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דבר העורך

במידת 
הבטחון וענין 

ההשתדלות
בהתקרב 'האי יומא' – אי לאו האי יומא כמה יוסף 
על  כבר  מתדפק  הנכסף  יום  ואותו  בשוקא,  איכא 
דלתותינו, נחרוג ממסגרת הסוגיא ההלכתית, השבוע, 
מפרשתנו,  אנו  שלמדים  מוסרי  לימוד  על  ונעמוד 
אשר גם זה הלכה היא לדעת את הדרך אשר נלך בה 

ואת המעשה אשר נעשה.
הנה שאלת הבטחון וההשתדלות בחיי איש הישראלי 
אנו  שיודעים  מאחר  זאת  ביותר,  מהמרכזיות  היא 
ואין שום טבע  עליון,  ומגזירת  בידי שמים  הכל  כי 
ומקרה בעולם, א"כ ההשתדלות המוטלת עלינו טעון 

בירור מה טיבה מהותה ומטרתה.

ההשתדלות הוא לנסיון עבורנו
של  מדרשם  בבית  זו  בשאלה  ודנו  דשו  הרבה 
כי  בדבריהם  נתבאר  כאשר  ארץ,  מצוקי  רבותינו 
חובת ההשתדלות נועדה בעיקר להעמיד את האדם 
בנסיון, האם כתוצאה ממה שלמראה עיניו הוא משיג 
כי  ויחשוב  ייכשל  השתדלותו,  ע"י  רק  עניניו  את 
בלבו  יתגנב  כי  עד  ובחריצותו,  בו  תלויים  הדברים 
מחשבה כי 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה', 
או שיתחזק באמונת אומן ברורה כי הכל בידי שמים, 
והשתדלותו אינה לא מעלה ולא מורידה במאום, וכי 
חיל",  לעשות  כח  לך  הנותן  הוא  "כי  תמיד  יזכור 
ויזהר שלא להיכשל בריבוי השתדלות, ביודעו כי לא 

יועיל לו מאומה.   
באופן  ללמדנו  בפרשתנו  התורה  שבאה  מה  וזהו 
והפרט  הכלל  ומאורעות  עניני  כל  כי  ונחרץ,  ברור 
ואין הדבר תלוי  ורק בדבר אחד,  כולם תלויים אך 
אלא בנו, וזהו: אם בחוקותי תלכו וגו' ונתתי גשמיכם 
לא  חלילה  ואם  לישראל,  יהי'  טוב  ואך  וגו',  בעתם 
תשמעו לי וגו' הרי ההיפך ח"ו, וכי כל פתרון חלופי 
ההשתדלות  אלא  ותקווה,  תוחלת  שום  בה  אין 
בחוקותי  "אם  זוהי  האדם  ביד  היא  אשר  האמיתית 

תלכו", ותו לא מידי.
להחדיר  האדם  מן  רבה  עבודה  נדרשת  כי  בודאי 
הזו, שכן טבעו של אדם לתלות  בעצמו את האמת 
הוא  בכך  כי  ובמעשיו,  בהשתדלותו  הצלחתו  את 
זה  הוא  וכי  זה שעושה  הוא  כי  בעצמו  טוב  מרגיש 
נתקל  הוא  כאשר  וכמו"כ  בפעולותיו,  שמצליח 
לתלות  במי  מחפש  הריהו  בחייו  ומועקות  בבעיות 
את האשמה, בסיבה זו או באחרת, ובהתאם לכך הוא 
משונים,  וגם  שונים  'פתרונות'  גם  לעצמו  ממציא 
ושוכח הוא כי כל השתדלותו צריכה להיות טפילה 
ואם  תלכו",  בחוקותי  "אם  של  הגדול  העיקר  אל 
עושה הוא את הטפל לעיקר הריהו פוגע ח"ו בעיקרי 
האמונה, ואין צריך לומר שכאשר ההשתדלות כרוכה 
באיסורים בודאי שלא תעלה כל ארוכה ולא תצמיח 
שום תועלת, ואדרבא סופה להנחיל אכזבות קשות, 

וכפי שכבר הוכיח העבר הרחוק והקרוב.

לא תלכו עמי בקרי
שוב  ונשנית  חוזרת  היהדות  יסודות  מן  וכאחת 

תביעה  בפרשה  ושוב 
הליכה  על  מיוחדת 
דהיינו  ח"ו,  בקרי 
המאורעות  תליית 
וחיפוש  שונים,  ובאישים  ובסיבות  במקרים 
וגשמיות אשר אין בהם ממש,  השתדלויות טבעיות 
ודברים אשר אין בהם מועיל, אשר דבר זה כשלעצמו 
מהווה חטא, וכדברי הרמב"ם בריש הל' תענית: 'אבל 
אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג 
העולם אירע לנו, וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך 
אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים וכו' 

הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי'.
זהו לקחה הגדול של הפרשה, וכשאתה בא לדרוש 
האדם  לו  שיבור  הישרה  ההשתדלות  איזוהי  ולדעת 
ועשיית  קיום המצוות  ע"י  זהו  כי  לך  לו, דע  לטוב 
– עמל התורה שתהיו עמלים  לכל  והראש  ה',  רצון 
עמלה  בתורה  ישותנו  כל  את  להשקיע  בתורה, 
ושקידתה, מבלי לערב דברי חולין, כי 'מה כוס מלא 
שמן אם נפל לתוכו טיפה של מים יצאת כנגדה טיפה 
יצא  ליצנות  של  דבר  ללב  נכנס  אם  כך  שמן,  של 
כנגדו דבר של תורה' )שיר השירים רבה פרשה א על 

הפסוק לריח שמניך טובים(.
מפתח  הוא  הוא  לעשות  ע"מ  ללמוד  התורה  עמל 
האושר וההצלחה בזה ובבא, אין לנו שיור רק התורה 
רוח  נחת  ועושה  בתורה  שעמלו  מי  ואשרי  הזאת, 
ליוצרו, ובכך מובטח כי פרנסתו תהא מצוי' לו ככל 
המצטרך לו, וברוך הגבר אשר שם ה' מבטחו והבוטח 
בה' חסד יסובבנו. וכבר ידוע המעשה מרבנו הגדול 
לשאלו  אברך  לפניו  כשבא  זיע"א  עזרי'  ה'אבי  בעל 
האם בשביל פרנסתו יכול הוא לעבוד כשומר בלילות 
באופן שזה לא יגרום לו למעט מעסק התורה במאום, 
ורבנו השיב לו כי לבני התורה דואג הקב"ה באופן 
את  היום שהשלכת  עד  וכי  דרך,  לא  ובדרך  מיוחד 
יהבך על ה', הרי שדאג הוא לכל מחסורך, אבל ברגע 
וחושב אתה מחשבות  דואג לעצמך,  שאתה כביכול 
איך 'להסתדר', הרי שימסור קוב"ה את כל מחסורך 
עליך, שתדאג לעצמך ותסתדר לבד, כשהמסר ברור 

ומובן.

אסור לעשות מלאכה בעודו מברך
)קצא,ג(  או"ח  בשו"ע  הלכה  נפסק  זה  דרך  ועל 
שאסור לעשות מלאכה בעודו מברך, ובמשנ"ב )שם 
סק"ה( כתב הטעם מפני שנראה כמברך בדרך ארעי 
ואין  לעשות,  אסור  קל  תשמיש  אפי'  ולכן  ומקרה, 
צריך לומר שלא יעסוק בדבר שצריך לשום לבו אליו. 
וביותר כתב הט"ז שיש ליזהר שלא לעיין אפי' בדברי 
תורה בשעה שמברך ברכת המזון, כי בזה מורה על 
היות ברכת המזון אצלו רק על צד המקרה וההזדמן.

וכבר כתב ב'עבד המלך' על הפרשה כי ודאי שאין 
ה"ה  אלא  המזון,  ברכת  על  דוקא  נאמר  האיסור 
כשעוסק  וכן  ברכה,  באיזה  או  בתפילה  כשעוסק 
בתורה או באיזה מצוה לא יעסוק אז בדבר אחר, וזה 
נכלל במאמר הכתוב "ואם תלכו עמי בקרי", דהיינו 
שלא יהו המצוות אצלנו על צד המקרה וההזדמנות 

בעלמא.     

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג
סוגיה הלכתית בפרשה

הפצת הגליונות נתרמה ע"י 
הרה"ג י.נ. שליט"א - רכסים 

לרגל הולדת בנו ני"ו בשעטומ"צ 
שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

יחד עם שאר יוצ"ח בשמחה
 ובנחת וכל טוב

חזק חזק ונתחזק 
בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

עיון בפרשיות השבוע 'בהר – בחוקותי', ילמד אותנו את 
היסוד ובשורש להשקפת התורה אודות 'ארץ ישראל' עפ"י 

התורה. 
כשם שעם ישראל אינו ככל העמים, כך אין ארץ ישראל 
ואילו  ארץ,  לו  שאין  בעולם  עם  לך  שאין  הארצות.  ככל 
הארץ  של  קיומה  וכל  בארץ,  קיומנו  כל  וארצנו,  אנחנו 
בידינו, מותנים בקיום התורה הק'! ואופן זה של קיום עם 

בארצו, הוא יחיד ומיוחד רק לנו!
וכך מתחילה פרשת בהר: "ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני 
ֹנֵתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה' ". המתבונן במבט פשוט 
יעמוד ויתמה: האם כך נוחלים ומיישבים ארץ? רק נכנסים 

אל הארץ ומיד משביתים אותה!?
לכאורה ההיגיון אומר להיפך: להתיישב באדמה, לחרוש 
את  ממנה  ולהפיק  אותה  להפרות  בה,  להצמיח  אותה, 
"כי  השביתה,  על  הוא  המיידי  הציווי  כאן  ואילו  המירב. 

