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  [לג]

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצוֹת ִּכי ְּבֶעֶצם ַהּיוֹם ַהֶּזה הוֵֹצאִתי ֶאת  )יב, יז(

ִצְבאוֵֹתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהּיוֹם ַהֶּזה ְלֹדֹרֵתיֶכם ֻחַּקת 

  עוָֹלם:

 מדוע כתוב "שמירה" הרבה פעמים בפסח ובשבת

פסוק ( הזאת העבודה את 1ושמרתם .המצות את ושמרתם) יזיב, (

                                                 
ֶאת ַהַּמּצֹות ִּכי ְּבֶעֶצם  ּוְׁשַמְרֶּתם" )יב, יז([לג] תוכן דבריו, דהנה על הפסוק  1

ֶּזה ֶאת ַהּיֹום הַ  ּוְׁשַמְרֶּתםַהּיֹום ַהֶּזה הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 

", יש לתת טעם: א. מדוע כתוב לשון שמירה. ובאמת, ְלֹדֹרֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם

 לא רק כאן כתוב לשון שמירה בפסח, אלא בהרבה מקומות כתבה התורה

על פסח לשון שמירה, הן על המצות, והן על חודש האביב, וצריך טעם בזה. 

 יא, טו, טז) –דכתיב (כג ב. מדוע נקרא פסח שבת, בהרבה מקומות בתורה כ

השבת. ג. מדוע כתבה תורה במצוות שבת הרבה פעמים לשון  ממחרת

  שמירה.

 מקום לכ) עירובין צו, א. ועוד(ומבאר המשך חכמה על פי מה שאמרו חז"ל 

, ועל פי זה יש לתת טעם מדוע כתבה תעשה לא אלא אינו השמר כו' שנאמר

תורה לשון שמירה הרבה פעמים בשבת ובפסח כדי שעקרם יהיה לא 

תעשה, ולכלול בו את הנשים, דכיון שנשים אינם חייבות במצוות עשה 

שהזמן גרמא, אם שבת ופסח לא היו עיקרן לא תעשה, היו נשים פטורות 

של שבת דהיינו קידוש, ומעשה של פסח דהיינו אכילת מצה וקרבן מעשה 

פסח, לפיכך כתבה תורה שמירה הרבה פעמים בשבת ופסח, שיהיו עיקרן 

לא תעשה, לחייב בהן את הנשים שחייבות במצוות לא תעשה אפילו שהזמן 

גרמא, ואז חייבות גם בעשה של פסח ושבת, ולכן פחס נקרא שבת, כי הוא 

שעיקרו לא תעשה, ועיקרו שמירה, דהוא לא תעשה, ומבואר שווה לשבת, 

  היטב הכל בס"ד.

