
  לק"י

  פרשת בחוקותי התשע"ה
' ר אמר, בעתם גשמיכם ונתתי" בחוקותי פרשת רבהאיתא במדרש 

 התורה .והגשמים והמאורות התורה /לעולם מתנה נוּ ּתְ נִ  שלשה יונתן
 ?מנין המאורות .ככלותו משה אל ויתן) לא שמות( מרשנא ?מנין

 ונתתי שנאמר ?מנין הגשמים .אלהים אותם ויתן) א בראשית( שנאמר
  ."...בעתם גשמיכם

ר' יונתן במדרש מדבר על שלשה דברים שנתנו מתנה בעולם והמדרש 
בהמשך מביא עוד חכמים המדברים על עוד דברים שנתנו מתנה 

  בעולם.

. ומחייבת את הקשר בגלל הקשר שנוצרוהנה עניין המתנה הוא נתינה 
ואין הנתינה הזו  .על סמך הקשר שנוצר וייתקייםכי הנותן מתנות הוא 

אם לגבי המשכיות הקשר. ובמידה תנאי לקבלת משהו בהמשך כי כ
 מצינוכד .המתנות חוזרות לבעליהן י הדין,על פהנה  ,והקשר מופסק

 השולחסעיף ג' " 'נ סימן קידושין הלכות העזר אבן ערוך שולחןב
  שם שאכל בין, מועטין ובין מרובין בין, חמיו לבית (מתנות) סבלונות

 שחזר או, היא שמתה בין הוא שמת בין, אכל שלא בין ארוסין סעודת
 ,הרי לך "...והמשתה מהמאכל חוץ כולם הסבלונות יחזרו, האיש בו

ם יהם תלוי ,הנשלחים לבית האשה)שכל עניין הסבלונות (שהם מתנות 
וכן  המתנות חוזרות לבעלים. ,וכאשר נפסק הקשר .בקשר הקיים

הן על מנת שיהיו  ,איש לאשתו הן איש לחברו ןה ,שאדם נותן המתנות
 גמ'רב ששת אומר בוכעין מה ש .לזכרון על החברות והקשר ביניהם

" (מלכות דרקיעא מלכותא כעין דארעא דמלכותא"'. נח דף ברכות
גה בשמים אפשר ללמוד הההנאת רץ כעין מלכות השמים... דהיינו הא

  ממנה על פי ההנהגה בארץ).

כי ישנם שלשה דברים שנתנו במתנה מה' יתברך  ,ור' יונתן אומר
על מנת לחזק ולהוכיח על קיום הקשר בין הנבראים  ,והם .לעולם



כתוב ששלשתם  ,והדיוק בשלשתם הוא לבין הבורא יתברך. ,בעולם
  .נתתיו ויתן בהם לשון מתנה. היינו

ין העולם וקיומו. והוא על יהיא בנ הראשון הוא התורה. כי הנה התורה
 נתקיימו לא תורה אילמלא': "סח דף פסחיםפי דברי ר' אליעזר ב

 לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לא אם שנאמר, וארץ שמים
". דהיינו שהמתנה של נתינת התורה היא זו שמחזקת ומבססת שמתי

את הקשר של העולם/הנבראים עם הבורא יתברך. כי לא נברא עולם 
אלא על מנת שישראל יהגו בתורה. וכן הוא היה התנאי במתן תורה 

לא, הרי ח"ו ם את התורה אזי יש קיום לעולם ואם שאם ישראל מקבלי
 ויתיצבו"'. פח דף שבת. והיא גמ' מפורשת בח"ו חורבן לעולם

 שכפה מלמד: חסא בר חמא בר אבדימי רב אמר, ההר בתחתית
 אתם אם: להם ואמר, כגיגית ההר את עליהם הוא ברוך הקדוש

ועל כן היא  ."קבורתכם תהא שם - לאו ואם, מוטב - התורה מקבלים
  את הקשר בל ימוט. עניינה הוא לחזק ולקייםש ,מוגדרת כ"מתנה"

השני הם המאורות. כי הנה המאורות עניינם להאיר כאן בעולם 
החשוך. והמאורות אינם מאירים בפני עצמם אלא כלים המעבירים את 

ר' יונתן במדרש דייק  האור מהעליונים אל הנבראים השפלים. והנה
ולא אורה או אור. כי המאורות עצמם הם המתמלאים  מאורותבאמרו 

אור מהעליונים ומעבירים הלאה הן המאור הגדול שהוא השמש 
דרך עבודתם המעביר את אורו דרך ללבנה. ודרך הארתם באה להם מ

