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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה ויאמר אלהם לכו 
וכתב בבעל  עבדו את ה' אלקיכם מי ומי ההלכים:

אמר פרעה למשה מה אתם מבקשים כל הטורים וז"ל, 
כך ללכת, וכי אתם סבורים ליכנס לארץ, מי ומי 
ההולכים, כי כולם ימותו במדבר, חוץ מיהושע וכלב, 

  .עכ"ל ןמי ומי ההולכים בגימטריא כלב ובן נו
 

כתב, אפשר לרמוז מי ומי  )דברי משה(ובספר דברי הברית 
נוטריקון משה ימות ומכניסם יהושע עיי"ש, ולכאורה צ"ב מה 
שאמר פרעה למשה, דמשום שהוא לא יכניסום לארץ ישראל, 

 עי"ז יעכבם שלא יצאו מתחת סבלות מצרים.
 

 לוהנבס"ד, עפימש"כ בספר דרש משה לפרש כוונת הבע
, היוצאים בשיירא )סי' רמ"ח ס"ד(דאיתא בשו"ע או"ח הנ"ל, 

במדבר והכל יודעים שהם צריכים לחלל שבת כי מפני הסכנה 
לא יוכלו לעכב במדבר בשבת לבדם, שלשה ימים קודם שבת 
אסורים לצאת, וביום ראשון ובשני ובשלישי מותר לצאת וכו', 
 והעולה לארץ ישראל אם נזדמנה לו שיירא אפילו בערב שבת

 כיון דדבר מצוה הוא יכול לפרוש וכו' עיי"ש. 
 

, אותו היום דישראל יצאו ממצרים )דף פ"ז:(ואיתא במסכת שבת 
חמישי בשבת היה, שהרי שבת הגדול היה בעת ההיא עשרה 
לחודש, ונקרא שבת הגדול על שם הנס הגדול, שבו ביום 
לקחו השה לקרבן פסח והקדימו לקיחתו לשחיטתו ד' ימים, 

ביום ד' שהוא י"ד לחודש, ויצאו למחרת יום ה' שהיה ונשחט 
, ובאמת צריכין ליתן טעם למה פעל עיי"ש תוך ג' ימים לשבת

הקב"ה כן והוציאן למדבר תוך שלשה ימים לשבת, דאי"ל 
מפני שהלכו לארץ ישראל וכנ"ל, שהרי באמת לא הלכו לארץ 

  .ישראל כי אם יהושע וכלב
 

וטו דקרא, שזמן הקץ היה ויש לזה שני טעמים, חדא, כפש
באותו הלילה ולא רצה הקב"ה להקדים את הקץ אף רגע אחת 
קודם זמן הגאולה, וגם לא רצה לאחרו אפילו רגע אחת, כמו 

, מגיד כיון מ"א(-)פרשה י"בשפירש"י עה"פ ויהי בעצם היום הזה 
שהגיע הקץ לא עכבן המקום אף כהרף עין וכו' עיי"ש, וגם 

ל ח"ו במצרים עוד רגע אחד מיד היו מצינו שאלו שהו ישרא
משוקעים במ"ט שערי טומאה ולא היו יוצאין לעולם, נמצא 
נראה לעין כל דזמן הגאולה היה דוקא בלילה ההוא ולא היה 

 יכול להקדימו וגם לא לאחרו. 

על שהוציאן תוך ג' ימים לשבת, כדאיתא  ש לומרטעם שני י
ישראל  בספר מגלה עמוקות טעם למה הכניס הקב"ה את

    דוקא לארץ הכנעני, מפני דשם היה אוירא מחכים ושם 
    .יוכלו להשיג את התורה כל דבר ודבר על בוריו עיי"ש

      נמצא דעיקר כניסתם לארץ ישראל הוא כדי שיוכלו 
ולהבין את התורה, וא"כ אם מותר לצאת תוך ג' ימים  ללמוד

אדם לשבת על מנת לעלות לארץ ישראל שהוא מביא את ה
לידי תורה, כש"כ וק"ו שמותר לצאת תוך ג' ימים כדי לקבל 

 התורה עצמה.
 

דפרעה וחרטומיו ידעו זמן הגאולה  רשיםוידוע מש"כ המפ
והזמן אשר יצאו מגבולו ידעו באיצטגנותם, וידע שחמשה 
    עשר בניסן הוא הזמן שמסוגלים לצאת ממצרים, שקודם 

   כך אם ישארו רק לכן אכתי לא הגיע זמן גאולתם, ולאחר 
רגע קטן ישתקעו שם לעד שיכנסו לנ' שערי טומאה, ע"כ 
ביקש לדחות את זמן צאתם שבכך ישתקעו שם לנצח, ועל כן 
אמר להם כיון דט"ו בניסן הוא יום חמישי בשבת, על כן 
צריכים הנכם להמתין עד לאחר השבת, רק בהאי פחדא הוי 

   אים לצאת יתיב, דיטענו שהולכים להכנס לארץ ואז רש
 אפילו בערב שבת. 

 
וע"כ בא ואמר להם מי ומי ההולכים לארץ ישראל, הלא 
אינכם עתידים להכנס לארץ כי כולם ימותו במדבר, וא"כ אין 
לכם צד היתר לצאת בתוך ג' ימים לשבת, והשיב לו משה 
בנערינו ובזקנינו נלך, כלומר פשיטא בנערינו הפחותים מבן 

עליהם ודאי מותר לנו לצאת תוך ג'  עשרים שהגזירה לא נגזר
ימים לשבת, אלא אפילו בזקנינו נלך, ועוד אמר בבנינו 
ובבנותנו נלך כלומר פשיטא בבנותינו שהגזירה לא נגזר על 

, אלא אפילו ס"ד(-)פרשה כ"והנשים כמו שפירש"י פרשת פנחס 
  .בבנינו נמי נלך

 
 יון וכדי שלא יאמר פרעה למה באמת ילכו זקנינו ובנינו כ

א"כ אסור להם לצאת למדבר תוך ישראל, דלא יכנסו לארץ 
   ימים לשבת, לזה בא משה כמתרץ בנתינת טעם  שלושה

ואמר כי חג ה' לנו, כמו שכתב הרבינו בחיי דהיינו חג 
  השבועות יום מתן תורה יהיה לנו, ואם מותר לצאת כדי 

     ל שכןלכנוס לארץ ישראל שהוא מקום ללמוד תורה, מכ
עכ"ד הדרש  ,שמותר לצאת לקבל התורה עצמה ל וחומרקו

 משה עיי"ש. 



 

 ב 

הביא מש"כ בתשובת הריב"ש  )סי' רמ"ח(והנה הבית יוסף או"ח 
וז"ל, שאלת על היוצאים בשיירא במדבר והכל יודעים  )סי' י"ז(

שהם צריכים לחלל שבת כי מפני הסכנה לא יוכלו לעכב 
ידם שלא יצאו במדבר לבדם בשבת, ולכן אם ראוי למחות ב

בשיירא במדבר, תשובה, דבר זה מתורת הרז"ה למדנו, שנתן 
טעם בההיא דאין מפליגין בספינה ואין צרין על עיירות של 
עכו"ם פחות מג' ימים קודם השבת מכיון  דמקום סכנה הוא, 
וכל ג' ימים קודם לשבת קמי שבתא מקרי ונראה כמתנה 

בפני פיקוח  לדחות את השבת, משום שאין לך דבר שעומד
נפש, וה"ה למפריש במדבר וכל מקום סכנה שאדם עתיד 

 לחלל בו את השבת עיי"ש.
 

שכתב דהרז"ה אזיל בזה  )סי' צ"ז(ועיין בשו"ת חת"ס ח"ו 
פליגי הרז"ה והרמב"ן  )דף ק"ל:(לשיטתו, דבפרק ר"א דמילה 

בהאי ינוקא דאשתפיך חמימא בשבת קודם המילה, דהרז"ה 
ן דאח"כ יסתכן ונצטרך לחלל לו שבת ס"ל דאין למולו כיו

להחם חמין, והרמב"ן ס"ל דאין למצוה אלא מקומה ושעתה 
ועכשיו מילה דוחה שבת ואין לנו לחוש שמא יסתכן, ואם 
יסתכן פיקוח נפש הוא דדוחה שבת, וע"כ הרז"ה דס"ל התם 
דשבת עצמו דוחה המצוה משום דהוה כמתנה לחלל שבת 

תיה נמי אין מפליגין בספינה אח"כ בפיקוח נפש, ולזה לשיט
 מחשש שיבוא לידי סכנה ויצטרך לחלל שבת עיי"ש.

 
, )ח"א סי' כ"א(הביא מש"כ התשב"ץ  )פרשת לך(ובספר תורת נתנאל 

דאסור ג"כ למול מילה שלא בזמנה ג' ימים קודם השבת, כיון 
דעד שלשה ימים הוא מסוכן, ושמא צריך לחלל שבת עליו, 

, שהחסידים )דף ל"ח.(במסכת נדה  והביא ראיה ממה דמבואר
הראשונים היו מחשבין שיולדו בניהם בחול ולא בשבת 
עיי"ש, ומוכח דאף היכא דאירע לידה אישתרי לה איסורי 
שבת גבה, עכ"ז צריכין לראות שלא יגיע לידי כך, והביא 

שמפרש הקרא איש אמו ואביו  )אות תקס"ה(מש"כ בספר חסידים 
, דהכוונה שאם תרצו לזכות תיראו ואת שבתותי תשמורו

בבנים צדיקים שיהיו מורא אביהם עליהם אזי ואת שבתותי 
תשמורו, רצ"ל שיראו לשמור השבת בלידתן, והיינו כחסידים 
הראשונים הנ"ל, והמפ' דפליגי על הרז"ה צ"ל דמהך קרא לא 
תקשי ליה, דלא קאי לדרשה הנ"ל, אלא להא דאחז"ל במסכת 

כיבוד אב ואם דוחה שבת, תלמוד  , יכול יהא)דף ה:(יבמות 
לומר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, כולכם 

 חייבים בכבודי עיי"ש.
 

הביא מש"כ הרמב"ם בהל' ממרים  )סי' ר"מ(והנה הטור ביור"ד 
אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו ומתיירא  ,)פ"ו הי"א(

לכבדו,  ממנו, והטור ס"ל דכיון שהוא רשע אינו מחוייב
הניח להם  ,)דף צ"ד:(ומביא ראיה מהא דאיתא במסכת ב"ק 

)דבר הניכר לרבים זו היא שגזל פלוני וטלית וכל דבר המסויים אביהם פרה 

אקרי  ,חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם, ופריך, והניח ליורשיו(
לא עשה מעשה  זהו)כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך 

, כדאמר רב פנחס בשעשה תשובה, ומשני ,בכבודו( ן חייביןנואי ועמ
, ומשמע דכ"ז שלא עשה וכו' עיי"ש בשעשה תשובה הכא נמי

, )סי' ר"מ ס' י"ח(תשובה אין חייבין בכבודו, וכ"פ הרמ"א ביור"ד 
)פרשת ובספר תורת נתנאל  )עיין בחזקוני בפ' קדושים(ולפי"ז הקשו המפ' 

אביו אם אמר לו , דלמ"ל קרא להורות דא"צ לשמוע ללך(
לחלל השבת, תיפוק ליה דאי נימא דהבן ישמע לאביו לחלל 
שבת הרי הבן אינו בר חיובא ומחייב המשלח, דלא שייך בזה 
לומר דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, דהרי הוא 
מחויב לשמוע דברי אביו, וכיון דאביו מחויב על עשיית בנו, 

א רשע, ואנן קיי"ל דאם הרי האב אינו עושה מעשה עמך והו
היה אביו רשע דאינו מחויב לשמוע לו ואינו חייב בכבודו, 

 ובלאו הקרא ידעינן  דאין צריך לשמוע לו עכ"ק.
 

 )עיין בספר חומת אנך פרשת קדושים, ובספר דבש לפי מערכת א'(אך כבר תירצו המפ' 
דקרא אתיא להיכא דהבן קיבל על עצמו תוספת שבת, 

לו אביו לחלל את השבת, דאין אביו רשע ובאותה השעה אמר 
בכך כיון שאצלו עדיין אינו שבת עכ"ד עיי"ש, אך כ"ז א"ש 
להשיטות דס"ל תוספת שבת דאורייתא, משא"כ להשיטות 

 דס"ל תוספת שבת דרבנן לא שייך לאוקמי קרא בהכי.
 

ולכאורה יש להוכיח דתוס' שבת דאורייתא, דכתיב בפרשת כי 
ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את  ,י"ג(-)פרשה ל"אתשא 

אעפ"י שתהיו רדופין רשיז"ל וז"ל, כתב ו ,שבתתי תשמרו וגו'
וזריזין בזריזות המלאכה, שבת אל תדחה מפניה, כל אכין 
ורקין מיעוטין למעט שבת ממלאכת המשכן עיי"ש, והקשו 
המפ' דלמ"ל קרא ע"ז, הא בלא"ה לא דחי משום דשבת הוי 

משכן הוי רק עשה וקיי"ל דאין עשה עשה ול"ת, ומלאכת ה
 .דוחה לתו"ע עכ"ק

 
, דהא דאיצטריך קרא דאין מלאכת המשכן דוחה שבת אך י"ל

יישב ל (שם)לפימש"כ הפנים יפות טעמא אחרינא אית בה, 
קושית הרמב"ן שתמה על מה שכתב רשיז"ל דאך את שבתותי 
אתיא למעט מלאכת המשכן בשבת, דאדרבה אך משמע 

ו עצמה, שבכל דבר המיעוט הוא בדבר למעט במצוה ז
הכתוב, והכא תיבת אך כתיב גבי שבת וא"כ הול"ל שתדחה 

  .מלאכת המשכן את השבת עיי"ש
 

דאיתא , לפי"מ וכתב הפנים יפות לפרש דברי רשיז"ל
אמר עה"פ ויכל אלהים ביום השביעי,  ט(-)פרשה יבבראשית רבה 

רגעיו לא תיו ועלא בשר ודם שאינו יודע  מעון בן יוחאי,ש' ר
, אבל הקב"ה שהוא מחול על הקודשולא שעותיו, הוא מוסיף 

עיי"ש, יודע רגעיו ועתיו ושעותיו נכנס בו כחוט השערה 
אעפ"י שדרשו חז"ל דצריך להוסיף מחול על ולפי"ז י"ל ד

לא הוצרכו להוסיף תוספת במלאכת המשכן הקודש, מ"מ 
לשבות שבת, וז"ש אך את שבתותי תשמורו רצ"ל שתזהרו 

ממלאכת המשכן כשביתת הקב"ה שהיה בלי תוספת, ועפי"ז 
א"ש דלענין מלאכת המשכן בשבת עצמה לא איצטריך קרא 



 

 ג 

דפשיטא הוא דאינו דוחה דאין עשה דוחה לתו"ע, אלא דקרא 
אתי להורות דרק בשבת עצמו ימנעו ממלאכת המשכן ולא 

עכ"ד, וכ"כ בספר מעשה בתוספת שבת וע"ז קאי המיעוט 
 .)פרשת ויקהל(ובנועם מגדים  )פ' ויקהל(עה"ת רוקח 

 
 א"ש זהכתב, דכל  )ח"א סי' כ"ד אות ה'(ומו"ר בספר שו"ת בנין צבי 

דאורייתא, אז י"ל הוא מתוספת שבת ס"ל דחיוב  ירק א
דהקרא אתיא דבמלאכת משכן אינו צריך להוסיף מחול על 

ומה"ת אין צריך דתוספת שבת דרבנן,  י ס"להקודש, משא"כ א
לומר דהקרא אתיא דבמלאכת המשכן לא שייך  כא"להוסיף, 

 .אינו צריך להוסיף, כיון דמה"ת ליכא דין הוספה עיי"ש
 

ובספר חוט המשולש בשער  )פרשת בהעלותך(ובספר נפש יהונתן 
כתבו ליישב קושיא הנ"ל,  )פרשת ויקהל(ובפנים יפות  )פ' תרומה(הקטן 

"ה מעקה, דהקשו דלמאי ד )דף ל"ד.(קידושין  'עפי"ד התוס' במס
איצטריך לומר דמעקה ואבידה ושילוח הקן הוה מצות עשה  
שלא הזמן גרמא ונשים חייבות, הא בלא"ה חייבות דבכולהו 
איכא לא תעשה , וכתבו די"מ דאי מטעם לא תעשה  א"כ 

כשהיה להם לקיים עשה המנגד ללא תעשה  היה הלא תעשה  
מ' לומר דשייכי גם נדחית מפני העשה, ומשו"ה איצטריך בג

בעשה, ומעתה הו"ל לא תעשה ועשה ואינן נדחין מפני עשה 
דאין עשה דוחה לא תעשה ועשה עיי"ש, ולפי"ז א"ש, דאה"נ 
גבי אנשים שמצווים בשבת על לא תעשה ועשה לא איצטריך 
קרא להזהיר על מלאכת המשכן, אבל לגבי נשים שאף המה 

בה' בית הבחירה  מצווין על מלאכת המשכן, וכמש"כ הרמב"ם
, סד"א דלגבייהו ידחה מצות שבת דהא ליתנהו בעשה )פ"א הי"ב(

דשבתון דהו"ל מצות עשה שהזמן גרמא, ולדידהו צריכין קרא 
 לומר דעכ"ז לא תדחה השבת מפניה עכ"ד.

