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 יתרו -וטהר ליבנו  
 

 בעזרי" אבי אלקי כי אליעזר האחד הייתי, ושם גר אמר כי גרשם האחד "שם

את  יתרו שכשנתן מכילתאהבשם מביא  הטורים הבעל
 הראשון הבן עם משה שיהיה התנה למשה בתוציפורה 

 וביקש בדרך המלאך שפגעו עד נימול לאגרשום  ולכך ז,"לע
על  לו מחלהבעצם בזה ו צפורה מלה אותו אז, להמיתו
 . אביה עם שהתנה התנאי

 אמר" כלומר" אמר כי"גרשם בלבד כתוב על השם  לכןו
 לעשות והצטרך היה גר כי, הזה תנאי על היה שאנוס "לכל
 יהונתן ממנו יצא התנאי בגלל , ובכל זאתיתרו מאמראת 

 . מיכה לפסל כומר שנעשה

רבינו  משה איךהייתכן הדבר??  קשה עד למאוד!!! והדבר
גם אם ו ??זרה לעבודהבן בכורו  –שלו  אחד בן לתת הסכים

ובעבודה זרה לא מועיל טענת הרי התנאי,  בגללהיה אנוס 
 ??עבודה זרה חייבים למסור נפש , שהרי עלאונס

היה ש אמנון ממגנצא בירהמעשה הנורא על  מפורסםו
 ביקשוההגמון והשרים ו תואר, עשיר גדול ומיוחס ויפה

כך הטרידו אותו מידי יום, יום אחד  ,וסירב שיתנצרממנו 
 "ימים תנו לי שלושה"להם מרוב שהטרידו אותו פלט 

לשון , ומיד נבהל מאוד שיצא מפיו וכדי לדחותם אמר כן
לא  , לכן הואומחשבה לכפור באלוקים חיים שיש בה צד

 .ובכה והתאבללאכול ולשתות רצה 

 שיביאו את רבי אמנון בכפיה,ההגמון דרש השלישי  ביוםו
הלשון רב אמנון להגמון, ההגמון דרש ממנו שיתנצר, ענה ו

את חתך אכן  ההגמוןו שתיחתך!!דינה  שקר האשר דיבר
שלושים פרקי אצבעות  קיצץהוסיף והרשע הצורר ו לשונו,

ידיו ושלושים פרקי אצבעות רגליו ועל כל פרק ופרק היו 
נקרא  ולכן !!! לא ורבי אמנון צועק מציעים לו להתנצר,

 נוראיםסורים יקיבל ישו ,ל חיקשמו אמנון כי האמין ב
 על הדבר אשר יצא מפיו. ,אהבהומסר נפשו ב

בית הכנסת עם כל אותו כבקשתו ל לקחוהשנה  בראשו
 ולפני ,החזן ליד הושיבו אותוו החתוכים,פרקי אצבעותיו 

שקידשתי  "וכן תעלה לך קדושה"אמר רבי אמנון  קדושה
ונתנה תוקף חיבר את קטע התפילה "ואחר כך  ,את שמך

" אמת כי אתה דין אמת ומוכיח"ואמר  "קדושת היום
 "וחותם כל יד אדם בו"והזכיר  ,הצדיק עליו את הדין ובזה

אמונת יחוד  כלומר שיעלה לפניו חותם ידו שנקצצה על 
זכר  ,כי לקח אותו האלוקים נפטר קדושהובסוף  הבורא,

 צדיק וקדוש לברכה.

מחריד זה רואים עד כמה חמור אפילו צד קל  וממעשה
של ספק להסכמה לעבודה זרה, ואיך יתכן שמשה רבינו 

 ??הסכים?

