פרשת משפטים  -שקלים התש"פ

"כי הַ ּתוֹרה כוֹ ֶל ֶלתֹ ,כל הַ ּטוֹבוֹת ֶשבעוֹלם" (א')
וֶהיֵה ָשם ,וְ אֶ ְתנָה לְ ָך אֶ ת לֻחֹּת הָ אֶ בֶ ן
א" .וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹּוָה אֶ ל מ ֶֹּשהֲ ,עלֵה אֵ לַי הָ הָ ָרה ְ
וְ הַ תו ָֹּרה וְ הַ ִּמ ְצוָ ה ,אֲ ֶשר כָתַ בְ ִּתי לְ ה ֹּורֹּתָ ם .וַ י ָָקם מ ֶֹּשה וִּ יהוֹּשֻ עַ ְמ ָש ְרת ֹּו ,וַ יַעַ ל מ ֶֹּשה אֶ ל
ֹלהים .וְ אֶ ל הַ זְ ֵקנִּים ָאמַ רְ ,שבּו לָנּו בָ זֶ ה עַ ד אֲ ֶשר נָשּוב אֲ לֵיכֶם ,וְ ִּהנֵה ַאהֲ רֹּן
הַ ר הָ אֱ ִּ
וְ חּור עִּ מָ כֶםִּ ,מי בַ עַ ל ְדבָ ִּרים יִּ גַש אֲ לֵהֶ ם .וַ יַעַ ל מ ֶֹּשה אֶ ל הָ הָ ר ,וַיְ כַס הֶ עָ נָן אֶ ת הָ הָ ר.
יִּשכֹּן כְ בוֹּד יְה ֹּוָה עַ ל הַ ר ִּסינַי ,וַ יְ כַסֵ הּו הֶ עָ נָן ֵש ֶשת י ִָּמים ,וַיִּ ְק ָרא אֶ ל מ ֶֹּשה בַ יוֹּם
וַ ְ
יִּש ָראֵ ל.
א ֶכלֶת בְ רֹּאש הָ הָ ר ,לְ עֵ ינֵי בְ נֵי ְ
הַ ְשבִּ יעִּ י ִּמתוְֹּך הֶ עָ נָןּ .ומַ ְראֵ ה כְ בוֹּד יְ הֹּוָ ה ,כְ אֵ ש ֹּ
ַארבָ עִּ ים
ַארבָ עִּ ים יוֹּם וְ ְ
וַ ָיבֹּא מ ֶֹּשה בְ תוְֹּך הֶ עָ נָן ,וַ יַעַ ל אֶ ל הָ הָ ר ,וַיְ ִּהי מ ֶֹּשה בָ הָ ר ְ -
לָיְ לָה"( ,שמות ,כד' ,יב'  -יח').

ב.

במסכת סוטה (ב' ע"א) ,למדנו:

"אמר רב יהודה אמר רב ,ארבעים יום קודם יצירת הולד ,בת קול יוצאת ואומרת,
בת פלוני לפלוני".
ובמסכת יבמות (סט' ע"ב) ,מצינו:
שעד ארבעים יום מתחילת העיבור ,נחשב העובר כמים בעלמא,
ורק לסוף ארבעים יום ,נשלמת יצירתו ,ונחשב ליצור חי.
וממילא:
דברי רב יהודה בגמרא סוטה (הנ"ל)" ,ארבעים יום קודם יצירת הולד" ,היינו -
ארבעים יום הראשונים לתחילת העיבור -
שבאותה העת ,טרם נשלמה יצירת הולד ,ואז מכריז הקב"ה" ,בת פלוני לפלוני".

ג.

ובמסכת נדה (טז' ע"ב) ,מצינו:

"מלאך הממונה על ההריון ,לילה שמו,
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ונוטל טפה ,ומעמידה לפני הקב''ה,
ואומר לפניו ,רבש''ע ,טפה זו ,מה תהא עליה -
גבור או חלש ,חכם או טיפש ,עשיר או עני".
ומצינו במדרש (תנחומא ,פרשת פקודי ,אות ג'):
ָאדם לְ ַשמֵ ש עִּ ם ִּא ְשתוֹּ ,רוֹּמֵ ז הַ ָקדוֹּש בָ רּוְך הּוא לַמַ לְ אָ ְך הַ ְממֻ נָה עַ ל
" בְ ָשעָ ה ֶשבָ א ָ
ּושמ ֹּו לָיְ לָה,
הַ הֵ ָריוֹּןְ ,
ָאדם ִּמזֶ ַרע פְ ל ֹּונִּי,
וְ הַ ָקדוֹּש בָ רּוְך הּוא אוֹּמֵ ר ל ֹּוַ ,דעֶ ,שזּו הַ לַיְ לָה נוֹּצָ ר ָ
ַדע לְ ָך ,וְ ִּה ָשמֵ ר בְ ז ֹּו הַ ִּטפָ ה ,וְ טֹּל אוֹּתָ ּה בְ כַפְ ָךּ ,וזְ ֵרה אוֹּתָ ּה בַ ג ֶֹּרן לִּ ְשֹלש מֵ אוֹּת וְ ִּש ִּשים
וַ חֲ ִּמ ָשה חֲ ל ִָּקים.
וְ הּוא עו ֶֹּשה ל ֹּו כֵן.
ּומביאּה ל ְּפנֵי מי ֶשָאמַ ר וְּ היה העוֹלם,
מיד נוֹטֵ ל בְּ ידוְֹּ ,
וְּ אוֹמֵ ר לְּ פניו ,עשיתי כְּ כֹל אֲ ֶשר צּויתני ,וְּ טפה זוֹ מַ ה ְּּתהֵ א נגְּ זר עלֶיה.
מיד הַ קדוֹש ברּוְך הּוא ּגוֹזֵר עַ ל הַ ּטפה מַ ה יְּ הֵ א בְּ סוֹפּה -
אם זכר אם נְּ ֵקבה ,אם חַ לש אוֹ גבוֹר ,אם עני אם עשיר ,אם קצר אוֹ ָארוְֹך ,אם
ְּמכֹער אוֹ נאֶ ה ,אם עבֶ ה אוֹ דַ ק ,אם בזּוי אוֹ גַס.
וְּ כֵן ּגוֹזֵר עַ ל כל קוֹרוֹתיו.
אֲ בָ ל ִּאם צַ ִּדיק ִּאם ָר ָשעֹ ,לא,
ָאדם בִּ לְ בָ דֶ .שנֶאֱ מַ ר (דברים ,ל'  -טו')ְ ' ,ראֵ ה נָתַ ִּתי
אֶ לָא הַ ָדבָ ר הַ הּוא נו ְֹּתנ ֹּו בְ יָד ֹּו ֶשל ָ
לְ פָ נֶיָך הַ יוֹּם אֶ ת הַ חַ יִּ ים וְ אֶ ת הַ טוֹּב ,וְ אֶ ת הַ מָ וֶת וְ אֶ ת הָ ָרע'.
ִּמיָד רוֹּמֵ ז הַ ָקדוֹּש בָ רּוְך הּוא לַמַ לְ אָ ְך הַ ְממֻ נֶה עַ ל הָ רּוחוֹּת ,וְ אוֹּמֵ ר ל ֹּו ,הָ בֵ א לִּ י רּוחַ
פְ ל ֹּונִּי ֶשהּוא בְ גַן עֵ ֶדן ֶ -ש ְשמ ֹּו פְ ל ֹּונִּי וְ תָ אֳ ר ֹּו כְָך וְ כְָך.
לְּ פי ֶשכל הרּוחוֹת ֶשעֲתידין לְּ הב ְּראוֹת כֻּלן ,הֵ ן נבְּ ראוֹת ,מיוֹם ֶשברא העוֹלם עַ ד
ֶשיכְּ לֶה כל העוֹלם ,הֵ ם ְּמזֻּמנין בבְּ נֵי ָאדם,
ִּדכְ ִּתיב (קהלת ,ו'  -י')' ,מַ ה ֶשהָ יָה כְ בָ ר נ ְִּק ָרא ְשמ ֹּו'.
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ִּמ ָיד ה ֹּולְֵך הַ מַ לְ אָ ְךּ ,ומֵ בִּ יא אֶ ת הָ רּוחַ לִּ פְ נֵי הַ ָקדוֹּש בָ רּוְך הּוא.
ּומ ְש ַתחֲ וָ ה לִּ פְ נֵי מֶ לְֶך מַ לְ כֵי הַ ְמלָכִּ ים הַ ָקדוֹּש בָ רּוְך הּוא.
ּוכְ ֶשהָ רּוחַ בָ ָאהִּ ,מיָד כו ַֹּרעַ ת ִּ
אוֹתּה שעה אוֹמֵ ר הַ קדוֹש ברּוְך הּוא לרּוחַ  ,הכנְּ סי בְּ טפה זוֹ ֶשבְּ יַד ְּפלוֹני.
יתי ָדר ִּמיוֹּם
פָ תַ ח הָ רּוחַ פִּ יו ,וְ אוֹּמֵ ר לְ פָ נָיוִּ ,רבוֹּנ ֹּו ֶשל ע ֹּולָםַ ,די לִּ י הָ ע ֹּולָם ֶשהָ יִּ ִּ
ּוטהו ָֹּרה ,וַאֲ נִּי
ֶשבְ ָראתָ נִּי .לָמָ ה ְרצ ֹּונְָך לְ הַ כְ נִּיסֵ נִּי בְ ִּטפָ ה ז ֹּו ְסרּוחָ הֶ ,שאֲ נִּי ְקדו ָֹּשה ְ
זּורה ִּמגִּ זְ ַרת כְ בו ֶֹּדָך.
גְ ָ
מיד אוֹמֵ ר הַ קדוֹש ברּוְך הּוא לַנְּ שמה ,עוֹלם ֶשאֲ ני מַ כְּ ניסֵ ְך בוֹ ,יפֶ ה יְּ הֵ א לְך ממַ ה
ֶשהיית דרה בוֹּ ,ובְּ שעה ֶשיְּ צַ ְּרּתיְךֹ ,לא יְּ צַ ְּרּתיְך אֶ לא לְּ טפה זוֹ.
מיד מַ כְּ ניסוֹ הַ קדוֹש ברּוְך הּוא לְּ שם בְּ עַ ל כ ְּרחוֹ.
וְּ ַאחַ ר כְך חוֹזֵר הַ מַ לְּ אְך ּומַ כְּ ניס הרּוחַ לְּ תוְֹך ְּמעֵ י אמוֹ.
ּומז ְַּמנין לוֹ ְּשנֵי מַ לְּ ָאכים ,וְּ שו ְֹּמרין אוֹתוֹ ֶשֹּלא יֵצֵ א משם וְּ ֶשֹּלא יפֹל" וכו'.
ְּ

ד.

