
בספרי החסידות ביארו את משמעות ביאת 

יתרו אל משה רבנו, צדיק הדור. 

רבנו הרה"ק ר' צבי הירש מזידיטשוב זי"ע, 

"מה  רש"י  בדברי  העמיק  צבי",  "עטרת  בעל 

שמועה שמע ובא - קריעת ים סוף ומלחמת 

עמלק"; הנה לכאורה קשה, למה הרחיק יתרו 

משה,  פני  את  לקבל  ושממה  ציה  למדבר 

שה׳  שהשיג  מאחר  הרי  בזה,  רב  זמן  ואיבד 

יכול  האלקים,  הוא 

בביתו  לעובדו  היה 

אברהם  שעבד  כמו 

כי  ותירץ,  אבינו? 

ששמע  מאחר 

ים  קריעת  נס  על 

שנתפרסם  סוף, 

וראו  העולם  בכל 

את  ארץ  אפסי  כל 

ואף  אלקינו,  ישועת 

פניו  העיז  כן  פי  על 

עמלק  רשע,  איש 

להילחם  ובא  ימ"ש, 

מזה  ישראל,  עם 

שלא  יתרו  הבין 

הבורא  נפלאות  ושומע  יודע  שאדם  במה  די 

ליפול  יכול  כן  פי  על  אף  כי  בביתו,  ויושב 

אלא  תקנה  שום  ואין  אפיקורסות,  ברשת 

לנסוע אצל צדיק הדור לקבל פניו, וזה סגולה 

המסתופפים  לכל  ידוע  כאשר  מזה,  להינצל 

בצל צדיקים.

וזהו הרמז: "מה שמועה שמע ובא"? והלא 

היה יכול לשבת בביתו ולעבוד את ה׳? ומתרץ 

ואומר, ששמע הנס של 'קריעת ים סוף', ואף 

נשאו  לכך  עמלק',  'מלחמת  היתה  כן  פי  על 

]"קרבן  משה  זה  הדור  צדיק  אל  לנסוע  לבו 

העני", ועיין גם ב"מאור ושמש"[.

ה"תפארת שלמה" זי"ע מבאר עוד בפסוק 

זה, שיתרו חשב לעצמו, הרי כמו שהוא שמע 

אותות ומופתים של קריעת ים סוף גם עמלק 

די  אינו  לבד  שסיפור  נראה  כן  אם  שמע, 

כלל להתעוררות תשובה, כי גם עמלק שמע 

עוד  כלל, אלא  נתעורר  ולא  סוף  ים  מקריעת 

לכך  ד',  עם  נגד  להילחם  בא  הוא   - להיפך 

הסיפורים,  את  לשמוע  די  שאין  יתרו  ראה 

אלא צריך לבוא אל הצדיק לצל קורתו ממש. 

אל  הביאו  אשר  זה 

עד  ע"ה  רבינו  משה 

שנתגייר.

בצל  ההסתופפות 

הצדיק היא מיסודות 

וגדולות  החסידות, 

נאמרו  ונפלאות 

זו.  בסוגיה  ונשנו 

ידוע הסיפור ששאלו 

"למה  אחד:  לחסיד 

לך לנסוע אל הצדיק, 

הרבה  ישנם  הרי 

ללמוד  מוסר  ספרי 

השי"ת  עבודת  מהם 

חטא  מכל  ולהישמר 

בספרי  לומד  "כשאני  החסיד:  השיב  ועון?" 

מוסר ומגיע לדף הנוגע לי לנפשי, לאותו דף 

המודיע לי את חסרונותי שעלי לתקן - מעביר 

בבואי  אולם  הזה.  הדף  את  ממני  הרע  היצר 

החסרון  את  לי  מודיע  הרי  הצדיק-אמת,  אל 

שמוטל עלי לתקן, הצדיק בקדושתו מעמידני 

ומראה לי את מה שנחוץ לי לתקן!"

טוב  שם  הבעל  הימים  שבעת  אור  רבנו 

הכתוב  את  זה  בענין  פירש  זי"ע  הקדוש 

בפרשת בשלח )יז, יד( "כתוב זאת זכרון בספר 

ספרי  בלימוד  די  לא  יהושע";  באוזני  ושים 

מפי  לשמוע  צריכים  אלא   - בספר   - מוסר 

הצדיק בעצמו.

