
 

 א

 

 מוראפרשת 
 ושנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת 
הה"ד זכור את ואיתא במדרש פליאה,  באש תשרף:

 ע"כ. יום השבת לקדשו
 

כל חייבי מיתות  ,()דף ע"ט:והנבס"ד, דאיתא במסכת סנהדרין 
)מאחר שנתערבו ואי אתה מכיר מי המחויב את שנתערבו זה בזה, נידונין בקלה 

אי אתה רשאי להחמיר עליו למושכו למיתה חמורה שלא נתחייב החמורה ומי המחויב את הקלה 

)אע"ג דרובא דהני  שרפיןהנסקלין  בנ ,בה אלא ידונו בקלה שישנה בכלל החמורה(

, ר' שמעון שנתערב בנשרפין טובא(נשרפין כדקתני נסקלין בנשרפין משמע חד נסקל 
  רה וכו' עיי"ש.בסקילה שהשריפה חמו אומר נידונין

 
צחק בן הרב יב ר' שאל הרד"ה הנסקלין,  )דף פ:(ס' וכתבו התו

, אמאי קאמר ר' שמעון ידונו בסקילה םתר' מרדכי את רבינו 
שהשריפה חמורה, ניזול בתר רובא להחמיר בדיני נפשות 

לפינן מרוצח ועדים זוממין דאזלינן בתר יד )דף י"א.איתא בפרק קמא דחולין כד

רג לענין דממה נפשך הוא נהכיון  , ותירץ,(רובא אף בדיני נפשות
לא אזלינן בתר רובא עיי"ש, ועיין  באיזו מיתה הוא נהרג

 .ד"ה ליחוש )דף י"א:(חולין בתוס' ד"ה אחת, וב (.)דף ע"אזבחים ב
 
שה הג"ר צבי מהלברשטאט הק )דף נ.(בספר שו"ת עטרת צבי ו

לא אזלינן בתר רוב לחייבו ממיתה קלה זצ"ל, דלשיטת ר"ת ד
שזינתה היא יתה חמורה, א"כ היאך אמרה תורה דבת כהן למ

הרי איכא למיחש דלמא לאו אביה היא ואינה בת בשריפה, 
, כנשואה בת ישראל חנקכהן אלא בת ישראל וחייבת רק 

ועכצ"ל משום דאזלינן בתר רוב ורוב בעילות אחר הבעל 
, ולדברי ר"ת הרי י"א( )דףוכדאיתא בסוגיא דרוב במסכת חולין 

והאחרונים האריכו  ,עכ"ק תה למיתה לא אזלינן בתר רובמימ
 בקושיא זו.

 
)ח"א סי' י"ט ומו"ר הגה"צ מווייטצען זצ"ל בספרו שו"ת בנין צבי 

מיתה למיתה לא כתב לתרץ, די"ל דסברת ר"ת דבין  אות ז'(
, עפי"מ שהביא השיטה מקובצת במסכת ב"מ אזלינן בתר רוב

קפץ אחד  ,בהא דתנן התם ,פץ()ד"ה קלתרץ קושית התוס'  )דף ו:(
)היה מעשר טלאים והתחיל למנות כשהיו יוצאים בפתח הדיר ועד מן המנויים לתוכו 

)בין אותן  כולן פטורין שלא הגיע לעשרה קפץ אחד מן המנויין לתוך הדיר ואינו מכירו(

, והקשו התוס' דליבטול ברובא ולחייבו שיצאו בין אותן שבתוך הדיר(
 ,שיטמ"ק הביא מהר"ש מפליזא לתרץכולהו במעשר, וה

דאפילו אי אזלינן בתר רובא מ"מ לא הוי אלא ספיקא, וכיון 
  רחמנא ולא עשירי ספק פטור עיי"ש. דעשירי ודאי אמר

ומבואר דאף דאזלינן בתר רוב מ"מ לא הוי בגדר בירור 
ולפי"ז גם במה דסמכינן על הרוב הו"ל בגדר ובודאי גמור, 
דדוקא היכא דגלתה התורה דאזלינן לר"ת "ל ספק, ולכן ס

מיתה למיתה בתר רוב, אז אמרינן דאזלינן בתר רוב, אבל בין 
אמרינן דאין  ,לימוד מקרא דגם בזה אזלינן בתר רוב דאין לנו

 לך בו אלא חידושו ולא אזלינן בתר רוב.
 
כתב דסברת הר"ש מפליזא ש פט"ז(-)ש"במעתתא עיין בשב שו

שאינו מסברא ואדרבה מסברא  תא קמןהוא דוקא ברובא דאי
יש לתלות שהיה מן המיעוט כמו מן הרוב, אמרינן גזירת 

, אבל ברובא דליתא הכתוב הוא למיזל בתר פירש מן הרוב
דילמא לאו אביו דהו"ל רוב הבא קמן וכמו הך רובא שאמרו 

מפליזא  גם הר"ש ,מן הסברא שהרוב הוא כך שהוא אביו
 עיי"ש. יודה דהוא מטעם ודאי

 
שכתב, דאע"ג  )ח"ב סי' קמ"ז(ין בשו"ת חתם סופר חאבהע"ז ועי

דבעי מנא הא מילתא  )דף י"א.(דבתחלת הסוגיא במסכת חולין 
דאזלינן בתר רוב, אמרינן רובא דאיתיה קמן לא קא מיבעי לן 

)דלא איתחזק , כי קא מיבעיא לן רובא דליתא קמן )כיון דאיתחזק רוב היתר(

הס"ד רובא דליתא קמן גרוע מרובא , מבואר מזה דלפי רוב היתר(
דאיתא קמן, אך כ"ז הוא רק בהס"ד דלא הוה ידעינן כלל 
דאזלינן בתר רוב ברובא דליתא קמן, אבל לפי המסקנא 
דידעינן דאזלינן בתר רוב אפילו ברובא דליתא קמן, מהשתא 
עדיף רובא דליתא קמן מרובא דאיתא קמן, דבאיתא קמן 

הסותר להרוב ואפשר שיזדמן עכ"פ אית כאן לפנינו מיעוט 
לפנינו מן המיעוט המוחזק לפנינו ומעורב בין הרוב, אלא 
דגזירת הכתוב הוא דגם בכה"ג אזלינן בתר רוב, ועל רוב כזה 
ס"ל להר"ש מפליזא דאכתי ספיקא הוא אלא דרחמנא שריא, 
אבל רובא דליתא קמן אין כאן שום חזקת איסור דאפשר 

איתחזק קמן מיעוט איסורא, שאין לפנינו כלל מיעוט ולא 
 בזה לכו"ע מודה דהוי רוב בתורת ודאי עיי"ש.

 
מהלברשטאט הנ"ל, דהלא  "צמהרומעתה מתורץ קושית 

מיירי ברובא דאיתא קמן דהיינו בנתערבו המתני' בסנהדרין 
בתורת ודאי אלא כספק, אינו הרוב  לין בנשרפין, דבזהנסק

תר רובא, בזה וחידוש הוא שחידשה תורה דאזלינן בכה"ג ב
שפיר ס"ל לר"ת דממיתה למיתה לא אזלינן בתר רובא, דכיון 
דחידוש הוא אין לך בו אלא חידושו כשהרוב אינו ממיתה 

א, בתר רוב אבל ממיתה למיתה לא אזלינן בכה"ג ,למיתה



 

 ב 

דאף  )שם(דלפי המסקנא בחולין רובא דליתא קמן אבל ב
ן עדיף בליתא קמן אזלינן בתר רובא, שוב רובא דליתא קמ

מרובא דאיתא קמן, והוי ודאי ולא חידוש וכדברי השב 
שמעתתא ושו"ת חת"ס הנ"ל, בכה"ג אף להר"ת אזלינן רובא 
ממיתה למיתה, כיון דהרוב בזה הוי ודאי ול"ה חידוש ליכא 
למימר בזה אין לך בו אלא חידושו ואף ממיתה למיתה אזלינן 

שטאט ביה בתר רובא, ומיושב קושית הגאון מהר"צ הלבר
הנ"ל, דבבת כהן דהרוב הוי רובא דליתא קמן אף להר"ת 

 עכ"ד מו"ר זצ"ל.אזלינן בתר רובא בין מיתה למיתה 
 

היה מהלך במדבר  ,אמר רב הונא, )דף ס"ט:(ואיתא במסכת שבת 
 מונה ששה ימים ומשמר יום אחד ,ואינו יודע אימתי שבת

משמר יום  ,ר רב אמר, חייא ב)מונה מיום ששם אל לבו שכחתו ומשמר השביעי(
)וכל יום ששם אל לבו אינו משמר דשמא עשה מלאכה אבל יום המחרת  אחד ומונה ששה

, )ימי חול נמנו תחלה( , במאי קמיפלגי, מר סבר כברייתו של עולםמשמר(
וכו',  )שנברא בערב שבת ויום ראשון למנינו שבת היה(ומר סבר כאדם הראשון 

כדי פרנסתו בר מההוא יומא, בכל יום ויום עושה לו  ,אמר רבא
שני פרנסות,  ני דעביד מאתמול, ומש)בתמיה( לימות וההוא יומא

, אלא כל )ונמצא מחלל שבת שלא לפקוח נפש( ודילמא מאתמול שבת הואי
ום עושה לו כדי פרנסתו אפילו ההוא יומא, וההוא יומא יום וי

ם יום חלוק )לזכרון בעלמא שיהא לו שבקידושא ואבדלתא  ,במאי מינכר ליה

 עיי"ש. משאר ימים ולא תשתכח שבת ממנו(
 

בין , גדול שנשבה ה"א(-)פ"זואיתא בירושלמי מסכת שבת 
, רב ושמואל, חד אמר מונה )ואינו יודע מתי שבת כיצד יעשה( העכו"ם

