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דבר העורך

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

החושד בכשרים לוקה בגופו
לקיש  ריש  אמר  למדנו:  )צז,א(  שבת  בגמ' 
החושד בכשרים לוקה בגופו, דכתיב )שמות ד,א( 
בריך  קודשא  קמי  וגליא  וגו',  לי  יאמינו  לא  והן 
בני  מאמינים  הן  לו,  אמר  ישראל.  דמהימני  הוא 
מאמינים, ואתה אין סופך להאמין. הן מאמינים - 
דלקה,  ממאי  כו'  העם  ויאמן  לא(  )פסוק  דכתיב 
ידך  נא  הבא  עוד  לו  ה'  ויאמר  ו(  )פסוק  דכתיב 
בחיקך וגו'. והיינו דמאחר שמשה רבנו חשד בבני 
הקב"ה,  של  שליח  שהוא  לו  יאמינו  שלא  ישראל 

נענש על כך מיד, כמו שכתוב בהמשך.
וכן נפסק הדין להלכה, עיין ברמב"ם )פ"ד מהל' 
תשובה ה"ד( שכתב: 'והחושד כשרים אומר בלבו 
שאינו חטא לפי שהוא אומר מה עשיתי לו וכי יש 
שם אלא חשד שמא עשה או לא עשה והוא אינו 
כבעל  בדעתו  כשר  אדם  שמשים  עוון  שזה  יודע 

עבירה'.
וראה בספר חסידים )סימן מד( שכתב שמחמת כן 
מוטל על האדם הנחשד להסיר החשד ממנו, היות 
והוא מכשיל את החושדים אותו, ונענשים על ידו, 
שכל החושד בכשרים לוקה בגופו, וגם שלא יקבלו 
וכך עשית,  כך  לו  ממנו כשיוכיח אותם, שיאמרו 
ואתה מוכיח אותנו, לפיכך גבאי צדקה לא יטריח 
עני במלאכתו חנם מיראתו אותו, לפי שהעני נהנה 
הקהל  יחשדוהו  שלא  מצוה  בדבר  אא"כ  ממנו, 
לאמור הוא מחלק לזה יותר ממה שמחלק לאחרים 
משום שיעסוק במלאכתו, והתורה אמרה )במדבר 
לב,כב( והייתם נקיים מכל דבר רע. ובשו"ת חת"ס 
)ליקוטים סימן נט( הפליג בדבר זה, וכתב: 'ודע בני 
ותלמידי שי' כי כל ימי הייתי מצטער על המקרא 
וב' חובות אלו  ומישראל,  נקיים מה'  והייתם  הזה 
שני  הם  עמו,  מישראל  והנקיות  מהשי"ת  נקיות 
ידי  לצאת  אפשרי  ויותר  גבנו,  על  צמדים  רוכבי' 
החוב הראשון, היינו ידי שמים, יותר הרבה, ויותר 
מלצאת ידי הבריות, כי הם חושבים מחשבות זרות 
שקיים  אפשר  אם  פעמים  כמה  הרהרתי  ואני  כו' 
אדם בעולם מקרא זה על מתכונתו, ואולי על זה 
אשר  בארץ  צדיק  אדם  "אין  המלך  שלמה  כייל 
יעשה טוב ולא יחטא", רצונו לומר שאפי' בעשייתו 
כל טוב א"א שלא יחטא עכ"פ באופן השני הנ"ל 

ביציאת ידי הבריות'.
ובעצם הדברים לכאו' יש לתמוה מכמה מקומות 
)כג,א–ב(  תענית  בגמ'  דאיתא  מהא  א.  בש"ס: 
חלקי' שיתפלל  לאבא  דרבנן  זוגא  מעשה ששלחו 
ולא  שונים  מנהגים  נוהג  אותו  וראו  הגשמים  על 
ידעו מדוע, בין הדברים, כשבאו אל ביתו יחד עמו 
ועם אשתו, ביקש מאשתו שתיכנס ראשונה לבית, 
להיכנס,  להם  אמר  אח"כ  ורק  הוא,  נכנס  ואח"כ 
כששאלוהו על כך: מאי טעמא עיילא היא ברישא 
אמר  אנן,  עיילינן  והדר  אבתרה,  מר  עייל  והדר 
להו: משום דלא בדקיתו לי, וברש"י שם )ד"ה דלא 

ב.  פריצים.  אם  כשרים  אם   – פירש  לי(  בדקיתו 
רש"י  הביאו  )פ"ה,  ארץ  דרך  במס'  דאיתא  מהא 
בעיניך  אדם  בני  כל  יהיו  'לעולם  שם(  בתענית 
)יט,ב(  יומא  ג. בגמ'  והוי מכבדן כר"ג'.  כליסטים 
אמרי' דשלוחי בי"ד היו משביעין את הכהן גדול 
היו פורשים  והם  לו,  ישנה מכל מה שאמרו  שלא 
ובוכים והוא הי' פורש ובוכה, הם פורשים ובוכים 
החושד  וכל  צדוקי,  הוא  שמא  שחשדוהו  כך  על 
המקומות  אלו  שמכל  וכו'.  בגופו  לוקה  בכשרים 
צ"ב איך מותר הי' להם לחשוד זה את זה, מאחר 

וקיי"ל בגמ' בשבת )שם( להדיא שלוקה בגופו.
עוד צ"ע ממש"כ בפירוש המשניות )יומא שם(: 
'כי אסור בתורתנו לחשוד ולחשוב מחשבה רעה על 
אדם שענינו מסופק, אלא לצורך הכרחי', מה ביאור 

דבריו 'אלא לצורך הכרחי'. 
והנה ראה בספר המנוחה )לרבנו מנוח, פ"ה מהל' 
תפילה ה"ו ד"ה ואין מתפללין( שכתב בדין איסור 
יחשדוהו  שמא  הוא  שהטעם  בחורבה  התפילה 
בגמ'  ]כמבואר  עבירה  לדבר  שם  שנכנס  הרואים 
הכיעור  מן  להתרחק  אדם  וחייב  א[,  ג,  ברכות 
ומהדומה לו, כי כשאדם הולך במקום החשד, אע"פ 
אותו,  חושדים  בנ"א  לטובה,  אלא  כוונתו  שאין 
וקרוב הוא לחילול השם, כי הוא נותן בזה אמתלה 
כן,  שהעושה  שם  כתב  אמנם  עליו,  לדבר  לעולם 
אע"פ שהוא כשר, אין החושדים אותו לוקים בגופן, 
אלא הוא ילקה בגופו על אשר הכין לו החשד, וכמו 
הקב"ה  כי  נקיים,  והייתם  שם(  )במדבר,  שנאמר 
ולכבודי  בשמי  הנקרא  "כל  מג,ז(  )ישעיה  אמר 
דברים  עליו  לדבר  לבנ"א  שגרם  וזה  בראתיו", 
אשר לא כן, לא נבראו לכבודו של הקב"ה, ורק על 
המתרחק מן הכיעור אמרו בסוגייתנו )שבת, שם( 

שהחושד אותם לוקה בגופו.
ולפי"ד אפשר שכל מקום ששייך למיחש, ועושה 
כתב  וע"ז  לחשוש,  מותר  לחשד,  שמביא  דברים 
הרמב"ם בפיה"מ )שם( כי אסור בתורתנו לחשוד 
כן  עושה  אם  וביותר,  הכרחי,  לצורך  אלא  כו' 
בשביל להישמר ולהיזהר ע"ע שלא יינזק, או שלא 
יצא שום תקלה, מותר למיחש, ואע"כ במעשה של 
אבא חלקי' שעשה כן לשמור את עצמו, התיר ע"ע 
לברר החשד היטב, וזהו ביאור הדברים במס' דרך 
ארץ, כי אה"נ לכבד צריך לכבד כל אדם כר"ג, אלא 
בשביל להישמר מכל נזק מותר לחשוד, וכ"ה גבי 
שלוחי בי"ד שהשביעו את הכה"ג. וכדברים האלו 
נמצא במש"כ מרנא הח"ח בספרו על הל' לשה"ר 
)כלל ו סעיף י(, ראה שם בארוכה.                 

דידן  בפרשה  דכתוב  מהא  תמוה  שעדיין  אלא 
רוח  מקוצר  משה  אל  שמעו  "ולא  ו,ט(  )וארא 
ומעבודה קשה", ובהמשך )פסוק יב( "וידבר משה 
לפני ה' לאמור הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך 
יש  'וכי   – המפרשים  שפי'  וכמו  פרעה",  ישמעני 
לך אדם שמתבשר בשורה ואינו שמח, נולד לך בן 
זכר, רבך מוציאך לחירות, ואינו שמח, אם כן מה 
ת"ל ולא שמעו אל משה, אלא שהיה קשה בעיניהם 
לפרוש מע"ז', הרי שחששו של משה שבני ישראל 
לא יאמינו לו, לא הי' לריק, וא"כ מדוע נענש ע"כ.  

