
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" טר"| גליון  יתרו שתפר

 

 על פניכם 'יראת שמים'ניכר השתהיה 

 )כ, יז(.לבלתי תחטאו פניכם  על ויראת תהיה בעבור

 ברבנות זצ"ל רבי יואל טייטלבוים מסאטמארהרה"ק  של כהונתו בימי

 קודש שבת ובמוצאי, גראסווארדיין בעיר שבתו את שבת פעם אורשיווא

 לא ובתחילה .דשם המדרשות מבתי באחד ס"הש סיום התקיימה מסיבת

נמנו  השבת ביום אולם בהמסיבה. להשתתף רבינו את להזמין עלתה בדעתם

 ה שלמה"מו הקהל הראש בא קודש שבת ובמוצאי, רבינו את להזמין וגמרו

לאכסניית הרה"ק ( ק"הראה כ"אח' שהי ישראל' ר של אביו) ה"ע אולמאן זלמן

 אשכנזי פייוויש' ר ח"הרה ק"המשב את פגש לשם ובבואו, להזמינו מסאטמאר

 המסיבה את יפארמסאטמאר  שרבינו הקהילה אנשי שברצון לו ואמר ד"הי ל"ז

 רבינו יוכל לא הנראה שכפי לו ואמר פייוויש' ר נענה .לפניהם מדברותיו וישא

 שברצונו לו רמז דבריו את בשמעו ורבינו, למאוד עד טרוד שהוא משום להופיע

 .שם להופיע לבקשתם להיענות

 שהיו הקהילה בני נתאספו ושמה, הכנסת לבית בהדרתו הופיע רבינו ואכן

 דרש ורבינו, זקן חתימת בלי היו ככולם רובם אך, מופלגים ולומדים בתים בעלי

 והבעלי, גיטין' שבמס ניכר שאינו דהיזק בסוגיא דשמעתתא במילי לפניהם

, פניהם על נסוך דשמעתתא חדוותא כאשר וקצרות ארוכות עמו פלפלו בתים

  .עמהם לפלפל נהנה רבינו וגם ,מזה מאד שנהנו עליהם ניכר והיה

 שאינו דהיזק בסוגיא למדנו עכשיו הנה רבינו להם אמר הדרשה בסיום

 אז ניכר שאינו, שאד א איז עס היזק" בהסוגיא חדש פשט לכם אומר ולכן, ניכר

 פניהם על היה שלא מכיון היינו", ער'פנימ אייער אויף נישט זיך דערקענט'ס

 לפרש ואמר .התורה בידיעות הפלגתם גודל חוץ כלפי ניכר ואינו זקן חתימת

 ניכר שיהא היינו, "פניכם על ויראת תהיה בעבור"( יז ,כ שמות) הכתוב דברי

 .זקנכם פאת את תשחיתו שלא ידי על פניכם על שמים יראת

 ל("ז שווארץ ליפא ט"יו' חנני רבי ח"קלז; להגה 'עמ, ב"ח) ל"חי המאזרני

 

 שתהיה לו תמונה מהרבי מבעלזא...לחסיד מונקאטש רשאי 

 . (ד, כ) כל תמונהוו' גלא תעשה לך ו

, כד זצ"ל גאב"ד חוג חתם סופר: זוכרני ימים מקדם הגרי"ש אונגרסיפר 

ינא טליא כבר תריסר שנין, הייתי יחד עם אבי זצ"ל ב"שבת חנוכה" וה

" זצ"ל, וביום שני שבוע לעת ערב, מנחת אלעזראצל הגה"ק ה" במונקאטש

נסענו חזרה לפעסט ברכבת כל הלילה ההוא, והקרון היה מלא באנשים, 

 ביניהם גדולי תורה ורבנים.

באחת התחנות עלה לרכבת קבצן יהודי, שפשט ידו לצדקה, והביא 
איתו למכירה "תמונות" של צדיקים וגדולי ישראל, דבר שהיה חידוש בימים 

 ההם.

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 מגדולי צדיקי הדור זצ"ל  פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

לא שתו לבם לכך, ולא היה להם ענין לי התורה שהיו ברכבת מובן, שגדו

קרא למוכר התמונות והזמינו לשבת על ידו, בתמונות. אולם אבי זצ"ל 

שב נטל ממנו את התמונות והחל מעלעל בהן, בתּורו אחר תמונה יישנתמ

נגד עיניו. עד הגיעו לתמונה שתמצא חן בעיניו. העביר תמונות אחת לאחת 

זצ"ל. ביקש לדעת את  המהרי"ד מבעלזאבה נראתה דמותו של מרן הרה"ק 

מחירה, פשפש ולא מצא ברשותו את הסכום הדרוש אלא שדאג שיהיה לו, 

 ורכש אותה.

אני שהייתי ילד כבן שתים עשרה שנה כאמור, תמוה היה בעיני שאנו 

עלזער רב", אך כיון שלא העזתי חוזרים מ"מונקאטש" וקונים תמונה מ"הב

 לשאול את אבי, שמרתי את הדברים בלבי.

אבי ז"ל נטל את התמונה שרכש והכניסה ב"בריוו טאש" ]ארנק 

 המסמכים האישי[, וכשהגענו הביתה הניחה במגירת שולחן הכתיבה.

