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 לפרשהפנינים 
 
וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל "

אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו כי 
  )יח, א(       "הוציא ד' את ישראל ממצרים

וכי יתרו לבדו שמע, הרי מקרא  –וישמע יתרו 
אלא יש  –מלא הוא: "שמעו עמים ירגזון"? 

שומע ונפסד ויש שומע ונשכר. העמים שמעו 
כדי להיפטר מן הפחד,  וברחו מהשם יתברך

  )ר' מ' מ' מקוצק(  אבל יתרו שמע ובא והתקרב. 

  
מה שמועה שמע ובא? קריעת  – וישמע יתרו

למה  –ים סוף ומלחמהת עמלק (רש"י). פירשו 
בא וכיתת רגליו המדברה. אם ביקש להיות גר 
צדק, יכול הי'ה להתגייר בביתו? מתרץ רש"י: 

משני שמע קריעת יום סוף ומלחמת עמלק, 
אלה למד כי מה שבא לאדם בלא יגיעה אינו 
מתקיים. כי לאחר שראו כל כך הרבה ניסים 
על הים וגם הגיעו להשגות גדולות "ראתה 
פשחה על הים מה שלא ראו נביאים", בכל 

 –זאת, ויסע משה את ישראל מים סוף" 
הסיעמן בעל כורחם, בראשם ורובם היו 

 –שקועים בביזת הים. וגם מלחמת עמלק 
תוצאת נפילתם, שנפלו בספיקות "היש ד' 
בקרבו אם אין". וגם בתוך המלחמה, בשעת 
הסכנה, ראו בעליל כי אם מתכוונים הם כלפי 
מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים 

"וכאשר  –הם מתגברים, ובכל זאת מיד נפילה 
יניח ידו וגבר עמלק". מכל זה נוכח יתרו 

יעה אין שמדריגות השגות הנרכשות בלא יג
  להן קיום. לא יגתע ומצאת תאמין, על כן בא.

  )שארית מנחם(                                                    
  

מה שמועה שמע ובא? קריעת  – וישמע יתרו
ים סוף ומלחמת עמלק (רש"י). אי אפשר 
לחיות על ניסים בלבד, כמו שאמרו חז"ל: 
כמה גרוע אם זה שנשתנו לו סדרי בראשית 

סמכינן אניסא (פסחים סד). (שבת נג), ולא 
וצריך האדם לעמול ולעבוד כדי שיתקיים, 

אפשר להחזיק מעמד, -ובלי ניסים שוב אי
ובפרט לא עם ישראל. לכן, כשקרו כאן שני 

ניסים, ומלחמת  –הדברים: קריעת ים סוף 
  פעולה עצמית, שמע ובא.–עמלק 

  הרב א' ז' רבינר, בםש ר' שמשון רפאל הירש(       
  

יתרו.. את כל אשר עשה אלקים  וישמע
יש  – למשה.. כי הוציא ד' את ישראל ממצרים

אלקים, ולגבי  –לדקדק למה לגבי משה כתוב 
ושי לומר הנה מובא  –יציאת מצרים כתוב ד'? 

בחז"ל, כי סירובו של משה ללכת אל פרעה 
עשה רושם, וניטלה הכהונה ממנו וניתנה 

"אחר לאהרן. והנה בילקוט שמעוני על הפסוק 
שילוחי'ה" מביא: לאחר שנפטרה הימנו בגט. 

לפי זה יש לומר, כי שיעור הפסוק כך הוא: 
אשר עשה אלקים למשה, וישמע יתרו.. את כל 

היינו: מידת הדין, שלקח ממנו הכהונה, אם כן 
"ויקח את  –מותר לו להחזיר גרושתו, לפיכך 

צפורה אשת משה אחר שילוחי'ה", כי עד 
  הי'ה אסור בה.עכשיו הי'ה הכהן ו

  )רבי ר' השיל(                                                     

  
וישמע יתרו.. את כל אשר עשה אלקים 

 –למשה.. כי הוציא ד' את ישראל ממצרים 
משה לחוד וישראל לחוד. משה ציפה לגאולה 
אחרת מזו שציפו לה ישראל. כי מדריגות 
שונות הן בתפיסת מהות הגאולה. יש רואים 

  בה יציאה "משיעבדו לגאולה"
בודה גופנית אצל האומות, ויש מעמיקים מע 

התופסים את היציאה "מעבדות לחירות". 
כיציאה משיעבוד רוחני לקבלת עול מלכות ד'. 
יחידי סגולה דוגמת משה רבינו רואים בגאוהל 
את היציאה "מאפילה לאור גדול", האור 
האלוקי, שיפזר את החשיכה הגדולה האופפת 

  אותנו. זוהי מהדריגה העליונה. 
  (רבי אלימלך מליזנסק)

  
ויאמר אל משה אני חתנך יתרו בא אליך "

  )יח, ו(                  "ואשתך ושני בני'ה עמה
אם אין אתה יוצא  – אני חתנך יתרו בא אליך

