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 "וישמע יתרו כהן מדין" )יח, א( 

זכורני שחותני )ה'מקור ברוך'( זי"ע סיפר לי שבכנסיה הגדולה 
)השלישית( בה השתתפו אלפים, ורבים מגדולי  במארינבד

ישראל, ובדיונים הובעה ביקורת נוקבת מפי כמה מהנואמים, 
קם הגאון רבי מנחם זמבא הי"ד להשמיע את דבריו, ואמר בין 
השאר, ברש"י בפרשת יתרו מובא, שליתרו היו שבעה שמות 
ואחד מהם יתר, על שם שיתר פרשה אחת בתורה 'ואתה 

רה הרי הפרשה מתחילה 'ויאמר חותן משה אליו תחזה'. ולכאו
לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול וכו' כי כבד ממך 
הדבר לא תוכל עשוהו לבדך', ורק להלן פירט הצעתו 'ואתה 
תחזה' וכו', ואם כן מדוע נקראת הפרשה על שם 'ואתה תחזה', 

. ולא על שם 'לא טוב הדבר'. וענה הגאון הנ"ל, 'לא טוב הדבר'
ביקורת, זאת עדיין אינה נחשבת לפרשה שתהיה ראויה 
להיקרא על שמו, רק 'ואתה תחזה', אם מוכנים לתת כתף, 
לפעול מעשים ופעולות חיובית, זה יכול להיחשב לפרשה 

 ()הגאון ר' אליהו שטרנבוך  . בתורה
 

 "אני חותנך יתרו בא אליך..." )יח, ו( 
יתרו דרש מאת משה את הכבוד שיצא לקראתו, ורש"י מפרש 
"כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה, כיון שיצא משה, יצא 

ולא יצא?"  אהרן נדב ואביהוא, ומי הוא שראה את אלו יוצאין
מכאן לימוד: מי שיודע בנפשו, שהכבוד יעזור לו להגיע אל דרך 

 )חידושי הרי"ם(   האמת רשאי לחזר אחריו. 
 

 "מן הבוקר עד הערב" )יח, יג( 
קובע שאלו פעם אחת את ר' שמואל מסאלאנט, מדוע אינו 

שאלות וכיוצא באלה ענייני  זמן מיוחד לקבלת אנשים, לפסוק
הרבנות? ענה ר' שמואל: יהודי, ובפרט מנהיג בישראל, צריך 
ללכת בדרכי ה' , לדבוק במדותיו. ודרכו של השם יתברך, שהוא 

אליו, כמו שאנו אומרים  עונה לכל אדם בכל שעה שהוא פונה
תמיד בכל יום ובכל  בברכת המזון: "שאתה זן ומפרנס אותנו

 )פניני תורה(  עת" אין לו שעות קבלה קבועות. 
 

"וכל העם ניצב עליך מן הבוקר עד הערב" 
 )יח, יד(

ברווח,  לכאורה מה היה חסר לבני ישראל במדבר, מזון היה להם
בגדים לא חסרו להם, שהרי שמלתם לא בלתה, אם כן, על מה 
היו מריבים זה עם זה, אלא כך דרכה של מחלוקת, בעלי ריב 

 )לקט אמרים( מוצאים מקום למחלוקות אפילו במדבר. 
 

"כי יבואו אלי העם לדרוש אלוקים, כי יהיה 
 טז(-להם דבר בא אלי" )יח, טו

אומר לכאורה היה לו לכתוב יבוא אלי ולא 'בא' אלי, אלא 
והה, בני ישראל היו אנשי אמת במדרגה גב הרה"ק מקאצק זי"ע

וכאשר אירע סכסוך או דין ודברים בין שני אנשים, שלח אחד 

את השני אל משה להציע לפניו טענות שניהם, והיה אחד סומך 
 על צדקתו ואמיתותו של השני. 

 

 "והודעת להם את הדרך ילכו בה" )יח, כ( 
 בגמרא בבא קמא )ק.( דרשו חז"ל: "ילכו" זו ביקור חולים.

