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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם 
ועשיתם אתם ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד 

שור של ישראל שנגח ואיתא במדרש, אשר נשבע לאבתיך: 
שור של נכרי מהו שיהא חייב, כך שנו רבותינו שור של 
ישראל שנגח שור של נכרי פטור, ומאי טעמא, א"ר יוחנן, 

יר נכסיהם של גוים לישראל, דכתיב ראה ויתר גוים שהת
לפיכך שנו רבותינו שור של ישראל שנגח לשור של נכרי 
פטור, א"ר תנחום בן זכאי, אמר הקב"ה, ישראל וגוים 
בריותי הם, ומפני מה התרתי ממונם של גוים לישראל, 
מפני שאין לבם שוה, לפי שהן עובדין ע"ז וכופרין 

מרין את בהקב"ה, אבל ישראל שהן עובדין להקב"ה ומש
ה עקב התורה, שכרן מתוקן להם, ממה שקרינו והי

 הלכה זו לפרשתן.ע"כ, וצ"ב השייכות  תשמעון
 

להעיר בהא  )פרשת יתרו(עפימש"כ בספר חנוכת התורה והנבס"ד, 
דאמרינן שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, הרי איתא במדרש רבה 

קיו , מגיד דבריו ליעקב אלו הדברות, חוט(-)פרשה לפרשת משפטים 
לפי שאין מדותיו של הקב"ה ומשפטיו לישראל אלו המשפטים, 

מורה לאחרים לעשות והוא אינו  דםושר , מדת בדםושר כמדת ב
עושה כלום, והקב"ה אינו כן אלא מה שהוא עושה הוא אומר 

וכו'  )ולכן נקראו חוקיו ומשפטיו שכביכול הוא עצמו משמרן(לישראל לעשות ולשמור 
, בנוהג שבעולם )פ"א ה"ג(רושלמי ראש השנה עיי"ש, וכן איתא בי

, )הוא עצמו שאין גזירותיו אלא על אחרים(מלך בשר ודם גוזר גזירה, רצה מקיימה 
, )אלו הגוזרים אינן מקיימין אותה אלא אחרים מקיימין אותה(רצו אחרים מקיימים אותה 

אבל הקב"ה אינו כן, אלא גוזר גזירה ומקיימה תחילה, מאי טעמא, 
ו את משמרתי אני ה', אני הוא ששימרתי מצותיה של תורה ושמר

תחילה וכו' עיי"ש, הרי דהקב"ה מקיים מצות התורה, וא"כ כיון 
דהתורה הזהירה לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר וביומו תתן 
שכרו, האיך הקב"ה משהה שכר המצוות לעוה"ב, הא אית ביה 

, האומר )דף ק"י:( ב"ממסכת משום בל תלין, ותירץ לפי"מ דאיתא ב
לחבירו צא שכור לי פועלים, שניהן אין עוברין משום בל תלין, זה 

)ולא קרינא , וזה לפי שאין פעולתו אצלו )ולא קרינא שכיר גביה(לפי שלא שכרן 

וכו' עיי"ש, ולכן הואיל והתורה נמסרה לישראל ע"י  ביה פעולתו אתך(
ין, ושפיר משה דהיה שליח, על כן לא שייך בזה משום בל תל

  .נן שכר מצוה בהאי עלמא ליכא עכ"דאמרי
 

כששכרו דאמאי אינו עובר בבל תלין  ,הקשה )שם(והנה הריטב"א 
ותו, ותירץ והא בכה"ת קיי"ל דשלוחו של אדם כמ ,ע"י שליח

רק מילי, דאין כאן שום מעשה,  וההא הרש"ש דשכירות פועל ל

ובספר עיי"ש, ומילי לא מימסרי לשליח, ועל כן אין כאן שליחות 
עפי"ד  ,הוסיף לבאר )סוף הל' שכירות(זכור לאברהם בחידושי הרמב"ם 

דהא דקיי"ל מילי לא מימסרי לשליח היינו  ,)ח"א סי' קכ"ז(המהרי"ט 
אפילו לשליח ראשון, ולפי"ז דוקא לתרומה הוא דאתרבי שליחות 
מאתם גם אתם, כדאמרינן בריש האיש מקדש, אבל להקדש אין בו 

ות, שנראה לי הדברים שאם אמר אדם לחבירו צא דין שליח
והקדיש שור אחד משוריי אין בו דין הקדש, כיון דהקדש הוי מילי 
ומילי לא מימסרו לשליח, משא"כ תרומה חשיבא כמעשה כמבואר 

לפי"ז י"ל דה"נ לא מהני  ד"ה מיד עיי"ש, )דף נ"ט:(בתוס' קידושין 
 ולא מימסרי לשליח, שליחות לשכור פועל כיון דהו"ל מילי גרידא

 .ן גבי המשלח דלא שייך בכך שליחותו"ה לא שייך לא תליומש
 
מסכת במהא דאיתא  ,הנ"להאריכו בדברי מהרי"ט  האחרוניםו

אמר לשנים כתבו גט לאשתי דהם עצמם כותבים  ,)דף כ"ט.(גיטין 
 ומוסרים הגט אלא שאין יכולין לומר לאחרים שיכתבו את הגט

וכתב רשיז"ל שאין כח בדברים להיות רי לשליח, מילי לא מימסד
חוזרים ונמסרים לאחרים עיי"ש, מבואר דדוקא לענין שליח שני 

ה שליח ראשון מהני אפילו במ אאבל לשווי ,הוא דאמרינן הכי
 ,)סימן ז'(רים הלכות שלוחין שאינו אלא מילי, עיין במחנה אפ

 על המשניות רישובתוספת רע"א  ,)סי' קמ"ז(ובשו"ת נובי"ת חיור"ד 
 עיי"ש. )אות ל"ד(גיטין  פ"ד מסכת

 
די"ל דלכן ס"ל שכתב,  )סי' שכ"א(ועיין בשו"ת חת"ס חיור"ד 

למהרי"ט דמילי לא מימסרי אף לשליח ראשון, משום דלא ילפינן 
 ,שליחות אלא מקדשים וגירושין ותרומה ובכולהו איכא מעשה

עיי"ש, וכתב  אבל מילי גרידא לא אשכחן דיועיל בה שליחות וכו'
האומר  ,)דף ע"ב:(נדרים מסכת עוד שם די"ל דתליא בזה, דאיתא ב

ס כל נדרים שנודרת אשתי מכאן ועד שאבוא ממקום לאפוטרופו
פלוני הפר והפר לה יכול יהו מופרין, תלמוד לומר אישה יקימנו 
ואישה יפרנו דברי ר' יאשיה, אמר לו ר' יונתן מצינו בכל התורה 

דם כמותו עיי"ש, ולפי"ז י"ל דלכן לא מצי להפר כולה שלוחו של א
 .מימסרי לשליח ומינה ילפינן לכה"תע"י שליח משום דמילי לא 

 
די"ל  ,שכתב )דף רס"ה מדפה"ס(וראיתי בספר מים שאובים עמ"ס נדרים 

תליא אי אמרינן שני  דזה אי מילי מימסרי לשליח ראשון או לא,
ן מלמדין, דהנה בשו"ת מהר"י כאחד מלמדין או אי םכתובין הבאי

הקשה על שיטת המהרי"ט הנ"ל, מהא  )סי' כ"ז(אסאד חאבהע"ז 
וקראו לו הן ולא שלוחם עיי"ש,  )דף ק"א:(יבמות מסכת דאמרינן ב

ולשיטת המהרי"ט למ"ל קרא דלא מהני שליחות תיפ"ל משום 



 

 ב 

דהוי מילי ומילי לא מימסרי לשליח עכ"ק, ומעתה לפי"ז יש לנו 
דים דמילי לא מימסרי לשליח אף לשליח ראשון, א( שני לימו

מהפרת נדרים דאין הבעל עושה שליח משום דהוי מילי וכמ"ש 
החת"ס, ב( מחליצה דלא מהני שליחות משום דהוי מילי וכמש"כ 
בשו"ת מהרי"א אסאד, ומעתה שיטת המהרי"ט הוא רק למ"ד 
דשני כתובים הבכ"א מלמדין, שפיר יליף לה מהפרת נדרים 

חליצה דמילי לא מימסרי לשליח, משא"כ למ"ד דאין מלמדין ומ
לא ילפינן מהפרת נדרים ומחליצה דמילי לא מימסרי לשליח, 

 ואמרינן דאף במילי מהני שליחות עכ"פ לשליח ראשון, עיי"ש.
וידוע פלוגתת הראשונים אי ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא או 

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

 )דף ע"ג.(קידושין מסכת דספק מה"ת מותר, יליף לה מדאמרינן ב
דספק ממזר מותר וגלי שם קרא דספק מותר בכ"מ, והקשה הפר"ח 

 דהרי שם אמרינן דאיכא תרי קראי חד להתיר )יור"ד סי' ק"י בכללי ס"ס כלל א'(
ממזר 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 
דמכאן ילפינן דספיקא לקולא לכה"ת, א"כ הא הוי שני כתובים 

דספק מותר מה"ת דקיי"ל דאין מלמדין עיי"ש, הרי דמאן דס"ל 
ע"כ דס"ל דב' כתובים הבאין כאחד מלמדין, ומאן דס"ל דספק 
אסור מה"ת ע"כ דס"ל דב' כתובים הבכ"א אין מלמדין, דלכך 
כתבה התורה ב' כתובים להתיר בממזר בכל גווני, ומזה נדע 

 דבשאר דוכתי בספיקא אזלינן לחומרא.
 

