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הרב ארי דוד קאהן

 .1דברים פרק לג ,א-ו
ִינ֥י ָבּ ֙א
שׂ ָר ֵ ֑אל ִלפ ְֵנ֖י מוֹתֽ וֹ) :ב( וַיּ ֹא ַ֗מר ֞ה' ִמסּ ַ
ֹלהים ֶאת־בּ ְֵנ֣י י ִ ְ
)א( ו ְ֣ז ֹאת ַהבּ ְָר ָ֗כה ֲא ֨ ֶ
שׁר בּ ַ ֵ֥רְך מ ֶ ֹ֛שׁה ִא֥ישׁ ָה ֱא ִ ֖
ְאָתה ֵמ ִרב ְ֣ב ֹת ֑ק ֹדֶ שׁ מִ ֽימִינ֕ וֹ >אשדת< אֵ ֥שׁ ָ ֖דּת לָ ֽמוֹ) :ג( ֚ ַאף ח ֵ ֹ֣בב
שּׂעִי ֙ר ָ֔למוֹ הוֹ ִפ֙י ֙ ַע ֵמ ַ ֣הר פּ ָ֔
ְוז ַ ָ֤רח ִמ ֵ
ָארן ו ָ ֖
מוֹר ָ ֖שׁה ְקהִלַּ ֥ת יַע ֲֽק ֹב:
ָה־ל֖נוּ מ ֶ ֹ֑שׁה ָ
תּוֹרה ִצוּ ָ
ַע ִ֔מּים כָּל־ ְקד ָ ֹ֖שׁיו ְבּי ֶ ָ֑דָך ְוהֵם֙ תֻּ כּ֣ וּ ל ְַרגְ ֶ֔לָך י ָ ִ֖שּׂא ִמדַּ בְּר ֶֹתֽיָך) :ד( ָ ֥
ִיה֥י ְמ ָ ֖תיו ִמסְפָּ ֽר:
אוּבן וְאַל־י ָ ֑מ ֹת ו ִ
שׁב ְֵט֥י י ִ ְ
שׁ ֖רוּן ֶ ֑מלְֶך ְבּהִתְ ַא ֵסּ ֙ף ָ ֣ראשֵׁי ָ֔עם ַי֖חַד ִ
)ה( ַוי ְִה֥י בִי ֻ
שׂ ָראֵ ֽל) :ו( י ְִח֥י ְר ֵ ֖
He said: The LORD came from Sinai; He shone upon them from Seir; He appeared from Mount
Paran, And approached from Ribeboth-kodesh, Lightning flashing at them from His right.
(Stone Chumash) …And then approached with some of the holy myriads from His right hand He
presented the fiery Torah to them.

 .2תרגום ירושלמי דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג פסוק ב
שׂעִיר ְל ִמתַּ ן
טוּרא דְ ֵ
שׂ ָר ֵאל וּדְ נַח בִּי ָק ֵריהּ עַל ָ
אוֹרי ְיתָ א ְל ַעמֵיהּ דְ בֵית י ִ ְ
ַו ֲא ַמר יְי ָ ִמן סִינַי ִאתְ גְלֵי ְל ִמתַּ ן ַ
שׁכָּחוּ כְּתִ יב ְבּגַוָוהּ לָא תֶ ֱה ְוי ָן ְקטוֹלִין לָא ַקבִּילוּ י ָתָ הּ הוֹפַע בִּי ָק ֵריהּ עַל
אוֹרי ְיתָ א ִלבְנוֹי דְ ֵעשָׂו ְוכֵיוַן דְ ַא ְ
ַ
שׁכָּחוּ כְּתִ יב ְבּגַוָהּ לָא תֶ הֱווּן גַנְבִין לָא ַקבִּילוּ
שׁ ָמעֵאל ְוכֵיוָן דִ י ַא ְ
אוֹרי ְיתָ א ִלבְנוֹי דְ י ִ ְ
טוּרא דְ גַ ְבלָא ְל ִמתַּ ן ַ
ָ
שׂ ָר ֵאל כָּל דִ י ַמלֵיל מֵי ְמ ָרא
טוּרא דְ סִינַי ְו ִעמֵיהּ ִרי ְבוָון ַמלְאָכִין ַקדִ ישִׁין ַו ֲא ָמרוּ ְבּנֵי י ִ ְ
י ָתָ הּ ְו ָחזַר ְו ִאתְ גְלֵי עַל ָ
אוֹרי ְיתָ א ְל ַעמֵיהּ:
שׁתָ א וִיהַב ַ
שׁט יְמִינֵיהּ ִמגוֹי ַל ֲהבֵי אֵי ָ
דַ יְי ָ נַ ֲעבֵיד וּנְ ַקבֵּל וּ ָפ ַ
and he said: The Lord was revealed from Sinai to give the law unto His people of Beth Israel. He
arose in His glory upon the mountain of Seir to give the law to the sons of Esau; but after they
found that it was written therein, Thou shalt do no murder, they would not receive it. He revealed
Himself in His glory oil the mountain of Gebala, to give the law to the sons of Ishmael; but when
they found that it was written therein, Ye shall not be thieves, they would not receive it. Again
did He reveal Himself upon Mount Sinai, and with Him ten thousands of holy angels; and the
children of Israel said, All that the Word of the Lord hath spoken will we perform and obey. And
He stretched forth His hand from the midst of the flaming fire, and gave the Law to His people.

