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 הרהטפרשת 
 הגדולשבת 

 ושנת תשע"
 

 הרב יצחק מאטצען 
 הואיל משה ושא"סמח"ס 

 הואיל משה
 

 זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן:
ילמדנו רבינו, כמה בני אדם אין  ואיתא במדרש תנחומא

להם חלק לעולם הבא, כך שנו רבותינו, אלו שאין להם 
חלק לעולם הבא, שלשה מלכים וארבעה הדיוטות, אלו 

וכו' עיי"ש,  הן שלשה מלכים, ירבעם ואחאב ומנשה
 לפרשתן. ותמוה השייכות שאלה זו

 
, שאלו את ר' אליעזר )דף ס"ו:(יומא מסכת והנבס"ד, דאיתא ב

, א"ל לא )על אדם אחד שאלוהו מה מעשיו בעיניך(פלוני מהו לעולם הבא 
דשאלתם  )ד"ה פלוני(שאלתוני אלא על פלוני, וכתבו רש"י ותוס' 

שבת מסכת פלוני מהו לעולם הבא היתה על שלמה, דאיתא ב
ואל בר נחמני א"ר יונתן, כל האומר שלמה אמר ר' שמ )דף נ"ו:(

חטא אינו אלא טועה, שנאמר ולא היה לבבו שלם עם ה' 
אלקיו כלבב דוד אביו, כלבב דוד הוא דלא הוה מיחטא נמי לא 
חטא וכו' עיי"ש, ושאלתם היתה אי ס"ל כר' יונתן דשלמה לא 

 חטא עיי"ש.
 

מסכת כתב לפרש מה דאיתא ב )פרשת שופטים(ובספר משען המים 
, אמר רב יהודה אמר רב, בקשו למנות עוד )דף ק"ד:(סנהדרין 

אחד ופירש"י דקאי על שלמה שבאו למנותו בין הני דאין להם 
עוה"ב עיי"ש, ולכאורה קשה על הני חכמים דבאו למנות את 

בב דוד אביו שלמה, הא מוכח מקרא דלא היה לבבו כל
' יונתן קאי דריש ר' יונתן, אך י"ל דרדדמיחטא נמי לא חטא כ

דכל היוצא למלחמת בית  )דף ט.(כתובות מסכת לשיטתו דאמר ב
 )שאם ימות במלחמה יהא גט מיום כתיבתו(דוד גט כריתות כותב לאשתו 

, ולזה אמר דשלמה לא )דהרי מת אוריה במלחמה(והותרה בת שבע לדוד 
חטא דכלבב דוד אביו הוא דלא הוי אבל מיחטא נמי לא חטא, 

ם סוברים כשינויא קמא בגמ', דמה שלא משא"כ הני חכמי
    אסרוה משום דאונס הוה, א"כ חטא דוד, וליכא למידק 
    כלבב דוד אביו הוא דלא הוי אבל מיחטא נמי לא חטא, 
       דהא דוד עצמו נמי חטא, הלכך רצו אותן חכמים למנות 

 'את שלמה עיי"ש, ולכן כאשר שאלו על שלמה השיבם ר
  דוד, דהא בהא לא שאלתוני אלא על פלוני היינו  אליעזר

תליא דאי דוד לא חטא שלמה נמי לא חטא, ואי דוד חטא 
  .דשלמה נמי חטא אפשר

 
 ,)גליון מ"ד(שפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא ולפי"ז כתב ה

די"ל דזהו שאלת המדרש אם לשלמה יש חלק לעולם הבא 
 דתליא במעשה דוד וכנ"ל עיי"ש.