ור של כנעני שור של ישראל שנגח ש ,)דף ל"ז:(ב"ק מסכת ואיתא ב
פטור, ושל כנעני שנגח לשור של ישראל בין תם בין מועד משלם 

, ממה נפשך אי רעהו דוקא דכנעני כי )דף ל"ח.(נזק שלם, ופריך הגמ' 
נגח דישראל נמי ליפטר, ואי רעהו לאו דוקא אפילו דישראל כי נגח 

אמר קרא עמד וימודד ארץ ראה ויתר  ,דכנעני נחייב, א"ר אבהו
שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח כיון שלא קיימו עמד  גוים, ראה

 והתיר ממונן לישראל, ר' יוחנן אמר מהכא הופיע מהר פארן
  .מפארן הופיע ממונם לישראל עיי"ש

 
משמע דוקא בענין זה שנגח שור שלנו שור  )ד"ה עמד(וכתבו התוס' 

שלהם, ולמ"ד גזל עכו"ם אסור ניחא אבל למ"ד מותר קשה עיי"ש, 
ן במהרש"ל והמהרש"א ומהר"ם מש"כ בגירסת התוס', אך ועיי

פשטות דבריהם משמע דממעטינן רק לענין תשלומי נזקין ולא 
בהא  )דף י"ט. מדפי הרי"ף(לענין שאר גזל עכו"ם, וכ"כ הנימוקי יוסף 

דעמד והתיר וכו' דרק לענין נזקין דסברא היא אבל לשאר גזל 
 .אסור עיי"ש

 
א בשם ר"פ, ואם תאמר מאי איריא ועיין בשיטה מקובצת שהבי

עכו"ם אסור למא נמי, יש לומר דאית ליה דגזל בנגיחות אפילו בע
מוחשב עם קונהו, והלכך על כרחך האי קרא לענין נזקין קאמר 
דסברא היא שיהא מותר בכהאי גונא עיי"ש, ובשיטה מקובצת על 
הגליון הביא מרבנו יהונתן שכתב וז"ל, עמד והתיר ממונם 

כלומר ראה שאכזרים ולב רע להם וחשודים על כל שהן  לישראל
מצווין משבע מצות וכש"כ שאינן מצירים בצרת אחיהם לפיכך 

 קנסם הכתוב כדי שישמרו שווריהן עכ"ל.
 

שכתב וז"ל, שור של ישראל  ה"ה(-)פ"חועיין ברמב"ם בהל' נזקי ממון 
שנגח שור של נכרי בין תם בין מועד פטור, לפי שאין הגוים 

ייבים את האדם על בהמתו שהזיקה והרי אנו דנין להם כדיניהן, מח
ושור של נכרי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק 
שלם, קנס הוא זה לגוים, לפי שאינן זהירין במצות אינן מסלקין 
הזיקן, ואם לא תחייב אותם על נזקי בהמתן אין משמרין אותה 

דהותר ממונן רק לענין תשלומי  ומפסידין ממון הבריות עכ"ל, הרי
 נזקין בלבד.

 
ס"ל דמהך דרשא דהתיר  )דף נ"ז.(עמ"ס סנהדרין  ואך הר"ן בחידושי

)סי' ממונם לישראל ילפינן דגזל עכו"ם מותר, וכ"ה שיטת היראים 

דהותר  )פ"ד(עיי"ש, וכן נקט בפשטות בכפתור ופרח  רנ"ה עמוד הדיינים(
שם לחלק בין מטלטלין ממונם לגמרי לישראל, אלא שמחדש 

 )ס"ק ס"א(ערלא וקרקע עיי"ש, ועיי"ש בפרחי ציון מהגאון מהרי"פ פ
, מבואר מזה דהתוס' והרמב"ם והנימוקי יוסף שהאריך בזה עיי"ש
ו, ושיטת ד בנזיקין, אבל גזל עכו"ם לא הותרס"ל דזהו דין מיוח
דהדין הוא אינו דוקא בנזיקין, אלא אף גזל  ,הר"ן והיראים הוא

 ו"ם הותר מהאי טעמא.עכ
 

ר, דאיתא במסכת סוכה אסוורה יש להביא ראיה דגזל עכו"ם ולכא
דכתיב ולקחתם  )דף מ"ג.(דלולב הגזול פסול, והטעם איתא  )דף כ"ט:(

לכם ביום הראשון וגו', משלכם להוציא את השאול ואת הגזול, 
דלמ"ל קרא דאינו יוצא בגזול, תיפ"ל דאינו  )דף ל.(והקשו בתוס' 

 )חאו"ח סי' כ"ז(ובשו"ת חלקת יואב צא משום דהו"ל מצהב"ע עכ"ק, יו
כתב לתרץ, דלכאורה קשה למה אמרינן דהוי מצהב"ע, ולא נימא 
דרשאי לגזול משום דאמרינן עדל"ת, אך זה טעות משום דהוי 
עבירה שבין אדם לחבירו, ובעבירה שבין אדם לחבירו לא אמרינן 

עדל"ת וכמש"כ השאג"א עדל"ת, דרק בעבירה לשמים אמרינן 
בסוף הל' מצה, אולם כ"ז ניחא רק בסוכה גזולה מישראל, דבזה 
י"ל דכיון דהוא עבירה שבין אדם לחבירו לא אמרינן עדל"ת והוי 
מצהב"ע, משא"כ בסוכה גזולה מעכו"ם, לפימ"ש בשו"ת חכ"צ 

דהאיסור דגזל עכו"ם אינו מצד עצמו רק משום שלא נרגיל  )סי' כ"ו(
ות רעות ונבוא לגזול גם מישראל, וא"כ זה לא הוי עצמנו במד

עבירה שבין אדם לחבירו, כיון דמצד העכו"ם אין בו איסור, ושוב 
אמרינן עדל"ת וליכא בזה מצהב"ע, ולפי"ז משום דהוי מצהב"ע 
הוי אמרינן דיצא, ולכן צריך הקרא דלכם לומר דעכ"ז לא יצא 

 ר. , הרי לן דגזל עכו"ם אסומשום דל"ה לכם עכ"ד
 

יש לתרץ קו' התוס' דאמנם אין ראיה מכאן דגזל עכו"ם אסור, 
דהקרא אתא לספק גזל, לשיטת  )ב"ק דף ס"ו(כמ"ש בספר ים התלמוד 

דנודע מש"כ החוו"ד הרמב"ם דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, 
דהרמב"ם הוציא דינו דספיקא דאורייתא מה"ת  )קונטרס בית הספק(

מבואר דהתורה לא דיברה רק מוודאי  , ושם)דף כ"ט:(לקולא מסוטה 
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ולא מספק, וא"כ שאני בין היכא דכתיב קום ועשה לשב ואל 
תעשה, דבכל לאווין משמעות הקרא איסור וודאי לא תאכל אבל 
ספק יאכל, ובקום ועשה הוא להיפוך, דעשיית המצוה יהיה בסוג 
וודאי ולא בסוג ספק, ולפי"ז במ"ע מודה הרמב"ם דספיקא 

וא"כ הו"א דיוצא בספק גזל, דמצהב"ע ליכא כיון ד, לחומרא עכ"
דבספיקא אזלינן לקולא, ולכן צריך קרא דלכם דבעינן שיהא ודאי 

אמנם זה א"ש לשיטת הרמב"ם שלו ובספק גזל אין יוצאין עיי"ש, 
דס"ל דספיקא דאורייתא לקולא, משא"כ לשיטת הרשב"א דספיקא 

ספיקא דאורייתא דאורייתא לחומרא ל"ש לתרץ כן, ומעתה א"א ד
 .ם מותרמה"ת לקולא שפיר י"ל דגזל עכו"

 
ואת החקים ואת את המצוה  ובסוף פרשת ואתחנן כתיב ושמרת

ם לעשותם, ודרשו חז"ל במסכת ואשר אנכי מצוך היהמשפטים 
היום לעשותם ולמחר לעולם הבא לקבל שכרם עיי"ש,  ,)דף ד:(ע"ז 

שמעון וגו' א מיד נאמר אח"כ והיה עקב תדהל ,והקשו המפ'
ך ופרי נטואהבך וברכך והרבך וברך פרי ב אתםושמרתם ועשיתם 

וגו', הרי שיקבלו שכר המצוות דגנך ותירשך ויצהרך אדמתך 
בעולם הזה, וכמה מפרשי התורה כתבו דלכן נאמר והיה עקב לשון 
סוף שעיקר שכר המצוות ינתן רק באחרית ימיו לעולם הבא אבל 

, ויש יםרל הטועיין ברמב"ן ובע בעולם הזה ליכא שכר מצוה
שכתבו ליישב דאה"נ דלכן אמר הכתוב ושמר ה' אלקיך לך את 
הברית וגו', דיעוד ההבטחות האמורין בעולם הזה הוא בזכות 
ברית האבות עיין בחזקוני ופני דוד להחיד"א, ועכ"פ מבואר מהנך 

 קראי דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא.
 

