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 גודל מדריגתו של דוד המלךבענין 
 

 ד"הה. (כו, ג) אם בחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרו

 :)תהלים קיט, נט( 'חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותך', אמר דוד
רבוש"ע בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה 

הה"ד חשבתי  פלונית אני הולך והיו רגלי מוליכות אותי לביהמ"ד
 (א, ה)מדרש רבה לדרכי ואשיבה רגלי אל עדותך. 

 

בכלל, ו ?שייכות דברי המדרש לכתוב זהצריך ביאור לכאו' 

בכל יום שכוונת דוד המלך נדרש להבין משמעות דברי המדרש ב

 תו לביהמ"ד?וארק רגליו הוליכו רצה לצאת למסחר 

 )עקב יא, יד(ת"ר ואספת דגנך ( .)ברכות לההנה מבואר בדברי חז"ל 

 'מפיך הזה התורה ספר ימוש לא' (יהושע א, ח)מר שנא לפי ?ל"ת מה

 ארץ דרך מנהג בהן הנהג -' דגנך ואספת' ל"ת ,ככתבן דברים יכול

 בשעת חורש אדם אפשר :אומר יוחי בן ש"ר ,ישמעאל' ר דברי

 בשעת ודש ,קצירה בשעת וקוצר ,זריעה בשעת וזורע ,חרישה

 בזמן אלא ?עליה תהא מה תורה ,וחהר בשעת וזורה ,דישה

 ,אחרים י"ע נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל

 שאין ובזמן' וגו צאנכם ורעו זרים ועמדו (ישעי' סא, ה)מר שנא

 מרשנא עצמן י"ע נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין ישראל

 בידן ועלתה ישמעאל כרבי עשו הרבה אביי אמר' וכו דגנך ואספת

 .אבידן עלתה ולא יוחי בן מעוןש' כר

בחיי האדם  יתנהגאיך תנאים ה וחלקדברי הגמרא דנמהיוצא 

מרן )חי' כתב זצ"ל הגרי"ז מבריסק אמנם  תורה."פ דרך עיום יום 

וז"ל: אביי דקאמר הרבה עשו כרבי ישמעאל חיי שרה(  -רי"ז הלוי 

קרא הד דקפסיק הלכתא כרבי ישמעאלועלתה בידם משמע 

. היינו "לכ, ע'הנהג בהן מנהג דרך ארץ'לומר  הוא ואספת דגנך

דהרבה עשו כרשב"י כיון  ,לנהוג כרבי ישמעאלבדבריו פוסק דאביי 

  .תה בידןלולא ע

אמנם כשיטה זו,  נהוגואע"פ שאם נפסק כן בגמרא הרי חובה ל

 ג)פי" אחרי שמאריך במעלת הכהנים והלוים הרמב"ם,כבר כתב 

 מכל ואיש איש כל אלא, בלבד לוי שבט אול: מהל' שמיטה ויובל הי"ג(

                                                 
'אתרוג הכושי ( .)סוכה לומביא בביאור דברי הגמרא  מרן ה"חתם סופר" זי"עא. 

 י"רשב דפליגי בהא ל"זצ ה"פלאה ו"ממ שמעתי דומה לכושי פסול' וכותב:–כשר 

 אמר בידם, עלתה ולא י"רשבכ עשו הרבה ,ומסקינן מברכין( כיצד פ")ר ישמעאל' ור

  לשם שכוונתו מי דודאי -ממש'  י"'רשב ולא י"רשבכ שעשו ההפלאה(-) ל"ז הוא

 י,"רשבכ עשו הם אלא בידו, יעלה בוודאי עשתונותיו, ויודע מחשבותיו הבוחן

 הכא דאמרי היינו ואמר, בידם. עלתה לא כ"ע - תוכניותם םבעצ ולא לו שנדמו

 כשר, הוא בעורו המשונה ככושי במעשיו המשונה הצדיק היינו -הכושי'  'אתרוג

 כ"ע בידו, עלתה לא כי פסול, זה י"לרשב עצמו לדמות שרוצה -לכושי'  דומה' אך

 .ח"ודפח הרב דברי
 

 לפני לעמוד להבדל מדעו והבינו אותו רוחו נדבה אשר העולם באי

 האלקים שעשהו כמו ישר והלך ,ה' את לדעה ולעובדו לשרתו ה'

