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 םהמקור לאכילת שיריים מצדיקי
  

ועמוד א'   מפתח נושאים ט''ו בשבט ופרשת יתרו תשע''
 

 עניני ט''ו בשבט
 

 עמוד ב   
 תורה ובנים עושר לפירות צל ומים מרמזים 

 
נמצא במשל שאמר  ,שיהיו כמותך בדומה

 פירותיך צלך ואמת המים
 

 בט הוא חודש התורה ומזל הדליחודש ש
 

 עמוד ג   
 ביאור במ''ש ואמת המים עוברת תחתיך

 
קילוסו של הקב''ה אינו בא אלא מן המים 

 שהם אמת
 

בענין  המזל דלי שהוא מזלן של ישראל ומזל  
 חודש שבט 

 
 לא שכיח שישתנה המזל

 עמוד ד   
ביאור בסמיכת המאמרים יעקב אבינו לא מת 

  וצאצאיך כמותך
 

ביאור  הקשר במאמרים בהקדם ביאור 
 הכתוב חיים עד העולם

 
 פרשת יתרו
 עמוד ה   

למה נקראת התורה חמדה טובה, ביאור 
 חמדה גנוזה

 
 אנו צריכים למודעי בדברי ר' אליעזר המודעי

 עמוד ו   
רמז בגימטריא למחיית עמלק ע''י חמדת 

 התורה
 

 מפני שהן עזין או  תורה נתנה לישראל
 , מהרש''אא קיבלוהשהאומות ל        

 
 

 
קושיית השפת אמת, שאינה מובאת  תירוץ ל

 בספרי השפת אמת
 
  ז עמוד

ביאורו של ב צחות הלצה וגימטריאברמז 
 קולו הולך  מהובלעם 

 
 ביאור במה שאמר מכירו היתי לשעבר

 
 מקור ורמז לאכילת שיריים מצדיקי אמתה
 

 עמוד ח   
טבע באכילת שיירי הצדיק ישתווה בדעתו ל

 יקצדה
 

 איך בוטל  שותפו של הקב''ה במעשה בראשית
 

בירור במה שפירש''י פירושים שונים לבית 
 חייהם

 עמוד ט   
 בת תחילה סימן יפה לבנים  ז''לביאור מאמר

 
 עמוד י  

להיות זהיר בגחלתן של  נרמזבמתן תורה 
 תלמידי חכמים

 
כה תאמר לבית יעקב ותגיד ביאור בכתוב 

 לבני ישראל
 

 עמוד י''א  
פלא יועץ  ביאור בנאמר בזמירות ליום השבת

 שלום שר אל גבור אבי עד
 

ו היה מעולה שבדורות במה זכה חזקיה שדור
 בלימוד התורה

 
 עמוד י''ב   

  הראשונות לא נכתב טי''ת בדברות
 טעם מדהים נמצא בכתבי הרמב''ן

 
 



 
 פרשת יתרוט''ו בשבט  ו רפאפרפראות 

 

 

 ב

 

בנים עושר לפירות צל ומים מרמזים 
 תורה ו

 
)ר' נחמן אמר ליה  ע"ב( )תענית ה' איתא בגמרא

אמשול לך ליברכן מר, אמר ליה,  לר' יצחק(
למה הדבר דומה, לאדם שהיה הולך  משל

, ומצא אילן, וצמא, ועיף, רעבבמדבר, והיה 
ואמת המים נאה, צילו מתוקין, ופירותיו ש

, ממימיו, ושתה מפירותיועוברת תחתיו, אכל 
 , וכשביקש לילך, אמר, בצילווישב 

 
, אם אומר לך, שיהו , במה אברכךאילן אילן

, הרי פירותיך מתוקין, שיהא פירותיך מתוקין
אמת המים , הרי צילך נאה, שתהא צילך נאה

, הרי אמת המים עוברת עוברת תחתיך
שכל נטיעות שנוטעין , יהי רצון, אלאתחתיך, 

 , ממך יהיו כמותך
 

  אף אתה במה אברכך,
 הרי תורה,  בתורהאם 
 , הרי עושר בעושראם 
 הרי בנים, בבנים אם 

 
 ע''כ, צאצאי מעיך כמותךשיהו  אלא יהי רצון,

 
 פירות צל ומים מרמזים לבנים עושר ותורה 

, פירותיו של אדם אלו בנים, כתיב פירות
, וכתיב האדם עץ השדה"" )דברים כ' י''ט(

והם מעשה  עץ עושה פרי"," )בראשית א' י''א(
 מעשההן איזה , )שבת ל''ב ע''ב(ידיו כדאיתא 

 ם,של אד ובנותיו בניוידיו של אדם הוי אומר 
 

"בצל )קהלת ז' י''ב( , כמ''ש עושרמרמז על  צל,
 החכמה בצל הכסף",  

 
בבא ) ,לתורה, כדאיתא בגמרא, מרמז מים

 , שנאמרתורהאלא  מיםאין  (קמא דף יז עמוד א
  "הוי כל צמא לכו למים" )ישעיהו נ''ה א'(

  
כי מים, צל, של, שהנמשל נרמז במ ,מבואר

 פירות, מרמזים לתורה, עושר, ובנים.    ו

* * * * * * * 
 

נמצא במשל  ,שיהיו כמותך בדומה
 שאמר פירותיך צלך ואמת המים

 
 בתורהאמר, אם ביקש ר' יצחק לברכו, כש

בבנים הרי עושר, אם  בעושרהרי תורה, אם 
 ,ק לברכה באותן הדבריםוואינך זק הרי בנים,

, כלומר, אצאי מעיך כמותךצשיהו  ,ובירכו
 שיהיו תולדותיהן כיוצא בהם,

 
 שתוצאותיהם כיוצא בהם ובנמשל שברכו, מצינו 

  )בראשית א' י''ב(מבאר רש"י  פירותיך מתוקין,
 עצו ופריו שוין, "עץ פרי" שטעם 

 
  ,המקורתמיד כמו  הצל, צלך נאה 

 
המשתקף מהמים דומה בדיוק  אמת המים,

)נדרים ט' ע''ב(  , גמראאיתא בכד לעומד ממול,
מעשה בשמעון הצדיק , שבא אליו נזיר 

אמרתי לו בני מה ראית מהדרום, וכו', 
אמר לי רועה  ,להשחית את שערך זה הנאה

הייתי לאבא בעירי הלכתי למלאות מים מן 
ופחז עלי יצרי  ונסתכלתי בבבואה שליהמעיין 

כי מבואר בכך  וכו',  ובקש לטורדני מן העולם
רואה הוא תמיד  אמת המיםבהמסתכל 

 הבבואה שנראית תמיד  כמו במקור,
 

בברכתו שיהיו  ,בכך השווה ר' יצחק
שכולם  תולדותיהן כיוצא בהם, אל המשל

 .   דברים שתוצאותיהן כיוצא בהם
 

 * * ** * * * 
 

חודש שבט הוא חודש התורה ומזל 
 הדלי

 
בעשתי ויהי בארבעים שנה  ('ג ')דברים  אכתיב 

הואיל משה באר  וגו',  אחד לחדשב עשר חדש
הוא  שבט, שחודש מבואר, את התורה הזאת

   התורה,חודש 
 

שבט לכך שחודש  אפשר לתת טעם לשבח,
 , דלי ו מזל,  ומזלהתורההוא חודש 

 
וגם אם   מכיוון ודלי הוא כלי המקבל מים,

פלס  וגםתעקם את הדלי המים יהיו ישרים, 
לעקם  ותאפשר ןמים או כלים שלובים, ואי

 תורת אמתשהיא  התורה לפיכך את המים,
ואין  לאמיתו אמתשהם  למים, נמשלה וישר

 , ועקמומיות בהם שום זיוף
 

שהוא חודש  שבט, חודש ומהאי טעמא
, שהוא הכלי המקבל דליהוא מזל התורה, 

 , כמו שביארנו.   אמתיושר ומים, שהם 
 

* * * * * * * 



 
 פרשת יתרוט''ו בשבט  ו רפאפרפראות 

 

