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קּודי
ָּפ ָר ַשת ּ ְפ ֵ

ַש ַער ַה ִּצ ְמצּומ
כלל ופרט
הצבת פרשת ’ויקהל’ בצד פרשת ’פקודי’ תגלה תבנית של ’כלל ופרט’.
פרשת ויקהל פותחת בכינו Dשל כל עמ ישראל אל מקומ אחד ,שמ מצווה משה
רבנו על עיקרי העבודה בבניינ משכנ אוהל מועד וכליו.
לעומתה ,פרשת פקודי פותחת בחשבונות מפורטימ של כמויות הכDפ ,הזהב
והנחושת ,אשר נצרכו למלאכת העבודה.
ברוב רובמ של המצוות נוהגת התורה להקדימ את הכלל לפרט ,כלומר לפתוח
בראייה כוללת ,ורק לאחר מכנ לגשת אל הפרטימ הקטנימ.
לפעמימ חוזרת התורה ומDיימת בכלל ,ואז התבנית הנוצרת היא :כלל ופרט
וכללD .דר זה נראה הגיוני ,כיוונ שחשוב להקדימ את מטרת המצווה ויעדיה ,כדי
שנקלוט את רוח התורה.
אכ ישנו גמ צד שני.
כולנו מכירימ את התופעה הבאה :כאשר פותחימ הרצאה בDיפור מעשה ,הDיפור
מרתק את השומעימ ,ונוצרת הקשבה מיידית ואפ הזדהות עמ הנאמר .קל יותר
להתחבר אל Dיפור מנ החיימ  -שהוא למעשה אירוע נקודתי  -מאשר לכללימ
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מאתנו .אמנמ כנ ,התורה שבעל פה ,הכוללת שישה 7דרי
יבשימ ,הנראימ רחוקימ ִ
משנה ופירושיהמ ,בוחרת לנקוט בגישה של ’מנ הפרט אל הכלל’ .נדגימ זאת
במצוות קריאת שמע.
התורה שבכתב פותחת את המצווה בהצבת היעד הכולל ,שהוא ייחוד ה’:

.ÃďēĀ Čþ ÅĐ đă ĜĕĐāý ĘąČù ÅĐ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĞĚÿ ĥÃ
øĈ

)דברימ ו ,ד(

מתוכ הכלל המרכזי הזה ,עוברת התורה לפירוט מצבימ שונימ והפוכימ זה מזה,
לא ֵחד:
שאותמ עלינו ַ

...ęčă Ā ĦăĀ Ĥø čă ÿ ďü đø ĖĕĀ Ĝþ čĀ Ęø ęĦăĀ Ĝø Ĝăÿ ĥü Ĉ đ...Ã
ø
ø
Ā
Ā
Ā
.(ĖĤďčđ Ħĕčč) ĖĤþ ďþă čÿ ĖĦăø ėø Ęþ čø đă - ĖĦĕþ čý čă ø ĖĦăø čø ĥü Ĉ čă ø .1
.(Ĥģđččđ čĤĞč) ĖĀ Ěþ đă ģčø đă - ĖĀ čă ø ėø ĥĀ Ĉ čø đă .2
.(ĐčĥēĚčđ ĐĥĞĚč) ĖĕĀ Ĝĕþ Ğý ěĕčă ý ĦāĠĔāĀ ĔĘø đă ĕĐĀ đø - ĖĀ ďþ ĕĀ ĘĞÿ Ħ āđČĘø ęĦăĀ Ĥø ĥÿ Ĉ ģø đă .3
.(ĐČĕĢĕčđ ĐĝĕĜėč) .ÃĖĕĀ Ĥþ ĞĀ ĥø Ĉ čü đă - ĖĀ Ħĕþ čă ý Ħ āđĒĒĂ Ěø ĘĞÿ ęĦăĀ čø Ħÿ ėø đă .4
התורה שבעל פה ,מאידכ גי7א ,מציגה את הדברימ ב7דר הפוכ.
המשנה במ7כת ברכות פותחת בציונ לוח זמנימ מפורט לקריאת שמע בערב
ובבוקר:

משנה א ĘđėČĘ ęĕĝĜėĜ ęĕĜĐėĐĥ ĐĞĥĚ - ?ĦĕčĤĞč ĞĚĥ ĦČ ěĕĤđģ ĕĦĚĕČĚÃ -
)”ּב ָש ְכ ְּבָכ”(.
ְ Ã...ěĦĚđĤĦč
קּומָכ”(.
)”ּוב ֶ
משנה ב ְ Ã...ěčĘĘ ĦĘėĦ ěĕč ĤĕėĕĥĚ - ?ĦĕĤēĥč ĞĚĥ ĦČ ěĕĤđģ ĕĦĚĕČĚÃ -
כיצד מ7יימת מ7כת ברכות?

