
 שמות פרק ו. 1
ה ַאֲהֹרן ּוא)כו( ה ר ּוֹמשֶׁ ם' ה ָאַמר  ֲאשֶׁ ֵני הֹוִציאּו ָלהֶׁ ת־בְּ ָרֵאל אֶׁ ץ ִישְּ רֶׁ ַרִים ֵמאֶׁ ם ִמצְּ ֹאָתָֽ  :ַעל־ִצבְּ
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אלו שהוזכרו למעלה, שילדה יוכבד לעמרם, הוא אהרן ומשה. יש   - ( הוא אהרן ומשה )כו
מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרן, לומר לך ששקולין 

 כאחד:
 
  ה פרק  תשובה הלכות ם"רמב. 3

 גוזר  ה"שהקב ישראל בני גולמי ורוב ע"אומה טפשי שאומרים זה דבר במחשבתך יעבור אל
 להיות לו ראוי אדם כל אלא כן הדבר אין, רשע או צדיק להיות ברייתו מתחלת האדם על

 וכן שוע או כילי או אכזרי או רחמן או סכל או חכם או כירבעם רשע או רבינו כמשה צדיק
 אלא  הדרכים  משני  לאחד  שמושכו  מי  ולא   עליו  גוזר  ולא  שיכפהו  מי   לו  ואין,  הדעות  כל  שאר
 הרעות  תצא לא  עליון  מפי  אמר  שירמיהו  הוא,  שירצה  דרך  זו  לאי  נוטה  ומדעתו  מעצמו  הוא

  זה  נמצא הוא שכן וכיון, רע להיות ולא  טוב להיות האדם  על גוזר  הבורא  אין כלומר, והטוב
  לנפשו   שעשה  מה  ועל   חטאיו  על  ולקונן  לבכות  לו   ראוי  ולפיכך,  עצמו  את  הפסיד  הוא  החוטא
 בידינו ורשותנו הואיל ואמר וחזר', וגו חי אדם יתאונן מה אחריו שכתוב הוא, רעה וגמלה

 הוא בידינו עתה שהרשות רשענו ולעזוב בתשובה לחזור לנו ראוי הרעות כל עשינו ומדעתנו
 '. וגו ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה אחריו שכתוב
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פרש"י יש מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות שמקדים משה  .הוא אהרן ומשה
והוא דבר תמוה שמשה היה אדון הנביאים ורבן של כל העולם   .לאהרן לומר ששקולין כאחד

דכיון דגם אהרן    :א  .ויש לפרוש בשני דרכים  ?ועל ידו ניתנה התורה ואיך אמר שאהרן שקול
גדול משל אהרן מ"מ כיון שגם אהרן  היה בשליחות ה' להוציא את ישראל אף שכח משה 

דכיון   :ב .הוצרך להיות בזה הן שוין בזה שבחלק שהגדול צריך לקטן הא חולקין בריוח
הוא שקול כמשה אף    , דאהרן עשה כל ימיו בשלימות כל רצון השי"ת שהיה אפשר לו לעשות

ונשלחו   מ"מ כיון ששניהם עשו מה שנצטוו , דלכן היה עליו יותר דברים ,שמשה היה גדול
ובארתי הא דב"ב דף י' ע"ב דיוסף בריה דר' יהושע חלש   .הן שוין במעלה  ,כפי יכלתם הגדול

אינגיד א"ל אבוה מאי חזית א"ל עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה א"ל 
הא ודאי בעוה"ז האדם רואה  ?שתמוה מאד איך אמר שהוא עולם הפוך .עולם ברור ראית
אבל צריך לומר דראה שגם בעולם האמת אומרים שהם    ,הוא עולם האמת  רק לעינים והתם

ומ"מ היו העליונים   ,עליונים אלו שהיו ידועים בכאן עליונים ועל התחתונים שהם תחתונים
 ,והשיב לו אביו שהוא עולם ברור ,ולכן אמר שהוא עולם הפוך .למטה והתחתונים למעלה

