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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בחוקותי תשע"ה

“אם חבשתשתפ תלכש - שתהפש עמלפם חתשתה”

 השפלשח הנילא חפן: "פגעתפ שמצאתפ תאמן"
שחפן: "פחתשש תבמפם ממפ שהבכמה שלש"

כששנה בששחה חתתפאת התשכבשת: "תכלה שנה שתללשתפה"

בשבת קודש הבאה עלינו לטובה אנו קוראים בתורה פרשת בחוקותי, אשר כפי המבואר בדברי חכמינו ז"ל תיקן עזרא הסופר לישראל, 

שיקראו את הקללות שבפרשת בחוקותי לפני חג השבועות, וכן שיקראו את הקללות שבפרשת כי תבוא לפני ראש השנה: "כדי שתכלה 

השנה וקללותיה", והנה הוא מאמר הגמרא )מגילה לא:(:

"תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש 

"בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי  השנה, מאי טעמא, אמר אביי ואיתימא ריש לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה". ומקשה בגמרא: 

שתכלה שנה וקללותיה", פירוש, כדי שתכלה שנה וקללותיה לפני ראש השנה, "אלא שבתורת כהנים אטו עצרת ראש השנה היא", ומתרץ: 

"אין עצרת נמי ראש השנה היא, דתנן ובעצרת על פירות האילן".

וכתבו התוספות )שם ד"ה קללות( הטעם שאנו מפסיקים בין פרשת בחוקותי לחג השבועות עם הקריאה בפרשת במדבר, וכן אנו מפסיקים 

בין פרשת כי תבוא לראש השנה עם הקריאה בפרשת נצבים: "לפי שאנו רוצים להפסיק ולקרות שבת אחת קודם ראש השנה, בפרשה שלא 

תהא מדברת בקללות כלל, שלא להסמיך הקללות לראש השנה, ומטעם זה אנו קורין במדבר סיני קודם עצרת, כדי שלא להסמיך הקללות 

שבבחוקותי לעצרת". 

יסוד גדול, כי עצם הקריאה בפרשת התוכחות היא סגולה נפלאה שתכלה השנה וקללותיה, והביאור בזה כמו  נמצינו למדים מזה 

שכתב ה"תפארת שלמה" )פרשת כי תבוא ד"ה יש לתת טעם( בלשון קדשו:

ונשלמה פרים  )הושע יד-ג(  "יש לתת טעם בענין התוכחה, מה שאנו קוראים בעת הזאת שתכלה שנה וקללותיה, והוא כמו שאומרים 

שפתינו, שאם חס ושלום נגזר אשר לא טוב, הנה יצאנו ידי חובתינו בקריאת הדברים האלה, וממילא יתהפכו לנו כולם לברכה".

לפי זה למדנו מכאן חידוש גדול שמצוה לפרסמו בשער בת רבים, כי בשבת קודש הבאה עלינו לטובה בעת קריאת התוכחות שבפרשת 

בחוקותי, ראוי לכל אחד לכוון לקיים בכך: "ונשלמה פרים שפתינו", שאם ח"ו נגזרה עלינו אחת ממ"ט הקללות שבפרשת בחוקותי, נצא 

ידי חובת העונש על ידי הקריאה בתורה, ובזכות זה נגיע לראש השנה של חג השבועות נקיים מכל חטא ועונש.

ואת מצוותי  "אם בחוקותי תלכו  כו-ג(:  )ויקרא  יומתק להוסיף פרפרת נאה לבאר מה שפתח הקב"ה פרשתנו פרשת בחוקותי בפסוק 

"אם  יבולה ועץ השדה יתן פריו". ופירש רש"י ומקור הדבר בתורת כהנים:  ונתנה הארץ  ונתתי גשמיכם בעתם  תשמרו ועשיתם אותם, 

בחוקותי תלכו, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו, 

שתהיו עמלים בתורה".