ששה ועושה שבת, וחרנה אומר עושה שבת ומונה ששה וכו', 
ויחוש לכל , כלו להתמהמה()לשון עיכוב מלשון ולא ין לו לתמוה ופריך, ואי

)אמאי לא יתעכב בעצמו מלעשות מלאכה בכל הימים דיש לו לחוש בכולן שמא היום  הימים

)שקדשה על ידי שליח שאמר לו צא וקדש לי , כהדא קידש אשה בעולם הוא שבת(

נן אמר חושש לכל ח, ר' יואשה סתם ולא חזר אליו לומר זו וזו היא שקידש בשבילו(
ו היא אחותה או שאר קרובות שנאסרו עליו מחמת קידושיה וא"כ אמאי לא )דשמא ז הנשים

תמן יש לו תקנה יכול הוא לישא ומשני, , ג"כ כאן לכל הימים(יחוש 
לישא )שאני התם דהא מיהת יש לו תקנה גיורת יכול הוא לישא משוחררת, 

ת לך )מה אי הכא מאי אית לן, אשה או גיורת או משוחררת שאין לו חשש בהן כלל(

למימר שאם באת לחוש לכל הימים מה תקנה יש לו וכי ימות הוא אם אין לו במה להתפרנס והלכך 

חושש לכל  )בדין זה(רינן אמ )בבבל(, תמן אי אפשר לו לחוש לכל הימים(
ע"כ דברי  )שלו בלבד ולא יותר(הימים ועושה כדי קיום הנפש 

 הירושלמי עיי"ש.
 
אן מיירי דהוא עצמו קידש כתב, דכ )שם( בחידושי חתם סופרו

ש ולא שכח איזה קיד ואשה ומתה ולא נודע לו משפחתו, א
והכא נמי ליתסר בכל הנשים שבעולם, פעל עולה, אסור 

ומשני, התם אפשר לישא גיורת או במלאכה בכל הימים, 
משוחררת, משא"כ הכא במלאכה ולא אסרוהו במלאכה כלל 

ו, וע"ז מסיק בכל הימים ומותר אפילו ביותר מכדי פרנסת
דשלחו מבבל דבשבת נמי עשה כדי חיותו ואסור אח"כ עכ"ד 

 החתם סופר.

לך במדבר ואינו יודע מתי והאיתא, ה )סי שד"מ ס"א(שו"ע או"ח וב
הוא שבת מונה שבעה ימים מיום שנתן אל לבו שכחתו 
ומקדש השביעי בקידוש והבדלה, ואם יש לו ממה להתפרנס 

ד שיכלה מה שיש לו ואז אסור לו לעשות מלאכה כלל ע
יעשה מלאכה בכל יום אפילו ביום שמקדש בו כדי פרנסתו 

  .עיי"ש מצומצמת וכו'
 

ואע"ג דרוב ימים הם חול זה מיקרי  )סק"א( אברהם ןוכתב המג
רי דבכתב על  )סק"א( י מגדיםרקבוע עכ"ל, ובאשל אברהם להפ

הנ"ל, לא ידענא כעת אם הם דעת עצמו או  אברהם ןהמג
לו ז"ל ליבטל ברוב, והיינו  מצא באיזה מקום כן, דהוקשה

רק יבש ביבש דצריך להשליך אחד  )סי' ק"ט ס"א(כמש"כ ביור"ד 
  .ממדת חסידות

 
וכתב שם הפמ"ג לתרץ קושית המג"א, דמשו"ה אין הולכין 

 )דף ע"א.(בזה אחר הרוב, עפימש"כ התוס' במסכת זבחים 
בנשרפין בנסקלין דכה"ג דודאי יהיו עושין שלא כדין אין 

תר רובא עיי"ש, א"כ א"ש הכא דלא אזלינן בתר הולכין ב
רובא להתיר לעשות מלאכה בכל יום הואיל וכה"ג ודאי עביד 

 מלאכה ביום השבת ואינו עושה כדין עכ"ד.
 

וקבוע בו מן התורה כתב הפמ"ג דהוי קבוע, ומש"כ המג"א 
הוא דניכר לכל העולם והוה ממש כט' חניות ולקח מאחד 

 )שם(ועיין בספר ראש יוסף בשבת  ואינו יודע וכו' עיי"ש,
שכתב וז"ל, הנה המג"א שם חקר למה לא יבטל ברוב ותי' 
קבוע, והיינו קבוע דין תורה דלכל העולם ניכר יום שבת והוא 

 אינו יודע, ומ"מ איני יודע מאין הוציא זה או הודע עכ"ל.
 

שהעיר על  )ח"א סי' רכ"ד(ועיין בשו"ת שואל ומשיב מהדו"ק 
דלא אזלינן בתר רוב הימים משום דהוי קבוע,  מש"כ המג"א

ובמגעות  ,)דף נ"ז:(דלכאורה קשה ממה דאיתא במסכת נדה 
והסיטות הלך אחר הרוב, שאם רוב ימיה טמאין טמא מגעה 
והיסטה, ואם רוב ימיה טהורה טהורין עיי"ש, ולכאורה למה 
אם רוב ימיה טהורין טהורה ניזול בתר מיעוט ימים הטמאין 

 וע.שהוא קב
 

המג"א דכה"ג נחשב כקבוע, ממש"כ  דבריעל  וכן יש להעיר
כתב הר"ן בפ"ק  וז"ל, ()פ"א הלכה י"א הלכות מגילההשער המלך 

 וז"ל, ולענין עיירות המסופקות אם הם )דף ב.(דמסכת מגילה 
ימות יהושע בן נון או לא, הורו הגאונים מוקפות חומה מ

מוקפות חומה  בן אינןאחר רוב עיירות שרובהם  שהולכים
ד"ה כרך מש"כ משם מוהר"י  )סי' תרפ"ח(ועיין במרן הב"י  וכו',

אביו בתוך דבריו וז"ל, ומינה נשמע לענין קריאת המגילה, 
דסתם עיר וכו' דלא באה לכלל ספק כלל, ואין קורין בה אלא 

 )מגילה פ"א דף פ"ב:(מקראי קודש ספר בבי"ד בלבד, ומורינו הרב 
כל קבוע  )דף ט"ו.(במסכת כתובות  דהא קיי"ל תמה עליו,

  עיי"ש. כמחצה על מחצה דמי



 

 ג 

תירץ לזה וז"ל,  חאו"ח סוף סי' רמ"ג()בספר לשון למודים מו"ה ז"ל ו
כמחצה על מחצה דמי אלא דלא אמרינן קבוע ול"נ דלק"מ, 
פירש בפנינו מהקבוע, אבל היכא דלא יצא או ש היכא דשקיל

 ,פי נפשייהו קיימיכגון עיירות דבא ,הרוב מתוך הקבוע
כל  )שם(, דאמרינן נמצאבשר הדמי לאזלינן בתר רובא ודאי, ו

 אלו דבריו עיי"ש, וק"ל עליו ממש"כ דפריש מרובא פריש
היאך מותר  ,דהקשה )אות ד'(הר"ש מקינון בספר הכריתות 

לזרוע בכל שדות שבארץ ישראל ניחוש שמא היה כאן נחל 
רע, דאין לומר לא יזנעשה עליו עגלה ערופה וכתיב איתן ש

דאזלינן בתר רוב מקומות, דהרי כל קבוע כמחצה על מחצה 
דמי, ותי' דקבוע שאינו ניכר מקומו לית ביה דין קבוע ובטל 

, הרי דס"ל דאף כה"ג דכל שדה ושדה עיי"ש מדאורייתא
באנפי נפשיה קאי ולא יצא מתוך הקבוע, אפילו הכי מקרי 

 .ער המלךעכ"ד הש קבוע ודלא כהלשון לימודים
 

וציין שם השואל ומשיב דסברת הלשון לימודים כבר כתבה 
הראב"ד בתמים דעים בהגהותיו על הרי"ף והובאו באליהו 

דה"ה גם לגבי אם , ועל פי יסוד זה י"ל )סי' תרפ"ח(או"ח  באר
ניזול בתר רוב ימים, דלא שייך לומר דיום השבת הו"ל קבוע 

במקומו ולא יצא  כמש"כ המג"א, כיון שכל יום ויום קבוע
 ממקום הקביעות וממילא דלא שייך בזה קבוע.

 
ואדרבה כל שלא יצא  ,דכלפי לייא ,לכאורה דבריו תמוהיןאך 

מהקביעות בודאי ראוי להיות קבוע, ואדרבה בפירש הלך 
דושי אמרתי לבאר ב כל שפירש שלא בפנינו, ובחאחר הרו

על סברת הלשון לימודים, דהנה דין זה דכל קבוע כמחצה 
הוא חידוש דחידשה תורה מדכתיב וארב לו וקם  ,מחצה דמי

דמהאי  ר"ד סי' ק"י סקי"ד()מובא בש"ך יווכמש"כ הרא"ה והר"ן עליו, 
טעמא היכא דלא נודע תחילה שיש נבילה באחת החנוית לא 
אמרינן דין דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי משום דחידוש 

תר רוב א אזלינן בהוא עיי"ש, ועל כן כיון דכל האי מילתא דל
ן, א"כ די לנו לומר דרק היכי הו"ל חידוש שהתורה גלתה כ

וא"כ לא יתבטל  שמשכחת באיזה אופן שיצא מהקביעות
כה"ג דנין דין קבוע, דסו"ס לא נעקר דין לגמרי דין הרוב, ב

רוב משום דאם יצא מהקביעות אזלינן בתר רוב, אבל 
נמצא ן קבוע בעיירות שלעולם הן קבועין ואם נאמר בהן די

שיתבטל בהם דין רוב לגמרי, בכה"ג לא אמרה תורה שניזל 
בתר קבוע לבטל לגמרי דין רוב, דהרי דין קבוע חידוש הוא 

 ואין לך בו אלא חידושו.
 

