
 

 הקשר בין שמירת שבת לגשמים בלילי שבת

 ד(-אם בחוקתי תלכו וגו' ונתתי גשמכם בעתם וגו' )כו ג
הנה בסיום פרשה קודמת נאמר את שבתותי תשמרו ומקדשי 

 תראו )כו ב(, ונראה לנעוץ ולקשר את הפסוקים כדלהלן.
דהיינו בלילי שבת, עוד  הנה דרשו חז"ל ונתתי גשמכם בעתם

איתא במדרש שכשהגלה הקב"ה את ישראל זרק להם גט 
כריתות, והקשה הרב דת ודין דהא איתא במדרש אמר ההוא 
מינא אמריתו אלהכון שומר שבת הוא האיך מוריד גשמים 
בשבת, א"ל כל העולם כולו שלו הוא ומטלטל בחצירו. ועתה 

ראל גט כריתות, לפי"ז יהא קשה מה הועיל שזרק הקב"ה ליש
הרי זרק לתוך חצירו וזה אין מהני שצריך לזרוק לרשותם של 
ישראל. ותי' דע"כ מוכרחים לומר שהקנה הקב"ה לישראל ד' 
אמות מרשותו וחשיב שזרק הגט לרשותם, אלא שא"כ הדרא 
קושיית המין למקומה שנמצא שהקב"ה אינו שומר שבת שהרי 

שתי רשויות ושייך  מוריד גשם גם לד' אמות של ישראל דהוו
 בהו טלטול.

ועל פי קו' זו נבוא להבין היטב את קשר הפסוקים, שאומר 
הקב"ה אם "את שבתותי תשמרו" כמו שאני עצמי שומר, 
"ומקדשי תיראו" שלא תתנו לו להיחרב דהיינו שתעשו זאת ע"י 
"שבחוקתי תלכו", ממילא לא אצטרך לזרוק לכם גט כריתות 

רך להקנות לכם ד' אמות וממילא כל ולהגלותכם, וא"כ לא אצט
העולם יהיה רשותי, וממילא "ונתתי גשמים בעיתם" דהיינו אף 
בלילי שבת, אך אם לא תלכו בחוקותי ולא תיראו להחריב את 
מקדשי אזי אתן לכם גט כריתות, ובשל כך אצטרך להקנות לכם 
ד' אמות, ותו לא אוכל להוריד גשמים בלילי שבת שהרי אני 

 וא"א לטלטל מרשות לרשות.שומר שבת 
 בירך יצחק

 

 האם ניתן שירד גשם בשבת ע"י מלאך

ואיתא במדרש אני ולא מלאך,  ונתתי גשמכם בעתם )כו ד(
 בעתם בליל שבתות. ויש להבין את דברי המדרש.

ונראה ע"פ מה דאיתא בבראשית רבה )יא ה( שאל האי מינא 
רשויות אלוקיכם היאך נותן מטר על הארץ בשבת הא הוי שתי 

כו', ומשני דכל העולם כולו של הקב"ה הוא, ולכך מותר לו 
 להביא מרשות לרשות דלגבי דידיה כל העולם הוי רשות אחת.

ומעתה אתי שפיר ונתתי גשמכם בעתם אני ולא מלאך, ומכיון 
שדוקא הקב"ה ולא מלאך שפיר בעתם בלילי שבת, דהיינו 

בשבת ואי"ז שמכיון שהקב"ה נותן את המטר יכול ליתנו אף 
הוצאה מרשות לרשות, שהרי כלפיו הכל רשות אחת, משא"כ 
אם היה נותן ע"י מלאך לא היה יכול ליתן המלאך בשבת, מפני 
שכלפי המלאך הוי שתי רשויות ויחשב הוצאה מרשות לרשות, 

 נמצא דשפיר תליא אהדדי.
 מדרש יהונתן

 

ין ואכלתם לחמכם לשובע לונתתי שלום השייכות ב
 בארץ

 ו(-ואכלתם לחמכם לשובע וגו' ונתתי שלום בארץ )כו ה
נראה לבאר הקשר בין ואכלתם לחמכם לשובע לבין ונתתי שלום 
בארץ, דהנה איתא בגמ' גיטין )ע.( לעולם לא יאכל אדם כדי 