זו לפני חג השבועות שהוא ראש השנה לפירות  ויש לומר שידע הקב"ה שעתיד עזרא הסופר לתקן לישראל, שיקראו פרשה 

האילן כדי שתכלה שנה וקללותיה, והרי חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, לכן פתח הקב"ה פרשה זו בפסוק: "אם בחוקותי תלכו" - 

שתהיו עמלים בתורה שנתן לנו הקב"ה בחג השבועות, "ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם", שתשמרו ותקיימו את מצוות התורה, 

ונתנה  "ונתתי גשמיכם בעתם  ובזכות זה מובטח לכם כי בחג השבועות שהוא ראש השנה לפירות האילן תתברכו בפירות האילן: 

הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו". 
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 מ"ט פמפ הסיפתה כנגד
מ"ט תללשת שחיתשת חבשתשתפ

שהקדים  מה  בזה,  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

זמן  לפני  הספירה  ימי  מ"ט  את  לנו  לתת  הקב"ה 

מתן תורתנו בחג השבועות, בהקדם לבאר הטעם 

שבחר הקב"ה בפרשתנו פרשת בחוקותי, להעניש 

את מי שעבר על כל התורה דוקא במ"ט קללות ]כי 

בגמרא  מבואר  תבוא  כי  שבפרשת  הקללות  צ"ח 

)מגילה לא:( כי משה "מפי עצמו אמרן", ובתוספות 

)שם( שאמרן ברוח הקודש[.

ששנינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

בינה  שערי  "חמישים  כא:(:  השנה  )ראש  בגמרא 

נבראו בעולם, וכולן ניתנו למשה חסר אחד, שנאמר 

)תהלים ח-ו( ותחסרהו מעט מאלקים". מבואר מזה 

כי אפילו משה רבינו אדון כל הנביאים, לא היה יכול 

להשיג רק מ"ט שערי בינה. והנה כבר אמר החכם 

מכל אדם )קהלת ז-יד(: "ראה גם את זה לעומת זה 

בינה  שערי  מ"ט  שיש  כמו  לכן  האלקים".  עשה 

טומאה  שערי  מ"ט  כנגדם  יש  כן  הקדושה,  מצד 

שהם כוחות הטומאה, המפתים את האדם לעבור 

על התורה הכלולה ממ"ט שערי קדושה.

פרשת  הקדוש  החיים"  ב"אור  מבואר  והנה 

אחרי מות )ויקרא טז-ז ד"ה ולקח את שני השעירים( כי 

מעוונות האדם נבראים מקטרגים המענישים את 

האדם, ובלשון קדשו:

וזה  מי"א(  פ"ד  )אבות  חסידים  במשנת  "תנן 

אחד,  סניגור  לו  קונה  אחת  מצוה  העושה  לשונו 

והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד עד כאן. 

הזוהר  דברי  פי  על  היטב  באר  הדברים  ומפורשים 

האריז"ל  פי  על  עליון  מושכל  ובהשכלת  הקדוש, 

דבר  יולד  עצמה  מהעבירה  כי  מלך,  בהיכלי  לבאי 

רע שהוא עצמו העוון שעשה ובידו נמסר עושהו, 

סד-ו(  )ישעיה  רעתך,  תיסרך  ב-יט(  )ירמיה  כאומרו 

ותמוגנו ביד עוונינו".

הקללות  מ"ט  ענין  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

שנזכרו בפרשתנו על מי שעבר על כל התורה, כי 

מאחר שהלך בעצת מ"ט כוחות הטומאה, לעבור 

זה  ידי  ועל  בינה,  על התורה שיש בה מ"ט שערי 

כוחות של מקטרגים המלמדים חובה  נוצרו מ"ט 

בידי  החוטא  את  הקב"ה  מוסר  לכן  החוטא,  על 

מ"ט כוחות הטומאה של המקטרגים הללו, והן הן 

מ"ט הקללות שנזכרו בפרשת בחוקותי המענישות 

את החוטא.

שהקדים  מה  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

הקב"ה לתת לנו את מ"ט ימי ספירת העומר לפני 

קבלת התורה בחג השבועות, על פי המבואר בזוהר 

ימי  הם  הספירה  ימי  כי  צז.(  אמור  )פרשת  הקדוש 

טהרה, שאנו מטהרים עצמנו לפני הקב"ה לקראת 

לומר  תיקנו  וכן  השבועות,  בחג  התורה  קבלת 

"רבונו של עולם,  בתפלה שאחרי ספירת העומר: 

ספירת  לספור  עבדך  משה  ידי  על  צויתנו  אתה 

העומר, כדי לטהרנו מקליפותינו ומטומאותינו".