פעם אחת נזדמנו הצדיקים רבי פנחס מקוריץ ורבי יעקב 
 משפיטובקא לעיר פלונית.

המפורסמים נמצאים  כאשר שמעו בני העיר כי הצדיקים
בעירם שיחרו הכל לפתחם כדי לקבל ברכה, ותור ארוך השתרך 

 בפתח האכסניה שבה התארחו.
בין הבאים הייתה אשה אחת מרת נפש וכאשר נכנסה אל 
חדרם של הצדיקים פרצה בבכי מר. מה לך? שאלו השניים. 
סיפרה האשה כי בן יחיד יש לה ומזה כמה חודשים שהוא חולה 

ה ומשונה. הרופאים נלאו מלמצוא לו תרופה ומצבו במחלה שונ
הולך ומדרדר וכבר אינו יכול לרדת ממיטתו, לכן שטחה את 

 בקשתה לפניהם שיעתירו בעדו בתפילה ויתרפא.
כאשר שמעו שני הצדיקים את סיפורה של האשה גמרו אומר 

 פה אחד לבוא ולבקר את החולה.
האשה ישבו על אמרו ועשו. כאשר הגיעו השניים אל ביתה של 

יד מיטת חוליו של הבן שעה קצרה והתעניינו במצבו. לבסוף 
קמו השניים ואמרו לחולה: הנה קיימנו אנחנו אצלך מצות 
ביקור חולים ועכשיו קיים נא אתה בנו מצות הכנסת אורחים 

 ולווה אותנו בדרכנו החוצה.
הדבר נראה היה כבלתי אפשרי, אולם למרות זאת התחזק 

רב קם ממיטתו וליווה את האורחים רמי המעלה  החולה, בקושי
אל הדלת. והנה בכל פסיעה ופסיעה הרגיש כי כוחותיו שבים 

 אליו ועד שהגיעו אל הדלת חזר לאיתנו לגמרי!
 

 "ויבחר משה אנשי חיל מכל העם" )יח, כא( 
רצונו לומר שלא די להם למנהיגי ישראל היותם הם כשלעצמם 

י ה', אלא חייבים להיות "אנשי חיל" דהיינו בעלי כשרון ירא
לנהל מאבק למען היהדות לדעת דרכי האויב והאמצעים 

 )ספורנו(   להתגונן מפניו. 
 

"ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי 
 אלוקים אנשי אמת שונאי בצע" )יח, כא( 

 לעיר.בעיר אחת פרצה מריבה גדולה בדבר מינוי דיינים 
היו שצידדו בתלמיד חכם מופלג שאין ראוי ממנו להתמנות 
כדיין, ואילו אחרים צידדו באחר שלדעתם הוא זה אשר ראוי 

 לשבת על כס הדיינות בעירם.
לאחר שלא הצליחו להגיע אל עמק השווה, החליטו לבחור 
באדם מוסכם על שני הצדדים שישמע את טענותיהם ויפשר 

 ביניהם.
לפנות אל רבי בנימין מלובלין והוא זה אשר  עד מהרה הסכימו

יכריע. נסעו באי כוחם של שני הצדדים ללובלין ושם מיהרו אל 
ביתו של רבי בנימין. כאשר שמע את מטרת בואם פתח הרב 
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 ואמר: מדוע בחרתם דווקא אותי והרי אינני רב ולא גאון כלל...

יש בחרנו במעלתו מכיון שהוא א -אמרו השליחים  -כבוד הרב 
אמת! כאשר שמע את הדברים פתח הרב ואמר: "ואתה תחזה 
מכל העם אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שונאי בצע". 

אם הם "אנשי אמת" על  -שאל רבי בנימין  -ולכאורה יש להבין 
כרחך שהם גם "שונאי בצע", שהרי לא ייתכן איש אמת שהוא 

 אוהב בצע.
ש אנשי אמת משה רבינו חיפ -תירץ רבי בנימין  -אלא 

 השונאים בצע של שמיעת דברי שבח עליהם!...
 

"וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו" 
 )יח, כז( 

משה רבינו ע"ה רצה להנהיג את ישראל למעלה מדרך הטבע, 
תה יושב לבדך, כי כבד ובא יתרו ושאל לו קושיות, מדוע א

ממך, נבול תבול, רק שינהג את ישראל בדרך הטבע. ובהגיע 
העת קודם מתן תורה, התיישב משה כי חותנו שואל רק 
קושיות וכשישמע את העשרת הדברות אולי ישאל גם כן 

 קושיות, לזאת וישלח משה את חותנו. 
 )אמרות קודש, הגה"'ק רבי משה מקאברין זצ"ל(

 

ם יחדיו... כל אשר דיבר ה' "ויענו כל הע
 נעשה" )יט, ח( 

רק בכוח "כל העם יחדיו" אפשר לקיים את כל התורה, שכן יש 
אפשר לקיימן -מצוות רבות התלויות ברבים ובציבור, ואי

 )הגר"א(  ביחיד.

 "ויגד משה את דברי העם אל ה'" )יט, ט( 
משה אמר לה' יתברך, שדברי העם, דיבוריהם ומעשיהם הם 

 "אל ה'" למען כבודו יתברך. אך ורק 
 ב( ו)ר' לוי יצחק מברדיצ'

 

 "וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם" )יט, י( 
לימדה תורה שלא יהא אדם זהיר בחיצוניות בלבד, כגון: כיבוס 
ורחיצה ולבישת לבנים, ויזניח את הפנימיות: נקיות כפיים 
וברות לב. אלא, לעולם יהא תוכו כברו. נקי וטהור מבפנים 
ומבחוץ, ולא עוד, אלא שיקדים את הקדושה והטהרה לכיבוס 
ולרחיצה החיצונית. "וקדשתם היום ומחר" ואחר כך "וכבסו 

 ך הק'( ")האלשי שמלותם". 
 

 "כל הנוגע בהר" )יט, יב( 
מכאן אפשר לראות עד כמה צריכים להיזהר בכבוד תלמיד 

ידי חכם. ומה ההר שאין בו דעת ואינו מרגיש כלום, נתקדש על 
קבלת תורה עד שהוזהרו כל ישראל מנגוע קצהו, קל וחומר 
למי שנוגע ופוגע בכבודו של תלמיד חכם, שיש בו דעת ומרגיש 

 )חפץ חיים(  בעלבון, לא כל שכן שהנוגע בו כנוגע בבת עינו. 
 

 "וירד משה מן ההר אל העם" )יט, יד( 
"מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו, אלא מן ההר אל העם" 

 )רש"י(.
וכי איזה עסקים היו לו למשה, מלבד עסקי תלמוד תורה 
ועבודת ה'? אלא ללמדך שגם "לעסקיו" שהם עסקי תורה 
וחפצי שמים לא היה משה מתפנה בשעה שעסק בצרכי ציבור, 

ציבור מעסקי שמים בעסקי העם. מכאן שגדולים עסקי 
 ר' יחזקאל מקוזמיר( )הרה"ק  ביחידות. 

 

 י בהיות הבוקר" )יט, טז( "ויהי ביום השליש
אנו מציינים את מעמד הר סיני כ"זמן מתן תורתנו" ולא כ"זמן 

מפני שבמעמד הר סיני הייתה רק נתינת ”, קבלת תורתנו
זמנה בכל עת. זאת ועוד. נתינת  –התורה, בעוד קבלתה תורה 

התורה הייתה במידה שווה לכולם, אך קבלת התורה, לעומתה, 
ל הרבה, ויש שנוטל רק שמתאמץ ונוט אינה במידה שווה. יש

 רבי מנחם מנדל מקוצק( )הרה"ק מעט. 
 

"לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה 
העדותה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו, 

 כד( -ויאמר אליו ה' לך רד" )יט, כג
יתברך -לפי רום מדרגתו היה משה רבינו סבור, כי מצות השם

הגישה הזאת לבלתי שלא לגשת אל ההר כבר עשתה את 
אפשרית מן הטבע, ש"לא יוכל העם לעלות", לפי שציווי ה' 
מהווה כעין מחיצת ברזל למנוע כל גישה אל ההר. לפיכך אמר 

רד קמעא ממדרגתך הרמה אל מצבו  -יתברך: "לך רד" -השם
של העם, או אז תיווכח להבין שעדיין אין זה בבחינת "לא יוכל" 

  ויש להזהירם שוב על כך. 
 )קדושת לוי( 

 

 "לך רד ועלית" )יט, כד( 
אין קו ישיר בעליה, אלא עליות וירידות, ירידות ועליות. 
ובמקום שבעל תשובה עומד אין צדיק גמור יכול לעמוד, זו 

  ועלית.  -רד  -הדרך: לך 
 )עיטורי תורה( 

 

"וידבר אלוקים, את כל הדברים האלה 
 לאמר" )כ, א(

 לאו".  –הן ועל לאו  -ן רש"י: "מלמד שהיו עונין על ה
ידוע כי שתי דברות הראשונות "אנכי" ו"לא יהיה לך" נאמרו 
בדיבור אחד, כמו שנאמר "אחת דיבר אלוקים שתיים זו 
שמעתי" )תהילים ס"ב(, דהיינו שדיבור אחד אמר ה' ובני 

 ישראל שמעו שתים: אנכי ולא יהיה לך. 
לכות והנה מצות "אנכי" היא מצות עשה של קבלת עול מ

שמים ואמונת ה', ועליה היו בני ישראל צריכים להשיב: הן. 
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ומצות "לא יהיה לך" היא מצות לא תעשה שלא לעבוד ע"ז 
ועליה היו צריכים בני ישראל להשיב: לאו. ומכיון שנאמרו 

 בדיבור אחד מה ענו בני ישראל? 
מבאר כ"ק מרן ה'שר שלום' זי"ע מבעלזא שענו: "ה' אחד" 

ל קבלת מלכותו ואמונתו וכן שלא לעבוד ע"ז שזוהי הסכמה ע
 וזו הייתה ענייתם על שתי דברות אלו. 

ולפי"ז הוא מפרש את מה שאומרים בזמירות ליום שב"ק )יונה 
מצאה בו מנוח(: "ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו 
כאחד, ופתחו וענו ה' אחד", כי כשאמר ה' בדיבור אחד אנכי 

 לם ואמרו ה' אחד.ולא יהיה לך פתחו כו
 

"וידבר אלוקים את כל הדברים האלה 
 ב( אנכי ה' אלקיך..."-לאמר... )כ, א

כל התורה כולה ניתנה ש אלימלך מליז'נסק בירהרה"ק אומר 
 רק כדי שכל העולם ידע כי אנכי ה' אלקיך. 

 

 "אנכי ה' אלקיך" )כ, ב( 
". שואל ר' עשרת הדיברות נפתחים, כידוע, ב"אנכי ה' אלקיך

שמחה בונים מפשיסחה, מדוע לא פתחה התורה את עשרת 
הדיברות ב"אנכי...אשר בראתי שמים וארץ"? ומבאר, כדי שלא 
יאמר אדם: "שמים וארץ" הם דברים נשגבים, "גדול עלי", אין 
בכוחי להתקרב לאלוקים כאלה. אבל כשאמר "אנכי ה' אלוקיך 

צאתיך מבית אשר הוצאתיך מארץ מצרים", אני הוא שהו
עבדים ועשיתי אותך בן חורין. בידך עתה הבחירה להיות בן 

 חורין, אם תלך בחוקותי, או להיות עבד.
 

