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

"על כן יאמק בסתק מלתמשת ה' את שהב בסשתה"

 הרשק בין שני ההקים שמתצש את האמשקיים
לאבר שעלה מתלמידי בבל שנקאה עד אקץ ישקאל

בארץ  יתראה  אבק  שאותו  זה,  דבר  להיות  אפשר 

ישראל שהיא רחוקה כמה ימים מבבל, אפילו אם 

מוכרח  אלא  רבוא,  מאות  ארבע  הנאספים  יהיו 

לומר שהיה זה בדרך נס".

ב"חידושי אגדות" למהר"ל מפראג )כתובות שם( 

מפרש מאמר זה על פי דרכו בקודש, כי מה שאמרו 

שאבק בגדיהם עלה למעלה וכיסה את אור השמש, 

בבל  בני  של  תורתם  עסק  בזכות  כי  בזה  הכוונה 

תלמידי רב הונא, כאשר קמו וניערו את בגדיהם מן 

בשמים  עננים  זה  מאבק  נוצרו  בהם,  שדבק  האבק 

המסתירים את אור השמש, ועננים הללו נסעו מבבל 

לארץ ישראל כדי להוריד שם גשמי ברכה.

בר  חייא  "רבי  כה.(:  )תענית  בגמרא  מבואר  והנה 

לולייני שמעינהו להנך ענני דקאמרי, ניתו וניתבי מיא 

בארץ  העננים  את  ששמע  פירוש,  ומואב".  בעמון 

ומואב,  עמון  אצל  מים  וניתן  נלך  אומרים,  ישראל 

כשנתת  עולם,  של  "רבונו  הקב"ה:  לפני  והתפלל 

תורה לעמך ישראל, חזרת על כל אומות העולם ולא 

קיבלוהו, ועכשיו אתה נותן להם מטר, שדו הכא ]זרוק 

את הגשמים כאן בארץ ישראל[, שדיוה אדוכתיהו", 

המטירו העננים את הגשמים במקומם.

הרי מבואר כי הראשונים הכירו בענני הגשמים 

אמרו  כך  על  כן  כי  הנה  באים,  הם  מקום  מאיזה 

ממתיבתא  ליה  קמו  במערבא,  "ואמרי  בגמרא: 

דרב הונא בבלאי", כי הכירו בני ארץ ישראל שענני 

בזכות  מבבל  באו  ישראל,  בארץ  שירדו  הגשמים 

עסק תורתם של תלמידי רב הונא.

תשקת בבל לעשמת תשקת אקץ ישקאל

כדרכה של תורה הנדרשת בשבעים פנים, רחש 

לבי דבר טוב לבאר דברי חכמים וחידותם, ענין האבק 

שכיסה  הונא  רב  תלמידי  שניערו  מהבגדים  שעלה 

את אור השמש, על פי מה שמצינו שיח שרפי קודש 

בין אביי ורבא, על מעלתם של חכמי התורה בארץ 

עה.(:  )כתובות  בבבל  התורה  חכמי  לעומת  ישראל 

"אמר אביי וחד מינייהו, עדיף כתרי מינן". פירוש, אביי 

שהיה בבבל אמר על חכמי התורה בארץ ישראל, כי 

אחד מהם חשוב כשנים מאתנו בבבל.

מאי  בשער.  אויבים  את  ידברו  כי  יבושו  "לא 

את אויבים בשער, אמר רבי חייא בר אבא, אפילו 

בשער  בתורה  שעוסקין  ותלמידו,  הרב  ובנו,  האב 

זזים משם  ואינם  זה,  זה את  אויבים  נעשים  אחד, 

והב  את  שנאמר  זה,  את  זה  אוהבים  שנעשים  עד 

בסופה אל תקרי בסופה אלא בסופה".

וצריך ביאור איך מתקשר הפשט של הכתוב, 

בהתחברות  לישראל  שנעשה  הנס  על  המדבר 

על  המדבר  הכתובים  של  הדרש  עם  ההרים,  שני 

ואינם  לזה,  זה  אויבים  שנעשים  בתורה  עוסקים 

זזים משם עד שנעשים אוהבים זה לזה.

 באקץ ישקאל קאש את האבר
שעלה מתלמידי קב השנא בבבל

מה  פי  על  זה,  ענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

בענין  קו.(  )כתובות  בגמרא  נפלא  מאמר  שמצינו 

רב הונא שהיה ראש ישיבה בבבל, והיו לו שמונה 

"רב  התלמידים:  ריבוי  ומחמת  תלמידים,  מאות 

את  שמסר  אמוראי",  בתליסר  דריש  הוה  הונא 

עשר  שלשה  באמצעות  שלו  התורה  שיעורי 

מתורגמנים, שהיו מתחלקים למסור את השיעור 

לכל קבוצות התלמידים.

