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נבקש לחזור ולעורר את הציבור 
להמשיך ולהתפלל לרפואת מו"ר 

 רבי יעקב בן מרים בת גיטל

 כב – יתרופ'  ,טקי"גליון 

 שבט ה'תשע"ז
 השרון -רמת 

 

 "ח שבט תשע"זבס"ד יום שלישי לפ' יתרו י

ידיעות דברים 

 והיפוכם

בנוי מתוך  ,המאמר דלהלן חיברתיו היום
ספר "כתב סופר" שחיבר הבן של החתם 

 סופר

 וישמע יתרו...חלק א. 

: האם אל כבוד אקלידס ואל כבוד ארכימדוס
שמעתם רוח סערה בחצות לילה? מה 
תגובתך? וזה הרוח בא מכיוון הים האדום? 

 זאת השאלה אליהם

 תגובת החכמיםחלק ב. 

 זה באמת נושא מעניין למחקרים... 

עד כאן החכמים שאינם רואים דברים 
חוקים הר דברי "חכמים" ןשלמים, עד כא

 מלדעת את האמת.

בהמשך, דברי חכמים שכבר ידוע להם שיש 
בעולם עוד דבר קיים, רק, אני בגלל היותי 

 .מוגבל עדיין לא מכירו

  :"אנ"ז עחלק ג. פסחים דף 

 ,חה עזרהוווחות צוארבע צ :תנו רבנן
שטימאו היכל  עליבני צאו מכאן  :ראשונה

יששכר איש כפר צא מיכן  :צווחה ועוד .ה'
 שמכבד את עצמו ומחלל קדשי שמים ברקאי

]הרי  דהוה כריך ידיה בשיראי ועביד עבודה

]אלו יהיו  צווחה העזרה ועוד אלו שנים לגנאי[

שאו שערים ראשיכם ויכנס  :[לשבחשהשנים 
תלמידו של פנחס וישמש  ישמעאל בן פיאכי

שאו  :צווחה העזרה ועוד ,בכהונה גדולה
 ן בן נרבאייוחנשערים ראשיכם ויכנס 

תלמידו של פנקאי וימלא כריסו מקדשי 
 ..."שמים

 שנים לשבח ושנים לגנאי.

ויה"ר שיזכנו השי"ת להיות בכלל 'כי מכבדי 
 אכבד', בע"ה

 

ובכך התקדשו מדבריות 
השממה הרוחניים, העיירות 

 ,של ויאטנאם וקוריאה
בניצוצות הקדושה לפני 

 הגאולה.

 בעזהשי"ת 

 
    

 

  
 במס' ברכות כ' שפרק כ'ט נאמר על מתן תורה

ן   ה' ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵּ
מתוך  - מזמור כ"ט בתהלים ] 

על ספר  –' הספר 'בעקבי הכתובים
והיה הנמצא בשלבי עריכה.  תהלים

 [מו"ר שליט"א  לעיניו של

  
בגמ' )פסחים(, לפעמים דוד מקדים  כתוב

ם לשון "לדוד", הענין לשון "מזמור" ולפעמי
תלוי איזה רוח שרתה עליו קודם, אם קודם 
הי'ה "כנגן המנגן" כלומר, רוח של נגינה 

קודם אומר "מזמור", ואם מקודם וזמירות אז 
שפלות ותפילות, אז מקדים היה מתעורר רוח 

 את "לדוד".

שלא כמו בפרק הקודם א. ִמְזמֹור ְלָדִוד, 
שפתח במילה "לדוד", ותוכנו הודאה לקב"ה, 

מר ואילו פרק זה הוא מזמור מקדים לשון ז

אתם בני ָהבּו ַלה' ְבנֵי ֵאִלים, ואח"כ את דוד. 
החזקים ]אילים לשון חוזק[, והם אלו שעם 

אברהם יצחק ויעקב,  -ישראל נשען עליהם 
תנו לה', ומה תתנו 

ָהבּו ַלה' לו? 
ונרמזו ָכבֹוד ָוֹעז, 

בפסוקים אלו 
שלשת הברכות 
הראשונות שיש 
בתפילות לחש, 
שאר הברכות 

ל לשבתות וימים טובים, משתנות מיום חו
ואילו שלשת הראשונות: אבות וגבורות 
וקדושת השם, נמצאות בכל תפילות הקבע. 
וזהו שכתוב בפסוקים א' וב' שלש פעמים 
"הבו". הבו לה' בני אלים כנגד ברכת אבות. 
הבו לה' כבוד ועוז כנגד ברכת גבורות 

 שמזכירים הגבורה והעוז של הקב"ה. 