כארבעה חודשים מאותו מעשה, ואני נקראתי לבוא אל אבי,  –עברו ימים 

 מ'הבעלזער רב'?": "הזוכר אתה שרכשתי תמונה והוא פתח ואמר לי

אמרתי: "לא די שאני זוכר היטב, אלא את האמת אגיד, שהדבר היה 

 חידוש בעיני, שחוזרים מ'מונקאטש' וקונים תמונה מ'הבעלזער רב'!"

ענה לי אבי זצ"ל: "דע לך, שאינני אספן תמונות, ואין לי כל ענין בהם, 

ילך, על מנת שתדע שכשחוזרים אמנם את התמונה הזאת קניתי בשב

מ'מונקאטש' רשאים לקנות תמונה מ'הבעלזער רב'. דע לך, אמנם 'חסיד' 

 הנני, אבל לא משוגע!"

למה הדבר דומה: לגנן שלו עצי פרי בגינתו, והוסיף: אמשול לך משל 

ובראותו שהם מגדלים ענפי פרא, הוא בא ומזמר אותם, ואזי העץ גדל לגאון 

יתעלם מענפי הפרא ולא יקצוץ אותם, יהיה הדבר  ולתפארת. אולם, אם

 בעוכריו של העץ, שיאבד מכוחו את הלחלוחית שנכנסת באותם ענפי פרא.

ה"נמשל" הוא: העץ הוא "דרך החסידות", אותו אילן קדוש רב פארות 

שנטע לנו מרן אור שבעת הימים ה"בעל שם טוב" הק' זי"ע, הגדל לתפארת 

 ונותן פירות מתוקים ונאים.

ברם, בכל חסידות ישנם לדאבונינו "ווילדע צווייגן" ]ענפי פרא[, היא 

, שמביא קטגוריא בין החסידות של שטות שהולכת לחלקו של היצר הרע

תלמידי חכמים וצדיקים, ואם מזמרים וקוצצים אותם אזי מתאפשר לאילן 

 לגדול פאר.

 ואכן, זאת בקשתי ללמדך, שכאשר באים מ"מונקאטש", עלינו לזכור

א מונקאטשער חסיד, מעג האבן א בילד פונעם  ,ולקצוץ את ה"ווילדע צווייגן"

בעלזער רב!" ]לחסיד מונקאטש רשאי שתהיה ברשותו תמונה של הרבי 

      מבעלזא![.

 )עמ' קסה(רשומים בשמך   
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 מצות צדקה רק ע"י שמירת שבת

  .(י. כ) אלקיך לה׳ שבת השביעי ויום

 ,אלקיך״ ״ה׳ — במילים להדגיש בא מה לדקדק יש
 השביעי ויום וגו׳ ימים ״ששת — לכאורה היה די לכתוב

 .וגו׳״ שבת

 קושית ידוע דהנה והוא, נאה דבר בזה לרמז ישו
 חגי) כתוב הלא צדקה מצות לקיים יכולים איך המפרשים

 של הכסף אין כן ואם', ה נאום הזהב ולי הכסף לי( ח, ב
( :טקי בשבת) חז״ל אמרו דהנה, מתרצים וראיתי, האדם

 שותף נעשה כאלו וכו׳ ויכולו ואומר וכו׳ המתפלל כל
 השי״ת לנו שנתן כיון, וא״כ, בראשית במעשה להקב״ה

 במעשה שותפים נעשים אנו ידה שעל כזאת״ מצוה
 ולכן, והזהב להכסף גם אנו שותפים וא״כ, בראשית

, מבואר, וכדין כדת צדקה מצות לקיים יכולים אנו באמת
, שבת בשמירת אלא צדקה מצות לקיים יכולים שאין
 ״ה׳( ע״ב ה׳) השנה ראש במסכת חז״ל אמרו והנה

 שם בהם שכתוב פירש״י, ומעשרות צדקות אלו — אלקיך״
 צדקה תהיה ״ולך( יג, כד דברים) כתוב צדקות אצל, זה

 .עיי״ש וגו׳ אלקיך״ ה׳ לפני

 ״ששת, רמז רךבד נוישלפנ הפסוק ובזה יש לפרש
 ואז, שבת״ השביעי ויום מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים
 .צדקה מצות לקיים תוכל — אז צדקה שזהו אלקיך״ ״לה׳

 לקיים יכולים אין צדקה שהוא אלקיך ה׳ שמצות לומרכ
 .והבן ,שבת שמירת ע״י שבת השביעי ויום בקיום אלא

 רב ל"זצ קיהן מנחם ישראל ר"הגל) ישראל מנחת
 (א"בת חסידים קהל ד"דביהמ

 

 םאב ואמהו השיעור לכיבוד 

 ( כ, יב) אביך ואת אמך כבד את

ם של אמעשה בכיבוד ( :אל)נינו במסכת קידושין ש
שר אם זקנה, שכארבי טרפון: רבי טרפון היתה לו  אהתנ

היתה מבקשת לעלות למטתה, היה רבי טרפון מתכופף 
שר ביקשה אעולה על גביו וכך נכנסה למטתה. וכ אוהי