פלא:  דבר  כך  על  ז"ל  חכמינו  לנו  מספרים 

ונפצי  הונא  דרב  ממתיבתא  רבנן  קיימי  הוו  "כי 

גלימייהו, הוה סליק אבקא וכסי ליה ליומא, ואמרי 

בבלאי".  הונא  דרב  ממתיבתא  ליה  קמו  במערבא, 

לשבת  השיעור  בשעת  התלמידים  שנהגו  פירוש, 

רב  שסיים  ואחרי  הארץ,  על  שפרשו  בגדיהם  על 

ממקומם,  התלמידים  קמו  השיעור  את  הונא 

בשעה  בהם  שדבק  האבק  מן  בגדיהם  את  וניערו 

שישבו עליהם על הארץ, ועלה האבק עד לשמים 

וכיסה את אור השמש, והיה ניכר הדבר לבני ארץ 

ישראל מרחוק שאמרו: עתה קמו להם התלמידים 

מישיבתו של רב הונא בבבל.

מבבל  חיים  יוסף  רבי  הגה"ק  כך  על  אומר 

"ולפי זה מוכרח לומר  בפירושו "בן יהוידע" )שם(: 

שהיה זה בדרך נס, לכבוד רב הונא ולכבוד הציבור 

אי  טבע  בדרך  כי  שלו,  בדרשה  שנאספים  הרבים 

"על  כא-יד(:  )במדבר  חוקת  פרשת  בפרשתנו 

ואת  בסופה  והב  את  ה'  מלחמות  בספר  יאמר  כן 

הנחלים ארנון, ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער 

ונשען לגבול מואב, ומשם בארה היא הבאר אשר 

אמר ה' למשה אסוף את העם ואתנה להם מים. אז 

ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה". 

ומפרש רש"י שהכתוב מדבר כאן על הנס הגדול 

שעשה הקב"ה לישראל בדרכם לארץ ישראל:

בה,  שנעשו  ונסים  זו  חניה  על  יאמר,  כן  "על 

יאמר בספר מלחמות ה', כשמספרים נסים שנעשו 

לאבותינו יספרו את והב וגו'... ואשד הנחלים... שפך 

נחבאים  שהיו  אמוריים  דם  שם  שנשפך  הנחלים, 

וקצר,  עמוק  והנחל  גבוהים  ההרים  שהיו  לפי  שם, 

מזה  ההר  על  עומד  אדם  לזה,  זה  סמוכים  וההרים 

ומדבר עם חבירו בהר מזה, והדרך עובר בתוך הנחל. 

אמרו אמוריים, כשיכנסו ישראל לארץ ישראל לתוך 

שלמעלה  בהרים  המערות  מן  נצא  לעבור,  הנחל 

מהם ונהרגם בחצים ואבני בליסטראות.

והיו אותן הנקעים בהר של צד מואב, ובהר של 

קרנות  כמין  הנקעים  אותן  כנגד  היו  אמוריים  צד 

לעבור,  ישראל  שבאו  כיון  לחוץ,  בולטין  ושדיים 

היוצאת  כשפחה  ישראל  ארץ  של  ההר  נזדעזע 

מואב,  של  הר  לצד  ונתקרב  גבירתה,  פני  להקביל 

ונכנסו אותן השדיים לתוך אותן נקעים והרגום. וזהו 

ונתקרב  אשר נטה לשבת ער, שההר נטה ממקומו 

לצד מואב ונדבק בו, וזהו ונשען לגבול מואב".

והנה ראוי להתבונן מה שסיבב הקב"ה לעשות 

לישראל נס גדול זה למחוץ את האמוריים, על ידי 

ונתחבר  ממקומו  ישראל  ארץ  של  ההר  שנעקר 

עם הר מואב, שהרי הרבה דרכים למקום להביא 

בדרך  כי  ביאור  צריך  עוד  האמוריים.  על  מפלה 

על  מדבר  בסופה",  והב  "את  שכתוב:  מה  הפשט 

הנס שנעשה לישראל שנמחצו האמוריים בהרים 

הללו, ואילו חכמינו ז"ל בגמרא )קידושין ל:( דרשו 

והאהבה  והב בסופה", על השלום  "את  זה:  פסוק 

דרשו  וכך  בתורה,  שעוסקים  חכמים  תלמידי  בין 

שם על הפסוק )תהלים קכז-ה(:
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"אמר  אביי:  דברי  על  והוסיף  רבא  בא  כך  על 

רבא, וחד מינן כי סליק להתם, עדיף כתרי מינייהו, 

מאי  ידע  הוה  לא  הכא  הוה  דכי  ירמיה  רבי  דהא 

קאמרי רבנן, כי סליק להתם קרי לן בבלאי טפשאי". 

פירוש, רבא הוסיף על דברי אביי, כי אחד מאתנו 

נחשב  הוא  הרי  ישראל,  לארץ  כשעולה  בבל  בני 

כשנים מבני ארץ ישראל, וראיה לכך מרבי ירמיה 

החכמים,  דברי  את  מבין  היה  לא  בבבל  שבהיותו 

ואחרי שעלה לארץ ישראל נתעלה כל כך בתורה, 

עד שכינה אותנו "בבלים טיפשים".  

