
 תורה מתשת כוחו של אדםהנושא: 

 בס"ד

 

 עלון שבועי                   

  נחלת שדהנחלת שדה                  
 בדרך הדרוש חידושי תורה             

 על פרשת השבועוהאגדה 
 

 מאת מחבר סדרת הספרים "נחלת שדה" על התורה והמועדים
 

 437' גליון ישנה  "אפשת וריתפרשת  ערש"ק
 ,050-4145482 –לתגובות/הערות/דרשות והרצאות ניתן לפנות לטלפון 

  etayba1@gmail.comמייל ניתן לקבל את העלון ב
 
 

 
הנבחר של מתן  בפרשתנו פרשת יתרו אנו למדים על המעמד

על הר סיני והשמיעם את עשרת  תורה לישראל, כאשר ירד ה'
 יסוד כל התורה. הדברות שהם

 :ואמר רבי יהושע בן לוימביאה:  )פח:(הגמרא במסכת שבת 
כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן 

י ָיְצָאה ְבַדְברו  " '(השיר השירים )שנאמר  ,של ישראל  ".ַנְפשִׁ
 ?ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן דיבור שני היאך קיבלו

הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם שנאמר 
ְלָאה ַאָתה " (, י')תהילים ס"ח ים ַנֲחָלְתָך ְונִׁ יף ֱאֹלהִׁ ת ָתנִׁ ם ְנָדבו  גֶּשֶּ

כל דיבור ודיבור שיצא מפי : ואמר רבי יהושע בן לוי ".ַנְנָתּהכו  
הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל והיו 

י כ  אַמלְ " )שם פסוק י"ג(שנאמר  ,מלאכי השרת מדדין אותן
ד דּון דּון יִׁ ד  ת יִׁ  . "דוןיד"אלא  "ידודון"אל תיקרי " ְצָבאו 

ע בן לוי סותר את ושוהקשה המהרש"א: לכאורה רבי יה
דבריו, כי בדרשתו הראשונה אמר, שעם ישראל מתו כששמעו 

שחזרו  מרבדרשתו השניה אכל אחת מעשרת הדיברות. ו
מלאכים להחזירם יהן י"ב מיל והוצרכו לסיועם של הרולאח
 ומשמע שלא מתו. ומםקלמ

נחלשו שכיתות שונות הגיבו בצורות שונות, חלק  ירץ,ות
 וחלק אף מתו.וריהם חרו לאזחו

שת כוחו של אדם, תהתורה מש מצינוכי  ,ונראה לבאר בזה
למה נקרא שמה  :אמר רב חנן ::(כו)ין דרהכדברי הגמרא בסנ

 דם. ע"כ. מפני שהיא מתשת כחו של א ?תושיה

מפני שהן  ?מפני מה נתנה תורה לישראל: ה:()כצה כן בביו
ונתנה להם תורה שיעסקו בה,  -שהן עזים י: "וכתב רש .עזין

תנא דבי . ממשיכה הגמרא: נעת לבםוהיא מתשת כחם ומכ
ְשָדת ָלמ" :)וזאת הברכה ל"ג( רבי ישמעאל ינו  א  ימִׁ אמר  "ומִׁ

איכא  .נתן להם דת אשיראויין הללו שת ,הקדוש ברוך הוא
ורה נתנה ת לאדתיהם של אלו אש שאלמלא  ,דאמרי

והיינו  .אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם ,לישראל
 ,ישראל באומות :שלשה עזין הן :דאמר רבי שמעון בן לקיש

אף עז בבהמה  ,ויש אומרים ,תרנגול בעופות, כלב בחיות
 .אף צלף באילנות ,ויש אומרים .דקה

שבתחילה יש קלבעניינו של ריש  (פד.) אכמו כן בבא מציע
קפץ מצד אחד של כשראה את רבי יוחנן שוחה בנהר הירדן 

יבל על עצמו ללמוד תורה שקכ אולם אחר, ד השניהנהר לצ
ולא ". וכתב רש"י: ולא מצי הדר ,בעי למיהדר לאתויי מאניה"

תשש  ,בל עליו עול תורהי, דמשקלקפוץ כבראשונה -מצי 
 . ע"כ.כוחו

בענין טומאת זיבה אצל גר, ואומרת )סו.(  כמו כן מצינו בנזיר
הגמרא "גר שנתגייר אין לך חולי גדול מזה". ויעוי' ברש"י 

 וברא"ש שזה מחמת שקיבל על עצמו עול מצוות. 