 - האדם בני בקשו אשר הרבים החשבונות עול צוארו מעל ופרק

 לעולם ונחלתו חלקו ה' ויהיה קדשים דשוק נתקדש זה הרי

 שזכה כמו לו המספיק דבר ז"בעוה לו ויזכה עולמים עולמיול

 וכוסי חלקי מנת ה')תהלים טז, ה(  אומר ה"ע דוד הרי ,ללוים לכהנים

  .גורלי תומיך אתה

 ,א"הגר בשםתי יוז"ל: כמדומני שרא (שם) הגרי"זוכתב ע"ז 

 י"רשבמפני שזהו הוא מידתו של הוא  ם"הרמב דברימקור ש

כרבי ישמעאל  הלכתא דאיפסיקא ג"דאע מזה וחביריו, ולמדנו

 וחבריו י"רשב של המדה זו גם מ"מ, ארץ דרך מנהג בהן דהנהג

 צריך אינו זו במידה להתנהג עולם באי מכל איש בא ואם, היא מדה

 שום בלי לו המספיק דבר ז"בעוה לו יזכהה'  כי ז"בעוה דבר לשום

 ., עכ"לכלל מצדו השתדלות

* 
לדוגמא שהוא היה בדרגת  המלך דודוהנה הרמב"ם מביא את 

בית "אמנם כתב בספר שאמר ה' מנת חלקי וכוסי וכו', רשב"י, 

דהנה דוד המלך   מקאסוב(הדיין זצ"ל  "פתחא זוטא")להגה"צ ה "פנחס

' אנכי תולעת ולא איש'ו( כב, ז)תהלים  היה עניו ושפל ברך כאומרו

בקטנותו הקטין עצמו כך דוד הוא הקטן כשם שו)ש"א יז, יד( )עי' מגילה י. עה"כ 

ולכן ובוודאי לא חשב בדעתו שהוא בדרגה של רשב"י,  במלכותו(

בגודל ענוותנותו מה שאינו עוסק בדרך ארץ רק הוגה  התנצל

בתורה תמיד, ולכאו' הלא מי שאינו יודע שכבר בא למדרגת 'עושה 

רצונו של מקום' א"כ מחוייב לקיים הפסוק ואספת דגנך כרבי 

 וזהו כוונת דברי המדרש שדוד אמר, ,גם רשב"י מודה()ובזה  ישמעאל

בכל יום לנהוג מנהג דרך ארץ, לכן  מחוייבהנני שאני רבוש"ע, יודע 

כרבי  –ה ולילך למקום פלוני ולבית פלוני חשבתי לעסוק בסחור

הרגליים בעצמם מוליכות אותי  -אולם מה אעשה ישמעאל, 

 .בגת רשב"יכי באמת היה בדרלביהמ"ד כי השי"ת סיבב כך 

כות דברי המדרש יוע"ז מפטיר הבית פנחס, דאתי שפיר סמ

דהתורה כתבה 'אם בחוקתי תלכו' שתהיו עמלים בתורה אז 'ונתתי 

 דוד המלך ע"ה. ותהיו בבחי' ולא תצטרכו לעבוד,  -גשמיכם בעתם' 

שמעון בר יוחאי  ויה"ר שבימים האלו שמתעורר זכותו של רבי

בני ישראל מגודל מידתו שיכלו להיות שפע על ויבהילולא דיליה, 

 בבחי' עושין רצונו של מקום ולבטוח בה' בהרחבת הדעת.

                                                 
'אתה תומיך מהיכן לקחתי מידה זו כי ו - 'ה' מנת חלקי וכוסי'אכן מדוייק הלשון ב. 

, שאתה זה שעשית זאת, כי אני חשבתי דרכי ללכת למסחר, ורגלי מוליכות גורלי'

 אותי לביהמ"ד. 

