
לע"נ הרה"ח רבי יונה זצ"ל בן הגה"ק המפורסם ר' יושע בוקסבוים זצוק"ל אב"ד ור"מ גאלאנטא יצ"ו

לה' הארץ ומלואה

א( הבני יששכר )שבתות מאמר ז, אות ה( מביא בשם ספר בירך יצחק שמבאר הענין על פי מה שאמרו 

במדרש )בראשית רבה יא, ה - תנחומא כי תשא לג( שאל האי מינא מר' עקיבא, אם הקב"ה שומר את השבת 

האיך מוריד גשמים בשבת, והא הוי הוצאה מרשות לרשות, והשיב לו ר' עקיבא, דכל העולם כולו של 

הקב"ה, כי לה' הארץ ומלואה, וממילא הוי כמטלטל בחצירו דכולא חדא רשותא הוא, ע"כ.

ועוד איתא במדרש, דכשחרב בית המקדש השליך הקב"ה גט פטורין לכנסת ישראל, והמפרשים 

הקשו על זה דמאחר שכל העולם כולו של הקב"ה, אם כן אין הגט מועיל ברשותו, ותירצו, דכביכול 

הקושיא  הדרא  זה  לפי  לכאורה  אבל  בהגט,  שיזכו  בכדי  בחצירו  מקום  ישראל  לכנסת  הקנה  הקב"ה 

לדוכתיה, דהאיך מוריד הקב"ה גשמים בשבת, דמאחר שהקנה להם לכנסת ישראל מקום בחצירו, שוב 

הוי הוצאה מרשות לרשות, וזהו מה שרמזו חז"ל כאן אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו, על ידי זה לא 

יחרב בית המקדש, ולא יצטרך הקב"ה להקנות להם מקום בשביל הגט, אז ונתתי גשמיכם בעתם - בלילי 

שבתות, פירוש שיוכל להוריד גשמים בשבת, דכיון דאז כל העולם כולו שלו, הוי כמטלטל בחצירו.

זה, דכל זה לפטוטי דאורייתא טבין, אבל אני אומר שאי אפשר  ]ובדרך אגב, עיי"ש בבני יששכר שכתב על 

לומר כזאת שהשי"ת נתן גט פטורין לכנסת ישראל, ולא היה הדבר אלא לאיים עליהם בכדי שיקבלו על עצמם לשוב, 

אבל באמת הגט לא היה גט, ומהאי טעמא גופא, שהרי כל העולם כולו של הקב"ה, וזהו פירוש הפסוק בפרשת מתן 

תורה, והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, דהיינו דאפילו אם ח"ו יגרום החטא ותהיו מפוזרים בגלות בין כל 

העמים, תהיו לי גם משם לסגולה, כי לא מהני לכם זריקת הגט, כי לי כל הארץ, ועל כן אפילו אחר הגט, ואתם תהיו 

לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, עיי"ש[.

ובספר מעדני מלך מפרש גם כן מאמר זו - ונתתי גשמיכם בעתם בלילי שבתות - כעין זה, והוא 

דאיתא בזוהר הקדוש דעל ידי החטאים ועוונות, מסלק הקב"ה את שכינתו מעולם הזה, ונעשה זה העולם 

רשות לסטרא אחרא ח"ו, ונמצא שאז אינו יכול להוריד הגשמים בשבת קודש, כיון דהוי הוצאה מרשות 

לרשות, אמנם בזמן שבני ישראל עושים רצונו של מקום ומקיימים את התורה ומצוות, אז כל העולמות 

עליונים ותחתונים רשות אחד להשי"ת, ושפיר יכול להוריד גשמים בשבת, וזהו אם בחקותי תלכו ואת 

מצותי תשמרו, אז יש השראת השכינה גם בזה העולם, ועל ידי זה ונתתי גשמיכם בעתם בלילי שבתות, 

שיוכל להוריד טל ומטר לברכה בשבת קודש, ואין בו משום איסור הוצאה, כי הכל רשות אחד הוא ומלא 

כל הארץ כבודו.

