
שמירת שבת מוכח למורא מקדש דקדשה לעתיד מ
 לבוא ולכן יכולים לרדת בשמים בשבת

הנה בסוף פרשה קודמת כתוב "את אם בחקתי תלכו וגו' )כו ג( 
 וצריך להבין הסמיכות. ,שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו אני ה'"

בהקדם איתא בפ"ק דיבמות )ה.( שדין מורא מקדש ו בזה, ונראה
במקלו בנעלו בפונדתו ובאבק שברגליו שלא יכנס להר הבית 

והגמ' דורשת זאת  ,נוהג אף בזמן שאין בית המקדש קיים
מה שמירה  ",את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו"מדכתיב 

 האמורה בשבת לעולם אף מורא האמורה במקדש לעולם עיי"ש.
נראה דמה דיש מורא מקדש אף אחר שנחרב יהיה תלוי  ,ברם

שר' יהושע אומר שמעתי  ,ק במגילה )י.(במח' ר' יהושע ור' יצח
ואוכלין קדשי קדשים אע"פ שאין  ,שמקריבים אע"פ שאין בית

מפני  ,קדשים קלים ומעשר שני אע"פ שאין חומה ,קלעים
ואילו ר'  .שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא

יצחק סובר שבזה"ז מקריבים אף בבית חוניו ואי"ז שחוטי חוץ 
 ,ה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבואכיון שקדוש

ממילא א"א להקריב במקום המקדש ואין איסור שחוטי חוץ 
שלר' יהושע  .)דהאיסור הוא רק בזמן שאפשר להקריב במקדש(

שקידשה לעתיד לבוא יש דין מורא מקדש אף משנחרב דיש שם 
ולר' יוסי אין דין מורא מקדש משנחרב הבית  ,קדושת מקדש

 הקדושה.דבטלה 
והנה המח' אם קידשה לעתיד לבוא או לא נראה לתלותה במח' 

השמים שמים "דאיתא בגמ' סוכה )ה.( שר' יוסי סובר  ,אחרת
לה' הארץ "ואית דפליג וס"ל ד ",לה' והארץ נתן לבני אדם

קידשה לעת"ל סובר שאע"פ שאחר החרבן  דדמ" ",ומלואה
מ"מ הארץ לא שלטו גוים בירושלים וחיללוה בעבודת גילולים 

ואין אדם אוסר דבר שאינו  "לה' הארץ ומלואה"היתה שלהם ד
ומ"ד לא קדשה לעת"ל סובר  ,שלו לכן נשארה בקדושתה

וכששלטו בה גויים היתה שלהם ואוסר אדם  "הארץ נתן לבנ"א"ד
 דבר שלו וחיללוה ע"י עבודת הגילולים.

היא "ונתתי  "אם בחוקתי תלכו"ן אוהנה הבטחת הקב"ה כ
ה( -ואיתא במדרש )ב"ר יא .ופרש"י בלילי שבת ,כם בעתם"גשמי

ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא איך הקב"ה מוריד 
השיבו ר"ע שכל הארץ  ,גשמים בשבת ומוציא מרשות לרשות

וברשותיה קמטלטל כאדם המטלטל  "לה' הארץ ומלואה"שלו ד
 בתוך ד' אמות שלו.

לה אמרה תורה "את שתחי ,ואחר הקדמות אלו נבוא אל המכוון
והטעם שנסמכו שניהם לומר  ,ו ומקדשי תיראו"שמרשבתותי ת

שכשם ששמירת שבת לעולם כך מורא מקדש לעולם אף 
ובהכרח הטעם שיש חיוב מורא אף משנחרב  ,כשנחרב ביהמ"ק

והסיבה שקדשה  ,הוא כי קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא
לה' "פני שלעת"ל וטומאת העכו"ם לא מטמאה את הארץ זה מ

ואין העכו"ם יכולים לטמאותה דאין אדם אוסר  "הארץ ומלואה
שפיר  "לה' הארץ ומלואה"ומאחר ומוכח ש ,דבר שאינו שלו

סמיך "אם בחקתי תלכו כו' ונתתי גשמכם בעתם" דהיינו בלילי 
דכיון  ,שמים בשבתגולא יקשה כיצד מוריד הקב"ה  ,שבתות

הוי כמטלטל ד' אמות כל העולם רשותו ו "לה' הארץ ומלואה"ש
 ברשותו.

 כרם חמד )ת"פ(

הסיבה שעשה הקב"ה תנאי עם ישראל כשאמר 
 דוקא "גשם" ולא "מטר".