ועד"ז י"ל במה שהוכיח בשער המלך שם לסברא זו דכל שלא 
יצא אחד מן התערובת ממקומו אינו בכלל קבוע, מהא דתנן 

כל הצלמים אסורין, מפני שהן נעבדין פעם  ,מ:()דף במסכת ע"ז 
אחת בשנה דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים אינו אסור אלא 

דטעמיה דר"מ משום  ,כל שיש בידו מקל וכו', ומוקמינן בגמ'
חת בשנה לכן חייש למיעוט וגזר דבמקומו היו נעבדין פעם א

  המקומות אטו אותו מקום עיי"ש. שאר

כיון דר"מ חייש  ,ב"ן דה"קוכתב שם הר"ן בשם הרמ
שאין מנהג שלהן ידוע אסורין מן למיעוטא לכך כל המקומות 

למיחש שמא נוהגין בו  הדין, כיון דר"מ חייש למיעוט אית לן
כמנהג מקומו, אעפ"י שאותו מקום מיעוט הוא לכל 
המקומות הנודעין לנו שאין נעבדין, מ"מ אסורין עיי"ש, 

א"כ  מ היה ידוע וניכר,ון שבמקומו של ר"והשתא קשה כי
בלא"ה יהיו כל המקומות שאין מנהג שלהן ידועין אסורין 
מדינא מטעם כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, ומאי איריא 
לר"מ דחייש למיעוטא אפילו לרבנן ליאסר כל המקומות 

רינן מדין דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, ועכצ"ל דלא אמ
ינו, אבל היכא דלא פירש בפנדין קבוע אלא היכא דשקל או ש

יצא מתוך הקבוע כגון עיירות דכל אחד באפי נפשייהו קיימא 
הו"ל כנמצא דהלך אחר הרוב, עיי"ש בשער המלך שנשאר 

 בזה בצ"ע על דעת הר"ש מקינון, מכח הך סוגיא.
 

 אך על פי הנ"ל דלא אמרינן דין קבוע אלא באופן שלא
ני דאם וב, כגון בגוויתבטל לגמרי האפשרות לדון עפ"י ר

דיין דדנינן ביה משום כל קבוע משום דע פירש ממקומו
משכחת לה דניזל בתר רוב היכא שפירש שלא בפנינו דהדין 
הוא בנמצא הלך אחר הרוב, לכך היכא שפירש בפנינו דנין בו 
דין קבוע דכמחצה על מחצה דמי ולא בתר רוב, אבל בעיירות 

ו שלעולם הן קבועין במקומם, ולא יתכן כלל שיפרש
טל בהם דין רוב ממקומם א"כ אם נאמר בהם דין קבוע, יתב

דון בהם דין קבוע, בזה לא שמעינן שגילתה לגמרי כי לעולם נ
תורה חידוש זה לומר דקבוע כמחצה על מחצה לבטל דין 
הרוב לגמרי, דאין לנו בו אלא חידושו דקבוע מבטל הרוב 

 במקצתו ולא לעקור לגמרי דין הלך אחר הרוב.
 

זו תליא בפלוגתת ר"מ וחכמים אי חיישינן  אך סברא
למיעוטא, דרק אליבא דחכמים דלא חיישינן למיעוטא והיינו 
דאלים כח הרוב י"ל דלא יתכן דהקבוע שהוא חידוש יבטל 
לגמרי דין הרוב, ולכן כשהרוב קבוע במקומו לא שייך בו דין 
קבוע, אבל לר"מ דס"ל חיישינן למיעוטא א"כ אין יתרון כ"כ 

ת קבוע היא אלים אף הרוב, לדידיה שפיר י"ל דמעל למעלת
רוב כל עיקר, ובכל ענין אמרינן דקבוע כמחצה לבטל את דין 

 על מחצה אף באופן של עיירות שיתבטל דין רוב לגמרי.
 

ומעתה א"ש דהא דמבואר במסכת ע"ז דחכמים לא אסרו כל 
הצלמים מחמת מיעוט הצלמים הנעבדין אע"ג דהוי קבוע, 

אשר האיסור קבוע במקומו ולא פירש אין בו דין ומוכח דכ
, היינו משום דהתם פליגי חכמים )כדברי הלשון לימודים(קבוע 

אדר"מ דלא חיישי למיעוטא והיינו דס"ל דהרוב הוא דבר 
אלים, וא"כ אין קבוע שהוא חידוש יכול לבטל ולעקור לגמרי 
 דין הרוב, לכן בכה"ג שקבוע במקומו שאם נדון בו דין קבוע

יתבטל דין רוב אין דין קבוע, משו"ה לא חיישי חכמים 
לקבוע, אבל לר"מ דחייש למיעוטא בכל ענין דנין דין קבוע 

 .השואל ומשיב אף בהך דעיירות עכ"ד



 

 ד 

היוצא לנו מדברי השואל ומשיב, דההולך במדבר ואינו יודע 
אימתי שבת, דשיטת הירושלמי דס"ל דאין צריך לשמור שבת 

ר רוב ימים שהם ימי החול, ושיטת הבבלי משום דאזלינן בת
דס"ל דאסור במלאכה בכל הימים דלא אזלינן בתר רוב משום 
דהיום הוא קבוע וכמחצה על מחצה דמי וכמש"כ המג"א, זה 
תליא בפלוגתת ר"מ וחכמים, דלר"מ דחיישינן למיעוטא ורוב לא 

לגמרי דין הוי מילתא אלימתא ואזלינן בתר קבוע אף כשסותר 
י"ל דה"ה לענין ימים דאע"ג שאינם זזים ממקום קביעותן הרוב, 

ואם נאמר בהם דין קבוע לא נוכל לדון בשום אופן בתר רוב 
ימים, אפי"ה אמרינן בה דין קבוע ומיתסר מה"ת במלאכה כל 
הימים כדין קבוע, משא"כ לחכמים דס"ל דלא חיישינן למיעוטא 

כה"ג דאם נדון חידוש, א"כ ב ורוב הוי אלים טפי נגד קבוע שהוא
שבו ויום השבת הוא כקבוע יתבטל דין רוב אין ראוי לחבזה ש

 כקבוע, ולא הוי קבוע מדאורייתא אלא מדרבנן.
 

ד"ה ובזה י"ל כתב,  )דף י"ח:(ובספר מי נדה עמ"ס נדה 
דפלוגתת ר"מ וחכמים אי חיישינן למיעוטא תליא אי רוב הוי 

ד"ה פסח  "ב.()דף יספק או ודאי, דהנה התוס' במסכת חולין 
, ולפי"ז י"ל עיי"ש כתבו דר"מ לא חייש למיעוטא רק מדרבנן

ולכן  ,רבנן ס"ל דרוב יש לו דין ודאי והמיעוט כמאן דליתאד
אין טעם שיחמירו בזה רבנן ולכן ס"ל דלא חיישינן 

רק דהתורה התירה  ,ספקמיעוטא, אבל ר"מ ס"ל דרוב הוי ל
 ,תורה לקולאספק כזה, א"כ כיון דהוי ספק, נהי דמן ה

מדרבנן הוי לחומרא, כיון דעכ"פ איתנהו למיעוט בעולם, 
וכמו בכל ספק תורה להרמב"ם דס"ל דהוי מה"ת לקולא רק 
שרבנן חששו להחמיר, כן הוי לדידן לר"מ ברוב כיון דספק 

 היא החמירו ביה רבנן וחששו להחמיר עכ"ד.
 

שבת כתב וז"ל, זכור את יום ה )פרשת יתרו(ובספר קול אליהו 
לקדשו ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי 
שבת לה' אלקיך לא תעשה כל מלאכה וגו', ויש לדקדק, האי 
קרא דששת ימים תעבוד מאי קמ"ל, וכי מצוה הוא לעבוד ששת 
ימים, והול"ל זכור את יום השבת לא תעשה כל מלאכה וגו', גם 

א לרבות, דהא האי כל דששת ימים, וגם כל דיום השביעי מאי ב
כל היכא דכתיב כל רבויא היא, אמנם יש לבאר דרמזה לנו 

אמר רב , )דף ס"ט:(שבת  'התורה הקדושה בזה, למה דאיתא במס
הונא, היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה 

אמר רבא, בכל יום ויום עושה לו כדי  ימים ומשמר יום אחד,
כו' עיי"ש וכ"פ הרמב"ם פרנסתו אפילו בההוא יומא שמשמר ו

והשו"ע, וזהו שאמרה התוה"ק זכור את יום השבת, רצונו לומר 
שתזכור תמיד אימתי שבת שלא תשכחהו מתי הוא, ואז תרויח 
וטוב לך בשני הסוגים, בסוג הגוף ובסוג הנפש, בסוג הגוף כי 
ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, היינו כל לרבויא, לא רק 

ל מלאכתך המצוי אצלך לעשות, וגם תרויח כדי פרנסתך אלא כ
במיני הנפש, היינו ויום השביעי שבת וגו' לא תעשה כל מלאכה, 
ג"כ כל רבויא הוא, אף לא כדי פרנסתך שלא תצטרך לחלל שבת 

 .פקוח נפש ולעשות כדי פרנסה עכ"ל מפני

כי תחל בת איש כהן ובזה יבואר המדרש, דכיון דכתיב ו
הלא ממיתה למיתה לא אזלינן  תקשילזנות באש תשרף, ו

אבל ברובא דליתא קמן  ,בתר רוב, וע"כ דאף דרוב הוי ספק
וכיון הוי הרוב ודאי ואזלינן בתר רוב אף ממיתה למיתה, 

ולפי"ז ההולך במדבר חיישינן למיעוטא, א"כ דרוב הוי ספק, 
אסור במלאכה בכל יום, והיינו דלא אזלינן בתר רוב ימים 

השבת הוי קבוע וכמש"כ המג"א, שהם חול, כיון דיום 
דאעפ"י דכל הימים נמי קבועין ויתבטל מינה לגמרי דין רוב, 
אפי"ה דנינן בה דין קבוע כיון דהרוב אין לו יתרון כ"כ דלא 
אלים, ולכן אמר המדרש הה"ד זכור את יום השבת לקדשו, 
שתזכור תמיד אימתי שבת שלא תשכחוהו מתי הוא, ואז 

 הן בסוג הנפש ודו"ק.תרויח הן בסוג הגוף ו
 

**** 
 

שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה 
ואיתא  לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם:

וכי בתשעה מתענין אלא כל האוכל ושותה במדרש 
בתשעה כאול התענה תשיעי ועשירי מכאן 

 [אות קנ"ט()מובא בספר בינת נבונים ] שמדליקין נרות בשבת
 והוא פלאי.