כדי  בזה,  הכוונה  לומר  יש  האמור  ולפי 

שנטהר עצמנו במ"ט ימי הספירה ממ"ט הקללות 

שבפרשת בחוקותי, על מה שפגמנו במ"ט שערי 

בינה שבתורה. וכאשר נצרף לכך העצה הנפלאה 

לקרוא  לישראל  שתיקן  הסופר,  עזרא  של 

בבחינת:  השבועות  חג  לפני  בחוקותי  פרשת 

השנה  "שתכלה  כדי  שפתינו",  פרים  "ונשלמה 

לקבל  השבועות  לחג  להגיע  נזכה  וקללותיה", 

את התורה נקיים ומזוככים מכל סיג ופגם. הנה 

כי כן מאחר שהקריאה בפרשה זו היא בבחינת 

מה  בעתו  דבר  תורתנו,  מתן  זמן  לקראת  הכנה 

טוב לפתוח בפסוק הראשון המדבר על הצורך 

להיות עמלים בתורה.

 "אם חבשתשתפ תלכש" לעמשל
חבלת הבשתפם שחתשתה 

תלכו  בחוקותי  "אם  בחוקותי:  פרשת  בפרשתנו 

ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם 

בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו". ופירש 

רש"י ומקור הדבר בתורת כהנים: "אם בחוקותי תלכו, 

מצוותי  ואת  אומר  כשהוא  המצוות,  קיום  זה  יכול 

תשמרו הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים 

אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה".

לפרש:  אפשר  שאי  אמת  הן  כי  ביאור,  וצריך 

מנין  אך  המצוות,  קיום  על  תלכו"  בחוקותי  "אם 

למדו שהכוונה בזה: "שתהיו עמלים בתורה", הלא 

בלי  אפילו  בתורה  שנעסוק  בזה  שהכוונה  יתכן 

בענין  גדול  כלל  הידוע  פי  על  לפרש  ונראה  עמל. 

הם  "משפטים"  כי  לחוקים,  משפטים  בין  ההבדל 

"חוקים" הם מצוות שאינן  ואילו  מצוות שכליות, 

במקרא  הדבר  ומקור  האנושי,  בשכל  מובנות 

"את  יח-ד(:  )ויקרא  מות  אחרי  בפרשת  שכתוב 

משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם אני 

ה'". ופירש רש"י:

האמורים  דברים  אלו  תעשו,  משפטי  "את 

בתורה במשפט, שאילו לא נאמרו היו כדאי לאומרן. 

המלך,  גזירת  שהם  דברים  תשמרו,  חוקותי  ואת 

שיצר הרע משיב עליהם למה לנו לשומרן, ואומות 

אכילת  כגון  עליהם,  משיבין  אלילים  עובדי  העולם 

חזיר ולבישת שעטנז וטהרת מי חטאת, לכך נאמר 

אני ה' גזרתי עליכם, אי אתם רשאים להיפטר".

וקשה  תלכו",  בחוקותי  "אם  כתוב:  כאן  והנה 

למה הזכיר הקב"ה רק את החוקים שאין בהם טעם, 

ולא הזכיר גם את המשפטים שיש להם טעם: "אם 

ז"ל  חכמינו  למדו  מזה  תלכו",  ומשפטי  בחוקותי 

"אם בחוקותי תלכו" הכוונה בזה:  כי מה שכתוב: 

האדם  שיעמול  כלומר  בתורה",  עמלים  "שתהיו 

גם בחלקי התורה שהם בבחינת "חוקים", כי עדיין 

להשיגם  יזכה  העמל  ובזכות  בשכלו,  השיגם  לא 

כמו ששנינו בגמרא )מגילה ו:(: "אם יאמר לך אדם, 

יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל 

תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן". וזהו ששנינו בגמרא 

)ברכות סג:(: "מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא 

יט-יד(  )במדבר  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית  במי 

זאת התורה אדם כי ימות באהל".

"פחתשש תבמפם ממפ שהבכמה שלש"

כי  לדעת,  מישראל  אחד  לכל  ראוי  אמנם 

רק  התורה  להשגות  לזכות  אפשר  שאי  אמת  הן 

"יגעתי  בבחינת:  בתורה  והיגיעה  העמל  ידי  על 

כן  גם  צריך  העמל  עם  יחד  אבל  תאמן",  ומצאתי 

להתפלל לפני הקב"ה שישפיע לו חכמת התורה, 

כמו ששנינו בגמרא )נדה ע:( כי אנשי אלכסנדריא 

שאלו את התנא האלקי רבי יהושע בן חנניה:

"מה יעשה אדם ויחכם, אמר להן ירבה בישיבה 

וימעט בסחורה. אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם, 

שנאמר  שלו,  שהחכמה  ממי  רחמים  יבקשו  אלא 

)משלי ב-ו( כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה. תני רבי 

 ח' עצשת להשגת התשתה, האבת: "פתחה חפשפחה שפמעט חסבשתה".
השנפה: "פחתשש תבמפם ממפ שהבכמה שלש"

 הגאשן תחפ פשסף מסלשצת: "לעסשת חדחתפ תשתה", על פגפעת התשתה,
"שהעתח נא" חתשת תבמפם על השגת התשתה

 תששפפת הנזת התשדש: אפך אמתש: "פגעתפ שלא מצאתפ אל תאמן",
הלא פתכן שלא חפתש תבמפם מהתח"ה

 כתח סשית: "פגעתפ שמצאתפ תאמן", על החנת התשתה,
"פחתשש תבמפם" כדפ לאשתמפ גפתסא שהפא זכפתת התשתה
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חייא, משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, 

חכמה  "כך  ]רש"י:  שלפניו  ממה  לאוהביו  ומשגר 

ולא  מפיו  להם  ניתנה  מקום,  של  לאוהביו  שהיא 

מאוצר אחר"[, מאי קא משמע לן ]רש"י: "למה ליה 

הדבר  וברחמים  הואיל  בישיבה,  ירבה  להו  למימר 

תלוי"[, דהא בלא הא לא סגיא".

רבי  מדברי  ברורים  דברים  למדים  נמצינו 

צריך  תורה  של  לכתרה  לזכות  כדי  כי  יהושע, 

צריך  אחד  מצד  יחד,  גם  דברים  שני  לשלב 

להתייגע בתורה: "ירבה בישיבה וימעט בסחורה", 

שהחכמה  ממי  רחמים  "יבקשו  זה:  עם  יחד  אך 

מהקב"ה  רחמים  לבקש  כן  גם  צריך  שלו", 

שישפיע לו מחכמת תורתו.

מקרא  שדרשו  ח.(  )ברכות  בגמרא  מבואר  וכן 

שכתוב )תהלים לב-ו(: "על זאת יתפלל כל חסיד אליך 

תורה,  זו  מצוא  לעת  אומר,  נתן  רבי   - מצוא  לעת 

וגו'".  חיים  מצא  מוצאי  כי  ח-לה(  )משלי  שנאמר 

הרי לנו דברים ברורים שצריך להתפלל על תורה. 

ולפי זה נשכיל להבין מה שתיקנו בתפלת שמונה 

לאנוש  ומלמד  דעת  לאדם  חונן  "אתה  עשרה: 

בינה", שהיא ברכה מיוחדת על השגת התורה, כמו 

שפירש רש"י )עבודה זרה ח. ד"ה מעין כל ברכה(: "אם 

היה משכח תלמודו מאריך בחונן הדעת".

אדם  מכל  החכם  בדברי  זה  ענין  לרמז  ויש 

)קהלת ד-ט(: "טובים השנים מן האחד אשר יש להם 

שכר טוב בעמלם", כלומר "טובים השנים" – העסק 

בתורה ובקשת הרחמים ממי שהחכמה שלו, "מן 

האחד" - ממי שעוסק בתורה ואינו מבקש רחמים, 

שני  בזכות  כי  בעמלם",  טוב  שכר  להם  יש  "אשר 

הדברים יש להם שכר שיצליחו בעמלם בתורה. 

 חפאשת נשגח חחתכשת התשתה
מהגאשן הגדשל תחפ פשסף מסלשצת זצ"ל

יוסף  רבי  נפלאים הם דברי הגאון הגדול  ומה 

מוולאז'ין  הגר"ח  תלמידי  ]מבחירי  זצ"ל  מסלוצק 

זצ"ל[ ב"דרשות רבינו יוסף מסלוצק" )דרוש לשמחת 

הנוסח  סדר  חומר  כמין  זה  לפי  שמבאר  תורה(, 

כי מתחילה  ז"ל,  בברכות התורה שתיקנו חכמינו 

תיקנו לברך: "אשר קדשנו במצוותיו וצונו לעסוק 

ס"ק  מז  )סימן  זהב"  ה"טורי  וביאר  תורה".  בדברי 

"ללמוד",  ולא  "לעסוק"  לברך  שתיקנו  הטעם  א( 

בפלפול  עסק  בדרך  דוקא  ללמוד  שצריך  ללמדנו 

התורה  אין  כי  במסחר,  העוסק  כאדם  ויגיעה 

מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה.

