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 מסעי -טות מפרשת 
 ושנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל 
למה תלה הכתוב מיתת משה  שיםרו המפודקדק :עמך

 במלחמת מדין.
 

והנבס"ד, דהנה רש"י כתב וז"ל, מאת המדינים, ולא מאת 
המואבים, מפני שתי פרידות טובות שיש לי להוציא מהם, רות 
המואביה ונעמן העמונית עיי"ש, והיינו כדדרשינן במסכת 

, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה', עמוני ולא )דף ע"ו(יבמות 
 מונית מואבי ולא מואבית עיי"ש.ע
 

 )מאמר ג(ובספר בברכה משולשת להגאון ר"י אייבשיטץ ז"ל 
כתב, דזה אי דוד מותר לבוא בקהל או לא, תלוי בפלוגתת רב 

אי אדם וחוה דו פרצופין  )דף ס"א.(ושמואל במסכת ברכות 
נבראו, דהיינו שהקב"ה ברא דו פרצופין זכר ונקבה אחד 

מלאחוריו ואח"כ חלקן לשנים, או שברא פרצוף מלפניו ואחד 
אחד, ואח"כ ברא את חוה מאחת מצלעותיו עיי"ש, דאיתא 

)שמואל ד"ה אשרי, וזאת תורת האדם  )מזמור א'(במדרש שוחר טוב, 

, זאת שכתבת בתורתיך לא יבוא עמוני ומואבי י"ט(-ב פרשה ז
בקהל ה', לא כתבת אלא על האדם אבל נקיבותיהן מותרות 

והנה בתוה"ק כתיב ויברא אלקים את האדם, ומעתה  ע"כ, מיד
למאן דס"ל דו פרצופין נבראו, ומוכח דנקבה ג"כ נקראת 
אדם, דב' פרצופין נבראו, אז י"ל דעמונית ומואבית נמי 
אסורות לבוא בקהל, ודוד שבא מרות המואביה אסור לבוא 
בקהל, אבל למ"ד דחוה מצלע נבראת, אז עמונית ומואבית 

ת לבוא בקהל, דאז י"ל דנקיבה אינה נקראת אדם, וי"ל מותרו
 דאדם ממעט אשה, ודוד מותר לבוא בקהל עכ"ד.

 
כתב לפרש הקרא ויבא יוסף את דבתם  )פרשת וישב(וביציב פתגם 

רעה אל אביהם, דיש לבאר מחלוקת יוסף עם אחיו במה שהיו 
מזלזלים בבני השפחות לקרותם עבדים, דהנה המהרש"א 

כתב, דהא דנשא אברהם את הגר  )דף ק:(יבמות בח"א במסכת 
שהיתה שפחה ואסורה לו, משום דממילא נשתחררה כדין 

דהבא על  )סי' רס"ז ס"ט(הנושא שפחתו, לדעת הסוברים ביור"ד 
שפחתו נשתחררה, דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות 
ומסתמא שחררה, ושכן צריך לומר גבי יעקב שנשא שפחת 

"ש, ולכן כיון שבהכרח צ"ל שנשתחררו רחל ולאה עיי
השפחות, ע"כ הוכיח יוסף את אחיו שהיו מזלזלים בהם 
לקרותם עבדים, וזהו מ"ש הכתוב ויבא יוסף את דבתם רעה 
אל אביהם דייקא, שדבתם שהם קורים להם עבדים הוי רעה 

אל אביהם, דכיון דס"ל שלא נשתחררו א"כ ח"ו עבר אביהם 
 באיסור נישואי שפחה. 

 
גבי אברהם שנשא  )אות מ"ט(ך לפימש"כ באור תורה פרשת לך א

את הגר, דאצ"ל דמסתמא שחררה, דאף אם לא שחררה מ"מ 
כיון דעדיין לא קיים מצות פו"ר, אמרינן דאתי עשה דפו"ר 
ודחי הל"ת דלא יהי' קדש, אמנם י"ל דכיון דבדידה ליכא 
עשה דנשים אינן מצוות על פו"ר, תו ליכא למימר דעשה 

ד"ה לישא  )דף מ"א.(חה ל"ת כמבואר בתוס' מסכת גיטין דו
שפחה, אך א"א דנשים מצוות על פו"ר אז שפיר י"ל עדל"ת 
עכ"ד, ולפי"ז י"ל במה שנשא יעקב להשפחות דתליא בזה, 
דא"א דנשים אינן מצוות על פו"ר, וליכא למימר עדל"ת אז 
צ"ל דשחררן, משא"כ א"א דאף האשה מצווה על פו"ר, י"ל 

