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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים 
תנו רבנן, מקושש , )דף צ"ו:(ואיתא במסכת שבת  ביום השבת:

זה צלפחד, וכן הוא אומר ויהיו בני ישראל במדבר 
וימצאו איש וגו' ולהלן הוא אומר אבינו מת במדבר, מה 
להלן צלפחד אף כאן צלפחד דברי ר' עקיבא, אמר לו ר' 
יהודה בן בתירא, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד 
ליתן את הדין, אם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה 

וכו'  אותו, ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק
כו' הלא כבר אמר דלמה אמר לו עקיבא ו עיי"ש, ודקדקו המפ'

 .וגם מה דאמר לו אם כדבריך לכאורה זה מיותרדברי ר' עקיבא, 
 

ד"ה  )דף קי"ט:(והנבס"ד, דאיתא במדרש מובא בתוס' מס' ב"ב 
אפילו, שהמקושש לשם שמים נתכוין, כיון שהיו ישראל אומרים 
 שאחר שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ, מפני מעשה המרגלים,

שוב אינם מחויבים במצות, עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו 
אחרים עיי"ש, וכן איתא בתרגום יונתן עה"פ וימצאו איש וגו' 
וז"ל, והוו בני ישראל שריין במדברא, גזירת שבתא אישתמידע 
להון, ברם קנסא דשבתא לא אישתמידע להון, קם גברא מדבית 

ביומא דשבתא,  יוסף אמר במימריה, איזיל ואיתליש קיסין
ויחמון יתי סהדיא ויתנון למשה, ומשה יתבע אולפן מן קדם ד' 

 וידון יתי, ובכן אישתמידע קנסא לכל בית ישראל עכ"ל.
 

בחא"ג הקשה, דהיאך חטא המקושש באיסור  )שם(ובמהרש"א 
שבת, כדי לידע באיזה מיתה דנין את המחלל שבת, ותי' דכיון 

שאינה צריכה לגופה,  שלא היה צריך למלאכה הו"ל מלאכה
ומיהו הוא ודאי חייב מיתה בדיני אדם שלא היו העדים שהתרו 
בו יודעים שעשה על דעת כן, ואינן אלא דברים שבלב, ודנין 
אותו למיתה עפ"י העדים עכ"ד, ולפי"ז י"ל דהיינו טעמא דרבי 
עקיבא דס"ל דלא הוי גנאי לפרסמו כיון דלא חטא דהוי מלאכה 

 ה.שאינה צריכה לגופ
 

)דף אך י"ל דזה תליא במחלוקת התוס' והרשב"א במסכת שבת 

ס"ל גבי קבורת מת מצוה דהוי מלאכה  )ד"ה חמתו(, דהרשב"א ק"ה:(
שאינה צריכה לגופה, דמה שעושה לצורך מצוה הוה ליה 
מלאכה שאינה צריכה לגופה, והסברא הוא דכיון שכל מטרת 

היינו חיוב עשיית המלאכה הוא בשביל סיבה אחרת המכריחו ד
קיום המצוה, ולא משום שרוצה וצריך למלאכה זו, הו"ל בגדר 
מלאכה שאינה צריכה לגופה, ודעת התוס' הוא דצורך מצוה הוי 

 עיי"ש.  )סי' ל"ד סק"ב(מלאכה הצריכה לגופה,  ועיין בתומים חו"מ 

)דף יבמות  'ולכאורה יש להביא ראיה לשיטת התוס', דאיתא במס

)דאם אמר לו אביו חלל את שבת יכול בוד אב ואם דוחה שבת יכול יהא כי. ה:(

תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו  שישמע לו(
 )אתה ואביך ואמך חייבים בכבודי, מאני ה' דריש ליה(אני ה', כולכם חייבין בכבודי 

ולדעת הרשב"א אמאי לא ישמע לו הא אין בזה חילול  עיי"ש,
 צורך מצוה והוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. שבת כיון דהוה

 
אך י"ל דמוכרח דלאו דרשה גמורה הוא אלא אסמכתא, דהנה 
הרמב"ם והטור פליגי אי באביו רשע איכא חיוב לכבדו, 

ס"ל דאפילו היה אביו רשע ובעל  )פ"ו הי"א(דהרמב"ם בהל' ממרים 
ס"ל  )סי' ר"מ(עבירות מכבדו ומתיירא ממנו עיי"ש, והטור ביור"ד 

דכיון דהוא רשע אינו חייב בכבודו, ומביא ראיה מהא דאיתא 
הניח להם אביהם פרה גזולה חייבים להחזיר  )דף צ"ד:(במסכת ב"ק 

)ואין מפני כבוד אביהם, ופריך והא לאו עושה מעשה עמך הוא, 

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

, ולפי"ז הקשה החזקוני דלפי"ז למ"ל קרא להורות דהיכא סעיף י"ח(
דאמר לו אביו לחלל את השבת דלא ישמע לו, הלא כיון דאמר 
לו לחלל את השבת הוה רשע, ובלאו קרא ידעינן דא"צ לשמוע 

 .לו דהרי אינו מחוייב לכבדו, ולמ"ל קרא שלא ישמע לו עכ"ק
 

, תנו )דף ע"ד.(ש לתרץ קושית החזקוני, דאיתא במסכת שבת אך י
רבנן, היו לפניו מיני אוכלין בורר ואוכל בורר ומניח ולא יברור 
ואם בירר חייב חטאת וכו', ומפרש לה רב חסדא דה"ק, בורר 

, בורר ומניח פחות מכשיעור, )פחות מכגרוגרת(ואוכל פחות מכשיעור 
יב חטאת, מתקיף לה רב יוסף, וכשיעור לא יברור, ואם בירר חי

וז"ל, נהי  )ד"ה וכי(וכי מותר לאפות פחות מכשיעור, וכתב רש"י 
דחיוב חטאת ליכא איסורא מיהא איכא דקיי"ל חצי שיעור אסור 
מה"ת והיכי קתני בורר לכתחלה עכ"ל, משמע מזה דרב חסדא 

 ורב יוסף נחלקו אי שייך איסור חצי שיעור במלאכת שבת.
 

