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*בענין בדבור אחד נאמרו

ציטטות שבתורה.א

יתרו וגם 'גם בפ–וכן של עשרת הדברות מופיע פעמיים בחומש הת
:)שבועות כ('ובגמ.).ק נה"ב'עי(אכן אין שתי הנוסחאות זהות –ואתחנן 'בפ

.שבדבור אחד נאמרו–והשיבו ,רק עמדו על הסתירה שבין זכור לשמור

דהלא יש כמה שינוים אחרים בין ,)יתרו'לפ(וכבר עמד על כך באבן עזרא 
,)על התורה(ן "ש ברמב"ועיי.'ט לא דברו מזה בגמ"ומ,שתי הנוסחאות

אין הכונה שזה ,ב"שכשהתורה מביאה דברי לבן או דברי פרעה וכיוצ
ר "ז מובן מאי דאיתא בב"ולפי.הדברים שאמרותוכןאלא רק ,ציטוט מילולי

אנו למדים שאין מערבין שמחה 'שמהפסוק מלא שבוע זאת וגו,ויצא'לפ
אכן ,שלומדים הלכות מביטוי לשונו של לבן הארמי,והוא תמוה.חהבשמ

ואמר באיזה ,דלבן דיבר באיזו שפה שדיבר,ל ניחא"ן הנ"ד הרמב"לפי

ה הכתיב את התורה למשה רבנו מלה במלה "כשהקב,אך,ביטוי שהתבטא

ל מאיות התיבות "אשר לפיכך יש הרבה דרשות שדרשו רז[ואות באות 
–וצוה לו לכתוב בסגנון הזה ,]'לא ולפעמים חסר וכולפעמים מ,בחומש

מלשונו של אלא ,לבן הארמיאין אנו למדים מדברי ',מלא שבוע זאת וגו

.ומסתמא לבן עצמו לא התבטא בדיוק בלשון זאת,ה"הקב

א תעשהללההבדל שבין עשה .ב

כתוב באמת בדיוק על 'שמה שהי,לומר)שמה(ן "ז המשיך הרמב"ועד
ואולי הנוסח שעל הלוחות הוא נוסחא ,חות אין אנו יודעיםאבני הלו

,ואתחנן'יתרו וגם לא כמו שמופיע בפ'לא כמו שמופיע בפ1,שלישית

.)ש"מז(י מאיר זאב שטיינמץ"עמוקלדמאמר ה*
בהבנת לשון )]'מאמר א(רה המקרא והמסו'בס[כ הרב ראובן מרגליות "מש'ז עי"ועד1

בדברות האחרונות (,נאמר בהם טובלמהעד שאתה שואלני –.)נה(ק "בב'הגמ
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וכל ,של עשרת הדברותתוכנםת הכתיב למשה רבנו שיכתוב את "אך השי

כ את הענין ואת "השינוים שבין שתי הנוסחאות שבחומש הם לא משנים כ
–שכל מקום שנאמר השמר פן ואל ,חוץ מזכור ושמור,תוכנם של הדברים

ל "ועל נקודה זו עמדו רז,ע הוא"מ–ואילו זכור ,:)מנחות לו(ת "אינו אלא ל
והוסיף ,ת"ע או מצות ל"האם היא מ–הדבור הרביעי תוכן'מה הי–

ואילו שורש ',דאהבתע הוא ענין "ששורש המחייב לכל מ,להסביר עוד
ל דעשה "ואשר בגלל כן קיי',דיראתת הוא ענין "להמחייב לכל מצוות

.'דיראתהיא דרגה יותר חמורה ויותר חשובה מאשר 'דדאהבת,ת"דוחה ל

שבמקדששה דוחה לא תעשה אין ע.ג

',דרוש ב,אוצרות יוסף'בס(ר יוסף ענגיל "ז הוסיף הג"ואשר עפי

,דשי תיראוע דבמק"מבואר בקשר למ:)ו(יבמות 'דבגמ)ה עוד"ד',דף ד
',כל,על המקדשממי שהזהיראלא ,אתה מתיראהמקדששלא מן 

עליו לדקדק ביתר שאת במצות–'לפני דשהאדם עומד ממש –שבמקדש 

שיבנה ...ר"ואשר על כן אנו מזכירים בתפילה יה[2,תירא'א'את ד

וכן היתה חתימת ',וכוביראהושם נעבדך ...ק במהרה בימינו"ביהמ
,שבמקום העבודה',כלו3,נעבודביראהשאותך לבדך –קדש הברכה במ

שאיני יודע ,נאמר בהם טובאםשאלני ,)דכתיב בהם למען יטב לך,גבי כיבוד אב ואם
.אם נאמר בהם טוב אם לאו

–ונה בזה והכ,המקדשלמוראהובאו כמה הלכות בנוגע .)נד(הרואה 'ובמשנה פ2
–שהכונה ,דוגמת מאי דכתיב איש אמו ואביו תיראו[,להראות כבוד רב למקום המקדש

ואילו בבתי כנסיות שהם רק ,]'איזהו מורא וכו,ק דקדושין"ספ'כמבואר בגמ,כבוד רב
,דהיינו,המקדשמוראורק במקדש יש דין של ,ס"ביהכנכבודיש רק דין מעטמקדש 