בגיני צא בגין אשתך ואם אין אתה יוצא בגין 
אשתך צא בגין שני בני'ה (רש"י). לכאורה קשה 

כשפוטו?  למה לרש"י לפרש כך, שמא הפירוש
ואמר הגאון ר' שאול מאמסרדם שהי' הקשה 
לרש"י, לעיל כתוב "ויבא יתרו חותן משה ובניו 
ואשתו", הקדים בניו לאשתו וכך הוא באמת 
הסדר הנכון כמו שכתב רש"י בפ' וישלח: עשו 
הקדים נשים לבנים אבל יעקב הקדים בנים 
לנשים, שהבנים חביבין על הצדיקים יותר מן 

ן, למה הקדים כאן האשה הנשים. ואם כ
לבנים באמרו אשתך ושני בניך? לכך פירש"י, 
שכך אמר לו: אם אין אתה יוצא בגיני שאיני 
חביב עליך צא בגין אשתך, החביבה עליך יותר. 

אתה יוצא, צא בגין בניך - ואם גם בגינה אי
שהם חביבים עליך עוד יותר, שכך היא מידת 

  הנכון.הצדיקים. ולפי זה באים הדברים בסדר 
  )ליקוטי בשמים(            

  
ויצא משה לקאת חתנו וישתחו וישק לו "

וישאלו איש לרעהו לשלום ויבאו 
  )יח, ז(                                            "האהלה

כבוד גדול נתכבד  – ויצא משה לקראת חתנו
יתרו באותה שעה כיוון שיצא משה יצא אהרן 

כתוב מפורש: ויצא  (רש"י). וקשה הרי בתורה
משה לקראת חתנו, משה לבדו, ומנין למד 
רש"י כי גם אהרן יצא לקראתו? אלא ההסבר 
הוא: רש"י למד זאת ממה שנאמר "ויצא משה 
לקראת חותנו", ולא נאמר וילך משה, ככתוב 

(שמות ד', וכ) "ויאמר אל אהרן לך לקראת 
קרת משה". מכאן למד רש"י, שגם אהרן יצא ל

על הכתוב (בראשית טו, י) "ויצא יתרו. שכן 
יעקב מבאר שבע וילך חרנה" כותב רש"י 
"ויצא. לא הי'ה צריך לכתוב אלא וילך יעקב 
חרנה, ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד 
שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, ובזמן 
שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיוה, הוא 
הדרה, יצא משם פנה הודה, פנה זיוה, פנה 

, ומשום זה כתוב כאן: "ויצא משה", הדרה"
ללמדך שכיוון שיצא משה מן המחנה. פנה 
הודו זיוו והדרו. אולם תמוה, הרי נשאר הארן 
במחנה, ורש"י בעצמו בפרשת וארא (שמות ו, 
כו) כותב שמשה ואהרן שקולים כאחד, מכאן 

  מוכח שגם אהרן יצא יחד עם משה.
  )בשם הגר"א בילדותו(                

  
 – לו וישאלו איש לרעהו לשלום קישתחו וישו

  איני יודע מי השתחוה למי? כשהוא אומר
"איש לרעהו" מי הקרוי "איש" זה משה 
שנאמר "והאיש משה" (רש"י בשם מגילתא). 
אף כי גם יתרו נקרא "איש" ככתוב: "ויואל 
משה לשבת את האיש", אלא נראה שכוונת 
המכילתא לסוף הפסוק "והאיש משה עניו 

אד". וההוכחה היא אשר בודאי מרוב עניוות מ
  )כתב סופר(           הקדים משה והתחוה ליתרו.

  
ויאמר יתרו ברוך ד' אשר הציל אתכם "

מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את 
  )יח, י(              "       העם מתחת יד מצרים

ויאמר יתרו ברוך ד' אשר הציל אתכם מיד 
ריבוא  גנאי הוא למשה ולשישים – מצרים

ך ד' ורך, עד שבא יתרו אומר בורשלא אמרו ב
(סנהדרין צד.). וכלום שירת משה ובני ישראל 
על הים היו דברי שבח והודי'ה פחותים מדברי 
יתרו? אלא יתרו חידש דבר בהבעת הכרת 

לד'. בני ישראל אמרו שירה והודו לד' על  הטוב
הטוב והחסד שעשה עמהם, אבל יתרו בירך 

יל אתכם", על החסדים שגמל את ד' "אשר הצ
  עם אחרים. בזה הי'ה יתרו ראשון.

  )ר' שלמה מרדומסקאדמו"ר (                              
   

עתה ידעתי כי גדול ד' מכל האלקים כי "
  )יח, יא(   "                בדבר אשר זדו עליהם

יש לתמוה, הרי אין לך כפירה גדולה מזו, 
דולים הם, אלא שאומר שגם אלקים אחרים ג

כן הוא מאמין שיש - שד' גדול מכולם, אם
אלקים מבלעדי ד'. ויתכן לומר, שהפשט 

י כי גדול ד', כלומר, תעבפסוק הוא כך: עתה יד
הוא לבדו, ומנין לי הידיעה הזאת? "מכל 
האלקים". עבדתי לכולם ונוכחתי שכולם הבל 

  )אלשיך(                  וריק, ורק ד' הוא האלקים.
  