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג סוגיה הלכתית בפרשה

הוצאות הגליון השבוע נודבו על ידי איש חי רב פעלים
הגאון רבי ליב טרופר שליט"א  

ראש ומייסד ישיבת 'קול יעקב' מונסי נ.י.
 בברכה שיזכה להרבצת תורה בישוב הדעת ומנוחת הנפש  

לנו משל, על האריה מלך  בפרשתינו מספר  המדרש 
עד  ביער,  החיות  פמליית  עם  מעדנות  שפסע  החיות 
אשר הגיעו אל הגבול. בשער הגבול עמד חמור, ממונה 

מטעם ממשלת היער לגבות מיסים. 
כיון שעבר האריה נעמד החמור ודרש ממנו לשלם את 
המכס, אמר השועל לחמור: שוטה שכמותך, אינך יודע 
שהאריה עצמו הוא המלך, ואיך אתה מבקש ממנו מכס, 

הרי בסוף זה מגיע אליו?
החמור לא קיבל את דבריו של השועל, ועמד על שלו, 
כשהוא דורש את המכס בכל תוקף. קפץ עליו האריה 
והרגו. ביקש האריה מהשועל לחתוך את החמור ולסדר 

את איבריו לצורך הארוחה. 
מתוך  אך  לנתחים,  וביתרו  החמור  את  השועל  חתך 
בא  כאשר  החמור,  לב  את  השועל  אכל  רעב  שהיה 
האריה לסעודה, שאל את השועל היכן לב החמור? ענה 
היה  לא  המלך,  כבוד  שפתיו:  בחלקלקות  השועל  לו 
לחמור לב! שכן אילו היה לו לב, האם היה מתנהג כך 

כלפי המלך!?
עפ"י משל זה מבאר המדרש את הנאמר בפרשתינו על 

פרעה "כי אני הכבדתי את ליבו".
והדברים טעונים ביאור, מה הדמיון בין המשל לנמשל.

את  העמיד  באמת  הקב"ה  כי  המדרש  מדברי  נראה 
פרעה לרדות בישראל ולשעבדם, אך כאשר שלח אליו 
ישראל,  בני  הזמן לשחרר את  רבינו שהגיע  את משה 
היה עליו לקיים תיכף ומיד מיד את דרישתו של משה, 
אולם פרעה התנהג כמו אותו חמור, שכאשר העמידו 

אותו בתפקיד, שכח מי שלחו ומה תפקידו...
ואת  הכח  את  בידיהם  נתנו  שמשמים  אנשים  ישנם 
הזכות לפעול למען הציבור בצמתים ובדרכים מגוונות, 
כאותו  נוהגים  תפקידם,  את  להבין  במקום  הללו  אך 

חמור...
תפקידו  סיבת  ואת  תפקידו  את  לדעת  אחד  כל  על 
בעולם, להכניס את הקב"ה והתורה לתוך חייו ותפקידו 
חייו,  את  מחזיק  מי  ששלחו,  זה  הוא  מי  לשכוח  ולא 
שעל  דבורה"  "תומר  בספרו  הידועים  הרמ"ק  כדברי 
האדם להתבונן, וכי איך הוא יכול לבגוד במי שנותן לו 

את חייו בכל רגע ורגע.

יש לך בר מצוה\
יארצייט\חתונה\ברית

 הרם את תרומתך בהנצחה 
לגליון השבועי "רוממות"

באחת מן האפשרויות הבאות:
 1. בעמדות הממוחשבות של

 "נדרים פלוס"\ "קהילות"
לפי החיפוש: קופות נוספות\

"רוממות" - גליון שבועי לבני התורה
2. בטלפון: 03-7630585 שלוחה 264 

3. בטלפון: 0722-588477 שלוחה 1 למענה אנושי
b264464@gmail.com :4. במייל

עקב ריבוי הגליונות ב"ה זקוקים אנו לעזרתכם
כל תרומה תתקבל בברכה

שימו לב!

 הדפסת והפצת הגליונות 
נתרם ע"י הרה"ח רבי יצחק בערקאוויטש הי"ו

לעילוי נשמת אחיו הרה"ח רבי אשר מרדכי בן רבי מנחם מאיר זצ"ל
נלב"ע כ"ג טבת תשס"ה ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
הגאון הצדיק חסידא ופרישא

רבי מנצור בן שמעון זי"ע
נלב"ע ב' שבט תשנ"ח ת.נ.צ.ב.ה.

 הונצח ע"י נכדיו הרה"ג רבי יעקב, רבי עזרא, 

ורבי דוד בן שמעון שליט"א



הרב רוממות הפרשה
דוד 

ויספיש
מפניני הפרשה

"ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני 
ַפְרֹעה ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים" )ו,יב(

וחומר  קל  מעשרה  אחד  זה   - פרעה  ישמעני  "ואיך  וברש"י: 
שבתורה". ורבים הקשו, היכן כאן קל וחמור, וכי אם בני ישראל לא שמעו אליו גם 
פרעה לא ישמע? והלא לבני ישראל היתה סיבה שלא שמעו, מפני קוצר הרוח והעבודה 

הקשה?
על כך מרנא רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע: אמרו חז"ל במדרש )רבה, פ"ו( "ולא  ביאר 
לפרוש  בעיניהם  היה  – קשה  ומעבודה קשה  רוח  מקוצר  אל משה  ישראל  בני  שמעו 
מעבודת כוכבים"! וכן תירגם "יונתן בן עוזיאל": "ְוָלא ַקִּבילּו ִמן מֶׁשה ִמְקִּפידּות רּוָחא 

ּוִמּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ַקְׁשָיא ִדי ִּביֵדיהֹון".
עובדים  שרק  ישראל  והחמור,  הקל  וזהו 

איך  לי,  שומעים  אינם   - זרה  לעבודה 
להיות  בעצמו  שהפך  פרעה  ישמעני 

עבודה זרה שבודאי לא ישמע לי...
מה  בין  הקשר,  את  להבין  שיש  אלא 
שמעו  שלא  למה  כוכבים  עבודת  שעבדו 
ערל  "ואני  הוסיף  מה  ועוד  משה.  את 
שפתים", הרי זה טענה נוספת שלכאורה 

אינה ממין הענין.
אליהו  רבי  הגדול  הגאון  השיב  כך  על 
לבני  במאמרו  שליט"א  וכטפויגל  בער 
ישיבתו ביתר ביאור: יש ב' מיני דרשנים, 
יש דרשן שיש לו כח הדיבור והרטוריקה, 
בדבריו  השומעים  לב  את  ומושך 
ויש  המגידים המפורסמים.  כמו  הנעימים 
דבריו  הדיבור  כח  אותו  בלי  שאף  דרשן 
מעומק  יוצאין  שדבריו  מפני  נשמעים! 
נכנסין  הלב  מן  היוצאים  ודברים  לבו, 
אל הלב. והנה עיקר כחו של משה רבינו 
ידי  ועל  לבו,  מעומק  מדבר  שהיה  היה, 
ישראל.  של  ללבן  נכנסים  דבריו  היו  זה 
אלא שהם לא שמעו מקוצר רוח ומעבודה 
אינן  הלב  מן  היוצאים  דברים  כי  קשה... 
נכנסים אלא ללב טהור – למי שלבו פתוח 
לדברים המקודשים, אבל כלל ישראל לא 
היו יכולים לשמוע מפני שהיה לבם אטום, 
מטומטם  וללב  זרה,  עבודה  מפני שעבדו 

אין הדברים נכנסים.
משה,  שעשה  הק"ו  לפרש  יש  ולפי"ז 
היה  שלא  מפני  שמעו  לא  ישראל  שאם 
שלא  זרה  עבודה  שעבדו  ומפני  לב,  להן 
עצמו  שעשה  פרעה  שכן  כל  ברצונם, 
שייך  ולא  מטומטם  שלבו  וודאי  אלוה, 

שיכנסו הדברים אל לבו...
ערל  "ואני  ואמר  משה  שסיים  ומה 
שפתים", בא לומר שגם למשוך את פרעה 
בדברים, דהיינו להיות כמו סוג הדרשנים 
שיש להם כח וכשרון הדיבור, אינו יכול! 

