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  [י]

ָאז ָיִׁשיר ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ַלה' ַוֹּיאְמרּו ) טו, א(

  ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְוֹרְכבוֹ ָרָמה ַבָּים: ֵלאֹמר ָאִׁשיָרה ַלה' ִּכי

  ע 'שמש בגבעון דום כו'' בכלל שירהשומדוע המכילתא מונה את דברי יה

 כמבואר, עזה לשון הוא בורדדי, 1דע. הזאת 'כו ישיר אז) אטו, (

 .(א, ז) שמיני פרשת הניםכ בתורת ,קשה ולשון, א, יא דף מכות

 שיאמר ,ביאים כתוביםבנ ולא ,בתורה נביא בשום מצאנו לא לכן

 אבל ,צווי לשון שהוא, משה אלה'  וידבר רק, 'ה אל הנביא שדבר

 בפרשת רק, מקום בשום כתוב לא ברךיתם הש אל ידבר שמשה

 בילקוט ייןויע ',ה יפקוד כו' משה וידבר) ז טו, כז במדבר( פנחס

                                                 
מפורש בתורה ששרו משה וישראל את השירה כאן דהנה  תוכן דבריו, [י] 1

ומונה  ,שירות שנאמרו לה' ובמכילתא (בשלח טו, א) מונה עשר ,הזאת לה'

ָאז ְיַדֵּבר ְיהֹוֻׁשַע ַלה' ְּביֹום ֵּתת ה' ֶאת ָהֱאֹמִרי ) "י, יב(יהושע הכתוב באת גם 

" ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ְלֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶמׁש ְּבִגְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון

ה ת, והרי לא היענין זה לשירה לה' מה ,באחת השירות. ולכאורה יש לדקדק

ואין זה בכלל  ,שהשמש תעמוד מלכת מה' יהושע אלא בקשת ,כאן שירה

  שירה.

על שדורש ילקוט שמעוני ביאור דברי הומבאר המשך חכמה על פי 

ֵהי  ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ֵלאֹמר:) "טז-במדבר פרק כז, טו(הפסוקים  ִיְפֹקד ה' ֱא

וז"ל ) ילקוט שמעוני פינחס רמז תשעו" (ָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדהְלָכל ּבָ ָהרּוֹחת 

וידבר משה (לפני) [אל] ה' [כז, טו], אין בכל התורה כולה וידבר משה אל "

   .כ" ע"ה' לאמר, אמר לו הודיעני אם אתה ממנה תחתי

וה' אל משה  ,דיבר משה אל ה' בלשון "דיבר"והטעם שבכל התורה לא 

שדיבור על  מה שאמרו חז"להוא על פי יבור", בדרך כלל דבר בלשון "ד

למימרא, דכל דיבור לשון ) "א ,יא(מכות ב לשון עזה וקשה. שז"ל הגמרא

 ,"דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות (בראשית מב, ל) אין, כדכתיב ,קשה

אין דיבור אלא  ,וידבר אהרן אל משה" )פרשה א(ספרא שמיני וכן אמרו ב

 כל את יפתח וידבר") יא, יא שופטים(כתוב  חביפתולכן  ," ע"כלשון עז

ון קשה ששאז אינו ל ,אלא לפני ה' ,ולא כתוב שדיבר לה' ,"ה' לפני דבריו

  אלא לפני ה'.  ,שאינו מדבר לה'

ומשה לא דיבר לה' בלשון  מדוע ה' דיבר בלשון קשה, ובזה מבואר היטב

אבל  ,ן וידברלכן דיבר אליו בלשו ,, כיון שכל דברי ה' למשה הם ציוויקשה

 את יפתח וידבר) יא, יא שופטים( ביפתח וכן .)פנחס, רמז תשעו(

 אהל אל משה בבוא) פט, ז במדבר( כתוב וכן ',ה לפני ודברי כל

 והכין ,ובא, משה את ברךיתם הש שידבר פירוש ,אתו לדבר מועד

 דברי את 'לה דוד וידבר א, כב, ב בשמואל ומצאנו. לזה עצמו

 השירה שדבר ,וזה, 'לה דבר אשר א, יח בתהלים וכן, השירה

 אל דיבור לשון ולא, לו ולהודות ,ברךיתם הש לכבוד הזאת

 שבחשבון ,זה לפי )בשלח טו, א( המכילתא נפלא ומה. השומע

כו'  ביום 'לה יהושע ידבר אז) יב, י יהושע( חשיב שירות עשרה

 השם לשם ,שדבר שזה ,והמכוון ,לשירה דם בגבעון שמש ויאמר

 לא אבל, 'כו דם לשמש אמר ותהלתו תפארתו להגדיל ,ולכבודו

  .2וברור .יתברך להשם שדבר

לכן לא כתוב וידבר משה בשום  ,משה לה' לא דיבר חלילה בלשון קשה

  .שביקש שיודיע לו אם ממנה אחר תחתיומלבד בפרשת פנחס  ,מקום

איך דבר  ,דהיה קשה למכילתא ,ועל פי זה מבואר היטב דברי המכילתא

דאין הכונה  ,לפיכך פירשו המכילתא ,יהושע לה' בלשון דבר "אז ידבר"