  



 
הבעש"ט אמר,  – כי בדבר אשר זדו עליהם

אדם לפי פסק דינו עצמו. -שעונשו של בן
הכיצד, כשאחד רואה שהשני עושה מעשה 

ק הוא בלבו את העונש שהוא ראוי לו רע, פוס
לדעתו. בכך הוא מוציא פסק דין על עצמו, כי 
הוא שוכח שהוא עצמו איננו נקי מחטאים 

עליהם",  –כאלה. וזהו "כי בדבר אשר זדו 
  מה שזדו את העונש על אחרים יבוא עליהם.

  )פרדס יוסף(                                                           
    

וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר "
  )יח, כד(                                  "           אמר

מה טעם בחר ד' ליתרו כבוד זה של תופסת 
יכול לכבדו בדרך אחרת, פרשה, כלום לא 

דרך אשר לא יהא נראה כחסרון ידיעה 
נראה כי טעם הדבר הוא להראות  –לישראל? 

את בני ישראל, הדור ההוא וכל דור ודור, כי 
יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה. צא 
ולמד מהשכלת יתרו בעצמו ואופן סדר בני 
אדם אשר בחר, כי יש באומות מכירים 

והכוונה בזה, כי לא הדברים המיושבים. 
באה הבחירה בישראל לצד שיש בהם השכלה 
והכרה יותר מכל האומות, וזה לך האות: 
השכלת יתרו. הא למדת כי לא מרוב חכמת 
ישראל והשכלתם בחר ד' בהם אלא לחסד 

  )אור החיים(                 עליון ולאהבת האבות.
    

ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן "
על העם שרי אלפים שרי  אתם ראשים

  )יח, כה( "מאות שרי חמשים ושרי עשרת
לא די  – ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל

שמנהיגי האומה יהיו רק יראי אלקים 
הם להיות גם אנשי חיל. מחוננים  םיצריכ

בכשרון החכמה והמעשה, וגם לדעת את 
דרכי השונא ואת האמצעים איך להתגונן 

  )ספורנו(                                                    נגדו.

 
יתרו  – ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל

אמר לו "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל 
יראי אלקים", ומשה בחר רק אנשי חיל. 
ה"אבן עזרה" מעיר: כי הוא דבר ברור, ולא 
הזכיר יראי אלקים, כי הוא לבדו ידע לבב 

 ף על דברייאנוש". וה"חידושי הרי"ם" הוס
ה"אבן עזרא": שנים הם היודעים אם אדם 

  הוא ירא אלקים, הקב"ה ואשתו של האדם.
  )אוצר החסידות(

  
בחדש השלישי לצאת בני ישראל "

  "מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני
  )יט, א(                        

בראש חודש " – ביום הזה באו מדבר סיני
זמן (שבת פו). נפלא הדבר, שלא נאמר בתורה 

קבלת התורה. ואפילו לאחר הדרש, שבאו 
למדבר סיני בראש חודש סיוון, יש פלוגתא, 
אם מתן תורה הי'ה בו' או בז' בסיוון. הרי כל 
קיום העולם הי'ה תלוי בקבלת התורה על ידי 
בני ישראל, ויום נכבד כזה לא נרשם בתורה 
בדיוק. ואולי בא זה להורות, שהתורה היא 

  )אזנים לתורה(                       למעלה מן הזמן.
  

ום הזה? ימה ב מדבר סיני וביום הזה בא
שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום 
ניתנו (רש"י). שלא תאמר כי ניתנה התורה 
במדבר מלפני אלפיים שנה, ומתאימה היא 
לתנאי החיים והמוסר של אז. "ביום הזה" 

חוקי התורה ומסורה  –כאילו היום ניתנו 
 לנצחיים, והם מכוונים לכל המקומות ולכ

  העתים והזמנים.

  )מגנזו העתיק בשם אורח חיים(
  
או מדבר סיני ויחנו בים וידויסעו מרפי"

  )יט, ב( "במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר
כאיש אחד בלב  – ויחן שם ישראל נגד ההר

אחד (רש"י). "ויחן" לשון חן, שכל אחד 
ידי זה זכו  מישראל נשא חן בעיני חברו. על

לקבלת התורה אף שכל אדם דרכו לפי שורש 
נשמתו ישר בעיניו, מכל מקום מצא גם דרך 
חברו חן לפניו. על כן היו כאיש אחד בלב 

  )יצק מווארקה(אדמו"ר ר'                        אחד. 