י מדוד מהפך אמר רב, רבי דאת )דף נ"ו.(שבת מסכת ואיתא ב
ואת אשתו לקחת לך  ב("י-)שמואל בודריש בזכותיה דדוד, כתיב 
, דא"ר )קדושין תופסת בה שאינה אשת איש(לאשה, לקוחין יש לך בה 
כל היוצא למלחמת בית דוד גט  ,שמואל בר נחמני א"ר יונתן

, שנאמר )על תנאי שאם ימות תהא מגורשת מעכשיו(כריתות כותב לאשתו 
ואת עשרת חריצי חלב האלה תביא לשר האלף, ואת  ז("י-)שמואל א

אחיך תפקוד לשלום ואת ערובתם תקח, מאי ערובתם, תני רב 
י גט שתביא )היינו קידושין תקח תבטל ע"יוסף דברים המעורבין בינו לבינה 

  .עיי"ש להם מן המלחמה(
 

בית שמאי  )דף צ.(גיטין מסכת והקשו המפ' מהא דאיתא ב
את אשתו אלא א"כ מצא בה דבר ערוה,  אומרים לא יגרש אדם

שנאמר כי מצא בה ערות דבר, ובית הלל אומרים אפילו 
)ולא כתוב דבר ערוה, הקדיחה תבשילו, שנאמר כי מצא בה ערות דבר 

עיי"ש, ולפי"ז הקשו המפ' דא"כ  ש"מ דהכי קאמר או ערוה או שאר דבר סרחון(
שום ערות לא מהני הגט שנתן אוריה כלל, כיון דהתם לא היה 

 דבר, ואיך נשאה דוד לאשה עכ"ק.
 

ד"ה  )שם(כתב לתרץ, דהנה התוס'  )אות י'(ובספר חידוד ופלפול 
מה, מביאין קושית הירושלמי, דאי אין מגרשין אלא א"כ מצא 
בה דבר ערוה, א"כ למה איצטריך קרא דלא יוכל בעלה 
הראשון לשוב לקחתה, תיפ"ל דבלא"ה אסורה לו משום 

אך י"ל לפימש"כ הפנ"י דבית שמאי ס"ל  סוטתו עכ"ק,
      דכשמגרשה בעל כרחה אז לא מהני אלא א"כ מצא בה 

מדעתה גם בית שמאי ס"ל כשמגרשה דבר ערוה, משא"כ 
   דאפשר לגרשה אפילו בלי דבר ערוה עכ"ד, ולפי"ז שפיר
נשא דוד את בת שבע, כיון דאוריה גירש את בת שבע מדעתה, 

ן כל האומר דוד חטא אינו דבשעת מלחמה היה, ושפיר אמרינ
 אלא טועה עיי"ש.

 
, כרחה לאם נחלק בין מדעתה לבע י שפירתא זה לאך כ

דאפשר לגרשה גם בלא מצא בה  ת שמאיידמדעתה מודה ב
ס"ל  ת שמאייערות דבר, אבל אם לא נחלק ואמרינן שב

דאפילו מדעתה לא יגרש אלא במצא בה ערות דבר, חזרא 
לנו גט, וא"ת הא מוכרח  הוי אהקושיא למקומה דגט דאוריה ל

, דלמ"ל ירושלמיה תמכח קושי כרחה ללבעלחלק בין מדעתה 
קרא דלא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה, תיפ"ל דאסורה 
משום זונה, ע"ז י"ל כמו שתירץ הירושלמי, דהקרא אתיא 
לעבור עליו בלאו, דמכח איסור סוטה ליכא אלא איסור עשה 



 

 ב 

ו גרידא, משא"כ במחזיר גרושתו איכא לאו עיי"ש, ולפי"ז אינ
מוכח כלל החילוק לחלק בין היכא דגרשה מדעתה או דגרשה 

 כן א אםלדלא יגרש א ת שמאייבע"כ, ואף מדעתה ס"ל לב
מצא בה דבר ערוה, והדקל"ד היאך נשא דוד את בת שבע כיון 

 דגט דאוריה לא הוי גט.
 

דאפילו בספק  ,ד"ה מאי כתבו התוס' )דף י"א:(יבמות מסכת אך ב
א עליה בעלה בדרך סוטה נמי איכא לאו להחמיר, דאם ב

לוקה, לפי"ז הדרא הקושיא דלמ"ל קרא לאסור מחזיר 
גרושתו, כיון דבלא"ה אסורה משום איסור סוטה, וע"כ דצ"ל 
כמש"כ הפנ"י לחלק דהיכא דמגרשה מדעתה ס"ל לבי"ש 

 .דמותר לגרשה אף דלא מצא בה דבר ערוה
 

 כתב, דזה אי בסוטה ספק )הדרן עמ"ס גיטין(ובספר הדרת בנימין 
איכא איסור עשה או איסור לאו, תליא בפלוגתת הרמב"ם 