 
עה"פ ובכל  י"ג(-)פרשה כ"גולכאורה יש להעיר, דבפרשת משפטים 

ל וז"ל, לעשות אשר אמרתי אליכם תשמרו וגו', כתב רשיז"
כל מצות עשה באזהרה, שכל שמירה שבתורה אזהרה היא 
במקום לאו עכ"ל, וכתב שם החזקוני ובשפתי חכמים, דלכן 

, לפי שכל עשה יש רינן בכל מקום דעשה דוחה לא תעשהאמ
וא"כ הוה ליה תרתי, עשה ולא תעשה, , בו ג"כ לא תעשה

 ורשיז"ל .משום הכי דוחה את לא תעשה גרידא עיי"ש
עה"פ את כל הדבר אשר אנכי מצוה  א(-)פרשה י"גבפרשת ראה 

אתכם אתו תשמרו לעשות וגו' כתב וז"ל, ליתן לא תעשה על 
עשה האמורים בפרשה שכל השמר לשון לא תעשה  הוא אלא 

)פרשת וכ"כ הרמב"ן  .שאין לוקין על השמר של עשה עכ"ל

 דהוי לאו שבכללות, דאל"כ היה לוקין על כל עשה משפטים(
 )דף י"ז( אש השנהעמ"ס ר רי אבןשבתורה עיי"ש, ועיין בטו

שכתב, דלהרשב"א דס"ל דבכל מצות עשה  איכא לאו דבל 
תגרע, הא דאין לוקין על מצות עשה  משום דהוי לאו שאב"מ 

שכתב  )ח"ב סי' ד'(עיי"ש, ועיין בשו"ת שואל ומשיב מהדו"ג 
ב דבאם יקיים העשה שבו שו או הניתק לעשהדהוי כמו ל

 ליכא לאו עיי"ש. 

הקשה על קושית הר"י  )דף ל"ד.(והנה המהרי"ט במסכת קידושין 
דבמעקה אין נשים מוזהרות והאיכא לאו, וז"ל, וא"ת אבידה 
ושילוח הקן לאו הניתק לעשה הוא ואין לוקין, ומצות לא 
תעשה  נפקא ליה לקמן מאיש או אשה אשר יעשו מכל חטאת 

קן לעשה, וי"ל דמעקה אית האדם, והני לא מקרי חטאת שנת
ביה לאו גמור ולוקין עליה לכך הוצרך הר"י לתרץ וכו' 

)חיור"ד ח"א סי' עיי"ש, והוכיחו האחרונים עיין בשו"ת בית יצחק 

דהמהרי"ט ס"ל דבלאו שאין לוקין עליו י"ל דנשים  פ"ה אות א'(
)ח"ב אין מוזהרות עליה עיי"ש, ועיין בפרמ"ג בפתיחה כוללת 

כתב דנשים פטורות מלאו שאב"מ דבקרא כתיב אשר ש אות י"ב(
דדוקא  )דף ל"ה.(יעשו, וכן משמע מלשון רש"י במסכת קידושין 

בעונש מלקות השוה הכתוב אשה לאיש עיי"ש, וכ"מ ברש"י 
ד"ה עבדים עיי"ש, ועיין בספר מנחת  )דף קל"א:(מסכת חולין 

 , ולפי"ז נשים פטורות על לאו דתשמרו. )מצוה ח'(חינוך 
 

לחדש  )ח"א סי' נ"ז אות ד'(ולפי"ז כתב מו"ר בשו"ת בנין צבי 
דבנשים לא אמרינן עשה דוחה לא תעשה, לפי"ד החזקוני 
הנ"ל דעשה דוחה לא תעשה  הוא מטעם דבכל עשה איכא גם 
הלא תעשה דתשמרו, וכיון דאין לוקין על לאו דתשמרו, נשים 

שה דוחה פטורות מלאו דתשמרו, ושוב לא אמרינן גבי נשים ע
לא תעשה, עיי"ש שמיישב בזה כמה קושיות, ועיין בשו"ת 

ולפי"ז הדקל"ד למ"ל קרא דבנין  .)ח"א סי' י"ב(מקדשי השם 
המשכן אינו דוחה שבת, הא לאנשים לא צריך קרא דהלא שבת 
הוא עשה ולא תעשה  ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה, ואין 

אכת המשכן, לומר דצריך קרא לנשים שגם המה מצווין על מל
וליתנהו בעשה דשבתון דהו"ל מצות עשה  שהזמן גרמא, 
ולדידהו צריכין קרא לומר דעכ"ז לא תדחה השבת מפניה, 
דז"א, דהא לגבי נשים לא אמרינן עשה דוחה לא תעשה, ולפי"ז 

 קשה למ"ל קרא דבנין המשכן אינו דוחה שבת.
 

-רי פרשה ט"ז)בפרשת אח, האזרח )דף כ"ח.(אך י"ל, דאיתא במסכת סוכה 

כ"ט כתיב והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא 

לרבות את הנשים האזרחיות שחייבות  תעשו האזרח והגר הגר בתוככם(
 ,בעינוי, ופריך הגמ' למ"ל קרא מדרב יהודה אמר רב נפקא
א דאמר רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי ר' ישמעאל, אמר קר

איש או אשה השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה, 
)שהצריך הכתוב להתחיל ולהתענות ומשני, לא נצרכא אלא לתוספת עינוי 

, סד"א הואיל ומיעט רחמנא לתוספת עינוי מעונש מבעוד יום(
)דכתיב בעינוי בעצם היום הזה על עצמו של יום ענוש כרת ואינו ענוש כרת על ומאזהרה 

, לא נתחייבו נשים כלל קמ"ל וי ומאזהרה נמי אימעוט ביומא דף פ"א.(תוספת עינ
עיי"ש, חזינן דנשים חייבות בתוס' עינוי ביום הכיפורים, אף 
דהוי רק לאו הבא מכלל עשה וליכא מלקות, ולפי"ז כתב 

דילפינן מזה לכל מקום דנשים  )שם(בספר שו"ת בית יצחק 
י"ל דנשים חייבות  מוזהרות אף באיסור גרידא עיי"ש, ולפי"ז

על לאו דתשמרו, ולפי"ז י"ל דגם גבי נשים אמרינן עשה 
דוחה לא תעשה, ולכן שפיר צריך קרא דבנין המשכן אינו 

 דוחה שבת.



 

 ד 

איתא, ר' עקיבא אומר, כל היוצא מפיו יעשה  )פרשת מטות(ובספרי 
ואשה כי תדור נדר, מקיש אשה לאיש, מה איש עובר בבל יחל 

ה עובר בבל יחל ובל תאחר עיי"ש, והנה ובל תאחר, כך אש
בל תאחר הוי לאו שאין בו מעשה וליכא מלקות, ולפי"ז שמע 
מינה גם מכאן דאשה חייבות באיסור גרידא, ולפי"ז כתב 

, דזה אי נשים חייבות באיסור )שער ד' אות ב'(בספר שערי ציון 
גרידא או לא, תליא אי אמרינן שני כתובים הבאים כאחד 

אין מלמדין, דאי אמרינן דאין מלמדין ליכא  מלמדין או
למילף לכל מקום מתוס' עינוי דיוהכ"פ דחייבות אף באיסור 
גרידא, משום דתוס' עינוי ובל תאחר הוי שני כתובים ואין 
מלמדין, משא"כ אי ס"ל דשני כתובים מלמדין שפיר ילפינן 
מתוס' עינוי ובל תאחר דנשים חייבות אף באיסורא גרידא 

 עיי"ש.
 

היוצא לנו מזה, דאי ס"ל שני כתובים הבאים כאחד מלמדין, 
ילפינן מתוס' עינוי ובל תאחר דנשים חייבות אף באיסורא 
גרידא, ונשים חייבות בלאו דתשמרו, וגם גבי נשים אמרינן 
עשה דוחה לא תעשה , משא"כ אי ס"ל דשני כתובים הבאים 

רידא, כאחד אין מלמדין, אמרינן דנשים פטורות באיסורא ג
ופטורות מלאו דתשמרו, וי"ל דגבי נשים לא אמרינן עשה 

 דוחה לא תעשה.
 
מה דבתם רעה הביא יוסף אל  ,ז(-)פ"דאיתא במד"ר בראשית ו

אביו, ר' מאיר אומר חשודין הן על אבר מן החי וכו' עיי"ש, 
דהשבטים לא   )דף ק"נ(וכתב בספר שמע יעקב פרשת וישב 

מסכת וס"ל כריש לקיש באכלו אבמה"ח אלא חצי שיעור, 
חולין מסכת דחצי שיעור מותר מה"ת, וכדאיתא ב )דף ע"ד.(יומא 

אבר מן החי צריך כזית, מאי טעמא אכילה  ,אמר רב ,)דף ק"ב.(
כתיבה ביה, ובפחות מכזית פטור, אבל לריו"ח דס"ל דחצי 
שיעור אסור מה"ת, אפילו בפחות מכזית איכא איסורא ככל 

חלק עליהם יוסף משום דס"ל כריו"ח  איסורין שבתורה, ולכן
 דחצי שיעור אסור מה"ת עיי"ש.

 
ולכאורה צ"ב דהלא קיי"ל כריו"ח דחצי שיעור אסור מה"ת, 
וא"כ אמאי אכלו השבטים ח"ש אבמה"ח דהוא שלא 

כתב דבאבר  )סי' ס"ב(דהנה הפמ"ג חיור"ד  ,כהלכתא, והנבס"ד
ם במה מן החי י"ל דח"ש מותר עיי"ש, ולפי"ז צדקו השבטי

שאכלו אבמה"ח, דכיון דלא אכלו רק ח"ש, ובאבמה"ח י"ל 
דח"ש מותר, אך לפי"ז צ"ב מה היתה סברת יוסף שהוציא 

 דבה על השבטים, הלא באבמה"ח אמרינן דח"ש מותר.
 

כתבנו סברת מחלקותם,  דהנה י"ל  (טתשס" פרשת אחרי)ובחידושינו 
וס' הטעם דבאבמה"ח אמרינן דח"ש מותר, עפי"מ שכתבו הת

ד"ה האוכל נבילה וכו' וז"ל, מתוך  )דף כ"ג.(שבועות מסכת ב
פ"ה משמע דאיירי אפילו בנתנבלה ביוהכ"פ וכו', והטעם 
דאיסור יוה"כ לא חל לא מחיים ולא לאחר מיתה, משום דאית 
ביה איסור עשה דאינו זבוח, דכתיב וזבחת ואכלת, מה שאתה 

יצב"א לא זובח אתה אוכל אבל מה שאי אתה זובח לא, ולר
נראה פי' זה, דא"כ למ"ד בהמה בחייה לאיברים עומדת היכי 

 מצי חייל איסור אבמה"ח על איסור עשה דשא"ז וכו' עיי"ש.
 

ובמקנה קידושין כתבו  )דף ק"ג(חולין עמ"ס אך בראש יוסף 
לתרץ, דכיון דלא משכחת לעולם איסור אבמה"ח רק בקדים 

 פשראי חל דהא אלו איסור עשה דשא"ז, ע"כ דגזיה"כ הוא ד
)ח"א בענין אחר עיי"ש, ולפי"מ שכתב הפמ"ג בפתיחה כוללת 

דגבי איסור בב"ח אמרינן דח"ש מותר מה"ת דכיון  אות ט"ז(
דהוה חידוש לא ילפינן לה מכל חלב עיי"ש, וכיון דאיסור 

דבאמת לא הו"ל לחול אעשה דשא"ז  ,אבמה"ח הוה חידוש
א שחידשה תורה דאין איסור חל על איסור, רק חידוש הו

באבמה"ח דחל, וכיון דהוה חידוש לא ילפינן לה מכל חלב 
 ולכן באבמה"ח אמרינן דח"ש מותר.

 
כתב לתרץ קושית  )ח"א סי' ק"ל(אמנם בשו"ת יהודה יעלה חיור"ד 

בישוב  )סי' ס"ו(התוס' הנ"ל, עפימש"כ בשו"ת נובי"ת חאו"ח 
יקר ילפינן ליה דכיון דטעם כע )סי' קי"ח סק"ח(דברי הש"ך ביור"ד 

או ממשרת או מגעולי מדין, היינו באיסורים דכוותייהו לבד 
שהם לאוין שיש בו מלקות, אבל חלב טמאה שהוא לאו הבא 
מכלל עשה, או דנפקא ליה מרבויא דאת הגמל שאין בו 
מלקות, לא אמרינן ביה טעם כעיקר מה"ת דמהי תיתי, מגעולי 

ור אבמה"ח דהוא מדין וממשרת אין ללמוד עיי"ש, א"כ איס
איסור שיש בו מלקות ואמרינן ביה טעם כעיקר מה"ת, א"כ 
הו"ל איסור מוסיף על איסור עשה דאינו זבוח, דלא אסור ביה 

 מה"ת טעמו ולא ממשו עכ"ד.
 

ולפי"ז י"ל דיוסף והשבטים פליגי בזה, דיוסף ס"ל טעם 
כעיקר מה"ת, וי"ל דלכן חל איסור אבמה"ח על איסור עשה 

וי"ל דגם ולפי"ז איסור אבמה"ח לא הוי חידוש, וח, דאינו זב
באמה"ח אמרינן דחצי שיעור אסור, משא"כ השבטים ס"ל 
דטעם כעיקר הוא מדרבנן, והא דאיסור אבמה"ח חל על 
איסור עשה דאינו זבוח, כמש"כ הראש יוסף הנ"ל דגזירת 
הכתוב הוא דחל כיון דא"א בענין אחר, והו"ל איסור אבמה"ח 

 ידוש אמרינן דחצי שיעור מותר.חידוש, ובח
 

ד"ה לטעם כעיקר כתב, דכיון דנזיר  )דף צ"ח:(ובמסכת חולין 
וגיעולי עכו"ם הוה ב' כתובים הבאים כאחד, ואין למדין ממנו 

מה שפלפל בזה  )סי' צ"ח סק"ב(טעם כעיקר עיי"ש, ועיין בפלתי 
דלכן טעם כעיקר לאו דאורייתא משום דשני כתובים הבאים 

ן מלמדין, אבל אי ס"ל דשני כתובים הבאים כאחד כאחד אי
 מלמדין, ס"ל טעם כעיקר דאורייתא עיי"ש.

