
 
 

 הרב אהרן היינעמאנן שליט"א
 

 מה תשיג? –אם תעמול בתורה 

 ט(-וארא אל אברהם.... ולא שמעו אל משה מקוצר רוח )ו, ג

וז"ל, "ורבותינו דרשוהו )סנהדרין קיא, א ושמו"ר  )ד"ה מקוצר רוח, בא"ד(כתב רש"י 
ו, ב( לענין של מעלה, שאמר משה למה הרעותה, אמר הקב"ה חבל על דאבדין ולא 

י -משתכחין, יש לי להתאונן על מיתת האבות, הרבה פעמים נגליתי עליהם בקל שק

 .")לעיל ג, יג(ולא אמרו לי מה שמך, ואתה אמרת 'מה שמו מה אומר אליהם' 

רואים שהקב"ה, כביכול, מתאונן על כך שמשה רבינו אינו במדריגת האבות הק', 
ית', משא"כ משה רבינו שהקשה ושאל, כדפירש"י.  שהם לא הרהרו אחר הנהגתו 

 ומשמע דמדריגת האבות בצדקותם היתה גבוהה ממשה רבינו.

הרמב"ם   כתב  דהרי  קשה,  לכאורה  ב(אבל  ה,  תשובה  ואדם   )הל'  אדם  "כל  וז"ל, 
ראוי להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם" עכ"ל, ומשמע דליכא צדיק גדול 

 ממרע"ה, ואיך זה מתיישב עם דברי רש"י וחז"ל הנ"ל.

ה" וכ"כ  מהאבות,  גם  בצדקותו  גדול  היה  רבינו  משה  דודאי  חכמהונראה,  " משך 
וז"ל   להיות,  אדם  לבן  ששייך  גבוהה  הכי  במדרגה  היה  שמשה  ספר להדיא,  )ריש 

למדרגה הגבוה ורק שמשה מצד עצמו עמל ויגע כל כך, עד שהעלה עצמו  "  שמות(
האנושי, הבחירה",   שבמדרגות  ממנו  שיבטל  זכה  לכן  שאפשר,  היותר  השלימות 

 עכ"ל.

ית' כלל  זו היה מעלה להאבות הק' שהם לא הרהרו אחר מדותיו  אלא שבנקודה 
ו'מה  הרעותה'  'למה  שאמר  רבינו  משה  משא"כ  בתמימות,  ה'  הנהגת  אחר  והלכו 
שמו' וכו', שלפי מדרגתו היה זה חסרון, והאבות  היו שלמים במדה זו. וע"ז אמר 
הקב"ה חבל על דאבדין, אבל אין זה מגרע מצדקותו של משה בכללות, שבכללותו 

 היה במדרגה הגבוה שבמדרגות האנושי.

שכתב  מה  ומ"מ  ממשה,  גבוהה  במדרגה  היו  האבות  דלעולם  לפרש,  יש  ועוד 
מרן הגאון ר' אלחנן הרמב"ם דכל אדם יוכל להיות צדיק כמשה, היינו כמו שמפרש 

זצוק"ל מאמרים(,    וואסערמאן  הגיע )בקובץ  רבינו  שמשה  דכמו  היא,  דהכוונה 
יוכל  אדם  כל  כמו"כ  ה',  לו  שנתן  וכשרונותיו  כוחותיו  כל  שניצל  בזה  למדרגתו, 
אינו  כוחותיו  כפי  רבינו,  משה  ושאל  שהקשה  ומה  כוחותיו.  בכל  עצמו  להשלים 

אבל האבות ברום מדרגותם וכוחותם, גם לא הקשו ולא שאלו על הנהגת   -חסרון,  
 ה'.