ה"ת אזלינן לקולא או והרשב"א, אי בספיקא דאורייתא מ
דאזלינן לקולא, י"ל דבסוטה ספק ליכא  י ס"ללחומרא, דא

אלא איסור עשה, דהא אי לאו דחידשה התורה דאסור הו"א 
דמותרת לגמרי, וע"כ אין לך בו אלא חידושו דאיכא בה 

   דאורייתא אבל מנ"ל לרבות לאו, משא"כ למאן איסורא 
דס"ל דספיקא מה"ת לחומרא, א"כ על איסור בעלמא לא 
בעינן קרא, דמי גרע משאר ספיקא דאסור מה"ת, וע"כ דקרא 

 .אתיא לאיסור לאו עיי"ש
 

לחומרא,  התורה ןהיוצא לנו מזה דאי ס"ל ספיקא דאורייתא מ
כן צריך לתרוצי דל שייך אובסוטה ספק איכא איסור לאו, אז ל

   קרא לאסור מחזיר גרושתו, כי היכא דלעבור עליו בלאו, 
דהא גם בסוטה איכא איסור לאו, ועכצ"ל כמש"כ הפנ"י לחלק 

 ת שמאייבין היכא דמגרשה מדעתה למגרשה בע"כ, דאז גם ב
בה דבר ערוה,  א"ל דמותר לגרש את אשתו אף דלא מצס

לקולא, ובספק  התורה ןממשא"כ אי ס"ל דספיקא דאורייתא 
ליכא אלא איסור עשה, שפיר י"ל כמו שמתרץ סוטה 

 הירושלמי דהקרא אתיא לעבור עליו בלאו, ואף היכא 
   דלא יגרש את אשתו  שמאחי תדמגרשה מדעתה ס"ל לבי
 .אלא א"כ מצא בה דבר ערוה

 
מאי דכתיב ויהי ערב  ,אמר ר"ל ,)דף פ"ח.(שבת מסכת ואיתא ב

"א ביום גמר מעשה )מאי שנא דכתיב הויהי בקר יום הששי, ה"א יתירה למ"ל 

, מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר אם בראשית(
מקבלין ישראל את התורה אתם מתקיימין ואם לאו אחזיר 
אתכם לתוהו ובוהו, ]הששי משמע הששי המיוחד במקום 

הירך המיומנת, אף כאן  )דף צ"א.(חולין מסכת אחר, כדאמרינן ב
תלוי ביום הששי ויהי ערב ויהי בקר של גמר מעשה בראשית 

והוא ששה בסיון שנתנה בו תורה[ עיי"ש, ורש"י עה"פ יום 
כתב וז"ל, הוסיף ה' בששי בגמר מעשה  ל"א(-)פרשת בראשית אהששי 

בראשית לומר שהתנה עמהם על מנת שיקבלו עליהם ישראל 
 חמשה חומשי תורה עכ"ל.

, ויהי ערב ויהי בקר יום הששי י"ד(-)פרשה י"טאמנם מצינו במד"ר 
א"ר יודן זו שעה יתירה שמוסיפין מחול על הקודש, ובה 
נגמרה מלאכת העולם, ע"כ כתיב יום הששי עיי"ש, ופירשו 
המפ' דה"א יתירה לרבות שעה ראשונה, אחרונה ליום ששי 
ראשונה לשבת עכ"ד, ולפי"ז לא מוכח מכאן דתנאי התנה 

 הקב"ה עם מעשה בראשית. 
 

כתב להקשות, דלפי  ת ט"ו()אוובספר אור תורה פרשת בראשית 
דאם ספק  )דף ט"ז. מדפי הרי"ף(ביצה מסכת מה שכתב הר"ן ב

דאורייתא לקולא סגי לעשות תוספת בין השמשות, דשמא בין 
השמשות יום, והוי תוספת עיי"ש, א"כ לפימש"כ הפרי מגדים 

דספק  )דף ע"ג.(קידושין מסכת דאף לפי שיטת הרשב"א ב
עשה לקולא,  יקשה מה נפקא דאורייתא לחומרא, מ"מ ספק 