 מת לא שחררן, אלא משום דאמרינן עדל"ת עכ"ד.דבא
 

, ר"ש אומר מפני מה אמרה תורה )דף ב:(ואיתא במסכת קידושין 
כי יקח איש אשה ולא כתיב כי תלקח אשה לאיש, מפני 
שדרכו של איש לחזר על אשה ואין דרכה של אשה לחזר אחר 
איש, משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי, בעל 

ל אבידתו, ופרשיז"ל אבידה אחת מצלעותיו אבידה מחזר ע
דזה א"ש  )דף רנ"א.(עיי"ש, וכתב בספר שפע חיים נישואין 

דמן הזנב נבראת חוה,  )דף ס"א.(להמ"ד דס"ל במסכת ברכות 
אבל להמ"ד דדו פרצופין נבראו שניהם ביחד, א"כ אין האשה 
דייקא אבידתו של האיש, ולדידיה צ"ל דהא דדרכו של איש 

האשה, משום דאיש מצווה על מצות פו"ר, ולא  לחזר אחר
 האשה עכ"ד.

 
    אמר רב  ס"ו(-)פרשה י"אפרשת שמיני  ש רבהרואיתא במד

שמואל בר נחמן, כל שבעת ימי הסנה היה הקב"ה מפתה את 
משה שילך בשליחותו למצרים, הה"ד גם מתמול גם משלשום 
גם מאז דברך אל עבדך הרי ששה, ובשביעי אמר לו שלח נא 

ח, אמר לו הקב"ה, משה את אומר שלח נא ביד ביד תשל
תשלח, חייך שאני צוררה לך בכנפיך, אימתי פרע לו, ר' 
ברכיה אמר ר' לוי ור' חלבו, ר' לוי אמר כל ז' ימי אדר היה 
משה מבקש תפלה ותחנונים שיכנס לארץ ישראל, ובשביעי 

לא תעבור את הירדן הזה עיי"ש, ועיין במדרש אמר לו כי 
דששה פגמים היו למרע"ה דבשבילם  רשתן סי' ו'()בפתנחומא 

וחד מינייהו על מה שאמר  ,ישראל ץנמנע הימנו לבוא לאר
 עיי"ש. ,שלח נא ביד תשלח



 

 ב 

להמליץ על משרע"ה דלכן לא רצה  שיםרוכבר האריכו המפ
לילך למצרים, משום דס"ל דאכתי לא הגיע הזמן, דהגזירה 

ר איתא במד"אך  להיות בגלות היתה על ארבע מאות שנה,
, אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון העולמים, א(-)פרשה טופרשת בא 

ארבע מאות שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא שלמו, אמר 
הנה הסתיו עבר, ופי' ביפה  יא(-)שה"ש בלהם כבר שלמו שנאמר 

 דקושי השעבוד הדומה לסתיו השלים הגלות עיי"ש.  )שם(תואר 
 

חמא בן גוריא אמר רב, , אמר ר' )דף י:(איתא במסכת שבת אך 
לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל משקל שני 
סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו 

וכתבו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים עיי"ש, 
ואע"ג דבלא"ה נגזר דכתיב ועבדום וענו אותם,  )ד"ה ה"ג(התוס' 

יהם עינוי כ"כ אלא ע"י זה עכ"ד, הרי שמא לא היה נגזר על
ולפי"ז ליכא דקושי השעבוד הוא בשביל חטא דמכירת יוסף, 

אך אם נאמר דהשבטים למימר דקושי השעבוד השלים הזמן, 
צדקו במה שמכרו את יוסף, א"כ שוב נמצא דקושי השעבוד 

 היה שלא כדין, ושפיר י"ל דהשלים הזמן.
 

שה רבינו במלחמת ובזה יתבאר מה שתלה הכתוב מיתת מ
מדין, דממה שצוה ה' ללחום עם המדינים ולא עם המואבים, 
והוא משום שיש שתי פרידות להוציא מהם, הרי מזה דרק 
זכרים אסורין לבוא בקהל ולא הנקיבות, והוא משום דחוה 
מצלע נבראת, ולפי"ז אשה חייבת בפו"ר, ומעתה י"ל דיעקב 

, ולא משום נשא השפחות משום דאמרינן עשה דוחה ל"ת
ששחררן, וא"כ הצדק הוא עם השבטים, וי"ל דקושי השעבוד 
השלים הזמן, ונמצא לפי"ז דמשה רבינו סירב שלא כדין, ולכן 

 נגזר עליו שימות בחוץ לארץ ולא יכנס לארץ ישראל ודו"ק.
 

