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s"hv uhatsqv b"gk
vetac tixba

Dedicated to the Sacred Memory
of Those Who Perished

in the Holocaust

Allan & Marilyn Glick



asqtn

v"g vbhhw /c kjw b"gk
t"xa/ rca j"h g"ckb

v"cmb/

Dedicated to the
Blessed Memory of

Rachel Varon

Jack & Heidi Varon



cx"s  r' nwjaty x"j

vy weh/h e/ vxiw vbike "nmt/ vac/ – nnwv gs xhbh" ajhcw vwv"d vnitew
nwcho /twv nzfv wchu vwv"d w' ekjby eaw vfvy eskw akhr"e.  weh/h tanj kch natu
agk ep knet/ xiwhu bf/ct gk fk vnqmtgt/ vatbt/ acnxf/ ac/ tvkft/hv, vafhk
vwv"d njcw xiw zv knmte cqgv kv/dsw cv, tvehw njafhu cetw /tw/t cxtdhv agshhy
ke b/cewv shv.  tchew cew vhrc e/ xsw va/kakt/ nmt/ vac/ n/jhk/ v/dkt/v
cnwv gs kvakn/v cngns vw xhbh.  tedc swft chew vwcv xtdht/ hxtsht/ cvkft/ ac/
njs tcshbh c"b nehsl.

tfk scwht chawt/ cgnqt/ ccvhwt/ tcvhqp dstk.  crtjbh awchu h/gbdt cxiw zv.

cwf/h kvwv"d vnjcw akhr"e ahzfv kvdshk /twv tkveshwv fet/ biat vrvtwv
caktv canjv tcbj/.

cevcv tchqw

eaw thhx

nf/c cwfv
ne/ vwv"d

w' eaw zgkhd thhx akhr"e
wha n/hc/e kvtwev "nbj/ eaw"
ec"s "swfh vtwev" hwtakhu /"t

vvxfnt/ ntihgt/ fih xsw e"c ak ant/ vnxfhnhu akhr"e



nf/c cwfv
ne/ vwv"d

w' zckty jwk"i akhr"e
nbvk, hahc/ wcbt hmjq ekjby



cx"s  c' i' tvh/v ket/ cwh/ /ax"j hwtakhu gv"q /tcc"e

kfk ejc"h akhr"e!

ce kibh /"j nzwgt ak evwy, vwv"d w' ekjby eaw vfvy
akhr"e, eskw, tvwev kh e/ jctwt vhqw "nmt/ vac/", tct vte
atzw ecbhu rtct/ tnwdkht/ gk anhw/ ac/ tzfhw/v cnwv tcekta
tcxhbh, nke wtj jfnv nj' weatbhu tejwtbhu tgs vnjcw akhr"e,
tvbbh ncwft fh hzfv thitmt nghbt/ht jtmv, th/dcwt thkft gs nkev
vewo sgv, cc"e.

fg/hw/ mghw vkthu

echdstw bcbmk

nf/c cwfv
ne/ vwv"d

w' echdstw vkth bcbmk akhr"e
vwc ak hwtakhu vg/hqv



cg"v h"c /awh /ax"j

kfcts jchch c"d vwv"d w' ekjby eaw vfvy eskw akhr"e, w"n chahc/ wcbt hmjq ekjby

aktu twc cwfv. ghhb/h cxiwl "nmt/ vac/" act e/v sy cnmt/ vac/ abmrtt gkhv cakav
nqtnt/: cnwv, cekta tcxhbh, vhhjts tvnhtjs aha cfk ejs ny vmhtthu vkkt.  tc/tl fl e/v nwjhc e/
vshctw cbtaehu vnx/gihu, fdty: qhtu v/twv ak ect/hbt qtsu abh/bv, acg nmtt/ cbh bj, dth aac/
j"n, tgts tgts. weh/h tbtfj/h cfjl vdstk kvgnhq tkvwjhc cfk btae tknmte ct ibhu jsat/, ibhu nibhu
atbt/, cvchel aig ak nqtwt/ nweatbhu tejwtbhu, tcfk qrg tqrg e/v ntxhp vgwt/ tjhstahu nakl
cgtnq vghty thtaw vvcbv.  tvscwhu cktkhu cvkfv, cedsv, ciwabt/ vnqwet/ tft' tft'.

vbtaehu ae/v sy cvu vu enbu ccjhb/ "neh svtv vtv", nfk nqtu gwfu wc "knhxcw qweh"
)htne v,c(.  tciwr avscwhu htwshu kawah qck/ v/twv cvw xhbh tmhtthh vqc"v aqsnt kv.  tvu vu dtih
/twv.  eawhl azfh/ kjcw jhctw bgkv fzv. tehy xiq avnghhbhu cxiwl hnmet ct rgu wc thvbt nnbt vbev
wtjbh/ nwtcv.  ehy kh eke kcwfl a/txhp kaqts gk v/twv tkjsa jhstahu cfk jkqh v/twv n/tl
vwttjv tvwjc/ vsg/.

fbia st"a ta"/ ntqhwl

jhhu dskh' mnckhxr

nf/c cwfv
ne/ vwv"d

w' jhhu dskh' mnckhxr akhr"e
jcw ch/ vshy vdstk chwtakhu



nf/c cwfv
ne/ vwv"d

w' sts qevy akhr"e
wc schvn"s dctk hgco



nf/c cwfv
ne/ vwv"d

w' hgqc qeihk attewo akhr"e
wc tec"s qvk evkh hgqc-ceheu



cwf/ ec

cy jfu hanj ec ... )nakh h, e(. 

vbbh n/fcs tnetaw ki/tj ccwfv kg/ nmte cv/ftby cbh cftwh
vjchc vwc ekjby eaw vfvy ahjh' kvtmhe ketw e/ iwh gnkt xiw
nmt/ vac/. gk ibhu jsat/ acet kfey vghst dstkhu trtchu, tebh
ke ce/h eke ccwf/ ec tfvy cevcv kva//p canj/ v/twv, fh
zv jkqh nfk gnkh kwet/ cbhu andn/u kv/gnq c/tw/bt vqstav
tkjsa cv cikitkh etwhh/e, sczv jsh qtsae cwhl vte.

ng/ gqhw/ wdkh kqwcv ek vcwfv cqa/h knmte scwh jio
kgbhy fhms ncwfhy gk iwh gnkv ak /twv, tnme/h ety kh cscwht
vbikehu ak eha veaftkt/ qsta henw kt nwy ntv"w ecwvu cy
vdw"e zmtq"k cxiwt xgw/ ekhvt. ci/j agw xiwt bae nwy vnjcw
e/ nakt cehky go iwh anrw/ vbtrg vhe kiwht, tep abt/bhu hqw
kgmu vgo n"n ghbh vfk mtit/ kiwht vrtc, tvgo eaw ke hae iwh
vsw hbhjtvt kviqw thqmo fih wmty cgkht. tncew vdety vnjcw afy
vte cesu vbnak kgo vasv, a/fkh/ cwhe/t t/iew/t vhe cachk
ihwt/ht vrtchu, ahdsk cbhu hwehu taknhu iwh go vsw k/iew/
ect/u. gts nche vnjcw cau cgkh vntxw awghty zv bwnz cezvw/
v/twv ake kvajh/ go iwh, ascw zv nknsbt avht/ tvesu vte
fgo vasv gkhbt kfcst gctw ihwt/ ndshu vmtnjhu nnbt. ]gi"z vte
newhl kcew cgnqt/ bikev e/ vthftj achy wch jbhbe twch jhhe
vntce cnxf/ f/tct/ )qd:(, g"a cscwht vqstahu.[

gk ih scwhu ekt, vbbh ncwl et/l cbh cftwh, a/nahl cgcts/l
gcts/ vqtsa, kvdt/ tkjsa c/twv vqstav, kknts tkkns tkvgnhs
/knhshu vwcv, chy ft/kh ch/ vnswa ak hahc/ wcbt hmjq ekjby,
cghw ndtwl ixhheq tcfk e/w te/w av' hbjv et/l, thvht fk ihwt/hl,
bfshbt vhqwhu ahjht, qtsa vktkhu kv', t/dsku k/twv tkjtiv
tkng"r hjs gu bt/ ch/l vjatcv, tbzfv ebh tenl tfk vnaijv
kantj gnfu tkwtt/ nfu wtc bj/ gs che/ dtek msq cc"e.

fg/hw/ echl vncwl cevcv nqwc kc
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מלכיםעולםלבוראוהודאהשבחמתוך שולחן על מעלה ,הנני

רבנן מלכי חיבוריאת,מאן   .רובוה עוסק ספר

תקופות שלש במשך השבת מצות של בהשתלשלותה החניה–מרה,ככולו

סוף ים קריעת אחרי המן–אלוש,הראשונה ירידת סיני,מקום ניתנו–והר בו

הדברות העיקרי.עשרת לדיון הקשורים בנושאים בפירוט דן הספר *.יתר

ש בהאף שלעיסוק השבתטיבה תורהשלפנימצות בבחינתהינומתן

שכרדר וקבל עולםעצמםהדברים,וש של ברומו נוגעיםועומדים

למצומבכמה הקשורים הדת זוהיסודות לובכן.יקרה הכלעלי לאדון שבח

מיו חלקי המדרשששם בית בלכנייזושבי והתעמק זו ממנהסוגיא לדלות

יקר אחתותפנינים למקשה .ולחברן

הקדושה תחילת אני דרחמנא.לא שלוחי להני גם תודתי להביע ברצוני

עלי יודעים,שהשפיעו ובלא הלום,ביודעים עד לטובהא,אשיתר.להגיע זכיר

היקרים הורי הג,את מורי ש"אבי אדלר הכהן צבי מים,א"ליטר לצקת זכה אשר

ע שנים ר"כמה ישראלי של הגרבן זצ"מרן פיינשטיין מרת,ל"מ מורתי ואמי

תחי הרה',רייכל ר"בת זצ'ג פומרנץ מאיר של"יעקב המובהקים מתלמידיו ל

זצ חיים בראק,ל"החפץ בעיירה כרב כיהן המלחמהןבפולישאשר פרוץ .עד

תש שיחיו הורי בי שתלו ילדותי הקדושהמשחר התורה ללימוד עזה וקה

מאליה עולה שלהבת תהא אשר כאחיעזרומעודי,עד לי הם הזה היום עד

ובהדרכה בעידוד בטוב.וכאחיסמך ימיהם יאריך יתברך שהשם רצון יהי

מעליא ונהורא גופא בבריות בנעימים חלציהם,ושנותיהם יוצאי מכל נחת וירוו

ושנים ימים .לאורך

הוינא כד שזכיתינהירנא גאוןלשהותטליא של הדורופוסקבמחיצתו

הגר זצ"מרן פיינשטיין בביתו,ל"מ לו הקבוע במנין בשבתו שבת מדי .ולהתפלל

לאהגםו צעירותי תורההעזתישמחמת בדברי אתו לשוחח הקודש אל ,לגשת

בכת* אור ראו כבר שהמאמרים לציין המזרח"יש אור ובספר)ו"תשס-ד"תשס(ע

יוסף כתונת ע).ב"תשס(זכרון הדברים כמהאולם עם מחדש עריכה ושינוייםברו .הוספות



השבת מצות טז

דיוקנו דמות זה כל המבהיקות–עם העדינה,פניו ואישיותו עומדת–אצילותו

דינקותא גירסא בבחינת הזה כהיום .לפני

מרבותי למדתי תורה לרבנותא,הרבה שהסמיכוני מי את במיוחד :זכיר

ר"הרה ב'ג זצימיכל רוחני,ל"רנבוים ירושליםדמשגיח תפארת ,מתיבתא

ה לחיים חיים בין ר"רהולהבדיל פיינשטיין'ג ישיבת,א"שליטדוד ראש

ירושלים תפארת אציין.מתיבתא שיעוריםכן לשמוע זכיתי שמהם אלה את

יותר או שנה במשך גדולה בישיבה ר"הרה:קבועים זצ'ג יורקנסקי ,ל"אליה

ר"הרה זצ'ג יפהן יוסף(ל"יעקב בית ישיבת ,)בברוקליןביאליסטאקראש

חל בין הרה"ולהבדיל ב'רג"ח שליטישמואל מיר(א"רנבוים ישיבת ראש

ר"הרה,)בברוקלין שליט'ג קוויאט דוד"מח(א"דוד סוכת ר"והרה,)ס אליה'ג

שליט מהם.א"ברודנא אחד המיוחדת,כל הויות,בדרכו צוף מנופת הטעימני

ע ורבא אירופה"דאביי בישיבות המקובלת הדרך למסורת,פ חיה דוגמא ושימש

ד של הפליטההתורה שארית .ור

אלחנן יצחק רבנו לישיבת ומכופלת כפולה טובה להכיר עלי כן ,כמו

העליון בכולל שנים כשש למדתי גרוס"עשם אז(ש תובראששעמד

ר"הרה שליט'ג כהן כיום,)א"אהרן מכהן אני יומיהמעבירמ"כרושם שיעור

ה לדבר הצמאים חמד הישיבה.'לבחורי להנהלת תודה אסיר הישיבה:הנני ראש

ר"הרה שליט'ג לאם הרה,א"נחום הישיבה ר"מנהל חרל'ג שליט"זבולון ,א"פ

הי יואל ירחמיאל מר הישיבה ה.ו"ונשיא נועם שכינה'יהי להשרות עליהם

ולהאדירה תורה להגדיל ידיהם .במעשי

ר מהיר לסופר נמטייה חמו'אפריון ע"נאוריאל על בעיבודי זרתו

בספר הופעתם למען דוד.המאמרים לרב חן חן י"נפיינברגשמחהתשואות

ומתוקן נאה דבר להוציא ודעת טעם בטוב הדברים את הכרת.שסידר וכן

והעירו השונות במהדורותיו מהספר חלקים על שעברו אלו לכל טובה

מחכימות מורי,הערות אבי ר"הרהובכללם שלי'ג אדלר הכהן ,א"טצבי

הרה ר"דודי גדלי'ג שליט'חיים ר"הרה,א"צמבליסט שווארץ'ג קאפיל יעקב

מרדכי,א"שליט שטרןדודהרב גרינברג,ו"היהלוי יוסף שמעון .ו"היוהרב



דבר יזפתח

היה בלבותם'טיבה ולישרים גליק,לטובים ומרים צבי אברהם הם ,הלא

בארון שרה וחיה מאלגיו,יעקב יוכבד ועדינה נדיבהאשר,יהודה ביד תרמו

הספר ה.להוצאת ו'ישלם אשרפעלם וכל הם שיתברכו שלמה משכורתם תהי

אותם לעשות הזאת התורה דברי את יקים אשר ברוך בברכת .להם

נתונה העמוקה מתודתי ביתי תחירלנות חוה מרים ליהמאפשרת'ת

תורה של באהלה הדעתללון והרחבת הנפש שלות מתוך וללמד .ללמוד

מיהא דקדושה נחת לרוות יחד שנזכה שמיא מקמי צאצאינורעוא לראות,כל

ובמצוות בתורה עוסקים בנים ובני זרענו,בנים ומפי מפינו התורה תמוש ולא

עולם עד זרענו .וזרע

אדלר הכהן אשר אלחנן





nmu,
vac,
nnwvgsxhbh





כא



ב שבתהנוסח של מוסף עלתפילת נצטוו ישראל שבני מלמד

סיני הר במעמד שבת עליהאז'כנאמר,שמירת נצטוו מקורותולםא,'מסיני

ללמדיםמל"בחזאחרים ניתנה קודםישראלעםשהשבת תורהעוד ,למתן

שיבואר .וכמו

ב,כידוע המןכבר ידיהשבתהייחדנתפרשת משנהתדיירעל לחם

ואייוםב המןבשבתלוששי ירד לה,לא היום שבת הכתוב היום'כמאמר

בשדה תמצאוהו רבתאהלכתףא.לא ממצריםשבתלא היוצא לעם ניתנו א

מעמד בשלוהפסוקכגון,באותו תבשלו אשר ואת אפו תאפו אשר את

טז( מצות,)כג,שמות עצמהנתהכהיינו בשבת ולא יום מבעוד שבת ,מאכלי

הפסו השביעיוקכן ביום ממקומו איש יצא חז,)כט,שם(אל למדו ל"ממנו

הוצאה ואיסור תחומין יז(איסור אפוא:).עירובין בניתריששמנמצא

באלוש השבת את סין[ישראל במדבר המדוייק המןבוהמקום התחיל

כה'עי(לרדת רבה התםכ,)]ה,שמות השביעידכתיב ביום העם ,וישבתו

מצותהי לשם .הה

מ המעלותגם פסחהנאמרדיינובפיוטסדר של ניתןבהגדה

ניתנה שהשבת מלחםלבניללמוד נזונים להיות שהחלו לאחר מיד ישראל

סיני להר הגיעם קודם שם,שמים "כנאמר ולא: המן את האכילנו אילו

השבת את לנו סיני.דיינו,נתן הר לפני קרבנו ולא השבת את לנו נתן ,אילו

".דיינו

כן ניתנהכמו שהשבת ובמדרשים בתלמוד ישראלמצאנו לעם

אליו,במרה ספוריםהגיעוהמקום קריימים כמיתעלאחר סוף פורשם

בשלח טו(בפרשת שבתב).כו-כב,שמות אותנו:)פז(מסכת מלמדים

במרהל"חז ישראל נצטוו מצוות היא,שעשר מהן השבתואחת .מצות



השבת מצות כב

רדמבוארבמכילתאו הוא'לדעת לזה המקור לוהפסוקיהושע שם שם

ומשפט זהד,)כה,םש(חק שבתובמ1.שבתהחוק יהודהאמר:)פז(סכת רב

רב לכךהדאמר בתובשכהמהואמקור שניות צוךיחסבדברות כאשר לשבת

ה(אלקיך'ה צוך,)יא,דברים כאשר י"רשןיצימשמווכ,במרה–ומפרשינן

2.אתרעל

מצות של דרשניגלגולה אומר לסיני ממרה לאהסתםמןד,השבת

כראיהראי מרה של אלושהשבת של ראי,שבת אלושהולא של שבת

סיניהכראי של יש3.שבת כן על בדבראשר התייחסורשאהמפרשיםילעיין

הללו התקופות שלש במשך השבת מצות של וליתן,להתפתחותה ולישא

תורה של כדרכה לקח,בדבריהם ויוסף חכם ישמע .בבחינת

רה1 דיליף להא טעם נתן בשלח בפרשת אריה חוק'גור מלשון שבת ,יהושע

גבול ענינו האדם,דחוק למלאכת גבול היא השביעי,והשבת וביום ימים ששה שיעבוד

למכילתאובפ.ישבות המשנה מרכבת אשכנזי(ירוש טרויש איש אברהם משה דוד )לרבי

הוא דמזוני לישנא שחוק הפסוק,מפרש את השנה ראש לענין בגמרא שדרשו וכמו

הוא לישראל חק לששת.כי פרנסה שופעת שממנה משום חוק תיקרא והשבת

המעשה .ימי

פלטיאל2 חיים מהר(רבנו של חבר מרטונברג"תלמיד הבפירושו)ם תורהעל

נסהו ושם במרה שכתוב ממה לשבת רמז דגל,מצא לשון הוא והשבת,דנס

אות לקמן.נקראת דבריו בבאור שכתבנו מה במרה(ועיין שניתנו המצוות גדר

הרמב ).קלט-חקל'עמ,ן"לפי

מדרשים3 בכמה הנזכרת האגדה את לציין במצרים,יש עבדים ישראל בני שבהיות

פ להם מסויימתהניח תקופה למשך בשבת לנוח בעדם,רעה משה הפצרת בעקבות

א'עי( רבה שחרית,)חכ,שמות תפילת לבין זו אגדה בין קשר מצאו ראשונים וכמה

שבת חלקו,של במתנת משה בחר,ישמח שמשה השבת ליום ירמוז חלקו דמתנת

בו שינוחו כיום ישראלשייקבע [ממלאכתםבני באבודר. לדוגמא הלקטראה ובשבלי הם

או רחב).]רפא'סי(ח"ובטור לדיון ראויה במצרים ישראל בני ששמרו השבת של טיבה

עצמו .ל"ואכמ,בפני



כגהקדמה

נשלם ולא תם בבחינת היא עבודתנו כי למודעי אין,וזאת כי

רבות לא אשר בנושא ותלמידיהון רבנן עיני להאיר אלא החיבור מטרת

בו מקום,דובר החכם המעיין ימצא למען אופניו על דבור דבר ולסדר

בהם שנגענו נקודות בכמה התור.להתגדר ולומדי יתן אתרמי בכל די ה

זה בנושא עוד יפלפלו ויותר,ואתר יותר הדברים ויתלבנו יתבררו כך .ומתוך

עמלי מכל שכרי זה .והיה





כה





שבין היחס על לעמוד מוצא אלושהנקודת של לשבת מרה של שבת

תוס קושיית חזדרש):פז(שבתמסכתב.'היא יוםל"ו את שמור דכתיב בהא

לקדשו צוךהשבת צוך'הכאשר דהאי תוס.במרההיינואלוקיך אתר'אולם על

זותמהו דרשה דברי"עעל אמר:)קיח('הגמפ שבתדושם ישראל שמרו אלמלי

ולשון אומה בהן שלטה לא עברו,ראשונה מהעם שחלק דכיון צוויווהיינו על

ללקוט ויצאו משה ראשונהקראתהנ,שבתהביוםשל בעםה,שבת האויב תגרה

בסמוך,ישראל עמלקכדכתיב תוס"וז.ויבא צוך"ד('ל כאשר קרי"):ה אמאי

ראשונה שבת נצטו,להאי דבמרה והכיון ראשונהיו שבת היתה לא דמעיקרא,א

וגו ויבאו מאלים ויסעו היה,'כתיב שבת היום דאותו בסמוך ועוד.ואמרינן

כשנסעו,מקשים ראשונה קודם היו שבתות ששתי הפסוקים מתוך דמשמע

המן להם ירד שבת אותו ואחר משנה,מאלים לחם לקטו הששי ביום ויהי וכתיב

הבקר'וגו עד אותו וגו'וגוויניחו היום אכלוהו משה ימים'ויאמר ששת

וגו וגו'תלקטוהו ללקוט העם מן יצאו השביעי ביום שבשבת,'ויהי משמע

היא מרה שאחר ."שלישית

העםלקוראתשהגמראכךעלמהיםת'תוס,כלומר מן יצאו בה שבת

כ(ללקוט ב"שהיתה הסוגיא משמעות לפי באייר ראשונה)שבתמסכתב ,שבת

במרהאהמדכיון צוך כאשר לישראלמשמעדדרשינן ניתנה כמהכברשהשבת

בהדבריאת'תוסהניחולמעשה.קודםשבועות .קושיאם

מעיןקו רבהזושיא עולם הסדר דברי על להקשות הבפד.יש איתא'רק

ראשונהד שבת עשו ושם השבת להם ניתנה פרק(לעילאילוו,באלוש )באותו

עשבכתוב לישראל ניתנו מצומרה בנ'ז,תושר נחשנצטוו עליהן,י הוסיפו

ואם אב וכיבוד ודינין שבת שעה באותה הסדכ"אמבואר.ישראל ע"מדברי

ניתנה"שאע שהשבת מכברפ אלוש"במרה של השבת שבתמ הנקראת היא

מדוע,ראשונה לשאול יש כאן .ואף



השבת מצות כו

שוזרךדלע המעלות סדר על לתמוה בהגדההנאמרדיינובפיוטיש

ההגדה,פסחשל בעל מזכיר לירידתאתשם לפניפניהמן השבת ואת שבת

סינימעמד הי,הר המןולהדלכאורה לפני השבת את שנצטוו,להקדים כיון

המןבמרהכברהשבתעל ירידת לפני .עוד



המפרשים מדברי היוצאים התירוצים רבו אלו קושיות מהם,בישוב

איתמר מכללא ומהם איתמר ע.בפירוש לתרץ נראה אחד פיתירוץ גישתול

הרמב במרה"של שניתנו המצוות לגדר ומשפט,ן חק לו שם שם הפסוק על אשר

נסהו טו(ושם "כתב)כה,שמות תורה: של פרשיות מקצת להם נתן במרה

בהם ודינין,שבת,שיתעסקו אדומה לעם.פרה נסהו רש,ושם דעת,י"לשון והיא

וידבר.רבותינו ויאמר והמשפטים האלה החוקים כאן פירש לא למה תמה ואני

אל'ה דברו למעלה הנזכרות בפרשיות אמר כאשר ישראל בני את צו משה אל

וגו ישראל בני עדת מואב'כל בערבות מועד באוהל המצות בכל יעשה וכן

מדבר רש,ופסח מ"ולשון בהם שיתעסקו פרשיות שאמר שהודיעםי שמע

הקב עתיד אותם ולימד ההם שלמד"החוקים הדרך על בכך אתכם לצוות ה

אותם יקבלו אם ולדעת במצות להרגילם זה והיה התורה את אבינו אברהם

לבב ובטוב נסהו,בשמחה ושם שאמר הנסיון יצוום,והוא שעוד והודיעם

ה,במצות לקול תשמע שמוע אם שאמר למצותי'וזהו והאזנת יצוהאלקיך אשר ו

בהם ."אותך

רש,כלומר תורה"מלשון של פרשיות שכתב בהם'י וכן',שיתעסקו

צווי על המורה ביטוי בפסוק קדם שלא ישראל,מהעובדה בני את צו כגון

הרמב,וכדומה התורה"מוכיח מצוות את לשמור במרה ישראל נצטוו שלא ן

להם,בפועל ניתנו דרמספראלא בהן להתעסק כדי לימודפרשיות ,ך

בידעם ועושים מצווים כאינם אלו מצוות לקיים אפשרות להם ושתהיה

עליהן להצטוות הם .שעתידים

הרמב מדברי מצוות"העולה לשמור במרה ישראל נתחייבו שלא ן

התורה ממצוות חז.נוספות דנקטו היכא דכל ולומר לדחוק צריך זה ל"לפי



לאלוש מרה כזבין

למרה ביחס צווי עשר,לשון דאמרו הא במרהכגון ישראל נצטוו מצוות

שדרשו מה צוךדוכן דוקאהיינוכאשר לאו הוא אלא,במרה ממש צווי זה דאין

צווי 1.כעין

הרמב דברי לפי פנים כל מדוע"על נכונה בדרך ליישב ניתן הללו ן

ו ראשונהבעלהגמרא שבת המן שבפרשת לשבת קראו עולם ש,הסדר במרהכיון

ה שמירת על נצטוו לא המצוותעדיין שאר על שם נצטוו שלא כמו ,שבת

הצווי חל באלוש שבת,ורק נקראת שבתולכן מצות.ראשונהזו שאני ובזה

ישראל בני נצטוו המצוות שאר דעל במרה שניתנו המצוות משאר השבת

תורה במתן המן,לראשונה ירידת עם כבר נצטוו השבת על .ואילו

בסד דמקדימים הא גם אפוא מיושב זה אתלפי דיינו של המעלות ר

השבת לנתינת המן על,אכילת השבת את לנו נתן ולא של המכוון לפרש דיש

באלוש שניתנה השבת שמירת 2.מצות

הנצי"ובס בדברי מצאתי את"ד ליישב שכתב למכילתא בפירושו ב

תוס הסדע'קושיית לשון שכתבנו"ודיוק כמו נוסףו.ר חידוש בדבריו יש כי יען

כאן .נעתיקם

ה כי ראו הפסוק השבת'על לכם טז(נתן במכילתא)כט,שמות :איתא

לישראל" משה להם ה,הזהרו3,אמר שתשמרוה'כי השבת את לכם ."נתן

לקמן1 בארוכה ראה הענין שניתנ(בהגדרת המצוות במרהגדר הרמבו ,)ן"לפי

שונים באופנים לבאר שכתבנו הרמב.מה השוואת על שם עמדנו כן המצוות"כמו את ן

אבינו אברהם של לתורתו במרה .שניתנו

לקמן2 במרה(ראה שניתנו המצוות הרמבגדר ליישב)קלה'עמ,ן"לפי שכתבנו

הרמב על דקשה מהגמ"הא שבת'ן פלוגת,:)פז(במסכת תלינן אםדהתם דאמוראי א

במרה נצטוו באם סיון חודש ראש שלפני בשבת לסיני מרפידים הנסיעה הותרה

התחומין .על

משה3 מדברי הוא זה שפסוק מבואר ויאמר"אע,מהמכילתא כתוב הקודם שבפסוק פ

וגו'ה מאנתם אנה עד משה הנצי"ע.'אל בפירוש הוא"ש המכילתא דיוק כי שמבאר ב

ה כן על הפסוק יומיםמהמשך לחם הששי ביום לכם נותן נסתר,וא בלשון הוא דאומרו

המדבר הוא שמשה .יורה



השבת מצות כח

באור צריכים המכילתא להוסיףד,דברי בא ומה בזה משמיענו מה

הפסוק לשון לכןעו.על קודם שכתוב בפסוק לדקדק יש שבת,ד שבתון

לה הנשיאיםדבר(מחר'קודש אל משה קודשל"הולדלכאורה,)י שבת

.מחרלכם

הנצי כתב הדבר "ב"ובבאור מהות: ישראל ידעו שכבר האמת אבל

ממרה קודש בסנהדרין,שבת וכו:)נו(כדאיתא במרה נצטוו מצות שבת'עשר

דסד',וכו ברייתא פ"והוא לאלוש"ומכ,ה"ע שבאו עד שבת לשמור נצטוו לא ,מ

בסד ש"כדתניא ראשונהע שבת עשו ושם השבת להם ניתנה דבאלוש עד,ם אבל

שבת כללי ולמדו השבת מצות להם שיותן ידעו לאלוש שמרו"ומכ,שבאו לא מ

כלל למ[שבת אדומה פרה דיני שלמדו במרה"וכמו להם שניתן ,]ד

הרמב"וכ עה"כ עה"ן לו"ת שם שם תוס.פ קושיית מיושבת פז'ובזה :שבת

ע"ד צוך כאשר שבת.ש"ה דשמירת אזהרה להם שתנתן ישראל היו וכסבורים

המצות בכלל בדבר,בסיני נסתפק משה ה.וגם לו הששי'וכשאמר ביום והיה

וכו יביאו אשר את לה',והכינו היום קודש כי שמחמת היה יוריד"ע'כסבור לא כ

לקדשו בו מכ,המן ע"אבל להחרדים אלא בדבר מוזהרין ישראל אין ה"מ ',ד

וכהכמו השבת את ששמרו ידיעה"האבות מצד רק ניתנה שלא עד כולה כ"וע,ת

לה קודש שבת שבתון להנשיאים הקב,מחר'אמר מתי"וכשחזר עד ואמר ה

וגו ראשונה',מאנתם שבת לשמור באלוש כאן בזה נצטוו דכבר משה ,הבין

ראו להם ואמר בדבר'פי,חזר ה,התבוננו השבת'כי לכם ש,נתן מפני הואולא

לה לשמרה',קדוש לכם ."אלא

שהנצי הרמב"חזינן כדעת נוקט עדיין"ב ישראל נצטוו לא שבמרה ן

כןז"ולפ.במצוות תוסאם קושיית ממילא שבת'סרה אלוש של לשבת קרי אמאי

השבת"די,ראשונה את לשמור נתחייבו באלוש שרק הנציו.ל בדברי ב"החידוש

ש המכילתא ומלשון מהפסוק דיוקו ידועהוא היה לא באלוש השבת שמירת צווי

לבנ רב,י"כלל משה אמריושאף ואז הגבורה מפי ששמע עד בדבר מסופק היה נו

ה כי ראו השבת'לישראל לכם באור.נתן בתוספת המכילתא דברי מאירים ,ובזה
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חז למדו לכם השבת"דמדכתיב את לשמור ישראל בני מוזהרים שמעכשיו ל

לה קודש היום 4.דבלב'ואין



הגר לסדע"בהגהות יג(ר"א אחר)אות באופן הענין את :ל"וז,מיישב

וכו" השבת להם ניתנה לאלוש',ובאלוש שבא עד להם אמר לא ."שמשה

הקב"אע,כלומר מאת השבת ענין את שמע שמשה במרה"ג כבר מ"מ,ה

א להם מסר לא מה לאלושמשום בואם עד הצווי שבת.ת אותה נקראת לכן

ראשונה השבת,שבת מצות ישראל לעם נודעה אז שרק הדבר.כיון שעצם אלא

באור מיד,צריך השבת על ישראל את הזהיר ולא משה נשתהה מה .מפני

הגר השבת"דברי שפרשת במדרש שמבואר מה על כנראה מיוסדים א

ממשה מק,נתעלמה זה אין לכאורה הגראך לדברי מספיק שיתבאר"ור וכמו .א

המדרש"וז כה(ל רבה "י,שמות שכעס): שילקטו,כיון להם לומר שכח

לאחד עומרים שני הששי כפלים.ביום ומצאו הששי ביום ולקטו שהלכו כיון

למשה ואמרו הנשיאים למשה,באו ויגידו העדה נשיאי כל ויבאו .שנאמר

להם אמר ה,ומה דבר אשר דברוא',הוא אשר אלא דברתי אשר הוא אומר ,ינו

מאנתם"וע.ששכח אנה עד נאמר בכללם,ז משה מכניס ."שהוא

הפסוקים בהבנת קושי על לענות בא שהמדרש אמר"כשהקב.נדמה ה

יום יום ילקטו אשר על משנה יהיה הששי שביום הודיעו המן פרשת את ,למשה

נשיאי כל באו משנה לחם שלקטו דלאחר כתיב למשהולהלן ויגידו ,העדה

ה דבר אשר הוא משה אליהם אמר אז לה'ורק קדש שבת .מחר'שבתון

תמוה הקב,והדבר אמר שכבר משנה"דמאחר לחם ירד ששי שביום למשה ,ה

מיד כך על לישראל להודיע היה הראוי כן,מן עשה לא אמרו.ומדוע לכך

השבת ענין את לישראל להגיד שכח שמשה .במדרש

הנצי"ע4 בדברי תנינא"ש ממהדורא בסוגריים דבר,ב בהעמק שכתב למה השוה וכן

זה פסוק פ,על סוף הספרי על למקוששרשתובפירושו ביחס עודעו.שלח ת"בשויין

דבר סי"ח(משיב .)לב'א
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פ כל אתעל והכינו פרשת כלפי אמורים המדרש שדברי ברור הדבר נים

יביאו בששי(אשר משנה לחם ירידת על באלוש)המדברת למשה שנאמרה

במרה שנאמרה השבת מצות על מבואר5.ולא משוםמהמדרשעוד שכח שמשה

המן מותירי על אנשים,שקצף ויותרו משה אל שמעו ולא ויקצף...וכדכתיב

משה מהווים,)כ,טזשם(עליהם אינם כשלעצמם המדרש שדברי הרי כן אם

הגר של לתירוצו נאמן רבה"מקור עולם הסדר בדעת שכחת.א את דבשלמא

ה מאמר את לעם לומר בע'משה משנה לחם ירידת לתלות"על אפשר ש

המן מותירי על שכעס במרה,בכך כבר ישראל שנצטוו שבת הלכות אולם

למימר איכא ל,מאי לאלושמדוע הגיעם עד אלא לישראל משה אמרם א

שבתבהושענאהפייטןלשוןעלנפלאההערהירלהעיש,אגב5 יציר,של אדם כהושעת

לגוננה הראשונים(כפיך מגדולי מכיר ברבי מנחם רבי גרשום,חיברה רבינו של אחיו בן

הגולה שנתחברה,מאור בחול שאומרים עמך בלוד אלים כהושעת במקום באה זו והושענא

ר"ע הקליר"י "ל"וז,)א זבודיך: חלקךישרא[כהושעת שהם חלק–ל לשון סין]זבד במדבר

משנה,במחנה לחם בששי ולקטו נא,חכמו הושע טפוליך.כן שהם[כהושעת ישראל

בך ומחוברים זדים"ע,דבוקים עלי טפלו קיט(ד במדעם)]תהלים הכנה כחם,הורו יישר

רועם למו נא,והודה הושע בי,פירוש."כן משנה לחם להם שירד ישראל בני ששיבראות ום

מע ויכינו לאחד העומר שני שילקטו כדי היא הנס שסיבת מעצמם והבינו ש"החכימו

המקום"ואע,לשבת לדעת דעתם כוונו ההכנה מצות את עדיין שמעו שלא באו.פ וכאשר

ה דבר אשר הוא באומרו כוחם ויישר לדבריהם ישראל רועה הודה משה אל העדה 'נשיאי

וגו קודש שבת זה.'שבתון סיבתפיוט את ידעו לא ישראל שבני המדרש משמעות נגד הוא

בששי משנה לחם אותםטרםירידת הקורות את לו וסיפרו משה אל הנשיאים .באו

האוה טו(ח"אולם ה)כב,שמות שמאמר וגו'מפרש הששי ביום למשה'והיה נאמר

ע מיד"לכתחילה לישראל יאמר שלא השי,מ שרצה בנ"משום שיבואו להכיר"ת מעלתי

השבתאתיקבלוז"ועיבששימשנהלחםלקיטתשלבנסשירגישובמהמעצמםהשבת מצות

וברצון גדול הנעימים"ע,במורא בדבריו לדברי.ש גם זה רעיון להעמיס אפשר לכאורה

ר,הפייטן כוחם יישר שאמר כי"דמה זו להכרה הגיעו ישראל שבני כך על שמח שמשה ל

תחילה במחשבה מעשה [סוף דמא. שבנ"לא החיים האור רק"ש אלא בנס הרגישו לא י

כפלים שמצאו משנה,לאחר לחם ללקוט בלקיטתם להרבות התכוונו לא מתחילה דבר,כי

משנה לחם בששי ולקטו חכמו שאמר הפייטן מדברי להיפך הוא שלכתחילה,זה דמשמע

משנה לחם ללקוט ד.נתחכמו לדחות ולקטו'ויש נ"ר'חכמו שלקטו דלאחר .]תחכמול

מהרי ספר שבסוף ותקונים בהוספות מצאתי עה"שוב דיסקין לה(ת"ל כןעמדש)אות גם

הפיוטעל ולקטו'לשון במדעם'ו'חכמו הכנה .ש"ע'הורו
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כן אחרי שבועות כן.כמה על שמדברי,יתר להדיאכיון מבואר הרי המדרש

ה לדיבור ביחס היתה משה בששי'ששכחת משנה לחם ירידת תיתי,על מהיכא

במרה לו שנאמרו השבת הלכות את גם לומר שכח שמשה .לומר

רבה ויקרא גירסא)א,יג(ובמדרש לכאורהישנה יכולה אשר אחרת

הגר לדברי מקור התם,א"להוות איתא "והכי משה: כעס מקומות בשלשה

הלכה ממנו ואונן...ונתעלמה מתכות ובכלי מנין.בשבת ויותרו,בשבת שנאמר

וגו ממנו שבת',אנשים הלכות להם לומר שכח שכעס לכאורה."כיון זה ממדרש

ל שכח שמשה אתלישראלומרמוכח ירידת,שבתהותהלכגם ענין את רק ולא

בששי משנה א.לחם לא הא משום דאי לדחות,ריאיאלא דהלכותולומרדיש

יביאו אשר את והכינו מצות היינו המדרש דקאמר דין.שבת מן שני,ובר הרי

המן מותירי על שכעס בכך משה שכחת את תולים הללו אין,המדרשים זה וטעם

מש ציוה לא מדוע לבאר כדי שהיובו בעת במרה תיכף השבת על ישראל את ה

עליה להצטוות 6.ראויים

הגר לדברי סיוע מצאתי זאת כל הריב"אחרי בפירוש שכתב"א לתורה א

אחרת קושיא לגבי "ל"וז,כן בט: ישראל הלכו היאך להקשות באייר"ואין ו

למ שבת אפקוד"שהיה אתחומין משה,ד הזהיר לא עדיין נענש,שהרי ולכך

מאנתםשנאמר אנה הריב."עד מדברי אפוא על"מבואר רק לא נענש שמשה א

בששי משנה לחם ירידת ענין את לישראל אמר שלא שלא,כך כך על גם אלא

שבת הלכות על במרה כבר .הזהירן

זרוע באור מבואר שבת,וכן להלכות בפתיחתו :כתב)א'סי(אשר

נסהו,כתיב" ושם ומשפט חק לו שם שנצט"ופירש,שם במרהי מצות מקצת ,וו

רש6 קצת"ובדברי לעיין יש לתורה.י טז(דבפירושו "כתב)כב,שמות למשה: ,ויגידו

מיומים היום מה שעדיין.שאלוהו ללמוד יש שבתומכאן פרשת משה להם הגיד לא

וגו והכינו הששי ביום והיה להם לומר זאת'שנצטוה את ששאלו אשר.עד הוא להם אמר

ה לכם',דבר לומר הכתוב.שנצטויתי ענשו מן,ולכך הוציאו ולא מאנתם אנה עד לו שאמר

צ."הכלל לקוח"דמ,ע"דבריו נענש ולכן הששי ביום והיה פרשת להם אמר לא שמשה ש

רש,מדרשמה אין שכחה לכלל בא כעס לכלל שבא דכיון במדרש דאיתא מה י"ואילו

שרש"וצ.מזכיר הפסוקים"ל לשון את ליישב כדי שהוצרך מה את רק מהמדרש הביא .י
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אדומה ופרה ודינין כתוב.שבת לקטו,מן]גבי[ולקמן הששי ביום ויהי

לאחד העומר שני משנה למשה,לחם ויגידו העדה נשיאי כל וכתיב,ויבואו

ה דבר אשר הוא אלהם וגו'ויאמר קודש שבת למשה...'שבתון ובאו

מיומים היום מה לו השבת,ואמרו על שנצטוה אשר,ונזכר הוא אלהם ויאמר

ה קודש'דבר שבת כאשר,שבתון שבת להם לומר ששכח ללמוד יש ומכאן

במרה 7."נצטוה

בתוסא"הגרלשיטתנוסףמקור קיח(ש"הראפותנמצא על,:)שבת אשר

כתב ראשונה שבת אלוש של השבת נקראת למה "הקושיא הקב: צוה ה"דבמרה

השבת על עד,למשה לישראל אמרה לא המןוהוא שירד דכתיב,אחר והיינו

ה דבר אשר ה,כלומר',וגו'הוא דיבר השבת'כבר על אתכם לצוות .אלי

נענש הכי ומשום לישראל משה שאמר ראשונה שבת היתה שבת שאותה נמצא

הקב לו שאמר מאנתם"משה אנה עד ".ה

סתומה כחידה נראים עדיין הדברים זה כל עם היכן,ראשית.אולם

רמז במרהמצאנו לו שנאמר מה את לישראל לומר שכח שמשה הכתוב .בלשון

ה דבר אשר הוא דמהפסוק תאמר נזכר'אם שכעת משמע קודש שבת שבתון

ממנו שנתעלם בדבר אינו,משה משנה,זה לחם לפרשת זו שכחה לייחס דיש

השבוע בתחילת באלוש למשה נגשו,שנאמרה שהנשיאים קראי וכדמוכחי

לד ששי ביום זהאליו מה ועל זה מה מאנתם.עת אנה עד דהפסוק תאמר ואם

לכך הראיה הזהיר,הוא שלא על המקום בתוכחת נכלל משה שגם משמע דמיניה

וכמ השבת מצות על ישראל הריב"את ותוס"ש לדחות,ש"הרא'א יש כאן גם

השבת פרשת את לישראל אמר שלא כך על היתה המקום שקפידת ולומר

באלוש לו רבהו(שנאמרה בשמות המדרש מדברי להדיא שמשמע ).כמו

קשה המן,ועוד מותירי על שקצף משום שכח שמשה אמרו הרי ,שבמדרש

שכחה לכלל בא כעס לכלל שבא מדוע,דכיון להסביר כדי בו אין זה וטעם

שלמה7 טז(ובתורה קכג,שמות אות נוסף)כב מדרש שהביא החפץ,מצאתי מדרש

כן,י"מכת אמרו שם "ל"וז,שגם השכם: במדרש אמר,אתאמר ולא השבת משה ששכח

במרה,לישראל לו שנאמר מה כאן אפקוד,נזכר במרה ודינין שבת שבארנו אמר,כמו לכך

ה דבר אשר קודש'הוא שבת ."שבתון
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ואילך ממרה משה צ"א.שכח אכתי ישראל"כ את משה צוה לא מדוע ב

פר לו שנאמרה לאחר מיד במרה השבתכבר .שת

דקרא דמלישנא בדוחק לומר אפשר הראשונה השאלה לגבי

באלוש רק לישראל נתחדש שבת שהמושג למשמע איכא קודש שבת ,שבתון

מקודם השבת מצות על ישראל שמעו י.ולא לומרעוד ליהנ"הדאיש דייקינן

מאנתם אנה עד בשבת(מהכתוב מן ללקוט שיצאו אלו כלפי בעיקר ,)הנאמר

בא אחראולם קצת בחדא,היינו.ופן באה למשה שהתוכחה מהעובדה

ללמוד יש ישראל לעם התוכחה עם בזהשמחתא זה תלויים .החטאים

נכשל,כלומר במרה השבת על ישראל בני את להזהיר שכח שמשה כיון

בשבתהעם המן מעלת,בלקיטת גודל על במרה ישראל שומעין היו דאילו

א לעצמם משננים והיו לאלושהשבת בואם עד השבת הלכות יתכן,ת

קורה היה לא השביעי ביום ללקוט העם מן שיצאו הגדול נימא.שהמכשול ואי

את אלא לישראל למסור משה שכח ולא במרה כבר ידועה היתה השבת שמצות

משנה לחם כ,פרשת עד"אין משה של בצוארו העם של חטאו את לתלות טעם כ

יחד להשוותם .כדי

אם גם דחיקיאולם שינויי הני עדיין,נסבול השניה תמיהתנו הרי

עומדת השבת,במקומה על ישראל את לצוות רב כה זמן משה שכח .מדוע

לרב התורה בפירוש נמצא דבר פשר פלטיאליקצת חיים חבר(נו תלמיד

מהר מרוטנברג"של הריב)ם בקושיית לפלפל בנ"שהרבה נסעו היאך בשבת"א י

את"למ איפקדו שבמרה דבריו,חומיןד טז(ובתוך "כתב)א,שמות ומיהו:

המן"פירש עד שבת להן צוה לא דעדיין לקמן ה,י דבר אשר הוא וקצת',דכתיב

להם לומר שוהה היה משה למה הוא אותו,דוחק שהטרידו טרדא מתוך ושמא

שכח בשר ובשאילת מרה ."במי

בחז רמז לדבריו שאין זה מלבד שלכאורה טע"אלא טעמו עצם וןל

היה.באור מרה במי משה את ישראל שהטרידו מה מיםהרי היה שלא בשעה

לשתות ממרה"כמ,לעדה מים לשתות יכלו ולא הםש מרים העם...כי וילונו

משה ה,על אל ויצעק כתיב כן אחרי מיד הלוא ה'אך וישלך'ויורהו עץ

המים וימתקו המים א,אל לא"ומדוע השבת מצות את להם אמר לא חרכ
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המים נחה.שהומתקו לא עדיין המים שהומתקו לאחר דגם למימר ליכא והא

משה של ומשפט,דעתו חק לו שם שם כתיב בסמוך לימד,דהא שמשה היינו

במרה שניתנו המצוות שאר את ישראל בני דעתו,את שהיתה מוכח ומזה

להורות [םצלולה המים. שהיו בעוד היינו לו שם דשם נפרש אם שכן ,מריםוכל

התורה המתקת את מסמלת המים דהמתקת נפרש אם תורה,או אלא מים ,דאין

ודעת טעם בטוב לו שנמסרו תורה גופי ישראל עם את לימד שמשה ,היינו

זהדלפ מללמדםי נמנע לא מרה במי משה את שהטרידו אף שעל הרי

ומשפט .]חוק

ועוד היום,זאת עד נשתה מה לאמר העם שהתלוננו מעת בוהרי שירד

שבועות כמה עברו משנה שהטריד,לחם מה הביאווואטו מרה במי משה את

להם להגיד ההיאאתלשכוח התקופה כל במשך השבת שיש"ואע.הלכות פ

כלל כך שמשום פלטיאללומר חיים בהדירבינו בשר שאלת של הטרדא את

מרה מי של ארוכה,הטרדא מעלה זה לשאולי"בנשהרי,אין התלוננו בשרלא

בט סין למדבר בואם השני"עד לחודש הסתפקו,ו שעה אותה שעד משום והיינו

כמ ממצרים שהוציאו רש"בחררה א.י"ש כן לזמןףאם שכחה לתלות שנוכל

כ"מט,מועט עד באייר הבשר,בו'ו שאלת מקוםמ,בטירדת כדיכל בזה אין

כך כל ארוך זמן במשך משה שכחת את המי,להסביר שהומתקו במרהמעת ם

עד ניסן השני"טבחודש בחודש 8.ו

באור טעון עדיין משה שכחת ענין דבר להעיראנוו,סוף אלא באנו לא

עוד ויחכם לחכם תן .בבחינת

דע8 היא פלטיאל חיים רבינו שכוונת בדוחק לומר יש משה"ושמא את שהטרידו י

לגמרי השבת פרשת ממנו נתעלמה מרה שד'ומה,במי הדבר נתעלמהיצא זו פרשה וקא

וכל מכל ה.ממנו מאמר שבעקבות היה'אלא יביאו אשר את והכינו הששי ביום והיה אליו

ומיד תיכף לישראל ושימסרם במרה לו שנאמרו השבת הלכות לזכור מזה שיתעורר ,ראוי

ע שהוטרד שכיון ביום"אלא הנשיאים אליו שבאו עד להם לומר זכר לא הבשר שאלת י

[הששי פירשובדר. את פלטיאל חיים רבינו שהביא מה על להעיר יש אגב לכך"ך כמקור י

במרה לו שנאמר מה את שכח רש,שמשה פרשת"דמדברי שכחת על רק שמדובר משמע י

שבוע אותו של ראשון ביום באלוש למשה שנאמרה הששי ביום פרשת,והיה על ולא

במרה לו שנאמרה ].השבת
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כתב בשלח שבפרשת אריה שהגור המןהטעם של בשםהשבת נקראת

הוא ראשונה עכיוןשבת ישראל נצטוו ואילך שבת תחומיןשמאותה איסור ,ל

עמדין"הגרכ"כו רבהבהגהותיוי עולם אתלפי.לסדר נמיזה שפיר די בפיוטהא

השבתדיינו קודם המן משום,מוזכר הקבוהיינו לנו נתן השבת"שלא את ה

תחומין,בשלימותה איסור המןאלא,לרבות אכילת .לאחר

ש זהיתאלא דלארקלכאורהןוכנרוץ דאמריבא פז(מאן ):שבת

נצטוו לא למימרדלדידיה,אתחומיןי"בנשבמרה איכא נצטוודבמרהאכן לא

נצטווואתחומין למ,באלוש לתר"אבל ליכא אתחומין נצטוו שבמרה .הכיוציד

אריההו דממאכן)שם(גור חזשאהצדד שבתל"מרו ישראל שמרו אלמלי

וכו אתחומין"כמדוקאאתיא'ראשונה איפקדו לא שבמרה דר"ע.ד אפשרפ כו

סדע בעל דגם סבירא"לומר הכי עלינו למקום טובות מעלות כמה של והמחבר ר

הוא,להו ובאלוש אתחומין איפקדו לא 9.נצטוודשבמרה

זה תירוץ עיקר על בש,לתמוהישאולם שבתדסוגיאהיאההרי מסכת

על תורההמדובר מתן שלפני כ(שבת באייר"דהיינו התםד,)ט ורבפליגי רבא

ב יעקבאחא בעהר אז שחל סיון לחודש ששי למסען"אם ששי היה ש,ש גםהיינו

בשבת ולא ראשון ביום היתה סיני למדבר מרפידים הנסיעה שהיה,תחילת או

לחנייתן הי,ששי בסיני החניה שרק מרפידיםתהיינו הנסיעה אבל ראשון ביום ה

כן שלפני בשבת דמרהדהתםאמרקו.התחילה בשבת סד,קמיפלגי אשבתמר בר

ומ אפקוד לא אתחומין סבראפקוד אפקודר נמי אחאדהיינו.אתחומין רב

יעקבב נסעור לא ולכן אתחומין נצטוו שבמרה ליה אית למסען ששי הסובר

ראשון יום עד לחנייתן,מרפידים ששי דאמר לאסבירורבא שבמרה ליה א

בשבת נסעו ולכן אתחומין .איפקדו

איסו9 לגבי תנאים נחלקו דרבנןכידוע או הוא דאורייתא אי תחומין ל(ר סוטה :).ראה

בשבת הגמרא דברי הוא)שם(מפשטות התורה מן תחומין איסור אמוראי דלכולהו ,משמע

הח מתי שנחלקו תוס.האיסורלאלא אתחומין"ד('אולם איפקדו)ה דאמרינן דהא פרשו

הוצאה איסור היינו הנסיעה,אתחומין היתר את הגמרא דתולה נצטוווהא שלא בכך בשבת

הוצאה נסיעתן,על בעת להן אשר כל עמהם מוליכין שהיו משום .היינו
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שבאל,מעתה לומר נאמרנתחדשושלכשתמצי שלא תחומין איסור