בשני )ומקדשי תיראו(וכנראה שיש לפרש פסוק זה .בודדרגה יותר חמורה של כ
וכמו בפסוק,שתים זו שמעתי'דאחת דבר א,ושתי המשמעויות דאורייתא,האופנים
,חנייה'מל,)לא ישאו חן בעיניכם(,בלשון חן,אופנים'שהבינו תיבה זו בג,לא תחנם

ההבנות 'וכל ג,)ת חנםלא תתן להם מתנ(,ואף מלשון חנם,)לא תתן להם חנייה בקרקע(
.ע"הובאו בשו

,רגלים'א הקפיד שלא לשנות נוסח הברכה כשהכהנים נושאים כפיהם בג"וידוע שהגר3
כי הרבה מאלה ,ץ למוסף בישיבה בשבועות כמה שנים"ולפני הרבה שנים שמשתי כש

ולאחר גמר התפילה ,א"ודקדקתי לומר כנוסח הגר,עייפים'שהיו ערים כל הלילה הי
יישר כח)ביידיש(ואמר אלי ,כנהוג,ט"לברכו בברכת היול"זד ליפשיץ"ברתי לפני הגרע

.ואחת על המחזיר שכינתו לציון,אחת על תפילת מוסף,כפול
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ל "ומאחר שכן י,]עלינו להדגיש את ענין היראה,במקדש,כלומר

ואשר בגלל כן ',דאהבתחמירא ממצות 'דיראתשבמקדש מצות 
.ת שבמקדש"דאין עדל:)בזבחים צז(ל "קיי

ההבדלים שבין נדר לשבועה.ד

שהנדרים ,בדל יש בין נדר לשבועהמבואר שה.)טז(במשנה נדרים [

י המבואר "וטעם החילוק עפ,כ שבועה"משא,חלים לבטל את המצוה

,גברא'אי–ואילו השבועה ,חפצא'שהנדר הוא אי:)ב(בריש נדרים 

,ס לישב בסוכה ולהניח תפילין"היות והוא מושבע ועומד מה,ובשבועה

א ובשאר ראשונים "בש ברש"ועיי.ע בזה"לאסור אב על עצמו"בעהאיננו 

ש "ועיי.הנדר'ומצות תפילין תדחה לאי,ת"ט לא נימא עדל"מ,שהקשו

.לא ניתן לדחייה,חפצא'י שתירץ שמאחר שהנדר הוא אי"בנמק

שנדר שפיר חל על ,י הירושלמי"שכתב עפ.)יח(ן לנדרים "וער

דבנדר על השבועה הרי ,אך השבועה אינה חלה על הנדר,השבועה

אבל .שמה מקודםשלא היתה)איסור החפצא',כל(ן נקודה ניתוספה כא

ל דאין איסור "והרי קיי,לא ניתוסף שום דבר מחודשג נדר"בשבועה ע

שהובאו שתי הדיעות )ו"ס-ה"ו ס"רט'סי(ד "ע יו"שו'ועי.א"חע

ובזה נחלקו אם ,אם נדרים חלים על נבלות וטריפות,א"הרשב'שמתשו

שלא ,כ אין הנדר חל עליהם"וא,)כנדר(חפצא 'תורה הם אי'כל אי

כמו הם בלבד גברא'תורה אי'או שכל אי,ניתוספה שום נקודה חדשה

.תורה'נ חל על כל אי"ה,כמו שנדר חל על השבועה,וממילא,שבועה

,גברא'שהם רק אי,תורה שווים בזה לשבועה'אישכל,ולפי זאת השיטה

.חפצא'שהוא לבד מהווה איש נדר שגזרה בו תורה"צריכים להבין מ

דנבלות ,דלכך התפסה בדבר האסור לא מהני,ב דנדרים"א רפ"ועריטב

,י הנדר"עחפצא'ואנו רוצים ליצור אי,גברא'הם רק אי'וטריפות וכו

'אין כאן התפסה באי,ז כחזיר וכנבלות וטריפות"וממילא אם אמר ה

,מהניא)נדראו בחפץ אחר שנאסר מכח (בהקדשורק התפסה .חפצא

ז אולי יש מקום להסביר "ולפי.הואחפצא'בודאי איבהקדששאף 

א "דא,שבמקדשת "ט אין עדל"דמה)י ענגיל"אחרת מאשר הסביר הגר(

בודאי קדושהוכל עניני ,)ל"י הנ"כנמק(,חפצא'ת להתיר אי"לומר עדל

.משנים הם את החפצא
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,שבמקדשת"והבדל יש בין שני ההסברים בטעם הדבר שאין עדל

או מפני ,על אהבתו'אם זה מפני שבמקדש צריכים להעדיף יראת ד
אם ,לענין לבישת כלאים בציצית במקדש,חפצא הם'שאיסורי הקדש אי

באופי או שתלוי ,ת"שבו עומד האדם בשעת דחיית הלבמקוםהדבר תלוי 
כלאים הנוהג בכל 'אבל אי,איסורי חפצא המההקדשדרק איסורי ,האיסור

דומיא דנבלות –גברא 'מסתמא אינו אלא אי,קום וגם נוהג במקדשמ
א "שציין שמה רעק.)ק(ערובין 'והן הן שתי הדעות שבתוס,וטריפות