 
תני ר' חייא מדפתי,  )דף ח:(ברכות מסכת דאיתא בוהנבס"ד, 

ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחודש בערב, וכי בתשעה 
מתענין והלא בעשרה מתענין, אלא לומר לך כל האוכל 
ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאלו מתענה תשיעי 

דלכאורה מאי קשיא  )ד"ה כאלו(ועשירי עיי"ש, והקשו התוס' 
בראשון בארבעה עשר  י"ח(-)פרשה י"בת בא ליה, והא כתיב בפרש

יום בערב תאכלו מצות, ואותו ערב ר"ל ערב של ט"ו, א"כ 
 הכא נמי גבי יום כיפור נימא מאי ערב ערב של עשירי עכ"ק.

 
הקשו המפ' עפי"מ ש לתרץ, )בפרשתן(כתב בספר דברי חנוך ו

קיים אברהם אבינו כל  )דף כ"ח:(יומא מסכת בהא דאיתא ב
ה עד שלא ניתנה, דהיאך שמר את השבת שלא התורה כול

מסכת וזהר שלא לשבות כדאיתא במנצטווה עליה הרי ב"נ 
 )ממלאכתו יום שלם(, אמר ריש לקיש עכו"ם ששבת )דף נ"ח:(סנהדרין 

וכתב בספר  חייב מיתה, שנאמר ויום ולילה לא ישבתו עכ"ק,
יישב, ל )דף ל"ז(ובספר המקנה עמ"ס קידושין  )פרשת נח(פנים יפות 

דשפיר היו יכולין לשמור שבת כהלכתו, דבב"נ הלילה הולך 
אחר היום שלפניה, ולישראל הוא להיפך דהלילה נמשכת 
אחר היום שלאחריה, ועד"ז נצטוו שלא לשבות דהיינו היום 
והלילה שלאחריה, וכמו שנאמר יום ולילה לא ישבתו, ולפי"ז 

מוצאי  י"ל דעשו מלאכה ביום השישי מבעוד יום וכן בליל
שבת, ואמרינן ממה נפשך, אי דינם כישראל הרי שבתו שבת 
לילה ויום, ואי דינם כב"נ הרי חיללו שבת דלא שבתו יום 

עה"פ ששת  )פרשת ויקהל(ולילה עיי"ש, וכ"כ בספר ישמח משה 
 ימים תיעשה מלאכה עיי"ש.



 

 ה 

ולפי"ז מיושב קושית התוס', די"ל דשאני שם בפרשת בא 
בעודם במצרים קודם מתן תורה, שאז  דציווי זה נאמר להם

עדיין היו כדין ב"נ דהלילה הולך אחר היום שלפניה, והיה 
מקום לומר דאף אם מחוייבים לאכול מצה בט"ו, מ"מ בערב 
פטורים משום דהלילה הקודמת שייך ליום הארבעה עשר, 
ולכן הוצרך לומר להם בארבעה עשר יום לחודש בערב, 

יום ארבעה עשר, ולכן שפיר שידעו לאכול בליל של אחר 
אמרינן דעל כרחו הפי' בערב היינו ליל ט"ו, אבל כאן ביום 
כיפור דכתיב ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב 
מערב עד ערב תשבתו שבתכם, הרי נרמז לנו דהלילה נמשכת 
ליום שלאחריה, א"כ למה הוצרך לומר כאן בתשעה לחודש, 

ר יום התשיעי דינה כיום דאי"ל דבא להורות שהלילה שלאח
כיפור, הא ממילא ידעינן זאת, דהרי מצוה זו נאמר כבר לאחר 
מתן תורה ואז הלילה נמשכת ליום שלאחריה, בזה שפיר 
מקשה הגמ' וכי בתשעה מתענין הלא ליל יוהכ"פ הוא ליל 
עשירי וכתיב ועניתם בתשעה לחודש בערב, ולכן דרשו להא 

 דכל האוכל ושותה בתשיעי עכ"ד.
 
אמר ר"ל עכו"ם ששבת חייב  )דף נ"ח:(סנהדרין מסכת איתא בו

מיתה שנאמר יום ולילה לא ישבותו, ואמר מר אזהרה שלהם 
זה היא מיתתם אמר רבינא אפילו שני בשבת, ופירש"י וז"ל 
לא תימה שביתה דקאמר ר"ל לשום חובה קאמר, דלא לכוון 

ת לשבות כגון בשבת שהוא יום שביתה לישראל או אחד בשב
ששובתין בו, אלא מנוחה בעלמא קא אסר להו, שלא יבטלו 

  ואפילו יום שאינו בר שביתה עכ"ל. ממלאכה
 

כתב, עכו"ם שעסק בתורה  )פ"י ה"ט(אמנם הרמב"ם בה' מלכים 
חייב מיתה וכו' וכן עכו"ם ששבת אפילו ביום מימות החול, 
אם עשה אותו לעצמו כמו שבת חייב מיתה, ואצ"ל אם עשה 

עצמו, כללו של דבר אין מניחין אותן לחדש דת מועד ל
ולעשות מצוות לעצמן מדעתן וכו', ואם עסק בתורה, או 
שבת, או חדש דבר, מכין אותו ועונשין אותו ומודיעין אותו 
שהוא חייב מיתה על זה אבל אינו נהרג עיי"ש, הרי שדייק 
בלשונו דרק אם עשאו כמו שבת ומשום דעושה דת חדשה, 

  ו חייב.מלאכה גרידא אינאבל בביטול 
 

כתב,  )דף קי"ג מדפה"ס טו"ד(ובחמדת ישראל קונטרס נר מצוה 
דמרהיטת הלשון משמע דרש"י והרמב"ם פליגי, דלרש"י 
אפילו שביתה בעלמא ג"כ אסור, דגזירת הכתוב שאסור להם 
מנוחה יום שלם אפילו ללא שום דת, ולהרמב"ם רק אם 

דאסור, אבל לשם קובעים מנוחה לשם דת וכדומה הוא 
 מנוחה בעלמא שרי עיי"ש. 

 
האריך בביאור  )סי' קמ"ה(והנה בשו"ת מהר"ם שי"ק חאו"ח 

כתב, דלכאורה צ"ב  )ד"ה ומפי(שיטת הרמב"ם הנ"ל, ובתו"ד 
במה שדרש ר"ל לא ישבותו על איסור שביתה, הרי פשטיה 
דקרא מתחיל עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף 

לה לא ישבתו, מבואר דקאי על טבעי העולם שלא ויום ולי
יפסיק מלהיות יום ולילה, ואיך דרש דקאי על האדם לאסור 
שביתה, אמנם מרש"י שם נראה שמיישב בצחות לשונו, 
דודאי עפ"י המסורת הפי' בפשטות הפסוק דקאי על טבעי 
העולם, אלא דלפי"ז היה צריך להיות המקרא יום ולילה לא 

השי"ן, אבל מצד המקרא שקורין לא  ישבתו בשו"א תחת
ישבתו הבית בחולם ילפינן דקאי גם על האדם שנאסר 
מלהפסיק ממלאכה, ולכן ס"ל להרמב"ם דאין איסור תורה 
בשביתת הגוף דאזלינן בתר המסורת, ולא ישבתו בשו"א 

  .כתיב דקאי על טבעי העולם עיי"ש
 

ו והיוצא לנו מזה דדרשת ר"ל דב"נ נהרג מאזהרת לא ישבות
תליא אי יש אם למקרא או יש אם למסורת, דר"ל דדרש לא 
ישבותו למשמע מינה שהאיסור על האדם לשבות משום 

 דס"ל יש אם למקרא.
 

נשים על הדלקת דלכן נצטוו ה )פרשת נח(ואיתא במדרש תנחומא 
הנר בשבת, לפי שהיא כבתה נרו של אדם, דכתיב נר ה' נשמת 

שמור הדלקת הנר אדם, שהאכילתו מעץ הדעת, לפיכך ת
ד"ה הריני עיי"ש, מבואר  )דף ל"ב.(שבת עיי"ש, וכ"כ רש"י ב

 מזה דמצות הדלקת נר בשבת הוא לכפר על חטא עץ הדעת.
 
