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משום  נא"  "אעברה  מד'  וביקש  התפלל  משה 
תפלתו את  ולפרש  לדקדק  צריך  שהאדם 

ולכן  ישראל  לארץ  להכנס  לו  יתיר  שהוא  מד'  ביקש  משה  הנה 
כה)  (ג,  האוה"ח  ומפרש  ואראה"  נא  "אעברה  ואמר  משה  התפלל 
רשות  לו  יתן  שד'  היתה  משה  ובקשת  "עכשיו"  פירושו  נא  שתיבת 
להכנס עכשיו לתוך ארץ ישראל. וצריך לבאר למה הוצרך משה לפרש 
תפלת  ענין  כל  שהרי  מאיליו  ברור  הוא  זה  דבר  שהרי  זו  נקודה  את 
כלל  עם  ביחד  ישראל  ארץ  לתוך  להכנס  רצה  שמשה  היתה  משה 
ישראל א"כ  נכנסים עכשיו לתוך ארץ  היו  ישראל  וכיון שכלל  ישראל 
בטובו  ה'  שיואיל  זה  על  היתה  משה  תפלת  שגם  הוא  וברור  פשוט 

ישראל. ארץ  לתוך  עכשיו  את משה  ולהכניס  שבועתו  את  להתיר 

את  לומר  בתפלתו  להזהר  האדם  שצריך  כג)  (ג,  האוה"ח  ומבאר 
תהא  שלא  כדי  היטיב  דבריו  את  ולפרש  מפורש  באופן  בקשותיו 
כי  ד'  תפילתו מתפרשת באופן אחר ממה שהוא התכוון לבקש מאת 
קיים אפשרות  הרי א"כ  באופן אחר  יהא שייך לפרש את תפלתו  אם 
רוצה  אינו  שהוא  דבר  ד'  לו  יתן  מ"מ  תפלתו  את  יקבל  שד'  שאע"פ 
את  פירש  שד'  משום  בשבילו  רע  דבר  הוא  ואדרבה  אותו  ביקש  ולא 
השני  הפירוש  לפי  מבוקשו  את  ד'  מילא  ולכן  אחר  באופן  בקשתו 
בתפילתו  לדקדק  האדם  צריך  ולכן  דבריו  בכוונת  ד'  שהעמיס  ההוא 

מפורש. באופן  בקשותיו  את  ולומר 

ולפי"ז מסביר האוה"ח (ג, כה) למה הוצרך משה לפרט את תפלתו 
משום  א"י,  לתוך  "עכשיו"  להכנס  מבקש  שהוא  נא"  "אעברה  ולומר 
הדגיש  מ"מ  לא"י  להכנס  יזכה  לא  שהוא  למשה  אמר  שד'  שאע"פ 
לא"י  מלהכנס  משה  את  מונע  הוא  שאין  נב)  לב,  (אוה"ח  בדבריו  ד' 
ישראל לא"י, הוא שנאסר  נכנסו  דווקא בזמן ההוא שבו  לעולם, אלא 
למשה להכנס לא"י אבל לעתיד לבוא בוודאי יוכל משה להכנס לא"י, 
לעתיד  ישראל  את  שיגאול  הגואל  יהא  שמשה  מבואר  בזוהר  ובאמת 

גאולתם. בזמן  ישראל  ארץ  לתוך  ישראל  את  יכניס  והוא  לבוא 

"עכשיו"  להכנס  רוצה  שהוא  ואמר  מבוקשו  את  משה  פירש  ולכן 
לא"י,  להכנס  משה  יוכל  שלא  ד'  שנשבע  השבועה  כי  ישראל,  לארץ 
אם  ולכן  לבוא  שלעתיד  הזמן  על  ולא  ההוא  הזמן  על  רק  נאמרה 
משה לא הי' מפרט בתפלתו שהוא רוצה להכנס עכשיו לתוך א"י הי' 
ד'  עליו  שגזר  הגזירה  נגד  מכוונות  היו  לא  שלו  התפילות  שכל  נמצא 
ולומר  אחר  באופן  משה  תפלת  את  לפרש  אפשרות  קיים  שהי'  כיון 
ואינו  שיהי'  זמן  באיזה  לא"י  להכנס  מבקש  שהוא  הוא  משה  שכוונת 
ולכן  ההוא  בזמן  דווקא  לא"י  אותו  ד'  שיכניס  מד'  לבקש  מתכוון 
דקדק משה לבקש שיכניסו ד' עכשיו - אעברה "נא" - לא"י כיון שכל 
לבוא. שלעתיד  הזמן  על  ולא  ההיא  העת  על  רק  נאמרה  הגזירה  ענין 