שהרי "ואני ערל שפתיים".
הצריך  דבר  זהו  ואמר:  הגרא"ב  סיים 
חיזוק גדול בזמנינו, שיהיה לנו לב פתוח! 
היתה  זו  אצלינו...  מצוי  אינו  כמעט  זה 
הגרי"ס  מרן  אצל  העיקרית  העבודה  הרי 
אחד  חז"ל  דברי  על  חוזר  שהיה  זיע"א 
אל  הדברים  שיכנסו  כדי  פעמים,  הרבה 
דברי  בכל  בקי  אחד  כל  ובזמנינו  לבו. 
חז"ל ובדברי בעלי המוסר ואעפ"כ אין זה 
שאין  מפני  וזה  רושם  שום  עלינו  עושה 

לבנו פתוח...
עוד הוסיף ואמר: בענין זה אמר השרף 
מקאצק זיע"א עה"פ "ושמתם את הדברים 
שהאדם  דפעמים  לבבכם",  על  האלה 
ואין  סגור  שלבו  ירידה  של  במצב  נמצא 
לכך  לבו,  אל  הדברים  את  להכניס  יכול 
כתיב "על" שאעפ"כ לא יתייאש מלעסוק 
בדברי מוסר כלל, אלא ישים הדברים על 
לבו, וכשיפתח הלב, ממילא יפלו הדברים 
ללמוד  צריך  אחד  כל  ולמעשה  לתוכו... 

מוסר בכדי שיתעורר נפשו ויפתח לבו.

"ַוִּיַּקח ַעְמָרם ֶאת יֹוֶכֶבד ֹּדָדתֹו 
לֹו ְלִאָּׁשה" )ו,כ( 

רבי  הגדול  הגאון  ירושלים  ראב"ד 
דבר  על  עומד  שליט"א  שטרנבוך  משה 

פלא לכאורה שנמצא במעשה זה. כי הנה יש 
להתבונן, הרי אם עמרם היה נושא את יוכבד דודתו לאחר מתן תורה, היה עובר על 
איסור חמור של עריות, ומה גם שהוולד היה ממזר, ונמצא שמשה רבינו נולד מנישואין 
כאלו שאם היו מתקיימים לאחר מתן תורה היה דינו כממזר. והיאך שייך להבין שמשה 

רבינו אדון הנביאים נוצר מנישואין שאינם עפ"י דרך התורה לאחר מתן תורה.
וביאר: דנראה, שלהורות בא, שגדלותו של משה רבינו לא באה בירושה מאביו עמרם 
שהיה צדיק וקדוש, ]וכמו שאמרו חז"ל "שלושה נבראו בלא חטא, עמרם ישי וכלאב"[, 
שהרי עפ"י התורה אם נייחס אותו אחר אביו עמרם יהא דינו כממזר, וע"כ שתורתו 
וגדלותו אינו בירושה אלא מכח עצמו שעמל ויגע עד שנעשה אדון הנביאים ומנהיגן 

של ישראל. 

ֵלִוי  ִמֵּבית  ִאיׁש  "ַוֵּיֶלְך  שמות  בפרשת  שנאמר  מה  מבואר  ובזה 
ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי" ומדוע העלימה התורה את שם אביו ואמו של 
ולא  לוי"  בת  את  ויקח  לוי  מבת  "איש  רק  וכתבה  רבינו  משה 
כתבה במפורש "וילך עמרם ונשא את יוכבד"? אכן לפי"ז הדברים 
מבוארים היטב, שרצתה תורה לרמוז בזה שגדלותו של משה רבינו לא באה לו בירושה 
מאביו עמרם שהיה מגדולי הדור, ולכן כתבה תורה בשם "וילך איש" כאילו הוא אדם 

פשוט.
ָּבֲרכּו  ַאֲהֹרן  ֵּבית  ה'  ֶאת  ָּבֲרכּו  ִיְׂשָרֵאל  "בית  )קלה,יט-כ(  ביאור הכתוב בתהלים  וזהו 
ֶאת ה' ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבֲרכּו ֶאת ה' ִיְרֵאי ה' ָּבֲרכּו ֶאת ה'", והנה על ישראל, אהרן, ולוי, כתוב 
לשון "בית" - "בית ישראל" וכו', אבל על יראי ה' לא כתיב "בית", והטעם בזה הוא 
משום שיראי ה' אינו מיוחד לבית מסוים או למשפחה מסוימת, אלא כל הרוצה לעמול 

ולהתייגע, יזכה ויהיה מקהל יראי ה'.
וזהו  שליט"א:  ירושלים  ראב"ד  ומסיים 
אחד  שכל  מישראל,  פשוט  אדם  לכל  תשובה 
יכול לצמוח ולהיות גדול מאוד בישראל, ואין 
באה  איננה  התורה  כי  הייחוס,  על  להסתכל 

בירושה אלא אך בעבודה עצמית.

"ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ה' ֵמַעְבֵדי ַּפְרֹעה 
ֵהִניס ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל 

ַהָּבִּתים" )ט,כ(
עבדיו  את  להניס  בשביל  וכי  לשאול,  יש 
ואת מקנהו אל הבתים צריך להיות ירא שמים 
בשביל כך? והרי כבר ראו כמה וכמה פעמים 
שכל המכות שהזהיר אותם משה אכן התקיימו 
בהם, וכי אינם בהולים על ממונם לחשוש אולי 
לחשוש  הפחות  ולכל  בידו,  יעלה  הפעם  אף 

לכך?
והנה בחידושי מרן הגרי"ז הלוי זיע"א ביאר 
ַעל  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ְּבָכל  ָבָרד  "ִויִהי  הפסוק  על 
ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָּכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ְּבֶאֶרץ 
ירד רק במקום  ִמְצָרִים": תראה, כי הברד לא 
שהיה שם אדם או בהמה או עשב השדה, דאם 
לא כן למה פרטן הכתוב, הלא פשיטא כשהברד 
יורד יורד על כל מה שימצא. וכן מה שכתוב 
וגו', י"ל  ִמְקְנָך"  ָהֵעז ֶאת  ְׁשַלח  "ְוַעָּתה  למעלה 
ירד  לא  בבית  יהיו  דאם  הנבואה  היתה  דכך 
שהבית  משום  ולא  יזיקם,  ולא  הברד  עליהם 
לא  אלא שמעיקרא  הברד,  לענין  היה שמירה 
ירד עליהם הברד כלל. נמצא דמה שהבית הציל 
מהברד אין זה משום שגג הבית היה המסתור 
שלהם מהברד, כי אדרבה לפי חוזק הברד היה 
בכוחו אף לשבור הבתים, אלא ההצלה בביתו 
היתה מכיון שנאמר שבבתים לא יהא ברד, הרי 
לא ירד כלל ברד על מקום זה! ולפי"ז אפילו 
אם היה פתח פתוח בגג הבית, מ"מ כל שלא 

ניטל שם בית מיניה לא ניתך עליו הברד. 
הגאון האדיר רבי שמעון משה  ביאר  ולפי"ז 
דיסקין זצ"ל, מר"י 'קול תורה', דהנה לכאורה 
צאנם  כל  לכנס  יתכן  איך  עוד,  להבין  צריך 
וכי היה מספיק  גג ביתם,  ובקרם תחת קורת 
לפי  אמנם  מקניהם?  כל  את  להכניס  ביתם 
היכא  וכל  בית,  בשם  תלוי  שהכל  המבואר 
ששמו בית לא ירד שם ברד כלל, א"כ באמת 
לא הוצרכו להכניס את כל בהמתם אל בתיהם, 
והיה סגי אם יעשו בתים שלפי ההלכה יש לזה 
הלכות,  ושאר  אסיק  וגוד  לבוד  ע"י  בית  דין 
ומהשתא  לעשותו.  יתכן  בקל  כבר  זה  ודבר 
הרי ניחא היטב דהמצרים לא הכניסו בהמתם 
לבתים, משום שלא האמינו שיתכן דבר כזה, 
שבית שמפולש מכל צדדיו יש בו מספיק כדי 
להגן על צאנם מהברד, ואילו להכניס בהמתם 
אל בתיהם ממש אין די מקום להם, ורק הירא 
את דבר ה' האמין שאמנם יתכן שגם 'דין' בית 
יש בו הצלה, ולכן נאמר עליו "ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר 
ִמְקֵנהּו  ְוֶאת  ֲעָבָדיו  ֶאת  ֵהִניס  ַּפְרֹעה  ֵמַעְבֵדי  ה' 

ֶאל ַהָּבִּתים", ודפח"ח.

"ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ה' ֵמַעְבֵדי ַּפְרֹעה 
וגו' ַוֲאֶׁשר ֹלא ָׂשם ִלּבֹו" )ט,כ-כא(

ממי  ההיפך  כי  לדייק,  מקום  יש  לכאורה 
שירא את דבר ה' הוא מי שאינו ירא את דבר 
ה', ומדוע כתיב "ַוֲאֶׁשר ֹלא ָׂשם ִלּבֹו ֶאל ְּדַבר ה' 

ַוַּיֲעֹזב ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה"?
זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  מרן  כך  על  אמר 
'ירא  ה' אפילו שהוא עדיין  ליבו אל דבר  אנו למדים שזה שאינו שם  זצוק"ל: מכאן 
שמיים' לפי התפיסה של ההמון, אך התורה הוציאה אותו מההגדרה של "ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר 
ה'"! כי האדישות וחוסר ההתיחסות אינה נחלתם כלל של יראי ה'. וזה שאינו שם ליבו 
לכל האזהרות, ואינו מתעורר להכניס את עבדיו ואת מקנהו אל השדה, לא יוכל להכלל 

בין אלו שהתורה הכתירה אותם בתואר של "ירא את דבר ה'".
וזהו ההבדל בין הירא האמיתי שהיראה טבועה בליבו ומכוונת את כל אורחותיו, לבין 
זה שאין היראה מכוונת את דרכיו, אלא השיגרה ו'המלומדה' מאפיינים אותו במדויק, 
תוך כדי שהוא חי את חייו בדרך של "לא שם ליבו". ורחוקים הם אחד מהשני כרחוק 

מזרח ממערב.

"ְוֹלא ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה" )ו,ט(
וז"ל מכילתא )בא פרשה ה(: ר' יהודה בן בתירא אומר הרי הוא אומר "ולא שמעו 
אל משה מקוצר רוח וגו' ", וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו שמח? 
נולד לך בן זכר, רבך מוציאך לחירות, ואינו שמח? אם כן למה נאמר "ולא שמעו אל 
משה", אלא שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה שנאמר וכו' הדא הוא דכתיב 
)ו,יג( "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל" ציום לפרוש מעבודה זרה.

מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א רגיל לבאר ולעורר מדברי חז"ל הללו 
מה שבימינו אנו צריכים לקחת מזה: דהנה איתא שם עוד במכילתא שהקדים הקב"ה 
זכויות  ישראל  כיון שראה שאין לעם  ימים,  ציווי לקיחת הפסח לשחיטתו ארבעה 
להיגאל, לפיכך נתן להם שתי מצות דם פסח ודם מילה. והקשה במכילתא "וכי לא 
היה בידם של ישראל ארבע מצות שאין כל העולם כדאי בהם שלא נחשדו על העריות 

ולא על לשון הרע, ולא שינו שמם ולא שינו את לבושם"? 
דהיינו, היו להם מצוות רבות שהם מצוות גדולות מאוד, ומה גם, שבתוך טומאת 
מצרים ערות הארץ היו גדורים מעריות, וכמו שכתב הרמב"ם שכל העולם הוא צורת 
אדם, וארץ ישראל היא במעלה הכי קדושה, אך להבדיל, מצרים היא כנגד הערוה, 
שהמצרים היו שטופים בזימה ופריצות וכשפים יותר מכל העולם. ואעפ"כ עם ישראל 
היו גדורים מעריות וגם מלשון הרע. ועוד, שהיו אוהבים זה את זה, ולא שינו שמם 
ולבושם, שזהו ניסיון גדול ונורא שלא להימשך אחר מצרים, ואפילו שלגלגו עליהם. 

וא"כ מדוע היו צריכים עוד זכויות להיגאל. 
שקולה  זרה  ועבודה  במצרים,  זרה  בעבודה  שטופין  שהיו  "לפי  המכילתא,  וביאר 
להם  קשה  שהיה  עד  בע"ז  כ"כ  אדוקין  שהיו  מבואר  זה  ומכל  המצוות".  כל  כנגד 
לפרוש ממנה, ולכן לא שמעו אל משה רבינו. והדברים נוראים, כי הם האמינו במשה 
רבינו, ואף ידעו מה הוא בן חורין. הם הבינו שמחד גיסא יוצאים לחירות, אבל מאידך 
זו עבדות נוראה שהיא החרות האמיתית שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. 
לא בן חורין של 'לעשות מה שרוצים' אלא של 'נזר אלוקיו על ראשו' כלשון האבן 

עזרא. 
וכאשר שלט בהם היצר הגדול של הע"ז, וההתחברות עם העולם הזה, לכן לא שמעו 
אל משה. כי היה קשה להם נקודת ההתחלה לצאת מעומק השפלות הנוראה שהיו 
בה, וכדברי הגר"א, 'עולם דומה לשותה מים מלוחים, ידמה לו שמרווה וצמא יותר'... 
והעדיפו להשאר ולחיות את העולם הזה כפשוטו ולא את ה"וחי בהם" של התורה. 
ולכן תחילת גאולת מצרים היתה מוכרחת למצוות הפסח שאמר להם השי"ת "משכו 
לגמרי, שאי  מע"ז  שינתקו  פסח  קרבן  לכם  וקחו  מע"ז,  עצמכם  לכם" משכו  וקחו 
אפשר להיות פוסח על שני הסעיפין אלא קחו עצמכם להידבק בהקב"ה ובמצוותיו.

והנה אע"פ שכיום אין אנחנו מבינים מה כ"כ מושך להיגרר אחר ע"ז, הוא מכיון 
מנשה  שאמר  וכמו  סט,ב(,  יומא  )עיין  דע"ז  ליצרא  ביטלו  הגדולה  כנסת  שאנשי 
לחכמים שאם הייתם בזמני הייתם מרימים את גלימתכם ורצים אחר ע"ז. אך גם היום 
צריך להתנתק מהע"ז, ואע"פ שבטל יצרא דע"ז, אך כל דור והע"ז שלו. כל דור עם 
הדבר הנוסף שכביכול ישנו חוץ מהתורה. הרי גם היום אנו אומרים בקריאת שמע 
"השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים"... כי אי אפשר שיהא 
עם התורה עוד דברים! והרי יודעים אנו כי 'כשזה קם זה נופל' )עיין מגילה ו,א(, וכמו 
שכתב הב"ח )או"ח סימן מז( בענין ברכות התורה, על שלא בירכו בתורה תחילה, 
שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כ"כ שיהא ראוי לברך עליה שלא היו עוסקין 
בה לשמה, וכתב הב"ח "שכוונתו יתברך מעולם היתה שנהיה עסוקים בתורה כדי 
שתתעצם נשמותינו בעצמות ורוחניות וקדושה מקור מוצא התורה" שנהיה דבוקים 

בהקב"ה על ידה, וזה לא יתכן ע"י שיש לנו שייכות והנאה מתאוות החומריות.
וכמו שבמצרים שהיו שקועים בע"ז לא היה שייך יציאה משם והכנה למתן תורה 
בלא פרישה מע"ז, כך בכל דור ודור. ובאמת ש"אין כל חדש תחת השמש", שאע"פ 
שיציאת מצרים היתה הלידה של עם ישראל וכתחיית המתים שנבנו מחדש, מ"מ כמו 
שבתחיית המתים צריך שיהיה את מה להחיות שנשאר היסוד שזה 'עצם הלוז', כך גם 
בלידה של כלל ישראל צריך ממה להתחיל, ושבט לוי הם היו ה'לוז' של עם ישראל, 
משום שכל השבט היה כשר ולא עבדו ע"ז ]אע"פ שגם אצלם משמת יעקב אבינו היו 
צריכים חיזוקים גדולים ואהרן היה מזהיר אותם שלא להימשך אחר המצרים[, ואם 
רוצים לעקור את שבט לוי זוהי עקירת הדת, שבלא זה אין כלל קיום לעם ישראל 

שהם הלוז - היסוד של האומה.
ובמיוחד לעת כזאת שאויבנו קמים עלינו לכלותינו, וגוזרים גזירה נוראה גזירה של 
עקירת הדת, אם נתחזק אנחנו להתנתק מהבלי העוה"ז, להיות "אדם כי ימות באהל"! 
ואין הכונה להיות בסיגופין, אלא שאדם בתוך העולם הזה, עולם החומר, הוא מרגיש 
שהעיקר זה חומריות... וכדי לידבק בתורה צריך שהוא ידע ויבין שאין שום טעם 
אחר חוץ מתורה, להמית את כל ההרגשה מהנאת עולם הזה. וא"א שיהיו שניהם יחד, 
שהתורה לא סובלת דברים אחרים. נתחזק להיות דבוקים בתורה הק׳ ולא תהיה להם 

שליטה עלינו, כי הכל תלוי בנו.