ד ְשמֹו ִהְשַתֲחוּו ַלה' ָהבּו ַלה' ְכבוֹ וב. 
 –זה כנגד ברכת אתה קדוש ְבַהְדַרת ֹקֶדש, 

 הדרת קודש.

המשך הפרק מדבר על מתן תורה, אולם ג. 
קודם מקדים לדבר על עוד גבורות שעשה ה', 

בשעת קריעת ים סוף קֹול ה' ַעל ַהָמִים, 

שמעו את קולו של ה', שהיתה רוח סערה 
מתרחקים להקרע ושמעו איך המים זורמים ו

ה' ל ַהָכבֹוד ִהְרִעים, -אֵ  לכבוד עם ישראל.

ה' ַעל ַמִים ַרִבים,  המכובד השמיע קול רעם,
 ואז ה' מוריד גשם על הארץ.

בשעת מתן תורה, ה' השמיע ד. קֹול ה' ַבֹכַח, 
את קולו בכח כשנתן את עשרת הדברות, וכמו 

ולמרות הקול  שכתוב "והאלקים יעננו בקול".

הוא היה קול נעים קֹול ה' ֶבָהָדר, ר, האדי
 מלא הוד והדר.

והרעש הגדול הזה ה. קֹול ה' ֹשֵבר ֲאָרִזים, 
גרם רעידת אדמה, וכתוצאה מכך נשברו 

 החזקים.ַוְיַשֵבר ה' ֶאת ַאְרֵזי ַהְלָבנֹון  ארזים.

ְכמֹו ֵעֶגל  ברעידה ההיא קפצוו. ַוַיְרִקיֵדם 
הר חרמון רקד ְריֹון, ְלָבנֹון. ְושִ צעיר הרי ה

ראם צעיר, ודרכם של ְכמֹו ֶבן ְרֵאִמים, 
לקפץ  –העגל והראם  –הבהמות הצעירות 

רימא, וזו  –ולרקד. ]התרגום מתרגם ראם 
אחת מהחיות הטהורות, שעל הפסוק "איל 
צבי ויחמור אקו ודישון ותאו וזמר", מתרגם 

 –התרגום את דישון 
 רימא[.

ז. קֹול ה' ֹחֵצב 
כמו ת ֵאש, ַלֲהבוֹ 

שכתוב במתן תורה 
"וההר בוער באש" 
)דברים ד יא(. ומפרש 
רש"י מהי החציבה. 
שבשעת מתן תורה היה הדיבור של עשרת 
הדברות יוצא מפי הקב"ה כאש, והיה הולך 
ונחצב על האבן של הלוחות. כשאמר ה' 
"אנכי", הא' עצמה נחקקה בתוך הלוחות וכן 

גם היו מן  הנ' ושאר האותיות. והלוחות עצמם
השמים, וזה אחד הדברים שנבראו בערב שבת 

הכתב והמכתב והלוחות  –בין השמשות 
)אבות ה ו(, כי זה היה בריאה מיוחדת, בריאה 
של נס. ואילו הלוחות השניות היו אבנים 
שמשה רבינו חצבם מהאדמה כמו שכתוב 
"פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי 

. ועלה איתם להר על הלוחות" )שמות לד א(
סיני, ואז הקב"ה כתב שוב את הדברות. נמצא 
שבלוחות הראשונים גם הלוחות וגם הכתב 



 המידות הטובות של יתרו

היו חכמים גדולים למה הם לא הסיקו מסקנות  גם איוב ובלעם"
. אבל ..מר "השם הצדיק ואני ועמי הרשעים"כמוהו? אפי' פרעה א

בלעם ואיוב לכאורה ראו את אותו הדבר, שלושתם היו חברים 
 בפרלמנט של פרעה, ורק יתרו התגייר והם לא התגיירו, למה זה. 

מבינים את האמת,  ,חשזה לא מספיק שבשכל, במו - ההסבר הוא
, וליתרו היו הפעולות של האדם הולכות לפי הרגש של המידות שלו

מידות טובות, אז הוא חיפש את האמת. להם היו מידות רעות, הם 
יתרו אהב חסד. ליתרו יש  -היו מושחתים. בלעם אהב כסף וכבוד 

חסד ומידות טובות, וכשיש מידות טובות זה משפיע גם על השכל 
אבל כשיש מידות י לקבל את מה שמבינים בשכל. שיהיה אפשר

רעות, אז שום הוכחה שתהיה להם או שיוכיחו להם שהשם הוא 
, כי המידות הרעות התגברו על זה. כשמאמינים האלקים לא תעזור

 –השם מצווה בחוקי התורה: בשבת אסור לעבוד  -בהשם אלקים 
תר על מיד הוא חושב 'לא ארוויח כסף'. וכשאסור לאכול אז יוו

 התענוג של אוכל. אלו המידות הרעות שבגללן הם לא התגיירו.