 
דהטעם שנענש משה רבינו  )סוף אופן קצ"ג(ואיתא במגלה עמוקות 

ולא זכה ליכנס לא"י, הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, כיון 
דעיקר הגורם במכירת יוסף היה לוי, ומשה בא משבט לוי לכן 

ע"ה על חטא לוי עיי"ש, ]ועיין בשער החצר בינו רה נענש מש



 

 ה 

שכתב דאע"ג דגם שמעון היה בעצת המכירה עם לוי,  )סי' תל"ז(
מ"מ משמעון כבר נפרע ממנו יוסף בעצמו, כמו שנאמר ויקח 

שה מאתם את שמעון וגו' ולוי לא נענש עוד ע"ז, לכן נענש מ
 ע"ה שלא נכנס לא"י עיי"ש[.בינו ר
 

"ל, דכשביקש פרעה למונעם מלצאת ג' ובזה יבואר רמז הנ
ימים קודם השבת, ועי"ז יעכבם שלא יצאו לעולם ממצרים 
דידע דאם ישארו רק רגע קטן ישתקעו שם לעד שיכנסו לנ' 
שערי טומאה, וחשש שמא לא ישגיחו בדבר משום דמשה 
ס"ל דאין ליזהר ג' ימים קודם השבת מלבוא לידי פיקוח נפש 

מי ומי ההולכים, הלא אתם אין בשבת, ע"כ אמר להם ראו 
 עתידין ליכנס לארץ, שכן משה ימות ויהושע מכניס, והטעם

בשביל חטא דמכירת יוסף, דהצדק הוא עם יוסף דטעם כעיקר 
מה"ת, ומינה דשני כתובים הבכ"א מלמדין, ולפי"ז גם גבי 
נשים אמרינן עשה דוחה ל"ת, וי"ל דלכן צריכין קרא דבנין 

, ומעתה י"ל דתוספת שבת דרבנן, המשכן אינו דוחה שבת
ומעתה אי אפשר לאוקמי הקרא איש אמו ואביו תיראו, היכא 
דאמר לו אביו לחלל את השבת בזמן תוספת שבת, וע"כ 
דקרא אתיא להא דחסידים הראשונים כמש"כ בספר חסידים, 

דצריך למנוע מקמי שבתא מלהגיע למקום סכנה ומעתה מוכח 
 בדין שתצאו ביום הזה ממצריםשידחה שבת עבורו, וא"כ אין 

 ודו"ק.
 

**** 
 

ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה ויאמר אלהם לכו 
עבדו את ה' אלקיכם מי ומי ההלכים: ויאמר משה 
בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותינו בצאננו 

יאמר אלהם יהי כן ה' ובבקרינו נלך כי חג ה' לנו: ו
ה עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ראו כי רא

 נגד פניכם: 
 

לבאר פסוקים הנ"ל, עפי"מ  )בפרשתן(וכתב בספר ברית שלו' 
, ר' )דף ט"ו:(ובמסכת ביצה  )דף ס"ח:(דאיתא במסכת פסחים 

אליעזר אומר אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה או 
יושב ושונה, ר' יהושע אומר חלקהו, חציו לאכילה ושתיה 

הם מקרא אחד דרשו, וחציו לבית המדרש, א"ר יוחנן ושני
כתוב אחד אומר עצרת לה' אלקיך, וכתוב אחד אומר עצרת 
תהיה לכם, הא כיצד, ר' אליעזר סבר או כולו לה' או כולו 
לכם, ור' יהושע סבר חלקהו חציו לה' וחציו לכם עיי"ש, והנה 
מתחלה אמר משה לפרעה, כה אמר ה' אלקי ישראל שלח את 

דכוונתם לחגוג במדבר  עמי ויחגו לי במדבר, והבין פרעה
באופן שיהא כולו לה', וכשיטת ר' אליעזר, וכאמרו שלח עמי 

בנערינו ויחוגו לי במדבר, אך עתה כשאמר לו מרע"ה 
נלך, והלא נשי לאו בני תורה  ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותינו

הם ואינם בכלל כולו לה' להיות יושב ושונה כל היום, וע"כ 
ן צרכי החג במאכל ובמשתה, וכר' שנתכוין ליקח הנשים להכי

יהושע דס"ל חציו לד' וחציו לכם, ולכן עתה סירב פרעה 
לשלחם, והשיבם לאמר ראו כי רעה נגד פניכם, דאיתא 

עה"פ וזריתי פרש על פניכם פרש  )דף קנ"א:(במסכת שבת 
חגיכם, אלו בני אדם שמניחים דברי תורה ועושים כל ימיהם 

רעה אתם רוצים גם לשמוח כחגים עיי"ש, וזה שאמר לו פ
ולהתענג לקיים גם חציו לכם, ראו כי רעה נגד פניכם רצ"ל 
שיקויים בכם וזריתי פרש על פניכם, וע"כ אמר לכו נא 
הגברים ועבדו את ה' רצ"ל שהוא חג כולו לה' ולא תצטרכו 
לנשים ללכת אתכם עכ"ד, ועיין בתורת משה מהחת"ס זצ"ל 

 עה"פ יהי כן ה' עמכם. 
 

לבאר מדוע כשסבר פרעה שיעשו כולו לה' הוי ניחא וצריך 
בנערינו ובזקנינו נלך ליה בהכי לשלחם, אך כשאמר מרע"ה 

נלך, ותפס השיטה כר' יהושע לקיים שמחת  בבנינו ובבנותינו
יו"ט ע"י חציו לה' וחציו לכם, אז שינה פרעה את טעמו ולא 

 נחה דעתו לשלחם לחוג במדבר, וצ"ב. 
 

)ח"א בפתיחה השמן והלבונה נחה חדשה על המצות והנבס"ד, דבספר מ

, דרש ר' שמלאי, )דף כ"ג:(הקשה, דאיתא במסכת מכות  אות ד'(
שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות 

)שבכל יום מזהירים עליו שלא וששים וחמשה לאוין כמנין ימות החמה 

אדם , ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של לעבור(
, אמר רב המנונא מאי קרא, תורה צוה )דכל אבר ואבר אומר לו עשה מצוה(

)והיינו לנו משה מורשה, תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי 

)הרי , אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דכתיב תורה צוה לנו משה(

עיי"ש, ולפי"ז לר"א ולר"י דפליגי בשמחת יו"ט,  שית מאה ותליסרי(
דשמחת יו"ט רשות ור"י ס"ל דשמחת יו"ט חובה,  דר"א ס"ל

ואין לומר א"כ לר"א בצר ליה מצוה, ולר"י טפי ליה מצוה, 
דהקרא א"ש אפילו לר"א דמודה שמצוה להקריב שלמים 
בזמן הבית משום קרא דושמחת בחגך, דנראה להדיא 

דלר"א גם בזמן שבית המקדש היה  ה"ב(-)פ"ומירושלמי פסחים 
שות, ומ"ע של ושמחת בחגך ליתא לר"א קיים שלמי שמחה ר

אהא דאיתא שם,  ,)דף ג.(סוטה מסכת בכן הקשו התוס' וכלל, ]
וקנא את אשתו רשות דברי ר' ישמעאל, ר' עקיבא אומר 
חובה, לה יטמא רשות דברי ר' ישמעאל ר' עקיבא אומר 
חובה, לעולם בהם תעבודו רשות דברי ר' ישמעאל ר' עקיבא 

תימה לרבי, וכי  )ד"ה רבי ישמעאל(התוס'  אומר חובה, והקשו שם
תרי"ג מצות נאמרו  )דף כ"ג:(לית להו הא דאמרינן בשלהי מכות 

למשה מסיני, וכי לר' ישמעאל דאמר רשות בצר להו, או לר' 
  עיי"ש[ עכ"ק.עקיבא טפי להו 

 
, הקינוי, ר' )רפ"ק דסוטה(וכתב לתרץ, עפי"מ דגרסינן בירושלמי 

)לקנאות את אשתו אם רואה שנסתרת עם עזר חובה יהושע אמר בשם ר' לי

)אם ירצה רשאי לקנאות ואינו עובר על לא אמר רשות  )דידיה(, ר' יושוע שכיניה(

, אמר ר' ליעזר בן ר' יוסי קומי ר' יסא, אתיא תשנא את אחיך בלבבך(
דר' ליעזר כבית שמאי ודר' יהושע כבית הלל, דר' ליעזר 

אדם את אשתו אלא א"כ מצא כב"ש, דב"ש אומרים לא יגרש 



 

 ו 

, )דברים מכוערין בפריצות(בה דבר ערוה, מצא בה דברים כאורין 
לגרשה אינו יכול שלא מצא בה ערוה, לקיימה אינו יכול 

)לקנאות כדי שמצא בה דברים כאורין, לפום כן הוא אומר חובה 

 וכו', ודר' יהושע כב"ה, דב"ה שלא תבא לידי איסור או שיתברר על ידי מים(
)שרפה על ידי אור או על ידי מלח יכול אומרים אפילו הקדיחה תבשילו 

)דאם נמצאו בה דברים מכוערים יגרשנה דלא , לפום כן הוא אומר רשות לגרשה(

 )דף ג.(עכ"ד הירושלמי, מובא בתוס' סוטה  יהא אלא הקדיחה תבשילו(
ד"ה ר' ישמעאל, נמצא דיש כאן פלוגתא דר"א ור"י בענין 

"א וקנא הוי בכלל מ"ע, ולר"י ליכא שום מצוה, המצות, דלר
ומעתה י"ל דר"א דס"ל וקנא את אשתו חובה, הרי ס"ל שפיר 
דשמחת יו"ט הוא רשות, ור' יהושע דס"ל דשמחת יו"ט מצוה 

 הרי ס"ל דוקנא את אשתו רשות וא"ש עכ"ד.
 

במתני', שנים ששילחו  ה"ה(-)פ"טואיתא בירושלמי מסכת גיטין 
ונתערבו, נותן שניהן לזו ושניהן לזו,  )בשמותיהן( שני גיטין שוין

, )דלא ידעינן דמאן ניהו(לפיכך אם אבד אחד מהן הרי השני בטל 
ובגמ', ר' אליעזר בי ר' יוסי בעא קומי ר' יוסי, כמה דאת אמר 
גט אחד פסול בשתי נשים, ודכוותה והוא שני גיטין פסולין 

ב' נשים ששמותיהן שוין  היו לו )כי היכי דתנן )דף כ"ד:(בב' נשים 
ואמר ללבלר כתוב ולאיזה שארצה אגרש, פסול לגרש בו 
דהו"ל ככותב גט אחד לשתי נשיו דפסול דכתיב וכתב לה ולא 
  לה ולחברתה, ה"נ נאמר הכותב שני גיטין לאשה אחת 
באיזה שירצה יגרשנה פסולים דאין אחד מהם מבורר איזה 

       , וכן הוא דשניהן פסולין()מהם נכתב לשם גירושין(, א"ל וכיני 
שנים ששילחו שני גיטין שוין ונתערבו  )במתניתין(א"ל והא תנינן 

. תמן זו )אע"ג דהו"ל שני גיטין לאשה אחת(נותן שתיהן לזו ושתיהן לזו 
)כלומר הך דהכא כרות לשמה וזו כרות לשמה תערובת היא שגרמה 

איזהו הוא לפיכך נותנין לה שניהן דממ"נ זכתה גט של כל אחת נכתב לשמה אלא שאין אנו יודעין 

, ברם הכא לא זה כרות לשמה ולא זה בגט שנכתב לשמה והשני כמאן דליתא(
)אבל הכותב שני גיטין לאשה אחת לא נכתב אחד מהן בבירור לשם גיטה הלכך כרות לשמה 

 .שניהן פסולין(
 

עם וז"ל, וקשה הא אין הט  )ד"ה כמה דאת אמר(וכתב השירי קרבן 
בהך דאומר ללבלר משום דהו"ל גט לב' נשים, רק משום דאין 

, וי"ל דראב"י פליג וסובר )דף כ"ד:(ברירה, וכ"ה בבבלי ריש פ"ג 
שאין הטעם משום דאין ברירה וכו', אך קשה, האומר ללבלר 
לא דמי כלל לכותב לב' נשים, דהא לעולם אינו כותב אלא 

בר למפרע שלא לאשה אחת, ולמ"ד יש ברירה הרי הוברר הד
נכתב אלא לאשה אחת, וי"ל קסבר ראב"י דלהא לא צריך קרא 
שאין כותבין גט אחד לשתי נשים כאחד, דגט מצוה הוא, ואין 

 )דף ח(עושין מצות חבילות חבילות כמפורש בבבלי סוטה 
)דלה ולא דמדאורייתא אסור עיי"ש בתוס', וא"כ ע"כ לומר דקרא 

י למעט האומר ללבלר וכו', ונראה את לה ולחברתה עיין גיטין פ"ז.(
דתנן חמשה שכתבו  )בירושלמי שם(דהיינו טעמא דסיפא דמתניתין 

כלל בתוך הגט איש פלוני מגרש פלונית ופלוני פלונית 
והעדים מלמטה כולן כשרין וכו', ולא תני בקצרה הכותב 
לחמשה נשיו כלל בתוך הגט, אלא דאסור לעשות כן משום 

ות חבילות, אבל ה' שכתבו לנשותיהם דאין עושין מצות חביל
)כאן בכהן אחד בגט אחד אין זה מצות חבילות כמפורש שם בבבלי 

, מיהו ראב"י פליג וסובר דאפילו בכה"ג הוי מצות כאן בשני כהנים(
חבילות, דאל"כ מנ"ל לאוקמי קרא באומר ללבלר, דילמא 
קרא אתי למעט שנים שכתבו גט לנשותיהם בשטר אחד וכו' 

 שירי קרבן.עכ"ל ה
 

כתב וז"ל, והנה לא התחלתי  )מערכת א' כלל פ"ה(ובספר בית האוצר 
להבין דבריו כלל וכלל, דמה שהעיר דלמ"ל קרא דלה ולא לה 
ולחברתה לומר שאין לגרש ב' נשים בגט אחד, תיפ"ל דאין 
עושין מצות חבילות, לא ידענא אטו כל גירושין מצוה נינהו, 

ין מצוה בגירושין, אדרבה הרי המגרש אשה המותרת לו א
עבירה דאורייתא נינהו לדעת כמה ראשונים הובאו בארוכה 

עיי"ש, וכן אונס ומוציא שם רע  הכ"א(-)פ"יבמל"מ הל' גירושין 
שגירשו הוי גירושי עבירה, וא"כ שפיר איצטריך קרא 
  לגירושין שאינם מצוה, אולם לב"ש דס"ל דלא יגרש אדם 

ות דבר, א"כ שפיר כל את אשתו אלא אם כן מצא בה ער
גירושין מצוה הוא, ותתכן הערת השירי קרבן הנ"ל דלמ"ל 
קרא דלה וכו', וצ"ל דאיצטריך למעט אומר ללבלר וכתירוצו 
     הנ"ל אליבא דר"א בר' יוסי, אולם אי נימא אין ברירה, 
אכתי גם אומר ללבלר לא בעי קרא, דתיפוק ליה דלא הוי 

פרק כל הגט המובא לשמה כיון דאין ברירה וכבבלי ריש 
בדבריו הנ"ל, וכ"ה בירושלמי שם, וי"ל דהוא גופא קמ"ל 
כלומר הך דינא דאין ברירה ילפינן מהאי קרא דלה וכו', דכיון 
דמוקמת לה לקרא באומר ללבלר, ע"כ חזינן מיניה דאין 
ברירה, ולפי"ז לב"ש דס"ל אין אדם מגרש את אשתו אא"כ 

ה, נשמע שפיר מקרא מצא בה דבר ערוה והוי גירושין מצו
דלה וכו' דאין ברירה, וע"כ ב"ש לטעמייהו ס"ל אין ברירה, 
משא"כ לב"ה אין הכרח לומר דלה וכו' איצטריך לאומר 
ללבלר, ושפיר ס"ל יש ברירה, וב"ש וב"ה אזלי בזה 
לטעמייהו דפליגי בדין ברירה, דב"ה ס"ל יש ברירה וב"ש 

, ורבא )דף ס"ח.( ס"ל אין ברירה, לר' אושעיא במסכת עירובין
עיי"ש עכת"ד עיי"ש, היוצא לנו מזה דאי  )דף י.(במסכת ביצה 

ס"ל יש ברירה א"כ ס"ל כב"ה דאפילו בהקדיחה תבשילו 
יכול לגרש, ואי ס"ל אין ברירה ס"ל כב"ש דלא יגרש את 

 אשתו אא"כ מצא בה דבר ערוה.
 