, דרש רבא ואיתימא ר' )דף כ"ג:(עוי"ל, דאיתא במסכת נזיר  ב(
נפרד ובכל תושיה יתגלע, יצחק, מאי דכתיב לתאוה יבקש 

)לדבר עבירה יבקש מי שנפרד ואיזה זה לוט שנפרד מעל לתאוה יבקש נפרד זה לוט 

, ובכל אברהם כדכתיב ויפרדו איש מעל אחיו וסמיך ליה ויסע לוט מקדם שהוא נפרד תחלה(
)ובתושיה לא נאמר אלא ובכל תושיה לומר לך שנתגלע קלונו בשתי תורות תושיה יתגלע 

, בבתי נקראת תושיה דכתיב הפליא עצה הגדיל תושיה תורה שבכתב ותורה שבעל פה(דתורה 
, ובבתי מדרשות דתנן )בתורה שבכתב כדכתיב לא יבוא עמוני ומואבי(כנסיות 

 עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם עיי"ש. 
 

וז"ל, אכן קשיא, הלא  )מצוה כ"ה אות י"ד(וכתב בספר נחלת בנימין 
עשה היה שתי דעות במטה, לוט כיון לעבירה, באותו מ

ובנותיו כיוונו למצוה, ועליהם נאמר צדיקים ילכו בם, ועל 
לוט נאמר ופושעים יכשלו בם, וא"כ מאי טעמא אסרה התורה 
עמון ומואב בשבילו, אדרבה בשביל בנות לוט מהראוי 
להתירם, דכולי עלמא חוששין לזרע האם, והמה חשבו 

דבאמת מהאי טעמא עמוני ולא עמונית  לטובה, וצריך לומר
)פרשה מואבי ולא מואבית, וכן הוא בהדיא באלשיך פרשת וירא 

, דכוונת בנות לוט לטובה גרמה היתר הנקיבות עיי"ש, ל"ו(-י"ט

אכן כל זה אם עבירה לשמה, כגון זו דבנות לוט דהיה עבירה 
לשמה, למצוה יחשב, משום הכי נשים דעמון ומואב מותרין 

משא"כ אי אמרינן דעבירה לשמה אפילו הכי עבירה  מצדם,
 מקרי, א"כ מן הדין לאסור בעמון ומואב נשים ואנשים עכ"ד.

  
כתב,  )הל' טריפות סוף מאמר ד'(ובשו"ת טוב טעם ודעת בהקדמה 

דמשום הכי אמרינן גדולה עבירה לשמה, דכיון דמחשבתו 
תו לטובה אזלינן בתר המחשבה דהוא העיקר, ולכן כל שכוונ

לטובה שפיר דמי וגדולה עבירה לשמה, משא"כ אי אזלינן 
בתר מעשה לא איכפת לן הכוונה, וגם עבירה לשמה הוי בגדר 

 עבירה עיי"ש.
 

כתב, דלכן מת משרע"ה  )סוף אופן קצ"ג(ובספר מגלה עמוקות 
בחוץ לארץ בשביל חטא דמכירת יוסף, כיון דעיקר הגורם 

לוי, לכן נענש  במכירת יוסף היה לוי ומשה בא משבט
 )סי' תל"ז(משרע"ה שלא נכנס לא"י עיי"ש, ועיין בשער החצר 

שכתב, דאע"ג דגם שמעון היה עם לוי בהעצה דמכירת יוסף, 
מ"מ משמעון כבר נפרע ממנו יוסף בעצמו, כדכתיב ויקח 
מאתם את שמעון וגו', ורק לוי לא נענש ולכן נענש משרע"ה 

 דהוא משבט לוי עיי"ש.
 

, ויבא יוסף את ז(-)פרשה פ"דש רבה פרשת וישב ואיתא במדר
דבתם רעה, מה אמר, ר' יהודה אומר, מזלזלים הם בבני 

 )פ"א ה"א(השפחות וקורין להם עבדים עיי"ש, ובירושלמי פאה 
איתא מה אמר, ר' יהודה אומר, מזלזלים הם בבני השפחות 

 ונוהגים בהם כעבדים עיי"ש. 
 

שליט"א בשוה"ט ליל קלויזענבורג -וכ"ק אדמו"ר מצאנז
אמר לבאר במאי היה תלוי  )שנת תשס"ה(שב"ק פרשת וישב 

פלוגתתם, דלכאורה צ"ב היאך נשא יעקב שפחות, הלא 
והקמתי את בריתי ביני  ז(-)בראשית פרשה י"זהקב"ה אמר לאברהם 

ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך 
דהקב"ה  )דף ק:(ות לאלקים ולזרעך אחריך, ואיתא במסכת יבמ

אמר לאברהם לא תנסב עובדת כוכבים ושפחה דלא ליזול 
זרעך בתרה עיי"ש, והיאך עבר יעקב על אזהרה זו, אך י"ל 