 
כאיש אחד בלב אחד  – ויחן שם ישראל

(רש"י). השונמית אמרה על אלישע (מ"ב ד, 
אלקים קדוש הוא עובר עלינו תמיד.  ט) איש

שלא ראתה  –ובגמרא (ברכות י') מנא ידעה? 
זבוב עובר על שולחנו. אבל מה ראי'ה היא זו 

אלא, זבוב ראש תיבות:  –שאיש קדוש הוא? 
כה. שונמית ראתה, שכל בזה וכה בה ז

המסובים על שולחנו היו באחדות, והבינה 
שאיש קדוש הוא, המשרה שלום ואחדות 

  )אדמו"ר ר' אברהם מסטרטין(                     ל.בכ

  
אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים "

ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא 
  )יט, ד(                                   " אתכם אלי

השם נשר  – ואשא אתכם על כנפי נשרים
נקרא על שם טבעו, באשר נוצותיו נושרות 

דשות לזמן והוא חוזר ומתחדש בנוצות ח
ם. הוא שנאמר (תהלים קג, ה) תתחדש יומס

כנשר נעוריכי. ומפרש רש"י: כנשר הזה 
שמחדש כנפיים ונוצה משנה לשנה. כוח מעין 
זה נתן הקב"ה לישראל, שהם נקראים 
מהלכים, שאינם עומדים במדריגה אחת. 
כשהם בגדלות המוחין ובאה להם איזו 
קטנות, יש להם הכוח לשוב והלתרחט מיד 
ולהתחדש לבקרים, כעין מעשה הנשר. וזהו: 

  "ואשא אתכם על כנפי נשרים.
  )ר' לוי יצחק מברדיצ'ב(   

 
כנשר הנושא  – ואשא אתכם על כנפי נשרים

את גוזליו על כנפיו (רש"י). בכמה מקומות 
נמשלו ישראל ליונה. וכאן בשעת קבלת 
התורה רמז הקב"ה לישראל למה שאמר ר' 

ין כך ובין כך אתם מאיר (קידושין לו) ב
קרוים בנים, שנאמר "והי'ה במקום אשר 
יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל 

י נחי". והנה לנשר יש כל ארבעת סימ
הטומאה של עופות טמאים, ומרמז כאן 
הכתוב שגם אם יהיו להם כל סימני טומאה 
כנשר, מכל מקום: "ואביא אתכם אלי". כי 

   נים למקום.בכל זאת חביבים עלי שנקראו ב
  )חתם סופר(                                        

 
כנשר הנושא  – ואשא אתכם על כנפי נשרים

גוזליו על כנפיו וכו', ואומר מוטב יכנס החץ 
בי (רש"י). כידוע הי'ה בשעת קריעת הים 
קיטרוג גדול מפי שר של מצרים על ישראל. 

ה טען שר של מצרים: "הללו עובדי עבודה זר
והללו עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אלו 
מאלו?" ומה באמת התשובה על כך? אלא 
הקב"ה אמר: מוטב יכנס החץ בי, היינו, 
מוטב שתהי'ה קושיא עלי, ובלבד שלא יבולע 

  )חידושי הרי"ם(                                 לישראל.
  

ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר "
את דברי העם אל  ד' נעשה וישב משה

  )יט, ח(                                                 " ד'

כל אחד מישראל אין  – ויענו כל העם יחדו
כל מצוות בתורה, כי יש  יםיביכולתו לק

מצוות שניתנו רק לכהנים, ללויים, למלך, 
לכוהן גדול, למי שיש לו שדה, בית וכדומה. 
ולכן "ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר 

נעשה", רק כלל ישראל בשלימותו דבר ד' 
 לאיכול לקרוא "כל אשר דבר ד' נעשה", אבל 

  )הגאון ר' מאיר שמחה מדווינסק(        כל יחיד. 
  
ויאמר ד' אל משה הנה אנכי בא אליך "

בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך 
ו לעולם ויגד משה את ניוגם בך יאמ

  יט, ט)(    דברי העם אל ד'"                       
מה ענין עב הענן ל"ישמע העם"? העניין הוא: 
כי החושים מפריעים זה לזה, אחד מעכב 
פעולתו של חבירו, חוש הראיי'ה, למשל, 
מעכב התרכזותו המלאה של חוש השמיעה 
וכיוצא באלה. לכן "הנה אנכי בא אליך בעב 
הענין", שלא תראה כלום ותהי'ה כולך 

  )דראדמו"ר ר' חנוך מאלכסנ(            שמיעה.     
   

ויאמר ד' אל משה לך אל העם "
   "וקדשתם היום ומחר וכבדו שמלתם
  )יט, י(                                

לימדה תורה שלא יהא אדם זהיר בחיצוניות 
בלבד, כגון: כיבוס ורחיצה ולבישת לבנים, 

- כפיים וברות-ויזניח את הפנימיות: נקיות
לב. אלא, לעולם יהא תוכו כברו. נקי וטהור 
מבפנים ומבחוץ, ולא עוד אלא שיקדים את 
הקדושה והטהרה לכיבוס ולרחיצה 

ך החיצונית. "וקדשתם היום ומחר" ואחר כ
  )אלשיך(                             "וכבסו שמלותם".