תבואו – ושבתה"!?
אלא ששביתת הארץ אינה מצוה גרידא, אלא היא מסמלת 
את הברית שבין ארץ ישראל לעם ישראל, ואילולי שביתת 
הארץ, אזי אין קיום לקשר בין עם ישראל לארצו. וכך כתב 
בעל ה"משך חכמה" זיע"א: 'אמר הכתוב שלא תדמו שהארץ 
שלכם לזרעה ולזמור, ואח"כ המצוה עליכם להשמיט שנה 
אחת, וכו'. לא כן, רק תיכף כי תבואו תדעו שתשבות הארץ 
שבת לה', ומתחילה אינה קנויה לכם על שנה שביעית, והיא 
לכם רק על שש שנים, וחיוב השנה השביעית בא מתחילת 

ביאתכם בראשית השש שנים'.
כך היא צורת הכניסה לארץ ישראל! – השנה השביעית, 
ומשכך, בשביתת  היא.  לד'  כי אם  לנו,  ניתנה  מעולם לא 
הארץ מראה ומודה היהודי שהארץ של הי"ת וברצונו נתנה 
לנו ע"מ שנשמור תורתו ומצוותיו, כאשר בלי זה, אין לנו 

זכות בארץ ישראל כלל.
***

כבר  ְּבַאְרְצֶכם".  ָלֶבַטח  ִויַׁשְבֶּתם  וגו'  ֵּתֵלכּו  ְּבֻחֹּקַתי  "ִאם 
קבע לנו בזאת ה"אור החיים" הקדוש )כו,ה( וז"ל: 'ואומרו 
"ְּבַאְרְצֶכם" פירוש: שכל העולם יכירו וידעו כי היא ארצכם 
מיחוש  אפילו  לכם  יהיה  לא  ובזה  בה  אתכם  לזרים  ואין 

ותשבו בטח'.
בארץ  קיומינו  את  המערער  דבר  שום  אין  אומר:  הווי 
ומנגד "אם בחוקותו  ישראל, מלבד "אם בחוקותי תלכו", 
וכך  הדורות,  כל  במשך  התפללו  יהודים  ח"ו.  תמאסו" 
ֵמַאְרֵצנּו,  ָּגִלינּו  ֲחָטֵאינּו  "ּוִמְּפֵני  כי  ליבם:  בכל  האמינו 
ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו". ורק כאשר בחוקותי תלכו, "כל 
העולם יכירו וידעו כי היא ארצכם ואין לזרים אתכם בה"! 
אז יכירו וידעו כי זו ארצינו, מעצמם, לבד! בלי קשרי חוץ, 
ובלי קשר לעמדה מדינית כזו או אחרת, אז לא יהיה כל 
צורך לדרוש הכרה בריבונות יהודית, וכו' וכו', - הכל תלוי 
אך ורק בדבר אחד! כאשר אנו נקיים "אם בחוקותי תלכו", 

או אז ממילא יכירו כולם וידעו כי זו ארצנו.
זהו המצב האידאלי ביותר, כשכולם, מעצמם, יכירו וידעו 
זו מציאות שתתגשם  זה חלום!  ואין  כי הארץ היא שלנו, 

כאשר "בחוקותי תלכו"!
טועים  אחים  בזה,  להכיר  שמסרב  מי  יש  לב,  לדאבון 
ומטעים... לדידם, ישנם כל מיני סיבות המונעות מאיתנו 
אלו  וישנם  ישראל...  ארץ  על  'בעלותינו'  את  להגשים 
משולי המחנה אשר מחרים מחזיקים אחריהם... אך שוכחים 
הם את העיקר הגדול כי ישנה דרך אחת לסיים את תהליך 

הגלות, ולהחזירנו לארצנו הקדושה, "אם בחוקותי תלכו"!
בארץ  התורה  לומדי  של  רגלם  את  להצר  הניסיונות 
זכות קיומנו בארץ  ישראל, בגלוי ובהסתר, חותרים תחת 
הקודש, שהרי אין לך אין אווילות גדולה מזו, כאשר הם 
שומטים מתחת רגלם את כל הבסיס לזכותו של עם ישראל 

בארץ ישראל.
נדע ונשכיל, את האמת הברורה והיסודית, כי אין חלקנו 
המחנה,  בשולי  אחריהם  הנוהים  ועם  טועים,  אותם  עם 
מדיניים  ובמהלכים  לאומית'  קומה  ב'זקיפות  כי  הסבורים 
בחוקותי  "אם  רק  אלא  הישועה.  תבוא  ואחרים,  כאלו 
תלכו", תוך זקיפת קומתם של בני התורה בידיעה הברורה 
כי לימוד התורה הוא מעל הכל. או אז יכירו וידעו כל יושבי 

תבל "כי היא ארצכם ואין לזרים אתכם בה".  

חדש! קו "רוממות"! 
)+ 972-722-588-477( 0722-588477

בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון על ידי מערכת ממוחשבת, וכן 
על ידי נציג. כמו כן ניתן להשאיר הודעות הערות והנצחות.
ניתן לתרום בקו "רוממות" או בעמדות הממוחשבות 

של נדרים פלוס\קהילות לפי החיפוש הבא: רוממות\גליון 
שבועי לבני התורה

כל תרומה תתקבל בברכה
להצטרפות לקבלת הגליון במייל או כל הערה אחרת 

   b264464@gmail.com  :בכתובת

הדפסת הגליונות נתרם לעילוי נשמת

הגאון הגדול

 רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצוק"ל

ראש ישיבת "קרית מלך" בעל ה"וזאת ליעקב"
ככלות השבעה להסתלקותו ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י חבר תלמידיו מלפנים בישיבת
 "חברון - כנסת ישראל" גאולה
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"ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו" 
)כו,ד(

פירש רש"י )ומקורו בתו"כ(: "ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה - הן אילני סרק, 
ועתידין לעשות פירות".

ויש לדקדק, מדוע כתב זאת רש"י 
לכאורה  והלא  עתיד,  בלשון 
הפסוק מדבר על כל זמן ועת, 
כאשר "ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו" - ותהיו 
לכל  תזכו  אז  בתורה,  עמלים 
האמור בפרשה, ואילו ההבטחה 
של עתידין אילני סרק לעשות 
ל'ימות  לכאורה  שייכת  פירות 
המשיח'? )עיין כתובות קיא,ב(
הלוי  הגרי"ז  מרן  בזה  וביאר 
הפסוק  כי  נראה,  זיע"א: 
שלפנינו מדבר על מידתו רבי 
אמר  אשר  יוחאי  בן  שמעון 
אדם  "אפשר  )לה,ב(:  בברכות 
זורע  חרישה,  בשעת  חורש 
בשעת  קוצר  זריעה,  בשעת 
דישה,  בשעת  ודש  קצירה, 
תורה  הרוח,  בשעת  וזורה 
בזמן  אלא  עליה?  תהא  מה 
של  רצונו  עושין  שישראל 
ע"י  נעשית  מלאכתן  מקום, 

אחרים".
ואכן, מידה מופלאה זו מצינו 
אצל רשב"י עצמו, כמו שאמרו 
לו  שנברא  לג,ב(,  )שבת  חז"ל 
פירות,  לאלתר  שהוציא  חרוב 
החרוב  של  שדרכו  למרות 
לאחר  רק  פירות  להוציא 
תענית  )עיין  שנה!  שבעים 
'אילני  זה בבחינת  והרי  כג,א( 
סרק' המוציאים פירות, ונמצא 
"ְוֵעץ  של  ההבטחה  קיום  כי 
רק  אינו  ִּפְריֹו",  ִיֵּתן  ַהָּׂשֶדה 
ל'ימות המשיח', אלא מתקיימת 
בכל עת במי שעושה רצונו של 

מקום כרשב"י.
כל  יזכו  כזו  להשגה  אכן 
בימות  לבוא  לעתיד  ישראל 
הרמב"ם  וכדברי  המשיח, 
מלכים  ה"ב,  פ"ט  )תשובה 
מעלת  שעיקר  ה"ד(,  פי"ב 
נתאוו  אשר  המשיח  ימות 
היא,  והנביאים  החכמים  לה 
בהיותם אז פנויים מכל טירדה 
ועוסקים בתורה ובחכמתה בלי 
ממילא  אז  או  כלל,  הפרעות 
של  כמידתו  בכולם  יתקיים 
רשב"י, שאף אילני סרק יוציאו 

להם פירות.

"ְוִאם ְּבֻחֹּקַתי ִּתְמָאסּו 
ְוִאם ֶאת ִמְׁשָּפַטי ִּתְגַעל 
ַנְפְׁשֶכם ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות 

ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי ְלַהְפְרֶכם 
ֶאת ְּבִריִתי" )כו,טו(

"ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות -  כתב רש"י: 
מונע את אחרים מעשות".