.]בגליון שלו

ענין מדת ההיקש.ה

מה שאין הפה יכול ,שזכור ושמור בדבור אחד נאמרו'ז ענו בגמ"וע

להגיד שתי הנוסחאות –ותכלית הנס הזה ,לדבר ולא האוזן יכולה לשמוע

אנו ,מ שיש שתי הלכות בפסוק אחד"שכ,שידונו כהיקש,בבת אחת
והיא מן המדות ,וזוהי מדת היקש,מניחים שיש איזה קשר הלכתי ביניהם

כי תצא כתיב ויצאה מביתו והלכה 'בפ,ולדוגמא[4.שהתורה נדרשת בהן

וכהנה ,:)ן טקדושי(ליציאה 'מקיש הווי–ל "ודרשו רז,והיתה לאיש אחר

ל דנשים חייבות בקדוש היום "ומכח היקש זה דזכור ושמור קיי].רבות
.).ק טו"ב(שהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה ,דבר תורה

–וממילא ,ג"אפילו אלו שהז–שנשים מוזהרות על כל הלאווים ,כלומר

ע"משהיא ,לנו לומר שפטורות הן ממצות קדוש'אף שמעיקר הדין הי

.אך מכח ההיקש למדנו שחייבות בקדוש כמו האנשים,ג"שהז

קדוש בתפילה.ו

שאפילו הנשים )ט"ק י"ו ס"רצ'ח סי"או(ע הרב "ומכח זה קבע בשו
יש להן להתפלל ערבית בליל שבת ובליל ,שלא מתפללות ערבית בכל יום

,בתפילהשמן הנכון לקיים מצות קדוש והבדלה ,ל"שכך תקנו רז,ש"מוצ
אך יהיו מחוייבות ,תפילהנימא שאינן מחוייבות בערבית בתורת 'יואפ

[בתורת חובת קדוש והבדלה דמאי ,)ד"ו סק"ק'סי(ב "וכזה כתב המשנ.

היינו דוקא ,בתפילהשנשים חייבות )ב"רע'כ(דאיתא במשנה ברכות 

.אין הנשים חייבות בה,אבל היות ותפילת ערבית רשות,בשחרית ובמנחה

.כ בשם רבנו בביאור היקש זה"מש)'אות א,כי תצא'פ,ט"שי'עמ(נפש הרב 'ס'ועי4
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ז "ג לענין ערבית בזה"מהבה)תפילת השחר'ריש פ(י "תרואף שהביאו

.אבל לא לגבי נשים,היינו דוקא לגבי גברים5,שכבר שוויוהו עלייהו חובה
סבור שמן הנכון שהנשים 'והי,ל בסברא זו"ניח'ושמעתי שרבנו לא הי

6.יתפללו גם תפילת ערבית

הביא ש)'פ זכור את יום וגו"עה(יתרו 'ת לפ"י עה"פרש'ועי

ענינים שאומרים 'דיש עוד ג',מהמכילתא דברים נוספים שלא נמצאו בגמ
מחלליה מות יומת וביום השבת שני –והיינו ,בהם שבדבור אחד נאמרו

וכן ערות אשת אחיך ,גדילים תעשה לך'וכן לא תלבש שעטנז וגו,כבשים

7.שתים זו שמעתי'הוא שנאמר אחת דיבר א,יבמה יבוא עליה

יה והותרהדחו.ז

נחלקו התנאים .)ח-:ו(יומא 'דבגמ,והסביר רבנו בכונת המכילתא

אם היתר זה ,צ בטומאה"והאמוראים לגבי הדין שאפשר להקריב ק
,מ שביניהם הוא לענין אפשר לקיים שניהם"והנ',בבחינת הותרה או דחוי

היכא דאפשר –ולפיכך ,ת הוא מתורת דחויה"דעשה דוחה ל,ל"כדר

לקיים את המצוה שהצורךדגדר ענין דחויה היינו ,יהם אינו מותרלקיים שנ

מאחר ,אבל אם אפשר לקיים את העשה מבלי לעבור על הלאו,דוחה הלאו
שבחפצא ,גדר הענין הוא,הותרהד "אבל למ.אינו דוחה,צורךשאין שמה 

אפילו אם ,וממילא,לא נאמר בכלל האיסור של הקרבה בטומאהצ"של ק

.מותר להקריב בטומאה'עדיין יהי,שניהםאפשר לקיים

קרבן שזמנו קבוע.ח

,כ מדוייק"שאין הביטוי הזה כ.)יד(מבואר במשנה דתמורה ,ואגב[

אלא הכל תלוי ,יחידבנגוד לקרבן צבורדבאמת אין הדבר תלוי בקרבן 
חוץ מפר העלם דבר של –זמנם קבועצ "וכמעט כל ק,שזמנו קבועבקרבן 

.'כרך א,אמרנו שבחוברת ידריםד בהבנת ענין זה במ"ם והראב"הרמב'כ במח"ועמש5
).'אות ב,ה"ע'עמ(מפניני הרב 'בס'ועי6
העשרת הדברות בדבור שכל)כהקדמה לעשרת הדברות,יתרו'פ(עוד במכילתא 'ועי7

