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 "פ התש  שקלים -משפטים פרשת 

 

עוֹל  ת ַהּטוֹבוֹ ל כֹ ת, כוֶֹללֶ ה ַהּתוֹר  י כ  "  )א'( "םֶשב 

ֶשה ֶאל ְיהָֹּוה ַויֹּאֶמר" .א   ָהֶאֶבן  לֻחֹּת ֶאת ְלָך ְוֶאְתָנה ,ָשם ֶוְהֵיה ָהָהָרה ֵאַלי ֲעֵלה ,מֹּ

ָרה ְצָוה ְוַהתוֹּ י ֲאֶשר ,ְוַהמִּ רָֹּתם ָכַתְבתִּ ֶשה ַוָיָקם .ְלהוֹּ ֻשעַ  מֹּ יהוֹּ ֶשה ַוַיַעל  ,ְמָשְרתוֹּ  וִּ   ֶאל  מֹּ

ים ַהר ים ְוֶאל .ָהֱאֹלהִּ ֵנה ,ֲאֵליֶכם ָנשּוב ֲאֶשר ַעד ָבֶזה ָלנּו ְשבּו ,ָאַמר ַהְזֵקנִּ ן  ְוהִּ   ַאֲהרֹּ

ָמֶכם ְוחּור י ,עִּ ים ַבַעל מִּ ַגש ְדָברִּ ֶשה ַוַיַעל  .ֲאֵלֶהם יִּ   . ָהָהר  ֶאת ֶהָעָנן ַוְיַכס ,ָהָהר ֶאל מֹּ

ְשכֹּן ה ְכבוֹּד ַויִּ יַני ַהר ַעל ְיהוָֹּ ים ֵשֶשת ֶהָעָנן ַוְיַכֵסהּו  ,סִּ ְקָרא ,ָימִּ ֶשה ֶאל ַויִּ   ַביוֹּם  מֹּ

י יעִּ תוְֹּך ַהְשבִּ ֶכֶלת ְכֵאש ,ְיהָֹּוה ְכבוֹּד ּוַמְרֵאה .ֶהָעָנן מִּ ְשָרֵאל ְבֵני ְלֵעיֵני ,ָהָהר ְברֹּאש אֹּ   . יִּ

ֶשה ַוָיבֹּא  י ,ָהָהר ֶאל ַוַיַעל ,ֶהָעָנן ְבתוְֹּך מֹּ ֶשה ַוְיהִּ ים - ָבָהר מֹּ ים  יוֹּם ַאְרָבעִּ   ְוַאְרָבעִּ

 '(. חי -' יב כד', ", )שמות,ָלְיָלה

 במסכת סוטה )ב' ע"א(, למדנו:  .ב

  , בת קול יוצאת ואומרת  ,ארבעים יום קודם יצירת הולד ,אמר רב יהודה אמר רב "

 ". 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: 

 -"ארבעים יום קודם יצירת הולד", היינו דברי רב יהודה בגמרא סוטה )הנ"ל(, 

 -ארבעים יום הראשונים לתחילת העיבור 

 ה, "בת פלוני לפלוני". שבאותה העת, טרם נשלמה יצירת הולד, ואז מכריז הקב"

 ובמסכת נדה )טז' ע"ב(, מצינו: .ג

   ,לילה שמו ,מלאך הממונה על ההריון"
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   ,ומעמידה לפני הקב''ה  ,ונוטל טפה

 -מה תהא עליה  ,טפה זו ,רבש''ע ,ואומר לפניו

 ". עשיר או עני  ,חכם או טיפש ,גבור או חלש

 מדרש )תנחומא, פרשת פקודי, אות ג'(: ומצינו ב 

ֵמז ַהָקדוֹּש ָברּוְך הּוא ַלַמְלָאְך ַהְמֻמָנה ַעל  " , רוֹּ ְשתוֹּ ם אִּ ְבָשָעה ֶשָבא ָאָדם ְלַשֵמש עִּ

ן, ּוְשמוֹּ ָלְיָלה    ,ַהֵהָריוֹּ

ֵמר לוֹּ ְוַהָקדוֹּש ָבר  י,   ,ַדע ,ּוְך הּוא אוֹּ נִּ ֶזַרע ְפלוֹּ  ֶשזּו ַהַלְיָלה נוָֹּצר ָאָדם מִּ

ָפה ,ַדע ְלָך ָשֵמר ְבזוֹּ ַהטִּ ים   , ְוטֹּל אוָֹּתּה ְבַכְפָך ,ְוהִּ שִּ ְשֹלש ֵמאוֹּת ְושִּ ֶרן לִּ ּוְזֵרה אוָֹּתּה ַבגֹּ

ים.   ָשה ֲחָלקִּ  ַוֲחמִּ

 ְוהּוא עוֶֹּשה לוֹּ ֵכן.  