הייתה מידת החסד, באמת זה מה שהביא אותו  תרוומכיוון שלי
להכרת האמת ובסוף הוא זכה לכל הכבוד, סנהדרין, בני תורה, 
לעוה"ז ולעוה"ב. בלעם שלא היה איש חסד רצה למצוא חן בעיני 
המלך וידע בחכמתו איך לעשות צרות לעמ"י לכן הוא אמר הבה 

ותעביד  ונתחכמה לו', בלעם יעץ את העצה תן להם מיסים כבדים
אותם בעבודה קשה. בלעם הרשע ראה שהמלך רוצה עכשיו לעשות 
צרות ליהודים ונתן לו עצות איך לעשות. ולכן בלעם הוא אחד 

)מתוך 'גאון יעקב'  . מאלה שאין להם חלק לא לעוה"ז ולא לעוה"ב
 גליון ס"ג(
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ה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן אבנר בן רפאל, הילד, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין,: לעילוי נשמת

נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, 
 טה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר ז"לסופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, אי

היו מן השמים. ואילו בלוחות השניות רק  
 הכתב היה מן השמים.

הקול של ה' גורם ח. קֹול ה' ָיִחיל ִמְדָבר, 

ָיִחיל ה' ִמְדַבר ָקֵדש,  חיל ורעדה למדבר.
חלחלה בשעת מתן זהו מדבר סיני שאחזו 

 תורה.

קול ה' מטיל ט. קֹול ה' ְיחֹוֵלל ַאָילֹות, 
חלחלה על אילות והכוונה לאומות העולם, 
שלמרות שהם חזקים כאיל שזה בעל חי חזק, 

ַוֶיֱחשף ְיָערֹות,  הקב"ה מחלישם ומרעידם.
 מרוב פחד העצים נעקרים והיער נשאר חשוף.

ָכלֹו ּוְבֵהיובעתיד כשיבנה בית המקדש, אז 
 כולם יכבדו את מלך הכבוד.כֻּלֹו ֹאֵמר ָכבֹוד, 

בזמן המבול שהיו רק נח י. ה' ַלַמבּול ָיָשב, 
ובניו בתיבה, היה ה' מלך על כל העולם וישב 
לבדו בגדולתו. וכן ימשיך תמיד, גם כשהעולם 

ַוֵיֶשב ה' ֶמֶלְך  חזר ונבנה והתמלא בני אדם,
ך, וכפי שהיה ה' ימשיך למלו, ועדְלעֹוָלם 

 בזמן המבול מלך לבדו, כך יהיה לעד.

, לא כמו האיילות שהם יא. ה' ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן
אומות העולם החזקים שה' מחלישם, ולא כמו 

העצים שרומזים על גויים רבים -היערות מלאי
ועצומים, שהקב"ה חושף אותם ומערטלם 

ה' יתן  –עם ישראל  –מגבורתם. ואילו לעמו 
הגמ' אומרת שהכח והעוז האלו זה עוז וכח. 

התורה, שעמים חזקים עברו ואינם, ואילו עם 
ישראל על ידי מתן תורה קיבלו כח, וזהו 

ה'  הנשק הסודי של סוד קיומו של עם ישראל.
ומתפלל ומבקש שה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום, 

 יתן לעם ישראל ברכת שלום.

ים הגמ' )זבחים קטז.( דורשת את כל הפסוק
האלו על שעת מתן תורה, שכשההרים רקדו 
והאדמה רעדה והיה רעש גדול, התקבצו 
אומות העולם אצל החכם הגדול בלעם הרשע, 
ושאלו אותו האם הולך להיות מבול נוסף 

ה' למבול והעולם ייחרב? ענה להם בלעם 
ונשבע לנח  , הוא ישב על כסא רחמיםישב

י רק שלא יהיה יותר מבול. חזרו ושאלוהו: אול
על מים נשבע, אבל חורבן מסוג אחר יכול 
להיות, שישרוף את כל העולם. אמר להם שגם 

ה' וישב ה' מלך לעולם, זה לא, ככתוב 
נשבע שימלוך לעד, ואין מלך בלי עם, ולא 
יחריב את העולם. שאלוהו א"כ מה כל הרעש 