לגמאמנ,במרה וראבאתלתלות'לה רבא הנסיעההי"מחלוקת הותרה אם

לסיני הבבשבתמרפידים במרהמחלוקת אתחומין איפקדו דכר,אם מאן מרה

ראב.שמה שאף כיון איפקדו"ועוד לא שבמרה סבר מצי למסען ששי ליה דאית י

ומ מ"אתחומין בשבת לנסוע נאסרו שבאלושמ תחומין דאיסור לתא ,שום

דלכו"הו למימר דאלוש"ל בשבת וקמיפלגי אתחומין איפקדו לא במרה ,ע

ומ"דמ אתחומין איפקדו דבאלוש סבר למסען ששי ליה"ד אית לחנייתן ששי ד

אתחומין איפקדו לא .שבאלוש

כןאשר לגמעל דפשיטא מזה ב'מוכח אין תחומין לגבי הפחות יןדלכל

למ מידירהאלוש בסיני,ולא או במרה נתחדש תחומין אתיו.דאיסור זה לפי

הגמדהאשפיר שהנסיעה'נקטה סובר אתחומין איפקדו לא שבמרה דאמר דמאן

לסיני מתמרפידים שלפני בשבת תורההותרה מרפידים,ן שהנסיעה דאמר ומאן

ס בשבת נאסרה אתחומיןולסיני איפקדו במרה שכבר 10.בר

וחידוש להגרובהגהות שבת למסכת שהרגישמצאתיעמדיןי"ים

ד,הזבקושי לפרש הגמהאיודחק דנקטה דוקאראמרה לאו עיקר,הוא אלא

באלוש תחומין על ישראל נצטוו האם אמוראי דאיפלגו הוא דאמרדמ,הדבר אן

אלא אתחומין נצטוו שלא סבר לחנייתן סבר"ומ,סיניבששי לנסיעתן ששי ד

במרה(לקמן10 שניתנו המצוות הרמבגדר הראשונים)ן"לפי מלשון סמוכים הבאנו

שבת הוא:)פז(במסכת במרה באלוש שנאמר תחומין איסור הרמב.שיסוד שלפי ן"ובארנו

ע ישראל נצטוו לא שבמרה בגמראשכתב שאמרו דמה לומר צריך השבת שמירת ל

ומ אפקוד לא אתחומין אפקוד אשבת סבר ומר דמרה בשבת נמי"דקמיפלגי אתחומין ס

השבת,אפקוד בפרשת תחומין נכללו האם לענין אלא איתמר מרה של הצווי לענין לאו

דלעתיד צווי לשם במרה לישראל לגמ.שנאמרה מאל'דפשיטא לישראל שנאסר מה ושדכל

במרה להם נאמר כבר הגמ,ואילך תולה וראב'ולכן רבא מחלוקת במרה"את איפקדו באם י

לא או [אתחומין בס"אח. מצאתי הנצי"ז כתב שכך בשו"ד דבר"ב משיב סי"ח(ת לב'א

במה"ד עוד).]ה הגר,ודע לעיל"שלפי שהבאנו והראשונים לישראל,א למסור שכח שמשה

לאלוש בואם עד השבת פרשת ג,את הש"מובן דקאמר הא ולא"כ דמרה בשבת דקמיפלגי ס

דאלוש בשבת דקמיפלגי היא,קאמר .דהיא
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אתחומ איפקדו הגר.יןשבאלוש שם עמדין"וסיים הסדדי דעת גם עולםזוהי ר

ראשונהרבה שבת לאלוש צו.דקרי הגממדועכ"דאע"פירושו יהאראהזכירה

במרה צוך דכאשר 11.דרשא



נקראתטעם אלוש של שהשבת לכך ראשונהנוסף ,יתכןשבת

שושמ אוכלבאלושם מלאכת איסור הפסוקשכןנפשנתחדש אשרמלשון את

בשלו תבשלו אשר ואת אפו טז(תאפו היו)כג,שמות עתה שעד משמע

ו השבת לצורך בשבת ולאפות לבשל מותרים ולהבאישראל 12.נאסרומכאן

באלושומכיון נתחדש זה ראשונהשאיסור שבת בשם זו שבת נרויח.נקראת עוד

זה שפיראהאדלפי למתי דאמרבין אתחומיןשבמרהאן למואיפקדו ד"בין

לא .אתחומיןאיפקדודבמרה

שלמה לפ(ובתורה סי'מילואים ככתשמצאתי)כ'בשלח בשםןב

סופר עזראכךמדקדקואף,החתם האבן זהעלאשר,מדברי "כתבפסוק כבר:

מחר לשבות חייבים אתם כי השם לי נפש,אמר אוכל אפילו מלאכה תעשו ,שלא

שבת יום הוא מחר עזרא"אמשמע".'הלכי מהאבן באלושודיחהשעיקרכ ש

מלאכת איסור נפשהיה .אוכל

עהרשלמפירושושגםראיתישוב11 פלטיאל חיים טז(ת"בינו דמרה)א,שמות משמע

דוקא לאו הוא הגמרא לו.דנקטה איך,דהוקשה אתחומין איפקדו שבמרה דאמר למאן

בט לאלוש לנסוע למשה שבתו"הותר שהיה השני [לחודש בנ. שנסעו מה קשה"ועל לא ,י

במרה"די לו שנאמרו השבת הלכות להם להגיד משה ששכח לעיל,ל שהזכרנו .]כמו

דמ תירץ זה שאח"על שבת עד אתחומין ישראל נצטוו לא דר.כ"מ דאף"נראה ל

אתחומין"מ איפקדו שבמרה ליה(ד דקשיא הוא בתחומ)דאליביה נאסרו שלא יןמודה

אלוש תורה,עד מתן עד אתחומין נצטוו שלא דאמר ממאן לאפוקי אלא בא ,ולא

דוקא לאו הוא דנקט מרה הגר"וכמ,וממילא עמדין"ש דכאמור.י אין,אלא לכאורה

כן הגמרא לשון .משמעות

לתורהב12 טז(אזנים זצ"הגרמצרף)כג,שמות סורוצקין הקודםיתהאתל"ז רוץ

איסור ניתוסף עםשבאלוש זהתחומין מעבודהוכתב,תירוץ לנוח ישראל הוזהרו שבמרה

קדושה של שבת להם ניתנה ובאלוש קודש,קשה שבת שבתון הכתוב .וכלשון
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הגליוןולםא הרמבשהעירבשולי כךן"מדברי לא רישדב,משמע

פירש ויקהל אששהפסוקפרשת תבערו השבתלא ביום מושבותיכם באבכל

אוכ מלאכת גם שז"לפו,פשנללאסור תורהישנהרי מתן לאחר מיוחדת אזהרה ה

אוכ מלאכת נפשלאסור זהו,ל דבר נאסר לא עדיין דבאלוש .מכלל



אריהה לכתב)שם(גור אחרת מדועאפשרות שלהנקראתהסביר שבת

ראשונה שבת "ל"וז,אלוש למ: אפילו אומר לא"ואני אפקידו אתחומין דאף ד

תעשה ולא בעשה שבת מצוות אכל ה,נצטוו בלחוד בעשה שנצטוואלא אבל,וא

המן פרשת עד נצטוו לא ראשונה,אזהרותיו שבת נקרא למה,תדע.ולפיכך

איש יצא אל המן בפרשת למכתב אשבת,הוצרך אפקידו במרה דכאן,שהרי אלא

הלאו למכתב והוצרך בלאו קודם היה שלא בלאו עליהן אותוהזהיר קרא ולפיכך

ראשונה ."שבת

אריה[ גור לספר ה(ובהערות שליטמאת הרטמן דוד יהושע )א"רב

ע הענין בבאור נופך שכתבפ"הוסיף ואתחנן"מהרהמה בפרשת מרושאשמהל

ה"חז נאמרו אחד בדיבור ושמור דזכור בכךשהשבתונייל יניהשענמיוחדת

כפולותגםלכןו,יםלוכפ ושמור–אזהרותיה ול–זכור עשה ]13.עשהתאכנגד

לשוו13 יו"בהקדמה עונג כב(ט"ת דברי)אות כעין נצטוו,ל"מהרהכתב לא שבמרה

ולאעלאלאישראל שמהמהר[.שמורעלזכור בעוד שנצטוו"אולם משמע עלל במרה

בעשה מלאכה יו,איסורי העונג ב"דעת הנכללים ענינים על אלא נצטוו שלא היא 'זכור'ט

היום קידוש זה"עובאר.]כגון ד"דמפ איפקודד רואשבת אפקוד לא דבמרה"אתחומין ל

נצטוו איסורלא עלוא,כללמלאכהעל לא הוצאהפילו דמארומ.איסור נמידאן אתחומין

דמלבד"סאיפקוד נצטוול זכור על במרה שנצטוו עמה הוצאהגם מלאכת שהיאל כיון

לשבתא רבתא שםע.הלכתא כתב י"פלשוד היינודל"ז ראשונה שבת לאלוש דקרי הא

הזכירה על אלא נצטוו לא כן שלפני בל,משום נצטוו המן"ובאלוש מן ללקוט שלא .ת

גיס)קכו'עמא"ח(כפימשאתפרבסזאתעומתל[ לאידך על,אהעלה רק נצטוו שבמרה

בשבת,שמור מלאכה איסורי זכור,דהיינו על ל.ולא חזסמך שהרי כתב דרשו"דבריו ל

צוךד של,במרההיינוכאשר ראשיתו הצוויפסוקוהרי הוא לקדשוזה השבת יום את .שמור

שם"עפ מחלק סיניז של לשבת מרה של שבת זכור,בין בחינת ניתוספה סיני של .שבשבת

לסיני,לקמן'עי.אלוששלבשבתנתחדשמהלבארםהתנחיתלאםולא אלוש ].צו'עמ,בין



לאלוש מרה לטבין

לל"מהרה ראיה הראשונההאשמכךודברימביא שבתלגזהרה ,בי

השביעי ביום ממקומו איש יצא באלוש,אל המןנאמרה מזה,בפרשת אשר

ניתוספהמשמע לשבתת"למצותשבאלוש הוכחהאולם.ביחס על להקשות יש

שכתבומזו איפקוד"ד:פז(שבתבמסכת'תוסמה לא אתחומין לאחר,)ה

אמ אל"שהקשו מהפסוק אתחומין איפקדו לא דבמרה ממקומוד איש ,יצא

"ל"וז המשכן: שנעשה אחר נאמר תורה מתן שאחר למימר שאמר,איכא כמו

העדות"הקב לפני צנצנת להניח התם,ה כתבינהו דמן למילי דשייכי .ומשום

איפקוד"ולמ התם"אע,ד כתביה נאמר שבמרה מתוס".כדפרישית,פ 'מבואר

אזהרת"דלכ אע באלוש נתחדשה לא איש יצא ש"עאל שםפ זהו.נכתבה לפי

המהר לראיית 14.ל"ליתא

שבתמו ליל הוא(זמירות קודש שבת יום לדייק)15בשיר במרהיש שגם

בל תעשהנצטוו ב,א השביעיהתחלתשכן במרהוח"נאמרחרוז נצטווקותיה

".באזהרה

למהראולם דמסייע תנא המצוותלסיובהשגותד,ל"מצאנו יד(פר שורש

ליה"ד הרמב)ויש אחת":ן"כתב עשה מצות לשבות במרה אותם ".והזהיר

מללון"הרמבדבריהנה הבשברור רקמצות היה במרה ישראל שנצטוו שבת

לאו ולא 16.עשה

מתוסע14 למדנו נתחדש'וד לא הוצאה ואיסור תחומין נפשךדממ,באלושושאיסור ,ה

שנצטוו כבראו כך לעעל שהוכחנו כמו סיני עד האזהרה חלה שלא או מהגמראיבמרה .ל

שאזהרה דבריהם כוונת ולאמרהנזוובעיקר תורה מתן המשכןלאחר שנעשה מה,אחר ראה

ע בשלח"שכתב בפרשת חמדה הכלי .ז

של15 הזמרשמו החרוזים,יהונתןהואמחבר בראשי שמו חזק–וחתם .יהונתן

ידועים אינם תולדותיו פרטי בסידור.אולם מובא האחרון לחרוז בקשר מענין סיפור

מ הגליון בשולי התפילות ביהאוצר יעקבסידור מבעל,ת החסיד הגאון .ז"בשם

מהרימופיעהסיפור בליקוטי שבת"גם לליל לזמירות .ח

הרמבמ16 שם"דברי המצוותמבוארן ניתנושפרטי לסינילישראללא הגיעם ,עד

מקוםומ למכל סתירה מזה המהר"אין בל"ש לראשונה נצטוו שבאלוש לקמן.ת"ל וראה

של)נח'עמ( המצוות אם לדיון בנבקשר מצוות כעין היו נחמרה אתהבאנוםש,י



השבת מצות מ



לפ(שלמהבתורה ס'מילואים ה)טו'יבשלח בשם אחרוניםמציין

והרי( סופר נאטאנזאהן"החתם ומשש שואל חשבו)יבבעל ישראלשבאלוש בני

שהשבת לימדם ומשה שלאחריו בלילה ונמשכה ביום מתחילה שהשבת בטעות

שלאחריוהלימתח ביום ונמשכת התורהל"דקייכ(בלילה דיני הולךשבכל היום

הלילה זה.)אחר לומרלפי שבתדהשבתדהאאפשר נקראת אלוש ראשונהשל

שהיינו שהשבתמשום נתחדש בלאז ביוםילהמתחילה מהאי.ונמשכת ושמא

המןזהועמאט אכילת דיינוקודםכרה בפיוט 17.לשבת



נוספת אמתהביןאבחנה השפת העלו אלוש של לשבת מרה של שבת

תרמ'פ( שנת זצז"והגרי)ג"בשלח ח"הו(ל"סאלאווייציק לוי לבית בהגדה א"ד

דבר)קעט'עמ פי איתא,):י(שבתתמסכבראהגמיעל מתנהנקראתשבתהששם

דבריהם.טובה במרהפ"שאעהואתוכן לישראל נאמרו שבת הלכות ,שפרטי

פניםע כל ניתנהל טובהלהםלא כמתנה לאלושאלאהשבת ,בבואם

ה כי ראו הכתוב השבתנתן'וכלשון מתנה,לכם לשון זהע.נתן פי מיישביםל

את דנתינהם דיינו בפיוט השבתהסדר אהאשבפיוטת היאהשבתדקאי

טובה נתן,מתנה לשון הפייטן נקט למעתה.ולכן דהאיש המןדומר של השבת

ראשונהנקראת מהשבת נמי טעמאהוא השבתמש,אי נתייחדה בהגדרהאז

טובה,חדשה .מתנה

הרמב למ"דברי כראיה הללו בנ"מהרהש"ן של שהמצוות שלח בפרשת נחל נאמרוי

פרטי באופן ולא כללי .באופן

ביוםלו17 השבת התחילה באלוש שגם לומר נראה היה דבריהם שכתוב,ולא וכמו

פעמיםפב כמה יום המן נשת.רשת תורה מתן לאחר רק ליוםושמא לילה להקדים הדין ,נה

התורה דיני ברוב כפי.כמו משאת עמ"ח(ובספר שבת)מד'ב בין לחלק הוא אף הציע

אלוש של לשבת להתייחס מבלי סיני של לשבת סיני"עכ.דמרה שעד מדבריו מבואר פ

הלילה אחר הולך היום בבחינת השבת בזה"ובע.היתה לדון נשוב שביןה להבדלים בקשר

לסי עמ(ניאלוש להלן ).צז'ראה



לאלוש מרה מאבין

טובהוב מתנה של יחסזוטיבה על מורה מתנה שענין אמת השפת באר

בין אהבה להשל נותןהכדאמרינן,מקבלנותן יפה בעין מפרשפ"ע.נותן הוא זה

הקשר האת כי ראו הפסוק ראשית השבת'בין לכם נותןסופולנתן הוא כן על

יומים לחם הששי ביום הקבדל"דר.לכם שנתן נתן"בעת השבת את לישראל ה

אתלהם השבתאתלהשיגאמצעיםהגם ששייוםבםתטרחי"עהיינוו,הארת

לכבודותיוהכנ קהם מעיר"והגרי.ודששבת שבתשז של שחרית ישנובתפילת

זו טובה למתנה ניתנהרמז שבו לזרע,ולאופן באהבה נתתו עמך לישראל כי

בחרת בם אשר 18.יעקב

להטעים יש זה פי באתעל דאיתא כה(מדרשהא רבה )טז,שמות

לב שביתה איסור ומסיחלמשל,נ"לגבי יושבין שהיו ומטרונא זהמלך עם זה ין

ביניהם ונכנס אחד המיוחדת,ובא בקרבתם שזלזל על הוא מות ומרלראהנ.דבן

שבת משמירת העולם אומות שאמרו,שהפקעת כך כדי חייבדעד ששבת גוי

ניתנהשמשוםאוה,מיתה ישראלהשבת וידידותבלבדלעם קרבה ,לאות

בנ חשובהושביתת נח זהי יחודי ביחס .כפגיעה

הד כנים אמתבריםאם השפת לפי נאסרו"הגריונמצא לא נח דבני ז

עד שבת אלושהלשמור של במרה,שבת השבת על ישראל לאאכתיוכשנצטוו

במרה18 ולא באלוש נתחדשה שבת של טובה מתנה שבחינת שנתבאר להביא,מה יש

יו של דבקידוש דהא שכתב שבת לליל לקידוש בפירושו האבודרהם מדברי לכך ט"סמך

עם מכל בנו בחר אשר אומרים בחירת,אנו את מזכירים אנו אין שבת של בקידוש ואילו

לעם מ,ישראל עהיינו בסיני לעם שנבחרו קודם עוד במרה לישראל ניתנה שהשבת י"שום

התורה לעם.נתינת כבחירתם חשובה אינה במרה לישראל השבת שנתינת מדבריו .מבואר

היטב הדבר מובן האמור המורה,ולפי טובה כמתנה השבת ניתנה לא עדיין שבמרה מאחר

הקב בין אהבה של יחס לבנ"על [י"ה האב. שנקט דמה עדאלא בהם בחר לא שעדיין ודרהם

מצות לגבי לישראל עם שבחירת שכתבנו מה עם אחד בקנה עולה לא התורה להם שנתן

באלוש כבר היתה לקמן"ע.השבת שכתבנו מה המהר)נד'עמ(ע לדברי שהצווי"בקשר ל

נח בני מצוות בגדר היה ראי.]במרה לדחות שיש שכבר'אולם נאמר אם דאפילו בקל זו

ני כלליבמרה באופן כעם ישראל נבחרו לא מקום מכל טובה כמתנה לישראל השבת תנה

סיני שבת,עד של הקידוש בנוסח ישראל בחירת את מזכירים אין [ולכן הערנו. זה וכעין

המהר שכתב למה הללו אבודרהם מדברי סמך להביא שאין לא"לקמן מרה של שהצווי ל

תורה של מצוה בגדר .]היה



השבת מצות מב

לאו השביתה זה מחמת העולםנאסרה שעד,מות השבתייןכיון ניתנה לא

טובה כמתנה הגרי(.לישראל בשם להדיא מבואר שכן מצאתי בספר"שוב ז

עמ המועדים הלוים"הו,צה'מאורי שירת בהגדת ).ד

ד באיברא מפורשים כמעט רבהמדרשהדברים התם,שמות איתא דהכי

הסוקהפלע כי השבת'ראו לכם "נתן לכם: נתן לעו,ומהו ולא ניתנה ,כ"לכם

מעו יבואו אם אמרו שכר"מכאן מקבלים שאינם דיים לא השבת את וישמרו כ

כנגדו,'וכו יושבת ומטרונה למלך חייבהעובר,משל שהמדרש".ביניהם הרי

את המןלומד שבפרשת הכתוב מלשון ששבת גוי המדרש.דין בין שאין נמצא

דורשיןדברינוןלבי משמעות שבת,אלא משמירת נח בני ממעט שהמדרש

המבוארדכתיבמ ולפי השפלכם והגרי"בדעת מתיבתז"א גם כך לדרוש ניתן

גםשאלא19.נתן לומדים שבמדרש להעיר אותהמיש ישראל בני ובין ביני פסוק

לעולם לא(היא חש)יז,שמות ששבת נחמשמעומזה,יתהמייבגוי לאשבני

תורהמורשלנאסרו מתן לאחר אלא .שבת

והברכות התפילות בילרב(ובפירוש יהודה יקר"נו הרמב,ר של ,ן"רבו

בפשטות)קד'עמ בלבדלדנקט זו לבניעדייןשבאלושא השביתה נאסרה ,נחלא

אף כאינאלא שמירתה על שכר מקבלים שאמררו,יםועושיםמצווםהיו לאחר ק

ישראלה"הקב בני ובין היאביני לשבותלעולםאות אינההשבתמעתהש,נאסרו

היאמתנהרק הרי ישראלנחלהאלא מעלתומזה.לבני את לזהות שיש חזינן

בק פעמים כמה שמצאנו נחלה התואר עם טובה כמתנה לשבתהשבת שר

כ19 הנאמר שכל דגוידע דינא האי המדרש יליף מהם הפסוקים לפי דוקא הוא אן

סנהדרין,ששבת במסכת נח:)נח(אולם בפרשת מהכתוב זה דין לא'ילפינן ולילה ויום

במדרש',ישבותו שהובאו מהפסוקים בשבת,ועוד.ולא שהשביתה התם קאמר דרבינא

בשבת בשני אף נח לבני מזה,נאסרה דבר זכרו לא לבני"ורש.ובמדרש שנאסרה כתב שם י

בעלמא מנוחה דת,נח לשם שלא המדרש.אף מגישת שונה גישה על מורה זה מפשטות.כל

הגמ המבול"ופירש'דברי אחרי תיכף נח לבני נאסרה שבת ששמירת משמע לאחר,י ולא

במתנה לישראל לישראל,אדרבה.שניתנה הצווי שעצם התלמוד שיטת לפי לומר מסתבר

מכ להוציאם לכןבא קודם עליהם שחל ששבת גוי איסור אולם.לל הרבה בזה לפלפל ויש

ששבת(לקמןעודוראה.ל"אכמ נח בן ושיטתלגבי)בענין המדרש שיטת שבין ההבדלים

ששבת גוי איסור ביסוד .התלמוד



לאלוש מרה מגבין

תשא כי שבפרשת השבת את ישראל בני ושמרו בפרשת נעוץ ,ששורשו

והגרי אמת השפת בדעת שנתבאר כמו דלא 20.ז"והיינו

שהצוויעלאולם שנתבאר אסרלמה לא במרה השבת על ישראל

נחעל להעירלשבותבני הרמביש נבוכיםם"מדברי לא"ח(במורה פרק ב

קאפחמהדורת שנתנהבבאוראשר,)הרב הטעמים השבתהשני למצות ,תורה

בראשית למעשה כ(זכר מצרים)יא,שמות ליציאת ה(וזכר :כתב,)טו,דברים

שונים" עלולים לשני שהן מפני שונות עלות שתי זו במצוה נאמרו כי...וכבר

וקדושו היום כבוד הוא הראשון בדבור ה,העלול ברך כן על שאמר יום'כמו את

ויקדשהו וגו,השבת ימים ששת כי לעלה השייך העלול שנתפקדנו,'וזה מה אבל

במצרים עבדים היותנו לעלת השייך עלול הוא לשמרו אנו ונצטווינו לא,בו אשר

לשבות יכולים היינו ולא רוצים שאנו ומתי ברצוננו עובדים נצטוינו.היינו לפיכך

הדברים שני לכלול כדי והמנוחה השבת נכו,על השקפה חידוש,נהקביעת והוא

קל ובעיון ראשונה במחשבה האלוה מציאות על המורה ה,העולם חסדי 'וזכרון

מצרים סבלות מתחת לנו שהניח ההשקפה,עלינו באמתת כללי חסד הוא וכאילו

הגופני המצב ותקינות ."העיונית

בארבפירושווהאברבנאל נבוכים הרמבשלמורה פ"אעשהיאם"כוונת

למעש זכר בכללראשיתבהשהטעם האנושי למין זכר"מ,שייך של הטעם מ

לבנצריםמיאתליצ ביחוד"שייך אכןש,י להם נתן ממצרים שהוציאם תלאחר

השבת הסבר.מצות לאחרזלפי מיד שבת לשמור נח לבני שיאסר ראוי היה ה

לישראל השבת מצריםשניתנה במרה,ביציאת 21.והיינו

בע20 בזה נדון להלן"עוד להשבת)קא-צט'עמ(ה אלוש של השבת שבין היחס לגבי

סיני .של

יש21 המפרשיםרלהעיברם שמות[דלפי עזרא אבן דברים)א,לד(ראה דבר העמק

הגמ"ע)יט:ה( דברי למהר"וע,.)נה(ק"ב'פ ישראל תפארת בספר מה(ל"ע הסוברים)]פרק

כי וזכרת שהטעם משמע השניות בלוחות כתובים היו ואתחנן שבפרשת הדברות שעשרת

מצרים בארץ היית במיוח,עבד השבת ניתנה ישראלשמחמתו לעם בעת,ד לראשונה נאמר

ביוה שניות לוחות א.כ"מתן זה יוה"לפי אחר עד נוהג היה לא ששבת גוי שדין יתכן .כ"כ

בני ובין דביני אקרא ששבת גוי דין המדרש שסמך בהא גם להסתפק מקום יש ובאמת

רש,ישראל שכתב מה לפי משה"והוא אל ויתן הפסוק על לא(י שהפסוקים)יח,שמות
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זו להשערה לומרסמך המקור,יש שהשבתהעיקרישהרי ילפינן מיניה

שניות בדברות נמצא במרה ה,ניתנה צוך כאשר לקדשו השבת יום את 'שמור

צוך,אלקיך כאשר הטעםהריושם,במרה–ודרשינן הייתמופיע עבד כי .וזכרת

כןא המבוארם דוקא"הרמבמדברילפי ניתנה שהשבת קובע זה שטעם ם

לישראללבני שיש משמע נח לבני נחולא לבני משעתלשבותאסור החל

שניות בדברות בצדו הכתוב במרה 22.הצווי



נוסף ראשונהמדועליישבתירוץ שבת אלוש של השבת כתבנקראת

פ(ל"המהר אריה משום)בשלח'גור כעיןבשבתהעלשהצווידהיינו היה מרה

בנ מצוות נחשבע תוי שם עליהשאין ניתנה,ןרה כמצוההובאלוש שבת

תורה מידי"ובלא":ל"וז,של קשיא לא נמי פה,ה בעל רק היה לא דמרה ,דשבת

יוהש לאחר מקומם ישראל בני ובין דביני הפסוק סיום עד תרומה פרשת ואין"מתחילת כ

בתורה ומאוחר זאת.מוקדם ומקומם"הרמב,לעומת כסדרן כתובות שהפרשיות סובר ן

העגל חטא הראשונות,קודם הלוחות את לקבל משה שעלה הראשונים יום אולם.בארבעים

הרמב לפי אלו"גם פרשיות נאמרו לא יוהן אחר עד וא"לישראל לא"כ לשיטתו דאף יתכן כ

ישראל בני ובין ביני הפסוק להם שנאמר עד ששבת גוי דין [נהג להסתפק. יש לכך בדומה

ושמרו מפרשת הנלמדים השבת של הפרטים שאר שבת,לגבי לחילול העונש .]כגון

י בסיני"ומאידך נאמרו המצוות שכל דמאחר היא,ל בשלימותה שהתורה אחתכיון חטיבה

אריה'עי( פ,גור תורה"א,)משפטים'ריש מתן עם מיד אלו דינים כל נהגו כבר .כ

כתבנו22 ששבת)19'הע(כבר גוי שדין משמע סנהדרין במסכת הסוגיא שמפשטות

ישבותו לא ולילה ויום שנאמר מעת כבר נוהג השבת,היה למצות זה איסור שקדם ונמצא

לישראל ז.שניתנה גישה חזלפי דאמרו אהא המפורסמת הקושיא את ליישב רבים טרחו ל"ו

אב ניתנהרשקיים שלא עד כולה התורה כל את אבינו של,הם דין לאבות שהיו נימא דאי

נח לחומרא"לכה(בני השבת)פ את אבינו אברהם שמר [היאך דרכים. בפרשת ראה

ראשון( האוצר)דרוש אבות(ובבית לשא).]ערך אפשר היה אהאלכאורה זה כעין ול

במרה השבת על ישראל אזל,שנצטוו להיכן ששבת גוי ציון"ובשו.דאיסור בנין )צא'סי(ת

ששבת דגוי האיסור בכלל אינו טבל ולא שמל שגר מזה שצווי.הוכיח לומר ולכשתמצי

נח בני בתורת ולא ישראל בתורת היה במרה במצרים"ע(השבת בהם שנצטוו מצוות )ד

מידיל קשיא על,א ונצטוו ששבת גוי איסור מהן נפקע גופא במרה שבצווי פשיטא דהא

בתורת בסמוך"וע,שראליהשבת ג.ע לקמן"וראה לסיני(כ אלוש ).עו-עה'עמ,בין
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פה על שנצטוו מה ראשונה נקרא לא בתורה,וזה בפירוש שבת כתיב לא שהרי

פה בעל וזהו צוך מכאשר ליה מרבינן כאשר,רק ומצאנך מבקרך וזבחת כמו

יב(צויתך לקמן)כא,דברים שיתבאר ראשונה,כמו שבת נקרא כרחך,ולא דעל

מצ אלו שאין לומר אתה ממצווצריך נחשבות מצווות שבע כמו רק התורה תות

פה שבעל תורה תחלה לתת דאין עליו תורה שם זה שאין נח התורה,לבני כי

שבכתב תורה פירוש הוא פה מצו,שבעל אלו עליהםוולפיכך תורה שם אין ,ת

הוצר המצוולפיכך כל כמו עליהם ולצוות לחזור נחוך בני של נצטוו.ת ובמן

השבת על שבכתב ראשונה,בתורה שבת שבכתב,וזהו בתורה בה שנצטוו .שבת

אלו אף בסיני הראשונים מה משמע ולקמן אפקידו במרה דינין דקאמר והא

בכך,מסיני בסיני,מה וחזר במרה נצטוו ואם אב כיבוד אף הדיני,הלוא ןויהיו

כך כן התורה.גם ממצוות אינם במרה שנצטוו המצוות כי דברינו לפי שכן ומכל

מצ,נחשבות ושבע ליעקב הנשה וגיד לאברהם מילה כמו נחורק לבני שהרי,ות

שבע תורה שבכתב"אין לתורה קודם ."פ

המהרתירוצו גדולל"של בקיצור באו אשר יסודות כמה על ויש,בנוי

ו אלו נקודות על שאתלהעמיקלעמוד חזבביתר דברי לאור דברים של ל"עיקרם

הראשונים .וגדולי

המהר מלמדנו שישנן"ראשית תורהל של שלמצוות שאינן ומצוות

תורהוש,תורה של מצוות בגדר היו לא במרה שניתנו שניתנהושהמצוות השבת

תורההבוחשהיתהבאלוש של כן.כמצוה שבכתבכמו בתורה הכתובה מצוה רק

תורהיש של כמצוה תוקף .לה

שלטיבאת תורה,זוהגדרהה של לבאר,מצוות יסודבהקדיםנראה

הרמב למשנהם"שקבע שחכמים:)ק(חוליןמסכתב.בפירושו םבריוסמבואר

גידאדמה להםשההנדנאסר מותרת טמאה בהמה שהיתה בעת יעקב איןלבני

זהדאיסו,טמאהבהמהבגםנוהגשההנדגיאיסורשהראי אלאר נאמר בסיני

במקומו דבריהםו.שנכתב הרמבכבבאור "ם"תב הנכלל: הגדול לכלל לבך ושים

הזאת נאסר,במשנה מסיני שאמר מה מה.והוא שכל לדעת הראית שאתה לפי

הקב במצות אלא עושים אנו אין היום עושים או מרחיקים ע"שאנו משה"ה י

ע שהקב,ה"רבינו שלפנ"לא לנביאים זה אמר אבר.יוה אוכלין אנו שאין זה כגון
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החי שהקב,מן מפני החי"אינו מן אבר עלינו אסר שמשה לפי אלא לנח אסרו ה

אב איסור שיתקיים בסיני שציוה מפני.חיהןמרבמה מלין אנו אין כן וכמו

ע אבינו ביתו"שאברהם ואנשי עצמו מל שהקב,ה מפני ע"אלא אותנו צוה י"ה

ש כמו שנמול רבינו עמשה אבינו אברהם הנשה.ה"מל גיד הולכים,וכן אנו אין

אבינו יעקב איסור ע,אחר רבינו משה מצות שאמרו.ה"אלא מה תראה ,הלא

מסיני"תרי למשה לו נאמרו מצוות המצות,ג בכלל אלו ."וכל

הרמב מדברי שלאחר"למדנו רבינו"עשובנצטווישראלשבנים משה י

נעקרו תורה למתן שקדמו הקיהצוומצוות ווים צוויובאדמים יםחדשיםתחתיהם

התורה קבלת כיו.עם לומר יש הענין מצוותכבבאור שורשןהידוע תורה

ישראל ב,בקדושת חכמים שתקנו המצוותנוסחכמו קדשנואשרברכת

תורהבו,במצוותיו של מצוה זוקיימתכל מיוחדת שאינן.קדושה מצוות אולם

תורה בןכגו,של מצוות נחנשבע ישראל,י בקדושת שורשן לכ,אין חותהפלאו

שלמה ישראל מקדושת נובעת המצוה הנשה(אין וגיד מילה מכגון .)ת"קודם

הלוי בית יז(ובדרשות בשבע)דרשה נח בני של החיוב בין שההבדל באר

עםחיובהלביןיהםמצוות בתרישל שבין"ישראל החילוק כדוגמת הוא מצוות ג

לעבד ההחיו.פועל הוא נח בני אצל בעלמאתב ממשכחייבות גופו שאין פועל

לבעליו עםהחיובכ"משא,קנוי שעבשל הוא הםשמשעבדים,הגוףדוישראל

לקבאת .ה"עצמם

שכתבכיתמעתה שמה לומר שהמצוות"מהרהן אינןמרהבשניתנול

תורהוחש של כמצוות ע,בות לישראל הגיעו אלו שמצוות דהגם היא י"כוונתו

רבינומ מקוםמ,שה ככל הן נחשבעהרי בני בקדושתומצוות שורשן אין

שנקבעו,ישראל מאז אלא במרה הצווי מחמת נובע אינו לדורות החיוב וממילא

תורה של .כמצוות

עקא דא לדורותמצינןדהיכי,אולם שבת שמצות חמתמאינהלמימר

שהמקורה בעוד במרה בההעיקריצווי ניתנה שהשבת המלמדנו הוא פסוקמרה

ה( ה)יג,דברים צוך כאשר לקדשו השבת יום את חזאלוקיך'שמור ל"ופירשו

צוךהאיד לדורות,במרההיינוכאשר לחייב בכחו יש דמרה שהצווי .מכלל
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דל נראה מאאכן זהש,ידיקשה יסוד קיהרי לדורותושאין מצוה באם

מת קודם שנאמר צווי הוןמכח כשאתורה המצוההתוראיןדוקא את תולה ה

הראשון בצווי שקי"משא,לדורות בפירוש קובעת כשהתורה המצוהוכ הואם

הקודםהמכחעדיין וקייםודאיצווי שריר צווי בכוונת.שאותו לומר קרוב מעתה

מצוותבשבתהעלשהצוויבארשנתהמשל"המהרדברי כשבע אלא אינו מרה

לדורות מחייב ואינו נח היה,בני שכך שעההיינו באותה להיות לולאיוא,ראוי

צוך כאשר תורה ביןשאמרה יחס היה דמרהלא לדורותלצווי שבת בלא,שמירת

צוךכיון כאשר לקדשו השבת יום את שמור תורה וכאשר,אלוקיך'השאמרה

היינו עדייבשניתןשהצווידנומל,במרהצוך עומדמרה במקומו ומכחון

אנו לדורובמחוייבים שבת .תשמירת

זהלפ הרמבי דברי את להסביר בפי"יש הנראים)שם(שניותהמרושם

אלו את אלו כסותרים כתב,לכאורה מפנישם"הרמבדמתחילה מלין אנו אין

ע אבינו מל"שאברהם ואאתה אעצמו ביתות מלין,נשי שאנו כתב ולבסוף

שהקב צ"מפני עיה אותנו שנמול"וה רבינו משה עי אבינו אברהם שמל .ה"כמו

שנתבארא מה לפי הרמבולם שכוונת לפרש דאע"יש היא מצות"ם שלמעשה פ

אברהם שמל כמו היא לדורות מקוםמ,מילה מכחכל המצוה שנאמרהצוויאין

מחמתלאברהם מתןאלא שלאחר לאברהםתורההצווי שנאמר שמה המלמדנו

עומד .בתקפו

מא דאי אלא לא הא מדבריש,ריאישום לם"הרמבהרי אלאלמודאין

לדורותבריתשמצות באותומילה קייםההיא בו המצוהאברהםאופן את אבינו

הרמב( אברהם'ם"כלשון שמל שהתורה,)'כמו לדורותמיולא הקיום את יחסת

שנאמר השבת"משא23לאברהםבצווי מצות תולהכ תורה מתן לאחר שגם

המצוה את מרההתורה של בצווי .לדורות

הרמב23 בכוונת כן לפרש אנו צריכים כרחנו יבמות,ם"ובעל :)עא(דבמסכת

אבינו לאברהם פריעה ניתנה שלא מי"וא,אמרינן שמצות הרי זההכ אינה לדורות לה

לאברהם שניתנה המילה מצות עם המצוה.לחלוטין צורת את לדמות יש פנים כל על אולם

אברהם למילת תוס,לדורות שכתבו מה פי כאינו'על פריעה עשה אברהם שגם שם

ועושה .מצווה
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ישנראהו הרמבלדמדיותר שכתב למה זה ענין מלכיםבם"ות הלכות

פ( חסוף אומות,)רק מחסידי הוא לעשותן ונזהר מצוות שבע המקבל נח שבן

בתנאי,עולםה זה הקב"אולם בהן שצוה מפני אותן ויעשה אותן ה"שיקבל

עהו,הבתור רבינו"ודיענו משה בהןי נצטוו מקודם נח מדבריומבוארו".שבני

מלמדתנו נחששהתורה הראשוןבני הצווי מחמת מצוותיהם את לקיים צריכים

להם שם'עי(שנאמר שמח השבת"עפ.)אור מצות לגבי הדין שהוא לומר יש ז

צוך,כלומר.לישראל כאשר שכבר'ההפסוק המשמיענו נצטוובמרהאלוקיך

השבת את לשמור אתמישראל לשמור שיש הצוויהלמדנו מחמת לדורות שבת

24.במרהנאמרש

ש המפרשים העירו שכתבוכבר שחיובנו"הרמבמה המשניות בפירוש ם

ב התורהכלהיום תורה,מצוות מתן קודם שנצטוונו מצוות מחמתהוא,ואף

ע הבא משה"הצווי ס,י שכתבתרולכאורה מה מלכיםאת ל"וז,בהלכות

ה"פ( ")א"ט וכו: הראשון אדם נצטווה דברים ששה החי,'על מן אבר לנח הוסיף

מצות,'וכו שבע אברהם.נמצאו עד העולם בכל הדבר היה אברהם,וכן בא

במילה אלו על יתר שחרית,ונצטוה התפלל והוסיף.והוא מעשר הפריש ויצחק

היום לפנות אחרת ערבית.תפלה והתפלל הנשה גיד הוסיף ובמצרים.ויעקב

יתירות במצות עמרם ידו.נצטוה על תורה ונשלמה רבינו משה שבא מלשון."עד

ע"הרמב נשלמה שהתורה שכתב רבינו"ם משה עי שניתנו שהמצוות למשמע

שניתנוהמשךאלאןאינידו שלפניולמצוות שקדמו,בדורות המצוות של וחיובן

שניתנו מאז המשיך משה של הרמב,לצווי שכתב כמו דלא בפירוש"והיינו ם

.המשניות

לשבועות"ובס24 יצחק בפחד דברינו כעין מצאתי יב(ד יצחק"וע).מאמר בפחד ע

ו נו(כתביםבאגרות ג)אגרת שנתבאר"שצידד כמו מינה,כ נפקא בכך יש דאולי והוסיף

בנ,למעשה שגם כיון שבת לשמור מותר טבל ולא שמל זה"שגר במעמד במרה היו ,י

סיני עד טבלו ולא במצרים השבת"ואעפ,שנימולו על נצטוו נאסרה.כ האם זו שאלה אכן

בין במחלוקת שנויה טבל ולא שמל לגר האחרוניםהשביתה זכרון.גדולי בספר ראה

שלמה הג,יד של חרל"ובמאמרו זבולון שליט"ר צבי"פ קול בקובץ ד(א ,חוברת

תשס אחר,)ב"שנת במקום בזה זויורא.והארכנו טבל,ה ולא שמל לגר שבת שמירת להתיר

בסיני שטבלו לפני במרה ישראל שנצטוו בשו,ממה כבר ציון"הובאה בנין סי"ח(ת ,)אצ'א

יו"ובשו נזר אבני בשו).שנא'סי(ד"ת הקודש"ועיין ציץ סי"ח(ת זה)לד'א בכל .שהאריך
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יש שכתבלפרשושמא נשלמהם"הרמבדמה משהשהתורה ידי על

כוונתו אין המלרבינו אלאצומנין מצוותאיכותןלות משהשבאזמאשהיינו.של

ל המצוות חיוב עולםו(ישראלעםרבינו באי כל שהיו אלו עליהןגם מצווין

ב)מקודם יותרעלהוא חשובה רבינושכן,מעלה משה של קדושתצוויו מכח

בא הוא לדורות,התורה החיוב נובע מכחו 25.ורק

מ שכתבועל שניתנו"המהרה שהמצוות מצוותבל כשבע חשובות מרה

נח להקשותבני סנהדרין"חזמרושאהממיש במסכת נצטוו,:)נו(ל מצוות עשר

ישראל נחבני בני מצוות ושבע קשה,בכללןבמרה הוצרכודועמדלדבריו

כבר אשר נח בני מצוות שבע על במרה להצטוות ועומדיהיוישראל .ןמצווין

מזהמ במרהוכח שניתנו תורהאכןשהמצוות של כמצוות כשבעניתנו ולא

נח בני המהרכברו.מצוות בזה הרמב)שם(חיותץ"עמד לדברי בפירוש"וציין ם

ש,המשניות דהמצוות שדעתו שלוחשאכןמרהביתנונומשמע כמצוות בות

.תורה

דברי לומרל"המהרבישוב חזשאהשמצריך מצוותל"מרו ונצטועשר

ל למימראבמרה מחדשאו כולן על נצטוו נצ,שבמרה שבמרה הכלטאלא בסך וו

מצוותעל דמעיקרא,עשר מצוות,שבע שלוש לראשונהנצטוועליהןאשרועוד

לכך.במרה להביאראיה אתרתמהואשר'מתוסיש עשר"ד(על לאדועמ)ה

מצ עשר הני בהדי לאברהםאשרמילהמצותותונזכרו הנשהמצותוניתנה גיד

ליעקב תוס.שניתנה כן דהקשו הן'מהא במרה שנצטוו המצוות כל שלא משמע

חדשות כו,מצוות מהחדשותלןדאי גםקשותהלישמקוםהן נימנו לא מדוע

הנשה וגיד מהרצ(מילה העיר .)שםח"וכן



פישאסוברל"המהר,כאמור על היהשהצוף במרה השבת על וי

נח בני מצוות מקוםמ,בגדר שכל בתורהבאלושנאמרהצווי חשיבהמוזכר

יצחק25 פחד בספר מצאתי וכתבים,שוב הרמב,)כה'סי(אגרות לשון על ם"שעמד

קצת אחר באופן ובאר מלכים .בהלכות
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תורה של מדבריו26.כמצוה ללמוד השיש מתןכל לפני לישראל שנאמרו מצוות

בתורהונתורה בכוריתפכגון,כתבו ופדיון עליהןולין שנצטוו הפסח מצוות

במצרים כמצוותותבוחשהיו,ישראל תורהבשעתן .של

להביאהירא יש מלכים"הרמבלשוןמלכך בהלכות לעילם ,שהזכרנו

שנאמאד הרמבי ה"שהזכיר ולא יתרות במצוות עמרם נצטווה שבמצרים כירזם

במצריםאת ישראל עליהן שנצטוו משה"עהמצוות מ.י כרחך דהמצוותעל שמע

עמרם אכןשל בתורה נזכרות תורשאינן של כמצוות נחשבות כ"משא,האינן

בה למשה שנאמרו בתורהממצוות שנכתבו התורהיתחכהןהריצרים נתינת ,לת

הרמב בדברי נכלל זה ע"וכל נשלמה שהתורה שכתב דהיינו"ם רבינו משה י

המצוות איכות שנתבאר,מבחינת .וכמו

ש מהמדרש כן להוכיח נראה בתחילת"רשצייןעוד בראשיתסי דלא,פר

התו את להתחיל צריך ראשונההיה מצוה שהיא לכם הזה מהחדש אלא רה

ישראל נתינתמיניהד,שנצטוו תחילת היא לכם הזה החודש שמצות משמע

בהממילהקשהפלטיאלחייםנוילרבהתורהובפירושי[.התורה מצוות נ"ושבע

החודש קידוש למצות דבנ,שקדמו יצאו"ותירץ לא עדיין שהרי נצטוו לא עדיין י

ישראלשורשההחודשקידוששמצותמשמעומדבריו.נ"במכלל ].בקדושת

יטרף זאב ה(ובספר שליטמאת הוברמן הכהן זאב סי,א"רב )כב'שמות

כתחמוכיח נחשבות לכם הזה החודש שבפרשת תורהישהמצוות מתן לת

תנחומא בארץודרשםש,)בא'פ(ממדרש נראו הנצנים הפסוק ב"שה(את )יב,ש

מצרים יציאת הזמ,על היינוועת הגיע להנתןדיר תורה של זמנה סמיכותמו,הגיע

ש ללמוד יש התורההדרשות במצריםנתינת כבר 27.החלה

שס26 מוכח שבת להלכות בפתיחה זרוע האור אל"ומדברי של שבת מצות שאף שול

תורה של כמצוה חשובה בנ.אינה של דינם שהיה דכיון שם כבני"שהקשה תורה מתן לפני י

בסיני ונשנית נח לבני נאמרה שהשבת נמצא על"א,נח מצווים נח שבני אמרינן לא אמאי כ

דקיי ונשנו שנאמרו מצוות שאר לגבי כדאמרינן נאמר"השבת ולזה שלזה אכן.ל ודבריו

נרחב לדיון לקמן'עי,ראויים שכתבנו לסיני(מה אלוש ).קטו'עמ,בין

כן27 לומר קשה שקצת הרמב,אלא המשניות"דמלשון בפירוש מצוות"תרי'ם ג

בסיני למשה לו מסיני'נאמרו הוא במצוות חיובנו שיסוד בספר.משמע מצאתי שוב
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המהר לפי ש"נמצא שניתנוהל נחהןמרהבמצוות בני מצוות שבע בגדר

עליהן תורה שם שאר,ואין ישראלוהמצואילו בהן שנצטוו תורהות מתן קודם

חש בתורה שלהכתובות כמצוות מידיבי קשה.כשנאמרותורה ,ולכאורה

האלהדב המצוות כל את תעשו ולא תשגו וכי דהפסוק אמרינן הוריות מסכת

טו( ע)כב,במדבר בשגגת יליף,ז"מיירי ישמעאל רבי דבי תיבמדכלהותנא

המוךבס צוה אשר היום לדורותיכם'למן נאמרה,והלאה שהיא מצוה היא איזו

כ,בתחלה עבודת זו אומר ולא[.וכביםהוי אנכי הדברות עשרת בתחילת דכתיב

לך כוכבים,יהיה עבודת מצות]י"רש,דהיינו עשר מר אמר והא ופרכינן

במרה ישראל מ[.נצטוו קודם תורהדהיינו נאמרה,תן לא כוכבים עבודת אלמא

ע.י"רש,תחילה על במרה גם שנצטוו דאף לפרש שאר"וצריכים עם יחד ז

מה תחילה"מצוות שנאמרה הכרע אין אכתי .]מ

הגמרא שניתנומשמעמקושיית תורהבשהמצוות של כמצוות הן מרה

נחולא בני המהרכמצוות שנקט רבידבריודל,ל"כמו דבי אתנא פריך מאי

דמרה ממצוות חשיבי,ישמעאל נח בני כמצוות אלו מצוות ז"עשהריאי

הדברות אכןשבעשרת ראשונההיא תורהמצוה .של

עזוראומגמ נמי שתבנושכהמלתקשי לישראלשהמצוות בצאתםניתנו

תורה של כמצוות נחשבות מ,ממצרים שהדאדפריך הונמצוות טפי במרה ל"יתנו

תורה מתן קודם ישראל עליהן שנצטוו מהמצוות הגרי.למפרך ע"ובחידושי לז

בזה)בא'פ(ורההת בצ,עמד .ע"והניח

פנים כל הקצההיפךלמשמעמהגמראעל אל הקצה מן האמור .מן

השמד,כלומר מ"פריך במצריםהס שנאמרו מהמצוות ולא במרה שניתנו מצוות

מצוות שאותן במצריםמשמע אלאשנאמרו תורה של כמצוות המצוותרקאינן

התורהמרהבשניתנו נתינת כתחילת גאל28.נחשבות דהא בא צריך ,אורופא

למאור זצ(נר פארעצקי פייוויל שרגא חל)סב'סי,ל"לרב לא המצוות כל שעל שםשנקט

סיני עד .תורה
לקמן28 במרה(עיין שניתנו המצוות הרמבגדר הרמב)קלא'עמ,ן"לפי לפי ן"שאף

אז שנאמרו שהמצוות יתכן במרה שניתנו במצוות בפועל ישראל נצטוו שלא שסובר

המצוות אותן לגבי מיוחדת קדושה עליהם השרו ישראל .לבני
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שניתנועדיפימאיב דחשבבהמצוות תורהלהוןינמרה של המצוותעלכמצוות