מה דבתם רעה הביא יוסף אל  ,ז(-)פ"דאיתא במד"ר בראשית ו

, ר' מאיר אומר חשודין הן על אבר מן החי וכו' עיי"ש, אביו
דהשבטים לא   )דף ק"נ(וכתב בספר שמע יעקב פרשת וישב 

מסכת אכלו אבר מן החי אלא חצי שיעור, וס"ל כריש לקיש ב
חולין מסכת דחצי שיעור מותר מה"ת, וכדאיתא ב )דף ע"ד.(יומא 

עמא אכילה אבר מן החי צריך כזית, מאי ט ,אמר רב ,)דף ק"ב.(
כתיבה ביה, ובפחות מכזית פטור, אבל לריו"ח דס"ל דחצי 
שיעור אסור מה"ת, אפילו בפחות מכזית איכא איסורא ככל 
איסורין שבתורה, ולכן חלק עליהם יוסף משום דס"ל כריו"ח 

 .דחצי שיעור אסור מה"ת עיי"ש
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כתב, דריו"ח ור"ל  )דף מ"ה.(ובספר מאיר עיני חכמים מהדו"ת 
אי חצי שיעור אסור מה"ת או מותר אזדו לטעמייהו  דפליגי

בזה דפליגי לענין ברירה אי יש ברירה או אין ברירה, דעיקר 
טעמא דס"ל לריו"ח דחצי שיעור אסור מה"ת הוא משום כיון 
דחזי לאיצטרופי איסורא קאכיל, והיינו דאם יאכל עוד בתוך 

עור כדי אכילת פרס יצטרף להשלים השיעור, ונמצא דהחצי שי
שאכל מקודם היה איסור, ולכך חל האיסור תיכף על החצי 
שיעור אף שלא השלים להשיעור, ולכאורה קשה, היכי דלא 
יאכל אלא חצי שיעור וישהה אח"כ ביותר מכדי אכילת פרס 
ולא יאכל עוד, ונימא כי עתה איגלאי מילתא למפרע כי לא היה 

 ."תבדעתו לאכול עוד, ואמאי יהיה חצי שיעור אסור מה
 

דאחין שחלקו  )דף מ"ח.(גיטין  'אך ר' יוחנן לשיטתו דס"ל במס
לקוחות הן משום דאין ברירה עיי"ש, ולכן שפיר ס"ל חצי 
שיעור אסור מה"ת, ואעפ"י שחזינן שלא אכל עוד יותר, מ"מ 
אמרינן דבשעה שאכל חצי שיעור הראשון היה בדעתו לאכול 

גיטין  'דס"ל במסבכדי אכילת פרס עוד חצי שיעור, אבל ר"ל 
דהמוכר שדיהו לפירות מביא ואינו קורא, דקנין פירות  )דף מ"ז:(

לאו כקנין הגוף דמי, וע"כ דס"ל יש ברירה דאל"כ לא מצא ידיו 
ורגליו בבית המדרש, דלא משכחת דמייתי ביכורים אלא חד בר 

, וכיון דס"ל יש ברירה )שם(חד עד יהושע בן נון כדאיתא בגמ' 
שיעור מותר מה"ת, דאמרינן כיון שלא השלים  לכן ס"ל דחצי

 לשיעור שלם, הוברר הדבר למפרע שלא אכל איסור עכ"ד.
 

שכתב, דאי אמרינן  ג.(")דף כועיין בהגש"פ ברית מטה משה 
דגלות מצרים הוא משום דאמר  אברהם במה אדע, אז צריכין 
להיות במצרים ארבע מאות שנים, אבל אי גלות מצרים הוא 

דמכירת יוסף לא היו צריכין להיות כ"א רד"ו  בשביל חטא
שנים, לפי שע"י שלא קיים יוסף כיבוד אב כ"ב שנים, מגיע 
לכל אחד מהעשרה אחים כ"ב שנים דעולה ר"כ שנים, וי' 

 .שנים ניכה להם במה שמתו במצרים ונשאר רד"ו שנים עיי"ש
 

מה שנתעורר פרעה כעת להתריס נגד משה למאן  ובזה יבואר
, דמתחלה השלים פרעה בדעתו שעליו ישראל לשלח את

חטא דכיון דהגלות הוא בשביל לשלח את בני ישראל, 
וכיון דהיו דמכירת יוסף לא היו צריכין להיות כ"א רד"ו שנים, 

אשר משה אך כבמצרים ר"י שנים כבר הגיע הזמן לשלחם, 
חציו לה' וחציו לכם דנקטינן כי חג ה' לנו,  הודיעו לאמר
שע וכמש"כ בברית שלום, וס"ל דשמחת יו"ט כשיטת ר' יהו

ולפי"ז ע"כ דס"ל דוקנא את אשתו רשות, וס"ל  הוא מצוה,
יכול לגרשה, ולפי"ז ע"כ  אפילו הקדיחה תבשילוכב"ה ד

דס"ל יש ברירה, וחצי שיעור מותר, א"כ הצדק הוא עם 
משום השבטים, וליכא חטא דמכירת יוסף, וע"כ דהגלות הוא 

צריכין להיות במצרים ארבע  ומעתה, במה אדעשאמר אברהם 
ולפי"ז עדיין לא נשלם הזמן, על כן הקשה את מאות שנים, 

רוחו לבלתי שלחם, כי למד מדבריו של מרע"ה דעדיין לא 
 .נשלם הזמן ודו"ק

דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה  
   ואיתא במסכת ברכות מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב:

י דבי ר' ינאי, אין נא אלא לשון בקשה, אמר ליה , אמר)דף ט.(
הקב"ה למשה, בבקשה ממך לך ואמור להם לישראל, בבקשה 
  מכם שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, שלא יאמר אותו

ועבדום וענו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו  )אברהם(צדיק 
  .ברכוש גדול לא קיים בהם וכו' עיי"ש

 
יעמוד משתאה ומשתומם על  ודקדקו המפרשים, דכל העובר

ואף אם  ,הדברים האלה, כי אף אם לא יאמר אותו צדיק
ע"ה לא ישאל את פי ה' מדוע נתקיימה רק רהם אבינו בא

המחצה הראשונה של הבטחתו בדבר השעבוד, והמחצה 
השניה בדבר השכר חלף התלאה נשארה מעל, היעלה על 

 הדעת כי יאמר ה' ולא יעשה הוא ידבר ולא יקיים.
 

ויקם אברהם  ז(-)פרשה כ"גכתיב בפרשת חיי שרה והנבס"ד, ד
וישתחו לעם הארץ לבני חת: וידבר אתם לאמר אם יש את 
נפשכם לקבר את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן 
    צוחר: ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה 

יך רשדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר: וצ
חת שידברו את עפרון, דאמאי ביקש אברהם מבני  ביאור

 )פרשת חיי(ולמה לא הלך בעצמו, ועיין מש"כ בזה בתפארת יונתן 
 ד"ה תנו לי.  

 
, דלכאורה נראה דלא מיבעיא )פרשת חיי(וכתב בספר אלפי יהודה 

)לא תקנה אותה שעפרון חזר מדבריו הראשונים שאמר לו, לא אדני 

והמערה אשר  ()הרי הוא כמו שנתתיה לךשמעני השדה נתתי לך  בדמים(
בו לך נתתיה וגו', ואח"כ אמר לאברהם, אדני שמעני ארץ 
ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה הוא וגו', אלא אפילו 
  רימה אותו ויש כאן טענת אונאה, דהקרקע לא היה שוה 
מעות הללו, שלא היה ראוי לא לזריעה ולא לשום דבר כי 

  קצה היתה מערה כפולה וכבר מונחים שם אדם וחוה וה
לבית הקברות, רק כיון שהיה קרקע והלא קיי"ל דאין אונאה 

 לקרקעות.
 

הביא מש"כ הרב מר חפץ אלוף,  )סי' ק"ט(אך בתשובת הרי"ף 
דהא דקיי"ל אין אונאה לקרקעות זהו דוקא מה שקנה אדם 
בעצמו, אבל לא מה שקנה לו שליח, והטעם נהי דדינא הוא 

ומר לשליח לתקוני דאין אונאה לקרקעות, אבל עכ"פ יכול ל
  .שדרתיך ולא לעוותי, והרי"ף כתב שיפה אמר עיי"ש

 
ולכאורה יש לתמוה על הרב מר חפץ אלוף ועל הרי"ף 
שקלסו, דמאי חידוש היא הלא גמרא ערוכה הוא במסכת 

אין אונאה לקרקעות הוא רק היכא הא דד )דף צ"ט:(כתובות 
דטעה בעל הבית, אבל טעה שליח אמר ליה לתקוני שדרתיך 

)ועיין עיי"ש, אונאה בקרקעות  ולא שייך טענת איןא לעוותי ול

 .בשו"ע חו"מ סי' קפ"ב סעיף ג'(
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ד"ה אמרו לו  )שם(אך י"ל לפימש"כ התוס' במסכת כתובות 
אע"ג דטעה שליח וז"ל, פירוש הואיל וסבירא לך דהיכא דלא 
פירש דבריו הטיל דעתו על השליח לעשות כרצונו, דהכי 

תו אמרת לעיל לאחד ואפילו למאה, הכי נמי לימא דאף בטעו
נתרצה ללכת אחר דעתו, וקאמר להו טעה שליח לא קאמינא, 
דבטעותו לא מסיק אדעתיה להטיל עליו עכ"ל, מבואר מזה 
דאם שמע השליח מהבעלים שרוצים בקרקע פלוני הגם שיש 
בו אונאה ושלחו את השליח לקנותו וקנה באופן דהוי אונאה, 

 בכה"ג אין אונאה לקרקעות אפילו בשליח ג"כ. 
 

רי לא גרע שליח בקרקע מבעלים במטלטלים, והרי תדע שה
קיי"ל במטלטלין היכא שאמר יודע אני שיש בו אונאה ומכר 
לו שוה פרוטה בעד מאה, אין אונאה והמקח קיים ובכדי שאין 
הדעת טועה, וה"ה בשליח בקרקע נהי דגבי שליח אמרינן דיש 
אונאה משום די"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, מ"מ היכא 

ע השליח מהבעלים שרוצים בקרקע וקנה הקרקע ויודע דשמ
שיש בו אונאה מ"מ גם הבעלים רוצים לקנות קרקע זו אפילו 
באונאה, ושוב לימא כה"ג שלוחו של אדם כמותו, ע"ז חידש 
מר חפץ אלוף דאפילו שמע מהבעלים שרוצים בקרקע זו מפני 

ו שצריכין אותה ומתרצין ליתן יותר מכדי שויה, עכ"ז אם חזר
אח"כ, י"ל דיש אונאה אפילו לקרקעות משום הסברא 
דלתקוני שדרתיך ולא לעוותי, וזהו דבר חדש דמגמרא לא 

 שמעינן רק טעות אבל לא כה"ג. 
 

ולפי"ז שפיר יובן אמאי לא הלך אאע"ה בעצמו אל עפרון רק 
ע"י בני חת, כדי שיהיה ע"י שליח ויש אונאה אפילו 

עם בני חת כדי שיבוא לקרקעות, ועפרון לא רצה לגמור 
 אברהם בעצמו, וכיון שקנה בעצמו לא שייך אונאה 
לקרקעות, ומזה הבין אברהם שרצה ממונו והרי אמר לבני חת 
שאינו רוצה כלום, רק כיון דשמע מבני חת שאברהם אינו 
רוצה בחינם בשום אופן, הול"ל סכום ולגמור עם בני חת, 

   טב שע"י שליח וע"כ משום דב"נ נצטוו על הדינין וידע הי
יש אונאה, ולכן רצה שאברהם יקנה בעצמו, וזהו מה שאמר 
עפרון לאאע"ה, ארץ כיון שהוא קרקע אעפ"י שאקבל ארבע 
    מאות שקל כסף, מ"מ ביני ובינך כיון שנגמר ביני ובינך 
ולא ע"י שליח, מה היא כלומר שוב ליכא אונאה כיון דאין 

דלכן שלח אונאה לקרקעות וכו' עכ"ד, היוצא לנו מזה 
אאע"ה את בני חת לעפרון, כדי שלא יוכל עפרון לקחת ארבע 
מאות שקל כסף לפי שיתבטל המקח, דאאע"ה ס"ל דע"י 

 שליח יש אונאה לקרקעות.
 

)סי' רכ"ז סעיף ולכאורה לפי שיטת הראשונים מובא ברמ"א חו"מ 

דס"ל דאין אונאה לקרקעות הוא רק עד פלגא, אבל יותר  כ"ט(
כר לו שוה מנה יותר ממאתים הוי אונאה מפלגא כגון שמ

עיי"ש, וכיון דהקרקע לא היה שוה מעות הללו כיון דכבר 
הקצה לבית הקברות, והוה אונאה יותר מפלגא, הדקל"ד למה 

 שלח אאע"ה את בני חת ולא הלך בעצמו.

ד"ה לעולם  )דף ח.(אך י"ל, דהנה הריטב"א במסכת קידושין 
ובשוק לא שוה אלא  כתב, דהמוכר חפץ לחבירו בשיתא

חמשה, אי שוה להאי לוקח שיתא, אין בו משום אונאה דבתר 
דידיה אזלינן עיי"ש, ומעתה לפימש"כ בילקוט ראובני פרשת 

דבמערת המכפלה יש פתח לגן עדן, ולכן בחר בו  )אות י"ט(חיי 
אאע"ה כי ידע מעלת המקום ההוא עיי"ש, ועיין בשלה"ק 

יי"ש, ולפי"ז המערת המכפלה מש"כ בשם הזוה"ק ע )פרשת חיי(
היה שוה לאאע"ה כל הון דעלמא, משא"כ לעפרון לא היה 
שוה כל כך, וכיון דהיה שוה לאאע"ה יותר משווית החפץ אין 
בו משום אונאה, ולכן מובן אמאי שלח אאע"ה את בני חת 

  .כיון דע"י שליח יש אונאה
 

"ל הקשה על הריטב"א, מהא דקיי )סי' רכ"ז סק"א(אך בקצוה"ח 
דאפילו במרגליות ושאר דברים שאדם רוצה לזווגן יש לו 
אונאה ומשמע דאפילו הלוקח גופיה צריך לו עיי"ש, ועיין 

, וכיון דאזלינן בתר שויות )אות כ'(במחנה אפרים דיני אונאה 
החפץ ולא כפי מה ששוה לו, א"כ איכא אונאה אף היכא 

 דליכא שליח.
 

