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 ואען ואומר:

 לכבוד הרב הגאון שליט"א

רב תודות על דבריך הנפלאים והערותיך המחכימות, ולא אכחיד כמה שנתפעלתי לראות 
למדנים  שם  לומדים  כידוע  אשר  מדרשו,  בית  ומעלת  מעלתו,  כת"ר  מדברי 

על  ,מופלגים והארותיהם  הערותיהם  ששלחו   אלו  לכל  בזה  אכיר  וכן  ההבנה.  ובעומק 
 הענינים שנתבררו בגליון זה, ובל"נ אשתדל להתייחס אליהם בכל הכבוד הראוי.

המכילתא   ז"ל  לקושיותיך:  יתרו  ובאשר  פ'  ט(]בפרשתינו  וכי :  [)כ,  תעבוד,  ימים  "ששת 
ד"א  עשויה.  מלאכתך  כאילו  שבות  אלא  ימים,  בששת  מלאכתו  לעשות  לאדם  לו  אפשר 

על מלאכה האסורה בשבת.  לחשוב. ומשמע מזה דיש איסור אפי' שבות ממחשבת עבודה"
שלום'[. 'בית  בביהמ"ד  הלכה'  'דבר  כולל  ראש  שליט"א,  גוטפרוינד  גרשון  ר'  הרה"ג  ידידי  לזה  ולכאורה   ]העירני 

 "דבור אסור הרהור מותר". )שבת קנ, א(תמוה, דהא קיי"ל 

וז"ל: "אסור   )אגרת התשובה, דרש ב אות לה(, אולם יש ליישב בפשיטות עפמ"ש רבינו יונה  
לאדם שיהא לבו טרוד בעסקיו בשבת. אע"פ שאמרו חכמים הרהור מותר, אם יש לו 
מתוך ההרהור טרדת הלב או נדנוד דאגה אסור, שנא' ועשית כל מלאכתך, ואמרו 
במכילתא: 'שתהא כל מלאכתך כאילו היא עשויה, שלא תהרהר עליה', וכן אומרים 

בתפלה: 'מנוחת שלום וכו' מנוחה שלימה שאתה רוצה בה', 

 
 

 

 )יח, ה( ויבא יתרו וגו' אל משה אל המדבר

בשבחו של יתרו הכתוב מדבר, "  וברש"י:
שהיה יושב בכבודו של עולם, ונדבו לבו 
לשמוע  תהו,  מקום  המדבר  אל  לצאת 

 דברי תורה".

)ראש הגאון רבי משה ראבינאוויטץ זצ"ל  

שמעון(  תפארת  ביהמ"ד  ורב  התורה  קרן  מתיבתא 

הק'  האוה"ח  דברי  ע"פ  מפרש  היה  
כהן  יתרו  "וישמע  עה"פ  בריש הפרשה, 
כהן  שהי'  הפסוק  הזכיר  למה  מדין", 
מעשיו  לגר  להזכיר  אסור  הרי  מדין, 

ב"מ   בגמ'  כדאיתא  ב(.הראשונים   )נח, 
של  מעלתו  לומר  בא   שהכתוב  ומתרץ 
יתרו, שעם היותו ראש הכומרים במדין, 
עם  דוקא  להתחתן  השררה  אנשי  ודרך 

מפורסמים,   נמנע   -אנשים  לא  מ"מ 
שטרם  בעת  למשה,  בתו  את  לחתן 
נתפרסם שמו, כי עמד על אמתת הענין, 
כתבה  לכן  האלהים.  מכל  ה'  גדול  כי 

" אלו:  תוארים  עליו  מדין  התורה   –כהן 
 ".חתן משה

על  לוותר  שכדאי  הבין,  שיתרו  נמצא, 
כל כבודו הרם, כי לא ישוה לעומת חיים 
היתה  וזו  ומצות.  תורה  של  המתוקים 
אל המדבר, להכניס  "נדבת לבו" לצאת 

 עצמו תחת כנפי השכינה.

 

 )יח, יא(כי בדבר אשר זדו עליהם 

פירש"י: אשר זדו, "אשר הרשיעו". אבל 
תרגם:   חשיבו"באונקלוס  ומבאר "די   .

זצלה"ה הגרי"ז  שפעם   מרן  מעשה  ע"פ 
מוואלוזין  איצל  להג"ר  רוסי  שר  שאל 
אומרים  שאתם  האי  "מאי  זצלה"ה: 

כל   ד'  את  גבר  גוים  'הללו  כי   עלינווגו', 
וכי משום שגבר   -חסדו'  

 המשך בעמוד שני
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 המשך בעמוד שני

  שאלה

לכבוד מערכת "תפארת הפרשה" שע"י "מכון תפארת ליקוואוד", ולעומד בראשה הרב 
 אהרן היינעמאנן שליט"א,

 

 אחדשה"ט בכל הכבוד הראוי.