והסיבה  מצות שמירת שבת  הטעם של  ביאור 
השבת את  לשמור  נתחייבנו  השכלית שבגללה 

ויום  כו'  תעבוד  ימים  ששת  כו'  לקדשו  השבת  יום  את  "שמור 
מצרים  בארץ  היית  עבד  כי  וזכרת  כו'  אלוקך  לד'  שבת  השביעי 
ד' אלוקך  צוך  כן  נטויה על  ובזרוע  ביד חזקה  ד' אלוקך משם  ויוציאך 
יום  כי  "והכוונה  טו)  (ה,  האוה"ח  ומסביר  השבת"  יום  את  לעשות 
שהטעם  מזה  ומבואר  מצרים"  יציאת  לזכור  הערה  ג"כ  בו  יש  השבת 
יציאת  שצווה ד' לישראל את מצות השבת הוא כדי שיזכרו עי"ז את 

מצרים.

שבפרשת  שניות  בדברות  התורה  השמיטה  למה  האוה"ח,  ומקשה 
ראשונות  הדברות  אצל  יתרו  בפרשת  שנאמר  הטעם  את  ואתחנן, 

ימים  ששת  כו'  השבת  יום  את  "זכור  כתיב  ראשונות  בדברות  שהרי 
ד'  עשה  ימים  ששת  כי  כו'  אלוקך  לד'  שבת  השביעי  ויום  כו'  תעבוד 
יום  את  ד'  ברך  כן  על  השביעי  ביום  וינח  כו'  הארץ  ואת  השמים  את 
ד'  שהטעם שצווה  מזה  ומבואר  יא)   - ח  כ,  (שמות  ויקדשהו"  השבת 
לישראל את מצות השבת הוא בגלל "כי ששת ימים עשה ד' כו' וינח 
זה גם בדברות  ביום השביעי" וא"כ יש להקשות למה לא נאמר טעם 

ואתחנן. שבפרשת  שניות 

נפרדים  ענינים  ב'  לנו  מבוארים  הללו  שבפסוקים  האוה"ח  ומבאר 
א- הטעם שבגללו יש ענין כזה של שבת ב- הסיבה השכלית שבגללה 

השבת. את  לשמור  ישראל  נתחייבו 

ומסביר האוה"ח שהפסוקים שבפרשת יתרו אצל הדברות ראשונות 
ידו נתהווה הענין הזה של  באים להסביר לנו את הצורה והאופן שעל 
לעשות  בחר  שד'  משום  שהוא  הפסוקים  לנו  ומבארים  קודש,  שבת 
ביום  אבל  המעשה  ימי  בששת  וארץ  שמים  בריאת  של  מלאכתו  את 
השבת לא עשה ד' מלאכה אלא שבת מכל מלאכתו וכמוש"כ "וביום 
השביעי שבת וינפש" ולפיכך עי"ז נקבע מציאותו של הבריאה על זה 
הדרך ממש דהיינו שהששה ימים ראשונים של השבוע הם ששת ימי 

קודש. שבת  יום   - מנוחה  יום של  הוא  השביעי  היום  אבל  המעשה 

הוא  תעבוד"  ימים  "ששת  של  שהענין  הפסוק  לנו  שביאר  וזהו 
"ויום  של  והטעם  כו'"  השמים  את  ד'  עשה  ימים  ששת  "כי  בגלל 
ברך  כן  על  ביום השביעי  "וינח  הוא משום  לד' אלוקך"  השביעי שבת 
בראשית  שבפרשת  בפסוק  מבואר  [וכן  ויקדשהו"  השבת  יום  את  ד' 
דכתוב שם "ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו - והטעם הוא 
משום - כי בו שבת מכל מלאכתו"] דהיינו שעצמיותו ומהותו של יום 
ימות  ביום השביעי של השבעה  ד'  עי"ז ששבת  ונוצר  נתהווה  השבת 