ובענין זה עיין בחתם סופר )עקב( שמקשה, דלכאורה לפי מה דמסיק הגמרא בברכות )לה:( דבזמן 

שאין עושין רצונו של מקום, אז לה' הארץ ומלואה, ובזמן שעושין רצונו של מקום, אז והארץ נתן לבני 

אדם, לפי זה הדרא הקושיא לדוכתיה, דכיון דכתוב כאן אם בחקותי תלכו ואיירי בזמן שעושין רצונו 

של מקום - דאז והארץ נתן לבני אדם, אם כן האיך שייך לומר בתר הכי ונתתי גשמיכם בעתם - בלילי 

שבתות, דמאחר דהשמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם, היכי מוריד גשמים משמים לארץ, והא הוי 

הוצאה מרשות לרשות, וכתב לתרץ, דצריך לומר דכשם שהקב"ה מקנה הארץ לבני אדם, כמו כן מקנה 

להם מקום הגשם שבשמים, שמשם יורדים הגשמים, ועל כן כתיב ונתתי "גשמיכם" בעתם, שהגשם הם 

כבר שלכם.

נפלאות המדרש
ליקוט ממדרשי חז"ל הפליאות 

ומאמרים נפלאים בפרשת השבוע

7
מצותי  ואת  תלכו  בחקותי  אם 
ונתתי  אותם,  ועשיתם  תשמרו 
דרך  שאין  בשעה  בעתם,  גשמיכם 
בני אדם לצאת, כגון בלילי שבתות.

)תענית כג. תורת כהנים(

***

דהיינו  חמש  זה  תלכו,  בחקותי  אם 
חמשה חומשי תורה, אמרו לו טועה 
אמר  הארגמן,  ואת  כתיב  הא  אתה 

להו הא כתיב ובני דן חושים.

)מובא במהר"ם שיק על התורה(

***

ונתתי שלום בארץ, זה שלום התורה.

)מובא בכתב סופר(

***

ואולך אתכם קוממיות, כקומתו של 
אדם הראשון.

)תורת כהנים(

***

על  שבע  אני  אף  אתכם  ויסרתי 
שלא  המתפלל  זה  חטאתיכם, 

בכוונה.

)מובא בילקוט אוהב ישראל(

 אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם
בעתם, וברש"י בשעה שאין דרך בני אדם לצאת, כגון בלילי שבתות.

פנים למדרש
ביאורים נחמדים, בכמה פנים, מפי סופרים וספרים, בנושאים מיוחדים
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יתבאר בד' אופנים

פירושים וביאורים יקרים להאיר אור במדרשים אשר נראים סתומים ופליאים

פרשת בחקותי בס"ד



ב הערות והארות יתקבלו על פקס mhamedrash@gmail.com /514-278-5392כל הזכיות שמורות להמערכת

ובילקוט הגרשוני מתרץ באופן אחר, והוא דיש לומר דאף על פי 

דבזמן שעושין רצונו של מקום אז שייך הארץ לבני אדם, מכל מקום אין 

להם חלק בגוף הארץ רק בפירותיה, אבל גוף הקרקע עדיין של הקב"ה, 

ואם כן שפיר מתקיים ונתתי גשמיכם בעתם - בלילי שבתות, ולא הוי 

הוצאה מרשות לרשות, כיון שגוף הקרקע שלו הוא, וכתב דלכוונה זו 

המשיך הכתוב ואמר, והשיג לכם דיש את זרע, דרצה לומר שרק הדיש 

עדיין של הקב"ה,  דגוף הקרקע  גוף הקרקע,  ולא  יהיה שלכם  והזרע 

דמלא כל הארץ כבודו.

ועוד עיין בספר ברכה משולשת להגאון ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל, 