,תפארת ישראל(ל "כ בזה המהר"מש'ועי.רק שחזר ופירשם אחת באחת,אחד נאמרו
[ד"ל'פ ('אות ה',ד'עמ(וז גינת אג'וצויין אצלנו בהקדמה לס). )ש"מז)].
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ג "חוץ מפר כה,אין זמנם קבוע–רובא של קרבנות היחיד ורובא ד,צבור

אין ,וכן לענין דחיית שבת.ג הקרבים בכל יום"וחוץ מחביתי כה,כ"ביוה
עבר יומו –דהיינו ,אלא בזמנו קבוע,צ או בקרבן יחיד"הדבר תלוי בק

[בטל קרבנו וזהו מה שלמדו ].ה נאכלים"ד:)לח(פסחים 'מזה תוס'עי.
]8.שכל שזמנו קבוע דוחה טומאה ודוחה שבת,ודבמועדמקרא 

כמה חמורה היא מצות אבלות.ט

'במקום זהותרהשדעתו שטומאת כהנים .)כ(י לברכות "פרש'ועי
ם "רמב'ועי.ולא הותרה'שדחוינחלקו עליו וסברו )שמה('והתוס,קרובים

'דחויהטומאה לקרובים ,ל"וז,בזה'שדעתו כדעת התוס,ו"ב מאבל הט"פ

ם אזיל בזה "שהרמב,והסביר בזה רבנו.'לפיכך וכו...הותרההיא ולא 

שהרי נדחית לו ,כמה חמורה מצות אבלות)ו"ב ה"שם בפ(שכתב ,לשיטתו

וכן פסק ,שדעתו כדעת הגאונים.ויתאבל עליהן...הטומאה מפני קרוביו
א ז נכלל בעשה דלה יטמ"וד,שאבלות יום ראשון דאורייתא,המחבר להלכה

הותרהקרובים 'שבמקום ז,י"ם כדעת רש"סובר הרמב'ואילו הי,חובה–

מצות ומרחכהנים איך אפשר להוכיח מדין זה שום דבר אודות 'לגמרי טו

'אם מלכתחילה ומעיקרא מעולם לא נאמר הלאו אטומאת ז,האבלות
'לאידוחהשמצות אבלות ,דחויהאבל אם נתפוס שזו בבחינת ,קרובים

כ לשיטתו שכתב"וזוהי ג9.היאחמורהחזינן שמצות אבלות ,םכהני'טו

על שהוזהרודהך עשה דלה יטמא רק נאמר בזכרי כהונה )ו"ב ה"שם פ(

לחללחייבתם תורה ,מפני כבוד המת,קרובים'במקום ז–וכאן ,הטומאה
אין כאן כלל ,הותרההיתר זה בבחינת 'אבל אילו הי,קדושת כהונה שלהם

ומאי סברא היא לחלק בין זכרי כהונה לשאר כלל ,כהונהקדושתחילול

.ישראל

תשלומין לאונן שהחסיר תפילה.י

יש דיון לגבי )א"ק י"א שמה ס"ב ובהגר"א ס"שמ'ד סי"יו(ע "ובשו

לו אסורשאף :)ברכות יז('ל כדעת התוס"וקיי,שפטור מכל המצוות,אונן

).ד"ר-ג"ר'עמ(גינת אגוז 'ס'ועי8
יש –"גדולה מצות מילה שדוחה את השבת"–:)לא(ומדיוק לשון המשנה בנדרים 9

(ל של רבנו"ד דיוקו הנ"ע,ולא הותרה,לצדד דמצות מילה בשבת דחויה היא )ש"מז.
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פוסקים אם חייב ונחלקו ה,לקיים את המצוות משום כבודו של מת

אם ,להתפלל תפילת תשלומין אחר הקבורה עבור התפילה שלא התפלל

'היפטורוהאונן ,לומר שאין תשלומין לתפילה שמעולם לא נתחייב בה

,בתפילהנתחייבאו שנאמר ששפיר ,ולא שייך בזה תשלומין,באותה שעה

,שנתחייב בהלבטל המצוהמחוייב הוא ,ובכדי להראות כבודו של מת

והיא דוגמת סברת 10,]ל דשייך בזה ענין תשלומין"וממילא שפיר י[

שגדר מצות לה יטמא היינו שזכרי כהונה שנאסרו לטמא למת ,ם"הרמב

.שלהם בכדי להראות כבודו של מתלחלל קדושת כהונהנתחייבו 

דחויה או הותרה:ח נפשפקו.יא

נפשות דחויה היא שבת אצל סכנת,שבת'ב מהל"ם ריש פ"רמב'ועי

א שכונת "הרשב'מ בשם תשו"ש בכס"ועיי',כשאר כל המצוות וכו

וכמקור לדעת .הותרהולא 'דחוים בזה לומר שזו בחינה של "הרמב

שלפי המסקנא תפס ,ק דיומא"ל בפ"ם בזה הביא מהסוגיא הנ"הרמב

ובפשוטו דבריו .הותרהולא ,היא בצבור'דחוי'ם לדינא שטו"הרמב

אטו כולהו בחדא מחתא ,צ"בק'נ בשבת לטו"יקודמה ענין פ,תמוהים

יומא 'כמבואר בגמ,היא'דחויולא הותרהע "לכובשבתצ "הלא ק,שייכן

אם –ורק בטומאה נחלקו התנאים והאמוראים ,:)מו(פ טרף בקלפי "ס

11.הרי שאין כל המקרים שווים,או הותרה'דחוי

למה ,הקשהש)א"כ'מהדורא תנינא סי(חבצלת השרון 'תשו'ועי

,כלומר,לא הצריכו לשחוט קרבנות הצבור הקרבים בשבת ביד שמאל

,דרבנן'דאורייתא לאי'המלאכה מאי'ז להוריד אי"ועי,י שינוי"ע

שיש חיוב תשלומין עבור מה ,ע"ואך באמת לא מופיעה שיטה כזו בש.כן הזכיר רבנו10
ק בהערות תפארת שמואל שלו שעל "אך כן כתב מהרש,שהחסיר האונן מחמת אנינותו