זה  לפי  כי  )שם(,  יהוידע"  ה"בן  כך  על  אומר 

יוצא שבן בבל העולה ללמוד תורה בארץ ישראל 

הרי הוא נחשב כארבעה מבני בבל, כי מאחר שכל 

כשני  חשוב  ישראל  בארץ  התורה  מלומדי  אחד 

מבבל  אחד  תורה  לומד  כי  נמצא  מבבל,  לומדים 

מארץ  כשנים  נחשב  אשר  ישראל  לארץ  שעולה 

ישראל, הרי הוא בעצם כארבעה מבני בבל, כלומר 

חשיבותו עולה פי ארבעה ממה שהיה בבבל.

על פי האמור הוא מפרש מה שהתפלל משה 

רבינו שיזכה להיכנס לארץ ישראל באומרו )דברים 

כי  הטובה",  הארץ  את  ואראה  נא  "אעברה  ג-כה(: 

תורת  להשיג  כדי  לארץ  להיכנס  השתוקק  משה 

"אוירא  קנח:(:  )ב"ב  בגמרא  כמבואר  ישראל,  ארץ 

דארץ ישראל מחכים". וזהו שאמר: "אעברה נא" - 

אעבר"ה הוא אותיות ארבע"ה, כי בעלייתו ללמוד 

תורה בארץ ישראל יזכה להיות חשוב פי ארבעה 

ממה שהוא עתה בחוץ לארץ.

"אין תשקה כתשקת אקץ ישקאל"

כי  הביאור,  חובת  עלינו  מוטלת  שעדיין  אלא 

הן אמת שלומד תורה העולה מבבל לארץ ישראל 

הטעם  מהו  אולם  ישראל,  ארץ  בן  מעלת  לו  יש 

תורה  הלומד  על  בחשיבותו  עולה  עוד  שהוא 

בארץ ישראל, עד כדי כך שהוא חשוב כשני לומדי 

על  ביאור  שמצינו  מה  והנה  ישראל.  בארץ  תורה 

כך ב"שיטה מקובצת" )כתובות עה.( בשם הריב"ש 

בלשון קדשו:

"וכל חד מינן כי סליק להתם עדיף כתרי מינייהו. 

הארץ  טבע  ישראל,  ארץ  בני  כי  הטעם  לי  נראה 

מסייע להם ]להשיג השגות התורה[ משום דאוירא 

דארץ ישראל מחכים, אבל אינם רגילים ללמוד כל 

כך בחריפות כמו בני בבל, ולכן בבני בבל ההרגל ]של 

טבע  ישראל  ארץ  ולבני  מסייע,  הלימוד[  חריפות 

הארץ, וטבע הארץ עדיף מן ההרגל, אבל כשבן בבל 

מסייעין  והטבע  ההרגל  הנה  ישראל,  לארץ  עולה 

אותו, ומשום הכי עדיף כתרי מינייהו".

דברי  לבאר  נרחיב  מאריה  קמיה  כעבדא 

בענין  סתירות  שמצינו  מה  פי  על  הריב"ש, 

תורת  לעומת  ישראל  ארץ  תורת  של  החשיבות 

בבל, כי מצד אחד מצינו שהרבו חכמינו ז"ל לדבר 

)ב"ב  בגמרא  כמבואר  ישראל  ארץ  תורת  בשבח 

מבואר  וכן  מחכים".  ישראל  דארץ  "אוירא  קנח:(: 

במדרש )ב"ר טז-ד( על הכתוב )בראשית ב-יב(: "וזהב 

ארץ  כתורת  תורה  שאין  מלמד  טוב,  ההיא  הארץ 

ישראל, ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל".

שדיברו  ז"ל  חכמינו  בדברי  מצינו  ועוד  זאת 

שהם  ישראל  בארץ  תורה  לומדי  של  בשבח 

נעימים זה לזה בהלכה, לעומת לומדי תורה בבבל 

שהם חובלים זה לזה, כמו ששנינו בגמרא )סנהדרין 

כד.(: "מאי דכתיב )זכריה יא-ז( ואקח לי שני מקלות, 

נועם  חובלים,  קראתי  ולאחד  נועם  קראתי  לאחד 

אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימין זה 

שבבבל  חכמים  תלמידי  אלו  חובלים  בהלכה,  לזה 

שמחבלים זה לזה בהלכה".

ועוד יותר מכך דרשו בגמרא )שם( על תלמוד 

"במחשכים  ג-ו(:  )איכה  שכתוב  מקרא  בבלי 

הושיבני כמתי עולם, אמר רבי ירמיה זה תלמודה 

הושיבני,  "במחשכים  רש"י:  ופירש  בבל".  של 

שאין נוחין זה עם זה ותלמודם ספק בידם". והנה 

מכל מה שלמדנו משמע לכאורה, כאילו חכמינו 

"שמחבלים  בבל:  חכמי  של  בגנותם  דיברו  ז"ל 

בבחינת:  שהוא  תלמודם  ועל  בהלכה",  לזה  זה 

"במחשכים הושיבני".

