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

"הביאו כתחה עלי שמיעטתי את היחר"

 הלבשה היא תוחה שבעל תה המקבלת אוחה
מן השמש שהיא בברישת תוחה שבכתב

מלך מלכי המלכים הקב"ה, לומר לו כי אי אפשר 

לשני מלכים להשתמש בכתר אחד. 

"מסורת  לבעל  שגרמו  הן  אלו  קשות  שאלות 

ואין  הקבלה,  מסודות  סוד  "זהו  לומר:  הש"ס" 

רואים  אנו  למעשה  אולם  ח"ו".  כמשמעו  להבינו 

כי חכמינו ז"ל הכניסו מאמר זה בגמרא ולא בזוהר 

גם בדרך  זה  הקדוש, משמע שניתן להבין מאמר 

הנגלה, ואכן בספרים הקדושים הרבו לבאר מאמר 

עבדא  אנא  גם  ואענה  דרכם,  פי  על  אחד  כל  זה 

אורייתיה  דיקר  ומקמא  קמיה  דסגידנא  דקוב"ה 

יקרות  הקדמות  פי  על  זה  מאמר  לבאר  חלקי, 

נבקש  ומה'  עולם,  מאורי  הקדושים  מרבותינו 

שיוליכנו בדרך אמת.

 "תשי משה כתשי רמה
תשי יהושע כתשי לבשה"

יאיר לבאר מה שכתוב בפרשתנו  פתח דברינו 

)במדבר כז-יח(: "ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע 

בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו, והעמדת 

אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אותו 

לעיניהם, ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל עדת 

"ונתתה מהודך עליו, זה  בני ישראל". ופירש רש"י: 

קירון עור פנים. מהודך, ולא כל הודך, נמצינו למדין 

פני משה כחמה, פני יהושע כלבנה".

ומקור הדבר בגמרא )ב"ב עה.(: "ונתתה מהודך 

אמרו,  הדור  שבאותו  זקנים  הודך,  כל  ולא  עליו, 

פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה 

לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה". וצריך להבין 

מהודך  "ונתתה  למשה:  הקב"ה  צוה  באמת  למה 

ולא  מהודו  חלק  רק  יהושע  על  שישפיע  עליו", 

כל הודו. זאת ועוד, מהו ביאור המשל שהמשילו 

יהושע  "פני משה כפני חמה, פני  הזקנים שבדור: 

בדברים:  המצב  את  לתאר  והוסיפו  לבנה",  כפני 

"אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה".

שביאר  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

שלח  )פרשת  הטהורה  במשנתו  לוי"  ה"קדושת 

"פני משה כפני חמה, פני  ד"ה וישלח( ביאור ענין: 

לה  אמר  אחד.  בכתר  שישתמשו  מלכים  לשני 

לפניו,  אמרה  עצמך.  את  ומעטי  לכי  ]הקב"ה[ 

הגון  דבר  לפניך  ואמרתי  הואיל  עולם,  של  רבונו 

אמעיט את עצמי.

ובלילה...  ביום  ומשול  לכי  ]הקב"ה[  לה  אמר 

לימנו בך ישראל ימים ושנים... ליקרו צדיקי בשמך, 

יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. חזייה דלא 

קא מיתבא דעתה, אמר הקב"ה, הביאו כפרה עלי 

בן  שמעון  רבי  דאמר  והיינו  הירח,  את  שמיעטתי 

לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר 

לה', אמר הקב"ה,  ]ושעיר עזים אחד לחטאת[  בו 

שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח".

על מאמר זה של רבי שמעון בן לקיש שנזכר 

גם בגמרא )שבועות ט.(: "אמר הקב"ה, שעיר זה יהא 

כפרה על שמיעטתי את הירח". כותב הגאון הגדול 

בגליון  הש"ס"  ב"מסורת  זצ"ל  פיק  ישעיה  רבי 

להבינו  ואין  הקבלה,  מסודות  סוד  "זהו  הגמרא: 

כמשמעו ח"ו, כי כל כבודה בת מלך פנימה".

כוונתו ברורה, כי איך שייך לומר שצריך כאילו 

בני  מאמינים  שאנו  הקב"ה,  על  כפרה  להביא 

מאמינים שהוא מלך המשפט העושה כל דבר בצדק 

תמים  "הצור  לב-ד(:  )דברים  שכתוב  כמו  וביושר, 

פעלו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עול, צדיק 

וישר הוא". זאת ועוד, כי אם הקב"ה הבין שלא היה 

ראוי למעט את אור הלבנה, מי מעכב בעדו להגדיל 

שוב את אורה כבראשונה, ובהכרח שהבין בחכמתו 

הגדולה שאין לה סוף, שכך ראוי להיות שיתמעט 

אור הלבנה, אם כן למה אמר הקב"ה: "הביאו כפרה 

עלי שמיעטתי את הירח".