בשבתו,  שבת  מדי  היו"ל  החשוב  בגליונך  אור  הרואה  תורתך  תפארת  ללמוד  לי  הוא  לתענוג 
 בפרט שאין נפוץ גליון כזה.

הנה בגליון פרשת בא הביא מעכ"ת דרשת המכילתא "לא יעשה נכרי מלאכתך", וכתבת דמשמע 
מהמכילתא דאיסור אמירה לעכו"ם הוי דאורייתא, ושוב הבאת דהרמב"ן והגר"א כתבו דדרשת 
דאף  גמורה,  דרשא  דהוי  המכילתא  דברי  הקים  ומעכ"ת  בעלמא.  אסמכתא  רק  הוא  המכילתא 
פועלים  הרבה  עם  גדול  עסק  של  באופן  אבל  שבות,  משום  אלא  אינו  לעכו"ם  אמירה  דקיי"ל 

 גויים, דהוי "מצב" של מלאכה, אז הוי איסור מן התורה.

ותמוה לי, איך מלאו לבו של כת"ר לחלוק על הרמב"ן והגר"א שכתבו שאינו אלא אסמכתא. גם 
מה שיסדת שכשנכרים עובדים עבורו הוי מצב של מלאכה נראה דקשה לומר כן, דהרי הוא אינו 

 עוסק בסחורה כלל, ושבת מכל מלאכה האסורה בשבת, א"כ מה איסור יש בזה.

 בהוקרה,       

 בית מדרש גבוה  –אברך מבית מדרש ד'פרינסטאן'  



ובברהמ"ז אומרים: 'שלא תהא 
צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתינו'" 

 ל רבינו יונה.“עכ

חזינן, דלמד רבינו יונה דאע"ג 
מחשבות של מותר, אבל    הרהור ד 

ם   י ק ס ב ע ל ה ת  א ת  ו ד ר ו ט ה
ומפריעים את מנוחת השבת ה"ז 
אסור מן התורה, דבעינן שיהא 
 , ה י ו ש ע ך  ת כ א ל מ ל  כ ו  ל י א כ
 ומשמע מיניה דהוי דרשא גמורה.

דלדעת  פשוט,  נראה  ולפי"ז 
פועלים  ששוכר  מי  המכילתא 
במפעל  אצלו  שיעבדו  נכרים 
הוא  בודאי  המוני,  באופן  בשבת 
עסקיו  על  במחשבותיו  טרוד 
צווי  על  ועובר  השבת,  יום  בעצם 
מלאכתך  כאילו  'שבות  התורה 
ממחשבת  ו'שבות  עשויה', 
בין  החילוק  זהו  דהרי  עבודה'. 

ד למחשבה,  היינו   הרהורהרהור 
אינו  דאז  בלבו  ההרהור  שנופל 
אבל  ממנו,  דעתו  להסיח  מחוייב 

בעסקיו   שקוע במחשבותיולהיות  
זה אסור, ובכה"ג הרי גורם לעצמו 
מחשבות של מלאכה בשבת, ואין 

 לך טרוד במחשבתו גדול מזה.

שנטיתי  טענתך  לעצם  ובנוגע 
שכתבו  הראשונים  מדברי 
דהמכילתא לא הוי אלא אסמכתא. 
שנקטו  ראשונים  כמה  מצינו  הנה 
לומר  ונוטים  גמורה  דרשא  דהוא 

בסמ"ג   ע'  מה"ת,  עה(,דאסור   )ל"ת 
דש(,וביראים   מהר"ח   )סי'  ובשו"ת 

זרוע   ל(.אור  באתי   )סי'  לא  ואני 
שכל  ובפרט  ההרים,  בין  להכריע 
הפוסקים נקטו להלכה דאינו אלא 
שבות, אלא ליישב דברי המכילתא 

בא( לענ"ד,   )פ'  כפי הנראה  נכון  על 
המכילתא  של  המשמעות  וכפי 

 בפרשתינו.

 בכבוד רב,  

אהרן  
 היינעמאנן

על   לכן  ישראל,  על  להללו?!"   הגוייםחסדו 
אין  היהודים  אנו  "הלא  מיד:  איצל  ר'  ענהו 
בפטרבורג  השלטון  אנשי  מזימות  יודעים 
עצתכם.  מפיר  הקב"ה  ואיך  לישראל,  להרע 
ה'  חסדי  היטב  יודעים  הגויים,  אתם,  אמנם 
להרע  לכם  נותן  אינו  הוא  ואיך  ישראל,  על 

 לנו, לכן עליכם להללו ולשבחו"!