ĦČý ĦăĀ čø Đÿ ČĀ đÅø :ĤĚČĜĥ ,ĐčđĔĐ ĘĞ ĖĤčĚ ČđĐĥ ęĥė ĐĞĤĐ ĘĞ ĖĤčĘ ęďČ čĕĕēÃ
)פרק ט ,משנה ה’(
.Ã...ÅĖĀ ďāþ ČĚø ĘėĀ čø đă ĖĀ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ĘėĀ čø đă ĖĀ čø čĀ Ęø ĘėĀ čă ø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ
כלומר ,ה’ אחד ,והוא האחראי הבלעדי גמ על הטובה וגמ על הרעה.
אמור מעתה ,מ7כת ברכות פותחת במה שהתורה 7יימה ,ומ7יימת במה שהתורה
פתחה.
מכאנ נראה ,כי הגישה המועדפת על התורה שבכתב היא ללכת מנ הכלל אל הפרט,
בעוד שהתורה שבעל פה מעדיפה את הגישה של הליכה מנ הפרט אל הכלל.
שוני זה נובע גמ מנ ההבדל בינ האופי המיוחד של התורה שבכתב לזו שבעל פה.
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מטרת התורה שבכתב היא ללמד את דרכ ה’ .דרכ המבו11ת על עקרונות של
אמת ,צדק ומשפט ,ח1ד ורחמימ .משומ ככ היא פותחת בכללימ ,ורק אחר ככ
עוברת אל הפרטימ.
לעומת זאת ,מטרת התורה שבעל פה היא ללמד הלכה למעשה בשטח ,ולהניח
י1ודות שי1ייעו במציאת פתרונות בהתמודדות מול מצבימ שונימ העלולימ
להתעורר .משומ ככ הולכת התורה שבעל פה מנ הפרט אל הכלל.
הדרכ המובחרת היא זו המשלבת את התורה שבכתב עמ התורה שבעל פה ,בדומה
לשיטה של ’כלל ופרט וכלל’; כלומר ,להתחיל בתורה שבכתב ,לעבור לתורה שבעל
פה ולחזור שוב אל התורה שבכתב.

התמונה המהופכת
נקודת המפגש בינ התורה שבכתב לבינ התורה שבעל פה ,דהיינו הנקודה שבה
מתהפכת התמונה מ’כלל ופרט’ ל’פרט וכלל’ מעניינת ביותר.
אנו נגלה ,כי כל מעבר מעולמ רוחני לעולמ חומרי ,מתאפיינ בהיפוכ התמונה.
התורה עצמה מגדירה את מעבר היקומ מבריאה רוחנית אל עשייה גשמית ,דרכ
היפוכ התמונה:

.Ãęĕü ĚĀ ĥĀ Ĉ đø ġĤþ Čþ ęĕĐāü ĘąČù ÅĐ Ħ āđĉĥĞú ę āđĕčă ø ,ęČĀ Ĥø čă Ā Đü čă ø ġĤþ ČĀ ĐĀ đø ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉă Đÿ Ħ āđďĘø āđĦ ĐĘăþ ČÃ
ý
)בראשית ב ,ד(

לעומת תהליכ הבריאה הרוחנית ,שבה קדמו שמימ לארצ ,בתהליכ העשייה
החומרית קדמה ארצ לשמימ .זו היא התמונה המהופכת ,עליה אנו מצביעימ .זוהי
גמ דעת חכמימ במדרש ,שהכריעו בינ שיטת בית שמאי לשיטת בית הלל בשאלה,
מי קדמ למי:

.ÃĐĚďģ ġĤČĐ ÅĘđĘėĥÅĘđ đĚďģ ęĕĚĥ ÅĐČĕĤčÅĘ :ĤĚČ ęĕĚėē ęĥč ěĜēđĕ ĕčĤÃ
)בראשית רבה א ,טו(

בכדי להבינ טוב יותר את האמור לעיל ,נו1יפ ונאמר ,כי כל מעבר בנקודת הצמצומ
)שהיא חריר קטנ( יוצר תמונה מהופכת.
נדגימ זאת באמצעות מצלמה או אישונ העינ .ידוע הוא ,כי קרני אור העוברימ דרכ
חריר קטנ ,יוצרימ תמונה מהופכת על המ1כ או על רשתית העינ.
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נתבוננ בתמונה הבאה:

מול קופBה Bגורה ניצב עציצ .במרכז הדופנ הקדמי של הקופBה ישנו חריר קטנ.
קרני האור מנ השמש מכימ בעציצ וממנו מתפשטימ חזרה לכל עבר .מכל קרני
האור שמחזיר ראש העציצ ,רק קרנ אחת מצליחה לחדור דרכ החריר שבמרכז
הדופנ לתוכ הקופBה ,אל עבר קצהו התחתונ של המBכ האחורי .במקומ זה
מתקבלת תמונת ראש העציצ.
כמו כנ ,מב)י) העציצ חודרת רק קרנ אחת דרכ אותו חריר ,ופוגעת בקצהו העליונ
של המBכ האחורי .באופנ דומה ,מכל מקומ בעציצ תחדור רק קרנ אחת אל תוכ
הקופBה .התוצאה המתקבלת על המBכ היא תמונה מהופכת של העציצ.
תיאור זה מבו BBעל העובדה שקרני האור מתפשטימ בקווימ ישרימ.
נשוב אל הבריאה והעשייה.
כדי שעולמ הבריאה יוכל לחדור אל עולמ העשייה ,הוא חייב להצטמצמ דרכ חריר
קטנטנ שבו כמובנ התמונה מתהפכת.