ואכמ"ל]. ורחבים  עמוקים  [והדברים  עולם 

כן  על  ביום השביעי  וינח  יתרו  בפסוק שבפרשת  נאמר  לא  ולפיכך 
ואתחנן  בפרשת  התורה  שאמרה  וכמו  השבת  יום  את  לעשות  ד'  צוך 
אלא אמרה התורה "וינח ביום השביעי על כן ברך ד' את יום השביעי 
של  המצוה  של  הטעם  את  לנו  לבאר  בא  שהפסוק  משום  ויקדשהו" 
השבת  את  לשמור  נתחייבו  שבגללה  השכלית  הסיבה  את  ולא  שבת 
כן צוך" דהיינו שבגלל סיבה מסויימת אני  [שזהו המשמעות של "על 

להלן]. שיתבאר  וכמו  השבת  את  לשמור  אותך  מצוה 

שבגללה  סיבה  שום  לנו  אומר  יתרו,  שבפרשת  הפסוק  אין  ולכן 
נתחייב לשמור את השבת אלא הפסוק בא לבאר לנו את האופן שבו 
הפסוק  מדגיש  ולכן  שב"ק  של  ומהותו  עצמיותו  ומהו  שבת  נתהווה 
שע"י "וינח ביום השביעי" נתהווה הענין של "ברך ד' את יום השביעי 
עי"ז  ונוצר  נתהווה  השבת  ביום  שיש  והברכה  שהקדושה  ויקדשהו" 

השביעי. ביום  ד'  ששבת 

לנו  לבאר  באה  התורה  ואתחנן  שבפרשת  השניות  בדברות  אולם 
השבת  את  לשמור  ישראל  נתחייבו  שבגללה  השכלית  הסיבה  את 
הוציאך  שד'  בגלל  הוא  החיוב  שסיבת  ואומרת  התורה  מדגישה  ולכן 
אלוקיך  לד'  שבת  השביעי  "ויום  הפסוק  שאמר  וזהו  מצרים  מארץ 
ד'  צוך  כן  על  כו'  ד'  ויוציאך  מצרים  בארץ  היית  עבד  כי  וזכרת  כו' 
שהסיבה  דהיינו  טו)   - יד  ה,  (דברים  השבת"  יום  את  לעשות  אלוקך 
יום השבת הוא משום שעי"ז  שבגללה מתחייבים ישראל לשמור את 
לו  ולהיות  מצוותיו  את  לקיים  לו  נשתעבדנו  ממצרים  ד'  שהוציאנו 

עי"ש]. נה  כה,  ויקרא  האוה"ח  [וכמוש"כ  לעבדים 

הוציאנו  שד'  זה  ענין  הוזכר  שבהם  השניות  בדברות  דווקא  ולכן 
ד'  צוך" משום שצווי  כן  "על   – צווי  לשון של  ממצרים, אמר הפסוק 



אותם  הוציא  שד'  מזה  נובע  השבת  בשמירת  אותם  לחייב  לישראל 
מארץ מצרים ועי"ז הם נעשו עבדי ד' המחוייבים לשמור את מצוותיו.

להאדם  שתבוא  נוספת  תוצאה  עוד  שיש  וכותב  האוה"ח  ומוסיף 
הניסים  שע"י  והוא  ביצא"מ  לישראל  ד'  שעשה  הניסים  זכירת  ע"י 
הללו יבוא האדם להכיר בזה שד' הוא אדון הכל השולט על כל חלקי 
להאמין  האדם  יבוא  ועי"ז  ב)  כ,  שמות  האוה"ח  (וכמוש"כ  הבריאה 
הנכבד  הענין  ונתהווה  נוצר  שבו  והצורה  האופן  את  מעצמו  ולהכיר 