 יתרו כי ,מהרועים סבלו יתרו בנות שהרי, מובן לא וגם
 של אחד שבן דרש למה הוא של מדין, אז זרה מעבודה פרש
 ??זרה לעבודה יהיה משה

היה  "גרשום"קשה, שאם אכן בנו הראשון של משה  ועוד
היה מיועד  "אליעזרבנו השני "מיועד לעבודה זרה ואילו 

  ??מגרשום, אם כן בוודאות היה עדיפות לאליעזר לה'

אם  למשה:אמר  שכתב רש"י עפ"י המדרש כפייתרו  ומדוע
אתה לא בא לקראתי אז תבוא לקראת אשתך, ואם אתה 

כביכול מהקל לא בא לקראת אשתך, תבוא לקראת בניך, 
לא המשיך אם אתה לא בא לקראת גרשום  למהאל הכבד, 

 ???אז תבוא לקראת אליעזר

היה פגש את יתרו, יתרו עדיין  כאשר משהנראה, ש אלא
לא רצה להאמין בתחילת דרכו בחיפוש אחרי האמת אבל 

רצה אמונה בעבודה זרה שהיא מוחשית,  כיבבורא עולם, 
  .מוחשי כלל בכוח שאינוולא אמונה בכוח עליון 

הוא היה איש אמת עוצמתי, שברגע שגילה זאת  ובכל
, וברח עזב אותהשהדת המדיינית שקר היא, מיד הוא 

מהשקר!! כמו שברח מהשקרים של פרעה כשרצה לגזור 
 .גזירות רעות על עם ישראל בעלילות שקר

את לא היה קל, כי הוא הפסיד את הכבוד העצום ו וזה
ומעתה הוא ומשפחתו נרדפו  ,המשכורת המכובדת

קשה, כי עדיין ו מיוחדת ממש מסירות נפשוהושפלו, וזה 
 .הוא לא מצא את האמת

האמת הברורה קל להילחם אבל על דרך לא ידועה  עלו
היצר אומר לאדם אל תעזוב את עדיין קשה להילחם, ו

השקר ותפסיד הכל עוד לפני שמצאת את האמת, אלא חכה 
  ,קצת וברגע שתגיע לאמת תפרוש

יתרו ברגע שגילה את השקר עזב הכל והפסיד הכל,  אבל
 האמת.ולא נשאר שנייה בשקר, אפילו בלי מציאת 

התנה עם משה שבנו הראשון יהיה לעבודה שיתרו  ולכן
הוא  שה'משה טען לו ליתרו אחרי ש ייתכן שהיה זהזרה, 

האלוקים ואין עוד מלבדו, אז יתרו אמר לו אם אתה בטוח 
תן לי לעבודה זרה את בנך הראשון, והרי אתה יודע שאני 

 .שקרב אבחרמחפש את האמת ולא 

אם הרי בסופו של דבר שה' הוא בורא עולם כדבריך  אםו
הוא  שה'אמת שלך ולאני יגיע למסקנה גם זה האמת 

 אם כן אין לך מה להיות בלחץ מהתנאי.ולבדו ואין זולתו, 

לקיים את  יכול היהבלית ברירה כי רק כך  הסכים ומשה
כי ברגע שראה , בנו מהרס חשש ולא, מצוות פריה ורביה

שנאתו העצומה את העצום של יתרו, ואת אומץ לבו ויושרו 
לשקר, היה בטוח שיתרו יגיע לאמת הנכונה שאין עוד 

כי לא היה לו ספק אפילו קל סכים לתנאי, מלבדו ולכן ה
 !!!שיתרו הצדיק ואיש האמת לא יגיע לאמת, ואכן כך היה

בדק את כל סוגי העבודות זרות, והגיע לאמת אכן  יתרו
", ולכן זכה יםההאל מכל ה' גדול כי ידעתי עתהואמר "

  .ובצדק שפרשת מתן תורה נקראת על שמו

מכל מקום היות והיה נגיעה של ע"ז אצל גרשום, לכן  אבל
בנו של גרשום יונתן היה כהן לעבודה זרה של מיכה, וכפי 

 שנרחיב בקטע הבא.
 