במה  להתבונן  צריך  האמור  כל  על  בנוסף 

שאמרה הירח לפני הקב"ה: "הואיל ואמרתי לפניך 

זו  טענה  ובעקבות  עצמי",  את  אמעיט  הגון  דבר 

שיקראו  דרכים,  מיני  בכל  לפייסה  הקב"ה  ניסה 

שמה,  על  הצדיקים  שיקראו  שמה,  על  ישראל 

ובהשקפה הראשונה אינו מובן מהו הדבר ההגון 

שאמרה, שהרי מאחר שהקב"ה ברא את השמש 

והירח שיהיה אורם שוה, מי הוא זה שיבוא אחרי 

בשבת קודש הבאה עלינו לטובה אנו קוראים 

בתורה פרשת פנחס, כפי שאנו קוראים בכל שנה 

שבהם  להם,  סמוך  או  המצרים"  "בין  ימי  בתוך 

בית  חורבן  על  להתאבל  מישראל  אחד  כל  צריך 

נזכרו  זה  מטעם  כי  לומר  יתכן  והגלות.  המקדש 

להקריב  ישראל  שנצטוו  הקרבנות  כל  זו  בפרשה 

בבית המקדש במשך כל ימות השנה, החל משני 

תמידים בכל יום, אחד בבוקר ואחד בין הערבים, 

מועדי  ובכל  חדשים  בראשי  בשבתות,  הקרבנות 

מעט  שעוד  אלו  בימים  אותנו  לחזק  כדי  השנה, 

יופיע המלך העליון הקב"ה ויגאל אותנו מן הגלות, 

ויבנה לנו את בית הבחירה אשר שם נקריב לפני ה' 

את כל הקרבנות שנזכרו בפרשה זו. 

על  להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר  כן  כי  הנה 

שעיר  חודש  בראש  להקריב  ישראל  שנצטוו  מה 

לחטאת, כדי לכפר כביכול על מה שמיעט הקב"ה 

נזכה  אשר  עד  הגלות,  ימות  כל  במשך  הירח  את 

פגימת  את  הקב"ה  ימלא  שאז  השלימה  לגאולה 

הלבנה, כמו שכתוב )ישעיה ל-כו(: "והיה אור הלבנה 

בקידוש  מתפללים  אנו  כך  ועל  החמה",  כאור 

אבותי  ואלקי  אלקי  ה'  מלפניך  רצון  "ויהי  הלבנה: 

למלאות פגימת הלבנה, ולא יהיה בה שום מיעוט, 

ימי  שבעת  וכאור  החמה  כאור  הלבנה  אור  ויהי 

בראשית כמו שהיתה קודם מיעוטה, שנאמר את 

שני המאורות הגדולים".

"לכי ומעטי את עצמך"

חדשים  בראשי  הקרבנות  על  הפסוקים  והנה 

עולה  תקריבו  חדשיכם  "ובראשי  כח-יא(:  )במדבר 

לה', פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה 

לה'  לחטאת  אחד  עזים  ושעיר  תמימים...  שבעה 

על עולת התמיד יעשה ונסכו". שנינו על כך מאמר 

פלא בגמרא )חולין ס:(:

"רבי שמעון בן פזי רמי, כתיב )בראשית א-טז( 

ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים ]משמע 

ששניהם נבראו שווים[, וכתיב את המאור הגדול 

ואת המאור הקטן ]משמע שאין שניהם שווים[, 

אפשר  עולם,  של  רבונו  הקב"ה,  לפני  ירח  אמרה 



 תחשת תשרפ תשע"ה | ב

יהושע כפני לבנה", והנה הם הדברים על הפסוק 

פארן  ממדבר  משה  אותם  "וישלח  יג-ג(:  )במדבר 

על פי ה'", בלשון קדשו:

תורה  דמיון  היו  המדבר  דור  ודורו  משה  "כי 

שבכתב, ויהושע ודורו שבאו לארץ היו דמיון תורה 

שבעל פה. וזהו הרמז במאי דאמרו חכמינו ז"ל, פני 

תורה  כי  לבנה,  כפני  יהושע  ופני  חמה  כפני  משה 

שלבנה  כמו  שבכתב  מהתורה  מקבלת  פה  שבעל 

מקבלת מחמה. וזהו הרמז וישלח אותם משה על 

צריכין  ישראל  לארץ  שיבואו  הדור  והרמז,  ה',  פי 

להיות דמיון תורה שבעל פה... ולכך ישראל אשר 

ללבנה  השנה  מונין  פה,  שבעל  תורה  בדמיון  הם 

הרמז על תורה שבעל פה".