 .3מנחת שי דברים פרק לג R. Yedidya Shlomo Refael b"r Abraham Norzi 1560-1630

)ב( ֵאשדָ ת :אש דת ק' )ועיין הטעם אבבחיי( ,והוא חד מן ט"ו מלין דכתיבי' חדא מלה וקריין תרין
מילין ,וסימנם בבמ"ג ד"ה א' כ"ז .והדל"ת בקמץ] .אשדת כ'ֵ ,אשׁ דָּ ת ק'[.
 .4חזקוני דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג פסוק ב
ֵאשדָ ת כתיב מלה חדא וקרי תרתי.
 .5רש"י על דברים ל״ג:ב:ג
שׁם
שׁ ָהלְַך ָ
ָארןֶ .
ַתּוֹרה וְֹלא ָרצוּ :הוֹפִי ַע ֵמהַר פּ ָ
שׁיּ ְ ַקבְּלוּ ֶאת ה ָ
שׁפָּתַ ח ִל ְבנֵי ֵעשָׂו ֶ
ְוז ַָרח ִמשֵּׂ עִיר לָמוֶֹ .
שׂ ָר ֵאלֵ :מ ִרבְב ֹת ק ֹדֶ שׁ — ְועִמּוֹ ִמ ְקצַת
שׁיּ ְ ַקבְּלוּ ָה וְֹלא ָרצוּ )ספרי( :וְאָתָ הְ .לי ִ ְ
שׁ ָמעֵאל ֶ
וּפָתַ ח ִל ְבנֵי י ִ ְ
ְאַרתּוֹ בְּיוֹם
שׁרוֹ וְתִ פ ְ
שׁ ַמּ ְר ֶאה כָּל כְּבוֹד ָע ְ
שׂר וָדָ ם ֶ
ִרבֲבוֹת ַמ ְל ֲאכֵי ק ֹדֶ שׁ וְֹלא ֻכלָּם וְֹלא ֻרבָּם ,וְֹלא כְדֶ ֶרְך ָבּ ָ
חוֹרה עַל גַּב ֵאשׁ ְל ָבנָה ,נָתַ ן ָלהֶם ַבּלֻּחוֹת
שׁ ָ
ֻחפָּתוֹ )שם( :אֵ שׁ דָּ ת ֶ -שׁ ָהי ְתָ ה כְתוּבָה ֵמאָז ְל ָפנָיו ְבּ ֵאשׁ ְ
שׁנִּתְּ נָה ָלהֶם ִמתּוְֹך ָה ֵאשׁ:
כְּתַ ב י ַד יְמִינוֹ; דָּ " ַא — אש דת כְּתַ ְרגּוּמוֶֹ ,
 .6תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת סוטה פרק ח
)שיר השירים ה:יד(
ְמ ֻמ ָלּאִים
שׁ ַע אוֹ ֵמר ,בֵּין כָּל דִּ יבּוּר וְדִ יבּוּר דִּ י ְקדוּקֵי ָה וְאוֹתוֹתֶ י ָה,
ֲחנַנְי ָה בֶּן ֲאחִי ַרבִּי י ְהוֹ ֻ
כמו הים הגדול שנקרא תרשיש
שׁ ְמעוֹן בֶּן ָלקִישׁ כַּד ֲהוֵי ַמטִי ְלהַדִ ין ְק ִריּ ָיאֲ ,הוֵה אָ ַמר
ַ .רבִּי ִ
בַּתַּ ְרשִׁישׁ ,כִּי ָמא ָרבָא
כשהיה מגיע לפסוקים האלה ,היה אומר
שׁ ַעַ .מה ַהיּ ָם ַהזֶּה בֵּין גַּל גָּדוֹל ְלגַל גָּדוֹל