שבת בהא דתנן המוציא אוכלין כגרוגרת חייב, כתב ובסוף פ"ז ד
בהגהת אשרי וז"ל, ודוקא כגרוגרת אבל פחות אין בו חיוב, 
אבל מ"מ אסור מה"ת דחצי שיעור אסור מה"ת כדמשמע פרק 

דכל  )שם(בתרא דיומא עכ"ל, וכ"ה בהגהות אשרי ריש פ"ח 
השיעורים לענין חיוב חטאת, אבל לאיסור דאורייתא אפילו כל 

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

 הרא"ש ולא הג"הה היא עיי"ש.



 

 ב 

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

בשו"ת חכ"צ כתב די"ל דחצי שיעור  אסור מה"ת, והמגיה
בעלמא אסור מדרבנן, דבמאכלות אסורות כתיב כל חלב לרבות 
חצי שיעור וילפינן כל מאכלות אסורות מחלב, משא"כ בשבת 
י"ל דחצי שיעור אינו אלא מדרבנן, וכתב ע"ז הפמ"ג, וי"ל 
דדוקא במאכלות אסורות דסתם אכילה בכזית, ולכן צריך 

פי"ה כיון דחזי לאיצטרופי אפילו ח"ש ריבויא דכל חלב דא
אסור, אבל בשבת דכתיב לא תעשה כל מלאכה שמשמעו אפילו 
כל שהוא, אתא הלכתא לומר דאינו חייב אלא בכשיעור אבל 
חצי שיעור בלאו קאי עיי"ש, מבואר מזה דמלא תעשה כל 

  .מלאכה ילפינן לרבות איסור חצי שיעור במלאכת שבת
 

איתא, וכל מלאכה לא תעשו, אין  פרק ז'( )פרשת אחריובתורת כהנים 
לי אלא מלאכה שחייבים עליה כרת מלאכה שאין חייבים עליה 
כרת מנין שלא יכתוב אות אחד שלא יארוג חוט אחד ושלא 
יעשה בית אחד בנפה ובכברה, ת"ל מלאכה וכל מלאכה ריבה 
עיי"ש, הרי דיליף לאסור חצי שיעור מתיבת כל, ועיין בביאור 

ם זצ"ל שכתב וז"ל, אעפ"י דאינה מלאכה גמורה החפץ חיי
לחייב עליה כרת ובשוגג חטאת עכ"פ איסור דאורייתא יש בזה 

 כענין חצי שיעור לריו"ח וכו' עיי"ש.
 

ס"ל דמה"ת ליכא איסור חצי שיעור אלא  )סי' פ"ו(אך החכם צבי 
באיסורי אכילה דומיא דכל חלב דילפינן מיניה לרבות חצי 

לש שער אחד או מוציא פחות מכשיעור אין שיעור, ולכן התו
בכך איסור תורה כלל עיי"ש, וציינו האחרונים דגם הרמב"ן ס"ל 

איתא שם דגם אליבא דר"ש דס"ל  )דף צ"ד:(כן, דבמסכת שבת 
מלאכה שאצל"ג פטור לא התירו להוציא המת אפילו לכרמלית 
כתב וז"ל, וי"ל שהכרמלית כרשות הרבים לכל דבר אלא שאין 

ין בה כשאינו עושה המלאכה כגון ההיא דרבא בשותה גוזר
ברה"י והוא בכרמלית, וכן ברה"ר אין גוזרין סמוך לחשיכה 
שמא ישכח ויוציא בדבר שהוצאתו משום שבות, הא במוציא 
ממש לכרמלית דברים שהן משום שבות אסור, שלא מצינו היתר 
להוציא פחות מכשיעור לכרמלית וכו', הרי דפשיטא ליה 

יא פחות מכשיעור אינו בכלל איסור תורה דחצי שיעור, דלהוצ
 .)סי' ח'(תוצאות חיים  'בשם הרא"ה, ועיין בס )שם(הר"ן  'וכ"ה בחי

 
כתב, ושמעתי  )דף ע"ד.(ובספר פתח עינים להחיד"א עמ"ס שבת 

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

פטור מן הכרת ומן הסקילה ומן הקרבן, אבל אסור לעשות אותו 
דבר בשבת, ואיסורו מדברי סופרים והוא הרחקה מן המלאכה, 
אלמא לענין שבת מדרבנן הוא, וכתב ע"ז, ואני שמעתי ולא 
אבין, דדרך הרמב"ם לומר דברי סופרים אפילו על הלכה למשה 

רש בתורה כמש"כ מרן בכ"מ ריש הל' מסיני ועל כל שאינו מפו
ס"ל הכי  הי"ט(-)פי"באישות עיי"ש, ועיין בספר הקובץ בהל' שבת 

 בשיטת הרמב"ם.

כתב נאמר בתורה תשבות אפילו  (-)פכ"אוברמב"ם הל' שבת 
מדברים שאינן מלאכה חייב לשבות מהן, וכתב הרב המגיד 
וז"ל, כוונת רבינו הוא שהתורה אסרה פרטי המלאכות 

בוארות ע"פ הדרך שנתבארו עניניהן ושיעוריהן, ועדיין היה המ
אדם יכול להיות עמל בדברים שאינן מלאכות כל היום לכך 
אמרה תורה תשבות, וכ"כ הרמב"ן וכו', או תהיה כוונת רבינו 
שיש לשבותין של דבריהם סמך מן התורה תשבות עיי"ש 
 ועיי"ש בלח"מ שמבאר דבריו, דלפירוש הראשון ס"ל להרב

המגיד דתשבות קאי שישבות אפילו מחצי שיעור מהמלאכות 
האסורות, ולפירוש השני קאי על כלליות השבותין עיי"ש, 

כתב, וכן כל העושה מלאכה מן  )פי"ח(ובספר קרית ספר הל' שבת 
המלאכות חצי שיעור פטור דכתיב בעשותה כולה ולא מקצתה, 

אע"ג דלא ואע"ג דבאיסורי תורה חצי שיעור אסור מדאורייתא 
לקי, שאני התם דמרבינן ליה מכל חלב והכא ממעטינן ליה 

 מבעשותה עיי"ש.
 