נטיעת צמחים ונטיעת האדם
ועמך  שנאמר  הבא  לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  "כל 
כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי 
להתפאר" )סנהדרין צא,א( הנה ארץ בעלמא מתפרש על 

עולם הזה, אמנם כאן פירשו חז"ל ארץ – על עולם הבא, 
יש להם חלק לעולם הבא - ירשו ארץ, והענין בזה כי בני ישראל הוגדרו כנצר מטעיו של 
הקדוש ברוך הוא, וכיון שאנו נטיעותיו של הקדוש ברוך הוא עצמו, הרי פשוט שמעשה 
והיינו ארץ דכתיב בקרא  הוא,  – השרשתה של הנטיעה היא אצל הקדוש ברוך  הנטיעה 

דהיינו ארץ דעוה"ב.
דכולהו  ואבוהון  השדה,  עץ  לגידולי  האדם  השוואת  ענין  במקראות  הרבה  מצינו  והנה 
הוא מקרא בתורה, )דברים כ,יט( "כי האדם עץ השדה". אמנם להמבואר אף כי גידולו של 
אדם הוא כגדר גידול עץ השדה, מכל מקום הקרקע מקום גידולם של הצמחים, שונה היא 
בין האדם לצמחים, דהצמחים מקום קרקעיתם ומקור יניקתם הוא קרקע העולם הזה, אבל 
האדם מקום קרקעיתו ומקור יניקתו הוא בעולם הבא, "נצר מטעיו של הקדוש ברוך הוא 

הוא האדם, ואותו אדם, יורש ארץ - יניקתו וחיבורו הוא אל הארץ - ארץ דעולם הבא.
נמצא דצורת גידול האדם שונה מצורת גידול הצמחים, דצורת גידול הצמחים היא מלמטה 
היא  האדם  גידול  צורת  כן  שאין  מה  הקרקע,  ע"פ  בגובה  ללמעלה   – הקרקע  בעומק   –

מלמעלה למטה, שרשו למעלה בשמים, וגזעו וענפיו למטה בארץ.
ומצאתי בספר הישר )מוסר( בשער הראשון שכתב בתוך דבריו, "כן נוכל להבין כי כל 
מה שבעולם הזה הוא בא מכח העולם העליון, כי העליון הוא כשורש וזה כענפים ועל כן 

נבין מסודות העולם השפל סודות העולם העליון", עיין שם בכל דבריו.

מעשי האדם ע"י עמל התורה
והנה אמרו ז"ל במשנה )אבות ג,יז( "כל שחכמתו מרובה ממעשיו דומה לאילן שענפיו 
מרובים ושרשיו מועטים, והרוח באה ועוקרתו על פניו, וכל שמעשיו מרובים מחכמתו דומה 
לאילן שענפיו מועטים ושרשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו 
אין מזיזין אותו ממקומו, ונתבאר דענין המעשים הן הנה המשרישים את האדם אל קרקע 
גידולו - והיינו אל קרקע עולם הבא, והמושרש בעולם הבא אין כל רוח יכולה להזיזו, מה 
שאין כן מי שאין בו רבוי מעשים הרי אינו מושרש אל קרקע גידולו – עולם הבא, ושרשיו 

אינם אלא בעולם הזה, והשרשה בעולם הזה כל רוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו.
ונראה פשוט דבודאי בלא תורה ועמלה ויגיעתה, אין האדם מכה שרשים בשמים, והא 
דהוזכר בחז"ל מעשיו מרובין, היינו דהמעשים מורים על שלימות חכמת התורה אצל אדם 
זה, ואם כן חכמתו זאת היא אשר משרשתו למעלה ומחברתו חיבור בל ינתק לגבוה, ואין 

רוח בעולם שיכולה שתעקרנו.
והדברים מוכרחים כי הרי כל האפשרות של דביקות בהקדוש ברוך הוא אינו אלא על ידי 
תורה בלבד דאורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא, ובודאי אם כן שהכונה למעשיו היינו 
למעשה של תורה, לאפוקי מענין החכמה בתורה, שהיא יכולה שתהיה מנותקת מהקדוש 
ברוך הוא, משום שיסוד תורה על אף החכמה העצומה שיש בה מכל מקום עיקרא הוא 
התורת ד' שיש בה, ולתורת ד' קרי חז"ל מעשים לעומת תורה בגדר חכמה, והיא היא – 
תורת ד', המחברת את האדם אל השם יתברך, וממנה משתרש האדם בעולמות העליונים, 

והפירות הן בעולם הזה.

פירות המעשים לעולם הזה ולעולם הבא
והאומנם שמלבד שיש בענין הפירות שהם פועל יוצא מאותה השרשה, את יסודם מחיבור 
האדם אל השמים, יש בהם ענין נוסף שהם עצמם יש להם שייכות עצמית אל השמים, 
והוא דהנה יסוד ֵׁשם גמר פרי הוא בזה שנוצר בגופו של פרי זרע אשר ממנו אפשר לזרוע 
ולהצמיח פירות חדשים, וכל זמן שלא הגיע הפרי לדרגא זאת אין עדיין עליו ֵׁשם גמר פרי.
והדברים מפורשים בכמה דוכתי בירושלמי דהא דחיוב מעשרות בדגן הוא בהגיע התבואה 
לשליש גידולה, היא משום דאז זורעים אותה ומצמחת, ]ועיין סנהדרין )דף סט,א(, ואינו 

מוליד כתבואה שלא הביאה שליש, ופירש רש"י )שם( שאם אתה זורעה אינה מצמחת[.
והנה אם כן יסוד גמר פרי הוא התחדשות של זריעה חדשה, השתרשות מחודשת, ושוב 
עולה מזה פירות וחוזר חלילה, משום דכל ענין הצמיחה היא לחדש ממנה שוב זריעה, והיא 
התגדלות בלתי פוסקת, שהרי עצם הפרי יש לו גבול בגידולו וכשמגיע לשיא גידולו, אם 

אין משתמשין בו הרי הוא פוחת והולך, אמנם יסוד נצחיות הפרי הוא "זרעו אשר בו".
והנה תנן )בראש השנה דף ב,א(, דט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, והיינו כי הפירות 
שעברה  שנה  מגשמי  היא  שחיותם  משום  לשעבר,  מתעשרים  בשבט  ט"ו  לפני  שחנטו 
והפירות שנחנטו אחר ט"ו בשבט גדילתן על מי שנה הבאה, וענין זה של חנטה יש בזה נידון 
ונטע רבעי( פירש דהכונה להגיעו  )בריש הלכות מעשר שני  ודעת הרמב"ם  בראשונים, 
לגמר  כהגיע  הפרי  את  להחשיב  אפשר  דאי  כדאמרן,  והיינו  המעשרות,  לעונת  הפירות 
מסוים בגידולו, באם עדיין אין זרע בו – בפרי, וקודם עונת המעשרות מן הנראה דעדיין 
אין כאן גמר הזרע שאם נזרענו יצמיח, והנה הלכות אלו הם כמשל על גדר גידולו של 
האדם, דיסוד השרשתו צריכה היא שתובילו עד גמר מסוים כגדר עונת המעשרות, שזרעו 
בו, שנזרע ומצמיח, וכל זמן שלא הגיע האדם לדרגה זו, צריך להתחדש ולהתגדל מחדש 
ואז תהיה חנטתו – מכח התחדשות גידולו, ואז יתחבר אל שרשו וירש הארץ – העולמות 

העליונים, כאמור.

שבט - תורה שבעל פה
לעץ  האדם  בהתדמות  נפלאה  הארה  בזה  להאיר  ויש 
השדה, דהנה כתוב בתורה )דברים א,ג( "בעשתי עשר 
וגו'",  ישראל  בני  אל  משה  דבר  לחודש  באחד  חודש 
ובפסוק ה' כתוב "בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה 
והיינו דבר"ח שבט התחיל משה לומר לישראל את ספר  באר את התורה הזאת לאמר", 
תורה  מסוים של  גדר  בו  ויש  התורה,  ביאור  הוא  תורה,  משנה  ענין  ויסוד  תורה,  משנה 
שבעל פה כמבואר ברז"ל )מגילה לא,ב( "דמשה רבינו מפי עצמו אמרה", ויש בזה דברים 
בקדמונים, על כל פנים הדברים נתפרשו שיש איזה גדר מסוים של תורה שבעל פה בספר 

משנה תורה, ותחילת זריחת אורה של תורה שבעל פה אז החלה.
ואם כן נתפרש בתורה בהדיא דבחודש שבט התחיל ענין באר את התורה הזאת, בחודש 
שבט התחיל ענין תורה שבעל פה, תורה הצריכה יגיעה עצומה ורבה, ומה מתאים מאד 
ענין התחלת גידול הפרי הגשמי, בהשוואה לתחילת גידול הפרי הרוחני – תורה שבעל פה.

ובאמת גידולה של תורה שבעל פה יסודה מההשרשה של הארץ – לעולם ירשו ארץ, שגדר 
ארץ בזה הוא העולמות העליונים שמשם משתלשלת התורה, ופשוט שתחילת השתלשלותה 
של התורה, היא השתלשלות התורה שבכתב שממנה יתד ופינה לתורה שבעל פה, הנה כי 
וממנה משתלשל  ידי תורה שבכתב,  על  יסודה  וחיבורו אל העליונים  כן השרשת האדם 
גמר הפרי אשר זרעו בו היא תורה שבעל פה, ואף על פי שלכאורה תורה שבעל פה יש 
בה התרחבות עד אין קץ של התורה, הארוכה מני ארץ ורחבה מני ים, מכל מקום גם אחר 
ההתרחבות עדיין זרע היסוד היינו התורה שבכתב נמצא בו, שאין בהתרחבות חס ושלום 
ניתוק מן התורה שבכתב, אלא כל ענינה של התרחבות זו היא לשמר ולחזור ולהתחבר אל 

היסוד שהוא התורה שבכתב, ודו"ק בדברים אלו.