שהדיעה הסוברת שאונן שמת לו מת בשבת אומר ,)ט"אות י(ק "מו'ש סוף מס"הרא
אלא כתב ,ש"ובאמת לא כן כתב הרא.בתורת תשלומין הוא–הבדלה ביום הראשון 

אלא שעד סוף היום השלישי מיקרי ,זה לא בתורת תשלומין'ום אשאמירת הבדלה בי
ששימש ברבנות (ל"עיר על כך הרב יהודא ליב מאווסאס זוכבר ה.עדיין בתר שבתא

).'נ'סי(בספרו בית דוד )בדרום אפריקא
דטומאה דחויה :)מויומא('דהקשה עליו מדברי הגמ)ש ביומא"לרא(ש "רש'עי11

)ש"מז(.הותרהבציבור ושבת 
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קיימת אפשרות חזקה שינבל את ,י"ל שאם ישחוט כלאח"ובפשוטו י

ואז יצטרך לשחוט עוד כמה ,]דשחיטה תמיד בעיא כח ואומנות[,הקרבן

מאחר שמפורש ,אבל בר מן דין ובר מן דין,שישחוט כהוגןפעמים עד

לא שייך כאן ענין הקל ,הותרהצ הקרבים בשבת שזה בבחינת "שבק'בגמ

ונפלאתי על הגאון .הקל תחילה ואין מן הצורך בכלל לנסות למעט באיסור

.בעל חבצלת השרון שלא הרגיש בזה

שהוכיח ,שבתב מ"ם רפ"שם על הרמב)הילמן(אור הישר 'בס'ועי

נ בשבת "ג שסובר באמת שגדר היתר פקו"ם עצמו שמה בה"מדברי הרמב

ושלשון ,]א"הרשב'מ מתשו"ודלא כהבנת הכס[,הותרההוא בבחינת 

ו של ובמאמר.לאו דוקא הוא,'דחוי)שבת'ב מהל"רפ(ם שכתב "הרמב

שבאמת לא כאן מקומו הנכון12העירי"יק נ'ר חיים סולוביצ"יקירי הר

ולא כתבו כאן אלא בתורת פולמוס נגד ,נ דוחה לשבת"ן זה שפקושל די

,וממילא יש מקום לומר שלא דקדק בלשונו.הקראים שבזמנו ושבמקומו

.נ"במקום פקוהותרושבת 'פ שאליבא דאמת אי"אע,וכתב בלשון דחויה

הההבדל שבין המושג דחוי.יב

לבין המושג הותרה

,להותרה היינו'ההבדל שבין דחוישגדר ,ל"הנ.)כ(י ברכות "רש'ועי

נאמר עמו שבחפצא זה אין ,כשנאמר האיסור,מלכתחילה–שבהותרה

שהאסור נאמר בלי שום יוצא מן –בדחויהכ "משא,האסור הזה נוהג

,ועם זה נאמר שכשיש סתירה ביניהם,כ נאמרה מצוה אחרת"ואח,הכלל

הצורךג "אז בכה,כ יעבור על האסור"א לקיים אותה המצוה השניה אא"וא

וגם 'גם בדחוי–בשני המקרים .לקיים את המצוה פועל להתיר את האיסור

אלא שבהותרה 13,בהיתר גמורכ "הפעולה נעשית אח,למעשה–בהותרה 

,בכלל האסור'שכן הי–'כ בדחוי"משא,בכלל האסור'מעולם לא הי–

.ו"פרק ט,ב"ח,בקובץ מאמרים12
י "וכלשון רש,מיט א קרעכץ(התירה התורה בקושירק ,דחויהד "שאין הביאור שלמ13

–ד דחויה "דאף למ,דאין זה נכון,שזה היתר גמור,ד הותרה"ואילו למ,)בברכות שמה
,צוהלקיים את המהצורךצ בכדי להתיר שיהיה שמה "אלא שא,היתר גמורלמעשה זה 

(אלא שהחפצא הזה הוצא מכלל האיסור ).כן הדגיש רבנו.
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[שהותראלא  ,לחלק)םה כלאי הכר"ד:חולין קטו('כ התוס"דוגמת מש.