  
והגבלת את העם סביב לאמר השמרו "

לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר 
  יט, יב)(     מות יומת"                                

מפרשי התורה מתקשים  – והגבלת את העם
בפירוש הפסוק הזה. פעם נאמר, הגבל את 

את ההר ופעם הגבלת את העם, והרי באמת 
ההר הגבילו ולא את העם. אלא עניין 
מסתורי הלכותי יש כאן, והיינו, הכבוד 

, האלקי הי'ה עד מקום עמידתן של ישראל
נגד ההר. נמצא כי הם שעמדו מסביב להר 
היו המגבילים והם היו כמות מחיצות 
למקום הכבוד. וההר הי'ה כמו קודש 
הקדשים, וישראל היו שם כעין מחיצת 

שכן לאלקות. ולכן נשארה הכבוד, כמו המ
י בתוכם תנקדושתם לעול, כמו שכתוב ושכ

(שמות כה), גם היכל ד' היכל ד' המה (ירמיה 
שכינה עמהן, כמו קרשי  –ז). ולכן, גלו לבבל 

המשכן שקדושתם קדושת עולם. אולם ההר 
קדושתו לשעה, כמו כל מקום שעמד עליו 

היובל  ךהמשכן, לכן ההר הותר תיכף במשו
  בקר, שלא נתקדש אלא לשעה.לצאן ול

  )משך חכמה(   
  
ויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה "

  )יט, יט(          "ים יעננו בקולקידבר והאל
כלומר, אף שקול השופר הולך וחזר מאד, 
בכל זאת "משה ידבר", כדרכו, בקולו שלו. 
כי קול השופר לא הפריע, כביכול, להקב"ה 

יעננו בקול" "והאלקים  –לשמוע, אבל 
 –ואומרים חז"ל (ברכות מח) "מאי בקול? 

בקולו של משה". השם יתברך השיב למשה 
בקול שהי'ה מתאים למשה. שלא יפריענו 

  )ר' יצחק מוולוז'ין(     קול השופר.                   

 
מה משמעו של לשון עתיד כאן? משה דיבר 
והאלקים ענה, הי'ה לו לכתוב. אלא: חז"ל 



 

  

בת פז) "יום אחד הוסיף משה אמרו (ש
מדעתו", והשם יתברך הסכים עמו. ומנין? 
שהרי השכינה נתגלתה על ההר בזמן שקבע 
משה. בכך הוכיח משה כוחה של תורה בעל 
פה, שכל מה שמתקנים חכמים הוא כעין 
דאורייתא. קול השופר וגילוי השכינה אישרו 
זאת. וזהו "ויהי קול השופר", שנשמע ביום 

"הולך וחזק  -מו שקבע משה  השלישי כ
מאד", מחזק לעולם את ההנחה היסודית, כי 

לים את מגדולי הדור, המס –"משה ידבר" 
ידברו  –"משה שפיר קאמרת"  –משה 

וילמדו את תורתם לעם, יתקנו תקנות, יעשו 
סייגים, יגזרו גזירות, "והאלקים יעננו בקול" 

הקב"ה יסכים להם, בדבריהם יהי'ה הד'  –
  )הדרש והעיון(                       הקב"ה. קולו של

  
רד ועלית אתה - ויאמר אליו ד' לך"

ן עמך והכהנים ועם אל יהרסו רואה
  )כדיט, (             "בם- לעלת אל ד' פן יפרץ

אין קו ישיר בעלי'ה, אלא  – לך רד ועלית
עליות וירידות, ירידות ועליות. ובמקום 
שבעל תשובה עומד אין צדיק גמור יכול 

    ועלית.  –ו הדרך: לך רד לעמוד, ז
  )לפי ר' משה חפץ(                      

  
וידבר אלקים את כל הדברים האלה "

  )כ, א(                    "לאמר
בפסוק זה יש ז' תיבות, וכן בפסוק "בראשית 
ברא אלקים את השמים ואת הארץ". כן 
"יהא שמי'ה רבא מברך לעלם ולעלמי 
עלמיא". לומר, שכל העונה יהא שמיה רבא 

כוחו כאילו נעשה שותף להקב"ה בכל 
במעשה בראשית של שבעת הימים, וכאילו 

  )רזאפענח (קיבל הדברות מפיו יתברך.            

  
כל התורה כולה ניתנה רק כדי שכל העולם 

  ידע כי אנכי ד' אלקיך.   
  )אדמו"ר ר' אלימלך מליזנסק(                      

  
אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ "

  )כ, ב(                       "רים מבית עבדיםמצ
דרש ר' שמלאי תרי"ג מצוות נאמרו  –אנכי 

ה מסיני. אמר רב המנונא: מאי קרא? שמל
דכתיב (ברכה לג, ד) תורה צוה לנו משה. 
תורה בגימטריא תרי"א, אנכי ולא יהי'ה לך 
מפי הגבורה שמענום (מכות כד). רבי אומרים 
לפ הגמרא הזאת, שרק אנכי ולא יהי'ה 

הגבורה. אבל הרמב"ם אומר שכל  שמענו מפי
עשרת הדברות שמעו מפי ד' ודברי חז"ל 
הנ"ל כך ביאורם: מצוות התורה נקראות 
מצוות שמעיות, היינו: שלא היינו יודעים 
אותן לולא שמענון מפי ד', אבל שתי המצוות 

לא הוצרך להשמיענו,  –אני ולא יהי'ה לך  –
 כי על ידי גבורותיו ומופתיו שהראה במצרים

שמענו, ראינו ונוכחנו לדעת שאין זולתן. וזה 
אנו  –המובן: "מפי הגבורה שמענום" 

מבינים אותם על ידי גבורתיו, שהראה שהוא 
  )צבי ישראל(                    ד' ואין זולתו.           