לרדת ממטתה, היתה יורדת על גבו של בנה. כשנכנס 
ת אוד אשזכה לכבד מ רבי טרפון לבית המדרש, השתבח

הגעת לחצי כיבוד" שיוכל  אמרו לו חכמים "עדיין לאמו. א
מעות  ארנקי מלאמו. כלום זרקה אביו ואדם לקיים בא

 הכלמת ושתקת מפני כבודה. אבפניך בים, ול

חר אנוסח ( ה"ז אפ")ו מירושלמי אבתוספות הבי
 אמו בחצר בלאחת היתה אבמעשה של טרפון: פעם 

ת ידיו מתחת לרגליה על אטרפון  נעליים, ושם רבי
תטנפן בשעת הילוכה. ובהמשך  אהקרקע, כדי של

מו מחכמים אמסופר שם שרבי טרפון חלה, וביקשה 
ם, ועל כך אשיתפללו עליו בזכות מצוה זו של כיבוד 

מרה אהגיע עדיין לחצי הכיבוד ש אהשיבו החכמים "של
 תורה".

ה כי ארם? ונאב ואויש להתבונן: מהו השיעור לכיבוד 
תנו ( שם ל:)ין לה שיעור וקצבה. הנה דרשו חז"ל אמת אב

ת ה' אמר "כבד אמך" ונאת אביך ואת אמר "כבד ארבנן נ
מר אם לכבוד המקום, נאב ואמהונך", השוה הכתוב כבוד 

ותו או אלקיך תיראת ה' אמר "או", ונאביו תראמו ואיש א"
 המקום. והרי אם למוראב וא אתעבוד". השוה הכתוב מור

ת ה' אהבת אמר "ואין לו שיעור, כמו שנאכבוד המקום 
ם כיבוד אודך". ואלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מא
ם הושוה לכבוד המקום, הרי כמו שבכבוד המקום אב וא
ין שיעור אם אב ואין שיעור וקצבה, כך לענין כבוד א

 וקצבה.

 )להגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל( לב ישראל

 

 

 להצטער בצרת חבירו

"ל, היה מביא את דבריו של רש"י צזרבי יחזקאל לווינשטיין דפוניבז' הגה"צ המשגיח 
שנעשה בשר חידודין חידודין, מיצר על איבוד מצרים,  –על המילים "ויחד יתרו" בפרשתנו 

 הדרי לא תבזי ארמא באפיה".גיורא עד עשרהיינו דאמרי אינשי 

נעשה חידודין  ,אומר על כך רבי חצק'ל, אם בשרו של גוי המצטער על איבוד חבריו והיה
 חידודין, הרי שיהודי השומע בצרת יהודים ובשרו לא נעשה חידודין, אינו בן אדם כלל.

ו של עם ישראל ומתייסרים מאוד כואבים את כאב האמתייםגדולי ישראל  ובאמת,
הצרות הפוקדות משפחות רבות, אבל כדי 'להמתיק' מעט את דבריו של ר'  םיעמשוכש

ט כאן קדם מתוך דבריו המופלאים של בעל טחצק'ל, וללמד מעט זכות על עם ישראל, נצ
על  אור החיים הק'על שלחן ערוך יורה דעה, הלא הוא רבי חיים בן עטר זי"ע, בעל  הפרי תואר

מתוך הדברים נוכל להבין מדוע יש כאלה שבשרם אינו נעשה חידודין חידודין למשמע  התורה.
 הצרות המתגברות.

יו"ד בהלכות שחיטה )סימן יח הלכה ט'( כתב: שבדיקת סכינין צריכה אבישרא,  בשו"ע
 היינו שצריך לבדוק את הסכין גם על הבשר עצמו )של הבודק(, ולא רק הציפורן. 

ביר מדוע לא ראינו כיום שעושים זאת, ובתוך דבריו יש דברים מנסה להס הפרי תואר
 מופלאים מאוד, שיש בהם משום לימוד זכות על עם ישאל.

משום כי אין אדם שלא בודקים את הסכין בבשר, אומר בעל האור החיים, היא  הסיבה
מרגיש בה כל עיקר, והסיבה שלא מרגישים היא בגלל שהבשר עצמו של האדם התגשם 

כמו שעיני רואות כמה בני אדם שעורות אצבעותיהם וידיהם עב וגס, ויש שעורותיהן  תעבה,הו
כבשרם ממש. וזה ברור שהבודקים שהעור שלהם דק ירגישו בבדיקת הסכין בבשר, 

 והאמוראים היה להם בשר חי וטהור, ממילא היו יכולים להרגיש בבדיקה.

של האנשים בתקופות  הסיבה שלאמוראים היה בשר חי וטהור, ואילו בשרםומה 
מאוחרות יותר התגשם יותר, אומר הפרי תואר שתי סיבות לכך. האחת. 'לצד טהרת נפשם 
היה בשרם כזכוכית לבנה' דהיינו שטהרת לבו של האדם משפיעה באופן ישיר על בשרו 
הגשמי, כך פועלים הדברים בעולמו של הקב"ה, שכאשר מצחצח אדם נפשו, גם בשרו 

 מתעדן יחד עמה.