קודש. שבת  יום  של  הזה 

ניסי  זכירת  ע"י  האדם  שנתעורר  שכיון  משום  הוא  בזה  והביאור 
גם  זו  באמונה  נכללת  א"כ  הכל  אדון  הוא  שד'  להאמין  יצא"מ, 
העולם  כל  את  שברא  העולם  של  הבורא  הוא  שד'  בזה  האמונה 
נתהווה  וכיון שענין השב"ק  ביום השביעי  ושבת  ימי המעשה  בששת 
יציא"מ  של  בניסים  ההתבוננות  שע"י  נמצא  א"כ  זו  משביתה  ונוצר 
הענין  את  לנו  יש  שבגללה  והטעם  הסיבה  את  להכיר  האדם  יבוא 
ומצות שמירתו משום שהאמונה  והגדול הזה של שבת קודש  הנכבד 
וההכרה  האמונה  של  והבסיס  היסוד  הוא  השביעי  ביום  ד'  בשביתת 

ומקודש. מבורך  יום  הוא  ששבת  בזה 
שיש  נראה  העיון  לאחר  אמנם  הקדוש  האוה"ח  דברי  בביאור  לומר  נראה  הי'  [כן 

בפרשת  לנו  אומרת  שהתורה  לומר  האוה"ח  כוונת  שאין  ולומר  הרבה  בזה  לפקפק 

[אע"פ  לחייב את האדם בשמירת שבת  נפרדת  סיבה  יצא"מ הם  ניסי  ואתחנן שזכירת 

(ויקרא  האוה"ח  וכמוש"כ  אמת  הם  ביסודם  והדברים  הפסוקים  מפשטות  משמע  שכן 

לעבדים]. לו  ולהיות  ד'  מצות  לקיים  נשתעבדנו  יצא"מ  שע"י  נה)  כה, 

להאדם  יסובבו  במצרים  לנו  שנעשו  הניסים  שזכירת  הוא,  האוה"ח  כוונת  אלא 

ובזה  ביום השביעי  ושבת  ימים  העולם בששה  כל  הבורא שברא את  הוא  להאמין שד' 

מכח  ונתברך  שנתקדש  מיוחד  יום  הוא  ששב"ק  הזאת  האמונה  האדם  אצל  יתברר 

ובד"ה  האוה"ח,  ומוסיף  בד"ה  לעיל  שנתבאר  [וכמו  השביעי  ביום  ד'  ששבת  השביתה 

בזה]. והביאור 

אולם אין התורה (בפרשת ואתחנן) באה לבאר לנו את הסיבה שבגללה חייב האדם 

האדם  יבוא  ידו  שעל  האופן  את  לנו  להסביר  באה  התורה  אלא  השבת  את  לשמור 

ההתבוננות  שע"י  דהיינו  שבת  שמירת  של  המצוה  את  לנו  שיש  הטעם  את  להבין 

ביום  ד'  ששבת  בגלל  שבת  של  המצוה  את  לנו  שיש  האדם  יכיר  יצא"מ  של  בניסים 

הענין של שב"ק. נתהווה  ועי"ז  השביעי 

בפרשת  הנאמר  יצא"מ  זכירת  שענין  משמע  האוה"ח  דברי  שמתחילת  שו"ר  אולם 

שמירת  מצות  את  לקיים  חייבים  אנו  שבגללה  הסיבה  את  גם  בתוכו  כולל  ואתחנן, 

שני  את  בדבריה  כוללת  שהתורה  לנו  להסביר  הוא  האוה"ח  שכוונת  צ"ל  ולכן  שבת. 

לעשות  כו'  צוך  כן  על  כו'  היית  עבד  כי  "וזכרת  באומרה  התורה  וכוונת  הנ"ל  הענינים 

של  הניסים  שזכירת  הוא  הראשון  הענין  הנ"ל,  הענינים  שני  על  הוא  השבת"  יום  את 

מחוייבים  אנו  שבגללה  השכלית  הסיבה  היא  שיצא"מ  להכיר  האדם  את  יעורר  יצא"מ 

להכיר שד'  תביא את האדם  יצא"מ  הוא שזכירת  השני  והענין  יום השבת,  את  לשמור 

ובזה  השביעי  ביום  ושבת  ימים  בששה  העולם  כל  את  שברא  והבורא  הכל  אדון  הוא 

של  והמקודש  המיוחד  היום  ונוצר  נתהווה  ידו  שעל  והצורה  האופן  את  מכיר  האדם 

עינינו לילך  יאיר את  וד'  ולכן ביארנו בפנים את דברי האוה"ח באופן הזה  שבת קודש. 