ביאור דבריו הקדושים, כי הן אמת שמשה קיבל 

כמו  פה,  שבעל  התורה  את  גם  הקב"ה  מפי  בסיני 

שמצינו הביטוי בגמרא פעמים רבות: "הלכה למשה 

מסיני", אולם מאחר שקיבל את כל הדברים ברורים 

בבחינת  הם  הרי  התורה  נותן  הקב"ה  מפי  היטב 

שהיא  חמה"  כפני  משה  "פני  לכן  שבכתב,  תורה 

שמע  שלא  יהושע  זה  לעומת  אך  האור,  שורש 

אצלו  הרי  ממשה,  אם  כי  הקב"ה  מפי  התורה  את 

התחיל עיקר המושג של תורה שבעל פה המקבלת 

את אורה מן התורה שבכתב, לכן "פני יהושע כפני 

לבנה", המקבלת את אורה מן השמש.

רעיון זה חוזר ונשנה בספרי הגה"ק רבי צדוק 

הכהן זי"ע פעמים אין ספור, והנה מה שכתב ב"פרי 

צדיק" )פרשת במדבר אות ו(:

תורה  הארת  היינו  חמה,  כפני  משה  פני  "ענין 

לבנה  כפני  יהושע  ופני  מלעילא,  הנשפע  שבכתב 

המקבל משמש, זהו בחינת תורה שבעל פה המקבלת 

השפע מבחינת תורה שבכתב, ועל זה אמרו ז"ל )אבות 

ומסרה  מסיני[  תורה  קיבל  ]משה  בלשון  מ"א(  פ"א 

ליהושע... כי לשון מסירה שייך על תורה שבעל פה 

הנמסרת מפה לאוזן, וכידוע )תמורה טז.( שאז התחילה 

הלכות על ידי הפלפול שהחזיר עתניאל בן קנז".

רבי  מביא  ב(  אות  בראשית  )פרשת  צדיק"  ב"פרי 

צדוק סימוכין לכך, ממה שאמרו במדרש תנחומא 

)פרשת כי תשא אות לו( על הפסוק )שמות לד-כח(: "ויהי 

שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה, מנין היה יודע 

משה אימתי יום, אלא כשהקב"ה היה מלמדו תורה 

יום, וכשהיה מלמדו על פה  יודע שהוא  בכתב היה 

משנה ותלמוד היה יודע שהוא לילה".

שמאירה  ביום  כי  כך,  על  הביאור  האמור  ולפי 

שהיא  שבכתב  תורה  הקב"ה  עמו  למד  השמש, 

בבחינת אור השמש, ואילו בלילה שמאירה הלבנה, 

בבחינת  שהיא  פה,  שבעל  תורה  הקב"ה  עמו  למד 

אור הלבנה המקבלת אורה מהשמש, כי כל ההלכות 

וזהו  שבכתב.  בתורה  מקורן  פה  שבעל  בתורה 

ג-ו(:  )איכה  הכתוב  על  כד.(  )סנהדרין  בגמרא  שדרשו 

"במחשכים הושיבני כמתי עולם, אמר רבי ירמיה זה 

תלמודה של בבל". כי העסק בתורה שבעל פה היא 

בבחינת אור הלבנה המאירה את חשכת הלילה.

 הקב"ה לא גילה תוחה
שבעל תה כדי ששעמול עליה

ועתה בא וראה כי על פי דרכם בקודש יפתח לנו 

פתח לבאר ענין מיעוט הירח, על פי מה שנשים לב 

לשינוי הגדול בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, כי 

בעוד שהקב"ה נתן לנו תורה שבכתב כתוב וחתום, 

עליה אין להוסיף או לגרוע אפילו כקוצו של י', אך 

תורה שבעל פה אף שניתנה למשה מסיני, אולם לא 

נמסרה לנו בדברים ברורים כמו תורה שבכתב, אלא 

מסר הקב"ה את הכח לחכמי התורה בכל דור ודור, 

שיצטרכו להתייגע בתורה עד שיבררו וילבנו את כל 

ההלכות המתחדשות בכל דור.

שאין  "מנין  סג:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  וזהו 

עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי 

כי  אדם  התורה  זאת  יט-יד(  )במדבר  שנאמר  עליה, 

ימות באהל". וכן שנינו בגמרא )מגילה ו:(: "אם יאמר 

יגעתי  לא  תאמן,  אל  מצאתי  ולא  יגעתי  אדם,  לך 

ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן".

ויש לבאר הטעם שעלה ברצון הקב"ה שנצטרך 

ששנינו  מה  פי  על  פה,  שבעל  התורה  על  לעמול 

בגמרא )קידושין ל:(: "כך הקב"ה אמר להם לישראל, 

ואם  תבלין,  תורה  לו  ובראתי  הרע  יצר  בראתי  בני, 

אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו". מבואר 

מזה שעסק התורה הוא סגולה גדולה להכניע את 

היצר הרע. אמנם התנאי לכך הוא שיעסקו בתורה 

פ"ב  )אבות  במשנה  ששנינו  כמו  ויגיעה,  עמל  בדרך 

שיגיעת  ארץ  דרך  עם  תורה  תלמוד  "יפה  מ"ב(: 

שניהם משכחת עון" – "יגיעה" דייקא משכחת עוון. 