דוֹ  י  ד נוֵֹטל בְּ י  עוֹל ם,  ,מ  י ה ה  ה  י ֶשָאַמר וְּ ֵני מ  פְּ ּה ל  יא  ב   ּומְּ

ה זוֹ ַמה ּתְּ  פ  ט  י, וְּ נ  ית  ּו  ֹכל ֲאֶשר צ  י כְּ ית  ש  יו, ע  נ  פ  אוֵֹמר לְּ .  וְּ ֶליה  ר ע  ז  גְּ  ֵהא נ 

ּה  סוֹפ  ֵהא בְּ ה ַמה יְּ פ  רּוְך הּוא ּגוֵֹזר ַעל ַהּט  דוֹש ב  ד ַהק  י   -מ 

ם   ר אוֹ ָארוְֹך, א  צ  ם ק  יר, א  ש  ם ע  י א  נ  ם ע  בוֹר, א  ם ַחל ש אוֹ ג  ה, א  ֵקב  ם נְּ ר א  כ  ם ז  א 

זּוי אוֹ ַגס.   ם ב  ֶבה אוֹ ַדק, א  ם ע  ר אוֹ נ ֶאה, א  ֹכע   מְּ

יו.  ל קוֹרוֹת  ֵכן ּגוֵֹזר ַעל כ   וְּ

ם ָרָשע, ֹלא,   יק אִּ ם ַצדִּ  ֲאָבל אִּ

ְלָבד ְתנוֹּ ְבָידוֹּ ֶשל ָאָדם בִּ י  '  טו'(, -)דברים, ל'  ֶשֶנֱאַמר .ֶאָלא ַהָדָבר ַההּוא נוֹּ ְרֵאה ָנַתתִּ

ים ְוֶאת ַהטוֹּב, ְוֶאת ַהָמֶות ְוֶאת ָהָרע   '.ְלָפֶניָך ַהיוֹּם ֶאת ַהַחיִּ

ֵמז ַהָקדוֹּש ָברּוְך הּוא ַלַמְלָאְך ַהְמֻמֶנה ַעל ָהרּוחוֹּת ָיד רוֹּ ֵמר לוֹּ  , מִּ י רּוַח   , ְואוֹּ ָהֵבא לִּ

י ֶשהּוא ְבַגן ֵעֶדן נִּ י ְותָ  - ְפלוֹּ נִּ  ֳארוֹּ ָכְך ְוָכְך. ֶשְשמוֹּ ְפלוֹּ

ן ל  אוֹת כֻּ רְּ ב  ה  ין לְּ יד  רּוחוֹת ֶשֲעת  ל ה  י ֶשכ  פ  אוֹת ,לְּ ר  בְּ עוֹל ם ַעד   ,ֵהן נ  א ה  ר  יוֹם ֶשב  מ 

ם,   ֵני ָאד  בְּ ין ב  נ  זֻּמ  עוֹל ם, ֵהם מְּ ל ה  ֶלה כ  כְּ  ֶשי 

יב ְכתִּ ְקָרא ְשמוֹּ ' י'(, -)קהלת, ו'   דִּ   '. ַמה ֶשָהָיה ְכָבר נִּ
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יָ  ֵלְך ַהַמְלָאְךמִּ ְפֵני ַהָקדוֹּש ָברּוְך הּוא.    ,ד הוֹּ יא ֶאת ָהרּוַח לִּ  ּוֵמבִּ

ים ַהָקדוֹּש ָברּוְך הּוא.   ְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלכִּ ְשַתֲחָוה לִּ ַרַעת ּומִּ ָיד כוֹּ ּוְכֶשָהרּוַח ָבָאה, מִּ

רּוְך הּוא ל רּוַח, ה   דוֹש ב  ה אוֵֹמר ַהק  ע  ּה ש  י.  אוֹת  לוֹנ  ַיד פְּ ה זוֹ ֶשבְּ פ  ט  י בְּ ס  נְּ  כ 

יו יוֹּם   ,ָפַתח ָהרּוַח פִּ י ָדר מִּ יתִּ ָלם ֶשָהיִּ י ָהעוֹּ ָלם, ַדי לִּ נוֹּ ֶשל עוֹּ בוֹּ ֵמר ְלָפָניו, רִּ ְואוֹּ

י ְקדוָֹּשה ּוְטהוָֹּרה, ַואֲ  ָפה זוֹּ ְסרּוָחה, ֶשֲאנִּ י ְבטִּ יֵסנִּ ְנָך ְלַהְכנִּ י. ָלָמה ְרצוֹּ י  ֶשְבָראָתנִּ נִּ

ֶדָך.   ְזַרת ְכבוֹּ גִּ  ְגזּוָרה מִּ

ַמה   ֵהא ל ְך מ  יֵסְך בוֹ, י ֶפה יְּ נ  י ַמכְּ ה, עוֹל ם ֶשֲאנ  מ  ש  רּוְך הּוא ַלנְּ דוֹש ב  ד אוֵֹמר ַהק  י  מ 

יְך ּת  ַצרְּ ה ֶשיְּ ע  ש  ה בוֹ, ּובְּ ר  ית ד  י  ה זוֹ.   ,ֶשה  פ  ט  יְך ֶאל א לְּ ּת  ַצרְּ  ֹלא יְּ