ידועים ומפורסמים דברי רבותינו ז"ל (פסחים ,קיח' ע"א):

"אמר רב שיזבי משמיה דרבי אלעזר בן עזריה ,קשין מזונותיו של אדם כקריעת
ים סוף,
דכתיב (תהילים ,קלו'  -כה')' ,נתן לחם לכל בשר' .וסמיך ליה (שם ,פסוק יג'),
'לגזר ים סוף לגזרים' ".
וכמו כן ,דברי רבותינו ז"ל (סוטה ,ב' ע"א):
"אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן ,וקשין לזווגן כקריעת ים סוף,
שנאמר (תהילים ,סח'  -ז')' ,א-להים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים
בכושרות' ".
וביאר בזה רבינו המהר"ל זיע"א : 1

 1בחידושי אגדות למסכת סוטה.
ובבאר הגולה ,הבאר הרביעית.
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דהנה ,בדרך הַ טֶ בַ ע ֶשטָ בַ ע הקב"ה בבריאה ,המים מחוברים זה בזה ,ואי אפשר
להפריד טיפה מחברתה.
והנה ,בדרך הַ טֶ בַ ע ֶשטָ בַ ע הקב"ה בבריאה ,האיש והאשה ,אינם מחוברים זה לזה,
כיוון ,שלכל אחד מהם ,טבעים אחרים,
וממילא ,אין אפשרות לאחדם ולחברם ,זה לזה.
וכשם שקריעת ים סוף ,היתה דבר חדש ,שאינו נמצא בטבע הבריאה,
והוא ,להפריד טיפת מים מחברתה.
כך הוא החיבור ,שבין איש לאשתו.
וכעין מה שמצינו בדברי רבותינו ז"ל (בראשית רבה ,פרשה סח' ,ד'):
ָאמ ָרה ל ֹּו ,לְ כַמָ ה י ִָּמים בָ ָרא הַ ָקדוֹּש
"מַ ְטר ֹּונָהָ ,שאֲ לָה אֶ ת ַרבִּ י יוֹּסֵ י בַ ר חֲ לַפְ ָתאְ .
בָ רּוְך הּוא אֶ ת ע ֹּולָמ ֹּוָ .אמַ ר לָּה ,לְ ֵש ֶשת י ִָּמים ...
ָאמרה לוֹ ,מַ ה הּוא עו ֶֹשה מֵ אוֹתּה שעה וְּ עַ ד עַ כְּ שו -
ְּ
ּומ ַזּוֵג זּוּוגים ,בּתוֹ ֶשל ְּפלוֹני ל ְּפלוֹני ,א ְּשּתוֹ ֶשל
ָאמַ ר לּה ,הַ קדוֹש ברּוְך הּוא יו ֵֹשב ְּ
ְּפלוֹני ל ְּפלוֹני ,ממוֹנוֹ ֶשל ְּפלוֹני ל ְּפלוֹני.
ָאמ ָרה לֵיּה ,וְ ָדא הּוא אֻ מָ נּותֵ יּהַ ,אף אֲ נִּי יְ כ ֹּולָה ַלעֲשוֹּת כֵן ,כַמָ ה עֲבָ ִּדים כַמָ ה ְשפָ חוֹּת
ְ
יֵש לִּ י ,לְ ָשעָ ה ַקלָה אֲ נִּי יְ כ ֹּולָה לְ זַ ּוְ גָן.
ָאמַ ר לָּהִּ ,אם ַקלָה ִּהיא בְ עֵ ינַיִּ ְךָ ,ק ָשה ִּהיא לִּ פְ נֵי הַ ָקדוֹּש בָ רּוְך הּוא כִּ ְק ִּריעַ ת יַם סּוף.
הָ לְַך ל ֹּו ַרבִּ י יוֹּסֵ י בַ ר חֲ לַפְ ָתא.
ידה אוֹּתָ ן שּורוֹּת שּורוֹּת,
מֶ ה עָ ְשתָ ה ,נ ְָטלָה אֶ לֶף עֲבָ ִּדים וְ אֶ לֶף ְשפָ חוֹּת וְ הֶ ע ֱִּמ ָ
ָאמ ָרה ,פְ לַן יִּ סַ ב לִּ פְ ל ֹּונִּיתּ ,ופְ ל ֹּונִּית ִּתסַ ב לִּ פְ ל ֹּונִּי ,וְ זִּ ּוְ גָה אוֹּתָ ן בְ לַיְ לָה ַאחַ ת.
ְ
ירא.
לְ מָ חָ ר ,אֲ תוֹּן לְ גַבָ ּהֵ ,דין מוֹּחֵ יּה פְ ִּציעָ אֵ ,דין עֵ ינ ֹּו ְש ִּמיטָ אֵ ,דין ַרגְ לֵיּה ְתבִּ ָ
ָאמ ָרה לְ הוֹּן ,מַ ה לְ כוֹּןָ ,דא אֲ מָ ָרה לֵית  -אֲ נָא בָ עֵ י לְ ֵדין ,וְ ֵדין אֲ מַ ר  -לֵית אֲ נָא בָ עֵ י
ְ
לְ ָדא.
מיד שלְּ חה ,וְּ הֵ ביָאה אֶ ת ַרבי יוֹסֵ י בַ ר חֲ ל ְַּפּתא,
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ּומשֻּ בַ חַ ת ,יפֶ ה ָאמַ ְּרּת.
ָאמרה לוֹ ,לֵית אֱ לוֹּהַ כֶאֱ להֲ כוֹן ,אֱ מֶ ת היא ּתו ַֹר ְּתכוֹן ,נָאה ְּ
ְּ
ָאמַ רֹ ,לא כְך ָאמַ ְּרּתי לְך ,אם ַקלה היא בְּ עֵ ינַיְך  -קשה היא ל ְּפנֵי הַ קדוֹש ברּוְך הּוא,
כ ְּקריעַ ת יַם סּוף" ,וכו'.
ועל פי זה ,אפשר:
שסיבת הדבר ,שקשין מזונותיו של האדם כקריאת ים סוף,
מחמת ,שבדרך הטבע ,נוצר האדם ,רק לעמל תורה ,ולא לעמל מלאכה,
ולאחר קלקול החטא של אדם הראשון ,גזר עליו הקב"ה (בראשית ,ג'  -יט'),
"בְּ זֵעַ ת אַ פֶ יָך ּתֹאכַ ל לֶחֶ ם",
וממילא ,מזונותיו ,אינם כדרך הַ ֶּטבַ ע ֶשּטבַ ע הקב"ה בבריאה,
ולפיכך ,קשה הדבר ,שכן ,אינו בטבע.