דהאבות קיימו התורה רק  ה(-)בראשית פרשה כ"וכמש"כ הרמב"ן 
בארץ ישראל ולא בחו"ל, ולכן שפיר היה יעקב יכול לישא 

)שנה ז' גליון בדברי תורה  שפחה, אך כתב השפע חיים זצ"ל מובא

, דמה שכתב הרמב"ן דהאבות לא קיימו התורה רק בארץ ט"ז(
ישראל ולא בחו"ל א"ש רק אם אמרינן דא"י מוחזקת לנו 
מאבותינו, וכבר היתה בה קדושת ארץ ישראל אז יש לחלק 
ולומר דבחו"ל לא קיימו את התורה רק בארץ ישראל, משא"כ 

וחזקת לנו מאבותינו, ולא אם אמרינן דארץ ישראל אינה מ
היתה בה עדיין קדושת ארץ ישראל, א"כ אי אמרינן דקיימו 
כה"ת עד שלא ניתנה, מהיכא תיתי לחלק ולומר דרק בארץ 
ישראל קיימו התורה ולא בחו"ל, ואז לא שייך לומר דאיכא 

  .ויחי( 'זכרון יעקב פ ')וכ"כ בסנפקא מינה בין חו"ל לארץ ישראל עכ"ד 



 

 ג 

דזה היתה מחלוקת יוסף והשבטים,  לומר שולפי"ז י
דהשבטים ס"ל דא"י אינה מוחזקת מאבותינו ולא שייך לחלק 

, ויעקב לא היה מותר ליקח את לארץ ץלחו ישראל ץבין אר
השפחות, ולכן זלזלו בבני השפחות, לפי שיעקב עשה נגד 
ההלכה, אבל יוסף ס"ל דאר"י מוחזקת לנו מאבותינו, ויעקב 

ו"ל ובני השפחות יחשבו כאחד אינו מחוייב לקייים התורה בח
-הבנים, ואין להשבטים לזלזל בהם עכ"ד כ"ק אדמו"ר מצאנז

 קלויזענבורג שליט"א.
 

כתב בשם המפ',  )דף קל"ג מדפה"ס(וביושב אהלים פרשת וארא 
דאברהם אבינו קנה את הארץ בהבטה, כדכתיב בפרשת לך 

וזכה בה וכל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה,  ט"ו(-)פרשה י"ג
מדין הבטה בהפקר, והא דמהני הבטה לקנות בה הגם שלא 
עשה מאומה, היינו כיון ששם מחשבתו ורצונו לזכות בדבר 
זה סגי בכך לקנותו שיכנס לרשותו ונעשה שלו, והיינו דמ"ד 
הבטה בהפקר קונה ס"ל דמחשבה כמעשה, משא"כ מאן 
דס"ל דהבטה בהפקר אינו קונה ס"ל דבעי מעשה בקנין, 

חשבה לא הוי כמעשה עיי"ש, ומעתה אי ס"ל דאזלינן בתר ומ
מחשבה והבטה בהפקר קונה, א"כ אהני הבטת אברהם לזכות 
בקנין הארץ וס"ל דארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, משא"כ 
אי ס"ל דלא אזלינן בתר מחשבה ואין הבטה קונה בהפקר 
ולפי"ז לא זכה אברהם בארץ, ולפי"ז ע"כ דארץ ישראל אינו 

 קת מאבותינו.מוחז
 

ובזה יבואר הכתוב, נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים ולא 
מאת המואבים, מפני שיש לי להוציא מהם שתי פרידות רות 
המואביה ונעמה העמונית, והטעם דמותרין לבוא בקהל, 
משום דהם כיוונו לדבר מצוה ועבירה לשמה למצוה יחשב, 

מרינן דאר"י והטעם משום דאזלינן בתר המחשבה, ולפי"ז א
מוחזקת מאבותינו, והצדק הוא עם יוסף, ואיכא חטא דמכירת 
יוסף, וכיון דעיקר הגורם במכירת יוסף היה לוי ומשה בא 

 משבט לוי, לכן נענש משרע"ה שלא נכנס לא"י וד"ק.
 
 
, א"ל דואג האדומי עד )דף ע"ו:(עוי"ל, דאיתא במסכת יבמות  ג(

ת אם לאו, שאל עליו שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכו
אם ראוי לבוא בקהל אם לאו, מאי טעמא דקאתי מרות 
המואביה, א"ל אבנר, תנינא, עמוני ולא עמונית מואבי ולא 
מואבית, אלא מעתה ממזר ולא ממזרת וכו', שאני הכא 
דמפרש טעמא דקרא, על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, 

ריך, היה דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אשה לקדם, ופ
להם לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים וכו', 
ומסיק בגמ' הכי תרגומא כל כבודה בת מלך פנימה עיי"ש, 
מבואר מזה דהטעם שהותר לו לדוד לבוא בקהל, משום 
דהתורה כתבה הטעם למה נאסרו עמוני ומואבי לבוא בקהל 
 משום שלא קדמו בלחם ומים, וכיון דנשים אין דרכן לקדם

 דכתיב כל כבודה וגו' ע"כ לא נאסרו לבוא בקהל. 