ְקָרא" (.עא)וביומא  ים אֶּ ישִׁ יכֶּם אִׁ אמר רבי  ,)משלי ח', ד'( "ֲאל 
בורה ן לנשים ועושין גאלו תלמידי חכמים שדומי :ברכיה

 .ותנין ותשושי כחוענ -דומין לנשים ש: רש"יופירש  .כאנשים

דאפילו ומבאר הר"ן:  "מאן חולין רבנן". (סוע"א )מטובנדרים 
 .בבריאותן הן תשושי כח מפני שהתורה מתשת כחם

י  :ג:()ובפסחים  ּה ְדַרב )ְשנ  י ַקמ  י ַדֲהוו  ָיְתב  יד  י ַתְלמִׁ ָהְנהּו ְתר 
ים ָיְשבּו ְוָלְמדּו לִׁ  ידִׁ י ַרב(, ַחד ָאַמר: שויתינן האי ַתְלמִׁ ְפנ 

ָתנּו ְשמּוָעה זו  ְכ'ָדָבר  ר ְמַסְנָקן )ָעְשָתה או  ְשַמְעָתא ְכָדָבר ַאח 
י ְמַסְנָקן  ְגדִׁ ר' ָעי ף(. ְוַחד ָאַמר שויתינן האי ְשַמְעָתא כִׁ ַאח 

י ַרב בהדי דהאי ְשַתעִׁ י ָעי ף(. ְוָלא אִׁ ְגדִׁ י ָאַמר כִׁ נִׁ ר )ְוַהש  ב  ך )ְוֹלא דִׁ
ן ְמגֻנֶּה(. ר ְבָלשו  ב  דִׁ ן שֶּ אשו  יד ָהרִׁ ם ַהַתְלמִׁ ר ַרב עִׁ ת   יו 

התלמיד את דברי רא ציינה גם מגוביאר בתורת חיים שה
שדיבר כהוגן ודימה את עייפותו לגדי עייף, כדי שלא נפרש 

הקפדתו של רב היתה על עייפותו מדברי תורה, אלא שסיבת 
התלמיד דברי ולכן הוזכר גם  ,הון נקישלעל שלא הקפיד על 

עליו לא בכל זאת ויר את עייפותו מהלימוד, שהזכהשני 
  הקפיד רב. 

יומא  ,אמר רב יוסף כי הוינן בי רב הונא: (:קכט)ובשבת 
א דשפמי הוא ולא ידענא דמפגרי ביה רבנן אמרי האידנא יומ

 .מאי קאמרי

תשש כחם והיו מתחלשין ולא  -מפגרי רבנן ו התוספות: וכתב
ד הּוא ְוַאְרַבע "( 'י' ל ',שמואל א)יכלו למיגרס כדכתיב  ף ָדוִׁ ְרד  ַויִׁ

ְגרּו  ר פִׁ יש ֲאשֶּ ם אִׁ יש ַוַיַעְמדּו ָמאַתיִׁ או ת אִׁ ת ַנַחל מ  ר אֶּ ֲעב  מ 
 ועי' ברבינו חננאל שם שפירש "יגעים ועייפים".  ".רַהְבשו  

תים ש וכבר בגיל לבןבגיל בענין שהבת קודמת  .(נ)כתובות וב
בר שית  ,דאמר אביי אמרה לי אם" :עשרה חייבת לצום

בר תליסר לתעניתא מעת לעת  ,בר עשר למשנה ,למקרא
שהיא  -ובתינוקת י: "פירש רשו". ובתינוקת בת תריסר

ותרתי  ,שאינה מתשת כח בלימוד תורהממהרת להביא כח 
סרי דקאמר שנת שתים עשרה גופא קאמר דאי בת שתים 
עשרה ויום אחד דאורייתא היא שמביאה שתי שערות ובת 

 . עכ"ל.למוד ממניקתו של אבייעונשים ואין צורך לנו ל

בשם תלמידי רבינו יונה  בארמ .(סב כתובות)מקובצת ה טיובש
אין כחו חזק כל וז"ל:  חכמים ילענין מצות עונה אצל תלמיד
שהתורה  רב שבתלע רב שבתכך והעונה שלו אינה אלא מע
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למה נקרא שמה תושיה  ,כמו שאמרו במדרש ,מייגעת אותו
 . ע"כ.שמתשת כחו של אדם

את גופו של הלומד בה, וביאר את מתשת  הכי התורנמצא 
מפני ": וז"ל כו:( סנהדרין)עמ"ס פר תורת חיים הדברים בס

שהיא מתשת כחו של אדם. לכאורה משמע שע"י טורח עמלה 
ואין נראה דחוטבי  ,חו של אדםושל תורה קאמר שמתשת כ

עצים וחוצבי אבנים ושאר בעלי מלאכות טורח מלאכתן 
וכל  'דרכיה דרכי נעם'ואדרבה  ,מרובה מעמלה של תורה

  .העוסק בה יש לו קורת רוח ודעתו נחה

לאו מפני טורח  ,דמה שהיא מתשת כחו של אדם ,לכך נראה
אלא שכן היא דרכה של תורה שכל העוסק בה  ,עמלה הוא