 שבעו, שאם יכעס יבקע בטנו, לכן יאכל פחות מכדי שבעו.
יר "ואכלתם לחמכם לשובע" דהיינו כדי שביעה, אלא ולפי"ז שפ

שא"כ אם יכעס תבקע בטנו וכיצד יכול לאכול לשובע, ולזה 
מבטיח קרא "ונתתי שלום בארץ" וממילא לא יהיה לכם שום 

 כעס.
ובזה יובן נמי הפסוק )משלי יג כה( צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן 

שהרי כל  רשעים תחסר, דהכי פירושו, "צדיק" הרי לא כועס
הכועס כאילו עובד ע"ז, ומכיון שאינו כועס "אוכל לשובע 
נפשו", שאינו צריך להפחית בכדי שלא תתבקע בטנו שהרי אינו 
כועס, משא"כ רשע שכועס נמצא שאינו יכול לאכול לשובע 
נפשו מחשש שכשיכעס תתבקע בטנו, לכן צריך לאכול פחות 

 וזהו "ובטן רשעים תחסר".
 ברכה משולשת

 שנפנה הקב"ה מכל עסקיו בכדי לשלם שכר הטעם

ופרש"י אפנה מכל עסקי לשלם  ופניתי אליכם וגו' )כו ט(
שכרכם. ויש להבין מדוע נצרך הקב"ה להיתפנות מעיסוקיו כדי 

 לשלם שכר.
ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא במפרשים שהקשו כיצד שכר 
מצוה בהאי עלמא ליכא והרי נמצא לפי"ז שהקב"ה עובר בבל 

ן. ותירצו שמאחר שהקב"ה נתן את התורה ע"י שליח דהיינו תלי
משה רבינו, ואיתא בשו"ע )חו"מ( שכששוכר פועלים ע"י שליח 
לא השליח ולא המשלח עוברים בבל תלין, ברם הבעה"ב עובר 
על לך ובוא ואתן שכרך למחר מדברי קבלה, נמצא שאין הקב"ה 

וא ואתן שכרך עובר על בל תלין. ברם עדיין קשה שהרי על לך וב
 למחר עובר, וא"כ כיצד אינו נותן שכר בעולם הזה.

הנה איתא בגמ' ברכות י"ב שעות הוי היום, ג' שעות ראשונות 
הקב"ה יושב ודן כו', וקחשיב שם שכל הי"ב שעות יושב הקב"ה 
ומתעסק בצרכי העולם וקיומו, וא"כ הו"ל בעל הבית טרוד 

תלין ואף לא בלך ובוא בעסקא דהיינו בפועלים ואינו עובר בבל 
 ואתן שכרך למחר, ושפיר מה שאין הקב"ה נותן שכר בעולם הזה.

ברם אם הקב"ה כביכול פונה מכל עיסוקיו נמצא שאינו טרוד 
בעסקא, וממילא אז יהא צריך ליתן שכר לישראל ואם לא יתן 
יעבור בלך ובוא ואתן שכרך למחר, לזה שפיר פירש רש"י שפונה 

לשלם שכר, שברגע שפונה מכל עיסוקיו  הקב"ה מכל עיסוקיו
 צריך לשלם שכר לישראל.

 פרפראות

 

ותשע" בחוקותי פרשת שב"ק ©  כל הזכויות שמורות – 'ב שנה – 19גליון    



 

 מהות הקללה בואפו עשר נשים לחם בתנור אחד

נור אחד והשיבו לחמם ואפו עשר נשים לחמם בת
ברש"י פי' מה הקללה בכך, שמכיון שלא  במשקל וגו' )כו כו(

יהיו להם עצים לא תוכל כל אשה להסיק תנור לעצמה אלא רק 
עשר נשים יוכלו להסיק תנור אחד בכדי לאפות. אלא שקשה 
דאיתא בגמ' מגילה )יז.( ממלאה אשה תנור פת מפני שהפת 

וא"כ נמצא שיש בזה מעלה ולא  נאפה יפה כשהתנור מלא,
 חיסרון. 