ומה שאמרו  , אלא דיבר לפני ה' שירה,שישמע ה' ,יבר יהושע לה'שד

אז  ,היינו כשמדבר בכדי שהשומע ישמע ,שדיבור הוא לשון קשה ועזה

אמר שירה אלא  ,אבל אם מדבר לא כדי שישמע השומע ,דיבור לשון קשה

כדי  לפיכך על כורחך שיהושע לא דיבר לה' ,אין דיבור לשון קשה ,לפני ה'

שמה שאמר שמש בגבעון כו'  ,ועל כורחך ,אלא דיבר לפני ה' שישמע ה',

 ,עשה זאת לשם ה' יתברך להלל את שמו ולכבודואלא  ,אין הכונה כפשוטו

ומה  ,היינו דיבר דברי שירה לפני ה' ,לכן שפיר כתיב וידבר יהושע לה'

 ,ופירוש אתו, לדבר מועד אהל אל משה בבוא) פט, ז במדבר( כתובש

ובזה מבואר מה  .לזה עצמו והכין ובא,, משה את השם יתברך שידבר

 בתהלים וכן, השירה דברי את לה' דוד וידבר א, כב, ב בשמואל מצאנוש"

 ולהודות השם יתברך, לכבוד הזאת השירה שדבר וזה,, לה' דבר אשר א, יח

  ".השומע אל דיבור לשון ולא, לו

יבר לכן אף נביא לא ד ,לשון קשה "דיבור" הוא תמצית דבריו: 2

כיון שדבריו  ,אבל ה' דיבר למשה בלשון דיבור ,לה' בלשון דיבור

על כורחך מה שכתוב ביהושע שדיבר לה'  ,לכן .למשה היו ציוי

 ,הכונה שאמר שירה לה' שהשמש תעמוד דום כו', שמש בגבעון

  שיתגדל שמו יתברך.כדי 
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 [יא]

ֵהי ָאִבי ) טו, ב( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱא

  ַוֲאֹרְמֶמְנהּו:

  ה ויהי לי לישועה"-ביאור הכתוב "עזי וזמרת י

בר ד) ג פרשה השירה פרשת( 3מכילתא. יה וזמרת עזי) בטו, (

 עשאני .יותר לי אבל ,עולםה באי לכל וסומך אתה עוזר ,חרא

(דברים כו,  היום האמירך 'וה דכתיב ,כו' אימרה ועשיתיו אימרה

                                                 

 
ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה מהו פירוש הכתוב " ,בשם המכילתא לבאר [יא] תוכן דבריו 3

דהיינו של ישראל ושל  ,שהתפילין שלי ,ו חז"לדפירש ,"ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה

, [דהיינו הקשר הבלתי נפרד לעולם, בין ישראל הם היו לי לישועה ,הקב"ה

  לאביהם שבשמים, היו לי לישועה]. 

רב אדא אמר רבי יצחק: אמר רבי אבין בר ) "א ,ואמרו חז"ל בברכות (דהנה 

 שנאמר נשבע ה' בימינו ובזרוע עזו -מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין 

(דברים לג,  זו תורה, שנאמר: מימינו אש דת למו -; בימינו יהו סב, ח)ישע(

. ומנין (כט, יא) אלו תפילין, שנאמר: ה' עז לעמו יתן -, ובזרוע עזו ב)

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא דכתיב:  -שהתפילין עוז הם לישראל 

זר הגדול אומר: אלו תפילין , ותניא, רבי אליע(כח, י) עליך ויראו ממך

  ". שבראש

 ,שהקב"ה מניח תפילין ,ומבואר ם תפילין של ישראל.ה "עוז"שהנה מבואר 

 .ישראלה' על שבתפילין של הקב"ה כתובים פרשיות של שבח  ,ואמרו שם

וזמרת "היינו תפילין שלי,  ,"עזי" ראל אומרים,, דישביאור הכתוב כאןזה ו

ויהי שכתוב בהם שבח וזמרה של ה' על ישראל,  ,תפילין של הקב"ה ,"ה-י

  לי לישועה.

אלא שהעלימו חז"ל  ,ופירוש זה הוא פירוש המכילתא על פסוק זה

מהו כונת  ,והמשך חכמה מגלה סוד ,במכילתא את עומק כונת דבריהם

  נת המכילתא בביאור הכתוב כאן.ומה ביאור כו ,המכילתא

עוזר  .עזיבר אחר ד) "מסכתא דשירה פרשה ג -בשלח (מכילתא ז"ל ההנה ד

 ,אתה לכל באי העולם .[זמרת .אבל לי ביותר ,וסומך אתה לכל באי העולם

עשאני אימרה דכתיב וה'  ,עשאני אימרה ועשיתיו אימרה .אבל לי ביותר]

את ה' האמרת  אמרעשיתיו אימרה שנ אף אני ,יח) ,האמירך היום (דברים כו

והרי כל אומות שבעולם אומרים שבחו של הקדוש  דברים כו, יז).( היום

ואלה דברי דוד  אמרשנ ,אבל שלי נעים ונאה לפניו יותר משלהם ,ברוך הוא

 ,נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על משיח אלהי יעקב וגו' ,האחרונים

ישראל אומרים שמע ישראל ה'  .א) כג, ונעים זמירות ישראל (שמואל ב

ורוח הקודש כו', אשריך  )ד, ו דברים( שמע אומרים ישראל .יח)