הנה כי כן מטעם זה לא גילה לנו הקב"ה מיד את כל 

התורה שבעל פה בדברים ברורים כתורה שבכתב, 

היה  ולא  בתורה  להתייגע  צריכים  היינו  לא  אז  כי 

אפשר להתגבר על היצר הרע.

)גיטין  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  להבין  יומתק 

ס:(: "לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל 

פי  על  כי  לד-כז(  )שמות  שנאמר  פה,  שבעל  דברים 

ישראל".  ואת  ברית  אתך  כרתי  האלה  הדברים 

רק  כי מאחר שאי אפשר להתגבר על היצר הרע 

והיגיעה בתורה שבעל פה, לכן לא  ידי העמל  על 

כרת הקב"ה ברית עם ישראל שיוכלו לעבדו בלבב 

יכול  ידה  רק בשביל תורה שבעל פה שעל  שלם, 

איש ישראל להתגבר על היצר. 

 העמל בתוחה שבעל תה
חק ארחי רטא אדם החאשון

שתכלית  לכך,  ברורה  ראיה  להביא  ונראה 

העמל בתורה שבעל פה היא כדי שנוכל להתגבר 

הקב"ה:  של  בקשתו  בכך  ולקיים  הרע,  היצר  על 

"בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם 

אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו", על 

פי מה שמצינו חידוש גדול בשל"ה הקדוש )מסכת 

כי  ג' לשבת הגדול שחל בפרשת מצורע(,  דרוש  פסחים 

היה  לא  הדעת  בעץ  הראשון  אדם  שחטא  לפני 

צריך לעמול בתורה שבעל פה, אלא מתוך הלימוד 

הסודות  כל  להשיג  אפשר  היה  שבכתב  בתורה 

בתורה שבעל פה הרמוזים בתורה שבכתב.

אמנם אחרי שחטא אדם הראשון בעץ הדעת, 

עור"  "כתנות  עם  באל"ף  אור"  "כתנות  לו  נתחלף 

שאי  עד  השכל  אור  נתחשך  זה  ידי  ועל  בעי"ן, 

בדרך  רק  פה  שבעל  התורה  את  להשיג  אפשר 

)סנהדרין  בגמרא  דרשו  זה  ומטעם  ויגיעה,  עמל 

כד.( מקרא שכתוב )איכה ג-ו(: "במחשכים הושיבני 

כמתי עולם, אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל". 

את  לגרש  צריך  הראשון  אדם  שחטא  אחרי  כי 

החשכות של השכל על ידי העמל והיגיעה בתורה, 

והנה מקצת מהדברים בלשון קדשו:

"אילו לא חטא אדם והיה שכל בהיר, היה מבין 

תורה שבכתב, ומתוך הבנה זו היה יודע הכל ולא היה 

צריך לתורה שבעל פה, רק מכח שחטא וסילק האור 

תורה  לו  ולהיות  לייגע  הוצרך  לעולם,  והביא מיתה 

 מה חאתה הלבשה שאין לה יצח החע לקטחג
שאי אתשח לששי מלכים לה ולשמש להשתמש בכתח ארד

 התשובה העמוקה של הקב"ה:
"הביאו כתחה עלי שמיעטתי את היחר"

 קדושת לוי: "תשי משה כתשי רמה" בברישת תוחה שבכתב
"תשי יהושע כתשי לבשה" בברישת תוחה שבעל תה

 חבי צדוק הכהן: בחאש רודש מתרבחים השמש והלבשה
כי התוחה שבכתב מאיחה לתוחה שבעל תה
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שבעל פה שהוא הפירוש, ולהמית עצמו עליה, עד 

ואז  נכתבת.  להיותה  פה  שבעל  התורה  שהוצרכה 

זהו תלמוד  מבואר במחשכים הושיבני כמתי עולם 

בבלי, רצה לומר החושך והמיתה שהביא לעולם גרם 

הולך  אור  והיה  קיים  המקדש  בית  היה  ואילו  לזה, 

וגובר כלעתיד, אז היה ותורה אור ומשמח את הלב, 

ולא חושך וממית עצמו עליה".

