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 וסיפוריםליקוטים 
 יתרו - נפלאים

 
 ("וישמע יתרו" )יח, א

״מקודם הי' שמו ״יתר״, ולכשנתגייר הוסיפו לו אות אחת על 
 . (רש׳׳י)שמו״. 

יתר״, דהיינו שהי' חושב עצמו בשם ״ אויש לרמז, כי יתרו קר
ינו שוה כלום, ולכשנתגייר אכמיותר לגמרי, ו אעצמו שהו

שלו, שרק  א״יתרו״, היינו היתר הו שזההוסיפו לו היות ו', כי 
מת אבל באושב עצמו כמיותר מחמת ענותנותו, עצמו ח אהו
 )חידושי הרי״ם( ינו מיותר כלל...א
 

 "וישמע יתרו" )יח, א(
מורה ותיק ספר על מקרה שהיה בכתתו: בקר אחד, בשעה 

הרגלי מדי בקר, ואמרתי לילדים שמונה, נכנסתי לכתה כ
ח את הסדורים. אבל ראיתי שאין הם חשק להתפלל. כיון ולפת

דורים ומיד התחלתי בלמוד סיר את הושכך, הוריתי להם לסג
ר אותם לתפלה, שהרי גם הם רחשבון... בכך חשבתי לעו

ירגישו שלא בנוח אם לא יתפללו. ואכן, לפתע עולה באזני קול 
"מה לך בוכה", שאלתי את הילד. והוא  בכי של אחד הילדים.

ד ומשיב בתם יהודי: "המורה, אינני מבין כיצד אפשר ללמ
דם לבורא עולם". ואז אמרתי לתלמידי וחשבון בלי להתפלל ק

פר על כל חבריו. בכך שהוא מגלה יהכתה: "הילד הזה הציל וכ
ך את שיחו לפני ה', הוא גורם וענין בתפלה ורוצה לשפ

ליתם כלפי יא ימחל גם לכם על הקרירות שגשהקדוש בורך הו
בה לכך ילה". המורה, שהיה בן תורה, הסביר שלדעתו, הסיהתפ

טעם בתפלה היא שלא למדו אותם  םשילדים אינם מוצאי
רוש התפלה ובאור המלים. לכן הם מוציאים את ימעולם את פ

ע', הם פשוט אינם שומעים את והדברים מפיהם בלי 'לשמ
הדברים לא נכנסים ללבם. וידע המורה מה קטעי התפלה ולכן 

 ל יהי דבר זה קל בעינינו. אע'. ושאמר. צריכים ללמד 'לשמ
פר, שליד תחנת ימרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל ס

המשטרה הסמוכה לתלמוד התורה "עץ חיים" בירושלים, היו 
עמודים עם שני אריות מעליהם. ופעם, בתקופת ילדותו של 

דו ב"עץ חיים", אמר המלמד שלהם שאם האריות הגרש"ז, בלמ
ד... ומעל עמודי המשטרה ישמעו מוסיקה הם יתחילו לרק

)המלמד אמר את הדברים, מן הסתם, כדי להכניס שמחה 
חכמות. הם רצו  םבלבות הילדים( הילדים ב"עץ חיים" לא יודעי

הביתה הביאו כלי זמר ונגנו לפני האריות. אבל שלא כמו שאמר 
ד... חזרו הילדים אל המלמד והאריות לא החלו לרקהמלמד, 

בטענה: כיצד, השיבם המלמד: "הלא דברתי אמורה לכם שאם 
וד. הבעיה שלהם היא יקהאריות 'ישמעו' מוסיקה, הם יפצחו בר

 שהם אינם 'שומעים'... 
 

 "וישמע יתרו" )יח, א(
 מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק )רש"י(

לשם מה צריך היה לבא, והלא יכול היה להשאר קשה איפוא, 
 מאמין בביתו הוא?

אלא מששמע כי אחרי התגלות נבואה כזו שהייתה בקריעת ים 
סוף, עדיין עוד היה מקום להסתר כזה, כך שיבוא עמלק וילחם 

למד לקח מזה, כי מן ההכרח לקבל את התורה מפי  –מישראל 
התגבר על כוחות רבי ולשקוד בלי הרף על עצמו, כדי שיוכל ל

 )בשם הר"ר בונם מפשיסחא( הרע המסנוורים את העינים.
 