חנטה במחשבה ובמעשה
והנה בענין ראש השנה לאילנות הגשמיים איכא פלוגתא במתני', ודעת בית שמאי דאחד 
בשבט הוא ראש השנה לאילנות, ודעת בית הלל היא שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, 
ולכאורה היא פלוגתא במציאות, ואשר נראה דבודאי יש כבר איזו שהיא התרקמות הזרע 
אשר בפרי ]שהוא ענין גמר הפרי – עונת המעשרות[ כבר מאחד בשבט, אלא דעדיין חסר 
בו השלימות בפועל, ובית שמאי סברי דמספיק התרקמות מסוימת כדי לקבוע שהרי זה חי 
מגשמי שנה שעברה, ובית הלל סברי דכל זמן שלא הגיע הפרי לבפועל של זרעו בו, עדיין 

זקוק הוא לגשמים של אחר כך כדי לגדלו.
ופלוגתתם זו דבית שמאי ובית הלל מתלא תליא וקאי על פי המבואר בספרים הקדושים, 
שענינם של בית שמאי הוא מדת הדין, ויסודה של מדת הדין היא מהעלתה במחשבה של 
הקדוש ברוך הוא, ואם כן מהלכם של בית שמאי מעולם המחשבה הוא נובע. ובית הלל 
יסודם חסד, והקובע בדרכם הוא הבפועל של הענינים, ואם כן אפשר להגדיר דבאחד בשבט 
חנטת הפרי הוא בגדר עלתה במחשבה, ולשיטתם שפיר חשיב כבר אז כראש השנה לאילן. 

ובית הלל פליגי משום שעדיין ליכא באחד בשבט גדר גמר של בפועל.
ואפשר שהדברים מדויקים בלישנא דמתני' דתנן בדעת בית שמאי – אחד בשבט ראש 
הלל,  ובית  דבית שמאי  פלוגתות  בזה שנוי משאר  דיש  בית שמאי,  כדברי  לאילן  השנה 
דגרסינן בזה דברי בית שמאי, ומהו אם כן כדברי בית שמאי דתנן, ולהאמור המשנה רמזה 
בכאן ביאור דעת בית שמאי דאחד בשבט ראש השנה לאילן, והוא דיסוד זה נובע כדברי 

בית שמאי לשיטתם, שהם מעולם המחשבה, ודו"ק.

החנטה הרוחנית
וכמה נאים הדברים לפרשם לענין החנטה הרוחנית, דיסודה חודש שבט, כמבואר בתורה 
הקדושה דאז התחיל משה לבאר התורה, ובאמת מבואר בתורה בהדיא דהביאור החל בא' 
בשבט, ונראה דתחלת התנוצצות התורה שבעל פה בזה באמת התחילה באחד בשבט, בגדר 
תחילת המחשבה, ושוב נתגדלו הדברים ונתבארו באר היטב במשך החודש, ואפשר שפסגת 

קביעת גדר תורה שבעל פה נעשתה בט"ו בשבט.
ועוד אפשר דענין זה של ביאור התורה בחודש שבט מתאים לגמרי לדעת בית שמאי בזה, 
והוא דהרי ספר משנה תורה, הרי הוא למעשה תורה שבכתב, אלא שבמשנה תורה איכא 
בגדר  הוא  ולגבי תורה שבעל פה חומש דברים  פה,  שרשים מסוימים אל התורה שבעל 
מהלך מחשבה, ורק אחר מסירת משנה תורה וחתימת התורה, יוצא ענין תורה שבעל פה 

אל הפועל ממש.
והעולה מזה דכלפי המציאות האמיתית, הכל מתחיל מנקודת המחשבה, תורה שבעל פה 
מתחלת מספר משנה תורה, אבל למעשה אנן כבית הלל פוסקין, ובית שמאי במקום בית 
הלל אינה משנה, משום דכלפי דידן המציאות דבפועל היא הקובעת, ותורה שבעל פה דידן 

היא מהמשנה והתלמודים וכו', ועיין בכל הדברים הללו היטב.
על כל פנים עלה לן מכל האמור ביאור השואת האדם לעץ השדה, וגדר חיבורו של האדם 
ואופן חיבורו, ומקום חיבורו, ויסוד השרשתו שהיא אל העולמות העליונים, דקרקעו של 
האדם מקום ארצו – הוא – "ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ" – עולם הבא, ומשם 
זורעם האדם  מצמיחים השרשים פארות ופירות נאים ומשובחים אשר זרעם בהם, ושוב 
ושוב מצמיח וחוזר חלילה עד אין קץ, וחורז מתורה שבכתב לתורה שבעל פה, ומעל פה 

לכתב עד אין סוף – "נצר מטעי מעשה ידי להתפאר".

רוממות הזמנים
הגאון הגדול רבי צבי רוטברג שליט"א ראש ישיבת 'בית מאיר'

חודש 
שבט 

האדם עץ 
השדה

מקוצר רוח ומעבודה קשה
ָׁשְמעּו  "ְוֹלא  )ו,ט(  הפסוק  על  הקדוש  החיים"  ה"אור  כתב 
ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה": מקצר רוח, אולי כי לצד 

שלא היו בני תורה לא שמעו, ולזה יקרא קצר רוח כי התורה מרחבת לבו של אדם!
היה אומר על כך ראש ישיבת 'גרודנא' הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל: 
אדם השקוע בתורה לבו רחב לשמוע עוד ועוד תורה, הוא נמשך לכל מלה של תורה, 
מה שאין כן מי שאינו מונח בתורה, אין לו סבלנות לשמוע דברי תורה, קשה לו... הוא 

תמיד ימצא תירוצים לצאת באמצע השיעור...
והנה כל דיבור ודיבור של משה רבינו היה תורה, ואם כן בני ישראל שלא היו "בני 
תורה" – לא היו שקועים בתורה, לא היה להם סבלנות לשמוע את דבריו של משה 

רבינו!

דווקא השבע מתאווה יותר
הגה"ק בעל ה"שפת אמת" )יא"צ ה' שבט( כותב )שבועות תר"ס(: חמדת העולם הזה 
בא מתוך הרעבון, ולפי רב הרגילות מתמעט האהבה, והמרעיב עצמו אוכל לתיאבון, אך 
התורה, כל מה שעוסקים בה יותר, מתרבה האהבה וחמדת התורה, ועל ידי עסק התורה 
נתרבה הצמאון אל התורה, וכתיב "כל צמא לכו למים" כמו שאמרו במדרש שנמשלו 
לדגי הים שגדלים במים, ופותחים פיהם לכל טיפה מים, כאילו לא טעמו טעם מים, 

אות  כל  עליהם  חביב  בתורה,  תמיד  העוסקים  ישראל  כך 
מהתורה, כאילו לא טעמו דברי תורה מעולם.

עם האוכל בא התיאבון
וכה כתב מרן ה"חזון איש" זיע"א )קוב"א ג,א(: "דברי תורה חביבין", כח החיבה פותח 

את המוח ואת הלב לבלוע חכמה בינה ודעת.
עוד כותב במקום אחר )קוב"א א,מד(: כל הקושי של החכם אינו אלא בתחלתו, כמו 
שאמרו כל התחלות קשות, ואחרי שהאדם מתעמל זמן מועט בתורה קונה אהבת תורה, 

והוא מתאוה ללימוד יותר מכל תענוגי העולם!

ליל שבת של החורף...
סיפר הרה"ג רבי חיים ברגמן שליט"א, היה זה לעת זקנותו של סבי מרן רבינו בעל 
ה"אבי עזרי" זיע"א, אמרתי לו בשבת אחר הצהרים, אולי סבא ילך לנוח קצת, ואמר 
לי: אני צריך ללמוד. אמרתי לו, והרי שינה בשבת תענוג... אמר לי, כן, שינה בשבת 

תענוג, אבל תלמיד חכם אי אפשר להיות מזה...
ופעם, באחת משבתות החורף, שהלילות ארוכים, שאל בבוקר את אחד מנכדיו, מה 
עשית בלילה הארוך? והשיב לו: ישנתי. נענה לו בהתפעלות ובתמהון: לילה כזה ארוך, 
לישון...? אפשר בכזה לילה כל כך הרבה ללמוד! ולא הבין איך אפשר לישון כל כך 

הרבה...