יש לו לרבי חיים בן עטר, סיבה נוספת, כדי להסביר את עדינות בשרם של  בלא
האריכו כל כך בגלות ולא שבעו , "ואיבעית אימא, שעדיין לא נוהאמוראים, והיא הנוגעת לענייני

 ולזה בשרם מפונק. –רש"י דברים לב, לב( היגונות והצרות  –מי רוש )עשב מר 

דיין לא השתקעו בגלות, ועדיין לא עברו על ראשם כל האמוראים שע –על הרעיון מבהיל 
 –שכבר שבענו יגונות  -. אבל אנחנו  מפונקעדין והצרות הפוקדות אותנו, היה גם בשרם 

 נו עב וגס.בשר

נעשה קל וחומר פשוט, אם הצרות משפיעות על החומר, על אחת כמה וכמה שיש  עכשיו
, ואין בכוחה להרגיש את הצרות, וממילא להן השפעה על הנפש, הנעשית אף היא עבה וגסה

                                                                                                      בשרינו אינו נעשה חידודין חידודין. כל זה מלמד זכות על עם ישראל. 

 אוצר אפרים

 

 שלוחיות' ב עושה אחד מלאך אין

 בשעה: סימאי רבי דרש(. ח, יט) נעשה' ה דיבר אשר כל ויאמרו יחדו העם כל ויענו
 מישראל ואחד אחד לכל השרת מלאכי של ריבוא שישים באו, לנשמע נעשה ישראל שהקדימו

 מאה ירדו, ישראל שחטאו וכיון. נשמע כנגד ואחד נעשה כנגד אחד – כתרים שני לו קשרו
 .(. פח שבת) ופירקום חבלה מלאכי ריבוא ועשרים

, מלאכים ריבוא שישים הספיקו ישראל ראש על הכתרים להנחת מדוע' העולם מקשים'
 ?מלאכים ריבוא ועשרים במאה צורך היה שחטאו לאחר ישראל מראש להסרתם ואילו

 ממידת טובה מידה גדולה" הכלל פי על זאת מיישבים( ירדו ה"ד. פח שבת) התוספות
 להסיר כח לו היה לא חבלה מלאך אולם כתרים' ב לקשור היה יכול טוב מלאך ולכן", פורענות

 .אחד כתר

 :אחר באופן' הק החיים האור רבינו מבאר, ס"הש על 'ה חפץ בספרו  

, נשמע"ל" נעשה"ה את מקדימים היו לא אם אף, ונשמע נעשה אמירת מצד שגם יתכן
 לכאורה כן ואם", שליחויות' ב עושה אחד מלאך אין"ש הכלל ידוע הרי אולם. לכתרים זוכים היו
 כנגד ואחד" נעשה" כנגד אחד – מזה זה משונים כתרים שני יניח אחד שמלאך יתכן לא

" נעשה"ה כי, לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה" ואמר בלשונו דקדק ךולכ", נשמע"
, לעשות ומה איך שומעים בטרם לעשות אפשר אי כי, השמיעה את גם מחייב כבר כשלעצמו

 כתרים שני לכל אחד מלאך הספיק ולכן, אחד דבר הם והעשייה השמיעה זה במצב כן ואם
 .מלאכים ריבוא שישים הכל ובסך

 ולא שמיעה לא אין עתה כי, כתר לכל נפרד במלאך צורך היה, ישראל חטאו כאשר אולם
 ...  שונים מלאכים לשני הזקוקים – נפרדים ענינים שני הם כן ואם, עשייה

 

 במשנת האור החיים הק'
 ים להתענג בדברי האור החייםלחפציעקב שלמה שיינברגר טור מיוחד מאת העורך הרב 

 

 במשנת הפרד"ס
 בדרך הפרד"ס הפרשהדברים נפלאים על 

 

 שיחי' רייזל ןב שלמהר'  לזכותמדור במשנת האוהחה"ק הוקדש 
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הגאון רבי משה מקורית הציע וקושיה נאה 
, דיין קהילת פרשבורג, אריה לייב ליטש רוזנבוים

מגילה במסכת ירושלמי התלמוד על דברי ה
רבי אבהו בשם  ,"דאמר רבי חזקיהפ"א הי"א(: )

 –רבי לעזר: אם באין הן גירי צדק לעתיד לבוא 
בספרו  כותב, וכך הוא אנטונינוס בא בראשם"

 :על אתר'מתא דירושלים' )ברטיסלב תרל"ה( 
 ."וצריך לעיין: מדוע לא יתרו דקדם ליה"

כאשר יבואו גרי הצדק הירושלמי קובע כי 
לישנא  כי אםלעתיד לבוא )ואין 'אם' האמור כאן 

, לפי שוודאי ואין משמעותו בלשון ספק קלילא
יפה ספר 'יבואו הגרים לעתיד לבוא, וכמבואר ב

על אתר( יבוא אנטונינוס בראשם, שהיה  'מראה
'מתא  בעלועל כך תמה גר צדק גמור. 

תי יעמוד אנטונינוס בראש דירושלים' מהיכי תי
 גרי הצדק ולא יתרו שקדם לו הרבה. 