משה רבנו ובצלאל
הבנה זאת חושפת בפנינו דּו־שיח מהותי שהתנהל בינ משה רבנו לבינ בצלאל בנ
אורי ,כפי שמתארת הגמרא במBכת ברכות:

.ČĤģĜ đĦĚėē ęĥ ĘĞ ĘČĘĢč :ěĦĜđĕ ĕčĤ ĤĚČ ĕĜĚēĜ Ĥč ĘČđĚĥ ĕčĤ ĤĚČÃ
,ěėĥĚ ĕĘ ĐĥĞ ĘČĘĢčĘ đĘ ĤđĚČ ĖĘ :ĐĥĚĘ ČđĐ ĖđĤč ĥđďģĐ đĘ ĤĚČĥ ĐĞĥč
.ěėĥĚđ ęĕĘėđ ěđĤČ ĐĥĞ :đĘ ĤĚČđ ,ĖĠĐđ ĐĥĚ ĖĘĐ ,ęĕĘėđ ěđĤČ
,ęĕĘė đėđĦĘ ĝĕĜėĚ Ėė ĤēČđ Ħĕč ĐĜđč ęďČ - ęĘđĞ Ęĥ đĎĐĜĚ ,đĜčĤ ĐĥĚ :đĘ ĤĚČ
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?ęĝĕĜėČ ěėĕĐĘ - ĐĥđĞ ĕĜČĥ ęĕĘė !ěėĥĚđ ęĕĘėđ ěđĤČ ĕĘ ĐĥĞ :ĤĚđČ ĐĦČđ
.ęĕĘėđ ěđĤČ ěėĥĚ ĐĥĞ :ČđĐ ĖđĤč ĥđďģĐ ĖĘ ĤĚČ Ėė ČĚĥ
)ברכות נה(.
.Ã!ĦĞďĕđ ĦĕĕĐ ĘąČ ĘĢč ČĚĥ :đĘ ĤĚČ
נבאר את השתלשלות הדּו שיח על פי הפ;וקימ והפרשיות .למעשה ,תיאור זה
משקפ את ה;תירה בינ ציווי ה’ בפרשת תרומה לבינ הציווי בפרשת כי תשא.
בפרשת תרומה ,שהיא קודמת לפרשת כי תשא ,הקב”ה מצווה את משה תחילה
על ארונ הברית וכלי המשכנ ,ורק אח”כ מצווה על המשכנ עצמו:

Ã...ęĕĔü ă ĥü Ĉ ĕĢý Ğú ě āđĤČú đă ĥ
ĉ ĞĀ đÃø
Ã...ěēĀ Ęø ĥĂ Ĉ ĦĕĀ ĥ
ĉ ü ĞĀ đÃø
Ã...Ĥ āđĐĔĀ čĐĀ ĒĀ ĦĤāÿ ĜĚø ĦĕĀ ĥ
ĉ ü ĞĀ đÃø

)שמות כה ,י(
)שמ ,פ;וק כג(
)שמ ,פ;וק לא(

ולב;ופ:

.Ã...Đĥ
ĉ þ Ğú Ħăÿ ěėă Ā ĥø Ĉ Ěüă Đÿ ĦČþ đ”ø

)שמ כו ,א(

לעומת זאת ,בפרשת כי תשא ;דר הציווי הוא במהופכ:

.ÃĐďĀ đă Đĕø ĐĔý ă Ěÿ Ęø Ĥđă ē ěčþ ĕĤü đă Č ěčă þ ĘČý Ęø Ģÿ čă ø ęĥý Ĉ čø ĕĦČ
ü ĤĀ ģĀ ĐČý ĤÃø

)שמות לא  ,ב(

Ĥĥþ Ĉ Čú Ęėă Ā ĦČý đă ĥ
ĉ ĞĀ đø ...ěďĀ ĐĔý ă Ěÿ Ęø Ėø ĚĀ ĝĕĀ ēü Čú ěčă þ čČĕĀ Ęü Đû ČĀ ĦČý āđĦă Čü ĕĦăü Ħÿ ĜĀ ĐĜăý Đü ĕĜü Čú đÃÿ
)שמ ,פ;וק ו(
.ÃĖĀ Ħĕü đüă Ģü
.ÃĘĐāþ ČĐĀ ĕĘý ėă ø Ęėă Ā ĦČý đø ...ĦďĂ Ğý ĘĀ ěāĤČĀ ĐĀ ĦČþ đø ďĞý āđĚ ĘĐāþ Č ĦČÃý

)שמ ,פ;וק ז(

קודמ אוהל מועד שהוא המשכנ ,ואחר ככ הארונ והכלימ.
כוונת הקב”ה הייתה לרמוז למשה :ה;דר שבו הקדמתי את הארונ למשכנ )בפרשת

