
 מדוע צריך ב' טעמים לשמירת שבת 

וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים כו' על כן צוך ה' אלוקיך 
מתבאר במקרא שטעם מצוות  לעשות את יום השבת )ה טו(

שמירת השבת הוא משום ש"עבד היית וגו'". מאידך בפרשת 
יתרו נאמר טעם אחר "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת 

ביעי על כן וגו'" )כ יא(. וא"כ יל"ע מהו הארץ כו' וינח ביום הש
טעם שמירת השבת, האם משום שהקב"ה שבת, או שמא משום 

 שעבדים היינו.
ובדרך הדרוש אפשר לומר, שהנה ידועה הקושיא כיצד יצאו בנ"י 
קודם ארבע מאות שנים ממצרים, ותירצו המפרשים מפני שעבדו 

תירוץ זה ניחא  בנ"י אף בלילה, והלילות השלימו לת' שנים. והנה
רק אם נאמר שלילה אינו זמן עבודה, אך אם לילה הינו זמן 
עבודה א"כ אין לומר שהלילות השלימו, שהרי בלאו הכי היו 

 צריכים לעבוד בלילה כל הת' שנים ואין בכך השלמה.
ואכן יש להוכיח שלילה לאו זמן עבודה הוא, ובהקדם שיש 

ת משום שהקב"ה להקשות על הטעם שנצטוו ישראל במצוות שב
שבת, ולכאו' אינה דומה שביתתו של הקב"ה לשביתה של בנ"י, 
שהרי הקב"ה עבד רק שש ימים ומאז שובת עד עתה, משא"כ 
בנ"י שובתים ושוב חוזרים לעבוד, אלא י"ל שאה"נ, וכל הציווי 
הוא רק לעשות קצת זכר לשביתת הקב"ה, אך אין הציווי לשבות 

 ממש כמותו.
הציווי הוא רק לעשות זכר לשביתת הקב"ה אך אם כך הדבר ש

קשה מדוע צריך לשבות כל יום השבת, הרי לכאו' די בכך 
שישבתו רק בלילה של יום השביעי שכבר בזה יש זכר, ומדוע 
צריכים לשבות אף ביום. ברם זאת יש לתרץ בכך שנאמר שלילה 
לאו זמן עבודה הוא, וא"כ אי"ז זכר אם ישבתו רק בלילה מפני 

לאו זמן עבודה הוא, ולכן נצטוו לשבות בכל היום  שממילא
 השביעי שרק בכך יש זכר לשביתת הקב"ה.

וא"כ מוכח מכך שלילה לאו זמן עבודה הוא, ועפי"ז יש ליישב 
היטב מדוע נאמרו ב' טעמים למצוות שבת, שב' הטעמים 
משלימים זה את זה, וה"פ, שבפרשת יתרו נאמר שנצטוו לשבות 

וינח ביום השביעי", וקשה שמאחר וע"כ אין "כי ששת ימים כו' 
בנ"י שובתים כהקב"ה אלא רק זכר, מדוע לא היה די בכך שיצטוו 
לשבות רק בלילה ולא ביום, ולזה בא בפרשתנו הטעם "כי עבד 
היית וגו'", שקשה מדוע יצאו ממצרים קודם שמלאו להם ת' 
 שנים, וי"ל שהלילות השלימו, ומכך שהשלימו מוכח שלילה לאו

זמן עבודה, וא"כ אם ישבתו רק בלילה אי"ז זכר, ולכן נצטוו 
 לשבות אף ביום. 

ובזה מדוקדק לשון המקרא היטב, שכאן טרח הפסוק לומר 
"לעשות את יום השבת", ולכאו' "יום" הוא לשון יתר דהול"ל 
לעשות את השבת, אך לפי הנאמר שפיר שטרח לומר "יום", 

ו על שביתה אף ביום ולא מפני שבקרא זה מבואר שבדוקא נצטו
 רק בלילה.

 אבני אליהו )פר' יתרו(

 כיצד התפלל משה שבזכות המן יכנס לא"י

איתא  אתה החילות להראות את עבדך את גדלך )ג כד(
 במדרש פליאה, "את גדלך, זה המן". ותמוה מה הכונה בזה.