  
ראש דברך אמת ולעולם כל  –אנכי ד' אלקיך 

משפט צדקך (תהלים קיט). והנה האות 
אנכי  –"א"  הראשונה מעשרת הדברות היא

ד' אלקיך". והאות הראשונה של המשנה היא 
מאימתי קורין את שמע", והאות  –"מ" 

"תנא  –הראשונה של הגמרא, היא "ת" 
היכא קאי". וביחד אותיות "אמת". וזה ראש 

אמת,   –של תורה שבכתב ושבעל פה  –דברך 
  שהם כל משפט צדקך.

לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי "
קנא פקד עון אבת על בנים  ד' אלקיך אל

  )כ, ה(       "על שלשים ועל רבעים לשנאי
השם יתברך  מחסיר  –פקד עון אבת על בנים 

ומקטין את עוון האבות האבות בגלל הבנים 
מלשון ולא נפקד ממנו איש). אם יש  –(פוקד 

להם בנים טובים מוחל הוא להם העוונות 
  בזכות הבנים. ברא מזכה אבא.
  ה)(הכתב והקבל 

  
  )כ, ח(         "זכור את יום השבת לקדשו"

זכור ושמור בדיברו אחד נאמרו (רש"י בשם 
הגמרא). יש המבדילים בין "זכור" ל"שמור". 
העני רוצה יותר ב"שמור", הוא עובד קשה 
כל השבוע וצריך לקצת מנוחה, אף לא יפסיד 
הרבה אם עסקיו ישבתו בשבת. ואילו "זכור" 

יגה לכבד את קשה לו לקיים, כי אין ידו מש
השבת ביין ובמאכלים טובים. העשיר, 

הוא מקיים על כל פרטיו,  להיפך, "זכור"
עדני שבת ובכל תענוגיו, אבל מבמרבה 

"שמור" קשה לו לקיים, לא נוח לו להפסיק 
את העבודה בעסקיו ובמפעליו ביום השבת, 
ההפסד הוא גדול, והוא מחפש תחבולות 

, שזכור לעקוף את ה"שמור". לכן אמרו חז"ל
אפשר -ושמור בדיבור אחד נאמרו, ואי

להבדיל ביניהם. העשיר צריך לקיים "שמור" 
  ולעזור לעני שיוכל לקיים "זכור". 

  (המגיד מדובנא)

 
בדברות  – זכור את יום השבת לקדשו

האחרונות נאמר "שמור". העניין לפי חז"ל 
(ע"ז ה) ר' יוסי אומר לא קיבלו ישראל את 

יהא מלאך המוות  התורה אלא כדי שלא
ז): אני -שולט בהן, שנאמר (תהלים פב, ו

 –אמרתי אלקים אתר ובני עליון כולכם 
אכן כאדם תמותון.  –חיבלתם מעשיכם 

נמצא שאילמלא חטא העגל, היו ישראל 
זוכים לחזור אחרי קבלת התורה למדריגתו 

י החטא, כבני עליון, נשל אדם הראשון שלפ
 –מיתה בלי מות. ומסקנת הגמרא: "מאי 

עניות", והיו זוכים לעשירות ומן המוכן, בלי 
כן, בדברות - לעבוד לחרוש ולזרוע. אם

הראשונות, שהיו לפני חטא העגל, הי'ה 
ההבדל בין שבת לימי חול רק ב"זכור", כי גם 
בימי חול לא עבדו ואין אפוא שינוי משבת 

ברות דירה על השבת. אבל במשלחול ב
רו להיות האחרונות, אחרי חטא העגל, שחז

עושים ועובדים בימי החול, אז ההבדל בין 
  שבת לחול הוא ב"שמור". 

  )הרב ברוך אבא רקובסקי(

 
זכרהו על היין  – זכור את יום השבת לקדשו

פסחים קו). דורשי רשומות מצאו רמז לכך: (
הנה בכל שיר השירים לא נמצא פסוק 
המתחיל ב"ואו", אלא "וחכך כיין הטוב" (ז, 

על ו' זמנים שבהם מקדשים על י), לרמז 
היין: שבת, פסח, שבועות, ראש השנה, 
סוכות ושמיני עצרת. וזה גם "ויין ישמח לבב 

  )בספרים(                                             אנוש". 
  