 

 ג

 

ביאור במ''ש ואמת המים עוברת 
 תחתיך

 
ה' )תענית  בברכה שבירך ר' יצחק את ר' נחמן

ואמת , אמר לו צאצאי מעיך כמותךשיהו  ,(ע''ב
 המים עוברת תחתיך, 

 
שכאשר רוצה האדם כי צאצאיו , יש לפרש

 צריך הישר והטוב,בדרך  יהיו כמותו, שילכו
 האב להראות דוגמא לילך בדרך האמת,

וזה , עוברת תחתיו ,כמים ֱאֶמתשתהיה  
ואז יהיו  המים עוברת תחתיך ֱאֶמתוהפירוש 

   .צאצאי מעיך כמותך
 

* * * * * * * 
 

קילוסו של הקב''ה אינו בא אלא מן 
 המים שהם אמת

 
'( פסקה א 'בראשית פרשה ה ,רבה) מדרשאיתא ב

מתחלת ברייתו של עולם לא היה קלוסו של 
הדא הוא דכתיב  ,המיםהקב"ה עולה אלא מן 

אדירים  ביםמקולות מים ר ,ג('')תהלים צ
 ,משברי ים

 
, אמתמכיון  והקב''ה   עפ''י דברנו אפ''ל,

, לפיכך היה קלוסו של אמתוהמים הם 
ויקלס  האמת, יבוא דבר המיםהקב''ה ע''י 
    .אמתלמי שחותמו 

 

* * * * * * * 
 

של דלי שהוא מזלן בענין  המזל 
 ומזל  חודש שבט  ישראל

 
 (מר אמא -מאמרי חדש שבט )  ,בספר בני יששכר

המליך אות צ'  (פ"ה י')בספר יצירה  ,כתבכתב, 
וקשר לו כתר וכו',  )הלעטת המאכל( בלעיטה

וקורקבן  ,ושבט בשנה ,דלי בעולםוצר בו 
 , בספר יצירה בנפש זכר ונקבה, ע"כ

 
כי מזל דלי הוא  ,אמרו התוכניים הראשונים

 אין מזל לישראלהגם דקייל"ן  מזל ישראל,
מעשיהן בתורה הופכין  על ידישישראל  ,היינו

אבל על כל  שפיטת המזל לכל אשר יחפצו,
 שבת), עיין בגמרא יש להן מזל ,בתולדהפנים 

  ,(קנו
 
 

מזלן של ישראל הוא דלי משום שהוא עבד המשמש 
 כדלי המשמש אל המים אל התורה

 
הוא מזלו של  דלי ,דלבעבור זה ,והנה יש לומר

 וזה ,, כי דלי עשוי לשאוב בו מיםישראל
, ואין משמש אל המיםפעולתו, והנה הוא 

 (ישעיה נה א)כמד"א  (ב"ק יז)מים אלא תורה 
, להורות על האמור "הוי כל צמא לכו למים"

עבד משמש אל  ,דמזלו של ישראל הוא
  התורה,

 
 הגם ששפיטת המזל מחייב התורה מעל המזל

 ששפיטת המזל מחייב באיזה אופן ,והגם
ומצות יתהפך  וכו', הנה על ידי עסק התורה

 ,הכל לטוב, ולכל אשר יחפוצו יטו את המזל
  עבד משמש אל התורה,כיון שמזלן הוא 

 
מה שדרשו רז"ל אצל העבד  ותבין לפי"ז

 ,שהוא היה הראשון ,הנאמן של אברהם אבינו
ראש יחוסינו, שהגביהו הקב"ה למעלה מן 

דרשו עליו  "עבדו זקן ביתו"המזלות, הנה 
ובן משק ביתי הוא "  ,בראשית טו ב() בפסוק

ומשקה מתורת רבו  דולה "דמשק אליעזר
 , (יומא כח ע"ב)לאחרים 

 
שעל  ונרמז הדבר אצל העבד להורות על הנ"ל,

 הדלי, כי ישראלהוא מזלן של  דליכן מזל 
והעבד משמש אל המים זו תורה,  ,עבדהוא 

כמו  ,אין לו רצון בעצמו כי אם רצון האדון
שער עבודת ) שכתב החסיד בחובת הלבבות

עכ''ל הבני  ., הבן הדבר(האלקים פ"ה
 יששכר.

 

* * * * * * * 
 

 לא שכיח שישתנה המזל
 

 - מוסיפין לו ד''ה (,'א 'מות נ)יב תוספותאיתא ב
בני חיי  )דף כח. ושם(והא דאמר במועד קטן 

ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא 
  ,תליא מילתא

 
)דף מר בשבת כדא ,פשיטא דזכות גדול מועיל

  ,אין מזל לישראל קנו: ושם(
 

כדמוכח  ,ומיהו לא שכיח שישתנה המזל
  , גבי עובדא דר"א בן פדת )דף כה.(בתענית 

   התוספות. לעכ''
 

* * * * * * * 



 
 פרשת יתרוט''ו בשבט  ו רפאפרפראות 

 

 

 ד

 

ביאור בסמיכת המאמרים יעקב אבינו 
  לא מת וצאצאיך כמותך

 
יעקב שתי המאמרים,  בהמכת יש להבין,

שיהיו צאצאי  ,אל המאמר אבינו לא מת,
 מעיך כמותך, 

 
 בשעה שביקש לילך ואמרועוד יש לשאול, 

בו , היה לו לברכו אילן אילן במה אברכך
, מתוקיןלתת פירות  האילןשימשיך  בעצמו,

שלא ייבש המעיין שתחתיו, ולא יקצץ האילן, ו
 , בנטיעות שנוטעים ממנוולמה ברכו 

 
אמר רבי יוחנן  )תענית ה' ע''ב( איתא בגמרא

וכי בכדי  אמר ליה,, "יעקב אבינו לא מת"
ספדו ספדנייא, וחנטו חנטייא, וקברו קברייא, 

 'מיה  ל)יראמר ליה, מקרא אני דורש, שנאמר,  
ואתה אל תירא עבדי יעקב " ,(', ירמיה מ''ו כ''זי

נאם ידוד ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך 
ושב יעקב  ,ואת זרעך מארץ שבים ,מרחוק

 , "חרידן מושקט ושאנן ואי
 

בחיים אף הוא , מה זרעו מקיש הוא לזרעו
  בחיים,

 
 ,אמר ליה ליברכן מר כי הוו מיפטרי מהדדי

 ,אמר ליה אמשול לך משל למה הדבר דומה
לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועיף 
וצמא ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה 