ר מצוה וכח מכאן דשכדמומעתה מבואר דברי המדרש, דכיון 
ה עובר על לא תלין, עלמא ליכא, ולכאורה קשה הא הקב" בהאי

וצ"ל כיון דהתורה ניתן על ידי שליח ליכא הלאו דלא תלין, ולא 
אמרינן שלוחו של אדם כמותו, כיון דהוי מילי ומילי לא מימסרי 

, ומינה דאפילו לשליח ראשון לא מהני משום דס"ל שני לשליח
כאחד מלמדין, ולפי"ז ס"ל ספיקא לקולא, וי"ל  םכתובים הבאי

דלכן צריכין קרא דלכם וי"ל דגזל עכו"ם מותר, ומעתה הא דאמרינן 
דשור של ישראל שנגח שור של נכרי פטור אינו דין מיוחד רק לגבי 

 ודו"ק. אלא כל ממונם הותר, ולכן הביא הך הלכה כאןנזיקין, 
 
 

**** 
 

מרתם והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וש
ועשיתם אתם ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד 

הלכה, אדם  א(-)פרשה גואיתא במד"ר  אשר נשבע לאבתיך:
מישראל שיש לו מנורה שעשויה פרקים פרקים מהו 
לטלטלה בשבת, כך שנו חכמים, המרכיב קני מנורה 
בשבת חייב חטאת, ומשום מה מחייב, א"ר אבהו בשם ר' 

ורה בשבת כאדם שבונה בשבת, יוחנן, המרכיב את המנ
עיי"ש, ותמוה שייכות הלכה זו  ומי שהוא בונה בשבת חייב

 לפרשתן.

 )גליון צ"ו(עפימש"כ השפע חיים זצ"ל בגליון ישראל סבא והנבס"ד, 
דבספר מאיר נתיבים מביא בשם מפרשים לבאר דברי המדרש, 

לפרש הכתוב והיה עקב תשמעון, דהכתוב בא לרמז על איסור 
ן בשבת, וזהו והיה עקב תשמעון רצ"ל שתשמרו המצוות תחומי

שהוא בעקב בהליכת הרגלים שלא ילכו יותר מתחום שבת, וחזינן 
, ובישמח משה מבאר עפי"מ דאיתא מכאן דתחומין מה"ת עיי"ש

קיים אברהם אבינו כל התורה כולה אפילו  ,)דף כ"ח:(במסכת יומא 
והגר"א בספר  עירובי תבשילין שנאמר עקב אשר שמעת בקולי,

קול אליהו כתב דגרסינן אפילו עירובי תחומין, ודרשינן עקב אשר 
 ביו, והוא תחומין עיי"ש.המצות שהולך בעק שמעת, דקיים

 
הנודע ביהודה בנדון  חולק על ()סי' ע"בבשו"ת חת"ס חאו"ח והנה 

ל בשבת, והוכיח דאין בנשיאותו איסור דאורייתא, נשיאת פארסא
, ובריש פרק )סוף הלכה ב'(סכת שבת פרק כלל גדול י במכיון דבירושלמ

ן לשעה הוי בנין או לא, דאמרינן נחלקו אמוראים אי בני הבונה,
ן קרשים על גבי אדנים, שהיו נותני ,מה בנין היה במשכן ,התם

מכיון שהיו  , א"ר יוסיחייב(יהא )בנין הקרשים ואמאי ופריך ולאו לשעה היתה 
, )שהרי לא ידעו אימתי יסעו( לעולם ר כמי שהואל פי הדיבוע נוסעים וחונים

, מכיון שהבטיחן בוןר'  וסי בייז בנין לשעה לאו בנין, א"ר ולפי"
ידעו שלא יהיה הבנין לעולם )י שהוא לשעה הקב"ה שהוא מכניסן לארץ כמ

)זאת אומרת אפילו בנין לשעה הוי הדא אמרה בנין לשעה בנין  ,, ומשניוהדקל"ד(

)זאת אומרת אפילו בנין מן הצד שמיה בנין הדא אמרה אפילו מן הצד , (בנין וחייב עליה

י בנין, אך ולפי"ז בנין לשעה נמי הו, לא הוו בנין ממש( וחייב שהרי העמדת הקרשים
דאמר גבי  ,)דף ל"א:(במסכת שבת  כיון דאשכחן סתמא דתלמודא

י ה' יחנו כמקומו ל פסותר על מנת לבנות במקומו דכיון דכתיב ע
וא"כ מוכח דבנין  ,ש"מ דקיי"ל הכי ,ולא דחי ליה הש"ס ,דמי

 לשעה לא הוי בנין עכ"ד החת"ס.
 

כתב להיפך, דהרי במסכת  ()מצוה ל"ב מלאכה כ"האך בספר מנחת סולת 
אמרו דקשירה במשכן היכן הוי, אמר רבא שכן  )דף ע"ד:(שבת 

על מנת להתיר הוא,  קושרין ביתדות אהלים, ופריך ההוא קושר
ל מדכתיב ע , ולמה לא משני כדמשני בירושלמיהר הש"ס מזוחוז

, ע"כ מוכח דהש"ס דהיה עפ"י הדיבור הוי כמו לעולם י ה' יחנופ
שלנו ס"ל דאף עפ"י הדיבור לא הוי כמו בנין לעולם, ובמשכן 

 שפיר היתה בנין לשעה, ואה"נ דבנין לשעה נמי הוי בנין.
 

, דאיתא דף נ"ה:()בין אך הביא המנחת סולת ממה דאיתא במסכת עירו
שם, איך יצאו ישראל לפנות חוץ למחנה הלא יושבי צריפין אין 

יחנו ה' י ל פכיון דכתיב עמודדין להם אלא מפתח בתיהם, ומשני, 
)וברש"י ד"ה כיון חשובה חנייתן להיות  , כמאן דקביע ליה דמיועל פי ה' יסעו 

מרה חנייתן הש"ס שלנו לקבע מטעם דנא ושבו, הרי דחנידונית קבע(
 .כדברי החת"ס הנ"לא"כ ראינו דהש"ס סובר ו ,עפ"י הדיבור

 
דכבר הרגישו שם, מה פריך הא לרוב הפוסקים גם  אך כתב,

דבעירובין ס"ל הש"ס תחומין י"ב מיל לא הוי דאורייתא, וצ"ל, 
ולכן ע"כ ס"ל דאיכא חשיבות בזה שחנו  ,כמ"ד תחומין דאורייתא

היכא נפקא דתחומין דאורייתא, עפ"י הדיבור, דאי לאו הכי מ
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כמ"ד תחומין דרבנן, ולכן לא  משא"כ במסכת שבת ס"ל להש"ס
עיא ליישב דאיכא חשיבות בזה שחנו עפ"י הדיבור דלא מיבעי מיב

ג"כ הוי בנין  לילף גבי תחומין, ושפיר אפשר לומר דאף בנין לשעה
 יי"ש.עכ"ד המנחת סולת ע

 
שית התוס' במסכת שבת ולפי"ז כתב השפע חיים זצ"ל ליישב קו

שהקשו דבמסכת שבת אמרינן דמנורה  )דף כ"ב.(ובמסכת ביצה  )דף מ"ו.(
של חוליות בין גדולה בין קטנה אסור להחזירה בשבת, ובמסכת 