על  הקדושים,  דבריו  לבאר  יש  האמור  לפי 

פי  על  "ואף  ב-כה(:  )בראשית  רש"י  שפירש  מה  פי 

שניתנה בו דעה לקרות לו שמות, לא נתן בו יצר הרע 

בין  מה  וידע  הרע  יצר  בו  ונכנס  העץ,  מן  אכלו  עד 

טוב לרע". מבואר מזה כי לפני שאכל אדם הראשון 

מעץ הדעת לא נכנס בו יצר הרע. הנה כי כן מטעם 

זה לפני שחטא בעץ הדעת לא היה צריך להתייגע 

על התורה שבעל פה, כי לא היה צריך להתגבר על 

הרע,  יצר  בו  ונכנס  שחטא  אחרי  אבל  הרע,  היצר 

הרי הוא צריך להתייגע בתורה כדי שיוכל להתגבר 

על היצר הרע, לכן גנז הקב"ה את האור של תורה 

שבעל פה כדי שיצטרך להתייגע עליה.

ויש לבאר בזה מה שהתנבא הנביא על השגת 

התורה לעתיד לבוא )ירמיה לא-לב(: "כי זאת הברית 

ההם  הימים  אחרי  ישראל  בית  את  אכרות  אשר 

נאום ה', נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה 

והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי לעם, ולא ילמדו 

עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את 

נאום  גדולם  ועד  למקטנם  אותי  ידעו  כולם  כי  ה', 

ה', כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד".

אחרי  לבוא  לעתיד  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

שיתוקן העולם מחטא עץ הדעת, יחזור המצב להיות 

כאדם הראשון קודם החטא ועוד נעלה יותר, שיזכו 

התורה  את  להשיג  גדולם  ועד  למקטנם  ישראל  כל 

ועל כך רמז הקב"ה  שבעל פה מתוך תורה שבכתב, 

באמרו: "נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה", 

כי התורה שבעל פה תהיה ברורה כמו תורה שבכתב, 

ומפרש הטעם לכך: "כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא 

אזכר עוד", שיתבטל היצר הרע מן העולם, ולא יצטרכו 

עוד להתייגע על התורה כפי שנתייגעו בגלות.

 "ושתתה מהודך עליו
ולא כל הודך"

הקב"ה  שצוה  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

לסמוך את יהושע: "וסמכת את ידך עליו... ונתתה 

מהודך עליו", ודרשו בגמרא: "ונתתה מהודך עליו, 

ולא כל הודך, זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה 

הזקנים  כי  לבנה",  כפני  יהושע  פני  חמה,  כפני 

שבדור התכוונו לבאר בכך הטעם שהזהיר הקב"ה 

כי  הודו,  כל  את  ליהושע  למסור  שלא  משה  את 

השגת משה היא בגדר תורה שבכתב בבחינת "פני 

חמה", ואילו השגת יהושע היא בגדר תורה שבעל 

פה בבחינת "פני לבנה".

משה  שימסור  אפשר  אי  זה  מטעם  והנה 

צריך  היה  לא  אז  שהרי  הודו,  כל  את  ליהושע 

לעמול על התורה שבעל פה, כי הכל היה מבורר 

את  הקב"ה  הזהיר  לכן  שבכתב,  התורה  מתוך 

הודך,  כל  ולא   - עליו"  מהודך  "ונתתה  משה: 

ומפרש הטעם, "למען ישמעו כל עדת בני ישראל", 

כדי שכל ישראל יצטרכו לעמול לשמוע ולקבל את 

התורה שבעל פה מיהושע.

הנה כי כן זהו שאמרו הזקנים שבאותו הדור: 

"אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה", לא 

נתכוונו להשפיל ח"ו את כבודו של יהושע שהוא 

"פני לבנה", אלא התכוונו להביע את  רק בבחינת 

צערם על חטא עץ הדעת שכל הנשמות השתתפו 

ועל כך אמרו:  בו בהיותן כלולות באדם הראשון, 

"אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה", של 

חטא עץ הדעת שבגללו לא היה משה יכול למסור 

ליהושע את כל הודו.

 הטעשה העמוקה של היחר
שהיא תוחה שבעל תה

חכמים  דברי  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בן  שמעון  "רבי  הירח:  מיעוט  בענין  וחידותם 

המאורות  שני  את  אלקים  ויעש  כתיב  רמי,  פזי 

המאור  ואת  הגדול  המאור  את  וכתיב  הגדולים, 

עולם,  של  רבונו  הקב"ה,  לפני  ירח  אמרה  הקטן, 

אחד".  בכתר  שישתמשו  מלכים  לשני  אפשר 

הקב"ה  ברא  הבריאה  בתחילת  כי  הדבר  ביאור 

את שני המאורות השמש והירח, שהם רמז על 

לפני  כי  שווים,  פה  שבעל  ותורה  שבכתב  תורה 

חטא עץ הדעת היה אפשר להשיג את כל התורה 

שיהיה  כמו  שבכתב  התורה  מתוך  פה  שבעל 

לעתיד לבוא.