לפרש כתב  )דף ו. מדפה"ס(בספר יושב אהלים פרשת בראשית ו

שהשיב להקב"ה, האשה אשר נתת  הראשון םתשובת אד
עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל, ולכאורה מה זו תשובה וכי 

מסכת אם היא נתנה לו מותר, וכתב לפרש לפי"מ דאיתא ב
דאביי ס"ל דהא דאמרינן דאין אדם מת ומשלם  )דף ל.(כתובות 

לאו דוקא במחייב מיתה בידי אדם פטור מלשלם, אלא אפילו 
מחייב מיתה בידי שמים כגון זר שאכל תרומה של חבירו ב

פטור מלשלם משום קים ליה בדרבה מיניה, ופריך הגמ' 
והאמר רב חסדא מודה ר' נחוניה בן הקנה בגונב חלבו של 
חבירו ואכלו שהוא חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שבא 
לידי איסור חלב, אלמא דמעידנא דאגבהיה קנייה מתחייב 

הוה עד דאכיל ליה, הכא נמי בעידנא דאגבהיה  בנפשו לא
קנייה מתחייב בנפשו לא הוה עד דאכיל ליה, ומשני הכא 
במאי עסקינן כגון שתחב לו חבירו לתוך פיו, ופריך סוף סוף 
כיון דלעסיה קנייה מתחייב בנפשו לא הוי עד דבלעה, ומשני 
כגון שתחב לו חבירו לתוך בית הבליעה באופן דמצי 

  ."י הדחק עיי"שלאהדורי ע
 

 )סי' ט"ו(והנה הרמ"ע מפאנו בעשרה מאמרות מאמר ד' אות ה' 
כתב, שלא רצו הזרועות של אדם להתפשט ולא הידים 
להפתח, רק היא נתנה לו לתוך פיו, והוה דומה ממש לתוחב 
לחבירו בבית הבליעה, דאי לא מצי לאהדורי דהוי אנוס 

מרו האשה ופטור ממיתה, וזו היא בעצמה טענת אדם בא
אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ כלומר שהיא נתנה לתוך 

 בית הבליעה והוי אנוס עיי"ש. 



 

 ו 

כתבנו דזה תלוי אי אמרינן הנאת  )יום א' סוכות תשס"ח(דושינו בחו
 )דף ק"כ.(חולין מסכת איתא בגרונו בעינן או הנאת מעיו בעינן, ד

וש כרת תניא נמי גבי חמץ, המחהו וגמעו אם חמץ הוא ענ
ואם מצה היא אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, ופריך 
הגמ' בשלמא אם מצה היא אין אדם יוצא בה ידי חובתו 
בפסח, לחם עוני אמר רחמנא והאי לאו לחם עוני, אלא אם 
חמץ היא ענוש כרת אכילה כתיב ביה, אמר ריש לקיש אמר 

 .קרא נפש לרבות את השותה
 

הוי מצי למימר נמי אכילה כתיב ביה  ()ד"ה לחם עוניוהקשו התוס' 
תורת חיים ליישב קושית התוס', דהא דאמרינן עיי"ש, וכתב ב

   דהמחהו וגמעו אינו בכלל איסור, לאו משום דשתיה 
מילתא אחריתי הוא, דז"א דהא שתיה הוה בכלל אכילה, אלא 
משום דכשממחה את המאכל גרועי גרעיה ואין דרך הנאתו 

אכלו כשהוא בעין, ולכן פטור, דהא בכך, דדרך הנאתו ל
  קיי"ל כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן אלא כדרך 

, והיינו טעמא דחמץ )דף כ"ד:(פסחים מסכת הנאתן כמבואר ב
שהמחהו אינו בכלל איסור אכילה, משא"כ לגבי קיום מצות 

דמצוות לאו ליהנות  )דף כ"ח.(ר"ה מסכת עשה הא קיי"ל ב
  חשוב דרך הנאה, מ"מ הוי שפיר  ניתנו, וא"כ אף דאינו
מסכת דמצה, ולכן אמרינן ב ות עשהצבכלל אכילה לקיום מ

בלע מצה יצא, דאע"ג דאין זה דרך אכילתן  )דף קט"ו:(פסחים 
לבלוע ללא לעיסה, מ"מ לענין מ"ע דמצה לא בעינן דרך 
הנאתן, וה"נ לענין המחהו וגמעו, ולכן הוצרך הגמ' לומר 

 הטעם דל"ה לחם עוני עכ"ד.
 

שמתמה על דברי התורת  )סי' ל"ה(ועיין בשו"ת נובי"ק חיור"ד 
חיים הנ"ל, שס"ל דכל היכא דבולע ואינו לועס הו"ל שלא 
כדרך הנאה, דלא שמענו כזאת, דלדבריו יהיה שרי לבלוע כל 
איסורי תורה ללא לעיסה אף לחולה שאין בו סכנה, והאריך 

עליו  לדחות דברי התורת חיים, ואחד מן הקושיות שהקשה
דפליגי התם ריו"ח  )דף ק"ג:(חולין מסכת הוא ממה דאיתא ב

ור"ל באבר מן החי דחיובו הוא רק כשאוכל כזית בבת אחת 
, )שלאחר שבא סמוך לבית בליעתו בלעו לחצאין(ממש, ופליגי בחלקו מבפנים 

ר' יוחנן אמר חייב דהרי נהנה גרונו בכזית, ור"ל אמר פטור 
ופריך הגמ' אלא לרשב"ל היכי  אכילה במעיו בעינן וליכא,

, אמר ר' כהנא )הא אי אפשר ללעוס אכילה כולה יחד(משכחת לה דמחייב 
)עצם קטן שעל כף הירך שיש בו משהו בשר וגיד ועצם משלימו בגרומיתא זעירתא 

עיי"ש, מבואר מזה דבבליעה בלא  לכזית ואין אדם לועסו אלא בולעו(
א חשיב שלא כדרך לעיסה נמי מחייב משום אבר מן החי ול

הנאתן, ומזה חולק הנוב"י על התורת חיים וס"ל דבליעה הוי 
 דרך אכילתן עיי"ש.

 
ליישב, דהרי הגמ' קאי לר"ל  )סי' ט'(וכתב בחלקת יואב חיור"ד 

דסובר הנאת מעיו בעינן ולדידיה לא נגרע כלל בזה שגרונו 
לא נהנה בלעיסה, דהא סוף כל סוף נהנה במעיו, ולכן שפיר 

י לה ר' כהנא דחיובא דאבר מן החי הוא בגרומיתא מוק

זעירתא שבולעו בבת אחת, דלר"ל בליעה הוי ודאי כדרך 
אכילה כיון דמ"מ יש כאן הנאת מעיים, משא"כ ריו"ח דסבר 
הנאת גרונו בעינן, וממילא אם בולע ללא לעיסה לא נהנה 
גרונו והו"ל שלא כדרך הנאתן, ולדידיה א"ש סברת התורת 

כדרך אכילה עיי"ש, וכ"כ בשו"ת בית  הוי איעה לחיים דבל
 עיי"ש. )ח"א סי' פ"ח אות ג' בהג"ה(יצחק חיור"ד 

 
הביא מה ששמע ממורו הגה"ק  )חאו"ח סי' קפ"ז(ובשו"ת פני מבין 

דס"ל  י יוחנןבחיים צבי מאנהיימער זצ"ל, בטעמא דר ביר
דמחייב בהנאת גרונו, דהנה באיסורי הנאה כתבו האחרונים 

 י יוחנןבדר לומר שייב בהנאת גרון, וימודו דח י עלמאלדכו
  דכל מקום שנאמר  )דף כ"א:(פסחים מסכת אבהו ב יבס"ל כר

 לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד 
עד שיפרוט לך הכתוב היתר הנאה,  ,איסור הנאה במשמע

דהא דהתירה התורה היתר הנאה בשאר  לומר שי כן םוא
 לשאינן ע איסורין היינו במכירה ונתינה וכדומה שאר הנאות

אכילה, אבל הנאה דרך אכילה עדיין הוי בכלל לא יאכל,  ידי
     שהרי בעצם לא יאכל כולל גם איסורי הנאה, וממיעוטי 
אין לנו למעט אלא הנאות חיצוניות שלא יהיו בכלל לא 
יאכל, משא"כ כל הנאה שע"י אכילב נשאר באיסורו, ומשו"ה 
      אפילו בהנאת גרונו חייב דכיון שהנאה זו באה ע"י 

ש יאכילה חייב כיון דלא יאכל איסור הנאה במשמע, ואמנם ר
ס"ל כחזקיה דלא יאכל משמע רק אכילה ממש ולא  לקיש

דבעינן הנאת מעיים דווקא,  ירא ליהבס הכי םהנאה, ומשו
כיון דהנאת גרונו אינה בכלל אכילה אלא הנאה גרידא וכל 

 הנאה מותרת עכ"ד.
 

קיה ור' דפלוגתת חז בתכ )כלל קפ"ג אות י"ג(והנה  בבית האוצר 
תליא אי אמרינן יש אם למקרא או יש אם  הנ"ל,אבהו 

על הבתים  (.ופ"דף )פסחים מסכת למסורת, עפי"מ דמבואר ב
מלמד שהפסח נאכל בשתי חבורות,  ,אשר יאכלו אותו בהם

 )משמע שני בני אדם אוכלין פסח א' בשני בתים, דכתיב יאכלו שנים, אותו חד פסח, בתים שנים(
אוכל בשתי מקומות, ת"ל בבית אחד יאכל,  יכול יהא האוכל

ור' יהודה סבר יש אם למסורת  )ד"ה יכול יהא בא"ד(]פירש"י 
משמע אדם א' אוכלו  )בחול"ם אחר היו"ד(כדלקמן, יאכל כתיב 

ה כתיב בתים בבית א' ולא בשני בתים, אבל גבי אוכלים הרב
על הבתים אשר , ר' שמעון אומר ההרבה[ דברי רבי יהוד

, מלמד שהאוכל אוכל בשתי מקומות, אותו בהם יאכלו
]פירש"י, ויאכלו דכתיב בקרא אכל חד וחד מאוכלין קאי[ 
יכול יהא נאכל בשתי חבורות, ת"ל בבית אחד יאכל, 

יאכל אפסח  )וקרינן יאכל בציר"י(]פירש"י, וקסבר יש אם למקרא 
קאי ולא אגברי, כלומר, עיקר תחילת אכילתו תהא בחבורה 

יתחלק לשתי חבורות, אבל גברא אי  בעי קאי  אחת, ולא
מהכא ואזיל ואכיל הכא, דלא קפיד רחמנא אלא אעיקר 

אפסח, ולא יאכל  )בציר"י(תחילת אכילה, מדקרינן יאכל 
בחול"ם[ במאי קמיפלגי, ר"י סבר יש אם למסורת, ור' שמעון 

 סבר יש אם למקרא, עכ"ד הגמ' עיי"ש. 