"אולי משום הוא מותיב לה והוא מפרק לה: 
. אפס כי שהיה מלך וכמה טובות עשה לישראל"

דבריו סתומים במקצת, האם שני תירוצים יש 
לפי שהיה אנטונינוס  –ראשון תירוץ הה :כאן

(: טז א , והוא בדומה למה שאמרו )ר"המלך
לאו אורח ארעא למיתב  ...נכנס תחלה מלך"

לפי שעשה כמה  –", והתירוץ השני מלכא אבראי
ים שהם ישנכוונתו באו שמא טובות לישראל. 

, שהיה מלך טוב ומטיב אחת וזה וזה גורם
לישראל. כשבין כך ובין כך יש לידע מהיכי תיתי 
תגדל מעלת אנטונינוס על יתרו שאף הוא היה 

משה' והטיב לישראל 'כהן מדין' ואף 'חותן 
 בעצה שנתן על מינוי השרים בישראל.

 

 רבי אלעזר לשיטתו

לתרץ כמין חומר ולהראות  ברעיוניועלה 
לעזר, מרא דשמעתא זו ]א[באצבע כי רבי 

בא בראש גרי הצדק, הולך לשיטתו  שאנטונינוס
ממה שהוא סבור כלפי יתרו, עד שמחמת כן 
מיאן לומר שיתרו הוא זה שיעמוד בראש גרי 

 הצדק.

(: קטז א)סכת זבחים כך אמרו במכי הנה 
חד  .יוסי בר חנינא ביור לעזראבי ר ,דאיתמר"

 ."לא קרבו ,וחד אמר .קרבו שלמים בני נח ,אמר
רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא,  נחלקו איפוא

ח להקריב קרבנות שלמים האם הותר לבני נ
, או שמא לא הותר להם כי אם דווקא בבמותיהם

 קרבנות עולה המוקרבות כליל על גבי הבמה.

(: יב יחשמות על כך מהאמור ) דנהוהגמרא 
ים" ים ֵלאֹלהִּ ה עָֹלה ּוְזָבחִּ ְתרֹו חֵֹתן מֹשֶׁ ַקח יִּ , "ַויִּ

זבחים הכוונה היא לקרבנות שלמים, והלוא 
 וכיצד הקריבו שלמים בעוד שדינם היה כבני נח:

עולה  חותן משהויקח יתרו ' והא כתיב"
חר מתן תורה הוא דכתיב. ההוא לא '.וזבחים

יתרו אחר מתן תורה היה,  אמרדאן הניחא למ
דם מתן תורה היה, מאי קו יתרו אן דאמראלא למ

יהושע  ביחייא ור יבבני ר ,דאיתמר ,איכא למימר
יתרו קודם מתן תורה היה, וחד  ,בן לוי, חד אמר

יתרו  אמרדאן למ ,תרו אחר מתן תורה היהי ,אמר
קודם מתן תורה היה, קסבר: שלמים הקריבו בני 

 ."נח

שהסובר שבני נח אסורים  ,ומבואר בסוגיא זו

סובר שיתרו בא לאחר מתן  –בהקרבת שלמים 
היה יכול  כישראלהיה דינו  כברכיוון שמותורה, 

יתרו . ואילו הסובר שלהקריב קרבנות שלמים
סובר שבני נח מותרים  – בא לפני מתן תורה

 בהקרבת שלמים.

הבבלי לא נתבאר להדיא  בדבריואם כי 
מה דעת רבי אלעזר ומה דעת רבי יוסי בר 
חנינא במחלוקת זו, הרי שבהמשך הסוגיא 
 בירושלמי, במסכת מגילה שם, מצאנו
שנתפרשו הדברים, ואף הובא שרבי אלעזר 

שהוכיח לשיטתו מקרבנות השלמים הוא 
 שהקריב יתרו:

לעזר  ביר .יוסי בן חנינה בילעזר ור ביר"
יוסי בן חנינה  ביר .שלמים הקריבו בני נח ,אמר
לעזר  ביהתיב ר... עולות הקריבו בני נח ,אמר

יתרו חותן  ויקח'והכתיב  :יוסי בן חנינה בילר
 בימה עבד לה ר '.משה עולה וזבחים לאלהים

 ן תורהלאחר מת אמר,דאן כמ :יוסי בר חנינה
  ".בא יתרו

למדים איפוא שרבי אלעזר סבירא  נמצאנו
ליה שיתרו בא קודם מתן תורה, ומכוח זה הוא 

בני נח הותרו ששהוכיח רבי אלעזר לשיטתו 
 להקריב קרבנות שלמים.

ל בני ישראל כעם , הלא גיבושם שומעתה
בזמן מתן תורה, וכמו שנאמר וכאומה היה 

ה "(: ט כזדברים ) ְשָרֵאל ַהיֹום ַהזֶׁ ַהְסֵכת ּוְשַמע יִּ
ְהֵייָת ְלָעם ַלה' ֱאֹל יָךנִּ (: ברכות סג בואמרו ) ",הֶׁ

והלא אותו  ,וכי אותו היום נתנה תורה לישראל"
אלא ללמדך:  ,יום סוף ארבעים שנה היה

שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום 
ומבואר שבני ישראל נהיו  ",שנתנה מהר סיני