אכל מפירותיו  ,ואמת המים עוברת תחתיו
וישב בצילו וכשביקש לילך  ושתה ממימיו

אומר לך  אילן אילן במה אברכך אםאמר 
 ,שיהו פירותיך מתוקין הרי פירותיך מתוקין

שתהא אמת  ,שיהא צילך נאה הרי צילך נאה
המים עוברת תחתיך הרי אמת המים עוברת 

 , תחתיך
 

יהיו  שכל נטיעות שנוטעין ממךאלא יהי רצון 
הרי  אם בתורה ,אף אתה במה אברכך .כמותך

תורה אם בעושר הרי עושר אם בבנים הרי 
אלא יהי רצון שיהו צאצאי מעיך  ,בנים

 עכ''ל הגמרא,, כמותך
 

* * * * * * * 
 

מאמרים בהקדם קשר בה ביאור 
 הכתוב חיים עד העולםביאור 

 
כשמן הטוב על הראש " )תהילים קל''ג ג'( כתיב

יורד על הזקן, זקן אהרן שיורד על פי מדותיו, 

מון שיורד על הררי ציון, כי שם צוה כטל חר
וברד"ק , "חיים עד העולםידוד את הברכה 

 , זמן רב, עד העולם, ופירוש שם כתב
, עד המשמעות שלשהרי , קשה לכאורהו

 ,שאין לו הפסק לעולם, פירושו העולם
 

מכוון אל  חיים עד העולםכי  אפשר לפרש
הפסוק הקודם, כשמן הטוב על הראש יורד על 

  רד על פי מדותיו,ושי ,אהרן זקןהזקן 
 

שלשה כתרים   י''ג( )אבות פרק ד' איתא במשנה
 , וכתר מלכות ,כתר כהונה ,כתר תורה, הם

 
שאינה  )אבות ב' י''ב(, נאמר על כתר תורה

 ירושה לך, 
 

שהיה למשה רבינו, גם, לא   וכתר מלכות
 נמשכה מלכותו לבניו, 

 
, מאז בכתר כהונה של אהרון הכהןורק 

שח אהרון הכהן בשמן הטוב, נמשכת שנמ
וזה  ונמשך לעולם,ויורדת הכהונה לדור ודור 

 ,אצל אהרון הכהן ,"כי שם"הפסוק,  ביאור
שם צוה ידוד רק כי   וזהו, המשך לעולם,יש 

 , חיים, עד העולם"את הברכה, 
 

, כי במקום שיש המשך לדורות ובכך מובן
הבאים, שהולכים בדרכי האבות, זה נותן 

אף , וזהו מה זרעו בחיים עד העולם חיים,
   כשיש המשך לדורות, הוא בחיים,

 
 יישוב הקושיות דלעיל
  ,, מאי דקשיאעל פי הדברים האלה יש ליישב

אילן אילן במה  בשעה שביקש לילך ואמרש
לתת  הואהיה לו לברכו שימשיך ו, אברכך

פירות כאלו, שלא ייבש המעיין שתחתיו, ולא 
בנטיעות שנוטעים כו יקצץ האילן, ולמה בר

 ממנו, ולא בו בעצמו, 
 

משום שביקש לברכו באותו   אלא יש לומר,
המשך הדורות ענין שדיבר בו, שהוא ענין 

, שהיה אצל יעקב אבינו, ולכן בירכו הבאים
בנטיעות שנוטעים ממנו, ושיהיו צאצאי מעיו 

 ולא בו בעצמו, כמותו, 
 
את סמיכות שתי גם יש להבין, בכך ו

יעקב אבינו לא מת, ושיהיו צאצאי  המאמרים
משום ששניהם , אחד אל אחד מעיך כמותך, 

 לאותו דבר כוונו, והוא המשך הדורות הבאים.
 

* * * * * * * 
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למה נקראת התורה חמדה ביאור 
 טובה, חמדה גנוזה

 
 וישמע יתרו", ()זבחים קט''ז ע''א איתא בגמרא

 מה שמועה שמע ובא (, )שמות י''ח א' "כהן מדין
 ונתגייר, 

 
, שהרי ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע

ויחלש יהושע את " )שמות י''ז י''ג( ,כתיב בצדו
 , "עמלק ואת עמו לפי חרב

 
 מתן תורה שמע ובא, ,ר"א המודעי אומר

שכשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך 
וכל מלכי עובדי  מסוף העולם ועד סופו,

, שירה ואמרו, בהיכליהןכוכבים אחזתן רעדה 
כולו אומר  ,ובהיכלו" )תהלים כ''ט ט'( שנאמר

 , "כבוד
 

ואמרו לו, מה  ,הרשע נתקבצו כולם אצל בלעם
קול ההמון אשר שמענו, שמא מבול בא 

ה' למבול " )תהלים כ''ט י'( לעולם, שנאמר
, אמר להם, וישב ה' מלך לעולם, כבר "ישב

 נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולם, 
 

ל של מים אינו מביא אבל מבול מבו אמרו לו,
כי הנה " )ישעיהו ס''ו ט''ז(של אש מביא, שנא' 

, אמר להן כבר נשבע שאינו "באש ה' נשפט
 משחית כל בשר, 

 
 ,, אמר להםומה קול ההמון הזה ששמענו

וגנוזה אצלו  ,יש לו בבית גנזיו חמדה טובה
וביקש  תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם,

ה' עוז  )תהלים כ''ט י''א( ,ליתנה לבניו, שנאמר
ה' יברך " ,לעמו יתן, מיד פתחו כולם ואמרו

 ע''כ, ",את עמו בשלום
 

 למה נקראת התורה חמדה טובה, יש לבאר, 
ובגמרא )שבת פ''ח ע''ב( קראוה מלאכי השרת, 

 חמדה גנוזה, 
 

)קידושין עפ''י מה דאיתא בגמרא  אפשר לומר
ה בראתי יצר הרע בראתי לו תור ל' ע''ב(,

ניתן  חמדת התורה,תבלין, מבואר, דע''י 
'י היצר ע' המטרידות, חמדות העולםלבטל כל 

, חמדה גנוזהולפיכך נקראת התורה הרע,
, שעל ידי חמדהפירוש, שגנז בה הקב''ה 

העוה''ז, וזהו  חמדותזו ניתן לבטל  חמדה
 חמדה טובה. חמדה גנוזה,

 

* * * * * * * 

עזר אנו צריכים למודעי בדברי ר' אלי
 המודעי

 
 מתן תורה שמע ובא, ,ר"א המודעי אומר

שכשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך 
וכל מלכי עובדי  מסוף העולם ועד סופו,

, ואמרו שירה, בהיכליהןכוכבים אחזתן רעדה 
כולו אומר  ,ובהיכלו" )תהלים כ''ט ט'( שנאמר

ואמרו  ,הרשע נתקבצו כולם אצל בלעם, "כבוד
שמא מבול בא ן אשר שמענו, לו, מה קול ההמו

אמר להם, כבר נשבע הקב"ה שאינו  לעולם,
מבול של מים  אמרו לו,מביא מבול לעולם, 

אינו מביא אבל מבול של אש מביא, אמר להן 
ומה קול כבר נשבע שאינו משחית כל בשר, 

 חמדה טובה ,, אמר להםההמון הזה ששמענו
וגנוזה אצלו תתקע"ד דורות  ,יש לו בבית גנזיו

וביקש ליתנה לבניו,  קודם שנברא העולם,
מיד ה' עוז לעמו יתן,  )תהלים כ''ט י''א(, שנאמר

 ",ה' יברך את עמו בשלום" ,פתחו כולם ואמרו
 ע''כ,

 
 בירור בדברי ר' אליעזר המודעי

מה קול  אמרו לבלעם כש ,מלכי עובדי כוכבים
שהקב''ה וכי לא ידעו  ההמון אשר שמענו,

  ,לישראל, וא קיבלנותן את התורה שהם ל
 וכשאחזתן רעדה על מה ולמה אמרו שירה,

ובמה הרגיע אותם בלעם כשאמר חמדה טובה 
שמבקש ליתנה לבניו, וע''ז פתחו ואמרו ה' 