 מינה בזה הפסוק דמרבי תוספת, דהא לא הוי רק עשה, 
וספיקא לקולא וסגי בבין השמשות, ואף אי לא נכתב קרא, ג"כ 
היה בין השמשות אסור, מטעם ספק שבת שהוא בלאו 
ולחומרא, ובע"כ צ"ל דדרשא זו דתוספת לא יצדק רק לפי 

מותר בין השמשות, דעת הרמב"ם דגם ספק לאו לקולא, והיה 
ורק מטעם תוספת אסור בין השמשות, על כן שפיר צריך קרא 
לתוספת, אבל לפי דעת הרשב"א על כרחך הששי אתיא 

 לדרשא דתנאי התנה עכ"ד.
 

איתא, אמר ר' יהושע בן לוי חמש  ו(-)פרשה ט"וובמד"ר ויקרא 
תורות כתובות במצורע, זאת תורת נגע צרעת, זאת תהיה תורת 

זאת תורת אשר בו נגע צרעת, זאת התורה לכל נגע המצורע, 
הצרעת, זאת תורת הצרעת, זאת תהיה תורת המצורע המוציא 
שם רע, ללמדך שכל האומר לשון הרע עובר על חמשה חומשי 

 .תורה, לפיכך משה מזהיר את ישראל זאת תהיה תורת המצורע
 

, תורת המצורעזאת ובזה יבואר המדרש, דכיון שאמר הכתוב 
ולכן נאמר ה' פעמים תורת לומר דעובר על חמשה חומשי 
תורה, ומכאן מוכח דאיכא חמשה חומשי תורה, והטעם דאיכא 
חמשה חומשי תורה משום דכתיב יום הששי, והה"א יתירה 
אתיא דתנאי התנה הקב"ה עם מעשה בראשית, דאי"ל דהקרא 

הקודש, משום דס"ל ספד"א מה"ת אתיא דמוסיפין מחול על 
א ולא שייך לאוקמי קרא על תוספת שבת, וכיון דס"ל רחומל

אז ובסוטה ספק איכא איסור לאו, א"כ א, חומרמה"ת ל ספד"א
ל"ש לתרוצי דלכן צריך קרא לאסור מחזיר גרושתו, כי היכא 
דלעבור עליו בלאו, דהא גם בסוטה איכא איסור לאו, ועכצ"ל 

למגרשה  כמש"כ הפנ"י לחלק בין היכא דמגרשה מדעתה
 אבע"כ, דאז גם ב"ש ס"ל דמותר לגרש את אשתו אף דלא מצ

ולפי"ז י"ל דהגט דאוריה הוי גט מעליא, ושפיר בה דבר ערוה, 
נשא דוד את בת שבע, וכיון דלא חטא דוד יש לדרוש דגם 
שלמה לא חטא, דרק כלבב אביו לא הוי אבל מיחטא נמי לא 

' מלכים אין להם חטא, ולזה הביא הך דינא כאן, להורות דרק ג
חלק לעוה"ב, משא"כ שלמה אינו נמנה בהדי מלכים שאין 

 להם חלק לעולם הבא, ואדרבה מזומן הוא לעולם הבא ודו"ק.



 

 ג 

האדם שעשה עבירה וחזר בו ועשה איתא במדרש, 
תשובה הקב"ה מוחל לו כל עוונותיו, ולכך נקרא שבת 

 [, ותמוה.ג()מ"ג או"]מובא בספר בני יששכר מאמרי ניסן  הגדול
 

עה"פ אני מדבר  )ישעיה פרק ס"ג רמז תק"ז(דאיתא בילקוט  והנבס"ד,
א יעמוד מיכאל, ובעת ההי (א-)דניאל י"בבצדקה, זה שאמר הכתוב 

לעתיד לבא באים שרים ומקטרגים על ישראל ואומרים לפני 
, וכי יש לפניך משוא פנים, אם אלו עובדי ולםעונו של הקב"ה, רב

בדי עו"א, אם אלו מגלי עריות אף אלו מגלי עו"א אף אלו עו
עריות, אם אלו שופכי דמים אף אלו שופכי דמים, מפני מה הללו 

ן של יגוריורדין לגיהנם והללו אין יורדים, באותה שעה מיכאל סנ
השר הגדול א יעמוד מיכאל ובעת ההי ,שנאמר ,ישראל משתתק