ב, דמקור הדבר שכתב כת )פרשת תולדות(וביציב פתגם עה"ת 
הקצות דאזלינן בתר שויות החפץ בעצם, הוא לפי"מ דאמרינן 

, דשטרות אין להם אונאה דכתיב וכי )דף נ"ו:(במסכת ב"מ 
תמכרו ממכר שגופו מכור וגופו קנוי, יצאו שטרות שאין גופן 
מכור ואין גופן קנו ואינו עומדין אלא לראיה שבהם עיי"ש, 

השויות בעצם הדבר ובגופו ולא  ושמעינן מזה דבעינן שיהא
ועיין בפנים יפות פרשת בהר שהלימוד ] מחמת ענין צדדי,

הוא ממלת ממכר דיתורא הוא דהול"ל וכי תמכרו לעמיתך 
  .[עיי"ש מש"כ מהתו"כ

 
איתא, בעי ר' זירא, שכירות יש לו  )שם( א מציעאבאך במסכת ב

אונאה או אין לו אונאה, ממכר אמר רחמנא אבל לא שכירות, 
למא לא שנא, אמר ליה אביי מי כתיב ממכר לעולם, או ד

ממכר סתמא כתיב והאי נמי ביומיה מכירה הוא, וכתבו בתוס' 
דאף דשכירות לא קניא, מ"מ הכא גבי אונאה  )ד"ה והאי ביומיה(

כתיב ממכר מיותר לרבות שכירות עיי"ש, ולפי"ז דממכר 
אתיא לאונאה בשכירות שוב לית לן קרא להך דבעי שיהא 

 פו ממכר.גו
 

 אלא דיש לומר דשכירות ילפינן מוי"ו יתירא דוכי תמכרו, 
וגם דוי"ו מוסיף על ענין ראשון ואדסמיך ליה קאי, דמיירי 
בפרשה במכירת קרקעות שחוזרות ביובל דלא הוי ממכר 
לעולם וה"ה במכירה ליומא, ולפי"ז שפיר אית לן למילף 
        מהאי קרא דאזלינן בתר שויות החפץ בעצם עכ"ד, 

ע"ה דס"ל דהיכא דלדידיה שוה יותר רהם אבינו בולפי"ז א
  משויות החפץ אין בו משום אונאה ולכן שלח את בני חת 
    כדי שיהיה ע"י שליח דאז אמרינן יש אונאה, ע"כ דס"ל 

 דלא דרשינן וי"ו.
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, )בהמת חולין זו תחת זו של הקדש(, הכל ממירין )דף ב.(ואיתא במסכת תמורה 
ובגמ', הכל לאיתויי מאי, לאיתויי  אחד אנשים ואחד נשים וכו',

ודלא כר' יהודה, דתנן  )שהמיר בקרבן שהפריש אביו בחייו שתמורתו תמורה(יורש 
יורש  )על קרבן אביו שהפרישו אביו בחייו ולא הספיק להקריבו עד שמת(יורש סומך 

ממיר דברי ר' מאיר, ר' יהודה אומר, יורש אינו סומך יורש אינו 
מאיר, אמר לך אם המר ימיר לרבות  ממיר, מאי טעמא דר'

היורש, ור' יהודה האי ואם המר ימיר מאי עביד ליה, לרבות את 
)מדמצי למכתב אם המר ימיר האשה, ולר"מ אשה מנ"ל, נפקא ליה מואם 

, ור' יהודה ואם לא דריש, ומקשינן, מכדי בין לר"מ ובין וכתיב ואם(
ה אמר רב לר"י בעינן קרא לרבות את האשה, והאמר רב יהוד

איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם וגו' השווה הכתוב 
אשה לאיש לכל עונשין שבתורה, ומשני, מהו דתימא הני מילי 
עונש דשוה בין ביחיד בין בציבור, אבל הכא כיון דעונש 
שאינה שוה בכל הוא דתנן אין הציבור והשותפין עושין 

 תמורה, אשה נמי כי עבדא לא לקיא קמ"ל עיי"ש.
 

כתב, דאחד מן השותפין  ה"א(-)פ"אוהנה הרמב"ם בהל' תמורה 
שהמיר, או מי שהמיר בקרבן ציבור הרי זה לוקה ואין 
התמורה קודש, והקשה הלח"מ, דהלא במסכת תמורה מבואר 
דתמורה הוא לאו שאינו שוה בכל דציבור ושותפין אין לוקין, 

 ומדוע פסק הרמב"ם דמי שהמיר בקרבן ציבור לוקה עכ"ק.
 

ד"ה ולפי מה שהתבאר לתרץ,  )דף ב.(חולין בוכתב הראש יוסף 
דהאי דינא אי לוקין על תמורת ציבור ושותפין תליא בפלוגתת 

, אי כל מילתא דאמר רחמנא )דף ד:(אביי ורבא במסכת תמורה 
לא תעביד אי עביד מהני או לא מהני, דאביי ס"ל דמהני דאי 

א מהני והאי דלקי משום לא מהני אמאי לקי, ורבא ס"ל דל
דעבר אמימרא דרחמנא, וממילא בקרבן ציבור ושותפין דלא 
מהני תמורתו ותמורתו אינה תמורה, א"כ הא דמבואר בגמ' 
דאין לוקין אתיא כאביי דס"ל דבכ"מ אי עביד מהני ובאופן 
שלא מהני ליכא מלקות, וה"נ בקרבן ציבור ליכא מלקות, 

ד לא מהני ולוקין משום משא"כ הרמב"ם ס"ל כרבא דאי עבי
דעבר אמימרא דרחמנא, וה"נ בקרבן ציבור והשותפין אף 

 שתמורתו אינה תמורה, מ"מ לוקין עכ"ד.
 

מבואר מזה, דהא דמבואר בגמ' דבעינן קרא דהמר ימירנו  
לרבות שאשה ממירה, הוא רק לשיטת אביי דס"ל אי עביד 

כל, וס"ל מהני, וא"כ שותפין אין לוקין והוי לאו שאינו שוה ב
דיורש ממיר מואם, ודרשינן וי"ו, משא"כ לרבא דס"ל אי עביד 
לא מהני ועכ"ז לוקין, א"כ גם בקרבן שותפין לוקין, ולפי"ז הוי 
לאו דתמורה לאו השוה בכל, ולא בעינן קרא לרבות את האשה, 
ואפשר לדרוש דיורש ממיר מריבוי דואם המר ימיר, ולא דריש 

 .)אות ט(ערך וי"ו אי דרשינן  "ב()חוי"ו ועיין במלא הרועים 
 

, פריך הגמ' לאביי דס"ל אי עביד מהני, )דף ה:(ובמסכת תמורה 
)לשאר והרי בכור דאמר רחמנא לא תפדה, ותנן יש להם פדיון 

, קדשים שנפל בהן מום ופדה אותן תופסין פדיונן בקדושתן והן יוצאין לחולין(

ן הבכור ומן המעשר , חוץ מ)אם נפל בהו מום(ולתמורותיהן פדיון 
, אלמא לא מהני, תיובתא )דבכור ומעשר בעלי מומין אינו תופס פדיונו בקדושה(

דאביי, ומשני, אמר לך אביי שאני התם דאמר קרא הם 
וכו', ומסיק דרבא איצטריך  )שלא יצא מקדושתו על ידי פדיון(בהוייתן יהו 

)באחד הם ללמד על הבכור ומעשר שנתערב דמן בכל העולין 

)ומשתריא בשר בההיא זריקה דאין עולין שקריבין לגבי מזבח  דמי שאר הקרבנות(מ

, ואביי מבטלין זה את זה ומינה ילפינן לשאר עולין והכי משמע הם בהוייתן יהו אפילו נתערבו(
האי סברא מנא ליה, נפקא ליה מולקח מדם הפר ומדם 
השעיר, והלא דם הפר מרובה משל שעיר, מכאן לעולין שאין 

בטלין זה את זה, דתניא ולקח מדם הפר ומדם השעיר שיהו מ
)וכיון דמערב פר ושעיר של יום הכיפורים ביחד כשמזה על מעורבין דברי ר' יאשיה 

קרנות מזבח הפנימי הדבר ידוע שדם הפר מרובה מדם השעיר ואפילו הכי מיקרי דם השעיר ומהניא 

התם מזה בפני עצמו ומזה  , ורבאזריקתו מכאן לעולין שאין מבטלין זה את זה(
)דס"ל אין וסבר לה כר' יונתן  )מהתם לא נפקא דלא מערב להו(בפני עצמו 

 עיי"ש. מערבין דם פר ושעיר לקרנות מזבח הפנימי אלא נותן זה בעצמו וזה בעצמו(
 

, דהך פלוגתא )אות ה'(וכתב במלא הרועים ערך כל מילתא 
לא, דר' יאשיה דמערבין לקרנות תליא אי לחלק צריך קרא או 

לשיטתו דס"ל לחלק צריך קרא, וה"ה הכא דכתיב ולקח מדם 
הפר ומדם השעיר משמע מעורבין כיון דליכא קרא לחלק 
סתמא משמע מעורבין, ולכן ס"ל מערבין לקרנות, ור' יונתן 
לשיטתו דס"ל דכיון דלא כתיב יחדיו משמע שניהם כאחד 

כתיב יחדיו  ומשמע כל אחד בפני עצמו, וה"ה הכא כיון דלא
 וכו' עיי"ש.

 
ומבואר מזה דאי ס"ל אי עביד מהני ודרשינן הם בהוייתן יהא, 
ועולין דאין מבטלין זה את זה ילפינן לה מולקח מדם הפר 
ומדם השעיר דהיו מעורבין ולפי"ז ס"ל לחלק צריך קרא, 
משא"כ למ"ד דאי עביד לא מהני, וצ"ל דהם קאי להא דעולין 

דלא ילפינן לה מולקח מדם הפר, משום אין מבטלין זה את זה 
דס"ל דאין מערבין לקרנות, ולפי"ז ס"ל לחלק לא צריך קרא, 

 . )אות ח(וכ"כ המלא הרועים ח"ב ערך לחלק צריך קרא 
 

כתב לפרש הקרא ויבא יוסף את  )פרשת וישב(ובספר יציב פתגם 
דבתם רעה אל אביהם, דיש לבאר מחלוקת יוסף עם אחיו 

ם בבני השפחות לקרותם עבדים, דהנה במה שהיו מזלזלי
כתב, דהא דנשא אברהם  )דף ק(המהרש"א בח"א במסכת יבמות 

את הגר שהיתה שפחה ואסורה לו, משום דממילא נשתחררה 
דהבא  )סי' רס"ז ס"ט(כדין הנושא שפחתו, לדעת הסוברים ביור"ד 

על שפחתו נשתחררה, דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת 
ררה, ושכן צריך לומר גבי יעקב שנשא זנות ומסתמא שח

שפחת רחל ולאה עיי"ש, ולכן כיון שבהכרח צ"ל שנשתחררו 
השפחות, ע"כ הוכיח יוסף את אחיו שהיו מזלזלים בהם 
לקרותם עבדים, וזהו מ"ש הכתוב ויבא יוסף את דבתם רעה 
אל אביהם דייקא, שדבתם שהם קורים להם עבדים הוי רעה 

לא נשתחררו א"כ ח"ו עבר אביהם אל אביהם, דכיון דס"ל ש
 באיסור נישואי שפחה. 



 

 י 

גבי אברהם  )אות מ"ט(אך לפימש"כ בספר אור תורה פרשת לך 
שנשא את הגר, דאצ"ל דמסתמא שחררה, דאף אם לא שחררה 
מ"מ כיון דעדיין לא קיים מצות פו"ר, אמרינן דאתי עשה 

אך יש להעיר , דפו"ר ודחי הל"ת דלא יהיה קדש עיי"ש
ד"ה לישא, ובמסכת גיטין  )דף ב:(כ התוס' במסכת חגיגה ממש"
ד"ה לישא, גבי חציו עבד וחציו בן חורין, דלא אמרינן  )דף מ"א.(

דעשה דפו"ר ידחה לל"ת דלא יהיה קדש, משום דלא הוי 
בעידנא, דהרי על הלאו עובר משעת העראה, והעשה לא 

חה מקיים אלא בגמר ביאה עיי"ש, א"כ לא שייך לומר עשה דו
 ל"ת, וע"כ ששחרר את השפחות.

 
, עשה דדחי לא תעשה )דף ד.(יבמות  'אך י"ל, דאיתא במס

)ודרשינן גרידא מנלן, דכתיב לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך 

וכו', ואמר רב יוסף  סמוכין ושרינן כלאים בציצית אלמא אתי עשה ודחי לא תעשה(
יש כיון אפילו לר' יהודה דבעלמא לא דריש סמוכים הכא דר

דמופנה הוא וכו', ואיכא אריכות בגמ' שם אמאי מופנה, 
מסיק הגמ', לימא קרא לא תלבש שעטנז, צמר  )דף ה:(ולבסוף 

ופשתים יחדיו למה לי, שמע מינה לאפנויי, ואכתי מיבעיא 
)שתוחב ליה לתוכף שתי תכיפות חיבור ותכיפה אחת אינו חיבור 

בגד פשתים יחד אינו חיבור בפחות משתי תכיפות להכי תחיבה אחת במחט וחיבר כלאים בגד צמר ו

, א"כ לכתוב רחמנא לא תלבש צמר כתיב יחדיו עד שיחברם יחד יפה(
ופשתים יחדיו, שעטנז למה לי שמע מינה לאפנויי, ואכתי 

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

א כולה משעטנז נפקא, עיי"ש , אלוהפשתן מתוקן יחד היטב במסרק(
ברש"י ותוס', וברשב"א ביאר דברי הגמרא, דה"ק לעולם 
מיחדיו נפקא, וכי תימא יחדיו איצטריך לתוכף תכיפה אחת 
אינו חיבור, ע"ז מתרץ כולה משעטנז נפקא, מדקאמר שעטנז 
ולא כתיב שעטנזים אלמא בעושה הצמר והפשתים בגד אחד 

 טב"א עיי"ש.קאמר עיי"ש, וכ"ה ברמב"ן וברי
 

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

מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו, דלר' יאשיה בעינן קרא 
דחייב על אביו לחוד ועל אמו לחוד, דאל"ה י"ל דאינו חייב 

ור' יונתן ס"ל דרק היכא דנאמר  אלא אם קילל אביו ואמו יחד,
יחדיו משמע שניהם כאחד, אבל בלא"ה כל אחד בפני עצמו 
במשמע עיי"ש, ולפי"ז קשה דלר' יונתן האי יחדיו לאו מיותר 
הוא, דאי לאו דכתיב צמר ופשתים יחדיו הוי ס"ד לאסור בגד 
שעטנז שוע טווי ונוז של צמר בלחוד, וכן בגד שוע טווי ונוז 

וד, ולא הוי מפרשינן ליה לאסור שעטנז של של פשתן בלח
צמר ופשתים יחדיו, דהרי היכי דלא כתיב יחדיו כל אחד ואחד 
בפני עצמו משמע, ונמצא דהאי יחדיו אינו מיותר לאפנויי, 
ועכצ"ל דהילפותא דעשה דוחה ל"ת מכלאים בציצית אתיא 
אליבא דר' יאשיה דלחלק צריך קרא, ולכן גם בלא יחדיו הוי 

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

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

 
כתב דשריפת קדשים ביו"ט  א' כלל רי"ד()מערכת 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 

 )ח"א פ"א(עיי"ש, ועיין בספר ברוך טעם דין עשה דוחה ל"ת  מ"ט.(
דבישרא  )דף קל"ד.(עפי"מ דאיתא במסכת שבת שכתב נמי כן, 

אגומרי אית בה משום מכבה, והיינו שתחלתו מכבה וסופו 
מבעיר, ולפי"ז בשריפת בשר קדשים לא הוי בעידנא עיי"ש, 
ולפי"ז אי ילפינן עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים מוכח 

 דאפילו היכא דלא הוי בעידנא אמרינן עשה דוחה ל"ת.
 
ים על מה שיצאו ישראל ממצרים אחר רד"ו נודע תמיהת המפרשו

, אך איתא עכ"ק שנים, הלא הגזירה היתה על ארבע מאות שנים
אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון העולמים,  א(-ו")פרשה טבא  'במד"ר פ

ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר 
' ביפה הנה הסתיו עבר, ופי א("י-)שה"ש בלהם כבר שלמו, שנאמר 

  .דקושי השעבוד הדומה לסתיו השלים הגלות עיי"ש )שם(תואר 
 

, אמר רבא בר מחסיא אמר רב )דף י:(שבת  'דאיתא במס ,אך ז"א
חמא בר גוריא אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, 
שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר 

הדבר וירדו אבותינו משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל 
, ואע"ג דבלא"ה נגזר דכתיב )ד"ה ה"ג(למצרים, וכתבו התוס' 

ועבדום וענו אותם, שמא לא היה נגזר עליהם עינוי כ"כ אלא 
ע"י זה עכ"ד, הרי דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת 

 ולפי"ז ליכא למימר דקושי השעבוד השלים הזמן.יוסף, 
 

לי זאת שיאמר אותו צדיק ובזה יבואר מאמר הגמ', דאילו
ועבדום וענו אותם וכו' שפיר היה מקום לומר דא"א שיצאו בני 
ישראל ברכוש מצרים, דהרי הבטחת רכוש מצרים היתה רק 
אחרי שיהיו בגלות ארבע מאות שנה, והם לא היו במצרים רק 
רד"ו שנים, ואי"ל דקושי השעבוד השלים הזמן, דז"א דזה בא 

סף, אך מכח שיטת אותו צדיק אאע"ה לכפר על חטא דמכירת יו
כל הנ"ל ליתא, דהלא אברהם קנה המערת המכפלה אף ששוה 
הקרקע יותר מארבע מאות שקל כסף, רק כיון דלמוכר אינו 
שוה אין בו אונאה דתליא במוכר ולא בחפץ, וא"כ לא ממעטינן 
שטרות מממכר, דהרי ללוקח שוה השטר, וא"כ מרבינן שכירות 

נן וי"ו, וא"כ מרבינן דשותפין ממירין מואם, מאונאה ולא דרשי
ולא איצטריך למעוטי נשים משום דהוי לאו השוה בכל, דהרי 
ציבור לוקין דס"ל כרבא דאי עביד לא מהני, וס"ל לחלק לא 
צריך קרא, ומעתה ילפינן עשה דוחה ל"ת משריפת קדשים, 
ואף היכא דלא הוי בעידנא אמרינן עשה דוחה ל"ת, ומעתה י"ל 

דק הוא עם השבטים, ושפיר י"ל דקושי השעבוד השלים דהצ
 הזמן, ושפיר מגיע להם הרכוש גדול ודו"ק.