כי ששת ימים עשה ד' את השמים "

ואת הארץ את הים ואת כל אש בם וינח 
ביום השביעי על כן ברך ד' את יום 

  )כ, יא(                            "השבת ויקדשהו
אילמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן 
מיד נגאלים (שבת קיח). הנה בטור הלכות 
שבת מובא כי יש שתי שבתות, שבת זכרון 
למעשה בראשית, ושבת זכרון למתן תורה, 

"יום  –ויש גם שבת נוספת זו שבת שלעתיד 
שכולו שבת". וזה דבר הגמרא: אילו שמרו 

ושבת  שבת בראשית –ישראל שתי שבתות 
 –ת השלישית במתן תורה, אז היו זוכים לש

  )הגאון ר' יהושע מקוטנא(          שבת שלעתיד. 
  
ך ואת אמך למען יארכון כבד את אבי"

  "ימיך על האדמה אשר ד' אלקיך נתן לך
  )כ, יב( 

למה קבע הכתוב אריכות ימים כשכר לכיבוד 
כי לפעמים חיים האבות עם  –אב ואם? 

למעמסה על הבנים זמן ארוך והאבות הם 
הבנים, וכלכלתם וכבודם יכבדו עליהם. לכן 
נקבע שכר המצוה הזאת באריכות ימים, 
כלומר עליך לכבדם ותזכה גם אתה לאריכות 
הימים. כי אם תצטער על חייהם, דע שעל 

  חייך אתה מצטער, את חייך את קובע.
  )רבינו סעדי'ה גאון(

  
  

        הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות 
  מקצת דיני כיבוד אב ואם

כיבוד אביו ואמו בצריך להזהר מאוד 
ומוראם, שהרי השוותה התורה כבודם 

  לכבוד הקב"ה.
 לא יעמוד במקום שמיוחדאיזהו מורא? 

מיוחד לאביו באסיפת זקנים או במקום 
לאביו להתפלל בבית הכנסת אלא אם כן 

  אביו נתן לו רשות.
לאביו בביתו בין  ולא ישב במקום המיוחד

בפניו ובין שלא בפניו וכל דינים אלו גם 
באמו, שלא ישב במקומה או הבת בעזרת 
נשים (אם יש מקום קבוע שם לאמה) בלי 

  רשות מהאם.
בין בדבר הלכה בין  לא יסתור את דבריו

ינים, בין שחולק על דבריו, או בשאר ענ
שמצדיק את הצד שחולק על אביו. אבל לא 
בפני אביו מותר לחלוק רק שיעשה בדרך 

לאביו שאומר נראים  לא יכריעכבוד. וכן 
דברי אבא, שזה זלזול באביו שכאילו דעתו 

  חשובה משל אביו ונותן לו הסכמה עליהם.
ראה שאביו עובר על דברי תורה לא יאמר 

, אלא יאמר: אבא, כתוב בתורה אבא טעית
  כך? כאילו שואל ממנו ואז יבין האב מעצמו.

לא בחייו ולא במותו, אלא  לא יקראנו בשמו
יאמר אבי מורי. ואם אחרים שואלים אותו 
בן מי הוא מותר לומר בן רבי פלוני אני. ודין 

  זה בין בכתב בין בעל פה.
מאכילו ומשקהו ומכניס איזה כבוד? 
. וכסף לו בסבר פנים יפותומוציא, ויתן 

האוכל משל האב, ולא חייב הבן לתת לו 
מכספו. אבל אם אין כסף לאב כופין את הבן 
שיפרנס את אביו כל מה שיכול לתת בתורת 
צדקה. ויש אומרים שחייב לתת יותר מחיוב 

  צדקה.
כמו רבו המובהק,  חייב לקום לפני אביו

דהיינו לעמוד מלוא קומתו ומשיראהו 
א עינו עד שיתכסה ממנו או עד מרחוק מל

  שישב.
היה אביו ישן ויש לו עסק שאביו יצטער אם 

מותר להעיר אותו. וכן לצורך  - לא יעיר אותו 
פלה או לדבר מצוה שכולם חייבים בכבוד ת

  .המקום
, שבשנה הראשונה יאמר מכבדו לאחר מותו

אחר שם אביו "הריני כפרת משכבו" ולאחר 
  שנה יאמר זכרונו לברכה.
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כבודו מחול. והפירוש  - ב שמחל על כבודו א
שאין עונש לבן. ולכן אין לאב לדקדק על בניו 
שלא יביאם למכשול. אבל אפילו אם האב 
מוחל יש לבן מצוה לכבדו. ובספר חסידים 

חייב  - (סימן תקעג) מובא שאפילו מחל האב
בדיני שמים. וצערו ובזיונו לא מחול. אך אם 

ייס, עוזר פייס הבן את אביו והאב התפ
  במחילתו.