ונראה שהרי ידוע שהפת לאחר אפייתה יותר קלה מאשר קודם 
אפייתה כשהייתה עיסה, וכשאין הפת נאפית יפה היא נשארת 
כבדה כבתחילה, ולפי"ז נראה שהכא אין הקללה מה שאפו 
עשר בתנור אחד, אלא הקללה הינה שאע"פ שאפו עשר נשים 

ה לפת אפ"ה לא יהיה זה יפה לפת שלא בתנור אחד שזה יפ
תאפה טוב ותישאר כבדה כשהיתה בעיסתה, וזהו הפירוש 
בפסוק "והשיבו לחמם במשקל", דהיינו שאף לאחר האפייה 
ישיבו הלחם באותו משקל שהיה קודם האפייה משום שלא 

 נאפה יפה.
ברם גם בזה יש קצת מעלה, שפת שאינה נאפית יפה משביעה 

העיכול שמתעכלת יותר לאט, וכמ"ש יותר מפני קושי 
האבודרהם )בסדר ההגדה ופירושה( שהמצרים האכילו את 
ישראל במצרים לחם מצה כדרך העבדים שמאכילים אותם 

 לחם המתקיים במעיים שמשביע יותר.
ולזה ממשיך הפסוק "ואכלתם ולא תשבעו", דהיינו שאע"פ 
שלחם זה יותר משביע משום שמתעכל לאט אפ"ה לא 

 ם.ישביע
 פנים יפות

 מדוע נצטווה משה רק תרי"ב מצות

אלה המצות אשר צוה ה' את משה אל בנ"י בהר סיני )כז 
כתב בעל הטורים: מצות במילוי, דהיינו מ"ם צד"י ו"ו תי"ו,  לד(

עולה תרי"ב, והוא בגימטרי"א תלמידי חכמים ע"כ. והוא תמוה 
שהרי עולה רק תרי"ב, נמצא המצוות חסר מצוה אחת שהרי 
יש תרי"ג. ועוד יש להבין מהו הביאור בכך שזה בגימטריא 

 ת"ח, וכי מי שאינו ת"ח פטור מן המצוות.
וכבר בלשון קרא יש לתמוה, דהכא כתיב אלא המצות אשר צוה 
ה' את משה ואילו בסוף פר' מסעי )לו יג( כתיב אלא המצות כו' 
ביד משה, ויש להבין מדוע בפרשתינו כתוב את משה ובפר' 

 כתוב ביד משה.מסעי 
ונראה ליישב ובהקדם דבגמ' יבמות )סא:( פליגי ב"ש וב"ה גבי 
מצות פו"ר, ב"ש אמרי שני זכרים, וילפי' ממשה שפירש 
מאשתו אחר שהיה לו ב' זכרים, וב"ה אמרי בן ובת, ולומדים 
זאת מבריאתו של עולם שהיו אדם וחוה. ולהלכה נפסק כב"ה 

קיים לפי"ז מצוה זו שאני שמצות פו"ר בן ובת, ומה שמשה לא 
מפני שעל פי הדיבור פירש מאשתו, שנאמר לך אמור להם 

 שובו לכם לאוהליכם ואתה פה עמוד עמדי.
עוד איתא בגמ' יבמות )סג:( וכן נפסק בשו"ע )אבהע"ז סי' א'( 
מי שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי ולא נשא אשה כלל אי"ז 

ל שת"ת אינו דוחה עוון בידו, ויש להבין הטעם מדוע והא קיי"
מצוות דאוריתא כדאיתא בגמ' שבת )יא:(, ומאי שנא פו"ר 
שנדחית, וי"ל ע"פ המבואר בגמ' סנהדרין )יט:( כל המלמד בן 
חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, וממילא מי שכ"כ 