יתרו כהן מדין חותן משה )יח, א(.

והגאוה  וחשוב,  כהן  שהוא  בגאווה,  יתרו  נהג  בתחילה 

מעוררת ריב ומדנים - 'מדין'. אך לאחר מכן למד להיות עניו 

ממשה - חותן משה.

הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשֶערקַאס זי"ע 

]"שושנת העמקים"[

והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון 

)יח, כ(.

'והודעת להם' זה בית חייהם,  חז"ל )בבא מציעא ל:( דרשו: 

ולמה  חולים.  ביקור  זה  'ילכו'  חסדים,  גמילות  זו  הדרך'  'את 

דרשו מצוות ביקור חולים מפסוק זה? אלא מכאן רמז שביקור 

אלא  החולה,  על  ולהכביד  להאריך  בלא  להיות  צריך  חולים 

'ילכו בה'...

"שיחת חולין של תלמידי חכמים"

הר סיני )יט, יא(.

כדי  הנמוך שבהרים,  סיני,  הר  על  נתן את התורה  הקב"ה 

ללמדנו מידת הענווה )סוטה ה.(. אם כן למה לא נתנה בבקעה? 

אלא מכאן שאצל התורה צריך להיות קצת 'הר', כענין שנאמר 

)דה"ב יז, ו( 'ויגבה לבו בדרכי השם'.

הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע ]כתבי חסידים[

ויתייצבו בתחתית ההר )יט, יז(.

למצב  זכו  והענווה,  השפלות  בתכלית  ישראל  שהיו  ע"י 

ולדרגה הגבוהה של 'קבלת התורה'.

הרה"ק רבי שלמה מרַאדָאמסק זי"ע ]"תפארת שלמה"[

כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים )כ, יז(.

ע"י הדיבורים 'אנכי' ו'לא יהיה לך' ששמעו ישראל מהקב"ה 

יתברך, עד  בו  יהודי האמונה  ונחקק בלב כל  בעצמו, נשרש 

יתברך.  שמו  קידוש  על  נפשו  מוסר  שבקלים  הקל  שאפילו 

וזהו 'לבעבור נסות' - שתעמדו בניסיונות.

הרה"ק רבי לוי יצחק מּבַארדיטשוב זי"ע ]"קדושת לוי"[  

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
וישמע יתרו... ויספר משה לחותנו... ברוך ה'... 
)יח, א(. יש להבין, הרי יתרו ידע כבר מכל הניסים, 

שמועה  מה   - יתרו  'וישמע  רש"י  שפירש  כמו 
שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק'.

שהצדיק  והסיפור  הדיבור  שע"י  הענין,  רק 
מדבר, הוא מעורר בזה את השומעים לתשובה 
ולדביקות גדולה, כי ההבל היוצא מפיו בקדושה 
זהו  שבליבם.  היראת-שמים  נקודת  את  מעורר 
מקודם,  הכל  ידע  שיתרו  שאף  כאן,  שמצינו 
סיפר משה הכל לחותנו, ואז כששמע מפי משה, 
אמר יתרו: 'ברוך השם!' מה שאין כן מקודם, אף 
שכבר ידע מכל הנפלאות לא נתלהב לבו להודות 

לה'. 
"זרע קודש" 

להרה"ק רבי נפתלי צבי מרָאּפשיץ זי"ע

השפעת דיבוריו של הצדיק
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5:08  ............ הנרות:  הדלקת 

5:27 ......................... שקיעה: 

6:42  ................... החמה:  נץ 

8:48  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:24  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:17

12:35  .............. גדולה:  מנחה 

5:28  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 6:18

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 6:40

זמנים לשב"ק פרשת יתרו

ליקוטים יקרים



בפיו:  ובקשה  רבנו  אל  אחד  פנה  פעם 

יברכני שאזכה לבנים עוסקים בתורה. החזיר 

לו רבנו: עסוק אתה בתורה, וילמדו בניך ממך. 

ילמדו,  שבניך  בבקשות  תעסוק  אתה  ואם 

ילמדו ממך בניך, ואף הם לא יעסקו בתורה 

אלא יבקשו על בניהם...