אל והוא שהוא עומד ללמד סניגוריא על ישר ,ומד על בני עמךהע
עמדו ולא ענו  (ט"ז-)איוב ל"בשנאמר  משתתק, ואין יעמוד אלא שתיקה

נשתתקת ואין אתה  כיון שהוא משתתק אומר הקב"ה מיכאלעוד, ו
שאני מלמד ומדבר עליהם בצדקה  למד סנגוריא על בני, חייךמ

 יזו צדקה, רב ומושיען שנאמר אני מדבר בצדקה רב להושיע, ובאי
פנחס ור"י ור"א, חד אמר בצדקה שעשיתם עמי שקבלתם את 
התורה שאלמלא כן היכן היתה מלכותי, וחרינא אמר, בצדקה 
שעשיתם עם עצמכם, שאלמלא כן הייתי מכלה אתכם מן העולם 

 אם לא בריתי יומם ולילה וגו' עכ"ל. (כ"ה-)ירמיה ל"גשנאמר 
 

קשה היאך מהני לבאר, דלכאורה  )דף ק"א.(וכתב בספר לימודי ה' 
תשובה לבני ישראל הרי קיי"ל דמלך שמחל על כבודו אין כבודו 
מחול, אך יש לומר דכיון שעל ידי בני ישראל יצא מוניטין שלו 

הם גרמו למלכותו, שורת הדין בעולם בקבלת התורה וכביכול 
שיהא הקב"ה נוהג בנו כדין רב ולא כדין מלך, ועוד כיון דתנאי 

ראשית אם ישראל מקבלין התורה מוטב התנה הקב"ה במעשה ב
וכו', וכשקיבלו בני ישראל את התורה קיימו בכך את העולם, בכך 

ל כן לא שייך בהו ני ישראל כשותפין במלכותו ית"ש, ענעשו ב
 לדון כמלך שנמחל על כבודו, ושפיר מועיל תשובה.

 
ובזה מבואר דברי הילקוט, דטענת אומות העולם הוא היאך מועיל 

על כבודו, וע"ז למחול בני ישראל כיון דמלך אינו יכול תשובה ל
ישיב להם הקב"ה, דבדין הוא שיהא נוהג בהן מנהג רב, אם בזכות 
שקיבלו את התורה שאלמלא כן היכן היתה מלכותי, דהיינו שהמה 
הוציאו מוניטין שלו בעולם, אי משום דלולי קבלת התורה היה 

בריתי יומם ולילה וגו', העולם חוזר לתוהו ובוהו כדכתיב אם לא 
 וע"כ נדונים כשותפין עכ"ד.

 
כתב לבאר בזה מה דכתיב שלום רב  )אות שצ"ד(ובספר מאין יבא 

לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול, דידוע דשמו של הקב"ה שלום, 
וז"ש שלום דהיינו הקב"ה הוא רב דהיינו במדרגת רב שיכול 

בני ישראל ולא  למחול על כבודו, וזה דוקא לאהבי תורתיך המה
לאומות העולם, וישראל נקראים אוהבי תורתיך כמ"ש חז"ל 

שהקב"ה החזיר בקבלת התורה על כל אומה  )דף ב:(במסכת ע"ז 
דוקא ישראל הם שקבלוה ואפקינהו  ואומה ולא רצו לקבלה אלא

י שמא אהבי תורתיך, ומפרש ואזיל למאי נ"מ דהוי אלישראל בה
 ל של עון דתשובה מועל  להם עכ"ד.רב, הוא לענין ואין למו מכשו

, כתב ליישב בזה )מאמר ב' טעם א'(ובספר בני יששכר מאמרי חדש סיון 
מי לא יראך מלך  ז(-)יעל הפסוק בירמיה  )ח"ב צ"ה:(מה דהקשו בזוהר 

הגוים, וכי קוב"ה מלך הגוים הוא ולא מלך ישראל עכ"ק, ולפי 
ם ישראל בדין הנ"ל יתכן, דבא להורות דהשי"ת אינו מתנהג ע

ומשפט מלך, וכבודו מחול לישראל, כיון שהם הם היו כביכול 
והסבה למלכותו, אבל לאומות העולם מתנהג עמהם בדין הגורם 

 מלך ולא מהני להם תשובה וכו' עיי"ש.
 