 וכו' אלקינו 'כה מי םאומרי ישראל .(דברים לג, כט) ישראל

כי  אומרים ישראל .(דברים ד, ז) גדול גוי ומי ,(דברים ד, ז)

 אתפאר בך אשר ישראל ,כו' ) חי, פט תהלים( תפארת כו'

, התפילין סוד כתיב שכאן רבותינו גילו הנה .(ישעיהו מט, ג)

 של שבחן בהו דכתיב עלמא דמארי ותפילין ,דישראל תפילין

(דברים  עליון ולתתך 'כו האמירך 'וה) א( פרשיות ד' וזה ,ישראל

 ישראל אשריך) ג( ,דברים ד, ח)( גדול גוי ומי) ב( יט),-כו, יח

[ומי { ,מן השמים תורוח הקדש צווחת ואומר ,ד) ,אלהינו ה' אחד (דברים ו

ישראל אומר מי כמכה  .כעמך ישראל גוי אחד בארץ (שמואל ב ז כג)]

 }מן השמים ,ורוח הקדש צווחת ואומרת ,(שמות טו, יא) באלים ה'

ל אומרים מי כה' אלהינו ישרא .כט) ,ריך ישראל מי כמוך (דברים לגאש

כי מי גוי גדול  ,ז) ורוח הקדש צווחת ואומרת ,ד דבריםבכל קראינו אליו (

ישראל אומרים כי תפארת עוזמו  (דברים ד, ז). אשר לו אלהים קרובים אליו

ישראל  ,ורוח הקדש צווחת ואומרת מן השמים ,אתה וגו' (תהלים פט יח)

  ילתא." עכ"ל המכאשר בך אתפאר (ישעיה מט ג)

שה' עוזר לכל העולם ולי  ,עזרתיהנה המכילתא פתח ואמר דעוזי היינו 

עשאני אימרה אבל מה שממשיך המכילתא ואומר " .וזה מבואר ,ביותר

וכן מה שמאריך ומביא כל הפסוקים  .אין לו ביאור ,כו'" ועשיתיו אימרה

שבח שבח מול שבח צריך  ן,וה' משבחן כנגד ,שישראל משבחים לה'

  .ביאור

ארבע פרשיות בתפילין של סוד חז"ל אן גילו לנו דכ ,ומבאר המשך חכמה

 ,יות של שבח של ה' בישראל כמבואר בברכות (שם)ששהם פר ,הקב"ה

שהם  ,המכילתא הולך ומונה כל ד' הפרשיות של שבח ה' בישראללכן ו

ראל שעל כל שבח של ה' מהו השבח שי והטעם שמונה[ .תפילין של הקב"ה

עשאני  ,עשאני אימרה ועשיתיו אימרהפתחו ואמרו "כיון ש ,ים לה'חמשב

אף אני עשיתיו אימרה  ,יח) ,אימרה דכתיב וה' האמירך היום (דברים כו

על כל שבח של הקב"ה  ,לכן ,(דברים כו, יז)" את ה' האמרת היום אמרשנ

אמרו במכילתא מהו השבח של ישראל בה' כנגד השבח של ה'  ,בישראל

  .בישראל]

של  שהטעם שגילו לנו חז"ל כאן את סוד התפילין ,ך חכמהומחדש המש

ה ויהי לי -"עזי וזמרת י ,שזה באמת ביאור הכתוב ,ונתםכ הקב"ה,

[דהיינו הקשר הבלתי  ,היו לי לישועה ,שתפילין שלי ושל הקב"ה ,לישועה"

. זה תוכן דבריו היו לי לישועה] - נפרד לעולם בין ישראל לאביהם שבשמים

ולהן נבאר סדר הפרשיות על פי  רכו קיצר בעומק כונתו.ד, אלא שכדבס"

 המכילתא ועל פי הגמרא בברכות.
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 וזה. ישעיהו מט, ג)( אתפאר בך אשר ישראל) ד( ,ברים לג, כט)(ד

, עוזו ובזרוע )ח, סב ישעיה( דכתיב, תפילין אלא עוז אין ,עזי

 ישראל 4וזה, אותן דמשבח עלמא דמארי תפילין זהה י וזמרת

 שנאמר תפילין אלא פאר ואין, (ישעיהו מט, ג) אתפאר בך אשר

 פרק ויעויין ,)א, יא רכותב( עליך חבוש פארך) יז, כד יחזקאל(

                                                 
מנין שהקב"ה  - שלא כתוב בחז"ל - כאן מוסיף המשך חכמה עוד מקור 4

כתיב ד ,אמרו חז"ל (ברכות יא, א ועוד) שפאר הם תפיליןד .מניח תפילין

 ,חשוב עליך" פארךשאמר לו ה' שימות בנו ולא יתאבל "כ(כד, יז) ביחזקאל 

לא יתאבל לכן ציוה ה' ליחזקאל ש ,ואמרו חז"ל (שם) שאבל אסור בתפילין

ַוֹּיאֶמר ִלי "יש לפרש הכתוב  ,פיליןועל פי זה דפאר הן ת .יחבוש תפיליןו

ישראל, אשר  :פירוש ,)ג ,ישעיהו מט" (ַעְבִּדי ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר

 ילין.ניח תפני מ, אבשבחך
  זה סדר פרשיות התפילין של הקב"ה על פי המכילתא:ו 5

ַוה' ֶהֱאִמיְר ַהּיֹום ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר יט) "-יח ,דברים כו(א] 