חצי שיעור, ר' יוחנן אמר אסור מן  )דף ע"ד.(ואיתא במסכת יומא 
התורה, ריש לקיש אמר מותר מן התורה, ר' יוחנן אמר אסור מן 
התורה כיון דחזי לאיצטרופי איסורא קא אכיל, ריש לקיש אמר 

ורה אכילה אמר רחמנא וליכא וכו' עיי"ש, ולפי"ז מותר מן הת
ד"ה בגמ' מתקיף לה  )דף ע"ד.(כתב בספר שפת אמת עמ"ס שבת 

וכו', דלטעמא דאמרינן דח"ש אסור משום דחזי לאיצטרופי, 
א"כ י"ל דה"ה באיסורי שבת אמרינן דח"ש אסור משום דחזי 

ל לאיצטרופי, משא"כ אי ילפינן ח"ש מקרא דכל חלב, לפי"ז י"
דדוקא במידי דאכילה אמרינן דח"ש אסור, משא"כ באיסורי 

 שבת י"ל דח"ש מותר מה"ת עיי"ש. 
 

ליישב קושית  )שנת תשס"ט(ובזה כתבנו בחידושנו לפרשת וישב 
החזקוני הנ"ל, די"ל דאיצטריך קרא היכא דהאב אמר לבנו לעשות 
מלאכה פחות מכשיעור, דס"ל לאביו דבחצי שיעור ליכא איסורא 

, ונמצא דאין האב רשע כלל שהרי לדעתו הדבר מותר בשבת
 מה"ת ואין בכך איסור שבת, ולזה אתיא קרא דעכ"ז לא ישמע לו.

 
כתב וז"ל, ואע"ג  )דף ע"ד.(והנה הריטב"א בחידושיו למס' יומא 

דריו"ח מכל חלב נפקא ליה מפרשינן לדידיה טעמא דקרא 
לאיצטרופי אף עיי"ש, מבואר מזה דהא דאמרינן טעמא דחזי 

דדרשינן מכל חלב, הוא משום דדרשינן טעמא דקרא, ונפק"מ 
היכא דל"ש חזל"א אז אמרינן דח"ש מותר, ועיין בגנת וורדים 

ד"ה עוד וכו' דכתב דהטעם דחזל"א הוא משום דדרשינן  )כלל כ"ז(
  .טעמא דקרא עיי"ש

 
ולפי"ז אי דרשינן טעמא דקרא ואמרינן דח"ש אסור משום דחזי 

ופי, א"כ י"ל דה"ה באיסורי שבת אמרינן דח"ש אסור לאיצטר
משום דחזי לאיצטרופי, משא"כ אי ס"ל לא דרשינן טעמא 
דקרא וילפינן איסור ח"ש מקרא דכל חלב, לפי"ז י"ל דדוקא 
במידי דאכילה אמרינן דח"ש אסור, משא"כ באיסורי שבת י"ל 

 דח"ש מותר מה"ת.



 

 ג 

עדים או שלשה עדים , על פי שנים )דף ה:(ואיתא במסכת מכות 
יומת המת, אם מתקיימת העדות בשנים למה פרט הכתוב 
בשלשה, אלא להקיש שנים לשלשה, מה שלשה מזימין את 
השנים אף השנים יזומו את הג' וכו', ר"ש אומר מה שנים אינן 
נהרגים עד שיהיו שניהם זוממין, אף שלשה אינן נהרגין עד 

א בא השלישי להקל שיהיו שלשתן זוממין וכו', ר"ע אומר ל
אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באלו, ומה שנים נמצא 
אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה, אף שלשה נמצא אחד 
מהן קרוב או פסול עדותן בטלה וכו' עיי"ש, ועיין בתוס' יו"ט 

שהביא פלוגתת המפ' אי ר"ש פליג אדר"ע, ולא דריש ליה  )שם(
ו פסול עדותן בטלה מהיקש שלשה הא דנמצא אחד מהן קרוב א

לשנים, או מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי עיי"ש, 
ד"ה כמאן כתבו, דר"ש לי"ל  )דף מ"א:(והתוס' במסכת סנהדרין 

הא דר"ע וס"ל דבנמצא אחד מהן קרוב או פסול תתקיים העדות 
בשאר, ועיין בנימוקי יוסף שהביא כמה שיטות דר"ע ור"ש 

 פליגי עיי"ש.
 

כתב לבאר  )סי' י"ב אות ח'(שו"ת בית יצחק חאבהע"ז ח"ב וב
פלוגתתם, דלכאורה יש לבאר מפני מה נפסל כל העדות מצד 
מה שנמצא אחד בתוכם שהוא קרוב או פסול, וצ"ל דכן הוא 
גזרת הכתוב דכל כת שנמצא בה אחד מן העדות עד פסול שוב 

אז י"ל אין מקבלין עדותן כלל, ואולם כל זה ניחא בפסול הגוף 
דכל שנצטרף עמהן מי שבעצם אינו ראוי להעיד מחמת פסול 
הרי זה פוסל כל כת העדות, אך אי אמרינן דהטעם דקרוב או 
פסול אינו יכול להעיד אינו פסול הגוף בעצם, רק משום דחשוד 
הוא לשקר בעדותו, לפי"ז אין מקום לפסול שאר המעידין 

אחד מהעדות קרוב לשקר, וגם אם נמצא שאינם חשודין בעינינו 
או פסול דחיישינן ליה שמשקר, מ"מ שני העדים שאינן חשודין 
לשקר הרי הם בחזקת כשרותם, ולכן ר"ש לשיטתו דס"ל במסכת 

דדרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז י"ל דפסול או קרוב  )דף קט"ו.(ב"מ 
הוא מחשש שמשקר ואינם בגדר פסולי הגוף בעדות, א"כ אין 

בשלשה אם נמצא אחד מהן קרוב או מקום להקיש ולומר דגם 
פסול עדותן בטלה, דשאני שלשה משנים הואיל ועדיין נשארו 
שני עדים כשרים שאינן חשודין לשקר ואין ראוי לפוסלן, אבל 
ר"ע ס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, וקרוב או פסול הו"ל פסול 
הגוף, ולכן שפיר י"ל דמקיש שלשה לשנים דאם נמצא אחד מהן 

ול עדותן בטילה עיי"ש, מבואר מזה דר"ע ס"ל דלא קרוב או פס
 דרשינן טעמא דקרא. 