ונראה לפרש זאת ובהקדם דאיתא במדרש שהטעם שלא נכנס 
במדבר, כדי שלעתיד לבוא יחיה את כל משה לא"י אלא נקבר 

מתי המדבר. והקשה בישמח משה דאיתא בגמ' סוטה )יד.( הטעם 
שרצה משה להיכנס לא"י, משום שרצה לקיים את המצוות 
התלויות בארץ, ואיתא בגמ' שבת )ד.( שאין אומרים לאדם חטא 
כדי שיזכה חברך, וא"כ יש להקשות מדוע בכדי שיחיה את מתי 

א נכנס לא"י והפסיד את קיום המצוות התלויות בה, המדבר הוא ל
 וכי צריך הוא להפסיד מצוות בכדי לזכות אחרים.

ויש ליישב קושיא זו בכך שכבר חידשו התוס' בשבת )שם( 
שדוקא ביחיד ויחיד אין אומרים חטא כדי שיזכה חברך, אבל 
ביחיד ורבים אומרים שיחטא היחיד כדי לזכות את הרבים עיי"ש. 

"ל שהפסיד משה את המצוות התלויות בארץ בכדי לזכות וא"כ י
 את מתי המדבר מפני שהם רבים והוא יחיד.

אמנם איתא בגמ' תענית )ט.( דאין משפיעין פרנסה מן השמים 
ע"י זכות של יחיד, מקשה הגמ' מכך שהמן היה בזכות משה 
שהיה יחיד, מתרצת הגמ' משה שאני דנפיש זכותיה כרבים. הרי 

היה חשוב כרבים, וא"כ שוב הדרא קושיית הישמח מוכח שמשה 
משה לדוכתא, שהרי אין לישבה בכך שיחיד יכול לחטוא בשביל 
רבים מפני שמשה דינו כרבים, ורבים אינם מצטווים לחטוא 

 בשביל שיזכו רבים אחרים.
ועפי"ז נבוא אל המכוון בהבנת המדרש פליאה דה"פ, שאמר 

ר במדבר בכדי שיחייה הקב"ה למשה שלא יכנס לא"י אלא יקב
את מתי המדבר, ומכיון שהוא יחיד יפסיד הוא את המצוות 
התלויות בארץ בכדי להציל את הרבים, ומשה שבכל זאת רצה 
להיכנס לארץ ישראל התפלל ואמר "את גדלך" שרמוז בזה המן, 
כלומר שאמר לקב"ה מאחר והמן ירד על ידי זכותי אף שאין 

זכותו של יחיד, ע"כ שדיני משפיעין פרנסה מן השמים ע"י 
 כרבים, ושוב איני צריך להפסיד מצוה בשביל שיזכו רבים.

 אמרי דעת

ביאור סמיכות הפסוקים ארץ זבת חלב ודבש ושמע 
 ישראל

-ארץ זבת חלב ודבש שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד )ו ג
 ש להבין מדוע נסמכו ב' הפסוקים זה לזה.י ד(

אל מין אחד את ר"ע, מאחר ויש לפרש ע"פ מה דאיתא בגמ', ש
ויש דין שהולכים אחר הרוב מדוע אין בנ"י הולכים אחר אומות 
העולם שהם רוב, השיבו ר"ע שלעם ישראל יש "ה' אחד ושמו 
אחד", משא"כ אצל אומות העולם כל אחד הולך אחר אלוהיו 
וא"כ אין להם רוב אצל אלוהים אחד, ונמצא שישראל הרוב בכך 
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ד", וזהו פירוש הפסוק "כי כל העמים ילכו שהולכים אחר "ה' אח
 איש בשם אלוהיו וגו'".

והנה הקשה בפלתי מדוע לא גמרינן דין רוב מחלב, שהרי התורה 
התירה חלב של בהמה טהורה מדכתיב "ארץ זבת חלב ודבש", 
ומהיכן נדע שהבהמה טהורה אם לא מדין רוב שרוב בהמות 

 טהורות הן.
שתחילה נאמר "ארץ זבת חלב  ומעתה נראה לפרש את הסמיכות,

ודבש", ומקרא זה ידעינן דין רוב, ומאחר שידעינן דין רוב קשה 
מדוע בנ"י לא הולכים אחר רוב אומות העולם, ולזה תיכף ומיד 
סמיך קרא דשמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", שבו מבואר שאין 
לאו"ה רוב מפני שיש להם הרבה אלוהים, ורק לבנ"י יש רוב מפני 