דב"ש  ,ביצה אמרינן דבמנורה של חוליות עסקינן דמחזי כבונה
אלמא דלב"ה שרי  ,סברי יש בנין בכלים וב"ה סברי אין בנין בכלים

  מנורה של חוליות עיי"ש מה שתירצו.זיר להח
 

איתא, קני המנורה למה  ה"א(-)פ"יבלמי מסכת שבת דבירוש ,אך אפ"ל
פטור מפני שהוא  חייב משום בונה, קנה של ציידין למה הוא

התיבון הרי החופר בחולות הרי מלמעלן למטה , מלמעלן למטן
שהות, יודן כאן לשעה כאן ל הוא, ואת אמר חייב, א"ר שמואל בר

ועיי"ש בקרבן עדה ופני משה דבקנה של ציידין מיירי לשעה 
ומשו"ה פטור, אבל בחופר בחולות שנשאר שם זמן רב חייב 

לפי תירוצא דר' שמואל בר יודן אין ולכאורה יש להסתפק עיי"ש, 
אנו צריכין לומר דטעם הפטור משום דהוא מלמעלן למטן אלא 

הוי בנין ומותר גם  דלא שייך בנין רק לשהות, אבל לשעה לא
למעלן מלמטן למעלן כדרך בנין, או דנימא דמדנקט משום שהוא מ

משמע גם בבנין לשעה לא הותר רק באופן זה דלא הוי דרך  ,למטן
בנין, אבל מלמטן למעלן אסור גם בבנין לשעה, וזה תליא 

 במחלוקת הנ"ל אי בנין לשעה הוי בנין או לא.
 

שבת מיירי מסכת בלחלק, דיש ד ,ולפי"ז יתורץ קושית התוס'
ן אסור, אבל ולכ ממנורה של חוליות העשויה להשאר כך לעולם

זמן קצת  לעלשעה להעמידה שעשויה חוליות יירי צה מבמסכת בי
ראיה דאמרינן , ובירושלמי הנ"ל כעין קנה של ציידין לחזור ולפרקוו

שם בביצה דמחזי כבונה, ולמה לא אמר משום בונה כדנקט ג"כ שם 
דלב"ש כיון  למי, אלא משום דמיירי רק לשעה, ובזה פליגי,בירוש

א"כ כשהוא בקביעות יש חיוב מה"ת, גזרו גם יש בנין בכלים ד
כשהוא עשוי רק לצורך שעה, ולב"ה כיון דאין בנין בכלים גם 

 כשנעשו להיות כך בקביעות לכך כשהוא לשעה מותר לכתחלה.
 
פרקים, פרקים  נקט שיש לו מנורה שעשויהמדרש דהנה כאן בו 

ולא נקט סתם מנורה של חוליות כדנקטו בגמ', יש לדייק דהשאלה 
היתה שעשאו לצורך שעה כך, וע"ז תסוב השאלה אם מותר 
להחזירה בשבת, א"כ מובן היטב שייכות שאלה זו לכאן, דכיון 
דמלשון והיה עקב תשמעון מוכח דתחומין דאורייתא, א"כ בע"כ 

ל, א"כ שואל אם מנורה העשויה בנין לשעה לא הוי בנין וכנ"
פרקים לבנותו ולפרקו בכל עת והוי בנין לשעה אם מותר בשבת או 

  עכ"ד השפע חיים זצ"ל.  לא,
 

ועפי"ז יש לומר באופן אחר, דלכאורה יש להביא ראיה דבנין 
עפימש"כ רשיז"ל עה"פ אך את שבתותי לשעה לא הוי בנין, 

בזריזות המלאכה, שבת  תשמורו, אף על פי שתהיו רדופין וזריזין
אל תדחה מפניה, כל אכין ורקין מיעוטין למעט שבת ממלאכת 

, דבנין המשכן אינו דוחה שבתהמשכן, והקשו המפ' דלמ"ל קרא 
תיפ"ל דבלא"ה לא דחי, כיון דמצות מלאכת המשכן אינו אלא 
 עשה, ושבת הוי ל"ת ועשה, ואין עשה דוחה לתו"ע עכ"ק,

א ן המשכן היתה בנין לשעה, וסד"א דיהובפשיטות י"ל, דכיון דבני
דבנין לשעה לא הוי בנין, קמ"ל מותר בנין המשכן אף בשבת כיון 

קרא דאסור לבנות המשכן בשבת, כיון דהיתה עפ"י הדיבור כמאן 
 דקביע דמי.

 
אך יש לתרץ קושית המפ' הנ"ל דלמ"ל קרא דאינו דוחה שבת 

)דף שבת מסכת לפי"ד המהר"ם לובלין בתיפ"ל דשבת הוי לתו"ע, 

ד"ה האי, דשבת לא הוי עשה ול"ת רק ל"ת שיש בו כרת  קל"ב:(
שכתב דזה תליא  )סי' ל"ו בשו"ה(עיי"ש, ועיין בשו"ת בית יצחק חאו"ח 

דלחד מ"ד שבתון אתיא לשבות  )דף קי"ד:(שבת מסכת בפלוגתא ב
בקניבת ירק ולדידיה ליכא עשה בשבת, ולאידך מ"ד מפורש שם 

 לעבור עליה בעשה ול"ת עיי"ש.דשבתון למלאכה ו
 

והנה המפ' הביאו ראיה לדברי המהר"ם מהא דאיתא בירושלמי 
במתניתין, ר' יוסי אומר יו"ט הראשון של חג שחל  )פ"ג הי"א(סוכה 

להיות בשבת שכח והוציא את הלולב לרשות הרבים פטור מפני 
שהוציאו ברשות, ואיתא בגמ' חברייא אמרין דברי ר' יוסי שמצות 

ה דוחה למצוה בלא תעשה עיי"ש, מבואר דשבת ל"ה רק ל"ת, עש
שכתב כדברי הירושלמי דבלולב טעה  )פ"א מ"א(ועיין בתויו"ט שבת 

בדבר מצוה פטור משום עדל"ת עיי"ש, אך עיין בשו"ת בית 
ד"ה ועוד היה נ"ל שכתב, דבהוצאה ליכא  )סי' שמ"ט(שערים חאו"ח 

)דף שבת מסכת בתוס'  עשה דשבתון, דמלאכה גרועה הוא כמבואר

ד"ה יציאות וכו', וא"כ אין  )דף ב.(שבועות מסכת ד"ה פשט, וב ב.(
 ראיה מירושלמי הנ"ל. 

 
, שכתב מטעמא אחרינא )סי' ד' אות ג'(ועיין בספר חמדת ישראל ח"ב 

 )דף נ"א:(דבהוצאה ליכא איסור עשה, לפימש"כ הפני יהושע שבת 
דהוי מלאכה גרועה דעשה דשביתת בהמתו ליכא בהוצאה משום 

עיי"ש, א"כ י"ל דה"ה דעשה דשבתון ליכא, לפימש"כ הרשב"א 
בשם מורו הרב ז"ל דבלאו דמחמר ליכא עשה  )דף ו:(יבמות מסכת ב

דשבתון, דל"ש עשה דשבתון כ"א מה דהוא בכלל ל"ת כל מלאכה 
עיי"ש, וא"כ י"ל ה"ה במלאכת הוצאה כיון דאינו בכלל ל"ת כל 

 דשבתון עיי"ש. מלאכה ל"ש גביה עשה
 

פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו  )דף ב.(שבת מסכת ואיתא ב
של בעל הבית או שנטל מתוכה והוציא העני חייב ובעל הבית 
פטור, פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני או 
שנטל מתוכה והכניס בעל הבית חייב והעני פטור, ובתוס' ד"ה 

מא לר"י אמאי צריך למתני תרתי דעני פשט כתבו וז"ל, תי
ודבעה"ב, ונראה לר"י דאיצטריך לאשמעינן משום דהוצאה 
מלאכה גרועה היא, דמה לי מוציא מרה"י לרה"ר מה לי מוציא 
מרה"י לרה"י, ולא הוה גמרינן הוצאה דעני מבעה"ב ולא בעה"ב 



 

 ה 

מעני, ותדע מדאיצטריך תרי קראי בהוצאה כדנפקא לן בריש 
 )דף י"ז:(עירובין מסכת מויכלא העם מהביא, ובסופ"ק ד צ"ו:()דף הזורק 

נפקא לן מקרא אחרינא דדרשינן אל יצא איש ממקומו אל יוציא, 
והיינו משום דהוצאה הוה מלאכה גרועה, ואיצטריך תרווייהו חד 

 לעני וחד לעשיר עיי"ש.
 