 
 

 ראש חדש שבט

"בעשתי עשר חדש באחד לחדש... הואיל 
 ה(   -)דברים א, גמשה באר את התורה הזאת" 

התורה  את  לבאר  התחיל  רבינו  משה 
שמזלו  זה  דחדש  משום  שבט  בר"ח 

ישראל,   כלל  על  מרמז  כמו   -'דלי' 
שהדלי דולה מן המים ומשמשו, כן כלל 
את  ומשמשים  משועבדים  הם  ישראל 
התורה  ולכן  למים.  שנמשלה  התורה 
עליהם  ישלוט  שלא  עליהם  מגינה 

 המזל.
 

  )בני יששכר(

 

סבלות  מתחת  אתכם  והוצאתי 
  )ו, ו(מצרים 

"סבלות"   משא   -ופירש"י,  "טורח 
בספר   והקשה  יואלמצרים".  , דברי 

"והוצאתי  באומרו,  די  היה  דלכאורה 
דלאחר  מאליו  ומובן  ממצרים",  אתכם 
שיצאו משם ישבר עול עבודתם וטורח 
משאם. ותירץ, דמלבד הצורך לשחררם 
מעבודת הפרך, גם היה צריך להוציאם 
מן המ"ט שערי טומאה שהושקעו בהם. 
מ"טורח  שיצאו  רש"י  פירוש  כונת  וזהו 
בתהלים  הכתוב  כלשון  מצרים",  משא 
כמשא  ראשי,  עברו  "עונותי  ה(  )לח, 
כבד",  "משא  הם  דעונות  הרי  כבד", 

 ומטורח משא זו הוציאם הקב"ה.

 המשך בעמוד שני המשך בעמוד שני
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שמשה רבינו הגיע למדריגתו הגדולה, ע"י שעמל, ויגע, ושוב עמל ויגע, עד שהגיע למה שהגיע. כי זה   –הצד השוה שביניהם    –ולשני הפירושים  
 תכלית כל האדם לעמול ולהתיגע בתורה, עד שיבא לידי תכלית השלימות.

* 

 "דמעות איני צריך..."

חמיו בא אליו ושואלו -לאחר שנהיה לחתנו של הגה"ק מקאצק זצוק"ל, שמפעם לפעם היה רבו מסופר על הגאון בעל האבני נזר מסוכטשוב זצוק"ל,
תלמידו נכנס אליו מוכן עם תירוצים נפלאים על קושיותיו. פעם אחת שאל לו רבו: "תמה -קושיות חזקות בלימוד, וכבר למחרתו בבקר היה חתנו

לי קושיא   פעם שאתה שואל  השיבו: "פשוט מאד, בכל  כזאת"?  ובמהירות  כאלו חריפות  פעם תירוצים  עונה כל  איך אתה  כל   -אני,  יושב  אני 
 והתירוץ נופל לי בראש"! ענהו ה"קאצקער": "חתני יקירי, אני איני  -הלילה, ואומר תהלים, ובוכה מאין הפוגות, עד שאני מרגיש סייעתא דשמיא  

 שלך, דעיקר התכלית הוא לעמול ולהתיגע עד שמגיעים להבנת דברי התוה"ק"! עמלות צריך הדמעות שלך... אני רוצה את ה

ונתיגע   וכך עמל  ובחיבוריו הנפלאים    -ה"סאכאטשאבער" לקח הדברים האלו ללבו,   –עד שלימים התפרסם בישראל ברוב גאונותו וחריפותו, 
 ה"אבני נזר" ו"אגלי טל".

* 

 )סנהדרין צט, ב(.כי אדם לעמל יולד"  )איוב ה(כל אדם לעמל נברא שנאמר " 

 ומפרש הגמ' שם דהיינו לעמול בתורה בפיו. משה רבינו ע"ה, שעמל בתורה בשיא השלימות, זכה להיות ה"צדיק" בשיא המדריגות, ועל ראשו ניתן
 .תפארתכליל 

לוי  בני  שמות  ואלה  וגו',  שמעון  ובני  וגו',  ראובן  בני 
 לתלדתם גרשון וקהת ומררי. )ו, יד(

