
imprimé sur www.torah-box.com  

Sources du cours de Rav Abdelhak - Paracha Yitro 
 

 1] ְּבֵראִׁש֖ית ָּבָר֣א ֱאֹלִה֑ים ֵא֥ת ַהָּׁשַמִ֖ים ְוֵא֥ת ָהָֽאֶרץ׃
  -רש״י מפרש : כמו שאמרו חז"ל (בראשית רבה א, ו.)
  -בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו (משלי ח, כב.),

 ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו
 

 גמרא שבת פ״ח :
  אמר חזקיה

 מאי דכתיב משמים השמעת דין , ארץ יראה ושקטה ?
  אם יראה, למה שקטה ?
 ואם שקטה, למה יראה ?

  אלא בתחילה יראה, ולבסוף שקטה !
 ולמה יראה ?

 כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש  : מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי; ״ה' יתירה״ למה לי ?
  מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית

 ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין !
  ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו !

 
  2] זוהר פרשת תרומה (ח"ב קסא, א)

  כד ברא קוב"ה עלמא
  אסתכל בה באורייתא וברא עלמא

  -ובאורייתא אתברי עלמא
  כמה דאוקמוה

  דכתיב ואהיה אצלו אמון
  ״בי ברא קוב"ה עלמא״

  -דעד לא אתברי עלמא,אקדימת אורייתא כו'.
  —וכד בעא קוב"ה למברי עלמא

  הוה מסתכל בה באורייתא בכל מלה ומלה,
  ועביד לקבלה אומנותא דעלמא

  בגין דכל מלין ועובדין דכל עלמין, באורייתא אינון כו'.
  —באורייתא כתיב בה

 -בראשית ברא אלהים ״את השמים״
  אסתכל בהאי מלה וברא את ״השמים״.

  -כתיב בה ״ויאמר אלהים יהי אור״
  אסתכל בהאי מלה וברא את ״האור״.

  -וכן בכל מלה ומלה דכתיב בה באורייתא, אסתכל קוב"ה, ועביד ההוא מלה.
 ועל דא כתיב ״ ל וֶָֽאְהֶי֥ה ֶאְצלֹ֗ו ָא֫מֹ֥ון (משלי ח-ל)

 כגוונא דא,כל עלמא אתברי ע"כ.
 

 3] גמרא פסחים ס״ח:
 -א"ר אלעזר אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, חקות שמים וארץ לא שמתי

 רש״י שם :
 אם לא בריתי. של יומם ולילה דהיינו ״תלמוד תורה״ שכתוב בו (יהושע א) והגית בו יומם ולילה׃

 
 4] פרקי אבות פרק א משנה ב

 -ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים׃
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  והיא מקשרת את ישראל להקב״ה

 כמ״ש בזוהר בכמה מקומות
 ישראל אורייתא וקב״ה חד הוא

 
  ולכן כל עוד לא ניתנה התורה

 לא היה לעולם זכות קיום
 26 דורות כי לעולם חסדו

  8] אמרו רבותינו: (שוח"ט קלו, א).
  "הני עשרים וששה 'כי לעולם חסדו' כנגד מי? כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו, ולא נתן להם תורה, וזן אותם בחסדו"

 
 

 5] ספר יהושוע פרק י- פסוק יב-יג
  וַֹּי֣אֶמר ְלֵעיֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗ל ֶׁשֶ֚מׁש ְּבִגְבעֹ֣ון ּדֹ֔ום - וְָיֵרַ֖ח ְּבֵעֶ֥מק ַאָּיֽלֹון׃

 ..יג וִַּיֹּד֨ם ַהֶּׁשֶ֜מׁש וְָיֵרַ֣ח ָעָמ֗ד
 

 6] החובות הלבבות
 שער הבחינה פרק ד :

  כי מדרגת הטבע מן התורה כמדרגת העבד מאדוניו,
  כי כחות הטבע הם נוהגים בהנהגת העולם כפי מה שיאות

 לתורה
 

  7] אור החיים פרשת בשלח, פרק יד פסוק כז :
 וישב הים לפנות בקר לאיתנו. רז''ל אמרו (שמות רבה פכ''א) לתנאו הראשון.

 
  וצריך לדעת אופן התנאי אם היה ליוצאי מצרים

  אם כן למה נרעש בפעם הזאת כמאמרם ז''ל (שם)
  שהתריס כנגד משה ואמר לו

  אין אני נקרע מפניך שאני נבראתי ביום ג' ואתה נבראת ביום ששי וכו'
  עד שנטה ה' ימינו לימין משה

  דכתיב (ישעי' ס''ג ז') מוליך לימין משה.
 