אולם מאחר שבנוסף על העמל והיגיעה בתורה 

יהושע:  רבי  שאמר  כמו  לה',  להתפלל  כן  גם  צריך 

הוסיפו  לכן  שלו",  שהחכמה  ממי  רחמים  "יבקשו 

לתקן תפלה מיוחדת למי שהחכמה שלו על השגת 

דברי  את  אלקינו  ה'  נא  "והערב  התורה:  ומתיקות 

תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו 

בית  עמך  וצאצאי  צאצאינו  וצאצאי  וצאצאינו 

ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה".

הדברים  שני  את  שהזכרנו  אחרי  והנה 

שעל  בתורה  העסק  התורה,  להשגת  הנחוצים 

שעל  לה'  והתפלה  בתורה",  "לעסוק  בירכנו:  כך 

מה  לתקן  הוסיפו  נא",  "והערב  התפללנו:  כך 

מעולה  יא:(  )ברכות  בגמרא  ז"ל  חכמינו  שהגדירו 

לנו  ונתן  העמים  מכל  בנו  בחר  "אשר  שבברכות: 

את תורתו", כי בזכות שני הדברים העמל בתורה 

והתפלה להקב"ה, בחר הקב"ה בנו לתת לנו את 

תורתו. עד כאן דבריו המתוקים.

)ברכות  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  לבאר  יומתק 

אחרי  עד  התורה  ברכת  בירך  לא  אם  כי  יא:(, 

התורה  ברכת  יצא  שמע,  קריאת  וקרא  שהתפלל 

בברכת "אהבה רבה" שהיא במקום ברכת התורה. 

ולפי המבואר יש לומר כי מטעם זה תיקנו לבקש 

שלו:  שהחכמה  ממי  התורה  השגת  על  רחמים 

בלבנו  ותן  עלינו,  רחם  המרחם  הרחמן  אב  "אבינו 

וללמד,  ללמוד  לשמוע,  ולהשכיל,  להבין  בינה 

לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך 

באהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק לבנו במצותיך, 

ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך".

 תששפא עצשמה ממה שאמתש:
"פגעתפ שלא מצאתפ אל תאמן"

שהקשה  העצומה  בקושיא  נעסוק  הבה  עתה 

ה"נזר הקודש" על המדרש )ב"ר א-א( ]בנדפס מחדש 

דף א טור ב ד"ה ובענין זה[, איך אומר רבי יהושע 

כי בנוסף על העמל בתורה צריך לבקש רחמים ממי 

שהחכמה שלו, הלא דבר זה סותר למאמר הגמרא 

אל  מצאתי  ולא  יגעתי  אדם,  לך  יאמר  "אם  הנ"ל: 

לו  כי ביגיעה לבד כבר מובטח  תאמן", הרי מבואר 

לכך  שצריך  נאמר  אם  שהרי  תורה,  שימצא  לאדם 

גם בקשת רחמים, למה אם אדם אומר: "יגעתי ולא 

מצאתי" אין אנו מאמינים לו, הלא יתכן שהוא אמנם 

לא רחמים  ביקש  שלא  מאחר  אך  בתורה,   התייגע 

זכה לתורה.

ה"נזר  של  הישוב  את  שנביא  לפני  והנה 

של  הנפלאים  דבריו  את  להביא  ראוי  הקודש", 

ה"כתב סופר" בתשובותיו )או"ח סוף סימן יח בדרשה 

לחינוך בית המדרש( ונדפס גם ב"דרשות כתב סופר" 

על  ברור  ישוב  למדנו  דבריו  שמתוך  קסא:(,  )דף 

קושיא זו, כי ה"כתב סופר" מדקדק על מה ששנינו 

בגמרא שאנשי אלכסנדריא שאלו את רבי יהושע: 

בישיבה  ירבה  להן  אמר  ויחכם,  אדם  יעשה  "מה 

הועיל  ולא  כן  עשו  הרבה  אמרו  בסחורה.  וימעט 

להם, אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו".