 יברך את עמו בשלום,
 

 ביאור הענין בדברי ר' אליעזר המודעי
מדובר במתן תורה, וגם  מלכי או''ה ידעו כי

ם שרצו ידעו שלא רצו לקבל את התורה, משו
כמו  בחמדות הרעות שלהם,להישאר 

הקב''ה משום כך שביארנו, ומכיון ופחדו ש
הם מיד חזרו בהם  ,החריב את העולםהולך ל

כלומר שהם מוכנים לקבל, ואז  ,ואמרו שירה
 באו אל בלעם, ובלעם הרגיעם ואמר להם

לא אתם  ,רק שאין הקב''ה מחריב את העולם,
רוצים שאתם רציתם לקבל את התורה משום 

לפיכך חפץ הקב''ה לתת את , חמדה לרע
שיש  התורה התורה לעם ישראל שרוצים את

וכששמעו  היצה''ר,ל וטילב חמדה לטובהבה 
ה' יברך את עמו זאת מבלעם פתחו ואמרו 

שאלמלא   )ביצה כ''ה( דאיתאע''ד בשלום, 
נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין 

ונתנה להם , ופירש רש''י  לעמוד בפניהם.
, והיא מתשת כחם ומכנעת תורה שיעסקו בה

 ואז יהיה שלום בעולם. לבם

* * * * * * * 
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 ו

 

למחיית עמלק ע''י בגימטריא רמז 
 תורהחמדת ה

 
 ,נפש שבעה תבוס נפת" )משלי כ''ז ז'( כתיב

בדברי כתב רש''י,  ,"כל מר מתוקונפש רעבה 
אפי'  ,לה המתאוהדדיבר הכתוב,  תורה

הם  ",וביגיעה במרירות"לו דברים הבאים 
 , לו מתוקים

  
  למחיית עמלק ע''י חמדת התורה רמז

 
בגימטריא   "מר", 240בגימטריא  "עמלק"

ע''י חמדת התורה, כמ''ש  מבואר כי, 240
אפי' דברים הבאים לו  ,לה המתאוהד
בכך, , ולו מתוקיםהם  ",וביגיעה במרירות"

 ,מדברי תורה םאפשר להמתיק את רפיון ידי
כל  וזהו,עמלק, " שהוא בגימטריא מרל ה"ש

 "מר" מתוק.
 

* * * * * * * 
 

מפני שהן עזין או  לישראלנתנה תורה 
 , מהרש''אשהאומות לא קיבלוה

 
תנא משמיה  )ביצה כ''ה ע''ב(,, איתא בגמרא

דרבי מאיר מפני מה נתנה תורה לישראל מפני 
ונתנה להם תורה  ,רש"יכתב , עזיןשהן 

 מתשת כחם ומכנעת לבם,  שיעסקו בה, והיא
 

אמר רבי  )עבודה זרה ב' ע''ב(,  גמראאיתא ב
יוחנן מלמד שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל 
אומה ולשון ולא קבלוה, עד שבא אצל ישראל 

 וקבלוה, 
 

 קושיית המהרש''א ותירוצו
ד''ה מפני מה  ()ביצה  כ''ה ע''ב כתב המהרש''א,

אמרינן וא"ת הא  מפני שהן עזין, נתנה תורה
פ"ק דע"ז שהחזירה הקב"ה על כל האומות 
ולא קבלוה, וי"ל דה"ל להקב"ה לכפות עליהם 

 ,המהרש''א ההר כגיגית כדי שיקבלוה, עכ''ל
 

 תירוץ נאה לקושיית המהרש''א
עפ''י דברינו , קושיית המהרש''א יש ליישב

דכשבא הקב''ה אצל אומות העולם,  דלעיל
 לבטלתבלין אמר להם, כי התורה יש בה 

 והתאוות המדות היצר הרע, ולתקן את
, וע''ז דחוהו ואמרו, אין אנו חפיצים הרעות

אלא יצרנו אדוננו, ובו  לבטל המדות הרעות,
 אנו חפיצים, 

 

אמר להם כי יש בתורה  ,וכשבא אצל ישראל
, נעשה ונשמעתבלין לבטל היצה''ר, אמרו 

ו, לבטל נוברצוננו להתיש כוחו להכניע לבב
ולתקן המדות הרעות נו, בקריצה''ר מ
 ,כנגד היצה''ר מפני שהן עזיןוזהו שבקרבנו, 

ויש בהם כדאיתא לעולם ירגיז אדם וכו', 
 הרצון להכניע בכח התורה את היצה''ר,  

 
מפני  קבלו  , אםולכן אין כאן סתירה

 ,שהן עזין, או מפני שהאומות לא קבלוה
דמהאי טעמא שהאומות לא קיבלוה משום 

לבטל היצר הרע, אלא להחזיק שאינם רוצים 
והיינו בו הדק היטיב,  ישראל כן קיבלוה, 

 טעמא דאו''ה והיינו טעמא דישראל.

* * * * * * * 
 

קושיית השפת אמת, שאינה תירוץ ל
 מובאת  בספרי השפת אמת

 
)הוצאת פיעטרקוב, פרשת  כלי חמדההכתב 

 )איכה פרשה ג'( מדרשב איתא ,בשלח, דף צ''ז(
והופיע מהר פארן, שהחזיר  זרח מהר שעיר,

הקב''ה על כל אומה ולשון שיקבלו את 
התורה, וכשבא לבני עשיו, שאלו מה כתוב בה, 

''ה לא בעינא וכו', וואמר לא תרצח, אמרו א
 אמנם ישראל קיבלו את התורה ברצון, 

והקשה כבוד אדמו''ר הגאון הקדוש 
, דילמא מ''ה קבלו ישראל זצוקללה''ה מגור

מפני שאין בתוה''ק דבר נגד את התוה''ק, 
כי הין הטבע של ישראל לכן קבלו אותה, וא

אם הי' דבר המתנגד לטבע שלהם לא  מי,נ
 היו מקבלים את התורה, 

, דלכן צוה הקב''ה קודם קבלת התורה והשיב
מצות הגבלה, להגביל את ההר סביב לבל 
יהרסו לעלות, והי' מעלות )דרגות( בזה, 

דבר אחר  ומטבע של ישראל לחקור כל
, ולהתבונן בכל דבר עד כמה שיכול, שורשו

ובזה שצוה להם הקב''ה מצות הגבלה ונתן 
תחומין לכל או''א היכן מקום עמידתן, בזה 

, נגד טבען של ישראלצוה להם דבר אשר הוא 
ואעפ''כ אמרו נעשה ונשמע, וזה שבחן של 

 עכ''ל הכלי חמדה, ישראל, ודפח''ח,
 

  עוד ויש ליישב הקושיא
פ''י דברינו דלעיל, דכל כונתם של ישראל ע

בקבלת התורה היה, כדי לבטל מהם טבע 
החומריות, כמ''ש ז''ל, בראתי יצר הרע 

וזהו וודאי דבר המנגד בראתי לו תורה תבלין, 
 לטבע.

* * * * * * * 
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 ז

 

 צחות הלצה וגימטריאברמז 
 קולו הולך  מהוביאורו של בלעם ב

 
ר"א המודעי  ,()זבחים קט''ז ע''א איתא בגמרא

שכשניתנה תורה  מתן תורה שמע ובא, ,אומר
מסוף העולם ועד  קולו הולך"לישראל, היה 

 ,הרשע נתקבצו כולם אצל בלעםו ,"סופו
  ע''כ, ואמרו לו, מה קול ההמון אשר שמענו,

 
 אפשר לומר בדרך רמז, 

בא לבאר ואפשר שהזמינם אצלו,  ,בלעם כי
 הולךקולו "היה לכל מלכי העכו''ם, מהו, 

  ,"מסוף העולם ועד סופו
 

, בא לומר בלעם אותו בעל נפש רחבהש פירוש,
, משום עצמו הכונה אל", קולו" להם, ש

בגימטריא  בלעם ו,  142" בגימטריא  קולוש"
מסוף  הולך ,"קולו" שהיה ו, וכששמע 142

א והש "קולו"ש, זימנם לומר העולם ועד סופו
, הולך מסוף העולם בגימטריא בלעםשל שמו 

 והרי הוא מפורסם בכל העולם כולו, ועד סופו.