יש ד( -אם בחקתי תלכו כו' ונתתי גשמיכם בעתם וגו' )כו ג
לשאול מדוע אמרה כאן תורה בלשון תנאי ולא כבשאר התורה 

 .גשמכם"ונתת  דהיה לתורה לומר "בחקתי תלכו כו' ,בלשון ציווי
עוד יש לשאול מדוע נאמר כאן בלשון "גשם" בשונה מכל 

 התורה שנאמר בלשון "מטר".
ובהקדם בספר עשרה מאמרות הוכיח  ,וי"ל דקו' מיישבת חברתה

ש"מטר" נותן הקב"ה בעצמו ואילו "גשם" נותן הקב"ה ע"י שליח 
 )עיי"ש הוכחתו(.

שבממון  ינאדכל מאי דקיי"ל כל ת ,ואיתא בגמ' וה"נ קי"ל לדינא
קיים אי"ז נאמר בכל מקום אלא רק במקום שאפשר לקיים 

שהגט יחול אם תתן לו  התנהגט אם  גביוכגון  ,התנאי ע"י שליח
בזה אפשר לעשות תנאי  ,ואם לא תיתן לו הגט בטל ,האשה מנה

דמכיון שאפשר ליתן גט ע"י  ,ה הגט בטלנואם אכן לא תתן לו מ
שא"כ חליצה שא"א לחלוץ מ ,שליח אפשר לעשות בו אף תנאי

וכגון שעשה תנאי שיחלוץ  ,האי כללא דתנאיל ליתאע"י שליח 
 ,לה אם תיתן לו מנה שבזה אפי' לא נתנה לו מנה החליצה קיימת

 שליח א"א לעשות תנאי.בזה שמכיון שא"א לעשות 
שהקב"ה רצה לזכות את ישראל לכן  ,רתהבועפי"ז קו' תיישב ח

תורה והמצוות ויקבלו השכר עשה עמהם תנאי שיקיימו את ה
 ,ולא אמר רק בתורת ציווי מפני שרצה לזכותם כנ"ל ,המופיע כאן

ומאחר ובדוקא עשה תנאי אזי אם היה אומר שהשכר יהיה מטר 
דכיון שא"א להוריד מטר ע"י שליח אזי א"א  ,הרי דליכא תנאי

ואם לא יקיימו ישראל התורה והמצוות אין  ,לעשות בזה אף תנאי
וא"כ הרי שלא יזכו ישראל דאף בלי  ,ל ויקבלו מטרהתנאי בט

ה אמר דוקא "גשם" שגשם הוא זל ,התורה ומצוות יקבלו המטר
ע"י שליח וממילא אפשר לעשות בו תנאי שאם לא יקיימו 

וכך יעשו המצוות כדי  ,ישראל התורה ומצוות לא יהיה להם גשם
 .והרי שזיכה אותם ,שיהיה להם גשם

 עיר דוד
 (ה"ס עה"תסו)ב

 הברכה על נתינת הגשם בזמן

הקשה ד( -אם בחקתי תלכו כו' ונתתי גשמכם בעתם )כו ג
מדוע גבי גשמים אמרה תורה "גשמיכם" שמשמעותו  ,האלשיך

הלא הגשמים הם רצון ה' ולא שייכים  ,שהגשמים של ישראל
דהיינו  'ונתתי גשם לכם'ועוד דקדק אמאי לא כתיב  .לישראל

 ,שם היום ואם לא לא אתןשאם תלכו בחקתי אתן לכם ג
דמשמעות קרא כעת הוא שודאי יתן אלא שהברכה תהא שיתנם 

 בעתם.
ארץ אשר ה' אלוקיך "דאיתא בגמ' ר"ה )יז:( עה"פ  ,ויש ליישב

שפעמים שישראל רשעים בר"ה  ,דה"פ "דורש אותה תמיד כו'
אזי לא משנה  ,ופסקו להם קצת גשמים ואח"כ עשו תשובה
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יותר גשמים אלא מוריד את אותה כמות הקב"ה גזירתו להוריד 
ואם בר"ה היו צדיקים  .אך מורידה בזמנה כשהארץ צריכה להם

ופסקו להם הרבה גשמים ואח"כ חטאו אין הקב"ה מפחית 
 הכמות אלא מוריד  בזמנים שאין הארץ צריכה להם.

כו לפי' כל זמן שת ,ולפי"ז כך פי' הפסוק "אם בחקתי תלכו"
י' אם בר"ה הייתם רשעים אזי "ונתתי בחקתי ותחזרו למוטב אפ

וקרי  ,ר"ל אתן רק את אותה כמות שכבר גזרתי לכם ,גשמיכם"
ליה "גשמכם" שכבר נפסקו להם ולא אתן יותר אך מ"מ אתן 

 אותם "בעתם" דהם טובים לארץ.
 גבולות בנימין

המתפרנס כדי שיוכל ללמוד תורה מקבל שכר על 
 העמל מלאכה ומלאכתו מתברכת

תלכו כו' ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעתם  אם בחקתי
 ,ומנין לפרש כך .שתהיו עמלים בתורה ,פרש"יד( -וגו' )כו ג