דמאחר דכתיב כל חלב לא ',דאסור חלב חשיב כהותר מכללו אצל חי

אבל ,זה חשיב הותר מכללו',והדר שרא דחי',דמשמע אפילו דחי,תאכלו

דמאחר דכתיב לא ,אין זה הותר מכללו,ח לא נוהג בחיה ובעוף"מה שבב

.]והעוף בכלל האיסור'מעיקרא לא נכללו החי,בחלב אמוגדיתבשל 

המקרים הנוספים שאומרים בהם 'ראה דלזה נתכוון המכילתא בגונ

נאמר ,דמעיקרא כשנאמר הכלל מחלליה מות יומת,שבדבור אחד נאמרו
',וביום השבת שני כבשים בני שנה וגו,עמה שיש בזה יוצא מן הכלל

קולא זו –צ הקרבים בשבת "שבק,כלומר,ג"שהכלל מעולם לא נאמר בכה

פ טרף "ל ס"יומא הנ'וכגמ',א רק בבחינת דחויולהותרההיא בתורת 
.בקלפי

אשת אח הותרה במקום יבום.יג

דערות אשת אחיך ויבמה יבוא עליה נאמרו ,פ בכונת התנא"וכן נל

דהנה מבואר .'שזה בבחינת הותרה ולא רק שדחוי,ל"דר,בדבור אחד

כ "ואח,)בהיתר גמור(שכהן הדיוט שנשא אלמנה .)סא(במשנה יבמות 

.דהואיל ואשתריא אשתריא,צ לגרש את אשתו"שא,ג"נתמנה להיות כה
,שכל אשה שהיתה מותרת לבעלה בתחילת הקדושין בהיתר גמור,כלומר

וביבמתו שהיא 14.נשארת בהיתרה לבעלה אף לאחר שנולדה איזו בעיא
אז בביאה ,ת"עדלשביאה ראשונה מותרת מן התורה מכח ,מחייבי לאווין

אבל בכל יבמה .בהיתר גמור מתחילת הקדושין'שלא הי,האסור'תהי'שני
לנו לאסרה 'הי,דחויהרק בתורת 'אילו הי,אשת אחיו'שמתירים לו אי

.)יבמות לט(דמקרא דולקחה לו לאשה ילפינן ,ואין הדבר כן,בביאה שניה

וכן ',ומותרת אפילו בביאה שני,שכיון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר

בייבום הוא )אשת אח'לאי(הרי שגדר ההיתר ,חזירהשמגרשה בגט ומ
[רההותבבחינת  לשם 'שאם בא עלי:)יבמות לט(ודינו של אבא שאול .

וקרוב ,דחשיב כפוגע בערוה,יופי או לשם ממון או לשם הייחוס שלה

.י שמה"כמבואר בנמק,אינו אלא מדרבנן,הדבר בעיני להיות הולד ממזר

וכדי שידחה ,דחויהר זה כאילו הוא בבחינת דמדרבנן החמירו לדון הית

.]בעינן שיעשנו לשמה,ת דאשת אח"העשה דיבום להל

).ו"ט'סי(ארץ הצבי 'כ מזה בס"ועמש14
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בבחינת הותרה:כלאים בציצית.יד

,לא תלבש שעטנז וגדילים תעשה לך,פ בציור השלישי"וכן נל

:)מ(מנחות 'ת בתוס"וכדברי ר,הותרהשכלאים בציצית הותר בבחינת 

מותר ללבוש טלית של ,ג דלאו זמן ציצית"אע,דאפילו בלילה,ה תכלת"ד

.התיר הכתובדלגמרי,מצוה שיש בה שעטנז

אופני היתר כלאים בציציתשני.טו

א לקיים את "דרק מתירים כלאים בציצית כשא.)מ('ש בגמ"ועיי

'דהלא בגמ,ת"שהקשו מכאן אשיטת ר)ה כיון"ד('ש בתוס"ועיי,שניהם

אם ,לבין הותרה'מ לדינא שבין דחוי"הנפקשזהו גופא ,ל מבואר"יומא הנ

ומאחר ,א לקיים את שניהם"דרק מותר היכא דא–ל "נוהג בו הכלל של ר

ל "צ'הי,הותרהשכלאים בציצית היא בבחינת :)מ('ת בגמ"שהסביר הר

.מותר אפילו אם כן אפשר לקיים את שניהם

דדוקא 'בתירוץ הראשון כתבו התוס.ירוציםת'ב'ז כתבו התוס"וע

שהחפצא אז הדין הוא –דהיינו תכלת עם לבן –בשלמותהכשיש ציצית 

שאינו ,אבל ברימוהו המוכרים ומכרו לו קלא אילן.כלאים'בו אישכזה הותר

,הותרהאז אין זה בבחינת ,בשלמותהואין החפצא של ציצית ,כשר לתכלת

א נאמר ל–כשאפשר לו לקיים שניהם ,וממילא',אלא דוקא בבחינת דחוי

שכלאים ,ת"שאם כדברי ר,ובזה ניחא קושיית העולם שהקשו.ת"שעדל

,ת"לכל התורה כולה שעדל)ק דיבמות"פ(היאך למדו מכאן ,בציצית הותרו

,ובישיבות אומרים שסברא היא.כלל'הלא בציצית אין ההיתר מכח דחיי

ך שיי'לא הי,ת"מושג של עדל'שאילו לא הי–שהדין האחד תלוי בשני 

,כ על הדעת"ואין הדברים מתיישבים כ.לומר שכלאים בציצית הותרה

,ל ניחא"הנ)במנחות('זה הראשון של התוס'אבל לפי תי.דמה ענין זה לזה

דכשהציצית ',א,שעטנז'ההלכות למדו מסמיכת מצות ציצית לאידשתי

אף כשאין ',וב;בלילהומותר אפילו ,בשלמותה אז זה בבחינת הותרה

'ומזה הדין השני ילפי,ת"מדין עדלביוםמותר 'עדיין יהי,צית בשלמותההצי

.ת"שתמיד אפשר לומר שעדל,כ"לכהת

,כלאים בציצית היא בבחינת הותרה'ודמדא',השני הציעו התוס'ובתי

.ז"אך מדרבנן החמירו שלא לסמוך ע,אפילו כשאין הציצית בשלמותה
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היאך ילפינן ,שהקשינו למעלהל מה "הדק'זה השני של התוס'ולפי תי