 

 ז 

צים ללמוד דין מתיבת ומתבאר מזה דבכל מקום שאנו רו
למוד רק למ"ד יש אם יאכל מהא דקרינן בציר"י, ל"ש ל

שפיר יש ללמוד מהקרי בציר"י, משא"כ  הלמקרא דלדידי
למ"ד יש אם למסורת והמסורת הוא יאכל בחול"ם, לא ילפינן 

קרי לא דרשינן, הקרי בציר"י, דהרי יש אם למסורת ומידי מה
כל בצירי דמשמע וא"כ ה"ה בדרשא דדריש חזקיה מלא יא

  .דאסור בהנאה, יתכן רק אם אמרינן יש אם למקרא
 

משא"כ אם אמרינן יש אם למסורת אמרינן דהכתיב הוא 
אה, ]ועיי"ש יאכל בחול"ם, ול"ש ללמוד מזה דאסור בהנ

שכ' "מדקרינא" לא יאכל  ד"ה לא יאכל( :כ"אדף )ברש"י פסחים 
י למ"ד עכ"ל, ומוכח להדיא דהלימוד הוא מהקרי, וע"כ דקא

יש אם למקרא[ ולכן לא דריש ר' אבהו מלא יאכל דס"ל יש 
אם למסורת והמסורת הוא לא יאכל בחול"ם, ולכן הוצרך 
לומר דבכ"מ שנאמר לא תאכל וכו', אף איסור הנאה 

 במשמע, עכ"ד הבית האוצר.
 

ומעתה יבואר מדרש הנ"ל, דמהא דכתיב ועניתם את 
ל ושותה בתשיעי נפשותיכם וגו' ודרשינן מינה דכל האוכ

וכו', וקשה מנ"ל למידק הכי דילמא האי בערב היינו במוצאי 
תשעה דומיא דבארבעה עשר בערב וגו', וצ"ל דשאני התם 
דהיה קודם מתן תורה דהלילה נמשך אחר היום, משא"כ אחר 
מ"ת היום הולך אחר הלילה ומשמע ערב דלפניו, וההוכחה 

, דאל"כ תקשי לזה דקודם מ"ת היה הלילה הולך אחר היום
דדרש לא ישבותו וע"כ  היאך שמרו האבות את השבת,

, דס"ל יש אם למקרא , וע"כשהאיסור על האדם לשבות
דבליעה הוי ודאי כדרך ומעתה ס"ל כחזקיה, וס"ל כר"ל 

ושוב לא הוי אמתלא  אכילה כיון דמ"מ יש כאן הנאת מעיים,
, וצריך שהיא נתנה לתוך בית הבליעה והוי אנוסלאדה"ר 

לתקן חטאו ע"י הדלקת נרות, ולכן מכאן שמדליקין נרות 
 בשבת ודו"ק.

 
*** 

 
כל נבילה וטריפה מן העוף ומן הבהמה לא בהפטרה, 

כהנים הוא דלא  )דף מ"ה.(ואיתא במנחות  יאכלו הכהנים:
יאכלו הא ישראל אכלי, א"ר יוחנן פרשה זו אליהו עתיד 

ל לדורשה, רבינא אמר כהנים איצטריך ליה סד"א הואי
ואישתרי מליקה לגבייהו תשתרי נמי נבילה וטריפה קמ"ל, 
ודקדקו המפ' דאמאי נאיד ריו"ח מתירוצו של רבינא ואמר 

 דאליהו עתיד לדורשה.
 

ד"ה כל נבלה, דמאי  )דרוש א'(והנבס"ד, עפי"ק הדורש לציון 
קאמר רבינא סד"א הואיל ואישתרי מליקה לגבייהו אישתרי 

תר להם לאכול מליקה משום נמי נבילה, הא י"ל דמה דהו
 דעשה דאכילת קדשים דוחה לל"ת דמליקה ולאו משום 

  .דאישתרי לגבייהו עכ"ק

הביא מה שתירץ  )סי' ק"ע אות ח'(ובשו"ת בית יצחק יור"ד ח"ב 
זבחים מסכת דב )דף כ"ח:(השואל, עפימש"כ בטורי אבן לר"ה 

 איתא אמר רבא אין עשה דוחה ל"ת שבמקדש, והיינו )דף צ"ז:(
דגזירת הכתוב הוא דעשה דוחה ל"ת ליתא במקדש, וקים להו 
לרבנן דעשה דמקדש גלי קרא דאינו דוחה לל"ת אפילו ל"ת 
דעלמא כגון ל"ת דנבילה דאיתא בכל דבר נמי לא דחי, וא"כ 
לא קשה דנימא דהתירא דמליקה הוא משום דאמרינן עדל"ת, 
 דכיון דהוי במקדש ואמרינן אין עדל"ת במקדש, ועכצ"ל

דמאי דאישתרי לכהנים לאכול ממליקה, היינו טעמא משום 
דאישתרי להו איסור נבילה, ולכן סד"א דגם איסור נבילה 
וטריפה אישתרי לגבייהו, ולכן איצטריך קרא לאסור לכהנים 

 נבילה וטריפה.
 

ועיין שם בטורי אבן בתחילת דבריו שכתב סברא נוספת, 
ל"ת שבמקדש,  די"ל דכל מקום דאיכא לאו אצל קדשים הוה

ואף שאין הלאו מיוחד למקדש דוקא דהא איתא בכל מקום, 
מ"מ כיון דאירע אצל קדשים הו"ל כלאו שבמקדש דאלים 
ואין עשה דוחה הלאו, אולם הבית יצחק שדא ביה נרגא, 
דבטורי אבן אחרי כתבו זאת חזר והוכיח דל"א אין עשה 
דוחה ל"ת שבמקדש, אלא היכא דהל"ת הוה במקדש ממש 

גון שבירת עצם ואכילת פסולי המוקדשין דהל"ת מיוחד כ
למקדש דוקא, משא"כ לאו דיו"ט או לאו דנבילה דהוי לאו 

 דעלמא, אמרינן דעשה דמקדש דוחה אותה עיי"ש.
 

אך מה דמסיק הטורי אבן לשלול סברא זו מצאנו לה פנים 
איתא, דמים הניתנין  )דף ק.(עירובין מסכת אחרים, דהנה ב

שנתערבו בדמים הניתנין במתנה אחת, אמר  בארבע מתנות
רבי יהושע שיתננו במתנה אחת דאם יתן בד' מתנות יעבור 

וליתי עשה דהזאת דמים  )ד"ה מתן(על בל תוסיף, והקשו התוס' 
וידחה הלאו דבל תוסיף, וי"ל דלא דמי כלל לכלאים בציצית 
דהכא ע"י פשיעה הוא בא והיה יכול להתקיים בלי דחיית 

"ש, אולם בריטב"א הביא הקושיא בשם התוס' הלאו עיי
ובמקום התירוץ שלפנינו כתב, ותירצו דבקדשים לא אמרינן 
אתי עשה ודחי ל"ת וכמ"ש בזבחים וכו', ועיין בתוס' הנ"ל 

שהביא ג"כ התירוץ  )שורש קל"ט(בגליון הש"ס שציין למהרי"ק 
בשם התוס' דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש, הרי דברור מללו 

דבל תוסיף הוה לאו כללי ושייך גם בשאר דברים, דאע"ג 
מ"מ היכא שאירע אצל קרבנות הוה ל"ת שבמקדש, ולא דחי 
ליה עשה, ולא העלו כלל מהוכחת הטורי אבן דא"א לומר אין 

 עדל"ת שבמקדש אלא בל"ת המיוחד למקדש דוקא.
 

והיוצא לנו מזה דא"א בלא תעשה דאיתא בכל המצוות דאין 
א בזה, דלפי תירוץ התוס' בגירסא עדל"ת שבמקדש תלי

שלפנינו דכתבו דלכן ל"א דאתי עשה ודחי הלאו דבל תוסיף 
לפי שהעשה בא ע"י פשיעה, א"כ אין צורך לתרץ דהוי בל 
תוסיף ל"ת שבמקדש, ושפיר י"ל כמסקנת הטורי אבן דל"ת 

  .שבמקדש היינו כשמיוחד למקדש דוקא



 

 ח 

אינו דוחה  אך אי לא אמרינן דהיכא דהעשה בא ע"י פשיעה
על דברי  )פ"ג ה"ו(ל"ת וכמו שהקשה בשעה"מ הלכות נדרים 

ד"ה אך אם כן  )סי' קמ"א(תוס' הנ"ל, ועיין בנובי"ת חאבהע"ז 
מש"כ בזה, ע"כ יש לתרץ כהריטב"א וכמהרי"ק דבל תוסיף 
הוי ל"ת שבמקדש, ואף בל"ת שאינו מיוחד למקדש דוקא 

 אמרינן אין עדל"ת שבמקדש. 
 