ולכן אלו שכחם קטן  ,אחד רק כפי כחו משום שהקב"ה אינו בא בטרוניא ותובע מכל
ולכן הם למעלה   , בכשרונותיהם וכדומה אבל עשו כפי כחם קיימו שליחותם בעוה"ז

והעליונים אף שהם יותר גדולים ועשו יותר מעשים טובים מהתחתונים אבל היו יכולים  
 ,לכן הם למטה ,לעשות יותר תורה ומעשים לפי כשרונותיהם וכוחותיהם ונתרשלו קצת

 וא"כ נמצא שבעשו שניהם כפי כחם הם שקולים במדריגה.
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: מאי חזית? א"ל: עולם הפוך ראיתי, עליונים  יוסף בריה דר' יהושע חלש, אינגיד. א"ל אבוה
למטה ותחתונים למעלה. א"ל: עולם ברור ראית. ואנן היכי חזיתינן? ]א"ל:[ כי היכי 
דחשבינן הכא חשבינן התם, ושמעתי שהיו אומרים: אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו,  

תן. מאן נינהו? אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצ -ושמעתי שהיו אומרים: הרוגי מלכות 
 אילימא ר"ע וחבריו, משום הרוגי מלכות ותו לא? פשיטא, בלאו הכי נמי! אלא הרוגי לוד.
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 אותם שהם עליונים כאן מחמת עושרן ראיתי שם שהם למטה.  -עליונים למטה 

 ים. ראיתי עניים שהם בינינו שפלים שם ראיתים חשוב -ותחתונים למעלה 
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עוד ירצה במאמר ראה אנכי על דרך אומרם ז"ל )רמב"ם הל' תשובה פ"ה( יכול אדם לעשות 
עצמו כמשה רבינו, והוא מה שהעירם כי אליו יראו להדמות אליו כל הבא ליקרב לעבודת  

ביר מצאה  הקודש עבודת ה' ולא יעריכו עצמן עם מה שלמטה מהם ויהיו בעיני עצמן כי כ
 .ידם
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ואף שהתורה  .תשובה שכל אדם ראוי להיות צדיק כמשה רבינו כותכתב הרמב"ם בהל
אבל באמת הדבר פשוט מאד שאי  .העידה ולא קם כמשה היינו לענין נבואה ולא בצדקתו

דברי הרמב"ם  אדם להגיע למדרגתו של משה רבינו ע"ה גם בצדקתו וא"כ  אפשר לשום
וזהו ביאורן מרע"ה נקרא בשם עבד ה' ופירש הרד"ק בריש יהושע כי גדר . צריכים ביאור

וכזה היה   ו.עבד כיד רבו ומה שקנה עבד קנה רב עבד הוא שאין קנין לעבד בלא רבו ויד 
מרע"ה שכל כחותיו וחושיו ודעתו היו כולן קודש לה' לבדו ולא השתמש בהן לשום צורך  

כדתנן וכל מעשיך יהיו לשם שמים   ,והמדה הזאת נדרשת מכל איש ישראלאחר רק לה' 
והדבר הזה מוכרח מאליו דהא כל מה שיש לו לאדם נקצב לן במדה ומשקל לתכלית הנרצה 

ת "שתמש בכל מה שניתן לו לעבודת השיולא ניתן לו שום דבר לבטלה וא"כ ע"כ חובתו לה
אם יעבוד אדם בכל כחותיו אלפי אלפים שנה  וזו היא מדרגתו של מרע"ה ואף שבודאי אפילו  

לא יגיע עד קרסוליו של מרע"ה היינו מפני שלא ניתנו לשום אדם כחו ובינתו של מרע"ה אבל 
בשביל זה לא נגרע כלום מערכו של אדם פשוט, שהעני בקרבן עני יוצא ידי חובתו כמו העשיר  

ם יכול להיות צדיק כמשה  בקרבן עשיר ואחד המרבה וכו' וזו היא כונת הרמב"ם שכל אד
 רבינו היינו שכל אדם לפי ערכו ולפי כחותיו יכול להיות עבד ה' כמו משה רבינו לפי כחותיו. 
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ולזה אינו שבח לאדם שישבח עצמו במעשיו הטובים ובלמוד התורה וקיום מצותיה, כי הוא  
ית' הכין טבעו לכך ביצירתו כמו שנזכר, והקדים טובותיו עמו מיום צאתו מרחם אמו בכל  
הצריך לו, בהיותו משולל מן הידיעה הצריכה לו עד שגדל ונתיישב בשכלו והכיר כי מה'  