בגמ'   איתא  קה(והנה  היו   )סנהדרין  "שלשה 
אצל  והנה  ויתרו".  באותה עצה, בלעם, איוב 
למעשה  רעה  מחשבה  מצרף  הקב"ה  אוה"ע 

(, וא"כ המצריים קיבלו עונש )ירושלמי פאה א, א
שחשבו  מה  על  גם  מדה  כנגד  מדה  ומכות 
להרע לישראל, אף אם לא יצא לפועל, אלא  
כח  שיכירו  בכדי  מזה  ידעו  לא  ישראל  שעם 
כל  שידע  יתרו  אולם  בזה.  ד'  גבורת 
ה'  השגחת  ראה  שפיר  הרעות,  מחשבותם 

" אמר:  ולכן  ידעתיבזה,  בדבר   עתה  כי  וגו', 
 עליהם". - חשבו -אשר זדו 

 

 )יט, ה( ועתה אם שמוע תשמעו וגו' 

לכם  יערב  עליכם,  תקבלו  עתה  אם  וברש"י: 
 מכאן ואילך, "שכל התחלות קשות". 

שכל  כך,  להיות  צריך  מדוע  להתבונן  יש 
התחלה בעבודת ה' תהא קשה? ולמה אח"כ 

 אינו קשה?

המשגיח   מרן  יחזקאל ומבאר  רבי  הגה"צ 
זצלה"ה   קכו(,לווינשטיין  עמ'  ח"ה  יחזקאל   )אור 

דתחילה  השי"ת  בעבודת  הוא  גדול  דכלל 
ואח"כ  עצמית,  פעולה  לעשות  האדם  צריך 
הפעולה  והנה  השמים.  מן  לו  עוזרים 
עצמית  עבודה  שהיא  מכיון  הזו,  הראשונה 
בלי סייעתא דשמיא מיוחדת, לכן היא קשה. 
דשמיא  סייעתא  לו  נותנים  אח"כ  אבל 

 להתגבר על כל הנסיונות הקשים.

 

תחמוד ושורו   לא  ואמתו  ועבדו  רעך  אשת 
 )כ, יד(וחמורו, וכל אשר לרעך 

הכתוב  פירט  שכבר  אחר  צ"ב,  לכאורה 
אשר  "וכל  בא להוסיף  נכסיו, מה  וכל  אשתו 

 לרעך". 

זצלה"הומסביר   ידועה הרבי מקאצק  , דהנה 
קושיית האבן עזרא, דמה שייך לצוות על לא 
זה,  דבר  חומד  לבו  במציאות  דאם  תחמוד, 
אלא  מלבו.  החמדה  להוציא  יתכן  איך 
בלבו  עולה  שהאדם  מה  שכל  היא  דהאמת 
לחמוד מה שיש לחבירו הוא משום שחושב 
לו  טוב  ולכן  טובים,  דברים  יש  שלחבירו 
עסק  או  נאה  בית  לו  יש  אם  כמו  בחיים, 

טוב, וגם הוא מתחשק לעצמו שיהיה   ]ביזנעס[
 כן.  

שבאמת  יראה,  היטב  ויסתכל  ילך  אם  אבל 
או  לשכינו  שיש  הטובים  הדברים  כל  עם 

"פעקעל"   גם  לו  יש  אחרת   ]חבילה[לחבירו, 
טוב   כ"כ  לו  הולך  תמיד[.שאינו  ישמרנו   ]ה' 

בכל  ויסתכל היטב  יתבונן  והכלל הוא: שאם 
להיות  כ"כ  לו  יתחשק  לא  כבר  ה"חבילה", 

 במקומו של חבירו....

לזה אמר הכתוב: "לא תחמוד אשת רעך וגו', 
", פירוש: שמא תשאל ותאמר וכל אשר לרעך

היא:   – התשובה  אחמוד"?  שלא  יתכן  "איך 
לרעך"   אשר  כל   –"וכל  על  היטב  תסתכל 

 התמונה, וכבר לא יהיה קשה...

 

כל   מלא  וגו',  קדוש  קדוש   הארץבהפטרה: 
 )ישעיה ו, ג(כבודו 

זצ"למבאר   שוואב  שמעון  רבי  )בספרו   הגאון 

תפלה(,   אף עיון  שעל  לומר,  בא  דהכתוב 
הכבוד  גודל  מתארים  שם  לעיל  שהפסוקים 
בשמים  והשרפים  המלאכים  שמכבדים 
מה  וא"כ  וקדושתם,  מעלתם  כפי  להקב"ה, 

יושבי   השפלים,  לברואי מטה  יש  , הארץכח 
כן,  אינו  האמת  אך  לה'.  כבוד  ליתן 
כל  וא"כ  הבחירה,  כח  להם  אין  דהמלאכים 
הם  הרי  לה',  נותנים  שהם  הגדול  הכבוד 
מוכרחים לעשות כן. אבל האדם שהוא בעל 
אם  ולכן  רע,  או  בטוב  לבחור  ובידו  בחירה, 
רצון  לעשות  עצמו   על  יתגבר  זאת  בכל 
השי"ת, הרי הוא מכבד את בוראו יותר מכל 

  כבודו". הארץצבא השמים, וזהו: "מלא כל 