 .לעם על ידי התורה שניתנה להם

והצטרף אל כלל ישראל כך שאם יתרו בא 
קודם מתן תורה הרי שהוא לא נחשב כגר עוד 

העומד בפני עצמו אלא הוא חלק בלתי נפרד 
 את התורה.עימם  קיבל יחדוהוא מעם ישראל 

תמיהתו הידועה של מרן ולמד מ צא
(: אסד ע"ז, ס "מע החתם סופר )בחידושיו

לרבנן הא  הולא ויגעתי הרבה ולא מצאתי מנ"
. וכבר כתב על כך הגרמ"ש "דכקטן שנולד

דברים ה ) 'משך חכמההכהן מדווינסק בספרו '
  :כז(

 ,החתם סופר בחידושיו לעבודה זרה כתב"
כי נתקשה כל ימיו מהיכן הוציאו חז"ל )יבמות 
כב א( הא דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, יעויין 
שם. ולדעתי פשוט, דיצא להם דמסתמא היה 
ליוצאי מצרים נשים הרבה שהיו מאותן שאין 
בני נח מוזהרין עליהן. ועמרם יוכיח שגדול הדור 

 ה"כ(פרק יו)היה ונשא דודתו. וכן אמרו ביומא 
דאסירי לא פריצי בהו. ועיין רש"י )יומא בהנך 

שם( שבכו על הנוספות, ואם לא היו רגילים לא 
היו בוכים. ואיך אמר רחמנא אחר מתן תורה 

ואין אהלו אלא אשתו  'שובו לכם לאהליכם'
בותיהם הלא אלו שנשאו קרו ,ז ב( "ק)מו

רחך דגר שנתגייר ועל כ ,צריכים לפרוש מהם
 ".כקטן שנולד דמי

היו כל כלל ר, שבמעמד מתן תורה הוי אומ
במעמד של 'גר שנתגייר כקטן מצויים ישראל 

יחד עמהם בחדא מצוי שנולד', ואף יתרו היה 

מחתא, וגרותו הייתה גרות משותפת יחד עם כלל 
 ישראל אשר ביום הזה נהיו לעם.

ומשכך מיושבת היטב קושייתו של בעל 'מתא 
שיתרו הוא כיון שבוודאי אין ראוי  ,דירושלים'

שיעמוד בראש גרי הצדק לעתיד לבוא כי אם 
אנטונינוס, לפי שאכן דווקא אנטונינוס הצטרף 
לכלל ישראל ואילו יתרו היה חלק אינטגראלי 
ובלתי נפרד מכלל ישראל, כשכולם יחד התגיירו 
וקבלו את ההגדרה ההלכתית של 'קטן שנולד' 

 בזמן מתן תורה.

הכתוב  מדבריוכמין ראיה לדבר יש להביא 
ֱאָספּו ַעם ֱאֹלֵהי "(: י מזתהלים ) ים נֶׁ יֵבי ַעמִּ ְנדִּ

אלהי אברהם "ב(: סוכה מט ) ודרשוהו ,"ַאְבָרָהם
ולא אלהי יצחק ויעקב? אלא: אלהי אברהם שהיה 

 -חילה לגרים : "תרש"יופירש . "תחילה לגרים
ולכאורה, קושייתו של בעל  ".בנדבת לבו להתגייר

י אברהם ביתר שאת, 'מתא דירושלים' תקשה כלפ
מפני מה לא נאמר שאברהם שהיה 'תחילה לגרים' 

שיעמוד בראש גרי הצדק. אלא וודאי שאין זה הוא 
הכוונה כי אם לאותם גרי הצדק שנסתפחו ובאו 

אברהם אבינו ובניו אל ישראל אחר מתן תורה ולא 
 וכל אלו שבאו בברית ה' עד זמן מתן תורה.

 

 אין יתרו כשאר כל הגרים

אפס כי מדברי המהר"ל מפראג נראה שלא 
כהדברים המתבארים עד כה, כי הנה אלו דבריו 

 :בספרו 'גור אריה' )בראשית מו י(

דאם כן יהיו יוצאי מצרים  ,ואין להקשות"
 רוביהם, דהא קבלו עליהם את התורהמותרים בק

ולא נולדו בחיוב, ויהיו מותרים בקרוביהם, אין זה 
דהא כפה עליהם הר  קשיא, דהם הוכרחו לקבל,

כגיגית כדלקמן )רש"י שמות יט יז(, ולא אמרינן בזה 
דהוי כקטן שנולד. דודאי מי שנתגייר מעצמו, כגון 

הוי  ,גוי, כיון דלא היה צריך לגייר והוא מגייר עצמו
 ,בריה אחרת לגמרי, אבל ישראל שיצאו ממצרים

מוכרחים כיון שהיו מחויבים לקבל את התורה, והיו 
 ".אין זה כקטן שנולדלזה, 

להיפך מדברי המשך  כאןומלבד מה שמפורש 
חכמה, ולשיטתו לא קבלו בני ישראל בזמן מתן 
תורה את מעמד 'גר שנתגייר כקטן שנולד' הרי 
שלדבריו יש להבחין טובא ולחלק בין אותם שכפו 
עליהם הר כגיגית במתן תורה, וגרותם באה להם 

באו  על כרחם, לבין אלו שמרצונם ומעצמם
, ואם כן הדרה קושיה והצטרפו לכלל ישראל

לדוכתא, שהרי מעמדו של יתרו בעת מתן תורה 
כולם נכפה לפי שעל לא היה כמעמד כלל ישראל, 

קבלת התורה ואילו יתרו מעצמו בא והצטרף אל 
מה אכן לא  ומפניישראל, ונמצא הוא ככל הגרים, 
 הוא זה שיעמוד בראש גרי הצדק.