ולא השל"המדקדק   שמות",  "ואלה  כתיב  לוי  אצל  דרק   ,
נגזר  לא  לוי  שעל  אף  דעל  ומבאר,  ושמעון.  ראובן  אצל 
עמו  בני  בעול  לישא  עצמו  על  נטל  מ"מ  מצרים,  שיעבוד 
ע"י שקרא להם שמות המרמזים על גלותם, דשם "גרשום" 
מורה על היותם גרים בארץ לא להם, ו"קהת" על ששיניהם 
קהות, וכן "מררי" על שם שמררו את חייהם. ומוכיח מזה, 
כשאין  אף  הציבור,  של  בצערם  להשתתף  לאדם  דראוי 

 הדבר נוגע לו במיוחד.

 

 ותעל הצפרדע )ח, ב(

והיא מתזת  והיו מכין אותה  "צפרדע אחת היתה,  פירש"י, 
בספרו  יעקב'  ה'קהלות  בעל  הגאון  ומתמה  נחלין".  נחלין 

פרץ ראו ברכת  שכאשר  מחייב,  הישר  השכל  הלא   ,
שיפסיקו  צפרדעים,  ועוד  עוד  שמתרבה  המצריים 

עומק  -משיב  ה'סטייפלער'  -מלהכותה. אלא רואים מכאן 
רוע מדת הכעס, דכל שנתרבו צפרדעים כך חרה אפם יותר 
צפרדעים,  להוציא  שיפסיק  הגדול  הצפרדע  להכות  ויותר 
ובינתיים, הם עצמם מתוך שטותם גרמו להפיץ צפרדעים 
בכל ארץ מצרים. ומסיים, שכן הוא תמיד כשאחד כועס על 
יעבור  בינתיים  ישיב,  ולא  חרפתו  ישמע  רק  אם  חבירו, 
זה  להשיבו,  יוסיף  אם  אבל  זעמו,  וישכך  חבירו  חמתו של 

 רק יוסיף לחבירו להשיב לו מנה אחת אפים.

ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה 
 )ח, יז(

הם  אשר  האדמה  "וגם  הלשון  בביאור  המפרשים  נתקשו 
בספר   הגר"א  בשם  הובא  נפלא  רעיון  אליהועליה".  , קול 

רעות.  חיות  מיני  כל  באו  ערוב  שגבי  מפרש  רש"י  דהנה 
רעה  חיה  שיש  מ"ה(  )פ"ח  כלאים  במשנה  איתא  והנה 
הקשר  נפסק  ואם  באדמה,  קשורה  וחציה  'ידעוני',  ששמה 
לארץ  הידעוני  הגיעה  איך  וא"כ  מתה.  מיד  האדמה,  מן 
לזה  תמות,  האדמה  מן  עצמה  שתעקר  מיד  הלא  מצרים, 
הפליא הקב"ה לעשות שעקרה עצמה ממקום חיותה ביחד 
עם החבל בעודה קשורה לאדמה שהיא עליה, ועם האדמה 

 עצמה, וזה פירוש: "וגם האדמה אשר הם עליה".

 

 ויחזק ה' את לב פרעה )ט, יב(

חיזק  שהשי"ת  נזכר  לא  שחין,  מכת  עד  המכות  בכל  הנה 
לב  "ויכבד  או  פרעה",  לב  "ויחזק  אלא  פרעה,  לב  את 

מביא החיד"א בשם המהר"ש נחל קדומים  פרעה". ובספר  
אלקבץ לבאר, דבאמת אחר מכת דבר כבר נגמר דינם של 
כדי  לעכבם  סיבב  הקב"ה  אבל  ממצרים,  לצאת  ישראל 

בעבור זאת העמדתיך, לקיים מה שנאמר אצל מכת דבר, "
". וזהו כונת הכתוב, שממכת דבר בעבור הראותך את כחי

למען  בעצמו,  פרעה  ולא  פרעה,  לב  השי"ת  חיזק  והלאה 
 הראות את ידו הגדולה במכות הבאות.