הביא  )דרוש לסיום הש"ס דף ב. מדפה"ס(ובספר בית ישראל על תרי"ג מצות 
מכת"י הרה"ג מו"ה יוזפא מחבר ספר יד יוסף שכתב וז"ל, ולפי"ז 
נאמר דמסברא הוצאה דומה לשאר מלאכות, ומדכתיב שני כתובים 
ילפינן דהוצאה הוה מלאכה גרועה, וא"כ ר"ע דס"ל תחומין 

מסכת ל יצא איש ממקומו עיין דאורייתא ויליף לה מקרא דא
א"כ לדידיה ליכא אלא חד קרא להוצאה, ולדידיה  )דף נ"א.(עירובין 

 הוצאה דומה לשאר כל מלאכות עכ"ד.
 

)שגופי מלאכות מתחלקים לחטאות חילוק מלאכות  )דף ע.(שבת מסכת ואיתא ב

מנלן, אמר שמואל אמר קרא מחלליה מות יומת  ואעפ"י שבהעלם אחד(
, התורה רבתה מיתות הרבה על חילול אחד, ופריך הגמ' ה()מיתות הרב

האי במזיד כתיב, ומשני אם אינו ענין לעושה במזיד דכתיב כל 
העושה בו מלאכה יומת, תנהו ענין לעושה בשוגג ומאי יומת, יומת 

  .ומזה ידעינן חילוק מלאכות עיי"ש )לאפושי קרבנות(בממון 
 

שה דלמא האי מות יומת אתא הק )דף ה: מדפה"ס(ובספר הדרת מרדכי 
גבי רוצח שאתה יכול  )דף מ"ו.(סנהדרין מסכת למזיד ולהא דדרשינן ב

להמיתו בכל מיתה שאתה יכול, וצ"ל דס"ל לשמואל דלא דברה 
תורה כלבנ"א, וא"כ לא היה להתורה למיכתב כל העושה בו 
מלאכה יומת דהא ידעינן ממחלליה, והדרשא שאתה יכול להמיתו 

מיתורא דיומת, דהא ל"א דברה תורה כלבנ"א, אלא  הוה ידעינן
ודאי דאתא לשוגג לרבות חילוק מלאכות, אבל א"א דברה תורה 

מהא  )דף צ"ז:(שבת מסכת כלבנ"א ילפינן חילוק מלאכות כדאיתא ב
דרבי שנאמר דברים הדברים אלו ל"ט מלאכות שבתורה ואתיא 

 לחילוק מלאכות עיי"ש. 
 

יב דוקא ל"ט, משמע דוקא ולא אבל הגרע"א הקשה כיון דכת
מחייבינן אתולדה במקום אב, ובאמת מסקנת הגמרא שם 
דמחייבינן אתולדה במקום אב, וצ"ל דבאמת לא ממעטינן תולדה 
במקום אב, רק דהתורה ממעטת דדוקא בשבת שיש ל"ט מלאכות 
אז יש חילוק מלאכות, משא"כ ביוהכ"פ דאין עירוב והוצאה 

א"כ אין ביוהכ"פ כ"א ל"ח  )דף ס"ו:(מא יומסכת ליוהכ"פ כמבואר ב
נ"י במתני' פביוהכ"פ חילוק מלאכות, וכמש"כ ה מלאכות, ואין

דכלל גדול אמרו בשבת, דדוקא בשבת יש חילוק מלאכות ולא 
ביוהכ"פ, והא דאמרינן דאין עירוב והוצאה ליוהכ"פ ילפינן 

מקרא דעתי אפילו בשבת, אמר רפרם זאת אומרת  )שם(יומא מסכת ב
ין עירוב והוצאה ליוהכ"פ עיי"ש, ובאמת מנ"ל זה דלמא קרא א

דעתי אתא להורות תחומין, דאעירוב והוצאה לא צריך קרא לשבת 
דמיוהכ"פ ידעינן רק אתחומין דקילא דאין חייבין מיתה עליו 
וביוהכ"פ ליכא תחומין דקילא, אבל בשבת יש תחומין הו"א דלא 

תי אפילו בשבת, לחלל הוצאה ותחומין בשבת קמ"ל קרא דע

ועכצ"ל דתחומין דרבנן וע"כ אתא לעירוב והוצאה משום דאינו 
ביוהכ"פ וכהוכחת רפרם עכ"ד, מבואר מזה דמאן דס"ל דברה 
תורה כלבנ"א א"כ מנ"ל חילוק מלאכות, דמשמואל לא ידעינן זה 
ובע"כ מקרא דרבי אלה הדברים ולמה דוקא ל"ט דהא מחייבינן 

דאתא למעט יוהכ"פ אלמא אין עירוב אתולדה במקום אב, ועכצ"ל 
והוצאה ליוהכ"פ, ומנ"ל דאין עירוב והוצאה ביוהכ"פ וע"כ 
תחומין דרבנן, אבל אי תחומין דאורייתא שוב א"א ללמוד מאלה 

 הדברים וע"כ דיליף משמואל וע"כ דלא דברה תורה כלבנ"א. 
 

מעקב כיון דכתיב והיה עקב תשמעון, וובזה יבואר המדרש, ד
הוצאה ל"ה מלאכה גרועה, וי"ל  ולפי"ז, ומין דאורייתאמוכח דתח

אך את שבתותי צריכין קרא לכן "ת לחוד, ודשבת ל"ה רק ל
, וי"ל דבנין לשעה הוי בנין, תשמורו דבנין המשכן אינו דוחה שבת

ר לשאול לגבי מנורה העשויה פרקים לבנותו ולפרקו ולכן אתעור
 ודו"ק.  להחזירו בשבת בכל עת, מהו

 
*** 

 
נך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון ויע

מכאן  )מובא במשען המים ובכתב סופר(ואיתא במדרש  אבתיך וגו':
 ע"כ והוא פלאי.  שהנשים מדליקות נר של שבת

 
והנבס"ד, דהנה בספר אשל אברהם עה"ת הביא מה דהמפ' הקשו 
דמדוע לא הזכיר משרע"ה גם את החסד שהקב"ה נתן להם את 

שה עמם כמו שהולך ומונה את המן ויתר חסדי השם אשר עהבאר, 
הוא בכלל אכילה, א"כ אין צריך  הבמדבר, ותירצו דכיון דשתי

 להזכיר בפרטות את הבאר, ונכלל במה שהזכיר את המן עכ"ד.
 

)פרק ג' ' שבועות בכלל אכילה, איתא בירושלמי מס הוהנה הא דשתי

שר לא אכלתי באוני ממנו מהא דכתיב בוידוי מע נן להדילפי הלכה ב'(
מר קרא לא "אכלתי" ולמה א הוהרי קיי"ל דאונן אסור אפי' בשתי

  בכלל אכילה עיי"ש, וכ' בס' עבודת הלוים  האלא ודאי דשתי
מ"ד מהך קרא הוא רק ל נןדהא דילפי )דף כ"ג.(ס שבועות עמ"

 הדמנ"ל ללמוד דשתי ייןעל שדדרשינן טעמא דקרא, דבאמת י
אמר קרא לא  לאונן, ולכן הבאמת מותר שתי בכלל אכילה, דילמא

בכלל אכילה, וצ"ל דכיון דהטעם שאסור  האכלתי, ומהיכ"ת דשתי
דהוא  )מצוה תר"ח(לאונן לאכול מעשר וקדשים איתא בס' החינוך 

בשמחה, וא"א לאונן  הום שאכילת מעשר וקדשים צריך שיהימש
ם , דגהלו לאכול, וטעם זה שייך גם בשתי לשמוח ולכן אסור

השתיה צריך שיהיה בשמחה, וא"כ זה ודאי דשתיה ג"כ אסור, 
     ואעפי"כ אמר קרא "לא אכלתי" וע"כ דשתיה בלל אכילה, 

רח דשתיה אסור, אמנם כ"ז אי דרשינן טעמא דקרא ולכן מוכ
ד דלא דרשינן בכלל אכילה, משא"כ למ" הדשתי נןושפיר ילפי

ולכן אמר , מותר לאונן הדלעולם י"ל דשתי הטעמא דקרא, אין ראי
עיי"ש,  בכלל אכילה עכ"ד הדשתי הקרא לא אכלתי, ואין ראי

הוא בכלל אכילה הוא רק למ"ד  העכ"פ מבואר מזה דהא דשתי
 דדרשינן טעמא דקרא.