 

 יא 

 
החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי 

ויתן  מ"ד(-)תהלים ק"ה, הה"ד י(-)פרשה ט"וואיתא במדרש רבה  השנה:
להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו 

עיי"ש, וצ"ב השייכות דהאי קרא נצורו חוקיו ותורותיו י
 אצל החודש הזה לכם.

 
, ויתיצבו בתחתית ההר, )דף פ"ח.(איתא במסכת שבת והנבס"ד, ד

א"ר אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה  עליהם 
את ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב 

דעא ואם לאו שם תהא קבורתכם, א"ר אחא בר יעקב מכאן מו
שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה )רבה לאורייתא 

  ., אמר רבא, אעפי"כ הדר קבלוה בימי חשורוש וכו'(שקבלוה באונס
 

והקשה בחידושי הרמב"ן, דא"כ למה נענשו קודם שקבלוה 
בימי אחשורוש, הרי היה להם טענת אונס, וכתב לתרץ, 

דעא, מ"מ לא נתן להם הארץ דאעפ"י שהיה להם טענת מו
אלא כדי שיקיימו התורה, כמו שמפורש בתורה בכמה 
פרשיות, וכתיב ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו 
בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו, לפיכך כשעברו על 

  התורה עמד והגלם וכו' עיי"ש.   
 

טענת דזה אי איכא  כתבנו, )אות ק"א(ובהואיל משה פרשת קרח 
תליא אי ב"נ מצווה בבל יחל או אינו מצווה,  ,מודעא או לא

לפרש המדרש  )פ' יתרו(עפימש"כ בספר ארץ חמדה להמלבי"ם 
רעך ורע אביך אל תעזב,  י(-)משלי כ"זעה"פ וישמע יתרו, הה"ד 

רעך זה הקב"ה כד"א למען אחי ורעי, ורע אביך זה אברהם 
"מ דאמרינן שנאמר זרע אברהם אוהבי וכו' עיי"ש, עפי

ויתיצבו בתחתית ההר, מלמד שכפה  )דף פ"ח.(שבת מסכת ב
עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים התורה 
מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב 

  .מכאן מודעא רבא לאורייתא עיי"ש
 

א"ר  ,)דף מ"ז:( א בתראבבמסכת ויש לבאר הכוונה דאמרינן ב
)מי שתלו אותו או עשו לו יסורין עד שמכר וקיבל הדמים ואומר רוצה  הונא תליוהו וזבין

וכו', ומייתי קרא מדתניא יקריב  )ולא יוכל לחזור בו(זביניה זביני  אני(
אותו מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו ת"ל לרצונו הא 
כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני עיי"ש, והקשו התוס' 

   גמר אפילו תליוהו ויהיב נמי ליהוי  דאי מהכא )ד"ה אילימא(
מתנה דומיא דהתם ביקריב אותו וכו' ותירץ ר"י דכל דבר 
שהוא מחויב לעשות הוי כמו מכר, והכא הרי הוא מחויב 
להביא קרבן ולכך חשיב כתליוהו וזבין, משא"כ בכפיה שלא 
כדין, הוא כמו תליוהו ויהיב דלא הוי מתנה עיי"ש בתוס', 

ין קבלת התורה הוי כמו תליוהו ויהיב ולפי"ז לכאורה בענ
   שהרי לא היה להם שום חיוב לקבל עליהם עול תורה 
ומצות, כי לא היו מחוייבים רק בז' מצות ב"נ, ושפיר היה בכך 

 טענת אונס.

 
דמצוה שקיבלו עליהם  )סי' רי"ד ס"ב(אמנם להמבואר ביור"ד 

האבות עליהם ועל זרעם מחויבים הבנים לקיים מדין נדר 
"ש, וא"כ מאחר שאאע"ה קיים כה"ת כולה עד שלא עיי

ניתנה, וקבלו על זרעו לאחריו כדכתיב למען אשר יצוה את 
בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, 
ממילא כבר היה עליהם חוב לסבול עול תורה ומצות, וא"כ 
הגם שהיה קבלת התורה באונס, מ"מ כיון דהו"ל כדבר 

ותו דלא חשיב כתליוהו וזבין דמהני ושוב אין שמחויבים לעש
בכך טענת אונס, וז"ש המדרש רעך ורע אביך אל תעזוב, רעך 
זה הקב"ה ורע אביך זה אברהם וכו', דמאחר שכבר קיבל 
אברהם את תורת ה' על כן את תורתי אל תעזובו ושוב אין 

 בכך טענת מודעא עכ"ד.
 

ר אלעזר מנין א" )דף ה:(אך יש להעיר, דאיתא במסכת ע"ז 
מכל בשר שנים למחוסר אבר שאסור לב"נ דכתיב ומכל החי 

אמרה תורה הבא בהמה שחיין ראשי אברים שלה וגו', מכל 
וז"ל, ותימה מ"ט לא חשיב  )ד"ה מנין(והקשו התוס' וכו' עיי"ש, 

ליה בהדי ז' מצות שנצטוו ויתחייבו עליו מיתה, ואין לומר 
הא מכלל הן אתה שומע משום דאזהרתיה לא כתיבא בהדיא, 

כדדרשינן מכל עץ הגן אכל תאכל ולא גזל, ודבק באשתו  ,לאו
ולא באשת חבירו, אלא י"ל דהאי קום עשה הוא, דמאיש איש 
מרבינן שהעכו"ם נודרים נדרים ונדבות כישראל, ואם נדר 
מחוסר אבר אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם וקום ועשה לא 

  .קחשיב עכ"ל
 

למה אומרים  עייןלש שה הגרע"א זצ"ל, דיובגליון הש"ס הק
לו הבא קרבן שלם, וכי מחוייב הוא בכך להביא קרבן שלם 
אף בנדר ואמר הרי עלי אפי"ה הרי אין ב"נ מצווה על לאו 
דלא יחל ועל מוצא שפתיך , רק דברוצה להביא מחוסר אבר 
אמרינן לו אל תביא, אבל להביא אחרת  מנ"ל עכ"ל, הרי 

יטות דב"נ אינו מצווה בבל יחל, עיין דהגרע"א ס"ל בפש
ד"ה ודע, שהוכיח מדברי התוס' דידן  )פ"י ה"ז(במל"מ ה' מלכים 

דבב"נ איכא בל יחל, ותמה על דבריהם דמנלן, והאריך טובא 
בהאי ענינא, ושוב הביא שמצא דאיפלוגי בזה בירושלמי נזיר 

 עיי"ש. )פרק בתרא ה"א(
 

שו"ה שפיר אהני ולכאורה י"ל דדברי המלבי"ם הנ"ל דמ
קבלת התורה דהו"ל בכלל תליוהו וזבין דזביניה זביני, משום 
דבלא"ה היו מחוייבים מכבר מצד קבלת האבות וכמש"כ 
הרמ"א שקבלת האבות מחייבת את הבנים מטעם נדר, א"ש 
להדיעות דס"ל דב"נ מצווה על בל יחל, דאז י"ל דמאחר 

לת שנתחייבו לשמור דרך ה' וקיום מצותיו מחמת קב
אבותיהם שהוא כנדר, על כן חשיב כתליוהו וזבין, אך 
להדיעות דב"נ אינו בבל יחל ולא נתחייבו במצות מדין קבלת 
אבות, וא"כ הוי כפיה בדבר שלא היו מחויבים, שוב נחשב 

 כתליוהו ויהיב ושייך טענת מודעא.



 

 יב 

 ןכתב, דיש ללמוד דב )שם(ובהגהות מצפה איתן במסכת ע"ז 
מיעקב אבינו, דאיתא במדרש ויקרא  ,למצווה על בל יח נח

רבנן אמרי כל מי שנודר ומשהה נדרו קובר את  א(-)פרשה ל"ז
 אשתו, הה"ד ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל, ואי לא היה

  .מצווה על בל יחל למה נענש עיי"ש
 

הטעם שלא נקברה  ז'(-)מ"חאך לפימש"כ הרמב"ן פרשת ויחי 
י אחיות, ולכן לא רחל בארץ ישראל הוא, משום איסור דשת

הוליך אותה יעקב למערה כדי שלא יקבור שני אחיות, 
והאבות שמרו התורה רק בארץ ישראל ולא בחו"ל עיי"ש, 

, ולפי"ז ליכא ראיה מכאן ה(-ו"כפרשה )תולדות  ןוע"ע ברמב"
 .דב"נ מצווה על בל יחל

 
כתב דלכן נשא יעקב  )דף כ"ח:(והנה המהרש"א במסכת יומא 

ום דרחל נתקדשה לו ראשונה בעבודת שבעה שתי אחיות, מש
שנים, ושוב נתקדשה גם לאה בביאה על ידי ערמת לבן, 
ואח"כ לא הוציא אחת מהן משום דבר שעתידה התורה 
לאסור, דאם היה חש לכך היתה גם השניה נאסרת עליו מחמת 

 אחות גרושתו עכ"ד.
 

ש יאף שנשאר יעקב עם רחל ולאה,  הכי םמבואר מזה דמשו
 ל חלו ברישא בשכר כיון שקידושי רחב' אחיות,  יסורא

עבודה היינו קידושי כסף, אך כל זה ניחא אי אמרינן דקידושי 
 , אבל לשיטת רבותיו התורה ןכסף הו"ל קידושין גמורים מ
דקידושי כסף מהני רק  )דף ג.(של רש"י במסכת כתובות 

הרמב"ם  שכתב הבמ שיםרמדרבנן, וכבר האריכו המפ
פי"ז דקידושי כסף מדברי סופרים, ול ה"ב(-)פ"אאישות  ותכבהל

ה רכלל בשכר העבודה, וא"כ הד התורה ןלא נתקדשה רחל מ
דכשנתקדשה לאה בביאה היאך הותר ליעקב  יא לדוכתאשקו

 אח"כ לקחת את רחל.
 

  כתב,  )דרוש יום ג' דסוכות(ובספר שפע חיים לירח האיתנים ח"ב 
דזה אי קידושי כסף מהני מה"ת תליא בהא, דאיתא במסכת 

אמר ר' יוחנן,  , בביאה מנ"ל, אמר ר' אבהו)דף ט:(קידושין 
מלמד  )כי ימצא איש שוכב עם אשה בעולת בעל(דאמר קרא בעולת בעל 

שנעשה לה בעל ע"י בעילה, א"ל ר' זירא לר' אבהו ואמרי לה 
ר"ל לריו"ח, כעורה זו ששנה רבי ובעלה מלמד שנקנית 

, ומשני, אי )בתמיה וכי אינה מקובלת עליך שאתה מחזר ללומדה ממקום אחר(בביאה 
)כדכתיב כי יקח דהיינו כסף והדר והדר בעיל  )בכסף(ו"א עד דמקדש מהתם ה

 .עיי"ש ובעלה(
 

ולפי"ז הא דילפינן קידושי כסף מכי יקח היינו רק אי ילפינן 
דאשה נקנית בביאה מובעלה ולא אמרינן עד דמקדש והדר 
בעיל, וא"כ שפיר ילפינן דגם קידושי כסף לחוד מהני, 

ית בביאה מובעלה, משום משא"כ אם לא ילפינן דאשה נקנ
די"ל דעד דמקדש והדר בעיל, א"כ אין ללמוד מכאן קידושי 

 כסף, וקידושי כסף גרידא הוי רק מדרבנן.

     ביאר שיטת רבי דיליף מובעלה  )שם(חידושי הרשב"א וב
ולא חייש להא דילמא עד דמקדש והדר בעיל, משום דס"ל 

  י עצמו כר' יונתן דמשמע שניהן כאחד ומשמע כאו"א בפנ
עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו כדרך שפרט בכלאים, וכיון 
דבלא יחדיו כ"א לעצמו משמע, ליכא הו"א לומר דעד 
דמקדש והדר בעיל, משא"כ ר' יוחנן ס"ל כר' יאשיה דמשמע 
שניהן כאחד וצריך קרא לחלק, ולכן אמרינן דלמא עד דמקדש 

 והדר בעיל עכ"ד.
 

פני עצמו משמע ולחלק היוצא לנו מזה, דאי ס"ל דכל אחד ב
לא צריך קרא, א"כ שפיר ילפינן מכי יקח דכסף לחוד וביאה 
לחוד, וממילא דקידושי כסף מה"ת ושפיר נתקדשה רחל 
ראשונה, משא"כ אי ס"ל דלחלק צריך קרא ובלא"ה משמע 
שניהם כאחד, א"כ לא ילפינן מכי יקח קידושי כסף, וקידושי 

ה רחל בשכר העבודה כסף הוי רק מדרבנן, ולפי"ז לא נתקדש
 עד שנשאה יעקב.

 
הנה כתוב בתוה"ק מקרב אחיך תשים עליך מלך ודרשו מזה ו

 שבאחיך ובחרמקרב אחיך ממ )דף פ"ח.(במסכת ב"ק חז"ל 
, ובשלה"ק כתב דלפי"ז לכאורה אין מן הראוי שיהיה עיי"ש

יוסף מלך, שהרי יוסף נולד מביאה אסורה, כיון שיעקב חטא 
ת, ורחל היתה השניה, ונמצא שביאת חיוא שתיבמה שנשא 

רחל היה באיסור, ומי שנולד מביאה אסורה אינו נקרא 
ממיוחסין שבאחיך ולכן אין מן הראוי שיהיה יוסף מלך 
עכ"ד, וזה היה טענת השבטים על יוסף על מה שאמר על 

 עצמו שיהיה מלך, דאין מן הראוי שיהיה מלך.
 

כתב, דאי אמרינן ש ג.(")דף כועיין בהגש"פ ברית מטה משה 
דגלות מצרים הוא משום דאמר  אברהם במה אדע, אז צריכין 
להיות במצרים ארבע מאות שנים, אבל אי גלות מצרים הוא 
בשביל חטא דמכירת יוסף לא היו צריכין להיות כ"א רד"ו 
שנים, לפי שע"י שלא קיים יוסף כיבוד אב כ"ב שנים, מגיע 

ה ר"כ שנים, וי' לכל אחד מהעשרה אחים כ"ב שנים דעול
 .שנים ניכה להם במה שמתו במצרים ונשאר רד"ו שנים עיי"ש

 
לבאר בטעמא דמילתא דהקדים הקב"ה  שיםרוהאריכו המפ

לצוות על קידוש החודש בעודם במצרים, טרם שניתנה תורה 
 לבני ישראל.