כי  , ולטוב ולשלימות בכל מחיר, אפילו עוד לפני שנגיע לאמתו רע!!ומכל  משקר לברוח מיד שיש חשיבות גדולה, ללמדנו
 ובמהירות. נגיע לאמתשעזור לנו תעצם הבריחה מהשקר ומהרע 

גם אם אנחנו עדיין לא הגענו לדבקות בבורא עולם ולשמחת התורה וחשקת התורה, חלילה לנו להיגרר אחרי הרע  ולכן
 ומקדושה שלא נדבקת בנו, כי מהרע בכל מחיר עלינו לברוח ומיד.בטענה כי גם ככה אנחנו רחוקים מהתורה 



 

 נכריה" בארץ הייתי גר אמר כי גרשם האחד "שם

והיה  בשם המכילתא שהיות קודם בבעל הטורים כאמור
של ע"ז אצל גרשום, לכן בנו של גרשום יונתן ושמץ נגיעה 

בבא הגמרא מספרת ש וכמוהיה כהן לעבודה זרה של מיכה, 

, שיונתן ( בהרחבהנז' א' ( ובירושלמי )בסנהדריןאע"י בתרא )ק
האריך ימים מאוד, בזכות שמנע מאנשים להקריב 

  .קורבנות לעבודה  זרה

אמר לו , מי שהביא בהמה להקרבה לעבודה זרה שכל
לא רואה ולא שומעת הרי היא  ??מה זו מועילה לךיונתן וכי 

על הכסף, תן לך חבל  !!שותה ולא מדברתולא אוכלת ולא 
אני יתפלל כי עשר ביצים וזה מספיק, וסולת עם רק קערה 

ויונתן הניח את הקערה  !!יותרהרבה וזה יעזור לך עליך 
ליד הפסל, ולאחר מכן הוא עצמו אכל את הסולת 

 והביצים.

אחד תפסו אותו שהוא עצמו אוכל במקום הפסל,  יום
מאמין בפסל, אז למה אתה  הרי אתה לא וצעקו עליו,

רבינו שאמר לו בורא עולם משה יתכן שנכד של  איך ??כאן?
לי יש להן  אמר ??כהן לעבודה זרהנעשה , "פה עמוד עמדי"

לעולם ישכיר אדם עצמו לעבודה מסורת מסבא קדישא, ש
שוודאי לא זו   חהתחילו להתווכזרה ואל יצטרך לבריות, 

, פשוט נבילה זרה לועבודה שהיא הכוונה , אלא הכוונה
אתם  צחק עליהםהוא  אבלבשוק ואל תזדקק לבריות, 

עבודה  , שזהלים ומשבשים את הפשט הפשוטפפלתמ
  .זרה ממש

עשה , שממון חביב עליו ביותרהמלך שראה דוד  כיווןו
ושבואל "שנאמר  אותו שר האוצר שלו במשכורת גבוהה,

כי ו ומקשה הגמרא, "בן גרשם בן מנשה נגיד על האוצרות
שהשתנה  רבי יוחנן אמר ??שבואל שמו, והלא יהונתן שמו

  ל בכל לבו.-לו השם מיונתן לשבואל ששב לא

המלך פיטר את שלמה  הרשב"ם, שכשנפטר דוד, ומוסיף
אותו צדיק שבורא עולם שינה לו את השם ו ,אביושרי 

וחזר להיות כומר חזר לסורו לשבואל, ששב לקל בכל לבבו, 
 לע"ז.

אבל שהוא חזר באמת בתשובה בכל לבבו,  למרות וזאת
את מידת חמדת הממון לא תיקן, לכן כל היות ובכל זאת 

, אבל צדיק מושלםלו מידה זו, הוא היה  הזמן שלא הציק
ברגע שמידה זו של חמדת ממון שוב הציקה לו, הכל קרס 

 וחזר לסורו.