 חשקה נפשו בתורה ומלמד אחרים הוי כאילו ילדו וחשיב 

ניחא רק לב"ש שמצות  שקיים מצות פו"ר, אלא שטעם זה
פו"ר ב' זכרים, אך לב"ה שצריך אף נקבה א"א לומר טעם זה 
שהרי אשה לא לומדת תורה ולא שייך כאילו ילדה, נמצא 
שלדעת ב"ה שהלכה כמותם הרי שמי שחשקה נפשו בתורה 

 אכן לא מקיים מצות פו"ר.
והנה עתה כשנבוא לדון במשה שהיה לו רק ב' זכרים אף 

ע"פ הדיבור אך מ"מ לא קיים מצות פו"ר,  שאומנם עשה זאת
והיינו שהדיבור פטרו ממצוה זו, מעתה יש לבאר את דברי 
בעה"ט שמצות במילוי הוי תרי"ב, דכך פי' הפסוק שאת אלה 
התרי"ב מצות צוה ה' את משה, שאכן צוה לו רק תרי"ב ופטרו 
מפו"ר, ובזה שפיר נמי שזה בגימטריא ת"ח, שאכן אף 

שחשקה נפשם בתורה כבן עזאי פטורים התלמידי חכמים 
ממצוה זו, שאין לומר שמקיימים אותה ע"י שמלמדים 
אחרים שהרי בעי בת לקיום המצוה, ולזה שפיר דוקא ת"ח, 

 שדוקא להם נאמר תרי"ב משא"כ לשאר ישראל נאמר תרי"ג.
ובזה שפיר מה שנאמר הכא את משה ולא ביד משה, שאכן 

א את משה ולא את שאר כל הציווי הזה של התרי"ב היה דוק
 ישראל.

ובזה י"ל נמי מה שנאמר במדרש בפסוק זה חכם לב יקח 
מצות, שהנה יש מדרש חכם לב זה משה, וממילא שפיר חכם 

 לב זה משה יקח מצות היינו תרי"ב. וקל להבין.
 מעשה רוקח

 מדוע נקרא רבינו גרשום מאור הגולה

לא ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ו
 מה(-געלתים כו' וזכרתי להם ברית ראשונים וגו' )כז מד

האוסטרובצר מפרש מה הטעם שנקרא רבינו גרשום מאור 
הגולה, מדוע דוקא הוא ומדוע דוקא בתואר זה, ופי' שב' 
מתקנותיו של רבינו גרשום עומדים להם לישראל בהיותם 
בגולה, שרבינו גרשום תיקן: א. שלא יוכל האדם לגרש את 

בעל כורחה, ב. שלא ישא אדם ב' נשים. והנה הקב"ה  אשתו
כרת ברית עם ישראל כאיש ואשה כמ"ש וארשתיך לי לעולם, 
ולפי"ז יוצא שאם הקב"ה שמשול לאיש ימאס בישראל 
המשולים לאשה יוכל לגרשם ולקחת לו עם אחר, אלא 
שמאחר ותיקן רבינו גרשום שלא יכול האיש לגרש את אשתו 

"ה אינו יכול לגרשנו בעוונתינו בעל בע"כ, הרי שאף הקב
כרחינו שהרי צדיק גוזר והקב"ה מקיים, אלא שעדין יש 
לחשוש שאמנם הקב"ה לא יגרשנו אבל יקח עוד אומה 
תחתינו, אלא שגם זה אינו יכול שהרי אסור לישא ב' נשים, 
נמצא שמה שהאיר וניחם את ישראל בגולה זה ב' תקנותיו של 

 מאור הגולה. רבינו גרשום, ולכך נקרא
ונראה לרמז עיקר הדבר בקרא "אף גם זאת כו'" שאין ישראל 
עושים רצונו של מקום עדיין "לא מאסתים ולא גאלתים", 
דהיינו אינו מואס בהם ומגרשם ממנו מפני שא"א בעל כרחם, 
ואל תאמר שמא לא יגרשנו אך יקח עוד אומה, לכך ממשיך 

וכר את בריתו של קרא "וזכרתי להם ברית ראשונים", ר"ל שז
 "להיות להם לאלוקים" רק לישראל שהיו ראשונים.

 כרם הצבי )בעוללות הכרם

 אות יח(
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