וצריך ביאור מדוע ענה להם רבי יהושע תחילה 

רק תשובה אחת: "ירבה בישיבה וימעט בסחורה", 

ורק אחרי ששאלו אותו שנית: "הרבה עשו כן ולא 

"יבקשו  הועיל להם", ענה להם התשובה השניה: 

רחמים ממי שהחכמה שלו", הלא היה יכול לשלב 

בישיבה  "ירבה  ביחד:  התשובות  שתי  את  מיד 

שהחכמה  ממי  רחמים  ויבקש  בסחורה,  וימעט 

שלו". ומתרץ בטוב טעם ודעת על פי מה ששנינו 

בגמרא )מגילה ו:(:

"אם יאמר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, 

לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן, 

סייעתא  ומתן  במשא  אבל  תורה  בדברי  מילי  הני 

הוא מן שמיא, ולדברי תורה לא אמרן אלא לחדודי, 

אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא". ופירש 

רש"י: "לאוקמי גירסא, שלא תשתכח ממנו. סייעתא 

דשמיא, ויש יגע ואינו מוצא". ויש מפרשים: "לאוקמי 

גירסא", היינו לכוון הלכה לאמיתה של תורה צריך 

נכונים,  הפירושים  שני  ובאמת  דשמיא.  סייעתא 

וגם  כי צריך סייעתא דשמיא שלא ישתכח לימודו 

שיכוון הלכה לאמיתה של תורה.

מביא  סופר"  ה"כתב  כי  להעיר  המקום  ]כאן 

פירוש זה בשם הרי"ף, ואחריו נמשכו הרבה, אבל 

לא נמצא כן בפירוש הרי"ף לרבינו אלפס, וגם לא 

כתב  כן  אבל  יעקב",  ה"עין  שעל  הרי"ף  בפירוש 

 בתם סשית: "לאשתמפ גפתסא ספפעתא דשמפא",
הפפנש לאסשתפ שמעתתא אלפחא דהלכתא צתפך זכשת מפשבדת

 מדתש: הלשבשת אשתכם ששה טיבפם, שנפ טיבפם חפד התח"ה,
שנפ טיבפם חפד משה, שנפ טיבפם חאמצע

 נזת התשדש: ח' טיבפם חפד משה תשתה שחכתח,
ח' טיבפם חאמצע תשתה שחעל יה, ח' טיבפם חפד התח"ה סתתפ תשתה

 על נגלשת התשתה: "פגעתפ שמצאתפ תאמן",
על תשתת הנסתת שחפדפ התח"ה: "פחתשש תבמפם ממפ שהתבמפם שלש"



 יתשת חבשתשתפ תשע"ה | ד

)ח"ב דף שצב טור א בהספדו  ב"דרשות חתם סופר" 

על הגאון רבי עקיבא איגר(, וזה לשון קדשו:

לאו  כמותו  הלכה  שיוקבע  לזה  לזכות  "והנה 

ומצאתי  יגעתי  חז"ל  כדאמרו  לכך,  זוכה  אדם  כל 

גירסא  לאוקמי  אבל  לחדודי  מילי  והני  תאמין, 

סיעתא הוא משמיא, והרי בית שמאי מחדדי טפי, 

ואפילו הכי )עירובין יג:( הלכה כבית הלל הואיל והיה 

ענוותנותן ביותר".

והביא ה"חתם סופר ראיה לכך ממה שדרשו 

המלך  דוד  על  שכתוב  מה  צג:(  )סנהדרין  בגמרא 

בכל  כמותו  שהלכה   - עמו  "וה'  טז-יח(:  א  )שמואל 

ויש  דשמיא.  סייעתא  לכך  שצריך  הרי  מקום". 

)סנהדרין קו:( על  להעיר עוד ממה שאמרו בגמרא 

כל  עם  אך  בתורה,  גדולים  שהיו  ואחיתופל  דואג 

זאת: "לא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתא 

מבואר  הרי  ליראיו".  ה'  סוד  כה-יד(  )תהלים  דכתיב 

את  לברר  כדי  מיוחד  דשמיא  סייעתא  שצריך 

הסוגיא אליבא דהלכתא[.

אנשי  בין  השיח  סופר"  ה"כתב  מבאר  זה  לפי 

אלכסנדריא לרבי יהושע כמין חומר, כי מתחילה 

אדם  יעשה  "מה  סתם:  אלכסנדריא  אנשי  שאלו 

רבי  להם  השיב  כך  על  התורה,  בחכמת  ויחכם" 

וימעט בסחורה", שהעצה  בישיבה  "ירבה  יהושע: 

כאומרם:  התורה  ביגיעת  להרבות  היא  כך  על 

"יגעתי ולא מצאתי אל תאמן".