 
, החודש הזה לכם, כ"ד(-)פרשה ט"ווהנבס"ד, דאיתא במדרש רבה 
יך לברך בזמן שהיו ישראל הרואה את הלבנה היאך צר

מקדשין את החודש, יש מן רבנן אמרין ברוך מחדש חדשים, 
ויש מהם אומרים ברוך מקדש חדשים, ויש מהם אומרים 
מקדש ישראל, שאם אין ישראל מקדשים אותו אין אותו קדוש 
כלום, ואל תתמה על זה, שהקב"ה קדש את ישראל, שנאמר 

ולפי שהם מקודשים והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה', 
לשמים לכך מה שהם מקדשים הוא מקודש, רצונך לידע, צא 



 

 יג 

ולמוד מכלי השרת, משה קדש את המשכן ואת כל כליו, מכאן 
ואילך מי היה מקדשם, יכול היה משה לבא ולקדשן, אלא מה 
היו עושין, היה הכהן מקבל בו דבר של קודש והכלי 

סך או מנחה מתקדשת, כשם שקדש משה בדם המזבח או יין נ
מערה בכלי חול וכלי חול מתקדש, ואם כלי חול כשהוא 
מתמלא מן הקודש מתקדשת, על אחת כמה וכמה ישראל 
שהם קדושים ומקדשים את החודש, אמר הקב"ה אני קדוש 
אני ולעצמי אני מקדש אלא הריני מקדש את ישראל והן 
מקדשין אותי, לכך כתיב והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה' 

דשכם, וכן דוד אומר ואתה קדוש יושב תהלות ישראל, מק
ומתי התחילו ישראל לקדש את החודש, במצרים, הה"ד 

 החדש הזה לכם עיי"ש.
 

ד"ה אמנם, דמבואר מדברי המדרש  )אות א(וכתב בכלי חמדה 
דענין קידוש החודש הוא משום דישראל נעשו כלי שרת 

כמו כלי  להקב"ה, ולכן כל מה שהם מקדשים הרי הוא קודש,
שרת ממשה רבינו ואילך דעבודתן מחנכתן ונעשה נכלי קודש 
ועל ידי זה נתקדש מה שבתוכו ובאין שתי הקדושות בבת 
אחת כן ישראל יש להם כח זה, והנה הכא במצות קידוש 
החודש הראשון עדיין לא נתקדשו ישראל בקדושת ישראל 
לבד ממצוה זו דקידוש החודש שהיא היתה המצוה הראשונה 
שנתנה להם בקדושת ישראל, לפי דעת הר"מ ז"ל דבמילה גם 
בני קטורה חייבין, ועיד"ז נתקדשו בקדושת ישראל ונעשין 
כלי שרת לקדש את החודש דבאין כאחת וכנ"ל, עיי"ש מה 

 שהאריך בזה.
 

כתב דלכן יצאו בני ישראל קודם הזמן  )דרוש לחנוכה(ובנאות יעקב 
 )דף נ"ט:(במסכת כתובות ממצרים, דישראל הם הקדש, וקיי"ל 

דהקדש חמץ ושחרור מפקיע מידי שעבוד, ולכן נפקעו 
משעבוד מצרים עיי"ש, וכן כתב בתורת משה להחת"ס פרשת 
וארא עיי"ש, ומעתה מבואר אמאי צוה הקב"ה מצות קידוש 
החודש קודם צאתם ממצרים, כיון דע"י מצות קידוש החודש 

מצרים קודם הזמן נתקדשו בני ישראל, ועי"ז יוכלו לצאת מ
 דהקדש מפקיע מידי שעבוד.  

 
ומעתה יבואר דברי המדרש, דעד עתה היה מקום לומר 
בטעמא דמילתא דנענשו להגלות מארץ ישראל אפילו קודם 
דהדר קבלוה בימי אחשורוש, מפני דליתא לטענת מודעא 
ואונס כיון דהו"ל בגדר תליוהו וזבין דמהני, משום דהכפיה 

וייבין מכבר מקבלת אברהם אבינו, אך היה בדבר שהיו מח
מהא דנצטוו על קידוש החודש ונאמר החודש הזה לכם קודם 
צאתם ממצרים, כדי שבני ישראל יתקדשו ויהיה להם דין 
הקדש, דעי"ז יצאו ממצרים קודם הזמן משום דהקדש וחמץ 
מפקיעין מידי שעבוד, וע"כ דהגלות הוא בשביל חטא של 

רת יוסף, הלא סגי להיות אברהם, דאי משום חטא מכי
במצרים רד"ו שנה וכבר הגיע הזמן, וע"כ דמכירת יוסף לא 
הוי חטא דהצדק הוא עם השבטים דאינו ראוי להיות מלך כיון 

דאיכא איסור דשתי אחיות, ולפי"ז י"ל דלכן מתה רחל בדרך, 
וי"ל דליכא בל יחל בב"נ, ומעתה לא נתחייבו ישראל בקיום 

ם אבינו, ומעתה הו"ל כפיית ההר המצות מחמת קבלת אברה
על שלא היו מחוייבין וכתליוהו ויהיב ושפיר איכא טענת 
מודעא לאורייתא, ומעתה קשה א"כ למה נענשו על חטאתם 
וגלו מארצם, ולכן מתרץ המדרש ומייתי קרא הה"ד ויתן להם 
ארצות גוים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקיו 

ב"ן דכל זכייתם בנחלת הארץ ותורותיו ינצורו, כמש"כ הרמ
היתה על שמירת התורה, וכיון שעזבו את תורתו אבדו מן 

 הארץ ודו"ק.
 

**** 
 
 

ולא תותירו ממנו עד בקר והנתר ממנו עד בקר באש 
)שלא יכול לשוברן העצמות  ,ג.(")דף פפסחים  סכתואיתא במ תשרפו:

והגידין  ריפה(מפני שנאסרה בו שבירת העצם ונותר בהן מח והרי הוא נותר וטעון ש
)שהוא חולו ישרפו בששה עשר  )בשר פסח שנתעצלו באכילתו וניתותר(והנותר 

חל ט"ז להיות בשבת  של מועד ואעפ"י שנפסל בבוקר ראשון אין רשאי לשרפו ביו"ט(
ישרפו בשבעה עשר, לפי שאינן דוחין לא את השבת ולא את 

אש )דביו"ט, ובגמרא פריך אסיפא דמתניתין ואמאי ניתי עשה 

והקשו המפרשים  )דמלאכת יו"ט עכסה"ג,(וידחי לא תעשה  תשרופו(
דאמאי לא פריך מיד ארישא דמתניתין דאמרינן דאין שורפין 
בט"ו מפני שהוא יו"ט, אמאי נימא עדל"ת, ולמה פריך רק 

 אסיפא דמתניתין עכ"ק, ועיין באו"ח ובצל"ח.
 

י דאמר ע"ד דר" )פ"ב הלכה ה'(והנבס"ד, דאיתא בירושלמי שבת 
משום מבשל מאי בישול יש כאן, מכיון שהוא רוצה בעיכולן 

 )סי' כ"ב אות ג'(כמבשל להו עיי"ש, והקשה בשו"ת אבני ציון ח"א 
דלפי"ז מאי פריך הגמ' נימא עשה דוחה ל"ת, הלא בשריפת 
קדשים איכא שני מלאכות משום הבערה ומשום בישול, 

יון דאיכא שני , וכ)דף יב.(דל"ש מתוך כמבואר ברא"ש ביצה 
לאוין הבערה ובישול, וי"ל דס"ל יש חילוק מלאכות ביו"ט 
ונחשב לשני לאוין, ואין עשה דוחה שני לאוין כמש"כ בספר 

 עכ"ק. )שער ג' סי' קס"ד(הכריתות 
 

הביא דברי הא"ר,  )סי' צ"ב(אך י"ל, דהנה בשו"ת חת"ס חיור"ד 
א גם דכיון דאיכא איסור בישול בשר בחלב ובהדלקת נר איכ

הבערה וגם בישול א"כ אסור להדליק נר בבב"ח, אמנם אע"ג 
שכן הוא, מ"מ בודאי המדליק נר בשבת אין בו משום בישול 
רק משום הבערה, ולא לישתמיט מקום דהנותן שמן בנר חייב 
משום מבשל, ולא משמע דתליא זה בפלוגתא מלאכה 
שאצל"ג, אלא לכו"ע לית ביה משום מבשל, אע"ג דלגבי 

בחלב ס"ל לגדולי האחרונים דהויא מבשל, מ"מ מלאכת בשר 
שבת בעינן שיהיה כיוצא בהן במשכן, ושם היה בישול 
הסממנים, שדבר המבושל היה בעולם והיו צריכים לו, וכל 
בישול שכיוצא בזה חייב עליו וכו', משא"כ כשכלה והולך 



 

 יד 

ואחר הבישול לא נשאר בידו מאומה, אעפ"י שמ"מ בישל 
ענין בב"ח עשה תועבה דרחמנא קפיד אמעשה הדבר ההוא ול

הבישול ההוא, מ"מ בשבת פטור דלא הויא כעין בישול 
, אמר )דף ע"ד:(הסממנים, ומביא ראיה ממה דאיתא במסכת שבת 

)שהשליך יתד רב אחא בר רב עוירא, האי מאן דשדי סיכתא לאתונא 

א , חייב משום מבשל, פשיטא, מהו דתימלח לתנור חם ליבשו שיתקשה(
, קמ"ל דמירפא רפי והדר )לחזק ואין כאן בישול(לשרורי מנא קא מכוין 

קמיט, ופירש"י דמרפי רפי ע"י חום האור והמים שבתוכו 
יוצאין ולאחר שיצאו מימיו קמיט מתקשה וכי רפי ברישא הוי 

 בישולו עכ"ל, חזינן דליכא בישול כי אם על ידי משקין עיי"ש.
 

העיר על דברי  סי' ק"כ אות ב()ובשו"ת בית יצחק חיור"ד ח"א 
, ה"ה(-)פ"בהחת"ס הנ"ל, דדבריו הם נגד הירושלמי במסכת שבת 

בזר שהקריב איברים ופדרים בשבת פליגי אי חייב משום 
מבעיר או משום מבשל, ומסיים שם, על דעתיה דר' יוסי 
דאמר משום מבשל מה בישול יש כאן, מכיון שהוא רוצה 

לכאורה זהו דלא כהחת"ס הנ"ל בעיכולן כמבשל הוא עיי"ש, ו
שכתב שבדבר שהוא כלה והולך ליכא משום בישול והכא 

 מוכח דיש בזה בישול. 
 

, דר' ישמעאל בן אלישע קרא )דף י"ב:(ואיתא במסכת שבת 
והטה, וכתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי 
נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמינה עיי"ש, 

ד"ה לא ר' יוסי  )דף ו:(בתוס' הרא"ש על מסכת יבמות והקשה 
היא, דהיכי בעי לאוקמי ר' ישמעאל כר' יוסי דס"ל הבערה 
ללאו יצאת, א"כ קשה אמאי אמר ר' ישמעאל אביא חטאת 
שמינה, הלא בחייבי לאוין אינו חייב על שגגתו חטאת, ומביא 
דרבינו מאיר פי' דכשקרא והטה השמן אחר הפתילה נתבשל 

מן בשלהבת הפתילה ומה לי בישול של שמן מה לי בישול הש
סממנים ומלאכה הצריכה לגופה היא עיי"ש, וחזינן דיש בזה 

 משום מבשל עיי"ש בבית יצחק.
 

והנה י"ל דזה אי בבישול חייב רק היכא דדבר המתבשל קיים 
בעולם, או אף היכא דדבר המתבשל כלה ונאבד מן העולם 

, והקונה שדה בסוריא )דף ח:(טין גימסכת דאיתא בתליא בזה, 
כקונה בפרוארי ירושלים, למאי הילכתא, אמר רב ששת לומר 

)אם לקחה מן העכו"ם ורוצה ואפילו בשבת  )שטר מכירה(שכותבין עליו אונו 

, בשבת ס"ד, כדאמר רבא אומר לעכו"ם ועושה לילך לדרכו בשבת(
ה"נ אומר לעכו"ם ועושה, ואע"ג דאמירה לעכו"ם שבות, 

לא גזור  )לגרש עובדי כוכבים ולישב ישראל בה(שום ישוב ארץ ישראל מ
 רבנן עיי"ש.

 
מותר לקנות בית בארץ  ,)סי' ש"ו סי"א(וכתב המחבר בשו"ע או"ח 

ישראל מן הא"י בשבת וחותם ומעלה בערכאות, וכתב הרמ"א 
, בכתב שלהם, דאינו )היינו בערכאות שלהם(בשם האור זרוע, שלהם 

, ומשום ישוב ארץ )דבכתב שלהם אינו אסור מה"ת(ן אסור רק מדרבנ
מהא דכתב  )סי' ש"מ סק"י(שראל לא גזרו עיי"ש, והקשה המג"א י

שכותבין הגט בכל כתב  )סי' קכ"ו ס"א(המחבר בשו"ע אבהע"ז 
ובכל לשון בין שהוא כתב עכו"ם בין שהוא כתב ישראל, ולא 

כתב לה פליג שם הרמ"א ע"ז, וחזינן מזה דאף דכתב התורה ו
ספר כריתות, משמע דזה כולל גם כתב עכו"ם, ואמאי לגבי 
שבת נקט דכתב עכו"ם לא מקרי כתב ועיין שם בבית שמואל 

 עכ"ק. )סק"א(
 

ובספר ישמח משה בחידושיו עמ"ס גיטין כתב לתרץ קושית 
המג"א, דלכאורה יש לומר דזה אי כתב עכו"ם מקרי כתב או 

ב"ם בגדר רשות הרבים, לא, יהא תליא בפלוגתת התוס' והרמ
ד"ה כאן בזמן כתבו וז"ל, משמע  )דף ו:(דהתוס' במסכת שבת 

קצת דאינה רשות הרבים אלא א"כ מצויין שם ששים רבוא 
כתב דבט"ז  )פי"ד ה"א(כמו במדבר עיי"ש, והרמב"ם בהל' שבת 

אמה הוי רשות הרבים, וי"ל דיסוד פלוגתתם הוא דהתוס' ס"ל 
רינן בעינן דוקא שיהא דומה בכל דכיון דהמלאכות ממשכן גמ

צד למשכן, ובעינן דוקא שיהיה רה"ר כמו רשות הרבים 
דהתם, אבל להרמב"ם אף דילפינן  ממשכן  עיקר המלאכה, 

חייב כיון דהוי התם מלאכה זו, דדהיינו הוצאה מרה"י לרה"ר 
כיון דשם רה"ר ומ"מ לא בעינן דוקא רה"ר כמו רה"ר דהתם, 

מקרי רשות הרבים, ולפי"ז הכא נמי  עליו חייב, ובט"ז אמה
דכתיבה חייב משום דהוי במשכן שהיה רושמין על קרשי 
המשכן, והתם ודאי היו רושמין בכתב אשורית, דלא מסתבר 
לומר שהיו רושמים כתב עכו"ם ע"ג הקרשים, נמצא דלשיטת 
התוס' דבעינן ממש שיהא דומה למלאכת המשכן, א"כ בעינן 

נו חייב אשאר כתיבה, ולא נחשב דוקא כתיבה כמו התם ואי
כתב עכו"ם ככתב לגבי שבת, אבל להרמב"ם דאף דילפינן 
ממשכן דכתיבה הוה מלאכה שחייבין עליו בשבת, מ"מ לא 
בעינן כתיבה דוקא כמו כתב דהתם, רק כיון דשם כתב עליו 
חייב, ושפיר י"ל דמחייב בכל כתב ובכל לשון, ולפי"ז א"ש, 

ן רה"ר כהר"י ז"ל דאין לנו דהשו"ע באו"ח דפוסק לעני
עכשיו רה"ר דאורייתא, לכן פסק ג"כ דאיננו חייב רק על כתב 
מרובע, וא"כ זה דוקא לענין שבת דילפינן ממשכן ובעינן 
דוקא שיהא דומה לכתב משכן, ולכן ס"ל דכתב עכו"ם לא 

פינן ממשכן, א"כ כיון למקרי כתב, משא"כ לגבי גיטין דלא י
בכלל וכתב לה הוא וגם כתב  דהוה כתב בשאר לשונות,

 עכו"ם מקרי כתב עכ"ד. 
 