אמר חזקיה מאי דכתיב משמים  ,()דף פ"ח.מסכת שבת איתא בו

לבסוף השמעת דין ארץ יראה ושקטה וכו' אלא בתחלה יראה ו
דאמר ר"ל מאי דכתיב ויהי ערב ויהי  ,כדר"ל ,שקטה, ולמה יראה

בקר יום הששי ה"א יתירה למ"ל, מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשי 
בראשית, ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין 

  ני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו עיי"ש.ואם לאו א
 

אר מדוע דוקא כתב לב )אות י"ז(ובספר אור תורה פרשת בראשית 
הועיל התנאי, הא  ראה ולא השמים, דלכאורה קשה, האיךהארץ י

, דתנאי דלא אפשר לקיים על ידי ))דף ע"דקיי"ל במסכת כתובות 
ואיתא במדרש דהמלאכים לא נבראו  ,שליח לא הוי תנאי עיי"ש

מקודם שלא יאמרו שותף היה במעשה בראשית, א"כ לא היה יכול 
שליח ובטל התנאי, אך י"ל לפמ"ש את  להיות בריאת עולם על ידי

כל דיבור של הקב"ה ים את לרבות המלאכים, וגם איתא שמהשמ
נברא מלאך, ממילא למ"ד דשמים נברא תחלה ואח"כ הארץ 

ץ רכדכתיב את השמים ואת הארץ, כבר היה מלאך בעת בריאת הא
ושפיר הועיל התנאי על הארץ, א"כ א"ש דשמים לא יראה, שלא 

 תנאי ורק הארץ יראה ושקטה עכ"ד.הועיל אצלם ה

 

נבראו בחמישי, המלאכים איתא ד )אות ה'( אמנם בילקוט בראשית
שנאמר ויאמר אלקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על 
הארץ, ועוף דא מיכאל דכתיב ביה ויעף אלי אחד מן השרפים, 

 ולפי"ז אי ס"לעיי"ש,  גבריאל, על הארץ דא אליהו וכו' יעופף זה
צ"ל דהקרא ועוף יעופף וגו' אתיא להא דהמלאכים נבראו בראשון, 

דעוף ניתר בסימן אחד, מדכתיב  )דף כ"ז:(חולין מסכת דדרשינן ב
ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ, הטיל הכתוב 
עוף בין מים לארץ, שהעוף נברא מן המים ומן הארץ דהיינו 

כבהמה שנבראה כולה  מהרקק ולכן הכשירו בסימן אחד, ולא
מהיבשה שהכשרה בשני סימנים, ולא כדגים שנוצרו רק ממים 

אמנם דרשה זו אתיא רק למ"ד דיש שהכשרן בולא כלום עיי"ש, 
שחיטה לעוף מה"ת, דלפי"ז י"ל להא דעוף סגי ליה בשחיטת סימן 

קאי  אחד, משא"כ למ"ד דאין שחיטה לעוף מה"ת, עכצ"ל דהקרא
  . ()אות קכ"אעיר דוד עיין בו, מישילהא דמלאה"ש נבראו בח

 
הביא מש"כ העוללות  )מאמר ג' אות ו'(בספר בני יששכר מאמרי ניסן ו

אפרים ליתן טעם לקריאת שם השבת הזה שבת הגדול, עפי"מ 
גדול המצווה ועושה יותר ממי  ,)דף ל"א.(קידושין מסכת דאיתא ב



 

 ד 

א קיימו מצוות שאינו מצווה ועושה עיי"ש, וכיון שעד אותו יום ל
בתורה מצווה ועושה כי אם בתורת נדבה, ורק באותו יום נצטוו 
ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית על כן נקרא שבת הגדול 
על שם גדול המצווה ועושה, והוסיף הבני יששכר דלכן נקרא שבת 

דבני ישראל שמרו את השבת  )סי' רפ"א(הגדול, דהנה מבואר בטור 
ים, ולפי"ז יקשה כיצד לקחו את הפסח ביום עוד בהיותם במצר

השבת והרי אסור לקנות הפסח בשבת ולהקדישו, אמנם כיון 
לקיחת הפסח היו  השבת קיימו בתורת אינו מצווה ועושה ואילו על

מצווים, וגדול המצווה ועושה, ומשו"ה נדחה איסור שבת שלא 
היו מצווים עליה מפני מצוות לקיחת הפסח שנצטוו בה, ולכן 
נקרא שבת הגדול דבשבת זו נתגלה להם דגדול המצווה ועושה, 

 שע"י השבת נתגלה דבר זה עכ"ד.
 