רוממות התורה
חיזוק התורה

הרב 
שלמה 
ליב לף



מכת כינים באמונה חושית...
סיפר אחד מתלמידי ישיבת ראדין הגאון רבי מרדכי פסח מקוברין זצ"ל 
אשר שימש את מרנא בעל ה"חפץ חיים" זיע"א בשנותיו האחרונות, כי 
בליל שבת פרשת "וארא" בחצות הלילה, עבר ליד בית ה"חפץ חיים", 
ושמעו לומד שתיים מקרא ואחד תרגום, כאשר הוא מתאר לעצמו את 

מה שהוא לומד בשפתו שלו. 
כאשר הגיע לפרשת מכות מצרים הרים את קולו בהתפעלות, ועל כל 
מכה ומכה היה משמיע קריאות התפעלות, איי, אייי, וכשהגיע לפרשת 
מכת שחין קרא את הפסוק "ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני 
השחין", החל ה"חפץ חיים" מתאר איך נתקפו החרטומים שחין תוך כדי 
שדיברו עם משה, ואיך לא מצאו את נפשם מרוב גירוד עד שביקשו אחד 
ורק התמסר  וכל אחד לא הצליח לגרד לעצמו,  מהשני שיגרדו להם... 
החליטו  לגרד,  המשיך  בעצמו  שלו  כיון  אבל  לו...  לגרד  השני  לטובת 

כולם להתגרד במעגל, כך שכל אחד יגרד לשני...
וכאשר תיאר זאת ה"חפץ חיים" פרץ בצחוק רם כפי שלא שמע אותו 
מעודו! כך המשיך ותיאר את כל המכות מצרים בהתפעלות רבה כאדם 
אותו  שמע  השעה  ממחצית  ולמעלה  עיניו.  לנגד  המכות  את  שרואה 

מתחת החלון והאזין לתיאוריו.

מכת צפרדע באמונה חושית...
ניהו הגאון רבי חיים  הי  מרנא ה"חפץ חיים" זיע"א,  אחד של  תלמיד 
שבת  בליל  עבר  הוא  אף  שבצרפת,  אקסלבן  ר"י  זצ"ל  חייקין  יצחק 

"וארא" ליד בית ה"חפץ חיים", ושמע דברים דומים. 
הצפרדע  "ותעל  הפסוק  את  לומד  חיים"  ה"חפץ  את  ששמע  וסיפר, 
ותכס את ארץ מצרים", ופירש בלשון המדוברת: בתחילה יצאה צפרדע 
אחת והכו אותה, ואז יצאו ממנה הרבה צפרדעים והמשיכו להכות, אז 
יצאו צפרדעים נוספים, והמשיכו להכות, אז יצאו עוד ועוד צפרדעים, 
אי, אי, אי, כל כך הרבה צפרדעים... כך תיאר ה"חפץ חיים" כאילו הוא 

רואה עכשיו לנגד עיניו את נחיל הצפרדעים שאין להם סוף. 
היה  שנה  ובכל  זצ"ל,  חייקין  הרב  של  ובליבו  במוחו  הדברים  נחרטו 
ללמוד  זכה  שהוא  מוסיף  כשהוא  בהתרגשות,  לתלמידיו  זאת  מספר 
האמונה,  יסודות  את  ובפרט  חומש,  ללמוד  צריך  איך  חיים"  מה"חפץ 

כאשר הענין הזה של לחיות בחוש את האמונה, הוא מיסודות האמונה.

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב
נתן צבי 

שפירא

"ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרֹעה" 
בהלכות  הרמב"ם  דברי  ידועים 
תשובה )פ"ו ה"ג( אשר מבאר את חוזק 
לב פרעה מכיון שהי"ת הוא שמנע ממנו 

את התשובה.
שיחטא  "ואפשר  הרמב"ם:  כותב  וכך 
עד  רבים  חטאים  או  גדול  חטא  אדם 
שיהא  האמת,  דיין  לפני  הדין  שיתן 
אלו  חטאים  על  החוטא  מזה  הפרעון 
שעשה ברצונו ומדעתו, שמונעין ממנו 
לשוב  רשות  לו  מניחין  ואין  התשובה, 
בחטאו  ויאבד  שימות  כדי  מרשעו 
ידי  על  אמר  שהקב"ה  הוא  שיעשה. 
ברצונם  חטאו  כלומר  וכו'  ישעיהו 
והרבו לפשוע עד שנתחייבו למנוע מהן 

התשובה שהיא המרפא"
"לפיכך כתוב בתורה "ואני אחזק את 
תחלה  מעצמו  שחטא  לפי  פרעה",  לב 
שנאמר  בארצו,  הגרים  לישראל  והרע 
למנוע  הדין  נתן  לו,  נתחכמה  הבה 
התשובה ממנו עד שנפרע ממנו, לפיכך 
ולמה  לבו,  את  הוא  ברוך  הקדוש  חזק 
שלח  ואומר  משה  ביד  לו  שולח  היה 
הקדוש  לו  אמר  וכבר  תשובה,  ועשה 
שנאמר  משלח  אתה  אין  הוא  ברוך 
ואתה ועבדיך ידעתי וגו' ואולם בעבור 
לבאי  להודיע  כדי  העמדתיך,  זאת 
ברוך  הקדוש  שמונע  שבזמן  העולם 
לשוב  יכול  אינו  לחוטא  התשובה  הוא 
בתחילה  שעשה  ברשעו  ימות  אלא 
גזר  שלא  אומר  נמצאת  וכו'  ברצונו! 
הא-ל על פרעה להרע לישראל, ולא על 
סיחון לחטוא בארצו, ולא על הכנענים 
להתעיב, ולא על ישראל לעבוד עכו"ם 

אלא כולן חטאו מעצמן וכולן נתחייבו 
למנוע מהן התשובה".

מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך 
שליט"א רגיל לחזור על דברי הרמב"ם 
נורא,  רמב"ם  'יש  באומרו:  אלו, 
שאסור להתעלם ממנו, הרמב"ם כותב 
לשוב  מהאדם  מונעים  בו  מצב  שיתכן 
סייעתא  לו  אין  ליבו,  את  ומכבידים 
ח"ו  וכשאדם  מחטאו!  לחזור  דשמיא 
מרבה לחטוא הרי שזה העונש הכי נורא 
לוקחים  בחינה  שבאיזו  להיות,  שיכול 

ממנו את האפשרות לשוב'.
ששערי  מקובלים  אנחנו  'אמנם 
תשובה לעולם פתוחים, ומובא בשל"ה 
שהאריכו  חכמה,  ובראשית  הקדוש 
שכתוב  ממצבים  גם  לחזור  ששייך 
להדחק  אפשר  ותמיד  לחזור,  שקשה 
את  היטב  לזכור  חייבים  אבל  ולשוב, 
דברי הרמב"ם, לדעת את חומר הדבר'.

שרואים  זי"ע,  איצל'ה  ר'  אמר  'וכבר 
בנביאים,  שהרי  הדורות,  שינוי  בזה 
בו  מצב  שהיה  רואים  ועוד,  יחזקאל 
לעשות  שייך  שלא  פחדו  ישראל  עם 
אומר  והנביא  ונכשלו,  מאחר  תשובה 
מחשבותי  לא  "כי  לשוב  שיוכלו  להם 
כל  זאת,  לעומת  היום,  מחשבותיכם", 
אחד בטוח שמיד כשהוא יתחיל תתקבל 
תשובתו... ובאמת, הבא ליטהר מסייעין 
אותו, ותמיד צריך להתעורר, אבל כאן 
מעורר הרמב"ם עד כמה עלינו לחשוש 
מההפסד של סייעתא דשמיא! הרמב"ם 
מראה שיש גבול לסייעתא דשמיא, כי 
"מלך במשפט יעמיד ארץ". אמנם כמו 
שאמרנו, אין שום ספק, שאפשר תמיד 
מילתא  לאו  אך  להגיע...  מצב  בכל 
בזה'.  להתרשל  ואסור  היא,  זוטרתא 

ע"כ.