 

 ו 

)עושין מים לגינה  )פותחין(, תנו רבנן, פותקין )דף י"ח.(ואיתא במסכת שבת 

והולכת כל  ערב שבת עם חשיכה ומתמלאת נגר קטן משפת המעין לגינה(
)וכל שכן היום כולו וכו', אבל אין נותנין חטין לתוך הריחים של מים 

, אלא בכדי שיטחנו מבעוד ברחיים של יד ושל חמור דאדם מצווה על שביתת בהמתו(
)ואוושא מילתא בשבת ואיכא יום, מאי טעמא, אמר רבה מפני שמשמעת קול 

כלים, דתניא , אמר ליה רב יוסף ולימא מר משום שביתת זילותא(
)דכתיב לעיל מינה ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו לרבות שביתת כלים 

וכו', והשתא דאמר רב אושעיא אמר רב אסי  למען ינוח שורך וחמורך וגו'(
מאן תנא שביתת כלים דאורייתא בית שמאי ולא בית הלל, לב"ש 
בין קעביד מעשה בין דלא קעביד מעשה אסור, לבית הלל אע"ג 

 עשה שרי וכו' עיי"ש.דקעביד מ
 

ובתוס' ובחידושי הרשב"א נתחבטו לבאר מפני מה פשיטא ליה 
לרב אושעיא דרק בית שמאי אית להו דין שביתת כלים משא"כ 

כתב לבאר, דהנה ברש"י  )פרשת משפטים(בית הלל עיי"ש, ובפרדס דוד 
, ובכל אשר אמרתי אליכם י"ג(-)פרשה כ"געה"ת פרשת משפטים 

, לעשות כל מצות עשה באזהרה שכל שמירה תשמרו כתב וז"ל
בתורה אזהרה היא במקום לאו עיי"ש, מבואר מזה דהוסיף הכתוב 
אזהרת לא תעשה על קיום מ"ע שיהא במ"ע גם ל"ת מלבד חיוב 
העשה שבו, ובחזקוני כתב, דמאי טעמא ניחא הא דאמרינן עשה 
 דוחה ל"ת, לפי שבכל עשה יש בו גם ל"ת, וכיון דמ"ע הו"ל עשה

 ול"ת, עדיף מל"ת גרידא ודחי לה עיי"ש.
 

, תנו רבנן, שתי שנים ומחצה נחלקו )דף י"ג:(ואיתא במסכת עירובין 
בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר 
משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא, 

וכו' עיי"ש,  נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא
, דמה שאמרו )בחידושי אגדות(ונודע מש"כ המהרש"א סוף מסכת מכות 

נמנו היינו שמנו את המצוות וראו שהל"ת מרובין מהעשין ונמצא 
דהו"ל קרוב להפסד ורחוק מן השכר, על כן גמרו לומר דנוח לו 
שלא נברא עיי"ש, אך אי אמרינן דבכל מצות עשה יש עליה גם 

ו"ל מנין המצוות אצל העשין סך תצ"ו מצוות אזהרת ל"ת, א"כ ה
 שהן מרובין משס"ה ל"ת, ושוב הו"ל קרוב לשכר מלהפסד. 

 
ומעתה יבואר פלוגתייהו, דב"ש דס"ל דשביתת כלים הוא מה"ת 
מקרא ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו, ולא דרשינן לה לעשות 
כל מ"ע באזהרה, לפי"ז הו"ל הל"ת מרובין מן העשין, ולכן ס"ל 
דנוח לו לאדם שלא נברא, אבל ב"ה ס"ל דהקרא ובכל אשר אמרתי 
קאי להא דעל כל עשה יש עליה גם ל"ת, וא"כ הו"ל העשין 
     מרובין, ולכן ס"ל נוח לו לאדם שנברא, ולכן נקט בגמרא 
  בסתמא דהברייתא דדרש קרא לאסור שביתת כלים ב"ש היא, 

ברא דהרי הך מילתא אתיא לשיטתם דס"ל נוח לו לאדם שלא נ
 עכ"ד הפרדס דוד.

 
כתב וז"ל, וב"ה  )שם(והנה הברטנורא על המשנה במסכת שבת 

מתירין וכו', דסברי על שביתת בהמתו מוזהר דאית בה צער בעלי 
 )מהבני יששכר(חיים אבל לא על שביתת כלים עכ"ל, ובברכה משולשת 

כתב ע"ד, שאינו בא ליתן טעם על התורה לומר מדוע הזהירה רק 
האדם והבהמה ולא על הכלים, אלא כוונתו לבאר מפני על שביתת 

מה לא ילפינן כלים מבהמה במה מצינו עיי"ש, מבואר מזה 
דטעמיה דב"ה דלית להו שביתת כלים הוא משום דצער בעלי חיים 

 דאורייתא, ולכן לא ילפינן שביתת כלים משביתת בהמה.
 

יתי דחית שכתב וז"ל, רא )סי' ב'(ועיין בספר שו"ת מהרשד"ם חאו"ח 
בשתי ידים האומר שמה שכתוב בתורה למען ינוח שורך וחמורך 
וכו' שהכוונה בעבור הבהמה, וכן אסרו להשכיר הבהמה לגוי מזה 
הטעם, ואתה אמרת שאין הכוונה שינוח הבהמה, והפרזת על 
המדת האמת, כי עם היות אמת שדעתך דעת נכון, מכל מקום דעת 

הבהמה אין לדחותו, וזה האומר שמה שהקפידה התורה בעבור 
מצאתי לו רב גדול דסבר כותיה הוא הרע"ב ז"ל שפירש המשניות, 
וז"ל בפרק קמא דשבת במשנה אין שורין את הדיו וכו', וב"ה 
מתירים משנתן המים מבעוד יום וכו' עד דסברי על שביתת בהמה 
אדם מוזהר דאית בה צער בעלי חיים אבל לא על שביתת כלים 

בגמ', דב"ש סברי שביתת כלים דאורייתא וב"ה עכ"ל, ואמרינן 
פליגי, וא"כ לדברי ב"ש כיון דסברי דאנן מצווין גם על שביתת 
כלים דלא שייך התם טעמא אחרינא אלא משום שגזרת הכתוב 
שישבות הישראל מכל הדברים אפילו כלים דלא שייך בהו צער, 
א"כ ודאי הכל בשביל שישראל יזכור וגו', אמנם לדעת ב"ה 

מפליגי בין כלים לבעלי חיים, יכולים אנו לומר שרצה הקב"ה ד
שינוח השור וכו' משום צער בעלי חיים, דצער בעלי חיים הוי 

, אמר רב יהודה אמר רב, )דף קכ"ח:(מה"ת, כדאיתא במסכת שבת 
בהמה שנפלה לאמת המים מביא כרים וכסתות וכו' עד והא מבטל 

נו דרבנן, צער בעלי חיים כלי מהיכנו, ומשני סבר מבטל כלי מהיכ
דאורייתא, ואתי דאורייתא ודחי דרבנן ע"כ וכו', וראה פרש"י 

, למען ינוח שורך וחמרך כתב י"ב(-)םרשה כ"גבפרשת אלה המשפטים 
וז"ל, תן לו נייח להתיר שיהא תולש ואוכל עשבים מן הקרקע, או 
אינו אלא יחבשנו בתוך הבית, אמרת אין זה נייח אלא צער עכ"ל, 

רי בפירוש דקפיד הכתוב בענין שבת לצער הבהמה, א"כ מי ה
שיאמר שכונת התורה שינוח השור משום צער בעלי חיים דעת 
נכון הוא וכו' עיי"ש, מבואר מדבריו, דלב"ה שביתת כלים לאו 
דאורייתא משום דרק בבעלי חיים אזהר רחמנא משום צער בעלי 

ייתא ולכן חיים, משא"כ ב"ש ס"ל דצער בעלי חיים לאו דאור
)דף שפיר ילפינן דגם שביתת כלים הוא מה"ת, ועיין בשו"ת קב זהב 

 ד"ה אולם עיי"ש.   ח:(
 

, בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ )דף ב.(ואיתא במסכת ביצה 
איתא,  )דף ז:(בככותבת ובית הלל אומרים זה וזה בכזית, ולקמן בגמ' 

בעי שאור, ואנא מאי טעמייהו דב"ש, א"כ לכתוב רחמנא חמץ ולא 
אמינא, ומה חמץ שאין חמוצו קשה בכזית, שאור שחמוצו קשה 
לא כל שכן, שאור דכתב רחמנא למה לי, לומר לך שיעורו של זה 
לא כשיעורו של זה, וב"ה צריכי, דאי כתב רחמנא שאור הוה 
אמינא משום דחמוצו קשה, אבל חמץ דאין חמוצו קשה אימא לא 

משום דראוי לאכילה אבל שאור צריכא, ואי כתב רחמנא חמץ 
 שאין ראוי לאכילה אימא לא צריכא עיי"ש. 
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 )ריש פסחים(כתב בפלוגתת ב"ש וב"ה, דהר"ן  )שם(ובחידושי חת"ס 
כתב דבל יראה הוא משום שמא יבא לאכלו, וכ"כ ביבין שמועה 