תרומה( ,הוא רק לאוזניכ  -משה ,אכ באוזני בצלאל וחבריו בוני המשכנ ,אנא הקדמ
את המשכנ לפני הארונ.
בעולמו של משה שהוא העולמ הרוחני ,ה’ הוא מקומו של עולמ ,ומכאנ הכינוי
 .ÃČđĐ ĖđĤč ęđģĚĐÃארונ הברית המייצג את דבר ה’ ,הוא המקומ שעליו יתנשא
המשכנ; הווי אומר ,ארונ הברית הוא קיומו של המשכנ ונשמתו.
אכ בעולממ של בוני המשכנ שהוא העולמ החומרי ,המשכנ הוא הבית שלתוכו
יוכנ; הארונ ,ולכנ עליו להיות מוכנ לפני עשיית הארונ .משומ ככ ,כשנצטווה משה
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בפרשת כי תשא על מינוי בצלאל ואהליאב עמ חכמי הלב העושימ את מלאכת
הקודש ,התהפכ הCדר והוקדמ המשכנ לארונ.
הגמרא מבינה שמשה חשב שגמ בצלאל הוא ברמה הרוחנית שלו ,ולכנ גמ אליו
מתכוונ ה’ להורות על פי הCדר הראשונ שמשה קיבל מה’ ,דהיינו הארונ תחילה.
באותו הקשר נזכיר את התפילה שאמר משה רבנו בשעת עשיית המשכנ:

.ĤāďđĀ Ĥāďčă ø đă ĜĘă Ā ĦĕĀ ĕü ĐĀ ĐĦăĀ Čÿ ě āđĞĚĀ ÅĐ ,ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ ĥĕĈ Čü Đĥāþ Ĉ ĚĘø ĐĘăĀ Ġü ĦÃăø
) .ÃĘąČý ĐĦăĀ Čÿ ęĘĀ āđĞ ďĞÿ ęĘĀ āđĞĚý đă ,Ęčý Ħý đø ġĤþ Čþ ĘĘý āđēĦăø đÿ đă ďĘă Ā ĕĂ ęĕĤü ĐĀ ęĤþ Ĕþ čă øתהילימ צ ,א-ב(
כלומר ,לא המשכנ הוא המעונ שלכ ,אלא אתה הוא המעונ שלנו .אתה קדמת
לעולמ ואתה נושא אותו עליכ.
אכ מנגד ,בצלאלָ ,א ָּמנ בחCד עליונ ,איש המעשה ,שואל :אמ אבנה תחילה את
הארונ ,להיכנ אכניCנו?
משה מבינ שהCדר המקדימ את המשכנ לכלימ הוא לא רק לחכמי הלב אלא גמ
לבצלאל ואהליאב עצממ ,כפי שהוא נראה מתוכ הפרשה שצוטטה לעיל )שמות
לא ,ב-ז(.
”ּב ֵצל ֵא־ל היית”; כלומר ,לא ב’אור’ )העולמ הרוחני( ,אלא ב’צל’ )העולמ
זהו פירוש ְ -

המעשי(.
מתוכ תובנה זו ,כאשר מקהיל משה רבנו את העמ ומוביל את הציווי המעשי ,הוא
מקדימ את המשכנ:

.Ã...đĕďĀă čă ÿ ĦČþ đø ěāĤČĀ ĐĀ ĦČþ ... āđĘĐû ČĀ ĦČþ ěėă Ā ĥø Ĉ Ěüă Đÿ ĦČþ ...đă ĥ
ĉ Ğú ĕÿ đø đă ČāčĕĀ ęėþ čă Ā čĘý ęėÿ ēú ĘėĀ đÃø
)שמות לה ,י-יג(

אמנמ עדיינ לא ברור ,מניינ שואבת הגמרא ידיעה זו ,שבציווי משה לבצלאל פתח
בארונ תחילה ולבCופ במשכנ? הרי זה לא כתוב במפורש בתורה!
בCדרנ המתהפכ של שלושת הנושאימ המרכזיימ ,זה אחר זה.
נוכל למצוא ֶר ֶמז לדבר ִ
שמצּוֶ ה ה’ למשה בפרשת כי תשא:
ַ
נציג תחילה את Cדר הנושאימ ,כפי
.Ã...ĘČý Ęø Ģÿ čă ø ęĥý Ĉ čø ĕĦČ
 .1מינוי בצלאל ü ĤĀ ģĀ ĐČý ĤÃø -

)שמות לא ,ב(

.Ã...ĦďĂ Ğý ĘĀ ěāĤČĀ ĐĀ ĦČþ đø ďĞý āđĚ ĘĐāþ Č ĦČÃ
 .2בניית המשכנ ý -
.Ã...đă ĤāĚĥø Ĉ Ħăü ĕĦāÿ Ħčă ø ĥÿ Ĉ ĦČþ Ėø Č...Ã
 .3מצוות השבת ÿ -

)שמ ,פCוק ז(

)שמ ,פCוק יג(
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בפרשת ויקהל מעביר משה ציווימ אלה לבני ישראל ,אכ ב3דר מהופכ:
 .1מצוות השבת -
.Ã...ĥĈ ďāþ ģ ęėþ ĘĀ Đĕþ Đø ĕü ĕĞĕ
ĉ þ ĞĀ Ħăý ęĕĚü ĕĀ Ħĥþ Ĉ ĥÃ
ü čü ĥø ă Ĉ Đÿ ę āđĕă čÿ đă ĐėČ
Ā ĘĀ Ěø Đĥ
ýĈ