    דדבר זה תלוי בפלוגתת  )פרשת מקץ(וכתב בספר יושב אהלים 
אי דרשינן טעמא  )דף קט"ו.(ר' יהודה ור' שמעון במסכת ב"מ 

דקרא, דר' יהודה ס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, ור' שמעון 
ין ס"ל דדרשינן טעמא דקרא, וא"כ הא דאמרינן דנשים מותר

לבוא בקהל א"ש אליבא דר"ש דדריש טעמא דקרא, וה"ה 
הכא דריש טעמא דקרא על אשר לא קדמו דדרכן של אנשים 
       לקדם ואין דרכן של נשים לקדם, אבל ר' יהודה דלא 
 דריש טעמא דקרא, כיון דהתורה כתבה לא יבוא עמוני 
ומואבי בקהל ה' גם נשים בכלל, ולפי"ז גם דוד המלך אסור 

 יי"ש.לבוא בקהל ע
 

מים לגינה  )פותחין(, תנו רבנן, פותקין )דף י"ח.(ואיתא במסכת שבת 
ערב שבת עם חשיכה ומתמלאת  )עושין נגר קטן משפת המעין לגינה(

והולכת כל היום כולו וכו', אבל אין נותנין חטין לתוך הריחים 
בכדי , אלא )וכל שכן ברחיים של יד ושל חמור דאדם מצווה על שביתת בהמתו(של מים 

שיטחנו מבעוד יום, מאי טעמא, אמר רבה מפני שמשמעת 
, אמר ליה רב יוסף ולימא מר )ואוושא מילתא בשבת ואיכא זילותא(קול 

   משום שביתת כלים, דתניא ובכל אשר אמרתי אליכם 
 )דכתיב לעיל מינה למען ינוח שורך וחמורך וגו'(תשמרו לרבות שביתת כלים 

מר רב אסי מאן תנא שביתת וכו', והשתא דאמר רב אושעיא א
כלים דאורייתא בית שמאי ולא בית הלל, לב"ש בין קעביד 
מעשה בין דלא קעביד מעשה אסור, לבית הלל אע"ג דקעביד 

 מעשה שרי וכו' עיי"ש.
 

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

כתב לבאר,  )פרשת משפטים(ת הלל עיי"ש, ובפרדס דוד משא"כ בי
, ובכל אשר י"ג(-)פרשה כ"גדהנה ברש"י עה"ת פרשת משפטים 

אמרתי אליכם תשמרו כתב וז"ל, לעשות כל מצות עשה 
באזהרה שכל שמירה בתורה אזהרה היא במקום לאו עיי"ש, 
מבואר מזה דהוסיף הכתוב אזהרת לא תעשה על קיום מ"ע 

גם ל"ת מלבד חיוב העשה שבו, ובחזקוני כתב, שיהא במ"ע 
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 )דף י"ג:(ואיתא במסכת עירובין 
ים נוח לו לאדם שלא נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומר

נברא יותר משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר 
משלא נברא, נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר 
משנברא וכו' עיי"ש, ונודע מש"כ המהרש"א סוף מסכת מכות 

, דמה שאמרו נמנו היינו שמנו את המצוות וראו )בחידושי אגדות(
דהו"ל קרוב להפסד ורחוק מן  שהל"ת מרובין מהעשין ונמצא

השכר, על כן גמרו לומר דנוח לו שלא נברא עיי"ש, אך אי 
אמרינן דבכל מצות עשה יש עליה גם אזהרת ל"ת, א"כ הו"ל 
מנין המצוות אצל העשין סך תצ"ו מצוות שהן מרובין 

 משס"ה ל"ת, ושוב הו"ל קרוב לשכר מלהפסד. 



 

 ד 

תת כלים הוא ומעתה יבואר פלוגתייהו, דב"ש דס"ל דשבי
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, 

ו לאדם שנברא, ולכן וא"כ הו"ל העשין מרובין, ולכן ס"ל נוח ל
נקט בגמרא בסתמא דהברייתא דדרש קרא לאסור שביתת כלים 
ב"ש היא, דהרי הך מילתא אתיא לשיטתם דס"ל נוח לו לאדם 

 שלא נברא 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 

י חיים אבל לא על שביתת כלים עכ"ל, ובברכה משולשת בעל
כתב ע"ד, שאינו בא ליתן טעם על התורה לומר  )מהבני יששכר(

מדוע הזהירה רק על שביתת האדם והבהמה ולא על הכלים, 
אלא כוונתו לבאר מפני מה לא ילפינן כלים מבהמה במה 
מצינו עיי"ש, מבואר מזה דטעמיה דב"ה דלית להו שביתת 

הוא משום דצער בעלי חיים דאורייתא, ולכן לא ילפינן  כלים
 שביתת כלים משביתת בהמה.