, )אות נ"ה(ופר ערך שער המקנה והקנין מצהב"ע ובספר חתן ס
כתבו הטעם דלא אמרינן  )ח"ו סי' פ"ו(ובשו"ת מהר"ש ענגיל 

 עפימש"כהיכא דבא על ידי פשיעה,  ה דוחה לא תעשהשע
חתן סופר ערך שער המקנה והקנין ספר עיין ב] שיםרהמפ

לפי , [(אות נ"ב), ובספר עין פנים לתורה (אות נ"ב)מצהב"ע 
, דר' יוחנן ה"ו(-)פ"זובגיטין  ה"ב(-פ"ג)המבואר בירושלמי קידושין 

ס"ל דהמתנה לעשות דבר ונאנס ולא עשה אז אונסא כמאן 
דלא עבד, וריש לקיש ס"ל דאונסא כמאן דעבד עיי"ש, 

דבחייב עצמו שלא לעשות  (סק"ג כ"א ')סיש"ך חו"מ ב ומבואר
דבר ונאנס ועשה אז לכו"ע אונסא כמאן דעבר לא אמרינן 

דלר' יוחנן לענין חיוב קיום אונסא הוא  עיי"ש, ולפי"ז נמצא
כמאן דלא עבד, ולענין חיוב שלא לעשות אז בעשה באונס 

ולנגדו  ות עשהצולכן במקום דאיכא מ איננו כמאן דעבר,
הנה אם נפסוק הדין דאין עשה דוחה לא , התעש אעומד ל

 תעשה אתעשה וא"כ אנוס הוא שלא לקיים המצוה מפאת הל
הרי ש ב קיום העשההנצבת לעומתה, עם כל זה, זה לא יחש

אבל אם נפסוק הדין דעשה עבד, לא כמאן דהוא אונסא 
שהוא ציווי שלא לעשות  התעש אלגבי הלאז , דוחה ל"ת

הדבר שפיר לא יחשב עבירה כלל, דכיון שמוכרח לעשות 
מפני העשה כיון שהדין הוא דעשה דוחה ל"ת, א"כ אונס 

 ויאוא"כ שפיר ר ר,כמאן דלא עבהוא ואונסא  הוא בעשייתו
עדל"ת מכח סברא זאת, כיון שאם לא ידחה יהיה  מרלו

  .עכ"ד ביטול עשה ואילו כשידחה לא תהיה עבירת לאו
 

אך כ"ז שייך לומר בכל עשה שבא לידו דשוב הו"ל כאנוס 
על הל"ת, משא"כ היכי דכל חיוב העשה בא על ידי פשיעה 
לא שייך לומר דהוי אנוס על הל"ת מחמת העשה, דהא מוטב 

חייב כלל בעשה זו ופשיעתו גרמה לו, וממילא שלא היה מת
בעשה הבא על ידי פשיעה אין דנין על הל"ת לומר אונסא 

 כמאן דלא עביד, ולכן אינו דוחה ל"ת עכ"ד.
 

דהלא מרא דמימרא בירושלמי דאונסא , י שפירתומעתה א
  ולפי"ז אמרינן יוחנן,  יבכמאן דעביד לא אמרינן הוא ר

, א"כ אין צורך לתרץ דעשה הבא ע"י פשיעה אינו דוחה ל"ת
שבמקדש, ושפיר י"ל כמסקנת  תעשה אדהוי בל תוסיף ל

שבמקדש היינו כשמיוחד למקדש  תעשה אהטורי אבן דל
דהא דמליקה מותר  לכהנים משום דדחיה  לומר שדוקא, וי

הוא לגבייהם וליכא הו"א לומר דתשתרי לכהנים נבילה ולא 
אליהו עתיד ר' יוחנן פרשה זו , ולכן אמר זה לצריך קרא ע

    ודו"ק. ורשהלד

דמהיכא תיתי לומר  הנ"ל,ורש לציון עפי"ק הדעוי"ל,  ב(
דאישתרי לכהנים נבילה מדאישתרי לגבייהו מליקה, הא 
אכילת קדשים עשה הוא וקיי"ל דעשה דוחה ל"ת, ומנלן 
דאישתרי להו נבילה, דחיה הוא דדחי עשה דאכילה הלאו 

  .דנבילה כמו כל עשה דוחה ל"ת עכ"ק
 

דהא קיי"ל דאין עשה  )ח"א סי' ק"ו(מחזה אברהם  בשו"ת ץרותי
דוחה שני לאוין, וכיון דאיכא לאו דנבילה וטריפה דהוה ב' 
לאוין, א"כ אין לומר דהא דמותר לאכול לכהנים הוא משום 
עדל"ת, וע"כ דהותרה להם ושפיר הו"א לומר דתשתרי נמי 

 לכהנים נבילה ולכן איצטריך קרא דיחזקאל עכ"ד.
 

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

סד"א תיתי אחות אשה במה  )דף ז:(יבמות מסכת דאמרינן ב
מצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דעדל"ת שיב"כ, 
דא"כ מה פריך מי דמי התם חד איסורא הכא תרי איסורא, 

אפילו בתרי איסורא ולא מפלגינן בין חד לאו הרי עדל"ת 
לשני לאוין, אלא דהס"ד דגבי יבום נילוף מאשת אח דנימא 
הואיל ואשתרי אשתרי עיי"ש, הרי דהתוס' ס"ל דאי אמרינן 

  .עדל"ת אין לחלק בין לאו אחד לשני לאוין
 

אמנם רש"י להלן וכן הרמב"ן והרשב"א כתבו לפרש דברי 
, בו כרת שאח דעדל"ת שיהגמ', דסד"א דנילף מאשת 

ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי איסורי, הרי מזה דעדל"ת לא 
 אמרינן רק בחד לאו, והאריכו בזה האחרונים.

 
נו לסוגיא דעשה דוחה ל"ת כתבנו דזה אי עדל"ת יובחדוש

איתא אטו  )דף ז.(יבמות מסכת בב' לאוין או לא תליא בזה, דב
שה ודחי ל"ת עשה  דוחה ל"ת לאו ל"ת חמור מינה וקאתי ע

עיי"ש, ולפי"ז י"ל דכיון דגזירת הכתוב הוא דעשה דוחה 
ל"ת, י"ל דאין לך בו אלא חידושו ורק בחד לאו אמרינן עשה 

 דוחה ל"ת ולא כשיש כאן שני לאוין.
 

בתשובת נכד  )סוף הל' פסח( ת יעקבועואך לפימש"כ היש
, עפי"מ העשת לאה וחד השהמחבר,  הטעם דאמרינן ע

דלכן לא חייבה התורה להביא  )פרשת ויקרא(דמבואר ברמב"ן 
קרבן על השוגג רק בדבר שזדונו כרת ולא על שגגת לאו, 
כיון דשגגת לאו אין בו נשיאת חטא ואין צריך ריצוי כלל 

, דף פ"ד.()סנהדרין במסכת בחידושי הר"ן  בכת ןעיי"ש, וכ
והיינו דעבירת לאו אינו אלא אם עובר עליה במחשבה 

נפש, אבל אם עשה  ובמעשה דהיינו שעושה במזיד ובשאט
 וי"ל  בלא דעת זה לא נחשב לחטא כלל, עבירה בשוגג

, כיון דאינו ה דוחה לא תעשהשדהיינו טעמא דאמרינן ע
עובר על הל"ת כי אם לצורך קיום העשה נמצא דאינו עובר 
על הלאו רק במעשה ובלא מחשבת עבירה ומשו"ה הותר 

  .הל"ת עבור קיום העשה



 

 ט 

רת שיש בו כ תעשה אגרידא, משא"כ בל תעשה אבל זה לוכ
דחייב קרבן על שגגתו, הרי אף בלי מחשבת עבירה הוי 
המעשה בעצמה חטא שצריך עליה כפרה, ולכן אף כשעובר 
עליו מפני קיום העשה ואין בו מחשבת עון מ"מ לחטא 
יחשב דסוכ"ס הרי הוא מעשה עבירה, ולכן בל"ת שיב"כ 

  .אמרינן דהל"ת אינו נדחה עיי"ש
 

אוין אמרינן כשאיכא כאן שני ל וא הדיןולפי"ז י"ל דה
עדל"ת, דהא כיון היכא דאיכא חד עשה אמרינן דהיכא 
כשמקיים המצוה אין בו עון כשעובר על הלאו, ולכן אמרינן 
דנדחה מפני עשה, ה"ה די"ל כן גם היכא דאיכא כאן שני 
לאוין, כיון דגם כאן אינו עושה רק מפאת המצוה דבכה"ג 

 לא נחשב לעון כלל.
 

"ל דשגגת לאו א"צ כפרה אך סברת הישיע"ק א"ש אי ס
לפי"ז שפיר י"ל דזהו הטעם דאמרינן עדל"ת, ולכן גם היכא 
דאיכא שני לאוין י"ל עדל"ת, משא"כ לשיטת התוס' בכמ"ק 

 )דף כ"ה:(ביצה מסכת ד"ה ונקה, וב )דף כ"ז:(קידושין מסכת עיין 
ד"ה מהן לחיוב,  )דף ג.(שבועות מסכת ד"ה אורח ארעא, וב

ך כפרה, ולפי"ז אי"ל הטעם דעדל"ת דס"ל דשגגת לאו צרי
כמש"כ הישיע"ק, ולפי"ז רק היכא דאיכא חד לאו אמרינן 

 עדל"ת ולא בשני לאוין.
 

כתב דדין זה אי שוגג בלאו  )אות ל"ו(ובספר עין פנים לתורה 
צריך כפרה תליא בפלוגתא דר' יוחנן ור"ל במסכת כתובות 

חייבין  , דר' יוחנן ס"ל דחייבי מלקות שוגגין)דף ל"ד:(
בתשלומין, ור"ל ס"ל דפטורין מתשלומין, וא"כ ר"ל ע"כ 
ס"ל דגם שגגת לאו צריך כפרה ושגם חיוב מלקות פוטר 
אותו מתשלומין ומה שאינו נלקה בפועל צ"ל דרחמנא חס 
עליה, דומיא דקטן דפטורו ג"כ מפני שאינו בר דעת וחשיב 

אית ביה דקטן  )דף נ"ה:(כשוגג, ועכ"ז אמרינן במסכת סנהדרין 
תקלה וקלון ומה שאינו נענש בפועל רחמנא הוא דחס עליה 

 עכ"ד עיי"ש.
 