  ועוד רואני כי ליחידי סגולה היה נקרע בעל כרחו
  כמעשה הובא בחולין (ז.) ברבי פינחם בן יאיר וכו'

 ואם לא התנה עמו אלא ליוצאי מצרים לבד מה כוחו של ר''פ בן יאיר עליו השלום להתגבר על מעשה בראשית ?
 

 אכן תנאי זה הוא בכלל התנאים שהתנה ה' על כל מעשה בראשית להיות כפופים לתורה ועמליה, ולעשות כל אשר יגזרו עליהם,
  וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא,

 
 ולזה תמצא כמו כן בשמים, ובארץ, ובכוכבים, ובשמש, וירח, שלטו עליהם הצדיקים יחידים, ואין צריך לומר מרובים, כאשר חקק ה'

 להם בעת הבריאה, והכל בכח התורה
 

 -לכן רבי פינחס בן יאיר שהיה אחר מתן תורה הצליח בקלות לקרוע את המים
 אבל משה רבינו בים סוף היה לפני מתן תורה

 
 8-9] (במסכת עבודה זרה דף ב-נאמר בקיצור-אבל בספרי מבואר יותר)

 
  ספרי דברים/ פרשת וזאת הברכה /פיסקא שמג

 
   ויאמר ה' מסיני בא,

  כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד הוא נגלה, אלא על כל האומות,
 תחילה הלך אצל בני עשו אמר להם מקבלים אתם את התורה ? אמרו לו : מה כתוב בה אמר להם : לא תרצח !
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 אמרו כל עצמם של אותם האנשים ואביהם רוצח הוא שנאמר ״והידים ידי עשו ״
  ״ועל חרבך תחיה״

 
  הלך אצל בני עמון ומואב

 אמר להם : מקבלים אתם את התורה ? אמרו לו : מה כתוב בה ?
 אמר להם : לא תנאף !

  אמרו לו : כל עצמה של ערוה להם היא שנאמר ״ותהרין שתי בנות לוט מאביהן״
 

  הלך אצל בני ישמעאל אמר להם מקבלים אתם את התורה
 

 אמרו לו מה כתוב בה ?
 אמר להם : לא תגנוב !

  אמרו לו : כל עצמם אביהם ליסטים היה שנאמר ״והוא יהיה פרא אדם״
 וכן לכל אומה ואומה , שאל להם אם מקבלים את התורה ? שנאמר (תהלים קלח)

 יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך..
 

 10] אבל עם ישראל קבלו ברצון- נעשה ונשמע
 

 גמרא שבת פ״ח.
  אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן

 מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו ?
  דכתיב ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו

 -ברישא עושי -והדר לשמוע
 

 מסכת שבת דף פ״ח
 סיפור רבא והצדוקי :

 ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה דמא א"ל עמא
  פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייכו קיימיתו ברישא איבעי' לכו למשמע אי מציתו קבליתו ואי לא לא קבליתו

 
  א"ל אנן דסגינן בשלימותא

  כתיב בן תומת ישרים תנחם הנך אינשי דסגן בעלילותא
 כתיב בהו וסלף בוגדים ישדם

 
 רש״י הקדוש : התהלכנו עמו בתום לב כדרך העושים מאהבה, וסמכנו עליו שלא יטעננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו.

 
 גמרא שבת פ״ח.

  אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן
 מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו ?

  דכתיב ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו
 -ברישא עושי -והדר לשמוע

 
 11] שמות פרק יט

 ג ּוֹמֶׁשה ָעָלה, ֶאל-ָהֱאֹלִהים; וִַּיְקָרא ֵאָליו ְיהָוה, ִמן-ָהָהר ֵלאֹמר, ֹּכה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב, ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל.   ד ַאֶּתם ְרִאיֶתם, ֲאֶׁשר
 ָעִׂשיִתי ְלִמְצָרִים; ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל-ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים, ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי.  ה ְוַעָּתה, ִאם-ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבֹקִלי, ּוְׁשַמְרֶּתם, ֶאת-ְּבִריִתי-ִוְהיִיֶתם ִלי

 ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים, ִּכי-ִלי ָּכל-ָהָאֶרץ.  ו ְוַאֶּתם ִּתְהיּו-ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים, ְוגֹוי ָקדֹוׁש:  ֵאֶּלה, ַהְּדָבִרים, ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר, ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.
 

  רש״י על הפסוקים האלה
 ֹּכה ֹּתאַמר – ַּבָּלׁשֹון ַהֶּזה ְוַכֵּסֶדר ַהֶּזה.