חש דלא במצרים תורהישנאמרו של כמצוות .בי

לבניםו סימן אבות מעשה שליט"להגר(בספר כהן עמ"ח,א"ד )רלט'ג

שניתנומ שהמצוות הדיבורמרהבבאר קודם שנאמרו המצוות שאר על עדיפות

ארץשמשום דרך עניני כחלק,הן חשובות תורההנתינתשלהתהליךמוהן

לתורהשהרי קדמה ארץ יטרף29.דרך זאב בספר כתב זה שבת(וכעין עניני

מא"ח,קודש פרק אור).ב תורה לחי(ובספר עה"הגרי'הגהות ישראל"ז לרב ת

פינקלשטיין ע)בא'פ,א"שליטמשה ב"הסביר דאיתא מה )יתרו'פ(מכילתאפ

קבלואנכיסמכודנדהא ללמדנו היינו יהיה ואחלא אלקותי גזירותי"ו קבלו ,כ

מבואר השםדומזה מלכות בקבלת תלוי זה.יתברך'מצוה ללפי ומריש

ב סוברמסכתשהגמרא החלתהוריות סוף ים וגזירותושבקריעת כיון,מצוות

מלכותרקש ישראל קבלו שעה ה'יתובאותה כשאמרו לעולם'עליהם ימלוך

ים"משא,ועד לקריעת שקדמו המצוות כיוןכ תורה של כמצוות נחשבו לא סוף

לאש העדיין מלכות זונמצא.עליהם'קבלו סברא השבתש,לפי מצות גם

ושניתנה סוף,באלושבמרה ים קריעת לאחר תורהוחש,דהוי של כמצוה בה

במצריםעלועדיפה שנאמרו יצחק.המצוות גבורת סורוצקין(ובספר יצחק לרב

עמ,א"שליט ואתחנן ע)שכד'פרשת הגר"באר בשם המובא יסוד מבריסק"פ ח

מדרגת בשיא רבינו משה ידי על שנאמרו תורה של לפרשיות נקבע תורה ששם

הרמבר29 דברי עם אחד בקנה עולה זה בפי"עיון כב(תורההלערושון )כג,שמות

ע ארץ"שבאר דרך וענייני נמוסיות הנהגות פירושו במרה הנאמר ומשפט שחק הפשט .ד

פיע לתורה,האמורל קדמה ארץ דרך בחינת היה מרה של לפרש,שיחודה מקום יש

רבה אהבה בברכת אומרים שאנו בך'שמה שבטחו אבותינו בעבור מלכנו אבינו

ח חוקי ותלמדנוותלמדם תחננו כן ארץ'יים דרך ענייני על לבקש שהרי,כוונתנו

ב יהודה ורבינו יוצאי"האבודרהם הם הלא בך שבטחו שאבותנו פירשו יקר ר

בקב שהאמינו זרועה"מצרים לא בארץ אחריו ויצאו שותלמדם.ה לומר ניתן מעתה

ארץ דרך ענייני הכולל במרה שנאמר ומשפט לחוק רומז חיים פשוטו(חוקי לפי בין

במרה שניתנו המצוות תוכן לפי ובין מקרא ה,)של מאת אנו מבקשים זה יתברך'וכלפי

ותלמדנו תחננו ארץ,כן ודרך טובות מדות בלבבנו גם שיטע בקשתנו.היינו שסדרנו ואחר

עצמה תורה על מבקשים לתורה שקדמה ארץ דרך ולהשכיל,על להבין בלבנו והאר...ותן

.בתורתךעינינו
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י"דלפ,נבואתו זו"ז מדרגה לפי נאמרו לא בא בפרשת הכתובות שהמצוות ,ל

נבואתו במדרגת שלם רבינו משה היה במרה המצוות שניתנו בעת ע"ע[30.ואילו

להגר מים אפיקי שליט"בספר שפירא פסח,א"מ כג(עניני בזה)ענין שכתב .]מה

יצחק פחד וכתבים(ובספר חדש)אגרות דרך קושייתאתליישבהסלל

"נו'סי(ל"וז,ז"הגרי הגרי): של קושייתו במכתבך מביא הנך מבריסק"והנה ז

בהוריותעלל"זצ הגמרא מרה:)ח(סוגיית ממצוות רק מקשה,שמקשה לא ולמה

מ"הש גם למאמרס קדמו שכולם חמץ של כרת ממצות וגם החודש קידוש מצות

מאוד.אנכי בעיני היא תמוהה זו שקושיא לך להגיד מפורש,ברצוני הלוא כי

צוך כאשר בשבת בדברה הדברות בעשרת רש,ואמור הגמרא"ומפרש בשם י

במרה היינו על.שצוך לעבור יתכן הדברות עשרת מתן שאחרי תמצא זה ולפי

עדברות מרה"סיני מצות על שעוברים מרה,י מצוות ואילך סיני דמדברות

כסיני הם מרה,נידונים מצות קיום על ומצווה מזהירה בסיני שהדברה .מאחר

ע שרק מפני ממרה רק מקשה דהגמרא יתכן שפיר כן לה"וגם משכחת מרה י

תחילה של מצוה אנכי לפני זמן הרבה שנאמרה מצוה על דסיני במצוה ,לעבור

סיני"משא לפני דהיינו הראשון במקומם נשארו לעולם וחמץ החודש קידוש ."כ

לפי בשזהנמצא הגמרא מקושיית ללמוד שהמצוותמסכתאין הוריות

ישראל בקדושת שורשן אין במצרים לוכן,שנאמרו מהגמרא סתירה מהאין

נחשל"המהרשכתב בני מצוות שבע כמו נחשבות היו מרה של שהרי,המצוות

השבת מצות כלפי רק מכוונת הגמרא ל,קושיית נאמרה אחד ראשונהשמצד

הצווי את אישרה בעצמה ושהתורה לסיני קדמה שני ומצד הדברות בעשרת

הדבר בעשרת ראומה,תודמרה דבי דתנא אדרשה הגמרא דפריך שא"הוא מרי

בסיני תחילה שנאמרה כמצוה נחשבת זרה מאירים.שעבודה .והדברים

בחיי30 רבינו של המאלפים דבריו את לציין ג(יש שבאר,בענין)א,שמות שלאחר

הקב חינך תחילת"איך את כתבנה שכלו שהתחזק עד מעט מעט בסנה משה של :בואתו

הקב" שחנכן בישראל מצינו מעט"וכן מעט התורה בנתינת במקצת,ה במרה נצטוו תחילה

ודינין,מצוות שבת בסיניכ"ואח,והם הדברות בעשרת בארץ"ואח,נצטוו התורה תשלום כ

[מואב לזה". לקמן,בקשר במרה(עיין שניתנו המצוות הרמבגדר בהערה'עמ,)ן"לפי קכה

סקלי יעקב רבינו מכתבים,בשם שניתנו.]קנט'עמ,חלופי המצוות את בחיי רבינו דנקט הא

במצרים ישראל שנצטוו המצוות את ולא מ,במרה במצריםכנראה שנאמרו שהמצוות שום

במרה שניתנו המצוות כמו התורה נתינת כתחילת נחשבות היו .לא
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לד המהרברסמך ש"י שהמצוות בקדושתבניתנול שורשן אין מרה

ללמודישראל האבודרהםאפשר "ל"וז,מדברי השבת: על נצטוו שבמרה ,לפי

נסהו ושם ומשפט חק לו שם שם ז,שנאמר אפקוד"ואמרו במרה ודינים שבת ,ל

הקב בהם בחר לא התורה"ועדיין להם שנתן עד טובים,ה ימים על כשנצטוו אבל

בהם ובחר התורה להם נתן בנו,כבר בחר אשר בשבת אומרים אין ."ולכך

האבודרהם מדברי אמרינןמבואר דלא שלדהא בקידוש בנו בחר אשר

הי שינושבת תורהנתינתמשום במתן ישראל לבחירת קדמה במרה .השבת

המהר,מעתה לפי שמצות"בשלמא שהל כמצוהמרהביתנהנשבת אינה

ישראל בקדושת שורשה ואין תורה האבודרהםש"אשל דמאחר,דברי

של בקידוש אומרים אנו אין לכן ישראל דבחירת לתא משום דמרה בצווי שאין

בנו בחר אשר דמצותאך,שבת נימא שהאי חשובהאכןמרהביתנהנשבת

ישראל בקדושת ושורשה תורה של לוכ"א,כמצוה ראוי היה מראכתי

קידוש שבתבנוסח עצמושל זה צווי מחמת בנו בחר שורשורשאאשר

ישראל 31.בבחירת

שישא זולדחותלא שניתנואיואף,ראיה שהמצוות הןמרהבנימא

ישראלחלק ת"אמקדושת דכיון"יד,האבודרהםשלרוצויש היא שכוונתו ל

תורהבלראשיעםשבחירת המצוות,מתן בכל נצטוו חשוב,שם יותרהיתה ה

במרה בנו,מבחירתם בחר אשר שבת של בקידוש לומר חכמים תקנו לא .לכן

זה רעאש"מממשמעוכפירוש בסימן יוסף ויכלו"ד(הבית ואומר )ה

חיים הארחות "ל"וז,בשם במרה: ניתן ששבת לגמרי,לפי בנו בחר לא עדועדיין

התורה נתינת הב".אחר ש"שאעכחמוי"מלשון הצווי שגם היהנאמרפ במרה

לעםמבחירחלק ישראל מ"מ,ת עד לגמרי נבחרו לא תורהתמ והדברים.ן

עצמו חיים הארחות בלשון יותר "שכתב,מפורשים בנו: בחר לא שבשבת מפני

שמ31 לציין האבודרהם"יש סיני"ש עד בהם בחר לא שיטת"ועדיין את תואם אינו

תורה,ל"המהר של כמצוה לישראל השבת ניתנה באלוש כבר לדעתו עכ.שהרי ז"אולם

ב עולה האבודרהם של תירוצו המהרעיקר דברי עם אחד בחר,ל"קנה אשר לומר דאין דהא

ישראל נבחרו לא עדיין במרה השבת על שבצווי משום היינו שבת של בקידוש .בנו
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וכליעד מכל תורה,ין מתן קודם ניתנה במרה שבת אחר,כי ניתנו טובים וימים

תורתו,בנושבחר לנו היתהשנתן השלימהובה תכןידייןשעהריז"לפ."הבחירה

שנומרל במרהדהמצוות תורהיתנו של כמצוות כמ,ניתנו המהר"ודלא 32.ל"ש



בעוד לברר להגדירש"מל"המהרדברייש מרההאתשאין של שבת

כיוןשלכמצוה משתורה נתרבתה אלא בתורה בפירוש כתובה כאשרדכתיבאינה

תושבעוא,צוך לתת ראוי לתו,פ"ין פירוש .כ"תושבהנתינתלפני,כ"שבשהיא

המהרראשית כתב בחינה מאיזו להבין היא"יש מרה של שהשבת ל

שבכתב תורה ולא פה שבעל תורה להעירד.בגדר יש ריהטא שכתבלפום דממה

מסד(י"רש עולםמקורו תורה)זוטאד של פרשיות לישראל ניתנו שבמרה

מש בהן שניתנולהתעסק שהמצוות השבת,מרהבמע כפרשיות,ובכללן ניתנו

באותה,מאידך.כתובות עדיין כתובה היתה לא ודאי אלוש של השבת מצות

התורה,שעה נכתבה לא עדיין תורהפ"ואע,שהרי של כמצוה היא חשובה .כן

ועוד ר.)ס(גיטיןמסכתבד,זאת תורה'נחלקו אי לקיש וריש יוחנן

מגילה ניתנהתנהנימגילה חתומה חתומה,או תורה :י"רשכתבניתנהובבאור

מ" סוף עד נכתבה כולן'לא הפרשיות כל שנאמרו לו,לאחר והנאמרות

שכתבן עד פה על לו סדורות היו ושניה ראשונה :פירשו'תוסו".בשנה

נכתבה" הסדר לפניהם,שעל הכתובים אותם לפני תחילה שנאמרו פרשיות ,דיש

נכתבה אולא לו שנאמר אחריהועד זאת וכותב לפניה שכתובה ".תה

הפירושים דלמממשני ע"שמע ניתנה חתומה תורה הכרח"ד שאין כ

פה בעל לישראל מסירתה לפני בכתב הפרשה כתיבת משמע"דמרש.להקדים י

בשעתן נכתבות היו לא השנה ארבעים במשך לישראל שנאמרו המצוות ,שכל

לקמן32 שבארנו מה על חיים הארחות מדברי תקשי לא האמור המצוות(ולפי גדר

במרה הרמבשניתנו הרמב)קלא'עמ,ן"לפי השרו"בדעת במרה שניתנו שהמצוות קדושהן

דאע אלו מצוות לגבי ישראל עם על במרה"מיוחדת ישראל נכנסו גיסא שמחד ג

מ אלו למצוות ביחס ישראל קדושת ולכן"לידי תורה מתן עד לגמרי נבחרו לא עדיין מ

בחר אשר לומר תקנו שבתלא של בקידוש .בנו
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תוסוכן אותפ"עכ'לפי מלכתובלגבי להמתין צריך משה שהיה המצוות ן

שקיבל בסהאתעד שמקומה אלו"מצוה לפני .ת

ניתנה מגילה מגילה תורה "י"רשכתבובפירוש פרשה: כשנאמרה

כותבה היה מ,למשה ותפרן'ולבסוף בגידין חיברן הפרשיות כל כשנגמרו ."שנה

ה בתלד"מאילפי הפרשה כתיבת אם מבואר לכןאורהא לישראלקדמה אמירתה

לאחר עד בתורה הפרשה את כתב לא רבינו שמשה ואו לישראל כ"אשלימדה

כתובההרי היתה לא עדיין לישראל שלימדה במסכתוה.שבעת אמת שפת

למ:)יד(תמורה דאף ש"כתב כלל סברא אין ניתנה מגילה מגילה רבינוד משה

לישראל שאמרה קודם פרשה כל .כתב

האמור מכל אפוא למשמבואר ניתנה"בין חתומה תורה למוד ד"בין

מגילה קדמהמגילהתורה לתורהניתנה פה ששבעל כמו,בכתבתורה ודלא

המהר מדברי 33.ל"שמשמע

המהר בלשון היטב המעיין למה"אולם ענין אינו האמור שכל יראה ל

שבע תורה לתת ושאין להכתב צריכה תורה של שמצוה תורה"שכתב לפני פ

הניןעשכיון,שבכתב שקדימת לתורה שבכתב המהרתורה דיבר עליו פה ל"בעל

תורה פרשיות לכתיבת מתייחס לישראלשאינו נתינתן לפני ודאי,בכתב דהא

בת שנכתבו קודם גם פה בעל תורה של מצוות לתת ד,ורהאפשר בריאלא

הל"המהר מצוה על ראוי,בפירושבתורהכתובהקאי כזו מצוה קראלההשרק

תור של אע,המצוה שנאמרה מעת תורה של מצוה שם עליה חל ג"וממילא

לאש בתעדיין אינה.ורהנכתבה בתורה בפירוש כתובה שאינה מצוה זו לעומת

שבכתבהבוחש כתורהכתורה שבעולאומאחר.פ"שבעאלא תורה לתת פ"שייך

הפירוש שבכתבשהיא שבכתבלתורה תורה צריך"ע,קודם שמצותכ לומר

שנאמרה מצוותלהשבת כעין אלא תורה של מצוה בגדר היתה לא במרה ישראל

נח רש"ולפ.בני שכתב ממה יקשה דלא פשוט של"ז פרשיות ניתנו שבמרה י

סמשום,תורה שניתנווףדסוף נכתבומרהבהמצוות אין,בתורהלא ולכן

שבע כתורה אלא שבכתב כתורה זה צווי היה"וע,פ"להחשיב לא אלאגדרםכ אז

ב תורהכמצוות של כמצוות ולא נח .ני

במי33 מקיף באור ראה ניתנה חתומה או ניתנה מגילה מגילה תורה אי לואיםבענין

שלמה דלתורה פרק התורה כתיבת קונטרס משפטים .'פרשת
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מב כעין אריה הגור כתב שלח בתוספתכתבשהפרשת בשלח בפרשת

"ל"וז,באור למ: ג"ואפילו דאפקידו בתורה"ד כתב דלא כיון נראה אתחומין כ

מרה של נסהו,שבת ושם ומשפט חק לו שם שם תורה,רק בכלל זה הוי לא

לישראל התורה,שנתן שקבלו קודם שנתן המצות שאר כמו רק זה היה לא ,כי

וכו נח בני מצות שאר בתורה,'כמו שכתוב שבת מכלל זה נחשב והחילוקולא

ודקדוקים פרטות ולא כללות רק להם שבת,שאין הלכות רק להם ניתנו שלא

ופרטותיה דקדוקיה שבת,ולא בתורה כתב כאשר רק ראשון נקרא לא ,לפיכך

המןוהוא פרשת של ודקדוקיה,שבת פרטותיה ניתנו ."ואז

מ משמע תלדדהאדבריולכאורה במרה ניתנו לא שבת הלכות יופרטי

נח בני מצוות כשבע אלא תורה של כמצוה נחשבה לא שהשבת .בכך

שציין אריה לגור בהערות ראיתי הענין החינוךספרדבריאתובבאור

"שכתב)תטז'מצ( תתאוה(ונוהגת: זמן)לא ובכל מקום ונקבות,בכל .בזכרים

בה מחוייבין העולם בני כל מן,גם אחת שהיא גזל למצות ענף שהיא לפי

העולם בני כל עליהם שנצטוו מצוות החשבון.השבע בזה בני תטעה ואל

בתלמוד והמוזכר הידוע נח בני מצוות שבע נו(של באמת,:)סנהדרין כי

אבל כללות כעין הן שבע הרבהשאותן פרטים בהן מוצא,יש שאתה כמו

פרטים בה ויש אחת למצוה כלל דרך להם נחשב העריות איסור,שאיסור כגון

בהמה וזכר אב ואשת איש אשת ואיסור האם מן אחות ואיסור נח(אם ,:)שם

פרטים וכמה כמה בה ויש אחת מצוה להם נחשב כולו זרה עבודה ענין ,וכן

לע לישראל בה שוים הם ישראלשהרי של דין שבית מה בכל שחייבין נין

עליה נו(ממיתים הגזל:).שם בענין שהוזהרו אחר נאמר כן שהוזהרו,וכמו

הרחקותיו בכל כן בלאו.גם זה על מוזהרין כמונו שיהיו לומר כוונתי ,ואין

ישראל כמו הלאוין בפרטי נזהרו לא שבעה,שהם באותן כלל דרך נזהרו ,אבל

על תאמר לאכאילו בשרו שאר כל אל איש איש הכתוב שהזהירם משל דרך

השאר וכל והאחות האם אל כלל.תקרבו דרך כן גם זרה בעבודה כן .וכמו

בגזל תתרחקוכאילו,וכן אבל תגזלו אל להם ,בתכליתממנונאמר

לחמודובכלל שלא כן.ההרחקה הענין אין בישראל לזכותם,אבל המקום שרצה

י מצוות להן מהןוהרבה אנחנו.ותר שנצטוינו באותן אנחנו,והם[וגם ]זכינו
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נפרדים ולאוין עשה במצוות עליהן צוויינו לנפשנו.להיות וטובה זכות זה ,וכל

אחד פרקליט לו קונה אחת מצוה העושה ."שכל

לבני שניתנו המצוות בין העקרוני שההבדל החינוך ספר מדברי מבואר

ישר לבני שניתנו המצוות לבין כלליותנח מצוות הן נח בני שמצוות הוא אל

פרטים כמה בתוכן הוא,הכוללות פרט כל ישראל לבני שניתנו המצוות ואילו

עצמו בפני 34.מצוה

ממשכדבריםו הרמבהללו יד(מ"לסהיובהשגותן"כתב :ל"וז,)שורש

וקושיא" ספק עוד לי שאמרו,ויש ממה נצטוו:)נוהדריןסנ(והוא מצות שבע

אחתו,נ"ב מצוה כולן העריות ענין מנו אחת,הנה מצוה כולם ענין,והדינים וכן

אחת מצוה כלו זרה לישראל.עבודה בה שוים שבית,והם מה בכל חייבים שהם

עליה ממיתין ישראל של שלהם.דין במצות נח בני שהוזהרו לומר בזה והנראה

בפרטים,בכללות בעריות,כלומר,לא להם משל,שנאמר דרך איש,על איש כמו

החבר ואשת האם מן האחות ואל האם אל תקרבו לא בשרו שאר כל וימנה,אל

אחת מצוה זה מפני ומניעות.אותם לאוין בהן שריבה בישראל מאחר,אבל

רבות מצות ימנו נפרד בלאו אחד כל על שאמרו.שהזהיר מה עשר)שם(וכן

במרה ישראל נצטוו נח,מצות בני שנצטוו שלשהוסיף,שבע וכיבוד,להם שבת

ודינין ואם ומשפט,אב חק לו שם שם באזהרות,שנאמר אותם הזהיר כי נאמר

עצמם הם כאזהרות נח לבני הר,הנאמרות אל שבאו עד להם שכללם לומר ארצה

ודקדוקיהן בפרטיהן המצות נתבארו ששם לשבות,סיני במרה אותם והזהיר

אחת עשה מצות ".בשבת

הרמבדשפ"אע המהראמנםםיוהמן"ברי שכתב למה גדול ל"סמך

כללי באופן נאמרה במרה שבת מ,35שמצות המצוות"הרמבש"אולם שפרטי ן

המדרש34 מדברי נובע זה שיסוד ל(נראה רבה התם)ט,שמות "דאיתא נתן: לפיכך

לעכו גולמיות"האלקים מצות ואחד...ם אחד כל המצות להם ופירש ישראל ."באו

המהר35 שדמדברי בזה לפקפק שיש במ"אלא כלל הוזהרו שלא נראה פרטיהל על רה

מהרמב ואילו השבת מצות של בתוכה"ודקדוקיה שכללה אחת במצוה שהוזהרו משמע ן

הפרטים כל לקמן.את עוד לסיני(ראה אלוש ואילך'עמ,בין דברי)פו בבאור שהארכנו מה

האלו"הרמב .ן



לאלוש מרה נטבין

לסיניבשניתנו בואם עד לישראל נאמרו לא שמשמעאתלכאורהסותרמרה מה

פרטיה"המהרמדברי עם תורה של כמצוה השבת ניתנה באלוש שכבר .ל



מרהגביל שניתנו המצוות חש,גדר תורהיאי של כמצוות לאבי ,או

להעיר רשיש שכתב משפטים"ממה בפרשת פיע,י שהמצוות,המכילתאל

תורהבשניתנו במתן שנכרתה הברית בספר נכללו סוברי"רש,כידוע.מרה

ה אל עלה אמר משה ואל כד('שפרשת הדברות)שמות עשרת לפני ,מקומה

לסיוןוהמסו ובחמישי ברביעי ארע שם הפסוק.פר כל)ד(על את משה ויכתב

ה נאמר',דברי רש,חודשלברביעיאשר תורה":י"כתב מתן ועד ,מבראשית

במרה שנצטוו מצוות הפסוקלהלןו36".וכתב ויקרא)ז(על הברית ספר ויקח

העם הולזקני דבר אשר כל ונשמע'יאמרו נאמר,נעשה לחודשאשר ,בחמישי

במרה":י"רשכתב שנצטוו ומצוות תורה מתן ועד מבראשית הברית ".ספר

לפ זהנמצא תורהי מתן על היתה,שהברית ועליהאשר לסיון בחמישי

ונשמע נעשה ישראל שניתנו,ענו המצוות על גם במרהלהיתה שרא,ישראל

שינוינראהמזה חל עת אלומסוייםשבאותה מצוות של והדבר,במעמדן

.באורןוטע

מריספרב אבא לזכר ,ל"זציק'יציסולובהלויד"להגרי(שיעורים

הדבר)ה"תשמשנתר"דפו,רז'עמב"ח את "ל"וז,באר דבר: של ,לאמיתו

ממש בתורה נתעסקו טרם אלו.במרה שנכתבו,פרשיות עדיין,אף היו לא

תורה שם בחלות ה.רפודות דבר היוו תו,בכתב'הן של חפצא לא רהאבל

ודקדוקיה פרטיה כל חפצא,אמנם.על והפכו נתקדשו הן הזמן במרוצת

תורה רש,של בדברי משפטים"וכמבואר בפרשת הפסוק על כד(י )ד,שמות

ה' דברי כל את משה ההר'ויכתב תחת מזבח ויבן בבקר מצ',וישכם הוא טטבהם

ה36 דברי כל את לעם ויספר משה ויבא כתוב הקודם המשפטים'בפסוק כל ,ואת

נחי"רשרשופי בני מצוות שבע היינו המשפטים ואם,שכל אב וכבוד אדומה,שבת פרה

במרה שניתנו רש.ודינין שבע"מלשון על מחדש ישראל נצטוו שלא לכאורה משמע י

במרה נח בני לעילכו,מצוות שבארנו שבת'מתוס)מט'עמ(מו .במסכת



השבת מצות ס

המכילתא במר':דברי שנצטוו מצוות וכתב תורה מתן ועד .'המבראשית

נתקדשו,פירוש שעה האישים,לראשונה,שבאותה ויתר האבות נבואות כל

בראשית בספר בקדושת,המופיעים ובמרה במצרים משה שנצטוה הצווים וכל

יחודית שבכתב מאוחר.תורה יותר אירע זה קידוש בד"לרש–אך ,סיון'י

ישראל עם הברית לכריתת נ,במרה,ברם...עובר רבות שמצוות להםאף ,יתנו

התורה בקדושת הכתב נתקדש להפ.לא לו היה אפשר תורהאי של חפצא וך

תורה מתן ".קודם

מדברי שניתנו"שאעומבואר שהמצוות כפרשיותבפ נכתבו כבר מרה

תורה זםע,ישראלבהןשיתעסקוכדישל אלוהכל פרשיות נקראו תורהבלא שם

לאח עראלא הברית בספר ידישנכתבו וקבלל ישראלמשה ידיעעליהםום ל

ונשמעאמירת אפואמ37.נעשה חלשמע שבכתב תורה רקהשקדושת לא אז

שניתנועל גםבהמצוות אלא במצריםעלמרה לישראל שנאמרו ,הצווים

שבכתבםוכול תורה של זו מיוחדת בקדושה להעיראולם.נתקדשו יש לכאורה

שהרי כך את"רשעל הזכיר שניתנוהי ובמצוות שנצטוואתלאמרה המצוות

במצרים .עליהן

שאכן מה המהררבאנתלפי לפי שהמצוות"לעיל בל מצריםשנאמרו

ש כיון שניתנו מעת לגמרי תורה של כמצוות בתורההיוהיו להכתב ,עתידות

ט דמהאי הוצרכועמאיתכן אלולא הבריתמצוות בספר ש,להכלל נחשבוכיון

כתח התורהיכבר נתינת המצ"משא.לת שניתנוכ שניתנובוות שבשעה מרה

נחרקנחשבו בני כריתתתכויצרויה,כמצוות בעת התורה בקדושת להתקדש

תורה מתן בזמן 38.הברית

הגרי37 דנקט הב"מהא שבספר לכרד משמע שבכתב תורה קדושת חלה אורהית

ס קדושת לשם היתה הברית ספר התורה"שכתיבת מכתיבת וכחלק מתוס.ת גם משמע 'וכך

גיטין ניתנה"ד.)ס(במסכת חתומה תורה שנוי,ה שהוא וכנראה ברור הדבר אין אולם

במילואים.במחלוקת התורה כתיבת בקונטרס בארוכה ראה השונות השיטות ובבאור

שלמה פ'פ(לתורה ).ג"משפטים

רשאו38 דברי צ"לם במכילתא,ב"י ג,יתרו(שהרי הכי)פרשה "איתא ספר: ויקח

העםוהברית באזני ל,יקרא באזניהםאאבל קרא מהיכן בר.שמענו יוסי אומר'רבי ,יהודה

כאן ועד בראשית אומר.מתחלת הראשון,רבי אדם שנצטווה שנצטוו,מצוות ומצוות



לאלוש מרה סאבין



ה"פ(ביצהבמסכתבירושלמי תנאים)א"ב מחלוקת השבתאםההובאה

באלוש או במרה התםוהכי.ניתנה "איתא השבתד"כמאתיא: ניתנה ,במרה

כמב עומדיןד"רם השבת ניתנה באלושבאלושבאלוש 39."ומזהירין

כדלהלןהמחלוקתביסוד לומר יש חז.לכאורה דאמרו להא ל"הרי

מקורות שני ישנן השבת ניתנה שבת,שבמרה במסכת דאמרינן דכאשר:)פז(הא

במרה היינו ומשפט,צוך חק לו שם שם הפסוק על במכילתא דאמרינן והא

חק'דלר השבתיהושע כרחך.זה ניתנהל"צועל שבאלוש ליה דסבירא דמאן

דרשות על חולק למימרו,אלוהשבת ליה ניחא אלא,במרההיינוצוךכאשרדלא

דטפי ליה קראמסתברא תוסוכמו,קאיאלושאהאי .)שם(שבתמסכתב'שהקשו

ליה סבירא לא ד'רתדרשאתוכן במכילתא דרישאלא,השבתזהחקיהושע

עריותחקדא"כר המןאו.זה שבפרשת משום דרשות בהני ליה ניחא לא שמא

ארוכה פרשה מינה,השבתגבילנתייחדה השבתאשר ניתנה שלא לישראלנשמע

באלוש יהא,פ"עכ.אלא אשר הטעם שאין,יהא לדידיה לכךמקורנמצא

במרה ניתנה 40.שהשבת

נח ובמרה,בני במצרים שנצטוו כולןו,ומצוות המצוות כל רש."שאר דנקט שתי"מהא את י

צ תנאי דהני ר"השיטות על לחלוק בא לא שרבי מפרש שהוא להוסיף"ל אלא יהודה ברבי י

דבריו עיון.על צריך הא רש,אולם ואילו במצרים שניתנו המצוות את גם מונה רבי י"שהרי

אלו מצוות הזכיר צ(לא כן וש"וכמו שאמרו מהו המצוותאב כל קאי,כולןר מה ).על

חז39 הסמיכוהו אשר תבשילין עירובי הוא זו סוגיא של אשר"עיקרה את הפסוק על ל

אפו טו'עי(תאפו ר,:)ביצה ור'ונחלקו על'אליעזר ומבשלין האפוי על אופין האם יהושע

דוקא המבושל,המבושל על אופין ואף מבשלין שמא חרדים.או ספר בעל של ובפירושו

אאלירושלמי אפו תאפו אשר את הפסוק על תבשילין עירובי להסמיך שייך דלא כ"ביאר

השבת ניתנה שבמרה לן תבשילין,סבירא עירובי מיניה למידרש קרא לן אייתר ד"דלמ,דאז

השבת על ישראל להזהיר לגופיה קרא איצטריך השבת ניתנה סמך,שבאלוש אין וממילא

זה מפסוק תבשילין בקרבן"וע.לעירובי הירושלמיע כוונת שביארו משה ובפני העדה

אחרים .באופנים

במרהגדר(לקמןייןע40 שניתנו הרמבהמצוות לפרשםש)קמ'עמ,ן"לפי הצענו

בקשר שונות בדרכים זו שכתבמחלוקת במצוותן"הרמבלמה עדיין נצטוו לא .שבמרה





סג



עסקנועד ירידתבביכה עם באלוש לישראל שניתנה השבת גדרי רור

ה לעומת קודםצוויהמן להם השבתתהע.במרהלכןשנאמר של ביחודה נדון

ובאלוש במרה שנאמר למה ביחס בסיני .שניתנה

להזכירראשית הנוסחאתיש על המפרשים מוסףשהערת בתפילת

שבת נצטוו,של מסיני כסותררשא,עליהאז חאתנראה שאמרו שבמרהל"זמה

ל השבת מה,ישראלעםניתנה את ששמשמעוכן המן שבפרשת כברמהפסוקים

לסיניבאלוש בואם טרם השבת על ישראל .נצטוו

ישראל שבני היא זו תמיהה בישוב הכללית עלאמנםהגישה נצטוו

הדיבור לפני לאאבלהשבת השבת על אלאהצווי תורהבמנשלם מהו,תן כלפי

במצות עליהבשבתהשניתוסף נצטוו מסיני אז נאמר .סיני

שנתגלתה החידוש נקודת את לזהות דבר פשר היודע כהחכם מי אכן

סיני של הל,בשבת תלויים בשערה כהררים שמםלגבי,תיהכואשר קביעת

ל ותולדותיהן"של מלאכה אבות ובשוגג,ט במזיד שבת המחלל עונש ,ודין

שבהןוד מלאכות חילוק המלאכות,ין מתעסק(ופטורי שא,כגון ,מ"דבר

שא ועוד,ידכלאחרהנעשיתמלאכה,מקלקל,לגופהצ"מלאכה שעשאוה ,)שנים

מלאכה בכלל שאינן שבת איסורי תחומין(וכן עבדו,מחמר,כגון שביתת

ד עשה תחת הנכנסות והלכות בשוא).שבותתובהמתו שבת איסורי ת"מלבד

ועשהשהם בקום שקיומן זכור של מצוות גם ישנן שמור קידוש,בכלל וכן(כגון

הרמב לדעת וסעודה,)ם"הבדלה עונג מה(מצות הם ראשונים כמה ,)ת"שלדעת

במקדשוומצו הנוהגות מוסף,ת קרבן והקרבת הפנים לחם סידור .כגון

בהבדליםו דרכנו כן לאלוש מרה שבין ההבדלים בהצעת כדרכנו

אל לסינישבין אפשר,וש השונציע בסוגיות עיון תוך שונות ו"יות בדבריס

המפרשים 1.גדולי

למודעי1 של"שאע,וזאת השבת לעומת אלוש של בשבת חדשות פנים גלינו שכבר פ

את"עכ,מרה לכרוך ראינו בסיני נאמר אשר השבת על הצווי של יחודו לגבי כאן בדיוננו ז



השבת מצות סד

בתהתנתינ,כאמור מוזכרת אינה במרה אלא,בפירושורהשבת

ומשהלמדול"חז חק לו שם שם במרה אתר'עי(טפמהכתוב על ,)מכילתא

בדברות ההומהכתוב צוך כאשר לקדשו השבת יום את שמור אלקיך'שניות

פז'עי( בת.):שבת מוזכרת תורה מתן שלפני השבת מצות זאת רהולעומת

המן נצטטו,בפרשת הענין הבהרת שםאתלשם הנזכרים .הפסוקים

ילקטו" אשר על משנה והיה יביאו אשר את והכינו הששי ביום והיה

(יוםיום טז" "ה,שמות לאחד). העמר שני משנה לחם לקטו הששי ביום ,ויהי

כל למשהנויבאו ויגידו העדה ה.שיאי דבר אשר הוא אליהם שבתון'ויאמר

לה קדש בשלו,מחר'שבת תבשלו אשר ואת אפו תאפו אשר העדף,את כל ואת

הבקר עד למשמרת לכם (הניחו כי".)כג-כב,שם" היום אכלוהו משה ויאמר

לה היום בשדה'שבת תמצאוהו לא תלקט.היום ימים השביעיוהוששת וביום

בושבת יהיה (לא ה".)כו-כה,שם" כי השבת'ראו לכם נותן,נתן הוא כן על

יומים לחם הששי ביום תחתיו,לכם איש ביום,שבו ממקמו איש יצא אל

השביעי.יהשביע ביום העם (וישבתו .)ל-כט,שם"

אחת כתקופה ואלוש מרה שלפני,התקופות שבין.הדיבורתקופה ההבדלים ברשימת לכן

לאלוש מרה שבין אפשריים כהבדלים שהועלו גישות מספר כללנו לסיני .אלוש

סיני של לשבת התייחסנו כן אחת כתקופה סיני שלפני לתקופה כאן שהתייחסנו וכשם

שונות לתקופות לחלקה מבלי אחת לחלק.כתקופה שניתן כלל ברור הדבר שאין משום זאת

מצות תורהאת מתן אחר שונות לתקופות ש,השבת ביןכיון משמעותי שינוי אין בפשטות

למצות הדברות בעשרת השבת על לדורותההצווי הנוהגת של"ואע.שבת פרשיות שכמה פ

אלא לישראל נמסרו לא הכיפוריםלשבת יום ר,אחר לאחר או המשכן בבנין ח"כשהתחילו

שניה שנה של מועדניסן אהל במצוהמ"מ,משהוקם שינוי על מורה זה אלא,עצמהאין

המקבלים שנתחדשהידיעת בשלח.היא בפרשת חמדה הכלי כתב מזו שבעת,וגדולה

אלהאתישראלבניששמעו במצוות הכלול כל את אז השיגו הדברות ,כללותיהן,עשרת

ודקדוקיהן .פרטותיהן

ש להעיר אחריש ענין עם קשור זה תרי,נושא נתינת עםמצהג"האם לישראל וות

ודקדוקיה תורהרשא,פרטיה למתן מייחסים בלבד,אנו סיני הר מעמד לשעת מוגבלת

שכלל המדברהאו תקופת את תנאיםלכאורה.גם במחלוקת תלוי ו(הדבר :)חגיגה

ונשנוה בסיני נאמרו ופרטות שכללות או מועד באהל ופרטות בסיני נאמרו כללות אם

מועד ש.באהל בתורה יז(למהוראה סי,חלק זה)יא'מילואים בענין עוד.שהאריך ועיין

להג מקרא של לפשוטו בספר זה שליט"בנידון קופרמן יהודה ).129'עמ(א"ר



לסיני אלוש סהבין

חזמ למדו אלו מ"פסוקים שבתספרל נלמדלחםמצות.הלכות תמשנה

הפסוקמ משנהן לחם קיזשב(לקטו כתיבמדילפינןשבתסעודותשלוש,):ת

שלוש היוםבקרא יביאופסוקמה,)שם(פעמים אשר את חזוהכינו ל"למדו

מוקצה מז(איסור לחולאיסורו):פסחים משבת ב(הכנה מהפסוקו,):ביצה

השביע ביום ממקומו איש יצא הוצאהיאל איסור או תחומין איסור למדו

יז( .):עירובין

ממתן ואילךאולם פעמיםמוזכרתתורה בתורה השבת ,רבותמצות

חז למדו פסוק לשבתא"ומכל רבתא הלכתא הפסוקים,ל המדבריםולהלן

השבת .בענין

לקדשוז השבת יום את כל.כור ועשית תעבד ימים ששת

להמלאכתך שבת השביעי מלאכה,אלקיך'ויום כל תעשה לא

א וגרך ובהמתך ואמתך עבדך ובתך ובנך בשעריךאתה כי.שר

ה עשה ימים כל'ששת ואת הים את הארץ ואת השמים את

השביעי ביום וינח בם ה,אשר ברך כן השבת'על יום את

תשבת.ויקדשהו השביעי וביום מעשיך תעשה ימים ,ששת

והגר אמתך בן וינפש וחמרך שורך ינוח .למען

כ( )יב,כג;יא-ח,שמות

ל ישראל בני אל דבר אותואתה כי תשמרו שבתתי את אך אמר

ה אני כי לדעת לדרתיכם וביניכם ביני ושמרתם.מקדשכם'הוא

השבת לכםאת הוא קדש יומת,כי מות העשה,מחלליה כל כי

מלאכה עמיהבה מקרב ההוא הנפש יעשה.ונכרתה ימים ששת

לה קדש שבתון שבת השביעי וביום העשה,'מלאכה כל

יומ מות השבת ביום השבת.תמלאכה את ישראל בני ושמרו

את עולםלעשות ברית לדרתם ישראל.השבת בני ובין ביני

לעלם הוא ה,אות עשה ימים ששת הארץ'כי ואת השמים את

וינפש שבת השביעי וביום.וביום מעשיך תעשה ימים ששת

תשבת תשבת,השביעי ובקציר .בחריש

לא( )כא,לד;יז-יג,שם



השבת מצות סו

א משה הדבריםויקהל אלה אלהם ויאמר ישראל בני עדת כל ת

ה צוה אתם'אשר מלאכה.לעשת תעשה ימים וביום,ששת

לה שבתון שבת קדש לכם יהיה מלאכה,'השביעי בו העשה כל

השבת.יומת ביום משבתיכם בכל אש תבערו .לא

לה( )ג-א,שם

ה אני תשמרו שבתתי ואת תיראו ואביו אמו .אלקיכם'איש

ה מועדי אלהם ואמרת ישראל בני אל תקראו'דבר אשר

מועדי הם אלה קדש מקראי מלאכה.אתם תעשה ימים ששת

תעשו לא מלאכה כל קדש מקרא שבתון שבת השביעי וביום

לה הוא מושבתיכם'שבת .בכל

יט( )ג-ב,כג;ג,ויקרא

י עשרנים שני חלות עשרה שתים אתה ואפית סלת היהולקחת

האחת על.החלה המערכת שש מערכות שתים אותם ושמת

ה לפני הטהר והיתה.'השלחן זכה לבנה המערכת על ונתת

לה אשה לאזכרה לפני.'ללחם יערכנו השבת ביום השבת ביום

עולם'ה ברית ישראל בני מאת ולבניו.תמיד לאהרן והיתה

ה מאשי לו הוא קדשים קדש כי קדש במקום חק'ואכלהו

ה.םעול אני תיראו ומקדשי תשמרו שבתתי 'את

)ב,כו;ט-ה,כדשם(

ביום עצים מקשש איש וימצאו במדבר ישראל בני ויהיו

ואל.השבת משה אל עצים מקשש אתו המצאים אתו ויקריבו

העדה כל ואל יעשה.אהרן מה פרש לא כי במשמר אתו ויניחו

ה.לו האיש'ויאמר יומת מות משה כלאל באבנים אתו רגום

למחנה מחוץ למחנה.העדה מחוץ אל העדה כל אתו ויציאו

ה צוה כאשר וימת באבנים אתו משה'וירגמו השבת.את וביום

בלולה מנחה סלת עשרנים ושני תמימם שנה בני כבשים שני

ונסכו ונסכה.בשמן התמיד עלת על בשבתו שבת .עלת

טו( )י-ט,כח;לו-לב,במדבר
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ה צוך כאשר לקדשו השבת יום את ששת.אלקיך'שמור

מלאכתך כל ועשית תעבד לה.ימים שבת השביעי 'ויום

ועבדך ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא אלקיך

למען בשעריך אשר וגרך בהמתך וכל וחמרך ושורך ואמתך

כמוך ואמתך עבדך מצרים.ינוח בארץ היית עבד כי וזכרת

ה צוךאלהי'ויצאך כן על נטויה ובזרע חזקה ביד משם ך

השבת'ה יום את לעשות .אלקיך

ה( )יד-יא,דברים

מושגים כוללים אלה מלאכהכגון,רביםפסוקים עשיית בכללאיסור

כ( כג;י,שמות ה;ג,ויקרא בפרט)יג,דברים אש לה(והבערת ,)ג,שמות

בהמתו אחר מחמר כ(איסור מלאכהיסורא,)יג,הדברים;י,שמות עשיית

ידיע הקטניםל ובנותיו ושפחתו"וע)שם(בניו עבדו כג,שם(ובהמתוי )יב,וכן

בשעריו"וע אשר הגר לא(השבתשמירת,)שם(י יט;טז-יג,שמות ;ג,ויקרא

כו ה;ב,שם כג(בשבתשביתה,)יא,דברים לד;יב,שמות עונש,)כא,שם

בשבת מלאכה לאשמ(העושה לה;יד,ות טו;ב,שם כזכר,)לו-לב,במדבר שבת

בראשית כ(למעשה לא;יא,שמות מצריםכזכרו)יז,שם ה(ליציאת ,)יד,דברים

כ(שבתהקדושת לא;יא-ח,שמות לה;טו-יד,שם כג;ב,שם ;ב-א,ויקרא

ה הקבוה)יא,דברים בין וברית כאות לבני"שבת לא(ישראלה 2).יז-יג,שמות

עמ נתבארו אלה ידיושגים והאחרוניםל"חזל הראשונים וגדולי

היטב תלאשר,באר הררים כמה בוכידוע אלהלשונותיים לרבות3,פסוקים וגם

המן2 בפרשת גם נזכרים וקדושה שביתה טז(המושגים ).ל,טז;כג,שמות

מלאכה3 עשיית איסור ל.כגון מנין מ"הרי נלמד מלאכות הדבריםדכתיבט אלה

לה( מ)א,שמות המשכןאו למלאכת שבת מצות מט(סמיכות כמהישנן.).ע,:שבת

כיוןפטוריםשמלאכות המשכןעליהן מחשבתנקראתשמלאכת מלאכות.מלאכת חילוק

מ תשבותהפסוקנלמד ובקציר אש,בחריש תבערו יומת,ומלא מות ממחלליה ע(או .).שם

חייב שאינו שבת עיקר השוכח בין להחילוק אחת האלא ושכחבין שבת עיקר יודע

שבת ואחת,שהיום אחת כל על ו,שחייב השבת את ושמרתם מהפסוק אתמהפסוקנלמד

תשמורו מהנה.:)סטםש(שבתותי מאחת מהמילים נלמדות המלאכות ע(תולדות ,:)שם

כיו .ב"ועוד



השבת מצות סח

עמוק סודות על הרומזים אגדה קודשיםעניני שבת של י(במהותה שבת :ראה

טזו לברר.).ביצה עלינו אלוהעתה בפסוקים שנכלל מה כל ובר,אם ,מזבפירוש

הדיבור לפני שניתנה השבת במצות גם מענ,נהג שחלק נתחדשאלוניםיאו

סיני של בשבת .רק



יפות פנים הורוויץילרב(בספר הלוי פנחס כתב)ההפלאהלעב,נו

נאמר"של מלאכות רקוט תורהבלישראל יתרוו.מתן מציין)קיב'עמ(בפרשת

ראתהוא במדרשאל'דברי קאישהפסוקיעזר בריתי את הושמרתם שבתעל

בריתה אלהזיפלע.נקראת תדבר אשר הדברים אלה הפסוק את מפרש הוא

ישראל שבת"ללמזורהדבריםדאלה,בני מלאכות ב(ט עמסכתכדאיתא .שבת

הדבריםד לפינןלימאלה מלאכות"מנין גד,ט כאן הרי הדברים אלה,'דברים

ל הר"בגמטריא לו העם,)ט"י לגדולי לבאר הוצרך שמשה עניןאתהיינו

מלאכות"ל על בפירוש הוזהרו שלא כיון מלאכות קודםט לבאלו .סיניואם

כתב תרומהוכן מצייןסוקהפלעאשר,בפרשת תרומה לי ויקחו

תעזבוהמדרש אל תורתי לכם נתתי טוב לקח כי הפסוק הקשר.את ביןאת

מבארפסוקיםה במילהמילהתשאותיוהוא כלולות ם"המגבילו,תרומהתתורה

לפמ":כתבתרומהתשבמילהיתרה לפרש חז"ויש מס"ש בסוף .)כד(מכות'ל

משה לנו צוה תרי,תורה בגמטריא הגבורה,א"תורה מפי לך יהיה ולא אנכי

תרי,שמענו בסיני"אלו למשה שנאמרו מצוות אחז.ג שאמרה"והנה במה ל

לא ל]עשהת[)תעשו(התורה והם מלאכה במשנה"כל הנזכרים מלאכות ט

גדול'בפ וכו.)עג(כלל והחורש המשכן',הזורע ממלאכת המלאכות אלו ,ולמדו

וכו תזרעו לא ואתם זרעו טומנין'הם במה בפרק שכבר,:)מט(כדאיתא וכיון

שעדיין המלאכות כל להם לפרש משה הוצרך במרה בשבת מלאכות על נצטוו

על נצטוו המשכןלא בפ,מלאכת לעיל שכתבנו תדבר'וכמו אשר הדברים אלה

ישראל בני ל"ע,אל על מרמז הדברים שאלה שכתבנו שהוצרך"ש מלאכות ט

בפרטות ומלאכה מלאכה כל להם ולא,לפרש תזרעו לא להם שאמר והיינו

תקצורו ולא ל,תחרושו ניתוספו שבת"הרי במצות לאוין יהיה,ח ולא אנכי ועם

הרי תרומה"מלך של ".ם
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מ,כלומר ש"האות רהלבמים פרטיותתמזותרומה מצוות לארבעים

תורה של הגמטריא על תוספת הראשונות,)611שהיא(שהן דברות שתי והן

לך יהיה ולא הגבורה(אנכי מפי שניתנו כיון משה לנו צוה תורה בכלל שאינן

בסוף שניתוספו"ול,)מכותמסכתכדאיתא שבת של אזהרות בסיניח לישראל

המשכן בבנין לעשות,כשנצטוו לא כללית אחת אזהרה אלא היתה לא אז שעד

ל,מלאכה במקומה באו א"ועתה לכל,זהרותט הכלשהרי,המלאכאזהרה בסך

ל להם מלאכה"ניתוספו איסורי 4.ח

לפי מבואר פנים כל יפותעל עלהפנים נצטוו ישראל שמירתשבני

למהשבת את שידעו דרשניזהדברו,מלאכותהט"בלי שלשכן,אומר טיבה מה

מלאכ איסורי ללא השבת .המצות

מצאנו לכך יפותתשובה הפנים פ(עצמובדברי ,)משפטים'בתחילת

לאחר התנאיאתשצייןאשר נאמרהםמחלוקת משפטים פרשת אם במכילתא

שכבר או בסיני לישראללראשונה "כתב,במרהניתנה פליגי: דלא דאידו,נראה

לו שם שם כדכתיב הדינים נאמרו מסיני,במרה נאמרו דפירושים דהא,תדע.אלא

ואחז לעולם ועבדו יובל"כתיב של לעולמו בהר,ל אלא היובל נאמר לא והרי

פ,סיני בריש ככתבן5,בהר'כדכתיב דברים אלא נאמרו לא שבמרה אלא

מסיני נאמרו ".ופירושים

זה לומרלפי הדיןיש תורההמצותלגבידהוא מתן שלפני .שבת

שהוגדר,כלומר מלאכהבסיניקודם ידיאיסור על אבותט"לבשבת

היה אדםזאיסורמלאכה לבני שמשמע כפי מתפרש גדריו,ה לפי דוקא לאו

נכללפ"ואע.מלאכהאבותט"ל מלאכות אלו להכריע זהשקשה באיסור ,ות

תוס4 דברי לפי היטב יובן נפרדות כמצוות נחשבות המלאכות דפרטי ד"רי'הא

קלח( כאילו.)שבת הוי אש תבערו מלא בשבת מלאכות חילוק דילפינן דהא שכתב

המלאכות מן אחת כל על לאו כתוב התראה"ונפק,היה לענין [מ חיים. תוצאות בספר עיין

זצ"להג זעמבא מנחם מלאכות"וע).]ה'סי(ד"הי,ל"ר חילוק שענין דיתכן שכתבנו להלן ע

בסיני .נתחדש

לציין5 אליהו"שהגריש אדרת בספר כא(א הוא)ו,שמות לעולם שמשמעות כתב

ממש ביובל,לעולם נפקע עולם עבד של ששעבודו נתחדש בהר .ובפרשת



השבת מצות ע

מקום שנאסמכל דוקאנראה ויגשישכאלהפעולותרו עמל .עהיבהם

אשר( מנחת בספר ראיתי עמ,שוב בשלח את,קצג'פרשת הוא אף דברישפירש

יפות שנתבארהפנים שעםנמ.)כמו יפות הפנים לפי סיניבשבתהעלהצוויצא

חדש בצווי כללי מלאכה איסור 6.מלאכהאבותט"ל,ומוגדרנתחלף



בשוהגדר מצאנו וטורח עמל של במובן מלאכה ציון"ת בנין ת

סי"ח( למלךידועה).קכו'א המשנה א(קושיית דרוש דרכים פרשת )בספרו

קודםהי השבת את האבות שמרו ששבתוחששאלוניתנהשאך גוי ,לאיסור

נח כבני דינם שהיה כתבתירוץ.לחומראפ"עכבהנחה זו ציוןהבניןלקושיא

שנאשה מקראשביתה נח לבני ישבותודסרה לא ולילה במסכת,ויום כמבואר

מל,:)נח(סנהדרין שביתה מלאכות"אינה וטורח,ט עמל ממלאכת שביתה .אלא

י כיון"ממילא השבת את שמרו דהאבות שניהםשיכלול שמחד,לקיים היינו

מלאכהנזהרו לעשות מלאכות"למשלא היום,ט במשך לעשות הקפידו ומאידך

ששבתפעולה נח כבן להחשב שלא כדי וטורח עמל .של

שא נצרףאלא נמצאאתם יפות הפנים דברי עם ציון הבנין ודברי

איגרי מרפסין ממלאכתבנינצטוומחדד,הדברים לשבות תורה מתן לפני ישראל

וט מומאידך,רחועמל לשבות שלא ועומדים מוזהרים בניהיו כדין אלו מלאכות

מצו.נח היתה אם לבשלמא כוללת מרה של השבת הי"ת לא מלאכות התט

הצווים בין לומר,סתירה לשמורדיש במרה נצטוו שביתה"עשבתהאתדמחד י

מלאכות"למ וטורחךומאיד,ט עמל של ממלאכות לשבות אסורים עדיין .היו

מרהפילולםא של שבת שמצות וטורחהשביתהיאהאמור עמל ממלאכת

גוי,קצתתקשילכאורה אזלאיסור להיכן 7.ששבת

שלמה6 בתורה סי(ראה יז לחלק יפותששהציע)יא'מילואים הפנים דברי לפי

הפשוטה משמעותם כפי ניתנו מרה של לומרשהציוויים עיןד"דלמיש תחת נאמרשעין

היה ממשאזבמרה עין תחת עין עין,הפירוש תחת דעין ההלכה נתחדשה ובסיני

ממון לקמן"וע(.היינו מרה"מ,פט'עמ,ע של דינים מצות לגבי .)ש

ה"עוא7 שאין יפותפ שהפנים לומר ציוןסוברכרח הבנין מקום,כמו לומרמכל דוחק

מלאכות על נצטוו בהןשבמרה בעודשיש וטורח נחשבנעמל מלי לשבות ט"נאסרו



לסיני אלוש עאבין

הנחות ארבע על בנויה זו עוד',א.קושיא התחיל ששבת גוי איסור

מרה תורהודםק',ב.לפני נחשלדינםהיהמתן כבני ישראל המצוות',ג.בני

להתקדשבישראללבנישניתנו מעמדם את שינו לא ישראלבמרה .קדושת

ששבת',ד גוי איסור בכלל הוא טבל ולא שמל .גוי

לדוןולםא מקום יש אלו מהנחות אחת הראשונההלגבי.בכל הנחה

שניתנה לאחר דוקא נתחדש ששבת גוי שאיסור לומר .לישראלהשבתיש

יהלגבי השניה האבות"הנחה מזמן כבר ישראל מעם פקע נח בני ששם ,ל

לכה ממצרים"או יציאתם עם שקודם.פ נימא אי במרהשואף היהעדייןנצטוו

כבנ נחדינם י,י לבל"עדיין שהצוויחס השלישית שניתנויהנחה היואכןמרהבים

תורה של ממצריםו,כמצוות היוצא העם את .ישראלקדושתבקדשו

הראשונותה'גאתנקבלאםואף שב,הנחות נחתישאיסור לבני התחילה

נח כבני היה שעה באותה ישראל של ודינם מרה להםלפני שניתנו והמצוות

ק לא ישראלבמרה עם בקדושת מגר"עכ,דשום במרה ישראל בני גרעי לא הרי ז

טבל ולא פסח,שמל קרבן לאכול כדי במצרים מלו כולם י"או,שהרי לומרכ ש

לשבנאלג"דבכה עליהם קיי"דאע,תואסר מילי דלשאר שימול"פ עד גר דאינו ל

ה"מ,ויטבול בתהליך שנמצא מי פקעיגיתמ שבתוסיאהממנורות לשמור .ר

שמיא,מלאכות בשמי וגיורא בארעא יציבא לו,דאטו ענין נודע כבר לגבי"אם מלאכות ט

כלל לא מרה של שבת שמצות מסתבר לא ששבת גוי לתרץא.תןואהאיסור יש דאכתי לא

מ"ע שכתבפ עצמוה יפות שב)נח'פ(הפנים דאיסור דרכים הפרשת קושיית התיבישוב

גו לילהילגבי והדר יום ישבותו,הוא לא ולילה יום הפסוק של,כלשון שבת מצות ואילו

מבערב התחילה מלאכה,ישראל ועשו ערב עד מערב תורה של שבת האבות שמרו ולכן

ובמוצ"בע י"ועד,ש"ש מרה"ז של שבת גבי דכ.ל זהאלא השבת"אל שגם נימא אי רק ש

מבערב התחילה מרה להלן.של התחילהדיבואראולם במרה גם מפרשים כמה לדעת

הד"ולפ,ביוםהשבת .דוכתהלושיאקראז

יפות הפנים תירץ דלא דאתומהא הפרשת לכאורהרכיםקושיית ציון הבנין שכתב כמו

דס ל"משמע בגדרי תלוי ששבת גוי איסור שגם מלאכות"ל זהולפ,ט כדשנינן"יי ל

לדחות.מעיקרא ד,ויש יפות הפנים מודה דבדלעולם שביתה וטורח"איסור בעמל תלוי נ

מקוםומ ניחכל ליהלא דסא משום ציון הבנין של שלאל"בתרוצו נצטוו ישראל שגם

דשבתון עשה משום וטורח עמל מלאכת הרמב,לעשות בפ"וכדברי (אמוררשתן להלן'עי.