כתב, דזה אי גדול מי שאינו מצווה  )פרשת מסעי( םובספר יד אבי שלו
ועושה או מי שמצווה ועושה, תליא אי יש שחיטה לעוף מה"ת או 

 אם יש לה )דף כ.(אין שחיטה לעוף מה"ת, דאיתא במסכת סוטה 
זכות היתה תולה לה, יש זכות תולה שנה אחת, יש זכות תולה ב' 

זכות דמאי,  )דף כ"א.(שנים, יש זכות תולה ג' שנים, ופריך הגמ' 
אילימא זכות דתורה, הא אינה מצווה ועושה, אלא זכות דמצוה, 
זכות דמצוה מי מגנא כולי האי וכו', ומשני רבינא לעולם זכות 

ועושה, נהי דפקודי לא מפקדא, תורה, ודקאמרת אינה מצווה 
)שטורחות על בניהן להביאן לבית הספר לקרות מקרא באגרא דמקרין ומתניין בנייהו 

 )וממתינות לבעליהן שיוצאין לעיר אחרת ללמוד תורה(ונטרן להו לגברייהו  ולשנות משנה(
עד דאתו מבי מדרשא מי לא פלגאן בהדייהו עיי"ש, ולהאי תירוצא 

עלה משום דאינה מצווה ועושה, עכצ"ל דהא דתורה אינה מגנת 
דמהני לה זכות דמקרין ומתניין בנייהו, משום דבזה שפיר מצווה 

 ועושה משום דאשה מצווה בחינוך בנה. 
 

האיש מדיר את  ,)דף כ"ח:(נזיר מסכת ולכאורה קשה מהא דאמרינן ב
בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזיר, ופריך בגמ' איש אין 

)שהאיש מדיר לא מאי טעמא, ר' יוחנן אמר הלכה היא בנזיר  אבל אשה

, ור' יוסי בר' חנינא אמר ר"ל כדי לחנכו במצות, אי הכי ולא האשה(
, קסבר איש חייב לחנך בנו )תהא מדרת את בנה בנזיר(אפילו אשה נמי 

במצות, ואין האשה חייבת לחנך את בנה עיי"ש, ולפי"ז הא דמשני 
מתניין בנייהו ניחא שפיר אליבא דר' יוחנן רבינא באגרא דמקרין ו

דס"ל דגם האשה חייבת בחינוך בנה, משו"ה שפיר חשיבא 
כמצווה ועושה במה שמחנכת את בנה ללימוד התורה, אבל לר"ל 
דפליג עליה וס"ל דאין האשה מצווה על חינוך בנה, א"כ גם מה 
שטורחות להביא את בניהן ללמוד אינן מצוות על כך, שהרי אין 

ליה שום חיוב לחנך בנה לתורה ומצות, ומעתה הדקל"ד איזה ע
זכות תגן עליה, ועכצ"ל דר"ל ס"ל דשפיר יש לומר דזכות תורה 
תולה לה ואעפ"י שאינה מצווה ועושה מגין שפיר, דאדרבה גדול 

 מי שאינו מצווה ועושה ממי שמצווה ועושה.
 