כדי שיתגבר עליו כח נשמתו ודעתו  ,נעשה כח חומרו תש
שכל זמן שחומרו של אדם מתגבר אין דעתו נכונה  ,וחכמתו

תלמידי חכמים כל זמן וצלולה. ומהאי טעמא אמרו חז"ל 
ח חומר כ לפי שלעת זקנתן תש ,שמזקינין מוסיפין חכמה

 .כ". ע"שלהן לכך דעתו נוספת

לגאון רבי חייא פונטרימולי ית בדבש חהנה בשו"ת צפיו
מבאר כי סיבת החולשה שבאה ללומדים,  )סימן כ"ג(זצוק"ל 

עד ששכלו מתעייף  בעומק העיון הרבה עמיקהיא מחמת שמ
עשה עייף. יעו"ש כל דבריו. לפי זה כל אחד לפי וכל גופו נ

 כך גם גודל עייפותו.  ,רמת עמקותו ודביקותו בתורה

שכאשר יראה הלומד כי התורה מביאה לידי  ,לומר לפי זה יש
צה לשמור רי, כי היחשוש מלהעמיק ב ,עייפות חולשה וחולי

פרחה נשמתם של ישראל תן תורה לכן בזמן מ על גופו.
לומר לך, כי על אף שהתורה  , כדיריד הקב"ה טל של תחיהווה

בד בבד מוריד הקב"ה ללומד התורה טל של , אבל מחלישה
וכדוגמת מרן תחיה, נותן הוא בו כח הקיום על אף חולשתו. 

על אף שלא מגיל מאה,  למעלהב זצ"ל שחי יישהגרי"ש אל
 ., אבל כח הקיום מהתורה הקדושה היה לוחזק בגופוהיה 
א" ז("ט', גמשלי )נאמר  התורהועל  ְשמ  יָנּה בִׁ ימִׁ ים בִׁ ְך ָימִׁ רֶּ ָלּה א 

ד ר ְוָכבו  שֶּ  ".ע 

שהיו  תהאח ,י כיתות בזמן מתן תורהתהיו ש ם כךמשו
יכים לטל של רצה שהיו צריכים לסיוע של המלאכים והשני

עמקות  ברמתכת רומזת על לומד , כי כל י הקב"התחיה מפ
, כדי מיתהאחד שמעמיק מאוד עד שנחלש עד אחרת, יש 

 .תחיהשל טל וריד לו בכבודו ובעצמו מהקב"ה ה כי והוא זוכ
אולם יש לומר אחר, שגם מעמיק בתורה, אבל הרבה פחות 

אדם כדי מיתה,  אבל לא עדמלימודו לש נחגם הוא , דמוומק
    מן המלאכים. וחוזק סיוע  בלקלכזה זוכה 

)במוסף א' דר"ה, הובא באוצר מעשה אורג ספר בבזה יבואר 
הביא בשם רבינו יחיאל מפריז לבאר  ו("רנ עמודהידיעות ח"ב, 

שהתלמידים בעת  ,הפיוט "אטומים להחיות בטללי שינה"
שעוסקים בתורה מתוך עייפות ונרדמים תוך כדי לימוד, 
ובאמצע השינה זב מהם הריר, אותו ריר הקב"ה משמרו 

 ועושהו טל של תחיית המתים...

ויש לומר, כי אם הלומד נפל ונרדם מתוך לימודו, זאת משום 
תעייף ונרדם, ממילא זוכה הוא השלמד בעומק העיון עד ש

עתה לקבל חיים חדשים מבורא עולם, ולכן אותו ריר היוצא 
להחיות בזה  ה"הקבתחיית המתים ועתיד  מפיו, יש בו סגולת
 מתים לעתיד לבוא. 

להחיות את האחרים. וכמו משום כך אף בכח לומד התורה 
אנטונינוס אמר ש י.( בודה זרה)עתלמידיו של רבי שמצינו אצל 

בא קמא וכן בב .י"שיע ."יכול להחיות מתיםם כהקטן שבאף "
 אחר פטירתו.לרב כהנא החיה את יוחנן  בישר (.יחק)

ואמרו החיה את אשתו. רבי חנניה בן חכינאי  :()סבובכתובות 
השותה מים ", )פרק ו' משנה ח'( על המשנה בברכותרמז בדרך 
אומר שהכל נהיה בדברו. רבי טרפון אומר, בורא  ,לצמאו

 ,)בבא קמא יז.( והרי אין מים אלא תורה ות".נפשות רב
תורה בחשק ובצמאון יש בכוחו, שכל דבריו יעשו, והלומד 

ורבי טרפון מוסיף, שאף בכוחו יתקיים.  -וכל אשר יגזור 
 להחיות מתים. 