 
ולפי"ז א"ש דא"ל ריב"ב לר"ע, עקיבא, היינו לשיטתך דס"ל 
דלא דרשינן טעמא דקרא, ולפי"ז ילפינן איסור ח"ש מקרא דכל 
חלב, וי"ל דדוקא במידי דאכילה אמרינן דח"ש אסור, משא"כ 

, א"כ שפיר יש ליישב באיסורי שבת י"ל דח"ש מותר מה"ת
קושית החזקוני כנ"ל, דאיצטריך קרא היכא דהאב אמר לבנו 
לעשות מלאכה פחות מכשיעור, דס"ל לאביו דבחצי שיעור 
ליכא איסורא בשבת, ונמצא דאין האב רשע כלל שהרי לדעתו 
הדבר מותר מה"ת ואין בכך איסור שבת, ולזה אתיא קרא דעכ"ז 

איש אמו ואביו תיראו הוי  לא ישמע לו, ולפי"ז י"ל דדרשת
דרשה גמורה, ומוכח מזה כשיטת התוס', דאף היכא דעושה 
מלאכה לצורך מצוה הוי מלאכה הצריכה לגופה, ולפי"ז הוי 

 חטא ביד צלפחד, וא"כ אתה מוציא לעז על אותו צדיק ודו"ק.
 

*** 
 

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על 
 יצת הכנף פתיל תכלת:כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על צ

כהנים חייבין בציצית או לאו, אמר ליה ואיתא במדרש, 
חייבין, מדנשים חייבות בקידוש היום, ואליבא דמ"ד 

 ,[מובא בנפש יהונתן] שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין
והמדרש הזה תמוה, דהיכא מצינן למיפשט דכהנים חייבים 

מה שסיים ואליבא  בציצית מדנשים חייבות בקידוש היום, וגם
 דמ"ד שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין אין לו מובן.

 
, ר"ת )דף ג:(ערכין  'ובמס )דף מ"ג.(מנחות  'והנבס"ד, דאיתא במס

הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים גרים נשים ועבדים 
וכו', פשיטא דאי כהנים לוים וישראלים פטירי מאן ליחייב, 

טריכא ליה, סד"א הואיל וכתיב לא תלבש שעטנז כהנים אימ
צמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך, מאן דלא אישתרי כלאים 
לגביה בלבישה הוא דמיחייב בציצית, הני כהנים הואיל 

א ליחייבו, קמ"ל ל )אבנט דכתיב ביה שש ותכלת(גבייהו ואישתרי כלאים ל
 .תרינהי דאישתרי בעידן עבודה, בלא עידן עבודה לא איש

 
כתב, כהנים שלבשו בגדי  הל"ב(-)פ"יוהנה הרמב"ם בהל' כלאים 

כהונה שלא בשעת עבודה אפילו במקדש לוקין מפני האבנט 
שהוא כלאים, ולא הותרו בו אלא בשעת עבודה שהיא מצות 
עשה כמו הציצית, וכתב עליו הראב"ד, א"א טעה בזה שהרי 

גדול במקדש אפילו שלא בפרק בא לו, כהן  )דף ס"ט.(אמרו ביומא 
, הי"א וי"ב(-)פ"חבשעת עבודה מותר עיי"ש, וכ"כ בהל' כלי המקדש 

בגדי כהונה מותר ליהנות בהן לפיכך לובש אותן ביום עבודתו 
אפילו שלא בשעת עבודה, חוץ מן האבנט מפני שהוא שעטנז, 
אסור לכהן הדיוט ללובשו אלא בשעת העבודה, והראב"ד כתב 

 .ר מן הגמרא הכי אלא כל היום מותר במקדשע"ז, א"א לא מחוו
 

וכתב הכסף משנה בביאור דברי הראב"ד, שטעמו מהא דאיתא 
, בגדי כהונה היוצא בהם למדינה אסור )דף ס"ט.(במסכת יומא 

ובמקדש בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה מותר, 
ומשמע להראב"ד דמדסתים ותני בגדי כהונה אף אבנט בכלל, 

ליה דבכל ענין שרי להו אף משום כלאים, ואמנם  ומשמע
הרמב"ם משמע ליה דהאי ברייתא לאו לענין היתר כלאים 
מיתניא אלא לענין היתר הנאת בגדי כהונה, וכדמסיים בה מפני 
שבגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן, אבל היתר אבנט שהוא כלאים 

 )שם(אינו אלא בשעת עבודה בלבד, וכדאמרינן בריש ערכין 
בהדיא גבי כלאים דאישתרי גבי כהנים, נהי דאישתרי בעידן 
עבודה בלא עידן עבודה לא אישתרי, ויש לתמוה על הראב"ד 



 

 ד 

מההיא דערכין, וצריך לדחוק ולומר שהוא מפרש דעדין עבודה 
לאו דוקא אלא הו"ל כאילו אמר במקדש, אלא משום דבמקדש 

וא דשרינן שלא בשעת עבודה טעמא משום דבמקום עבודה ה
מגו דאשתרי בשעת עבודה אשתרי אף שלא בשעת עבודה 

  .משו"ה נקט בעידן עבודה עכ"ד
 

 )דף ק"י:(ובספרי האחרונים העירו דכן כתבו התוס' במסכת חולין 
ד"ה תכלת, דס"ל לר"ת  )דף מ"א.(ד"ה טלית, ובמסכת מנחות 

דבגדי כהונה אשתרי אפילו שלא בשעת עבודה כדמוכח בגמ' 
והא דקאמר במסכת ערכין דאשתרי רק  במסכת יומא הנ"ל,

בעידן עבודה, הכי קאמר, דאשתרי רק בבגדים שלובשים בשעת 
עבודה, אבל שלא בשעת עבודה היינו בגדי חול מי אשתרי 

 בכלאים עיי"ש.
 