15ויש מן האחרונים.הלא כאן זה בבחינת הותרה,ת"כ שעדל"מהכא לכהת

וכל ,מן התורה הוא תמיד בבחינת הותרה,ת"שכתבו דבכל מקרה של עדל

אינו אלא ,ת"א עדל"דהיכא דאפשר לקיים שניהם ל–ל "כללו של ר
כ "מהכא ילפינן לכהתד.'שני שבתוס'שכן הבינו בהך תי,וכנראה.מדרבנן

ורק מדרבנן ,ל שהותרה"תמיד י,ת"שבכל מקרה של סתירה שבין עשה לל
פ "דע.פ פשוטו אין זה נכון"אבל ע.ת הוא בבחינת דחויה"אומרים שעדל

שבציציתרק היתה לומר 'וכונת התוס,הוא'ל מדאו"כללו של ר–פשוטו 

בציציתהחמירו ורק מדרבנן ,תמיד הוי הותרה)אפילו שלא בשלמותה(

–שמאחר שכאן ,וקושיית העולם חוזרת היא למקומה16.'לדונו כדחוי
היאך אפשר ,היתר הכלאים בציצית הוא בבחינת הותרה,בפסוק הזה

.ת"שעדל,ת"כ שבכל מקרה של סתירה בין עשה לל"ללמוד מכאן לכהת

כלאים בבגדי כהונה.טז

.הנים לויים וישראליםהכל חייבים בציצית כ:)ג(ריש ערכין 'גמ'ועי

,א הואיל וכתיב לא תלבש שעטנז"סד,כהנים איצטריך ליה.פשיטא

הוא דמחייב ,מאן דלא אשתרי כלאים לגביה בלבישה,גדילים תעשה לך
בעידן (הואיל ואשתרי כלאים לגבייהו ,והני כהנים,במצות ציצית

א עידן בל,נהי דאשתרי בעידן עבודה,ל"קמ,לא לחייבו,)י"רש.עבודה

ם "נחלקו הרמב'ודבר ידוע הוא שבמסקנת הגמ.עבודה לא אשתרי

שכהנים שלבשו בגדי ,כתב)ב מכלאים"ל'י הל"פ(ם "שהרמב,ד"והראב
לוקין מפני האבנט שהוא ,אפילו במקדש,כהונה שלא בשעת עבודה

(ע כציצית"שהיא מ,ולא הותרו בו אלא בשעת עבודה,כלאים ,כלומר.

כ אפילו שלא בשעת עבודה "שבבג,ד הבין"והראב).ת"ושייך לומר עדל
ולזה ,של הכהנים אסורים הם בכלאיםחולובבגדי ,כלאים'האיהותר

'ובפי.חולבבגדי ,ל"ר,דבלא עידן עבודה לא אשתרי',נתכוונו בגמ
)ס ווילנא"בש,ב מלמטה"א ע"דף ל(תמיד 'ד למס"המיוחס להראב

של ציצית שיש בו ת שהתיר לבישת בגד "ר'וכן על שי,תמה על שיטה זו

.ת"ערך עדל)ד"ח(ח "ד בשד"הו15
וציינו שם .כ בכל זה בקיצור"מש)'אות ג,יתרו'פ,ו"שע'עמ(מפניני הרב 'בס'ועי16

.'ר'עמ,א"צ ח"לשיעורי היאה
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ד "וסותר לדברי הראב[,פ שאין בה מצוה כלל"אע,כלאים אפילו בלילה

ד איננו "תמיד המיוחס להראב'למס'ומכאן מוכח שהפי,ל"שבהשגות הנ
היינו אם יש 'מ שבין הותרה לדחוי"דכל הנפק,]17ד בעל ההשגות"להראב

,אבל שלא בשעת מצוה בכלל.להקל אפילו היכא דאפשר לקיים שניהם
צורך קיום מצוהבעינן דחייהן דלעני,ורבנו הסביר.ע"להתיר לכואין שייך 

(בכדי לדחות ולהתיר צורךשאין שמה –באפשר לקיים שניהם ,וממילא.
).מתיראין שמה ,שהרי אפשר לקיים המצוה מבלי לעבור על האיסור–

לקיים המצוה משמש אשצורך הגבראין הבאור ,הותרהאבל בנדון של 

או של בגד של ,של בגדי כהונה(שחפצא זה–אלא הבאור הוא ,כמתיר

אפילו ,וממילא,מהך איסוראהוצא)או החפצא של קרבן צבור,ציצית
18.כ מותר"בשעה שאינו מקיים שום מצוה ג