ולפי"ז י"ל דהירושלמי דקאמר דבהקרבת אברים ופדרין חייב 
משום מבשל, וכן מש"כ התוס' הרא"ש דקרא והטה חייב 
משום מבשל ואף שכלה ונאבד ס"ל דאין צריך להיות דומה 
ממש למלאכת המשכן, ואף דבמבשל במשכן היה הדבר 

עולם, מ"מ בשבת חייב אף דהדבר המתבשל המתבשל קיים ב
כלה ונאבד מן העולם, והחת"ס ס"ל דצריך להיות דומה ממש 
למלאכת המשכן, וכיון דבמשכן גבי בישול סממנים היה צריך 
את הדבר המתבשל, ה"ה לגבי שבת איכא איסור בישול רק 
היכא דהדבר המתבשל מתקיים, אבל היכא שהדבר כלה 

 יסור בישול.ונאבד מן העולם ליכא א



 

 טו 

כתב השפע  ,בסוגיא דתנור מקדש )גליון ל"ג(ובגליון ישראל סבא 
חיים זצ"ל, די"ל המקור לשיטת התוס' דבעינן שיהא ממש 
בדומה למלאכת המשכן, עפי"מ שכתב רשיז"ל בפרשת כי 

עה"פ אך את שבתותי תשמורו, דאע"פ שתהיו  י"ג(-)ל"אתשא 
תדחה מפניה, כל  רדופין וזריזין בזריזות המלאכה, שבת אל

אכין ורקין מיעוטין למעט שבת ממלאכת המשכן עיי"ש, 
והקשו המפ' דזה ידעינן מדהקדים הכתוב אזהרת שבת 
למלאכת המשכן בפרשת ויקהל, וכמש"כ רשיז"ל עה"פ ששת 
ימים תעשה מלאכה וז"ל, הקדים להם אזהרת שבת לציווי 

ן מלאכת המשכן לומר שאינו דוחה את השבת עכ"ד, וברמב"
שם הקשה דהרי בכל מקום המיעוט בא למעט בדבר המצוי, 
וא"כ הו"ל למעט במצות שבת שיתמעט מחיוב השביתה 

  .בשבת, ואמרינן דבנין המשכן יהא דוחה את השבת עכ"ק
 

אך י"ל דהא דבנין המשכן אינו דוחה שבת ילפינן מסמיכות 
הנ"ל, והקרא דאך את שבתותי אתיא לומר שבעינן שיהא 

ממש, ומיושב קושית הרמב"ן דבאמת המיעוט  דומיא המשכן
בא על השבת דלא כל המלאכות אסורות בשבת, כי רק אלו 

אך כתב להעיר דהלא , הדומים ממש למלאכות שהיו במשכן
איתא, מנין שספק נפשות דוחה  ה"ה(-)פ"חבירושלמי מסכת יומא 

את השבת, ר' אבהו בשם ר' יוחנן אך את שבתותי תשמורו 
ולפי"ז לית לן יתור מאך דמלאכות שבת בעי מיעוט עיי"ש, 

דומיא דמלאכת המשכן ממש, וממעט ממלאכת שבת דספק 
 פיקוח נפש דוחה שבת עכ"ד.

 
והנה השפע חיים זצ"ל העיר שם על דרשת הירושלמי הנ"ל 
דריו"ח יליף דספק פיקוח נפש דוחה שבת מאך את שבתותי 

היה ר' , וכבר )דף פ"ה.(תשמורו, מהא דאיתא במסכת יומא 
ישמעאל ור' עקיבא ור' אלעזר בן עזריה מהלכין בדרך ולוי 
הסדר ור' ישמעאל בנו של ראב"ע מהלכין אחריהן, נשאלה 
שאלה זו בפניהם, מנין לפקוח נפש שדוחה את השבת, נענה 
ר' ישמעאל ואמר אם במחתרת ימצא הגנב וכו', נענה ר"ע 

מר ומה ואמר וכי יזיד איש על רעהו וגו', נענה ראב"ע וא
מילה שהיא אחד מרמ"ח איברים שבאדם דוחה את השבת 
ק"ו לכל גופו שדוחה את השבת וכו', א"ר יהודה אמר שמואל 
אי הואי התם הוה אמינא דידי עדיפא מדידהו, וחי בהם ולא 
שימות בהם, אמר רבא לכלהו אית להו פירכא לבר מדשמואל 

כיון דלי"ל פירכא וכו', אשכחן ודאי ספק מנלן עיי"ש, ו
דילפינן מוחי בהם לספק פיקוח נפש דדוחה שבת למ"ל קרא 

 תי תשמורו עכ"ק. ודאך את שבת
 
, דבספר כתבנו לתרץ )שנת תשע"ו(בהואיל משה פרשת פקודי ו

הקשה, דהרי הלימוד דשמואל אית ליה  )פרשת בלק(פרדס דוד 
פירכא יותר מכולם, דהרי בפרש"י עה"ת עה"פ וחי בהם כתב, 

אם תאמר בעוה"ז הרי סופו הוא מת עיי"ש, לעולם הבא, ש
ולפי"ז לא שמעינן מזה הך דרשא דוחי בהם ולא שימות בהם, 

  .דהרי לא קאי אחיות דעולם הזה כלל

היה ר"מ  )דף נ"ט.(וכתב לתרץ, עפי"מ דאמרינן במסכת סנהדרין 
אומר מנין שאפילו עכו"ם ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול, 

וחי בהם, כהנים לוים  שנאמר אשר יעשה אותם האדם
וישראלים לא נאמר אלא האדם, הא למדת שאפילו עכ"ם 
ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, ופירש"י דלי"ל לר"מ הך 

דאתם קרוים אדם ואין  )דף ס"א.(דרשא דר"ש במסכת יבמות 
 עכו"ם קרויים אדם עיי"ש. 

 
ולפי"ז ר"מ דס"ל דהך קרא קאי על עכו"ם, בהכרח דלא יתכן 

דוחי בהם קאי על עולם הבא, דהרי בירושלמי מובא  לפרש
ד"ה ווי לה, מבואר דעכו"ם אין להם  )דף י.(בתוס' במסכת ע"ז 

חלק לעולם הבא, וא"כ מוכרח דקאי על חיי עוה"ז, ולהורות 
לנו וחי בהם ולא שימות בהם, אמנם לר"ש דס"ל דאדם ממעט 
עכו"ם, ממילא הך קרא אשר יעשה אותם האדם וחי בהם 

מעט ג"כ עכו"ם, ולדידיה שפיר פירש"י דקרא דוחי בהם מ
קאי על עולם הבא, וממילא לא קשה דרש"י יהיה נגד גמרא 
הנ"ל דדרשינן וחי בהם ולא שימות בהם, די"ל דהנך דדרשו 
כן אזלי בשיטת ר"מ הנ"ל דהאדם מרבה עכו"ם ממילא ע"כ 
דהקרא דוחי בהם קאי על עוה"ז ושפיר דרשינן וחי בהם ולא 

ימות בהם, ורש"י בחומש פירוש אליבא דר"ש דאדם ממעט ש
 עכו"ם ושפיר קאי הך קרא דוחי בהם על עולם הבא עכ"ד. 

 
הביא בשם הפסיקתא וז"ל,  )רמז שצ"ג(ובילקוט שמעוני ישעיה 

אמר ר' יוחנן וישח אדם אלו ישראל שנאמר ואתנה צאני צאן 
עכו"ם אין מרעיתי אדם אתם וכו' עכ"ל, ולפי"ז ס"ל ר' יוחנן ד

 .)ח"א כלל ח' אות י"א(קרויין אדם, ועיין בספר בית האוצר 
 

ומעתה מיושב קושית השפע חיים זצ"ל, דר' יוחנן לשיטתו 
דס"ל דעכו"ם אינן קרויין אדם, ולדידיה שפיר פירש"י דקרא 
דוחי בהם קאי על עולם הבא, ולפי"ז לא שמעינן מזה הך 

יה לימוד דספק דרשא דוחי בהם ולא שימות בהם, ולית ל
פיקוח נפש דוחה שבת, ולכן דריש לה מאך את שבתותי 

 תשמורו.
 

ע"כ לפי"ז  ,דס"ל דהאדם מרבה עכו"םהיוצא לנו מזה, דר"מ 
ושפיר דרשינן וחי בהם ולא  ,דהקרא דוחי בהם קאי על עוה"ז

ית ליה לימוד דספק פיקוח נפש דוחה שבת, אשימות בהם, ו
ר שבעינן שיהא דומיא והקרא דאך את שבתותי אתיא לומ

וכיון דבמשכן גבי בישול סממנים היה צריך את המשכן ממש, 
הדבר המתבשל, ה"ה לגבי שבת איכא איסור בישול רק היכא 
דהדבר המתבשל מתקיים, אבל היכא שהדבר כלה ונאבד מן 

ומעתה ליכא כאן שני לאוין ושפיר  העולם ליכא איסור בישול,
 פריך נימא עשה דוחה ל"ת.

 
כתבו דגם ש ,ד"ה כאלובתוס'  ח:(")דף נפסחים מסכת ין בועי

קפדו על לא בד"ו פסח, וכל  הבזמן שהיו מקדשין עפ"י הראי
הני משניות שמצינו דלא קפדו אהא, אתיא כאחרים דס"ל 



 

 טז 

דאין בין עצרת לעצרת אלא ד' ימים ולא קפדינן על לא בד"ו 
ם ו' פסח ביו הפסח עיי"ש, וא"כ ע"כ מתני' דידן דקתני דהי

 .אתיא כאחרים, וסתם אחרים הוא ר"מ
 

ומיושב לפי"ז הא דמציין הש"ס הפירכא על חל ט"ז להיות 
בשבת, דמזה מוכרח דמתניתין אתיא כר"מ, ור"מ לשיטתו 

וכיון דבמשכן גבי בעינן שיהא דומיא המשכן ממש, דדס"ל 
בישול סממנים היה צריך את הדבר המתבשל, ה"ה לגבי שבת 

ל רק היכא דהדבר המתבשל מתקיים, אבל איכא איסור בישו
 היכא שהדבר כלה ונאבד מן העולם ליכא איסור בישול,

  ולכן פריך שפיר נימא עדל"ת ודו"ק.וליכא רק חד לאו, 
 
 

הקשה, דמאי פריך  )ח"ב סי' ק"י(עוי"ל, דהנה בשו"ת בנין ציון  ב(
מסכת נימא דעשה דשריפת קדשים ידחה הל"ת דיו"ט, הא ב

ל"ת שבמקדש, וחה דשה עין אמרינן דא (:צ"ז)דף זבחים 
דאע"ג דהל"ת אינו  (.)דף קעירובין מסכת ולפימ"ש הריטב"א 

במקדש, אם העשה הוה במקדש אינו דוחה לל"ת דעלמא 
עיי"ש, א"כ מאי פריך נימא עדל"ת כיון דהוה עשה שבמקדש 

 דאינו דוחה לל"ת דעלמא עכ"ק.
 

אין ביעור  ז.(")דף כים פסחמסכת ס"ל ב הודה' ירוהנבס"ד, דהנה 
חמץ אלא שריפה, ויליף לה מק"ו מנותר, ומה נותר שאינו 
בבל יראה ובל ימצא טעון שריפה, חמץ שישנו בבל יראה ובל 

 )פ"ב סי' ג'(ימצא לא כל שכן שטעון שריפה, וכתב שם הרא"ש 
וס"ל דהשבתתו בכל  הודהדר' י הדטעמא דרבנן דפליגי עלי

ותר דבעינן דוקא שריפה, משום דבר, ואמאי לא ילפינן מנ
 .דחולין מקדשים לא ילפינן עיי"ש

 
 הודה, דא"כ תקשי היכא יליף לה ר' יי יהושענוהקשה שם הפ

ועיין במהרש"א ]מנותר, הא חולין מקדשים לא ילפינן עיי"ש, 
דהך סברא דחולין מקדשים לא ילפינן,  ו:(")דף כשבועות מסכת 

)סי' "ת חדות יעקב כו"ע ס"ל כן וליכא מאן דפליג, ועיין בשו

דס"ל מין במינו לא בטל, ויליף מדם הפר ומדם  הודהדר' י ק"א(
  .[השעיר, ע"כ דס"ל דילפינן חולין מקדשים עיי"ש

 
לפי"ד המהרש"א  ,)סי' ס' אות ב'(בשו"ת בית יצחק חאו"ח  ץרותי

עיי"ש, תו  הדנותר פקע שם קודש מיני ו:(")דף נקידושין מסכת 
דאין ביעור  הודהי' , ושפיר יליף רלא הוה נותר בכלל קדשים

חמץ אלא שריפה מנותר, ולא הוה חולין מקדשים, כיון 

עיי"ש, ולפי"ז שריפת נותר לא  הדמנותר פקע שם קודש מיני
 הוה עשה שבמקדש, ושפיר פריך נימא עדל"ת.

 
, דאי איקלע יו"ט הראשון של חג )דף נ"ד:(ואיתא במסכת סוכה 

הוי בחד בשבת, הלכך דחינן  להיות בערב שבת, יוה"כ אימת
 )של תמיד של בין הערבים(ליה, ופריך, ומי דחינן ליה והתנן חלבי שבת 

, ואמר )שחל במוצאי שבת אלמא חייל יוה"כ במוצאי שבת(קריבין ביום הכפורים 
רבי זירא כי הוינן בי רב בבבל הוה אמרי הא דתניא יום 

טיל ולהבדיל )להבהכפורים שחל להיות ערב שבת לא היו תוקעין 

)אם חל יוה"כ להיות במוצאי , ובמוצאי שבת משום דיום הכפורים נמי לאו מלאכה עביד(

)על הכוס בין קודש וקודש כדרך שמבדילין משבת ליו"ט דהתם לא היו מבדילין  שבת(

 הוא שהיוצא חמור והנכנס קל אבל כאן הנכנס חמור כיוצא לענין כל איסור מלאכה והוה אמרינן(
)בין לר' ישמעאל בין לר"ע דפליגי גבי חלבי שבת קריבין ביוה"כ היא  דברי הכל

, כי סליקית להתם אשכחתיה לר' יהודה בריה דר' מיתוקמה(
)שמעינן נמי מברייתא דחל יוה"כ שמעון בן פזי דיתיב וקאמר ר"ע היא 

)מתני' רבנן דפליגי אדאחרים ואמרי , ומשני לא קשיא, הא רבנן במוצאי שבת(

)הנך מתני' הא אחרים  חודש לצורך הלכך ר"ה בערב שבת לא מיקלע דדחינן ליה(מעברין ה

דתניא אחרים אומרים אין בין  דאמרי מיקלע ולא אמרינן דחינן אחרים היא(
 ,עצרת לעצרת ואין בין ר"ה לר"ה אלא ארבעה ימים בלבד

ס"ל כאחרים, ועיין בשו"ת בית יצחק  י עקיבאבהרי דר .עיי"ש
 .אות ה()סי' נ"ו חיור"ד ח"א 

 
ד"ה כאלו כתבו, דגם בזמן שהיו  )דף נ"ח:(ועיין בתוס' פסחים 

מקדשין עפ"י הראיה קפדו על לא בד"ו פסח, וכל הני משניות 
שמצינו דלא קפדו אהא, אתיא כאחרים דס"ל דאין בין עצרת 
לעצרת אלא ד' ימים ולא קפדינן על לא בד"ו פסח עיי"ש, 

ח ביום ו' אתיא כאחרים, וא"כ ע"כ מתני' דידן דקתני דהיה פס
 ולהנ"ל י"ל דהוא ר"ע.

 
ומיושב לפי"ז הא דמציין הש"ס הפירכא על חל ט"ז להיות 
בשבת, דמזה מוכרח דמתניתין אתיא כר' עקיבא דס"ל 

דאין ביעור  )דף ה.(כאחרים, ור"ע לשיטתו דס"ל במסכת פסחים 
חמץ אלא שריפה, ויליף לה מנותר, וע"כ דס"ל דנותר פקע 

מיניה, ומעתה שריפת נותר לא הוה ל"ת שבמקדש,  שם קודש
 ולכן פריך שפיר נימא עדל"ת ודו"ק.
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