  חז"ל במדרש
נפתלי כיבד את אביו יותר מדי, שהיה אביו 
שולחו לכל מקום שירצה והיה זריז 
במשלחתו ומצא קורת רוח ממנו והיו אמריו 
נעימים על יעקב אביו ולכך ברכו באמרי 
שפר. ולכך זכה נפתלי שעשה הקב"ה נקמה 

  בסיסרא על ידי ברק שהיה משבט נפתלי.
        פרק יד סימן כג).פרק יד סימן כג).פרק יד סימן כג).פרק יד סימן כג).    (במדרש רבה(במדרש רבה(במדרש רבה(במדרש רבה

  
  

        מעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמים
כאשר תפילה יוצאת מעומק הלב, יש כאשר תפילה יוצאת מעומק הלב, יש כאשר תפילה יוצאת מעומק הלב, יש כאשר תפילה יוצאת מעומק הלב, יש 

        מי ששומע את התפילה הזומי ששומע את התפילה הזומי ששומע את התפילה הזומי ששומע את התפילה הזו
 אנחנו סבורים, ובטעות, שכאשר לאחד

מחבירנו יש חלילה בעי'ה רפואית חמורה, לא 
אנחנו הכתובת לתפילה עבורו, אלא גדולי 

  הדור המפורסים.
הלא נודה ולא נבוש, שמחשבות בסגנון 'מה 

התפילה שלנו לסייע בידו', וכיוצא כבר תוכל 
בהנה, חולפות בראשנו, ומוציאות מאתנו את 

  כל החשק והמרץ להתפלל עבור החבר.
וטעות גדולה זו. אנחנו צריכים להיות 
אמונים על האמונה הפשוטה שכל תפילה 
פועלת משהו, וכל מילה של תפילה, ועל אחת 
כמה וכמה אם מדובר בדמעה שזלגה מעינינו 

  ום משאלותיו של  הזולת, עושה למען קי

רושם גדול בשמים, ולכן אף פעם אי אפשר 
לדעת כיצד ובאיזו צורה תשפיע התפילה 

  שלנו.
בקטע זה אנו רוצים להוכיח שלפעמים דוקא 
תפילה של 'אדם מן השורה' יש בה להועיל, 
ולהשפיע שפע טוב ורחמים על אחינו 

  הזקוקים לישועה.
רע לו עצמו אברך ת"ח סיפר לנו מעשה שאי

בכולל האברכים בו הוא לומד. בתחילת שנות 
לימודיי בכולל, הוא מספר, לא הצלחתי כל 
כך בלימוד, ולא טיפסתי על המסילה כדבעי. 
הסיבה לכך היתה מפני שבתקופת לימודיי 
בישיבה הורגלתי ללמוד על פי כמות של 
הספקים, כך וכך דפים בשבוע, וכו', וכיון 

זו, ירדתי מאוד  שבכולל לא למדו בדרך
  בלימוד.

שלוש לאחר תחילת לימודיי -והנה שנתיים
בכולל זה, יזם אחד האברכים הקמתה של 
קבוצה מתוך אברכי הכולל שתלמד לפי 
הספקים ומבחנים. כמובן שאני הייתי בין 
הראשונים שהצטרפתי לקבוצה זו, ובתוך 
זמן קצר 'חזרתי לעצמי', ולשמחת הלימוד 

בחשק רב, עד שלאחר  שלי, והחילותי ללמוד
מספר חודשים שיניתי את עורי מן הקצה אל 

  הקצה, וכל חיי כאברך השתנו לחלוטין.
חב  הת"ח ממשיך ומספר לנו שהרגיש שהוא

 את חייו לאברך שיזם את הקמת הקבוצה. 
'לא רק מצבי בלימוד השתנה, אלא גם 
הנהגתי בבית; לפתע יכולתי לנווט את דרכיי 

ר היום שלי לבש צורה בצורה נאותה, וכל סד
  חיובית', הוא מספר.

בוקר אחד קמתי בהרגשה שאני חייב לעשות 
דופן - משהו עבורו, ולהודות לו בצורה יוצאת

על פועלו עימי, למרות שהיוזמה להקמת 
  הקבוצה לא כוונה אליי באופן ישיר.

  
  

  בכי של ממש
אימצתי את ראשי בשאלה במה אני יכול 

ו כבר כמה לעזור לו, ולפתע נזכרתי שעבר
שנים מאז נישואיו של אברך זה, ועדיין לא 

  נפקד בילדים.
באותו רגע, ניצבתי בתפילה חמה, והתחננתי 
לפני בוראי שירחם על האברך ההוא וביתו, 
ויחונן אותם במתנת חינם, וימלא משאלתם 

  זו לטובה.
במשך זמן רב עמדתי בתפילה, ובכיתי בכי 

דול של ממש, וכיון שהרגשתי שזה הדבר הג
ביותר שיוכלני להעניק לאברך ההוא, יצאה 

  התפילה ממש מעמקי ליבי.
  חודשים נולד לאברך בן זכר. 9כעבור 

ללמדנו, שכאשר תפילה יוצאת מעומק הלב, 
ובכוונה של ממש לריבון העולמים, יש מי 
ששומע את התפילה הזו, וממלא את 

  קלב)- (ברכי נפשי עמוד קלא     משאלותיו.      
  

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ע"הרחל בת שרה    

  ת.נ.צ.ב.ה

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

  ת.נ.צ.ב.ה