הרמב מדברי ציון הבנין של תירוצו על שהערנו .)ן"מה



השבת מצות עב

מהכילכאןלהאריך היריעה תקצר ולכאן לכאן פנים ולהראות ,במקורות

אלה בנושאים נגענו שכבר בהמשךהגם מזה נזכיר בית8.ועוד ואין היות אולם

א נציע חידוש בלי הקושיאונוספפשרויותמדרש לישוב .ת



לתורה כג(בפירושו שבתון":ן"הרמבכתב)כד,ויקרא לכם ,יהיה

בו לנוח שביתה יום לגמרי...שיהיה בו שאינאפילו,לשבות מאבותמדברים ן

ותולדותיהן יוםשי...מלאכות יום,ומנוחהשביתההיה כתבוכן".טורחלא

תהיו קדושים למצות יט(בפירושו דבריו)ב,שם ם"הרמבכתבזהכעיןו.בסוף

שבתב "ל"וז,)א"הא"פכ(הלכות תשבות: בתורה שאינן,נאמר מדברים אפילו

מהן לשבות חייב ".מלאכה

מלאכהמדבריהםמבואר עשיית לאמנםשאיסור על מלאכות"קאי ,ט

דשבתוןממצותאולם וטורחשגםילפינןעשה עמל כןאו,אסורהמלאכת ם

הועיל"צ מה שלע ציוןתרוצו עלהא,הבנין האבות עברו היאך תקשי האיאכתי

ד 9.תושבתעשה

יש באהלכאורה אינה שבתון שמצות בהכלאסורללומר שיש פעולה

ש,טורח היא המצוה שלאלא יום ולא ומנוחה שביתה יום תהיה בכללה השבת

ו הרמבורהמשלכאורהווכמ,טורחעמל זהלפ.ן"לשון שפעולה"יי אחתל

אינו בשבתורסאהיחידה רבכ"אאה זמן במשך בה זהשע,עוסק ידי יכרנל

ומנוחההיוםאיןש שביתה איסורלכ"משא10.יום מסתברגבי נח לבני שביתה

לעיל8 לאלוש(ראה מרה לפיבמרהשניתנומצוותהגדר(ולקמן)24'הע,מח'עמ,בין

ששבת;קל'עמ,ן"הרמב נח בן ואילך'עמ,בענין במק.)קמה לזה התייחסנו .ל"ואכמ,א"כן

זהוכ9 על עמדנו נחבענין(לקמןן שם'עמ,ששבתבן בהערה .)קנד

המשנה10 המרכבת כתב זה מהלרקפ(וכעין "ל"וז,)שבת'כא תורה: שאףשדבר

שינוח והקפידה היום כל שיעסוק תורה אסרה מלאכה שאינו השבותים,בעמל ודאי מיהו

ביום ושלש פעמים אותם שיעשה התורה מן אסורים אינם שינוח,הללו תורה הקפידה אלא

המותרים בדברים אפילו ההוא היום כל יעמול גם."ולא מפורשים כמעט והדברים

הריטב לב"ר(א"בחידושי מתני"דסוף:ה "ל"וז,)שופר'ה דברים: של עיקרן כך ,אלא
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שהיאפעולהי"שע היוםכל שלאבמשך מצאתישו(שבתנחשב כתבכןשב

אשר מנחת ).עא'עמ,בראשיתבספר

זהע פי אתל ליישב ציוןאפשר הבנין פעולהולומרדברי עשו שהאבות

היום במשך טורח בה שיש ומשכדיאחת ששבת גוי בכלל יהיו מקוםלא לאכל

על בכך דהעברו 11.תושבתעשה

לומרהאמורלאור כךיש היתה תורה מתן שלפני השבת מצות ,שגם

המלאכה שאזהרת תורהונמצא מתן טורחשלפני של פעולה כל על חלה ,לא

.השבתליוםהראויההמנוחהאתמפרותביחדרשאקשותמלאכותמספרעלאלא



עמל מלאכת איסור אחת בכפיפה ידורו הכיצד לומר נראה אחר באופן

נחוטורח לבני שביתה הרה"ע,ואיסור ידידי לי שכתב מה ר"פ קאפיל'ג יעקב

שליט אפריםס"מח(א"שווארץ ת)יקבי על הקושיא הבניןיבישוב של רוצו

"ל"וז12,ציון י: ט"ואולי כי הרמבל לפי דשבתון מקרא שאסורה זו אינו"רחה ן

שבת לצורך שלא בטורח זה,אלא בכלל אינו היום לצורך שטורח כל .אבל

דקיי מה לדבר של"דוגמא בסימן משום"ל אוצר לפנות בשבת מתחילין דאין ג

וכו מצוה לדבר אלא הרמ"וכיו.'טורח כתב שם"ב הסימן בסוף יין,א של חביות

עגלה על כבודשהובאו מפני או מצוה לצורך לא אם בשבת להורידן אסור

ראיישעוד.י"סקשםב"במש"כמ,השבת כעין הח–'להביא הנה בתשובה"כי ס

קפ רש"סימן דברי שגם כותב במס"ה ע(שבת'י סוף ,ן"הרמב'כדםה)ב"קיד

שם ירק"ד(שכותב לקניבת לאו אלא מלאכה':)ה דלאו בעשה,דמידי עליה קאי

דקטרחשבותמשום'ירקקניבתדאיסורי"רששםכותבכןולפני.'שבות,וןדשבת

מ בכלל שלא"כי כלל דרך שבות מכל לשבות יש ממלאכות לשבות תורה של שבות ע

כחול שבת כחול,לעשות שבת הוי דלא באידך וזהיר ליה עביד כי ופרט פרט בכל אבל

דרבנן שבות [.הוי הגראי" למרן הארץ שבת בספר זצ"וראה אח(ל"ק זקונטרס אות )רון

עד בשביעית"שבאר מלאכה איסור את .]ז

ש11 להעיר שיש שבותהריאלא משום מדרבנן שנאסרו טורח מיני כמה ,מצאנו

דרבנן ממצוות גם השבת את שמרו האבות שלםוא.והרי אתי בסמוך שנכתוב מה .פירלפי

תורהה12 מכתבי אפרים יקבי בספרו התפרסם .)קטז'עמב"ח(מכתב
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לחול וכו"וי13.'משבת שבת לו שאין גוי כי שטורח',ל ענין כלל אצלו אין

כמובן השבת ששובת,לכבוד הזה היום עבור כשטורח כן שבת,ועל לא .כבר

היום לצורך שלא כשטורח אלא אינה האסורה הטרחה בישראל ומעתה.אבל

י השבת"שפיר לכבוד בשבת טרחו האבות כי אצל,ל וטרחה מלאכה בגדר ואינה

ב,ישראל שבתו"ומצד לא תי.נ בידינו ז'ונתקיים ציון הבנין ".ל"של

פיע עמלזהל של פעולה כל נאסרה שבמרה נימא אי דאף לומר ,נראה

ש"מ היוםמאמ לצורך שלא כשטורח אלא זה לכבוד,אין כשטורח השבתאבל

לדברו(מותר באלושהואסמך שנאמרה יביאו אשר את והכינו דמינה,מצות

לחולילפינן משבת הכנה לחבמסכתאיסור איסור.)ב"עעירובין לגבי מאידך

אשרשביתה נח מלבני ישבותוהפסוקנלמד לא ולילה איןלכאורהויום

שאינן לכאלה היום לצורך שהן מלאכות בין שטראלא,לחלק שבתכל לא .ח

שפירל אתי זה שהיופי בשעה בה וטורח עמל ממלאכת לשבות דנצטוו הא

לשבות שלא ש,מוזהרים לומר בטרחדיש אסרן לא מרה של הנעשיתההצווי

היום כבו,לצורך לאו שבת לצורך שטרחו כיון חשיבי"מאידך ששבת .נ

ש לפי אלונמצא דרכים עדיין,תי במרה השבת על שנצטוו לאחר שגם

במקביל עליהם חלו האיסורים ושני ששבת גוי באיסור מוזהרים איסורה,היו

היום לצורך שלא לטרוח או טורח במלאכת הרבה איסורהלעומת,להתעסק

וטורח עמל של פעולה מכל לגמרי .לשבות



שהתירוץ לומר יש האמור כל הואטופשהלאחר זו שלאחרלשאלה

השבת שמירת על ישראל האיסורשנצטוו מהם שמותריםלאו,לשבותפקע רק

אלא לשבות ועומדיםהם מצווים הם 14.שמעתה

בי13 שבותהיחס הראשוניםלן בזה נחלקו שכבר ומשמע רחב ענין הוא דחול .עובדין

סספרב'עי מעמר מלאכת טל י"אגלי תפא'ק לבעל השבת דבריו"ובכלכלת בתחילת .שםי

תוס14 כתבו זה נאמר"ד.נט(סנהדריןמסכתב'וכעין מצוה)ה דכל דאמרינן דהא

לב ולא"שנאמרה נאמרה לישראל בסיני נשנית ולא לנ"לבנ שייך ישבותולא לא האי ,גבי

לשבות הוזהרו שישראל הזהב.כיון רביד רש)בשלח'פ(ובספר בשם ללמוד"מציין שיש ל
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ש בירוראלא טעונה זו שניתנו,הנחה שהמצוות נימא אי לעםדבשלמא

במרהבישראל אותם ניחאקדשו ישראל שניתנואבל,קדושת שהמצוות נימא אי

להבין,חשובותהיונחבניכמצוותרהבמ שניתנהיש השבת מצות דוקא מדוע

הפקיעה האיסורמהםבמרה .לשבותאת

לומררובא נראה הןוהעיאחרללדבר שאסרה השביתהתורהבטעם את

מפרשים.נ"בל עכתבו15כמה זה לאיסור ששנינוטעם מה פי אבותבל מסכת

ת)ברקפ( תורהיפה שילמוד ארץ דרך עוןעם משכחת שניהם זו.גיעת ממשנה

מלחטוא האדם את מניאים יחד הדברים ששני מבואר למשמעאולם,אמנם איכא

מועילמינה מהם באחד עיסוק במקצת"עכ,שגם עון,פ יש,לשכח כן על ואשר

בטל לשבת ולא לפחות מהם באחד לעסוק לאדם ישראלכיון,ממילא.לו שבני

אין בתורה לעסוק חטאכ"כחששמצווין לידי בשבתשיבואו שובתים ,כאשר

ארץפ"עאד בדרך עוסקים אשרשאינם בתורה הם עסוקים היאעדיין מועלתאף

התורהובפרט.עוןלשכח מאודבשעסק מסוגל בירוש,שבת למיכדאיתא

טו( שבתות)ג,שבת ניתנו טוביםשלא בדוימים בהן לעסוק שאיןמ16.ת"אלא ה

ידעוםעולםהותאומלגביכן בל משפטים בתורה,אשר לעסוק נאסרו ואדרבה

להעבירםו,.)נט(סנהדריןמסכתביתאכדא עלולה שלם יום דעתםמנוחת לעועל

הכתובגז17,קונםעתד עליהם ישבותור לא ולילה 18.שיום

לו שם שם מדכתיב במרה ניתנה שבת שב,שמצות דבר להם שניתן משמע לו נ"דמלשון

בו שבת,אסורים לב.והיינו שביתה איסור את מפקיע השבת על הצווי שעצם .נ"הרי

תמימה'יע15 ח(תורה יז,בראשית אות שבת,)כד של סידורו צ"להגה(ובספר

מטשערנאוויץ חיים חייםא"זיערבי מים באר השביעי)בעל שורש .בסוף

כתבטעםבבאורו16 קרנות יושבי משום במנחה בשבת התורה קריאת מאיריהתקנת

פב"ב( "ק לפ.): הוא קרנות ישיבת זמן ושינה אכילה אחר מצדשהשבת ולהמון חותים

בשבת מלאכה תורה,שאין דברי וישמעו כלם יתקבצו שעה שבאותה ".ותיקן

שכתבמהשוה17 הלקטה במנחה)קכו'סי(שבלי בשבת תפלתי ואני אמירת בטעם

המדרש"ע שמך"שאו,פ מזכירין ואינן ומשתכרין יושבין חגיהם בעת ברשב"וע.ה א"ע

ח"שו( סי"ת דבריו)ה'א לבטלה":כתבשבתוך מוכנים המנוחה השותים,ועתות וירבו

שכר שותי ונגינות הבאי בדברי ומשיחין יין ".במזרקי

עם18 אחד בקנה עולה זה שהסבר שכתבנראה ציוןמה שהשביתה,הבנין

לב נחשנאסרה וטורחיאהני מעמל חז,שביתה התכוונו אליה שהמלאכה ל"דמסתבר



השבת מצות עו

זהלפ טי בטוב להבין במרהעםניתן שניתנו המצוות מכח דוקא מדוע

ששבתישראלמבניפקע גוי שעהלאיסור באותה נח כבני דינם שהיה ,מרות

שניתנושהרי ניתנובהמצוות בהןעגםמרה שיעסקו מנת תורהכל תלמוד

רשדכ מלשון על,י"מוכח נסהואשר ושם ומשפט חק לו שם שם הפסוק

טו( "כתב)כד,שמות בהן: להתעסק תורה של פרשיות מקצת להם נתן ,במרה

ודינין אדומה ופרה ב19".שבת שנתינת.)פב(ק"ובמסכת במרההמבואר מצוות

כדיהיתה שלאתרוותהלגם לדבריבניצמאונם התם,תורהישראל איתא :והכי

מים" מצאו ולא במדבר ימים שלשת אלא,וילכו מים אין אמרו רשומות דורשי

למים,תורה לכו צמא כל הוי נלאו,שנאמר תורה בלא ימים שלשת שהלכו ,כיון

שביניה נביאים לעמדו ותקנו שיהום בשבתוקהם כדי...בחמישי...בשני...רין

ג ילינו תורה'שלא בלא ע(".ימים סובב מרה מי המתקת סוד זו"גם כמוו,ד

ששכתבו חדשי"בנהמפרשים חיות התורהוונתבשמהקבלו מי גם שם ).להם

ב להדיאמכילתאואף מפורשים הדברים אתר שם,על נאמר "וכך ת: ל"ומה

המיםויחנו על במרה,שם להם שנתנו תורה בדברי עוסקים שהיו ".מלמד

ד תאמר תורה,תקשיכתיאהאואם מתן לפני ישראל של דינם היה דאם

נח בהןהיכבני להתעסק תורה של פרשיות להם ניתנו ת,אך תלמוד גם ורההא

לב נחנאסר קשיאהא.ני א,לא תוסישהרי תורהר נחלבלמוד נלמדני

תו יעקבמהפסוק קהלת מורשה משה לנו צוה מורשה,רה תקרי אל ודרשינן

מאורשה בתורההיינו,אלא העוסק אוכחשובשגוי ישראל של נחלתן גוזל

ש מלאכההיאבאומרם היא עון שלאתהשמחלישזוכמשכחת פעולתאדםהכחו והיינו

וטורח את,עמל גם מתשת זה ידי ששבת.הרעהיצרשלוכחדעל גוי שאיסור ננקוט ואם

ל בגדרי שנתבאר"תלוי כמו אחר הסבר למצוא יש אז מלאכות ב(לקמןט ששבת"בענין ,נ

.)אקנ'עמ

רששםן"הרמב19 לשון על נצטוו"עמד שלא ומחדש עדייןבמצוישראלי אלה ,ות

להםהמצוותשאלא להכשירניתנו לעתידאתכלימוד הרמב.הצווי דעת ן"ובבאור

במרהגדר(לקמןהארכנו שניתנו הרמבהמצוות ואילך'עמ,ן"לפי שנראה.)קכג ואף

ה'שתוס על חולקים ראשונים נצטון"רמבועוד שאכן מצוותישראלווסברי בשמירת

מ במרה מקוםאלה הכל שבעצם תהיסוד לשם גם ניתנו מרה של תורהפרשיות למוד

פלוגתא ליכא .בפשטות



לסיני אלוש עזבין

ארוסתן פשיטאהו,כבועל חלא לא זה כדמשמעלאלאשאיסור תורה מתן אחר

משה לנו צוה תורה דקרא בלאו20.מרישיה הכימיהו ניחאו בגמ,נמי ראדהתם

דבאמרינ נחן ולפניםן לפני הנכנס גדול ככהן שכר לו יש מצוות בשבע ,העוסק

י השבת על אז שנצטוו בשבע"וכיון כעסק חשוב שבת בעניני הלימוד שגם ל

.מצוות

האמור מכל לבנפ"דאעהמורם נאסר נחשלא מתןי קודם בתורה לעסוק

מקוםמ,תורה שכל ויגיעה עמל ממלאכת לשבות להם שנאסר ושתרשימאיתכן

מיליאולם.בחטא כשהני נצטוודוקא בתורהלא שניתנוכיוןאך,לעסוק

הותר ממילא בהן להתעסק תורה של פרשיות תורה מתן קודם במרה לישראל

ג כןלהם ששבתם גוי 21.איסור

דמילתא,כאמור לרווחא אלא אינו לעיל המבואר כבר,כל כתבנואולם

אחרים אופנים זובישובלעיל .קושיא



דברי את לעיל יפותהזכרנו לשהפנים נהגו"איסורי לא מלאכות ט

תורה מתן דבריו.קודם על להקשות יש כמה,לכאורה םשהרי 22ראשוני

קשה"ומה20 לא שנחעלט דרכיםכןו.תורהלמדוהאבותוכך לפרשת קשה היה לא

שבתעלאלא שמרו שהאבות שאיסור,כך ששבתכיון בגמגוי ולילה'נלמד ויום מהפסוק

ישבתו שהיה,לא מתדמשמע קודם גם זה איסור תורהנוהג תורה"משא,ן ללמוד האיסור כ

תורה מתן לאחר אלא החל .לא

מ21 עוד לקמן"וראה ששבת(ש נח בן ש).קנג'עמ,בענין את"עפודע ליישב יש ז

דרכים הפרשת שבתהיקושיית את אבינו אברהם שמר שנתבאר,אך מה דמאחר"ידלפי ל

אבינו היהשאברהם בישיבה ויושב כח(זקן ל,:)יומא תורהומעצמו צה"ב(מד ,)ג,ר

פרקים'דהכללשלוז"עמסכתו יד"ע(מאות תורה,:)ז אלפים שני התחילו ט"ע(ובחייו ,.)ז

איסור בכלל היה .שביתהלא

איסורבפירושום"הרשב22 נכלל זה שבפסוק בפשטות נקט ויקהל פרשת ריש לתורה

נפש אוכל לצורך אפילו בשבת כתב.אפיה עזראהוכן מתוס.זהפסוקעלאבן משמע 'וכן

פז( צוך"ד:שבת כאשר שם":ל"וז,)ה כתובין שבת דיני אפו,דאשכחן תאפו אשר ".את



השבת מצות עח

בשלושכתבו תבשלו אשר ואת אפו תאפו אשר את טו(מהפסוק )כג,שמות

אס ובשול שאפיה בשבתומשמע כתו,רים הרי זה המןבופסוק הוידבפרשת

תורה מתן .קודם

לומר יש ואפייתוושמא המן טרחשבבשול נאסרוההיתה ולכן מרובה

בשבת וטורח עמל של הכללי האיסור משום לעיל.בשבת שנתבאר מה לפי אולם

ההשטרח לאסורלצורך בא לא קרא דהאי ולומר לדחוק צריך אסורה אינה שבת

טרח חולהאלא יום לצורך .בשבת

הראשונ דברי זהולולא שפסוק לומר נראה היה בשולבלאים לאסור א

בשבת ישנהאומרמשהשאלא,ואפיה השבת קדושת שמפאת לישראל

וכ שבת בערב שבת צרכי להכין מיוחדת ומצוה והכינודכתיב הששי ביום היה

יביאו אשר 23).ה,טו(את

שלמהספרוב לפ(תורה סי'מילואים רביד)יד'בשלח שבספר מציין

ה"פביצה(מהירושלמידכתבהזהב ובשוללמקורשהמשמע)א"ב אפיה מלאכת

ה אפופסוקהוא תאפו אשר ל,את הבבלי מבשולוואילו שבמשכןהמד .סממנים

הזהבבארומ משוםאדהרביד היינו אפו תאפו אשר דאת מקרא הבבלי יליף דלא

עשה מכלל הבא לאו אלא הוי לל,דלא דמי מלאכות"ולא .ט

לפי שכאולם נצטוותבמה שלא יפות מלאכותישראלהפנים פרטי על

י סיני והירושלמי"לפני הבבלי פליגי גופא דבהא שכברד,ל סובר הירושלמי

ל על ישראל על"נצטוו או מלאכות אפיהחלט מלאכת ילפינן ושפיר סיני לפני קן

המן תורהאילוו,מפרשת מתן קודם אמלאכות נצטוו דלא סובר ,כללהבבלי

לאסוראתדוקרא בא אפו תאפו ובשולאשר וטורחיןמדאפיה או,עמל

השבת לכבוד שיכינו לגופיה .דאיצטריך

על23 רק קאי אפו תאפו אשר דאת מפרש שם עזרא האבן הראשוןהאולם ,עומר

בע ויאכלוהו כמנהגם אותו השניאתו,ש"שיאפו ש)"העודף"(העומר להם עדאמר יניחו

לה הזכיר ולא בוהבוקר יעשו מה שיאכלוהותולמחר,ם להם ן"הרמבדקדקמדבריוו.אמר

חיבשבתש רש.אכלוהו על"מאידך קאי אפו תאפו אשר דאת פרשו מפרשים ושאר י

העומרים בעכ"וא,שני השבת"אפייתם לצורך היתה .ש



לסיני אלוש עטבין

תאמר מילפינן:)יז(עירוביןבמסכתהריואם הוצאה הפסוקאיסור

ממקומו איש יצא השביעיאל הוא,ביום אף המןאשר בפרשת לומריש.כתוב

תוסשמוכ אתחומין"ד:פז(שבתמסכתב'כתבו אפקודה כרחךדע)לא ל

במקומו"צ נכתב לא זה שפסוק גבאו,ל על נאמרהף זו אחרלשאזהרה

מ תורה מקוםמתן המןכל בפרשת האיסור המצוהוכ,נכתב שם שמוזכרת מו

צנצנת דמןלהניח למילי דשייכא העדות לפני .מן



ד יפות הפנים דברי על להעיר יש שבתעוד שרב:)פז(במסכת אאיתא

חולקים יעקב בר אחא במרהורב ישראל נצטוו תחומיןהאם התם,על ואמרינן

אפקודד לא אתחומין אפקוד אשבת סבר אפקוד,מר נמי אתחומין סבר .ומר

הגמרא מלשון אפוא נחלקומוכח אמוראידלא תחומיןהני איסור לגבי ,אלא

אשבת דפליגאבל מאן הגמראפשטותולכאורה.אפקודדלית אשבת,לשון

ל,אפקוד שבת"היינו מלאכת עיקר שהן מלאכות .ט

לפיכ"ע לומר יפותצריך מודוהפנים עלמא דכולי אפקודדדהא אשבת

וטורח עמל של מלאכות לעשות שלא שנצטוו לאבל,היינו מלאכות"על ט

נצטוו לסינילא הגיעם 24.עד



שהרי להעיר יש אתר'תוסעוד את"ד(על ד)חומיןה דאמרינןכתבו הא

א ממשלאותחומיןדאיפקוד תחומין ס,היינו תנאים ד"דכמה תחומיןאיסורל

דס24 אע"ראבלל"והא אתחומין דנצטוו ש"י לעדייןפ על נצטוו מלאכות"לא ,ט

לבאר בחזיינודהיש שמצאנו השבת"משום של מהותה את מסמל תחומין שענין באופןל

במדרשכו,מיוחד שאמרו יא"ב(מו את"):ז,ר ירש שבת שמירת בו כתוב שאין אברהם

במדה וגו,העולם ולרחבה לארכה בארץ התהלך קום בו',שנאמר שכתוב יעקב אבל

דמדומי עם נכנס העיר פני את ויחן שנאמר שבת ירששמירת יום מבעוד תחומין וקבע חמה

במדה שלא העולם וגו,את הארץ כעפר זרעך והיה ".'שנאמר



השבת מצות פ

מדרבנןואינ ר,אלא הוצאהל"אלא עתנעשאשרמלאכת מוליכין"ה שהיו י

להם אשר כל פליגי.עמהם ורבאדסברי"דראב,ובהא במרה אהוצאה נצטוו כבר

אלאדסבר נצטוו .סיניבלא

שלפי וראב'תוסהרי רבא אחת"מחלוקת שהיא הוצאה במלאכת הינה י

נצטוו"לכודמשמעובפשטות,מלאכהאבותט"מל מלאכותע אשאר והא,במרה

דהיינו יתכן הוצאה במלאכת גרועהדמשוםדפליגי שכתבוו,היאמלאכה כמו

ב שבתתחילתהראשונים ..)ב(מסכת

יש אילכאורה דאף יפות הפנים לפי הוצאהדנימאלומר היינו תחומין

לפרשמ יש מקום וטורחדכל עמל מלאכת על כללית אזהרה היינו אפקוד ,אשבת

ראו כלליי"בלפי באופן במרה וטורחבנאסרו נאסרופרטיבאופןו,עמל

אףב הוצאה טורחאםמלאכת בה ד.אין מלאכותוהא משאר טפי אהוצאה נצטוו

ד גרועהמשוםהיינויתכן יבהיאדמלאכה ראתהאווושמא בה תורההלזלזל

מלאכות לשאר קודם עליה שפתח,להזהיר אתוכדרך שבתהתנא מסכת

הוצאה 25.בדיני

פרטיתו מלאכה שום על ישראל נצטוו שלא יפות הפנים שכתב מה

סיני תוס,לפני צשכתבו'לפי הוצאה היינו דו"דתחומין מילי דהני אקל

דאמרלמ אפקודדאן לא דדלמ,אתחומין נצטוואמראן הרי אפקוד נמי אתחומין

על"עכ תורהפ מתן לפני אחת .מלאכה



אלדכתבדהאאיברא ישראל נצטוו שלא יפות עד"הפנים מלאכות ט

כתבלבואם כן יוגםסיני דמרה,ט"העונג שבת של הצווי למהות באשר אולם

שוהלכאורה דעתם כב,מההקד(ל"וז,אין "אות ז): דבריהם נראה"ולולי היה ל

יע25 ע"וד שכתב"ל מה בחידושי"המהרפ אריהל מס(גור פתח)שבתכתריש דהתנא

שבת של השביתה ענין עם מיוחד קשר הוצאה למלאכת דיש משום שנמנעי"שע,בהוצאה

ישימלהוצ דקיי,שבתבמוחלטתשביתהנהא טוב ליום ליו"בניגוד והוצאה עירוב אין ט"ל

מ( בסמוך יו"וראה העונג בשם הוצאה"ש מלאכת גבי ).ט
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בשמור ולא נצטוו לחוד בזכור ורק מלאכה שום על נצטוו לא דבמרה ,לפרש

איפקוד לא אתחומין איפקוד אשבת לקדשו,וזהו איפקוד דשבת אזכירה .היינו

דאע"ומ סובר איפקוד נמי ואתחומין איפקוד אשבת על"ד נצטוו דלא ג

מ מלאכה אהוצאה"שום הלכתא,איפקודמ דהוי המלאכות מכל שניא דהוצאה

לשבת הפנ"כמש,רבתא בשבת"כ הוכיחו).פז(י הנביאים שגם מצינו דהכי

בירמי כדכתיב אהוצאה דורם בני ע'את השבת ביום משא תוציאו .ש"ולא

ה"ומ מלאכה אכל איפקוד דלא היכי כי סובר איפקוד לא דאתחומין לא"ד נ

ההוצאה על 26."איפקוד

שגם יוהרי לדסוברט"העונג על ישראל נצטוו לפני"לא מלאכות ט

ש,סיני לאאלא זכיראלאנצטוולדעתו השבתעל קידושת עלואולי(דהיינו גם

ג שבת'אכילת וכבוד דהוו"למועינוגהסעודות הפנים,)דאורייתאמד לפי ואילו

נאסרה וטורחעליהםיפות עמל 27.מלאכת

נ ביניהם יש נשים"ולכאורה לגבי שבמרה,מ שסובר יפות הפנים דלפי

בכלל הנשים גם מלאכה איסור על לכל,נצטוו לאיש אשה הכתוב השוה שהרי

שבתורה יו.איסורים העונג לפי דס"ואילו מצות"ט על אלא במרה נצטוו שלא ל

הן פטורות דשמור,זכור מהיקשא אלא זכור למצות הנשים נתרבו לא שהרי

כ( ל:)ברכות בסיניאשר אלא נאמר .א

ליצרעוד לומר יופיך בא"העונג לא אפו תאפו אשר את שהפסוק ט

אפיה להשמיענו,בשבתובשוללאסור שבתאתאלא צרכי הכנת מצות

לעיל,ששייוםב שנתבאר .וכמו

עפ"ע26 שמיישב מהגמ"ש דמשמע הא כמצוה"פב'ז חשיבא לא דשבת דיבמות ק

ומילה כפסח הדיבור סיני,שלפני עד נצטוו לא שבת של מלאכה איסורי שעל משום .והיינו

עפ מיישב תוסז"עוד שהקשו הגמ'מה דקרי ראשונה'אהא שבת בשם אלוש של .לשבת

זה( בענין בארוכה לאלושלעילראה מרה שבין ההבדלים ).אודות

לקרב27 ניתן יואתאולי העונג הרמב"שיטת דברי לאור יפות הפנים לדעת קצת ן"ט

כוללדשכתב דשבתון וטורחעשה עמל י"לפד,מלאכת יו"ז העונג לפי שגם נ"ל לפניט אסר

דשבתון בעשה שנכלל מה כל תורה יו,מתן העונג דנקט דוקא"וזכור לאו כוונתואלא,ט

ימים משאר חלוקה שהשבת להראות דנצטוו שהןיוהי,היא מצוות רק לא ,שהעוקוםבנו

וסעודה שיש,כקידוש ממלאכות מניעה גם דחולבהןאלא עובדין כעין שהן .טורח
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יו והעונג יפות להפנים להו דפשיטא ל"הא על ישראל נצטוו דלא ט"ט

קודם משום,סינילבואםמלאכות הוא טעמם שבתשלכאורה :)מט(במסכת

במשכןדאמרינן היתה בה שכיוצא מלאכה על אלא חייבין של,אין ט"היינו

מאבות נלמדות המשכן,ממילא28.משכןהמלאכה על נצטוו לא שעדיין ,כיון

ל על נצטוו שלא פשיטא הא מלאכה"לכאורה אבות [ט להג. וייסאשר"וראיתי ר

פ(א"שליט אשר יפות)בשלח'מנחת הפנים בדעת כך משמע.שבאר לשוןמוכן

יפות תרומההפנים .]בפרשת

איריא לא הא משום דאי נראה נצטוו"שאעל"די,אולם לא שעדיין פ

מי"בנ המשכן בנין להצטוות"על שעתידים ממלאכות לשבות שנצטוו יתכן מ

המשכן לבנין דכיון.עליהם לומר עדייןואין נצטוו מהיכןעלשלא המשכן בנין

המלאכות פרטי כמהש,ידעו שהעירואחרוניםהרי מהמלאכות בבניןהיושחלק

המשכן מלאכת לצווי קדמו במצרים,המשכן ארזים ונטיעת סממנים זריעת ,כגון

וריט"רשב,ן"רמביןעי28 ב"בא רהךא דגם שנקטו לקוניא"סוגיא בן יוסי בן ש

דל ילפינן"שסובר דממשכן מודה שבתורה ומלאכת מלאכתו מלאכה כנגד הן מלאכות .ט

תוס מדברי רשב"הרא'ותוס'אולם דלפי משמע מלאכות"ש אבות ילפינן לא לקוניא בן י

ל מספר על סמכו דחכמים אלא ועפ"ממשכן לה"ט שנראו מלאכות ביררו חשובותז וכן.ם

בפירוש"מהמהרגםלכאורהמשמע תוסום ב'על ה"ד(ק"ריש הך"ה גירסא)ג דלחד

בתוס בחשיבות'המובאת אלא במשכן תלוי אב שם אין ג,שם מבואר תוס"וכן בפסקי 'כ

יראים.שם "כתב)רעד'סי(ובספר היא: הדומה עבודה הדומות המלאכות אלו חכמים וראו

דכתיב מלאכה עליהןנקראת התורה שהקפידה הן אלו ואמרינן תעשו לא עבודה ,מלאכת

מלאכה לקרוא ראויות ואלו לחכמים אלא הכתוב מסרן לא מראשונים."כי אלומבואר

יתכן מ"לכה(שאמנם לחד אינ)ד"פ המלאכות של אלאהבמלאכותהתלויהשזהותן משכן

ע חשיבותם"נקבעו מחמת חכמים ו"מ.י בגמרא הרווחת הדעה שלמ היא ט"בראשונים

ממשכןאבות להומלאכה .ילפינן

קדשםאולם ברוח כוונו המלאכות פרטי את בזהותם שחכמים ספק אין הדעות לכל

עליון אורות.לדעת טל לספר בהקדמה מהרש(ראה מתלמידי דוד בן שאול ,ל"לרבי

להגרההובא השבת שביתת ספר מתלמידי"בתחילת מאלצאן סלנטרי ישראל מצאש)רבי

ל של לשמותיהן נפלא הפסוקים"רמז בתיבות מלאכות ושמורט הדברותזכור .שבעשרת
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דילפינן לוהא צריכין,ממשכןשבתמלאכותט"את שהיו המלאכות שכל היינו

המשכןותא לבנין שנצטוו,ן לאחר במדבר אותן עשו אם ובין המשכן ביןעל

לכן קודם נעשו בכלל,אם הן בשבתמלאכההרי האסורות זהלפ29.ות י

לכהיששהרי המשכן צווי לפני שיאסרו נעשו"מקום שכבר המלאכות אותן פ

המשכן לבנין בעתיד נצרכות והיו ידיהן ברש(מדרששמהובפרט,על י"הובא

כו ידעומשמע)טו,שמות במדבר שעתידיםבנישכבר להצטוותהםישראל

המשכן בנין .על

דין מן שבת,ובר שמלאכות ידוע שהמשכןהמנלמדוהרי משום משכן

ל,העולםבריאתאתמסמל שנצרכו מלאכות הואותן היומשכןמלאכת

בהןהמלאכות וארץנאשר שמים לשבות,בראו אלוונצטוינו בשבתממלאכות

למע בראשיתזכר כןא.שה לומרם ליש על נצטוו במרה ,המלאכותט"שגם

הגורם איננו המשכן אלושהרי מלאכות אלואלאלאסור הוא מלאכותמלמד

לאסור .בשבתיש

קודםנוספתראיה שכבר תורהלכך להצטוותמתן מקום להיה ט"על

תוסהיאמלאכות שכתבו למען"ד:קיז(פסחיםבמסכת'מה המדרשב)ה ,שם

"ל"וז מהר: בפרך"ושמעתי בישראל בהם עבדו שבמצרים לפי במדרש שיש ,מ

ב"בא'ך"פר'ו אחת'ל"וג'ש"ת חסר ארבעים מלאכות ממצרים,שהם וכשנגאלו

מאות לשבות השבת על מלאכות"לןהזהירם ."ט



לעילהזכר תרו)סח'עמ(נו בפרשת יפות הפנים שכתב מה מהאת

המדרש דברי טובלעאשר,על לקח כי הפסוק את מציין תרומה לי ויקחו הכתוב

תעזבו אל תורתי לכם הקשרנתתי מבארפסוקיםהביןואת שאותיותהוא

תרומההמילה במילה כלולות תרומההיתרהם"המגבילו.תורה כתבשבמילה

מד הגמטתמזורם"האות על תוספת שהן פרטיות מצוות תורהלארבעים של ריא

יהושע29 פני עה(ראה הצד"ד.שבת אדם,)ה סק'הל(נשמת ט כלל ס"וחת)ג"שבת

עד( עודוע.).שבת טליין לאגלי כד"ס(בפתיחה במחלוקת)כו-ק הדבר .שתלה
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לך,)611שהיא( יהיה ולא אנכי הראשונות דברות שתי בכלל(והן שאינן