אולם הלבנה שהיא התורה שבעל פה ידעה, 

כי אדם הראשון עתיד לחטוא ויכנס בו יצר הרע, 

ועל ידי זה לא יוכלו ישראל להתגבר על היצר הרע 

רק על ידי העמל והיגיעה בתורה שבעל פה, לכן 

התחכמה לומר להקב"ה: "רבונו של עולם, אפשר 

לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד", כלומר הלא 

אור  את  קצת  לגנוז  ראוי  ישראל  של  לטובתם 

ישראל לעמול  כדי שיצטרכו  פה,  התורה שבעל 

לכי ומעטי  ]הקב"ה[  "אמר לה  ולהתייגע בתורה. 

את עצמך", כי יפה אמרת שכל זמן שהיצר הרע 

קיים, צריך למעט את אור התורה שבעל פה.

ואמרתי  הואיל  עולם,  של  רבונו  לפניו,  "אמרה 

לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי". הביאור בזה, כי 

הלבנה באה בטענה, כי הן אמת שאמרתי דבר הגון, 

שראוי למעט את האור של תורה שבעל פה לטובתם 

של ישראל, אולם אם לא ישכילו ישראל להבין שהם 

צריכים לעמול בתורה שבעל פה, הלא אין בזה שום 

הלבנה  ביקשה  בכך  עצמי,  את  שמיעטתי  תועלת 

לבקש מהקב"ה לחזק את ישראל, שיעסקו בתורה 

שבעל פה כדי למלא את האור שנחסר ממנה.

ביום  ומשול  "לכי  הקב"ה:  לה  אמר  כך  על 

ובלילה... לימנו בך ישראל ימים ושנים... ליקרו צדיקי 

בשמך, יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן". כל זה 

את  מונים  שהם  מזה  ללמוד  ישראל  שישכילו  כדי 

הימים והשנים לירח, שהחובה מוטלת עליהם לעסוק 

בתורה שבעל פה כדי למלא את אור הלבנה.

הקב"ה  ראה  דעתה",  מיתבא  קא  דלא  "חזייה 

שלא נתיישבה דעתה בכך, כי הלבנה רצתה דבר נוסף 

שיחזק את ישראל לעסוק בתורה שבעל פה, "אמר 

הקב"ה, הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח, והיינו 

של  שעיר  נשתנה  מה  לקיש,  בן  שמעון  רבי  דאמר 

לה', אמר הקב"ה,  ]לחטאת[  ראש חודש שנאמר בו 

שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח".

 חאש רודש הוא מועד
על שם ריבוח השמש והיחר

והנה כדי להבין מעט מזעיר תשובתו העמוקה 

של הקב"ה לירח גם לפי קוצר השגתנו, נקדים מה 

להרבות  "ומצוה  תיט(:  סימן  )או"ח  ה"טור"  שכתב 

בסעודת ראש חודש... ואתקש נמי למועד דכתיב 

ובראשי  ובמועדיכם  "וביום שמחתכם  י-י(:  )במדבר 

חדשיכם", וכן מבואר בגמרא )פסחים עז.(: "דראש 

 "זאת עולת רודש ברדשו", בכל חאש רודש מתרדש
אוח רדש מתוחה שבכתב לתוחה שבעל תה

 של"ה הקדוש: לתשי שרטא אדם החאשון היה אתשח
להשיג כל התוחה שבעל תה מתוך התוחה שבכתב

 ארחי הרטא גשז הקב"ה את האוח של תוחה שבעל תה
כדי שיוכל האדם להכשיע את היצח על ידי יגיעת התוחה

 תכלית העמל בתוחה שבעל תה למלא את אוח הלבשה
כאוח הרמה כמו שהיה קודם שרטא אדם החאשון
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חודש איקרי מועד". וצריך ביאור על שם מה קבע 

הקב"ה את ראשי החדשים למועד.

ונראה ללמוד ביאור נפלא על כך מתורתו של 

חודש  )לראש  צדיק"  ב"פרי  זי"ע  הכהן  צדוק  רבי 

חודש  "דראש  קדשו:  בלשון  שכתב  א(  אות  כסלו 

הוא חיבור השמש והירח, שהירח מקבל מהשמש, 

והיינו תורה שבעל פה שמקבלת מתורה שבכתב... 

ובראש חודש הארת אור דתורה שבעל פה".

ליום  הטעם  הקדושים  מדבריו  למדים  נמצינו 

טוב של ראש חודש, כי אחרי שנתמעט אור הירח 

לא  החודש  שבסוף  עד  החודש,  של  השני  בחצי 

על  מורה  זה  ענין  אשר  השמש,  מאור  כלל  קיבל 

לכן  פה,  שבעל  לתורה  שבכתב  תורה  בין  ניתוק 

כאשר מגיע ראש חודש שאז מתחדש הקשר בין 

השמש שמשפיעה מאורה על הירח, הנה הוא יום 

טוב על שם הקשר בין תורה שבכתב שהיא בבחינת 

שמש לתורה שבעל פה שהיא בבחינת ירח.