ועל פי זה יתיישב קושיית התוס' ביבמות (ד, א ד"ה לא), שהקשו, מדוע 

נשים אינם חייבות בציצית מאותו הטעם שחייבות בקידוש ובמצה, והרי 

א ציצית כתוב סמוך לכלאים, וכל שישנו בכלאים יהיה חייב בציצית, כמו ה

דאמרו שמי שחייב בלא תעשה של שבת, חייב בעשה של קידוש, וכל מי 

שישנו בלא תעשה של לא תאכל חמץ, ישנו בקום עשה של אכילת מצה, 

ולאור המבואר מתיישב היטב, דלא דרשו חז"ל דרשה זו אלא בשבת ובפסח 

בלבד, כיון שנאמרו בהם הרבה פעמים שמירה, ועיקרן הוא לא תעשה, לכן 

  בות, ולא רק מפני שיש לא תעשה בהם בלבד.נשים חיי

 חג) טו, כג( ובמשפטים .)כד פסוק( הזה הדבר את ושמרתם ,)כה

 )א, טז דברים( בראה וכן .)יח, לד( בתשא וכן, תשמור המצות

 שמירה נאמרה זו פרטיות מצוה על הנה .האביב חודש שמור

 שמור ,שמירה בו השנאמר שבת על כמו, פעמים הרבה ,בפרט

-(לא בשבת שמירה פעמים ג' ,ובתשא), יב, ה שמות( השבת את

 את (ויקרא יט, ג) ובקדושים) ב, כו ויקרא( ובבהר יד, טז), ,יג

ועל פי זה יתיישב עוד תמיה, דהנה בירושלמי (ברכות ט, ג) אמרו דמברך 

על עשיית ציצית תפילין מזוזה סוכה ולולב, ואינו מברך על עשיית מצה, 

כיון דבמצה שמירה כתיב ולא עשייה, לכן אינו חייב על עשייה רק על 

דוע לבית שמאי סוכה ישנה פסולה (סוכה ט, אכילתה. ועל פי זה מיושב מ

א), והיינו שאינה לשמה, ומצה ישנה כשרה, דבסוכה כתיב עשייה, וצריך 

העשיה להיות לשמה, אבל במצה, העיקר הוא השמירה, לכן אינו פסול 

  כשעשייתה אינה לשמה.

ויש עוד טעם פנימי מדוע ציוותה תורה פעמים רבות שמירה בפסח, הן על 

ל חודש האביב, כי בזכות שישראל משמרים את חודש האביב, החג והן ע

ואת המצות, מדה כנגד מדה, ה' שומר לישראל הלילה הזה לגואלן, כדאמרו 

נגאלו, בניסן עתידין רבי יהושע אומר: בניסן " )ראש השנה יא, בחז"ל (

ליל המשומר ובא  -ליל שמרים  (שמות יב, מב) אמר קרא ,ליגאל. מנלן

". ומצאנו בחז"ל מדה כנגד מידה כיוצא בזה, דעל שיתמששת ימי ברא

ִּכי ִאם ָׁשֹמר ִּתְׁשְמרּון ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר " )דברים יא, כבהפסוק (

ֵהיֶכם ָלֶלֶכת ּבְ  ָכל ְּדָרָכיו ּוְלָדְבָקה ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַלֲעֹׂשָתּה ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱא

מה כתיב למעלה מן הענין ) וז"ל "ד ,ראה ד ,ים רבהדבר", דרשו חז"ל (בוֹ 

מר א ,כי אם שמור תשמרון וגו', מהו את כל המצוה הזאת )יא, כב(דברים 

שהיא שקולה כנגד כל המצות  ,רבנן אמרי זו השבת ,לוי זו קריאת שמע רבי

אמר בר קפרא הנפש והתורה  ,כי אם שמור תשמרון בר אחר,שבתורה, ד

והתורה דכתיב  ,) נר ה' נשמת אדם, כזתיב (משלי כהנפש דכ ,נמשלה בנר

נרי  ,אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הזה ,) כי נר מצוה ותורה אור, כגמשלי ו(

 ,אם שמרת את נרי ,ונרך בידי זו הנפש ,נרי בידך זו התורה ,בידך ונרך בידי

 דכתיב ,מנין ,אני מכבה את נרך ,ואם כבית את נרי ,אני משמר את נרך

" נפשך מאד הוי כי אם שמור תשמרון רק השמר לך ושמר (דברים ד, ט)

  ע"כ.

 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ב

יא, טו,  –(כג  דכתיב כמו ,שבת פסח נקרא לכן. תשמורו שבתותי

 מקום בכל ושמור. בשמירה שבת כמו שהוא ,השבת ממחרת טז)

 מקום כל) עירובין צו, א. ועוד( שאמרו כמו, תעשה לא הוא

 מוצא(דברים כג, כד)  וכן ,תעשה לא אלא אינו, כו' שמרה שנאמר

(שמות כג,  וכן, (ראש השנה ו, א) תעשה לא זו ,תשמור שפתיך

 עשה כל על תעשה לא ליתן ,תשמרו אליכם אמרתי אשר ובכל יג)