 "וישמע יתרו" )יח, א(
ברש״י בתחילת הפרשה, 'מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף 

 -ומלחמת עמלק', וביארו צדיקים )רמתיים צופים( שהכוונה 
איזו שמועה שמע יתרו שממנה הבין והרגיש שיש בכוחו להיות 

ושיוכל לעמוד בקיום כל התורה כולה ומצוותיה,  מבני ישראל,
אלא ששמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, שאין חפץ הקב״ה 
בנצחון על היצר אלא כל רצונו הוא המלחמה בו, וכל יסוד 
היהדות הוא המלחמה התמידית עם היצר הרע, על כן אמר, אם 
זה עיקר התורה כולה, אף אני אוכל עמוד להיות נמנה כחלק 

ישראל, להילחם עם יצרי, שאף אם אין בי כח לנצחו, מכל  מבני
 מקום יש בכוחי לעמוד בקשרי המלחמה.

 

 ד(-)יח, ג ושם האחד אליעזר" "
יש להביא יסוד גדול בדרכי החינוך הנלמד מפרשתן שהנה 
נאמר 'שם האחד גרשם וגו' ושם האחד אליעזר', ולכאורה היה 

אליעזר', וכמו שאמרה תורה 'את הכבש צריך לומר 'ושם השני 
אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים', 
אלא, ש'כבש' אכן יש אחד ושני, אבל ה׳בנים' צריכים להיות 
בעיני האב כל אחד ואחד כבן יחיד ומיוחד, דלכל אחד יש 

 )באר הפרשה( שליחות וערך בפני עצמו.
 

ים" "אל המדבר אשר הוא חנה שם הר האלוק
 )יח, ה(

משה הוא מדור )בית( לשכינה, במקום שם משה חונה נעשה 
להר אלקים. ונתקדש ונתעלה להשראת השכינה. "האדם 

 מכבד את מקומו" )תענית כא( , והאדם מקדש את מקומו. 
 (חתם סופר)

 

"ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד 
 )יח, י( מצרים"

גנאי הוא למשה ולשישים ריבוא שלא אמרו ברוך, עד שבא 
יתרו ואמר ברוך ה' )סנהדרין צד.(. וכלום שירת משה ובני 
ישראל על הים היו דברי שבח והודיה פחותים מדברי יתרו ? 
אלא יתרו חידש דבר בהבעת הכרת טובה לה'. בני ישראל 
אמרו שירה והודו לה' על הטוב והחסד שעשה עמהם, אבל 

רו בירך את ה' "אשר הציל אתכם", על החסדים אשר גמל ה' ית
 ר' שלמה מרדומסק( ק"הרה)עם אחרים. ובזה היה יתרו ראשון.

 

 "עתה ידעתי" )יח, יא(
 ״מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר״. רש״י.
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תם את הצדיק כשחי ומוכיח אים אשר שונאנשים אישנם 

כים ושער וב דרתאשמת לובשים לאחר במעשיהם הרעים, ורק 
זה... וז״ש יתרו ״מכירו  הלומר כמה צדיק הי ההבה ובכיאעליו ב

הייתי מכיר בצדיקים רק הייתי  אהייתי לשעבר״ שעד עכשיו ל
והבם כשהמה היו בבחינת ״לשעבר״, שמתו כבר, ״ועכשיו א

 םביותר״ שעכשיו כבר יהי' מבין עליהם לשמוע מהם גם כשה
 (ט)נחלי דבש דף י .עדיין בחיים

 

 )יח, יא( "כי בדבר אשר זדו עליהם"
הבעל שם טוב הקדוש אמר כי כל אדם נידון בשמים לפי פסק 
דינו שלו! שבשעה שהוא רואה לפעמים את חברו עושה מעשה 
רע, הריהו חורץ את משפטו, וחושב שראוי חברו לעונש זה וזה, 
בעוד הוא שוכח כי הוא עצמו הרי עשה פעם כמעשה זה 

משפטו גם הוא. זהו שאמר הכתוב " כי בדבר ובדבריו חרץ את 
העונש ניתן תמיד כפי שחרץ אדם על  -אשר זדו עליהם" 

 )פרדס יוסף( עצמו. 
 