רבינו  מרן  כך  על  שאל 
אם  זיע"א:  אלישיב  הגרי"ש 
הכוונה ב"ְוִאם ְּבֻחֹּקַתי ִּתְמָאסּו... 
בזה  שנכלל   - ֲעׂשֹות"  ְלִבְלִּתי 
'מונע את אחרים מעשות', אם 
כן כנגד זה צריך שיהיה היפוך 
הדבר בברכות של "ִאם ְּבֻחֹּקַתי 
לאחרים  שיגרום   – ֵּתֵלכּו" 
מזה  נזכר  לא  ומדוע  לעשות, 

דבר? 
שליט"א  אחד  חכם  והשיב 
נראה  באמת  כי  בזה,  לבאר 
שב"ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו" – שתהיו 
עמלים בתורה" כלול גם הענין 
כי  לעשות,  לאחרים  שיגרום 
מרנא  של  דבריו  הם  הן  הלא 
ב'  )אגרות  זיע"א  איש'  ה'חזון 
קעג - ג' סב(: "גדולי דור ודור 
בחכמת  נפשותם  דבקו  אשר 
רוחם  בהתלהבות  התלמוד, 
השפיעו על כל העם הגדולים 

וקטנים לאהבת התורה ושמירת מצותיה".
מצילים  היו  לאמיתתה,  בתורה  עמלים  תורה  בני  היו  "ואם 
וכיו"ב  וכפירה  עבירה  מהרהורי  רבים  ואנשים  הרבה  ילדים 
בעל  ובסביבות  בעולם,  טהרה  רוח  בהשתפך  קדשם,  בשפע 
השפעה  לעינינו  ניכר  הדבר  אמיתי,  תורה 
מה  הרבה,  אנשים  על  מרובה 
לא  מעשית  השתדלות  שכל 
רשמים  יש  כן  וכמו  תשיגנה, 
על הרחוקים שאין עין הרואה 

מרגשת בם לדקותם". 
כך גם מביא המשגיח הגה"צ 
את  שליט"א,  יפה  דב  רבי 
של  קדשו  מפי  שמע  אשר 
"התוכחה  בזה"ל:  זיע"א,  מרן 
לימוד  היא  ביותר  הטובה 
משפיעים  כך  ע"י  התורה, 
ובמקום  קדושה בכל העולם". 
הג"ר  למקורבו  אמר  אחר 
אחד  "גדול  זצ"ל:  כהן  שלמה 
מסוגל  בתורה,  המתייגע 
יותר  רוחנית  מהפיכה  לעורר 
מאלף עסקנים"! )'מעשה איש' 

ח"א עמ' כט(
המציאות  כי  איפוא,  נמצא 
של "ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו – שתהיו 
היא  היא  בתורה",  עמלים 
אחרים  שגם  המבטיח  הגורם 

יעשו...
הדברים  את  הציע  וכאשר 
ד'גרודנא'  רה"י  לפני  הללו 
צבי  דב  רבי  הגדול  הגאון 

קרלנשטיין זצוק"ל, קילסם!

"ְוִאם ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי" 
)כו,כא(

אמרו  "רבותינו  רש"י:  כתב 
אלא  שאינו  במקרה,  עראי, 
עראי  תלכו  כן  לפרקים, 

במצות".
ופירש בזה בעל ה'אבני נזר' 
כאן  ידבר  כי  נראה  זיע"א: 
הכתוב אודות אדם אשר עושה 
מצוותיו,  ומקיים  בוראו  רצון 
הכנה  בלי  אותם  עושה  אך 

ראויה, כבדרך מקרה.
וכך הוא פירושו: "ְוִאם ֵּתְלכּו 
יחד  תלכו  כאשר  גם  ִעִּמי"   -
עמי בקיום המצות, אך תעשו 
ארעי,  בדרך   - "ֶקִרי"  אותם 
תוכחה  עליכם  יביא  זה  גם 

גדולה...

"ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי 
ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי 
ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי 
ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ 

ֶאְזֹּכר" )כו,מב(
בתוך  נאמר  זה  פסוק  הנה 
ביאור,  וצריך  התוכחה,  דברי 
הלא כאשר הקב"ה זוכר ברית 
לישראל,  נחמה  זו  הרי  אבות 
את  לסיים  ראוי  היה  וא"כ 
ולומר  זה,  בפסוק  התוכחה 
יזכור  הקב"ה  הכל  שלמרות 
הפסוק  אך  אבות,  ברית  להם 
את  ממשיך  אחריו  הבא 
ֵּתָעֵזב  "ְוָהָאֶרץ  ואומר  הקללות 
ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה" וגו', 
וא"כ קשה מה לנחמה זו בתוך 

דברי התוכחה?
והשיב על כך בביאור נפלא, 
הג"ר אליהו חיים שפירא זצ"ל 
מרן  של  דודו  ובן  )מקורבו 
הגרי"ז(: הנה בתחילת הפרשה 
ֵּתֵלכּו...  ְּבֻחֹּקַתי  "ִאם  נאמר 
ְוִהְפֵריִתי  ֲאֵליֶכם  ּוָפִניִתי 
ֶאְתֶכם  ְוִהְרֵּביִתי  ֶאְתֶכם 
ִאְּתֶכם",  ְּבִריִתי  ֶאת  ַוֲהִקיֹמִתי 
"ַוֲהִקיֹמִתי  ה'ספורנו',  וכתב 
הברית  אותו   - ְּבִריִתי  ֶאת 
ֵלאֹלִקים  ְלָך  'ִלְהיֹות  שאמרתי 
יז,  )בראשית  ַאֲחֶריָך"  ּוְלַזְרֲעָך 
ִעָמֶכם  אקימהו   - ִאְּתֶכם  ז(: 

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
יצחק 

מאירסון
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ענין השביתה בשבת ויו"ט
"ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה' " )כה,ב(. מצינו הרבה שביתות בתורה, ויש בזה מדרגות רבות: שבת, ימים טובים, שמיטה 

ויובל.
וביאור מצוה זו, דהנה, אדה"ר כשחטא בחטא הנורא ]כולנו היינו שם, שכל הנשמות היו כלולות באדה"ר[ נפל 
והפיל את כל העולמות. ועוד קודם הבריאה הקב"ה היה בורא עולמות ומחריבן שלא יכלו להכיל את האור הגדול, 
ועי"ז העולמות נפלו ממדרגתם. וזהו תכלית כל עבודתנו לתקן את הבריאה ולהעלות את העולמות כבתחילה. ובשבת 
כל העולמות מתעלים ממדרגתם, ואפילו העולמות העליונים ביותר שאין לנו שום השגה בהם. כי שבת היא יומו 
של הקב"ה, שמתחילת הבריאה יש יום מיוחד שהקב"ה בכבודו ובעצמו קידש אותו כדכתיב: "וישבות", "ויברך", 

"ויקדש", וכיון שזה נתקדש ע"י הקב"ה לכן זה בשורש הבריאה ואפילו העולמות העליונים ביותר מתעלים. 
והנה יו"ט זה דרגה פחות מזה, שיו"ט הוא מצד עם ישראל, שעם ישראל מקדשים את המועדים. ואמרו חז"ל )ר"ה 
כה,א( "אתם" אפילו שוגגין אפילו מזידין אפילו מוטעין. ואעפ"י שאמר דוד המלך "ִּכי ִמְּמָך ַהּכֹל ּוִמָּיְדָך ָנַתּנּו ָלְך" מ"מ 
הקב"ה מסר לנו את הכוח לקדש את המועדים. והימים טובים כיון שהם על ידינו, לכן רק העולמות ששייכים אלינו, 
דהיינו אלו שיותר למטה, הם מתעלים. ומשום כך מותרת בהם מלאכת אוכל נפש, כי יו"ט הוא שביתה מצידינו, ולכן 

מה שהוא לצורך האדם מותר. 
אך שמיטה היא בדרגה עוד יותר פחותה - "ושבתה הארץ", שהשביתה היא רק בעולם שלנו, היא רק של הארץ. 

ולכן השביתה היא רק מעבודת הקרקע, ]ושביתת היובל היא מדרגה יותר משביעית ואכמ"ל[.