 הלכה כתלמשד בבלי 
לעשמת תלמשד יקששלמי

בדברי  גדול  כלל  מצינו  זה  לעומת  אך 

בבלי  תלמוד  שנחלק  מקום  בכל  כי  הראשונים, 

על תלמוד ירושלמי הלכה כבבלי, כמבואר ברש"י 

)חולין נ. ד"ה כי פליגי דאקשתא( שפסק להחמיר כבני 

ולא  שנהגו לאסור החלב שבכפיפת הקיבה,  בבל 

כבני ארץ ישראל שהתירו לאוכלו: "דבתר בני בבל 

גררינן דאנן בני גולה אנן".

שהביא  ל(  סימן  פ"ג  )שם  ברא"ש  מבואר  וכן 

שיטת הרי"ף להתיר אותו חלב, ועל זה כתב: "ולא 

דמדאורייתא  דנהי  רש"י,  כדפסק  אלא  מיסתבר, 

מכל  מחבירו,  עקיבא  כרבי  הלכה  לן  דקיימא  שרי 

מקום בני בבל החמירו לנהוג בו איסור, וכל מנהגינו 

כבני בבל". וכן כתבו בתוספות )ע"ז לח: ד"ה ואתא(: 

"ואנו נמשכין אחר בני בבל ותלמודם".

נוהגים  אנו  למנהגים  בנוגע  רק  לא  אמנם 

למעשה  הלכה  נוגע  גם כשהדבר  אלא  בבל,  כבני 

על  חולק  כשהוא  בבלי  תלמוד  הולכים אחרי  אנו 

תלמוד ירושלמי אפילו לקולא, כמו שכתב הרי"ף 

)סוף מסכת עירובין( הביאו גם כן הרא"ש )שם(:

לא איכפת  דילן להתירא,  דגמרא  "דכיון דסוגיין 

לן במאי דאסרי בגמרא דבני מערבא, דעל גמרא דילן 

דבני  בגמרא  בקיאי  הוי  ואינהו  הוא,  דבתרא  סמכינן 

מערבא טפי מינן, ואי לאו דקים להו דהאי מימרא דבני 

מערבא לאו דסמכא הוא, לא קא שרו ליה אינהו".

מה  פי  על  הוא  והרא"ש  הרי"ף  דברי  וביאור 

סוף  ורבינא  אשי  "רב  פו.(:  )ב"מ  בגמרא  ששנינו 

וכתבו  שסידרו  ורבינא  אשי  רב  פירוש,  הוראה". 

את כל תלמוד בבלי בסדר נכון, ביררו מקודם את 

ישראל  ארץ  וחכמי  בבל  חכמי  של  ההלכות  כל 

כסולת נקיה, כמו שפירש רש"י:

ימיהם  עד  האמוראין.  כל  סוף   - הוראה  "סוף 

שאלה  כשהיתה  אלא  הסדר,  על  גמרא  היתה  לא 

נשאלת בטעם המשנה בבית המדרש, או שאלה על 

מעשה המאורע בדין ממון או איסור והיתר, כל אחד 

ואחד אומר טעמו. ורב אשי ורבינא סידרו שמועות 

כל  המסכתות,  סדר  על  וקבעו  שלפניהם,  אמוראין 

אחד ואחד אצל המשנה הראויה והשנויה לה, והקשו 

קושיות שיש להשיב, ופירוקים שראויים לתרץ, הם 

והאמוראים שעמהם, וקבעו הכל בגמרא".

 "כל הדבקים שבגמקא הבבלי
תייבין כל ישקאל ללכת בהם"

וכן כתב רבם של ישראל הרמב"ם בהקדמתו 

ל"יד החזקה", אחרי שהאריך לבאר סדר מסורת 

התורה שקיבל משה רבינו מהקב"ה בהר סיני:

 שני ההקים של אקץ ישקאל שתשץ לאקץ נתתבקש יתד
בזכשת התתבקשת תשקת תשץ לאקץ שתשקת אקץ ישקאל

 גמקא: האבר שעלה מתלמידי קב השנא כשרמש מלימשדם בבבל
שכיסה את אשק השמש נקאה עד אקץ ישקאל

 מהק"ל מתקאג: מן האבר שהעלש לשמדי תשקה בבבל
נשצקש עננים שהשקידש גשמים באקץ ישקאל

 "במתשכים הששיבני" - זה תלמשדה של בבל, כי מתאת
התששך שבבבל היש צקיכים להתייגע בתלתשל התשקה
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"נמצא מרב אשי עד משה רבינו עליו השלום 

וחבריהם  אשי  ורב  רבינא  נמצא  דורות...  ארבעים 

שבעל  המעתיקים תורה  ישראל,  גדולי חכמי  סוף 

והנהיגו  התקנות,  והתקינו  גזירות,  ושגזרו  פה, 

בכל  ומנהגותם  ותקנתם  גזירתם  ופשטה  מנהגות, 

ישראל, בכל מקומות מושבותם".