* * * * * * * 
ביאור במה שאמר מכירו היתי 

 לשעבר
עתה ידעתי כי גדול " )שמות י''ח י''א(, כתיב

כי בדבר אשר זדו עליהם  "יםקידוד מכל האל
, מכירו הייתי עתה ידעתיוברש"י ממכילתא 

 ,  ועכשיו ביותרלשעבר 
 

הלשון  לפרש במכילתא הוסיף  למה יש לדעת,
 וכו',  עכשיו ידעתי כלומר,, עכשיו שהוא, עתה

  ולמה היה צריך להוסיף את מה שהיה בעבר, 
 

 שיהיו זדונות נעשין לו כזכויותרמז 
)רבה  במדרש,  עפ''י מה דאיתא אך יש לפרש

אלא  ועתהאין  בראשית פרשה כ''א פסקה ו'(,
שראל מה ה' ועתה י )דברים י(תשובה שנאמר 

 אלהיך וגו', 
 

 "ויספר משה לחותנו"י''ח ח'(, שמות ) כתיב
לקרב את לבו לתורה, ובוודאי  מבאר רש''י,

 תשובה מאהבה,נתקרב לבו, עשה כש
 ובתשובה מאהבה, זדונות נעשו לו כזכויות, 

 
הוא לשון ש, "עתה"ומכיון ונקט יתרו הלשון 

 ,היתה יתרו  לומר, שכוונתבא  ,תשובה
זדונות נעשות לו שיהיו , את העבר להזכיר
   .כזכיות

* * * * * * * 
 

מקור ורמז לאכילת שיריים מצדיקי ה
 אמת

 
ויקח יתרו חתן משה עלה " (ב'ח י''שמות י) כתיב

וכל זקני ישראל  ויבא אהרןים קוזבחים לאל
  ",יםקלפני האללאכל לחם עם חתן משה 

 
ומשה היכן הלך,  -ויבא אהרן וגו'  ,כתב רש''י

והלא הוא שיצא לקראתו וגרם לו את כל 
  ,אלא שהיה עומד ומשמש לפניהםהכבוד, 

 
מכאן שהנהנה מסעודה  - יםקלפני האל

כאלו נהנה  "בה מסובין" שתלמידי חכמים
  ,עכ''ל רש''י ,מזיו השכינה

 
כל הנהנה  (א''ברכות סד ע) איתא בגמרא

כאילו  "שרוי בתוכה" שתלמיד חכםמסעודה 
  (ב'ח י''שמות י) שנאמר ה,נהנה מזיו שכינ

ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם "
 אלוקים. וכי לפני "אלוקיםחתן משה לפני ה

אכלו? והלא לפני משה אכלו! אלא לומר לך: 
שתלמיד חכם שרוי "כל הנהנה מסעודה 

 ע''כ, כאילו נהנה מזיו שכינה. - "בתוכה
 

 ביאור המהרש''א
 "שרוי בתוכה"לבין  "מסובין בה"הבדל בין ב

 
והלא לפני ד''ה  ברכות סד א) מהרש"אכתב ה

משמע ליה שהיה משה משמש  ,(משה אכלו כו'
לפני משה והיינו  ,עמהם היסבולא עליהם 

גם נראה מהאי  ,וכ"ה בהדיא במכילתא ,אכלו
הוא הת"ח שהיה ש ,לפני משהלישנא דאכלו 

אמר כאלו  ,דלפניו אכלווכיון  ,"שרוי בתוכם"
  ,אלוקיםאכלו לפני 

 
מכאן שכל הנהנה  ,אבל בחומש פרש"י

הת"ח יהיה  "מסובין בה"שת"ח מסעודה 
אינו דמשה  ,אהרן וזקני ישראל המסובין שם

  ,שהיה משמש עליהם ,בכלל המסובין
 

 ,בתוכהמסובין שהסעודה שהת"ח  ,וענינו
הוא הדבר שנהנין ו ,דאמרי שם ד"ת ודאי

כמ"ש במס' אבות שלשה  ,מזיו השכינה
לו על שולחן אחד ואמרו עליו ד"ת כאלו שאכ

עכ''ל  ,אכלו משלחנו של מקום כו' ע"ש
 המהרש''א.

 
 מסובין בה"", כי לגירסת רש''י שת''ח מבואר

הרי האכילה לפני האלוקים, הוא אמירת 
 דברי תורה, ועי''כ כאלו נהנו וכו',

 



 
 פרשת יתרוט''ו בשבט  ו רפאפרפראות 

 

 

 ח

 

 מקור ורמז לאכילת שיריים מצדיקי אמת
 

רש''א, ביאר המהשאבל לגירסת הגמרא, 
, הוא משה רבינושהת''ח שהיה שרוי בתוכם, 

והאכילה לפני האלוקים שכאילו נהנו מזיו 
נותן  ממה שהיה משה רבינו, הוא השכינה

א''כ מצינו מקור ורמז לאכילת לפניהם, 
כאלו נהנה מזיו שהוא  שיריים מצדיק אמת,

 .השכינה
 

* * * * * * * 
 

באכילת שיירי הצדיק ישתווה בדעתו 
 צדיקטבע הל

 
, אמר רבי )פסחים קי'''ח ע''א( איתא בגמרא,

יהושע בן לוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא 
, זלגו עיניו וקוץ ודרדר תצמיח לךלאדם, 

אני וחמורי דמעות, אמר לפניו, רבונו של עולם 
בזעת אפך , כיון שאמר לו נאכל באבוס אחד

 נתקררה דעתו,  תאכל לחם
 

, בד''ה, ע''א( )פסחים קי'''ח מבאר המהרש"א,
כו'. כי היה סבור, כיון  זלגו עיניו דמעות

ישתווה גם בדעתו שמאכלו שוה כחמור 
המזונות עם החמור יולידו טבע , כי כחמור
 , ע"כ, חמורי

 
 אכילת שיריים מצדיקי אמת ע''ד האוהב ישראל

 
 (, פרשת משפטים) – אוהב ישראלספר כתב ב

ד ועבדתם את ידו" ה(''ג כ''שמות כ) כתיב
והסרתי  וברך את לחמך ואת מימיךאלהיכם 
 קרבך",מחלה מ

 )פסחים קיבע"ד שאחז"ל  ,או יאמר וכך כתב,
 ,עיי"ש כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך ,(ע''ב

לאשר היתה הברכה שורה בכל אשר לו.  ,היינו
לזה כל שנטל ממנו איזה דבר שכבר שרתה 
עליו ברכת ה' הוא ג"כ מתברך. וזש"ה 

הבטיחנו הש"י  "אלהיכם ועבדתם את ה'"
וברך את לחמך גו' והסירותי מחלה " ,וית'

 . "מקרבך
 

יברך לחמו ומימו של הצדיק שהש"י  ,היינו
וכל מי שיאכל ויטעום  באמת,העובד את ה' 

ישלח לו השי"ת מבוקשו הצריך  ,אצלו כלום
וכדומה  ,כגון רפואה למי שצריך לרפואה ,לו

י"ר כ ,בגשמיות וברוחניותשאר מבוקשים 
 האוהב ישראל,, עכ''ל אמן

 
 