יָפֶה לִי ְמּדַ נִי ֲחנַנְי ָה בֶּן ֲאחִי ַרבִּי י ְהוֹ ֻ
שׁיּ ַית קוּמֵי
תּוֹרה .אָ ַמר ַרבִּי תַּ נְחוּ ָמא ,אִיתְ ַק ְ
שׁל ָ
ַגּלִּים ְק ַטנִּים ,כְָּך בֵּין כָּל דָּ בָר וְדָ בָר דִּ י ְקדּוּקֶי ָה וְאוֹתוֹתֶ י ָה ֶ
תּוֹרה שֶׁ נָּתַ ן ַהקָּדוֹשׁ
שׁ ְמעוֹן בֶּן ָלקִישָׁ ,
שׁם ַרבִּי ִ
התקשיתי לפני ַרבִּי ִפּנְחָס ,אָתְ י ָא כּ ְַרבִּי יוּדָ ה … ַרבִּי פִּינְחָס ְבּ ֵ
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חוֹרה הִיא ֵאשׁ וּמוּ ְב ֶללֶת ְבּ ֵאשׁ חֲצוּבָה ֵמ ֵאשׁ נְתוּנָה ֵמ ֵאשׁ
עוֹרהּ אֵ שׁ ְל ָבנָה חֲרוּתָ ה אֵ שׁ שְׁ ָ
בָּרוְּך הוּא ָ
)דברים לג( מִימִינוֹ ֵאשׁ דָּ ת לָמוֹ.
 .7תהלים פרק כט פסוק ז
קוֹל־ה֥ ' ח ֹ ֵ֗צב ַלהֲב֥ וֹת אֵ ֽשׁ:
 .8דברים פרק ג:יז
וְהָ ֽע ֲָר ָ ֖בה ְו ַהיּ ְַר ֵ ֣דּן וּג ֻ ְ֑בל ִמ ִכּ ֶ֗נּ ֶרת ְו ַ֨עד ָי֤ם הָ ֽע ֲָרבָה֙ ָי֣ם ַה ֶ֔מּלַח ַ ֛תּחַת אַ שְׁ ֥דּ ֹת ַה ִפּס ְָגּ֖ה ִמז ָ ְֽרחָה:
 .9תרגום יונתן דברים פרשת דברים פרק ג פסוק יז
שׁ ָרא ְו ַק ְרתָּ א ְטב ְַרי ָה דִ ְסמִיכָא ְלי ַ ָמא דְ ִמ ְלחָא תְּ חוֹת
ְיוֹרדְּ נָא וּתְ חוּם ִמגְנִיסַר ְועַד י ַ ָמּא דְ ֵמ ְ
שׁ ָרא ו ְ
)יז( וּמֵי ְ
שַׁ פְכוּת ַמיָא ֵמ ַר ָמתָ א ַמדִּ ינְחָא:
 .10כתר יונתן דברים פרשת דברים פרק ג פסוק יז
)יז( והמישור והירדן וגבול ִמגינוסר ועד הים של המישור והעיר טבריה שסמוכה לים של מלח תחת
שפך מים מהפיסגה ]מהרמה[ מִזרחה:
 .11ר' יוסף בכור שור דברים פרשת דברים פרק ג פסוק יז
שׁדות .לשון שפיכה ,כמו "ואשד הנחלים" ,זהו מקום שהנחל שיצא מן הסלע שופך ומזנק שם,
)יז( ַא ְ
דכתיב הכא "אשדות הפסגה" ,וכתיב התם "ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה".