ומעתה א"ש, דר' יוחנן לשיטתו דס"ל חייבי מלקות שוגגין 
חייבין בתשלומין, ומינה דס"ל שוגג בלאו א"צ כפרה, 
ולפי"ז שפיר י"ל דזהו הטעם דאמרינן עדל"ת, ולפי"ז אף 

ולפי"ז י"ל דאכילת  היכא שאיכא ב' לאוין אמרינן עדל"ת,
מליקה מותר לכהנים משום דאמרינן עדל"ת, ול"ש לומר 
מדאשתרי מליקה תשתרי נמי נבילה וטריפה, ולא צריכין 
קרא דיחזקאל לאסור נבילה וטריפה לכהנים, ולכן אמר 

 אליהו עתיד לדורשה ודו"ק.
 
 
תנן התם, הקפה  ,)דף ק"כ.(חולין מסכת איתא בדעוי"ל,  ג(

 ,או שהמחה את החלב וגמעו ,את הדם ואכלו י האור()הקרישו על יד
חייב, בשלמא הקפה את הדם ואכלו כיון דאקפיה אחשובי 

 ביה  באחשביה, אלא המחה את החלב וגמעו אכילה כתי
והא לאו אכילה הוא, אמר ר"ל אמר קרא נפש לרבות את 

שותה  )מדכתיב ונכרתה הנפש נפש משמע כל דבר המיישב דעתו של אדם ואפילו השותה

תניא נמי גבי , כמו אם יש את נפשכם שהוא לשון תאוה וקורת רוח שהנפש נהנה ממנו(
אם חמץ הוא ענוש כרת ואם מצה  ,, המחהו וגמעוכה"ג חמץ

בשלמא אם מצה א בה ידי חובתו בפסח, היא אין אדם יוצ
היא אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, לחם עוני אמר 

א ענוש ו, אלא אם חמץ האהו רחמנא והאי לאו לחם עוני
כרת אכילה כתיב ביה, אמר ריש לקיש אמר קרא נפש לרבות 

, ותניא נמי גבי נבלת עוף טהור כה"ג, המחהו את השותה
בחמה טהור,  )מטמא בגדים אבית הבליעה(באור טמא  )התיכו לעוף טהור(

ר"ל אמר קרא נפש לרבות  והוינן בה אכילה כתיב ביה, אמר
 את השותה.

 
, דאי כתב רחמנא חלב, חמץ לא אתי מיניה שכן לא וצריכי

היתה לו שעת הכושר, נבלה לא אתי מיניה שכן ענוש כרת, 
ואי כתב רחמנא חמץ, חלב לא אתי מיניה שכן לא הותר 
מכללו, ונבלה לא אתיא מיניה שכן ענוש כרת, ואי כתב 
רחמנא בנבלה, הנך לא אתיא מינה שכן מטמאה, חדא מחדא 

חדא מתרתי, הי תרתי, לא לכתוב רחמנא  לא אתיא, תיתי
בנבלה ותיתי מהנך, מה להנך שכן ענוש כרת, לא לכתוב 
רחמנא בחמץ ותיתי מהנך, מה להנך שכן לא היתה להן שעת 
הכושר, לא לכתוב רחמנא בחלב ותיתי מהנך, מה להנך שכן 
לא הותר מכללן תאמר בחלב שהותר מכללו, ומאי ניהו, 

יקת עוף שתראי מל, נבלה נמי אלימא חלב בהמה לגבוהאי
שתראי מליקה ואלא חלב חיה להדיוט, נבלה נמי א, לגבוה

דחטאת העוף לכהנים, לעולם חלב חיה להדיוט, ודקא קשיא 
)והיתרא משום גבוה הוא אבל לגבי  משלחן גבוה קא זכו כהניםלך כהנים, 

 עיי"ש. (הדיוט לא אשכחן דהותר

 

, דא"כ למה לי ' ל"ג()סיוהקשה בשו"ת תועפות ראם חאהע"ז 
לה וטרפה לא יאכלו הכהנים, היאך הו"א יקרא דיחזקאל נב

לה הותר לכהנים, דא"כ למה לי נפש בחלב תיתי ידנב
לה הותר ילה, ואי דחלב הותר מכללו הא בהו"א דנבימנב

לה אסור לכהנים ילה הותר מכללו, אע"כ דנבילכהנים גם נב
 האחרונים.ולמה לי קרא דיחזקאל עכ"ק, והאריכו בזה 

 
דמאי  ,הקשה )ח"א סי' כ"ו(והנבס"ד, דהנה בשו"ת אבני ציון 

פריך למ"ל נפש בחלב נגמר מנבילה, הא י"ל דמנבילה לא 
כתבו דבכל  ד.(")דף כשבועות מסכת ילפינן, דהנה התוס' ב

בהמה עד שלא נשחטה אית בה איסור עשה דשאינו זבוח, 
אבל מה דכתיב וזבחת ואכלת מה שאתה זובח אתה אוכל 

 הך הקשו ע"ז דא"כ למ"ד דבהמה בחייזובח לא, א תהאי שא
נו ילאו לאיברים עומדת איך חל איסור אבמה"ח על עשה דא

, ואפילו להמ"ד דלאיברים עומדת, מ"מ הא במעי האם זבוח
לא קיימא לאיברים והיכי חייל על איסור עשה דשא"ז 

  .דאפילו במעי האם קיימא באיסור זה עכ"ק



 

 י 

הקשה עוד דגם אאיסור נבילה קשה  ז.("דף ע)קידושין ובהמקנה 
דהאיך חל אעשה דאינו זבוח, וכתב לתרץ דכיון דלא 

רק  ,לעולם איסור אבמה"ח ואיסור נבילה המשכחת לי
קדים לו איסור עשה דאינו זבוח, ע"כ דגזירת הכתוב הוא ב

  .דחל כיון דא"א בענין אחר עיי"ש
 

הו"ל לחול  מן הדין לאז הו"ל איסור נבילה חידוש, דולפי"
רק חידוש  ,דאין איסור חל על איסור אעשה דשאינו זבוח

איסור חל על  בנבילה חידשה התורההוא שחידשה תורה 
וא"כ הו"ל , ן איסור חל על איסוריאף דבעלמא א איסור

איסור נבלה חידוש, ומאי פריך ל"ל נפש בחלב נגמר 
עיין ומחידוש לא ילפינן הוא חידוש נבילה לה, הא ימנב

 עכ"ק. ד:()דף מ"במסכת פסחים 
 

 )שורש ב'(בפתיחה לה' שחיטה  י מגדיםראמנם לפימ"ש הפ
ר דאיסור לאו חל אעשה, ורק בשני לאוין אמרינן דאין איסו

 רואבחל לאו דנבילה  י"ל דלכןלאו חל על איסור לאו, א"כ 
לומר דלכן חל לאו  צריכים א, ולנו זבוחיאעשה דשא מן החי

 אעשה דשא"ז משום דהוה חידוש,לה יונב החי ןדאבר מ
למה לי נפש לא הוה חידוש שפיר פריך הגמרא וכיון דנבלה 

 לה.יבחלב נגמר מנב
 

)ח"ג ומהדו"ג  סי' צ"ה( )ח"גבשו"ת שו"מ מהדו"ב אך יש להעיר, ד

כתב, דזה דאיסור לאו חל על עשה זהו רק אי אמרינן  סי' ב'(
דל"ת חמור מעשה אז שפיר י"ל דחל על איסור עשה, 

 ה עיי"ש,משא"כ א"א דעשה חמור אז ל"א דל"ת חל אעש
ומה דל"ת חמור מעשה הוא משום דעל הל"ת איכא מלקות 

לאו ל"ת חמור מינה וכתב  )דף ז.(כדאיתא במסכת יבמות 

יומא מסכת ב ולפי"מ דאיתארשיז"ל דהרי לוקין עליו עיי"ש, 
ריך תתננה דהוא כיון דכתיב בנבילה לגר אשר בשע )דף ל"ז:(
 עיי"ש, הין אלאו דנבילזה מקרי להנל"ע ואין לוק עשה,

לה חל על איסור דעשה שאינו זבוח יומעתה ע"כ הא דנב
  לה.ימשום דחידוש הוא, והדקל"ד מאי פריך נילוף מנב

 
אזהרה לאוכל נבילות איתא,  )פרק ו' הלכה א'(בירושלמי נזיר אך 

מנין, לא תאכלו כל נבילה, עד כדון נבילה טריפה מנין, אמר 
, (ה)מדכתיב כל  יליף לירבות הטריפה ריו"ח נבילה וכל נבילה ל

ר'  (הטריפה מחיים ואכל ממנה אבר בחיי )בהמההאוכל אבר מן החי מטריפה, 
, ולא )אזהרה לטריפה(יוחנן אמר חייב שתים, לא תאכל כל נבילה 

, עיי"ש, הרי דריו"ח )אזהרה לאבר מן החי(תאכל הנפש עם הבשר 
"ה נבילה ל האלאו דלא תאכלו כל נבילה, ולדידיס"ל דלוקין 
לה על עשה י, ולדידיה שפיר י"ל דלכן חל נבלאו הנל"ע

 דא"ז משום דל"ת חל על איסור עשה.
 

ומעתה מיושב קושית המפ' דאמאי נאיד ריו"ח מדרשת 
לה, ירבינא, דר' יוחנן לשיטתיה דס"ל דלוקין על לאו דנב

לה על איסור עשה דאינו זבוח, ותו יולפי"ז י"ל דלכן חל נב
חידוש, וא"כ תקשי אי נימא דכהנים לה ילא הוה איסור נב

לה, ואי דחלב ילה, למ"ל נפש בחלב תיתי מנבימותרין בנב
לה ילה הותר לכהנים גם נביהותר מכללו הא בהו"א דנב

לה אסור לכהנים ולמה לי קרא יהותר מכללו, אע"כ דנב
 דיחזקאל, ולכן אמר פרשה זו אליהו עתיד לדורשה ודו"ק.
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