 "בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת" )כ, ד(
 -אמר הגה"ק בעל הבן איש חי זי"ע פסוק זה מלמד אותנו 

"אשר בשמים ממעל" שכאשר מדובר בעניינים רוחניים חובה 
על האדם להתבונן בבני אדם שהם למעלה ממעלתו שאז ילמד 

 לתקן.שעדיין יש לו מה 
ומאידך "ואשר בארץ מתחת" בעניינים גשמיים חובה עליו 
להסתכל על בני אדם פחותים ממנו וכך יראה עצמו כעשיר 

 שיש לו כל ולא יחפש לעצמו מותרות.
והביא על כך משל מעניין, למה הדבר דומה? לבעל בית אחד 
היה סולם בחצרו שהגיע עד לגג הבית. קרא האיש למשרתו 

ה המוצב בחצר מהווה סכנה, כי עלול לבוא ואמר לו: סולם ז
מאן דהוא ולטפס בו אל הגג וחלילה עלול ליפול משם, על כן 

 עקור נא את שלבי הסולם כדי שאיש לא יוכל לעלות בו.
המשרת, שהיה כסיל גדול, רץ מיד למלא את רצון אדוניו אולם 
עשה זאת באופן מטופש ביותר. עלה המשרת שלב אחד 

שלב התחתון. לאחר עלה אל השלב בסולם ועקר את ה
השלישי ועקר את השלב השני וכן הלאה... לבסוף עמד 
המשרת בראש הסולם אולם לא נותרו שלבים בהם יוכל הוא 

 בעצמו לרדת מן הסולם.

צעק המשרת ושוועתו הגיעה לאוזני בעל הבית. מיהר אליו בעל 
הבית ובעזרת אחרים שלשלו את המשרת הסכל מן הגג בעזרת 

 ים...חבל
צעק בעל הבית על המשרת: שוטה שכמוך! האם אינך יודע כי 

 תחילה עוקרים את השלב העליון?
כעבור זמן קרא בעל הבית למשרת ואמר: הנה יש בחצר בור 
גדול ובתוכו סולם, חושש אני שילדים שובבים ירדו אל הבור 

 ויסתכנו, על כן עקור נא את שלבי הסולם.
ת בדבר עקירת שלבי סולם, המשרת, שזכר היטב את ההוראו

רץ במהירות והחל יורד בבור תוך שהוא עוקר תחילה את 
השלב העליון ולאחריו את זה שתחתיו... עד מהרה מצא עצמו 

 המשרת בתחתית הבור ללא כל דרך לעלות ממנו...
מבין שהיה  צעק עליו שוב הבעל הבית: שוטה שבעולם! האינך

 עליך לעקור תחילה את השלב התחתון?...
התגונן המשרת אבל אתה עצמך צעקת עלי כאשר עשיתי כן 

 והורית לי במפורש לעקור את העליון תחילה?
אבל האם כל המקומות שווים?  -הסכים בעל הבית  -נכון מאוד 

 פעמים שיש לעשות כך ופעמים להיפך!
אל לו  -בן איש חי זי"ע המשיך הגה"ק בעל ה -כן הוא הנמשל 

לאדם לנהוג מידה אחת בענייני הרוח וענייני הגשם, לכל אחד 
מהם יש לנהוג בהנהגה המתאימה לו. ברוחניות יש להביט 

 למעלה ואילו בגשמיות יש להביט דווקא למטה!...
 

 "פוקד עוון אבות על בנים" )כ, ה(
השם יתברך מחסיר ומקטין את עוון האבות בגלל הבנים )פוקד 
מלשון ולא נפקד ממנו איש(. אם יש להם בנים טובים, מוחל 

 בזכות הבנים, ברא מזכה אבא.  הוא להם העוונות
"כד משלמין בניא למחטי בתר אבהתהון" )תרגום אונקלוס(. 
כלומר שהם משלימים, גומרים, מה שהתחילו אבותיהם, אם 
האבות התחילו להתרופף בדת, ולעשות קצת תיקונים בדת, 
הרי הבנים משלימים את המלאכה, הם עוקרים מן השורש, 

  הורסים ומחריבים עד היסוד. 
 )וידבר משה( 

 

 "זכור את יום השבת לקדשו" )כ, ח(
כשהרה"צ רבי עמרם בלוי זצ"ל, ישב בכלא רמלה על מחאתו 
במחללי שבת, בא רבינו ה'חזון איש' לבקר אותו, רבי עמרם 
נתרגש מאוד ואמר 'שכבר היה כדאי לשבת בבית סוהר בגלל 
זה', והשיב לו רבינו שבעצם הוא בא לבקר את השבת שיושבת 
בבית סוהר, ומה שנוגע לעצם בית סוהר, אין מה להתרגש, 