)שמות לה ,ב(

 .2בניית המשכנ -

ĉ Ğú ĕÿ đø đă ČāčĕĀ ęėþ čă Ā čĘý ęėÿ ēú ĘėĀ đÃø
.Ã...ěāĤČĀ ĐĀ ĦČþ ...ěėă Ā ĥø Ĉ Ěüă Đÿ ĦČþ ...đă ĥ

)שמ ,פ3וקימ י-יב(

 .3מינוי בצלאל –
.Ã...ĕĤü đă Č ěčă þ ĘČý Ęø Ģÿ čă ø ęĥý Ĉ čă ø ÅĐ ČĤĀ ģĀ đă ČĤø ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĘČþ Đĥāþ Ĉ Ě ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ

)שמ ,פ3וק ל(

רואימ מכאנ ֶשמשה מקדימ את העולמ הרוחני שהוא מצוות השבת לפני ציוויו על
בניית המשכנ ולפני הציווי על מינוי המפקחימ הראשיימ על העבודה.

אילפא ורבי יוחננ
במרכזה של כל עינ אנושית קיימ אישונ ,שהוא צמצמ המתכווצ ומתרחב באופנ
אוטומטי על פי כמות האור הפוגעת בעינ .באור יומ כשכמות האור גדולה,
האישונ מתכווצ .בערב ובלילה כשכמות האור קטנה ,האישונ מתרחב .על פי כללי
התפשטות קווי האור הפוגעימ בעצמימ חיצוניימ וחוזרימ אל העינ ,התמונה
ברשתית העינ היא מהופכת ,אכ המוח יודע להפוכ שוב את התמונה
המתקבלת ִ
ולהעמידה כשהיא ישרה.
תינוק שעדיינ לא למד להכיר את כללי המציאות ,רואה הכול הפוכ.
מה קורה כאשר אנחנו קוראימ מ3מכ3 ,פר או אפילו 3תמ 3יפור? הרושמ שעושה
עלינו 3ופ ה3יפור גובר על הרושמ הראשוני .עמ זאת ,היות ואנו יודעימ שאינ
זה נכונ בהכרח ,אנו מחזירימ את ההבנה האמיתית לתודעתנו באמצעות ניתוח
שכלי .לעומת זאת ,הצעירימ שעדיינ לא למדו לנתח נכונ את ה3יפור ,עלולימ
להיות שבויימ ב3ופו של ה3יפור ועלולימ לקלוט ֶמ ֶ3ר הפוכ.
נדגימ זאת באמצעות 3יפור מופלא ,המובא בגמרא במ3כת תענית ,על שני חברימ
מגדולי התלמידימ בבית מדרשו של רבי ינאי.