 

  גליון

  חקותיבפרשת 
 

 [, ע"דבתשע"ליל ששי ]משיעור  

 

 בעזהשי"ת
 

  הגה"ח של ממעיינו
 שליט"א גרוס נפתלי רבי

 ת"ו ברק בני

 



 ב 

 ם בשבתמיאיך מוריד השי"ת גש
 

. )כו, ג( אם בחוקתי תלכו וגו' ונתתי גשמיכם בעתם
 בלילי שבתות. :רש"י

 

 רךי"ב פרסמביא מ '(ה' ז שבתות )מאמרי "בני יששכר"בספה"ק 

 אתלסוף פרשת בהר 'ידת הגשמים ירבביאור סמיכות  יצחק"

 המדרש דברי בהקדם מבארו 'תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי

 הא בשבת גשמים מוריד ה"הקב היאך ,מינא האי דשאל (ה יא, ר"ב)

 ה"הקב של כולו העולם כל לו ואמרו ?לרשות מרשות הוצאה הוי

 . חצירומטלטל בכ והוי

 ק"יהמב ה"הקב דכשהחריב במדרש איתא דהא ,ז"ע והקשו

 שכל העולם נימא איהנה ו לישראל. פטורין גט ה"הקב השליך

ת בעל?! והא הוי גט ברש, הגט מהני היאך כ"א ה"הקב של כחצירו

ושם חל הגט. , חצירו מקום ישראל לכנסת י"הש דהקנה רצו,ותי

 מוריד ה"הקב היאך המין קושיית למעיקרא הדרא אבל לפ"ז,

רת שהקנהו לישראל , הלא עוה"ז כבר רשות אחבשבת גשמים

 ר להוציא מרשות לרשות?וואס )עבור קבלת הגט(

 ומקדשי תשמורו שבתותי את' הפסוקים סמיכותביאר  ובזה

 בחוקותי אםש שלא ייחרב ע"י מקדש מורא לכם שתהיה' תיראו

השי"ת  צטרךי ולא ק"ביהמ יעמוד אזו' וכו תשמרו ומצוותי תלכו

לכם יצטרך להקנות לא בזה נכלל ג"כ ש, ופטורין גט לכם לתת

וממילא , ה"הקבשל  חצירורק כל העולם ישאר  –עולם במקום 

 , ע"כ.בשבתותבלילי  אפילו -' םתיבע כםיגשמ ונתתי'
 

* 

תן השי"ת בענין הגט שנ אמנם הוסיף הבני יששכר על דבריו

 גט נתן ת"שהשי כזאת לומר אפשר שאי אומר אני אבל: לישראל

 כריתות ספר זה אי'( א, נ' ישעי) כתיב דהרי, ישראל לכנסת פיטורין

 לי אומר לביו ונראה שלא נתן להם גט,' וכו, 'שלחתיה אשר אמכם

 לכנסת פיטורין גט כביכול ת"השי שהשליך דמה, כזה באופן לדרוש

 באמת אבל, לשוב עצמם על שיקבלו בכדי לאיים למען הוא ישראל

 שאמר וזהו ,ה"הקב של חצירו כולו העולם כל דהרי גט היה לא הגט

 ,בידה הגט נותן הייתי דאם', וכו 'אמכם כריתות ספר זה אי' ת"השי

 נתתי שלא לומר כרחך על ?הוא ואיה בידה בנמצא הגט היה הנה

, גט אינו והגט שלי העולם כל והנה 'השלכה'ב הוא רק בידה

 .גוישראל נשארים דבוקים במקום

                                                 
מביא בזה דבר נפלא  )שופטים תרמ"ט בד"ה במדרש( שפת אמתה"ק ג. בספ

( יבמות קיג: ועוד) מצינו לגבי חלות הגטד זקינו החידושי הרי"ם זי"ע,בשם 

 אנחנו בניהנה ו .מי שמשתלחת וחוזרת ילאפוק 'ושלחהן מהכתוב 'דלמדי

רק ישלחנו ח״ו כמה פעמים אין לנו מקום אחר אם  ףאכבחי' זו, ש ישראל

כריתות לנו עכ״ד  ספרולכן אין  ח עד שירחם עלינו.תחוזרין אליו לעמוד בפ

נן ות שאיטזה הדין בשו תבוהאמת כמוסיף השפת אמת: פח״ח. ווד

רה בזה מבאר ה"בני יששכר" דברי הכתוב בפרשת קבלת התו

כל מולה גס והייתם לי גו'קולי ובעו מוע תשמועתה אם ש )יתרו(

י קדוש ווכו' ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וג ים כי לי כל הארץמהע