דס"ל פריך, בשלמא לריו"ח  .(ט")דף כנזיר מסכת והנה הגמרא ב
הלכה היא בנזיר אהכי כי מיטמא מייתי קרבן ציפרין ואכיל כהן 

, אלא )ולית ביה לא משום חולין לעזרה ולא משום מליקה דהכי הלכה למשה מסיני(מליקה 
)כיון דמדאורייתא לא מיחייב בנזירות אשתכח דקמייתי לריב"ח אר"ל הא קאכיל נבילה 

קסבר כר' יוסי בר' יהודה דאין , ומשני, חולין לעזרה וקא אכיל כהן נבילה(
)והלכך כיון דמה"ת לא בעי שחיטה לעוף מה"ת, וחולין בעזרה לאו דאורייתא, 

עיי"ש,  שחיטה לא חשיבא נבילה ולא מייתי חולין לעזרה דאיסור חולין בעזרה ליתיה לר' יוסי אלא מדרבנן(
ומבואר מזה דלריו"ח דהלכה היא בנזיר שפיר גם אשה מצווה 

בנה, ושפיר יש שחיטה לעוף מה"ת, ואפי"ה שפיר כי על חינוך 
מיטמא מייתי קרבן ציפרין ואכיל כהן מליקה, דהרי זה הלכה 
למשה מסיני שהאב מדיר את בנו בנזירות, אך לר"ל דס"ל 
דהאב מדיר את בנו בנזיר הוי רק מדרבנן כדי לחנכו במצות, 
משא"כ אשה דאינה מצווה על חינוך בנה, ועכצ"ל דאין 

 ה לעוף מה"ת.שחיט
 

ונמצא לפי"ז דהא אם גדול המצווה ועושה או דגדול מי שאינו 
ה"ת או אין מצווה ועושה, תליא בהאי דינא אי יש שחיטה לעוף מ

יש שחיטה לעוף מה"ת וקשה איך  י ס"לשחיטה לעוף מה"ת, דא
אפשר להביא קרבן נזיר על בנו והכהן יאכל ממליקה, ועכצ"ל 

יא בנזיר, ולפי"ז שפיר י"ל דגם האשה דנזירת בנו מה"ת דהלכה ה
מצווה בחינך בנה, והא דאינה מדרת את בנה בנזיר משום דכך 
נשנית ההלמ"ס, ולפי"ז שפיר י"ל כתי' הגמ' דזכות שתולה לה 
היינו דמקרין ומתניין בנייהו, משא"כ זכות דתורה אינה מגנת דהא 

מצווה ממי שאינו אינה מצווה ועושה, וגדול המצווה ועושה יותר 
אין שחיטה לעוף מה"ת, וא"כ שפיר י"ל  י ס"לועושה, משא"כ א

דמשו"ה מביא קרבן על נזירת בנו ואוכל הכהן ממליקה, משום 
דמה"ת שריא גם בלי שחיטה, ולעולם הא דאיש מדיר את בנו 
בנזיר הוי רק מדרבנן כדי לחנכו במצות, והא דאשה אינה מדרת 

וך, ועכצ"ל דאע"ג דאינה את בנה בנזיר משום דלא מיפקדא אחינ
מצווה ועושה אפי"ה זכות תולה לה, משום דגדול מי שאינו מצווה 

 ועושה יותר ממי שמצווה ועושה עכ"ד.
 

האדם שעשה עבירה וחזר בו ועשה ומעתה יבואר דברי המדרש, 
לכאורה האיך מהני תשובה ו תשובה הקב"ה מוחל לו כל עוונותיו,
דכל קיום  ו מחול, וצ"ל כיוןהלא מלך שמחל על כבודו אין כבוד

כיון העולם הוא על ידי שבני ישראל עוסקין ומקיימין את התורה 
ומינה דבדין הוא שבני ישראל דכן התנה הקב"ה במעשה בראשית, 

שהקב"ה ימחול על נחשבים כשותפים בבריאת העולם, ולכן ראוי 
כבודו בעבורם ומועיל להם תשובה, ולכאורה קשה האיך מהני 

יון דאי אפשר לקיים על ידי שליח, וע"כ דהמלאכים נבראו התנאי כ
"ל דהקרא ועוף יעופף וגו' אחר בריאת שמים, ומעתה צבראשון 

 דעוף ניתר בסימן אחד, )דף כ"ז:(חולין מסכת אתיא להא דדרשינן ב
ומינה דס"ל יש שחיטה לעוף מה"ת, ולפי"ז אמרינן דגדול המצווה 

ה, ולכך נקרא שבת הגדול ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועוש
 ודו"ק.

 hoilmoshe@gmail.com להערות: 

 כאן תוכלו להוריד גיליונות פרשת השבוע מידי שבוע:
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