 ְלֵבית ַיֲעֹקב – ֵאּלּו ַהָּנִׁשים, ֹּתאַמר ָלֶהן ְּבָלׁשֹון ַרָּכה.
 ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל – ֳעָנִׁשים ְוִדְקּדּוִקין ֵּפֵרׁש ַלְּזָכִרים, ְּדָבִרים ַהָּקִׁשין ְּכִגיִדין (שבת פ"ז ע"א).
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  (ד) ַאֶּתם ְרִאיֶתם – ֹלא ָמֹסֶרת ִהיא ְּבֶיְדֶכם, ֹלא ִּבְדָבִרים ֲאִני ְמַׁשֵּגר ָלֶכם, ֹלא ְּבֵעִדים ֲאִני ֵמִעיד ֲעֵליֶכם, ֶאָּלא ַאֶּתם ְרִאיֶתם.
 

 ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִמְצַרִים – ַעל ַּכָּמה ֲעֵברֹות ָהיּו ַחָּיִבין ִלי ֹקֶדם ֶׁשִּנְזַּדְּוגּו ָלֶכם, ְוֹלא ִנְפַרְעִּתי ֵמֶהם ֶאָּלא ַעל ֶיְדֶכם.
 

 ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם – ֶזה יֹום ֶׁשָּבאּו ִיְׂשָרֵאל ְלַרַעְמֵסס, ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻפָּזִרין ְּבָכל ֶאֶרץ ֹּגֶׁשן, ּוְלָׁשָעה ַקָּלה, ְּכֶׁשָּבאּו ִלַּסע ְוָלֵצאת, ִנְקְּבצּו ֻּכָּלם
 ְלַרַעְמֵסס. ְואּוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם "ָוֶאָּׂשא" – ְּכמֹו "ָוַאִּסיַע ֶאְתֶכם", "ְוַנֵּטיִלית ָיְתכֹון", ִּתֵּקן ֶאת ַהָּדָבר ֶּדֶרְך ָּכבֹוד ְלַמְעָלה.

 
 ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים – ְּכֶנֶׁשר ַהּנֹוֵׂשא ּגֹוָזָליו ַעל ְּכָנָפיו. ֶׁשָּכל ְׁשָאר ָהעֹופֹות נֹוְתִנים ֶאת ְּבֵניֶהם ֵּבין ַרְגֵליֶהם, ְלִפי ֶׁשִּמְתָיְרִאין ֵמעֹוף ַאֵחר ֶׁשּפֹוֵרַח
 ַעל ַּגֵּביֶהם; ֲאָבל ַהֶּנֶׁשר ַהֶּזה – ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ֶאָּלא ִמן ָהָאָדם, ֶׁשָּמא ִיְזֹרק ּבֹו ֵחץ, ְלִפי ֶׁשֵאין עֹוף ַאֵחר ּפֹוֵרַח ַעל ַּגָּביו. ְלָכְך נֹוְתנֹו ַעל ְּכָנָפיו,

 אֹוֵמר: מּוָטב ִיָּכֵנס ַהֵחץ ִּבי ְוֹלא ִּבְבִני. ַאף ֲאִני ָעִׂשיִתי ֵּכן, "וִַּיַּסע ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים" ְוגֹוֵמר (שמות יד,יט), "וַָּיֹבא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים" ְוגֹוֵמר
 (שם,כ); ְוָהיּו ִמְצִרים זֹוְרִקים ִחִּצים ְוַאְבֵני ַּבִּליְסְטָראֹות, ְוֶהָעָנן ְמַקְּבָלם.

 
 ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי – ְּכַתְרּגּומֹו [ְוָקֵריִבית ָיְתכֹון ְלפּוְלָחִני].

 
 (ה) ְוַעָּתה – ִאם ַעָּתה ְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם, ֶיֱעַרב ָלֶכם ִמָּכאן ְוֵאיָלְך, ֶׁשָּכל ַהְתָחלֹות ָקׁשֹות.

 
 ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי – ֶׁשֶאְכֹרת ִעָּמֶכם ַעל ְׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה.

 ְסֻגָּלה – אֹוָצר ָחִביב, ְּכמֹו "ּוְסֻגַּלת ְמָלִכים": ְּכִלי ָיָקר ַוֲאָבִנים טֹובֹות ֶׁשַהְּמָלִכים ּגֹוְנִזים אֹוָתם; ָּכְך ַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ְסֻגָּלה ִמְּׁשָאר ֻאּמֹות. ְוֹלא
 ֹּתאְמרּו: ַאֶּתם ְלַבְּדֶכם ֶׁשִּלי ְוֵאין ִלי ֲאֵחִרים ִעָּמֶכם, ּוַמה ֵּיׁש ִלי עֹוד ֶׁשְּתֵהא ִחַּבְתֶכם ִנֶּכֶרת? ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ, ְוֵהם ְּבֵעיַני ּוְלָפַני ִלְכלּום.