 .12דברים פרק ד:לו
שׁ ַ ֖מעְתָּ ִמ ֥תּוְֹך ה ֵָאֽשׁ:
שׁמִ ֽיעֲָך֥ ֶאת־ק ֹל֖ וֹ ְליַסּ ֶ ְ֑ר ָךּ ְועַל־ ָה ָ֗א ֶרץ ה ְֶר ֲא ָ֙ך אֶ ת־אִ ֣שּׁוֹ ַהגְּדוֹ ָ֔לה וּדְ ב ָ ָ֥ריו ָ
שּׁמַ ֛ י ִם ִה ְ
ִמן־ ַה ָ
 .13רש"ר הירש שמות פרק כ:טו
)דברים ד ,לו(
שׁ ַמעְתָּ ִמתּוְֹך ה ֵָאֽשׁ"
וירא העם ,ראה ,כביכול ,את קוֹל־ה' ח ֹ ֵצב ַלהֲבוֹת ֵאשׁ בהר " -וּדְ ב ָָריו ָ
 ומכאן הצירוף "אֵ שׁדָּ ת"ִ " :מימִינוֹ אֵ שׁדָּ ת ָלמוֹ" )שם לג ,ב(  -וינעו ויעמדו מרחק: .14שד"ל על דברים ל״ג:ב
ה' מסיני בא :הטעם ה' נגלה עלי כאן כדי שאברך את ישראל ,והנה ברכותי מפי עליון .ואמר שבא
מסיני שהוא המקום שנגלה עליו תחלה ,ובבואו לכאן ,הנה כבודו זורח ומופיע משעיר ופארן שהם
בין הר סיני והר נבו ,ובא למו ,בשביל ישראל ,כדי לברכם.
מימינו ֵאשׁדָּ ת :מימין לאשדת הפסגה הזאת שהיה משה עומד אז בתחתיתה .וטעם זכירת הימין ,כי
סיני ושעיר ופארן כלם לדרום הר נבו ,והדרום נקרא ימין ,והצפון נקרא שמאל .ואין הכוונה כלל
על מתן תורה ,שאם כן היה לו לומר אל סיני ,לא מסיני .אשדת כתיב מלה חדא ,והוא מן אשדות
הפסגה ,וי"ו מימינו הוא על דרך בנו בעור ,והיתה מתחלתה וי"ו הכנוי ,על דרך מטתו שלשלמה
)שהוא על דרך לשון ארמי ,שמיה די אלהא ,אלההון די שדרך מישך( ,ובמשך הזמן נשכח עיקר
הוראתה ,וחזרה להיות אות נוספת ,לפיכך מצאנוה גם אצל שם שהוא לשון נקבה ,כגון חיתו ארץ,
וכן כאן מימינו אשדת .מלת דת איננה לשון עברי ,ואף לא לשון ארמי ,אלא לשון פרסי .הטעמים
הם מסכימים תמיד עם הקרי ,וכאן הקרי הוא אש דת בשתי מלות ,לפיכך היה מן ההכרח שיהיו
שדָ ת בתי"ו בלי סמיכות ,כמו עזרת מצר ,חכמת ודעת ,וזולתם.