בלשון  עוד  כותב  הוא  הדברים  בהמשך 

קדשו:

"כל הדברים שבגמרא הבבלי, חייבין כל ישראל 

ללכת בהם, וכופין כל עיר ועיר, וכל מדינה ומדינה, 

ולגזור  הגמרא,  חכמי  שנהגו  המנהגות,  בכל  לנהוג 

גזירותם, וללכת בתקנותם, הואיל וכל אותם הדברים 

ואותם  ישראל.  כל  עליהם  הסכימו  שבגמרא, 

החכמים שהתקינו, או שגזרו, או שהנהיגו, או שדנו 

דין, ולמדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל, 

או רובם, והם ששמעו הקבלה בעיקרי התורה כולה, 

דור אחר דור, עד משה רבינו עליו השלום".

שהיה  יוחנן  רבי  מדברי  עוד  להעיר  ונראה 

את  שכתב  ישראל  בארץ  התורה  חכמי  מגדולי 

"ורב  )שם(:  הרמב"ם  שכתב  כמו  ירושלמי,  תלמוד 

שנער,  בארץ  הבבלית  הגמרא  שחיבר  הוא  אשי 

אחר שחיבר רבי יוחנן הגמרא ירושלמית בכמו מאה 

שנה". והנה רבי יוחנן עצמו דרש בשבחו של תלמוד 

בבלי באומרו )סנהדרין כד.(: "מאי בבל, אמר רבי יוחנן, 

בלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמוד".

וכתבו התוספות )שם ד"ה בלולה( בשם רבינו תם, 

כי על ידי שאנו למדים תלמוד בבלי הבלול ממקרא 

ששנינו  מה  בכך  מקיימים  אנו  ותלמוד,  משנה 

שנותיו,  אדם  ישלש  "לעולם  ל.(:  )קידושין  בגמרא 

בתלמוד".  שליש  במשנה,  שליש  במקרא,  שליש 

משמע מזה כי רבי יוחנן התכוון לדבר בשבחו של 

תלמוד בבלי, הבלול מהחוט המשולש מקרא משנה 

תלמוד, שכל לומד תורה צריך לעסוק בהם.

איך  עצומה,  פליאה  בנו  מתעוררת  כן  כי  הנה 

מתיישב כל זה עם המעלות הגדולות ששנינו על 

תורת ארץ ישראל: "אוירא דארץ ישראל מחכים". 

ולא  ישראל,  ארץ  כתורת  תורה  "שאין  ועוד:  זאת 

אם  אפילו  שהרי  ישראל".  ארץ  כחכמת  חכמה 

רב  כי  הנ"ל,  הרי"ף  מדברי  שמשתמע  כפי  נאמר 

היה  בבלי  התלמוד  את  שסידרו  ורבינא  אשי 

בקיאי  הוי  "ואינהו  ירושלמי:  בתלמוד  בקיאים 

בגמרא דבני מערבא טפי מינן", עם כל זאת צריך 

ביאור להבין דרכי ההשגחה של הקב"ה מסבב כל 

בכל  יתקבל  בבלי  שתלמוד  כך,  שסיבב  הסיבות 

תפוצות ישראל יותר מתלמוד ירושלמי. 

 בני בבל היש צקיכים להתייגע
בתשקה ישתק מבני אקץ ישקאל

כי  ורחימו,  בדחילו  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

שעוסקים  ישראל  ארץ  תורת  שחביבה  אמת  הן 

הקב"ה  בחר  אשר  הקודש,  אדמת  על  ישראל  בה 

להשרות בה שכינתו, ועל זה כתוב )ישעיה ב-ג(: "כי 

מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". אולם דוקא 

משום כך יש חביבות גדולה של לומדי תורה בחוץ 

לארץ, כי מפאת חשכות המקום של ארץ העמים, 

יותר  הרבה  בתורה  ולהתייגע  לעמול  צריכים  הם 

נתקיים  זה  ידי  ועל  ישראל,  בארץ  התורה  מלומדי 

בהם ביתר שאת מה ששנינו בגמרא )מגילה ו:(: "אם 

לא  תאמן,  אל  מצאתי  ולא  יגעתי  אדם,  לך  יאמר 

יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן".

נשכיל להבין לפי זה מה שדרשו חכמינו ז"ל על 

הושיבני  "במחשכים  שכתוב:  מקרא  בבלי  תלמוד 

כמתי עולם", כי מחמת שהיו צריכים לגלות את אור 

התורה מתוך חשכות הגלות, זכו לאור גדול ונשגב 

של תורה, כמבואר בזוהר הקדוש )פרשת תצוה קפד.(: 

"דלית נהורא אלא ההוא דנפיק מגו חשוכא". פירוש: 

שאין אור כאותו האור היוצא מתוך החושך.

שדרשו  מה  עם  להפליא  מתאים  זה  רעיון 

במדרש תנחומא )פרשת נח אות ג( על התורה שבעל 

ההולכים  "העם  ט-א(:  )ישעיה  שכתוב  מקרא  פה 

בחושך ראו אור גדול, אלו בעלי התלמוד שראו אור 

גדול, שהקב"ה מאיר עיניהם באיסור והיתר בטמא 

ובטהור... לפיכך מתן שכרה לעולם הבא, שנאמר 

גדול  אור  גדול,  אור  ראו  בחושך  ההולכים  העם 

לעמלי  הקב"ה  שגנזו  ראשון,  ביום  שנברא  אור   -

תורה שבעל פה ביום ובלילה".