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

לכאורה מה היה חסר לבני ישראל במדבר, מזון היה להם ברווח, 
על מה בגדים לא חסרו להם, שהרי שמלתם לא בלתה, אם כן, 

היו מריבים זה עם זה, אלא כך דרכה של מחלוקת, בעלי ריב 
 (לקט אמרים) מוצאים מקום למחלוקות אפילו במדבר. 

 

... כל העם נּצב עליךו מדוע אתה יושב לבדך"
לחתנו כי יבא אלי העם לדרש  ויּאמר משה

  טו(-" )יח, ידאלקים
ויש להבין מה שאל יתרו וכי לא ראה שבאים למשה לדין, ואם 
שאלתו היתה מדוע יושב לבד, לא מובן תשובת משה "כי יבא" 
וגו' הרי לא ענה על השאלה. עוד יש להקשות איך דן משה 
לבדו הרי שנינו 'אל תהי דן יחידי'. ויש לומר על פי מה שכתב 

הרי הם מקבלים  הש"ך דאם שני בעלי הדין באים יחד אל הדיין,
עליהם מה שיפסוק דיין זה ומותר לדון יחידי. ובזה יש לבאר 
שזה אכן היתה שאילת יתרו, "מדוע אתה יושב לבדך" הרי 
אסור לדון יחידי, ועל זה השיב משה "כי יבא אלי העם לדרוש" 

 )כתנות אור(וכיון שהם באים אלי יחד מותר לי לדון אותם. 
 

 )יח, כא( "אנשי חיל"
הגאון רבי שלמה בן שמעון שליט"א: פעם היה עם הגאון  סיפר

בחתונה של רמי מעלה, בנו של אחד זצ"ל רבי עובדיה יוסף 
האנשים הידועים במדינה. הגאון רבי עובדיה יוסף הוזמן לערוך 
את הקידושין. הרב הכין עדים כשרים, כידוע שהקפיד מאד 

סדר לברור לו עדים כשרים ויראי שמים. המנחה הזמינו ל
קידושין, ומיד אמר 'ואני מזמין בשם המשפחה את השר הנכבד 
מר פלוני להיות עד'... מיד הגיע אותו שר מפורסם, שלפי 

ההלכה אינו יכול לשמש עד בקידושין... מה עושים, הכל 
בפומבי, לעיני כל צמרת המדינה? הרב עובדיה קיבלו בחמימות, 

מש עד סתם, ותיכף לקח את הרמקול ואמר שכבוד השר לא יש
אלא יהיה עד של כבוד, כראוי למעלתו. וכתב מתחת למקום 
חתימת העדים בכתובה כותרת 'עד של כבוד', והחתים את 

 השר, ויצא הדבר בכבוד ובהיתר.
 

 שנאי בצע )יח, כא(
פעם אחת פגש הצדיק רבי צבי אריה מאליק משכיל אחד 

. שאל המשכיל תהאוניברסיטאוששימש כמרצה ידוע באחת 
הרבי: אמור נא לי, חסידים רבים יש לך והם מפזרים  את

ומעניקים לך ממון רב, ואף אני יש לי תלמידים רבים שומעי 
לקחי, אולם איש מהם לא מעלה בדעתו לתת לי מאומה, 

אני מואס בכסף ושונא  ,הוא גדול השיב הרבי הבדלמדוע? ה
בצע, משום כך אני משריש בלב חסידי את שנאת הבצע ואת 

ס שבתאוות הכסף, לכן קל להם לחלק את כל כספם. המיאו
ואכן, את כל מה שהם מעניקים לי אני מחלק לצדקה לעניים 
ונצרכים. ואילו אתה... אוהב כסף לא ישבע כסף... משום כך 
ערך זה נטבע היטב גם בלבות שומעי לקחך, משום כך קשה 

 להם לתת לך אף פרוטה אחת.
 

 יא( "והיו נכונים ליום השלישי" )יט,
לכאורה, לפי דקדוק הלשון היה צריך לכתוב "ויהיו נכונים", 
אלא, שאין זה רק ציווי, כי גם הבטחה. כי איך אפשר להיות 
מוכן לצאת לקבלת התורה, מי יאמר נכון אני, זך לבי ? לכן 
נאמר "והיו נכונים", כלומר: הריני מבטיחך כי משיעשו מצידם 

 ('' צבי מורגנשטרן מלומז)אדמו"ר רמה שנצטוו יהיו מוכנים.
 