בסוף כדאיתא הגבורה מפי שניתנו כיון משה לנו צוה ,)מכותמסכתתורה

המשכן"ול בבנין כשנצטוו בסיני לישראל שניתוספו שבת של אזהרות ,ח

מלאכה לעשות לא כללית אחת אזהרה אלא היתה לא אז באו,שעד ועתה

ל ל"במקומה כמנין מלאכה אבות מלאכות"ט להםשהרי,ט ניתוספו הכל בסך

מלאכה"ל איסורי .ח

להעירלעילשנתבארהמלפיאולם יש סיני שלפני מלאכה איסור בגדר

לפ"שאע ניתוספו אכן המנין מלאכה"שמבחינת איסורי מאחר,ח אך

וטו עמל מאיסור מלאכה איסור גדר נשתנה ללובסיני ,מלאכהאבותט"רח

שנפקע"א הרי הראשוןכ מלאכות"לתחתיווונכנסהאיסור היה,ט ולכאורה

להחשיב השינויראוי עצם את ליהזההגם והוי לבמנין של ,ט"תוספת

נרמז לוומדוע מ"רק באות מלאכה איסורי ל"ח ולא להציע.ט"ם ונראה

דרכו פי על אחרת יפותדרך הפנים .ארשיבופיכ,של



כריתות זיתישהאוכלשנינו:)יא(במסכת אחדשני בהעלם חלב

אחת חטאת אלא חייב שתים,אינו חייב אחד בהעלם ודם חלב האוכל .ואילו

ב זאת שבתלעומת מלאכותושהשאיתא:)סז(מסכת כמה ועשה שבת שהיום כח

אחד קרבן אלא חייב אלא,אינו שבת שהיום היודע ממנונעלשואילו ם

מסויימותש אותןאסורמלאכות ועשה ומלאכהות מלאכה כל על קרבן .חייב

אעאפואמבואר שבת עלשפ"דלגבי אלא עבר אחדלא כל,איסור תעשה לא

מלאכה,מלאכה כל על קרבן לחייב מלאכות חילוק של מיוחדת הלכה ישנה

מלאכ.)ע(שםובגמרא[.ומלאכה חילוק מנלןמבואר .]ות

מלאכותחילגדרבו האחרוניםוק חיים[דנו מרחשת)ה'סי(תוצאות

הויה]ועוד)יג'סי(א"ח מוחלקיםכאם כלהיינו,שמות חשובה מלאכה אושכל

ומלאכהעיבפנ מלאכה כל על מיוחד לאו נכתב וכאילו מלאכות,צמו שחילוק או

א אלאבשבת מוחלקיםינו גופין ששנינוכ,כעין ב(מו חמש):כריתות על שהבא

כ על חייב אחד בהעלם ואחתנדות אחת גזי,ל שהיא בשבתמיוחדתתובהכרתאו



לסיני אלוש פהבין

כיון מלאכות עלחילוק מלאכה מלאכהושבכל כל תעשה לא על שונה באופן ,בר

מחלקיןהויו תמחויין טו'עי(כעין :).כריתות

שיש האחרונים זומ"נוכתבו שד,בחקירה נאמר התראהאם בכל

למהמתרים לומר עוברהרותצריכים הוא עבירה שכ,איזו נאמר אם מלאכהוכן ל

בפנכתכאילונחשבת לאו עליה שבת,ע"ב במחלל שכשמתרים לומרהרי צריך

מלאכה איזו על עוברלו .הוא

ראשונים מחלוקת הוא זה שנדון האחרונים כתבו ד"רי'תוס.למעשה

שבת משום"ד.קלח(במסכת "כתב)ה כאילו: יצאת לחלק דהבערה כתיבכיון

דמי ומלאכה מלאכה אכל מזה,לאו זה חלוקין שהן ודם דחלב לאוין כמו והוו

דם משום הדם ועל חלב משום החלב על להתרות מלאכה,וצריך כל על וכך

הימדבריומבוארו".ומלאכה מלאכות שחילוק מוחלקיןילהדיא שמות 30.נו

מ ודם"ד:עבםש(י"רשאולם חלב דשבתשמשמע)ה מלאכות מתמחחילוק

עלה אתינן מוחלקין 31.גופין

ה30 בשלושת זו חקירה לתלות מקום יש בגמלכאורה שנזכרו לחילוקראמקורות

יומת(מלאכות מות יצאת,מחלליה לחלק מהנה,הבערה תוסד,)אחת משמע"רי'מלשון ד

כמ דאמרדקאי יצאתאן לחלק דאמרכ"וא,הבערה מהנהלמאן מאחת ואדילפינן

מוחלקיםמ שמות בגדר זה שאין יתכן יומת מות העיר.מחלליה שםהוכן חיים .תוצאות

לדועוד לתוסיש דפשיטא בהא דה"רי'ן מפורשתהד להיות צריכה איזודהיינו,תראה

דסנהדרין"פ(דמהירושלמי,עושהמלאכה שבתמשמע)ה מחלל שהוא בו להתרות דסגי

המלאכה"וא בשם מפורשת התראה תוס.צ שדברי נימא אי רק"רי'אולם אמורים ד

דאמרדבאליא יצאתמאן לחלק לומרהבערה דרשותליזאשהירושלמייש או,כהנך

ליהדס ע"אדבירא איסור איזה להתרות עליווצ וחייב אסור שהדבר לו כשמודיע וסגי בר

מלקות או .מיתה

נהא31 מציינים נוספות"חרונים זומ מהןבחקירה אחת לןקיידאהא.ונזכיר מא

יט( חטא.)כריתות במה לו שיוודע בעינן חטאת הרמבדלחיוב פ'הל(ם"כתב ב"שגגות

שמותיינדה)ג"ה בשני דוקא א,ו מוחלקין וגופין אחד בשם חטא"אבל גוף באיזה שידע .צ

שבת במלאכת הדין מה לעיין חטא,ויש מלאכה באיזו שידע בעינן שידעהאם שמספיק או

שבת ר)שםכריתות(ובמשנה.שחילל נאמר'קאמר חטא במה לו שיוודע דעד שהדין יוסי

אחת מלאכה מעין בעושה מלאכהגם איזו יודע השמיט"הרמבולםא,ואינו .זהדיןם

חינוךהו כר"שהרמבכתב)קכא'מצ(מנחת פסק שם"ורמעוןש'ם במשנה שזורי ,ש



השבת מצות פו

י ששמעתה ל"אעלומר על נצטוו שכבר סיני"פ קודם מלאכות מ"מ,ט

סיני של המושגבשבת מלאכותנתחדש תוס.חילוק לפי מיבעיא ל"דסד"רי'לא

ש היינו מלאכות מלאכהכדחילוק בפהיאל שקודםעצמוינכלאו לומר דאפשר

ל נאסרו באיסור"סיני מלאכות לאאחט דהיינו מלאכהד כל ובסיני,תעשה

נפרדיםחלקונ מרשאלא.לשמות שמשמע מה לפי מלאכות"אפילו שחילוק י

מוחלקים גופין כעין נאמר,הוא אם מלאכותשאו כחילוק מהוי ,חלקיןותמחויין

בסיני"י רק נתחדש זה שדבר החשיבה,ל עצמההתורהשאז בפני מלאכה .כל

זהל ממדועמובןפי תרומה'באות לנרמזושל דלפי,מלאכותח"רק

ח הוא סיני של בשבת שנתחדש מה מלאכותהאמור עשה,ילוק אילו שמקודם

אחדהט"לכלאת קרבן חייב היה אחד בהעלם חייב,מלאכות כלומעתה על

32.חתואחתא



שכתבנו היהמה סיני קודם מלאכה כתבכןכלליאיסורשאיסור

לבן"רמבה שביןהשגות ההבדל לגבי המצוות נחהספר בני שנצטוו מצוות

ישראל בני שנצטוו המצוות יד(ל"וז33,לבין שורש ")סוף עוד: לי ויש

וקושיא שאמרו,ספק ממה נו(והוא נח.)סנהדרין בני נצטוו מצוות .שבע

שמותדומפרש בשני אלא נאמר לא חטא במה לו שיוודע דעד הדין במלאכות,לדידהו ולא

שהן שבת אחדמשל מלאכהדהיינושם כל תעשה ברש.לא במ"אולם שם מבוארי שנה

ב מקרי וטחן ח.שמות'שקצר במרחשת סי"ועיין בזהשהג"י'א .אריך

דבלאוא32 לומר ל"ין משכחת לא תורההה מתן קודם מלאכות לאדעדייןחילוק

חטאת קרבן חיוב לונתחדש בפועל ניתוספו דבסיני ל"נמצא ולא קרבן חיובי ו"ט כ"אח

לדוכתה קושיא ה,הדרא דהרמז לומר דאלודיש שהתורהא חשיבותנתנהולא בסיני

א קרבן אלא סיני אחר חייב היה לא ומלאכה מלאכה לכל בהעלםכחדמיוחדת כולן שעשה

לל,אחד סיבה מהווה מלאכה איסור של החדשה שההגדרה יתיריםהחיוביםהח"נמצא

הקודמת הגדרה לפי להתחייב ראוי שהיה תוס.ממה מלשון דמשמע מה שדין"רי'ולפי ד

גחילוק תלוי התראה"מלאכות בדין נדל"י,כ גםיש מינה מיתהפקא עונש נימא(לגבי אי

שבת חילול על נענשין היו תורה מתן קודם ע,שגם לקמן"ראה בהתראה,)ז סגי סיני דקודם

לוכללית המלאכהאילו בשם התראה בעינן סיני .אחר

נתבאר33 הרמב)נח'עמ(כבר דברי ב"שיסוד שמצוות איס"ן הם כללייםנ מופיעורים

שמו,)תטז'מצ(החינוךפרבסגם מ"כמו).ט,ל(ר"ובמדרש את לעיל הזכרנו ה"כ א"גוש

שניתנול"יזהפ"עש בבלישראלשהמצוות כמצוות נחשבו להלן,נ"מרה עוד בזה .וראה



לסיני אלוש פזבין

אחת מצוה כולן העריות ענין מנו כולם,והנה אחתוהדינים ענין,מצוה וכן

כ זרה אחתועבודה מצוה לישראל,לו בה שוים שבית,והם מה בכל חייבים שהם

עליה ממיתין ישראל של שלהם.דין במצוות נח בני שהוזהרו בזה והנראה

בפרטים ולא בעריות,בכללות להם שנאמר משל,כלומר דרך איש,על איש כמו

האח ואל האם אל תקרבו לא בשרו שאר כל החבראל ואשת האם מן וימנה,ות

אחת מצוה זה מפני ומניעות,אותם לאוין בהן שריבה בישראל מאחר,אבל

רבות מצוות ימנו נפרד בלאו אחד כל על ".שהזהיר

הרמב במרה":ן"ומסיים ישראל נצטוו מצוות עשר שאמרו מה ,וכן

ודינין ואב וכיבוד שבת שלש להם הוסיף נח בני שנצטוו שם,שבע שםשנאמר

ומשפט חק עצמם,לו הם באזהרות אותם הזהיר כי שכללם,נאמר לומר ארצה

ודקדוקיהן בפרטיהן המצוות נתבארו ששם סיני הר אל שבאו עד והזהיר,להם

אחת עשה מצות בשבת לשבות במרה 34".אותם

הרמבמ שכ"לשון עשהתבן מצות בשבת לשבות במרה אותם והזהיר

לע שהתבאר כמו משמע יפותבשםליאחת מלאכה,הפנים איסור נהפך שבסיני

פרטיים לאיסורים מלאכות"לדהיינוכללי שגם.ט התבאר שלעיל איסורהאלא

לאו איסור היה סיני לפני שנהג הרמבאילוו,הכללי נאסרה"מלשון שלא מוכח ן

בעשהאזהמלאכהעליהם 35.אלא



אחתנצטוושבמרהן"הרמבדברי עשה מצות ,רובאטעוניםלשבות

שלמה טיבה ואשביתההמצותהיה עליהםז נאסר בדיוק אפשר.מה לכאורה

הרמבד34 מסותריםהללון"ברי הפסשכן,ורהלת'בפיש"את חקוקעל לו שם שם

שלאומשפט להרגילםכתב כדי בהן שיתעסקו תורה של פרשיות אלא במרה לישראל ניתנו

מ.במצוות ב"ועל להעירש יש לתורה בששפירושו סוגיות שבמרהס"מכמה אכןמשמע

מצוות בכמה במרהגדר(ש"מראהו.נצטוו שניתנו הרמבהמצוות ואילך'עמ,ן"לפי )קכד

ב הרמב"ולפמ.יםשונאופניםליישב שדעת שם בפ"ש עהן במחלוקת"ירושו שנויה ,ת

הרמב"י דדברי בסה"ל הרמב"ן דברי תקשי ולא תנאי כאידך אתיין אדידיה"מ דידיה .ן

למוא35 ענין זה שכתבין יוה זכיר"העונג על רק נצטוו שבמרה השבתט עלת ולא

שבמרה,תהשמיר היא כוונתו וכיונצטוודפשטות קידוש מצות איסורב"על על יולא

לואי,מלאכה עשה"הרמבפילו במצות במלאכה נאסרו .ן



השבת מצות פח

מן"הרמבשכתבמהכמוהיהאזשהצווילומר כג(שבתוןצותבבאור ,)כד,ויקרא

ביו":ל"וז מנוחה לנו להיות התורה מן שאינם"שנצטוינו מדברים אפילו ט

ולמלאלא,מלאכה והמתנות הפירות ולשקול התבואות למדוד היום כל שיטרח

למקום וממקום לבית מבית האבנים וגם הכלים ולפנות יין אמרה...החביות לכך

ומנוחה שביתה יום שיהיה שבתון טורח,תורה יום 36".לא

הרמב מלשון בשבתשכתבן"אולם לשבות במרה אותם והזהיר

אחת עשה לכאורהמצות להשמצותמודללניתן לאסור באה במרה ט"שביתה

מרה,מלאכות של שבת מצות בין הואלוההבדל סיני של שבת במרהשמצות

ל כל על אחתט"נצטוו כמצוה נתחדש,המלאכות מלאכותובסיני חילוק .ענין

לדוכן מדמה"דהרמבאמהייקיש לאיסורהעלויהצואתן במרה שבת

לבנ נחעריות שאר":ל"וז,קודםשהזכירי כל אל איש איש כמו משל דרך על

תקרבו לא האם,בשרו האם,אל מן האחות החבר,ואל מפני,ואשת אותם וימנה

אחת מצוה איסוריאותשהיינו".זה שנאם לבמעריות אחדכלליוויצבנ"רו

לישראל מצוותנאסרו לומרע.כמספר יש זו דרך נאסרואשרשהמלאכותל

אחדבמרה עלצמהעיבפנאחתכלנאסרובצווי בסיניהבצווי ל,שבת ט"והיינו

37.מלאכות



כתב "ן"הרמבעוד דיני: אלו ומשפט במכילתא אמרו בדינין אבל

חבלות ודיני קנסות ודיני אחת.אונסין אותם מנו אלו כל ענין,והנה להם ואין

אותם יכלול אחד ששם אלא אחת בבת המשפט,לכללם אלו.והוא המתקרב

ית שהוא מזה בצדקעלהויתברךהדעת לשפוט העםמרשנא,צוה את ושפטו

צדק כאשר,משפט אדם בני בין הנולדים מן ודבר דבר בכל לעשות הוא והצדק

לע36 הרמבםש)עב'עמ(ליעיין שלפי דשבתוןן"העלינו לאסורעשה בא אלאאינו

כזו"שעכיון,מתמשכתהטרח טרחה תכליתוי את היום ומנוחה,מאבד שבת .יום

שדאלא37 לעיין יש הא משום למאי כל נאסרו לא מקצתןהט"א אלא במרה ,מלאכות

מלבדומיא יותר לישראל שנאסרו נחדעריות נז'עי(ני הרמב.:)סנהדרין לשון ן"ומסתימת

לא ואלו נכללו מלאכות אלו להכריע אפשר אי .לכאורה



לסיני אלוש פטבין

אותנו יתעלה הוא אין,צוה אשר בכל בדבור והחלוקים הפרשיות על נחוש ולא

ל מוחלטת מניעה או ככה או ככה לעשות מוחלט צווי הפועלבהם מן השמר

אחת,הפלוני מצוה בחשבון הבאים הדינין כל יהיו כן ".ואם

הרמב נתקשה שמתחילה לומר נראה דבריו שהמכילתא"בבאור בכך ן

לעצמה אחת כל לנזיקין השייכות המצוות את אונסים,מונה קנסות,דיני

פרטיות,וחבלות מצוות ניתנו שבמרה משמע מזה דבריוו.אשר מסתפקבהמשך

הדיניםהן"מבהר הבשניתנואם אחיומרה שניתנו דינים לישראל"אותם כ

הדינים,פרדותנכמצוות כל נכנסו שבמרה ובסינימשפטהמצותתחתאלא

ה משפט של סוג שכל בפנונתחדש מצוה ושבת"כמו(ע"א עריות לגבי ,)ש

היתהאו לא דיניםשמא נחמצות צדקלבני לשפוט זומצוההיתהאלו,אלא

אתכו לישראלהמצוהפרטיללת ניתנו תורהאשר .במתן

שניתנהאומרן"הרמבשהעמל דינים שמצות הוא הדעת אל שהמתקרב

צדקב לשפוט היתה עשוקודם,מרה גם המשפט היה התורה דיני פסקי"ניתנו י

בהכרחדינים התורהשאינם שאי,דיני מהנםובלבד את נאמרסותרים שכבר

בסיימו"הרמבכוונתשזוונראה.במרה והחלוקים":ן הפרשיות על נחוש ולא

ככה,בדבור או ככה לעשות מוחלט צווי בהם אין אשר מוחלטת,בכל מניעה או

הפלוני הפועל מן 38".להשמר

שאל38 שבהנחה צדקבמרהא לשפוט כללי צווי אלא נאמר מהולא להבין הצווייש

אוה הרמבאליהםמוחלטתהמניעההמוחלט ל.ן"מתכוון כוונתו הושמא פסוקיםפשט

חז שקבלו מה בלי משפטים בפירושי"שבפרשת א.םהל חייביםפ"שאעכ"נמצא היו שלא

שבע תורה כללי לפי ע"מ,פ"לדון לדון צריכים היו פרשתהפ"מ של הפשוטה משמעות

להם שניתנה כמשפט,למשל.הדינים נחשב זה היה ממש עין תחת עין במרה דנים היו אם

אם,צדק פאבל לאדוניושנגחששורסקיםוהיו שקלים ארבעים השור בעל ישלם עבד

עי ביטלו בקרא המפורש שקלים שלשים הדינים"במקום מצות .ז

הרמב שכתב מה את שפירש שנראה שם אסתר במגילת ראיתי על"שוב נחוש ולא ן

וכו והחלוקים אחר'הפרשיות "ל"וז,באופן אם"שמ: אחת מצוה אלא למנותם לנו אין מ

ד באיזה יבא הפועללא מן להשמר מוחלטת מניעה או כך או כך לעשות מוחלט צווי ין

אחת,ההוא מצוה בחשבון הדינים כל יבואו זה בזולת הרמב."אבל שדברי הרי זה ן"לפי

מידי לא ותו המצוות מנין לחילוקי רק .מתייחסים



השבת מצות צ

בשבתמלאכהשאיסוריפותהפניםבשםלעילשהזכרנושמהז"לפנמצא

ל פי על בהכרח אינו סיני הר מעמד לפי"לפני אלא מלאכה אבות שמשמעט מה

אדם עם,לבני אחד בקנה שניתנועולה הדינים לגבי שנתבאר שמצות,מרהבמה

ע דוקא היתה לא אותו"המשפט לדייני נראה שהיה כפי אלא התורה דיני פ

39.הדור



הרמ"בשו נחמסתפק)י'סי(א"ת בני של הדינים מצות האם,לגבי

עהםייביםח שיכולים"לדון או תורה דיני להםהםפ הנראה כפי מדברי.לדון

תלויא"הרמ זה שנדון אמוראייוצא סנהדריןבמחלוקת במסכת שם,:)נו(ם

דנחלקו ויצו בפסוק מילה ב(אלקים'מאיזו נצטוו"שבילפינן)טז,בראשית נ

הדינים מ,על או ויצו מהמילה דיל,אלקיםהמילההאם מדמאן איף לקיםהמילה

ע לשפוט חייבים שהם תורה"סובר דיני מ,פ דיליף סהמילהומאן ש"ויצו איןל

משפטימנהגאתלשמוראלאחייביםהם ולדון 40.צדקהמדינה

שגםשנתהמילפו דן"הרמבבאר גונאן שניתנהכהאי דינים מצות לגבי

שאותו"י,מרהב י"הרמבשלספקל הלםגהיהן שנצטווגבי בדינים 41,נ"עליהם

שניתנהב39 לאחר שאף פשוט הדבר דינים מצות לגבי שהרי הדברים בין לחלק יש רם

המושגמצ אבד לא תורה של דינים צדקמות אינם,שפט דינים של השונות שהמצוות ויתכן

ל להגיע אמצעים צדקמאלא אלאאם,מאידך.שפט אסרה לא סיני שלפני שבת מצות

וטורח עמל ל,מלאכת איסור גדרי משתייכים היכן עד לברר זה"יש למושג מלאכות .ט

הרמבשפ"ואע התורה"לפי שהזהירה מצאנו וטורחאופןבן עמל על מקוםמ,מיוחד כל

שייכאבותט"שליתכן אחרותמלאכה למושג .במקצת

סופר"שוע"ע40 חתם סי"ח(ת שאלה,)יד'ו ב(העמק השיעורים,)שאילתא קונטרסי

ר"להרה זצ'ג גוסטמאן יב"ב(ל"ישראל שיעור לפ"ותו)מ במילואים ).א'סי(משפטים'ש

הרמבה41 מדברי דמשמע שניתנון"א בבשהמצוות מצוות בגדר היו לכך,נ"מרה יש

בהמשך בהן נדון אשר נוספות אריספרבו.השלכות פס(הגור אתבאר)שלח'וף זו דרך על

שבין בהשבתעלצוויהההבדל במרהשניתן שניתן הצווי שםאלושלבין ניתנהאשר

ודקדוקיה פרטותיה עם עמ(השבת לעיל הגו.)נז'וראה ש"אולם עפא כתב שהמצוות"ם ז

תורהבשניתנו של מצוה שם עליהם היה לא הרמבדבר,מרה בלשון נזכר לא .ן"אשר

הרמבכמו בדברי מצינו לא אלוש"כן של לשבת התייחסות דלא,ן משמע לשונו ומסתימת

מצות אלאהניתנה ודקדוקיה פרטותיה עם .סיניבשבת
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הרמב אהדדי"שהרי להו מדמה נוטה42.ן דבריו שבסוף לומרן"הרמבוכיון

צדק לשפוט כללי צווי אלא כאן לומר,שאין יש הדיןדהממילא לגביוא

בנעליהםדיניםה נחנצטוו 43.י



ד שבתאיברא במסכת דבשבהשרבא:)פז(מדאמרינן נסעותסובר

ס לסיני ד"מרפידים תחומיןעדייןל דאיסור מוכח תחומין איסור על נצטוו לא

סיני של בשבת ועוד.נתחדש היינואיהדכתבו'תוסד,זאת לאו תחוםתחומין

דעות,שבת לרוב מדרבנן אלא ר,שאינו הוצאה"אלא מלאכת והר"והרמב.ל ן"ן

ד"והריטב הוסיפו ראףא דאול"דסע"לפי הדתחומין בלאו ל"צכירייתא

הוצאה על נצטוו לא כך במרה אתחומין נצטוו שלא תקשי"דאל,שכשם כ

כליהם מוליכין היו אפקדוהרבאשלפיאפואנמצא.היאך לא דבמרה סובר

סיני של בשבת רק נתחדשה הוצאה מלאכת שגם בהכרח .אתחומין

שה כתמלאילפינן:)יז(עירוביןמסכתדבהקשו)שם(ראשוניםאלא

השביעי ביום ממקומו איש יצא אל מהפסוק המןאשרהוצאה בפרשת ,נאמר

כןוא באלושם שכבר הוצאההרי להם למא,נאסרה יקשה דיליףןוכן

זה מפסוק תחומין ליות.איסור דצריך לדומררצו קרא מתהאי תורהאחר ן

שנכתב אלא המןבמקומונאמר 44.בפרשת

שנתבאראו42 מה לפי נ)38'הע(לעיללם ישראליתנושבמרה בליהדינילבני תורה

גמור דמיון זה אין ש,פירושיהם לא חדשאם דבר בנאמר ע"שגם לדון מצווים פשוטי"נ פ

מש שבפרשת .טיםפהמקראות

מוי43 להעיר שכתבש שנצטוו)יג,לדבראשית(ן"הרמבמה הדינים מצות בבאור

נח "ל"וז,בני וש: ועושק ואונאה גנבה בדיני אותן צוה השומריםאבל ודיני שכיר כר

בהן וכיוצא וממכר מקח ודיני ולוה מלוה ודיני בחבירו וחובל נזיקין ואבות ומפתה ,ואונס

ישראל שנצטוו הדינים הרמבמ".כענין לשון משמע"פשטות ענ"שבן לדון פ"מצווים

התורה דבריוע"צהדברו,חוקי בבאור שכתבנו מה .מ"בסהלפי

להז"עפ44 מפרשיםתבושכהמלעקשותיש יעב(כמה שם"הגהות דשבת בסוגיא ץ

אריהוגו תוסאתלתרץ)בשלח'פר שבתנדועמ,'קושיית בשם המן של השבת קראת



השבת מצות צב



כתבו לומרדי)שם(הראשוניםעוד אכןש מלאכה שהיא הוצאה דעל

במרה הגמ,נצטוו דנקטה וראותחומין כפשוטו כמהיא דאמראתיא תחומיןאן

דקשיאאו,דאורייתא צלןהא עמהם כליהם מוליכין היו את"היאך שטענו ל

בידיהם הוציאום ולא בהמתם על זלע.המשא ד"דלמהראשוניםהסיקוהפי

הש אתחומין אפקדו לא בהמתו"במרה אחר דמחמר לאו על אפקדו דלא ,ה

איסור אלא אינם ומחמר דתחומין איסורים,לאויכיון על אלא הוזהרו לא ובמרה

כרת בהם .שיש

דעכפואאמבואר ראשונים הני מ"לפי לחד נצטוו"פ לא ישראלד בני

איסורי על תורה מתן ומיתהםקודם כרת בהן אפילוו,תחומיןומרמחכמו,שאין

דאורייתאהסוברע"לר 45.שתחומין

ד ממנואיברא אשר כלמדיןהפסוק מחמר נוספיםאללואיסור ,יסורים

ה(כדכתיב ואמתך)יג,דברים ועבדך ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא

בשעריך אשר וגרך בהמתך וכל וחמרך פיאו.ושורך על עצמושף העבד

שלא מלאכהמוזהר ישנהמ,בשבתלעשות מקום למנעוגםמצוהכל לאדון

מלאכה תושבאיוה.מלעשות גר דהוא במכילתא פירשו בארווהראשונים,גר

במרה השבת על נצטוו כבר אם התחדש,ראשונה שבאלוש משום הוא יאיסורושהטעם

והוצאה מפורש.תחומין נתחדשותחומיןידאיסור'בתוסכאןהרי בסיניבמרהוהוצאה או

באלושו מוכחו.לא דאלוש'מהגמגםכך בשבת ולא דמרה בשבת דאמוראי פלוגתא .דתלי

הערנואכן כךכבר ההבדלים)לה'עמ(לילעעל לאלוששלגבי מרה עודע[.בין קמןליין

במרהגדר שניתנו הרמבהמצוות .]קלד'עמ,ן"לפי

יםספרב45 סי"ח(אפיקי בהגהה'ב ח ענף הרמבאתןימצי)ד מסבן"דברי שבת'ריש

להוצאה קראי תרי דבעינן איש',דהא יצא במחנה'ו'ממקומואל קול משוםיינה',ויעבירו ו

גרידא לאו אלא שמעינן לא קמא ומחמר,דמקרא דתחומין קראו,דומיא איצטריך להכי

ומיתה כרת לחייב מלאכתאחרינא ל"עפ.הוצאהעל דיש ים האפיקי כתב דגםומרז

במרהאהוצ נצטוו לא ממחמר,אה עדיפא ולא מלאכה בכלל היתה לא שעה שבאותה .כיון

נתחדשאולם לא מלאכות בשאר שגם לקמן שיבואר מה לפי דבריו על לפקפק כרתויש

אלא ומיתה"וא,סיניבומיתה כרת חיוב בהן שנתחדש מלאכות אשאר במרה שנצטוו כמו כ

תורה מתן ע"ה,לאחר שגם אהוצאה שנצטוו מיתהה חיוב נתחדש .ליה
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מותרג"דאע עצמו לעשותשהוא חייב נצטו"מ,מלאכהואף יעשהינמ שלא ו

עבורנוהגר כרת.מלאכה חיוב אין אלה ובאיסורים הםומאחר שגם לאהרי

בשבת אלא 46.סינידנתחדשו

פנים כל הראשוניםעל שבתמבוארמדברי מלאכות כל לפנינצטוושעל

ואףמת תורה זהוכ,אהוצאהן במל בגמראשהנכלל אפקודאמרו היינו,אשבת

כל מלאכעל כרתהאיסורי בהן פשיטא[47.שיש הואדהא האמור כדעתשכל לא

יו והעונג יפות ה"הפנים דלא דסברי לוט על מלאכות"זהרו בט ].סינילואםקודם



בחומרות עסקנו כאן בעד סינישנתחדשו של שבת לדון,דיני נבוא עתה

סיני של בשבת גםהאם אזהתחדשו עד נהגו שלא שבת בהלכות .קולות

מיוחדיםישנםבשבת,ידועכ מהפטורים מחשבת'נלמדים מתעסק',מלאכת ,כגון

לגופה צריכה שאינה מתכוין,לקלמק,מלאכה שאינו מפטוריםמהכ.ועודדבר

דיניאמנםאלה בכל מתכוין,התורהקיימים שאינו ודבר מתעסק אולם,כגון

מקומות'מתוס מא(בכמה לד,:שבת ישנןמבואר:)יומא אלה שבפטורים

שבת להלכות מיוחדות מחשבת,השלכות דמלאכת הכתוב גזירת יותר,מחמת

התורהאשרמ נהגוהלעייןישמעתה.לכל אלה פטורים שלפניכבראם בשבת

בסיניהדיבור אלא נתחדשו שלא .או

דבחיי46 לציין פז(ס"חת'ש הראשונים.)שבת דברי על מחמר,הקשה דאיסור דכיון

כתיב שניות לקדשו,בדברות השבת יום את שמור בפסוק דמרה הצווי נרמז מיניה ולעיל

ה צוך במרה,אלקיך'כאשר עליה שנצטוו השבת מצות בכלל הוא מחמר דאיסור .משמע

מצפה47 בשבת)שם(איתןבהגהות אהליהם את סתרו היאך ע,הקשה סותר הוי לוהא

במקומומנת לעיל,לבנות ה):לא(כדאיתא פי על דכתיב ע'דכיון כסותר לבנות"יחנו מ

דמי עיהושעהפניאףו.במקומו כן דעשו ותירץ בזה שינוי"עמד עיוןודבריו.י ,צריכים

שעדייןופהלגיכהרצינהשאלאכהמעלפטורהדכתב):מו(לעילד כיון במרה נאמר לא

מ מלאכת המושג התחדש בסמוך(שבתחלא ה"וא,)ראה הדיןכ שייךוא פטורהדלא

מלאכה בשינויתשנעשעל יואכן.ה העונג עלשכתבט"לפי אלא נצטוו לא דבמרה

השבתזכיר מאלת לפי.ידיקשה לעייןאולם יש יפות אלכאורהשהרי,הפנים להסתירת

בהכמלא שיש לאוסרההיאעמלה מקום .ויש
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יהושעכתב):מו(שבתבמסכת היכא"ד(הפני דכל שלא)ה זמן דכל

עלנצטוו ישראל צריכהבני שאינה מלאכה בין חילוק היה לא המשכן בנין

לגופה הצריכה למלאכה קייהריש,לגופה היה לא מחשבת מלאכת .םהמושג

ר"עפ[ דאף לחדש יצא שוסהש"ז פטורעלבר לגופה צריכה שאינה ,מלאכה

ומחטאתאלארופטהיןא גזיה,ממיתה מהניא זה מחשבתדכ"שלענין ,מלאכת

איסור מידי נפיקאבל לא מלאכה כל תעשה יו,לא דמלאכת שנצטוו"דומיא ט

שאסור דמשמע בהם יעשה לא מלאכה כל בלשון לכם הזה החודש בפרשת

ענין זהךא.בכל מכל חזר דבריו ].בסוף

חמדהספרבאולם עמ'פ(כלי על)צה'בשלח יהושעדבריהשיג ,הפני

"וכתב במתן: עוד בוריה על שבת בדיני נצטוו שלא לומר קשה הענין בעיקר אך

לתוה,תורה הראשי יסוד שהוא שבודאי.ק"כיון אומר הייתי דמסתפינא ולולא

תורה במתן השרתשנ,ישראל כמלאכי לגמרי דיבור,זדככו כל כששמעו בודאי

הקב מפי בו"ודיבור שכלול מה הכל הבינו ל,ה מלאכה"וכששמעו כל כיון,ת

הגמ דהוכיח כמו מלאכה בכלל מהביא'דהוצאה העם דויכלא בודאי,מקרא

התוה כוונת בוריה"השיגו על אפי,ק דקיים אבינו אברהם תחומין'כמו עירובי

תבשילי התוה,ןאו דיני כל השיג קדשו דברוח כןוא.ק"היינו עתה"מכ,ם ש

ל הדיבור מפי בפירוש הכל"כששמעו שהשיגו בודאי מלאכה כל שהוא,ת מה

השביתה מחובת שהוא ומה דמלאכה האיסור אנו.בכלל שצריכין מה וכל

בכלל,למקראות והמה בשבת נאסרו אלה דכל נשמע מהיכן לנו לגלות היינו

שצ הקבמלאכה עליהן הדברות"וה בעשרת שעמדו,ה הדור שבאותו ישראל אבל

זה לכל צריכים היו לא סיני הר הדיבור,על את כששמעו מיד זה השיגו שהם

שבת הפרטים.דשמירת בכל כהלכה השבת את שמרו שמיד בעיני ספק אין ,ולכן

ותולדות מלאכה,דאבות אינה ומה מלאכה היא מה הדינים ".וכל

ש שלתהשגכיון חמדהו יהושעעלהכלי שכתבהפני מה על רק היא

את כלל לא הדברות בעשרת הכתוב מלאכה כל תעשה לא שהאיסור דיתכן

הנלמד דותההלכות מחשבתמהכלל לומר,מלאכת הפניש של דרכו יהושעלפי י

מקוםדמ מחשבתכל מלאכת פטורי נהגו לא מרה של שבת היה,במצות ולא

מחשב מלאכת בין כזוחילוק שאינה למלאכה לפ.ת זהנמצא עלי שהצווי

בסיני מהצווי חמור היה תורה מתן קודם תורהבכךהשבת מתן שקודם
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המלאכ אופןונאסרו בכל מלאכה,ת גם והיינו לגופה צריכה העושהשאינה

וכיו יד בוכלאחר עליהםרקו,צא שפטורים נתחדש .בסיני



חמדה הכלי כתב "עוד על: במרה נצטוו אם טובא מגמגם לבי ובאמת

התולדות עם מלאכות.המלאכות באבות אלא נצטוו לא דבמרה נראה ,ומסברא

ואילך תורה ממתן אלא נצטוו לא ".והתולדות

ד הא ללכאורה במרההבעלפשיטא נצטוו לא התולדות שעל חמדה כלי

משוםה ע(פסוקמילפינןתולדותדוא שבת במסכת מאחת:כדדרשינן ועשה

תולדות,מהנה מהנה אבות תולדותהיינו,)הנה לאשמעינן קרא מדאיצטריך

היא דפשיטא מילתא דלאו המלאכותמכלל תולדות את גם איןוממילא,לאסור

ולא חידושו אלא בו אלאהלך תולדות על תורהבוזהרו .מתן

א לא הא משום דאי דברישיאלא קמסכתריא השיטהכתבמאבבא

המהרמקובצת כ"בשם קראדדהאץ"י טפילאשמעינןאיצטריך דשבת תולדות

דנזיקיןותולדמ משום,ת מדנסמכה"דהיינו תולדות ממעטינן הוה קרא לאו אי

חשיבי הוו דלא מלאכות שאר דממעטינן היכי כי המשכן למלאכת שבת ".פרשת

אמ כןשמע ללמודשם אפשר דנסמכהדשבתתולדותגםהיה לאו אי מסברא

המשכןלשבת אלשכיון,מילאמ.מלאכת פרשיות מתןוסמיכות לאחר אלא אינה

ש"י,תורה עלהצוול גםי כלל תורה מתן קודם 48.המלאכותתולדותאתהשבת

מ חמדה דבריהכלי את גם שזכיר פענח דהצפנת רכתב ישמעאל'לפי

מועדשסובר באהל ופרטות בסיני נאמרו ו'עי(דכללות במ:)חגיגה נצטוו תןלא

מלאכה אבות על אלא המשכןהועל,תורה הקמת לאחר אלא נצטוו לא .תולדות

חמדהאולם הכלי השיג דבריו על בכל":וכתב,גם נצטוו בודאי תורה דבמתן

שבת מלאכות השי,פרטי במאמר האמיתי המכוון השיגו דישראל לא"כיון ת

מלאכה כל הכל,תעשה על הוזהרו ממילא ".הרי

נזר"בשואףו48 אבני סי"או(ת ס'ח טז"רכו א)כב,יז,ק קראמאידן איצטריך

תולדות מסבראהו,לאשמעינן תולדות לאסור ראוי היה ימים(.אם חמדת בספר עוד ועיין

הרה ר"לידידי שליט'ג זקס .)נה-נ'עמ,א"יונתן



השבת מצות צו



לעיל שכתבאת)פז'עמ(הזכרנו בס"הרמבמה יד(צוותהמפרן )שורש

ישראל"הקבהזהירשבמרה בני את אחתה עשה מצות בשבת ,לשבות

השבת את לשמור ישראל בני נצטוו שבמרה מדבריו בומבואר עשהרק .מצות

ז סיניהלפי של בשבת נוסף חידוש שישנו אז,הרי נאסרהשעד לא

ב במצותהמלאכה רק נאסרה,עשהשבת ואילך תעשהגםומשם .בלא

דילפינןו בשבתהא ואפיה בשול תאפומדאיסור אשר את המן בפרשת כתיב

קרא,אפו עשההאי מכלל הבא לאו אלא לןוקיי,אינו עשהמא מכלל הבא דלאו

כעשה .דינו

ש השביעיהמאלא ביום ממקומו איש יצא אל הואהכתוב,פסוק אף

המ תקשי,ןבפרשת אכתי תורההויד,לכאורה מתן קודם גם גורהאכן[.לאו

דמה)בשלח'פ(הארי טעמאנקט ראשונהיחשאי כשבת אלוש של שבת .בא

לעיל בדבריו,)חל'עמ(ועיין הארכנו ].שם

לו סיניכ"דאעפומריש עלאזהרת סיניהאזהרהעדיפה לאו,שלפני

מ תחומין איסור דיליף למאן קרהמיבעיא ואי שכ"אא מלאכותהט"לכלנמצא

נאסר אלאבולא למאלא,סיניבלאו דאמראפילו יז(אן זה:)עירובין שמפסוק

אכתילמדים הוצאה אלאהאאיסור לאו אשכחנא ,אחתבמלאכהלא

בעשה מלאכות קיימיואינך כל,גרידא על לאו נתחדש .כולןמלאכותהובסיני

לפ ניחא מ)אתחומיןה"ד:פזשבת('תוסתבושכהמיוביותר להאי ד"דאפילו

הוזהרו אלאעללא תורהבהוצאה פסוק,מתן נכתב אלאזהולא המן בפרשת

דמן למילי דשייך .משום

ה,לעילהזכרנווכבר לאלושלגבי מרה שבין ,)לט'עמ(הבדלים

בעשה רק ולא בלאו גם שבת שמירת על נצטוו שבמרה משמע שבת ,דמזמירות

שם הואבזמר(וכנאמר קודש שבת יום במילים נצטוו)הפותח במרה חוקותיה

.באזהרה

שליט"והג קאהן דוד חוספרב(א"ר כפי עמ"משאת כתב)קכו'א

נצטוו השבתשבמרה שמירת על בעשהישראל ולא בלאו היאו.רק הוכחתו

הפסוק ילפינןדשהרי ישראלש:)פז(שבתסכתבממיניה נצטוו השבתבמרה על



לסיני אלוש צזבין

י את שמור ההוא צוך כאשר לקדשו השבת תעשהו,אלוקיך'ום לא היינו .שמירה

היהנמצא במרה השבתעלשהצווי זכירות"בלשמירת על נצטוו תהבסיני

49.בעשה



סיני שלפני להציע יש הבוקרהשבתעוד עד ונמשכה ביום התחילה

סיני,למחרתש של הכתמשנולילהבמתחילההשבתשנתחדשובשבת לילהעד

50.שלמחרת

רמז סינילכךכעין בבוקרהשבתשלפני המןישנוהתחילה בפרשת

מופיעה היוםהשם פעמסמילה לה,היוםאכלוהו,םמיפר היום שבת ',כי

בשדה תמצאהו לא השביעי,היום ביום העם עזרא.ועודוישבתו והאבן

שאתלדחותהאריך)כה,טזשמות( שמצותמשמעשמהפסוקיםניםהמירואממה

ביוםה מתחילה לדורות "ל"וז,שבת זה: בעבור השתבשו אמונה חסרי רבים

אחריו,הפסוק הבא והלילה השבת יום לשמור אדם חייב כי א,ואמרו משה מרכי

מחר,שעברהלילהולא',לההיוםשבתכי אמר נכונה...)כג,טז(גם דברו כי,ולא

כ רק לישראל דבר לא לךמשה הזכרתי כאשר מנהגם ערלים,נגד ארצות מנהג כי

וענינם ובנינם ובמלבושם במאכלם ישראל ארץ כמנהג שיאפה,אינם מנהג אין כי

לעשות ולא ובחורף בקיץ יבשל או ביוםאדם רק מחר,מלאכה אמר כן ."על

המבואראולם ש"ילפי הל הפסוק שבאותההיינו,כפשוטואכןאיכוונת

השבת היתה עדימתחשעה ונמשכת ביום שלאחריוהלה מכאןלילה ולאחר

שלמחרת הלילה על ונמשכת בלילה מתחילה שהשבת 51.נתחדש

כמדברי49 דלא הם אלו העונ"ם יוש זכט"ג על נצטוו השבתרישבמרה עלות הצווי

אלאתהשמיר נאמר עמ(סיניבלא לעיל .)פא'ראה

צלר50 קטז(ח"אה ועכ"ד:פסחים ר)פ"ה בדעת הגלילי"שבאר בפסחי חמץ שאיסור

אחדלחמצרים י,יום יום ט"היינו וליל אחר,ו"ד הולך הלילה היה תורה מתן קודם שהרי

שלמה.היום לפ(ובתורה סי'מילואים בזה)טו'בשלח ליעקבייןוע.האריך אמת בספר

זצ"להג קמנצקי יעקב יב(ל"ר .בזהתבשכהמ)י,שמות

לאלוש(עילל51 מרה שיהא)מ'עמ,בין נתחדש שבאלוש מפרשים כמה דעת הזכרנו

הלילה אחר הולך שבתהיום שבפ.לגבי הפסוקים דקדוק כהמן'אולם יותר .כאןש"ממורה



השבת מצות צח

בס זו הצעה כפיפרמצאתי בכךאריךהכןו52,)מד-מג'עמב"ח(משאת

יצחקפרבס בפ(מאמרי והיצירה'מאמרים לאופערלהבריאה יצחק )א"תשנ,הרב

השלמה שבת שלדעתו,בקונטרס נתחדשאלא אלאהלא יוהדבר ומתן"אחר כ

שניות .לוחות



א(רבהמדרשב "איתא)יח,דברים ר: כוכבים"ואמר עובד חנינא בר י

מיתה חייב המילה את עליו קבל שלא עד השבת את נצטוו,ולמה.ששמר שלא

מי.עליה חייב השבת את ששמר כוכבים עובד לומר ראית בר"א,תהומה חייא ר

א זה"אבא עם זה ומסיחין יושבין ומטרונה מלך שבעולם בנוהג יוחנן שבא,ר מי

מיתה חייב אינו ביניהם עצמו הקב,ומכניס ובין ישראל בין הזו השבת ה"כך

ישראל בני ובין ביני ביניהם,שנאמר עצמו ומכניס שבא כוכבים עובד כל לפיכך

מית חייב לימול עליו קבל שלא ."העד

שהמדרשמ לבנימבואר שביתה המיוחדחמתמהואנחאיסור תהקרבה

בין לכנס"קבהשישנה ישראלה השבתת במצות בטוי לידי באה .אשר

לישראלפשיטאוהא השבת שניתנה קודם שייך היה לא זה שכלאלא.שכל

המדרש דברי לפי דוקא הוא דברי,האמור לפי באך :)נח(סנהדריןמסכתהגמרא

הכיליכא שבילפינןדהתם,למימר לגויתיאיסור ולילההמה ויום פסוק

ישבותו ישראל,לא בני ובין ביני הפסוק כלל נזכר משמעו,ולא מזה

כברהאיסורש נחהתחיל לישראל53מימות שניתנה השבת במצות תלוי .ולא

מציין52 הוא בחינתתבשכהמאתשם של התגלותה ששעת יעבץ ברכת בספרו

תורה מתן לפני סיון לחודש ברביעי היתה הלילה אחר הולך שהיום בוקר ויהי ערב .ויהי

פסח"וע של להגדה יעבץ שמחת בפירושו ב).קסד'עמ(ע לסוגיא קשור זה שבתמסכתענין

זרעל:)פז( שכבת פליטת חשש ד,גבי מדעתוולהא אחד יום משה חתם.הוסיף דרשות ראה

עמ"ח(סופר ל)רפד'ב שםמסכתובחידושיו .שבת

יפות)עא'עמ(עיללעיין53 הפנים לגישת למצואשם,בקשר הזמןאתחקרנו

ששבת גוי איסור פקע ישראלשבו בני הגמלגבי שיטת סופר.ראלפי שהחתם לציין ויש

פז"עה( לשבת ובליקוטים ש:)ת איסורכתב ישראל בבני נוהג היה תורה מתן שעת עד

ששבת עפ.גוי מ"ובאר דלחד הא במרה"ז אתחומין אפקדו לא חוץ,ד שיצאו כדי היינו

ששבת גוי בכלל יהיו ולא ח"הו(לתחום השרון חבצלת בספר עמ"ד .)רעז'ב



לסיני אלוש צטבין

השבוע באמצע אף הוא שלם יום לשבות נח לבני שהאיסור שם מבואר ,עוד

ל מזהובמדרש דבר זכרו א.א בשבת"מוכח נח לבני שביתה שאיסור מהגמרא כ

אחרים מטעמים אלא במדרש המבואר מהטעם לא 54.הוא

המדרש מתיולפי לעיין איסוריחהתיש נחל לבני ,במרההאם,שביתה

לראשונה השבת ניתנה באלוש,שם השבת,או מעלת לישראל נתגלתה שם

המן לירידת שמאא,בקשר התורהעםבסיניו המדרששכיוןלכאורה.קבלת

איסור את לגויתישבהמסמיך שבפרשתה ישראל בני ובין ביני הפסוק על

תשא סיני,כי של שבשבת האיסורמשמע 55.החל

בבולםא כה"שמו(בשלחשתפרמדרש זההס)טז,ר איסור לעמיכו

הה כי ראו השבת'פסוק לכם המןרשאנתן שאיסור,בפרשת משמע ומכך

לבשב תורה"יתה מתן לאחר ולא באלוש כבר החל "המדרשל"וז,נ נתן: ומהו

כוכבים,לכם לעובדי ולא נתנה אמרו.לכם כוכבים,מכאן מעובדי יבואו אם

השבת את וכו,וישמרו שכר מקבלים שאין דיים לא,'לא ולילה ויום שנאמר

וגו,ישבותו ישראל בני ובין ביני אומר הוא יוש,'וכן למלך ומטרונאמשל ב

כנגדו חייב,יושבת ביניהם 56."העובר



טבא מרגניתא והברכותומצאתי התפילות פירוש מבאר,בספר שם

ב יהודה ש"רבינו יקר לר בשבת שביתה נרמזאיסור נקראתגוי שהשבת בכך

ש"בבענין(לקמן54 אחת)ואילךקמה'עמ,שבתנ כל לפי האיסור טעם את בארנו

מהןמה הנובעות וההשלכות למ.דרכים שם התייחסנו כן הרמב"כמו ש"ש נחבם ן

דת חידוש כעין הוי בשבת תורה,השובת מתן לאחר אלא האיסור נהג דלא משמע זה .ולפי

שבת ישמרו שאם מחשש נח לבני נאסרה בשבת שהשביתה המאירי דברי את הזכרנו וכן

איסורי לעבור אחריהם ויטעו כיהודים .תורהיחשבום

ראה55 שניה שנה של הכיפורים יום לאחר רק או סיני הר במעמד מיד נהג אם ולענין

לעיל"מ לאלוש(ש מרה .)21'הע,מג'עמ,בין

לע"מעיין56 לאלוש(ליש מרה הגרי)מ'עמ,בין שבאלוש"בשם אמת והשפת ז

שבתהנתחדש של טובה מתנה שהערנו,בחינת הרמבשםומה נב"מדברי במורה .וכיםם



השבת מצות ק

ל ישראלנחלה היוםבני ובקידוש שבת בתפילות ה,וכנאמר אלקינו'והנחילנו

קדשך שבת וברצון הנחילנו,באהבה וברצון באהבה קדשו קדשך,ושבת ושבת

הנחלתנו וברצון .באהבה

שבת של יוצר לתפילת וקובעובפירושו דידן לנידון מתייחס הוא

נחלהש אלאבחינת נתחדשה תורהללא מתן הנאמר"עפ.אחר את מבאר הוא ז

יוצר,בתפילה מלך לאל יתנו וגדולה יקר ישראלשבח לעמו מנוחה המנחיל כל

קודשבקדושתו שבת כל"):קד'עמ(כדלהלן,ביום יוצר מלך ,תחילה–לאל

קודש"ואח שבת ביום ישראל לעמו מנוחה מנחיל מתנה.כ היה כי,מתחילה ראו

השבת לכם השבת,נתן את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו שאמר כיון אבל

עולם[לדורותם ובי]ברית לעולםביני היא אות ישראל בני ושמרו,ן שאמר כיון

מיתה חייב ששבת גוי כך ומתוך לדורותם ואמר ישראל על,בני מיתה חייב ואינו

גוי כשהוא יעשה אם אחרת מצוה השבת,שום את ישראל בני ושמרו אמר ולכך

העולם אומות יכול,ולא אחד שאין גמורה בנחלה השבת את לנו שהנחיל מכלל

בנח חבירולנגוע של נחלה,לה לנו אינן מצוות שאר יכול,אבל גוי שכל כיון

שבת.לעשותה בתפילת מיד)ש(ולכך עשרה לשמנה מעריב בין אומרים אנו

ושמרו של ה,פסוק והנחילנו התפילה בתוך לומר צריכים שאנו אלקינו'לפי

קדשך שבת וברצון ".באהבה

ב יהודה רבינו עמוקים"דברי ספק ללא הם יקר ברומויםמניר ועומדים

עולם של,של שבשבת מדבריו נראה קצהו אפס נתעלתהאולם ,השבתסיני

נקראהמאשר נהייתהמתנהתחילה ואילך ומכאן ישראלנחלתבעלמא ,עם

ועושים מצווים כאינם אפילו לשבות נח לבני נאסר .ולכן

דבר שלנוומדי המיוחדת בבשיטתו יהודה יקר"רבינו גור יבענין

שבתנששבת של שחרית בתפילת הנאמר לנוסח המחודש פירושו את עוד ,זכיר

ה נתתו פסילים'ולא לעובדי מלכנו הנחלתו ולא הארצות לגויי הוא,אלוקינו בו

נחלה ולשון הארצות לגויי מתנה לשון התפילה מייסדי ייחסו מדוע מבאר

פסילים "קו'עמ(ל"וז.לעובדי נתתו): ולא לפרש יש הארצותועוד ל"ר,לגויי

את שומרים אם בנחלה נוגעים אינם ודאי פסילים עובדי שאינן תושב גרי גויים

ואע,השבת פסילים עובדי שאינן מצוות"כיון שאר מעולם מאהבה קבלו שלא ,פ
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מ להם"אבל נתנו לא כי"ר,מ ראו בכלל אינם השבת]'ה[ל לכם ,נתן

כמי אלא ועושה כמצווה שכר מקבלים ועושהשאינן מצווה הנחלתו.שאינו ולא

פסילים לעובדי מיתה,מלכנו חייבים יהיו בנחלה יגעו שהם,שאם זמן כל

פסילים ."עובדים

גריילגוי,כלומר שהם עהיינו,יםתושבםהארצות עובדי ,ז"שאינם

נ,בשבתלשבותאיסוראין שלא להםיאלא פסיליםכ"משא.תנה ,עובדי

שאיןכיון,כךעלנהרגיםואףבשבתהשביתההםעליאסורה,ז"עהעובדים

ישראל,נחלתםהשבת לעם המיוחדת זו בנחלה פגיעה מהווה בשבת 57.ושביתתם

א חדש"למדנו דבר מדבריו הוא"שאע,כ גוי תושב שגר נאסר"מ,פ אינו מ

שמירתה על שכר מקבל ואף שבת 58.בשמירת



שב לומר יש שבתעוד חילול על העונש התחדש הפעםשהרי,סיני

תורה מתן לאחר היא העונש נזכר אשר תשא'בפכדכתיב,הראשונה :)יד,לא(כי

זצבאר)נח'עמב"ח(שלוםנתיבותספרבו57 מסלונים נחלהל"הרבי המושגים את

אחרהואז"ולפ,מנחלהיותרחשובהדמתנה,להיפךומתנה באופן הנזכר השינוי את .מסביר

רש58 שמדברי לציין ב"יש בשמירת:)מח(יבמותמסכתי חייב תושב שגר משמע

דינומשוהיינו,השבת שבת שהמחלל כם זרהעעובדו סובריםלעומתו'תוס.בודה

מיתה חייב ואף שבת לשמור אסור תושב רכ"אנמצא.שגר ב"ששיטת יקר"י היאר

רש בין לתוס"ממוצעת שבתהיינו',י בשמירת חייב ואינו מותר תושב .שגר

לנרוה שם(ערוך כריתות)יבמות דבמסכת דת.)ט(העיר תושבק"איתא שגר סובר

בחוהלעשותמותר כישראל האבד דבר מלאכת הואדמותרסוברע"ור,מ"בשבת

אוכ נפשבמלאכת ביול ור'ור,ט"כישראל לוש"יוסי דמותר מלאכהלסוברים לגמריעשות

בחול מפרשז"עפ.כישראל את"דרשהוא וכר"כתאי תושב,ע"ק לגר מלאכה איסור שישנו

כישראלפ"אע חמור תוס,שאינו כר'ודעת וריוס'היא .שמעון'י

הלכהו תוסכתב)דש'סי(הבאור לפי בשמירתשסוברים'שאף אסור תושב גר דסתם

בשמירתהמ"מ,שבת חייב שבת לשמור בפירוש עליו קיבל תושב,אם לגר רשות שיש

מתריעליולקבל אתמצוותג"מצוה עליו מקבל שאינו ובלבד נח בני מצוות לשבע בנוסף

תרי המצוות"כל הר,ג צדקשאז כגר הוא .י
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לכם" הוא קדש כי השבת את יומת,ושמרתם מות זה."מחלליה דבר אין אולם

להלן שיבואר וכמו .מוסכם

פ טו(שלחרשתבסוף "כתיב)לב,במדבר במד: ישראל בני ,ברויהיו

השבת ביום עצים מקשש איש עצים.וימצאו מקשש אתו המצאים אתו ויקריבו

העדה כל ואל אהרן ואל משה במשמר.אל אתו לו,ויניחו יעשה מה פרש לא .כי

ה משה'ויאמר האיש,אל יומת למחנה,מות מחוץ העדה כל באבנים אתו .רגום

למחנה מחוץ אל העדה כל אתו באבני,ויציאו אתו הוירגמו צוה כאשר וימת 'ם

משה ."את

מחלוקת ישנה זה מעשה ארע שבו הזמן :כתבן"הרמב.לגבי

המקושש" ענין אחריה סמך הזאת הזה,לפרשה בזמן היה מעשה,כי אחר

הפשט,המרגלים דרך במדבר.על ישראל בני ויהיו טעם שם,וזה בהתאחר כי

הזה המאורע היה הנזכרת בגזרה התוס."העם כתבו קיט"ב('וכן אפילו"ד:ב )ה

המדרש "בשם מעשה: אחר מיד ארבעים בתחלת היה המקושש ומעשה

נתכוין,המרגלים שמים דלשם במדרש שנגזר,דאמר כיון ישראל אומרים שהיו

במצות מחויבין אין שוב המרגלים ממעשה לארץ ליכנס שלא וחילל,עליהן עמד

אחרים ויראו שיהרג כדי מ".שבת יש זה פירוש עללפי מיתה שעונש לומר קום

תורה במתן התחדש אכן שבת .חילול

רשולא מ"ם אתר על אתי הספריציין "ל"וז,דברי ישראל: בני ויהיו

וימצאו הכתוב,במדבר דבר ישראל של ראשונה,בגנותן שבת אלא שמרו ,שלא

וחללה זה בא המקושש."ובשניה שמעשה משמע הספרי דברי מפשטות

בשנה מצריםאחרלראשונההארע ה,יציאת שניה אחרשלשבתהיינוושבת

המן השביעירשאפרשת ביום העם וישבתו בה המקוששממילא59.כתוב מעשה

לבא59 ישאיזושר שניה שבת נקראת תורה מתן שלפני מחלוקשבת .תנה

נקט"הנצי לספרי בפירושו בפניםב שכתבנו התורה(כמו על הרוקח בפירוש מצאתי .)וכן

בשדהברם באר פרש(בספר על עה"פירוש מקושש)ת"י של שניה ששבת כתב

לאלוש בואם לאחר ששבתו השבת השביעיוהיא,היתה ביום ויהי בה שכתוב שבת אותה

ללקוט העם מן ע,יצאו המקושש נמצא היום לראות"ובאותו משה שמינה השומרים י

ללקוט יצאו .שלא



לסיני אלוש קגבין

תורההיה מתן ש"או60,לפני הרי עלעונשכ שבתוליחמיתה קודםנאמרל

הר 61.סינימעמד

לדחותלו יש היתהדכאורה המקושש שעהכהריגת מרותל,הוראת

אלאוליחעלעונששה נאמר לא שבת תורהלל מתן זהאלא62.אחר תלוישדבר

שאלה60 על עמדו הספרינוספתהמפרשים לדברי פס(כ"דבתו,בקשר )אמור'וף

אחדמשמע בפרק ארעו המגדף ומעשה המקושש ח(שמעשה הוצרכו כך מחמת ל"זאשר

יחד שניהם את חבשו לא למה טעם שהסיבהבפרשתו)לתת מצאנו שגרמההמגדף ראשונה

דן מחנה בתוך אהלו ליטע הניחוהו שלא היתה לחטוא נעשה,לו הדגלים שסדר וידוע

כחודשהשנהב המשכןלשניה הקמת שכתבוראההקושיאבישוב.אחר 'פ(ם"ראהמה

ופ האור,)שלח'אמור והלבוש אריה הע(.ההגור להלן עיין .)63,71'ועוד

נאמרא61 דאם יויברא העונג על יקשה תורה מתן לפני היה המקושש ט"שמעשה

יפות מתשכתבווהפנים קודם המלאכות פרטי על ישראל הוזהרו תורהדלא נענש,ן דאמאי

מ.המקושש שקודם יפות הפנים בדעת שהעלינו מה נאסרו"ולפי בהןתומלאכבת שיש

וטור להיהחעמל המקוששיישבאפשר עמלהוישמעשה צו('בגמשאלא.מלאכת :)שבת

המקושש עשה מלאכה איזו דעות כמה ד,יש בר'העביר הרביםאמות ע,שות או ,מריתלש

מלאכה אבות להעירזוראמגמ.דהוו שיש חמדה הכלי שכתב מה תורהעל מתן לאקודם

אתולדות עמ(נצטוו לעיל מעבי,)צה'עיין דהרי הרביםבראמות'ר הוצאההושות תולדת א

ב'עי( פשט"ד'סתו.שבת ברמב,)ה כמבואר דקוצר תולדה הוי תולש שבת'הל(ם"וכן

ה"פ האו(.)ב"ח הוה"אולם דתולש משמע דמהירושלמי העירו אחרונים ועוד שם ש

מלאכה יו).אב העונג לפי לומר צריך כן על יפות"אשר והפנים סשט זו מעשהדל"סוגיא

אחר היה תורהמתיהמקושש שלכסדר,ן וכמן בתוסש"הפסוקים המובא והיינו,'במדרש

הספרי כדעת .דלא

בגמראו62 דאיתא קיט"ב(מה קיד(מדרשוב:)ב שהמקושש)ספרי משה היה דיודע

יומת מות מחלליה שנאמר שנאמר,במיתה נהרג מיתה באיזו יודע היה לא אבל

לו יעשה מה פורש לא כמ,כי דאמראתיא היהאן המקושש תורהלשמעשה מתן ,אחר

כמ דאמרוהיינו צלפחדאן היה מותו,שהמקושש מחלליה הפסוק את הברייתא נקטה לכן

תשא כי בפרשת הכתוב סו(.יומת ליומא ארי בגבורת זה כעין ראיתי בסייף"ד:שוב ).ה

צ אכתי לו"אולם יעשה מה פורש לא כי הפסוק לשון הספרי לפי לפרוש(ב לפסוק בניגוד

ה פי על מגדף'להם אצל מיניה)הכתוב שאשר מיתהמשהמשמע באיזו אלא הסתפק לא

שהמקוששלהרגו ידע ע"וא,מיתהבחייאבל כרחךכ על"צל שהעונש הספרי לפי ל

שבתוליח מתנאמרל תורהקודם כמ,ן בפנים"ודלא סוברשספריהדל"יושמא.ש

קודם היה המקושש תורהמתדמעשה פורשן לא כי דקרא לישנא דייק ליהוסלא בירא
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ב דתנאילכאורה "איתא:)פ(סנהדריןדבמסכת,פלוגתא מיתות: חייבי ושאר

והתראה ועדים בעדה אלא אותן ממיתין אין ש,שבתורה שהואיודיעוהוועד

ב מיתת אומר.ד"חייב יהודה שיודיעוהו,רבי נהרגעד הוא מיתה .באיזו

יליף"ת היתהיהודהורבי,ממקוששק שעה הוראת מקושש ".אומר

אליבאאולם שגם נראה העיון כןדלאחר לומר אין יהודה ,רבי

דאמר הא לכאורה יהודהשהרי היינורבי שעה הוראת היה המקושש שעונש

ענשומשום מה ידעו שלא יהרגדכיון מיתה באיזו בו להתרות יכולין היו ,לא

היו שאם מיתהיודעיםמכלל אותובאיזו התראתםממיתין פי על כדין נהרג .היה

מתכ"א קודם ארע המקושש דמעשה נימא תורהאי שגם"ע,ן לוליחעלעונשהכ

תורהנאמרשבת מתן יהודה,לפני רבי לפי .ואף

ת"ישמאו דבין קמאל רנא ס'ובין ארע"יהודה המקושש דמעשה ל

מת תורהלאחר הספרי,ן ששאבל כרחךמעשההסובר על תורה מתן קודם ארע

המקושש שעונש שעהנוקט הוראת בגדר מצאתי[.היה תארשוב יפה בפירוש

א( רבה עלש)ח,ויקרא ישראל נענשו שלא במדרש שאמרו מה דלפי כתב

מועד אהל עד לומרהמצוות שעהצריך הוראת היה המקושש ].שעונש

ש לציין לש"הריש כהניםבפירושו ידפרשת,אמור(תורת מביא)א

על העונש התחדש דבסיני לומר ניתן אכתי לפיה אשר הספרי בלשון אחרת גרסא

שבת "ל"וז,חילול הה: יון"והקשה מארץ הלל זו,ר מעשה שהיה משמע דהכא

בדגלים הולכין שהיו שניה ויהיו,63בשנה מקושש בפרשת תניא בספרי ואילו

במדבר ישראל הכתוב,בני דבר ישראל של השבת,בגנותן את שמרו שלא

ראשונה שבת וחילל,אלא זה בא סופרים.ושניה בטעות גרס בספרי כי ,ומפרש

מקוששמשהש של דינו מה ידע בסושומה.בכלללא דברנהרג של שפו זוהתהייתכן

שעה .הוראת

בתוידבר63 שם שאמרו מה על "כ"מוסבים במשמר: המגדף[ויניחוהו ולא–]היינו

עמו המקושש אחד,הניחו בפרק היו נוקט"הר."ושניהם בשנהש היה המגדף שמעשה

ע המשכן הקמת לאחר חז"השניה שאמרו מה היה"פ הגדוף את שסיבב המדון שתחילת ל

דן מחנה בתוך אהלו את ליטע שמעשה"ועפ,רצונו מהספרי שמשמע ממה מקשה הוא ז

הראשונה בשנה היה הערה(המקושש לעיל ).60ראה
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ושניה"וה ראשונה שנה אלא השבת את שמרו שלא לה כרחנו,64חללוג ועל