יסוֹ  נ  ד ַמכְּ י  חוֹ.  מ  רְּ ַעל כ  ם בְּ ש  רּוְך הּוא לְּ דוֹש ב    ַהק 

מוֹ.  ֵעי א  תוְֹך מְּ רּוַח לְּ יס ה  נ  ְך ּוַמכְּ א  ְך חוֵֹזר ַהַמלְּ ַאַחר כ   וְּ

ים ָאכ  ֵני ַמלְּ ין לוֹ שְּ נ  ַזמְּ ֹפל, ּומְּ ֶשֹּלא י  ם וְּ ש  ין אוֹתוֹ ֶשֹּלא ֵיֵצא מ  ר  שוֹמְּ  " וכו'. וְּ

   :(א" ע' קיח, פסחים) ל" זרבותינו  דברי  מפורסמיםידועים ו .ד

  כקריעת  אדם  של  מזונותיו  קשין, עזריה בן אלעזר דרבי  משמיה  שיזבי רב אמר"

 , סוף ים

'(,  יג  פסוק , שם) ליה  וסמיך  '.בשר לכל  לחם נתן ' '(, כה -' קלו, תהילים) דכתיב 

 ".  '  לגזרים סוף ים  לגזר'

   :(א" ע' ב , סוטה) רבותינו ז"ל, דברי  כן וכמו 

 ,  סוף ים  כקריעת לזווגן וקשין, יוחנן'  ר אמר חנה  בר  בר רבה אמר"

  אסירים  מוציא ביתה יחידים  מושיב להים-א ''(, ז -' סח, תהילים) שנאמר

 ". ' בכושרות

 : 1וביאר בזה רבינו המהר"ל זיע"א  

 

 בחידושי אגדות למסכת סוטה. 1

 ובבאר הגולה, הבאר הרביעית.
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, ואי אפשר  מחוברים זה בזה המים, בבריאה ע הקב"ה ֶשָטבַ ע ַהֶטבַ דהנה, בדרך 

 להפריד טיפה מחברתה. 

 האיש והאשה, אינם מחוברים זה לזה,  ע הקב"ה בבריאה,ֶשָטבַ ע ַהֶטבַ בדרך  והנה,

 ים אחרים, כיוון, שלכל אחד מהם, טבע

 וממילא, אין אפשרות לאחדם ולחברם, זה לזה. 

 דבר חדש, שאינו נמצא בטבע הבריאה,  וכשם שקריעת ים סוף, היתה

 והוא, להפריד טיפת מים מחברתה. 

 . כך הוא החיבור, שבין איש לאשתו

   :'(ד', סח  פרשה, רבה בראשית)  וכעין מה שמצינו בדברי רבותינו ז"ל 

ָנה" י ֶאת ָשֲאָלה ,ַמְטרוֹּ ֵסי ַרבִּ ים ְלַכָמה ,לוֹּ  ָאְמָרה .ֲחַלְפָתא ַבר יוֹּ   ַהָקדוֹּש  ָבָרא ָימִּ

ָלמוֹּ  ֶאת  הּוא  ָברּוְך ים ְלֵשֶשת  ,ָלּה ָאַמר .עוֹּ  ...   ָימִּ

ה ר  ּה עוֶֹשה  הּוא ַמה ,לוֹ   ָאמְּ ה ֵמאוֹת  ע  ַעד ש  ו וְּ ש     -  ַעכְּ

דוֹש ,ל ּה ָאַמר רּוְך ַהק  ַזֵּוג יוֵֹשב הּוא ב  ים ּומְּ ּוּוג  ּתוֹ , ז  י ֶשל ב  לוֹנ  י פְּ לוֹנ  פְּ ּתוֹ , ל  שְּ   ֶשל  א 

י לוֹנ  י פְּ לוֹנ  פְּ מוֹנוֹ , ל  י  ֶשל מ  לוֹנ  י פְּ לוֹנ  פְּ  .  ל 

י ַאף, ֻאָמנּוֵתיּה הּוא ְוָדא, ֵליּה ָאְמָרה ים ַכָמה, ֵכן ַלֲעשוֹּת ְיכוָֹּלה ֲאנִּ   ְשָפחוֹּת  ַכָמה ֲעָבדִּ

י ֵיש י ַקָלה ְלָשָעה,  לִּ ָלה  ֲאנִּ  .  ְלַזְּוָגן  ְיכוֹּ

ם, ָלּה ָאַמר יא   ַקָלה אִּ ְך הִּ יא ָקָשה, ְבֵעיַניִּ ְפֵני  הִּ יַעת הּוא ָברּוְך ַהָקדוֹּש  לִּ ְקרִּ  .  סּוף ַים כִּ

י לוֹּ  ָהַלְך ֵסי  ַרבִּ  .  ֲחַלְפָתא  ַבר יוֹּ

ים  ֶאֶלף ָנְטָלה , ָעְשָתה ֶמה יָדה ְשָפחוֹּת ְוֶאֶלף ֲעָבדִּ ָתן ְוֶהֱעמִּ  ,  שּורוֹּת  שּורוֹּת אוֹּ

ַסב   ְפַלן ,ָאְמָרה ית יִּ נִּ ְפלוֹּ ית , לִּ נִּ ַסב ּוְפלוֹּ י תִּ נִּ ְפלוֹּ ְּוָגה, לִּ ָתן  ְוזִּ  .  ַאַחת  ְבַלְיָלה אוֹּ