 ולכן (מכילתא משפטים, מסכת דכספא פרשה כ). שבתורה

 בקידוש מצוות ונשים, תעשה כלא המה, שבו העשין כל ,בשבת

 עיקרו, פסח וכן ,)ב, כ ברכות( בזכור ישנו בשמור שישנו כל ,היום

 חייבות ונשים, תעשה לא דין להן יש בוש העשין וגם, תעשה לאה

(פסחים  מצה אכול בקום ישנו חמץ תאכל בלא שישנו דכל, במצה

 רק ,ובפסח במצה עשייה כתיב דלא מזה ,דרשה ועיקר. צא, ב)

 מכלאים שהקשו מה ומסולק[ ,חייבות נשים לכן ,שמירה

 פרק ברכות ובירושלמי]. ' (יבמות ד, א ד"ה לא)בתוס ,ומציצית

 על מברך ומזוזה ותפילין ציצית דלעשות דסבר, (ט, ג) הרואה

 סוכהעל  דגם ,תני ,]עשיה בשעת מצותה גמר שלא אף[ עשייתן

 תעשה הסוכות דחג משום היינו, עשייתן בשעת מברך ולולב

                                                 
תמצית דבריו: הטעם שכתבה תורה בשבת ובפסח פעמים רבות  2

ולתת לכל העשה  ,הוא לא תעשה "שמורלשון "כי  ,לשון שמירה

כדי  ,דין לא תעשה , קידוש וקרבן פסח ומצות,בת ופסחששל 

 ,מרו את הפסח [והשבת]שאם יוכן כדי ש ,לחייב בו את הנשים

ולכן  .מדה כנגד מדה ,ורים לגאלםממור להם ה' את ליל השישי

  , כי שניהם שווים בבחינת השמירה.נקרא פסח שבת

  

  ]לד[

א ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם " )יב, יט([לד] תוכן דבריו: על הפסוק  3 ִׁשְבַעת ָיִמים ְׂשֹאר 

", ֵאל ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָר ִּכי ָּכל 

כו'". ב.  ָּכל ֹאֵכל", די לכתוב "וִּכי ָּכליש לדקדק: א. מהו אריכות הלשון "

", לכתוב "לא ימצא לכם". ג. בפסחים (מג, ב) הקשה ְּבָבֵּתיֶכםמהו לשון "

ָּכל ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר " )ויקרא ב, יאזר דורש מהפסוק (הש"ס, מדוע רבי אליע

א תַ  א ֵתָעֶׂשה ָחֵמץ ִּכי ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש  ְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַּתְקִריבּו ַלה' 

" לרבות עירובו, ובפסח לא דורש מהכתוב הנ"ל ִּכי ָכל ", מהמילים "ַלה'

בתיובתא, משמע דיש תירוץ  "כי כל" לרבות עירובו, ומסיק בקשיא ולא

  לקושיא זו, ומה יש לתרץ על זה.

ומבאר המשך חכמה, דהא דכתיב הכא "כי כל", אין זה יתור לשון, דבא 

 יעויין ב, יא סוכה[ מסוכה יליף ולולב, כתיב ,)יג, טז דברים(

 משום, דמברך כתיבה לא מצה אפיית על אבל. בציצית כןו], שם

 פרק בירושלמי ולכן. לבד שמירה רק, במצה עשייה כתב דלא

 ובית שמאי בית דפליגי, ישנה סוכה גבי, (הלכה ב) דסוכה קמא

 ובבלי, 'כו הלל ובית שמאי דבית פלוגתא ישנה מצה ,אמר, הלל

 מחג דיליף ,שמאי דבית דטעמא משום, זה מזכיר לא(סוכה ט, א) 

 ,שמירה רק עשייה כתוב לא ובמצה (דברים יג), תעשה הסוכות

 השם שומר, והמצות האביב חודש שומרים כשישראל לכן ק."ודו

 אמרו בזה וכיוצא, (ראש השנה יא, ב) לגאלם הזה הלילה יתברך

 .2כו' נרך משמר אני נרי שומר כשאתה(דברים רבה ד, ד) 

  

  [לד]

א ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת  )יב, יט( ִׁשְבַעת ָיִמים ְׂשֹאר 

  ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ:

 מה הפירוש "כי כל אוכל"

 לשום ראוי אינו כי ,בבתיכם ימצא לא שאורוכו'  3שבעת) יטיב, (

הכתוב לתת טעם מדוע אסור להמצא חמץ, כיון שגם הנשים אסורות 

באכילת חמץ, לכן אין להניח חמץ בביתכם, כי הוא בלאו הכי אסור לכולם, 

ניחו בביתכם, ולכן כתוב "בתיכם", דבית הוא רומז ואין בשביל מי לה

תא דבחדש ת שביעית מסכ –יתרו (מכילתא לנשים, כמו שדרשו חז"ל ב

כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים; ותגד לבני ישראל, אלו " )פרשה ב

" [ולא דקדק המשך חכמה לכתוב בית יעקב], ולכן דרשו חז"ל האנשים

ים, ולא דרשו מ"כי" דרשה אחרת, כיון (פסחים מג, ב) מ"כי כל" לרבות נש

שהוא נתינת טעם, לכן רק דרשו "מכל", דהיינו מ"כי כל" דרשה אחת 

  ב.-לרבות הנשים, ומיושב דקדוק א

א ֵתָעֶׂשה ָחֵמץ ִּכי " )ויקרא ב, יאאבל בפסוק ( ָּכל ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַלה' 

א תַ  התם אין לומר שהוא טעם  ",ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה'ְקִטירּו ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש 

מדוע אסור לעשות מנחה חמץ כיון שאסרה תורה להקריב חמץ, דאין זה 

טעם מספיק, שהרי דרשו חז"ל במנחות (נה, א) דגם אם מחמץ את השירים 

של המנחה, שנאכלים לכהנים, גם עובר בלאו דלא תעשה חמץ, מוכח, 

חמץ, מפני שאסור להקריב על גבי המזבח  שאין טעם האיסור לעשות מנחה

חמץ, דהרי גם השירים אסורים להיות חמץ, ועל כורחך הא דכתיב "כי כל" 

בהאי קרא, לדרשה הוא דאתא, לפיכך דורש רבי אליעזר מהאי קרא לרבות 

עירובו, מה שאין כן הכא, לא דריש עירוב חמץ לענין פסח, דהא דכתיב "כי 

ל יראה חמץ, לכן מסיק הש"ס רק בקשיא ולא כל", בא לתת טעם לאיסור ב
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 לא ולכן, ונכרתה אנשים בין נשים בין ,מחמצת אוכל כל כי ,אדם

 מי מכונה הוא בית כי, בתיכם כתב זו ולהוראה .בבתיכם ימצא

(יתרו מסכת דבחודש  מכילתאב שאמרו וכמו, אשה לו שיש

 מזה. 4דשביעית ב פרק סוף ',כו הנשים אלו ישראל בית פרשה ב)

 לא לכן, טעם והוא, הנשים כל מכי רבנן (פסחים מג, ב) דמרבי

 כל (ויקרא ב, יא), גבי אבל ,אחרינא דרשה מכי למידרש שייך

, מספיק טעם זה איןכו',  שאור כל כי חמץ תעשה לא כו' המנחה

 המחמץ כן גם כהן של שירים, המנחה קמיצת לאחר אפילו דהא

(פסחים מג,  עירובו לרבות, מכי מרבה לכן), א, נה מנחות( לוקה

 לכן, (פסחים מג, ב) עוברין אלוריש  הגמרא קושית ומסולק, ב)

כרונם ז שכתבו כמו, תירוץ דאיכא, תיובתא ולא קשיא אמר

 דרך ועל ברכה (רשב"ם בבא בתרא נב, ב ד"ה קשיא. ועוד).ל

 זכה כאילו והוא, מאשי נתתי חלקם (ויקרא ב, יא) אמר הפשט

 גם, להקטיר שאסור, חמץ לכן, מהאש זכו והם, בכולן האש

 אמר ג, מא פרשה תשא רבה במדרש ועיין ,לאכול אסור לכהנים

  .5היטב קו"וד ',כו פיך שבתוך מזה אלא מבקש איני, לו

 

                                                 

בתיובתא, על פי הכלל שבידינו מהגאונים (רשב"ם בבא בתרא נב, ב ד"ה 

קשיא), שאם יש תירוץ לקושיא, מסיק הש"ס בקשיא ולא בתיובתא, ומישוב 

  דקדוק ג' בס"ד.