הכאבשניה כדמוכח ".היה

זו גרסא שלפי שניההרי בשנה ארע המקושש שניה,מעשה בשבת ,ולא

חילכ"וא על עונש מצאנו סינילא הר מעמד קודם שבת לווממילא,ול מראפשר

אכןחילוללעשהעונש בסינישבת .נתחדש

דברי דןבהמשך אם"הרו להדיא שבתלעעונשהש קודםנאמרחילול

תורה לאמתן מהד.או רב(בספרידאיתאעל גרסת הללילפי ראשונה)נו שבשנה

חיללו אתלא הר,שבתהישראל בנישמבואר:)חקי(שבתסכתבמד65ש"מקשה

אכן השבתישראל את ראשונהחיללו התם,בשנה ישראלדאמרינן שמרו אלמלי

בהם שלטה לא ראשונה ולשוןכלשבת מן,אומה יצאו השביעי ביום ויהי דכתיב

עמלק ויבא בתריה וכתיב ללקוט הר.העם כך על חשיב"וי":ש"ותירץ לא דהא ל

כך כל חילול דספרי לתנא אע,ליה נאמרג"דשמא לא עדיין השבת על שנצטוו

סי עד עליהואפילו,ניעונשה חייבים שהיו מלאכה בו עשו לא עונשה ,נאמר

כלום הביאו ולא הוציאו לא מה,שהרי האמינו שלא על אלא הכתוב הענישן ולא

בשדה תמצאוהו לא היום משה להם ולא,שאמר ללקוט העם מן יצאו וכתיב

מחו,מצאו אלו במכילתא אמנהותניא ."'וכוסרי

הדברים הצעת שהרמאופן שבת"נראה חילול עונש אם מסתפק נאמרש

סיני הר מעמד לאקודם דבריושהרי.או להחשיבכתבבתחילת יציאתאתשאין

ללקוט"בנ נאמרי לא שעדיין כיון שבת סיניהכחילול עד בסיום,עונש ואילו

וכו עונשה נאמר דאפילו כתב משמע'דבריו מזה שבתאשר חילול ועונש שיתכן

סיני קודם דאאנמצ.נאמר דמלתא למדים שבת,נו חילול על העונש נאמרהאם

סיני הראשונים,קודם מגדולי לאחד ליה בידיה,מספקא ורפיא ולאו .ואין

למהרשב64 שלמה יריעות פיר"פירוש על רל בס"שוש בספר(שלחפרשתוףי מובא

הגדולים לפי,המאורות פירושים לגרוס)י"רש'אוסף שיש נושן ישן בספר שראה כתב

חללו ושניה בראשונה אלא שבת שמרו שלא שניהשניהו,בספרי שנה כוונתוו.היינו אולי

הלל רבינו .הנזכריםלדברי

הר65 דברי הם אלו דברים אם להכריע ש"קשה או ציטוטגםש הללירבמהם ,נו

הרו דברי שאלו נראה .עצמוש"בפשטות
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ב דברנו רבומדי בספרייגרסת הלל חיללו,נו לפי,ובשניה לעיין יש

זו המגרסא מעשה ארע שניה בשנה בדיוק .קוששמתי

דברי,והנה על"הרובהמשך מקשה מהדבריש בהספרי דאיתא ספריא

בכזוטא ראשונה בשנה היה המקושש השני"שמעשה לחודש "תירץו.א שנה:

אשתקד ראשונה בשנה השבת על שנצטוו בפרק היה הוא.שניה שכן ,ותדע

בכ השבת על נצטוו תניא במכילתא לחודש"כי היה,והשתא,ב מקושש אם

בכבשנה לחודש"ראשונה השבת"א,א על שנצטוו קודם שלו מעשה הקדים ".כ

שאמרו,כלומר שבמה ישראלספרי שמרובני שנהלא אלא שבת

את,ראשונה חיללו לא המן בפרשת לראשונה השבת על שנצטוו שמשעה היינו

במשך היינוובשניה.שנההלכהשבת תאריךשחיללו אותו בערךבהגיע

הש על נצטוו המקושששבו מעשה ארע הקודמת בשנה שו.בת שכיון בוהתאריך

כ היה ראשונה בשנה השבת על סי,איירבב"נצטוו למדבר הגיעושהרי ו"בטן

בקראוב א,כמפורש ביום לרדת'ולמחרת המן הבאה,התחיל שהשבת הרי

הי השביעי ביום העם וישבתו נאמר בכתשעליה באייר"ה שבתהשכ"אנמצא,ב

המקושש אחדשל יום פחות כך אחר שנה הר66.היתה גם"וסובר שזו ש

הס זוטאכוונת בכמרושאפרי היה המקושש השני"שמעשה לחודש ,א

השניה"דר בשנה 67.ל

שאל לענא ברורים הדברים ח"שראמרו:)פז(שבתבמסכתדהא,ד"אין

ראשון ביום היה שניה שנה של מעשר(ניסן אחד הוא בראשית למעשה דראשון

בברייתאה כמבואר שמיני יום אותו של יתכן"וא,)עטרות לא א"כשיוםכ

אייר חסר,שבתביחוללחודש היה שניה שנה של ניסן אם מלאובין היה אם בין

מצה66 ולא דאלוש מצווי שנה למנות דראוי לעילוא נתבאר כבר דמרה מרה(וי בין

פנים)לאלוש משם,בכמה שהר.קחנו לומר התוספות"וקרוב מבעלי כמה כמו סובר ש

לישראלשמשה למסור לאלושאתשכח בואם עד השבת .מצות

שלפ67 לציין חטא"יש סיניז מהר ישראל בני של נסיעתם למחרת ארע המקושש

בכתוב שמפורש וכמו השני לחודש י(בעשרים זוטא).יא,במדבר הספרי פשטות ולפי

בכ במכילתא"שמדובר דאיתא הא עם להתאימו המפרשים טרחו ראשונה שנה של אייר א

שכ שבת בשבת"ובמסכת חל ראשונה שנה של באייר שם.ב דספרי באמבוה .ראה
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היהד ניסןאם שרחודש הרי ו"חסר שני ביום חל אייר בא"כח חל ראשוןבו ,יום

ר אזי מלא ניסן חודש היה אייר"ואם ויוםבהיהח בו"כשלישי .שנייוםבחלא

הם חלוקים מדרשים שעשרים,ושמא זוטא הספרי חלואחדולפי באייר

צב ש"שבת חודשרל בעאש חל המשכן הוקם שבו שלפניו ז"לפאשר,ש"ניסן

הרי מלא ניסן היה אייר"שראם וכחלח ראשון בשבת"ביום בו היה,א ולא

ניסן"ר בראשיתח למעשה ב,ראשון ליום ראשון 68.אדםהריאתאלא



זה שבת,נידון חילול עונש נתחדש אחר,מתי בענין ,והוא.תלוי

התורהי"בנשמשמעדמהמדרש שנשנית עד התורה מצוות על נענשו לא

מועד אמרווכ.באהל רב(מדרשבך "י,אהויקרא מועדמאה): אלעזר"א,ל ,ר

סי"אע תורה שנתנה שנשניתפ עד עליה נענשו לא מסיני לישראל יג

מועד לדיוטגמא.באהל שכתוב[משל המלךותמגילה גזרות שהיא]בה

למדינה ונכנסה ומחותמת שתתפרש,כתובה עד עליה נענשים המדינה בני אין

מדינה של בדימוסיא המדינה[להן כלל עניני נעשים בו פי,]מקום על אף כך

מסי לישראל תורה מועדשנתנה באהל להם שנשנית עד עליה נענשו לא .ני

דכתיבה הוא ג"שה[דה וגו]ש אמי בית אל שהביאתיו סיני',עד זה אמי בית ,אל

מועד אהל זה הורתי חדר בהוראה,אל ישראל נצטוו זהמדרשלפי."שמשם

שלא פשוט לפניהיההדבר שבת חילול על הרעונש 69.סינימעמד

רב68 הלליבשיטת הללראהנו ענף זצ"להג(בפירוש קולוציצקי שכנא מהו)ל"ר

עשמציין התוספות בעלי של .ורההתלמפירושם

באורד69 טעונים עצמם המדרש טעם,ברי שלאמה שנשניתלכך קודם נענשים היו

מועד באהל נענשיןהיאמה,עודו.התורה שאין למדינה שנכנסה מדיוטגמא המשל כוונת

מדינה של בדימוסיא להן שתתפרש עד המדינה בני המדרשאם.עליה שאיהיאכוונת

קוד להעניש העבירהישםאפשר עונש ש,תפרש זמן לאלאוכל מועד באהל התורה נשנית

מיתות ארבע פרטי לישראל למ,נתפרשו נהרג"הרי הוא מיתה באיזו שיודיעוהו דבעינן ד

א"בלא אפשרה נ"עכ.םלהענישי אם יפ כך עונשה"פרש שנתפרש עבירה דשאני ז"דע,ל

נענשין ב"ולפ,שפיר שבת שהמחלל לישראל נאמר שכבר נימא אי בזהסקילהז דסגי אפשר

ע שייך המדרש"דלא משל המצוות.ז שעונשי דבעינן המדרש את נפרש אם אפילו אולם
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כן על לומראשר המדרשלצריך בשנהפי ארע המקושש דמעשה

המשכןלשניהה הקמת המרגליםלאו–אחר מעשה הרמב(אחר עה"כדעת )ת"ן

מסיני נסיעתן לאחר מיד רב(או הלליכדעת בספרי.)נו גרסתנו לפי זאת ,לעומת

מ קודם ממש שניה בשבת היה המקושש שמעשה תורהדמשמע לומריצר,תן ך

נענשין היו שאכן סובר מועדשהספרי באהל התורה שנשנית דס,קודם ל"או

שעה הוראת המדרש"וכ,היהדמקושש על תאר יפה בפירוש המקוששושע,כ נש

שעה הוראת 70.היה

ס(ל"מהרהו אריה פגור שלכתב)אמור'וף שחטאו חדש דבר

היה אכן אולהמקושש ראשונה אלאםבשנה עונשו את קיבל שניהבלא 71.שנה

כתבו הדבר "בטעם המקושש"קבשה: שיומת רצה לא סיני בהר היותם זמן כל ,ה

במיתה מתעסקין יהיו את,שלא שקבלו אחר סיני בהר ישראל שהיו זמן שכל

אשה הנושא כאדם שמחה זמן היה לקח,התורה אשר אשתו את ושמח ,כדכתיב

אחת שנה אשתו את שישמח אומר אליו"והקב,הכתוב ישראל את לקח והיה,ה

סיני בהר אשהחלדומה שקדש רש.תן שפירש שאו"וזהו ואביהוא נדב אצל י

כו הכלה פני מאת המת את העבר האומר כאדם הקודש פני מאת אחיכם .'את

הקב רצה לא מקושש"ולפיכך של במיתתו מתעסקין שיהיו דכתיב"אע,ה ג

מפורשים התורה"ייהיו מצוות דכל אחתהןל על,חטיבה להעניש אפשר עדואי מהן אחת

כולם עונש סיני"וא,שיתפרש לפני שבת חילול לעונש מקום אין אכתי לקמןיןועי(.כ

מהר בשם שכתבנו דיסקין"ימה לפרש.)ל הצורך אינה המדרש שכוונת נפרש אם שכן כל

התורה המסדרת,עונשי מדינה של לדימוסיא הדומה מועד אהל של החשיבות על אלא

היםהקשורםצרכי קודם"א,מדינהלהנהגת שבת חילול על להעניש שייך דלא פשוט כ

תורה .מתן

היפלשומ70 מבואר"ן מענשת גם לו שלשהוקשה בספרי,המקללו שמשמע מה דלפי

ש נמצא אחד בפרק היו והמקושש מקאףשהמקלל של הראשונהללענשו בשנה .היה

זאת"המהר71 כתב אמרוליישבל דהכא דקשיא הניחו"חזהא שלא עםתאל המקלל

מזה,המקושש ששנאשר אחדהימשמע בפרק היו משמע,מעשים אחרים ממדרשים ואילו

שניהשחטא בשנה היה (המקלל הע. לעיל כתבע.)60,63'ראה כך שכשחטא"דיל ל

עדיין המקושש שניה בשנה דבריו.במשמרהיההמקלל על קשה דאכתי בתורתדאלא

אלכ המקלל את שכשהביאו אמרו עמוהנים המקושש את הביאו לא משמעמשה ומזה

אחד בזמן היה חטאם .שגם
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רינה רשעים כאן"מ,באבוד אין שמחה אחת.מ שנה סיני הר אצל שהיו וישראל

מעשרה לאחוץ סיני הר אצל ישראל שהיו זמן וכל חודש של מיעוטו ימים

שיומת להקב,רצה שמחה זמן היה הזאת השנה ישראל"כי עם וכן,ה

לערב רצה ולא שמחה זמן היה הכל תורתו לקבל שבאו ממצרים כשיצאו

מיתה 72".בם

המדרשובעצם אלאשדברי המצוות על ישראל נענשו הקמתללא אחר

לעיי יש אמרו.ןהמשכן בעגל לחוטאים יומאדביחס ,איתמר"::)סו(במסכת

ולוי בסייף,רב וקיטר זיבח אמר במיתהוגפף,חד בהדרוקן,נישק בלבבו .שמח

בסייף והתראה עדים אמר במיתה,וחד התראה בלא התראה,עדים ולא עדים לא

רש(".בהדרוקן מציין לב"וכן תשא כי בפרשת התורה על י"בנשלהדיאאה.)כ,י

ע חטא על מועד"נענשו אהל הקמת קודם גם כהיינוו,ז בדלא שאמרו .מדרשמו

יקשה כן הי"מהרהשכתבמהעלמהכאכמו הראשונה שהשנה שלתל זמן ה

הקב רצה ולא המקושש"שמחה של במיתתו שיתעסקו דנענשו,ה חזינן הא

העגל .עובדי

המהרדאיברא יחיד"לפי אדם שהיה שהמקושש לומר יש היה,ל וחטאו

פרטי השמחההיהאפשר,חטא זמן בעבור ולהענישו עובדי"משא.להמתין כ

חטא שהיה חטאהעגל ציבורם ית,של לפניו גלוי של'והיה העונש שקבלת

מעכבת היתה כולואתהחוטאים הכלל חטא,כפרת על ומיד תיכף 73.םתנענשו

תקשי אכתי המדרש מדברי אהל,אולם שהוקם קודם נענשו .מועדהא

שכתבלפי72 ש"מהרהמה אלאהמקוששל נענש שהוקםבלא לאחר שניה שנה

להתאים ניתן אולי שלפנינואתהמשכן הספרי גרסת עם המדרש שאע,שיטת פ"ולומר

חש אכן המשכןהמקושש הקמת לפני לנענשלאטא הקמתואלא ל.אחר דברכאורהאולם

תלוי במדרשזה שהובא המשל שד,בהבנת היא המשל כוונת שנעשהעלבפשטות חטא

מע לא מדינה של בדימוסיא החוקים שנתפרשו המשל.לעולםיםשניקודם ענין נפרש ואולי

מהר"ע של דרכו חדש"פ מלך של ממלכתו בראשית חדוה ישנה דארעא במלכותא שגם ל

מענ אין עבירהישאז עוברי אותםאלא,ידמשין זמןמניחים במשך ומבמאסר מענישיםה

.כ"אחאותם

שחז73 העגל חטא דלגבי לומר יתכן חופתה"עוד בתוך שזינתה לכלה תיארוהו ל

פח( שבת המהר:)ראה של טעמו שייך .ל"לא



השבת מצות קי

ע ליישב רש"ויש שכתב מה יומא"פ במסכת למיתת)שם(י אחר טעם

העגל עובדי של וקיטר"ד(ל"וז,סייף זיבח "ה בסייף): נתפרשו,וכאן לא שעדיין

דין בית מיתות ארבע בסייף,להן מיתתן שכל נח בני במיתת כדאמרינן,ונידונו

חטא,כלומר".בסנהדרין על ישראל לבני שניתן הקמת,העגלהעונש קודם שהיה

נח,המשכן בני כדין אלא ישראל בני כדין להם ניתן שהרי,לא לכך והראיה

זרה עבודה שעבד ישראל כדין בסקילה ולא נח בני מיתת ככל בסייף ,נענשו

המשכן הקמת קודם נענשו .ולכן

רשכתבא"המהרשאולם דחוק"על דפירושו ל,י היה העגל אחרדחטא

ו תורה כבמתן נחראז בני היו הקמתל"דסדבריומשמעמו74.לא קודם שגם

ישראלנהמשכן בתורת הרשרב.ענשו ה"ם מהמדרשקשהש לעילעליו ,שהזכרנו

אמרו נענשושם לא תורה מתן לאחר ישראלשאף מועדבני באהל שנשנית .עד

כתב למדרש "ש"הרשובפירושו כו: בסייף וקטר זבח דאמרינן משום'והא היינו

ב כוכבים"דאף עבודת על נצטוו כדפירש,נ בסייף היתה מיתתן שם"וכל ".י

מדברי פנים כל משמע"והרשא"המהרשעל שרששש התכווןי"הבינו

נידונו ישראל נחכבממששבני נמצא.ני זה גדוללפי אזהרות,חידוש שעל

לב ישראלידונוננ"שנאמרו נחכבבני מתני לאחר תורהגם המשכןן הקמת .עד

דמסתפינאואל רשאמינאולא שמשה"שכוונת היא בדיניי אותם דן היה

ע שהעובד להם נתפרש שכבר כיון במיתה"ישראל לאלכדכתיב,ז יםהזובח

יב(יחרם ש,)יט,שמות שנתאלא להםפרשעד בארבעו היה"מיתות העובדד

מיתה(ז"ע מחוייבי שאר שניבנדון)וכן המיתה שהיא נחלבתנהסייף 75.ני

ה74 הקשה משהדא"מהרשעוד ידעאם כמולא לשאול לו היה לדונם מיתה באיזו

במקושש לדאולם.שעשה לפחותיש זו שכתבוהשוואה מה שנאמר"ד.קיטב"ב('תוסי )ה

בחנקהסתפקשמשה לדונו חנק,אם בתורה האמורה מיתה כ,דסתם בסקילה .ז"עעובדאו

מיליו עהני עונש נתפרש שכבר זרהלאחר קודם,בודה בסייףשאבל לדונו אפשר .נתפרש

ארייןועי שםבבגבורת .יומא

כע75 ראיתי בתורהשוב זה סי(שלמהין יז חלק שהאריך"ע)יא'מילואים .ש

רשו מדברי להקשות דעונש"אין השערתנו על שבתמי נאמרחלל דלא סיני אכתיעד

מ לפני יתחייב לא ב"למה כדיני סייף בעונש שייךד,נ"ת זה דאין פשיטא בעהא ז"אלא
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הרשזהולפי קושיית את ליישב הקמת"ניתן קודם נענשין היו היאך ש

מועד אמוריםל"יד,אהל המדרש לבדוקאשדברי שייכות שאינן עבירות ,נ"לגבי

משאשעבירותהיינו המשכן הקמת עד עונשן נתפרש השייכות"לא עבירות כ

הןנ"לב בדימוסותבוחשהרי נתפרשו כבר ויאכאילו מדינה עונשןשל סייףהיה

המשכןגם הקמת .קודם

כתב בסייף העגל עובדי הריגת לב(ן"רמבהובדבר דהריגתם)כז,שמות

דרך על המרושאהיתה במיתה להמיתו יכול אתה אי בושאם ממיתואתהכתובה

ש מיתה יבכל לקדש":ן"הרמבומסיים.להמיתולוכאתה שעה הוראת זה והנה

התראה,השם בהם היתה התרה,שלא מי באלו,בהםכי מכירים לוי בני היו אבל

עובדיו היו שהם זה76".הנהרגים תקשיאפשיטהאלפי העגלדלא עלמעובדי

מועדאמרושמה אהל הקמת לפני ישראל נענשו שלא עובדיד,במדרש שאני

שעה הוראת בתורת שנהרגו .העגל

עו ומהריגת מקושש מהריגת המדרש על הקושיא כתבבובעיקר העגל די

המדרשבפירוש "אור פרטיות: מצוות על דוקא נענשו לא זרה,כי עבודה אבל

עליה נענשו התורה יסוד כל את עוקר את,שהוא להבדיל ניתנה התורה שהרי

האומות מכל שבת.ישראל חילול על בסקילה המקושש נענש גם כיון,ולכן

כללית מצוה זרה...שהיא כעבודה שקולה ע"כמ,והיא שאיסור כ"ש ושבת יז

נינהו לאומות,הדדי ישראל בין והיא,ומבדילה לשמרה אסורים שהגויים

לבדם לישראל ".מיוחדת

האמורו לכל חדשבקשר דבר לציין דיסקין"המהרישכתביש ל

קרח( פרשת מצוות)ריש על ישראל את להעניש אפשר היה ממנו אשר שהזמן

כ במיתה שענשו להם נתפרש לאלדכתיבשכבר יחרםהזובח ב(ים להם נאמר פרשתוזה

למת סמוך תורהמשפטים כב)ן בסייף דינו הוי מפורשת(נ"ממילא התראה דמצריך ולמאן

צ נהרג הוא מיתה כ"באיזו דינו שזהו בסייף להתרות מצי דשפיר מיתה"ל נתפרשה שלא ז

לעו"משא,)אחרת עונש שיש עדיין נתפרש שלא בעבירות עליהןכ שייךבר לדונוכלללא

בדב עונש שיש שיתפרש לפ(.רעד להוכיח יש לבנ"ואולי שהיה מ"ז לפני ישראל דין ,ת"י

כב דינם היה מיתתן"שאם היא זו שאזהרתן הדין להיות צריך היה .)נ

שםע76 כתב צ"דלמן"הרמבוד אדם בידי והתראה עדים לב"ד שהביאום והרגום"ל ד

לפ,בסקילה ב"ומשמע מיתות פרטי להם דנתפרשו שבלא.ד"ז ה"אלא הקשה כבר פניםה

הרמב על שעוועל(ן"יפות הרב שם שמציין יומאד)וכמו במסכת הכימהגמרא משמע .לא



השבת מצות קיב

שניה בשנה מסיני נסיעתם שעת הוא נשלם,התורה שאז אזהרתמשום לימוד

ב של דיןהעונשין תורהית מצוות פיע.על חדשל פירוש מציע הוא זו הנחה

הספרי אע":ל"וז,בכוונת המקושש בוודאי"דהנה הנה המרגלים אחר דכתיב ג

כן לומר יכולין וחללה,אין זה בא שניה דבשבת דאמרינן אחר,כיון אמרינן ואי

שניה שבת הלשון שייך מה המרגלים"צכ"וע,המרגלים קודם היה דהמקושש .ל

פי הוזהרוב'ומה ושם מועד באהל שנשנית אחר היינו שניה עלשבת העונשין על

ה העונשין'כועד,עבירותכל כל השלים מסתמא לא,אייר לנסוע התחילו ,י"דאז

כולו השלים ובודאי במדבר אלא נתנה לא דהעונשין.והתורה בספרי משמע וכן

אח הי"נאמרו ולא ככ מוזהרין עדיין המזידות"ו על אפילו הפיו,כ שבתברושזהו

וחללה'פי,שניה זה בא העונשין על שהוזהרו ."במזידמעת

הספרי בדעת הלל רבינו לפירוש שבין לפירושונמצא ל"מהריהבין

המקושש מעשה לאחרארעדיסקין קצר בכזמן סיני מהר של'נסיעתם באייר

שניה ה.שנה הלל רבינו כלפי ביום לנסיעתם הראשונה בשבת זה אייר"יה א

הקודמת בשנה השבת על שנצטוו פרק באותו בכ(שהוא באייר"דהיינו ,)ב

דיסקין"מהריהולפי זהל שהיה מסינילבשבת לנסיעתם שניה שבת והיא .אחריה

המקושש"עכ מעשה ארע לא שניהם לדברי כסדרפ המרגלים מעשה אחר

שלח בפרשת כ,הפסוקים קודםאלא חדשים .לכןמה

כ"מהריהולפי עד העונשים ידיעת נשלמה שלא דיסקין שלב'ל אייר

שניה לעייןשנה להםהיש שנתפרש לאחר יחידות עבירות על נענשין היו אם

שכ,דינן ש"או עללאז נענשין היו לא כולן של העונש אחתנתפרש 77.מהןאף



ש לומר יש הההעוד בין עלבדל בסיניהצווי הצווייםשבת לבין

אלאוייםשהצו,ואההקודמים תורה של כמצוה היו לא סיני לפני בגדרשניתנו

ליישבאי77 מקום יש העונש להן שנתפרש העבירות על נענשין היו דאכן המאתנימא

לב(ת"עהי"רשתבשכ הנדחת)כ,שמות עיר אנשי כמשפט בסייף נדונו העגל ,שעובדי

ה"די עיר דין להם נודע דכבר המהריו.נדחתל דברי צ"את דיסקין ה"ל להתאיאיע עםםמך

שתלה מועדאתהמדרש באהל .הדבר



לסיני אלוש קיגבין

נח בני תורהמצוות של כמצוה השבת ניתנה שנקט(.ובסיני ל"מהרהכמו

אב הצ'פריהגור לגבי באלושהעליוובשלח ש,שבת שםחלבאלוששבצווי

תורה של השבתמצוה במרה,על כן היה שלא הלדזכר.)מה הואבר ן"רמבדברי

שניתנושכתב,צוותהמפרבס נחשוותמרהבשהמצוות בני שאינןבכךלמצוות

כלליות מצוות אלא פרטיות שבדבריוו,מצוות מרהגדרשכלוליתכן של המצוות

נחהיה בני 78.כמצוות

ה תורה של מצוות המושג הדיבורכארבבאור את מרה(לעילנו בין

שאף"הרמבש"מאתשםוהזכרנו)ואילךמד'עמ,לאלוש המשניות בפירוש ם

אנואת מקיימים תורה מתן לפני שניתנו שנאמרכיוםהמצוות הצווי מחמת

משוםוב.בסיני דהיינו כתבנו דבריו מתבאור קודם שניתנו תורהשהמצוות לאן

שייכות ולכןלהיו ישראל לחייבקדושת יכולות ישראלאינן עם ,לדורותאת

ישראלו עם את המקדש חדש בצווי צורך היה כך לחייבמשום .לדורותםכדי

זהלפנמצא עלי היההשהצווי ולא ישראל מקדושת נבע לא סיני קודם שבת

לדורות לחייב מח,יכול ישראל בקדושת ששורשו בסיני הצווי בשמירתיבנויורק

לדורות 79.שבת

שלשםהערנועוד שבת מצות של בכוחה שאין שמענו לא כאן דעד

לדורות לחייב בשעתהמרה שניתן,אלא בעת במרהכלומר לאחר,הצווי אולם

ה צוך כאשר לקדשו השבת יום את שמור שניות בדברות תורה אלוקיך'שאמרה

חז ד"ודרשו צוךל ת,במרההיינוכאשר שהתורה בפירושונמצא שמירתאתלה

הרמבאו78 שכוונת מסתבר טפי ש"לם היא במרהאופןן דוגמתהיההצווי כללי

נח בני ש,מצוות ממשהיהולא נח בני כמצוות בפנים,גדרן שהובא ההסבר לפי בפרט

ו נח בני בשמצוות שניתנו ישראלמרההמצוות בקדושת שורשן עודע.אין שכתבנויין מה

במרהגדר(קמןל שניתנו הרמבהמצוות מ,)קל'עמ,ן"לפי את בפירושו"הרמבש"לפרש ן

שייכוורהלת מרה של ישראלתשהפרשיות .לקדושת

עיין79 אבותועוד ערך האוצר בזה)ועוד,יג,זק"ס(בבית משפטי"ובשו.שדן ת

סי(עוזיאל הזמן שכתב)כא'שאלות "ל"וז,מצאתי ולא: הואיל במרה השבת מצות כי

הגבורה מפי ישראל לכל התורה כמצות דינה אין לכן המצוות ככל בתורה בפירוש ,נכתבה

לשעתה אלא נאמרה לא המן בפרשת השבת מצות ליום,וכן והכנתו המן ללקיטת וענינה

שלאחריו מיו,השבת אלא לדורות מצוה של ערך לה אין בסיניולכן נתינה ".ם



השבת מצות קיד

לה בצשבת מרהיוודורות תורהאחרלגםשללמדך,של הקשרמתן ניתק לא

במרההצוויעם סיני,שהיה של הצווי עליו ניתוסף ב(.אלא מבואר זה ספרוכעין

להגר יצחק זצ"פחד הוטנר הכמו)80.ל"י הגריאתנוזכרכן סולובי"דברי ק'צייד

שבאר"זצ שאמאתל שנרמה שהמצוות במכילתא בספרנכתבומרהביתנוו

תורה מתן של הברית נכרתה שעליו אל,הברית צווים נהפכו גופא ודבזה

תורה של שנצטוו.לחפצא שהמצוות לומר ניתן כמה עד לברר שם הארכנו עוד

תורה מתן קודם ישראל ישראלנבעובהן מקורותצייננוו,מקדושת כמה בזה

בנידון .יסודיים

כאןו נעתיק הענין זאתלהשלמת האור שבת'הל(רועדברי )ערב

מלשונו שהצוואשר להדיא מצותימבואר בגדר היה תורה מתן קודם השבת על

נח "ל"וז,81בני שעה: לובאותה שאמר שבת פרשת לומר ששכח משה הזכיר

אשר,ה"הקב הוא להם ואמר משה נזכר משנה לחם שלקטו לו ואמרו שבאו כיון

ה נח.'דבר לבני נאמרה ששבת למדנו אתשכל,הרי ישראל קבלו שלא זמן

נח בני נקראו השבת,התורה יום את זכור הדברות בעשרת כדכתיב בסיני ונשנית

י.לקדשו שעכו"מעתה השבת"ל על מוזהרים מיתות,ם ארבע פרק דאמרינן

ולזה"א,בסנהדרין לזה בסיני ונשנית נח לבני שנאמרה מצוה כל חנינא בר יוסי ר

כןוא.נאמרה בההי,תקשים רהא אמר שמעתא עכו'א לקיש בן ששבת"שמעון ם

מיתה ישבתו,חייב לא ולילה יום השבת,שנאמר על הוא מצווה אדרבה

חנינא בר יוסי י.מדרבי איתמר"מיהו בעלמא מילתא דלסימן לא,ל הלכותיה כי

כ מצות,בסיניא"נאמרו ושאר מילה גבי התם אמרינן גדול."והכי סמך הרי

ז האור למדברי שנתבאררוע היה,מה התורה את ישראל קבלו שלא זמן שכל

יב(שבועות80 וכתבים)מאמר עודע).נו(ואגרות לעיין שצדדנו )מח-מז'עמ(לימה

אבינו אברהם שמל כמו להמול תורה מתן אחר שנצטוינו מילה למצות זה ענין ,להשוות

לשמור תורה מתן אחר נח בני שנצטוו למה ששבעאו מצוויןמצוות היו .בהןכבר

האו81 דברי מהז"תחילת לגבי לישראל"חזמרושאהם לומר שכח שמשה אתל

ב משנה לחם ירידת אודות ושאלוהו הנשיאים אליו שבאו עד השבת .ששייוםפרשת

מוסיף זרוע רקהאור השבועאתשלא בתחילת לו שנאמרה משנה לחם משהפרשת ,שכח

במרה עליה שנצטוה השבת פרשת גם כתבודבריכו.אלא ראשוניםו והזכרנשוכמו,עוד

.לעיל



לסיני אלוש קטובין

נח כבני גםו82,דינם הראשוןהצווממילא מצותהעלי בגדר היה סיני קודם שבת

נח ש83.בני צאלא ד,ע"תרוצו שאמר מה איתמרובפרט בעלמא מילתא .לסימן

מ כמה בדבריו נתחבטו שכבר הגר,חבריםהמוראיתי הם כשר"הלא מ

שלמה"זצ בתורה לפ(ל סי'מילואים זצ"הג,)כ'בשלח שציפנסקי ישראל ל"ר

ישראלובספר יא"ח(שארית אות כו פרק בחל,)ב משה"הג,ח"ולהבדיל רפאל ר

שליט בספר"לוריא גנזיוא עמ"ח(בית שליט"והג,)תרלח'ב וייס אשר א"ר

עהובספר אשר סי"ח(ת"מנחת שלמה).כח'ב וה,התורה גנזי אשרהבית מנחת

דבריובת( ש)חילת זרועהבינו האור שכתב רמה בעלמא מילתא ל"לסימן

במצוות כלל ישראל נצטוו לא תורהאלאשבמרה של פרשיות להם נמסרו רק

ונסיון לימוד שכתבוכמ,לשם ומשפטהלען"הרמבו חק לו שם שם .פסוק

זאת ע,לעומת זו מליצה פירש ישראל שארית שכתבפ"בעל ם"הרמבמה

לעילשהזמ"בפיה מקיימיםאתשאףכרנו אנו אין לסיני שקדמו היוםהמצוות

הצווי מחמת הו,סיניבשנאמראלא אינושנאמרהשבתעלצוויממילא סיני קודם

שיחייב כדי משה תורת איתמר,לדורותנובגדר בעלמא מילתא לסימן .אלא

דחוקיםאולם נראים הפירושים הלכאורהשני קשהדעל הראשון פירוש

ש האוממה בהמשך"כתב נ',ז לא הלכותיה גבי...אמרוכי התם אמרינן והכי

מוכ82 גם משמע שכתבן התירה":ל"וז,).פב(סנהדריןבמסכתי"רשמה מי יתרו בת

מצות,לך לכלל ונכנסו היו נח בני כולן תורה נח":כתב).נא(ז"עמסכתוב.וכשנתנה ,לבני

נח בני נקראו ישראל אף תורה ניתנה שלא זמן יבמות".כל במסכת מדבריו ).מו(אולם

ש מצריםעםמשמע נחיציאת בני מכלל שמלו"ד(ל"זו,יצאו באבותינו ")ה כשיצאו:

שכינה פני ולקבל התורה לקבל נח בני מכלל ויצאו זהוכבר".ממצרים בנושא רבים ,דשו

האוצרייןע אבות(בבית שלמה)ערך עמ(ובתורה .)צה-פב'שמות

בדבריו83 זרועלעיל האור המזכיר האת כי ראו לכם'פסוק ומסביר,השבתנתן

לרמוז'ראו'מילההש העולםבאה אומות אתיאמרושאם משמרים אתם למה לישראל

להםישיב,השבת בשבתו יורד המן שאין נמצאהודרש,ראו אתרתזו על רבה .בשמות

דרשולםא כן אחרי מיד רבה היובמדרש עכוידלכם ולא לכם גוי,ם"נו איסור למדין שמזה

האולאזוהשדראתו,ששבת עכו.ז"העתיק למעט שייך דלא אם"ונראה אלא זה מפסוק ם

ישראל שבני ישראלנצטוונאמר דין להם היה ושכבר תורה של כמצוה באלוש השבת ,על

האו"משא בדעת המבואר לפי כמצוה"כ חשובה היתה סיני שלפני השבת שמצות ז

אי נח לבני לדרשןשנאמרה .זוהמקום



השבת מצות קטז

מזה,'מילה השבתאשר על נצטוו סיני לפני שגם שנשנית,משמע דמילה דומיא

להלכותיה סיניובפועלבסיני קודם גם אשרכךאכןו(נהגה המנחת עצמוהעיר

הסימן לפירוש.)בסוף קשה האוהאדהזעוד כתב שכ"לעיל שמשה לגמריז ח

לישראל במרהאתלמסור לו שנאמרה השבת א,מצות ן"הרמבתבשכוכמינווזה

במשהש במרה תורה של פרשיות להם ונסיוןשבילמסר פירושהועל84.לימוד

ש דכיון קשה ממשז"האוהשני נח כבני דינם היה תורה מתן שעד ,סובר

מקושייתומוכו לדורות"א,שמוכח לחייב שייך דלא פשיטא זהכ צווי .מכח

לתרץ,ועוד זה דבר ליה אהני מהסוגיאתמאי ומהשארית(.בסנהדריןאהקושיא

דמ שהבין נראה זרועהאותבשכהישראל איתמרר בעלמא מילתא דלסימן

בפנ ענין עצמוהוא למי קשור אינו זרועשכהאשר האור כךאחתב ליישבר כדי

).קושייתואת

פניםע כל פירושל מ'יהא איתמרדלסימן בעלמא יהא'ילתא ,אשר

להבין זרועתירוצואתניתן האור דבריובתבשכהמפ"עשל הלכותיה"סוף כי

בסיני אם כי נאמרו מצ,לא ושאר מילה גבי התם אמרינן כוונת".ותוהכי לכאורה

דברי"האו להמשך היא סנהדריןז במסכת אמרשם,שהזכיר:)נט(הגמרא

ב'ר ד"יוסי חנינא נאמרהמצכלר ולזה לזה בסיני ונשנית נח לבני שנאמרה .וה

תשמור,ומקשינן בריתי את ואתה דכתיב נח לבני שנאמרה מילה ונשנית,והרי

ימול השמיני וביום נח,בסיני לבני ולא נאמרה למשרינןומשני.לישראל דההוא

דאתא הוא האוו.שבת דברי הוי"באור דלא אמרינן מילה שלגבי דכמו הוא ז

שנשנתהמצוה לכך סיבה שישנה כיון נח בני את לחייב כדי בסיני ,שנשנתה

הדין יהוא שבת לומרלגבי להלכותיההשבתדנשניתאדהש היינו ולאבסיני

שבת בשמירת נח בני את לחייב 85.כדי

גנזיבספרו84 בכבית האוו,ךהרגיש כוונת שאין שמשה"פירש אתלגמרישכחז

אודותיההשבת דבר שום במרה לישראל אמר ורמזים,ולא סודות שם להם מסר ודאי אלא

להרחיב כדי השבת למעלת השייכים זואתגדולים במצוה כן.השגתם בדעתוכמו היה

לשמ השבתרולהזהירם ניתנהאת שלא עד התורה את האבות ששמרו ששכחאל,כדרך .א

ונשנית'זוסוגיא85 הקשותאחתהיא'נאמרה רמה'עי.ס"בשהסוגיות ביד בארוכה

הג של ובפירושו פערלא"שם פישל ירוחם לרס"סה(ר לא,ג"מ עמ"ח,לב-עשה .)קעו'א

ד'עמ(שםוובדברי סוף ומלבד"קעט האואתהזכיר)ה זרועדברי שלפניר שהצווי



לסיני אלוש קיזבין

בסיני מילה מצות דנשנית דהא מבואר בגמרא לאשמעינןהיינווהנה

שבת דוחה בארז"האואולם,שמילה נשניתהלאיזלא בסיניצורך וקרוב.השבת

מועטות הלכות אלא נזכרו לא המן שבפרשת דכיון יביאו(לומר אשר את ,והכינו

אפו תאפו אשר ממקומו,את איש יצא כןא,)אל בסידהאם השבת מצות יננשנית

שבתוה הלכות רוב בשביל סיניי קודם נאמרו לא נתחדשו,אשר 86.ובסיני

להכי דאתית הקולמוס,השתא דשגגת אמינא דמסתפינא כאןלולא ,יש

בעלמא'ובמקום מילתא באו'דלסימן לומר"הכתוב צריך שמא מילתא'ז

בגמ,'בעלמא שאמרו ופוגביל'וכמו נשנור"מילה מילתא'שהלכותיהן לשום

יב"עפ'.בעלמא האווז דברי כל נכוןז"או הכל,על 87.אחדעניןכי



שבתבפירוש של מוסף בתפילת עליה'הנאמר נצטוו מסיני כתב'אז

"הכלבו במרה: נתן ששבת פי על סיני,אף עד אלא קרבנותיה על נצטוו ,"לא

חייםהכ"וכ שבתזהמבוארמ.ארחות קרבנות ענין נתחדש שמעמו,שבסיני

עלד הצווי מילי סיניהלשאר שלפני שבסיניושבת .שוויםהצווי

שנראה משום הוא כך לפרש שהביאם שבתהפסקהשמה ענינהתכנת

שבתואה של מוסף קרבנותיה:כאמור,קרבן רצית שבת ה,תכנת אלקינו'ותצונו

כראוי שבת מוסף קרבן בה חובותינו,להקריב קרבנות את לפניך נעשה ,ושם

בני מצות בגדר היה תורה עליונחמתן הזכרנו..)ח(הוריותמסכתבראמהגמותמה וכבר

לעיל זו שםו,)נא'עמ(קושיא בבכתבנו יצחק הפחד בגמשם חדש .ראאור

האונ86 לדברי שאין זרועראה לער שהארכנו מה עם איסוריענין כלל מה לברר ל

סיני קודם בשבת האושהרי,מלאכה בעש"דברי שבת מצות דנשנית להא מתייחסים רתז

וע זההדברות להלכותיהל דאיצטריך שנכלל,קאמר מה כל על לדורות להזהיר דהיינו

חז קבלת לפי מלאכה כל תעשה מצות.ל"בלא גדרי על דיברהאולם לא סיני שלפני שבת

זרועהאו שאז,ר הלנאסרוויתכן מלאכות"כל בפסוק,ט בפירוש כן כתוב שלא .אף

השלםב87 זרוע אור מכו(ספר תשסהוצאת ירושלים צילום)26'עמ,א"ן נדפס

א"כת(הגדולז"אוהמ רוזנטלינה,י מהאו,)אמסטרדם קטע מופיע שבת'בהלז"ושם .ערב

ברור אינו דלסימן שהמילה כךכהומצאתי ידבכתל צודקתפ"עכ.ב איננה הגהתנו אם ,אף

במ"מ הגמרא ללשון היא הדברים שכוונת לומר רחוק וכמומסכתלא .שכתבנוסנהדרין



השבת מצות קיח

הזה השבת יום מוסף מפסקפ"ואע.ואת שבתהשחלק עונג בעניני עוסק ,זו

זכומענג חיים טועמיה ינחלו כבוד לעולם נצטוו,יה מסיני דאז לפרש להו ניחא

הפסק שעיקר כיון מוסף קרבן על קאי מוסףהעליה מתפילת כחלק נתקנה

מוסף קרבן הקרבת על לבקשה 88.וכהקדמה

סיוםאלא זה פירוש ה,הפסקהשלפי קרבן'ותצונו בה להקריב אלקינו

כראוי לשון,שבת ככפל עליהדבש.נראה נצטוו מסיני שאז נאמר אם למא

ל השבתומצוכלמתייחס מוסףדניחאהא,ת קרבן הקרבת על שגם מוסיפים

מאבל,נצטוו עלמוסבאלוליםיאם מוסףות שחוזריםכ"א,גרידאקרבן מהו

מוסףואומרים קרבן להקריב .ותצונו

י מוסף"ושמא קרבן הקרבת עצם על קאי עליה נצטוו מסיני דאז וףוס,ל

כראויההפסק מילת על והנהד.מוסב פירשוההכלבו חיים המשמעותאתארחות

ע כראוי המילה למשרתיו"של שזימן למלך משל שדי,תבשיליןשניפ להם ואמר

אוכלים שהם בזה הקב,תבשיליןשנילו משנה"כך לחם לישראל האכיל ולא,ה

עשרונים ושני כבשים שני אלא לעצמו ל"עפ89.תבע יש הלשוןשרומז כפל

ה והמליצה'וכואלקינו'ותצונו הלשון לתפארת מו(בא שכתבכעין י"רשה

הפסוקע הל בכח'ימינך הנאדרי אויב'ימינך 90).תרעץ

בפירושו"הרמבו88 ופ'פ(ורהתהלען ישראלכתב)פנחס'אמור נתחייבו שלא

לארץ כניסתן עד והאו"ומ.במוספין הכלבו לדברי סתירה מזה שאין נראה שהםכיון,ח"מ

החיוב שעת על ולא הצווי שעת על מוסף,מדברים קרבן מצות להם ניתנה שבסיני שלהיינו

שבפועלאולם,שבת לארץיתכן שנכנסו עד נתחייבו הרה.לא ר"וידידי קאפיל'ג יעקב

שליט מוספין"שווארץ דשאר מוספין משאר שבת של מוסף דשאני לומר דיש לי העיר א

היום קדושת לאשוויי שבת"משא,באים של מוסף וקיימא(כ קביעא בתור)שקדושתה בא

גדול' תמיד והקרבת('קרבן לשון ביה כתיב מדלא לזה סמך מוספיןויש בשאר כדכתיב ).ם

שהרמב"לפ ייתכן תמיד"ז דקרבן דומיא מסיני נהג כבר שבת של דמוסף מודה .ח"ודפח,ן

עהייןע89 זקנים ובדעת ויטרי שפירושת"במחזור כתבו השבת וביום הפסוק על אשר

והאו'כראוי' בו הכל שכתבו כמו בפי"וע.ח"הוא ב"ר'ע שמפרשים"י ובאבודרהם יקר ר

רשהמילה שדרשולמתמזוכראוי אחרת"חזה בשבת שבת עולת ולא בשבתו שבת עולת .ל

לפרש"וע יש דרכם אתפ הלשוןגם שנתבארכפל .בפניםכמו

בכללה90 השבת על עליה נצטוו לשון מוסבת הכלבו לפי דאף ליישב יש אחר ובאופן

בסיני מחדש עליה מוסף,שנצטוו קרבן לגבי היה זה שבציווי שהחידוש שבתאלא של



לסיני אלוש קיטבין



שלפי בסיניבארנו נתחדש מוסף קרבן חיים והארחות ישברם,הכלבו

שעל קצת משמע המאירי שמדברי נצטוולהעיר שבת של מוסף .במרהכברקרבן

לגביש רכן ור'מחלוקת ופרטות'ישמעאל בסיני נאמרו כללות אם עקיבא

בסיני נאמרו ופרטות שכללות או מועד לגבי,באהל הגמרא עולותהדנה

הדיבור לפני בסיני ישראל המאירי.שהקריבו כך על ו(וכתב :):חגיגה

במדבר" היתה לא ראיה עולת ג"אעפו,אבל שם שכתוב עולות"י ויעלו כ

ע ראיה עולת לקרותה לך האלקים"והיה את ויחזו היתה,ש תמיד ,עולת

במרה עליה ונצטוו יום כל חובת לזמן...שהיא מזמן הבאה ראיה של ,ולא

קרבוה ונתוח תו"ואעפ,ובהפשט עד הקרבנות פרטי דין נתפרש שלא כללות,כ"י

ראשון בצווי נאמרו בסיני,ופרטות הן במרה בכתוב"ואעפ,הן מצאנום שלא ".י

הקרבנות שכללי מהמאירי להדיא ומסתברא,במרהכברניתנוופרטיהםמבואר

מוסףד כללאקרבן בהאי נמי שנא,הוי .דמאי

דפשיטא במרהשלמאיריליהוהא עלכבר שמא,קרבנותהנצטוו

ממ כן שבמרה"חזמרושאהלמד השבתל על ישראל הקרבנותריוה,נצטוו

מצ השבתובכלל 91.הםות



והאתבושכהמ חייםהכלבו מוסףרחות קרבן צווי נתחדש ,שבסיני

לומר יש ביחסדהדבריםלכאורה גם הפניםמצותלנכונים לחם אשרעריכת

זה אחר מיד שאומרים שבת...ותצונו'כמו מוסף קרבן בה כעת.'להקריב ומצאתי

מרי אבא לזכר שיעורים עמ"ח(בספר בדפו'ב השבת,ר"קמו כמקדש קידוש )בענין

שעל מסויימת קדושה על מורה מוסף קרבן על נכללתשהצווי השבת שארידה של במסגרת

קודש נת,מקראי לא זו סיניובחינה עד ליישב.חדשה ניתן זה לפי הלשוןוגם כפל את

עליה' .'ותצונו...נצטוו

זו91 לדרך כלך בחז,או ומצאנו אדומה"שמאחר פרה שמצות יןעי(במרהניתנהל

עה"רש ורבים"י כן שמביא בסדנלאות והוא מקורו זוטא"למצוא אדומה,)ע ופרה ומאחר

שחיטה וצריכה חטאת שנית,נקראת עםמסתבר יחד קרבנות דיני להם אדומהדינינו .פרה



השבת מצות קכ

היא הראולםא92.סיניבאלאנאמרהלאגם בפ"מדברי משמערשתם אמור

הפניםעלצוויהש לפניבכלולהיהלחם לישראל שנאמרה השבת מצות

תורה המפרשיםכןש.מתן לקושיית שהמגדףהי,ביחס למימר מצינן אך

אחדהיווהמקושש בספרי,בפרק בשנהמשמעהרי היה המקושש שמעשה

ו תורה מתן לפני הפניםלראשונה לחם מצות על שלגלג במדרש אמרו מגדף גבי

בשנהאשר המשכן הקמת אחר "ם"הראכתב,שניהנאמרה שמעשה"אע: פ

המשכן שהוקם לאחר שניה בשנה אלא היה לא הפנים אפשר"מ,לחם מ

היה ראשונה בשנה הפנים לחם רשע,שצווי אותו כששמע הצווי ובשעת

ולגלג א".עמד כןמפורש נאמרהדיתכןם"הראמדברים הפנים לחם שמצות

סיניכברלישראל קודם הראשונה 93.בשנה

–

ב נתקשהגם הלקט עליהא"במששבלי נצטוו מסיני :ותירץ,אז

ר'פי" נר'אחי מסיני,ו"בנימין סיני,אז להר שבאו ובמרה,קודם .במצרים

הקדמה לשון שהוא אז דתימא,ומצינו ח(כמה מאז)כב,משלי מפעליו 94".קדם

מפרש92 ויטרי נסכיהדבמחזור סדורי עם פרושיה שלצוית מוסף בתפילת הנאמר

הפניםשבת לחם סידור על לפ.מוסב זהנמצא מהפסקהשי שבת ללחםתייחסתתכנת גם

והא"וא,הפנים הכלבו של פירושם לפי לומר קרוב חייםכ הפנירחות לחם סדור הואשגם ם

עליה נצטוו מסיני אז והאושאלא,בכלל פירשו"הכלבו עצמם היינודח נסכיה סדורי

המנחה של .העשרונין

א93 הראריהבגור שכוונת הפניםנצטוושבסיניהיאם"הבין לחם עליו,על השיג ולכן

יוה אחר עד לישראל זו מצוה ללמד משה הספיק לא כ,כ"דודאי ומרליךצרכ"עןואם

שניההיהשהמקושש משבת תורה(במשמר מתן יוה)שלפני אחר בלא"וא,כ"עד הכיכ ו

די בשנה"ניחא המשכן הקמת אחר עד במשמר שהיה שכוונתאולם.שניההל פשוט נראה

הפנים"הרא לחם שמצות היא לישראלם להםנאמרה שנאמרו שבת עניני שאר עם

ובאלוש הגוסרהוממילא,במרה אריהקושיית .ר

להי94 דמהש הלקטתבשכעיר ובמרה'שבלי מזה',במצרים שכבראשר משמע

ישראל נצטוו השבתבמצרים שמירת עיוןצעל פידא,ריך על במדרשף שמבואר

ישראל הגבורהשמרושבני מפי עדיין עליה נצטוו לא בודאי הרי במצרים השבת .את



לסיני אלוש קכאבין

ליתאז"לפ מעיקרא דהקושיא קד,הרי היינו מסיני עוליםאז והדברים סיני ודם

חז שאמרו מה עם אחד השבתישראלנצטוובמרהשכברל"בקנה מצות .על

בדבריו לעיין שיש ר,אלא שלפני"האם שבת בין הבדל שום שאין ל

לפרש הוכרח ולכן סיני של לשבת מסכים,קודםהיינואזשהדיבור שהוא או

הבדלים שבתביןשישנם על השונים שניחהצוויים שלשוןאלא לפרש ליה א

מפרטיה אחד על ולא בכללה השבת מצות על קאי .נצטוו

שפרעה במדרש דאיתא למה היא הלקט שבלי שכוונת בשבתלישרהרשהונראה לנוח אל

ובפקודתו"ע משה הצעת ישראלו,פ עליו שנצטוו כדבר השבת את להחשיב יש ממילא

ש[.במצרים מדרש איזה בשם מביא שלמה משההיהזהדברובתורה של תקנה ].כעין

שכלל מחתאאתואף בחדא מרה עם שוין,מצרים היו הצווים ששני למימרא ,לאו

כדאיתאאלא והא כדאיתא נצטוובמרד,הא ובמצרים הגבורה מפי גמור צווי נצטוו ה

.משהי"ע





גקכ



נאמר סוף ים קריעת לאחר בשלח ישראל":בפרשת את משה ויסע

שור מדבר אל וילכו סוף מים,מים מצאו ולא במדבר ימים שלשת .וילכו

מרתה כי,ויבאו ממרה מים לשתות יכלו הםולא מרה,מרים שמה קרא כן .על

נשתה מה לאמר משה על העם הויצעק.וילנו ה',אל וישלך'ויורהו עץ

המים המים,אל נסהו,וימתקו ושם ומשפט חק לו שם שמוע,ויאמר.שם אם

ד לקול תעשהוהישר,אלקיך'תשמע למצותיו,בעיניו כל,והאזנת ושמרת

שמתי,חקיו אשר המחלה עליךכל אשים לא ד,במצרים אני "רופאיך'כי

טו( .)כו-כב,שמות

שםו שם הפסוק רשעל כתב נסהו ושם ומשפט חק "י"לו נתןבמרה:

בהם שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת ודינים,להם אדומה ופרה 1."שבת

דברידהמפרשיםתבווכ( הואמקור פו זוטא עולם )2.ד"סדר

רש דברי הרמב"ועל כתב "ן"י החוקים: כאן פירש לא למה תמה ואני

והמשפטים ה,האלה וידבר את'ויאמר צו משה אמראל כאשר ישראל בני

וגו ישראל בני עדת כל אל דברו למעלה הנזכרות בכל',בפרשיות יעשה וכן

מועד,המצות מדבר,באוהל ופסח מואב רש.בערבות פרשיות"ולשון שאמר י

בהם הקב,שיתעסקו עתיד אותם ולימד ההם החוקים שהודיעם לצוות"משמע ה

התו את אבינו אברהם שלמד הדרך על בכך במצות,רהאתכם להרגילם זה והיה

במרהב1 שניתנו המצוות פרטי בחז,ענין שמצאנו השונות בזה"השיטות ,ל

דוקא אלו מצוות במרה שניתנו המקרא,הטעם בלשון הן רמוזות מדבריו,היכן הסתירה

למ"רש כאן שכתבי ב,משפטיםרשתבפה בראראה כאן"ארוכה אריה ובגור עודוע.ם יין

עמוקות מגלה בספר נפלאים .דברים

רש2 בדברי להגיה שרצה תמימה התורה דברי נסתרו כ"ובזה אב(=א"י )כבוד

פ אדומה(=א"במקום על,)פרה נצטוו שבמרה ובמדרש בגמרא מצאנו שלא היא וטענתו

אדומה חז,פרה אמרו מקומות בכמה זאת שב"ולעומת ואםל אב כבוד על נצטוו .מרה

רש שדברי דרכו יורה בסד"והאמת מקורן מ.זוטאע"י ראה לתורה"אולם במילואים בזה ש

פ י'שלמה מאמר .א"בשלח



השבת מצות קכד

לבב ובטוב בשמחה אותם יקבלו אם נסהו,ולדעת ושם שאמר הנסיון והוא

במצות יצוום שעוד ד,והודיעם לקול תשמע שמוע אם שאמר אלקיך'וזהו

בהם אותך יצוה אשר למצותיו 3".והאזנת

הרמבמבואר התורה"מדברי לימוד של בחינה נתחדשה שבמרה .ן

א להטעים עונראה הדבר ב"ת במסכת שהובאה הדרשה הפסוק.)פב(ק"פ על

ש דהיינו מים מצאו ולא במדבר ימים שלשת ישראלוילכו ימיםבני שלושה שהו

למים נמשלה אשר תורה ובחמישי,בלי ובשני בשבת התורה קריאת נתקנה ולכן

יעברו שלא תורהעליהםכדי בלי ימים במכילתא(.שלושה זוהובאהגם דרשה

ש השםאלא ויורהו דכתיב דהא תורה'הוסיפו היינו היא,עץ חיים עץ כדכתיב

בה ש.למחזיקים ויורהו המילה גם תומתק זה לתורהאףולפי תרמוז ).היא

הרמב דברי יובנו זו דרשה היטב"לאור ישראל,ן של וצמאונם דמאחר

ד חסרון מחמת היה למרה בואם הקב,ת"קודם להם התורה"המתיק מי את ה

בהםי"ע להתעסק תורה של פרשיות מקצת כתב(.שנתן שכן מצאתי שוב

מריספרב אבא לזכר עמ"ח,שיעורים ).רז'ב

הרמב שדברי נגד"אלא לכאורה הם הגמראן ,:)נו(סנהדרין'במסדברי

התם "דאיתא במרה: ישראל נצטוו מצות עשר עליהן,והתניא שקבלו שבע

ו ושבת דינין עליהן והוסיפו נח ואםבני אב חק.כבוד לו שם שם דכתיב דינין

ה,ומשפט צוך כאשר דכתיב ואם אב וכבוד יהודה,אלקיך'שבת רב ,ואמר

צוך ח("במרה,כאשר הוריות במסכת איתא מצות:).וכן עשר הברייתא מלשון

מדכתיבמדבריוכן,נצטוו במרה ניתנו ואם אב וכבוד ששבת שלומד יהודה רב

צוך להדיא,כאשר אלומוכח מצוות על נצטוו אכן ישראל כמ,שבני ש"ודלא

לימוד"הרמב בתור רק ניתנו אלו שפרשיות .ן

הרמב3 דבריו ע"בהמשך מפרש והנהגות"ן נמוסות דרכי היינו ומשפט שחוק הפשט ד

במדברותהראויצניעותשל וחונים שנוסעים רב מ(למחנה ל"ראה עמש .)29'הע,נב'עיל

ע נוסף פירוש כתב בחיי הצמחים"ורבינו חכמת היינו ומשפט שחוק הפשט בכוחם,ד איך

ולהחיות ולהבריא,להמית הסגולות,להחליא ומדרכי הטבע את"עפ.בדרך מבאר הוא ז

השי על אלא הרפואות דרכי על בטחונם לתת לא ישראל את המזהירים הפסוקים .ת"המשך

זה( המורפירוש בצרור בספר גם .)נמצא



במרה שניתנו המצוות הרמבגדר קכהן"לפי

הרמב בדברי היטב נעיין כאשר שפרשיות"אולם יתברר שניתנואלון

ניתנו גרידא לתלמוד לאו במרה שעתידים,לישראל לכך כהכנה גם אלא

אלו מצוות על להצטוות או":ן"הרמבוכלשון,הם הקבולימד עתיד ה"תם

בכך אתכם ולדעת...לצוות במצות להרגילם זה בשמחהוהיה אותם יקבלו אם

לבב ."ובטוב

הרמב שכוונת לישראל"ונראה אלו מצוות שנתינת היא לשונו במתק ן

סיבות לשתי במצוותה4,היתה להרגילם היא במצוות,אחת קטן של חינוכו כדרך

כט"שע אצלו המצוות נעשות ההתרגלות מי יסור לא יגדיל כי וגם שני ,הןבע

אות יקבלו אם לדעת היא לבבןוהשניה ובטוב הםובשמחה מוכנים אם להבחין

התורה את לקבל ובתמים 5.באמת

דו הרמבהא נסהון"מסיים ושם שאמר הנסיון דר,והוא לומרנראה צה

נסהו שונות,דהאי ה,במשמעויות הטעמים שני על למהביחסד,יםזכרנקאי

הרמב4 שהזכיר הענינים ששני לציין אותם,ן"יש יקבלו אם ולדעת במצוות להרגילם

לבב ובטוב יבמות,בשמחה במסכת שאמרו מה כדוגמת להתגייר.)מז(הם הבא גוי לגבי

חמורות מצוות ומקצת קלות מצוות מקצת אותו טעמי,שמודיעים תרי הני שייכי שם .וגם

בשוב יעקב רבינו שחיבר המנחה תורת בספר כתב הללו כדברים שממש חננאל"ראיתי ר

מ הרשבתסקלי תש[א"למידי בשנת לאור יצא ע"הספר חפץ"ס ברוך הרב אהבת,י הוצאת

כד(ל"וז,]ירושלים,שלום "251'עמ,דרשה במצוות]מרה[ומשם): לחנכם כמו,התחיל

להתגייר שבא לגר לו,שעושים וחמורותמודיעים קלות מצוות חוזרים,קצת עליו קבלם אם

אותו ומגיירים התורה עיקרי לו מ("ומודיעים מכתבים"וראה בחילופי לקמן .)קנט'עמ,ש

יבמות במסכת אמרו משום:)מז(עוד היינו וחמורות קלות מצוות לגר דמודיעים דהא

נפרוש פריש שכ,דאי השני הטעם כמו לכאורה מורה הלשון הרמבופשטות .ן"תב

חינוך משום גם בה יש לגר מצוות שהודעת משמע סקלי יעקב רבינו מלשון .אולם

הרמב5 שכתב השני במרה"ובטעם המצוות לנתינת אותם"ן יקבלו אם לדעת כדי

לבב ובטוב אותם"בשמחה לשון בהאי במרה,מסופקני עתה שקבלו למצוות כוונתו האם

ור צווי בתורת אלו"שלא שפרשיות כעתל יקבלו אם לבחון כדי ישראל לבני ניתנו

לבב ובטוב בשמחה האלו המצוות לקבל,את הם שעתידים למצוות היא שכוונתו ,או

שיקבלום בעת לבב ובטוב בשמחה יקבלו המצוות אותן את דרכים.האם שתי בין אין אכן

דורשין משמעות אלא לא,אלו במרה שניתנו שהמצוות היא כוונתו אופן צווישבכל לשם

בעתיד המצוות את לקבל ישראל בני של נכונותם מידת את לבחון מנת על אלא .ניתנו



השבת מצות קכו

נסהושכת המילה תתפרש במצוות להרגילם כדי היתה המצוות שנתינת ב

רגלה6,לכהרג כף נסתה לא אשר הכתוב לדעת,מלשון השני לטעם וביחס

ובחינה נסיון מלשון הוא דנסהו לומר יש לבב ובטוב בשמחה אותם יקבלו .אם

פניםע כל הרמבל מדברי במרה"למדנו שניתנה תורה לימוד שלמצות ן

קשר מכןהיה לאחר שבא הצווי עם להרגילם,מיוחד החינוכית המטרה מצד בין

התורה לקבלת ישראל של נכונותם בחינת מצד ובין זהע7.במצוות פי ישל

במרה נצטוו מצוות עשר הברייתא לשון את שנאמרו,ליישב אלו שפרשיות דכיון

בני שעתידים למצוות הכנה היו ליה,להצטוותישראלשם חשיב עתה התנאכבר

עליהם נצטוו 8.כאילו

הרמב6 כתב האלקים"וכן בא אתכם נסות לבעבור כי הפסוק על יתרו בפרשת ן

כ( הרגל)יז,שמות מלשון הוא רבינו.דנסות בדברי חבר מצאתי זה פירוש על וגם

המנחה תורת בספרו סקלי כדרש(יעקב "ל"וז,)242'עמ,ג"ה עד: בזה להרגילם והתחיל

ואח במצוות רגילים בשלימותה"שיהיו התורה כל להם יתן נסהו,כ ושם שאמר ,וזהו

באלה ללכת נסיתי ולא (כמו יז"ש" .)לט,א

בתכליתן7 לזו זו קרובות והרגל בחינה של אלו מטרות שתי כי נראה דבר של ,לאמיתו

הר שכתב דמה פשיטא בשמחה"מבדהא אותם יקבלו אם לדעת כדי ניתנו אלו שמצוות ן

כפשוטו הכונה אין לבב לאוכאידמי,ובטוב אי הם מוכנים אם שמיא כלפי ספיקא ,א

ע אברהם"אלא את נסה והאלוקים הפסוק על עצמו הוא שכתב כמו היא דכוונתו כ

כב( הקב)א,בראשית המנו"שנסות מצד אלא נסיון יקרא לא האדם את אצל,סהה אולם

הפועל"הקב אל הכח מן הדבר להוציא כדי אלא בא הנסיון אין לפניו גלוי שהכל ,ה

הטובות כוונותיו על רק ולא טוב עשותו על שכר לאדם ה.ולתת זה דידן"לפי בנידון ,ה

הקב"שאע שידע התורה"פ את לקבל מוכנים אכן ישראל שבני לזכותם"מ,ה חפץ היה מ

נכונו בעצמם בכחשישיגו רק ולא בפועל גם זו הרמב,ת שכתב מה כעין זה בטעם"והרי ן

במצוות להרגילם ה,הראשון במצוות להדבק יעזרם עצמו השכר,ועוד.'שההרגל כל כי

במצוות ההרגל עצם הוא התורה מצוות את לקבל השתוקקותם על ישראל לבני המגיע

מצוה מצוה שכר שאמרו .כדרך

צ8 עדיין מהגמ"אולם הוריותבמ'ע שהפסוק:)ח(סכת ללמד דרשות כמה הובאו שם

בע שלח בפרשת הכתוב האלה המצות כל את תעשו ולא תשגו משתעי"וכי בשוגג ואחת,ז

תנ היא ראהדרשות ישמעאלדבי הבי צוה אשר היום דלמן המקרא מהמשך כן 'שלמדו

לדורותיכם הוי,והלאה בתחלה נאמרה שהיא מצוה היא איזו דרשינן עומזה זו ,ז"אומר



במרה שניתנו המצוות הרמבגדר קכזן"לפי

דא תקשיאלא הברייתאד,כתי דנקטה נצטוו לשון תינח יתכןנ"איההא

דוקא לאו הדרשה,שהוא לגבי צוךמהפסוקאך צוך,אלקיך'הכאשר דהאי

לכאורהפשוטוב למימר,ממשצוויהוא איכא דכיון.מאי לומר יש ושמא

הד וידבר אלו מצוות על כתיב וכ'לא משה לא,דומהאל שבמרה מינה ושמע

ממש כרחך,נצטוו צוךדקראעל ומוקיםדכאשר דראדחיק לימוד"נפשיה ל

ע מנתהפרשיות .להצטוותל

הרמב כתב לבני"עוד אמר שמשה אותם"שהקבישראלן לצוות עתיד ה

אבינו אברהם שלמד כדרך המצוות זו.התורהאתעל בהשוואה לעיין דלפי,יש

שטעם לעיל במצוותהמבואר להרגילם כדי היה במרה המצוות לכאורה,נתינת

לראיה דומה הנידון להתרגל,אין כדי לא תורה שלמד אבינו אברהם שהרי

כן עשה המילה,במצוות על אלא נצטוה לא למעשה מדמה"וא,שכן היאך כ

אבינו"הרמב אברהם של התורה ללימוד במרה שניתנו המצוות את .ן

הרמ דברי את לבאר ע"בונראה הללו לךדבריופ"ן לך פרשת בתחילת

לאבות שארע מה חייהםשכל כל במשך סימןינו אבות מעשה בבחינת היה

לארועיםהיינו,לבנים דמיון כפועל משמשים האבות לבאשמעשי עלהעתידים

ישראל הגריןעי(.בני של הנפלאים אבות"בדבריו בפרקי המשנה על מוולאזין ,ח

א נתנסה נסיונות אבינועשרה של"עפ).ברהם התורה לימוד שגם לומר קרוב ז

לבנים סימן משום בו יש אבינו אבינוהיינו,אברהם אברהם שהליכת שכמו

נוחה הארץ שתהא ישראל לבני רגל דריסת הוותה ולרחבה לארכה ישראל בארץ

חז בדברי כמבואר לפניהם של,ל"להכבש התורה שלימוד לומר יש כן כמו

וקי אבינו למצוותאברהם דמיון פועל לשם היו הם גם שניתנה קודם אותה ימו

עליהן להצטוות ישראל שעתידים .התורה

הדברים כנים בנ,אם של שלתורתם אברהם"נמצא של ולתורתו במרה י

משותפת בחינה היתה מסויימת,אבינו במידה להכשיר בא הלימוד שעצם והיא

במרה נצטוו מצות עשר מר אמר והא הרמב.ופרכינן צ"ולפי במצוות נצטוו לא שבמרה ב"ן

פריך מ(מאי לפי הרמב"ואף שדעת לקמן שנויה"ש במחלוקת פריך,ן מאי תקשי אכתי

ר דבי תנא הרמב"דדלמא כדעת ליה סבירא .)ן"י
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לבא העתיד הצווי חינ.את נעשה במרה ישראל כמשמעואצל פשוטו זה ,וך

המצוות בקיום להתרגל כדי מסויימות פרשיות בלימוד אברהם,שנתעסקו ואצל

ע הזה ההכשר נעשה שישמשו"אבינו מעשיו לכוין האומה באב הטמון הכח פ

לבניו ע.כסימן אבינו אברהם שזכה מה הטובים"וכל מעשיו עסקו,י זה ובכלל

בניו,בתורה של וירושתם כחלקם .נעשה

להכיה דאתינא הרמב,שתא בכוונת יותר להעמיק ניתן שהזמין"אולי ן

אחד לפונדק אבינו אברהם של ותורתו מרה של ע,פרשיות פיוהוא מהל

עוד בדבריו לדקדק שנא,שיש הרמבדמאי לתלמודן"דנקט כסמל אבינו אברהם

האבות משאר טפי צווי בלי הרמבו,תורה הזכיר לא התורה"מדוע לימוד את ן

אבינו יעקב אףשל שםאשר על אהלים יושב תם איש באהלהקביעותונקרא

תורה 9.של

לבאר הדברונראה חזאת דברי פי לעיל"על שהזכרנו על,ל אשר

תורה של מים דהיינו דרשו מים מצאו ולא במדבר ימים שלשת וילכו ,הפסוק

בנ שהלכו שלש"וכיון נלאוהי מיד תורה בלי נלאודבריבאורוב.ימים מיד הם

בנל"דרנראה שזכו שנחשב"שקודם עד כוחות אפיסת הרגישו התורה למי י

החיים תכלית מהם אבדה כאילו של.בעיניהם בדורו מצאנו ממש זו ובחינה

העולם לכלל ביחס אבינו ע,אברהם הנפש.)ט(ז"דבמסכת ואת שבזמן איתא

והתחילה תוהו אלפים שני תקופת נסתיימה בחרן עשו אלפיםאשר שני תקופת

החיות.תורה מן הנעתק ברפיון העולם היה אבינו אברהם שבא שעד כלומר

התורה למי האדם בני קיבל"וע,וצמאו אבינו אברהם של התורה הרבצת י

ולהתקיים להמשיך חדשים כוחות .העולם

זהל שפי הרמבהרי ושמחים"דברי מאירים עצמו,ן זה ענין שהרי

בזמן לבנים כסימן מחמתמשמש כוחות ואפיסת ברפיון עצמם את שמצאו

לתורה להחזיק,צמאונם להם אפשרו במרה לישראל שניתנו התורה ופרשיות

האבות9 של תורה תלמוד שעיקר משמע מדרשים מכמה לאברהםאולם מתייחס

צה(אבינו רבה בראשית הנצי,)ג,ראה כתב מקומות"וכן בכמה דבר העמק בפירושו ב

יעקב ולא התורה עמוד את מסמל אברהם .שדוקא
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הלאה ולהמשיך בני.מעמד ולתורת אבינו אברהם של שלתורתו אפוא נמצא

נוספת משותפת בחינה היתה במרה במקום,ישראל חיזוק נתנה שהתורה והיא

כוחות ואפיסת רפיון 10.שהיה

יטרף זאב שליט(ובספר הוברמן הכהן זאב ח,א"לרב שבת ב"ענין

הרמב)לחרקפ דברי על הוא אף צוך'דמן"הקשה משמע'נצטוו'ו'כאשר

ישראלשבנ אלוי במצוות נצטוו כוונת.אכן שאין לחדש יצא זו קושיא ומחמת

במרה"הרמב ישראל נצטוו שלא לומר המצוותן שבאותן מורהלכאורהכפי

לשונופש ר,טות שאע"אלא במרה"ל אלו מצוות על ישראל נצטוו שאכן ,פ

אלא"מ בפועל אלו מצוות נהגו לא תורהלמ מתן רבות,אחר מצוות וכמו

או לארץ כניסתם עם אלא לקיימן נתחייבו ולא במדבר ישראל עליהן שנצטוו

וישיבה ירושה .לאחר

טעמים מכמה בדבריו לעיין שהכ,ראשית.ויש מה הרמבהרי את ן"ריח

לש לגביהן הוזכר שלא העובדה היא אלו מצוות נהגו לא שבמרה צווילומר ,ון

להן שקדם למצוות הרמבוכדוגמא מציין לישראל"צווי שניתנו המצוות את ן

מואב הרמב,מעתה.בערבות בא שלא נאמר המצוות"אם את לדמות אלא ן

כניס לאחר אלא נהגו שלא אחרות למצוות במרה לארץשניתנו שקושיית,תם הרי

עומדת"הרמב במקומה לה,ן שקדם מואב בערבות שניתנו המצוות שנא ןמאי

נזכר שלא במרה שניתנו מהמצוות צווי זהלשון כלשון .ובהן

ל יש במרהבדוןעוד שניתנו המצוות השוואת שלא(עצם לכשנאמר

תורה מתן לאחר אלא בפועל כניסתם)נהגו לאחר אלא נהגו שלא לארץלמצוות

וישיבה ירושה לאחר לראיהש,או דומה הנידון אין מצוות.לכאורה מיבעיא לא

וישיבה ירושה קודם ואף לארץ כניסתם עם מיד ישראל בהן איכא,שנתחייבו

לארץ כניסה אלא חסרים היו ולא שניתן בעת כבר נשלם עליהן שהצווי למימר

ה10 מעשי בספר מצאתי אשכנזי('שוב אליעזר תורה"פ,לרבינו מעשי מחלק )א

ומיד ותיכף תורה של מים בלא ימים שלשת ישראל שהלכו שמה לרמוזשבאר בא נלאו

חז שאמרו לתורה"למה מיועד השלישי שהאלף באלף,ל לעמוד יכול אינו העולם גם כי

תורה בלי הרמב.השלישי של לשונו במתק גם רמוז זה רעיון דברינו .ן"ולפי
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לקיימן יר,כדי לאחר אלא נהגו שלא מצוות אפילו יאלא וישיבה דשאני"ושה ל

במרה שניתנו שתלוי,מהמצוות ענין הוא וחילוק כיבוש גם סוף שסוף כיון

המצווייבמ בידי מסויימת ראשונהםדה משעה נשלם שהצווי לומר מה.וניתן

במרה שניתנו המצוות כן בשמירת,שאין ישראל נתחייבו שלא לומר לכשתמצא

תורה מתן לאחר עד אלו לזמןלשייךמה,מצוות בהן לעולםצוותם בא .שלא

שלישיה בה ע,ועוד צווי שישנו ההנחה את נקבל אם העתיד"גם ש

הרמב נתכוין צ,ן"ולכך הרמב"עדיין הזכיר מה לשם של"ב התורה לימוד את ן

כדוגמא אבינו העתיד,אברהם שם על נצטווה הוא אף אבינו שאברהם נאמר .וכי

יט זאב בספר שם העיר שכך ראיתי הרמב,רףאכן שהשוואת לת"וכתב של"ן ת

בדקדוק שלא היא אבינו .אברהם

הרמב בדברי חדש באור להציע מח"ונראה של דרכו פי על זאב"ן ס

להלן,יטרף שיבואר וכפי אחר קצת באופן .אולם



אמור כד(בפרשת הרמב)י,ויקרא אברהם"כתב שבא מעת כי ן

ישראל היה יתחשבובג,בברית לא דרכיםדבריוומ.וים פרשת בספר מוכיח

הראשון( דבריהם)דרוש לכל גמורים כישראלים היו וחזו11.שהאבות ל"מאחר

לב( שמבחינה.)נדרים לומר ניתן המצוות כל כנגד שקולה המילה שמצות אמרו

שייך היה אבינו אברהם התורהלמסויימת מצוות אע,כל אבינו"היינו שאברהם פ

נצטוה תרילא כל על המצוות"להדיא מקוםמ,ג המילה"עכל במצות שנתחייב י

המצוות לכלל מסויימת במידה נכנס המצוות כל כנגד .ששקולה

אמורים הדברים מה הרמב,כידוע.כלפי מלכים"לשון בהלכות ם

ה"פ( ועושה)י"י מצווה כאינו שכר לקבל ראוי מצוות המקיים נח שבן .מורה

חז11 שאמרו עה"ומה האנשים"ל את מגייר שאברהם בחרן עשו אשר הנפש ואת פ

הי'וכו גירות שהמושג משמע מזה המילהאשר בברית אברהם שנכנס קודם גם קיים ,ה

יצחק גבורות בספר בזה שכתב מה שליט(ראה סורוצקין יצחק .)נא'סי,וישב'פ,א"לרב
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בשו מ"אולם אגרות ח"יו(שהת סי"ד לפי)ז'ב שגם דפשיטא כמילתא כתב

שכר"הרמב מקבל אינו התורה ממצוות מצוה המקיים נח בן כאינו,ם לא ואף

ועושה הרמב,מעתה.מצווה שלפי ננקוט לא"אם ואף שכר קיבול שייך לא ן

ישראל קדושת לו שחסר במי ועושה מצווה ל,כאינו מקום יש שבעתומרממילא

בב אברהם ישראלשבא בקדושת אז נתקדש מילה מקבל,רית היה שעה ומאותה

התורה מצוות כל על ועושה,שכר מצווה כאינו פנים כל .על

פיע הרמבל בהשוואת להעמיק יש שלאתן"האמור התורה תלמוד

במרה לישראל שניתנו לפרשיות אבינו מידה.אברהם שבאותה פשוט נראה דהנה

ישראל קדושת של זיקה לאדם שלשיש המושג אצלו קיים כך מצוה לאיזו ביחס

מצוה"ת לאותה ביחס גיסא.ת לאידך בתלמוד,וכן האדם שמתעסק השיעור כפי

של קדושתהתורה עם מקושר הוא כך מה.המצוה הוא לדבר חזסמך ל"שאמרו

ת מעשה"דגדול לידי שמביא קיום,ת עם קשור התורה שלימוד משמע דמזה

מצוה.המצוות וכל ישראלומאחר בקדושת אשר,תלויה המצוות ברכת וכלשון

במצוותיו כן,קדשנו לאותהלכמו מיוחדת זיקה יש מצוה כל של התורה תלמוד

המצוה בקיום המחייבת החיים.קדושה נפש בספר מבואר פ(וכן ד ,)לרקשער

"ל"וז עוד: שמקדשין,ולא המצות של ואורן וחיותן קדושה אותה שגם אלא

להאדם התורה,המקיימםומחיים של ואורה מקדושתה רק ונשפע נלקח הוא

כלל,הקדושה ואור וקדושה חיות שום מגרמה לה לית המצוה מצד,כי רק

מצוה אותה בענין הכתובות התורה אותיות שאברהם."קדושת המבואר ולפי

המילה בברית שבא מעת ישראל לקדושת נכנס ואילך"א,אבינו שעה מאותה כ

ת תלמוד גם המצוותהיה קיום עם קשור דיליה לא"אע,ורה עצמו שהוא פ

לקיימן בשו[.נתחייב המבואר לפי רע"ובפרט סי(א"ת דרש)מב'קמא תובשם

אהדדי שייכי מישך תורה של וברית מילה שברית אפרים דעל,עוללות שכן כל

מילה לברית אבינו אברהם כניסת התורהלמודתנתקשרידי מצוות לכל .]ו

ה כנים הרמבאם שבהשוואת לומר יש שניתנו"דברים המצוות את ן

לת תורהבמרה גדוללמוד יסוד טמון אבינו אברהם אלו,של פרשיות כי והוא

קדושת של מיוחדת בחינה להם העניקו בהן שיתעסקו מנת על לישראל שניתנו

אלו למצוות ביחס ע,ישראל הצווי לכלל נכנסו זה ידי שהיה"ועל כמו העתיד ש

אב המילהרהםאצל מצות עם .אבינו
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וכבר דמאחר תאמר תריהיהואם של הצווי בכלל אבינו ג"אברהם

המילה מצות מכח העתיד שם על ל"א,המצוות ניתוסף מה במרהבניכ ישראל

אלו פרשיות נתחייבו,מחמת לא עדיין בפועל לקיימן בכלל,הרי שיחשבו ולענין

אברהם מאז זה בכלל הם העתיד שם על .אבינוהצווי

יש מדרגות מדרגות העתיד שם על צווי של זו לבחינה כי ראי,תריץ ולא

נצטווה אשר מילה ברית למצות ביחס אבינו לאברהם שהיתה ישראל קדושת

בפרט תרי,עליה לשאר ביחס לו שהיתה ישראל שלא"כקדושת המצוות ג

בפועל עליהן להם.נצטווה שניתנו קודם ישראל קדושת ראי לא המצוותוממילא

שניתנו לאחר קדושתם כראי אחת,במרה מכל פרטי באופן נתקדשו שאז

להם שניתנו פנימה,מהמצוות הקודש אל נכנסו כך אלו במצוות עסקם וכגודל

להתחייב שעתידים הצווי לכלל ויותר 12.יותר

לבני העניקו במרה שניתנו שהפרשיות לכך קדושתישראלהוכחה

לה יש אלו למצוות ביחס שזישראל מהעובדה ב'ביא מעשר"מצוות חלק הן נ

ד במרה ישראל שנצטוו זהנההמצוות ניתנו צורך לאיזה להבין ב'יש נ"מצוות

נח בני מדין עליהן מצווים היו כבר אם במרה הרמב.לישראל לפי יש"בשלמא ן

ת בחינת נתחדשה שבמרה בז"לומר קודם'ת היה שלא דבר אלו אם,מצוות אבל

נ שבמרה למימרננקוט איכא מאי אלו מצוות על ממש הרמב.צטוו לפי ן"גם

להרגילם היתה אלו פרשיות נתינת של המטרות שאחת שכתב מה על יקשה

בשמחה המצוות את יקבלו אם ולנסותם ז,במצוות היו'דעל שכבר מצוות

ועומדין כןהרימצווין לומר שייך .לא

צ בתורדשבעל"לכאורה במרה ניתנו נח בני ולאמצוות ישראל ת

ב די,נ"בתורת בין הבדל יש נחבנניוכידוע ועדים,ישראלנילדיי עדה כגון

ב שנתחדשו סנהדריןוהתראה במסכת כמבואר :).נו(מרה

שיעורים12 סי"ב(בקובץ מילה)נד'ב ברית במצות אברהם שנצטווה שהצווי כתב

אחת במצוה גמור כישראל כב"אע,החשיבו דינו היה שלמעשה ד.נ"פ לפי ברינואולם

שע המצוות"נמצא שאר כלפי גם ישראל קדושת של זיקה לאברהם היתה המילה ברית .י



במרה שניתנו המצוות הרמבגדר קלגן"לפי

עאולם אלו פרשיות ניתנו מה לשם היטב יובן דרכנו פילפי ל

דוקא ישראל לבני,דיני העניקו אלו פרשיות מיוחדתישראלשכן קדושה

ל אלוביחס המיועדת,מצוות לקדושה נכנסו שעה באותה אליהןוכבר להגיע

מצוות 13.מאותן



הרמב דברי עיקר אל ונשוב ראש ניתנה נתחייבושן"עתה לא ישראל בני

במרה נתינתן משעת אלו מצוות במסכת,לשמור מהגמרא כך על קשה דלכאורה

ה,.)פז(שבת "תםדאיתא למאי: ר,ששי לחנייתן אמר אמר"רבא יעקב בר א

דמרה,למסען בשבת מיפלגי ה,וקא צוך כאשר ר'דכתיב ואמר רב"אלקיך אמר י

במרה צוך איפקוד,כאשר לא אתחומין איפקוד אשבת סבר סבר,מר ומר

איפקוד נמי ."אתחומין

לפי הגמרא דברי איתא"רשבאור דבברייתא הוא "י ששי,ששי:

בשבת,שבחוד כר'ובגמ."ששי לה שר'מוקי שסובר חודשיוסי שלאש סיון

יצ מצריםשנת ראשוןיאת ביום בשבת,חל בששי היה בחודש ששי .וממילא

ו רבא פליגי הברייתא לשון שבתחילת ששי יעקב"רובבאור בר רא ל"אם

לחנייתן מרפידים,ששי מסען אבל בראשון היתה סיני בהר שחנייתן היינו

בשבתהיה דהיינו קודם ר,יום דששי למסען"או מרפידים,ל נסיעתן שגם היינו

שה ראשון ביום סיוןהיתה חודש ראש ש.וא בגמרא אמרו זה יעקב"רועל בר א

אתחומין נצטוו שבמרה ליה אית למסען ששי ע,שסובר שלא"ולכן כ

הנסיעה להם נאסרה שבשבת כיון ראשון ביום אלא מרפידים ואילו,נסעו

לא שבמרה כיון מרפידים נסעו דבשבת סובר לחנייתן ששי שסובר רבא

אתחומין .אפקדו

לעיל13 לאלוש(ראה מרה דה)מט'עמ,בין זכנדאשדחינו ב'ללו נ"מצוות

מרה של המצוות דברשימת למימרא רלאו אלא ישראל בתורת מחדש עליהם אז ל"נצטוו

מצוות עשר על במרה מצווים היו הכל האם.שבסך לדון הארכנו מרהושם של המצוות

שנחשבו או נח בני שנצטוו כמצוות סינינחשבו של למצוות התחלה .כעין



השבת מצות קלד

במרה שכבר נשמע מהגמרא פנים כל לשמורבניתחייבוהעל ישראל

השבת בכלל,את היה תחומין איסור אם אמוראי שנחלקו היאך"וא,אלא כ

הרמב לקיימן"אומר כדי ניתנו לא אלו דמצוות שעהן דהאולי.באותה למימר כא

בעתיד לקיים כדי ללמוד שנצטוו היינו איפקוד שבמרה שבמרה,דאמרו או

אע הצווי לכלל בפועל"נכנסו אלו דינים נהגו שלא והיתר,פ באיסור שהרי

עסקינן .נסיעה

דברי את ליישב פי"הרמבויש על שן מקושייתמה ,'תוסמתבאר

דאמרינן קיח(דאהא ישראלד:)שבת שמרו שלטהאלמלי לא ראשונה שבת

ולשון אומה בתוס,בהן פז('הקשו ראשונה:)שם שבת שבת להאי קרי ,היכי

ראשונה שבת זו ואין השבת על נצטוו במרה כבר דבריהם.הרי והניחו

.בקושיא

ת דלא תוסיהא סראשהגמ'רצו אתחומין"לקמן איפקדו לא שבמרה ל

דמ כיון ראשונה שבת אלוש של לשבת קרי נצטווולכן ואילך שבת אותה

אתחומין שאכן(גם אריהתירץוכמו דהיינו"צ,)בשלחבפרשתהגור ל

דס במרה"משום עליהן נצטוו שלא אזהרות ניתוספו לא שבאלוש מוכחןוכ.ל

אתחומין"ד(מדבריהם תחומין,)ה דאיסור שכתבו מה על דנקטהשכן

המןל"רהגמרא בפרשת כתיב דהא הקשו הוצאה יצאאיסור אישאל

הוצאה איסור דהיינו ודרשינן השביעי ביום דבאלוש,ממקומו איתא ואם

להו קשיא מאי שבת איסורי נצטוו,ניתוספו לא שבמרה למימר איכא הא

באלוש אלא הוצאה .על

תוס את שהכריח דמה הגמרא'ונראה סוגיית מעצם הוא כן לומר

ור שרבא לגמרא לה מנא קשה יעדלכאורה בר אחא במרהקבב האם נחלקו

אתחומין אלוש,איפקדו של השבת לאחר קיימינן אנן היא,הרי מחלוקתן דכל

ר שלפני בשבת לנסוע רשאין היו חודשהאם בכאש דהיינו לפי"סיון אייר ט

בגמשלושבת,יוסי'ר שמפורש כמו לכן קודם שבוע היתה ,שם'ובתוסראאלוש

כןוא יים ומאן לכאן דמרה שיאטיה פליגימאי דבהכי טעמא,מר דילמא

יעקבדר בר אחא דסב משום משוםדל"לאו אלא אתחומין איפקדו במרה

באלושדל"דס עליו דס.נצטוו בהא לן אהני מאי לרבא ליהוכן במרהדבירא



במרה שניתנו המצוות הרמבגדר קלהן"לפי

באלוש להם נאסרה כן אם אתחומין איפקדו לגבי"והו,לא שנחלקו למימר ל

לא או אתחומין איפקדו אם דאלוש מהגמ.שבת אפוא הבדלראמוכח היה שלא

שבת של לאזהרות ביחס למרה אלוש תוס,בין הקשו לשבת'ולכן קרי אמאי

ראשונ שבת המן 14.השל

אורחא[ הר"ע,אגב דברי את לבאר יש האמור אשר"פ דאיתאאהאן

כתב'בגמ אתחומין איפקדו לא דבמרה סובר "דרבא איש"ואע: יצא דאל ג

דרשינן דמיניה במרהממקומו כתיב ממגרשי,תחומין תחומין מפיק תנא האי

יוציאו...הערים אל יצא אל הרכ."ודרש דכתב הא על ישתומם רואה ן"ל

במרה כתוב ממקומו איש יצא המן,דאל בפרשת נאמר זה פסוק קריו,והרי זיל

הוא רב מרה.בי לתקופת המן תקופת בין הבדל שאין דכיון לומר יש אולם

איסור הרלגבי נקט שבת במרה"י כתיב זה שפסוק דלישנא בשיגרא 15].ן

הרמב דלפי לומר יש לגבי"מעתה איפקוד לשון הגמרא דנקטה הא ן

לבוא העתיד צווי לשם במרה ניתנו אלו שפרשיות היינו במרה שניתנו ,המצוות

אע הצווי לכלל נכנסו שעה שמאותה החיוב"או שעת הגיעה לא שעדיין .פ

מהגמרדאוה שבתמשמע באיסורי ממש הוזהרו שבמרה דהרמב,א לומר ן"יש

להם שניתנו שבת איסורי אותם בכל נאסרו אלוש של מהשבת שהחל סובר

ניתוסף,במרה שלא כברדברוכמו ישראל נצטוו שלא באלוש שבת באזהרות

תוס לפי כן',במרה לומרכמו הרמביש בהלכות"לפי פרט שום ניתוסף שלא ן

נא שלא באלוש צווישבת ולשם לימוד בתורת במרה כבר להם .לעתידמר

במרההשיטותלפי14 לו שניתנה השבת פרשת את ישראל לבני להגיד שכח שמשה

לאלוש שהגיעו עד נזכר לאלוש(ולא מרה בין לעיל ואילך'עמ,ראה דהלכות)כט פשיטא

ב שניתנו במרהשבת שניתנה השבת פרשת עם זהות .אלוש

הרמב15 בחידושי גם לדקדק יש זה דרך בגמרא"ועל שאמרו מה על כך שהקשה ן

אפקוד לא "אתחומין ממקומו"וא: איש יצא אל כתיב התם הרי התם"ת לשון ופשטות

דר במרה"משמע שפיר"וע.ל אתי שבארנו מה מכת.פ במדרש גם קורדיסטן"ראה ילקוט י

שלמהשהובא פ(בתורה צג"שמות אות "ב הוא): שכך ראו,ומנין במרתה להם אמר כך כי

ה השבת'כי לכם מרתה."נתן לזה קורא והמדרש המן בפרשת מופיע זה פסוק .והרי



השבת מצות קלו

בשבת לנסוע שנאסרו כיון לנסיעתם גם הוא דששי ליה דאית ליה,ומאן אית

במרה כבר להם ניתנו תחומין דיני 16.שגם

הרמב דברי תוס"ולפי קושיית ממילא סרה השבת'ן נקראת מדוע

ראשונה שבת אלוש בפוע,של נתחייבו אז שרק משום השבתוהיינו בשמירת ,ל

לשם בה להתעסק תורה של כפרשה השבת שניתנה במרה כן שאין מה

עליה"ת נצטוו לא ועדיין הצווי.ת לכלל נכנסו שבמרה שנתבאר מה לפי ואפילו

העתיד"ע מקוםמ,ש אלושכל של מהשבת אלא התחיל לא בפועל .החיוב

הרמב לפי כן המעלות"כמו סדר על המפרשים תמיהת תתיישב ן

פסחבפיוטש של בהגדה מ,דיינו השבתתזכרושם נתינת קודם המן ,אכילת

השבת"הרמבפידל שנתינת לומר יש שבת בשמירת עדיין נתחייבו לא שבמרה ן

הצווי על ולא השבת שמירת אחיוב קאי המן לאחר .המוזכרת



הרמבולםא בדעת האמור על להקשות ישראל,ן"יש נתחייבו שלא

לאלוש בואם עד שבת מאנתם"עה,בשלח'פ(מהמכילתא,בשמירת אנה עד ,)פ

אמרו "שם אומר: יהושע הקב,רבי לו למשה"אמר לישראל,משה,ה להם ,אמור

ממצרים אתכם הים,הוצאתי את לכם המן,וקרעתי לכם לכם,והורדתי והעליתי

השליו,הבאר לכם עמלק,והגזתי מלחמת לכם נסים,ונלחמתי לכם ועשיתי

ותורותי,וגבורות מצותי לשמור מאנתם מתי הרבה,עד מצוות תאמרו שמא

לכם אותה,הטלתי שמרתם ולא לשמרה ממרה לכם הטלתי זו להדיא."שבת הרי

שבת בשמירת ישראל נתחייבו במרה הרמב,שכבר בדעת שנתבאר כמו .ן"ודלא

הנצי16 כתב שכן ראיתי דבר"שוב משיב בספרו סי"ח(ב ד'א במה"לב )ה

הרמב לפי הגמרא דברי דבר"וע.ן"בישוב העמק בפירוש הנציע למכילתא"ובפירוש ב

ה"עה כי ראו השבת'פ לכם טז(נתן לא)כט,שמות שאולי נסתפק רבינו שמשה שכתב

מרה של המצוות דשאר דומיא סיני עד השבת על מצווין ישראל הקב,נעשו לו שאמר ה"עד

שבת בשמירת באלוש נצטוו שכבר הבין ואז מאנתם מתי לעיל(עד דבריו ).כח'עמ,הובאו



במרה שניתנו המצוות הרמבגדר קלזן"לפי

במחלוקתםבר שנוי זה דדבר לומר דברייתא,יש ותנא יהושע דרבי

אלו מצוות על לגמרי נצטוו דבמרה סוברים אכן מצוות דסדרולםא,דעשר תנא

זוטא ברש(עולם כדי)י"שהובא רק אלו פרשיות לישראל ניתנו שבמרה סובר

בהן הרמב,להתעסק למד ועדי"ומדבריו לימוד לשם רק ניתנו אלו שפרשיות יןן

לשמרם נצטוו זה(לא הרמבולפי לפי ולפרש לדחוק נצטרך מקום"לא שכל ן

דוקא לאו הוא דמרה המצוות לגבי נצטוו לשון ואתיא"די,דאיתא הוא דדוקא ל

כ 17.)ן"הרמבשיטתדלא

מספיק אינו עדיין לכאורה זה שכל הברייתא,אלא לשון תינח דהא

ככולי לאו נצטוו דלשון לפרש יש מצוות הרמבדעשר ואף אתיא לא"עלמא ן

הכי ליה וכבוד,סבירא דשבת ילפינן דמיניה צוך כאשר מהפסוק הדרשה אולם

במרה ניתנו ואם כהרמב,אב אתיא דלא נימא א"אי של"ן פרשיות דאף מנליה כ

במרה ניתנו ואם אב וכבוד .שבת

נקלאולם לנבון וכבוד,דעת ששבת למד במכילתא יהושע רבי שהרי

נית ואם ומשפטאב חוק מהפסוק במרה כאו,נו זה ומשפט השבת זה ,א"דחוק

לומרוא יש כן מם דאמרדהך דסאן זוטא עולם לא"דסדר מרה של שהפרשיות ל

קרא מהאי ואם אב וכבוד שבת יליף צווי בתורת הרמב,ניתנו נקט 18.ן"ודכוותיה

הכתוב לשון יתפרש היאך תקשי גופא היא כן דאם למימר ליכא והא

מדכאשר להך דאמרצוך היכא,אן במרה לאו היינו,אי צוך דכאשר לומר דיש

ואם אב וכבוד שבת הוזכרו שם אשר ראשונות כמה,בדברות שפירשו וכמו

הפשט אסיני.ממפרשי דקאי ואם אב בכבוד הכתוב צוך דכאשר לומר יש עוד

הרמבעודיושבמהבזו17 דברי תקשי לסה"דלא דבהשגות אדידיה דידיה מ"ן

שורש( ממש)ידסוף נצטוו אכן שבמרה להדיא האחרת"די,מבואר כשיטה קאי ששם ל

בחז .ל"הרווחת

שר"ואע18 ואיהויהושע'פ השבת שמירת על נצטוו שבמרה סובר במכילתא עצמו

חוק מלשון שבת לומר"עכ,יליף יש דסדז חוקדע"דתנא מלשון שלאחולקיליף וסובר

במרה בקראמכיוןנצטוו להדיא צווי לשון כתיב סמךי"דרעודיתכןו.דלא גםבמכילתא

צוך דכאשר הדרשה בסמוך,על בפנים .וראה



השבת מצות קלח

ואם( אב כבוד במצות ממש נתחייבו מאז דשבת)שרק צוך לכאשר דומה אינו

מד שלפני דאלוש אשבת תורהקאי הרמב,תן לפי שאף לעיל שהוכחנו ן"וכמו

ואילך מאלוש שבת בשמירת היינו.נצטוו צוך דכאשר דדריש מאן זאת לעומת

ע ממש"במרה נצטוו שבמרה סובר ומשפט,כ חוק דהאי לומר צריך ולדידיה

אחריתי מילתא מיניה למדרש ודיני,אייתר אדומה פרה 19.ןכגון



לתורה טו(בפירושו פלטיאל)כה,שמות חיים רבינו "כתב מנלן: ,שבת

למצותיו"וי והאזנת הכי בתר דכתיב מהא דיליף מצות,ל לו נתן ,ואנה

שבת דהיינו נסהו ושם דכתיב דגל,אלא לשון ניסי ארים עמים אל ,כמו

אות נקראת היא,והשבת אות דכתיב,דכתיב צוךוהיינו כאשר אלקיך'הבדברות

במרה צוך כאשר מצות,ואמרינן ."והיינו

לימוד צריכים נסהו,ודבריו ושם בפסוק לשבת שמצא הרמז דמלבד

צוך דכאשר אדרשה גם שסמך עיוןצכ"וא,נראה ליריך למה דרשות שתי .הני

צ באורעוד מצוותריך והיינו וסיים למצותיו והאזנת בפסוק פתח ,שתחילה

קאיו מצוות אלו על נתבאר קשה.לא למילף,עוד ליכא טעם מאיזה דאם

במרה ניתנה שהשבת לחודיה צוך כאשר מכבוד,מהפסוק תקשי אכתי כן אם

במרה צוך כאשר דרשינן נמי דלגביו ואם ואם,אב אב כבוד נרמז והיכן

מרה של .בפרשה

בחז19 מחלוקת שיש נימא במרה"ואי מצוות בשמירת ישראל נצטוו אם לכאורהל

תוס קושיית את ליישב מקום דד'היה הא מהאעל במרה צוך כאשר שבת לגבי רשינן

ראשונה שבת בשם המן של לשבת כתבי כל בפרק ב"די,דקרי דהני הם'ל מאמרים

חלוקות השבתךוה,שיטות על כלל נצטוו לא דבמרה סובר כתבי כל דפרק דאמר מאן

מצוה שום על חוק(ולא מדכתיב במרה ניתנה ששבת סובר,)וילפינן צוך דכאשר והדרשן

ממששבמ נצטוו בורכא.רה הא ר,אולם ידי על נאמרו אלו מאמרים שני רב"שהרי אמר י

אדרב"וא דרב תקשי בפני.כ מצאתי תוסיהושעשוב שקושיית כך'שמפרש על מבוססת

דרב משמיה הם המאמרים .ששני



במרה שניתנו המצוות הרמבגדר קלטן"לפי

ש לומר כךויש הוא דבריו כתב,באור פלרדלעיל חיים דחוקטיאלבינו

במרה שניתנו ודינים אדומה אפרה קאי בקרא דכתיב ושאל,ומשפט סליק ומזה

מנלן מצוות,שבת ניתנו שבמרה מרבינן למצותיו והאזנת דמהפסוק והשיב

ומשפט,נוספות חוק בפסוק שנרמזו אלו הוה.מלבד לא ריבויא האי ואלולא

השניות בדברות הכתוב צוך דכאשר לומר אדעתין הוה,אמרהיקאסליק אלא

הראשונות אדברות דקאי ניתנו,אמרינן שבמרה שמענו שלא חוקאלאכיון

שכבר.ומשפט אלו על נוספות מצוות למצוותיו מוהאזנת דמרבינן בתר אף אולם

נתכוונהנתרבו מצוות אלו ידעינן לא אכתי ומשפט דחוק לרבותהבקרא ,תורה

גבוא על ואםף אב וכבוד שבת לגבי צוךדכתיב כאשר השניות ,בדברות

אמרה דקאי ולומר פשוטו מידי זה לשון להוציא לנו היה לא משמע,אכתי דטפי

סיני של הראשונות דברות על נסהו.דקאי ושם כתיב ובמרה מאחר אך

אות הנקראת השבת נרמזה זה המצוות,ובלשון בכלל היא שהשבת מינה שמעינן

של הריבוי ובכלל במרה לישראל למצוותיושניתנו והאזנת וממילא,הפסוק

כרחךע אמרהל קאי שבת לגבי הכתוב צוך דכאשר שוהאזנת.לומר ומכיון

לומר קרוב שבת היא מהן אחת אשר מצוות שתי על לגלות בא למצוותיו

תורה שריבתה הנוספת ואםשהמצוה אב כבוד כאשר,היא כתיב לגביה גם שכן

בצדה שנכתבה דשבת דומיא זהו,צוך זהבא על .וגילה



"איתא)א"הב"פביצה(בירושלמי שבת: ערב להיות שחל טוב יום

בשלו',וכו תבשלו אשר ואת אפו תאפו אשר את אופין'ר,כתיב אומר ליעזר

המבושל על ומבשלין האפוי המבושל'ר,על על ומבשלין אופין אומר .יהושע

דר טעמא אפו,ליעזר'מה תאפו אשר בשלואת תבשלו אשר טעמא,ואת מה

בשלו,יהושע'דר תבשלו אשר ואת תאפו אשר דאמר"א.את כמאן אתיא ליעזר ר

השבת ניתנה כמ,במרה באלוש"ברם עומדין השבת ניתנה באלוש ומזהיריןד

."באלוש

כתב הירושלמי דברי שםובבאור בפירושו חרדים ספר דרקבעל

הא"למ אייתר השבת ניתנה שבמרה מיניהד למדרש אפו תאפו אשר את קרא י



השבת מצות קמ

תבשילין איצטריך"דלמ,עירובי לגופיה קרא האי השבת ניתנה שבאלוש ד

בנ את השבת"להזהיר על תבשילין,י לעירוב סמך זה מפסוק לדרוש אין .וממילא

או במרה השבת ניתנה היכן המחלוקת יסוד מהו נתבאר לא בירושלמי

שש,20באלוש שנתבאר מה לפי הרמבאולם לומר"יטת יש במחלוקת שנויה ן

שלכו פי על מ"דאף אחת היא השבת במרההע שניתנו מתי"מ,פרשיות פליגי מ

שבת בשמירת ישראל שעל,נתחייבו סובר השבת ניתנה שבמרה ליה דאית דמאן

לקיים מיד ישראל נצטוו במרה שניתן מה מ,כל שבאלוש"ואידך סובר ד

ו השבת את לשמור ישראל תורההתחייבו של פרשיות מקצת להם ניתנו במרה

לקיימן אז נתחייבו לא אבל בהן שיתעסקו .כדי

הירושלמי דברי יתפרשו זה פירוש במרה"דלמ,כךולפי שכבר ד

הצווי לגבי באלוש דבר נתחדש ולא שבת בשמירת קרא"א,נתחייבו אשרדכ את

תבשילין עירובי מיניה למדרש אייתר אפו באלו"ולמ,תאפו שרק נתחייבוד ש

איצטריך לגופיה קרא האי השבת השבת,בשמירת על ישראל בני את להזהיר

מעשה 21.בשעת

גדר מהו שבירושלמי תנאי הני פליגי דלא ולומר לדחות יש אולם

במרה שניתנו האם,המצוות היא מחלוקתם המצוותהאלא בכלל היתה שבת

אלוש עד ניתנה שלא או במרה דאמרדמ,שניתנו נאן השבתשבמרה יתנה

כר השבת'דריש זה דחוק שבת,יהושע לגבי הכתוב צוך מכאשר דיליף או

אמרה דקאי ומפרש השניות מ,בדברות אחריתי"ואידך למילתא חוק דריש ,ד

בפ הכתוב צוך כאשר אמרהרשתולשון ולא אאלוש דקאי יפרש ואתחנן

פזגמראב'עי( כאשר"ד'תוס:שבת במרהה .)צוך

מ20 לעיל"עיין לאלוש(ש מרה ).סא'עמ,בין

לאלוש(לעיל21 מרה ואילך'עמ,בין הגרנתבאר)כט ראשונים"שלדעת וכמה משהא

לאלושלומרשכח שהגיעו עד השבת הלכות את ש.לישראל גופאעלויתכן סובבזה

בירושלמי ס"דמ,הפלוגתא השבת ניתנה שבמרה הלכות"ד את ישראל לבני אמר שמשה ל

תבשילין לעירובי קרא ואייתר במרה ס"ומ,השבת השבת ניתנה שבאלוש שכח"ד שמשה ל

גופיהלישרומרל קרא ואיצטריך אלוש עד .אל



במרה שניתנו המצוות הרמבגדר קמאן"לפי

להת נרצה לואם שבירושלמי השיטות שתי את הרמבשיטאים צריך"ת ן

מ שאף לימודד"לומר בתורת אלא קאמר צווי בתורת לאו השבת ניתנה ,שבמרה

מ שניתנו"ואידך מצוות שאר עם השבת ניתנה לא לימוד בתורת שאף סובר ד

דלמ"ולפי.במרה היא הירושלמי כוונת כחלק"ז השבת פרשת ניתנה שבמרה ד

הלימו למפרשיות שכבר נמצא אתמדיד השבתמשה הלכות את ישראל בני

באלוש,מרהב ההלכות פרטי על לחזור צריך היה והלאה"אע,ולא שמאז פ

שבת לשמור קרא,נתחייבו אייתר מיניהדוממילא למדרש אפו תאפו אשר את

תבשילין .עירובי

כך נפרש שאם הירושלמייקשתאלא לשון הדברים,קצת דמסתימת

דמאן ממשמע דאידך דומיא הוי השבת ניתנה שבמרה דאמרדאמר אן

השבת ניתנה הלא,שבאלוש שבתנתבארכברובאלוש באיסורי ממש .שנצטוו

קתני דלצדדין לומר יש צווי"דמ,ושמא בתורת היינו השבת ניתנה שבאלוש ,ד

לימוד לשם אפילו השבת ניתנה לא במרה מ,ולדידיה שבמרה"ואידך סובר ד

השבת הלכותיהניתנה בקיום נצטוו ובאלוש לימוד .לשם



חז קבלת מצוות"לפי כמה במרה לישראל ניתנו וכבוד,ל שבת כגון

ואם הרמב.אב אלו"לדעת מצוות בשמירת אז ישראל נצטוו לא ניתנו,ן אלא

שעתידים בידעם בהן להתעסק תורה של פרשיות במצוותהםלהם ,להצטוות

לל זאת מדמה התיוהוא אבינומוד אברהם של ת.ורה ענין לנחיצות ת"סמך

של צמאונם מתפרש שלפיה רשומות דורשי של בדרשתם למצוא יש במרה

תורה לדברי לצמאון כסמל למרה בואם טרם למים מקביל.ישראל למצוא יש

ב תקופת שנסתיימה בעת אבינו אברהם אצל לתורה צמאון של אלפים'במצב

ב תקופת והתחילה הרמב,תורהאלפים'תוהו התכוון שלכך כשהזכיר"ויתכן ן

אבינו אברהם של התורה לימוד .את

הרמב שכתב מה הוא"אולם במצוות עדיין נצטוו לא שבמרה ן

ד צוך כאשר הפסוק משמעות נגד שבמרה'לכאורה למדין שממנו אלקיך

א וכיבוד שבת ואםניתנו במרה,ב נצטוו מצות עשר הברייתא לשון נגד .וכן



השבת מצות קמב

שתיהצענו שהרמב,גישותבזה לשון"או את יפרש במובןראשבגמ'צווי'ן

ע לימוד הרמב"של שלפי כיון להצטוות גם"מ במרה ניתנו אלו פרשיות ן

ויהיו בשמחה אותן יקבלו אם ולדעת במצוות ישראל בני את להרגיל כדי

להצטוות שהרמב,מוכנים הצוו"או לכלל מאז נכנסו אכן ישראל שבני יסבור ין

אע אלו מצוות בפועל"של אותן לשמור נתחייבו לא שעוד הענין.פ שפשר יתכן

אלו למצוות ביחס מיוחדת קדושה לישראל העניקו מרה של שהפרשיות .הוא

הרמב השוואת תתפרש אלו גישות משתי אחת כל מרה"לפי של המצוות בין ן

שונה"לת בצורה אבינו אברהם של שכוו.ת יתכן הראשונה הדרך הרמבלפי ן"נת

לבנים סימן אבות מעשה לבחינת א,היא של התורה שלימוד אבינוהיינו ברהם

הת את תורההכשיר העתידלמוד בזמן הישראלית האומה השניה.של הדרך לפי

שהרמב לומר מעת"ניתן גמור ישראל בדין נחתם אבינו שאברהם לכך רומז ן

שעה ומאותה המילה לברית התורההשנכנס בקדושת שגםתקדש עד בכללותה

תורהת עליהלמוד והשפיע זו מקדושה נבע .דידיה

הרמב דברי מחלוקת"על תולה שבת במסכת שהגמרא מכך קשה ן

קודש בשבת לסיני מרפידים הנסיעה הותרה אם האמוראים אםבנדון

התחומין על במרה הגמ.נצטוו דברי שראמפשטות נראה ישראלהיה נצטוובני

לתא מחמת שבת כהרמבבשמירת ודלא הרמבבו.ן"דמרה דעת העלינו"ישוב ן

בגמהשהשבתשכיון עליה רראמדובר שלפני השבת חודשהיא שהיאאש סיון

אלוש של השבת שלאחר הרמב"י,השבת שאף מהלכות"ל הלכה שכל יודה ן

ואילך אלוש של מהשבת לשמרה נתחייבו במרה שנאמרה לה,שבת דתלי והא

דפשיטאראהגמ משום באלושלןבמרה נאסר במרה שנאמר מה ה"ובלא.שרק

הגמ בדברי כך לפרש שבת'מוכרחים הלכות לענין לאלוש מרה בין הבדל ,שאין

ג משמע תוס"וכך מדברי ראשונים'כ הרמב.ומעוד הוא"ולפי שבאלוש ן

תוס קושיית ממילא תתיישב השבת את לשמור לראשונה ישראל 'שנתחייבו

שבתקראתנמדוע השבת עיתכןכמו.ראשונהאותה אכילת"תיישב הקדמת ז

ש המעלות בסדר השבת לנתינת ר.דיינובפיוטהמן שמדברי יהושע'אלא

להיפך להדיא מבואר שבת,במכילתא בשמירת ישראל נתחייבו במרה .שכבר

הרמב ששיטת לומר מקום היה בחז"עוד מוסכמת אינה שנויה"ן והיא ל

לומר"ולפ.במחלוקת יש משז חזקוםכל במרה'ל"שהזכירו שנצטוו 'המצוות



במרה שניתנו המצוות הרמבגדר קמגן"לפי

כמשמעו פשוטו הרמב.היינו דברי זוטא"מאידך עולם הסדר לשון על מיוסדים ן

ברש בהן"שהובא שיתעסקו לפרשיות שמתייחס ממנו.י המקור זו שיטה לפי

שבפרשת צוך כאשר הפסוק אינו במרה ניתנו ואם אב וכבוד ששבת לומדים

ומשפ חוק הפסוק אלא בשלחואתחנן בפרשת הכתוב פלוגתא.ט להעמיס יתכן

או במרה ניתנה השבת האם ביצה במסכת בירושלמי שהובאו הדעות בשתי זו

השבת,באלוש בשמירת לראשונה ישראל שנצטוו הזמן על סובבת דהמחלוקת

השבת פרשת להם שנאמרה הזמן על הדעות.ולא ששתי לדחות שיש אלא

בשמיר כלל נצטוו לא שבמרה שנחלקוסוברות אלא נוספות מצוות אםהת

במרה בהן להתעסק שניתנו הפרשיות בכלל היתה .השבת





קמה





האוצרספרב אבות(בית הגר)ערך ההלכתי"דן מעמדם היה מה ענגיל י

האבות דינםאםה,של נחהיה לחומרא"עכ(כבני נחשבושכבראו)פ

דברישראלבניכ דבריו.לכל מתייחסבתוך לגבילהוא שבתהשמירתקושיא

האבות נ,של שימדאי כבא דינם נחהיה דקיימונמצאני התורהאתדהא

ניתנה שלא כח'יע(עד קולאהוי:)יומא בה דאית קיי,חומרא לןדהא מא

נח( מיתה:)סנהדרין חייב ששבת .דגוי

דברי את מציין הוא הקושיא שם(א"מהרשהבישוב אתשבאר)סנהדרין

לבנ השביתה איסור נחטעם במדרש"עי דאיתא מה רבה(פ משל)יא,כהשמות

ובא זה עם זה ומסיחין שיושבין ומטרונא ביניהםאחדלמלך עצמו חייבדומכניס

הקב,מיתה בין היא השבת לישראל"כך ישראל,דוקאה בני ובין ביני כדכתיב

לעולם היא המהרש.אות ה"ובאר ששבת שגוי הואא ישראלרי של כלתן ,כבועל

ועדייןחשיבאהשבתד לחופה שנכנסה נבעלהככלה הא[לא 'סבמדאיתאוכעין

ישראל.)נט(סנהדרין ארוסת כבועל הוא הרי בתורה העוסק תורה,דגוי דכתיב

ת אל ודרשינן יעקב קהלת מורשה משה לנו מאורשהקריצוה אלא .]מורשה

דברי"ע הללו"מהרשהפ ליתאהנזכרתקושיאהדהריא שכן,מעיקרא

ישראלזהטעם שנצטוו לאחר אלא שייך השבתלא שעהרקהריש,על מאותה

השבת נחנמצאו,כלתןכנעשית לבני שביתה איסור עדיין חל לא האבות .שבזמן

מעירעי"הגראולם זנגיל לפהשטעם אלא יתכן ולמדםש,המדרשילא

לבנ שביתה נחאיסור ההפסוקמי כי ביני'ראו מהפסוק או השבת לכם נתן

לעולם היא אות ישראל בני :)נח(סנהדריןמסכתבהגמראדברילפילבא,ובין

ששבתש גוי ישבותונלמדדין לא ולילה ויום ש,מהפסוק שביתהנמצא איסור

נח מתלבני קודם רב זמן תורההתחיל לדוכתה,ן קושיא הדרא .וממילא

כתב נ"הגריעוד שיש ה"ע בין ששבתמקורמ גוי לביןשבלאיסור מדרש

בגמרא שהובא שםד,הלימוד ששביתהבגמרארבינא ליה נחלבנהנאסרסבירא י

בש בשבתגם רק ולא השבוע ימי הכתוב,אר ישבותוכמשמעות לא ולילה ,ויום



השבת מצות קמו

לפי לבנשהמדרשאולם שביתה נחאיסור ההפסוקמנלמדי כי לכם'ראו נתן

לעולם היא אות ישראל בני ובין ביני מהפסוק או אהשבת לבניאין נחסור י

בשבת אלא .לשבות

הגרמאו על וחביב ע"חר בנגילי ואנהיר ביה למפתח ענינא היהאי

מילתא,עיינין ביה נימא אנן דאורייתא"וקוב,אף בפלפולא חדי .ה

דפשיטא,ראשית לגריהא לשאםע"ליה שביתה נלמדאיסור גוי

עמ ישבותו לא ולילה ויום צ"הפסוק לומרכ אחרהתחילשהאיסורריך תיכף

ד"י,המבול האל משום איריאאי שם(במדרששכן,לא רבה להדיא)שמות הובא

ל ישבותו לא ולילה ויום איסורהפסוק לגויתישבגבי טעםהלפישפ"אעה

מצריםבמדרששהובא יוצאי דור עד האיסור חל שלא לנו"וא,נמצא מאין כ

זה בענין למדרש הגמרא בין פלוגתא הפסוק.לאפושי גם הובא במדרש כי ואף

בני ובין בגמראביני נזכר שלא לבנ,ישראל שאסור מבואר בגמרא נחומאידך י

שמותרגםלשבות משמע המדרש ומסתימת השבוע נשמעאשר,באמצע מזה

בקנה עולים אינם הגמרא דין,המדרשדבריעםאחדשדברי לבעל יש זה כל עם

שביתה איסור התחיל לא הגמרא לפי שאף נחלטעון דעהלבני מדור אלא

מורש .המקבלי



ש רברבינדוןנראה באשלי תלוי יבוארוזה מלכים.כאשר בהלכות

ה"פ( הרמב)ט"י "ם"כתב מיתה"עכו: חייב בתורה שעסק אלא,ם יעסוק לא

בלבד שלהן מצות עכו.בשבע החול"וכן מימות ביום אפילו ששבת אם,ם

מיתה חייב שבת כמו לעצמו ע,עשאהו אם לומר צריך לעצמוואין מועד .שה

דבר של מדעתו,כללו מצות ולעשות דת לחדש אותו מניחין יהיה,אין או אלא

המצות כל ויקבל צדק יגרע,גר ולא יוסיף ולא בתורתו יעמוד ."או

כ"הרמב לגויתישבהאיסוראתללום עםיה תחד לימוד ,ורהאיסור

דתאתומגדיר כחידוש שבדבר הרמבוכמ.האיסור פ"כן כרום שאסק סוריבינא

דתיתהואהשביתה כשביתה תקבע ששביתתו ובלבד השבוע מימי יום .בכל

שהאיסורלכאורה נבחרלנראה שמאז תורה מתן לאחר אלא שייך לא דת וחדש

בתריישראל ונצטוו העמים מצ"מכל התורההתוומא,ותוג הבדילה והלאה שעה



ששבת נח בן קמזבענין

נח בני לדת יהודית דת נאסר,בין כך נחבנלעומשום גבולי ולהשיג דת לחדש

ע ע"זה או מנוחה יום שמירת התורה"י עסק הדברים.י כנים ניתןשהריואם

לעלגביהקושיאאתליישב שנתבאר כמו האבות של שבת .לישמירת

הרמב דברי צ"אולם כשלעצמם שנא,ב"ם ותדלגבימאי למודשבת

לגביתורה ואילו ואסור דת כמחדש הוי מהן אחת שקיים שגוי המצוותכתב שאר

הל(כתב לב)י'שם משמע,לקיימןנחןשמותר עליהןומלשונו שכר מקבל שאף

ועושה מצווה משהאגת"שובו[.כאינו ח"יו(רות סי"ד אחרת)ז'ב דרך לו סלל

].ש"ע,בענין

י ישושמא שבהלכה מצמתייחסם"הרמב'לומר באופןהולקיום

חש,אקראי לא דתידזה כחידוש כךב ותכ"משא,כל תורהשבת למוד

הרמב יחשב"סובר כקבע עראי קיום אף וחביבותן חשיבותן שלרוב ,ם

דתויוה נחנ"ואה,כחידוש לבן קבועשוםלקייםאסור באופן המצות מן .מצוה

כיון לכך שכם"הרמבואולי הזהב אותותבבלשונו מניחין אין דבר של כללו

דת מצ"רדהיינו,לחדש בשאר שגם הויול דתות מקיימןחידוש קבועאם .באופן

דמסתפינא שהרמבהוהולולא דת"אמינא חידוש של זו הגדרה למד ם

מצו מבשאר יותר לגויאשרהמדרשיםמתובשבת שביתה לאיסור הזכירוביחס

של המשל והאת הגדול,יינוה.מטרונאהמלך ההבדל את מסמלת שהשבת כיון

לעמיםש ישראל בשהרי,בין גבולבשבתנ"שביתת בעודשאלא.זהמטשטשת

דוקא בשבת אלא זה נאמר שלא משמע המדרש לילעבארשנתווכמ(ומן

מהרש מצוהמפרשם"הרמב,)א"מדברי לשם שביתה דתחשיבאשכל ,כחידוש

השבוע באמצע שביתה .גם

צ שעדיין החולמדועב"אלא מימי ביום שביתה לשם,תחשב ואפילו

דת,מצוה כיון,כחידוש בשבתהרי ממלאכה שובת שביתהעצמהשאינו זו אין

כלל מצוה ולמחשבתו,של לי יעשהאטו,ומה נחאם ממצובן שאינה תופעולה

מצוה לשם בה ויתכוין דהויהתורה נימא דתנמי .חידוש

דברי"עארלבנראהו בתפנלבפירושואבודרהםהפ מנחהיאמר לת

שבת מנוחת,של היא מאתך כי וידעו בניך "ל"וז,םיכירו לומר: אתה,רצה גם

מצות כשאר אינה שבת של זו שמצוה בניך וידעו שיכירו כשאמרת,רוצה שהרי



השבת מצות קמח

אחרים אלהים לך יהיה תשא,לא תרצח,לא תנאף,לא תגנב,לא צוית,לא לא

כמוך יעשו כמוך,למען יעשו למען היא השבת מנוחת שכ"לפ."אבל יתכן לז

כ שנעשית ממלאכה לסמלשביתה הקבדי שביתת בראשית"את במעשה ,ה

השבוע באמצע שבת,ואפילו דשמירת לתא משום בה אחשיבלכןו,יש

דתכ .חידוש

ל בחידושיו בדעת)שם(סנהדריןמסכתומהמאירי חדש דבר משמע

עמנווהוא,ם"הרמב מבני אנשים יטעו שלא סייג כעין מהוים אלו שאיסורים

יהודים נח שבני שא,הםלחשוב במצווכשיראו מדקדקים אחרותוינם ילמדות

בשמירתוממעשיהם להקל .ותומצאותןיבואו



הרמב בדעת דברנו ששבת"ומדי גוי בענין נקודה,ם נוספתנזכיר

בדבריואשר הרמב.נתחדשה שכתב סיים"לאחר מיתה חייב ששבת שגוי :ם

דבר" חידש או שבת או בתורה עסק ו,ואם אותו אותומכין ומודיעין,עונשין

נהרג אינו אבל זה על מיתה חייב שהוא ."אותו

הרמב מפרשי עמדו שם"וכבר כך לעל שגויבניגוד שכתב אומה ששבת

בתורה אלאינושעסק רקנהרג מא חייב שהוא אותו מפשטות,יתהמודיעין

ב דבמסכתהסוגיא משמע שבת"סנהדרין שמר אם נהרג אכן לגבי,נ אף דהא

בגמלשביתהאיסור אמרו מיתתןד'גוי היא זו דהוצרכהאמהוכן,אזהרתן

א נמנו לא מדוע טעם לתת לעסיהגמרא והאיסור שביתה בכללוסור בתורה ק

העונשומצו'ז לגבי ביניהם הבדל שאין משמע .ת

יתכן הרמבאולם דברי רבה"שמקור בדברים המדרש הוא ,)כא,א(ם

התם "דאיתא השבת: את ששמר מיתה...גוי עליה,למה,חייב נצטוו .שלא

מיתה חייב השבת את ששמר גוי לומר ראית רחב,ומה אר"אמר בנוהג"א י

זה עם זה ומסיחין יושבין ומטרונה מלך המדרש".'וכושבעולם משמעמלשון

ששבתדהא לאונענשדגוי כדמשוםהוא אלא מיתתן היא זו יוןאזהרתן

נענש השבת על נצטוה ששלא זהו.מירתהעל מדלפי הזכירועמובן המדרשלא

הפסוק שכלפיואת מפורש לאו בו מונח הדרש שלפי ישבותו לא ולילה ויום



ששבת נח בן קמטבענין

מיתתן היא זו אזהרתן הגמרא שהרמב"א.הביאה לומר רחוק לא על"כ סמך ם

שב באמרו זה לא"מדרש ששבת אלאממשנ חייברקנהרג שהוא אותו מודיעין

הרמב,מיתה ש"וסובר בבם הטעם והוא הדין נחשב"הוא שלא בתורה שעסק נ

מפורשת כאזהרה דגמרא"שהרמבפ"ואע.איסורו אסתמא סמך איסורלגבים

שני ביום רבינאושביתה דס,כדברי משום משוםל"היינו הוא שבת שאיסור

דת דחידוש לה"דלפ,לתא מקום יש המדרשתאיםז שיטתטעם ,רבינאעם

שה השבת של יחודה הקבשמחמת שביתת דוגמת ממש במע"יא ,ראשיתבשהה

מנוחה כל להחשיב דתשהיאיש כחידוש מצוה .לשם

לפי"עכ הא"הרמבפ היאךלאם האבותקשיא השבתשמרו דיש,את

הגריתרץל שכתב לב,ע"כמו שביתה איסור חל לא עדיין תורה מתן ,נ"דקודם

א"הרמבפיול פש"ם שניתנהיעל דקודם להדרכו שייךבניתורה לא ישראל

בהשמירתדלומר של דתהיאנ"שבת .חידוש



לכאורה"מרש הרמבלמבוארי מדברי סוגיא,ם"היפך ההיא על שכן

סנהדרין רבינא"ד(דמסכת אמר "כתב)ה לקיש: ריש דקאמר שביתה תימא לא

קאמר חובה ליש,לשום שביתה יום שהוא בשבת כגון לשבות ראלדלכוין

בו ששובתין בשבת אחד להו,או אסר קא בעלמא מנוחה יבטלו,אלא שלא

שביתה בר שאינו יום ואפילו ."ממלאכה

באי"רשלפי שרבינא שאנמצא לברוסיללמדנו נחשביתה דוקאני אינו

או בו ששובתין ביום או דתעולםהמותבשבת בכל"לבשביתהאיסורוכן,לשם נ

א השבוע מימי השובתתלוינויום במחשבת רש(י בעלמא"וכלשון מנוחה י

להו אסר מצוהאלא,)קא לשם שלא שביתה שלםנ"לבאסורהגם יום הוי .אי

שכתב'יע[ ה"פ(מלכים'הלבז"הרדבמה .]ע"וצ)ט"י

פשוט"רשלפיו נראה קאמרי במסכתע"הגרידשפיר שמהגמרא

משמע ישבודסנהדרין לא ולילה ויום הפסוק שנאמר השביתהמעת נאסרה תו

נחלב איסור,ני נולד שניתןזהולא הצווי מכןישראללמחמת אדרבה[.לאחר

הפק השבת שמצות ישראלעהייתכן בני ישבותוהמאת לא ולילה ויום איסור



השבת מצות קנ

עולם באי כל את נחוב,שכלל נני נשארושלא השבת על זהבצטוו ,איסור

בזה"מראהו זהלפשאלא].לקמןש אתלשמורלאבותהותרךהיא,ל"קדהי

.השבת



ציון"בשו בנין סי"ח(ת הפשוט)קכו'א במשמעותה שביתה בין המחלק

וטורחהפסקתדהיינו( לב)עמל היינו"שנאסרה ההלכתי במובנה שביתה לבין נ

שנאסרו"ל מלאכות לפ.בשבתישראללט א"שבשיתכןהזינמצא יעשה חתנ

שבוממלאכ טרחאתת בה הוצא,שאין קלתכגון לרשותדבר ועדיין,מרשות

ששבת כגוי וטורח,יחשב עמל במעשיו שאין במשךנ"ב,מאידך.כיון שנזהר

לעשות שלא שלם מלאףיום לא"אחת ודקדוקיהן פרטיהן כל עם מלאכות ט

ששבת פעולהאםחשיב ויגיעהעשה עמל בה שיש שהיא מיישבהואז"עפ.כל

לשמורותהאבדדהא מותרים אעהיו השבת לחומראפ"את נח כבני ינויה,שנהגו

שיש פעולה השבת במשך לעשות שהקפידו וטורחבהמשום בה,יגיעה די אשר

בשבת כשובתים יחשבו שלא לעיל(כדי שיטתו,ע'עמ,ראה לפי שפלפלנו ).מה

להעיר יש המדרשתירוץשאולם דברי לפי שפיר אתי לא לכאורה זה

לבשאיס השביתה ומתלא"ור לישראל שניתנה השבת של יחודה מחמת הוא נ

השבתאתלי שלא,במצות דדבר בוומינה לבנצטוו נאסר לא לפיו.נ"ישראל כן

בל"דסם"הרמב חש"ששביתת אלאינ כן נאמר שלא לומר קרוב דת כחידוש בא

יהודית כדת לפ,כששובת שאב"שהרמבבארשנתהמיובפרט הןאתם שיטתו

המדרש ממימי והן התלמוד תל,מים דת חידוש גדר שגם שבניבכךיוונמצא

השבתכברישראל על לאסור"שהרמבפ"ואע.נצטוו הוסיף אתם השביתהגם

דתבאמצע חידוש מקרי בשבת שלא שביתה שגם וחזינן בגמרא כדאיתא ,השבוע

וכדברי מעלה של דוגמא מעין בה יש שביתה שכל בארנו מ"ומ,האבודרהםכבר

ההלכתי במובנה בשביתה אלא הדברים נאמרו שלא ל"וכ.מסתבר המאיריפיש

הו דת חידוש של ענינו נחאשכל שבני יחשבו שלא לטעותי"בנכהםכדי ויבאו

ד פשוט נראה אאזהאחריהם שייך מ"לא שובת שהזהירה"לכלכ מלאכות ט

עליהןה הא"משא,תורה ויגיעה מעמל רק שובת אם מכ דלאו הוא"בנמנכר .י

אלא].ב"צאכןהשבועבאמצעכששובתמישראלשהואשיחשבולחושדישאוה[

לע"דבלא נתברר הרמביה לפי והן המדרש לפי שהן ליתא"ל מעיקרא הקושיא ,ם
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ששבתדהואדפשוט גוי נאמרדין לא האבותעדיין רשכןא.בזמן שמבואר"לפי י

שהאיסור המבוחלמדבריו אחר שלתיכף לתירוצו מקום יש ציוןהל .בנין

רששאלא לפי שגם נראה העיון לחלק"לאחר היא פסיקתא מילתא לאו י

שביתה גדרי מלשנאסרהבין שביתה לגדרי מלאכות"לגוי להבין.ט אתוכדי

תח לחקור יש הענין נישורש לבני השביתה איסור טעם מהו רשחלה ,י"לפי

מנוחה אפילו התורה להם אסרה .בעלמאומדוע

הדבר בטעם אפשרויות שתי להציע שיש לומר.ונראה יש ראשית

נחבנלעאסרההתורהש שיעסקי כדי שלם יום ממלאכה במצותולשבות יום כל

העולם בעיניך.ישוב קלה זו מצוה תהי אד,ואל נזדרז עליה אשוןהרםשהרי

שג עדןוקודם מגן אתובשכווכמ,רש אלוויברך להם ויאמר אלקים פרותם קים

וכבש הארץ את ומלאו א(הוורבו ישוב,)כח,בראשית שהיא מצוה לך וואין

ורבושל פרו כמצות הגרי(.עולם סולובייצי"ובשם זצ"ד שמעתיל"ק

ממטר שלשחלק הואתמצותה ורבו למעןפרו כוחותיו כל את ינצל שהאדם

העולם לאחר).ישוב עולכן העולם הדגיש"חורבן המבול התורהי אתה מחדש

ה ישבותוותעסקהתחשיבות לא ולילה ויום ואמרה העולם השיעור,בישוב שכפי

נ בן מחשישבות לו יחסר נוצראשרתכליתהממלאכתו הקפידה.למענה לכן

שעכ בישובפ"תורה אדם בני שיתעסקו בלי שלם יום יעבור במהלא דהיעולם

האדם,מסויימת שנברא מאז הבורא רצון .שזהו

ל יש שעוד אתומר מהם למנוע כדי בעיקר בא נח לבני שביתה איסור

בחטא להשתרש הקב.האפשרות כי יצר"בהיות כי ויודע העולם באי את יצר ה

היוםהואמחשבתם כל רע המלאכה,רק והיא החטא נגד חזקה תרופה אשרברא

עון ממנו ומשכחת אדם של כוחו אדםהקללההיאוהיא.מתשת בה נתקלל אשר

לחםהראשון תאכל אפיך האדם,בזעת של מזגו ורוע קלונו שנתגלה מעת כי

הקב לו המציא הדעת מעץ אכילתו תיקון"בעקבות הגדול בחסדו אווהה

להבאכדי,המלאכה החטא ברשת יפול במהרה של.שלא קלונו נתגלה וכאשר

המבול בדור יותר עוד האנושי הצורךהעמדה,המין על שאת ביתר תורה

וחזרב ישבותומלאכה לא ולילה שיום חמורה באזהרה והזהירה השביתה,ה כי

בה כרוכה גדולה סכנה שלם יום במשך את,ממלאכה להעביר עלולה שהבטלה

ד על דעתהאדם ועל .קונועתו



השבת מצות קנב

חזי עומקהיופוק עם נפלא באופן משתלבים אלו רעיונות שני אך

ישבותו לא ולילה ויום הפסוק של נרא,פשוטו ראשון רחוקדממבט הדרש ה

בשלום,מהפשטמאוד יבוא מקומו על הכל שנתבאר מה לפי .אולם

שהצענוהלפי הראשונה אסרה,אפשרות בנישביתההאתשהתורה על

לאפשרנח עולםלהלהםכדי של בישובו יוםתעסק הקשר,כל יפה ביןשיבואר

הקודםדרשה הפסוק סיום עם ע,זו כאשר חי כל את להכות עוד אוסיף ,שיתיולא

הקבהיינו הבטחת חדלים"שאלולא אדם בני היו לעולם מבול עוד יביא שלא ה

לנו מה באמרם עולם של בישובו הזהמלעסוק מחר,היוםלעמולבצער והלוא

העולם יחרב ושוב מבול זהולפ.יבוא הפסוקוסמיכמאודומתקתי הבאת

ורבו,כךאחר פרו להם ויאמר בניו ואת נח את אלקים הארץויברך את ,ומלאו

וכבשוהש כתוב הלא ושם בראשית בפרשת לפסוק דומה זה פסוק דמזה,הרי

התעסק לכל מתייחסת ורבו פרו שמצות ללמוד בנייש בישובוות האדם

עולם .של

ה שהצענוולפי השניה כדי,אפשרות הוא השביתה איסור שטעם

מצ בו ליפול עלול שהוא החטא בפח מלהלכד האדם את טבעולמנוע ,ד

האדם לב יצר כי הקודם הפסוק עם ישבותו לא של הדרשה בין הקשר בקל יובן

מנעריו .רע

ע הענין את להטעים פיויש של לתורהראיתימה אזנים עלבספר

זה "ל"וז,פסוק הקב: יוסיף שלא הוא הכתובים והמשך עוד"ביאור להביא ה

מעלליהם רוע מפני בשר כל לשחת הארץ על האדםכי,מבול הרבה הנה עד

הקב שהשפיע טובה רוב מפני עליו"לחטוא א,ה שנה זורעין מזון'שהיו ועושין

שנה יב(לארבעים בראשית ועד')תנחומא הפסח כמין יפה אויר להם והיה

יסורים'עצרת ולא עבודה לא להם היה הקב,ולא גזר הארץ'ה"ועתה ימי כל עוד

וקציר וחורף...זרע שנה'וקיץ ישבתו'ובכל לא ולילה זו,מעבודה'יום ויגיעה

עון יהיה,תשכח וחום'וגם הממרקים'קור יסורין עליהם יביא האויר ושינוי

אדם של ".עונתיו

זה פירוש בפסוקטעםדלפי המוזכר התקופות סייגזהשינוי לכךהוא

בני יבואו בראשונהדםאהשלא כאשר הקודם,לחטוא לפסוק הקשר שפיר אתי

י מנעוריוכי רע האדם לב .צר
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פניםע כל לביהאל השביתה איסור נחטעם יהאי"רשלפיני ,אשר

שה פשוט שנאמרווצנראה במרהלי השבת על ונשנה(ישראל באלושוחזר

ששבת)בסיניונשתלש גוי של מאיסור הפקעה גם להם"אא,כלל שהיה נאמר כ

ישראל ויעקבמיכברדין יצחק אברהם מתןאולם.מי שלפני לומר לכשנמצא

דינםתורה הוא"כבהיה השבת על והצווי ששבתרשאנ גוי מאיסור ,הוציאם

ולבארכ"אראוי שלטיבאתלהרחיב זוה .הפקעה

לעילהראשונהאפשרותלפי שהצענו אסרה,ה עלשביתההאתשהתורה

נח שיתעסקבני יותרכדי עולםו של הפקעתם,בישובו של טיבה את לבאר ניתן

ששבת גוי המדרשפ"עמאיסור בפרש(דברי אלקיםסוקהפלע)י"הובא ויכל

השביעי "ל"וז,ביום חסר: העולם היה מנוחה,מנוחה,מה באת שבת ,באת

המלאכה ונגמרה בסודפ"אע."כלתה באנו למדנו"מ,דבריםהעומקשלא מ

חז חש"מדברי עצמה שהשבת מהבול כחלק נקל"וע.ריאהבה לנבון דעת זה פ

השבתיששמ בנרת הקב,י"של של לשביתתו דוגמא בראשית"שהיא בשבת ,ה

היאתצטרף עולםילבנגם של וישובו בעת.ינו לישראל ניתן זה כח כי לומר ויש

השבת על נחשנצטוו בני מכלל נחשב,ויצאו והלאה כבריאהתשמאז שביתתם

ד,עצמה מנוחהרךעל באת שבת האלה[.באת דעתכדברים פניני בספר מצאתי

להגרא"עה זצ"ת בלאך אתר"מ על ].נח'פ,ל

ה שהצענוהשניאפשרותולפי כדיש,ה בעיקר בא נח לבני שביתה איסור

בחטא להשתרש האפשרות את מהם לבאר,למנוע הפקעתםיש של טיבה את

ששבת גוי ב"עמאיסור המשנה דברי מ"פ(אבותמסכתפ הת,)ב"ב :םדתנן

תל" דורהתמודיפה עון,רץארךעם משכחת שניהם ,כלומר."שיגיעת

ו ק"בנמאחר אתי ממלאכ,תורההבלו ששביתתן חשש בשבתאין תעבירםה

בכוחהעהריש,קונםעתדלע שיש בתורה הם היצראתלהתישוסקים הרעכח

שבת[ בירושלמי דאיתא מה לפי לעסו)ג,טו(בפרט אלא שבתות ניתנו קשלא

תורה בדברי ל,]בהן שניתנו בזמן מצהםולכן במרהוקצת בהן להתעסק ות

ששבתמיד גוי איסור מהם נ"משא.פקע בני תחכ בתלמוד נצטוו ,ורהשלא

ללמוד הם אסורים היצשהרי,ואדרבה נגד תריס להם ,מלאכההאלאעהרראין
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השבית איסור מהם פקע לא שלםהולכן ליום זהכ[.ממלאכה בתורהובהעין א

ח(תמימה יז,בראשית אות שבת)כב של סידורו שורש(ובספר 1]).שביעיהסוף



לומר נראה שכתבמעתה ציוןשמה לבהבנין שנאסרה נ"שהשביתה

מל ולא ויגיעה מעמל שביתה שהצענוהט"היתה הדרכים בשתי תלוי .מלאכות

השני האפשרות לבניש,שהעלינוהלפי שביתה למנועאיסור כדי בעיקר בא נח

את עותהשתרשהמהם העבירה מן ולהרחיקם המלאכה"בחטא עסק מסתברים,י

ה דברי ציוןמאוד חזהריש,בנין אמרו ויגיעה עמל מלאכת עון"על שמשכחת .ל

האפשרות לפי שהעלהברם אסרה,נויראשונה נחשביתההאתשהתורה בני על

שיתעסק יותרכדי עולםו של לבחוןןנית,בישובו שיש השביתהגדראתלומר

ל"ע גדרי יבואר,מלאכותהט"פ .וכאשר

המפרשים האריכו כבר השוהלבארהנה הצד לשכי מלאכותהט"בכל

בשבת בסדרשנאסרו שליטה מסמלות שכולן המלאכותכלשהיינו,הטבעיהוא

יצירה שמאחר"ע.הן המפרשים בארו זה כךהשמירתופ על מעידה ששתששבת

הימי עשה הארץ'ם ואת השמים מעין,את בהם שיש המלאכות כל נאסרו לכן

הטבע על ושליטה שלה,בעלות מעידים אנו ומלואה'דבזה נרמזזהרעיון.הארץ

וכבשוה הארץ את ומלאו ורבו פרו הואשהרי,בפסוק ורבו פרו של הואהכח

לאדה.יצירההכח שניתן הברי"ומה על להשתלט הרשות הוא ולנח ולעשותר אה

עולם של ישובו לצורך כרצונם וכמו"שכ,בה ורבו דפרו לתא משום הוא ז

הגרי בשם ש"לפנמצא.ד"שנתבאר ששבתהגדריאתז גוי לדין יששביתה

לעללקבוע גדרי שבת"פי של מלאכות 2.ט

מו1 לעיל"עיין לסיני(ש אלוש .)עו-עה'עמ,בין

ה2 דברי עצם ציוןועל הרמבשיבנין מדברי על,ן"להעיר לכםסוקהפאשר יהיה

כג(שבתון "כתב)כד,ויקרא הזה: שהמדרש לי לנוונראה להיות התורה מן שנצטוינו לומר

ביו מלאכה"מנוחה שאינן מדברים אפילו התבואות,ט למדוד היום כל שיטרח לא
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למדים נחנמצאנו לבני שביתה איסור בטעם דרכים המדרש.שלוש לפי

הואהטעם המיוחדאתמסמלתבתשהשכיוןאיסור הקבשישנוהקשר ה"בין

כנסת הש,שראלילבין בבתווגוי ראשו כמכניס הוא זה,ניהםיהרי טעם ולפי

לאסור נחהשביתהאתאין השבועלבני ימי בשאר ולא בשבת כןוכמ.אלא

המדרש התחילאיסורלפי לא לישראלזה השבת שניתנה משעה ,אלא

ל הם שביתה .ותמלאכהט"וגדרי

השם"הרמבלפי שביןוגוי הגבול את ומטשטש דת כמחדש נחשב בת

לדת יהודית בכללו,נ"בדת היא מצוה לשם השבוע ימי בשאר שביתה אף

זה,האיסור שאיסור נראה זה נהגולפי מלא שנאסרהשביתההוגדרי,ת"לפני

לנ"לב כגדרי .מלאכותהט"הם

לבי"רשלפי שביתה ק"איסור היה שלם יום תורהנ מתן לפני עוד ,יים

לפרשואת יש האיסור אופניםבטעם אחד.שני לומרטעם רצתהיש שהתורה

תמידנשב נח עולםויעסקי של הבריאהאשהובישובו יש.תכלית אחר טעם

נחשרצתהשהתורהלומר במלאכהבני עסוקים יוםביהיו כדיויוםכל

יכשל הטעמביןמ"ננהשישיתכן.בחטאושלא השביתהלביחסיםשני ,גדרי

גדריהדלפי הראשון להםהשביתהטעם של הכללים ואילו,מלאכותהט"לפי

האסורההלפי דשביתה לומר יש השני וטורחנ"לבטעם מעמל שביתה רק היא

להתלויינהוא .מלאכותהט"בגדרי

האבנים וגם הכלים ולפנות יין החביות ולמלא והמתנות הפירות לביתולשקול מבית

למקום בהם...וממקום אין זה שבכל עצמה השבת ואפילו האלו הטובים הימים והותרו

מלאכה שבתון,משום תורה אמרה טורח,לכך יום לא ומנוחה שביתה יום ".שיהיה

אפוא ל"מהרמבמבואר בכלל שאינם ויגיעה עמל שגם נאסראבותט"ן ,בשבתומלאכה

כןוא שמם היאך יקשה לאבותהורשוב לכשתמצי ודקדוקיה פרטיה כל עם השבת ומראת

בנ כדין דינם נחשהיה לעיל.י שכתבנו מה לגבי)ואילךעד-עב'עמ(וראה דיוננו תוך

לסיני אלוש שבין זוההבדלים קושיא .בישוב





קנז




פי"מח על אפרים יקב התורה"רמב'ס על ן

שליט'רג"הרהכבוד אדלר הכהן אשר א"אלחנן

הראוי'שלו בכבוד וברכה

א הנכבד בקובץ המאלף מאמרו ראיתי עתה הרמב"הוזה בדברי ן"מ

במרה שנצטוו המצוות גבורתו,על כאיש ה,ואמנם ברכת מלא בבקיאות'מאמר

התורה,ובסברה חובב נפש ומענג הקורא לב שלע.מרנין תקע"אלא מדי יותר ד

מע להתאים"עצמו הרמבאתכ חז"דברי לדברי ובמדרש"ן בתלמוד ידוע,ל כי

הרמב ז"שרבנו מדבריהם הרבה נוטה הוא הפסוקים בפשט לתורה בפירושו .ל"ן

פי על כותב שהוא במקום זואפילו ושיטתם דעתם עכ"עיקר נוטה והוא יש פ"ל

דבריהם .מפרטי

מע שציין בהערה"מה הבא:4כ בגר מוצאים שאנו מה בדוגמת הם

וכו הרמב,'להתגייר לשון תרומה"ראה לסדר בפתיחה "ן ה: דבר עם'כאשר

הדברות עשרת בפנים פנים מצוות,ישראל קצת משה ידי על אותם ,וצוה

למצוות אבות כמו תורהשהם של הגרים,יה עם רבותינו הנהיגו כאשר

להתיהד ".שבאים

שמע מצאו"מה ולא ימים שלשת שהלכו מה בין דמיון מוצא כ

וכו אברהם'מים שבא עד תורה בלי תוהו אלפים שני לציין,לבין אתמענין

הרמב שכותב אלפי"מה שית נגד הבראשית ימי מסדר הוא כאשר בבראשית ן

וכו כולווהנה:'שנין העולם היה הראשונים הימים לשניבשני רמז והם

וכויאלפ הראשונים וכו,'ם תוהו אלפים נראית,'שני השלישי 'וכוביום

וכו אברהם בהיות המתחיל השלישי האלף .'הוא

ובהערכה ,בידידות

שווארץ קאפיל יעקב



השבת מצות קנח



הרה שו'רש"נובג"לכבוד קאפיל שליטיעקב א"וארץ

והוקרה"אחדשה בכבוד ט

מכתב על תודות מאירותורב הערות ודעת"טובהמלא ואשתדל...ט

ממצודתי,לענות שיעלה מעעל,כפי עליהן שעמד מהנקודות .כ"כמה

להתאיםכתבשהמ עצמי תקעתי מדי הרמבאתשיותר לדברי"דברי ן

פ"עשכותבבמקוםילואפל"זמדבריהםן"הרמבנוטהשלפעמיםידועהרישל"חז

דעתם הרה,עיקר דודי כן לי העיר ר"כבר שליט'ג צמבליסט מאה"חיים ,ק"א

הרמב"ועכ משתדל כאלו במקרים שאף לי אומר לבי דבריו"ז את לתקן ן

כ פלוגתא לאפושי שלא בכדי האפשר חז"כפי לבין בינו במשמעות,ל"כ אם כי

קטנים בפרטים או בעלמא .דורשין

ש את בהקדואפרש מפיייחתי דוגמא בפ"הרמב'ם כין ערשת לתשא

הקטורתקהפסוק סממני בענין סמים לך סממנים"שיקבלול"חז,כידוע.ח א

בכריתות כדאיתא מסיני למשה ממ,:)ו(נאמרו כן דרשו ב"ושם בפסוק 'ש

ומסמים סמים בקמאפעמים שנים('מרבינן רבים בתראומסמים)דמיעוט

ה ש'דרשינן שמציין,לפניוכמנין ע"רשכמו בפירושו התורהי הרמב.ל ן"אמנם

ליה ניחא דלא דבהכי רק בפירוש הכתוב יזכיר לא למה לו סממנים'הוקשה

ולבונה,)שחלת(צפורן,)נטף(צריםשה ה,חלבנה יזכיר .האחריםשבעהולא

כךו הרמבמשום לו דרך"סלל באלואחרתן רק הכתוב יקפיד שלא לעצמו

ר כמעשההארבעה טוב ריח בהן שיש רבים סמים עוד שיוסיפו שצוה ק

מש,הרוקחים בזה בגמ"ומציין קטורת",שםראא לשון שקוטר,מה דבר

הרמב,"ועולה ועולים"ן"ומפרש שקוטרים בדברים רק התורה בה צוה לא כי

הרוקחים"ע מעשה הרמב."ד דברי לכאורה הגמ"והנה סוגיית עם זהים אינם ראן

ב שי"משבכריתות מסיני"א למשה נאמרו סממנים רק,א כי ליישב שיש ואף

הלמ הם הסממנים מד"מנין חוץ אבל שמנו'מ האחרים הסממנים אין המנויים

באחרים להחליפם ויכול מעכבים ג(חכמים מרש"וכדמשמע לכריתות"כ ,)י

הרמב"מ לשון מסתימת הרי אין"מ כי לעיכובא אינו המנין שגם משמע ן



מכתבים קנטחילופי

רמז ישום להביא צורך שיש סממנים"בדבריו זה.א מטעם כי לשער כותבויש

אחן"הרמב כןמיד הנבחרים"רי הסמים בסיני למשה לו נתפרש פה על ואולי

וכו הקטורת מעשה וכל הרמב",'לזה שבא דבריו"והיינו את לקרב לשונו במתק ן

חזי לדעת דורשין,ל"ותר משמעות ביניהם יש ספק שבלי הקבלה"מ,אף מ

כמש"מהלמ ממש היא חז"מ דבריהם"א וכפשטות וגם,ל דוקא הסממנים שאלו

מסיני הלכה הם הרמב.מנינם לשון בהמשך עוד אחר"וראה פירוש שמציע ן

ד על דקאי סמים המשחה'בלשון שמן בפרשת הנזכרים לפ,הבשמים ז"ונמצא

ד לעוד בכתוב רמז מור'שיש שהם הקטורת .קנמוןוקלופה,קציעהומסממני

הרמב משתדל כמה עד ללמוד יש אלו מדבריו להתאים"גם בפשטאתן פירושו

חז דעת עם אע"המקרא שעדיין"ל ובפרטיםישנופ דורשין במשמעות הבדל

פירוש"וע.מסויימים לפי לבאר שמוסיף עוד שג"דאעוש הנשארים'פ ,הסמים

נרד ויכו,קושטוכרכום,שבולת בעצמם מעכבים בסמיםאינם להחליפם ל

חכמים"מ,אחרים עבחרומ דוקא אלו ע"סמים השירים בשיר הפסוק לשון .ש"פ

הרמב בפירוש אחת דוגמא עה"הרי רבנו"ן יגע יגיעות כמה ללמד שיצתה ת

דרכו את חזלקרב לקבלת שלב אחר .ל"שלב

זה בפ,לעומת בפירושו עהרשתהרי ומשפט"בשלח חק לו שם שם פ

הרמב מצ"מסתמך חזן דברי על אחד רוח"ד לפי באור להם מוסיף ואף ל

מ,הפרשה מתעלם שני חזמומצד בדברי לכאורה שמבואר היפך"ה עצמם ל

הרמב מתייחס ואינו וכלל"דבריו כלל זה אל כי,ן דכל אומר אני דא כגון ועל

הו לפרש"האי לרבנו איזו,ל שנמצא לא חזאם דעת עם דבריו להתאים .ל"דרך

מע שציין הרמב"מה לשון תרומה"כ לפרשת בפתיחה ה",ן דבר 'כאשר

בפנים פנים ישראל ע...עם אותם מצוות"וצוה קצת משה הנהיגו...י כאשר

להתיהד שבאים הגרים עם הרמב,"רבותינו מרגניתא"דברי באמת הם הללו ן

להדגיש.טבא יש מע–אמנם כיון זה שאל זה"וכנראה בציון כוונת–כ כי

בד"הרמב שציינתין סקלי יעקב רבינו דברי עם אחד בקנה עולה אינה בריו

השווה,4בהערה סקלי יעקב רבינו כי מצוותוהוא להודעת

להתגייר הבא גר אצל שמצאנו וחמורות הרמב,קלות מתייחס"ואילו ן

   מ בס"דהיינו פש המתחלת(יתרו'וף בפרשה

ראיתםאת" המשפטים")ם ואלה שבסדר הרמב(והמצוות תיכף"שלדעת נאמרו ן



השבת מצות קס

מ עם אחד המשך והן הדברות עשרת בס"אחר יתרו"וש הברית)פ נכרתה ועליהן

עליה בסאשר פמסופר לדע(משפטים'וף הרמבכי כסדרן"ת הפרשיות נכתבו ).ן

לענ נראה דא"והיה ואלו שאלו לומר הגירות,ח"ד בתהליך מצאנו שמודיעיןכי

פעמ וחמורות קלות מצוות מקצת אחת,יםילגר להתגיירפעם בואו בתחילת

שניהו הטבילהפעם בשעת דהיינו ממש הגירות בשו–בשעת ערוךכמבואר לחן

סמןסיד"יו מצות("בעיףרסח ומקצת קלות מצות מקצת אותו ומודיעין

וכו...חמורות אותו ת'מטבילין גב"ושלשה על עומדים אותוח ומודיעין יו

חמורות מצות ומקצת קלות מצות מקצת (",ע סוגיית"והוא פ

י.:)זמ(יבמות'הגמ מצוותוהמצשל"מעתה הודעת בדוגמת הן מרה של ות

הגירות תהליך הדברות,שבתחילת עשרת אחר לישראל שנאמרו והמצוות

לברית כניסתם הרמב(ולפני שבס"לדעת שהברית נכרתהמשרשתפוףן פטים

עש הדברותלאחר בדו)רת הגירותהן שעת של מצוות הודעת .גמת

מע שהעיר ג"מה ישראל שהלכו מה בין ההשוואה על מים'כ בלי ימים

ממ'לב אבינו אברהם שבא עד תוהו שכתבאלפים בפ"הרמבה בראשיתרשתן

ב שבב'שנרמז במה תוהו כולו'אלפים העולם היה הראשונים ,הימים

הנ הדמיון לסתור בכך שאין פשוט ישראל"נראה הליכת להשוות ל 

תוה'לב טעמא,ואלפים בתר ב,דזיל ענין שכל רמזא"ומאחר הוא תוהו

א להתקיים אשה לילוד האפשרות ניטלה שבו י"למצב לומרכ כדאיתאש דהא

כדאיתא היבשהב.והא שנראית טרם כזה מצב קיים היה העולם בריאת

אחדונ מקום אל המים אח,קוו בעת"ואילו כזה למצב ישראל הגיעו כ

תורהשח אלא מים ואין מים להם י.סרו יש"כן בוודאי כי אף ריהטא לפום ל

בגו דברים .עוד

והוקרה וידידות בברכה

אדלר הכהן אשר אלחנן