 
שכתב וז"ל, ראיתי  )סי' ב'(ועיין בספר שו"ת מהרשד"ם חאו"ח 

דחית בשתי ידים האומר שמה שכתוב בתורה למען ינוח שורך 
וחמורך וכו' שהכוונה בעבור הבהמה, וכן אסרו להשכיר 

ה אמרת שאין הכוונה שינוח הבהמה לגוי מזה הטעם, ואת
הבהמה, והפרזת על המדת האמת, כי עם היות אמת שדעתך 
דעת נכון, מכל מקום דעת האומר שמה שהקפידה התורה 

הבהמה אין לדחותו, וזה מצאתי לו רב גדול דסבר כותיה  בעבור
הוא הרע"ב ז"ל שפירש המשניות, וז"ל בפרק קמא דשבת 

ב"ה מתירים משנתן המים במשנה אין שורין את הדיו וכו', ו
מבעוד יום וכו' עד דסברי על שביתת בהמה אדם מוזהר דאית 
בה צער בעלי חיים אבל לא על שביתת כלים עכ"ל, ואמרינן 
בגמ', דב"ש סברי שביתת כלים דאורייתא וב"ה פליגי, וא"כ 
לדברי ב"ש כיון דסברי דאנן מצווין גם על שביתת כלים דלא 

לא משום שגזרת הכתוב שישבות שייך התם טעמא אחרינא א
הישראל מכל הדברים אפילו כלים דלא שייך בהו צער, א"כ 
ודאי הכל בשביל שישראל יזכור וגו', אמנם לדעת ב"ה דמפליגי 
בין כלים לבעלי חיים, יכולים אנו לומר שרצה הקב"ה שינוח 
השור וכו' משום צער בעלי חיים, דצער בעלי חיים הוי מה"ת, 

, אמר רב יהודה אמר רב, בהמה )דף קכ"ח:(שבת כדאיתא במסכת 
שנפלה לאמת המים מביא כרים וכסתות וכו' עד והא מבטל כלי 
מהיכנו, ומשני סבר מבטל כלי מהיכנו דרבנן, צער בעלי חיים 
דאורייתא, ואתי דאורייתא ודחי דרבנן ע"כ וכו', וראה פרש"י 

וחמרך , למען ינוח שורך י"ב(-)םרשה כ"גבפרשת אלה המשפטים 
כתב 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, הרי בפירוש דקפיד הכתוב בענין שבת לצער 

המה, א"כ מי שיאמר שכונת התורה שינוח השור משום צער הב

מדבריו, דלב"ה  בעלי חיים דעת נכון הוא וכו' עיי"ש, מבואר
שביתת כלים לאו דאורייתא משום דרק בבעלי חיים אזהר 
רחמנא משום צער בעלי חיים, משא"כ ב"ש ס"ל דצער בעלי 
חיים לאו דאורייתא ולכן שפיר ילפינן דגם שביתת כלים הוא 

 ד"ה אולם עיי"ש.   )דף ח:(מה"ת, ועיין בשו"ת קב זהב 
 

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

בעי איתא, מאי טעמייהו דב"ש, א"כ לכתוב רחמנא חמץ ולא 
שאור, ואנא אמינא, ומה חמץ שאין חמוצו קשה בכזית, שאור 
שחמוצו קשה לא כל שכן, שאור דכתב רחמנא למה לי, לומר לך 

יעורו של זה, וב"ה צריכי, דאי כתב רחמנא שיעורו של זה לא כש
שאור הוה אמינא משום דחמוצו קשה, אבל חמץ דאין חמוצו 
קשה אימא לא צריכא, ואי כתב רחמנא חמץ משום דראוי 

  לאכילה אבל שאור שאין ראוי לאכילה אימא לא צריכא עיי"ש.
 