הגאון  בדברי  זה  נשגב  לרעיון  סימוכין  ומצינו 

על  שאלה"  "העמק  בפירושו  הנצי"ב  הגדול 

השאילתות )קדמת העמק אותיות ט-יג(:

הושיבני  במחשכים  איתא,  כ"ד  דף  "ובסנהדרין 

כמתי עולם, אמר רבי ירמיה זה לימודה של בבל, ולא 

שגינו ח"ו תלמוד בבלי, אלא הכי קאמר, באשר בבל 

הוא מצולה חשיכה שאין בה אור תורה בעצם כלל, 

בבלי,  גדולה של הפלפול דש"ס  ידי אבוקה  על  רק 

ההוראה,  אור  להוציא  במחשכים  גם  מאור  יהיה 

ומשום הכי איתא שם עוד, מאי בבל, אמר רבי יוחנן 

בלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בגמרא, אלא 

חלקי  כל  על  ולהתהפך  כך  כל  להעמיק  שהוצרכו 

להגדיל  זכו  ממילא  אבל  המכוון,  שיצא  עד  התורה 

תורה ולעשות אבוקה גדולה מאור התורה".

שכתוב  מה  בזה  לפרש  תבלין  להוסיף  ויש 

כמתי  הושיבני  "במחשכים  בבל:  של  תלמודה  על 

עולם", על פי מה שכתוב בפרשתנו )במדבר יט-יד(: 

כך  על  ודרשו  באהל",  ימות  כי  אדם  התורה  "זאת 

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

אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה 

אדם כי ימות באהל". הנה כי כן זהו פירוש הכתוב: 

"במחשכים הושיבני", שהושיב הקב"ה את ישראל 

צריכים  היו  ולכן  מחשכים,  בבחינת  שהיא  בבבל 

תורה  כלומדי   - עולם"  "כמתי  בתורה  שם  לעסוק 

הממיתים עצמם באהלה של תורה.

 תלמידי תכמים בבבל נעשש אשיבים
כדי לבקק את אשק ההלכה מהתשכשת

ועתה בא וראה כי על פי האמור יומתק להבין 

של  הלימוד  דרך  על  הנ"ל,  בגמרא  שדרשו  מה 

בארץ  התורה  לומדי  לעומת  בבבל  התורה  לומדי 

מקלות,  שני  לי  "ואקח  שכתוב:  מקרא  ישראל 

נועם  חובלים,  קראתי  ולאחד  נועם  קראתי  לאחד 

אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימין זה 

שבבבל  חכמים  תלמידי  אלו  חובלים  בהלכה,  לזה 

שמחבלים זה לזה בהלכה".

היו  לא  ישראל  ארץ  חכמי  כי  בזה,  הביאור 

צריכים לריב ולהתווכח כל כך זה עם זה כדי לברר 

את ההלכה לאמיתה של תורה, כי קדושת המקום 

ואווירא של ארץ ישראל סייעו להם שיזכו לברר 

בבל  חכמי  אבל  תורה,  של  לאמיתה  ההלכה  את 

שהמקום הוא בגדר "במחשכים הושיבני", לא היו 

רק  תורה,  לאמיתה של  ההלכה  את  לברר  יכולים 

בהלכה  לזה  זה  ומחבלים  מפלפלים  שהיו  ידי  על 

ועל ידי זה יצאה האמת לאור, כמו שדרשו בגמרא 

 יששב התליאה: מצד אתד אשיקא דאקץ ישקאל מתכים
מצד שני הלכה כתלמשד בבלי לגבי תלמשד יקששלמי

 אביי שקבא: אתד מאקץ ישקאל תששב כשנים מבבל
אתד מבבל שעשלה לאקץ ישקאל תששב כשנים מהם

 קיב"ש: מעלת בני אקץ ישקאל: "אשיקא דאקץ ישקאל מתכים",
מעלת בני בבל שצקיכים לעמשל בתשקה

 אבר התלתשל בין תכמי בבל בגמק לימשדם
היה כל כך תששב עד שכיסה את אשק השמש באקץ ישקאל
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ותלמידו  הרב  ובנו  האב  "אפילו  ל:(:  )קידושין  הנ"ל 

זה  אויבים  נעשים  אחד,  בשער  בתורה  שעוסקין 

את זה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה 

את זה, שנאמר את והב בסופה".

של  הביאור  להבין  לבנו  ירווח  כן  כי  הנה 

הריב"ש בדברי אביי ורבא מגדולי חכמי התלמוד 

כתרי  עדיף  מינייהו,  "וחד  אמר:  אביי  אשר  בבבל, 

מינן", אחד מבני ארץ ישראל חשוב כשנים מאתנו 

דארץ  "אוירא  המקום:  קדושת  מצד  כי  בבבל, 

רבא  בא  כך  ועל  בבל.  מבני  יותר  מחכים"  ישראל 

כי סליק להתם,  מינן  "וחד  והוסיף על דברי אביי: 

עדיף כתרי מינייהו", אחד מבני בבל שעולה לארץ 

ישראל חשוב כשנים מבני ארץ ישראל.