 הנבוכים מורהובלשון הרמב"ם ב צוא ושוב.ראת הבורא בבחינת 
 ' בהסכמתו לסברת אריסטו הביא ראייה מהתורהה פרק ב חלקב
  מצד כ"ג נכון אמת זה, משיגים ל"ר, משכילים חיים שהגלגלים אמנם"

 אבל, הסכלים שחשבו כמו וכארץ כאש מתים גשמים ושאינם, התורה
 ישבחוהו אדוניהם את עובדים חיים בעלי, הפילוסופים שאמרו כמו הם

  אל כבוד מספרים השמים אמר, עצומים ומהללים גדול שבח ויהללוהו
  נראה וגם"" מב פרק אמרים ליקוטי תניאוהסביר זאת בהגה ב "...'וגו

  מערב כלפי יום כל בהשתחוואתם' ית לאורו בטלים שהם העין בראיית
  שהשכינה משתחוים לך השמים וצבא פ"ע ל"כמארז בשקיעתם



  השתחוואה דרך הוא מערב כלפי היום כל הילוכם ונמצא במערב
 כלל מכירו ואינו מעולם המלך את ראה שלא מי גם והנה וביטול

  משתחוים ונכבדים רבים שרים ורואה המלך לחצר כשנכנס כ"אעפ
 ה'.כן מורים לנו דרך בעבודת " ועל ופחד אימה עליו תפול' א לאיש

כדי שנזכור כאשר אנו רואים אותם הרי עצם הראייה היא מתנה ש
ים יהיא בחינת רצוא ושוב והנה הם תלו שהשתחוויתם ועבודתם

ועומדים אך ורק בתנאי שהקשר של הבורא ממשיך עם הנבראים 
 אמאי שמשא ליטא ואמר משה פתח" רבה איכהבמדרש וכשמצינו 

 שמשא ליה אהדר, מקדשא לבית שנאה דעאל בשעה חשכת לא
 רפו ולא לי שבקין דלא חשוכא אהוי היכי, מהימנא רעיא משה בחייך

פתח  נהוריך ונהר פוק לי ואמרין, דנורא שוטי בשיתין לי דנקטין לי
לבית השמש למה לא חשכת בשעה שנכנס השונא  המשה ואמר ארור

המקדש? החזירה לו השמש בחייך רועה נאמן, איך אהיה חשוכה ולא 
הניחו לי ולא הרפו ממני שלקחו אותי בששים שבטים של אש ואמרו 

א אך ורק בחינת ולכן עצם יציאתה של השמש הי ."לי צא והאר אורך
וכל יהודי יודע כי  מתנה התלויה בקשר של עם ישראל עם ה' יתברך.

בראותו איך ה' מחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית והמאורות 
תלויים בהנהגת עם ישראל על פי התורה הרי הם מתנה הנועדה לחזק 

  את הקשר בין עם ישראל לבוראו.

רכה גדולה לעולם. הם ב בוודאי השלישי הם הגשמים. והנה הגשמים
היא מתנה בפני עצמה. כי  ,אלא שעצם השקיית העולם דרך הגשמים

שבמצרים  ,בחינת ארץ מצרים. דהיינוכמו השקיית העולם יכלה לבוא 
ואד יעלה מן הארץ  ,או כבימי בראשית .נילוס עולה ומשקה את הארץ

 ,השקאת האדמה והשקה את כל פני האדמה. והקב"ה נתן את עניין
הגשמים הם המביאים את האדם הן בפרט הן  . כיכמתנה דרך הגשמים

כי עצם  .מוסיפים טהרה בעולםולא עוד אלא שבכלל ליראת שמים. 
ירידת הגשמים צריכה תפילה ותחנונים לה' יתברך. ויש אשר ירדו 
גשמים אך ח"ו יכול להיות שיהיו להיזק יותר מן התועלת כעין מטר 

א בזמנם. או אם ירדו במקומות הלא הסוחף או יביאו נזק באם ירדו של



ועל כן הרבה תפילה ויראת שמים מצריכים הגשמים. ולא עוד  נכונים.
יניהם למעלה. ועל כן מתנה אלא שמשיאין את ליבן של הבריות וע

  את הקשר בין הנבראים לבורא. תשמחזק גדולה היא

ואם כן שלשת מתנות אלו הם נועדו לחזק ולהמשיך את הקשר בין 
  ישראל לאביהן שבשמים.

ייתן לנו ה' לבב שלם לעבדו יתברך בקדושה ובטהרה וימשיך טובו 
  וחסדו עלינו אכי"ר

  שבת שלום

  יוסף בן דוד

 