ּוְלִתְּת ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם  ָל ְוִלְׁשֹמר ָּכל ִמְצֹוָתיו:

ֶהי ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּברּו ומה שאמרו רק וה' [". ְלִתְפָאֶרת ְוִלְהֹיְת ַעם ָקֹדׁש ַלה' ֱא

בודאי שכך מפרש המשך חכמה, כיון  ,נקטו רק תחלת הפרשה ,האמירך

, וכן כדי שלא לעשות עוד מחלוקת בין הבבלי להלן כונת חז"ל לכל הפרשה

  .]שכולל ולתת עליון

ֶרי ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹו ַעם נֹוַׁשע ַּבה' ָמֵגן ֶעְזֶר ַוֲאֶׁשר ַאְׁש ) "דברים לג, כט(ב] 

  ".ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדֹר ֶחֶרב ַּגֲאָוֶת ְוִיָּכֲחׁשּו ֹאְיֶבי ָל ְוַאָּתה ַעל

ֵהינּו ) "ח-דברים ד, ז( ג] ִהים ְקֹרִבים ֵאָליו ַּכה' ֱא ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱא

ָקְרֵאנּו ֵאָליו: ּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקם ְּכֹכל ַהּתֹוָרה  ְּבָכל

  ".ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום

  ".ַוֹּיאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר) "ישעיהו פרק מט, ג(ד] 

אינו גורס במכילתא את מה שסגרתי בסוגריים {אלו}, ודע, דהמשך חכמה 

צריך לכן יש בדיוק ארבעה פרשיות אבל לגירסה זו יש חמשה פרשיות. ועוד 

 א פרשה ראשונה ואחרונה כסדר המובאשהמשך חכמה הבי ,לדעת

ואולי  ולא ידעתי מדוע. ,אבל הקדים הפרשה השלישית לשניה ,במכילתא

  ברכות להלן הסדר לאו בדוקא.כונתו שהסדר אינו בדוקא כשם ש

הם קצת שונה  ,של הקב"ה במסכת ברכות פיליןפרשיות של תוהנה 

כי מי גוי א] אלא: " [עם תוספת אותיות וביאור]: וז"ל הגמראמהמכילתא, 

[וזה גם  בחד ביתא -דדמיין להדדי  )ח-דברים ד, ז( גדול ומי גוי גדול

(דברי  מי כעמך ישראלו), דברים לג, כט( אשריך ישראלב]  במכילתא].

והבבלי  ,[במכילתא יש רק אשריך ישראל בחד ביתא א, יז, כא)-הימים

 בחד ביתא - (דברים ד, לד) או הנסה אלהים ג] מוסיף ומי כעמך ישראל].

  .6ברור וזה, 5אחר סדר א, ו דף דברכות קמא

  [יב]

 במצרים משהכבר האמינו בוהרי  ,"בדוויאמינו במשה ע"הפירוש ה מ

 והאמינו ממצרים כשיצאו ,לתפילין ישראל זכו דאימתי 7ונראה

. [ונראה בחד ביתא - [דברים כו, יט] ולתתך עליוןד]  [זה אינו במכילתא].

וה' האמירך ק הקודם (יח) אלא גם הפסו ,שכונת הבבלי שלא רק ולתת עליון

אין בבית זה מחלוקת בין המכילתא  ,דאיירי מזה לעיל בסוגיא. ולפי זה

  לבבלי.

דהבבלי אינו כולל הבית הרביעי ישראל אשר בך אתפאר,  ,העולה מזה

וכולל  ,או הנסה אלוקים, והמכילתא אינו כולל הנסה אלוקיםותחת זה כולל 

 ישראל אשר בך אתפאר. זה עיקר ההבדל.
", ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעהתמצית דבריו: פירוש הכתוב " 6

התפילין שלי, דהיינו אמרה כנסת ישראל, שעל פי המכילתא, 

של ישראל ושל הקב"ה, הם היו לי לישועה, [דהיינו הקשר 

הבלתי נפרד לעולם, בין ישראל לאביהם שבשמים, היו לי 

התפילין עוז הם ו ,ניח תפיליןשהקדוש ברוך הוא מלישועה]. 

בתפילין של הקב"ה כתובים פרשיות של שבח ה' על ו ,לישראל

ישראל. וזה ביאור הכתוב כאן, דישראל אומרים, "עזי", היינו 

ה", תפילין של הקב"ה, שכתוב בהם -תפילין שלי, "וזמרת י

  .ויהי לי לישועהשל ה' על ישראל,  וזמרהשבח 

 
לבאר דברים נעלמים  ,תוכן דבריו. כאן הניף המחבר את ידו הגדולה[יב]  7

קיצר מאוד  ,וכדרכו יאור.ומיישב כמה וכמה ענינים שאין להם ב ,ונסתרים

ישב תומה מ ,שיות העומדות לפניווולא ביאר מה הן התמיהות והק ,בדבריו

ה שביאר וראוי לציין, שדברי המשך חכמה הם המשך למ .בדבריו הקדושים

ה ויהיה לי לישועה", דהיינו התפילין -לפני כן, שאמרו ישראל "עזי וזמרת י

על דבריו  לא הוספנוו היה לי לישועה. ,הקשר שלנו ,והוא ,שלי ושל הקב"ה

אלא שלגודל השגתו  ,וכל המבואר להלן רמוז בדבריו הקצרים ,כי הוא זה

  .ריובביאור דב וזה החלי בסייעתא דשמיאקיצר מאוד מאוד. 