ל ולהטיב דרכיו לעבודת בוראו, וע"ז שנינו בפרקי אבות )פרק ב'( היתה לו, והשתדל להשכי
ריב"ז קבל מהלל ומשמאי הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך 
כי לכך נוצרת, הכוונה כי גם שאמרנו שאין ראוי לאדם להשתבח במעשיו הטובים ובלמודו, 

בריו, לזה אמר כי לכך נוצרת, כי מה  איפשר היה שישבח עצמו כשלמד ועשה הרבה יותר מח
שהרבית בלימוד התורה יותר מחבריך, הוא כי היתה לך הכנה טבעית מאת האל ית'  
ביצירתך יותר מהם ולכך נוצרת כך כדי שתרבה לפי כחך והכנתך ולכן אל תחזיק טובה 

פשו  לעצמך, וכמו שאמר בן עזאי )יבמות ס"ו( שהרבה ללמוד יותר מקצת חביריו, כי חשקה נ
בתורה, כי נפשו היתה מוכנת ומשתוקקת ללימוד התורה יותר מהם, וכל איש כפי כחו 
והכנתו חייב לעסוק בתורה אל יחסר המזג, כ"א יחסר מכדי יכלתו והכנתו עתיד ליתן דין  
וחשבון ע"ז, גם כי למד הרבה יותר מחבריו, אם היתה הכנתו יותר ממה שלמד וחבריו לא 

כפי כל הכנתם, יהיה להם יותר שכר ממנו, כי השלימו את חק למדו כמוהו אלא שלמדו 
הכנתם והוא לא השלימו, וכמו שאמרו ז"ל )קדושין מ( כי תחילת דינו של אדם על ביטול 
תלמוד תורה דכתיב )משלי י"ז( פוטר מים ראשית מדון. והיותו תחלת דינו, כי תחלת כוונת  

כתיב )בראשית א'( ויהי ערב ויהי בקר יום  בריאתו ללימוד התורה שניתנה יום הששי לסיון ד
הששי. ואין המקרא יוצא מידי פשוטו, פוטר מים ראשית מדון אין מים אלא תורה מי שפוטר 
עצמו מן התורה שגורע מחק הכנתו הוא ראשית מדון, אף על פי שלמד הרבה יותר מחבריו 

ל השכר לבלתי מוכן הבלתי מוכנים לכדי מה שהוא מוכן, וכן הוא לענין קיום מצות שיגד



ועושה כדי מיעוט הכנתו מן שכר המוכן ועשה יותר אלא שגרע מחק הכנתו, משל למלך שצוה 
לשני עבדיו אחד חלש ואחד גבור שיעשה הגבור כפלים מן המלאכה שיעשה החלש, ולא גמר 
לעשותה והחלש גמר חלקו, כי יענש העבד הגבור על שנתעצל מלגמור מלאכה שנצטווה שהיה  

לעשותה כולה, וזאת תהיה כוונת התנא שאמר )אבות פ"ב( ואל תדין את חברך עד   בכחו
שתגיע למקומו, שלא ידין ולא יגזור על פלוני שהוא גדול מפלוני עד שיגיע למקום חק תכונת 
כל אחד ואחד, כי גודל השכר הוא לפי גודל המעשים על חק ההכנה. וגם אפשר שזאת תהיה 

ריב"ל )רות רבה ג', פסחים נ'( עליונים למטה ותחתונים למעלה, כוונת מה שראה בן בנו של 
כי אותם שהם גדולים בתורה ובמע"ט בעוה"ז והיה בכח וחק הכנתם לעשות יותר ולא עשו,  
הם בעוה"ב למטה מן מדרגת התחתונים ושפלים מהם שלא השיגו לעשות כל מה שעשו הם  

 ולא נמנעו אלא מפני מיעוט הכנתם.