הקדים רפואה כשביאר אולם המהר"ל עצמו 
 את החילוק המצוי בין יתרו לבין שאר הגרים

 שם', וכך הביא בספר המצטרפים לכלל ישראל
 )יתרו תרע"ה(: 'משמואל

והנה כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה דקדק במה "
שכתוב חותן משה, הלוא אין קרבה לגוי וגר 
שנתגייר כקטן שנולד דמי, ומותר בקרובותיו 

פ"י דברי מהר"ל דיתרו לא הי' מדאורייתא. ותירץ ע
כמו גר דעלמא שנתבטל ממהותו הקדום להסתפח 

 ןכל אל ועאל ישראל, אבל יתרו הי' כמו רע לישר
 ".איננו כקטן שנולד

 'גבורות ה'מקורו מהאמור בספר 'ש כמדומהו
 (:פרק כ)

שלכך  ,אמרו במדרש .ותבאנה אל רעואל"
לאל, ועתה הוא  על שם שנעשה ריע 'רעואל'נקרא 

 מי בראש: יתרו או אנטונינוס?
 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב

  ?לעתיד לבואשיעמוד בראש הגרים לא יהיה זה  גר הצדק הראשון –יתרו מדוע 

 

 > >> >    'דהמשך בעמוד 
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התחלת הדביקות ליתרו אל הש"י, שהרי עכשיו התחיל שבא משה 
אל זרע יתרו ולכך קראו עכשיו רעואל. רצונו לומר כי יש ליתרו חבור 
והצטרפות לאל, לא כמו שאר גר המתגייר שהוא בטל אצל ישראל, 

מפני שהיה יתרו  ,ולא יקרא עליו שם ריע לאל, אבל זה היה ריע לאל
את בתו והיה תולה בגירותו זיווג משה  "השא משה רבינו עראוי שי
, ולפיכך אין לומר שהיה בטל אצל ישראל, כיון שכל כך היה "הרבינו ע

תולה בגירותו זיווג של משה שהוא עיקר ישראל ולפיכך נקרא ריע 
 ".לאל, כמו שני אוהבים שאין אחד בטל אצל אחר

משכך מיושב היטב קושית הרי שאין יתרו כשאר כל הגרים, ו
 יכולים להכליל את יתרולא היו בעל 'מתא דירושלים', שאכן 

גמרי ושונה לחלוק  יתרו הואלפי ש ,בראש גרי הצדק ולהעמידו
, כפי שהאיר המהר"ל את עיננומשאר כל הגרים במהותו ובעניינו 

 .ואין שייך לומר שהוא עומד בראשם

 

 יתרו נתקרב בדרך החקירה

כי הנה כבר בישוב קושיה זו, נראה לומר בדרך אפשר  היהעוד 
בדברים חוצבי רבינו כ"ק מרן אדמו"ר החידושי הרי"ם זיע"א הגיד 

כי התקרבותו של יתרו לאמונת הקב"ה מצוה לפרסם להבות אש ש
כל עבודות עבד הייתה בדרך החקירה והפילוסופיה, ורק לאחר ש

הקב"ה ועל ידי כך הוא שנכנס זרות שבעולם הוציא מכך את מעלת 
אולם האמת היא שאין רצון הקב"ה שיתקרבו  תחת כנפי השכינה,

בספר 'ליקוטי הרי"ם' את הרחבת הדברים אליו באופן זה )וראה 
ושמא מפני כן אין יתרו עומד בראש גרי  פרשת יתרו, ומשם תקחנו(.

 .להתקרב אל הקב"ה הצדק, להורות כי לא זו הדרך הראויה והנכונה

ואכן אצל אנטונינוס מצאנו כי קרבתו לעם ישראל בכלל ולרבינו 
 .הקדוש בפרט הייתה בעניין של אהבה גדולה שמתוכה נתקרב ובא

אמר רבי אבא: אחר (: "סנהדרין קב אאמרו )שוהשווה גם למה 
לירבעם בבגדו, ואמר לו: חזור בך, ואני ואתה ובן  ב"השתפשו הק

, ובספר 'ערוך "בן ישי בראש .בראשאמר לו, מי  .ישי נטייל בגן עדן
מי שהעומד בראש הוא לנר' על אתר פירש כי עניין 'מי בראש' היה 

ושמא אכן אהבתו היתירה של אנטונינוס  תשובה מאהבה.ששב ב
 הוא שבעטיה זכה לעמוד בראש גרי הצדק.