ן ,ְלָמָחר ֵחיּה  ֵדין , ְלַגָבּה ֲאתוֹּ יָעא מוֹּ יָטא ֵעינוֹּ  ֵדין, ְפצִּ יָרא ַרְגֵליּה  ֵדין, ְשמִּ  .  ְתבִּ

ן ָאְמָרה ן ַמה ,ְלהוֹּ   ָבֵעי  ֲאָנא ֵלית - ֲאַמר ְוֵדין, ְלֵדין ָבֵעי  ֲאָנא - ֵלית ֲאָמָרה ָדא, ְלכוֹּ

 .  ְלָדא

ד י  ה מ  ח  לְּ יָאה ,ש  ֵהב  י  ֶאת  וְּ א ַבר  יוֵֹסי ַרב  ּת   ,  ֲחַלפְּ
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ה ר  יא ֱאֶמת, ֶכֱאל ֲהכוֹן ֱאלוֹּהַ   ֵלית ,לוֹ   ָאמְּ כוֹן  ה  ַבַחת נ ָאה ,ּתוַֹרתְּ שֻּ ּת    י ֶפה ,ּומְּ  . ָאַמרְּ

ְך ֹלא , ָאַמר י  כ  ּת  ם, ל ְך ָאַמרְּ יא  ַקל ה  א  ְך ה  ֵעיַני  ה - בְּ ש  יא ק  ֵני ה  פְּ דוֹש  ל  רּוְך ַהק    ,הּוא ב 

יַעת ר  קְּ  '. וכו", סּוף ַים  כ 

 :ועל פי זה, אפשר

 ים סוף, שסיבת הדבר, שקשין מזונותיו של האדם כקריאת 

 לעמל תורה, ולא לעמל מלאכה, מחמת, שבדרך הטבע, נוצר האדם, רק  

יט'(,   -ולאחר קלקול החטא של אדם הראשון, גזר עליו הקב"ה )בראשית, ג' 

ֵזַעת"  ,ם"ֶלחֶ  ֹּתאַכל ַאֶפיָך בְּ

בַ ע ַהֶּטבַ וממילא, מזונותיו, אינם כדרך   ע הקב"ה בבריאה,ֶשּט 

 ולפיכך, קשה הדבר, שכן, אינו בטבע. 

  : א"שליט ר"אאמו גלא בפומיה של מר ,זהעניין וב .ה

  ,האדם עם  ה"הקב  של  ושיתוף צירוף יש, שבבריאה  ודבר  דבר בכל ש ,כידוע

 , אותו ויעבד  ,שהוא כל דומם דבר שיקח, לאדם חכמה  נתן  ה" שהקב, כיוון

 ".  המלאכה לגמר "  ונ שיביא עד

, מים :הם, ה"הקב  של וי מעש עם שיתוףלאדם  אין שבהם היחידים הדברים, ברם

 ,  ופרנסה ,זיווג

 : להלןאשר יתבאר וכ

 ,  השמים מן ישירות  היורד דבר הם -"  מים"

 . האדם שיתוף   את וכלל כלל  בהם ואין

 ,  כדוגמתה שאין לוקית -א חכמה הוא   -" זיווג"

   ,"שונות דעותיהם כך, שונים  שפרצופיהם  כשם, "כןש

 -  כן שאינו  בעיניו   יראה, לפלוני פלוני שבת  האדם  יחשוב כאשר  וגם

 וכפי שמצינו במדרש הנ"ל, שאצל רבי יוסי בן חלפתא. 
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 ,  ביתו ולאנשי  לו  הפרנסה את המביא  שהוא האדם שחושב פי על  אף -"  פרנסה"

   ,השתדלות ,אלא  ,עבודתו  אין, מקום מכל

 . העולם  את  ומפרנס  הזן  מי 2  ה"הקב   מראהו מיד , מעשיו  על סומך כשהאדם, כןש

של נפלא ה לביאור ובין  רבינו המהר"ל זיע"א,בין לביאורו הנפלא של ברם,  .ו

 ,  אאמו"ר שליט"א

 ז"ל:רבותינו שכתבו  ,לעיין בלשונות הנ"ל  ,עדיין יש מקום גדול

  ",סוף ים  כקריעת ,אדם של מזונותיו קשין"

 ."סוף ים  כקריעת לזווגן וקשין"

 לפני הקב"ה,  ,וכי יש מושג של "קושי"

 לקרוע לעם ישראל את הים. "קושי", , וכי היה להקב"הןכ וכמו

   :(ב"ע ' ל) נדה  במסכתוהנה, מצינו 

 
  :)קיט' ע"א( מסכת שבתוכהמעשה המובא ב 2

 "יוסף מוקיר שבי, הוה ההוא נכרי בשבבותיה, דהוה נפישי נכסיה טובא. 

 אכיל להו.  - יוסף מוקר שבי ,אמרי ליה כלדאי, כולהו נכסי

  ,אזל זבנינהו לכולהו ניכסי, זבן בהו מרגניתא, אותבה בסייניה

 אפרחיה זיקא, שדייה במיא, בלעיה כוורא.  ,בהדי דקא עבר מברא

 אייתוה אפניא דמעלי שבתא.  ,אסקוה

  ,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. 