, ]ונודע מה שכתב )בהקדמה להל' חמץ(והכ"מ  )מאמר חמץ ד"ה התורה(לרשב"ץ 
מרבו הגה"ק ר' נתן  )דף ב. ד"ה לאור(ידושיו עמ"ס פסחים החת"ס בח

אדלער זצ"ל, לפרש הקרא אך ביום הראשון תשביתו שאור 
מבתיכם, והטעם שהחמירה תורה בזה טפי מבשאר איסורים, כי כל 
אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מיום הראשון עד יום השביעי, פי' 

רק מיום ראשון עד  שהוא בכרת, וגם דלא בדילי מיניה שאינו אסור
יום השביעי ולא יותר עיי"ש[, ולפי"ז ב"ה ס"ל דטעם דבל יראה 
הוא משום שמא יבא לאכלו, ע"כ הו"א דרק חמץ הראוי לאכילה 
עובר בב"י שמא יבא לאכלו, משא"כ שאור דאינו ראוי לאכילה 
ל"ש שמא יבא לאכלו ואינו עובר עליו, וב"ש ס"ל דבל יראה 

בא לאכלו, ול"ש הצריכותא, ומוכח גזה"כ ולא משום שמא י
 דשיעורו של זה לא כשיעורו של זה וחמץ בככותבת עיי"ש. 

 
והמפ' כתבו, דזה דאמרינן דבל יראה הוא משום שמא יבוא לאכלו 

"ש רק אי דרשינן טעמא דקרא, משא"כ אי לא דרשינן טעמא דקרא א
 אז לא אמרינן דטעמא דבל יראה הוא משום שמא יבוא לאכלו.

 
ד"ה צער בעלי חיים כתב, דצער בעלי  )דף קכ"ח:(שבת רש"י ב והנה

חיים דאורייתא שנאמר עזוב תעזוב עמו ואיכא מאן דדריש טעמא 
עכ"ל, מבואר  )דף ל"ב:(דקרא משום צער בעלי חיים במסכת ב"מ 

 דרשינן טעמא דקרא מוכרח דצער בעלי חיים דאורייתא.מזה דאי 
 

לי לשיטתייהו, דב"ה דס"ל דדרשינן ולפי"ז י"ל דב"ש וב"ה אז
טעמא דקרא ולכן ס"ל דצער בעלי חיים דאורייתא, וא"כ י"ל 
דהיינו טעמא דנצטוו על שביתת בהמתו, משא"כ על שביתת כלים, 
ולא דרשינן קרא ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו לשביתת כלים, 
משו"ה מוקי לה לקרא ליתן ל"ת לכל מצות עשה, ומהשתא הו"ל 

מרובין ונמצא דהוה קרוב לשכר יותר, ולכן ס"ל נוח לו העשין 
משלא נברא, משא"כ ב"ש דס"ל דלא דרשינן טעמא לאדם שנברא 

דקרא, וא"כ צער בעלי חיים לא הוה מה"ת, ומעתה אין סברא לחלק 
בין חיוב שביתת בהמה לכלים, ומסתברא דגם שביתת כלים הוי 

תשמרו לשביתת מה"ת, ולכן מוקי קרא ובכל אשר אמרתי אליכם 
כלים, ולא ליתן ל"ת לכל מ"ע, וא"כ הו"ל הל"ת מרובין מהעשין 

 וקרוב יותר להפסד, ולכן ס"ל נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. 
 

והנה המפ' הקשו למה האשה מדלקת נרות שבת והאיש יוצא 
בהדלקתה, כיון שחיוב ההדלקה מוטלת על האיש ועל האשה, 

-לקתה ניעבוד איפכא עכ"ק, ובשדלמה תדליק היא והוא יוצא בהד
הביא לתרץ, עפי"מ שכתב הרב  ה()מערכת מ' כלל נ"י חמד חלק ד' 

)בחו"מ סי' שפ"ב י"ף לתרץ סתירת הש"ך אהדדי, דגבי מילה פסק בהח

דאי אפשר לאבי הבן לעשות שליח למול את בנו אם הוא  סק"ג(
דאב יכול  א()יור"ד סי' ש"ה סקי"בעצמו יכול למול, וגבי פדיון הבן פסק 
דשאני פדיון בנו, דעיקר  ,לעשות שליח לפדות את בנו, וכתב לתרץ

המצוה היא נתינת המעות לכהן והרי האב הוא הנותן וממנו נהנה 
הכהן, ופדה את הבן, וא"כ מה לי אם הוא נותן מידו ליד הכהן ומה 

ה ע"י אחר הרי לי שנותנו ע"י שליח, משא"כ במילה דכל שעשא
בידו לקיימה ואין לו תקנה עכ"ד, ולפי"ז  השהיביטל מצות עשה 

וא מדליק והיא יוצאת ה הנרות שבת, דאם היי"ל ג"כ גבי הדלקת 
מקום לפקפק משום מצוה בו יותר מבשלוחו, לגבי  הבהדלקתו, הי

האשה שהיא אינה מקיימת המצוה בעצמה, אבל כשהיא מדלקת 
צמו, כיון והוא יוצא, אין חסרון לגבי הבעל במה שאינו מקיים בע

שההדלקה היא מממון הבעל ועל ידו יש אורה בבית, ומשו"ה 
עדיף שהאשה תדליק דאז אין חסרון לגבי הבעל משום מצוה בו 

 יותר מבשלוחו עכ"ד.
 

דלב"ש  ח.(")דף ישבת מסכת ולכאורה יש להעיר לפי"מ דמבואר ב
דס"ל שביתת כלים דאורייתא ובין היכא דעביד מעשה ובין דלא 

ה אסור, ופריך הגמ' גיגית ונר וקדרה ושפוד מ"ט שרו קעביד מעש
עיי"ש,  )ושוב אינו מצווה על שביתתן(ב"ש, ומשני דמפקר להו אפקורי 

ולפי"ז דמפקר להו א"כ תו לא הוה ההדלקה מממון הבעל, ול"ש 
א תו חילוק הנ"ל בין האיש להאשה, וא"כ הדקל"ד דאמאי לא נימ

שביתת כלים לאו  לי ס"דההדלקה תהי' ע"י האיש, אמנם א
א"כ לא צריך להפקירן ושפיר מקרי ממונו של הבעל,  ,דאורייתא

 ולכן עדיף דהאשה תדליק וכנ"ל.
 

ובזה יבואר המדרש, ויענך וירעבך ויאכלך את המן, ולכאורה מדוע 
לא הזכיר משרע"ה גם את החסד שהקב"ה נתן להם את הבאר, 

דרשינן טעמא ומינה דס"ל הוא בכלל אכילה,  הוע"כ משום דשתי
ס"ל דצער בעלי חיים דאורייתא, וא"כ י"ל דהיינו טעמא ודקרא, 

דנצטוו על שביתת בהמתו, משא"כ על שביתת כלים, ולא דרשינן 
ושביתת  קרא ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו לשביתת כלים,

כלים ל"ה דאורייתא, א"כ לא צריך להפקירן ושפיר מקרי ממונו 
תדליק וכנ"ל, ולכן מכאן שנשים של הבעל, ולכן עדיף דהאשה 

 מדליקין נרות שבת ודו"ק.
 

הביא  )פ"ד טעם ה'(בספר שמנה לחמו בדרוש לשבת דהנה עוי"ל,  ב(
הטעם מה שנתן הקב"ה המן לבני ישראל במדבר, דע"י המן היה 
עדות לישראל לסתור טענת האומות שאמרו על ישראל אם בגופן 

ם הקב"ה מלחמו היינו שלטו בנשותיהם לא כש"כ, ולכן נתן לה
לחם אבירים דהוא המן, ומלחם אביה היא תאכל, ואם ח"ו היה 
נתחלל קדושתם, היו אסורים לאכול המן דהיה לו קדושת תרומה, 

עה"פ והוא כזרע גד לבן, שהיה  )דף ע"ה.(יומא מסכת ולכן איתא ב
מלבין עונותיהם של ישראל, ר"ל דע"י המן נתלבן עונותיהם שלא 

ת העולם למצוא עון זה על ישראל לומר אם בגופן יכלו האומו
 שלטו עיי"ש. 