שידע לו חוזר בתשובה, חייב לתקן את כל המידות והתאוות, כי אם לא יתקן וכל ה שמתחזק והולךשכל אחד , ללמדנו
 , הוא פשוט יקרוס לגמרי.אותה יציק לו המידה או התאווה שלא תיקןשהוא בסיכון גדול כי אם לפתע 

 אמת נביאבסוף חייו יונתן  –סוף טוב 

חזר בתשובה שלימה בסוף ימיו שיונתן  לצייןחשוב 
כי היה דוחה אנשים מאמונה בפסל ומוחלטת וסופית, 

בגמרא וכפי שכתוב  תקרובת לעבודה זרה,נע אותם מומ
 שעשה זאת מתוך שעינו צרה בעבודה זרה.

 

שלאחר שנים  א' כג'מאמר חקור דין  הרמ"ע פאנושכתב  וכפי
 מעצמויהונתן  שימש ככהן לעבודה זרה,יונתן שארוכות 
שרתה עליו עד כדי כך ש ,מהיתשובה שלוחזר ב התעורר
שעבר  חברולהוכיח את  נביא אמת לה'ל והפךדש ורוח הק

וגם על המזבח אשר בבית אל,  התנבאעל נבואת עצמו, וגם 
 .בערי שומרוןשעל כל בתי הבמות 

 

נגד עבודה זרה בגלוי וללא בושה נבואתו את  סםרפ יונתןו
ואיך אני יוכיח כאשר שיצחקו עליו, ולא אמר איך אצעק 

  אני עצמי הייתי פגום בעניין עבודה זרה!!!
 

נגד  את נבואתובגלוי שפרסם הרמ"ע פאנו, שיונתן  ומסיים
וקדוש שם שמים גדול  עבודה זרהאין כפירת עבודה זרה, 

  !!!מזה
 

בעל עבירה נורא, שכולם הכירו אותך כאדם רשע וטמא בדרגות חמורות ביותר, אם חזרת שגם אם היית , ללמדנו
  .מחטאים, אל תתבייש מלפרסם דבריך ברבים רבתשובה ויש בכוחך לחזק אחרים להתקדש ולהיטהר ולהישמ

 

לצעוק ולהעיר ולחזק אחרי כל העבירות שהיית שקוע  שיש שמכירים אותך מאז שיגידו מי אתה בכלל שתעיז למרות
 האחרון שיטיף לנו מוסר!!! בהם?? ויש שיגידו או יחשבו, שאתה האחרון שיש לך זכות לחזק ולחזק בעניינים אלו!!!

 

והקלות ראש והליצנות כל הטומאה ותשובת המשקל לאתה אל תתבייש!!! תמשיך ותחזק בגלוי, כי זה כפירה  אבל
בך, ואין לך קידוש שם שמים גדול מזה!!! כי האמת הנוקבת תתקבל בציבור וגם בין יודעי מעלליך הקודמים, שהייתה 

שכל אחד חייב ויכול להתחזק ולהשתנות, וגם חוטא וותיק ומפורסם יכול ומסוגל והראייה אתה!!!! וחילול ה' אין מחילה 
 אמן ואמן.ואין כפרה רק על ידי קידוש ה'!!! אז נקדש את שמך בעולם 

 

 הוויכוח בן יתרו למשה רבינו – "נבול תיבול"

שהיה זה ביום שלאחר יום כיפור שאז ישב  רש"י כתב
משה לשפוט את העם מהבוקר עד הערב, ועל זה העיר לו 
יתרו שמשה לבד לא מסוגל לשפוט את כל העם, כי אם 

ולכן יעץ לו להקים  ",נבול תיבולימשיך בצורה כזו אזי "
 מנגנון של דיינים משרי עשרות עד לשרי אלפים.

לוחות  2עם  ירד מההר משה רבינו יום הכיפורים ב והנה
מה בער ליתרו להעיר למשה  ולכאורה הברית השניים, 

תקן מנגנון ופירמידה משפטית עד כדי כך שיוצא לרבינו ו
 ???שלכל שמונה יהודים יהיה אחראי שר ושופט

 יפה לא, למשה אומר יתרו צריך ביאור שבהתחלה וגם
וזה  ,עומד ישראל עם וכל יושב שאתה, עושה שאתה הדבר