שמקדים גם כן בדברי המדרש הנזכר, דשאל האי מינא מר' עקיבא, אם 

ר' עקיבא,  לו  והשיב  גשמים בשבת,  מוריד  הקב"ה שומר שבת האיך 

וכתב,  לרשות,  הוצאה מרשות  הוי  לא  דכיון שכל העולם של הקב"ה 

דבמפרשים מובא עוד תירוץ על זה והוא כמו דאיתא )שבת יח.( דפותחים 

מים לגינה ערב שבת סמוך לחשיכה, והגינה מתמלאת והולכת כל היום 

כולו, דכמו כן יש לומר לגבי ירידת גשמים בשבת שהוא משום שמתחיל 

בערב שבת סמוך לחשיכה, אמנם לתירוץ זה אי אפשר שיתחיל הגשמים 

לירד ביום השבת, משא"כ לתירוץ הראשון - דכל העולם שלו - אפשר 

שיתחיל הגשמים גם ביום השבת, ומעתה אתי שפיר דכאן דאיירי בזמן 

שעושים רצונו של מקום וכדכתיב אם בחקותי תלכו, ואם כן אין לומר 

כתירוץ הראשון דכל העולם של הקב"ה, כיון דבזמן שעושין רצונו של 

מקום אז והארץ נתן לבני אדם וכאמור לעיל, לכן פירוש רש"י בצחות 

לשונו, דונתתי גשמיכם בעתם היינו 'בלילי' שבתות, דהיינו כתירוץ השני 

דפותחים מים לגינה, שאז צריך להוריד הגשמים בליל שבת דייקא, ולא 

ביום השבת וכאמור.

ועמך כולם צדיקים

)תענית  דאיתא  מה  פי  על  בילקוט הגרשוני  מובא  פירוש  עוד  ב( 

אמר,  גשם,  לרדת  והתחיל  בדרך  הולך  היה  דוסא  בן  חנינא  דר'  כד:( 

המועיל  הגשמים  מפני  בנחת,  שרוי  כולו  העולם  כל  עולם  של  רבונו 

הגשמים שמפריע  מפני  בצער,  שרוי  חנינא  זאת  ולעומת  לשדותיהם, 

וכשהגיע  והפסיק הגשם לרדת מחמת תפילתו,  אותי בהליכתי בדרך, 

לביתו אמר, רבונו של העולם כל העולם כולו שרוי בצער, מפני העדר 

הגשם שנחוץ לשדותיהם, וחנינא שרוי בנחת, שאני יושב בביתי, שוב 

התחיל הגשם לירד מחמת תפילתו, ע"כ.

צדיק  שהיה  מחמת  היה  דוסא  בן  חנינא  ר'  של  כוחו  כל  והנה 

והיה מקיים את רצון הבורא, על כן מדה כנגד מדה, רצון יראיו יעשה, 

ואם כן  ויקם לך,  ותגזר אומר  וכמו שנאמר  שהשי"ת קיים את רצונו, 

כאשר יהיו כל ישראל צדיקים, בבחינת ר' חנינא בן דוסא, ויתקיים אצל 

כל אחד ואחד ותגזר אומר ויקם לך, אז מתי יוריד הקב"ה את הגשמים, 

הלא אי אפשר שיזדמן עת שלא יהיה אפילו אחד באמצע הדרך ויתפלל 

שיפסקו הגשמים, לכן אמר אם בחקותי תלכו ותהיו כולכם צדיקים, אז 

ונתתי גשמיכם בעתם בלילי שבתות, בשעה שאין דרך בני אדם לצאת, 

ובזמן שכולם מרוצים מהגשמים שאינו מפריע לשום אדם.

ונתתי  הכתוב  לשון  מובן  זה  דלפי  שכתב,  רוה  גן  בספר  ועיין 

לפי  ובפרט  'גשמים',  לכתוב  צריך  היה  דלכאורה  בעתם,  'גשמיכם' 

דברי חז"ל )תענית ב.( דהמפתח של גשמים לא נמסר לשליח, אולם, לפי 

האמור כאן דבזמן שעושין רצונו של מקום, אז הגשמים מסורים בידינו, 

וכמו שמצינו בר' חנינא בן דוסא שברצונו פסק הגשמים וברצונו ירד, 

אתי שפיר הטעם דכתיב גשמיכ"ם, דאם בחקותי תלכו אז תהיו הגשמים 

שלכם ומסורים בידכם כפי רצונכם, עיי"ש.

 ליל שבת הוא זמן מוכשר
לגשמי ברכה עוד מששת ימי בראשית

ג( עוד כתב בספר מעדני מלך על פי מה שאמרו חז"ל )חולין ס:( - 

ומובא ברש"י פרשת בראשית בפסוק וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ 

ביום הששי  בריאת העולם  - דכשנגמרה  יצמח  וכל שיח השדה טרם 

קודם שנברא האדם, עדיין לא צמחו האילנות והדשאים, אלא על פתח 

הקרקע עמדו, כי לא המטיר ה' על הארץ, עד שבא אדם הראשון וביקש 

עליהם רחמים, וירדו גשמים וצמחו האילנות והדשאים, ע"כ.