:đă ĤĚø ČĀ .Đčă ý Ĥø Đÿ ĐģĀ đă ēďøă ĐĞĀ ĥĀ ă Ĉ Đÿ ęĐþ ĘĀ ĐĦĀ ĕø ĐĀ ,ĐĤĀ āđĦčă ÿ ęĕģü ĝø āđĞ đă ĕĐĀ ěĜĀ ēĀ āđĕ ĕčă ü Ĥÿ đø ČĠĀ Ęĕø Čü
đă čĥø Ĉ ĕĀ đø đă ėĘø ĐĀ .Ãě āđĕčø Čþ ĖĀ čă ø Đĕþ Đø ĕü ČāĘ ĕėă ü ĝĠþ ČÃþ đă ĜĚý Ģø Ğÿ čă ø ęĕă ý ģÿ Ĝø đă ,ĐĤĀ āđēĝø čă ü ģāĝĞú Ĝÿ đø Ėø Ęý Ĝý
ĤĚý āđČ ďēĀ Čþ ěĜĀ ēĀ āđĕ ĕčă ü Ĥÿ ĞĚÿ ĥĀ Ĉ .ĦĤý ĥĀ ă Ĉ Đÿ ĕėý Čú Ęø Ěÿ ĕĜý ĥø Ĉ đă Ččă Ā .đă Ęėø ČĀ đø Ğÿ đă ĞĤĀ ĘĦāþ ăė Ħēÿ Ħăÿ
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ĕĕă ý ēÿ čă ø ęĕģü ĝø āđĞđø ęĘĀ āđĞ ĕĕă ý ēÿ ęĕēĕü Ĝăü Ěÿă ĥþ Ĉ ,ęĎý Ĥø Đÿ Ĝÿ đø ĘĦāþ ăėĐÿ ĦČþ ęĐĕþ Ęý Ğú ĘĕĠü ă Ĝÿ : āđĤčý ēú Ęÿ
ěĜĀ ēĀ āđĕ ĕčă ü Ĥÿ . āđĘ Ħďþ Ěþ āđĞ ĐĞĀ ĥĀ Ĉă Đÿ ĥþ Ĉ ďēĀ Čþ ęĐþ čă Ā ĥĈ ĕý ,ęĐþ ĘĀ ēĜăÿ Đÿ : āđĤčý ēú āđĘ ĤĚÿ ČĀ .ĐĞĀ ĥĀ Ĉ
.ČāĘ : āđĘ ĤĚÿ ČĀ ?ĤčĀ ďĀă ĦăĀ Ğø Ěÿ ĥĀ Ĉ :ČĠĀ Ęĕø Čü Ęø ěĜĀ ēĀ āđĕ ĕčă ü Ĥÿ āđĘ ĤĚÿ ČĀ .ĞĚÿ ĥĀ Ĉ ČāĘ ČĠĀ Ęĕø Čü ,ĞĚÿ ĥĀ Ĉ
.ĐĞĀ ĥĀ Ĉă Đÿ Ħďþ Ěþ āđĞ ĕĘăü ĥþ Ĉ ,ĘĘĀ ėă ø Ěü ,ĞĚÿ ĥĀ Ĉ ČāĘ ČĠĀ Ęĕ
ø Čü đø ĕĜü Čú ĕĦăü Ğø Ěÿ ĥĀ ă Ĉ ĥþ Ĉă Ěü :ěĜĀ ēĀ āđĕ ĕčă ü Ĥÿ ĤĚÿ ČĀ
ă ü ĕĥü Ĉ Ġø Ĝÿ čă ø ęĕă ý ģÿ Čú đÿ Ĥ āđĒēø Čþ :ěĜĀ ēĀ āđĕ ĕčă ü Ĥÿ ĤĚÿ ČĀ
ĕčă ü Ĥÿ .ÃġĤþ ČĀ ĐĀ čĤþ ģăþ Ěü ě āđĕčø Čþ Ęďÿă ēø ĕþ ČāĘ ĕėÃ
.ĤĒÿ ēĀ ČāĘ ČĠĀ Ęĕø Čü ,ĤĒÿ ēĀ ěĜĀ ēĀ āđĕ
ĦĕĀ ĕü ĐĀ ČāĘ ,ĐĤĀ āđĦă čă ÿ ģĝý āđĞđø čĥý Ĉ āđĕ ĦĕĀ ĕü ĐĀ đă ăĘČü : āđĘ đă ĤĚø ČĀ .ěĜĀ ēĀ āđĕ ĕčă ü Ĥÿ Ėø Ęÿ ĚĀ ČĠĀ Ęĕ
ø Čü Ččă Ā ĥþ Ĉ ďĞÿ
ø
ĕčă ü Ĥÿ ĦĜÿ ĥø Ĉ Ěü čă ø ĤčĀ ďĀă ĕĜü Ęý ČĀ ĥø Ĉ ĕă ü ĥþ Ĉ ĥĈ ĕý ęČü :ĤĚÿ ČĀ đø ĐĜĕĀ Ġü ĝøă Đÿ ěĤāþ Ħčă ø ĐĘĀ Ħø Ĝü đø ĖĘÿ ĐĀ ?ĐĦăĀ ČĀ Ėø Ęý āđĚ
.Ğÿ čý āđĔđø ĐĜĕĀ Ġü ĝøă Đÿ ěĤāþ Ħă Ěü ĘĠý āđĜ ĕĜü Čú - đă ĜĦý ĜĀ ĥø Ĉ Ěüă Ěü āđĘ ĔāĥĈ Ġø Čþ ČāĘđø ČĕĀ Ğø ĥÿ Ĉ āđČ ĕčă ü Ĥÿ đø Čĕă Ā ēü
ěĐý đø ,( )שבועĦčă Ā ĥÿ Ĉ čă ø ĕĜÿ čĀ Ęø Ęģþ ĥþ Ĉ đă ĜĦăø ĤĚý āđČĐÃĀ :ČĦĀ ĕø Ĥÿ čă Ā ęĐþ ĘĀ ĐĜĀ ĥĀ Ĉ ,ďēĀ Čþ ěģý ĒĀ Ğĕÿ Ďă ü Đü
- Ęģþ ĥþ Ĉ ČĘăĀ Čþ ęĐþ ĘĀ đă ĜĦăø Ħăü ĘČÿ ĤĚÿ ČĀ ęČü đø .ĞĘÿ ĝþ ęĐþ ĘĀ ěĕĜü Ħø āđĜ - ĞĘÿ ĝþ ęĐþ ĘĀ ĦĦý ĘĀ ěĕĕü đă ČĤø
.Ã...Ęģþ ĥþ Ĉ ČĘăĀ Čþ ęĐþ ĘĀ ěĕĜü Ħø āđĜ ěĕČý
ęĕă ý ģÿ Ęø ĐđĀ Ģø Ěü :ĤĚÿ ČĀ ĥþ Ĉ ,Čđă Đ ĤĕČü Ěý ĕčă ü Ĥÿ ( )השיב אילפא ואמרÀ !?ĕĚü ĦĞÿ ďÿ ėă ø āđĒ ČĦĀ ĕø Ĥÿ čă Ā
()על פי תענית כא
.ĦĚýă Đÿ ĕĤý čø ďüă
. אילפא ידע להשיב על שאלת הזקנ,כלומר
:ר שהגמרא משדרת לנו? הוא עלול להשיב ככI מהו המ,אמ נשאל תלמיד צעיר
.ה אפשר שלא לשכוח דברI שגמ אמ עוזבימ את הלימוד לצורכ פרנ,מכאנ רואימ
. שאילפא לא שכח את תלמודו והשיב כהלכה לאותו זקנ על שאלתו,הראיה היא
ָ
.יפור עושה עליו את הרושמ החזקIופ הI מפני ש,התלמיד הצעיר יחשוב ככ
,ר של הגמרא הואI המ.אולמ ניתוח שכלי של הבנה בוגרת יאמר בדיוק את ההיפכ
הראיה
ָ
.שיכולתו של אדמ לשרוד גמ בתנאימ קשימ היא המבחנ לגדלות אמיתית
 ובזכות ככ זכה,ר כלI שהתאמצ לחזור וללמוד גמ בעוני ובחו,היא מרבי יוחננ
. לעמוד בראש חכמי ארצ ישראל,ופו של דברIב
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וראּיַ ית
נשוב ונראה כאנ את תמונת העציצ שראינו לעיל ,בתו6פת מחשבת הצעיר ִ
הבוגר )מחשבת הצעיר היא התמונה המתקבלת בקופ6ה(.