 ".פרעיה שבתא -פגע ביה ההוא סבא, אמר, מאן דיזיף שבתא 
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  על  ידיו, ומונח  שמקופל לפנקס - אמו במעי דומה הולד למה , שמלאי רבי  דרש"

  לו  מונח וראשו, עגבותיו' ב על עקביו' וב, ארכובותיו' ב על אציליו שתי, צדעיו שתי

 ...   פתוח  וטבורו  סתום ופיו, ברכיו בין

 ...   ראשו  על  לו דלוק ונר

  כל  תכרע  לי  כי ''(, כג -' מה, ישעיה) שנאמר  .אותו שמשביעין עד  משם  יוצא ואינו 

 ". ' לשון  כל  תשבע ,ברך

 : 3  א"זיע  ל" המהר  רבינו  בזה וביאר 

  של  במצב התינוק שמונח שבשעה, הוא ,כזה במצב נמצא שהתינוק הדבר  שטעם

 ",  אחת כנקודה " הוא הרי ,  פנקס

 ,  רוחני  דבר הוא הרי ,"מתרחב  - מתפשט" שאינו ודבר

 .  רוחני שאינו דבר  הוא  ,"מתרחב -  מתפשט"  שהוא דבר אך

 .  שנולד בשעה רק אלא , האדם  בגוף נכנס הרע  היצר  אין, כך ומשום

 - אוכלת  שאמו ממה התינוק   אוכל, כך ומשום

  כבר  שהיא האם כי ", פסולת  בו שאין" דבר, מובחר דבר הוא ,זה אוכל כן,ש

 . הפסולת  את  בעבורו הא מוצי ,[בעולם נמצאת  היא שכן" ]גשמית "

 -"  ראשו  על לו  דלוק  נר, " ולפיכך

  נמצאת  הנשמה שאז ,"ראשו על"מ  ,אלא, בגופו נמצאת הנשמה אין ,עת באותה כי

 . בקדושתה

 - התורה  כל את שיקיים  אמו מבטן שיוצא  בשעה אותו משביעין, ולכן

 ,  רשע ולא צדיק שיהיה אותו  משביעים העת  שבאותה, דהיינו

 ", בשמו הדביקות ,היא ,שבועה כל" כי

יָרא ֱאֹלֶהיָך ְיהָֹּוה ֶאת'(, " כ -' י, דברים) הכתוב ממאמר, לזה וראיה ,  ַתֲעבֹּד אֹּתוֹּ , תִּ

ְדָבק  ּובוֹּ  ְשמוֹּ ,  תִּ ָשֵבעַ  ּובִּ  -" תִּ

 
 דושי אגדות, עמ' קנח'.בחי 3
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   :אונקלוס בזה  ותירגם

ְשֵמּה"  . ה"הקב  של מדרכו   האדם  יסור שלא, כלומר ,"ְתַקַים ּובִּ

 :אפשר,  הקדושים  ולדבריו .ז

 , זיווגו את לאדם  לתת  וכלל כלל -  קושי  - ה" הקבעולם, אין ל של

,  הולד יצירת קודם יום ארבעים, רב  אמר יהודה רב אמר(, " א" ע' ב, סוטה) כןש

 ", לפלוני  פלוני בת,  ואומרת  יוצאת קול בת

 - העולם לאויר יציאתו בשעת שנשבע   בשבועה עומד האדם  שאין מכיוון, ברם

 - היולדו קודם  ה" הקב לו שזיווג הזיווג  את  לקבל יכול אינו כבר

 .לה ראוי אינו  שכבר משום

 , הפרנסה לעניין  כך לומר  אפשר,  כן וכמו 

   :(ב"ע ' פב, קידושין) בגמרא  מצינו , כןש

   .חנוני ושועל ,סבל וארי , קייץ צבי - ראיתי לא מימי , אומר אלעזר   בן ש ''ר, תניא"

   ,בצער שלא מתפרנסים והם

 ,  לשמשני  אלא  ,נבראו לא והם

 . קוני  את  לשמש ,נבראתי ואני

 ,  בצער שלא מתפרנסים   - לשמשני אלא   נבראו שלא אלו מה

 - בצער שלא שאתפרנס דין  אינו ,קוני את  לשמש שנבראתי ואני

 ." פרנסתי את וקיפחתי  ,מעשי את שהרעותי ,אלא

 - מעשינו את והרענו ,בשבועתינו עמדנו שלא שמחמת, והיינו

 . לזה ראויים אנו שאין מחמת, לפרנסינו  ה"להקב קשה

 - עצמה  סוף ים קריעת לעניין ,הדין והוא

 - סוף ים  קריעת לשעת ישראל   עם הגיעו שלא   זמן שכל

 , הנרצית  שלימותה לכלל באו לא
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 .  לזה ראויים שאינםמחמת , ה"להקב -" הקושי" הוא וזה

 ואפשר: 