ָה  ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאֹמר:" :)ג-ירמיהו פרק ב, א(א. הנביא ירמיהו אומר 

ם ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ה' ָזַכְרִּתי ָל ֶחֶסד ְנעּוַרִי ַאֲהַבת  ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלִ

א ְזרּוָעה: ָתִי ֶלְכֵּת ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל ַלה' ֵראִׁשית  ֹקֶדׁש ְּכלּו

" ע"כ. והנה פשט הכתוב ְּתבּוָאֹתה ָּכל ֹאְכָליו ֶיְאָׁשמּו ָרָעה ָּתֹבא ֲאֵליֶהם ְנֻאם ה'

מכל מקום  ,שאף על פי שאביא עליכם רעות ,שה' אומר ,הוא [על פי רש"י]

עה לישראל הרעה תבוא וכל מי שיעשה ר ,חסד נעורים כו'להם אזכור 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

                                                 

איך  ,דכיון שה' מביא רעה על ישראל ,וב צריך ביאורפשט הכתאליהם. ו

יש לומר אזכור בלשון  ,ואם הכונה על הרעה דיביא לגויים ,אומר זכרתי כו'

זה זכירה ואהבה של העבר יומהו זכרתי לשון עבר שמשמע שיש א ,עתיד

  תמחק.שלא 

ֶקת ַעל ּדֹוָדּה ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן ַהִּמְדָּבר ִמְתַרּפֶ ) כתוב "ו-ח, ה(שיר השירים ב. ב

: ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם  ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתי ָׁשָּמה ִחְּבַלְת ִאֶּמ ָׁשָּמה ִחְּבָלה ְיָלַדְת

ַעל ִלֶּב ַּכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶע ִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקְנָאה ְרָׁשֶפיָה 

שימני "ל "וז ), בחשיר השירים רבה (ואמרו ב ," ע"כהִרְׁשֵּפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתיָ 

(דברים ו') והיו הדברים  מר, ר' ברכיה אמר זה קריאת שמע שנאכחותם

מבקשת כנסת הנה . "האלה וגו' על לבבך, כחותם על זרועך אלו התפילין

וצריך טעם מדוע נסמכה  ,ישראל מה' שיעשנה חותם על ליבו ועל זרועו

", ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן ַהִּמְדָּבר ִמְתַרֶּפֶקת ַעל ּדֹוָדּהבקשה זו על הפסוק הקודם "

  ומהו החותם שמבקשת כנסת ישראל.

, לב ,אורח חייםכלשון המחבר ( ,פרשיות צריך להניח בתפיליןג. ארבעה 

מצות תפילין שיכתוב ארבע פרשיות שהן: קדש לי כל בכור עד א) וז"ל "

י) והיה כי יבאך עד כי בחוזק יד  -למועדה מימים ימימה (שמות יג, א 

טז) ופרשת שמע עד ובשעריך (דברים  -הוציאנו ה' ממצרים (שמות יג, יא 

והוא  ,עכ"ל )"כא –ט) ופ' והיה אם שמוע עד על הארץ (דברים יא, יג  -ו, ד 

כתוב פרשת קדש, בש על פי הגמרא ואין חולק. ויש לדקדקהלכה פסוקה 

ְוָהָיה ְל ְלאֹות ַעל ָיְד ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶני ְלַמַען ִּתְהֶיה ) "שמות פרק יג, ט(

 תם. וכןרולא כתוב וקש ,"ּתֹוַרת ה' ְּבִפי ִּכי ְּבָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲא ה' ִמִּמְצָרִים

ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ) "שמות פרק יג, טז(והיה כי יבאך כתוב  בפרשת

ולא כתוב וקשרתם,  ,"ּוְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֶני ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמִּמְצָרִים

ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶד ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ) "דברים פרק ו, חובפרשת שמע כתוב (

  והוא פלא. ,וכן הוא בפרשת והיה אם שמוע ,לשון קשירה "יֶניֵּבין עֵ 

(שמות וראית את אחרי  והסרתי את כפי) וז"ל "א ,ז(ברכות ד. אמרו חז"ל ב

אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא: מלמד שהראה  - לג, כג)

מהו הקשר  ,וצריך ביאור ," ע"כדוש ברוך הוא למשה קשר של תפיליןהק

ומדוע לא הראהו קשר זה רק עכשיו ולא לפני  ,ין שהראה למשהשל תפיל

  כן כשנגלה אליו בסנה ובשאר מקומות.

ה' קשר של תפילין  לו אראה ,על בקשת משה להראות לו את כבודו ה.