הטעמים בלתי מסכימים עם פירושיֶ .א ְ
 .15אסתר פרק א ,יג
)יג( וַיֹּ֣א ֶמר ַה ֶ֔מּלְֶך ַל ֲחכ ִ ָ֖מים י ֹדְ ֵ ֣עי הָ ֽע ִ ִ֑תּים כִּי־ ֵכ ֙ן דְּ ַ ֣בר ַה ֶ֔מּלְֶך ִל ְפ ֵ֕ני כָּל־י ֹדְ ֵ ֖עי ָ ֥דּת וָדִ ֽין:
 .16אסתר פרק ט ,יד
ֲשׂ ֶרת בְּנֵ ֽי־ה ָ ָ֖מן תָּ לֽוּ:
ְשׁוּשׁן וְאֵ ֛ת ע ֶ ֥
)יד( וַיֹּ֤א ֶמר ַה ֶ֙מּ ֶל ְ֙ך לְהֵ ֽע ָ֣שׂוֹת ֵ֔כּן וַתִּ נּ ֵ ָ֥תן ָ ֖דּת בּ ָ ֑
 .17רש"י אסתר פרק ט
)יד( וַתִּ נָּתֵ ן דָּ ת  -נגזר חוק מאת המלך:
 .18אבן עזרא דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג פסוק ב
)ב( מסיני בא ויאמר הגאון ז"ל ,כי הר סיני ושעיר ופארן קרובים ,וזה הכתוב הוא על מעמד הר
סיני .ואמר סיני ,כי מסיני כמו 'בסיני' ,וכן משעיר .מרבבות קדש  -הם המלאכים ,והטעם על השכינה
שירדה .אש דת למו  -התורה שנתנה באש וברק .ואמר ,כי טעם ה' מסיני בא  -דרך תפלה ,כאומר
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אתה שבאת בסיני ,והנחלת תורה ,יחי ראובן )ו( ,וזה רחוק ,כי היה ראוי להיות 'החיה ואל תמית'.
וחסרי אמונה אמרו ,כי טעם משעיר  -על דת אדום ,ופארן  -על דת ישמעאל ,ואלה תועים .הלא
ראו ,כי לא החל בתחלה ,כי אם לברך ישראל לבדם ,וכן כתוב :אשר ברך משה איש האלהים את
בני ישראל .ואמר וזרח משעיר למו  -שפי'  -להם ,כמו ואין למו מכשול )תה' קיט ,קסה(…וכן הוא
הפירוש ,השם בא ,והטעם הכבוד שנכנס בישראל ,ותחלת הכנסו מסיני ,וזרח משעיר ,והטעם :כל
השנים שהיו ישראל במדבר לא הראה השם גבורה בעמים עד בא ישראל אל שדה אדום .וכן כתוב
בהררם שעיר עד איל פארן )ברא' יד ,ו( .והנה הם קרובים שעיר ופארן .והטעם מפורש ,כי ממקום שעיר
כאשר באו לשעיר ,אז זרח הכבוד לישראל ,והופיע מהר פארן ,והטעם כפול ,כי פה הראה יפעתו.
ואתה מרבבות קדש  -על דעתי שהוא דבק עם מימינו )א( .והטעם ,שבא אש מרבבות קדש מימין
השם לסבב ישראל ,כטעם סוסי אש ורכב אש סביבות אלישע )מ"ב ו ,יז( .וטעם דת ,שעומדת תמיד:
 .19רמב"ן דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג פסוק ב
…וטעם "אש דת למו" כמו "דת אש" ,כמו שאמר )לעיל ה כא( ואת קולו שמענו מתוך האש .או טעמו
)לעיל ד לו(
כמו "אש ודת למו" ,יזכיר שהראה להם האש העליונית והשמיעם הדת ,וזה כענין שנאמר
ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש .ועל דרך האמת יגיד גם כן שהאש
שהוא הדת היא מימינו ,כי מדת הדין כלולה ברחמים :ועל דעת רבותינו טעם הכתוב ,כי מסיני
בא לתת תורה לישראל שנגלה להם משם ,וזרח משעיר להם לישראל ,כי נגלה על בני עשו לתת
להם התורה וכאשר לא רצו בני עשו לקבל אותה האיר פניו לישראל ונתנה להם בימינו ובזרועו
ואור פניו כי רצם ,והופיע והראה להם יפעתו והדרת פניו מהר פארן כאשר לא רצו בני ישמעאל
בתורה .יזכיר כי היה זכות לישראל גדולה כאשר לא רצו שאר האומות לקבל את התורה .והנה
הזכיר כל זרע אברהם ,שאחד מהם לא היה חפץ בתורה זולתי ישראל ,אבל על כל האומות גם כן
)ע"ז ב ב(:
נגלה לתת אותה להם ולא רצו בה כפי הבא בקבלת רבותינו
 .20רמב"ן בראשית הקדמה לבראשית
בראשית .משה רבינו כתב הספר הזה עם התורה כולה מפיו של הקדוש ברוך הוא והקרוב שכתב זה
בהר סיני כי שם נא' לו עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר
כתבתי להורותם כי לוחות האבן יכלול הלוחות והמכתב כלומר עשרת הדברות והמצוה מספר המצות
כולן עשה ולא תעשה א"כ התורה יכלול הספורים מתחילת בראשית כי הוא מורה אנשים בדרך
בענין האמונה  ...ולכן יאמר וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו כמדבר בעד שנים אחרים ומפני
שהענין כן לא נזכר משה בתורה עד שנולד ונזכר כאילו אחר מספר עליו ואל יקשה עליך ענין משנה
התורה שמדבר בעד עצמו ואתחנן ואתפלל אל ה' ואומר כי תחלת הספר ההוא אלה הדברים אשר
דבר משה אל כל ישראל והנה הוא כמספר דברים בלשון אמרם .והטעם לכתיבת התורה בלשון זה
מפני שקדמה לבריאת העולם אין צריך לומר ללידתו של משה רבינו כמו שבא לנו בקבלה שהיתה
כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה .הנה משה כסופר המעתיק מספר קדמון וכותב ולכן כתב סתם
אבל זה אמת וברור הוא שכל התורה מתחלת ספר בראשית עד לעיני כל ישראל נאמרה מפיו של
הקדוש ברוך הוא לאזניו של משה כענין שאמר להלן )ירמיה ל"ו( מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה
ואני כותב על הספר בדיו הודיענו תחילה ענין בריאת השמים והארץ וכל צבאם כלומר בריאת כל
נברא העליונים והתחתונים א"כ כל הנאמר בנבואה ממעשה מרכבה ומעשה בראשית והמקובל בהם
לחכמים תולדות עם
 .21רבינו בחיי דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג פסוק ב
מימינו אש דת למו .על דרך הפשט :מימינו היה ,שהראהו אש עליונית והשמיע דת לישראל לא מימין
המלאכים שהזכיר אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו ,והוא כאלו אמר אש ודת.
וע"ד הקבלה :יאמר "מימינו" השמיע הדת למו לישראל מתוך האש ,כי זאת היתה השגתם של
ישראל ,אבל משה היה שומע מימינו ממש ,ואולי כדי לרמוז על זה באו שתי תיבות אלו "אש דת"
תיבה אחת בספר תורה ,כי משפט ספר תורה כן להיותם תיבה אחת כדי להדביק דת לאש ,ולקבוע
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בלב כי הדת שהשמיע למו מתוך האש שמעוה ,וכן כתוב) :דברים ד ,טו( "ביום דבר ה' אליכם בחרב
מתוך האש" ,וכבר הזכרתי זה בפסוק "וידבר" ,וכיוצא בו מצינו בנביאים) :ירמיה ו ,כט( "נחר מפוח
מאשתם עופרת" ,מלה אחת כן כתוב במסורת.
העמק דבר דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג פסוק ב
ה' מסיני בא וזרח משעיר למו .העולם עומד בהשגחת ה' הפרטית ע"י תורה ועבודה וגמילות חסדים,
והנה כח העבודה היה ביד אוה"ע וחסידיהם משעת בריאת שמים וארץ ,וביחוד היה מגיע מעלה זו
לבני שעיר מיצחק אביהם שהיה יסוד העבודה ,כמו שנתבאר בס' בראשית ,אבל משעה שנבחרו
ישראל בסיני ,זרח משעיר .מכחו היפה של שעיר ,למו .היינו לישראל ,וכדאיתא בזבחים דמ"ד לרצון
להם ולא לאוה"ע ,ועל כן אין מביאים נסכים ,שאע"ג שקרבנם טעון נסכים ,מכ"מ אין המה מביאים,
היינו משום שנסכים המה המרצים את הקרבן כמאמר הושע הנביא )ט'( לא יסכו לה' יין ולא יערבו
לו זבחיהם כלחם אונים וגו':
הופיע מהר פארן .הוא ישמעאל ,ומדבר במעלת גמילות חסדים שבודאי ישנו בכל אוה"ע ,וביחוד
בבני ישמעאל בני אברהם שהיה בעל גמ"ח נעלה ,ועוד היום יש להם מדת הכנסת אורחים בהפלגה,
בכ"ז בשעת שנבחרו ישראל במתן תורה הופיע חוזק זה הכח בישראל ,מחמת שגמ"ח להחזיק לומדי
תורה הוא העולה על כל אופני גמ"ח שבעולם ,וכאשר יבואר עוד לפנינו ,וזה אינו כי אם בישראל.