 "ויתיצבו בתחתית ההר" )יט, יז(
איתא בשבת פח. מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר אם 
תקבלו התורה מוטב ואם לאו, שם תהא קבורתכם. ויש לדייק 
למה אמר שם ולא פה? וי"ל כי אילולי התורה הקדושה אין זכות 

וקות קיום לעולם כמו שכתוב "אם לא בריתי יומם ולילה ח
שמים וארץ לא שמתי" ואם ח"ו בני ישראל לא יסכימו לקבל 
את התורה העולם חרב לכך נכתב "שם" הכוונה בכל מקום 

 (החפץ חיים) שהוא. 
 

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

 כד( -)יט, כג ויאמר אליו ה' לך רד"
יתברך -רבנו סבור, כי מצוות השםלפי רום מדרגתו היה משה 

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

רד קימעה ממדרגתך הרמה אל מצבו  -יתברך : "לך רד" -השם
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ין שעדיין אין זה בבחינת "לא יוכל" של העם, או אז תווכח להב

 )קדושת לוי( ויש להזהירם שוב על כך .
 

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

הגאון הקדוש מהרי"ל דיסקין זצ"ל, בבית המדרש. פעם שהה 
לפתע נכנס שוטר ופנה אל השמש. אמר לו דבר מה, והשניים 

הקהל  ,ש. השמש הסיט את הפרוכתעלו במדרגות ארון הקוד
 ספר תורה, נשק לו ומסרו לשוטר. הוציא  מששהקם על רגליו. 

זו הפעם הראשונה שהרב שעלה על כס רבנותה של  ההיית
 ניין?"הע פשרלבריסק לא מכבר נתקל במחזה זה. פנה לשמש 

השמש היה מורגל בכך: "יהודי התחייב שבועה בבית המשפט", 
הנוהג, יהודי שהתחייב שבועה השביעוהו בנקיטת  ענה. כזה היה

ספר תורה. מיהר הרב, נטל את ספר התורה מיד השוטר 
ההמום, נשק לו בדמעות והחזירו לארון הקודש. ביקש 
מהשמש את המפתחות, נעל את הארון, וטמן את המפתחות 
בחיקו. השיב את הפרוכת למקומה ונשק את שוליה. בפנותו 

מור לשופט שהרב אסר על טלטול אל השוטר אמר לו: "א
 ".ספרה

לא עברה שעה, והשוטר שב והופיע: "השופט מבקש מהרב 
זו פקודה, גם אם נעטפה בניסוח  ההייתשיבוא לפניו", אמר. 

מנומס. הרב התלווה אל השוטר והם הלכו לבית המשפט. הרב 
 נכנס לאולם, והתייצב לפני דוכן השופט.

"הוד קדושתו הוא רבה של העיר", שאל השופט כך פנו ברוסיה 
 הדת. "אני הוא", ענה השרף. ילכוהנהצארית 

"השוטר סיפר שהוד קדושתו נטל ממנו את הספר הקדוש 
שנצטווה להביא לבית המשפט". "נכון הדבר", ענה השרף. "הוד 
קדושתו יודע לבטח מה חמור הוא בזיון בית המשפט. יורשה 

 ל מדוע עשה זאת".לנו לשאו
"בתור רב היהודים", ענה השרף, "ממונה אני על שמירת כבוד 
הספרים הקדושים לנו. מבקש אני לשאול את הוד רוממותו 
שאלה. בגנזי הוד מלכותו הצאר הרוסי מצוי כתרו של פטר 
הגדול, מיקשה זהב. אילו היה כבודו ממונה על אוצר המלוכה, 

רצונו להישבע לא פחות ולא  על גנזי הצאר, והנאשם היה מביע
יותר אלא בנקיטת כתר זה דווקא, והיה מופיע שוטר לקחתו 