בבבל  בתורה  שגדל  מאחר  כי  בזה,  הביאור 

כמתי  הושיבני  "במחשכים  בבחינת:  הוא  שהמקום 

עולם", הרי היה צריך להתייגע שם ולפלפל בתורה, 

הגלות,  חשכות  מתוך  התורה  אור  את  לגלות  כדי 

סייעתא  גם  לו  ויש  ישראל  לארץ  עלה  וכאשר 

דשמיא מיוחדת מצד קדושת המקום, הרי יש בידו 

ודרך  ישראל  ארץ  קדושת  יחד,  גם  המעלות  שתי 

הפלפול בתורה שרכש בבבל, ואם כן טובים השנים 

מן האחד שהוא נחשב כשנים מבני ארץ ישראל. 

 לשמדי תשקה בבבל ניעקש בגדיהם
מהקיתתא שדבר בהם בעת לימשדם

דברי  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

הוו  "כי  הונא:  רב  תלמידי  בענין  וחידותם  חכמים 

קיימי רבנן ממתיבתא דרב הונא ונפצי גלימייהו, הוה 

סליק אבקא וכסי ליה ליומא, ואמרי במערבא, קמו 

אשר  האבק  כי  בבלאי".  הונא  דרב  ממתיבתא  ליה 

בין  שפרצה  השנאה  על  רמז  הוא  בבגדיהם  נדבק 

אותם  מכנה  זה  מטעם  שהרי  בבבל,  תורה  לומדי 

הנביא "חובלים", כמו שמפרש בגמרא: "אלו תלמידי 

חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה".

"ואינם  הבטחה:  לנו  יש  שכבר  מאחר  אולם 

זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר 

"קמו" לומדי  והב בסופה", לכן בגמר לימודם  את 

תורה בבבל ממקומם, כלומר שהתעלו מהשנאה 

שהיתה ביניהם כדי לברר את ההלכה לאמיתה של 

תורה, וניערו את האבק הזה מבגדיהם שדבק בהם 

בשעת לימודם על ידי שנעשו אוהבים זה לזה.

זה  אבק  כי  ז"ל,  חכמינו  לנו  מגלים  כך  ועל 

ה',  לפני  חשוב  כך  כל  היה  בבגדיהם  דבוק  שהיה 

עד שעלה וכיסה את הבהירות של אור השמש, כי 

לברר  יכולים  היו  לא  ביניהם  שהיו  הוויכוחים  לולי 

את ההלכה לאמיתה של תורה. וזהו שהוסיפו לומר 

שאפילו בארץ ישראל שהיו נעימים זה לזה בהלכה, 

בבל  בני  של  מתורתם  שעלה  האבק  מן  התפעלו 

בבלאי",  הונא  דרב  ממתיבתא  ליה  "קמו  באומרם: 

כלומר תלמידי רב הונא קמו ונתעלו ממקומם, בזכות 

כח הפלפול שהיו ביניהם בשעת מריבתם.

המהר"ל  בשם  שהבאנו  מה  בזה  להבין  יומתק 

של  מבגדיהם  שעלה  האבק  מן  כי  זי"ע,  מפראג 

לומדי תורה בבבל נעשו עננים שהסתירו את אור 

ישראל,  הורידו גשמים בארץ  ועננים אלו  השמש, 

שעל כך אמרו בני ארץ ישראל: "קמו ליה ממתיבתא 

דרב הונא בבלאי", כי הכירו בכך שהגשמים יורדים 

בבל,  בני  של  התורה  מלימוד  הינם  ישראל  בארץ 

היתה  שלא  בבל  בני  כי  בכך,  הביאור  האמור  ולפי 

להם זכות ארץ ישראל, היו צריכים לעמול בתורה 

עננים  נעשו  זה  ומעמל  ישראל,  ארץ  מבני  יותר 

שהורידו גשמים בארץ ישראל.

 שני ההקים של אקץ ישקאל
שתשץ לאקץ נתתבקש יתד 

הגדול  הנס  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

מואב  בצד  אחד  הר  ההרים,  שני  התחברות  של 

שהאמוריים התחבאו בנקיקי ההר, והר אחד בצד 

האמורי שהוא ארץ ישראל, שעל ידי התחברותם 

נמחצו האמוריים בין שני ההרים, כי ארבעים שנה 

שהיו ישראל במדבר שהוא חוץ לארץ, היו צריכים 

לעמול ולהתייגע בתורה, כי עדיין לא היתה בידם 

הזכות של תורת ארץ ישראל.