והיינו דכתיב בספר ישעיהו ]נ"ה[ ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות ,ויש לבאר
המשל ביתי הוא בית יחידי ,ובחומותי המה הרבה חומות ,ומה המה הנמשלים ,ונראה דהבדל משל
בית וחומה ,אינו בית של עץ וחומה של אבנים או לבנים ,אלא בית הוא מקום דירה למעט אנשים,
וחומה הוא עיר חומה ,שהולכים בה הרבה בני אדם מכל אופני אנשים ,ונמשל כל מיני צדקות לחומה,
שהרי הכל הולכים ונוהגים בהם ,והרבה עניני צדקה יש בעולם ,ומש"ה המשיל חומותי ,רק צדקה
מיוחדת של החזקת תורה אין הולכים בה הרבה ,רק בני ישראל המה שקועים בגמ"ח זו ,מש"ה נמשל
לבית ,ואמר הנביא ונתתי להם בביתי בצדקה של החזקת תורה ,ובחומותי שארי צדקות המרובים,
והרבה בני אדם מהלכים בהם ,ויהיה להם בהמה יד ושם:
ואתה מרבבת קדש .כל העולמות מתנהגים באמצעות שרי מעלה ,ואפילו כל מין וכל גידולי קרקע
יש לו מזל ברקיע כמבואר בב"ר פ"י ,ומשעת מתן תורה נמסר הנהגת העולם לפי השגחתו ית' על
ישראל ,וכדאיתא ביבמות פ' הבע"י ]ס"ג א'[ אין אוה"ע מתברכים אלא בשביל ישראל שנא' ונברכו
בך ,נמצא שהקב"ה אתה לישראל מרבבת קדש המה שרי מעלה ,ובמה נעשה כל אלה הגדולות מימינו
אש דת למו .בזה שהי' בימין הקדוש ברוך הוא אש דת ,וכבר אמרו בשם הגר"א ז"ל דבתיבת דת
למו מבואר תלמוד .ויש לבאר יותר דמש"ה כתב אש דת ,ולא דת אש ,כמשמעות הענין ,אלא משום
שדרך התלמוד הוא כמו כח האש אשר ניצוץ מהאבוקה עושה אבוקה גדולה אחרת ,וכן ניצוץ מזה
האבוקה עושה עוד אבוקה ע"י צירוף דברים המרחיבים כח הניצוץ ,כך הוא דרך התלמוד ,שמתחלה
בבוא הלכה נחקר ע"י עיונה של תורה נעשה דת ,ואח"כ מזו ההלכה שכבר נגמר ,חוקרים דין שני
ע"י חקירות התלמוד ,ומהדין השני מוסיפים לקח לבוא עוד לברר הלכה אחרת ,נמצא תחלה אש
וע' מש"כ בספר שמות ל"ד א'
ואח"כ דת .ואמר בלשון למו .שהקב"ה מסייע לעמל האדם להוציא דבר לאורה,
כל זה ובהרחב דבר שם בפי' חמוקי ירכיך כמו חלאים וגו':

 .22אדרת אליהו על דברים פרק לג פסוק ב
 ...פירוש אחר" ,ה' מסיני בא" וגו' .שזכו מחמת עצמן בשביל שאמרו נעשה ונשמע" .וזרח משעיר".
כמו שאמרו בגמרא )בספרי כאן( כשרצה הקב"ה ליתן תורה לישראל החזירה על כל אומה ולשון,
ובא אל ישמעאל אמרו לו תורה מה כתיב בה ,אמר להם לא תנאף ,אמרו אי אפשר תנה לישראל
וכו' ,וכולם נתנו להם מתנות דהיינו עשו וישמעאל ,ונתנו להם עשייה ושמיעה שאמרו 'נעשה ונשמע'.
"ואתה מרבבת קדש" .שגם שאר השרים נתנו להם מתנות:
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