 ההיה כבודו מוסרו בידו?"
"ודאי שלא!" ענה השופט. "כתר זה מוציאים אך ורק ביום 

 ההכתרה, וגם אז תחת משמר מיוחד!"
"ואם היה נשלח משמר מיוחד, ואם היו מפקידים תמורתו 

 ערבון, משקלו בזהב?"
ופט התרעם על השאלה: "שוויו של הנזר אינו במשקל הש

זהבו, הוא האוצר היקר ביותר של האומה הרוסית הגדולה, 
בבית עינה של הממלכה! מי יעז לשלוח בו יד ולטלטלו בשביל 

 גחמתו של איזה נאשם!"
עתה הגיע תור השרף להתרגש: "אם כן, ודאי יבין הוד רוממותו 

נינו! יבין כי הוא אוצרנו היקר שעבורנו ספר התורה הוא בבת עי
ביותר! ידע כי אלפי רבבות חיים לאורו, ויהודים לאין מספר 

מסרו עליו את נפשם! למענו עונו, נשרפו ונרצחו ואיך נטלטלו 
 מהיכלו, הלוך ושוב, לצרכו של איזה נאשם!"

דממה מתוחה השתררה, ובדממה נשמע קולו של השופט: 
ים להישבע עוד בנקיטת "מהיום והלאה אין היהודים חייב

 הספר הקדוש!"
השופט הגוי הבין זאת! הבין שספר קדוש, שהמוני יהודים חיים 
לאורו, והמונים מסרו עליו את נפשם, ראוי לכבוד מיוחד, ויש 

 להתחשב בו!
אלא שחייבים לזכור נקודה עיקרית אחת: כבודו של ספר 

 שבו. ואם כך יש םהאלוקייהתורה נובע מתוכנו, מהצווים 
להיזהר בכבודו של הספר הקדוש כמה יש להיזהר בכבודם של 
חוקי התורה, שלאורם חיים היהודים עשרות דורות ועליהם 
מסרו נפשם! באיזה כבוד יש להתייחס לציווי התורה, אותם 

 קיבלנו במעמד המרומם, מפי הגבורה, באש ובקול שופר!
 

 "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא" )כ, ז(
אל תשא את שם ה' על דברים שהם שוא ושקר. אל תשים את 
תו הקודש על דברים שהם פסולים בהחלט, נראים כמצוות 

י מעשה היצר להטעות את ואינם אלא עבירות חמורות. כ
הבריות, לצייר לפניהם עבירות קשות כאילו הן מצוות נעלות. 
ולכן אמרו חז"ל )שבועות לט(, שכל העולם נזדעזע בשעה 
שאמר הקב"ה בסיני לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא. שכן כל 
הפשעים החמורים וכל הרציחות והאכזריות הנוראות נעשו 

 (ודאי ראובןד) במסוה של אמת, צדק ויושר.
 

 "זכור את יום השבת לקדשו" )כ, ח(
סיפרה הרבנית ריבה לפידות תחי' כי באחת השבתות בתה 
הקטנה בכתה ללא הרף, כנראה מתוך רעב שהציק לה. מיד 
הכינה לה הרבנית חלב בבקבוק שהכינה אך למרות זאת בתה 
המשיכה לצרוח. כידוע בדר"כ תינוק כאשר הוא מתחיל 

וא מפסיק לבכות. לבסוף התברר לשתות את החלב ה
שהתינוקת רצתה לשתות את החלב ואף הייתה מוכנה בשביל 
זה להפסיק לצרוח, אך דבר אחד שכחה הרבנית: לעשות חור 

 בפטמת הבקבוק...
זאת עלינו ללמוד: לתת לשבת לזרום! יש בה בשבת אוצר מלא 
שפע אדיר בל יתואר אך אם הוא סגור ונצור אי אפשר לינוק 

 דושה...את הק
 

 "זכור את יום השבת לקדשו" )כ, ח(
ח(: היה תמיד זוכר את יום השבת בעסק בימי -כתב הספורנו )כ

המעשה... לקדשו וכו', הזהיר שיסדר אדם עסקיו בימי המעשה 
 באופן שיוכל להסיח דעתו מהם ביום השבת".