והנה ממה דמסיק הגמ' דכהנים חייבין בציצית משום דכלאים 
לא אשתרי להו רק בשעת עבודה וכו', מוכח כדעת הרמב"ם 

"ל דלא אשתרי לכהנים בגדי כהונה שלא בשעת עבודה, דהרי הנ
כל חיובא דכהנים בציצית הוא משום דבשלא עבודה חייבים 
בכלאים, ולפי"ז י"ל לפלפולא דאי ס"ל דבגדי כהונה אשתרי 
לכהנים אף שלא בשעת עבודה, שפיר יש לדרוש מסמוכים הנ"ל 

 דכהנים פטורים מן הציצית.
 

כתב להסביר שיטת הראב"ד דבגדי  כ"ט( )סי'ובשו"ת שאגת אריה 
כהונה מותר אף שלא בשעת עבודה, דאמרינן הואיל ואישתרי 
בשעת עבודה אישתרי נמי שלא בשעת עבודה עיי"ש, אך 

כתב דלא שייך לומר הואיל  )סי' ט"ו(בשו"ת בשמים ראש החדשות 
ואישתרי בשעת עבודה אישתרי נמי שלא בשעת עבודה, לפי"ד 

דאי ס"ל מצות לאו ליהנות ניתנו  )דף ט"ו:(נדרים הרשב"א במסכת 
אז גם היכא דהוי הנאת הגוף בהדי מצוה מותר, ולפי"ז ליכא 
איסור בבגדי כהונה בשעת עבודה כיון דמצות לאו ליהנות 
ניתנו, ולא שייך לומר הואיל ואישתרי בשעת עבודה אישתרי 
 נמי שלא בשעת עבודה, דבשעת עבודה ליכא שום איסור וכנ"ל

ובשו"ת קול אריה  )סי' ח' או"א(עיי"ש, ועיין בישועות יעקב האו"ח 
 עיי"ש.   )סי' ד'(חאו"ח 

 
אך לפימש"כ המפ' לחדש דבכהנים אמרינן מצות ליהנות נתנו 

, ובשו"ת אבני ציון )דרוש לחנוכה(עיין בשו"ת אהל יושע ח"ב בסופו 
שכתב  כ"ח.( )דףמפרש דברי רש"י ז"ל במסכת ר"ה  )ח"א סי' י"ח אות ו'(

מצות לאו ליהנות נתנו לישראל להיות קיומם להם הנאה אלא 
לעול על צואריהם ניתנו, ולכאורה הא פשיטא דבישראל איירי 
ולא בעכו"ם ואמאי כתב רש"י לישראל, ולהנ"ל דבכהנים 
אמרינן מצות ליהנות ניתנו ע"כ כתב רשיז"ל לישראל עיי"ש, 

מצינן למימר הואיל ולפי"ז צדקו דברי השאגת אריה דשפיר 
ואישתרי בשעת עבודה אישתרי נמי שלא בשעת עבודה, דודאי 
אי לאו דאישתרי בשעת עבודה לא היה מותר ללבוש בגדי 
כהונה, דלא שייך לומר מצות לאו ליהנות ניתנו כיון דבכהנים 

 אמרינן מצות ליהנות ניתנו.

אך לכאורה מוכח דגם גבי כהנים אמרינן מצות לאו ליהנות 
, מנא הא מילתא דאמור רבנן )דף י"א.(תנו, דאיתא במסכת חולין ני

, רבה בר רב שילא אמר, אתיא )ברובא דליתיה קמן(זיל בתר רובא 
מפרה אדומה דאמר רחמנא ושחט ושרף, מה שחיטתה כשהיא 

, וליחוש דילמא )שלא ינתחנה(שלימה, אף שריפתה כשהיא שלימה 
 בתר רובא וכו' עיי"ש. טרפה היא, אלא לאו משום דאמרינן זיל 

 
הביא קושיא בשם הגאון  )ח"ב סי' ל"ח(ובשו"ת דובב מישרים 

אבד"ק שברשין זצ"ל, דלפי"ז האיך יכולין להזות מאפר פרה, 
דלר"ש גיד הנשה אסור  )דף כ"ב.(הלא מבואר במסכת פסחים 

שלימה, לא היו בהנאה עיי"ש, וכיון דצריך לשורפו כשהיא 
יכולין ליקח הגיד הנשה, וכיון ששרפוהו יחד עם הגיד הנשה 
שאסור בהנאה, והוי מן הנקברין שאפרן אסור, ואיך יכולין 
להזות מאפר הפרה כיון דנתערב בו אפר גיד הנשה בשעת 
השריפה, ונאסר כל האפר בהנאה, ואין לומר דהאפר של גיד 

ש ס"ל דמין במינו הנשה בטל ברוב האפר של הפרה, דהא ר"
, וכיון דהאפר נתערב )פ"ב מ"ג(לא בטל, עיין בר"ש מס' טבול יום 

 ולא בטל, איך יכולין ליהנות ממנו ולהזות, הרי אסור בהנאה. 
 

הך   )פ"ב ה"א(וביותר קשה לפי"מ דמוקי הירושלמי בפסחים 
דשולח אדם ירך לנכרי, דזהו דוקא בגיד הנשה של נבלה, אבל 

שירה לכו"ע אסור בהנאה עיי"ש, א"כ גם בגיד הנשה של כ
לדידן קשיא כיצד משכחת לה הזאת אפר פרה והרי אסורה 
בהנאה, דאין לומר דנתבטל ברוב, דהא בקדשים לא מהני 

, לפימש"כ הש"ך יור"ד )כלל ג'(ביטול, כמש"כ באתוון דאורייתא 
דבלא נודע התערובות לא שייך ביטול, ומקורו  )סי' ק"ט ס"ק י"ב(

ושם איתא דבעינן דווקא ידיעת  ה"א(-)פ"בשלמי ערלה מהירו
בעלים, א"כ בהקדש דהגבוה הם בעליו והגבוה יודע איזה הוא 
ההקדש ואיזו הוא החולין, א"כ שפיר ראוי לומר שלא יהיה 
ביטול להקדש עיי"ש, ולפי"ז קשה כיצד אפשר להזות מאפר 

 הפרה הרי נהנה מאיסור הנאה.
 