לו שאין לו ברירה  עונה ומשהזלזול בכבודם של ישראל, 
 ?התשובה? פשרמה  ולכאורהכי הוא חייב לשפוט את העם, 

הדיינים יושבים ובעלי זה הלכה שבדין תורה  ובאמת
הדינים עומדים, וזה לא השתנה גם אחרי טענותיו של 

ליתרו כאב שיש רק דיין אחד וממילא יש תור  אלאיתרו, 
ארוך ועומדים שעות בתור, וזה גורם זלזול בעם ישראל 

  .שמחכים שעות



שכל עם ישראל יקרוס, כי אנשים יתייאשו לבוא לדין  וגם
מתין שעות על גבי שעות, ויש תורה, כי יגידו זה סבל לה

לחץ לטעון בקצרה וזריז בגלל התור הארוך, ואדם יוצא 
ממורמר בהרגשת החמצה שהפסיד בדין לא כהוגן, וזה 
יגרום שאנשים יפסיקו לבוא לדין תורה, וחלילה יהיה 

 אין דין ואין דיין.כשקריסה בבין אדם לחברו, 

הם , כי אנשים מרצונם באים אלירבינו,  ענה משהזה  ועל
 יהיה , ולכן כתוב לשון כזו "כירוצים את המקור להלכה

התורה  דבר, כי "יבואו אלי"", ולא כתוב אלי בא דבר להם
 ולכןקיבל אותם מסיני, כי משה הוא זה ש, משה אלבא 

ההלכה  אם בשביל לדעתשווה להם לחכות שעות בתור, כי 
 רצוזקנים, ובכל זאת הם היכלו ללכת לאהרן ושבעים 

 המקור. הוא, כי ודווקא אות

לא טוב הדבר "יתרו לא מקבל את זה, וטוען למשה,  אבל
טווח ב אבלזה מה שהם רוצים, ש, נכון "אשר אתה עושה

, כי היצר מקרר כל התלהבות של קדושה, יקרוסהארוך זה 
מהמקור את  -חלק אכן ימשיכו ויבואו לדרוש ממך  ואז

גם אם  כי, אבל חלק גדול מהעם יתקרר ויתייאש, ה'דברי 
ילכו לאהרן או לאחד משבעים הזקנים, הם עדיין ירגישו 
החמצה שאצלך במקור התוצאה הייתה שונה, וברגע שיש 

 החמצה אנשים יזלזלו בדיני תורה.

לא , וממילא הציע לו, מהיום אתה לא הכתובת ולכן
אתה אלא  החמצה!!!והפסד ייווצר בהמשך תחושת 

נתון  יהיה בסוף התהליך המשפטי, וזה לאתפקידך לשפוט 
לבחירה של בן אדם, אלא כל אדם כפוף לשר העשר 
שמעליו, וכשהשר שלו מתקשה הוא פונה לשר החמישים 
שמעליו וכך עד שבסופו של דבר רק בדבר הקשה ביותר 

 אתה תשפוט.
 

אין תורים, אלא המשפט זמין ביותר, אפילו באופן  ככה
ככה  אבלדיין אחראי, יש על כל עשרה כי מוגזם כביכול, 

 מיד כשמתעורר צל של מריבה או ויכוח זה נחתך מיד.

מיד על היום בער זאת ליתרו  למה ??זה למה? וכל
בלוחות השניות יתרו חשק בכל נפשו שגם  כי ???הראשון

, כאיש אחד בלב אחדכבעת מתן תורה,  עםביהיה אחדות 
בנה תילכן הציע עצה שלא יהיה מריבות בעם ישראל, וכך 

", הכל על מקומו יבוא בשלום", וויישמר האחדות בעם
שמר לשימור המצב הקיים ועיקרו זה למרות שהוא תיקון ו

עצם התיקון בכל זאת ארוך ועתידי, זמן ל את המצב
   . והתקנה זה התחדשות וכקבלה מחדש

חודשים  4כ מוצאי יום כיפור ב שהיה זה ענייןקדם  ולכן
נתינת הלוחות , בכדי להדגיש שגם מתן תורהלאחר 
לנו  לומרו, היו בהתחדשות של אחדות עם ישראל השניים