רוממות המידות
חיזוק המוסר והמידות 

הרב דוד 
ויספיש

הנני ֵרַע, לצפרֵדַע 
)מתוך פיוט לרבינו יהודה הלוי(

עניין  מהו  רב,  עיון  צריך  לכאורה 
מכה זו שאינה כלל כשאר מכות, דאינה 
מפגעים הרגילים אצל בני אדם להשמר מהם. תינח דם, דעניינו אמנם אף הוא לא היה 
כשאר פגעים אך עכ"פ היה תכליתו ברורה להכות בע"ז של המצרים ואילו שאר מכות 
היו מכות הרגילים אצל בני האדם: כנים, חיות רעות, מחלות כגון דבר ושחין, ברד, 
וארבה. אך מה עניין היה בקרקור צפרדעים, כאשר משמע כי קולותיהם היוו את עיקר 
קולן  אלא שהיה  הצפרדעים  השחתת  למצריים  להם  די  "...לא  חז"ל:  וכדברי  המכה, 
של צפרדעים קשה להם ממכתן, שהיו נכנסות בגופן וצועקין בתוכן שנאמר על דבר 

הצפרדעים אשר שם לפרעה, על דבור הצפרדעים" )שמות רבה פרשה י(. 
והנה דבר זה שמכה זו יש בה ייחוד משאר מכות מבואר מכמה פנים. ראשית מצינו 
בחז"ל דהיתה מכה זו קשה יותר משאר מכות: "מכה ב' הביא עליהם צפרדעים שהיו 
נופלות במשארותם ובחדרי משכנותם ומשכבם ומרקדין ומנגנין בתוך מעיהם, והיתה 

מכת צפרדע קשה מכולן..." )דברי הימים למשה רבינו(
כמו כן דבר זה שקודם עלתה צפרדע אחת ואחרי כן באו שאר צפרדעים, שהוא דרך 
מאוד משונה, וכמאמר חז"ל: "ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים, אמר רבי אלעזר: 
צפרדע אחת היתה, השריצה ומלאה כל ארץ מצרים. כתנאי, רבי עקיבא אומר: צפרדע 
אחת היתה, ומלאה כל ארץ מצרים. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה: עקיבא, מה לך אצל 
הגדה? כלה מדברותיך ולך אצל נגעים ואהלות, צפרדע אחת היתה, שרקה להם והם 

באו." )סנהדרין דף סז,ב(
וכן מיוחדת מכה זו בכך שהיא מתוארת בכתוב כמיועדת לפרעה באופן מיוחד: ְוָׁשַרץ 
ּוְבַעֶּמָך  ֲעָבֶדיָך  ּוְבֵבית  ִמָּטֶתָך  ְוַעל  ִמְׁשָּכְבָך  ּוַבֲחַדר  ְּבֵביֶתָך  ּוָבאּו  ְוָעלּו  ְצַפְרְּדִעים,  ַהְיֹאר 
בתהלים  ואף  ַהְצַפְרְּדִעים...  ַיֲעלּו  ֲעָבֶדיָך  ּוְבָכל  ּוְבַעְּמָך  ּוְבָכה  ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתיָך.  ּוְבַתּנּוֶריָך 
מתאר מכה זו כשייכת למלכות באופן מיוחד: ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים ְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם. 

)תהלים קה(
ומשמע דמכה זו לעולם לא נסתיימה לחלוטין, אלא ביאור תשארנה. דהיינו שמכה זו 

נותרה בעינה לעולם. מה פשר כל זאת?
יש להקדים את עניין ויכוחי דוד המלך והצפרדעים, כאשר מצינו כשלשה תיאורים 

לכך בדברי חז"ל, ונמנה אותם בזה אחר זה:
א( דוד, בסיימו את כתיבת התהלים באים אליו הצפרדעים ומראים כי לא החל להגיע 
לרמת השבח שלהם: "אמרו על דוד המלך בשעה שסיים ספר תהלים זחה דעתו עליו, 
אמר לפניו רבש"ע, כלום יש דבר בעולם שאמר שירה כמותי. נזדמנה לו צפרדע אחת. 
)ילקוט שמעוני  ממך..."  יותר  שירה  אומרת  שאני  עליך,  דעתך  תזוח  אל  לו,  אמרה 

תהילים רמז תתפט(
דוד אומר כי הוא חסיד מכיוון שהוא עוסק בהוראת ההלכה, ואילו הצפרדעים  ב( 
מראים לו כי המה טובים ממנו מכיוון שהם משבחים את השי"ת יותר ממנו. אמנם דוד 
מסביר כי אינם כלל ברי פלוגתא: הוא אינו מתפאר אלא בכך שהוא אינו עם הארץ, 
שהוא מחבר בין תורת השמים והארץ: "אמר דוד ...ולא חסיד אני? שכל מלכי מזרח 
ומערב ישנים עד ד' שעות ואני )שם קיט( 'חצות לילה אקום להודות לך'. ולא 

עוד, אלא שכל מלכי מזרח ומערב וכו' ואני ידי מלוכלכות בדם שפיר ושליא 
כדי לטהר אשה לבעלה. מיד אזדמן ליה צפרדע ואמר ליה, למה את משבח גרמך, 

למימר חצות לילה אקום להודות לך, ואנא, כל ליליא לא שכיבנא לשבחא ליה ולנגנא 
קמיה! אמר דוד, ווי לממנא, דההוא צפרדע דלא ידע מאי דאנא אמינא... דאורייתא 
אתיהיבת מימינא דקודשא בריך הוא דאיהו חסד ובגין דא מאן דאתעסק באורייתא 

אתקרי חסיד..." )רעיא מהימנא פנחס רכב: עיי"ש באורך(
ג( דוד אומר כי הוא מתבטל למלכות שמים, שהרי כל חייו אינם כמלך ככל המלכים, 
אלא ככזה שכל חייו הוא מתפלל ודבק ולומד. אז באים הצפרדעים וטוענים כי הם 
יתרים עליו, שהרי מסרו נפשם. ועל כן באו חנניה מישאל ועזריה ומסרו את נפשם, 
בשפיר  מלוכלכות  שידי  אני,  חסיד  "...ולא  היה:  לא  דוד  שאצל  ד"ז  להשלים  בכדי 
ובשליא ומטהר את הטהור ומטמא את הטמא ואני קם בחדוה בג' משמרות... ואנא נאים 
כסוסיא בהבל א'. ובחצות לילה אקום להתעסק בתורה, ובמשמרה שלישית אני מנגן 
עם המלאכים להקב"ה... אמרו הצפרדעים, אנחנא עבידנא יתיר מינך בדיל קב"ה... 
דהוינן מוקדין גופנא בנורא בתנורא במצרים. ובשעתא דהוו מכפתין חנניה מישראל 

ועזריה אמרו בלבייהו 'דנעביד כצפרדעים'". )זוהר חדש אחרי מות עח,ב(
מה פשר ויכוחים אלו, האמנם הצפרדע יכולה לראות עצמה כ"מתחרה" בדוד מלכא 

משיחא?
ונבוא לביאור כל העניין. תחילה יש לנו לידע, כי בריה זו הקרויה צפרדע ייחודיות 
יש בה, שכולה דעת - זהו נוטריקון שמה שהיא "צפור-דעה" )ספר הפליאה( אמנם אין 
בה חכמה ובינה, היא אינה יודעת כלל שום עניין מסויים על בורא, היא איננה מבינה 
את ייחוד הבורא מכחות אחרים. אבל על כל פנים זאת היא אכן יודעת, ומודיעה בקול 
רם ככל האפשר: אין חכמות, יש כאן מלך יחיד בעולמו וזהו, כל חיי הוא רק להודיע על 
כך. ומתוך מהותה זו המולדת בה, היא מוכנה למסור את נפשה על העניין, ועל כן כולה 
הודאה על מלכות ה', ואכן מצינו כי שירתה מיוחדת לעניין המלכת השי"ת: "צפרדע, 

מה היא אומרת? 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'". )פרק שירה(
ומבחינה זו דוד המלך כביכול מצוי ב"תחרות" עמה על עניין ההתבטלות למלכות 
זוהי  שכן  ית',  למלכותו  המוחלטת  להתבטלות  להגיע  היא  שאיפתו  כל  שכן  שמים. 
היא  בבריאה  הללו  בכחות  ההשוואה  מקום  ממילא  המלך.  דוד  של  המיוחדת  מידתו 

לצפרדעים - כך נתבאר מדברי חז"ל הנ"ל.
וזהו אשר הם באים במכתם על מצרים להראות, כי מעתה יש למצריםם עסק עם 
מלך מלכי המלכים שבא למלוך בעולמו, אשר אי אפשר להפסיק מלהללו לרגע, וכפי 
שמעתה מודיעים הם על ידי קרקורם הבלתי פוסק, שכן זה כל מהותם - להודיע, ובקול 
כי "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". על כן יתבאר היטב, שעיקר עיסוק הצפרדע 
הוא עם מלך מצרים, להודיעו כי מעתה הוא כבר אינו המלך האמיתי במצרים, יש מלך 
אחר גדול ממנו שעולה למלוך. ומעתה יתבאר, הרי הביטוי של צורת עליית הצפרדעים 
)אחת שהפכה להרבה או אחת ששרקה לכולן( לכ"ע אינה אלא שעולה כאחד, ולפי 
הנ"ל העניין מובן, שכן באו לומר כאילו שאין כאן חכמות ואם הקב"ה מצווה, הרי 

ש"איש בל יעדר", וכל הצפרדעים מתייצבים כאחד. 
נשארו  וביאור  לעצמו,  הבורא  ולקחה  ממצרים  ניטלה  המלכות  אז  מני  ובאמת 

הצפרדעים לצמיתות, להריע בקביעות למלכה החדש של מצרים.
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