה וניתנה הגזרה שוה, וגזרה 

שחרר לומר ד איןין אדם דן מעצמו עיי"ש, ולפי"ז שוה א
אברהם אבינו את הגר, כיון דהשחרור לא מהני, דהא כל 

בשחרר את עבדו אי עביד לא מהני, משום  הטעם דלא אמרינן
דילפינן לה לה מאשה, וא"כ לאברהם אבינו דלא ניתנו 

לא מהני השחרור,  הגז"ש, וליכא הגז"ש דלה לה מאשה, א"כ
אך אי ס"ל כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני 

 שפיר מהני הגירושין.
 

ערכת ב' כלל מ )ח"ב דף ג:(בבית האוצר  והנה הגר"י ענגיל זצ"ל
)כלל ג' דף , והזכירו גם בספרו ציונים לתורה ' ד"ה עי"ל בהבנתג

לגבי  ,)דף ד:(תמורה מסכת בפלוגתת אביי ורבא  לבארכתב  ,ה:(
, ועבר ועבד אם מהני כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד

        דאביי ס"ל דאי עביד מהני, דאי לא מהני אמאי לקי, 
דעבר אמימרא  ורבא ס"ל דלא מהני והאי דלקי משום

חומר דענין פלוגתתם דאביי ס"ל ד ביאר, ועיי"ש דרחמנא
ועל עצם מעשיו הרי הוא לוקה  ,המעשה העבירה הוא בעצם

 שתועיל ומרלא על המחשבה והזדון הרע, וע"כ ההכרח לו
, דעיקר המעשה וםלא עשה כלמהני מעשיו , דאי לא מעשיו

מעשהו הוא תועלתו ופעולתו, וכל דלא אהני מעשיו אין ב

המלקות עיקר העבירה וכלום ואין ראוי שילקה, ורבא ס"ל ד
אלא דאם אינו עושה מעשה והזדון הרע,  בא על המחשבה

כלל הו"ל לאו שאין בו מעשה ולא לקי, משא"כ כאשר היתה 
שם מעשה עם המחשבה אף שלא הועילה המעשה, מ"מ 
שפיר לקי על המחשבה והזדון הרע לבד במה שעבר אמימרא 

אף שאין ולזה שפיר די כל שעושה מעשה כל דהו  ,דרחמנא
 במעשהו כלום.

 
תר מעשה ולכאורה יש לומר דזה אי אזלינן בתר מחשבה או ב

הדבר או בתר סוף, דהלא סוף  תליא אי אזלינן בתר התחלת
מעשה במחשבה תחילה, והיינו דכל דבר בא מקודם על ידי 

תר המחשבה ולבסוף בא לידי מעשה, ומעתה אי אזלינן ב
תחילה, א"כ אזלינן בתר המחשבה שהוא בתחילה, משא"כ 

 אי אזלינן בתר סוף אז אזלינן בתר מעשה דהוא סוף הדבר.
 

כתב לבאר סברת  )דף כ"ז:(ובעיון יעקב על מסכת ברכות 
הפלוגתא אי תפלת ערבית רשות או חובה, דתליא במה 
שחקרו קמאי אם בכל דבר העיקר הוא התחלת הפעולה, 

משך אחר הראשית וע"ד מאמר הכתוב טוב שהרי הכל נ
אחרית דבר מראשיתו, או דעיקר הדבר בכל פעולה הוא גמר 
הפעולה ותכלית הדבר, אבל ההתחלה אין לה שום ערך 
וחשיבות כלל, והנה סדר התפילות בכל יום הוא שחרית 
מנחה וערבית כמבואר במג"א סי' תקפ"א, וי"ל דמאן דס"ל 

ם דתחלת הדבר עיקר ולא תפלת ערבית רשות טעמיה משו
סוף הדבר, ולכן מעריב דהוא בסוף הו"ל רק רשות, משא"כ 

 מאן דס"ל תפלת ערבית חובה ס"ל דסוף הדבר עיקר עכ"ד.
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, דכיון דכתיב ויוסף אברהם ויקח 
אשה ושמה קטורה, וקשה האיך חזר ולקחה אחר שכבר קיים 

וחה ל"ת, ועכצ"ל כמש"כ מצות פו"ר ולא שייך לומר עשה ד
המהרש"א דכשלקחה בפעם הראשונה שיחררה, ולכאורה לא 

לתא ן דהמשחרר עבדו עובר בעשה וכל מימהני השחרור כיו
דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני, וע"כ דס"ל אי 
עביד מהני, והטעם משום דאזלינן בתר המעשה, ולפי"ז י"ל 

בה, ולכן נתעורר דתפלת ערבית שהוא בסוף היום הו"ל חו
, ומשני דצריך לשאול כמה תפילות מתפלל אדם בכל יום

להתפלל ג' תפילות בכל יום דגם תפילת ערבית הוא חובה 
 ולא רשות ודו"ק.
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