האריז"ל  רבינו  בדברי  המבואר  לפי  ובפרט 

"והנה  ג(:  טור  סג  דף  שבת  תחום  ענין  הכונות  )שער 

איננו  כי  נקרא מדבר שמם,  מקום הקליפה עצמה 

ראוי כלל לישוב ולא לזריעה". וזהו שכתוב )דברים 

ישימון".  ילל  ובתוהו  מדבר  בארץ  "ימצאהו  לב-י(: 

ופירש רש"י: "ארץ ציה ושממה מקום יללת תנינים 

ובנות יענה, אף שם נמשכו אחר האמונה". כלומר 

אמונה  בה'  האמינו  הקליפות  שליטת  במקום  גם 

ולהתייגע  שם  לעמול  צריכים  היו  לכן  שלימה. 

הקליפות  של  החשכות  את  לגרש  כדי  בתורה 

בבחינת: "במחשכים הושיבני כמתי עולם".

והנה כאשר הגיעו ישראל לערבות מואב שהוא 

סמוך לגבול ארץ ישראל, עשו הכנה להיכנס לארץ 

ישראל אשר שם יזכו לעסוק בתורת ארץ ישראל, 

וכבר למדנו מדברי רבא: "וחד מינן כי סליק להתם, 

לארץ  בחוץ  תורה  לומדי  כי  מינייהו",  כתרי  עדיף 

שעולים לארץ ישראל יש להם שתי המעלות, לכן 

נתרגש ההר של ארץ ישראל ויצא לקראתם ונתחבר 

האמוריים  נמחצו  זה  ובזכות  מואב,  של  ההר  עם 

שהתחבאו בהר מואב כדי להרוג את ישראל.

בין  הנפלא  הקשר  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

מה שכתוב: "את והב בסופה", שהוא רמז על הנס 

של שני ההרים שנתחברו יחד ומחצו ביניהם את 

זה:  מקרא  בגמרא  שדרשו  מה  ובין  האמוריים, 

בתורה  ותלמידו, שעוסקין  ובנו, הרב  "אפילו האב 

בשער אחד, נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים 

שנאמר  זה,  את  זה  אוהבים  שנעשים  עד  משם 

בתורה  ישראל  עסקו  כאשר  כי  בסופה",  והב  את 

במדבר שהוא חוץ לארץ, נעשו אויבים זה לזה כדי 

לברר את ההלכה לאמיתה של תורה, כמו שפירש 

יט-ב(:  )שמות  תורה  במתן  שכתוב  מה  על  רש"י 

"ויחן שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר 

כל החניות בתרעומות ובמחלוקת".

כדי  ישראל  ארץ  לגבול  הגיעו  כאשר  והנה 

בתורה  יעסקו  שם  אשר  ישראל,  בארץ  להיכנס 

עשו  בתורה,  לזה  זה  שמנעימים  "נועם"  בבחינת 

שלום ביניהם ונעשו אוהבים זה לזה בבחינת: "את 

והב בסופה", ובזכות זה יצא ההר של ארץ ישראל 

לקבל את פניהם כשפחה היוצאת לקראת גבירתה, 

יחד עם הר מואב בחוץ לארץ, לרמז על  ונתחבר 

- תורת ארץ ישראל עם  התחברות שתי התורות 

נמצא  האמוריים.  את  ביניהם  ומחצו  בבל,  תורת 

בסופה"  והב  "את  על:  הפירושים  שני  כי  זה  לפי 

עולים בקנה אחד כפתור ופרח.

לסיום ראוי להעיר הערה חשובה, כי רעיון נשגב 

שכתב  מה  לפי  בגלות,  מאתנו  אחד  לכל  נוגע  זה 

)פרשת  צדיק"  ב"פרי  זי"ע  הכהן  צדוק  רבי  הגה"ק 

שמות אות י( שגלות בבל היא שורש לכל הגלויות:

"וגלות בבל היתה הכנה לתורה שבעל פה, כמו 

שאמרו )שבת קמה:( הבאים ישרש יעקב וגו' )ישעיה 

ציצין  שעושין  שבבבל  חכמים  תלמידי  אלו  כז-ו(, 

ופרחים לתורה, ועל זה אמר הכתוב )שם( ומלאו פני 

תבל תנובה, שמשם נתפשט תורה לכל העולם, וכן 

כל הגלויות הוא להתפשטות תורה שבעל פה, שכל 

הגלויות בכלל גלות בבל".

כן  כי אמנם  בחוש,  נראה  נתבונן  והנה כאשר 

רוב רובה של תורה שבעל פה נתגלה בגולה, החל 

רש"י  כמלאכים,  הראשונים  הקדושים  מרבותינו 

בצרפת  שגילו  הצרפתים  התוספות  בעלי  וכל 

הראשונים  רבותינו  וכך  בתורה,  נפלאים  חלקים 

הרשב"א  הרמב"ן,  הרמב"ם,  הרי"ף,  ספרד,  חכמי 

שותים,  אנו  תורתם  מימי  את  אשר  והרא"ש, 

ומזה נשכיל להבין כי חובה קדושה מוטלת עלינו 

נזכה  התורה  אור  זה  ידי  ועל  בתורה,  להתייגע 

אור  את  ולקרב  הגלות  של  החשכות  את  לגרש 

הגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.
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