 לכים אחר ה' אחד.שהו
 דברי מהרי"א

רמז בקרא לג' הטעויות שיטעה שרו של עשיו 
 לעתיד לבוא בדין עיר מקלט

אז יבדיל משה שלוש ערים כו' לנוס שמה רוצח אשר 
ירצח את רעהו בבלי דעת כו' את בצר במדבר כו' וזאת 

יש  מד(-התורה אשר שם משה לפני בני ישראל )ה מא
כתוב על דין זה וזאת התורה וגו', לדקדק מדוע הוצרכה התורה ל

 דלכאו' אין לזה שום ענין וחיבור לנאמר כאן )עי' רש"י(.
ונראה ע"ד הרמז, שהנה איתא בגמ' מכות )יב( לפרש את הפסוק 
"מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה" )ישעיה סג(, דקאי על 
שרו של אדום לעתיד לבוא, כשיבואו לעשות בו דין ולהורגו, 

א לבצרה כדין ערי מקלט, ומפרשת הגמ' שיטעה בכך ג' ויברח הו
טעויות: א. טועה בכך שחושב שבצרה היא עיר מקלט וזה אינו, 
מפני שבצר היא העיר מקלט ולא בצרה. ב. טועה בחושבו שאף 
על מזיד קולטת העיר מקלט וזה אינו, שרק על שוגג עיר מקלט 

ותו שהוא קולטת. ג. טועה בכך שחושב שעיר מקלט קולטת אף א
 מלאך וזה אינו, שקולטת רק בני אדם.

ויש למצוא רמז לג' הטעויות במקרא דה"פ, "אשר ירצח את 
רעהו בבלי דעת" ר"ל שקולטת רק כשרוצח בבלי דעת, כלומר 
בשוגג אך במזיד אינה קולטת, וממשיך קרא "את בצר במדבר" 
לרמז שהעיר מקלט היא בצר ולא בצרה, ומסיים קרא "וזאת 

אשר שם משה לפני בני ישראל" ר"ל דוקא לבנ"י נאמרה התורה 
פרשת עיר מקלט, אך לא למלאכים, ושפיר מדוע שייך כאן 

 מקרא זה.
והנה לגופו של ענין צ"ב מדוע מפרטים חז"ל שיטעה ג' טעויות, 
הלא די בכך שיטעה בטעות אחת בכדי שהעיר מקלט לא תקלוט 

נה עיר מקלט. אותו ויהרגוהו, וכגון שטעה שהלך לבצרה שאי
עו"ק מדוע שיטעה המלאך שעיר מקלט קולטת אף במזיד, והא 

 בהדיא כתיב "בבלי דעת".
ונראה שביאור הענין הוא שעל ב' טעויות יש לו תשובה ולפיכך 
נצרכים ג' הטעויות, וכדלהלן. דאיתא בגמ' ע"ז )נח:( שר"ל 
איקלע לבצרה וחשב שהיא בצר לגבי שמיטה, ואמר לו ר' יוחנן 

ר ובצרה ב' מקומות הם. והקשו שם תוס' דהלא להדיא אמר דבצ
ר"ל גבי שרו של אדום שהם ב' מקומות, ותירץ תוס' דאחר 
שאמר לו ר' יוחנן כך חזר בו עיי"ש. ולפי"ז י"ל ששרו של אדום 
סבר כהו"א של ר"ל שבצרה היא בצר, וא"כ טעות זו לבדה לא 

 ת.מספיקה בכדי להורגו מפני שהוא חושב שאי"ז טעו
וכן טעותו השניה יש לומר שיסבור שאי"ז טעות, שהנה בגמ' 
ב"ק )לב:( רוצה רבא להוכיח משליח בי"ד שהוסיף רצועה אחת 
ומת ששוגג קרוב למזיד לוקה, ועיי"ש שדוחה ר' שימי ראייתו, 
ועפי"ז י"ל שיסבור שרו של אדום שאף אצלו אי"ז מזיד אלא 

"ז שפיר אמאי אע"פ שוגג קרוב למזיד והעיר קולטתו, וכן לפי
 שכתוב בפירוש בבלי דעת סובר הוא שהעיר קולטתו.

ולכן הוצרכה הגמ' לומר את הטעות השלישית, שהעיר קולטת 
 רק בני אדם ולא מלאכים.