החיים.] באור  ולאור  הישר  בדרך 

לרשע  ד' משלם  אין  אופן  באיזה 
בעוה"ז מצוותיו  את שכר 

הנה כתיב "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו" ופרש"י שד' משלם 
משום  מהעוה"ב  להאבידם  כדי  בעוה"ז  שלהם  השכר  את  לרשעים 
שהם  המצוות  כל  בשביל  השכר  את  בעוה"ז  מקבלים  שהם  שעי"ז 
שכר  שום  להם  נשאר  לא  העליון  לעולם  מגיעים  כשהם  ממילא  עשו 

בעוה"ב. וליהנות  לזכות  יוכלו  עשו שמכוחו  שהם  מהמצוות 

שד'  באופן  רשע  אדם  עם  ד'  הנהגת  תהא  מה  לשאול  יש  והנה 
יתן  כזה  באופן  גם  האם  רשע.  יהא  לא  הזה],  הרשע  [של  שבנו  יודע 
זה  באופן  שמא  או  מעוה"ב  להאבידו  כדי  בעוה"ז  שכרו  כל  את  ד'  לו 
שיש  כיון  מעוה"ב  להאבידו  כדי  בעוה"ז  שכרו  כל  את  ד'  לו  יתן  לא 
אפשרות שיוכל הרשע הזה לזכות לעוה"ב ע"י בנו וכמו שאמרו חז"ל 

(סנהדרין קד.) "ברא מזכה אבא" שהבן יכול להעלות את נשמת אביו 
הטובים. מעשיו  ע"י  ולעוה"ב  עדן  לגן 

י) שבאופן כזה שד' יודע שהבן של הרשע  (ז,  ומחדש לנו האוה"ח 
"ומשלם  של  הזאת  ההנהגה  עם  אתו  יתנהג  לא  ד'  אז  רשע  יהא  לא 
הרשע  שיזכה  האפשרות  שקיימת  כיון  להאבידו"  פניו  אל  לשונאיו 
לבזבז  רוצה  ד'  אין  ולפיכך  בנו  של  טובים  המעשים  ע"י  לעוה"ב  הזה 
יתן לו ד'  ולכן לא  את שכר מצוותיו של הרשע הזה על הנאות עוה"ז 

בעוה"ז. מצוותיו  את שכר 

לזכות  לרשע  אפשרות  שיש  כזה  שבאופן  וכותב  האוה"ח  ומוסיף 
לו  תהא  שלא  כדי  הרשע  את  להעניש  ממהר  ד'  בנו,  ע"י  לעוה"ב 
ריבוי  ע"י  לעוה"ב  לזכות  יכולתו  את  ולאבד  עוד  להרשיע  אפשרות 
ירשיע  שלא  כדי  עונשו  לו  לשלם  בעוה"ז  לו  יאחר  "לא  ולכן  עוונותיו 
או  בה  חייב  שהוא  מיתה  לו  לשלם  ימהר  אלא  תקוותו  ותאבד  עוד 

האוה"ח). (לשון  בנו"  באמצעות  שיזכה  תקוה  לו  שיש  כיון  יסורין 

בן  אולם  רשע  יהא  ג"כ  הרשע  שהבן של  באופן  לעיין  ויש  [הערה: 
בנו לא יהא רשע האם באופן כזה נאמר ג"כ את החידוש של האוה"ח 
הרשע  בן  אם  דווקא  שמא  או  בעוה"ז  שכרו  את  לו  ישלם  לא  שד' 
לו את שכרו בעוה"ז אבל  ישלם  זה שד' לא  נאמר דבר  יהא רשע  לא 
באופן שרק בן בנו לא יהא רשע אז אולי נאמר שד' ישלם לרשע את 