לנו  יפתח  האמור  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 

פתח מה שמצינו בראש חודש דבר שלא מצינו 

הכח  את  הקב"ה  שמסר  אחר,  מועד  בשום 

באיזה  לקבוע  הסנהדרין  שהם  התורה  לחכמי 

יום הוא ראש חודש כמו שכתב הרמב"ם )הלכות 

קידוש החודש פ"ב ה"י( בלשון קדשו:

בין  שוגגין,  בין  החודש,  את  שקידשו  דין  "בית 

הכל  וחייבין  מקודש,  זה  הרי  אנוסים,  בין  מוטעין, 

לתקן המועדות על יום שקידשו בו, אף על פי שזה 

מסור  הדבר  שאין  עליהם,  לסמוך  חייב  שטעו  ידע 

צוה  הוא  המועדות  לשמור  שצוה  ומי  להם,  אלא 

לסמוך עליהם, שנאמר אשר תקראו אותם וכו'".

רבי עקיבא  ומקור הדבר בגמרא במה שדרש 

)ר"ה כה.(: "הרי הוא אומר אתם, אתם, אתם, שלש 

פעמים ]פירוש בפרשת המועדים נזכרו ג' פעמים: 

"אשר תקראו אתם" )ויקרא כג-ב, ד, לז(, כאשר הקרי 

ו',  "אתם" חסר  ו' והכתיב הוא  מלא  "אותם"  הוא 

אפילו  אתם  שוגגין,  אפילו  אתם  לדרוש[,  כדי 

מזידין, אתם אפילו מוטעין".

מאחר  כי  הוא,  כך  על  הביאור  האמור  לפי 

שקבע הקב"ה את יום ראש חודש ליום כפרה על 

מיעוט הירח, שמיעט הקב"ה את האור של תורה 

שבעל פה, והטיל על חכמי התורה שבכל דור ודור 

שישלימו את אור הלבנה שהיא תורה שבעל פה, 

לכן מסר להם הקב"ה את הכח לקבוע באיזה יום 

מקודש  זה  שיום  ללמדנו  כדי  חודש,  ראש  הוא 

להתחדשות העסק בתורה שבעל פה.

 כל חאש רודש מתרדש
השתע של תוחה שבעל תה

של  מתורתו  שלמדנו  מה  בזה  להבין  נפלא 

)פרשת שופטים  ב"פרי צדיק"  זי"ע  רבי צדוק הכהן 

אחד  צירוף  שולט  חודש  ראש  בכל  כי  א(,  אות 

מי"ב צירופים שיש לשם הוי"ה, ובכל ראש חודש 

שבעל  בתורה  השגות  של  חדש  שפע  מתחדש 

טז-יח(:  )דברים  שכתוב  מקרא  זה  לפי  ומפרש  פה, 

ה'  אשר  שעריך  בכל  לך  תתן  ושוטרים  "שופטים 

אלקיך נותן לך לשבטיך". בלשון קדשו:

לשבטיך  לך  נותן  אלקיך  ה'  אשר  שאמר  "מה 

כידוע,  צירופים  י"ב  יש  הוי"ה  בשם  דהנה  יתבאר, 

שכל  השנה,  חדשי  להי"ב  סידרם  הקדוש  והאר"י 

צירופים,  מהי"ב  מיוחד  שם  צירוף  לו  שייך  חודש 

והיינו שבכל חודש יש חידוש מיוחד בדברי תורה, 

דמקבלא  סיהרא  בחינת  פה  שבעל  התורה  שהוא 

)במדבר  שנאמר  מה  על  שאמרנו  וכמו  משמשא, 

כח-יד( זאת עולת חודש בחדשו, שכל חודש יש לו 

קדושה מיוחדת, ונגד זה צירוף מיוחד".

ולפי האמור הרי זה מתקשר להפליא עם החיבור 

בראש  שמתחדש  הירח  אור  עם  השמש  אור  של 

חודש, לרמז על השפע החדש שמאיר הקב"ה מתורה 

שבכתב לתורה שבעל פה. ועל כך קבע הקב"ה את 

את  בכך  להביע  כדי  המועדים,  בכלל  חודש  ראש 

שמחתנו על התחדשות השפע של תורה שבעל פה, 

אשר בזכותה כרת הקב"ה ברית עם ישראל.