פעולה אנושית ויוזמה אנושית  ומעדיף בורא עולם מחבבש
 לאחדות העם, יותר מאחדות שנוצרה ממילא כביכול

 כבעת הגעתם לסיני.מהתרגשות של קדושה 

וגם שמו של חמיו של משה נקרא  יתרוזו נקראת  פרשהו
 "ואתה תחזה"יתר פרשה זו של מאמר חז"ל  שכיתרו 

בתורה, וזה היה חידוש גדול בעם ישראל שאדם מייצר 
 עם.האחדות מפעל לויוזם 

שלכן שלח משה את יתרו חזרה לביתו, שאמר לו,  ויתכן
יתרו אתה עצום אתה עוצמתי, לך לביתך וגם גם בכוחך 
ליזום מהפכה, לך תגייר כל מי שביכולתך, יש בך כוח לך 

 .למען ה' ועשהפעל 

, בפרט בזמן שלנו, שחושך על פני תהום, , עד כמה חשוב ליזום למען האחדות, ובוודאי לא להתערבב במחלוקתללמדנו
 ."ניזהר ביותר, וכולי תפילה "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה

 

רק שהמצב הרוחני שלו כרגע טוב מצוין, אלא עליו לחשוב ולהתבונן איך לשמר את המצב שעל אדם לא להסתפק וללמדנו, 
הטוב, ולראות מה הגורמים שעלולים להפילו ולדרדרו, וכמובן לסלקם מידית ולא לחכות לניסיונות ולנפילות חלילה, ועצם 

 דוגמתו "ואתה תחזה", רק חזק ואמץ. תיקון המצב הטוב שיחזיק מעמד לאורך זמן ושנים טובות, זה חיזוק עצום שאין כ

 וישמע משה  -ואתה תחזה אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע,

שיתרו אמר למשה שיראה ברוח הקדש לבחור  רש"י כתב
ויבחר אנשי חיל ואמת יראי אלוקים ושונאי בצע, וכתוב "

שמשה  הספורנו ומדייק", משה אנשי חיל מכל ישראל
חיפש ולא מצא אנשים עם כל המעלות הללו, לכן בחר 

, אנשי חיל בקיאים וחרוצים שיגיעו לחקר האמת בזריזות
יראי  מסתםחשוב מעלות אלו יותר כי לעניין המשפט 

 אלוקים.

, סתירה בפסוקים, שאם כן יש קשים לכאורה הדבריםו
 ויעש חתנו לקול משה וישמע"שהרי בפסוק קודם כתוב 

רק אנשי כתוב שבחר  הזהבפסוק אילו , ו"אמר אשר כל
 ???זה לא בדיוק מה שיתרו אמר, אז א"כ חיל

אחרי התשובה שעם  במוצאי יום כיפוריתכן ובאמת  אלא
ישראל עשו על חטא העגל ושבירת הלוחות הראשונות, ועם 
ירידת משה עם לוחות שניות, הייתה התעוררות עצומה 

, וממילא רוב וכולם התחזקו בכל הענייניםבעם ישראל, 
, גם אנשי כל עם ישראל היו עם כל המעלות שיתרו דרשאו 

רק אנשי חיל לא ואמת גם יראי אלוקים וגם שונאי בצע, 

, לכן משה רבינו בירר תכונה בטבע האדם, כי זה כולם היו
באותו מוצאי יום לכל אנשי החיל כי רק את אנשי החיל, 

 הנצרכות ת המעלות הרוחניותהיה א כברכיפור 
 והנדרשות, וכפי שדרש יתרו. 

אצל משה כתוב  "העםמכל "בשונה מיתרו שאמר  ולכן
מכל ", ולא כתוב "ישראלמכל "ויבחר אותם משה שבחר 

כל העם היו  באותו זמן של מוצאי יום כיפורים, כי "העם
מכונים בשם וכשעם ישראל צדיקים הם צדיקים 

כל מה שציווה אותו כזה נחשב שעשה  ולכן, "ישראל"
 יתרו.