, יש לה' עם ה' עוז לעמו יתןהזה? אמר להם 
ת התורה. נרגעו שהוא שלו והוא נותן להם א

ה' יברך את עמו בשלום, הגויים ואמרו 

שיהיה טוב ליהודים עם התורה. אמר רבי 
אליהו משקובסקי זצ"ל שרואים פה את 
הפסיכולוגיה של הגויים. קרה פה כזה דבר 
גדול, תתעניינו אולי זה טוב גם לכם, כמו 
שראינו שיתרו בא למדבר כדי ללמוד את 

ואמרו שיהיה טוב  התורה. ואילו הגויים הגיבו
לעם ישראל, ואנחנו נמשיך לאכול ולסבוא 
ולזלול, והם יקיימו את התורה בשבילנו. הם 
מתרגשים מאד לשמוע שיש כזה עם מכובד, 
אולם הם לא מתגיירים, אלא רק מאחלים לעם 
ישראל שיהיו בריאים, וממשיכים לשקוע 

 בתאוות העולם הזה.

מלחמת העולם השניה, הרבה  בתקופת
דים בשטח הכיבוש הרוסי שכבשו חצי יהו

מפולין, והרוסים בפקודת סטאלין ימ"ש גרשו 
שבע מאות וחמישים אלף יהודים לסיביר. 
בשעת מעשה חשבו שאומללים אלו שגורשו, 
ומאושרים הנשארים, אבל לאחר זמן 
כשהיטלר ימ"ש כבש את האזורים האלו, 

לא נשארו  נהרגו שש מליון יהודים וכמעט
יהודים בחיים. ואילו אלו שהוגלו לסיביר 
למחנות עבודה, אמנם שליש או חצי מהם 
נפטרו בתנאים הקשים, בכפור וברעב שהיו 
שם, אולם מאות אלפים שרדו ונשארו בחיים 
מהגירוש הגדול הזה. בין הנשארים היה הרב 
מטשבין הרב וידנפלד מגדולי הדור. והיתה לו 

לחוהו לעבודת פרך סייעתא דשמיא שלא ש
במכרות, אלא הוטל עליו תפקיד לרעות 
חזירים. ומכיון שלא היו לו ספרים, היה חוזר 
בקול בעל פה על דפי גמרא ומתפלל, וידע את 

כל הש"ס בעל פה. ואמר כשהיה 
שם בשממה, הבין פשט בפסוק 

אלפי קול ה' יחיל מדבר", "
שנים המדבר הוחיל וציפה וקיווה 

בתורה ותפילה, לשמוע את קול ה' 
כי אף פעם לא היו שם יהודים. 
והקב"ה מצידו לפני קיבוץ כל 
גלויות עם ישראל לארץ ישראל 

", יחיל ה' מדבר קדשבגאולה, "
ה' ציפה וקיווה שכל העולם וגם 
המדבר יתקדשו בדברי תורה, כי כל 
מקום שנאמרו דברי תורה נהיה 
המקום קדוש. וזו הסיבה שה' נתן 

הברית הנשיא בלב נשיא ארצות 
ניקסון לצאת למלחמת ויאטנאם 
וקוריאה, כי המקומות האלו ציפו 
וייחלו לשמוע את קול ה', ובצבא 
האמריקאי היו אלפי חיילים 
יהודים, וכל מי שהיה לו יארצייט, 
אסף מנין חיילים ואמר קדיש, ובכך 
התקדשו מדבריות השממה 
הרוחניים, העיירות של ויאטנאם 

 קדושה לפני הגאולה.וקוריאה בניצוצות ה

  

 ישמח משה

בנוסח 'ישמח משה' בתפילת ] 
 [שחרית לשבת

  
 תשנ"טבס"ד יום ו' עש"ק יתרו 

שחרית לשבת 'ישמח משה וכו',  תפילת
 "וכתוב בהם שמירת שבת"

שהוא  למה תפס לשון שמירה ,וצריך ביאור
, ולא לשון זכירה זכירת בלוחות האחרונות

"זכור את  - ראשונותשבת, כאשר יש בלוחות 
 יום השבת"

כך, דהנה לפני זה , שבדיוק תפס ונראה
, בראשו נתת לו" תפארתאומרים "כליל 

פני משה שראו  והפירוש הוא קרני הוד שעל
והרי קרני ההוד היו רק  עליו ברדתו מן ההר.

בירידה שניה עם הלוחות השניות, ומשו"ה 
שייך לומר רק "שמירת" שבת שזהו נוסח 

 לוחות שניות, "שמור את יום השבת לקדשו"

יך טעם למה לא עשו נוסח , זה גופא צרוא"ת
שיהי' מכוון על לוחות ראשונות, ויש לתרץ 

מתוך )  .דהא ראשונות נשברו, ושניות עדיפות
 (כת"י, הודפס גם בספר 'בעקבי תודה'