, )דף כ"ח.(פי"מ דאמרינן במסכת ר"ה אמנם י"ל דלא קשה כלל, ל
הנודר הנאה ממעין, טובל בו טבילה של מצוה בימות הגשמים 

אבל לא בימות החמה  )שאין כאן אלא הנאת קיום המצוה ומצות לא ניתנו ליהנות(
עיי"ש, לפי"ז י"ל דשפיר אפשר להזות מאפרו של  )דאיכא הנאת הגוף(

ינן מצות לאו גיד הנשה אעפ"י שאסור בהנאה, כיון דאמר
ליהנות ניתנו, עכ"ד הדובב מישרים, ולפי"ז הלא גם בכהנים 
מזין מאפר פרה, והוא משום דמצות לאו ליהנות ניתנו, ולפי"ז 

 מוכח דגם בכהנים אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו. 
 

אך בשו"ת דובב מישרים הביא בשם תלמידו החו"ב כמר 
 )סי' תמ"ד סק"ח(יעקב  ליבטשו רייך ז"ל לתרץ, די"ל לפימש"כ החק

דהא דאמרינן דכל הנקברין אפרן אסור הוא רק מדרבנן דמה"ת 
משנשרף פקע איסוריה עיי"ש, ולפי"ז שפיר מיושב קושיא 
הנ"ל, דשפיר י"ל דאפרה של גיה"נ בטל ברוב, לפי"מ דאיתא 

, אמר ר' יוסי בר' חנינא לא כל השיעורין )דף צ"ט:(במסכת חולין 



 

 ה 

הרי ציר שיעורו קרוב למאתים, דתנן דג טמא , ש)ליתן טעם(שוה 
)של ציר טמא אוסר סאתים של ציר טהור או של צירו אסור ר' יהודה אומר רביעית 

בסאתים, ופריך הגמ' והאמר ר' יהודה  דבר אחר וסאתים הוו מאתן רביעיות(
מין במינו לא בטיל, ומשני שאני ציר דזיעה בעלמא הוא, וכתבו 

לא אסור אלא מדרבנן עיי"ש, ומוכח התוס' ד"ה שאני, פי' 
מכאן דמין במינו אינו בטיל הוא רק באיסורי דאורייתא, אבל 
באיסורי דרבנן אפילו ר"י מודה דמין במינו בטיל עכ"ד, ולפי"ז 

 י"ל דבכהנים אמרינן מצות ליהנות ניתנו.
 

, אמר ר' יהודה אין ביעור חמץ )דף כ"ז:(ואיתא במסכת פסחים 
נותן, ומה נותר שאינו בבל יראה ובל ימצא  אלא שריפה, והדין

טעון שריפה, חמץ שישנו בבל יראה ובל ימצא לא כל שכן 
שטעון שריפה, אמרו לו כל דין שאתה דן תחלתו להחמיר וסופו 
להקל אינו דין, לא מצא עצים לשרפו יהא יושב ובטל, והתורה 
אמרה תשביתו שאור מבתיכם בכל דבר שאתה יכול להשביתו 

יי"ש, והקשה הפני יהושע דלפי"מ דקיי"ל במסכת תמורה וכו' ע
דכל הנשרפין אפרן מותר וכל הנקברין אפרן אסור, א"כ  )דף ל"ג:(

הו"ל לחכמים להשיב לר' יהודה דק"ו זה סופו להקל לענין 
 אפרן דיהיה מותר אם נימא שהוא בשריפה עכ"ק.

 
"ש לתרץ, דהנה הרא )דף רנ"ז מדפה"ס(וראיתי בספר קרבן ציון 

הביא שיטת הרבינו יונה דאיסור  )פ"ו סי' ל"ה(במסכת ברכות 
שנשתנה לדבר אחר כגון נבילה שנתהפכה לדבש מותר דבתר 
השתא אזלינן, והרז"ה אוסר דבתר מעיקרא אזלינן עיי"ש, 

עיי"ש  )סי' פ"ד ס"ק ל"ז(ובש"ך יור"ד  )סי' רט"ז סק"ג(והובא במג"א 
, והקשה בשו"ת פ'( )ח"א סי'שהביא כעי"ז משו"ת הרשב"א 

 )בהוספה לכלל ד'(ובאתוון דאורייתא בקו"א  )סי' קכ"ז(מהרי"א חאו"ח 
אמאי אמרינן דהנקברין אפרן אסור, הא אין לך שינוי יותר ממה 

עכ"ק, וצ"ל  )דף ס"ח:(שנעשה אפר מן הדבר, ומוכח כן מיומא 
לפי"ד הרבינו יונה דאפר הנקברין אסור רק מדרבנן, ולפי"ז י"ל 

ד הרז"ה הנ"ל דבתר מעיקרא אזלינן י"ל דאפר נקברין לפי"
 אסור מה"ת.

 
ולפי"ד הרבינו יונה דמהני שינוי באיסורין שיהיה מותר אח"כ, 

דילפינן  )דף ו:(עכצ"ל דיליף לה מהא דאמרינן במסכת בכורות 
מקראי דחלב שרי אף דאתי מאיסור דם או אבמה"ח, ומוכח 

, ואף דהקשה רט"ז סק"ג( )סי'דבתר השתא אזלינן כמש"כ המג"א 
)סי' המג"א ע"ז דמחידוש לא גמרינן, כבר תירוץ המגן גיבורים 

קושית המג"א בדרך נכון מאוד ובאמת מחלב ילפינן  רט"ז סק"ב(
לכה"ת דבתר השתא אזלינן עיי"ש, והא דלהרז"ה והרא"ש לא 
ילפינן מחלב לכה"ת דאיסור שנשתנה מותר דבתר השתא 

דדם  )דף כ"א.(ל כזעירא במסכת מנחות אזלינן, י"ל דהנה קיי"
שבישלו אינו עובר עליו, ופרש"י דם שבשלו בין דחולין בין 
דקדשים אינו עובר עליו דהא לא חייבה תורה אלא על הדם 
הראוי לכפרה וכו', והיינו כמו שכתבו הראשונים הטעם משום 
דכתיב בדם ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר, וגילתה התורה 