 , ם, ארבעים יום וארבעים לילהַלָמרוֹּ שלפיכך, עלה משה רע"ה, 

כי אע"פ, שהיה משה רע"ה קדוש מרחם, ולא רק שלא קלקל את מעשיו, אלא,  

 שהשביחם עוד ועוד,

, להורות, ולצוות, לעם ישראל את  היה השליח והצינורהוא מכל מקום, היות ו

 ,של הקב"ה חוקותיו ומצוותיו

 מט' שערי טומאה,-והיות, והיו עם ישראל, משוקעים ומזוהמים ב

י  , היה צריך משה רע"ה, לעשות את עצמו ר  בְּ שורש נשמות   -ה חדשה, אשר לה כ 

 עם ישראל כולם, 

י  זמן יצירת הולד, ו רְּ  הוא, ארבעים יום.ה חדשה, ב 

התורה  ם, אמרה ַלָמרוֹּ ה והנה, כמה פסוקים קודם לעניין עליית משה רע" 

ֶשה ַוָיָקם "  , יג'( - הקדושה )בפרשתן. כד'  ֻשעַ  מֹּ יהוֹּ ֶשה ַוַיַעל  ,ְמָשְרתוֹּ  וִּ   ַהר  ֶאל מֹּ

ים  , "ָהֱאֹלהִּ

 וכתב בזה רש"י הקדוש, וז"ל: 

לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר, שאינו רשאי   אומר אני, שהיה התלמיד מלוה"

 לילך משם והלאה,  

 ומשם ויעל משה לבדו אל הר האלהים,  

 ,"ונתעכב שם כל ארבעים יום ,ויהושע נטה שם אהלו

 ובטעם הנהגתו של יהושע בן נון, נראה לבאר: 

ממשיכו של משה רע"ה, בהנהגתם של כלל ישראל, ובהכנסתם  דמכיוון, שהיה 

 ישראל,לארץ  

יצירת ולד, בכדי שיגרום לכל עם ישראל   הוצרך אף הוא, לעשות מעשה, המראה

י  להמשיך בהנהגה של  ר      ה חדשה.בְּ
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םז'(, "  -על הפסוק )שיר השירים, ח'  .ח ים ֹלא יּוְכלּו ְלַכבוֹּת ֶאת ָהַאֲהָבה ַמיִּ   , ַרבִּ

ְשְטפּוהָ  ֵתן  ,ּוְנָהרוֹּת ֹלא יִּ ם יִּ ן ֵביתוֹּ ָבַאֲהָבה  אִּ יש ֶאת ָכל הוֹּ ז ָיבּוזּו לוֹּ  ,אִּ  ", בוֹּ

 הביאו רבותינו ז"ל )שיר השירים רבה, פרשה ח', ז'(, כדלהלן: 

י" ָחָנן  ַרבִּ ְטֶבְרָיה  ְוָסֵליק ְמַטֵיל ֲהָוה  ,יוֹּ ין  מִּ רִּ פוֹּ  ,  ְלצִּ

י ַוֲהָוה ָיא  ַרבִּ  ,   4  ֵליּה ָסֵמְך  , ַאָבא ַבר  חִּ

ן  י  ָאַמר,  5  ַחְקָלא ית בֵ  ַחד ְמטוֹּ ָחָנן ַרבִּ י ֲהַות ַחְקָלא  ֵבית ָהֵדין  , יוֹּ ידִּ יְנֵתיּה  דִּ ין  ְוַזבִּ   ְבגִּ

ְלֵעי  ַרְיָתא  מִּ  .  6  ְבאוֹּ

ן  י ְוָאַמר,  7  ֶכֶרם ֵבית ַחד ְמטוֹּ ָחָנן ַרבִּ י ֶכֶרם ֵבית ָהֵדין ,יוֹּ ידִּ יְנֵתיּה ֲהָוה דִּ ין  ְוַזבִּ ְלֵעי  ְבגִּ   מִּ

ַרְיָתא  .  8  ְבאוֹּ

ן   ,  ֵכן ְכמוֹּ  ְוָאַמר,  9  ֵזיָתא  ֵבית  ַחד ְמטוֹּ

י 10  ָשֵרי ָיא ַרבִּ  ,  ָבֵכי ַאָבא  ַבר חִּ

 ,  ָבֵכי ַאְת  ָמה ,ֵליּה ֲאַמר

יבּוֵתיְך ְשַבְקְת   ְדָלא ֲאָנא ָבֵכי ,ֵליּה ֲאַמר  .  11  ְכלּום   ְלסִּ

ָיא, לוֹּ  ָאַמר י חִּ י ַמה ְבֵעיֶניָך זוֹּ  ּוְנַקָלה , ְבנִּ יתִּ י, ֶשָעשִּ ַתן ָדָבר ֶשָמַכְרתִּ ָשה ֶשנִּ ים ְלשִּ .  ָימִּ