אילפא

רבי יוחננ

רבי יוחננ

אילפא

בבל וארצ ישראל
נתעמק קצת יותר ב6יפור זה ,ונגלה אוצרות חדשימ.
בשעה שישבו ולמדו בבית המדרש ,מכרו אילפא ורבי יוחננ את כל נכ6יהמ בכדי
לכלכל את עצממ .ה6יפור על רבי יוחננ שמכר את נכ6יו בשביל ללמוד תורה ,ידוע
ומופיע בכמה מדרשי חז”ל.
האירוע שראינו לעיל מתרחש כאשר לא נשארו לאילפא ולרבי יוחננ עוד נכ6ימ
למכור .תמצית המ6ר העולֶ ה מנ ה6יפור היא ,שמי שמצליח ללמוד רק כאשר יש
לו ממה להתפרנ ,6זהו ’ -יֵ ש ִמּיֵ ש’ .אולמ גדול ממנו המצליח ללמוד גמ כשאינ לו
מאיִ נ’.
ממה להתפרנ .6זה ייקרא ’יֵ ש ַ
אילפא ,מייצג את ’יֵ ש ִמּיֵ ש’ .לכנ ,כל ההוכחה שהוא תלמיד חכמ מתמקדת בככ
שהוא יודע למצוא מקור להלכה כתובה ומפורשת ,כפי שמופיע ב6ופ ה6יפור .אינ
די בככ כדי להתמנות לראש חכמי ארצ ישראל.
מאיִ נ’ .הוא יודע להבינ דבר מתוכ דבר ולגלות
רבי יוחננ לעומתו מייצג את ’יֵ ש ַ
את מה שלא ניתנ לראות במבט ראשונ .זו התכונה הנדרשת לחכמת ארצ ישראל.
)בתרגומ כללי(:
כראיה לדבר ,נציג כאנ קטע מנ התלמוד הירושלמי ִ
ָ

ěĜēđĕ ĕčĤ đĘ ĤĚČ .ěĜēđĕ ĕčĤ ĕĤčďĘ ĐĜĥĚč ĤđģĚ ČĢĚ ČčČ Ĥč Čĕĕē ĕčĤÃ
ĦĕĕĐ ęČĐ ,ĝĤþ ēĐ
þ Ĥčĥ ĦČ ĖĘ ęĕĤĚ ĕĦĕĕĐ ČĘ ęČ (ĘččĚ ĐĘđĞĐ ęėē) !ĕĘü čø čă ÿ :Ėđĕēč
)ירושלמי מעשרות ,פרק ה’ הלכה ג’(
.Ã?ĐĕĦēĦĥ ĦĕĘĎĤĚĐ ĦČ ĐĘĎĚ
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 רק. לולי דברי רבי יוחננ לא היה ניתנ לדלות את תוכנ דבריו מתוכ המשנה,כלומר
.אחרי שהוא גילה את חידושו אפשר היה לראות זאת במשנה

ă ÿ האמירה הזו
,מ של חכמי ארצ ישראל על חכמי בבלH מבטאת את כע,ÃĕĘü čø čÃ
שלא עלו לארצ בזמנ בניינ בית המקדש השני בימי עזרא )ראה דברי ריש לקיש
.(:כת יומא טHבמ
 לעומת. די היה שחכמי בבל יְ ַש ְּמרּו את התורה כפי שהיא,בעיני חכמי ארצ ישראל
 שמרו לחכמי ארצ, שהמ עומק הכתוב, את הזכות והיכולת לחדש דברי תורה,זאת
ייעת לכוונ לעומק דעתH כי רק בארצ ישראל מתגלה השכינה המ,ישראל בלבד
: כדברי הכתוב,התורה
( ג,)ישעיהו ב

ăü
.ÃęĘü Ā ĥĀ Ĉ đă ĤĕĚü ÅĐ Ĥčÿ ďø đă ĐĤĀ āđĦ ČĢý Ħăý ě āđĕă ăĢü Ěü ĕė...Ã
:יפור הבאHר זה עולה מנ הHמ