 )ריש פסחים(כתב בפלוגתת ב"ש וב"ה, דהר"ן  )שם(ובחידושי חת"ס 
דבל יראה הוא משום שמא יבא לאכלו, וכ"כ ביבין  כתב

ונודע , ])בהקדמה להל' חמץ(והכ"מ  )מאמר חמץ ד"ה התורה(שמועה לרשב"ץ 
מרבו  )דף ב. ד"ה לאור(מה שכתב החת"ס בחידושיו עמ"ס פסחים 

הגה"ק ר' נתן אדלער זצ"ל, לפרש הקרא אך ביום הראשון 
בזה טפי תשביתו שאור מבתיכם, והטעם שהחמירה תורה 

מבשאר איסורים, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מיום 
הראשון עד יום השביעי, פי' שהוא בכרת, וגם דלא בדילי 
מיניה שאינו אסור רק מיום ראשון עד יום השביעי ולא יותר 

ולפי"ז ב"ה ס"ל דטעם דבל יראה הוא משום שמא יבא  עיי"ש[,
חמץ הראוי לאכילה עובר בב"י שמא לאכלו, ע"כ הו"א דרק 

יבא לאכלו, משא"כ שאור דאינו ראוי לאכילה ל"ש שמא יבא 
לאכלו ואינו עובר עליו, וב"ש ס"ל דבל יראה גזה"כ ולא משום 
שמא יבא לאכלו, ול"ש הצריכותא, ומוכח דשיעורו של זה לא 

 כשיעורו של זה וחמץ בככותבת עיי"ש. 
 

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

 משום שמא יבוא לאכלו.
 

ד"ה צער בעלי חיים כתב,  )דף קכ"ח:(והנה רש"י במסכת שבת 
שנאמר עזוב תעזוב עמו ואיכא מאן דצער בעלי חיים דאורייתא 

 )דף ל"ב:(דדריש טעמא דקרא משום צער בעלי חיים במסכת ב"מ 
עכ"ל, מבואר מזה דאי ס"ל דרשינן טעמא דקרא מוכרח דצער 

 בעלי חיים דאורייתא.
 

ולפי"ז י"ל דב"ש וב"ה אזלי לשיטתייהו, דב"ה דס"ל דדרשינן 
, וא"כ י"ל טעמא דקרא ולכן ס"ל דצער בעלי חיים דאורייתא

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



 

 ה 

לשביתת כלים, משו"ה מוקי לה לקרא ליתן ל"ת לכל מצות 
עשה, ומהשתא הו"ל העשין מרובין ונמצא דהוה קרוב לשכר 

א"כ ב"ש יותר, ולכן ס"ל נוח לו לאדם שנברא משלא נברא, מש
דס"ל דלא דרשינן טעמא דקרא, וא"כ צער בעלי חיים לא הוה 
מה"ת, ומעתה אין סברא לחלק בין חיוב שביתת בהמה לכלים, 
ומסתברא דגם שביתת כלים הוי מה"ת, ולכן מוקי קרא ובכל 
אשר אמרתי אליכם תשמרו לשביתת כלים, ולא ליתן ל"ת לכל 

ב יותר להפסד, מ"ע, וא"כ הו"ל הל"ת מרובין מהעשין וקרו
 ולכן ס"ל נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. 

 
ד"ה ונראה  )דף פ"ז: מדפה"ס(ובספר דברי מהרי"א אסאד פרשת וילך 

לבאר כתב, דגבי משה לא מצינו רק דעבר על עשה דכתיב 
ודברתם אל הסלע, ועל עשה לא ענשינן רק בעידן רותחא 

ודעי דהגמ' , אלא דצריכין למ)דף מ"ג.(כמבואר במסכת מנחות 
דסברי דלא נענשו על עשה ודאי לא סברי להא דפירש"י על 
הקרא ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו, דבא הכתוב ליתן ל"ת 
על כל עשה שבתורה, דא"כ ודאי לא היה שייך לומר דלא 
מענשי על עשה, שהרי לא נמצא בכל התורה עשה לחוד, דבכל 

לז דבכל אשר עשה יש בו ג"כ ל"ת, אלא ודאי דסברה הגמרא ה
אמרתי אליכם תשמרו לא בא ליתן ל"ת על העשה, רק בא 

 לרבות שביתת כלים עיי"ש.
 

ומעתה מבואר, דממה שצוה ה' ללחום עם המדינים ולא עם 
המואבים, והוא משום שיש שתי פרידות להוציא מהם, הרי 
מזה דרק זכרים אסורין לבוא בקהל ולא הנקיבות, והוא משום 

, ולכן ס"ל דצער בעלי חיים דאורייתא, דדרשינן טעמא דקרא
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, ושפיר מענשינן על עשה, ולכן נגזר עליו שימות 

 כנס לארץ ישראל ודו"ק.בחוץ לארץ ולא י
 

**** 
 

ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה 
זאת חקת התורה אשר צוה ה' את משה: כל דבר אשר 
יבא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל 

רבי ובשו"ת משנת  אשר לא יבא באש תעבירו במים:
הקשה השואל דלמה לא נצטוו במצרים  )ח"א סי' י"ח(אהרן 

 יל הכלים ששאלו ממצרים שהיו בלועים מאיסור עיי"ש.להגע
 

והנבס"ד, דנודע קושית הרמב"ן מדוע לא נצטוו על הגעלת 
כלים אחרי מלחמת סיחון ועוג שהרי גם אצל מלחמת סיחון 

ונחרם אותם   ו(-)פרשה גכתיב בפרשת דברים דועוג בזזו רכושם, כ
עכו"ם וגו' ושלל הערים בזונו לנו, וכיון שהיה להם כלי 

 הוצרכו להגעילם, וא"כ אמאי לא נאמר להם אז הלכה זו עכ"ק.