"אל  ד(:  ב,  )אבות  המשנה  את  פירש  רבנו 

תפנה";  לא  שמא  אשנה  לכשאפנה  תאמר 

"שמא"  אשנה,  לכשאפנה  דוקא  תאמר  אל 

מן השמים מעדיפים שתלמד במצב של "לא 

תפנה"...

בעיניהם  היינו  וכן  כחגבים  בעינינו  ונהי 

)במדבר יג, לג( - אמר רבנו: זה היה אחד החטאים 

הגדולים של המרגלים, בשלמא 'ונהי בעינינו 

כחגבים' - ניחא, אבל 'וכן היינו בעיניהם' - מה 

איכפת לך איך אתה נראה בעיני אחרים?!

את הכתוב )במדבר כז, טז-יז( "יפקוד ד' אלקי 

יצא  אשר  העדה  על  איש  לכל בשר  הרוחות 

לפניהם" - דרש רבנו: "ער זאל אויסגיין פאר 

א יוד!" ]שנפשו תצא למען יהודי[, זהו מנהיג!

לזכר עולם יהיה צדיק

"כה תאמר לבית יעקב"
יעקב',  'כה תאמר לבית  על הכתוב בפרשתנו 

למה  שאלו:  ובמדרש  הנשים'.  'אלו  חז"ל  דרשו 

נצטוו נשים תחילה? ותירצו: כדי שיהיו מנהיגות 

את בניהן לתורה.

לבית  תאמר  'כה  מהרש"א:  כך  על  והוסיף 

'ותגד לבני  יעקב' - לנשי ישראל תחילה, משום 

ישראל' - לפי שעליהן להגיד זאת לבני ישראל, 

שעל הנשים לחנך את הילדים הרכים לתורה.

הנשים  אל  לדבר  שהקדים  כתב,  בחיי  רבינו 

לתורה,  סיבה  היא  הטובה  האשה  כי  תחילה 

שהיא יכולה להמשיך את בנה לבית המדרש, לפי 

שהיא מצויה בבית, והיא מרחמת עליו בכמה מיני 

לימוד  אחר  מנעוריו  אותו  להמשיך  כדי  געגועים 

ולכך ראויה  יסור ממנה.  יזקין לא  כי  וגם  התורה, 

נרות של  ד' בשעת הדלקת  אל  האשה להתפלל 

שבת - שהיא מצוה מוטלת עליה - שיתן לה ה' 

בנים מאירים בתורה, ובזכות נר שבת שהוא אור 

תזכה לבנים בעלי תורה הנקראת אור.

מסייעת  שהאשה  יז.(  )ברכות  חז"ל  אמרו  גם 

לבעל שיוכל לגדול בתורה ובעבודת ד', וידוע על 

מבעלזא,  שלום  ר'  הרה"ק  אשת  מלכה  הרבנית 

היא  כנגדו,  עזר  והיתה  גדולה  צדקת  שהיתה 

היתה ערה אלף לילות ואחזה את הנר לבעלה כדי 

שיוכל לעסוק בתורה. קרא עליה הרה"ק ר' מאיר 

מפרמישלאן את הכתוב 'ומלכי צדק מלך שלם' - 

מפני שמלכה היא צדקת, יכול שלום להיות מלך.

הרה"ק מנחם מנדל מקָאצק זי"ע
כ"ב בשבט תרי"ט, 158 שנה להסתלקותו

ונמצא חן בעיני אלקיםלימוד התורה

מנהיג ישראל

כ"ב בשבט בין שנת ג' תכ"ו לג' תל"ח: בימים 
פסלים  להביא  וגזר  גסקלגס  המושל  קם  ההם 
הגזירה  על  השמועה  המקדש.  בבית  ד'  להיכל 
שמעון  אך  רבה,  בהושענא  לירושלים  הגיעה 
הצדיק הרגיעם. ימי הבקשות והרחמים, בעצרות 
בו  זה,  ליום  עד  נמשכו  ובאפר,  בשק  בכיכרות, 
הקדשים:  מקודש  בת-קול  הצדיק  שמעון  שמע 
בטלה גזירת הצבת הפסלים, מת גסקלגס ובטלו 
גזירותיו. במגילת תענית נמנה זה יום זה כיום טוב 

)ועיין עוד סוטה לג. ובירושלמי סוטה ט, יג(.