 .ו דאינו ראוי לכפר אינו עובר עליובדם שבישל

שכתב הטעם דדם שבישלו אינו  )סי' ז'(ועיין בשו"ת הרי"ם יור"ד 
עובר עליו, משום דבישול הוי שינוי לגריעותא בדם וע"כ דם 
שבישלו שרי מטעם שינוי וכסברת הרבינו יונה הנ"ל, וא"כ הוי 
 דם שבישלו דגלי קרא דמותר, וחלב דילפינן בבכורות מקראי

דמותר, והטעם בשניהם הוא משום דנשתנה ובתר השתא 
אזלינן, שוב הו"ל שני כתובים הבכ"א דאין מלמדין, ומזה 
הטעם לא ילפינן לכל התורה דשינוי באיסורין מותר דבתר 
השתא אזלינן לפי"ד הרז"ה והרא"ש הנ"ל, ולשיטתם דשינוי 
אינו מותר באיסורין דבתר מעיקרא אזלינן שוב אפר הנקברין 
אסור מה"ת, אך כ"ז למאן דס"ל שני כתובים הבכ"א אין 
מלמדין, אבל מאן דס"ל דשני כתובים הבכ"א מלמדין, לדידיה 
שפיר איכא למילף מחלב ומדם לכל התורה דשינוי מותר 
באיסורין דבתר השתא אזלינן, וי"ל הא דהנקברין אפרן אסור 

 הוא רק מדרבנן.
 

הנ"ל, דהא ר' יהודה ס"ל ולפי"ז שפיר מיושב קושית הפני יהושע 
וא"כ לר'  )דף ס"ז:(שני כתובים הבכ"א מלמדין כמבואר בסנהדרין 

יהודה שפיר איכא למילף מחלב לכל התורה דשינוי מותר באיסורין 
דבתר השתא אזלינן, וא"כ ר' יהודה לטעמיה הא דהנקברין אפרן 
אסור הוא רק מדרבנן, דמה"ת מותר משום דנשתנה ושינוי מותר 

 ורין לדידיה, ולכן לא הוי סופו להקל עכ"ד.באיס
 

, אמר רב אדא בר אהבה, נשים )דף כ:(ואיתא במסכת ברכות 
חייבות בקידוש היום דבר תורה, אמאי, מצות עשה שהזמן 

, וכל מצות עשה שהזמן )זכור את יום השבת לקדשו זכרהו על היין(גרמא הוא 
בא והא דבר גרמא נשים פטורות, אמר אביי מדרבנן, אמר ליה ר

תורה קאמר, ועוד כל מצות עשה נחייבינהו מדרבנן, אלא אמר 
 )דלא תעשה כל מלאכה(רבא אמר קרא זכור ושמור כל שישנו בשמירה 

)דתנן בקידושין דף ישנו בזכירה, והני נשי הואיל ואיתנייהו בשמירה 

שוה הכתוב אשה כ"ט. כל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמא בין שאין הזמן גרמא נשים חייבות דה

  .איתנייהו בזכירה עיי"ש לאיש לכל עונשים שבתורה(
 

ולכאורה צ"ב במאי נחלקו אביי ורבא ולמה מיאן אביי לדרוש הא 
)סי' שו"ת נטע שעשועים דכל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, וכתב ב

ד"ה כל הקשו, דנימא  )דף כ:(שבועות , דהנה התוס' בכ"ה אות ה'(
שישנו בזכירה ישנו בשמירה, והני נשי הואיל איפכא, כל 

וליתנייהו בזכירה משום דהוי מצעשהז"ג ליתנייהו בשמירה, 
ותירצו דלקולא ולחומרא לחומרא מקשינן עיי"ש, וכתב הפמ"ג 

, דהא דקיי"ל דלחומרא מקשינן היינו )ח"א אות י'(בפתיחה כוללת 
לא, משום דספד"א מה"ת לחומרא ומספק נקיש לחומרא ולא לקו

דלפימש"כ  )כלל מ"ה(באר יעקב על השו"ע חידושי כללות  'וכ"כ בס
הריטב"א דלענין קרבן לא אמרינן לקולא וחומרא לחומרא 
מקשינן משום דשמא יביא חולין לעזרה, ומשמע דהא דלחומרא 

ד"ה  )דף ג.(מקשינן הו"ל משום ספיקא עיי"ש, אך בתוס' ב"ק 
חומרא מדה הוא בתורה לא דומיא דרגל כתבו דהא דמקשינן ל

גנזי יוסף על שנא באיסורא ולא שנא בממונא עיי"ש, ועיין ב
 . )כלל י"ח(אתוון דאורייתא ב, ו)שם(הפמ"ג 



 

 ו 

      , בעא מיניה ר' אבא מרב הונא, )דף ט.(ואיתא במסכת חולין 
בא זאב ונטל בני מעים והחזירן כשהן נקובין מהו, מי חיישינן 

)שהיה בו תחלה איתרמי ליה השתא שהכניס בו שיניו וטרפה, שמא במקום נקב נקב 

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

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

ה מי קא מדמית איסורא לסכנתא סכנה , אמר לימשום סכנת נפשות(
שאני, א"ל רבא מאי שנא ספק סכנתא לחומרא, ספק איסורא 
נמי לחומרא, א"ל אביי ולא שאני בין איסורא לסכנתא, והא 
אילו ספק טומאה ברה"ר ספיקו טהור, ואילו ספק מים מגולין 
אסורין, א"ל התם הלכתא גמירי לה מסוטה, מה סוטה ברה"י 

 י עיי"ש. אף טומאה ברה"
 

דאביי ורבא פליגי בהך  )שמעתא א' פ"ד(וכתב בספר שב שמעתתא 
מילתא דספד"א, דאביי ס"ל דכל חומרת הספיקות הוא 
מדבריהם ומשו"ה הוכיח התם דחמירא סכנתא מאיסורא, מהא 
דספק טומאה ברה"ר ספיקו טהור, והיינו משום דספיקא מותר 