ד"ה זאת חוקת כתב ליישב,   )בפרשתן(ובספר פנים יפות 
דלכאורה קשה דלמה הוצרכו להגעיל הכלים, והרי ודאי היו 
כמה כלים חדשים שלא נתבשלו בהם מעולם, וכש"כ שהיו 

שהרי  כמה כלים שלא נשתמשו בהם באותו יום ולא נאסרו,
, )דף מ"ד:(לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא כמבואר בפסחים 

סתם כלים אינן בני יומן,  )דף ע"ו.(ועוד הא קיי"ל במסכת ע"ז 
דס"ל דספיקא  )פ"ט הי"ב(ולפי דעת הרמב"ם בה' טומאת מת 

דאורייתא מה"ת לקולא, א"כ לא הוצרכו להגעלה כלל כיון 
ויביאו את כל השבי דיש כמה ספיקות בהם, אך י"ל דכתיב 

את המלקוח ואת השלל, ויש לדמות דין זה להא דאמרינן 
)קבר מוטל בו לרחבו וממלא את כולו דשני שבילין אחד טמא  )דף י.(בפסחים 

, ואחד טהור, והלך באחד מהן ועשה טהרות ואין עובר בו שלא יאהיל(
הלך זה לא הלך )יודעין הן שבשביל ש, ובא חבירו והלך בשני )נגע בטהרות אחר כך(

, ועשה טהרות, רבי יהודה אומר אם זה דהשתא ודאי אחד מהן טמא(
 )כל אחד לחכם ספקו בפני עצמו(נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו 

, שניהם )ואין בית דין יכול לטמאו כדקיימא לן בספק טומאה ברה"ר ספקו טהור(טהורין 
טמאין או טהורין אי אפשר לנו לומר  )הואיל ובהוראה אחת יש לנו לומרבבת אחת טמאין 

עיי"ש, וכזה מצינו גם גבי אשם תלוי,  טהורים אתם שהרי האחד ודאי טמא(
דלדעת הרמב"ם דספיקא דאורייתא מה"ת לקולא, צריך לומר 
דהא דחייבה תורה באשם תלוי הוא בחתיכה אחת משני 

  .חתיכות דאיקבע איסורא
 

  הביאו את כל ולפי"ז מיושב לנכון, דכיון דבשלל מדין 
השלל אל המחנה, כדכתיב ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן 
וגו' את השבי ואת המלקוח ואת השלל וגו', וכיון שהביאו את 
כל הכלים כולם בבת אחת לא היה אפשר להכשיר את הכל 
     מספק, כיון דודאי יש ביניהם איזה כלי שנשתמשו בו 

מרא, ולכן ביום, ודינם כהך דאם שאלו בבת אחת אזלינן לחו
         היו  צריכין כל הכלים הגעלה, וכל זה הוא במלחמת 
מדין שהביאו כל השלל ביחד, אבל במלחמת סיחון ועוג 
דכתיב מלבד הבהמות אשר בזזנו ושלל הערים אשר לכדנו, 
דכל אחד בזז לעצמו ולא הביאום ביחד, אלא שכל כלי היה 
ביד הבוזז אותו ולא באו בשאלה על כל הכלים בבת אחת, 

כיון דסתם כלים אינם בני יומן ולא איקבע איסורא, שפיר ו
תלינן בכל אחד ואחד לקולא כיון דספיקא דאורייתא לקולא, 

 ולכן לא הזהיר אותם עכ"ד.
 

ומעתה מיושב קושית השואל, דהלא במצרים נמי לא הביאו 
הכלים ביחד, אלא שכל כלי היה ביד השואל אותו, וכיון 

לא איקבע איסורא, שפיר תלינן דסתם כלים אינם בני יומן ו
בכל אחד ואחד לקולא כיון דספיקא דאורייתא לקולא, ולכן 

 לא נצטוו להגעיל הכלים ששאלו ממצרים ודו"ק.
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 כאן תוכלו להוריד גיליונות פרשת השבוע מידי שבוע:
www.ladaat.net/gilionot.php
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