י' , ('יא  -' כ ,שמות) ֶשֶנֱאַמר ים ֵשֶשת  כִּ  -  ' ' ה ָעָשה ָימִּ

 
 היה רבי חייא בר אבא, נסמך ונשען עליו. 4

 עברו דרך שדה. 5

 שדה זו, היתה בעברה שלי, ומכרתיה, בכדי לעסוק בתורה. 6

 עברו דרך כרם. 7

 כרם זו, היתה בעברה שלי, ומכרתיה, בכדי לעסוק בתורה. 8

 עברו דרך עצי זית. 9

 בר אבא, להישען ולהיסמך על רבי יוחנן. הפסיק רבי חייא 10

 אני בוכה, על כך, שלא השארת כלום, לפרנסתך, בעת זקנותך. 11
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ְתָנה  , ַהתוָֹּרה ֲאָבל ים  נִּ י '  , ('כח -' לד ,שמות) ֶשֶנֱאַמר  .יוֹּם ְלַאְרָבעִּ ם  ָשם ַוְיהִּ '  ה עִּ

ים יב '.יוֹּם   ַאְרָבעִּ ים ָבָהר  ָוֵאֵשב'  ,('ט -'  ט ,דברים)  ּוְכתִּ  .  'יוֹּם ַאְרָבעִּ

י 12  ְדַמְך ַכד ָחָנן ַרבִּ י ה ,יוֹּ יו קוֵֹרא דוֹרוֹ  ה  ל  ם - ע  ֵּתן א  יש י  ל ֶאת א  ה  ,ֵביתוֹ  הוֹן כ  ַאֲהב    ב 

י ֶשָאַהב ן ַרב  נ  ה  ֶאת יוֹח   . "לוֹ  י בּוזּו בוֹז, ַהּתוֹר 

 ובמעשה זה, צריך ביאור:

ְתנָ הוכיח רבי יוחנן, שהתורה חשובה מכל, ממה מפני מה,  ה התורה לארבעים  ֶשנִּ

 יום, 

 , והלא, התורה הקדושה היא תכלית הבריאה, וממנה ברא הקב"ה את עולמו

 א, וברא עלמא", , שהקב"ה "אסתכל באוריית 13וכפי שמצינו  

ם ,ְיהָֹּוה ָאַמר כֹּהכה'(, " -הפסוק )ירמיה, לג' והוא פירוש  יתִּ  ֹלא אִּ   , ָוָלְיָלה  יוָֹּמם יְברִּ

ם ֻחקוֹּת  י ֹלא ָוָאֶרץ  ָשַמיִּ  -"  ָשְמתִּ

 עומדת ומושתתת על התורה הקדושה,שכן, כל עצמותה של בריאת העולם,  

ב  באופן,   ר זה עצמו, היה צריך להוכיח רבי יוחנן את דבריו.ֶשֵמד 

 )כא' ע"א( מצינו: והנה, במסכת תענית 

   ,טובא מילתא  להו  דחיקא , באורייתא גרסי הוו  ,יוחנן'  ור 14  אילפא"

  כי  אפס'  '(,ד -' טו ,דברים) בנפשין ונקיים . 15  עיסקא וניעבד וניזיל ניקום ,אמרי

   '.אביון  בך יהיה לא

  , 17  ריפתא  כרכי קא הוו ,  16  רעיעא  גודא תותי  אותבי ,אזלו

 
 כאשר נפטר. 12

 זוה"ק, פרשת תרומה, דף קסא' ע"א. 13

 ב"עיון יעקב" כתב, דמכיוון שהיה אילפא גדול בתורה מרבי יוחנן, הוזכר לפניו. 14

 נלך ונעשה עסק, לצורך פרנסתינו. 15

 וישבו תחת כותל רעוע. הלכו, 16

 אכלו פת. 17
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  עלייהו  נישדי ,לחבריה חד  דאמר ,יוחנן רבי  שמעיה , 18  השרת מלאכי תרי  אתו

   , שעה בחיי ועוסקין  ,הבא עולם  חיי שמניחין - 19  ונקטלינהו  גודא   האי

 , 20  שעתא ליה דקיימא - חד  בהו דאיכא ,שבקינהו ,אידך ליה אמר

   ,שמע לא -  אילפא ,שמע - יוחנן  רבי

   .לא  ,ליה  אמר . 21  מידי מר  שמע ,לאילפא  יוחנן' ר  ליה אמר

  . שעתא לי קיימא לדידי ע מינה,שמ .שמע לא ואילפא  ,אנא מדשמעי ,אמר

  יחדל לא כי' '(,יא -' טו  ,דברים) בנפשאי ואוקי , 22  איהדר ,יוחנן רבי ליה אמר

   '.הארץ מקרב אביון

   .הדר לא ,אילפא .הדר  ,יוחנן' ר

 ". 23  יוחנן  רבי  מליך   ,אילפא דאתא  עד

 ולהמבואר בדברינו, אפשר:

 על כל ממונו ונכסיו, למען התורה הקדושה, שסיבת הדבר, שרבי יוחנן ויתר

י  צריך האדם להעשות מחמת, שלצורך קבלת התורה,  ר  בְּ  ה חדשה,ל 

י   ר   ה חדשה, אין לה מאום משלה. ּובְּ

נ  הביא רבי יוחנן ראיה לדבריו, שהתורה חשובה מכל, ממה  ולפיכך, ּתְּ ה  ֶשנ 

 ,התורה לארבעים יום, בדווקא

 כי כשם שעל ידי כך, נעשה משה רע"ה, שורש תורה שבכתב, 

 
 הגיעו לשם, שתי מלאכי השרת. 18

 נזרוק עליהם, את אותו הכותל, ונהרגם. 19

 נעזבם, משום שאחד מהם, עתידה לעמוד לו שעה. 20

 האם שמעת דבר מה. 21

 אני חוזר בי, ממה שרציתי לעשות עסקה. ואני ישוב חזרה, לבית תלמודי.  22

 עד שחזר אילפא מעסקיו, נעשה רבי יוחנן לראש ישיבה. 23
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, וזכה  בחלק של ה"תלמוד ירושלמי" -כך נעשה רבי יוחנן, שורש תורה שבע"פ 

 לחבר את ה"תלמוד ירושלמי". 

 רבי יוחנן שמע, ואילפא לא שמע, ולפיכך, במעשה של רבי יוחנן ואילפא,

י  כי כיוון שרבי יוחנן, עשה עצמו  ר  בְּ   ה חדשה, לא היו לו פגמים וחוצצים ל 

 בשמיעת אותה בת קול. 

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

ים ֶאָחד" זִּ יר עִּ  ", ְלַכֵפר ֲעֵליֶכם   ,ְשעִּ

מה, בכל   עמדו רבותינו ז"ל )תלמוד ירושלמי, מסכת ראש השנה, פ"ד ה"ח(, מפני 

יקורבנות המועדים, נאמר, על אותו   , ובחג השבועות לא, ת"ַחָטאר "ַהָשעִּ

 , תורה עול עליכם שקיבלתם מכיון ,הוא ברוך הקדוש להן אמר"וביארו רבותינו, 

 ". מימיכם   חטאתם  לא כאילו  ,עליכם אני  מעלה

 ולהמבואר בדברינו, אפשר:

רוֹ שמחמת, שעלה משה רע"ה   , ארבעים יום כנגד יצירת הולד, םַלמ 

ֵפְךועל ידי כך, זכו כל עם ישראל   ֵהה  י    לְּ ר  בְּ  ה חדשה,ל 

 וזה, באמצעות קבלת התורה הקדושה, 

 ו, כאילו לא חטאו מימיהם. ממילא, נעש

בחג   - שבידינו, וקבלת התורה שאנו מקבלים בכל שנה ושנהוהנה, הלוחות 

 , השבועות

אשר הארבעים יום שלהם, היו מר"ח אלול ועד יום   הם מאותם לוחות האחרונות,

 , 24הכפורים  

 
 בפרקי דרבי אליעזר )פרק מו'(, מצינו כדלהלן: 24

 ארבעים יום עשה משה בהר ...  "רבי יהושע בן קרחא אומר,

ושבר את הלוחות, והרג  -ולאחר ארבעים יום, לקח את הלוחות, וירד אל המחנה בשבעה עשר בתמוז 

 את חוטאי ישראל, 
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יָ ולפיכך, באותם הימים, יש לאדם כוחות מיוחדים, להפוך את עצמו  ְברִּ  ה חדשה. לִּ

 והוא הלימוד, שמלמדינו משה רע"ה:  .י

יָ "  ית הנרצית להי"ת, ה חדשה", הוא התכלְברִּ

יָ "  ה, ה חדשה", היא החזרת הנשמה לעתיד לבוא, בשלימותְברִּ

יָ "   ֵלב " יב'(,  -)תהילים, נא'  ה חדשה", היא כמיהתו של דוד הע"ה. באומרוְברִּ

י ְבָרא  רָטהוֹּ  ים לִּ ן  ְורּוחַ  ,ֱאֹלהִּ י ַחֵדש ָנכוֹּ ְרבִּ  . "ְבקִּ

 מנסה לזהם נשמותיהם של ישראל,כי היצר הרע, 

 . ולהחזירם אל הקב"ה, בבוא העת, שלא כתכלית בריאתם

 ותפקידו של האדם, 

 לזכך, למרק, לטהר, ולחדש, את נשמתו בכל עת. 

 וכשהאדם עושה זאת, 

 ה, הוא זוכה ללמוד תורה בטהרת

 
ועשה ארבעים יום במחנה, עד ששרף את העגל, וכתתו כעפר הארץ, והכרית ע"ז מישראל, והתקין כל 

 שבט ושבט במקומו. 

ו שופר במחנה, שהרי משה עלה להר שלא יטעו 'עלה אלי ההרה', והעביר -ובר"ח אלול, אמר לו הקב"ה 

 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:

אלי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות  "תניא בפרקי ר"א, בר"ח אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה

 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. 

 ".ר"ח אלול-ויש מי שמרבין לומר סליחות ותחנונים מ
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 מוחו וליבו, נעשים כמעיין המתגבר, וכנהר שאינו פוסק. 

 ואף, 

 הטובות שבעולם, ברוח ובגשם, זוכה לכל  

י" ָרה  כִּ ֶלֶלת ַהתוֹּ ָלם ַהטוֹּבוֹּת  כֹּל, כוֹּ  ." ֶשָבעוֹּ

 יתן הי"ת, שנזכה להשגות אלו, אמן. 