למימר  ו"לוה, ת ישראלחהבט צעמה הפסיק באמל ,קשהוגו'. וה

למה  –' וי קדושגלכת כהנים וממומכל העמים  והייתם לי סגולה'

 'כי לי כל הארץוהפסיק בתיבות 'וכו'  הוהייתם לי סגול אמר

 לכת כהנים וכו'?מוממשיך במ

 ועתה אם שמוע י"תשאמר השולפי הנ"ל מבאר הבני יששכר, 

כו' הקידושין ו כאשר תקבלו כעת "ל, ר'תשמעו בקולי ושמרתם וכו

רום גאפילו אם יועד כדי שים, מהע ולה מכלגאזי והייתם לי ס

ו לי גם משם לסגולה, כי בכל העמים תהי ו ותהיו מפוזריםח"טא חה

שלי  צרחובכל מקום ה 'כי לי כל הארץ'לכם זריקת הגט  ניהלא מ

ים וגוי נלכת כהממ ואתם תהיו לי'ר הגט חעל כן אפילו א הוא,

 .ד'קדוש

                                                                                 
לין כל החכמות כשנוגע טגרש. וכמו כן באיש ישראל בלהת יכולות

רשע יהיה  לה כל ימיו ואטשו יהב שיהטמו'וכמאמר  ,באמונה השי״ת

השי"ת בכל מה שהיינו שיתנהג בתמימות לבו  .'םלפני המקו חתשעה א

 בכל מצב שהוא בלי הרהור ח"ו. עושה 

וזל"ק:  )מכתב כ"ח(במכתב  זי"עהרה"ק היסוד העבודה וכדבר הזה כותב 

 שאהי׳ מוטב אמר ,מקאברין( זלה׳׳ה-) רבי משה ה׳ קדוש המנוחרבינו 

 אחת. שהוא ה׳ ר"ל באמונת, אחת שעה רשע אהיה ואל ימי כל שוטה
 

)בברכת יששכר" מנהגנו שגם בשבת אומרים  מיישב ה"בנישם בדבריו  ד.

מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ הכתוב "יוצר אור( 

שבנוסח אשכנז משמיטין אותה, בטעם שביום השבת שובת  קנינך"

השי"ת מהבריאה, אמנם מה שאנו כן אומרים אותו מיושב לפי הנ"ל, 

 על הגשמים שהוא מלאכת הוצאה ששאל דוקא דכשנתבונן בדברי המין

 ה"הקב ולכאו' הלא מסכת שבת(הראשון ב)עי' תוס'  גרועה מלאכה דהוי

 נמי המלאכות על כל כ"בראשית, א המחדש בטובו בכל יום תמיד מעש

מפורש בתרגום אמנם  ק?"בשב אותם עושה ה"הקב היאך ליה ליקשי

 כ"א בחכמה, הכל ה"הקב דברא והיינו בחכמתא', - 'בראשיתעל  יונתן

 מלאכה, ואינה הוא חכמה שופר תקיעת לגבי (ר"ה כט:) ל"חז אמרו הלא

ולכן  -מלאכה  ןעל מלאכות הבריאה כיון שאינ ול קשה היה לא לפיכך

)דאינו פועל כלום בטלטולו(  הוא מלאכה דלאו בשבת, אבל הוצאה ותמותר

הוצאה למה אין השי"ת  על דווקאהמין  שאל לכך ,אעפ"כ אסרתו תורה

מקיימו הרי יש בו איסור, אמנם האמת הוא כדברינו שכל העולם כחצירו 

 של הקב"ה. 

 כ"ג המעשים כל עושה ה"דהקב - ''ה מעשיך רבו 'מהוזה הביאור בכתוב 

 דהוא -עשית'  בחכמה 'כולםהוא משום  הדבר דטעם ומפרש בשבת,

 מלאכה אינה הוצאה הלא ת"וא, מלאכה א"כ אינם אסורים ואינה חכמה

 מסיים אסורה, א"כ למה אין הקב"ה מקיים איסור זה, לכך ובכל זאת

 דלא ל"רשות היחיד וכנ הוה העולם כל ה"דלהקב - קנינך' הארץ 'מלאה

 בעלמא. איום אלא הוי דלא לגט מקום לישראל כלל הקנה
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