 
בשם היד   )דף כ"ו.(ולכאורה לפי"מ שהביא בספר מתת יה פרשת בא 

יוסף, דהרכוש גדול היתה כמו שמצינו שנתן אבימלך לשרה כסף 
וזהב, ואמר לה הנה לך כסות עינים, פי' לכסות עיניהם האומרים 

שהתעולל בה החזירה, אבל דמאבימלך נתעברה שרה ולאחר 
עכשיו שהוצרכתי לבזבז ממון כל כך לפייסן, יהיו יודעין שע"כ 
החזרתיך וע"י נס, וא"כ במצרים נמי הרי שהיו א"ה אומרים מה הן 



 

 ח 

מתיחסין אלו, אם בגופם שלטו בנשותיהן לא כש"כ, לכך נתן להן 
רכוש גדול עיי"ש, וכיון דכבר בטלה מה שאמרו אם בגופן שלטו 

 .תיהם לא שלטו, למה הוצרכו לנתינת המןבנשו
 

אמר ר'  )דף צ"ג.(בבא קמא  'כתב, דאיתא במס )סי' קס"ז(ובספר עיר דוד 
יצחק לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל 
את שרה ונתקיים בזרעה שנאמר הנה הוא לך כסות עינים, אמר לה 

 גרמת אלי הצער הזההואיל וכסית ממני ולא גילית שהוא אישך ו
יהי רצון שיהא לך כסיות עינים, ונתקיים בזרעה דכתיב ויהי כי זקן 
יצחק ותכהין עיניו מראות עיי"ש, א"כ אין ראיה כלל שמכח כסף 
שנתן לא יאמרו ששלט בה, ומעתה י"ל אף שישראל נטלו רכוש 

 מצרים אפי"ה יאמרו אם בגופן שלטו בנשותיהן לא כל שכן.
 

ותכהין עיניו מראות, מכח  י(-)פרשה ס"הבראשית  איתא במד"ראך 
אותה הראיה, שבשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי 
המזבח, תלה עיניו במרום והביט בשכינה וכו' עיי"ש, וכתב היפה 

דהזין עיניו ממה שהסתכל בשכינה, ונתחייב  )על המדרש שם(תואר 
ו עד עת זקנתו שאז מיתה דכתיב כי לא יראני האדם וחי, ונתלה ל

כהו עיניו שיחשב כמיתה, דסומא חשוב כמת עיי"ש, ]וע"ע בארץ 
לפי"ז צ"ל דמה שנתן אבימלך הכסף , [א'(-)כ"זחמדה פ' תולדות 

 וזהב הוא כדי שלא יאמרו אם בגופן שלטו עיי"ש.
 

)פרק כתב להעיר, דאיתא בפרקי דר' אליעזר  )אות קס"ח(ובספר עיר דוד 

ומר, כיון שהגיע החרב על צוארו פרחה ויצאת , ר' יהודה אל"א(
נשמתו של יצחק, כיון שהשמיע קולו מבין שני הכרובים ואמר אל 
תשלח ידך אל הנער, חזרה הנפש לגופו והתירו, ועמד על רגליו, 
וידע יצחק תחיית המתים מן התורה שכל המתים עתידין להחיות, 

י"ש, באותה השעה פתח ואמר ברוך אתה ה' מחיה המתים עי
ומשו"ה תקנו אנשי כנסת הגדולה בתפלת י"ח מגן אברהם כנגד 
אברהם, וברכת אתה גבור כנגד יצחק ואתה קדוש כנגד יעקב, א"כ 
לפי"ז לא הו"ל לכהות עיניו כיון דפרחה נשמתו והמת מותר 

כי  כ"ב(-)פרשה י"דלהציץ בשכינה, כדאיתא במדרש רבה פרשת נשא 
אי אתה רואה אבל אתה רואה  לא יראני האדם וחי, בשעת חייהן

, א"כ השתא שפרחה נשמתו של יצחק היה מותר בשעת מיתתן
להציץ בשכינה ולמה כהה עיניו של יצחק, אלא וודאי מטעם הנ"ל 

  מפני קללת אבימלך. 
 

ואעשך לגוי  י"א(-)פרשה ל"טאבל עוד מצינו במדרש רבה פרשת לך 
ל אין אתה יודע גדול, אמר ר' יודן, קובע אני לך ברכה בי"ח, אב

אם שלי קדמך או שלך קודמך, אמר רב אחויה בשם ר' זעירא שלך 
קדמך לשלי, בשעה שהוא אומר מגן אברהם ואח"כ אומר מחיה 
המתים עיי"ש, מוכח דאתה גבור נאמר כנגד כביכול ולא כנגד 
יצחק, ולפי"ז י"ל דנשמת יצחק לא פרחה בשעה עקידה, ואסור לו 

עיניו של יצחק עיי"ש, וכתב העיר דוד  להציץ בשכינה, ולכן כהו
, דהטעם דמקדימין ברכת אברהם לברכת אתה גבור, )אות תקט"ו(

 משום דהקב"ה החמיר בכבוד הצדיקים יותר מכבודו עכ"ד.
 

כתב דהך  )פיסקא ועברתי בארץ מצרים(ובהגדה של פסח מעשה ידי יוצר 
 מילתא דהחמיר הקב"ה בכבודם של צדיקים יותר מבכבודו הוא

דרש בר קפרא גדולים מעשה  ,)דף ה.(כתובות דאיתא ב עפי"מ
צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, דאלו במעשה שמים וארץ כתיב 
אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, ואילו במעשה ידיהם של 
צדיקים כתיב מכון לשבתך פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך, השיב 

ו יצרו, ומשני ידו כתיב עיי"ש, בבלי אחד ור' חייא שמו ויבשת ידי
מבואר מזה דהקב"ה חפץ שיתנו מעלה וגדולה יותר במעשה 

 הצדיקים ממעשיו כביכול ועל כן החמיר בכבודם יותר מכבודו עכ"ד.
 

מבואר מזה דאי דרשינן המסורת דידו כתיב מוכח דמעשה צדיקים 
ושפיר י"ל דהחמיר הקב"ה בכבוד גדולים ממעשה שמים וארץ, 

משא"כ אם דרשינן הקרי, דידיו קרינן, לא יותר מבכבודו,  צדיקים
מעשה שמים וארץ גדולים ממעשה צדיקים, אמרינן דדרשינן הכי ו

 .וה"ה דלא אמרינן דהקב"ה החמיר בכבוד צדיקים יותר מבכבודו
 

כתב דיש לחקור לפי"מ דמבואר בטור  )בפרשתן(כתב סופר ספר וב
נרות בשבת, לפי שחוה כבתה דלכן נשים מדליקות  )סי' רס"ג(או"ח 

נרו של עולם בחטא אדם הראשון, וא"כ כיון דבעת קבלת התורה 
נעשו חירות ממלאך המות, כדאיתא במדרש ובשעה שאמרו 
ישראל נעשה ונשמע נעקר יצר הרע מלבם, דכתיב והמכתב מכתב 

, שנעשו )בצירי(אלקים חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חרות 
ת בעת שקבלו בני ישראל את התורה, וחזר חירות ממלאך המו

המות בעת עשיית העגל, וכיון דנשים לא חטאו בעגל רק אנשים, 
א"כ הסברא נותנת שאנשים יהא מדליקים נרות של שבת כי הם 
כבו נרו של עולם עיי"ש, אך זה א"ש אי אמרינן יש אם למסורת אז 

רא, י"ל אל תקרי חרות אלא חירות, אבל אי אמרינן יש אם למק
א"כ ליכא למימר הכי דהרי חרות קרינן, ולפי"ז שפיר אמרינן 

 דנשים מדליקות נרות שבת כי הם כבו נרו של עולם.
 

ומעתה יבואר דברי המדרש, ויאכילך את המן דהוא בשביל שלא 
יאמרו אם בגופן שלטו בנשותיהן לא כל שכן, ומה שאמר אבימלך 

יים בזרעה, דאי"ל הנה לך כסות עינים היינו שקלל את שרה ונתק
דלכן כהו עיניו של יצחק משום דהציץ בשכינה, דכיון דפרחה 
נשמתו מותר לו להציץ בשכינה, והראיה דפרחה נשמתו דלכן תקנו 
ברכת מחיה המתים כנגד יצחק, ולפי"ז לא אמרינן דאתה גבור 
נאמר כנגד כביכול, דאין מקדימין ברכת אברהם לברכת הקב"ה, 

חמיר הקב"ה בכבוד צדיקים יותר מכבודו, ומשום דלא אמרינן דה
ולפי"ז לא דרשינן אל תקרי חרות ומשום דס"ל יש אם למקרא, 

אלא חירות, וי"ל דלא נעשו חירות ממלאך המות, ושפיר אמרינן 
דנשים מדליקות נרות שבת כי הם כבו נרו של עולם, ולכן מכאן 

 שנשים מדליקין נרות שבת ודו"ק.
 

 hoilmoshe@gmail.com להערות:
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