א תּוַכל ִלְרֹאת  כו' ַמר ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְּכֹבֶדַוֹּיא) "כג-לג, יח(כדכתיב  ַוֹּיאֶמר 

 ַוֹּיאֶמר ה' ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי ְוִנַּצְבָּת ַעל ַהּצּור: א ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי:ֶאת ָּפָני ִּכי 

ַוֲהִסֹרִתי  ְוָהָיה ַּבֲעֹבר ְּכֹבִדי ְוַׂשְמִּתי ְּבִנְקַרת ַהּצּור ְוַׂשֹּכִתי ַכִּפי ָעֶלי ַעד ָעְבִרי:

א ֵיָראּוֶאת ַּכִּפי ְוָרִאיָת  הנה מוכח מלשון הכתוב שקשר של  ,"ֶאת ֲאֹחָרי ּוָפַני 

נתבאר שקשר של [פיסקא יא] ולעיל  ,תפילין היה כביכול כבודו יתברך

לאחר שקבלו את וחיבור זה נעשה  ,תפילין הוא החיבור בין ישראל לה'

אלא דבר שבא בבחירת ישראל את  ,אין זה כבודו יתברךלכאורה ו ,התורה

  מלשון הכתוב מוכח שזהו כבודו יתברך.ו ,ה'

אמר ה' למשה שיעשה מופתים כדי שיאמינו בו  ,כשנגלה ה' למשה בסנה. ו

ַוַּיַעׂש ָהֹאֹתת ְלֵעיֵני ") לא-שמות פרק ד, לולאחר מכן כתיב ( ,(שמות פרק ד)

לפי  ,משה רבינובהנה לאחר המופתים כבר האמין העם  ,"ַוַּיֲאֵמן ָהָעם ָהָעם:

ַוַּיֲאִמינּו " קריעת ים סוף, לאחר )שמות פרק יד, לאזה יש לדקדק על הכתוב (

  הרי כבר האמינו בו כשבא לגאלם ממצרים.ו ,"ַּבה' ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדוֹ 

אם כן  ,ב לאחר קריעת ים סוףושו ,. כבר הבאנו שהאמינו במשה במצריםז

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ) "שמות פרק יט, ט( לפני מתן תורה מהו שאמר ה' למשה

י ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמ ְוַגם ְּב ַיֲאִמינּו ִהֵּנה ָאֹנִכי ָּבא ֵאלֶ 

", צריך ביאור. הרי כבר האמינו בו לפני יציאת מצרים, ובקריעת ים ְלעֹוָלם

  סוף.

  איר עינינו.הלהן התמיהות שבא המשך חכמה לבאר ואלו 

משה ) וז"ל "א ,רה חיסודי התו(ומבאר המשך חכמה על פי דברי הרמב"ם 

רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות 

יש בלבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף, אלא כל האותות שעשה 

 ,במעמד הר סיני ,ובמה האמינו בו כו'משה במדבר לפי הצורך עשאם, 

והוא  ,ת והלפידיםהאש והקולו ,ואזנינו שמעו ולא אחר ,שעינינו ראו ולא זר

ואנו שומעים משה משה לך אמור להן  ,נגש אל הערפל והקול מדבר אליו

, ונאמר לא (דברים ה, ד) כך וכך, וכן הוא אומר פנים בפנים דבר ה' עמכם

, ומנין שמעמד הר סיני (דברים ה, ג) את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת

 (שמות יט, ט) שנאמר ,לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי

הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו 

 ,לעולם, מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם

  ." עכ"לאלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה

והיא  ,האחת על פי האותות ,נמצינו למדים שיש שתי דרגות באמונה במשה

היא האמונה שישראל  השניוה ,ונה שיש בה דופי כדברי הרמב"םאמ

אלא  ,בעצמם שמעו כשה' דיבר למשה במתן תורה שהם בעצמם היו נביאים

שעליה  אם כך מהו האמונה שהתחדשה בקריעת ים סוף ,שיש עוד לבאר

  ".ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדוֹ ) "שמות פרק יד, לא( כתוב

כמו  ,שגם בקריעת ים סוף זכו ישראל לנבואה בעצמם ,אבל האמת היא

ראתה שפחה על הים מה שלא ראה ישעיהו שאמרו במכילתא (טו, ב) "

היו הם  ,סוף ם בעצמם היו נביאים בשעת קריעת יםהשוכיון  ,"יחזקאלו

ועל זה כתוב ויאמינו בה'  ,כי בעצמם היו נביאים ,עדים על נבואת משה

ים כי אינה על פי אותות ומופת ,ין בה דופיהיא אמונה שאו ,ובמשה עבדו



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 ,אז, במדבר אחרי לכתך, כלולותיך אהבת) ב, ב ירמיה( וזה, 'בה

(עיין שיר השירים רבה  כו' 8כחותם שמתיך) ו, ח השירים שיר(

) ג-א ח פרק התורה יסודי( ם"הרמב בריד ידוע הנה. ח, ב)

 יבא אם הביטול שקל, דופי בלבו יש ומופתים באותות המאמיןד

                                                 

שהיו בעצמם נביאים ונחקקה אמונה זאת אפילו בעוברין  ,אלא על ראייה

 עוברין) ב, ז כתובות( גם כי עד ,חוצץ החומר היה לא כך כל"ש ,שבמעי אמן

 בהם, האלקית החקיקה ונעשה החומר חצצה שלא שירה, אמרו אמן שבמעי

  ".המאירה כאספקלריא כרסן , א) נעשה(סוטה לא מאמרם מכוון וזה

קקה אמונה זו בנשמות העתידות שעוד לא נבראו חלא נ ,אבל מכל מקום

דהנה משה לפני פטירתו אמר  .וזה התחדש במתן תורה ,בקירעת ים סוף

א ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם ָאֹנִכי ֹּכֵרת ֶאת ַהְּבִרית ) "יד-דברים פרק כט, יגשראל (יל ְו