ענין שביתת הארץ
וענין שביתת הארץ שעל ידו מתגלית מלכותו יתברך בבריאה, שהאדם עוזב את העסק בעולם החומרי ושובת 
ממלאכה, ובזה הוא מעיד שהכל זה רק הקב"ה "ִּכי ִלי ָהָאֶרץ". ועי"ז מתגלה "ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה". וזהו המפתח 

והשורש לכל הבריאה, שכאן בעולם הזה מתגלית מלכותו. 
והנה מידת המלכות היא היראה, והיראה היא יסוד הכל ותכלית הכל, כי "ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ה'", וכמו שאמרו 
חז"ל )שבת לא,ב( "מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא, ותרעא לדרתא עביד". שזהו יסוד החסידות ושורש 

העבודה. 
והרמב"ן )כה,ב( הקשה מדוע יתחייבו גלות דווקא על חטא שלא שמטו את הארץ, ותירץ הרמב"ן דאעפ"י ששמיטה 
זה רק לאו, מ"מ עם ישראל נענשו על זה עונשים גדולים שעי"ז נתחייבו גלות. כיון שזהו יסוד האמונה, וכל הכופר 
בה אינו מודה במעשה בראשית ובעולם הבא. משום שכאשר בתוך ארץ ישראל, הארץ הנבחרת, ארץ חמדה טובה 

ורחבה, בתוך פלטין של מלך, לא מגלים את מלכותו, על זה יש עונשים גדולים ונוראים. 
]א"ה, במקו"א אמר רבינו שליט"א: אבל באמת אין צריך לכל זה, שבשמיטה יש את עניין שביתת הארץ עצמה, 
כי הארץ מצד עצמה צריכה לשבות, ולכן בגלות נאמר "ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה" )כו,לד(, שהארץ משלימה את 

השמיטות גם בלי שישראל נמצאים בארץ[. 
העולם רגילים לחשוב שככל שהאדם יותר מתעסק בעבודת הקרקע, יותר טורח לטפח את הקרקע, כך הארץ יותר 
מתוקנת... אבל האמת היא שכמה שהאדם יותר עוזב את כל הטבעיים, פחות מתעסק בחומריות, כך הוא יותר מעלה 

את העולם, וכל העולמות מתעלים על ידו. 
העולמות  שכל  וכאמור,  ברוחניות,  דבק  שהאדם  במה  הוא  החומריות  שתיקון  היינו  ]א"ה,  התורה,  זה  והעיקר 
מתעלים על ידו[, כמו שכתוב "ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל" ובגמ' )ברכות סג,ב( אין התורה מתקיימת אלא במי 
שממית עצמו. ובגמ' )תמיד לב,א( מה יעשה אדם ויחיה, ימית עצמו. שאע"פ שזה החיים האמיתיים של האדם, מ"מ 
פה בעולם החומרי זה נחשב מיתה לעזוב את כל החומריות, את כל הטבע, ורק כשזוכים לתורה – "ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו" 

שתהיו עמלים בתורה, עי"ז מעלים את כל העולמות.

שמיטה בזמן בית המקדש
שבת הארץ היא רק על ידי ישראל, ורק כאשר נמצאים על אדמתם, וכל יושביה עליה, משום שהשמיטה היא קדושת 
הארץ לישראל. ]א"ה, וכאשר מבואר לעיל שענין שביתת הארץ הוא לגלות מלכותו יתברך בעולם, שהכל זה רק 
מהקב"ה, ומידה זו מתגלית בפועל רק ע"י ישראל בארץ ישראל, במה שהם שובתים ומשייכים את הארץ להקב"ה[. 
ואיתא בגמ' שאף אם יהיו כל יושביה עליה, אם לא יהיה בית המקדש לא יהיה דין 'תוספת שמיטה', שדוקא בזמן 
הבית היה דין של תוספת שמיטה עוד חודש קודם השמיטה. משום שאז הארץ היתה קדושה יותר ע"י בית המקדש, 
ישראל, שהיא מקום השראת  ובזה עיקר קדושת ארץ  הוא מקום להשראת השכינה למטה בארץ,  שבית המקדש 
השכינה. ולכן בזמן הבית, הארץ היתה בקדושה גדולה. וענין 'תוספת שמיטה' הוא שככל שהקדושה יותר גדולה 
א"א להיכנס אליה אלא בהדרגה בכדי להתכונן אליה. ובשביל זה קדושת שבת הארץ מתחילה להתנוצץ קודם. אבל 
לאחר שנחרב בית המקדש והארץ ירדה מקדושתה א"כ דיה שתפקיע את עצמה ]א"ה, ואין צריך את התוספת בשביל 

להגיע לדרגא זו[. 
במנחה,  שבת  מערב  כבר  להתעלות  מתחילים  שהעולמות  שבת',  'תוספת  שיש  בראשית  בשבת  מצינו  כן  וכמו 
ומחצות ומשעה לפני חצות, שגם שבת צריכה תוספת בשביל שיהיה אפשר להכין את עצמנו לקבל את קדושת 
השבת. ובאמת, ה'יראים' לומד את שיעור ה'תוספת שבת' מ'תוספת שמיטה', שבשמיטה התוספת זה חודש לשנה של 
י"ב חודש, אז גם בשבת השיעור הוא אחד לשנים עשר מהשבת קודם השבת. וזו שיטה יחידאה, אבל יש מהאחרונים 

שחששו לדבריו, שזהו שיעור התוספת שנצרך בשביל לקבל את הקדושה.

קריאת התורה – מעמד הר סיני
עכשיו כשקוראים בתורה את פרשת השמיטה, צריך להתעורר למעשה לשמוע את מה שקוראים. ובכל שבת ושבת 
זה כך, שצריך בקריאת התורה להתעורר ולשמוע לקיים את התורה למעשה, וכמו שכתב הטור שקריאת התורה זה 
מעמד נורא, וכמו שהיה במתן תורה. שהבעל קורא כנגד משה רבנו שהיה הסרסור בין הקב"ה לישראל שהוא מסר 
לנו את התורה, והקורא כנגד עם ישראל, והגבאי כנגד הקב"ה כביכול שהוא המקריא. וכתב הרמב"ן עה"פ )דברים 
ד,ט( "ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים" שצריכים לזכור את המעמד הנורא מעמד הר סיני שהקב"ה ירד בכבודו ובעצמו, וההר 

עשן, ובקולות וברקים, "ּוְדָבָריו ָׁשַמְעָּת ִמּתֹוְך ָהֵאׁש" )שם לו(. 
וצריך להיזהר בזה מאוד, שלא נהיה ח"ו בכלל "ֵמִסיר ָאְזנֹו ִמְּׁשֹמַע ּתֹוָרה". וכמו שכתב באור החיים הקדוש בפרשת 
בחוקותי עה"פ )כו,יד( "ְוִאם ֹלא ִתְׁשְמעּו ִלי" – 'עוד נתכוין באומרו תיבת לי להעיר כי אטימת אוזן מדברי תורה הוא 
כמי שבא לדבר עמו האדון מלך העולם וימאן לשמוע אליו והוא אומרו "ְוִאם ֹלא ִתְׁשְמעּו ִלי", פירוש: לי אין אתם 
רוצים לשמוע'. וצריכים להתבייש מהדברים הללו שאנחנו עושים את זה למעשה ח"ו, שאם אדם באמצע ללמוד 
הוא מקשיב לדברים בטלים שנעשים סביבו, זה נקרא שאינו רוצה לשמוע תורה, שבאמצע שהקב"ה מדבר עמו הוא 
אוטם אוזנו. וכמו שאמרו חז"ל עה"פ "ִּכי ְדַבר ה' ָּבָזה", היכול לעסוק בתורה ואינו עוסק. עוד כתוב )משלי כח,ט( 
"ֵמִסיר ָאְזנֹו ִמְּׁשֹמַע ּתֹוָרה ַּגם ְּתִפָּלתֹו ּתֹוֵעָבה" שפירושו אם אתה לא רוצה לשמוע דבר ה', מדוע שהשי"ת ירצה לשמוע 

דבריך כשאתה מתפלל אליו.
ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו", וכתב רש"י שתהיו עמלים בתורה, ו'עמל' פירושו להבין כל דבר  וצריכים לעמול בתורה - "ִאם 
על בוריו. וגם חזרה נקראת עמל לחזור פעם ועוד פעם, כדכתיב "ָאַכף ָעָליו ִּפיהּו" )משלי טז,כו( ובגמ' )סנהדרין 
צט,ב( הביאו פסוק זה על הלומד וחוזר עיי"ש. ומשום שהאדם מטבעו אוהב חדשות, וקשיא עתיקא מחדתא, ולכן 

גם חזרה היא עמל.
הגר"א על מה שאמרו חז"ל שדברי תורה נמשלו למים  וכמו שכתב  ללמוד בשקיעות בלי הסחת הדעת,  וצריך 
"ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו ְּכַגֹּנת ֲעֵלי ָנָהר", שכמו שבמקוה אם שערה אחת מחוץ למים הרי זה חציצה ולא עלתה לו הטבילה, כן 

בתורה הקדושה כל היסח הדעת לדברים אחרים מחסר בהשגת התורה כראוי.
ולא המדרש עיקר אלא המעשה. והכל לפי רוב המעשה, שנזכה לקיים את הדברים למעשה ממש, כי הם חיינו ואורך 

ימינו ובהם נהגה יומם ולילה, לטוב לנו כל הימים.

מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א
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'לכך נוצרת' - ללמוד תורה הרבה ולעמול 
בה

במשנה באבות )פ"ב מ"ח( נאמר, 'ר' יוחנן 
היה  הוא  ומשמאי,  מהלל  קיבל  זכאי  בן 

אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה 
לעצמך כי לכך נוצרת'. מהו 'למדת תורה הרבה'? בגמ' בסוכה )כח.( 'אמרו עליו על רבי 
יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה תלמוד הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי 
סופרים, קלים וחמורים וגזרות שוות, תקופות וגימטריאות, שיחת מלאכי השרת ושיחת 
שדים ושיחת דקלים, משלות כובסין, משלות שועלים, דבר גדול ודבר קטן', הוא לא הניח 
שום דבר שלא למד! והוא אומר 'אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך', כי לא 
עשית שום דבר יותר ממה שאתה חייב לעשות, 'כי לכך נוצרת' - האדם נוצר 'ללמוד 
תורה הרבה', זה החיים שלו, הקב"ה ברא אותו בשביל ללמוד תורה הרבה, והלומד תורה 
הרבה הוא כאדם שחי ונושם שאינו מחזיק טובה לעצמו על כך, כי אלו החיים שלו, לכך 

נוצרת - ללמוד תורה הרבה.
בגמ' בסנהדרין )צט,ב( כתוב ג"כ כעין זה, 'אמר רבי אלעזר כל אדם לעמל נברא שנאמר 
אדם לעמל יולד, איני יודע אם לעמל פה נברא... ועדיין איני יודע אם לעמל תורה... 
כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך הוי אומר לעמל תורה נברא'. כל הבריאה של 

האדם הוא לעמל תורה, ללמוד תורה הרבה ולעמול בה, לזה האדם נברא!

עומק ורוחב התורה בלא גבול
התורה היא בלא גבול, אין שום השגה כמה הוא המרחב הגדול שיש בתורה, וכפי שנאמר 
באבות דר' נתן )פכ"ה( 'באותה שעה הגביה רבי אליעזר שתי זרועותיו ואמר, אוי לי על 
שתי זרועותי שהם כשתי ספרי תורה שנפטרים מן העולם, שאם יהיו כל הימים דיו וכל 
האגמים קולמוסים וכל בני אדם לבלרין אינן יכולין לכתוב כל מה שקריתי ושניתי ומה 
והגם שלמדתי  ששמשתי לחכמים בישיבה', אי אפשר לכתוב כל מה שלמדתי ושניתי. 
כל כך תורה שאי אפשר לכתוב כלל וכלל, את כל התורה כולה, מכל מקום 'ולא חסרתי 
מרבותי אלא כאדם שטובל אצבעו בים', התורה שלי כנגד התורה של רבותי היא כאדם 
שטובל אצבעו בים, אם אדם טובל אצבעו בים יש כנגד זה מליונים מליונים, מה שאדם 
ובעומק שאפילו  וכך הוא בתורה, שהיא דבר כל כך גבוה ברוחב  זה כלום,  טובל בים 

התורה של רבי אליעזר על כל עומקה אינה כלום לעומתה. 
הגר"א זיע"א אמר פעם שנתגלו לו עשרים ושתים מאות ביאורי פשטים בפסוק אחד, 
ובדרך אחד היה יודע על ידו כוחות כל בעלי החיים כולם. זהו בפסוק אחד בתורה! והאדם 

נוצר ללמוד 'הרבה תורה'. 

קנין התורה ע"י חיבור ודביקות בה כגוף אחד
כל ארבעים יום  ר' אבהו  'אמר  )פמ"א,ו(  לזה. איתא בשמות רבה  לזכות  אפשר  ואיך 
יום שלימד הקב"ה תורה למשה  שעשה משה למעלה היה לומד תורה ושוכח', בכל המ' 
רבינו היה לומד ושוכח, 'אמר לו - משה להקב"ה - רבון העולם יש לי מ' יום ואיני יודע 

דבר', אני לומד כבר מ' יום ואיני יודע כלום!
משה רבינו שקדושתו ומעלתו אין מושג כלל לתאר, מכל מקום היה לומד תורה ושוכח, 
לבו  בתוך  לקבל  יכול  אינו  זהו כל כך נעלם שילוד אשה  ורוממותה  קדושת התורה  כי 
ונשמתו את דברי התורה שיהיה הדבר מונח אצלו, הוא לומד ושוכח. כתוב בגמ' )יומא 
ד,ב( שכשמשה רבינו עלה למרום לקבל התורה נתעכב ששה ימים בשביל למרק האכילה 
והשתיה שבמעיו עד שיתקדש ויהיה כמלאכי השרת, ומ"מ עדיין לא זכה להגיע לקבלת 

התורה שיהיה לבו מלא תורה ויהא לומד ואינו שוכח! 
ויתן אל  לו הקב"ה את התורה מתנה שנאמר  נתן  יום  מ'  'מה עשה הקב"ה, משהשלים 
משה ככלותו', הקב"ה נתן לו את התורה במתנה, אומר רש"י 'ככלתו' כתיב חסר, 'לומר 
כזה'.  מועט  בזמן  כולה  ללמוד  יכול  היה  שלא  לחתן,  ככלה  במתנה  התורה  לו  שנמסרה 
הקב"ה נתן את התורה למשה רבינו 'ככלתו', שנעשית גוף אחד עם משה רבינו, ואז אפשר 
שתתקיים בו התורה ויהא לומד ואינו שוכח כי נעשה גוף אחד עם התורה. כדי שהתורה 
תתקיים אצל האדם צריך שיהא גוף אחד עמה, ולא דבר אחר ממנו, כי גוף שהוא גשמי 

התורה אינה שוכנת בו!
מי שרוצה לזכות לתורה צריך לדעת שהאופן היחידי הוא שיהא יודע שכל חייו הם רק 
בשביל זה - 'ללמוד תורה הרבה', ואין לו שייכות והתעניינות בדבר אחר כלל וכלל, כי 
הכל רק מפריע לתורה. האדם צריך להתאחד עם התורה ביחד, התורה אינה נמסרת אלא 
ואין לו שום מקום לדברים אחרים, עי"ז הוא רק שקוע  למי שכל חייו הם רק בתורה 
בהויות דאביי ורבא, ברמב"ם וברש"י, זהו כל מטרתו בכל חייו עד סוף הדורות, ועי"ז 

הוא דבוק ומתאחד בתורה ועי"ז מתאחד בקודשא בריך הוא, 
'הקב"ה ואורייתא וישראל חד הוא' )זוה"ק אחרי עג,א(, ובזה 

יכול להידבק בתורה שתהא לו קנין נצח.

'לעסוק בדברי תורה' - על ידי 
'והערב נא'

לעסוק בדברי  וצוונו  במצוותיו  קדשנו  'אשר  נאמר  הראשונה  בברכה  התורה  בברכות 
תורה', והיא ברכת המצוות, ואח"כ ממשיכים 'והערב נא'. מהי השייכות של זה לברכת 

המצוות?
כי היאך אפשר לעסוק בתורה שיזכה בה ותהא קנויה לו - רק על ידי שיבקש מהקב"ה 
מחובר  שיהא  מחובר לשמך,  פירוש   - יודעי שמך'  ונהיה אנחנו וצאצאינו  נא...  'והערב 
לתורה, התורה היא 'שמך', עי"ז אפשר לקיים את המצווה של 'לעסוק בדברי תורה'! ע"י 
העריבות שהקב"ה נותן לנו בתורה וע"י שיהא דבוק בתורה כ'יודעי שמך' יתקיים לעסוק 

בדברי תורה.
יהי רצון לפני הקב"ה שיתן לנו עריבות ומתיקות בתורה, 'ונהיה אנחנו וצאצאינו יודעי 
וההתמדה  השקיעות  מלבד  אחר  דבר  שום  לנו  יהא  שלא  לשמה',  תורתך  ולומדי  שמך 
בתורה הקדושה, שעי"ז אפשר לזכות להיות 'יודעי שמך' לגמרי, הקב"ה יעזור לנו בזה 
במהרה. ]מתוך הספד על ר"י 'גרודנא' הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל, נמסר 

ע"י הרב אברהם קורח שליט"א[

"כי אם בתורת ה' חפצו"
שמעתי מהגאון רבי נחום לסמן זצ''ל, שמרן החזו"א זיע"א אמר לו שמהו גדר תלמיד 
ויש לבאר, דתלמיד חכם פירושו,  יודע שום דבר.  חכם, מי שחוץ מלימוד התורה אינו 
'תלמיד של חכמה'. וממילא, אם יש גם דברים אחרים בראש - אינו תלמיד של חכמה 

בלבד, אלא גם תלמיד של דברים אחרים, ממילא שוב אינו "תלמיד חכם".
איתא בגמ' )סוכה כא,ב( שאפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד שנאמר 
"ְוָעֵלהּו ֹלא ִיּבֹול", ע"כ. ויש לבאר, דכיון שכל מציאותו של תלמיד חכם הוא חכמה, והיינו 
לימוד התורה, ממילא גם השיחת חולין שלו היא כולה תורה, וע"כ צריכה תלמוד שהרי 
היא כדברי תורה ממש. וכן מוכח מהפסוק שהגמ' הביאה, דכתיב קודם לזה "ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת 
דאיירי בשיחת  יבול",  לא  "ועלהו  בתריה  וכתיב  ָוָלְיָלה",  יֹוָמם  ֶיְהֶּגה  ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו  ה' 
חולין כמבואר בגמ'. ולפי דברינו הרי זה מבואר היטב, דאם כל עסקו הוא רק בתורה יומם 