ה.

ובעניין זה ,מרגלא בפומיה של אאמו"ר שליט"א:

כידוע ,שבכל דבר ודבר שבבריאה ,יש צירוף ושיתוף של הקב"ה עם האדם,
כיוון ,שהקב"ה נתן חכמה לאדם ,שיקח דבר דומם כל שהוא ,ויעבד אותו,
עד שיביאנו "לגמר המלאכה".
ברם ,הדברים היחידים שבהם אין לאדם שיתוף עם מעשיו של הקב"ה ,הם :מים,
זיווג ,ופרנסה,
וכאשר יתבאר להלן:
"מים"  -הם דבר היורד ישירות מן השמים,
ואין בהם כלל וכלל את שיתוף האדם.
"זיווג"  -הוא חכמה א-לוקית שאין כדוגמתה,
שכן" ,כשם שפרצופיהם שונים ,כך דעותיהם שונות",
וגם כאשר יחשוב האדם שבת פלוני לפלוני ,יראה בעיניו שאינו כן -
וכפי שמצינו במדרש הנ"ל ,שאצל רבי יוסי בן חלפתא.
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"פרנסה"  -אף על פי שחושב האדם שהוא המביא את הפרנסה לו ולאנשי ביתו,
מכל מקום ,אין עבודתו ,אלא ,השתדלות,
שכן ,כשהאדם סומך על מעשיו ,מיד מראהו הקב"ה  2מי הזן ומפרנס את העולם.
ברם ,בין לביאורו הנפלא של רבינו המהר"ל זיע"א ,ובין לביאור הנפלא של
ו.
אאמו"ר שליט"א,
עדיין יש מקום גדול ,לעיין בלשונות הנ"ל ,שכתבו רבותינו ז"ל:
"קשין מזונותיו של אדם ,כקריעת ים סוף",
"וקשין לזווגן כקריעת ים סוף".
וכי יש מושג של "קושי" ,לפני הקב"ה,
וכמו כן ,וכי היה להקב"ה "קושי" ,לקרוע לעם ישראל את הים.
והנה ,מצינו במסכת נדה (ל' ע"ב):