 אכילת שיריים מצדיקי אמת ע''ד המהרש''א
 

שהבאנו לעיל,  לפי מה שביאר המהרש''א
עיניו של אדם הראשון זלגו כי  אפשר לומר

, מכיון שהאוכל ממאכלו של חמור דמעות
 כנ''ל,  תשתווה דעתו לדעת החמור

 
, כמה כפולה ומכופלת מדה טובה א''כ מבואר
האוכל משיירי דה רעה, לאמור, כי מרובה ממ

וזהו  ,לטבע הצדיקהצדיק, תתקרב דעתו 
עניין אכילת שיריים מצדיקים העובדים ה' 

 באמת, 

* * * * * * * 
 

שותפו של הקב''ה   נתבטלאיך 
 במעשה בראשית

 
תנא להו רב חייא  י' ע''א(שבת , )איתא בגמרא

ויעמד העם   י''ח י''ג(שמות ) כתיבבר רב מדפתי, 
ל משה מן הבקר עד הערב, וכי תעלה על ע

דעתך שמשה יושב ודן כל היום כלו, תורתו 
דיין שדן דין מתי נעשית, אלא לומר לך כל 

אפילו שעה אחת, מעלה עליו  אמת לאמיתו
כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא הכתוב 

ויעמד העם על " כתיב הכא, במעשה בראשית,
ויהי " , וכתיב התם,"הערבמשה מן הבקר עד 

 ע''כ, ,"ויהי בקר יום אחד ערב
  

, שוחדמאי  ק''ה ע''ב(כתובות ) איתא בגמרא,
הנותן  - שהוא חדרש"י פירש , חדשהוא 

 והמקבל נעשים לב אחד, 
 

, דמכיון והמקבל שוחד אינו דן אפשר לומר
שותף להקב''ה   מלהיות מתבטל, ואז דין אמת

, אחדבמעשה בראשית, ממילא נשאר הקב''ה 
, פירוש, שהקב''ה שהוא חדשותף, וזהו ללא 

 השוחד שלוקח הדיין. בגלל, אחד ללא שותף
 .שהוא חדוזהו 

* * * * * * * 
 

פירושים שונים בירור במה שפירש''י 
 לבית חייהם

 
והזהרתה אתהם את , "( 'ח כ''שמות י), כתיב

את  ,"והודעת להם" ,החקים ואת התורת
 ,הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון

 
 , (בבא מציעא דף ל עמוד ב ) איתא בגמרא
  זה בית חייהם, -והודעת להם 



 
 פרשת יתרוט''ו בשבט  ו רפאפרפראות 

 

 

 ט

 

 זו גמילות חסדים,  -את הדרך 
 זה ביקור חולים,  -)אשר( ילכו 

 זו קבורה,  -בה 
 זה הדין,  -ואת המעשה 

 ע''כ, זו לפנים משורת הדין. -אשר יעשון 
 

 בית חייהם (בבא מציעא דף ל עמוד ב) רש"יכתב 
הרי ד, אומנות להתפרנס בו ללמוד להם -

לשון  ע''כ כתיבי ברישיה דקרא. חוקות ותורות
 ,בבבא מציעא רש''י

 
 - בית חייהם ,('א 'בבא קמא ק) רש"יכתב 

 .בבבא קמא ע''כ לשון רש''י .תלמוד תורה
 

 רש''יבפירושים השונים שפירש ביאור המהרש''א 
 

והודעת ד''ה  'ב ל'בבא מציעא ) מהרש"אכתב ה
כאן פרש"י ללמוד להם  (בית חייהםזה  ,להם

כתיב ברישא כבר וחוקות ותורות  ,אומנות
 עכ"ל "את החוקים ואת התורות"דקרא 

  רש''י,
 

אחר שתזהיר אותם  ,יתרו למשה ולמר שא
והודעת " אח''כ, ,אחקים ותורותברישא 

תודיע להם דבר הצריך להם  ,כלומר ,"להם
 דכל תורה ,מחייתם ואומנתםדהיינו  ,ולגופם

  ,שאין עמה מלאכה סופה בטילה
 

 ,'(א 'בבא קמא ק) ,אבל בפרק הגוזל קמא
אתלמוד קאי נמי  "והודעת להם"ד ,פרש"י
ע"ש כי היא חייך  ,בית חייהםוזו היא  תורה

  ,וגו'
 

וזו  ,שהוא דבר נוסף ארישא דקרא ,ואפשר
בתי משמע דהיינו לקבוע להם  ,בית חייהם

  ''א,עכ''ל המהרש ורה,תלמוד לת מדרשות
 

 רש''יבפירושים השונים בביאור הפני יהושע 
 

בפרש"י בד"ה  (בבא קמא ק א) פני יהושעכתב ה
 עכ"ל.  ,ורהתלמוד ת זה ,בית חייהם

 
בית  ,פרש"י (ל' ע"ב) ובפרק אלו מציאות

להתפרנס  ללמדם אומנותהיינו  ,חייהם
 וחוקות ותורות כתיבי ברישא דקרא עכ"ל. 

 
דודאי א"א לפרש  ,דדא ודא אחת היא ,ונראה

דהא  ,גופא קאי ורהתלמוד כפשוטו דאת
 כתיבא ברישא דקרא, 

נראה שזה לא היה צריך  ,ואאומנות גרידא
שנראה דוחק  ,משה להודיעם וללמדם, ועוד

, חיי שעה שהוא ,בית חייהם אאומנות ,לפרש

ובא משה להודיעם  ,אלא ע"כ דאת"ת קאי
 שעם ת"ת לא יתבטלו מ"מ מן האומנות,

כל תורה שאין  (אבות פ"ב מ"ב)ן שאמרו וכעני
לפי  ,עמה ד"א בטילה, וא"כ בית חייהם היינו

 ."לוק שהאומנות היא עיקר חייהם לת"ת
 עכ''ל הפני יהושע,

 
 רש''י בפירושים השוניםביאור בדרך דרש 

 
כי עפ''י דברי המהרש''א שביאר,   , יש לפרש

בתי הכוונה, שיש לקבוע  "בית חייהם"
 בתורה, ניתן לחלק ולומר,  לעסוק מדרשות

 
זה , "בית חייהם", שפירש רש''י בבבא קמא

", בית, בא לפרש את המילה "תלמוד תורה
תלמוד מדרש ל "בית"כלומר שיש להקים 

 תורה,
 

זו  "חייהם תבי", שפירש ורש''י בבבא מציעא
, וע''ז "חייהם"אומנות, בא לפרש את המילה 

  ., שחייהם זו אומנות שבאה להחיותםאמר
 
כך פירש רש''י בכל מקום מילה אחרת כאן ו

 ",חייהם" וכאן פירש "ביתפירש "
 

* * * * * * * 
 

בת תחילה סימן   ז''לביאור מאמר
 יפה לבנים

 
כה תאמר לבית יעקב "   )שמות י''ט ג'(, ,כתיב

  וגו' "לותגיד לבני ישרא
 

 )ברכות  י''ז ע''א )סוטה כ''א ע''א( איתא בגמרא,
באקרויי בנייהו לבי  ,ייןנשים במאי זכ

תינוקות של בית  -לבי כנישתא  רש''י ,ב) ,כנישתא
 (,רבן היו רגילין להיות למדים לפני רבן בבית הכנסת

בית  -בי רבנן  )ברש''י, ,ובאתנויי גברייהו בי רבנן
ונטרין  (,המדרש, ששם שונים משנה וגמרא

ממתינות  -ונטרן לגברייהו  ,)ברש''ילגברייהו 
ונותנות להם רשות ללכת וללמוד תורה  לבעליהן,