 ,ועוד קשה '.תעמלו'או  'אם בחקתי תהגו'דהיה לתורה לומר 
והא להגות  ,אינו מובן דהוא לשון ספק דאם תעשו כו' 'אם'דלשון 

ונתתי גשמיכם "ידועה הקו' מהו  ,ועוד .בתורה הוא חיוב מוחלט
 הרי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא. "בעתם

וכדי ליישב נקדים דברי האור החיים בספר חפץ ה' עמ"ס ברכות 
בתפילתו נאמר "מודה אני  ,)כח:( בתפילתו של ר' נחוניא בן הקנה

כו' ששמתי חלקי מיושבי בית המדרש כו' שאני משכים והם 
דברים בטלים משכימים אני משכים לדברי תורה והם משכימים ל

אני עמל והם עמלים אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם 
דהיה  ,מיותר 'אנו עמלים וכו''וקשה דלכאו'  ".מקבלים שכר

 ואנ'ולומר אח"כ  'אנו משכימים לדברי תורה כו''אפשר לומר רק 
וממילא ידעי' שלעמל תורה יש  'לחיי העולם הבא כו' ציםר

 קיבול שכר ולעמלם אין שכר.
אלא  ,לעמל תורה 'אנו עמלים'י' האוה"ח שאין הכוונה בות

הכוונה שאף העומל לפרנסתו אם עמל לפרנסתו רק מחמת 
האמיתי הוא לימוד התורה  ושמוכרח לו לקיים ביתו אך רצונ

וכגון כשמשכים  ,ובכל זמן שלא עמל לפרנתו עוסק הוא בתורה
ראה בזה מ ,באשמורת שאי"ז זמן מלאכה עדיין עוסק הוא בתורה

שתורתו עיקר ועבודתו טפלה מקבל הוא שכר אף על העמל 
מפני שמוכיח ע"י תורתו שכל עמלו הוא כדי שיוכל  ,שבמלאכתו

 לעסוק בתורה.
דאה"נ גבי עמל תורה פשוט הקיבול שכר ולזה  ,כוונת התפילה וזו

ומה שאמרי'  ,די לומר שאנו משכימים לד"ת ורצים לחיי העוה"ב
י' שאנו עמלים בפרנסה מ"מ כיון שעיקר היינו שאפ 'אנו עמלים'

השכמתינו היא לדברי תורה ורק שהעמל הוא כדי ללמוד ברוגע 
משא"כ הם שכל  ,אזי אנו מקבלים שכר אף על עמל מלאכה

אלו  .השכמתם היא לדברים בטלים אינם מקבלים שכר על העמל
 עיקרי דבריו עיי"ש עוד.

תלכו" ר"ל אם  "אם בחקתיכך, ועפי"ז נראה לפרש כאן הכוונה 
גם כשתלכו לעשות מלאכתכם לפרנסת ביתכם תעשו אותו 

כלומר בשביל התורה שתוכלו ללמוד בשלוה,  קתיובשביל ח
ופירוש קרא "אם בחקתי" היינו אם בשביל חוקתי כמו שמצינו 
"בראשית ברא אלוקים" בשביל ישראל שנקראו ראשית, ה"ה 

זה שפרש"י ו לעסוק לפרנסתכם, תלכו כאן אם בשביל חוקתי
ר"ל שאף כשתהיו עמלים במלאכתכם  שתהיו עמלים בתורה

 שתוכלו ללמוד בשלווה. יהיה מכוון עמל זה בשביל התורה
ר"ל שהארץ תתן יבולה  ,ולזה אמר "ונתתי גשמיכם בעיתם"

ותצליחו בעמלכם וזה יוכיח לכם שכוונתכם רצויה ולא תצטרכו 
יהיה לכם אלא תתברך פרנסתכם ו ,להטריד עצמכם בפרנסה

כדאיתא בגמ' ברכות )לב.( על חסידים  ,הרבה זמן ללמוד תורה
 ראשונים שמתוך שחסידים היו מלאכתן מתברכת.

מפני שאין חיוב דוקא לעסוק  ,ולזה אמר "אם" בלשון ספק
ורק הכונה  ,במלאכה דיכול אדם רק ללמוד תורה כרשב"י וחבריו

 יימוד אזשאם תעסקו במלאכה ועיקר כוונתכם תהיה בשביל הל

דתתברך פרנסתכם וישאר לכם הרבה זמן לעסק  "ונתתי כו'"
 התורה.

 מאור ושמש

 הכרחו של רש"י שעץ השדה כאן הכונה לאלסי סרק

ועץ  ,פרש"יונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו )כו ד( 
וקשה מה ההכרח  .השדה אלו אילני סרק שעתידין לעשות פירות

 .שהעצי פירות יעשו פירותדילמא הכוונה כפשוטו  ,לומר כך
 "ונתנה הארץ יבולה"ויש לחזק הקושיא דהא במה שכתוב  –)א.ה. 