אינו אסור מה"ת,  מה"ת ולא חיישינן שמא יעבור דגם אם יעבור
משא"כ בסכנתא דספיקו להחמיר דהרי אם יעבור יסתכן, ומינה 
דחמירא סכנתא מאיסורא, ורבא דחי לה דהתם הלכתא גמירי, 
דס"ל דבעלמא נמי בכל ספק מה"ת אזלינן לחומרא, וספק 
טומאה ברה"ר גזירת הכתוב הוא דטהור דילפינן לה מסוטה, 

 מאיסורא עיי"ש. וא"כ ליכא הוכחה להא דסכנתא חמירא
 

ולפי"ז יבואר היטב מחלקותן, דאביי לשיטתו דס"ל דכל חומרת 
הספיקות הוא מדבריהם, לית ליה דרשא דכל שישנו בשמירה 
וכו' ולחייב נשים בקידוש היום, דאדרבה י"ל כל שאינו בזכירה 
אינו בשמירה וכקושית התוס', דאי"ל דמה"ת לחומרא מקשינן 

לא, ולכן ס"ל לאביי דהוי רק חיובא דהרי ס"ל ספד"א מה"ת לקו
מדרבנן, משא"כ רבא דס"ל דספד"א מה"ת לחומרא, וא"כ 
שפיר לחומרא מקשינן דכל שישנו בשמירה ישנו בזכירה עכ"ד, 

 עיי"ש. )פרשת יתרו(וכ"כ בספר פרדס יוסף 
 

וידוע פלוגתת הראשונים אי ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא 
)פ"י ובה' כלאים  )פ"ט הי"ב(ם בה' טומאת מת או לקולא, דהרמב"

ס"ל דאזלינן לקולא, והרשב"א ס"ל דאזלינן לחומרא, וכתב  הכ"ז(
דהרמב"ם דס"ל דספק מה"ת  )בית ד' שער א'(הרשב"א בתורת הבית 

דספק ממזר  )דף ע"ג.(מותר, יליף לה מדאמרינן במסכת קידושין 
)יור"ד סי' ק"י "ח מותר וגלי שם קרא דספק מותר בכ"מ, והקשה הפר

דהרי שם אמרינן דאיכא תרי קראי חד להתיר ממזר  בכללי ס"ס כלל א'(
בשתוקי וחד למשרי שתוקי בישראל, ובשלמא לשיטת הרשב"א 
דס"ל דבכה"ת ספיקא לחומרא ורק בממזר גילתה התורה 
להתיר, שפיר צריכין תרי קראי להתיר בכל גווני, אבל להרמב"ם 

קולא לכה"ת, א"כ הא הוי שני כתובים דמכאן ילפינן דספיקא ל

ובפנים יפות  )שם(דקיי"ל דאין מלמדין עיי"ש, ובספר המקנה 
, הרי דמאן דס"ל דספק מותר מה"ת ע"כ דס"ל דב' )פרשת שופטים(

כתובים הבאין כאחד מלמדין, ומאן דס"ל דספק אסור מה"ת 
ע"כ דס"ל דב' כתובים הבכ"א אין מלמדין, דלכך כתבה התורה 

ובים להתיר בממזר בכל גווני, ומזה נדע דבשאר דוכתי ב' כת
 בספיקא אזלינן לחומרא.

 
ומעתה יבואר לנכון דברי המדרש, דמתחלה שאל כהנים חייבים 
בציצית או לא, דהצד הספק הוא אי אמרינן דמאחר ואישתרי 
כלאים לגבייהו ליתנהו גם בציצית מכח סמיכות כלאים לציצית, 

כיון דלא אישתרי כלאים לגבייהו  והשיב לו חייבין, והטעם
לגמרי, דרק בשעת עבודה הותר איסור כלאים, אבל שלא בשעת 
עבודה לוקין משום כלאים, אך ע"ז תקשי דאמאי לא נימא דגם 
שלא בשעת עבודה מותר ללבוש בגדי כהונה, משום הואיל 
ואישתרי בשעת עבודה אישתרי נמי שלא בשעת עבודה, 

י כהונה בשעת עבודה כיון דמצות ועכצ"ל דליכא איסור בבגד
לאו ליהנות ניתנו, ולא שייך לומר הואיל ואישתרי בשעת עבודה 
אישתרי נמי שלא בשעת עבודה, ולכאורה הא כאן בכהן קיימינן 
ובכהן הא אמרינן מצות ליהנות ניתנו, אך ז"א דהלא ממה דמזין 
מהפרה אדומה גם על כהנים מוכח דאף אצל כהנים אמרינן 

ו ליהנות ניתנו, אך לכאורה משם אין ראיה דהלא י"ל מצות לא
דכיון דכל הנקברין אפרן אסור הוא רק מדרבנן דמה"ת 
משנשרף פקע איסוריה, ולפי"ז שפיר י"ל דאפרה של גיה"נ בטל 

 ברוב, דהלא באיסורי דרבנן אפילו ר"י מודה דמין במינו בטיל.
 

חייבין ולכן המשיך המדרש להוכיח דלאו מילתא היא, מדנשים 
בקידוש היום, והיינו, דמהא דמחייבינן נשים לקידוש היום 
מה"ת מדאיתקש זכור לשמור דכל שישנו בזכירה ישנו 
בשמירה, ולא ילפינן לקולא ודרשינן להיפך דכל שאינו 
בשמירה אינו בזכירה, משום דלקולא ולחומרא לחומרא 
מקשינן, והוא משום דס"ל ספד"א לחומרא, ולא ילפינן מספק 

מזר, דאתיא כמ"ד דשני כתובין הבאים כאחד אין מלמדין, מ
ולמ"ד דאין מלמדין לדידיה אפר הנקברין אסור מה"ת, ומעתה 
ע"כ הא דמותר להזות מאפר פרה על כהנים, משום דגם בכהנים 
אמרינן מצות לאו ליהנות ניתנו, ומעתה אי אפשר לומר הואיל 

דה, די"ל ואישתרי בשעת עבודה אישתרי נמי שלא בשעת עבו
דבשעת עבודה ליכא שום איסור כיון דמצות לאו ליהנות ניתנו, 
וכיון דרק בשעת עבודה הותרה, א"כ שפיר כהנים חייבין 

 בציצית ודו"ק. 
 
 

 hoilmoshe@gmail.com להערות:

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