 

 גרי הצדק הם מאדום

 בהקדם ידיעה נפלאהביישוב קושיה זו עוד ייתכן לומר 
נשמעה ובאה מאת הרה"ק האמרי יוסף מספינקא וכפי שהביאה ש

 'חקל יצחק' )פרשת תולדות(: בספרובנו 

שמקובל מרבותינו שמעולם לא  ,"ושמעתי מאאמו"ר זצוק"ל
 כי הוא כולו ערלה ר"ל". ,נתגייר גר מישמעאל

ינו החיד"א רבשהביא הוא במה מקור הדברים  הנראה וכפי
 ערכת ג אות ט(: מבספרו 'מדבר קדמות' )

"גרים מאדום באים אך לא מישמעאל. ושמעתי מרב מקובל 
ולזה יש  ,ודמי לתקלא שגונבת מהקדושה ,זלה"ה כי אדום הוא בנגה

יה תלכן לי ,אבל ישמעאל מבחוץ ואינו גונב .דאם גונבת תחזיר ,גרים
 ".ע"כ שמעתי ,בחזרה

ות ' )פרשת תולדות, אות א ואחומת אנךלו עוד בספרו ' וראה
 .כתבו גורי האר"י ה( שהביא שכך

בראשית כח הקדוש )אור החיים מה שכתב רבינו האת ולך נא ראה 
 :ה(

ותמצא כי ממין האומות עד היום עודם מתקבצים ובאים גרים "
וחסים בצל הקודש אשר לא שמענו מימי קדם כי נתגייר גר כנעני 

 ".כשאר העמים וזה יגיד דברינו

אין גרי הצדק באים כי אם מאדום הרי שבנותן ו ותיהמאם כן, ו
 ,צדקהגרי אותם יעמוד בראש הוא זה ששדווקא אנטונינוס טעם 

אולם . וברש"י ד"ה אנטונינוס( אכן בא מאדום )ע"ז יא א,כיון שהוא 
ויחד  סוקפל הע םיתרו היה בנו של מדין בן אברהם )תוספות השל

 ומה לו ולגרי הצדק הבאים מאדום. יתרו(

בסיום דברינו יצוין כי ההיסטוריה של כלל ישראל שזורה בגרי 
צדק רבים, כאשר מלבד יתרו שעליו הארכנו לדון במאמר זה, עדיין 
יש לדעת על גרים אחרים מדוע הם לא הוצבו בראש, וכגון רות 

 המואביה, ועוד חזון למועד בבירור עניין זה.

 

 שניהם באים לרב ורק אחד חוזר

 . )יח, טז( אלי בא דבר להם יהיה כי

 הראשונה בפעם כי, וי"ל .ביחיד" בא" ומסיים ברבים מתחיל וקשה
 הרב אלא בא לא השניה בפעם אבל, יהודים שני הרב אל להתדיין באים

 השני דין הבעל, זכאי שיצא זה, אחד דין בעל רק תורה הדין את שפסק
  ... בא לא כבר שהפסיד

 

 'שונאי בצע' בכסף יכולים למצוא גם

 . )יח, כא( בצע שונאי אמת אנשי

 רבי יוסף חיים הגה"ק היה — בצע לשונאי אמת אנשי הכתוב הסמיך
 שהם עד הבצע בעז־ הכל שעושיםם אד בני יש שהרי — אומרזצ"ל  זוננפלד

 .כסף בצע בעד בצע׳ ׳שונאי גם

 

 צריך הדיין להכיר את הגמ' והשולחן ערוך... 

 )יח, כב(.  ושפטו את העם בכל עת

שנכנס פעם לביתו של רב אחד, רבי מנשה מאויליא מסופר על הגאון 
 ו פוסק יחיד דין תורה, שעל פי דין צריך בית דין של שלושה.ומצאוה

שאל אותו ר' מנשה: וכי אינך יודע משנה מפורשת "אל תהי דן יחידי 
 )אבות ד, ח( שאין דן יחידי אלא אחד?

 ביחד הם שלושה". –ענהו הרב ביהירות: "אני, הגמרא, והשולחן ערוך 

)סנהדרין כג.( "נקיי החזירו ר' מנשה: אם כן, שוב שכחת מאמר חז"ל 
הדעת בירושלים לא היו יושבים בדין אלא אם כן יודעים מי יושב עמהם" 

 מכאן רמז לו שצריכים לדעת את הגמרא והשולחן ערוך.

 

 מצוה אחת נשארה להם ורצונך ליטלה מהם?

 יב(.-)כ, ח כבד את אביך ואת אמך וגו' 

ים, ובפיו רבה של ירושל רבי שמואל סלנטיהודי אחד בא אל הגאון 
שאלה: בניו נסעו למדינת הים, ופרקו שם עול מצוות, מחללים שבתות 
ואוכלים נבילות וטריפות, והנה הם שולחים לו כסף לתמוך בו, האם כספם 

 מותר?

השיב לו הגרש"ס: לפי דבריך רק מצוה אחת בלבד נשארה בידם מצות 
 "כיבוד אב", האם גם אותה ברצונך ליטול מהם?

 

 גנוב' ל'לא תחמוד'...מה בין 'לא ת

 יג(.-)כ, יב וגו' לא תחמוד לא תגנוב

כף של כסף טהור בעת שהתארח  ,כשתפסו פעם גנב שגנב בבית הרב
 שם. 

שאל אותו הרב הייתכן, הלא אתה שומר תורה ומצוות, ואיך אתה עובר 
 על המצוה הכתובה בפירוש בעשרת הדברות?

בור על "לא תחמוד" ובכן ענהו הגנב: ואם לא אגנוב הרי בין כה וכה אע
 מה ההבדל )עפ"ל(...
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 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 
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