כשכל  בזמן של התעוררות עצומהלקח שופטים ש ולמרות
בכל זאת היו במצב של תשובה ושלמים ביראה, עם ישראל 

 מהחיזוק ויפלו ויחזרו לסורם ותקררהוא לא חשש שהם י
ברגע שקיבלו תפקיד ציבורי על תקן  כילאחר כמה ימים, 

זה מעמד מכובד , השלימות מעלות בעלי כלשל צדיקים 
 יחזיקם שיישארו במעמדם ובחיזוקם לאורך הזמן

 .והשנים
 

אלא קבע זאת כעובדה בשטח בלתי  !!!כל אחד מאתנו שמתחזק, לא יאמר לעצמו זה עניין חולף וזמני, לאש ,ללמדנו
זק ביראת השם, ומלבד זאת וחמניתנת לשינוי, קח או קבל תפקיד רוחני ציבורי שיחייב אותך להישאר בתקן של צדיק ו

טהורה  ה'נאריך ימים ושנים ביראת  ה'ובעזרת , זכור "בכל יום יהיו בעינך כחדשים, כך החיזוק יחזיק מעמד לאורך ימים
 נקיים "בכל יום יהיו בגדיך נקיים", אמן.עומדת לעד, וכך 



 

 וישלח משה את חתנו

 הוא הרי, לבית חזרה יתרו את שלח משה למה שואלים
 לאמשה ש, למשה הרבה דאגתומתוך  טובה הצעה הציע

 למספר, תפקידו את יחלק אלא, מאמץ מרוב חלילה יקרוס
 מה אז ,לכך הסכים עולם בורא ואכן, אנשים של עצום

 ??החיסרון בדיוק
 

יש הסברים במפרשים ששלח אותו לגייר את  וכמובן
 בשם הגלי רזיא  כתובבילקוט ראובני  משפחתו, אבל

שמשה רבינו הבין את כוונתו הרעה של יתרו שימנה מלא 
תפקידים בעם ישראל וכך יהיו הרבה פגועים שלא קיבלו 
משרה ויהיה מחלוקת בעם ישראל, לכן שלח אותו למרות 

 שלא מקובל ולא מכובד לשלח אורח.
 

אפשר  אולינשלח יתרו, שלילית של ביקורת  בדרך ואם
 את ראה לא של משה שהנה יתרו חמיו אחרת,בדרך לפרש 

לא בחופש, אלא משה רבינו  הזה בזמןו, יום 80 במשך חתנו
 מלאך כמו ולינה ושתיה אוכל בלי בשמים למעלההיה 
 זקוק הוא האם, יםימהשמ שחוזר אחרי יום אז, ממש

אז איך יתרו חשב שמשה זקוק ?? ?מאמץ חופשת לנופש
 למנוחה?? 

 

"!! נבול תיבולאפשר לומר " אדם כזה שהוא כמלאךעל  וכי
 אותו נמדוד האם, בשכלנו נתפס לא שכלל אדם הוא הרי
 ???רגיל מנהיג לפי

 

 בצדיק יתרו של ההסתכלות כי!! אותו שלח משה ולכן
 לעם נזק לגרוםהייתה  ועלולה, מדי מופשטת הייתה
לאדם  ולהשוות אותו, צדיק של הותומב בהבנה ישראל

 רגיל מהשורה!!
 

 להיות צריכה עליהם שלנו החשיבה וכל, צדיקיםל בדיבורים שלנו ובהתייחסות שלנו עצומה זהירותשחייבים  ,ללמדנו
 .רגיל אדם בןהסתכלות על  מאשרובמבט רם ונישא  אחרות במשקפיים

זלזול ברבנים ובגדולי ישראל, ואנחנו משווים ודעו לכם שחלק גדול מההידרדרות המחרידה של הדור הזה נובע כי יש בנו 
ועלינו לזכור אם ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים ולא כחמורו של רבי  ונם כרצוננו, את מחשבותם למחשבותינו ורצ

 פנחס בן יאיר.