 2וכהמעשה המובא במסכת שבת (קיט' ע"א):
"יוסף מוקיר שבי ,הוה ההוא נכרי בשבבותיה ,דהוה נפישי נכסיה טובא.
אמרי ליה כלדאי ,כולהו נכסי ,יוסף מוקר שבי  -אכיל להו.
אזל זבנינהו לכולהו ניכסי ,זבן בהו מרגניתא ,אותבה בסייניה,
בהדי דקא עבר מברא ,אפרחיה זיקא ,שדייה במיא ,בלעיה כוורא.
אסקוה ,אייתוה אפניא דמעלי שבתא.
אמרי ,מאן זבין כי השתא,
אמרי להו ,זילו אמטיוהו לגבי יוסף מוקר שבי ,דרגיל דזבין.
אמטיוה ניהליה ,זבניה.
קרעיה ,אשכח ביה מרגניתא ,זבניה בתליסר עיליתא דדינרי דדהבא.
פגע ביה ההוא סבא ,אמר ,מאן דיזיף שבתא  -פרעיה שבתא".
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"דרש רבי שמלאי ,למה הולד דומה במעי אמו  -לפנקס שמקופל ומונח ,ידיו על
שתי צדעיו ,שתי אציליו על ב' ארכובותיו ,וב' עקביו על ב' עגבותיו ,וראשו מונח לו
בין ברכיו ,ופיו סתום וטבורו פתוח ...
ונר דלוק לו על ראשו ...
ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו .שנאמר (ישעיה ,מה'  -כג')' ,כי לי תכרע כל
ברך ,תשבע כל לשון' ".
וביאר בזה רבינו המהר"ל זיע"א : 3
שטעם הדבר שהתינוק נמצא במצב כזה ,הוא ,שבשעה שמונח התינוק במצב של
פנקס ,הרי הוא "כנקודה אחת",
ודבר שאינו "מתפשט  -מתרחב" ,הרי הוא דבר רוחני,
אך דבר שהוא "מתפשט  -מתרחב" ,הוא דבר שאינו רוחני.
ומשום כך ,אין היצר הרע נכנס בגוף האדם ,אלא רק בשעה שנולד.
ומשום כך ,אוכל התינוק ממה שאמו אוכלת -
שכן ,אוכל זה ,הוא דבר מובחר ,דבר "שאין בו פסולת" ,כי האם שהיא כבר
"גשמית" [שכן היא נמצאת בעולם] ,מוציאה בעבורו את הפסולת.
ולפיכך" ,נר דלוק לו על ראשו" -
כי באותה עת ,אין הנשמה נמצאת בגופו ,אלא ,מ"על ראשו" ,שאז הנשמה נמצאת
בקדושתה.
ולכן ,משביעין אותו בשעה שיוצא מבטן אמו שיקיים את כל התורה -
דהיינו ,שבאותה העת משביעים אותו שיהיה צדיק ולא רשע,
כי "כל שבועה ,היא ,הדביקות בשמו",
ירא ,אֹּת ֹּו תַ ֲעבֹּד,
וראיה לזה ,ממאמר הכתוב (דברים ,י'  -כ')" ,אֶ ת יְ הֹּוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך ִּת ָ
ּוב ֹּו ִּת ְדבָ קּ ,ובִּ ְשמ ֹּו ִּת ָשבֵ עַ " -
 3בחידושי אגדות ,עמ' קנח'.
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ותירגם בזה אונקלוס:
"ּובִּ ְשמֵ ּה ְת ַקיַם" ,כלומר ,שלא יסור האדם מדרכו של הקב"ה.

ז.

ולדבריו הקדושים ,אפשר:

שלעולם ,אין להקב"ה  -קושי  -כלל וכלל לתת לאדם את זיווגו,
שכן (סוטה ,ב' ע"א)" ,אמר רב יהודה אמר רב ,ארבעים יום קודם יצירת הולד,
בת קול יוצאת ואומרת ,בת פלוני לפלוני",
ברם ,מכיוון שאין האדם עומד בשבועה שנשבע בשעת יציאתו לאויר העולם -
כבר אינו יכול לקבל את הזיווג שזיווג לו הקב"ה קודם היולדו -
משום שכבר אינו ראוי לה.
וכמו כן ,אפשר לומר כך לעניין הפרנסה,
שכן ,מצינו בגמרא (קידושין ,פב' ע"ב):
"תניא ,ר''ש בן אלעזר אומר ,מימי לא ראיתי  -צבי קייץ ,וארי סבל ,ושועל חנוני.
והם מתפרנסים שלא בצער,
והם לא נבראו ,אלא לשמשני,
ואני נבראתי ,לשמש את קוני.
מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני  -מתפרנסים שלא בצער,
ואני שנבראתי לשמש את קוני ,אינו דין שאתפרנס שלא בצער -
אלא ,שהרעותי את מעשי ,וקיפחתי את פרנסתי".
והיינו ,שמחמת שלא עמדנו בשבועתינו ,והרענו את מעשינו -
קשה להקב"ה לפרנסינו ,מחמת שאין אנו ראויים לזה.
והוא הדין ,לעניין קריעת ים סוף עצמה -
שכל זמן שלא הגיעו עם ישראל לשעת קריעת ים סוף -
לא באו לכלל השלימות הנרצית,
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וזה הוא "הקושי"  -להקב"ה ,מחמת שאינם ראויים לזה.
ואפשר:
שלפיכך ,עלה משה רע"ה ,לַמָ ר ֹּום ,ארבעים יום וארבעים לילה,
כי אע"פ ,שהיה משה רע"ה קדוש מרחם ,ולא רק שלא קלקל את מעשיו ,אלא,
שהשביחם עוד ועוד,
מכל מקום ,היות והוא היה השליח והצינור ,להורות ,ולצוות ,לעם ישראל את
חוקותיו ומצוותיו של הקב"ה,
והיות ,והיו עם ישראל ,משוקעים ומזוהמים ב-מט' שערי טומאה,
היה צריך משה רע"ה ,לעשות את עצמו ,כבְּ ריה חדשה ,אשר לה  -שורש נשמות
עם ישראל כולם,
וזמן יצירת הולד ,ב ְּריה חדשה ,הוא ,ארבעים יום.
והנה ,כמה פסוקים קודם לעניין עליית משה רע"ה לַמָ ר ֹּום ,אמרה התורה
הקדושה (בפרשתן .כד'  -יג')" ,וַ י ָָקם מ ֶֹּשה וִּ יהוֹּשֻ עַ ְמ ָש ְרת ֹּו ,וַ יַעַ ל מ ֶֹּשה אֶ ל הַ ר
ֹלהים",
הָ אֱ ִּ
וכתב בזה רש"י הקדוש ,וז"ל:
"אומר אני ,שהיה התלמיד מלוה לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר ,שאינו רשאי
לילך משם והלאה,
ומשם ויעל משה לבדו אל הר האלהים,
ויהושע נטה שם אהלו ,ונתעכב שם כל ארבעים יום",
ובטעם הנהגתו של יהושע בן נון ,נראה לבאר:
דמכיוון ,שהיה ממשיכו של משה רע"ה ,בהנהגתם של כלל ישראל ,ובהכנסתם
לארץ ישראל,
הוצרך אף הוא ,לעשות מעשה ,המראה יצירת ולד ,בכדי שיגרום לכל עם ישראל
להמשיך בהנהגה של בְּ ריה חדשה.
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ח .על הפסוק (שיר השירים ,ח'  -ז')" ,מַ יִּם ַרבִּ ים ֹלא יּוכְ לּו לְ כַבוֹּת אֶ ת הָ ַאהֲ בָ ה,
יִּש ְטפּוהָ ִּ ,אם יִּ ֵתן ִּאיש אֶ ת כָל הוֹּן בֵ ית ֹּו בָ ַאהֲ בָ ה ,בוֹּז יָבּוזּו ל ֹּו",
ּונְהָ רוֹּת ֹלא ְ
הביאו רבותינו ז"ל (שיר השירים רבה ,פרשה ח' ,ז') ,כדלהלן:
" ַרבִּ י יוֹּחָ נָן ,הֲ וָ ה ְמטַ יֵל וְ סָ לֵיק ִּמ ְטבֶ ְריָה לְ ִּצפו ִֹּּרין,
וַ הֲ וָה ַרבִּ י ִּחיָא בַ ר אַ בָ א ,סָ מֵ ְך לֵיּה , 4
ידי וְ זַ בִּ ינ ְֵתיּה בְ גִּ ין
ְמטוֹּן חַ ד בֵ ית חַ ְקלָא ָ , 5אמַ ר ַרבִּ י יוֹּחָ נָן ,הָ ֵדין בֵ ית חַ ְקלָא הֲ וַ ת ִּד ִּ
ִּמלְ עֵ י בְ או ַֹּריְ תָ א . 6
ידי הֲ וָ ה וְ זַ בִּ ינ ְֵתיּה בְ גִּ ין ִּמלְ עֵ י
ְמטוֹּן חַ ד בֵ ית כ ֶֶרם  , 7וְ ָאמַ ר ַרבִּ י יוֹּחָ נָן ,הָ ֵדין בֵ ית כ ֶֶרם ִּד ִּ
בְ או ַֹּריְתָ א . 8
ְמטוֹּן חַ ד בֵ ית זֵ יתָ א  , 9וְ ָאמַ ר כְ מ ֹּו כֵן,
ָש ֵרי ַ 10רבִּ י ִּחיָא בַ ר אַ בָ א בָ כֵי,
אֲ מַ ר לֵיּה ,מָ ה אַ ְת בָ כֵי,
אֲ מַ ר לֵיּה ,בָ כֵי אֲ נָא ְדלָא ְשבַ ְק ְת לְ ִּסיבּותֵ יְך כְ לּום . 11
יתיֶ ,שמָ כ ְַר ִּתי ָדבָ ר ֶשנ ִַּתן לְ ִּש ָשה י ִָּמים.
ָאמַ ר ל ֹּוִּ ,חיָא בְ נִּיּ ,ונ ְַקלָה ז ֹּו בְ עֵ ינֶיָך מַ ה ֶשעָ ִּש ִּ
ֶשנֶאֱ מַ ר (שמות ,כ'  -יא')' ,כִּ י ֵש ֶשת י ִָּמים עָ ָשה ה' ' -

 4היה רבי חייא בר אבא ,נסמך ונשען עליו.
 5עברו דרך שדה.
6

שדה זו ,היתה בעברה שלי ,ומכרתיה ,בכדי לעסוק בתורה.