ֵהינּו  ָאָלה ַהֹּזאת:ַהֹּזאת ְוֶאת הָ  ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ֹּפה ִעָּמנּו ֹעֵמד ַהּיֹום ִלְפֵני ה' ֱא

אלא  ,ואיך כרת ברית עם מי שלא היה שם ,"ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹּפה ִעָּמנּו ַהּיֹום

אפילו  ,נחקקה האמונה בלב כל נשמות ישראל ,שכשנתן ה' את התורה

ההתחדשות באמונה בה' במתן תורה שגם מי  וזה היה ,העתידות להוולד

וזה הכונה שאמר ה' למשה במתן  ,נחקקה אמונה זו בלבו ,שלא היה שם

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ִהֵּנה ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶלי ְּבַעב ֶהָעָנן ) "שמות פרק יט, טתורה (

היא  ,המלה לעולם ,"ְלעֹוָלם ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמ ְוַגם ְּב ַיֲאִמינּו

ועל פי זה נבאר כל  .והן כל הנשמות העתידות ,על אלה שעוד לא נבראו

  .התמיהות דלעיל

שמה שאמרו חז"ל  ,כבר ביאר המשך חכמה בפיסקא לעיל [יא]דהנה 

אשר רומז על  ,היינו הקשר הנצחי בין ה' לישראל ,שהקב"ה מניח תפילין

והנה על הקשר הזה אמרו ישראל  .ההתפילין של ישראל ושל הקב" ,זה

אלא שכבר  ,שועה" כפי שנתבאר שםיה ויהי לי ל-בשירת הים "עזי וזמרת י

נתבאר שהדרגה של הקשר בין ישראל לה' לפני קריעת ים סוף היתה על פי 

אבל לאחר מכן נתחזקה  ,והיא אמונה שיש בה דופי ,האותות שעשה משה

 וביותר במתן תורה ,ם סוףביהאמונה על ידי שנעשו בעצמם נביאים 

ועל זה אמר ה' לירמיהו "זכרתי לך חסד  שנחקקה האמונה לדור העתידיים,

היינו האהבה הזו שהיה להם כשנעשו בעצמם  ,נעורייך אהבת כלולתיך"

ולכן אף על פי שראויים לעונש  ,וזה הקשר שלא ימחק לעולם ,נביאים

יביא ה' רעה על  ,תאבל בגלל אהבה הזו שאינה נמחק ,כמבואר שם בנביא

  הגויים שעושים רעה לישראל. ומיושב דקדוק א'.

ִמי ֹזאת ֹעָלה ) כתוב "ו-ח, ה(שיר השירים ועל זה אמר שלמה המלך ע"ה ב

פירוש,  " ע"ככו'ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלֶּב ַּכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶע כו'  ִמן ַהִּמְדָּבר

, אז שבעצמם היו נביאים כשעלו ישראל מהמדבר וזכו לאמונה הגדולה

 ,היינו קשר תפילין ,ראל לה' שישים אותה חותם על הלב והזרועשיאמרו 

, בתורה ישראל אמונת אבל ,אחר מופת או חמה ויעמיד אחר

 כולם והמה, משהכ ,ה' וכבוד הנבואה ראו עצמם שהם משום

 כי עד לנבואה זכו בים ,והנה. נועם דברי יעוין ,אמיתתה על עדים

 וכל ',כו ואנוהו אלי זה) ב, טו שמות( ואמרו באצבע טייליןמ היו

  .ומיושב דקדוק ב'

מתוך  ,. והנהוחיבור גלוי ,משמעותה חיבור בל ינתק ,המילה "קשר"והנה 

שתי  ,ארבעה הפרשיות של תפילין שהן הקשר הנצחי בין ה' לישראל

עוד לפני שזכו לראות  ,היה כי יביאך""קדש" "ו ,פרשיות נאמרו במצרים

 פרשיות אלובלכן לא כתוב בתורה  ,בעצמם את ה' ולהיות נביאים

שה החיבור הנצחי בין ישראל עכי עוד לא נ , אלא אות בלבד,"וקשרתם"

כשנאמרו  ,אבל לאחר מתן תורה ,לאביהם שבשמים רק על פי האותות

נצחי גלוי בין ישראל שה חיבור עכבר נ ,"שמע" "והיה אם שמוע"פרשיות 

שב דקדוק וומי ,לכן כתוב על פרשיות אלו "וקשרתם" ,לאביהן שבשמים

  ג'.

ועל פי זה מבואר מדוע הראה הקב"ה קשר של תפילין למשה רק לאחר מתן 

 ,אפילו אלו שלא היו בחיים ,שאז נעשה ברית בין כל הנשמות ,תורה

שראל כמבואר ורק אז נעשה קשר תפילין בין הקב"ה וי ,כמבואר לעיל

לכן לא אראה ה' למשה קשר תפילין כשנגלה לו בסנה או במצרים  ,לעיל

  .ומיושב דקדוק ד' ,אלא לאחר מתן תורה

 ,והטעם שקשר של תפילין הוא כבודו יתברך אפילו לפני שישראל בחרו בה'