ולילה, אז גם השיחת חולין שלו הוא בגדר תורה, ולכך "עלהו לא יבול".
כיון ששיחת תלמיד חכם צריכה תלמוד, נמצא, דאם השיחת חולין שלו לא תהא נצרכת 
תלמוד, חסר לו בגדר "תלמיד חכם", והיינו כמו שכתבנו דאם אינה צריכה תלמוד, הרי 
שיש לו עדיין שייכות להבנה ותפיסה חוץ מהתורה, ואור התורה לא האירה לו בכולו, 

והשיחת חולין שלו נשארה "חולין", תו אינו בגדר תלמיד חכם.
והנה כל יום אנו מתפללים ומבקשים מה' יתברך "והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך 
בפינו ובפי עמך בית ישראל וכו'". וצ''ב, הרי דברי תורה כשלעצמם, הם "מתוקים מדבש 
ונופת צופים". וב'אור החיים' )דברים כו( כתב וז"ל, שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות 
וערבות טוב התורה היו משתגעין ומתלהטין אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף 
מתפללים  אנו  מדוע  ומתוקים,  ערבים  כה  תורה  דברי  אם  ועתה,  עכ''ל.  מאומה,  וזהב 

ומבקשים "והערב נא" שדברי תורה יהיו ערבים, - הרי הם ערבים ומתוקים.
ומתוקים מצד עצמם,  דדברי תורה הם ערבים  כלל, דפשיטא  דאינו קשה  לבאר,  ויש 
אמנם התפילה שלנו היא שדברי תורה יהיו ערבים לנו. ועתה נבאר, דמאחר שיש בתוכנו 
גם חלק הרע, והם המדות והדעות הרעות ותשוקות למיניהם, ממילא גם התורה שאנו 
לומדים מושפעת מהם. נמצא, דאע''פ שאנו לומדים תורה, מ"מ אין אנו לומדים התורה 
מהחלק  הנובעות  ודעות,  נגיעות,  מיני  כל  בצירוף  היא  שלנו  הלימוד  אלא  שהיא,  כמו 
הרע שבתוכנו... שאין אנו מבטלים עצמנו והרגשותינו ושכלינו לגמרי לתורה, לכן דברי 
התורה נכנסים בקרבנו בצורה מסולפת ולא נכונה. אע"פ שאנו לומדים תורה, מ"מ עדין 
לא נכנסה בקרבנו התורה כמו שהיא, וע"כ אין אנו יכולים להרגיש את הערבות והמתיקות 
האמיתית של דברי תורה. על זה תפילותינו נשואות למרומים "והערב נא ה' אלקינו את 

דברי תורתך וכו"'.
של  תלמיד  להיות  שהיא,  כמו  התורה  ללמוד  לתורה,  שלנו  העצמיות  לביטול  וכשנזכה 
התורה, ולא להכניס את עצמנו ואת דעתנו בתורה, נזכה שהדברי תורה יהיו ערבים ומתוקים, 

כמו שהם באמת.

הרב 
דוד 

ויספיש

רוממות התורההמשך
חיזוק עמל התורה

לא הם הביאו אותנו!
הצדיק  להגאון  היא"צ  יום  יחול  אייר  כ"ד   - זו  בשבת 
ותעצומות  בעוז  לחם  אשר  זצוק"ל  מנלדסון  בנימין  רבי 
בקדושת הארץ עפ"י התורה, ובפרט במצות שביתת הארץ. 

בהנהגתינו  דרך  תמרור  וטובים  לרבים  בשעתו  היו  אשר  מרשימותיו  קצת  נביא  להלן 
כלפי המציאות שבה אנו נמצאים, ולא נס ליחם של הדברים כמאז גם היום, עת טשטוש 

הדעות מתרבה והולך.
הגר"ב מנדלסון זצ"ל נהג לומר בהזדמנויות שונות )אגרות הר"ב עמוד רמח –רמט(: 

"כל יהודי צריך לדעת! מה ש'הם' אומרים בגאוה שהם הביאו אותנו לארץ ישראל, 
ונתנו לנו את ארץ ישראל זהו שקר וכזב!"

יהודים  שהרחיקו  הראשון  בקונגרס  הלאומיים  הרעיונות  להפיץ  שהתחילו  לא  "אם 
מהשי"ת, היה לנו כבר את המשיח בלי שום הריגות! אנו לא חייבים להם כלום..."

"הרמב"ם אומר שיבוא יהודי שידע תורת משה שבכתב ובע"פ והוא יהיה נצר של 
מלכות דוד, והוא יהיה מלך המשיח הוא יגאל את היהודים", "אנחנו לא רצינו לקבל את 
ארץ ישראל מהגויים, אנחנו רצינו לקבל את ארץ ישראל מיהודי גדול הכתוב ברמב"ם! 

אתם )הציונים( גרמתם שיהיו חייבים להגיע לארץ ישראל ע"י האו"ם, ע"י הגויים..."

הציונות היא מעין חטא העגל 
זמבה  מנחם  רבי  הגה"ק  הלווית  לאחר  זצ"ל  מנדלסון  הגר"ב  שרשם  ב"הרהורים" 
'ובדורנו שחטאנו בשיטת  כך:  ישראל כתב  לארץ  ארונו  זצוק"ל הי"ד בעת שהועלה 
הציונות שאומרת שעם ישראל הוא עם ככל הגויים וצריך לגאול את עצמו בכוחותיו 
הוא, וזה מעין חטא העגל שאמרו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא משה 
איש האלוקים - רק משה האיש - מנהיג העם, נמצא שהעם הוציא את עצמו ממצרים'. 
את  הוציא  העם  לא  מצרים",  מארץ  הוצאתיך  אשר  אלוקיך  ה'  "אנכי  הוא  'והאמת 
יוציאנו  ה'  לא  הציונות  הכריזה  לפני שבעים שנה  כן  גם  כי  הוציאנו  ה'  אלא  עצמו, 

מהגלות  ישראל  עם  את  יגאל  בעצמו  העם  אלא  מהגלות 
התורה,  ועקירת  החטאים  וכל  הזה,  החטא  וע"י  )עפ"ל(... 
הנובעים משורש פורה ראש ולענה זה, ע"י כך לא עלה בידי 
הצדיקים התיקונים שעשו בכדי למנוע החבלי משיח, ובאו 

החבלי משיח הנוראים, צרות והריגות בדורנו'. 
'אמנם אחרי המחבלים והצרות האלו היה צריך משיח לבוא, והעוונות גרמו! ובפרט 
החינוך שנותנים ששים שנה לעם ישראל שהעם צריך לגאול עצמו בכוחותיו הוא על 
ואפילו  מעמנו,  הרבה  של  והלבבות  המוחות  נתמלאו  האומות  אצל  השתדלויות  ידי 
מהמאמינים, שדרך גאולת ישראל הוא ע"י השתדלותנו אצל האומות, ועל זה נתגעגעו. 
ורצון של הרבה מישראל שמתחשבים בזה בשמים גרם שנאחרה גאולת ישראל וביאת 

המשיח...'

מצבינו כמו בבית האסורים...
עוד באחת מאיגרותיו כותב הגר"ב מנדלסון זצ"ל בין השאר כך:

גאולת  רק  מאחרים  הם  ושיטותיהם  בדעותיהם  שהחפשים  בלב  להשריש  'והעיקר 
ישראל! לא לחשוב אפילו רגע שהם מושיעים לעמנו!...' 

'למה הדבר דומה לאחד שהיה הולך לביתו, ובא גזלן וחטפו והניחו בבית אסורים ונותן 
לו לאכול לחם צר, ומי מערה עכורים לשתות, והגזלן עוד מכריח אותו שיתן לו 'תודה' 
עבור האכילה והשתיה שנותן לו, בטענו, שבבית האסורים לא יהיה לו לאכול אם הגזלן 
לא יתן לו, ובכדי שלא למות מרעב מחוייב הנחטף להודות לו ולכבדו... אבל בלבו 
ולבניו מה הוא אומר: גזלן הוא, שקרן הוא, יעזוב אותי, לא ינעול דלתי התפיסה אלך 
לביתי ואמצא את משפחתי, בשר דגים וכל מטעמים יהיו מאכלי, וחיי חרות יהיו חיי...'
'כן הדבר הזה הלכנו בדרך לביתנו ובאו הם והטעו אותנו עם האפיקורסות שלהם, 
וגרמו שבארה"ק נמצאים בעוונתינו הרבים כמו בתפיסה הן המצב הגשמי, והן המצב 
הרוחני, ועוד דורשים 'תודה'... ותשעה חלקים "חשך" ירדו לדורנו... שיש גם בני תורה 

וחסידים שטועים ולא צועקים: שקרנים! גזלנים!...'

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב
דוד 

ויספיש

גאון ישראל הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ שליט"א
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מה עניין שמיטה אצל הר סיני
ייסדנו  שם  שעבר,  השבוע  של  היסוד  לאור 
והוא  לו  עיקרי  אחד  עניין  ויקרא  ספר  שכל 

בהר  הפרשיות  של  מקומם  פשר  את  כן  כמו  להבין  ננסה  הגדול,  השם  גדולת 
ובחוקותי, שבאו לאחר פרשת המקלל.