 7עברו דרך כרם.
 8כרם זו ,היתה בעברה שלי ,ומכרתיה ,בכדי לעסוק בתורה.
 9עברו דרך עצי זית.
 10הפסיק רבי חייא בר אבא ,להישען ולהיסמך על רבי יוחנן.
11

אני בוכה ,על כך ,שלא השארת כלום ,לפרנסתך ,בעת זקנותך.
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יְהי ָשם עִּ ם ה'
ַארבָ עִּ ים יוֹּםֶ .שנֶאֱ מַ ר (שמות ,לד'  -כח')' ,וַ ִּ
אֲ בָ ל הַ תו ָֹּרה ,נ ְִּתנָה לְ ְ
ַארבָ עִּ ים יוֹּם'.
ַארבָ עִּ ים יוֹּם'ּ .וכְ ִּתיב (דברים ,ט'  -ט')' ,וָ אֵ ֵשב בָ הָ ר ְ
ְ
כַד ְדמַ ְך ַ 12רבִּ י יוֹּחָ נָן ,היה דוֹרוֹ קו ֵֹרא עליו  -אם י ֵּתן איש אֶ ת כל הוֹן בֵ יתוֹ ,בַאהֲ בה
ֶשָאהַ ב ַרבי יוֹחנן אֶ ת הַ ּתוֹרה ,בוֹז יבּוזּו לוֹ".
ובמעשה זה ,צריך ביאור:
מפני מה ,הוכיח רבי יוחנן ,שהתורה חשובה מכל ,ממה ֶשנ ְִּת ָנה התורה לארבעים
יום,
והלא ,התורה הקדושה היא תכלית הבריאה ,וממנה ברא הקב"ה את עולמו,
וכפי שמצינו  , 13שהקב"ה "אסתכל באורייתא ,וברא עלמא",
יתי יוֹּמָ ם וָ לָיְ לָה,
והוא פירוש הפסוק (ירמיה ,לג'  -כה')" ,כֹּה ָאמַ ר יְ הֹּוָהִּ ,אם ֹלא בְ ִּר ִּ
ָארץ ֹלא ָש ְמ ִּתי" -
חֻ קוֹּת ָשמַ יִּם וָ ֶ
שכן ,כל עצמותה של בריאת העולם ,עומדת ומושתתת על התורה הקדושה,
באופןֶ ,שמֵ דבר זה עצמו ,היה צריך להוכיח רבי יוחנן את דבריו.
והנה ,במסכת תענית (כא' ע"א) מצינו:
"אילפא  14ור' יוחנן ,הוו גרסי באורייתא ,דחיקא להו מילתא טובא,
אמרי ,ניקום וניזיל וניעבד עיסקא  . 15ונקיים בנפשין (דברים ,טו'  -ד')' ,אפס כי
לא יהיה בך אביון'.
אזלו ,אותבי תותי גודא רעיעא  , 16הוו קא כרכי ריפתא , 17
 12כאשר נפטר.
 13זוה"ק ,פרשת תרומה ,דף קסא' ע"א.
14

ב"עיון יעקב" כתב ,דמכיוון שהיה אילפא גדול בתורה מרבי יוחנן ,הוזכר לפניו.

 15נלך ונעשה עסק ,לצורך פרנסתינו.
 16הלכו ,וישבו תחת כותל רעוע.
 17אכלו פת.
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אתו תרי מלאכי השרת  , 18שמעיה רבי יוחנן ,דאמר חד לחבריה ,נישדי עלייהו
האי גודא ונקטלינהו  - 19שמניחין חיי עולם הבא ,ועוסקין בחיי שעה,
אמר ליה אידך ,שבקינהו ,דאיכא בהו חד  -דקיימא ליה שעתא , 20
רבי יוחנן  -שמע ,אילפא  -לא שמע,
אמר ליה ר' יוחנן לאילפא ,שמע מר מידי  . 21אמר ליה ,לא.
אמר ,מדשמעי אנא ,ואילפא לא שמע .שמע מינה ,לדידי קיימא לי שעתא.
אמר ליה רבי יוחנן ,איהדר  , 22ואוקי בנפשאי (דברים ,טו'  -יא')' ,כי לא יחדל
אביון מקרב הארץ'.
ר' יוחנן ,הדר .אילפא ,לא הדר.
עד דאתא אילפא ,מליך רבי יוחנן ." 23
ולהמבואר בדברינו ,אפשר:
שסיבת הדבר ,שרבי יוחנן ויתר על כל ממונו ונכסיו ,למען התורה הקדושה,
מחמת ,שלצורך קבלת התורה ,צריך האדם להעשות לבְּ ריה חדשה,
ּובְּ ריה חדשה ,אין לה מאום משלה.
ולפיכך ,הביא רבי יוחנן ראיה לדבריו ,שהתורה חשובה מכל ,ממה ֶשנ ְּּתנה
התורה לארבעים יום ,בדווקא,
כי כשם שעל ידי כך ,נעשה משה רע"ה ,שורש תורה שבכתב,

 18הגיעו לשם ,שתי מלאכי השרת.
 19נזרוק עליהם ,את אותו הכותל ,ונהרגם.
 20נעזבם ,משום שאחד מהם ,עתידה לעמוד לו שעה.
 21האם שמעת דבר מה.
22

אני חוזר בי ,ממה שרציתי לעשות עסקה .ואני ישוב חזרה ,לבית תלמודי.