וביקש רחמים  זמן התפלל אדם הראשון  יש לחקור באיזה  והנה 

על הגשמים, ונחזי אנן, כיון שאמרו חז"ל שאדם הראשון נברא בשעה 

ששית, ממילא כבר היה אחר זמן תפלת שחרית, אם כן על כרחך צריך 

לומר שתפילתו היה בעת מנחה וקבלת שבת, ועל ידי זה ירדו הגשמים 

ונמצא כי גשם הראשון - גשמי ברכה שממנו צמחו  בליל שבת קודש, 

כאן  פירש"י  כן  על  אשר  קודש,  שבת  בליל  היה  התחלתו  הדשאים,  כל 

דונתתי גשמיכם בעתם, זהו בלילי שבתות, כיון שזהו עת מוכשר לגשמי 

ברכה עוד מששת ימי בראשית, דכמו שהיה אז גשמי ברכה ונדבה על 

ידי תפלת אדם הראשון, כמו כן מבטיח השי"ת דאם בחקותי תלכו ואת 

מצותי תשמרו, אז ונתתי גשמיכם בעתם - בעת המוכשר ובאותו העת 

ממש שירדו על ידי תפלת אדם הראשון.

 הגשמים שהם מפסח עד עצרת הם
רפואה גדולה שאין כמוהו בכל הרפואות

ד( ובדרך רמז בעלמא ולדבר בעתו אפשר, דידוע מה שכתב בספר 

עד  מפסח  שהם  דהגשמים  רכא(  אות  ומועדים  פרשיות  )שער  פנחס  אמרי 

הרפואות,  בכל  כמוהו  שאין  התחלואים  לכל  גדולה  רפואה  הם  עצרת 

היינו לעמוד ראשו מגולה קצת שיורד עליו הגשם, גם לפתוח פיו שירדו 

לתוכו עכ"ד.

ולענינינו אפשר דזה שאמרו בלילי "שבתות", רומז לאותן הימים 

אם  וזהו  "שבתות" תמימות,  על שם הפסוק שבע  לעצרת  שבין פסח 

גשמיכם  ונתתי  אז  אותם,  ועשיתם  ואת מצותי תשמרו  בחקותי תלכו 

דהגשמים  לעצרת,  פסח  בין  וזהו  לזה,  המוכשר  ובזמן  בעת  בעתם, 

שמוע  אם  שנאמר  וכמו  ורפואה,  ברכה  גשמי  הם  הרי  אלו  שבימים 

כל  כל חקי"ו,  ושמרת  והאזנת למצותי"ו  וגו'  אלוקיך  ה'  לקול  תשמע 

המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי א'ני ה' ר'ופאיך, ראשי 

תיבות איי"ר.

אדם  של  כקומתו  קוממיות,  אתכם  ואולך  במדרש: 
הראשון, ותמוה.

ונראה על פי מה דאיתא )חגיגה יב.( דקומתו של אדם הראשון 
היה מסוף העולם ועד סופו, דכשהיה שוכב היה ראשו למזרח 
)תמיד  דאמר  דלמאן  הקשו  שם  ובתוספות  למערב,  ורגליו 
לד.( דממזרח למערב רחוק טפי ממרחק השמים מן הארץ, 

אדם הראשון היכי הוי קם, ותירצו, שהיה בגן עדן, ע"כ.

ובזה מובן הא דאיתא שם דכיון שסרח אדם הראשון הניח 
הקב"ה ידו עליו ומעטו, דהיינו דכיון שחטא ונטרד מגן עדן אז 

לא מצא מקום לנוח והוצרך הקב"ה למעטו.

והנה כאן פירש"י והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן, 
ולכן תוכלו שוב להיות כקומתו של אדם הראשון, ואתי שפיר 

המדרש, ואולך אתכם קוממיות כקומתו של אדם הראשון.

)עדות ביוסף(