יגיעת התורה שממית עצמו כי על ידי  ולפי דרכינו הטעם לכך,
לטל של תחיה להחיות את עצמו, ומעתה יכול  הזוכ ,עליה

  להשתמש בטל זה אף עבור זולתו.

גולת התורה לכפר ס מעתה נבוא ונבאר מה שמצינו כי
גאון רבי ישמעאל הוכמו שכתב  ,כל העוונותללומדיה על 

שאפילו מי  ט(,")או"ח סימן פבשו"ת זרע אמת זצוק"ל הכהן 
שחטא בכריתות ומיתות בית דין, אם הוא תלמיד חכם, כיון 
שחזר בתשובה והוא עוסק בתורה תמיד, בזכות התורה ינצל 
מן היסורים. וכמו שכתב הרב החסיד בעל מעבר יבוק בשם 

"ל, וזו לשונו: ודע שכל מה שתמצא הקדוש רבנו האר"י ז
בדברי הראשונים סיגופים ותעניות והפסקות וכו', לא נזכרו 

בתורה  אלו אלא במי שאין עמלו בתורה, אבל מי שעמלו
 .ויודע דעת ויראת ה', זוהי תקנתו לעסוק בתורה

השל"ה בשם  א ד"ה ת"ח(")סימן תקעהביאור הלכה וכן כתב 
ספרי המקובל האלקי חסידא קדישא  , שמצא בתוךהקדוש

הרב האר"י ז"ל, שכל מה שתמצא בספרים שצריך סיגופים 
ותעניות וכו', לא נזכרו דברים אלו אלא למי שאין עמלו 
בתורה, אבל מי שתורתו אומנתו ויודע דעת ויראת ה', לא 
יחלש ולא יתבטל מלימודו. אך יום אחד מן השבוע יתרחק 

ין קונו, ויתקשר מחשבתו בו מבני אדם ויתבודד בינו לב
כאילו כבר עומד לפניו ביום הדין, וידבר לאל יתברך כאשר 

 .ידבר העבד אל רבו ובן אל אביו

נשאל, האם לימוד  ח(")או"ח סימן שנבשו"ת האלף לך שלמה ו
התורה מכפר או לא. והשיב, שלדעתו ודאי שדברי תורה 
מכפרים, ולא מבעיא אם לומד בסדר קדשים שכבר גלוי 
מאמר רבותינו על הפסוק "זאת התורה לעולה" שכל העוסק 

א אף בתורת עולה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב עולה. אל
אם לומד שאר ענינים, נראה שמכפר, וכמו שאמרו חכמינו 
ז"ל, שכל תלמיד חכם שיושב ועוסק בתורה, כאלו הקריב 

 .רבןמנחה, ומשמע, שכל לימוד תורה מועיל כדי לכפר כמו ק

מכיון שעמל לכפרה,  הלתורה מועישהמר, וולפי דרכינו יש ל
זוכה הוא שיורד טל של תחיה , מיתהי דכעד ויגע בתורה 

, ומעתה הוא כקטן שנולד ואדם אחר הוא, ולא חטא להחיותו
)ועי' מה שכתבנו בזה בספר נחלת שדה פרשת שמות אות מעולם. 

  ק"ה(. 

 

 שבת פרשת יתרו:

א. מנהג רבותינו הקדושים לומר בעת פתיחת הארון 
אחר אמירת "בריך שמיה" נוסח קבלה זו בחג השבועות 

 ובשבתות יתרו ואתחנן )מובא בליקוטי צבי(:

הריני מקבל עלי קבלת התורה הקדושה שנתנה לנו בהר 
סיני על ידי משה רבינו עליו השלום, והריני מקבלה 
מחדש קבלה גמורה וחלוטה, וקבלה זו בכל ליבי ומאודי 
ונפשי, וקבלה זו בלי שום אונס והכרח כלל, וקבלה זו 
ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים, וקבלה זו עלי ועל 

זרעי עד סוף כל הדורות, וקבלה זו על דעת ועל זרע זרעי 
רבי שמעון בר יוחאי הקדוש, ועל דעת רבי אלעזר בנו, 
ועל דעת יותם בן עוזיה, ועל דעת רבי יצחק לוריא 
אשכנזי הקדוש, ועל דעת רבינו ישראל בעל שם טוב 
הקדוש, ועל כל אבותינו הקדושים, ופי כפיהם והודעתי 

ך כלל ופרט, בכלל כל כהודעתם והריני סומך עליהם דר
 ישראל הכשרים אמן נצח סלה ועד.       

 כ"ג שבט:

יום זה הוא יומא דהילולא דהגה"ק רבי יעקב חיים 
ישראל בן שרה אלפייה זיע"א )אביו של בעל קונטרס 

וידליק  "אלי( שהבטיח שהאומר "פתח אליהו הנביאיהיח
נר לעילוי נשמתו ויבקש בקשה אחת, יתפלל עבורו 

   מים. בש

 