23

עד שחזר אילפא מעסקיו ,נעשה רבי יוחנן לראש ישיבה.
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כך נעשה רבי יוחנן ,שורש תורה שבע"פ  -בחלק של ה"תלמוד ירושלמי" ,וזכה
לחבר את ה"תלמוד ירושלמי".
ולפיכך ,במעשה של רבי יוחנן ואילפא ,רבי יוחנן שמע ,ואילפא לא שמע,
כי כיוון שרבי יוחנן ,עשה עצמו לבְּ ריה חדשה ,לא היו לו פגמים וחוצצים
בשמיעת אותה בת קול.

ט.

על הפסוק הנאמר בעניין הקורבנות של חג השבועות (במדבר ,כח'  -ל'):

" ְשעִּ יר עִּ זִּ ים אֶ חָ ד ,לְ כַפֵ ר ֲעלֵיכֶם",
עמדו רבותינו ז"ל (תלמוד ירושלמי ,מסכת ראש השנה ,פ"ד ה"ח) ,מפני מה ,בכל
קורבנות המועדים ,נאמר ,על אותו הַ ָשעִּ יר "חַ טָ את" ,ובחג השבועות לא,
וביארו רבותינו" ,אמר להן הקדוש ברוך הוא ,מכיון שקיבלתם עליכם עול תורה,
מעלה אני עליכם ,כאילו לא חטאתם מימיכם".
ולהמבואר בדברינו ,אפשר:
שמחמת ,שעלה משה רע"ה לַמרוֹם ,ארבעים יום כנגד יצירת הולד,
ועל ידי כך ,זכו כל עם ישראל לְּ הֵ הפֵ ְך לבְּ ריה חדשה,
וזה ,באמצעות קבלת התורה הקדושה,
ממילא ,נעשו ,כאילו לא חטאו מימיהם.
והנה ,הלוחות שבידינו ,וקבלת התורה שאנו מקבלים בכל שנה ושנה  -בחג
השבועות,
הם מאותם לוחות האחרונות ,אשר הארבעים יום שלהם ,היו מר"ח אלול ועד יום
הכפורים , 24
 24בפרקי דרבי אליעזר (פרק מו') ,מצינו כדלהלן:
"רבי יהושע בן קרחא אומר ,ארבעים יום עשה משה בהר ...
ולאחר ארבעים יום ,לקח את הלוחות ,וירד אל המחנה בשבעה עשר בתמוז  -ושבר את הלוחות ,והרג
את חוטאי ישראל,
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ולפיכך ,באותם הימים ,יש לאדם כוחות מיוחדים ,להפוך את עצמו לִּ בְ ִּר ָיה חדשה.

י.

והוא הלימוד ,שמלמדינו משה רע"ה:

"בְ ִּר ָיה חדשה" ,הוא התכלית הנרצית להי"ת,
"בְ ִּר ָיה חדשה" ,היא החזרת הנשמה לעתיד לבוא ,בשלימותה,
"בְ ִּר ָיה חדשה" ,היא כמיהתו של דוד הע"ה .באומרו (תהילים ,נא'  -יב')" ,לֵב
ֹלהים ,וְ רּוחַ נָכוֹּן חַ ֵדש בְ ִּק ְרבִּ י".
טָ ה ֹּור בְ ָרא לִּ י אֱ ִּ
כי היצר הרע ,מנסה לזהם נשמותיהם של ישראל,
ולהחזירם אל הקב"ה ,בבוא העת ,שלא כתכלית בריאתם.
ותפקידו של האדם,
לזכך ,למרק ,לטהר ,ולחדש ,את נשמתו בכל עת.
וכשהאדם עושה זאת,
הוא זוכה ללמוד תורה בטהרתה,
ועשה ארבעים יום במחנה ,עד ששרף את העגל ,וכתתו כעפר הארץ ,והכרית ע"ז מישראל ,והתקין כל
שבט ושבט במקומו.
ובר"ח אלול ,אמר לו הקב"ה ' -עלה אלי ההרה' ,והעבירו שופר במחנה ,שהרי משה עלה להר שלא יטעו
עוד אחר ע"ז,
והקב"ה נתעלה באותו השופר  ...וכן התקינו חכמים שיהיו תוקעים בשופר בראש חדש אלול בכל שנה
ושנה".
ויעויין מש"כ רבינו הטור (או"ח ,סי' תקפא' ,ס"א) ,וז"ל:
"תניא בפרקי ר"א ,בר"ח אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה אלי ההרה ,שאז עלה לקבל לוחות
אחרונות והעבירו שופר במחנה ...
לכן התקינו חז"ל ,שיהו תוקעין בר"ח אלול בכל שנה ושנה ,וכל החדש ,כדי להזהיר ישראל שיעשו
תשובה ...
וכן נוהגין באשכנז ,לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפלה.
ויש מי שמרבין לומר סליחות ותחנונים מ-ר"ח אלול".
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מוחו וליבו ,נעשים כמעיין המתגבר ,וכנהר שאינו פוסק.
ואף,
זוכה לכל הטובות שבעולם ,ברוח ובגשם,
"כִּ י הַ תו ָֹּרה כ ֹּו ֶללֶת ,כֹּל הַ טוֹּבוֹּת ֶשבָ ע ֹּולָם".
יתן הי"ת ,שנזכה להשגות אלו ,אמן.
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