הוא הקשר בין ה'  ,לכן כבודו יתברך ,כיון שהקב"ה ידע שיבחרו בו

כיון  ,לא היה קשר תפילין רק לאחר מתן תורה אלא שמכל מקום ,לישראל

ומה שידע ה'  ,שרק בבחירת ישראל מעצמם אז נעשה הקשר של תפילין

כי הידיעה  ,לפני כן שיבחרו בו לא היה מונע מישראל לבחור אחרת חלילה

ומשה  ,הלכות תשובה ה' השל ה' אינה סותרת הבחירה כמבואר ברמב"ם 

קשר הגלוי של התפילין לאחר מתן תורה, רבינו היה היחיד שה' הראה לו ה

  ובזה מיושב דקדוק ה'

ולאחר שביארנו את ההבדל בין האמונה במשה לפני קריעת ים ים סוף 

 ,אחר מתן תורה, ובין האמונה לאחר קריעת ים סוף ולולאחר קריעת ים סוף

 ועכשיו כל דבריו ככפתור ופרח. ,מיושב דקדוק ו' ודקדוק ז' בס"ד
והמשך  ,"ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלֶּב" )פרק ח, ו(שיר השירים הכתוב בלשון  8

הבאת שאינו מדקדק ב ,הוא כדרכואולי  ."כחותםשמתיך "העתיק חכמה 

ונתו לרמז על זה שה' באמת שם את או מפני שכ לשון הכתובים כידוע,

ודרכו בהרבה מקומות לשנות לשונות הכתובים ולשון  ,ראל כחותםשי

אולי הוא  ,מקום צריך עיון בכתב הידלפי משמעות הפירוש. ומכל  ,ל"חז

  טעות סופר.



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה
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 שבמעי עוברין) ב, ז כתובות( גם כי עד חוצץ החומר היה לא כך

 האלקית החקיקה ונעשה החומר חצצה שלא ,שירה אמרו אמן

 כאספקלריא כרסן נעשה(סוטה לא, א)  מאמרם מכוון וזה ,בהם

 לא הבאים ותוהדור המתעברים הבנים על ,אמנם .כו' המאירה

 אשר) יד, כט דברים( נאמר שאז, תורה מתן עד הנבואה פעלה

 החקיקה פעלה הדורות כל שעל ,פה איננו ואשר פה ישנו

 היינו, לעולם יאמינו בך וגם) ט, יט שמות( נאמר ולכך, האלקית

 איננה לעצמו הבורא דידיעת ידוע והנה. אחריהם הבאים הדורות

 ואם .(רמב"ם תשובה ה, ה) םהנבראי ידיעת רק, הבחירה סותרת

 ויזכו יבחרו שישראל הבורא בידיעת היה עדיין ,הים קודם כן

 היה לא אבל, ובהשגחתוה'  באמיתת דופי בלא ויאמינו לנבואה

 ,לנבראים להתגלות שיוכל מה ,והנה .לנבראים להתגלות ביכולת

 של קשר שראה ,לזה זכה שמשה) א, ז ברכות( ל"רז אמרו

 וזכו לים וירדו ,בטוב ישראל בחרו שכבר אחרי היה וזה, תפילין

 והיו, שמות טו, ב)( 'כו זה ואמרו, באצבע מטילין והיו ,לנבואה

 וראתה, נביאים היו המה שגם, כעדים משה נבואת על מעידין

 שהאמונה זמן כל, במצרים ,כןול .(מכילתא טו, ב) כו' יםב שפחה

 תפילין היה רכב כי אם, קל הביטול והיה ומופתים אותות על ההי

 יזכו שישראל היה מושגת בלתי אשר שידיעתו, עלמא דמארי

 בפרשיות ,ולכך ,לנבראים להתגלות יכולה היתה לא אבל, לכך

 נאמר לא ,סוף ים וקריעת תורה מתן קודם שנאמרו ראשונות

 היה ולא ,לנבראים נגלה הקשר היה לא שעדיין ,וקשרתם

  .9היטבק "ודו ,להתגלות ביכולת

  

  

  

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם ביאור בינת "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

כל הגליונות  :םוה במדבר דברים. –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".החכמה

מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,שיצאו לאור

   ."בינת החכמה"

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

                                                 
האמונה במשה במצרים היתה על פי אותות  :דבריוצית תמ 9

 ותעשלא אחר ולבויכול ש ,ופיוהיא אמונה שיש בה ד ,ומופתים

וראתה  ,כולם נעשו נביאיםאבל בקריעת ים סוף  ,כאלהמופתים 

אבל אמונה זו לא נחקקה  .שפתחה בים מה שלא יחזקאל הנביא

אבל במתן תורה נחקקה האמונה בכל  ,שהיו שםרק בנשמות 

ה' במתן  לכן אמרו ,שלא היו שםאפילו אלו  ,נשמות ישראל

וכיון שתפילין הוא הקשר והחיבור  .וגם בך יאמינו לעולם ,תורה

לא זכו ישראל לחיבור זה אלא לאחר שנחקקה  ,בין ה' לישראל

ראה ה' לכן רק לאחר מתן תורה ה ,האמונה בלב כולם לעולם

ולכן שתי פרשיות של תפילין שנתנו  ,למשה קשר של תפילין

אבל שמע והיה  ,תבמצרים לא כתוב בהם וקשרתם אלא רק או

שנשעה  ,לאחר מתן תורה , כיון שנתנואם שמוע כתוב וקשרתם

  הקשר גלוי וחיבור תמידי ונצחי עם ה'.

  