 שעיח חאש רודש
הוא כתחה על ישחאל

ורחימו  בדחילו  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

עלי  כפרה  "הביאו  לישראל:  הקב"ה  שאמר  מה 

כפי  ח"ו  בזה  הכוונה  שאין  הירח",  את  שמיעטתי 

לכפרה,  צריך  שהקב"ה  הפשט  בדרך  המשתמע 

וישר  צדיק  עול,  ואין  אמונה  "אל  הוא:  הקב"ה  כי 

הוא". זאת ועוד, שהרי שעיר החטאת הוא כפרה 

במוסף  שאומרים  כמו  ישראל,  של  העוונות  על 

לראש חודש: "ראשי חדשים לעמך נתת זמן כפרה 

סימן  )או"ח  יוסף"  ה"בית  ופירש  תולדותם".  לכל 

על  מכפר  שהקב"ה  חיים",  ה"ארחות  בשם  תכד( 

כל תולדות ימי החודש שנעשו בחודש שעבר. וכן 

בשם  יש(  ד"ה  תיז  סימן  )או"ח  חדש"  ב"פרי  מבואר 

המקובל האלקי הרמ"ק זי"ע:

"יש אנשי מעשה שנוהגים להתענות כל ערב 

משמיה  ומטו  הירח,  מיעוט  בשביל  חדש  ראש 

יום כפור  דמהר"ם קורדוירו ז"ל שהיה קורא אותו 

החודש  כל  של  עוונות  מתכפרין  שבו  לפי  קטן, 

במוסף  כדאמרינן  חודש,  ראש  דשעיר  דומיא 

סימן  יוסף  הבית  והביא  תולדותם,  לכל  כפרה  זמן 

תכ"ג בשם ארחות חיים כי כינוי תולדותם קאי אל 

היתה  חדש  ראש  עולת  כי  לומר  רצונו  החדשים, 

ראש  קרא  לפיכך  החודש,  ימי  תולדות  על  באה 

חודש זמן כפרה".

עלי  כפרה  "הביאו  הקב"ה:  שאמר  מה  אמנם 

שמיעטתי את הירח" הכוונה בזה, שהקב"ה מבקש 

לכפר  חודש,  בראש  חטאת  שעיר  להביא  מאתנו 

בכך על כל מה שחטאנו בחודש שעבר, כדי שנהיה 

ראויים לקבל את אור התורה שבעל פה המתחדש 

בראש חודש, ולא נהיה בכלל מה שכתוב )תהלים 

חוקי  לספר  לך  מה  אלקים  אמר  "ולרשע  נ-טז(: 

ותשא בריתי עלי פיך". כמו שכתב ה"באר היטב" 

)או"ח סימן תקעא אות א( בשם רבינו האריז"ל: "ודע 

שכל המעשים שאדם עושה ותורה שלומד בעודו 

עד  בקליפות,  כח  מוסיף  הרבים  בעוונותיו  רשע 

שחוזר בתשובה מוציא מהקליפה".

הנה כי כן זהו שאמר הקב"ה: "הביאו כפרה עלי 

שמיעטתי את הירח", כלומר בכך שתקריבו שעיר 

חטאת כדי לכפר על מה שחטאתם בחודש שעבר, 

תהיה בכך בחינת כפרה כביכול גם עלי שמיעטתי 

את  שמיעטתי  העולם  בכל  יתגלה  כי  הירח,  את 

בתורה  שיעמלו  כדי  ישראל,  לטובת  כדת  הירח 

שבעל פה ויכניעו את היצר הרע.

דבר  המצרים,  בין  ימי  של  הללו  הימים  ברוח 

ששנינו  במה  המאמר  את  לסיים  טוב  מה  בעתו 

בזכות  תבוא  העתידה  הגאולה  כי  ח.(,  )ב"ב  בגמרא 

העסק בתורה שבעל פה, ומביא ראיה מדברי הנביא 

)הושע ח-י(: "גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם - פסוק 

זה בלשון ארמית נאמר, אי תנו כולהו עתה אקבצם". 

ארמית  בלשון  תרגום  הוא  "יתנו"  כי  רש"י  ופירש 

לתיבת  "ישנו". וכן מבואר במדרש )ויק"ר ז-ג(: "אין 

כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות, מאי 

טעמא גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם".

שאמר  נפלא  רמז  פעמים  כמה  הבאנו  וכבר 

על כך הגה"ק רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בפסוק 

)ישעיה א-כז(: "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" 

תלמו"ד  בגימטריא  תפד"ה  במשפ"ט  ציו"ן   -

תלמו"ד  בגימטריא  בצדק"ה  ושבי"ה  ירושלמ"י, 

בבל"י. ולפי האמור הביאור על כך הוא, כי תכלית 

העמל בתורה שבעל פה שהיא בבחינת אור הלבנה, 

היא כדי להשלים בכך את אור התורה שנחסר על 

ידי מיעוט הירח, ובזכות זה נזכה לגאולה השלימה 

"והיה  ל-כו(:  )ישעיה  שכתוב  מקרא  בנו  שיתקיים 

אור הלבנה כאור החמה", במהרה בימינו אמן.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל
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