וא"כ  ,הרי שאף זה ברכה שהאדמה תוציא פירות ,הכוונה כפשוטו
 (.ה"ה גבי עץ השדה שהברכה היא שהעצי פרי יוציאו פירות

בירך על פירות האילן  ,ויש ליישב ע"פ מאי דאיתא בגמ' ברכות
מפני שהאילן גדל בקרקע וממילא אף  ,יצא 'אדמהבורא פרי ה'

 שיניקתו וגדילתו היו באדמה.  ,הוא נכלל בברכת האדמה
אחר שכתוב "ונתנה הארץ יבולה" מדוע  ,והנה כאן יש להקשות

הרי אם הארץ תיתן  ,הוצרכה תורה להוסיף "ועץ השדה יתן פריו"
ם הכרח שהאילנות יתנו פרי מפני שאף האילנות גודליביבולה 

וממילא נכלל באדמה אף אילנות  ,באדמה כדברי הגמ' הללו
  .ומדוע הוצרכה תורה לכתוב זאת בפנ"ע

ומחמתה תי' שאכן מה  ,ועתה יש ליישב שקו' זו הוקשתה לרש"י
שעצי הפירות יוציאו פירות נכלל בברכת התורה "ונתנה הארץ 

ומה שהבטיחה תורה "ועץ  ,יבולה" דאי"צ לזה ברכה נפרדת
סרק דאין דרכם להוציא פירות  תן פריו" הכונה לאילנוהשדה ית

 וע"ז הברכה שאף הם יוציאו פירות. ,אע"פ שגדלים באדמה
דבנביא יחזקאל נמי כתיב "ועץ השדה  ,ובזה אפשר ליישב עוד

וקשה מאי שנא  .ושם הכוונה כפשוטו ולא לאילני סרק ו"תתן פרי
ליישב  ולהמתבאר כאן יש ,הכא דמפרשינן לאילני סרק מהתם

מכיון שתחלה כתוב "ועץ השדה  ,דהתם כתוב בפסוק בסדר הפוך
תתן פרי" ואח"כ כתוב "והארץ תתן יבולה" והרי התבאר שהעץ 

אבל הארץ לא  ,לכן כשבירך על העץ האדמה יצא ,כלול בארץ
 'בורא פרי העץ'כלולה בעץ לכן אם בירך על דבר הגדל באדמה 

 לא יצא.
ה ש"עצי השדה יתנו פרי" אין וממילא ביחזקאל כשכתוב תחיל

לכן  ,יודעים מהאדמה שיתנו פרי דעדיין לא נתברכה האדמה
 ,ורק אח"כ כתוב שאף האדמה תתן פריה ,בהכרח הברכה כפשוטו

שתחילה כתוב שהאדמה תיתן וכללה אף האילנות  ןאבל כיו
שפיר קשה דמפני מה חזרה תורה לכתוב אילנות אחר שנכלל 

 לני סרק.קמ"ל שהכונה לאי ,באדמה
 שארית יעקב

מדוע חששו ישראל שהקב"ה יקוץ בהם אם יעשו 
 רצונו

פרש"י  ונתתי משכני בתוככם לוא תגעל נפשי אתכם )כו יא(
 .וצריך להבין כוונתו .אין רוחי קצה בכם

ויש לפרש שהוקשה לרש"י מה מבטיח הקב"ה לישראל שאם  
ו דמשמע שאם לא יעשו רצונ ,יעשו רצונו לא תגעל נפשו מהם

הרי אף כשהקב"ה כועס על ישראל מ"מ לא  ,תגעל נפשו מהם
כדאמר "לא מאסתים ולא געלתים" הרי שלהדיא  ,נגעלה נפשו

  .ושצונו לא תגעל נפראף כשאין עושים 
ולזה תי' רש"י שכוונת הקב"ה שלא תקוץ רוחו בנו דהיינו 

 ,ב "הקר רגליך מבית רעך פן ישבעך ושנאך" )ה יז(יכתדבמשלי כ
הפסוק הוא שאם אדם יתקרב לחבירו יותר מדאי יבוא ופרוש 

דכך הרגילות שאדם המתרגל לחבירו מתחיל  ,ותחבירו לשנוא או
ומעתה זה גופא אומר הקב"ה שאין לישראל  ,לשנוא אותו

לחשוש שע"י שיעשו רצונו ויתקרבו לקב"ה נפשו תקוץ בהם 
א דאף כשל ,ואה"נ ודאי לא הכוונה תגעל כפשוטו ,מפני הרגילות

 עושים רצונו לא תגעל נפשו בהם.
 מברטנורא העמר נקא לר' עובדי
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