 גן רוה ודברי חנוך

ביאור טענתו של משה שרוצה להיכנס לא"י בכדי 
 לקיים את המצוות התלויות בה

איתא בגמ' סוטה  כה(אעברה נא ואראה את הארץ וגו' )ג 
)יד.( דרש ר' שמלאי מפני מה נתאווה משה רבינו להיכנס לא"י, 
וכי לאכול מפריה הוא צריך, אלא כך אמר משה רבינו, הרבה 
מצוות נצטוו ישראל שאינן מתקיימות אלא בא"י, אכנס אני 
לארץ ויתקיימו על ידי כו'. ויש לדקדק על לשונו של משה, מדוע 

קיימו "על ידי", מאי "על ידי" דוקא, והרי אמר אכנס לארץ וית
 הול"ל אכנס לארץ ואקיימם.

ויש לפרש שהנה ידועים דברי השל"ה שמי שלא קיים את כל 
התרי"ג מצוות, חוזר הוא בעוד גילגולים עד שיקיימם. והנה על 
משה הרי נאמר שלא קם כמשה עוד, ויש לפרש זאת שנשמת 

 .משה לא קמה והתגלגלה בגלגולים אחרים
נמצא לפי"ז שמצוה שלא נתקיימה ע"י משה לא תוכל נשמתו 
לקיימם בגלגולים אחרים, שהרי לא יקום עוד, ולפיכך נתאווה 
משה כ"כ להיכנס לא"י. ולפי"ז מדוקדק שפיר לשונו של משה 
"ויתקיימו על ידי", שבדוקא הדגיש משה "על ידי" מפני שרק 

 נפשו שוב. הוא יכול לקיימם עבור נפשו, שהרי לא תתגלגל
ובזה שפיר נמי מדוע אהרן לא התחנן להיכנס לא"י בכדי לקיים 

 את כל המצוות, שהרי אהרן יוכל לחזור בגלגול אחר ולקיימם.
 עדות ביוסף

 האם משה בן למקום או עבד למקום

ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה )ג 
אמר לו הקב"ה  איתא בילקוט )רמז תת"כ( דבר אחר, רב לך, כו(

הרבה יותר ממה שבקשת נתון לך, אילו היית נכנס לא"י היית 
נכנס בקבר מעשה אדם ועכשיו אתה נקבר בקבר מעשה שמים 

 וכו' ע"כ. ותמוה מאוד.
ויש לפרש בזה ע"פ מאי דאיתא בתנחומא אמר לו משה, ריבון 
העולמים אתה קראתני משה עבדי שנאמר לא כן עבדי משה 

כתבת בתורתך ואם אמור יאמר העבד אהבתי את )במדבר יב ז(, 
אדוני את אשתי ואת בני וגו', ואני אהבתי אותך ותורתך ובניך, לא 
אצא לחופשי איני מבקש למות וכו', עכ"ד התנחומא. נמצא 
לפי"ז שאם היה למשה דין עבד ראוי היה שיכנס לא"י, שהרי זה 

 .גופא טענתו לקב"ה שקראו עבד וא"כ עליו להיכנס לא"י
מאידך איתא בגמ' סנהדרין )לט.( שאל ההוא מינא לר' אבהו 
אלוקיכם כהן הוא דכתיב ויקחו לי תרומה )שמות כה ב(, כי 

טביל, עכ"ד הגמ'.  קבריה למשה במאי טביל כו', אמר ליה בנורא
וכתבו תוס' )שם ד"ה במאי( דקושיית המין לא קשה מפני 

ות לבנו. הרי שישראל קרויים בנים למקום וכהן מותר להיטמא
שרק משום שנקרא משה בן למקום יכל הקב"ה להתעסק 

 בקבורתו.
ומעתה מיושבים היטב דברי הילקוט דה"פ, שאמר הקב"ה 
למשה, אם ברצונך להיכנס לארץ ישראל משום שדינך כעבד אזי 
לא תוכל להיקבר בקבר מעשה שמים, שלא אוכל להיטמאות לך 

עבדי, משא"כ אם דינך מפני שכהן אני ואיני יכול להיטמאות ל
כבן לא תוכל להיכנס לארץ ישראל אך תקבר בקבר מעשה 

 שמים, מפני שאוכל להתעסק בקבורתך כדין כהן בקבורת בנו.
 אור תורה )קולמיר(