שנה   350 לפני  זה  ביום  ה'תכ"ז:  בשבט  כ"ו 
נסתלק ונטמן בעיר לבוב גאון ישראל הגה"ק רבי 
 81 בן  זהב", כשהוא  זי"ע, בעל ה"טורי  דוד הלוי 

שנים. 
זצ"ל,  נטנזון  שאול  יוסף  רבי  הגאון  סיפר 
שבימיו,  לבוב,  של  רבה  ומשיב"  ה"שואל  בעל 
הט"ז,  רבנו  הסתלקות  לאחר  שנה  כמאתיים 
נפתח קברו, ומצאוהו שלם בגופו והדור בלבושו, 

כבחיים חיותו! 

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תקמ"ז לאביו רבי יהודא לייבוש מהעיירה גוריי שבפולין.
אתם  איתי  לו:  ואמר  מלמדו  עם  התווכח  פעם  נוצר.  שלגדולות  כבר  ראו  ילד  בהיותו 

מתווכחים? זוכר אני בשעה שעמדו רגלי על הר סיני ושמעתי מפי הגבורה אנכי ה' אלקיך!
הוא היה רוקד הרבה ומשורר את הפסוק 'לבי ובשרי ירננו אל קל חי'. לימים, כששמע אחד 
הבעלי-בתים בעיר מולדתו גוריי, שנעשה לרבי של חסידים. אמר: האם הוא יהיה רבי? הרי 
למדתי עמו ב'חדר'. סבבו עליו החסידים וחקרו למעשיו בילדותו. סיפר להם כי פעם טיילו 
התלמידים עם מלמדם בל"ג בעומר אל מחוץ לעיר, ושם הרים גבוהים ורמים. בשובם העירה, 
הבחינו כי מנחם הקטן איננו איתם. חיפשו התלמידים אחריו, ומצאוהו שוכב בפישוט ידיים 

ורגלים על אחד ההרים, וחוזר ואומר 'לבי ובשרי ירננו אל קל חי'...
מנערותו נודע כחריף ובקי בכל חדרי תורה. לאחר נישואיו עבד את ה' ויגע בתורה בהצנע 

לכת, מתוך עניות, במסירות-נפש קידש את גופו בכל מיני קדושות. 
אחד  ושלח  בגוריי,  השוכן  הקדוש  הניצוץ  על  קדשו  ברוח  צפה  מלובלין  הק'  החוזה 
מתלמידיו להביאו אליו. בבואו כיבדו ה'חוזה' מאוד. רבנו היה תלמיד ה'חוזה' מלובלין, אח"כ 

הסתופף בצל היהודי הק' מפשיסחא, והרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא.
לאחר הסתלקות הרבי ר' בונים החל להנהיג את העדה בטומשוב, שם הסתופפו בצילו 
וגם  חסידות  עימם  למד  ובהתלהבות,  בגאון  הנהיגם  והוא  פשיסחא,  חסידי  וחריפי  גדולי 

שיעורים בגמרא עם תוס' בעיון. לאחר מכן קבע את מושבו בקָאצק.
של  ליבם  את  כבש  בהנהגתו  פשרות.  ללא  האמת  את  ותובע  חריף  כמנהיג  נודע  רבנו 
דברי קדשו  ד' במסירות-נפש.  הנהגת קדשו עבדו את  האברכים החריפים בפולין, שתחת 

נודעו כברקי-מחשבה קולעים אל השערה.
באחרית ימיו הלך רבנו ונחלש, ולא הסכים שחסידים ייכנסו אליו. ביומו האחרון, כששמע 
רבנו את בכיות החסידים לנוכח מצבו הקשה, אמר לחתנו הרה"ק רבי אברהם מסוכאטשוב 

זי"ע: "מה יש לפחד? יוצאים מדירה אחת לדירה אחרת טובה יותר!"
לפני פטירתו שמעוהו מלחש, הרכין הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור, ה"חידושי הרי"ם", את 
ראשו, ושמע את רבנו אומר על הפסוק )במדבר יב, ח-ט( "לא כן עבדי משה וגו' ותמונת ה' 

יביט" - למשה רבינו היתה הבטה אלוקית שיוכל להביט לתוך ליבותיהם של ישראל.
רבנו נתבקש לישיבה של מעלה ביום כ"ב בשבט תרי"ט ומנוחתו כבוד בקאצק.

מתולדותיו

למען דעת