 עד דאתו מבי רבנן,  (בעיר אחרת
 

דיש לכוון  )סוטה כ''א ע''א(, כתב המהרש''א
כה תאמר לבית יעקב "בזה בקרא דכתיב 

 , "ותגיד לבני ישראל
 

אלו הנשים  ,כה תאמר לבית יעקב ודרשו בזה
אלו הזכרים,  ,בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל

 דין, דברים קשים כגי
 



 
 פרשת יתרוט''ו בשבט  ו רפאפרפראות 

 

 

 י

 

 הדיוקים שדייק המהרש''א
 

הקדים הנקבות ויש לדקדק בזה, למה 
, למה דקדק הכתוב לקרות ועוד, לזכרים

בני , והזכרים בית יעקבהנקבות במקום הזה 
 , ישראל

 
, לפי שכלל הנקבות בנתינת ומבאר המהרש''א

 אף שאין האשה מצווה על לימודה,התורה, 
הן ש לבית יעקבונתן טעם ואמר, כה תאמר 

 "תגיד", ויהיה לבני ישראלהנשים, שתגיד 
נסתר לנקיבה, שהיא תגיד לבניהן שילמדו 
ותטרח היא בלמידתם, ובשכר זה יהיו הנשים 

ולכן הקדים הנקבות בכלל קבלת התורה, 
 ביתוזה גם מה  שדקדק לומר בנשים  לזכרים,

, שהיא מצויה בביתה, והיא בניובזכרים 
ע''כ דברי מוכנת טפי לצוות בניה על כך, 

 המהרש''א,
 

 ביאור בת תחילה סימן יפה לבנים
)בבא  הא דאיתא בגמרא ,לפי''ז אפשר לפרש

 ,סימן יפה לבנים בת תחילה בתרא קמ''א ע''א(
 תחילהבבת  ,ה תורהשאמר מהפירוש, 

שאמרו כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים, 
 מסייעתש משום  ,םסימן יפה לבניהוא 

ת טפי לצוות והיא מוכנ טורחת בלמידתםו
                                                              .סימן יפה לבנים, וזהו בניה על כך

 
* * * * * * * 

 
להיות זהיר בגחלתן  נרמזבמתן תורה 

 של תלמידי חכמים
 

כלו מפני  עשןוהר סיני   )שמות י''ט י''ח( ,כתיב
   ,"באש"אשר ירד עליו ידוד 

 
והוי זהיר )אבות פרק ב' י(  איתא במשנה

, שנשיכתן נשיכת שועל, בגחלתן שלא תכוה
ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, 

 וכל דבריהם כגחלי אש, 
 

 שועל עקרב נחש הם ר''ת עש''ן
 

שיש ליזהר בתלמיד  כתובהרמז במתן תורה 
, עקיצת שועלשיכת חכם משום שנשיכתן נ

אלו הם  , ושלשה דבריםנחש, ולחישת עקרב
 ודבריהם כגחלי אש עש''ן,ר''ת 

* * * * * * * 
 

כה תאמר לבית יעקב ביאור בכתוב 
 ותגיד לבני ישראל,

 
כה תאמר לבית יעקב "  )שמות  י''ט ג'(, ,כתיב

דברים קשין פירש רש''י,  ,"ותגיד לבני ישראל
 ,כגידין

 
 רמז בכתוב שפתח ביעקב וסיים בישראל

 
תאמר לבית כה "בפסוק  רמז , מהלבאר יש

ענין בו הוזכר ש, "לבני ישראל ותגידיעקב, 
 ,  כגידיןקשין 

 
 מאמר חז''ל ביאור   ,בהקדם

 
)ישעיה ט'  כתיב)חולין צ"א ע''א(,  איתא בגמרא

,  מאי "בישראלונפל  ביעקבדבר שלח ה' " ז'(
, דבר שלח בישראלונפל  ביעקבדבר שלח ה' 

, שפשט בישראל, ונפל גיד הנשה, זה ביעקב
  ע''כ, סורו בכל ישראל,אי
 

 גיד הנשהמה ראו חז''ל לדרוש על  להביןיש 
ונתפשט איסורו  ביעקבששלח דוקא פסוק זה, 

, וכי זו בלבד נתפשט איסורו בכל ישראלבכל 
גיד  זה, היכן נרמז בפסוקעוד, וישראל, 

 , הנשה
 

דבר שלח ה' "פסוק זה, במשום ד יש לומר,
 ביעקב , מצינו, דפתח"בישראלונפל  ביעקב
בדיוק היה כשחל , ודבר זה בישראלוסיים 

דבשעה שנגע המלאך, בכף  איסור גיד הנשה,
, אז נקבע האיסור לאכילת גיד יעקבירכו של 

כי נגע בכף " )בראשית ל''ב ל''ג(הנשה, כדכתיב, 
 ,  יעקבואז היה שמו  ,"בגיד הנשהיעקב  ירך

 
כתיב   וכאשר נתפשט איסורו בכל ישראל,

 ,"את גיד הנשהישראל אכלו בני לא יעל כן "
, ובכך מבואר היטיב ישראלהיה כבר שמו ואז 

וסיים  ביעקבשפתח כיצד פסוק זה דווקא 
 נדרש על גיד הנשה, , בישראל

 
 הוא הדבר שמצינו בכתוב כה תאמר וגו'

 
 )שמות  י''ט ג'(, מצינו בפסוק ,כיוצא בדברוכן 

, "ישראלותגיד לבני  יעקבכה תאמר לבית "
, לכן גם בישראלוסיים  ביעקבהפסוק  שפתח

 .כגידיםדברים קשין  ,בפסוק זה נרמז
 

* * * * * * * 
 
 



 
 פרשת יתרוט''ו בשבט  ו רפאפרפראות 

 

 

 יא

 

 ביאור בנאמר בזמירות ליום השבת
 שלום שר פלא יועץ אל גבור אבי עד

 
כי ילד " ישעיה ט' ה'(הפטרה לפרשת יתרו ) כתיב

ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו 
אביעד שר  ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור

 "שלום
 

 ביאור בנאמר בזמירות ליום השבת
, ויזכו לראות בנים ובני זמירות ליום שבת

בנים עוסקים בתורה ובמצות על ישראל 
אבי  ,אל גבור ,פלא יועץ ישעיה ט' ה'()שלום. 

  ,שר שלום ,עד
 

ההוספה של הפסוק  למה באה יש להבין
 בישעיה, לאחר הבקשה של ויזכו לראות וכו', 

 
את פירוש הפסוק   הקדיםיש  בין העניין,ולה

כי ילד " ,)המדבר בחזקיהו המלך( ,)ישעיה ט' ה'(
ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו 
ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד שר 

  ",שלום
 

ותהיה משרת הקב"ה ועולו על  רש"יכתב 
שכמו, שיהיה עוסק בתורה ושומר מצות ויטה 

"ה, ויקרא שמו, הקב"ה, שכם למשאו של הקב
שהוא מפליא עצה, ואל גבור, ואבי עד, קרא 
שמו של חזקיהו שר שלום, כי שלום ואמת 

  ע''כ לשון רש''י, יהיה בימיו, 
 

, ואמר אלו הכנוים באל יתברך, כתבוברד"ק 
 לענינים מורים על דבר חזקיהו,

 
היה לימוד  ,חזקיהו המלך בזמןמבואר כי 

 מכל הזמנים, חזקגדול ביותר ו התורה
  ,)סנהדרין צ''ד ע''ב( כדאיתא בגמרא

 
את שמו של חזקיהו  אנו מזכיריםלפיכך 

כאשר אנו מבקשים בזמירות שבת,  ,המלך
ונזכה לראות וכו' עוסקים בתורה ובמצוות, 

מוסיפים לרמז ולומר שיהיה העיסוק בתורה ו
 .ובמצוות כמו בימי חזקיהו

 