ĐĢđēč ęĕĥďē Ğčđģđ ęĕĜĥ ĤčĞĚ ĐĕĐ ,ĐĘđĎĘ ĞĥđĐĕ ĕčĤ ĕēČ ěč ČĜĕĜē ďĤĕĥėÃ
ĤĠĕė ěč ĕĝđĕ ĕčĤ ĦČ ,ęĕĚėē ĕďĕĚĘĦ ĕĜĥ (ĘČĤĥĕ ġĤČ ĕĚėē) đĕĤēČ đĤĎĥü Ĉ .ġĤČĘ
đĤĚČ ?ęĦČč ĐĚĘ :ęĐĘ ĤĚČ ęĦđČ ĐČĤĥ ěđđĕė .ĘĔđčģ ěč ĐĕĤėĒ Ęĥ đĜč ěčđ
ęĐĕĦđčČđ ,ęĐ ĤđďĐ ĕĘđďĎ đĘĘĐ ęĕĥĜČ :ęĐĕĘĞ ĒĕĤėĐ .đĜČč ĐĤđĦ ďđĚĘĘ :đĘ
ĐčĤĐ ęĕĚĞĠ :ĤĚđČ ĘĔđčģ ěč ĐĕĤėĒÅ đĜĕĜĥĥ ĐĦđČė ,ĥďģĚĐ Ħĕčč đĥĚĥ
.(ęĕĤđĠĕėĐ ęđĕ ĘĕĘč ĘđďĎĐ ěĐėĐ ĕĜĠĘ) ÅĘČĕĜď ĤĠĝč đĕĜĠĘ ĕĦČĤģ
ęĕĥĜČ :ęĐĕĘĞ ĒĕĤėĐ .ęĕĤĕĦĚ ęĐđ ĤĝđČ ČđĐ ,ęĕĤĐĔĚ ęĐđ ČĚĔĚ ČđĐ ĘĕēĦĐ
Ĥčė ,ĤđĦĝĘ Ęđėĕ ĐĦČ ěĕČđ ĦĕĜč Ĥčė :đĘ đĤĚČ .ęĐ đĐāĦă Ęĥ ,ęĐ Čđø ĥĀ Ĉ Ęĥ đĘĘĐ
.ġđĤĠĘ Ęđėĕ ĐĦČ ěĕČđ ĦĤďĎ
?ęĕĤĕĦĚ ęĦČđ ĤĝđČ ĕĜČ ,ęĕĤĐĔĚ ęĦČđ ČĚĔĚ ĕĜČ ĐĚ ĕĜĠĚ :ęĐĘ ĤĚČ
:ęĐĘ ĤĚČ .ġĤČĘ ġđēč ęĕĥďē Ğčđģđ ęĕĜĥ ĤčĞĚ ĐĦČĥ ĕĜĠĚ :đĘ đĤĚČ
?ġĤČĘ ġđēč ęĕĥďē Ğčđģđ ęĕĜĥ ĤčĞĚ ĐĕĐ (ČčĕģĞ ĕčĤ) ğĝđĕ ěč ČčĕģĞ ČđĘĐđ
ĕĜČ ğČ :ęĐĘ ĤĚČ .ĘČĤĥĕ ġĤČč đĦđĚė ēĕĜĐ ČĘĥ ,ČčĕģĞ ĕčĤ ēĜĐ :đĘ đĤĚČ
ĕĘĞč ęĕĥĕĕĦ đĥĞĜ ĦēĜĐĥ ęĕĕďĎ :đĘ đĤĚČ !ĘČĤĥĕ ġĤČč ĕĦđĚė ĕĦēĜĐ ČĘ
- ĞĚđĥ ęČ :đĜĚĥč đĘ đĤĚČđ đėĘ :đĜĘ đĤĚČ Ėėđ ,ĖĘĢČ đĜđĤĎĥü Ĉ ęĐđ ,ęĕĕĜĤģ
...ĕđďĕĜč ČĐĕ - đČĘ ęČđ ,čĔđĚ
.Ã ÅęĘü Ā ĥĀ Ĉ đă ĤĕĚü ÅĐ Ĥčÿ ďø đă ĐĤĀ āđĦ ČĢý Ħăý ě āđĕă ăĢü Ěü ĕėÅă ü :ĤĚČĜĥ ęđĥĚ ?ĐĚĘ Ėė Ęėđ
(גH )ברכות
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קידוש החודש ועיבור השנה מיוחדימ למקומ בו שורה השכינה ,הווי אומר  -ארצ
ישראל.
זה מ:ביר מדוע כאשר התחבטו חכמי בבל בשאלה את מי למנות בראשמ ,האמ
להעדיפ את רבה בר נחמני שהיה חריפ מאוד ודומה לעוקר הרימ בחריפותו ,או
את רב יו:פ שהיה בקי בכל התורה כהר :יניִ ,הנְ חּו אותמ חכמי ארצ ישראל באופנ
הבא:

) ęĦĐĘ đēĘĥÃלשמ ,לארצ ישראל ,שהיא מערבית לבבל(ĐĒĕČ ÅęĕĤĐ ĤģđĞÅđ ÅĕĜĕĝÅ :
?ęďđģ ęĐĚ
) đĐĘ đēĘĥשלחו להמ מארצ ישראל(.ÃČĕĔē ĕĤĚĘ ěĕėĕĤĢ ĘėĐĥ ,ęďđģ ĕĜĕĝ :
)ברכות 4ד(.

כלומר ,די לה לבבל בשימור התורה כנתינתה מהר 4יני .לא כנ יכולת החידושימ
האמיתיימ השמורה לחכמי ארצ ישראל בזכות ישיבתמ במקומ השכינה ,הנבואה
ורוח הקודש.