הבדל שבין כהן הדיוט לכהן גדול בזה.יז

,ם"ד הרמב"עשהעיר עוד נקודה,ד"ש עוד בהשגת הראב"ועיי

ט לא "ומ,ם רק כתב אודות השעטנז שבאבנט של הכהן הדיוט"שהרמב

ז שכתב ליישב "ש ברדב"ועיי.ג"כ בקשר לחושן ואפוד של הכה"כתב ג

'ל דלגבי"וי,ומן המקדש לא יצא'ג דכתיב בי"דשאני כה,ם"דעת הרמב
פ לשון "וכן הסביר רבנו ע.מותר בכלאים אפילו שלא בשעת עבודה

'שיהי)ג"של הכה(שתפארתו וכבודו ,ז"ה מכלי המקדש ה"ם פ"הרמב

ג "לא שההבדל ביניהם הוא שאצל כה,כלומר,יושב במקדש כל היום

ד רק בבחינת "ואצל הכה,הותרהכ שלו הוא בבחינת "היתר הכלאים שבבג
מצות לבישת ,ד"אלא שאצל כה',הוא בבחינת דחוישבשניהםאלא ,'דחוי

ואילו ,)בכדי להכשיר את העבודה(,בשעת עבודהכ נוהגת אך ורק "בג

אפילו שלא בשעת –היוםכלכ "מצותו שילבש שמונה בג,ג"אצל הכה
.עבודה

,הסביר חילוק זה באופן אחר)'א'סי,א"ח(בית הלוי 'ובתשו
והבין הגאון ,ם פסק שהציץ אינו מרצה אלא בעודו על מצחו"שהרמב

,ז לגבי עבודה"דים מעכבים זאשכמו שכל השמונה בג,בעל בית הלוי

).'ח'הע,ח"ע'עמ(ד "בספרו על הראבל"ברסקי זכ הרב יצחק אשר ט"מש'ועי17
).'אות ו,ו"כ'סי(גינת אגוז 'כ בס"מש'ועי18
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וממילא מן ההכרח שילבש גם החושן והאפוד ,נ לגבי ריצוי ציץ"הוה

שהציץ ,ת"הביאו בשם ר)ה הקם"ד.סו(קידושין 'אכן בתוס.כל היום
.ג"מרצה לבדו אפילו בלי שאר בגדי הכה

:מילה בזמנה בשבת.יח
דחויה או הותרה

א במילה "קו המחבר והרמשנחל)מילה'סוף הל(ד "ע יו"שו'ועי

).א"ש בהגר"עיי(',בזמנה בשבת אם היתר זה בבחינת הותרה או דחוי

,בעשיית המצוה)בשבת(אם מותר לכבד שני מוהלים ,מ בזה לדינא"ונפק

הרי לא קיים ,דבמל ולא פרע,הפריעה–והשני ,שהאחד יעשה המילה

לקיים מצות שצורך הגברא,'דחויואם גדר ההיתר הוא בבחינת ,המצוה

שעשה את המילה יעשה שאותואז בעינן ,לחלל את השבתמתירוהמילה 

,שלא קיים הראשון את מצות המילה–דאחרת יוצא ,כ את הפריעה"ג

,א"אבל לדעת הרמ.להתיר את חילול השבת שעשה הואהמתירוחסר לו 

בתורת )ע"לכו(שמותר בשבת ,שמילה בשבת דומה לקרבן שזמנו קבוע

צירפו יחד 19דבמדרש רבה,פ טרף בקלפי"יומא ס'ל מהגמ"וכנ,הותרה

שליל שבת מכשיר ',דין מילה בשמיני לדין ומיום השמיני והלאה ירצה וגו

והטפת דם הברית של המילה (,לשמש כקרבן)וגם את התינוק(את הבהמה 

ובמשנה ,אף זה כן,הותרהוכמו שזה בבחינת ,)כזריקת הדם של הקרבן

כהן ש,שבת היו מחלקים את הקרבת התמיד לכמה כהניםמבואר שגם ב

ם במנין המצוות "ולדעת הרמב,זורק'אחר היכהן ושוחט'אחד הי

נמצא שזה ששחט הרי ,שהקרבת קרבן עולה כמצותה היא מצוה אחת

ונמצא ,שהרי לא גמרה,ולבסוף לא עשה את המצוה,חילל את השבת

ל שעצם "ובהכרח צ,ולהתיר את חילול השבת שלמתירשאין אצלו 

,הותרהדזהו ענין ,מלאכה'מכלל איהוצאשל הקרבת קרבן צבור החפצא

ל"ר אשר זיו ז"ובהערות הר.זמנה בשבתנ במילה ב"וממילא הוה

א "ובבהגר)לענין סעודת שלום זכר(ג "ק י"ה ס"רס'ד סי"ז ליו"הדברים הובאו בט19
דאיך קרבנו של אדם קרב ואינו ,לענין זה שאבי הבן עומד סמוך למוהל(מ "שמה סק

).ג"עומד ע
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'שבירושלי,א כתב"ת הרמ"של שו)של מוסד הרב קוק(למהדורה החדשה 

,מוהליםי שני "שהיו מקפידים בדוקא למול בשבת ע)בילדותו(המנהג 'הי

אפילו לאלו שכל שאר ימות השבוע (,א"להראות שההלכה בזה כדעת הרמ

).היו נוהגים במוהל אחד