שכן הוא בוודאי כולו יחידה אחת הנראית כנפרדת משאר הספר, שכן תחילתו 
וסופו מעידים עליו שהוא נאמר בזמן אחר ומקום אחר לחלוטין, הרי הוא הר סיני, 
שממנו כבר חשבנו שנפרדנו. ואילו את כל דברי החומש הזה קיבלנו עד כה לא 
היינו באהל  סיני לאחר שכבר  איך קרה שחזרנו להר  כי אם מאהל מועד.  מסיני 

מועד?
סוטה  ו,ב  חגיגה  )עיין  תנאים  מחלוקת  למעשה  שהיא  לסוגיא  ליכנס  צריך  כאן 
רבי ישמעאל אומר: כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד, ורבי עקיבא  לז,ב(: 
מואב.  ונשתלשו בערבות  מועד,  ונשנו באהל  בסיני,  נאמרו  ופרטות  כללות  אומר: 
דעת רבי ישמעאל היא שיש חילוק בין מה שנמסר מסיני שבין מה שנמסר מאהל 
מועד, שכן מזה נמסרו כללים ומזה נמסרו הפרטים. אך רבי עקיבא דעת אחרת עמו, 
שהכל נאמר שוה בשוה, מה שנאמר בסיני בין כלל ובין פרט, נשנה באהל מועד, 

ונשתלש בערבות מואב.
הרי שלרבי עקיבא הכל נשנה בשלשת המקומות כאחד, ומאי אולמיה האי מהאי 
שזה נאמר בתורה דווקא במקום פלוני וזה נשנה דווקא במקום אלמוני כאילו לא 
נאמר קודם לכן או לאחר מכן? אלא לכאורה הכלל הוא שהדברים נאמרים בפירוש 
יותר במקום בו הם שייכים יותר אלינו, ואז הוא יותר שייך להתגלות בתורה כאילו 
הוא נאמר דווקא משם, מכיוון שהוא למעשה יותר שם. כגון ענייני תורת כהנים 
השייכים יותר לאהל מועד, שמספרים לנו על אמירתם דווקא שם, וכן שאר ענייני 

המדבר השייכים יותר למאורע בה הם נאמרו.
ולכאורה אם כאן הוא המקום של שמיטה ויובל, הרי שבאמת אין סיבה מיוחדת 
שמחמתה תיאמר המימרא שאף היא מסיני באה, שהרי בוודאי שלדברי רבי עקיבא 
הדברים כולם באו גם באהל מועד, ואם כן באמת מה עניין שמיטה של אהל מועד 
אלו  במימרות  מועד שכן  לאהל  יותר  שייך  הוא  הלוא  סיני,  הר  אצל שמיטה של 

עסקינן?
ואפילו אם נימא כרבי ישמעאל, הרי שהדברים קשים עוד יותר ויותר, שכן בוודאי 
שאהל מועד הוא מקום הפרטים, ואדרבא במשפטים דהר סיני כבר נאמרו הכללים 
של שמיטה, אז באמת מה עניין שמיטה דתורת כהנים אצל הר סיני מקום הכללים? 
ואם כן יתבארו היטב דברי רש"י, ששאל כלשון המדרש מה עניין שמיטה דווקא 
להר סיני, שכן ממ"נ, או שהכל תביא בשם סיני, או שתבאר את הכל בשם אהל 
מועד, אבל את פרטי שמיטה להביא במקום הפרטים הרי הוא אהל מועד - בשם 

הר סיני הוא מוקשה ממ"נ, בין לרבי עקיבא ובין 
לרבי ישמעאל. השאלה היא איך נכנסת שמועה של 

סיני בתוך כדי שמועות של אהל מועד. 
ואכן מתרץ רש"י שהדבר בא ללמדינו את עצם הדבר הזה גופא, שכל מה שהיה 
זה  דבר  לשכוח  כאן  דווקא  צד  לי  שהיה  כלומר,  בסיני,  גם  היה   – מועד  באהל 
שהשמועות הללו היו גם בסיני, וה"א שמה שנתגלה שהיה - היה ומה שלא - לא, 

ופרשיות אלו, על ידי שהודיעו שהם היו בסיני פרכו אפשרות זו.
וצ"ע ביאור כל זה, שכן זה מהווה שאלה בכלל מה אכפת לי אם היה הכל בסיני או 
לא, העיקר הוא שהשי"ת הוא שאמר הכל, מה זה משנה איפה היה הדבר? וכן על מה 
ולמה חוזר השי"ת על אמירת התורה ג"פ, האין מספיק בפעם אחת שהשי"ת יצווה, 
ואז על ישראל להתאמץ לחזור על דברי השי"ת שוב ושוב? ובכלל מדוע חוזר ומתרץ 

רש"י דלא אליבא דרבי ישמעאל?
שלבים  בכלל  יש  מדוע  להבין  צריך  ישמעאל  דרבי  אליבא  שגם  הוא,  והעניין 
בג' שלבים. אומר  יש לתת מעיקרא  כי את התורה  והנה מצאנו,  בנתינת התורה. 
המדרש: "אז ראה ויספרה" - בסיני, "הכינה" - באהל מועד, "וגם חקרה" - בערבות 
מואב, באלה הדברים )שמות רבה(. ביאור הדברים: קודם כל יש לראות ולהתרשם, 
דהיינו לחוות את התורה ולהתפעל ממנה, אחרי כן יש להבין את משמעות הדברים 
להגדירה בהגדרה משלנו.   - אנושית שלנו  יש להפכם לחכמה  כן  ואחרי  למעשה, 
ללמדינו, ששלבי מסירת התורה לא היו רק מסירת המצוות וההלכות, כי אם העמקה 

בהדרגה של הטמעת התורה בליבות בני ישראל.
דהיינו ש"סיני" הוא מקום החוויה, "אהל מועד" הוא מקום הלימוד, ואילו "ערבות 

מואב" הוא מקום העיכול.
ממילא יתבאר, שואל רש"י מה השייכות בין פרטי הלכות לסיני, בין ויקרא לבהר 
מועד  שבאהל  האחרים  ואילו  הגדולה,  לאש  מתקרב  משה  בסיני  שכן  בחוקותי, 
שבויקרא ניסו לעשות את אותו הדבר - ונשרפו. ולכאורה אם כן אין מקום לחיבור 

בין גילוי זה לגילוי זה?
והתשובה היא "כללותיהם ופרטותיהם מסיני" באותה המידה, כל הלכה היא לא 
רק מציאות יבשה של ציווי מה לעשות, אלא הוא דבר ש"נחוה", שמיעת מצוה היא 
גם אופן להתפעלות מגדולת השי"ת וחכמתו בסיני עוד קודם שהפך הדבר להיות 
עניין השייך לחיי היום יום על ידי אהל מועד שכן זהו ספר ויקרא, הרי הוא ספר 
מציאת השי"ת על ידינו, במקום מה שהיה בסיני שהשי"ת מצא אותנו והתגלה אלינו. 
והנה בפרשיות בהר ובחוקותי אכן כתובים פרטים כמו אהל מועד, אבל סוכ"ס 
הוא סיני, מקום החויה, ונראה שזהו עניין הברית דתורת כהנים, המלמדינו כיצד 
השי"ת מציץ מבין חרכי ההלכה ומשגיח על קיום ההלכה, ומראה כי ההלכה נשמת 

הבריאה היא.

רוממות הפרשההמשך
ביאור עניני הפרשה

הרב
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

המוכסים היהודיים...
שח הגאון האדיר רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר זצוק"ל: 
ביום אחד אחה"צ נכנסתי לכבוד רבנו בעל ה"קהילות יעקב" 
זיע"א, וכתבתי לו שאחד מידידיי סובל מחוסר מנוחת הנפש 
את  לקבל  מסכימים  המוכסים  שאין  הכנסה,  מס  עניני  בגלל 

הצהרותיו, ויש לו הרבה בלבולים ועגמת נפש מזה, ודבר זה גורם לו הרבה ביטול תורה, ומבקש 
ברכה מרבנו, שיהיו דבריו נשמעים אצלם, ולא ירדו עמו לחייו...