   הלא העולם כולו הוא בית סוהר גדול. 
 )שערי אהרן(

 

 "זכור את יום השבת לקדשו" )כ, ח(
"זכרהו על היין" )פסחים קו(. דורשי רשומות מצאו רמז לכך: 
הנה בכל שיר השירים לא נמצא פסוק המתחיל ב"וא"ו", אלא 
"וחכך כיין הטוב" )ז, י(, לרמז על ו' זמנים שבהם מקדשים על 



 

 ~4 ~ 

 וסיפוריםליקוטים 
 יתרו - נפלאים

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

י עצרת. היין: שבת, פסח, שבועות, ראש השנה, סוכות ושמינ
 וזה גם "ויין ישמח לבב אנוש"... 

 

"ששת ימים תעבד ויום השביעי שבת"       
 י(-ט )כ,

בשנה הראשונה שנתקבל הרב מבריסק לכהונתו, אירע מעשה 
מבהיל. יהודי נתפס בעבירה על החוק, והוא נשפט למוות. ויהי 

יש  –היום והגיע מועד ההוצאה לפועל, ולפי תקנות השלטון 
, שיוכל להתוודות לפני מותו, להבטיח לכל מי שיוצא ליהרג

עם הכומר. וכך  -אומר וידוי עם הרב, ולהבדיל, לא יהודי  –יהודי 
היה גם במקרה הזה. בעיצומו של יום שבת מגיע אל הרב 
מבריסק שליח מיוחד מטעם מושל המחוז, והוא מחזיק בידו 
פקודה בכתב, כי על הרב להתלוות עמו אל בית האסורים כדי 

הנידון למוות. משראה הרב את הפקודה, השיב לומר וידוי עם 
בקיצור ובצורה נמרצת: אינני הולך. ולמה סירב ללכת, טעמו 
ונימוקו עמו: מאחר והוא סבור כי בהליכתו ובאמירת הווידוי 
הוא גורם את מיתתו של הנידון למוות, שכן לפי החוק, בלי וידוי 

ם יקחו לא הורגים. ועל כן, סירובו תקיף ובלתי מתפשר. וא –
רב אחר, יקחו, אבל לא הוא שיעשה כדבר הזה. יצא מאתו 
השליח וחזר אל המושל בידיים ריקות. שמע המושל על סירובו 
של הרב, והוא נתמלא חימה וזעם. הוא מיהר לשלוח אל הרב 
קצין בכיר, וזה בא ולא רק דרש במפגיע שיבוא עמו אל האסיר, 

בעונש כבד שהוא אלא הוסיף על כך איומים קשים וחמורים 
יסבול על סירובו, שכן בתור רב, עליו לבצע את ההוראה 
בהתאם לחוק. אבל הרב מבריסק איננו משנה את דעתו. הוא 
לא הולך. חזר גם הקצין למושל בידיים ריקות. גם בפיו אותו 
סיפור: הרב מסרב. נתמלא מושל המחוז חימה עוד יותר וקם 

ל הרב נתקפו כל בעלי בעצמו והלך אל הרב. משהגיע המושל א
הבתים באימה וחרדה, הם הקיפו את הרב בצעקות: הרב 
מחריב את העיר, הרב ממיט סכנה על כולנו, והרב עומד על 
שלו בכל העוז והתוקף, וגם כאשר הגיע אליו המושל, ומסר לו 
את פקודתו פעם נוספת, עם איומים גלויים וברורים בהסקת 

, לא נרתע הרב ולא זז מסקנות, מיצוי הדין עמו והענשתו
מסירובו. המושל עזב בחרי אף את הרב, אנשי הקהילה נשארו 
מפוחדים ומבוהלים, והעיר בריסק רעשה, זה בכה וזה בכה, 
והנה, במוצאי שבת הגיע באופן מפתיע מברק, ובה בשורה 
מרעישה כי הוענקה חנינה לאותו היהודי הנידון למוות. הדבר 