* * * * * * * 
 

ו היה מעולה במה זכה חזקיה שדור
 שבדורות בלימוד התורה

 
אמר רבי יוחנן  צ''ד ע''ב(סנהדרין , )איתא בגמרא

אמר הקדוש ברוך הוא, יבא סנחריב וסיעתו 

)ישעיהו  כתיבויעשה אבוס לחזקיהו ולסיעתו, 
והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל " י' כ''ז(

שכמך ועולו מעל צוארך וחובל עול מפני 
א חובל עול של , אמר רבי יצחק נפח"שמן

סנחריב מפני שמנו של חזקיהו, שהיה דולק 
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, מה עשה נעץ 
חרב על פתח בית המדרש ואמר כל מי שאינו 
עוסק בתורה ידקר בחרב זו, בדקו מדן ועד 
באר שבע ולא מצאו עם הארץ מגבת ועד 
אנטיפרס, ולא מצאו תינוק ותינוקת איש 

הלכות טומאה ואשה שלא היו בקיאין ב
)עיי''ש,  ובמהרש''א באריכות על וטהרה, ע''כ,  

 עניין גודל לימוד התורה שהיה בימי חזקיהו,(
 

, דבזמן חזקיהו המלך היה לימוד מבואר
התורה חזק מכל הזמנים, שהיו פונים מכל 
עסקיהם וכל עיסוקם היה רק בתורה, 

 כדאיתא בגמרא, 
 

 ביאור נאה למה זכה חזקיה לכך
חזקיהו שדורו היה ראש לכל במה זכה 

הדורות בלימוד התורה, שכל עסקיהם היה 
 רק בתורה, 

 
, דמצינו, כי מכל איסורים אפשר לומר

, ונתתי פני, ואתן את פנישבתורה, לא נאמר 
כדכתיב  במעביר בנו למולך, ובאיסור דם,רק 

ואיש איש מבית ישראל ומן הגר " )ויקרא י''ז י'(
בנפש  ונתתי פני הגר בתוכם אשר יאכל כל דם

ואני " )ויקרא כ' ג'( וכתיב, "האכלת את הדם
באיש ההוא והכרתי אתו מקרב  אתן את פני

, ובשתי המקומות "עמו כי מזרעו נתן למלך
 פונה אני מכל עסקי )מתורת כהנים(פירש רש''י 

אצל  ומצינו בגמרא,ועוסק באיש ההוא, 
אף   )סנהדרין ס''ג ע''ב(,חזקיהו מלך יהודה 

ה מלך יהודה ביקש אביו לעשות לו כן, חזקי
לשורפו באש כמו להעביר בנו למולך, וברש''י  

, אלא שסכתו אמו סלמנדרא, הספרוים
אין האור  מדמהוברש''י סלמנדרא, הסך 

 שולט בו, 
אפשר לומר דמשום שזכה חזקיהו  לפי''ז

, ורק בשתי איסורים דםע''י  מהמולךלהנצל 
, אמר איסור מולך ואיסור דםאלו שהם 

לכן אמר חזקיה,  פונה אני מכל עסקי,הקב''ה 
, , ופונה אני מכל עסקיאף אני אעשה כן

לעסוק רק בדברי הקב''ה, ועשה, שיעשו כולם 
כן, כאמז''ל שנעץ חרב וכו' וזה הטעם שזכה 
כי בימיו יפנו כולם מכל עסקיהם לעסוק 

)ועיין עוד בעניין אחז וחזקיה בסנהדרין בתורה, 
 ק''ד ע''א,(

* * * * * * * 



 
 פרשת יתרוט''ו בשבט  ו רפאפרפראות 

 

 

 יב

 

 הראשונות לא נכתב טי''ת בדברות
 טעם מדהים נמצא בכתבי הרמב''ן

 
שאל רבי  נ''ד ע''ב(,בבא קמא ), איתא בגמרא

חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא, מפני מה 
בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב, 

 ובדברות האחרונות נאמר בהם טוב, 
 

הם עד שאתה שואלני למה נאמר ב ,אמר לו
טוב, שאלני אם נאמר בהן טוב אם לאו, שאיני 
יודע אם נאמר בהן טוב אם לאו, כלך אצל ר' 
תנחום בר חנילאי שהיה רגיל אצל ר' יהושע 
בן לוי שהיה בקי באגדה, אזל לגביה, א"ל 
ממנו לא שמעתי, אלא כך אמר לי שמואל בר 
נחום אחי אמו של רב אחא ברבי חנינא, 

אחי ברבי חנינא,  ואמרי לה אבי אמו של רב
הואיל וסופן להשתבר, וכי סופן להשתבר מאי 
הוי, אמר רב אשי חס ושלום פסקה טובה 

 מישראל, ע''כ
 

  ביאור נורא נמצא בכתבי הרמב''ן
 

, חלק אמונה ובטחון, סוף בכתבי הרמב''ן
 כתב, )הוצאת מוסד הרב קוק עמ' תכ''ג(פרק י''ט 

, לפי שהיה ולא נאמרה ט' בעשרת הדברות
 מנהג בדורות הראשונות באומות העולם, 

 
היה  נגזר  ,שהשליח) שולח שליח, מלךכשהיה 

)שהיה ממונה להוציא לפועל את מי  לא דינו למיתה(
)ולא יידע השליח שבאים שיהרוג השליח,  (ההריגה
סימן אחד, שהיו  ,כתבמכותב בהיה  להורגו(
על  )הממונה, ותכף שהיה טיט"אאותו  ןקוראי
אליו אה הכתב אצל מי שנשתלח רו (ההריגה

)שהיה ורואה הסימן ההוא,  )כלומר השליח(,
היה הורג למי שהביא לו הכתב  כתוב בו טי''ת(,

 ההוא, זה מנהג שמעתי שהיה ביד האומות, 
 

, כי טיט"א סימן ומצאתי לו סמך מן הכתוב
וטאטאתיה "מלשון ישעיה י''ד  ,קשה הוא

 , "במטאטא השמד
 

כי מפני זה לא רצה  על כן ראיתי לומר,
הקב"ה לכתוב טי"ת בעשרת הדברות ששלח 

, )שלא יחשבו בטעות להם ביד משה רבינו ע"ה
 מטרת השליחות(,

 
שלא נאמר טי''ת )ב"ק נ"ה(  ומה שאמרו רז"ל

מפני שהיו הלוחות עתידין  בלוחות הראשונות,
  ,שלא יאמרו פסקה טובתן ר"ל ,לישבר

 

ל ופתח בה הואי כי הטי"ת מורה על הטוב
את  אלוקיםוירא " (בראשית א')בתורה, שנאמר 

אשונה שבתורה, , והיא ט' ר"האור כי טוב
 לשון הרמב''ן. ע''כודבריהם אמת, 

 
 יןעי ,כתב ,(עה''ג ב''ק נ''ה ע''א) מסורת הש''סב

כתבו  , ושםתרוייהו ד''ה ע''א תוס' ב''ב קי''ג
 התוספות, 

 
מצינו  וכן ,פעמים שלא היו בקיאין בפסוקים

 (ע''א ה'')ב"ק דף נבסוף שור שנגח את הפרה 
מפני מה לא נאמר בדברות הראשונות טוב כו' 

שאיני יודע אם א"ל עד שאתה שואלני כו' 
. כלך אצל ר' תנחום כו' נאמר בהן טוב או לאו

 ע''כ דברי התוס'.
 

* * * * * * * 
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