 )ויקרא ו, יוהנה הא דיש לאו להחמיץ שירי המנחה, למדו חז"ל מדכתיב (

", ים ִהוא ַּכַחָּטאת ְוָכָאָׁשםה ָחֵמץ ֶחְלָקם ָנַתִּתי ֹאָתּה ֵמִאָּׁשי ֹקֶדׁש ָקָדִׁש א ֵתָאפֶ "

חמץ אמר ריש לקיש, דאמר קרא: לא תאפה " )מנחות נה, אוז"ל הגמרא (

" ע"כ. ועל פי דרשת חז"ל מתפרש הפסוק חלקם, אפי' חלקם לא תאפה חמץ

" השירים. ֶחְלָקם" תאפה חמץ", המנחה עצמה, ועוד לא א ֵתָאֶפה ָחֵמץ"

ומבאר המשך חכמה, דזה הוא על פי הדרש, אבל פשט הכתוב הוא, מה 

", כלומר ָנַתִּתי ֹאָתּה ֵמִאָּׁשי ֶחְלָקם" –מפני ש  "א ֵתָאֶפה ָחֵמץהטעם "

השירים של הכהנים כאילו באים מהאש, ומכח זכות ההקטרה, לכן לא 

א ב, יא) תאפה חמץ, כי כבר כתבה תורה (ויקרא  ִּכי ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש 

  ".ְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה'תַ 

שמות והטעם שהכהנים זוכים מכח ההקטרה, הוא כעין מה שאמרו במדרש 

 ,למה הדבר דומה ,ר' יצחק ור' לוי חד מנהון אמר )רבה (כי תשא פרשה מא

נטל אביו  ,ביומצא תמחוי לפני א ,בא בנו מבית הספר ,לעשיר שהיה לו בן

איני מבקש אלא מזה שבתוך  ,אמר לו ,חתיכה אחת ונתנה לו, מה עשה בנו

" ע"כ, לכן הכהנים זוכים מכח ההקטרה, שכביכול בא לה', ומשם הם פיך

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

  זוכים.

[ואין להקשות, דאם כן מדוע דורש רבי אליעזר מכי כל (ויקרא ב, יא) לרבות 

חמץ, דכיון שאסור להקטיר  עירובו, ולא אומר דהוא טעם, מדוע לא תעשה

אסור לעשות חמץ, ואף על פי שאפילו שירים אסורים חמץ, מכל מקום, גם 

שירים אסורים מפני שהם באים כאילו מההקטרה. דיש לומר, דמכל מקום 

 אין זה משמעות לשון הכתוב, ועוד צ"ע]. 
לא זכיתי להבין, מה ענין סוף פרק ב' דשביעית לכאן. וראיתי מי שהגיה  4

 פרק ד', וגם זה לא מובן. וצ"ע.
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אפילו הנשים  ,כי כל אוכל כו' ,אסור שימצא שאור בביתכם

ולכן  ,כי כולם אסורים בו ,לכן אין עבור מי להניחו ,אסורות בחמץ

אבל בהא  .דכתיב "כי כל" רש רבי אליעזר שום דרשה מהאלא ד

א ֵתָעֶׂשה ָחֵמץ ִּכי ָכל ְׂשֹאר דכתיב " ָּכל ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַלה' 

א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה'  ,אין לפרש דבא לתת טעם ,"ְוָכל ְּדַבׁש 

אסורים  ואינם נקטרים, ששייכים לכהנים ,כיון דאפילו השירים

  .להיות חמץ

 