מעוה"ב. להאבידו  כדי  מצוותיו  שכר 

להסתפק  שיש  דהיינו  אבא"  מזכה  "ברא  בענין  הוא  הספק  ויסוד 
יכול  הבן  רק  האם  אבא  מזכה  ברא  של  זה  ענין  שייך  דורות  כמה  עד 
יש  ולפיכך  זקנו  את  לזכות  יכול  בנו  בן  גם  שמא  או  אביו  את  לזכות 
להציל  יכולה  זה  זכות  האם  רשע  יהא  לא  בנו  שבן  באופן  להסתפק 
בעוה"ז. שכרו  כל  את  לו  ישלם  לא  לזה שד'  ותגרום  הרשע  זקנו  את 

בשם  שציינו  ראיתי  אבא"  מזכה  "ברא  של  זה  בענין  הביאור  והנה 
שהוא  סא)  ס'  או"ח  (שו"ע  שלמה  לך  והאלף  מט)  ס  (ח"ה  הרשב"א 
לתוך  בנו  את  הביא  שהאב  כיון  הבן  בעשיית  חלק  לאב  שיש  משום 
עוה"ז לכן זוכה האב ע"י המעשים טובים של בנו ולפי"ז יש להסתפק 
למעשה  אולם  לעולם  הבאתו  את  סובב  זקנו  סו"ס  שהרי  בנו  בן  על 

וצ"ב. בבנו  לו  שיש  לחלק  שוה  בנכדו  לסבא  שיש  החלק  אין 

שלמה  לך  והאלף  הרשב"א  בלשונות  עוד  לעיין  צריך  [ובאמת 
דברים  ב'  אומרים  הם  שמא  או  אחד  דבר  אומרים  הם  אם  לראות 
אמרינן  שבגללו  הדברים  יסוד  שלהרשב"א  לומר  שיש  דהיינו  שונים 
ברא מזכה אבא הוא משום שהאב סובב את הבאת הבן לתוך העוה"ז 
ולומר שה"ה לענין בן בנו אמרינן ברא מזכה  וממילא לפי"ז יש לצדד 
ברא  של  הדין  שיסוד  משמע  שלמה  לך  האלף  מדברי  אולם  אבא, 
ולומר  לצדד  יש  ולפי"ז  בבנו  חלק  לאב  שיש  מטעם  הוא  אבא  מזכה 
שבבן בנו לא נאמר הדין של ברא מזכה אבא כיון שהחלק שיש לאב 

בבנו.] להאב  שיש  להחלק  ודומה  שוה  אינו  בנכדו 

הקדישין,  מאמר  בקונטרס  קלב)  (ס'  הלכה  הביאור  לדברי  ואציין 
שאין  שבציור  הרמ"א  תשובת  בשם  שכתב  המ"א  דברי  את  שהביא 
לנפטר בן שיאמר עליו קדיש ראוי ליתן את הקדיש לבן בנו, ומשמע 
לפי"ז  וא"כ  בנו  בן  של  הקדיש  אמירת  ע"י  לנפטר  תועלת  שיש  מזה 
מועילים  בנו  בן  של  טובים  המעשים  שאר  שגם  לומר  יש  לכאורה 
באמצעות  לעוה"ב  לזכות  זקנו  יוכל  רשע  זקנו  הי'  ואם  זקנו  לנשמת 
המעשים טובים של בן בנו מתורת היסוד הנ"ל של "ברא מזכה אבא".

תצא  כי  בפרשת  הגר"א  משולחן  פנינים  בספר  למש"כ  עוד  ואציין 
יבוא עמוני כו' גם דור עשירי כו' " שעד דור העשירי  על הפסוק "לא 
נמצא עדיין בצאצאי האדם חלק קטן מאביהם זקנם אבל אחרי הדור 
זקנם,  מאביהם  בהם  שנמצא  הזה  הקטן  החלק  נתבטל  כבר  העשירי 
כדי לפשוט את הספק  נוכל להשתמש עם דברים אלו  לעיין אם  ויש 

ועיין.] לא,  או  הנ"ל 
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