 (ו) ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים – ָׂשִרים, ְּכָמה ְּדַאת ָאַמר: "ּוְבֵני ָדִוד ֹּכֲהִנים ָהיּו" (שמ"ב ח,יח).
 ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים – ֹלא ָּפחֹות ְוֹלא יֹוֵתר.

 
 12] זבחים קט״ז .

  כשניתנה תורה לישראל
  היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו

) 
 -קול השם בכח ..בהדר ..שובר ארזים..)

 
  וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכליהן

  ואמרו שירה
  שנאמר ובהיכלו כולו אומר כבוד

 
  נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע

  ואמרו לו
 מה קול ההמון אשר שמענו ?

 שמא מבול בא לעולם ?
 (ה' למבול ישב)

 
 אמר להם :

 וישב ה' מלך לעולם !
  כבר נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולם

  -אמרו לו מבול של מים אינו מביא
 אבל מבול של אש מביא ?

 (שנא' כי באש ה' נשפט)
  

  אמר להן כבר נשבע שאינו משחית כל בשר
 ומה קול ההמון הזה ששמענו ?

 
  אמר להם

  חמדה טובה יש לו בבית גנזיו
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  שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם נברא העולם

  וביקש ליתנה לבניו
 שנאמר ה' עוז לעמו יתן !

  מיד פתחו כולם ואמרו
 ה' יברך את עמו בשלום !

  שאלה :
 למה ניתנה התורה בתנאים כאלו ?

 תשובת הרב מבריסק :
 להיות מוכנים לנסיונות ולקיים את התורה למרות כל הקשיים

 ושום דבר לא יבלבל אותנו
 
 

 13) ּוֹמֶׁשה ָעָלה, ֶאל-ָהֱאֹלִהים; וִַּיְקָרא ֵאָליו ְיהָוה, ִמן-ָהָהר ֵלאֹמר...
 פירוש נפלא מהאור החיים הקדוש  (פרק יט-ג)

 
  ומשה עלה וגו'.

 -צריך לדעת : למה עלה משה קודם שיקרא לו ה' ?
 

 -עוד צריך לדעת :
 לאיזה מקום עלה, אם להר היה לו לומר ״אל ההר״ בפירוש ?

 
 עוד יש לדקדק : למה אמר הכתוב אל ״האלהים״ ולא אמר אל ״ה' כמו שגמר אומר -״ויקרא אליו ה' ?

 
  אכן כוונת הכתוב היא

 להיות שקדם ה' ואמר למשה בסנה (לעיל ג' י''ב) בהוציאך את העם תעבדון את ״האלהים״ על ההר הזה, הוא מראהו כי שם הוא
  מקום קבלת התורה,

 
 אשר על כן בהגיעו שמה עשה משה משפט עבד נאמן , וקדם ועלה אל ההר , ולא הוצרך להזכיר ההר כיון שהזכירו בסמוך, דכתיב

  ״נגד ההר״ ועליו חוזר אומרו
  ומשה עלה,

 
  ואומרו ״אל האלהים״ הוא טעם עלייתו

 כי מה שייכות בעליה זו ?
 

  לזה אמר ״אל האלהים״ שקדם אצלו מהבורא ״תעבדון את האלהים על ההר הזה״
 

  לזה אם היה מתעכב עד שיקרא ה' אליו , יראה התרשלות ומיעוט חשק בדבר
  לזה תיכף קדם והכין עצמו ועלה,

 וזולת מה שקדם לו במאמר ה' תעבדון את האלהים לא היה עולה אל ההר.
 

 ויקרא אליו ה'. פירוש כשקדם הוא ועלה תכף קרא לו ה'. ויש לך לדעת כי בחינת הקדושה לא תקדים אלא למזמין אותה ומעיר על
 הדבר והוא מאמרם ז''ל (זהר ח''ג צ''ב) באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא, והוא סוד אומרו (בראשית ב ו) ואד יעלה מן הארץ

 והשקה מלמעלה את כל פני האדמה, וירמוז באומרו ויקרא לשון יקר וגדולה עשה ה' למשה על הכנתו וזריזותו בדבר:
 
 

 14] פירוש הכתב סופר על
 ״וישמע יתרו״

 
 שבת שלום ומבורך
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