באור נפלא מאיר לנו הספורנו במצות "זכור את יום השבת 
ועסק שהנך עוסק בו בימי החול, ראה  לקדשו", שבכל עסק

והתבונן במהות המעשה ובעתידו שלא יהא מטרידך ביום 
מוכרח השבת, ואם תראה שעסק זה יטרידך ואם תתעסק בו 

 חדל ממנו ולך לעסק אחר. -מוטרד ממנו ביום השבת  יההשת
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כלומר, יום השבת הוא יהא הקובע לך באיזה עסק לעסוק, ולפי 
השבת תקבע אם תקבל את עסקך. ובדוק  מנוחת או טרדת

עסוק בו,  -והתבונן: אם זה עסק שאינו גורם טרדה ליום השבת 
חדל ממנו. ובה הנך מקיים "זכור את יום  -ואם גורם טרדה 

השבת לקדשו", שכבר בימי השבוע, השבת היא המובילה שלך 
בכל עסקיך, ורק לפי שמירת השבת הנך קובע את עסקיך. הרי 

זוכר את יום השבת לקדשו בכל ששת ימי  שבזה שאתה
 )אות ישראל( המעשה. 

 

 (כ, יב)" את אביך ואת אמך"כבד 
כנסת שבקושי "גירד" מניין -אביב היה בית-בצפון תל

מתפללים. יום אחד החל להגיע למקום מבוגר כבן שבעים. הוא 
 -ביתלא נראה דתי מבית. הוא נהג להתפלל ומיד לצאת. רב 

הכנסת התפלא. בדרך כלל אדם כזה מגיע לאזכרה וכו' ומעולם 
 לא ראה שבגיל כה מבוגר אדם כזה חוזר בתשובה.

לאחר כמה פעמים שהאיש הופיע, פנה אליו הרב: "האם אתה 
 זקוק לעשות אזכרה? אני פה הרב, תוכל להגיד לי."

"לא. אני חוזר בתשובה". הרב נדהם: "מה קרה?". "האם שמעת 
הסיפור של הרב רביץ ז"ל?" הרב נזכר במקרה שאירע עם על 

הרב רביץ שעשה קידוש השם. הוא היה זקוק להשתלת כליה 
תו לאביו. לבסוף ניגשו יוכל ילדיו נלחמו ביניהם מי יתן את כלי

לדין תורה אצל הרב אלישיב זצ"ל, שפסק כי לבכור זכות 
עשה הבכורה. ואכן הבכור תרם לאביו כליה. הדבר התפרסם ו

 –קידוש השם גדול. "כן, שמעתי. באמת קידוש שם שמיים." 
הפטיר הרב. "אז תדע, כבוד הרב, שלי קרה אותו סיפור בדיוק! 
הייתי זקוק להשתלת כליה והרופאים פנו אל ילדיי. בני אמר 
שהוא נוסע עוד מעט למסע בחו"ל והוא זקוק לכוחות ותרומת 

שעוד מעט היא  הכליה תחליש אותו. פנו לבתי, והיא טענה
מתחילה סמסטר חדש באוניברסיטה והיא זקוקה לכוחות 

 ללמוד, ולכן אף היא אינה יכולה."
כאן פרץ הזקן בבכי והמשיך: "הנה, אתה רואה? נתתי לילדיי 
את החיים, השקעתי בהם הכל, הזרמתי כספים בלי סוף, 

והם השאירו  –שלחתי אותם ללמוד, נתתי להם חוגים ומה לא 
! הייתי מאוד מדוכדך. בדיוק אז ראיתי את הכתבה אותי ככה

בעיתון על דין התורה בין ילדי הרב רביץ וראיתי מה זה הכוח 
 של התורה. באותו רגע החלטתי לחזור בתשובה..." )ברכת דוד(

 

 (כ, יב)" "כבד את אביך ואת אמך
אל רבי יחזק -משינאווא  שאלת עגונה סבוכה הובאה לפני כ״ק

באביו הגאון רבי חיים  ץלהיוועאם זצ״ל ביקש טשרגא הלברש
. ןבעניי)בעל הדברי חיים(. קבע לו אביו שעה לדון  מצאנז זצ״ל

ביקש רבי יחזקאל להכין עצמו לדון כדבעי, וביקש מהגבאי 
שיביאו לו שולחן ערוך ״יורה דעה״. תמה הגבאי: ״הרי הלכות 

העזר״ אולי טעות היא...״ עגונות נידונות בשולחן ערוך ״אבן 
השיב לו רבי יחזקאל: ״לא טעיתי! ביקשתי חלק ״יורה דעה״ 
משום שעלי לשנן הלכות כיבוד אב קודם בואי לדון ולהתווכח 

 )באהלי צדיקים( עם אבי בדבר הלכה״!
 