והיה החומש ויקרא מונח אז לפני רבנו זצוק"ל, שלמד אז ברש"י של פרשת השבוע בחוקתי, 
ואמר לי רבנו זצוק"ל: - ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא, הלא זה הוא מהקללות של התוכחה 
שבפרשת בחוקתי: "ורדו בכם שונאיכם", וכותב על זה רש"י: "שאיני מעמיד שונאים אלא מכם 
ובכם, שבשעה שעובדי כוכבים עומדים על ישראל - אינם מבקשים אלא מה שבגלוי, שנאמר 
והיה אם זרע ישראל - ועלה מדין ועמלק ובני קדם וגו' ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ, 
אבל בשעה שאעמיד עליכם מכם ובכם - הם מחפשים אחר המטמוניות שלכם, וכן הוא אומר 

ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו וגו'".
אחר  מחפשים  "הם  כי  ובכם",  מכם  עליכם  "שאעמיד  התוכחה  של  מהקללות  שזו  הרי 
המטמוניות שלכם", יותר מאשר הגויים, ש"אינם מבקשים אלא מה שבגלוי"... וכך היה ידוע 
גם בזמן שלטון הצאר ברוסיה, שהיתה המלוכה מהדרת להעמיד מוכסים יהודיים דווקא, כי 
"הם מחפשים אחר המטמוניות שלכם". ועכשיו נהיה כאן מדינה של מוכסים יהודיים, שמצירים 
ומעיקים מאד, וגם מגיע עד פיקוח נפשות ממש, כהקללה של "ורדו בכם שונאיכם" - "מכם 

ובכם", והם יורדים לחייהם של היהודים...
ג' ב'[: הנה שמעתי  זצוק"ל בבדיחותא ]עי' תוס' שבועות מ"א ב' ותוס' ע"ז  רבנו  והוסיף 
שבהחגא "יום העצמאות" בשנה זו, בבית כנסת אחד של ה"מזרחי" - ]שבדרך כלל הם מרימים 
"הלל" ב"יום העצמאות", לא מפני דביקותם בחיוב  יד בתורת משה, אבל מהדרים באמירת 
גופי  ומזלזלים טובא בהרבה  כלל,  אינם מהדרים  והלל להשי"ת, שהרי בשאר מצוות  הודאה 
תורה וחמורי חמורות, אלא מפני דאביקו טובא ביצרא דאליליות של הציונות והמדינה, וגם 
בזה הם מרימים יד בתורת משה[, - והנה לפני אמירת ה"הלל" הכריז הגבאי, כי הנהלת בית 
הכנסת החליטה שלא יגש לפני התיבה לאמירת ה"הלל" אלא מי שהוא נאמן באמת למדינה, 
ובמה יודע? - הנה בזאת תבחנו: "מי שמגיש הצהרה אמיתית למס הכנסה - כי אז זו הוכחה 
יוכל לעבור לפני התיבה באמירת  שהוא באמת נאמן למדינה, ולכן מודיעים שרק איש כזה 

ה"הלל" ד"יום העצמאות"...
ולא נמצא אפילו אחד מבין הקהל שנגש לתיבה...

ולמעשה בירך רבנו זצוק"ל שזכות שקידת התורה של המבקש 
הנ"ל תעמוד לו שלא יהיה לו צרות ועגמת נפש מהמוכסים, שכל 
המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, 

ויוכל לעסוק ולשקוד בתורה בשלות השקט...

מכם ובכם!
תרפ"ב  בשנת  הי"ד  זצוק"ל  וסרמן  רבי אלחנן  הגה"ק  מרן  ע"י  בהמשכים  שפורסם  במאמר 

בעיתון "דער יוד" תחת הכותרת "מה מוטל עלינו לעשות?", כתב רבי אלחנן זצוק"ל כך:
"קללה זו – ורדו בכם שונאיכם" – שאיני מעמיד שונאים אל מכם ובכם - פגעה בדורנו באופן 
הנורא ביותר. במרינה הידועה )רוסיה( נמסר השלטון על היהדות לידיהם של מומרים שמיעוט 
רגילים, מחוסרים כל רגש  וברובם הגדול הם פורקי עול  קטן מתוכם הם פנאטים פראים... 

אנושי, וסיסמתם היא אחת ויחידה: "אכול ושתו כי מחר נמות"! 
אלה יצרו אינקוויזיציה אפלה שכדוגמתה לא היתה מאז ימי הביניים, הם רודפים יהודים באף 
ובחימה על לימוד התורה, שמירת שבת, וכדומה. הם מקימים בתי ספר לילדים יהודיים בגיל 
הרך שבהם הלימוד היחידי הוא כפירה בעיקר והפקרות חסרת תקדים. מלימודים כאלה יכולים 

לצמוח רק חיות בצורת אדם. 
את  כקופים  הם  מחקים  שלהם,  היא  שהממשלה  השטן  שליחי  סבורים  שבה  ישראל  בארץ 
שיטות ה"חברים"... שבעיניהם האמצעי הטוב ביותר להוכיח לכולם את המציאות המעשית של 

שיטותיהם - הוא האגרוף.
בשאר המדינות שבהן לא ניתן להשתמש בגלוי בכוח האגרוף, קיימים במקום וה עתונים של 
בדחנים שכירים וליצנים מכל המינים, העוטים מסיכות ולבושים שונים... ויש גם כאלה שאינם 
עוטים כל מסיכה... וכולם יהד רוקדים במחול השדים שמטרתו הסופית היא לנתק את היהודי 

מריבונות תורת ה'!
במלה אחת: לפנינו מהדורה שניה של המתיונים בימי אנטיוכוס, אבל קיים הבדל אחד! אז 
כיום  ואילו מן הצד השני עמדו הקדושים החשמונאים.  עמדו הטמאים המתיונים מצר אחד, 
המצב שונה לגמרי, מתיונים יש לנו די והותר... אבל חשמונאים אין לנו בכלל! תקופה כזו, 
שבה כה חסר האיזון של 'זה לעומת זה' עוד לא היתה בישראל מאז היותו לגוי". ]ע"כ דברי 

רבי אלחנן זצוק"ל, ועיין עוד בהמשך המאמר בקובץ מאמרים ואגרות ח"א עמוד רלו-רמד[

רוממות המעשיםהמשך
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

בזכותכם, לא שאזכור לכם ברית אבות בלבד", עכ"ל.   
מתקיימת  לברכה,  ראויים  שישראל  שבזמן  בדבריו,  מבואר 
בהם הברית של "ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִקים" - הקב"ה מקים להם את 

הברית בזכות עצמם, מבלי שיזדקקו לזכות אבות.
ְּבֻחֹּקַתי  "ְוִאם  של  למצב  ויבואו  אחור  יסוגו  שאם  נמצא, 

ִּתְמָאסּו" - או אז לא יהיו ראויים שתתקיים הברית בזכות עצמם, וכל קיומם לא יהיה 
אלא ע"י זכירת ברית אבותיהם,

הרי שמצב אשר בו עם ישראל עומד ותלוי בזכות אבות גרידא - אין בזה נחמה, אלא 
תביעה גדולה לישראל, שאיבדו מעלתם להיות בברית עם הקב"ה בזכות עצמם, ועל כן 

פסוק זה מקומו בתוך דברי התוכחה עצמם.

"ְוָכל ַמְעַׂשר ָּבָקר ָוֹצאן וגו' ֹלא ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְוֹלא ְיִמיֶרּנּו" 
)כז,לב-לג(

לכאורה צריך לתת טעם, מדוע ציותה התורה באזהרה מיוחדת שלא לעשות תמורה 
ממעשר בהמה, הרי לעיל )פסוק י( כבר נצטוינו בכל הקרבנות שלא ימיר אותם? אכן, 
והובא  תמורה,  להלכות  דרשא  שמעון  רבי  מיניה  יליף  )יג,א(  תמורה  ובגמ'  במשנה 
ברמב"ם )פ"א מתמורה הי"ב(. וכן בהמשך הסוגיא בתמורה שם )יג,ב( רבי דריש מינה 

חידוש מסוים לגבי תמורת מעשר בהמה, עיי"ש.

אך על דרך הפשט אמר בזה הגאון המופלא רבי אליהו ברוך 
פינקל זצ"ל מר"י 'מיר', שיש לפרש עפ"י מה שכתב הרמב"ם 
וז"ל: יראה לי שזה שאמר הכתוב והיה  )סוף הלכות תמורה( 
הוא ותמורתו יהיה קדש וכו', ירדה תורה לסוף מחשבת האדם 
שטבע של אדם נוטה להרבות קנינו ולחוס על ממונו, ואע"פ 
שנדר והקדיש אפשר שחזר בו וכו', וכן אם הקדיש בהמה קדושת הגוף שמא יחזור בו 
וכיון שאינו יכול לפדותה יחליפנה בפחותה הימנה, ואם תתן לו הרשות להחליף הרע 
ביפה יחליף היפה ברע ויאמר טוב הוא, לפיכך סתם הכתוב בפניו שלא יחליף כלל, 

וקנסו אותו אם החליף ואמר והיה הוא ותמורתו יהא קודש, עכ"ל.
ומעתה י"ל שבדבר שיותר נכשלים בו דקדקה התורה והזהירה בזה, ולכן בכל הבהמות 
שנדר להקדש אין יצר זה מצוי כל כך, שיקדיש בהמה שמנה ואח"כ יחזור בו, דלא שכיח 
כל כך שאדם יתחרט, ועד כמה שגמר בדעתו להקדיש מרצונו אין לחוש שיחזור בו. אבל 
במעשר בהמה שמחויב להפריש מעשר מכל בהמותיו ולא בא מרצונו להקדיש, א"כ, הרי 
כבר קודם היה עומד ומתפלל שהעשירי תצא בהמה כחושה... ובעל כרחו יצאה בהמה 
שמנה, ולכן בזה יותר נמצא שירצה להתנהג במדת הקמצנות שלא ליתן להקדש את 
הבהמה השמנה וירצה להחליפה בכחושה, ועל כן באה האזהרה במיוחד במעשר בהמה.

והיינו  ָלַרע",  טֹוב  ֵּבין  ְיַבֵּקר  "ֹלא  דכתיב  הדברים  ומדוקדקים  נכונים  מאד  ומה 
דאף  ומזהיר  הכתוב  ממשיך  וע"ז  בעשירי,  ויוציאנה  הכחושה  יברור  לא  שלכתחילה 

כאשר יצאה לבסוף העשירית שמנה מ"מ "ְוֹלא ְיִמיֶרּנּו".

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה
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