"אמרו  אותו:  לשאול  הוסיפו  כך  על  אולם 

שאמנם  כלומר  להם",  הועיל  ולא  כן  עשו  הרבה 

זכו למצוא תשובה ברורה על מה שנתייגעו, אבל 

שלמדו,  תורתם  תשתכח  שלא  להם  הועיל  לא 

של  לאמיתה  הלכה  לפסוק  להם  הועיל  לא  וגם 

"אלא  יהושע:  רבי  להם  השיב  כך  על  תורה. 

יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו", כי אי אפשר 

לזכות לזכירת התורה ולאסוקי שמעתתא אליבא 

ביגיעת התורה לבד, אלא צריך לבקש  דהלכתא 

רחמים על כך כאומרם: "לאוקמי גירסא סייעתא 

דשמיא", עד כאן דבריו.

רש"י  מדברי  זה  לרעיון  סימוכין  להביא  ויש 

בחונן  מאריך  תלמודו  משכח  היה  "אם  הנ"ל: 

הדעת". הרי מבואר שהתפלה של חונן הדעת היא 

על שכחת התורה. בכל אופן למדנו מדברי ה"כתב 

כי  סופר" תירוץ ברור על קושיית ה"נזר הקודש", 

"יגעתי ולא מצאתי אל תאמן", היינו  מה שאמרו: 

ומה  שהתייגע,  מה  על  נכון  ובירור  ישוב  למצוא 

שאמרו: "יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו", היינו 

על הזכירה ובירור הלכה לאמיתה של תורה. 

 "פגעתפ שמצאתפ" חתשתת הנגלה
"פחתשש תבמפם" חתשתת הנסתת

ה"נזר  של  הנשגב  בישוב  נתבונן  הבה  עתה 

ולא  "יגעתי  בין:  הסתירה  שמיישב  הקודש", 

יהושע  רבי  של  תשובתו  ובין  תאמן",  אל  מצאתי 

ממי  רחמים  "יבקשו  כן:  גם  להתפלל  שצריך 

שהחכמה שלו", על פי מאמר המדרש )שמו"ר כח-

א( על הפסוק שנאמר במתן תורה )שמות יט-ג(:

"ומשה עלה אל האלקים, הדא הוא דכתיב עלית 

שלטה  שלא  למרום,  עלית  שבי...  שבית  למרום 

בריה מלמעלה כשם ששלט משה, אמר רבי ברכיה, 

הלוחות היו ארכן ששה טפחים, כביכול היו ביד מי 

שאמר והיה העולם שני טפחים, ובידו של משה שני 

טפחים, ושני טפחים היו מפרישין בין יד ליד".

המדרש  על  הקודש"  "נזר  בעל  כך  על  מתמה 

)ב"ר א-א(: "לכאורה יפלא, מדוע באמת עשה ה' ככה 

לתת הלוחות בשיעור מכוון כזה, להיות השליש בידו 

הוא  דבר  הלא  באמצע,  ושליש  משה  ביד  ושליש 

ולא נפל במקרה". לכן הוא מבאר כי הלוחות שהם 

שורש כל התורה אכן נחלקים לשלשה חלקים.

חלק  הוא  רבינו,  משה  שבידי  התחתון  שליש 

הפשט שבתורה שבכתב שגלוי ומסור לכל אדם אפילו 

חלק  הוא  הקב"ה,  שבידי  העליון  שליש  יגיעה,  בלי 

הסוד שבתורה שנקרא סתרי תורה, שאינם מסורים 

כל הרוצה  ולא  ה',  בידי  נמצאים  לכל אדם אלא הם 

מחליט  יתברך  הוא  כי  ויטלו,  יבוא  השם  את  ליטול 

ברצונו הטוב למוסרם רק לבני עליה, כמאמר הכתוב 

)תהלים כה-יד(: "סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם".

ואילו שליש האמצעי של הלוחות שהם בתווך 

בין ידי הקב"ה לידי משה, הוא חלק העיון בפלפולא 

כל  מסור  שאינו  פה,  שבעל  שבתורה  דאורייתא 

כך לכל כתורה שבכתב, וגם אינו גנוז ומוסתר רק 

בידי ה' כחלק הנסתר שבתורה, אלא הוא בבחינת 

ובין סתרי  בין תורה שבכתב שבידי משה  ממוצע 

האדם  בידי  היכולת  יש  כי  הקב"ה,  שבידי  תורה 

להשיג חלק זה שבתורה על ידי עמל ויגיעה.