 "לא תחמוד" )כ, יד(
שלושה זוגות תפילין השאיר אחריו בכתב ידו הקדוש בעל 

די המגיד הגדול ממעזריטש. השתוקק ה'אור פני משה', מתלמי
הרה"ק ר' מנדל מקוצק זי"ע לרכוש מאלמנתו זוג תפילין אחד 
לעצמו, אך היא דרשה בעד כל זוג הון רב, שלושה שקלי זהב. 
מסר, הרה"ק מקוצק את כל חסכונותיו לחסיד אחד וביקש 
להביא לו משם זוג התפילין. חזר אותו חסיד והתפילין בידו, 

מקאצק, והוסיף כלאחר יד, בגלל התפילין מסרם להרה"ק 
האלו נכשלתי ב'לא תחמוד', לא יכולתי להתאפק והנחתי 
אותם. כהרף עין החזיר הרה"ק מקאצק את התפילין לידיו של 
החסיד, באמרו, קח אותם. שוב אין לי צורך בהם. תפילין 
שהכשילו אדם ב'לא תחמוד', ובשאלה שלא ברשות, אינם 

 נצח(עבורי. )ממעיינות ה
 

"ויעמוד העם מרחוק ומשה נגש אל הערפל 
 אשר שם האלקים" )כ, יח(

מה נעים לחיך פירוש הגאון מהר"ם שפירא זצ"ל )בהקדמתו 
הפסוק דכשהתבונן העם בעתידו וראה  לשו"ת אור המאיר( על

עצמו שה אחת בין שבעים זאבים, נרתע לאחוריו, וזהו ויעמוד 
העם מרחוק, ר"ל העם נעמד משתומם מחמת העתיד הרחוק 
אך ומשה נגש אל הערפל, הוא נגש אל העננים המתעתדים 

ל, וראה שגם שם יש התגלות להקדיר שמשם של ישרא
 ד(ל מ'עדרשות מנחת יצחק ) .אלקית

 

לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה ברעך 
 עד שקר )כ, יג(

בשם ״המבי״ט״ שואלים שאלה: הלא עשרת הדברות מחולקים 
חמשה דברות בכל אחד משני לוחות הברית. על  -לשני חלקים 

לוח אחד כתובות המצוות שבין אדם למקום, ובלוח השני 
לה, כתובות מצוות שבין אדם לחבירו. שואל ה״מבי״ט״ שא

שאלמלא ידענו שהוא השואל, לא היה לנו ספק, והיינו קובעים 
באופן ודאי כי זו היא שאלת תם... מה השאלה? הנה, חמשת 

״אנכי ה׳ אלקיך אשר  -הדברות הראשונים ארוכים ומלאים 
הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים״ )כ,ב(, כמו כן ״לא יהיה 

אם כן, כאשר  לך״ )שם, ג( וכל השאר מרבים בדברים. מדוע,
״לא  -מגיעים אל הלוח השני, כתובים הדברות בקיצור נמרץ 

תרצח״ )שם, יג(, וזהו, אין יותר מילים בהקשר למצוה זו. וכך 
״לא תנאף״, ״לא תגנב״ )שם(. הדבר תמוה, מדוע  -גם הלאה 

הלוח הראשון מלא, ולעומתו הלוח  -אין פרופורציה בין הלוחות 
״ה עשה שיהיה ככה? אומר למה הקב -השני כמעט ריק 

ה״מבי״ט״ דבר נפלא: כך רצה הקב״ה, שעל הלוח השני יהיו 
כתובות רק מעט מילים. מדוע? כי אז האותיות של ״לא תרצח״ 
ו״לא תגנב״ יהיו גדולות יותר ובולטות יותר, וזהו מה שחפץ 

שה״בין אדם לחבירו״ יהיה גדול, שיראו אותו טוב!  -הקב״ה 
 ראובן()יחי  פלאי פלאים. 
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