היה ברור לכל, שאלמלא  היכה את כולם בהלם. כי עתה
התעקש הרב בסירובו ללכת, היה האיש כבר מוצא להורג, 

 ניצל האיש מגורל זה.  –ודווקא מפני שסירב 
 )"שאל אביך ויגדך"(

 

 "כבד את אביך ואת אמך" )כ, יב(
בשולחן ערוך נפסק: שאף שיש מצוה גדולה וחשובה של כיבוד 

אזי צריכות אב -אב ואם, אבל אם יש הוצאות בעבור הכיבוד
ההוצאות להיות משל כסף האב ולא משל הבן ולא צריך לאסוף 

כסף בשביל לכבדו. מסופר שפעם בא אדם אל הגאון רבי חיים 
מבריסק זצ"ל ושאל שאלה שאביו גר בעיר רחוקה, ושלח לו 
אביו מכתב שיבוא לבקרו, אלא שכסף עבור הנסיעה הוא לא 

להוציא כסף או כיון שלח ועל כן הוא בא לשאול האם הוא צריך 
שנפסק בהלכה שלא צריך להוציא הוצאות מרובות על כן לא 
יסע לבקר את אביו, אבל הוא השיב לו שאמנם להלכה נפסק 
שלא מחויב להוציא כסף והוצאות מרובות עבור כיבוד אביו, 

 אשר על כן מצווה הוא ללכת אליו "ברגל"...
 

"כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך" 
 )כ, יב(

למה קבע הכתוב אריכות ימים כשכר לכיבוד אב ואם? כי 
לפעמים חיים האבות עם הבנים זמן ארוך והאבות הם 
למעמסה על הבנים, וכלכלתם וכבודם יכבדו עליהם. לכן נקבע 

יכות ימים, כלומר עליך לכבדם ותזכה שכר המצוה הזאת באר
גם אתה לאריכות הימים. כי אם תצטער על חייהם, דע שעל 

 חייך אתה מצטער, את חייך אתה קובע.)רבינו סעדיה גאון( 
 

 "לא תגנוב" )כ, יג(
גוסטינין נסתלק מן העולם ביום מאיר מ-הצדיק רבי יחיאל

קודש פרשת יתרו. קודם פטירתו -שישי, כ"א בשבט, ערב שבת
משה, שיעמדו -לייבוש ורבי ישראל-ביקש משני בניו, רבי אריה

ליד מיטתו ויקראו לפניו את עשרת הדיברות. הבנים קראו, 
 ואחרי כל דיבר היה מפרש להם את משמעותו של הדיבר.

ר "לא תגנוב", אמר להם: "דעו לכם כי כשקראו לפניו את הדיב
אין הבדל אם גונבים שק מלא כסף או פרוטה אחת. 'לא תגנוב' 

 פירושו שאסור לגנוב!"
 

 "לא תגנוב" )כ, יג( 
ולא מנה הכתוב אילו דברים אסור לגנוב, אלא סתם "לא 

עת תגנוב" משמע שום דבר, לא כסף, לא דעת הבריות ולא ד
 )שפתי כהן על התורה(  העליון. 

 

 "לא תחמוד" )כ, יד(
ידועה הקושיה, כיצד אפשר להזהיר בלאו על דבר שאיננו בידי 
האדם? אפילו ירצה לא לחמוד יבוא ללבו החימוד ממילא? אלא 
לא תחמוד הוא גם הבטחה, אדם שנזהר בתשע הדברות 

 הקדושות ומקיים אותן, ודאי שלא יחמוד.
 יאל מיכל מזלוטשוב( ר' יח )הרה"ק

 

 "לא תעשון אתי אלהי כסף" )כ, כ(
וי"ל כאשר אתם עומדים אתי בתפילה לא תחשבון על כסף 
וזהב שיהיה עמכם, הכוונה לא תתפללו שיהיה לכם גשמיות 
שאז מעלה אני עליכם כאילו עשיתם אלהי כסף אלא רק 

 תתפללו לשם ה'. )רבינו בחיי(
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