לפי זה מיישב ה"נזר הקודש" הסתירה בטוב טעם 

ודעת, כי מה שאמרו בגמרא: "יגעתי ולא מצאתי אל 

תאמן", היינו בחלק הנגלה שבתורה ששורשו בשליש 

ומה  האדם,  ביגיעת  תלוי  שזה  למשה  הקב"ה  שבין 

שהחכמה  ממי  רחמים  "יבקשו  יהושע:  רבי  שאמר 

ששורשו  שבתורה  הנסתר  חלק  על  היינו  שלו", 

איננה  זו  והשגה  הקב"ה,  בידי  שנמצא  בשליש 

גם  צריך לשלב  לבד, אלא  ביגיעת האדם  רק  תלויה 

תפלה ועל כך אמר רבי יהושע: "יבקשו רחמים ממי 

נמצאת  זו  שחכמה  מהקב"ה  היינו  שלו",  שהחכמה 

בשליש העליון שהוא בידי הקב"ה.

 טעם למנהג המתשחלפם
לכתשח תיאתת חח' אשתפשת ת"ת

מה  לבאר  נאה  בפרפרת  המאמר  את  נסיים 

מבקשים  הם  כאשר  המקובלים,  גדולי  שנהגו 

לכתוב מדת "תפארת" בראשי תיבות, הם כותבים 

של  והאחרונה  הראשונה  האות  ת"ת  אותיות  ב' 

סימן  מקום  בשום  מצינו  שלא  ופלא  "תפארת", 

על  נפלא  ביאור  ומצינו  תיבות.  ראשי  אם  כי  כזה 

שמחה  אברהם  רבי  להרה"ק  טבא"  ב"חמרא  כך 

פי  על  בהגה(,  קיא  דף  נצבים  )פרשת  זצ"ל  מבארניב 

חסד  מדות  מב'  כלולה  תפארת  מדת  כי  הידוע 

למדת  החסד  מדת  בין  מכריעה  היא  כי  וגבורה, 

הדין להפוך הכל למדת הרחמים.

והנה מבואר בגמרא )שבת נה.(: "תיו תחיה, תיו 

תמות". פירוש, שיש אות ת' של ת'חיה שהקב"ה 

חיים,  להם  להשפיע  הצדיקים  מצחות  על  רושם 

מצחות  על  רושם  שהקב"ה  ת'מות  של  ת'  ויש 

מבואר  זה  לפי  למות,  עליהם  שנגזר  הרשעים 

הטעם שבחרו לציין מדת תפארת הכלולה מחסד 

שתי  בהן  לרמז  כדי  ת"ת,  אותיות  בשתי  וגבורה 

המדות, מדת החסד בבחינת ת' תחיה ומדת גבורה 

בבחינת ת' תמות עכדה"ק.

לפי דברינו יש לומר הטעם לכך, על פי המבואר 

הוא  התורה  שורש  כי  ו.(  )הקדמה  הזוהר  בתיקוני 

דמיניה  תפארת  דאיהי  "אורייתא  תפארת:  ממדת 

)שם אות ה( למה  זהר"  ב"ניצוצי  ציין  ויפה  נפקת". 

מתן  זו  "והתפארת  נח.(:  )ברכות  חז"ל  שאמרו 

תורה". ויש להביא עוד ראיה לכך ממה שמבואר 

בזוהר הקדוש )פרשת ויצא קמו:( כי יעקב אבינו הוא 

עמוד התורה: "על שלשה דברים העולם עומד, על 

התורה  חסדים,  גמילות  ועל  העבודה  ועל  התורה 

דא  חסדים  גמילות  יצחק,  דא  העבודה  יעקב,  דא 

חסד,  היא  אברהם  של  מדתו  כי  וידוע  אברהם". 

מדתו של יצחק היא גבורה, מדתו של יעקב היא 

תפארת, והיינו כי תפארת היא תורה.

יומתק להבין בזה דקדוק הלשון של רבי יהושע, 

לעסוק  כדי  ישיבה"  "ירבה  לתורה:  לזכות  כדי  כי 

בתורה, ובנוסף לכך: "יבקשו רחמים ממי שהחכמה 

שלו", הכוונה בזה שיתפלל להמשיך חכמת התורה 

כי  ששורשה מתפארת שהיא מדת הרחמים. הנה 

כן מטעם זה נהגו המקובלים לכתוב מדת "תפארת" 

ת'ורה ת'פלה, כדי לרמז  נוטריקון  ת"ת  בב' אותיות 

שאי אפשר לזכות למדת תפארת רק על ידי עסק 

התורה ובקשת רחמים בתפלה.
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