 "ביום הזה באו מדבר סיני"

 שהגיעוביום דווקא  אחד בלב אחד כאיש היו ישראל עם
מקומות ותחנות שעשו במדבר בשאר  אבל ,סינימדבר ל

שהוא  הזה היום ועל (,מכילתארש"י מהיה בהם מחלוקת )
, " בסנה משה עם הוא ברוך הקדוש דיבר, סיון חודש ראש

 .הטורים בעל -", הזה ההר על האלוקים את תעבדון

 אלא "ההוא ביום" כתוב שלא מכך מפרש י"רש והנה
 כחדשים בעיניך יהיו יום שבכל ללמדך, "הזה ביום" כתוב

 .ניתנו היום כאילו

 בראש זה ביום היה לא תורה מתן הריש, עצום פלא וזה
 בעינך שיהיו הדרשותואם כן , בסיון' ז או' בו אלא, חודש

, האלוקים את תעבדון עליו שנאמר היום גםו כחדשים
סיון, ולא על ר"ח  'ז או 'ו תורה מתן יום על להיות צריך

 סיוון???

 לביאתם מרפידים נסיעתם שמקיש י"ברש כתוב ועוד
 כך, אחד בלב שזה, בתשובה לסיני ביאתם מה,  לסיני

 תשובה והרי, אחד בלב, בתשובה הייתה מרפידים נסיעתם
שיצאו  היוםנבחר  לא ובכל זאת, ביותרהיא  חשובהמצווה 

 ליום, - בתשובהבו התחילו את חזרתם שמרפידים 
הוא נבחר ליום  לסיני שבאו היוםרק  אלא ,המיוחל
 ???סיון חודש בראש התחדש מה ואכן, המיוחל

 זה, אחד לבכאיש אחד ו ישראל עם שאחדות ללמדנו אלא
 עם אחדות עם ביחד תשובהה אלא, חיובי פרט עוד לא

 את תעבדון" נכתב שעליה החזקה העוצמה היא, ישראל
 ."האלוקים

 בעיניך יהיו יום שבכל" ההתחדשות חייבים זהב גםש
שכבר  ,תחדשות בלימוד התורההמלבד הוזאת , "כחדשים

הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית " דברים כז טמהפסוק נלמד 
והיו וגם כך דורשים בפסוק ", גגמרא ברכות ס–" לעם לה' אלקיך
 ,"אשר אנוכי מצווך היוםהדברים האלה 

ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול רבי עקיבא " וכמאמר
 ".בתורה

 אחד אישלעבוד את אבינו שבשמים בהתחדשות של תשובה ובאחדות אמתית כ שנזכה שבשמים אבינו מלפני רצון ויהי
 בקרוב ממש אמן ואמן. לבב וטוב שמחההקרובה והשלימה בונזכה לגאולה , שבשמים אבינו רצון לעשות, אחד בלבו

 בם ץויפר פן ה' אל תולעל יהרסו אל והעם והכוהנים

העד " ם כבר כתוב שה' אמר למשהמיקודה בפסוקים
 ,"בעם פן יהרסו אל ה' לראות, וגם הכהנים יתקדשו

לא יוכל " לקב"ה ענהמשה ו ,שיזהרו לא לעלות אל ההר
 ."העם לעלות

 שלא העם את זהירשת ממשה מבקש שוב הקב"ה למה
קב"ה ל אמרכבר  רבינו משההרי סיני,  הר בקדושת יזלזלו

 ???יעלו לא הםו אותם הזהרתי

 החשוביםלאנשים  הייתה השנייה ההזהרהשעיקר  וייתכן
, ישראל בני ואצילי הכוהניםשהם , להר לעלות שזכו

 ולכןמזהיר בפעם השנייה, בורא עולם  ודווקא להם
כי  לעם הכוהניםמקדים את הקב"ה בהזהרה האחרונה 

, ונפלו האצילים כשלו ואכן, להם הייתה עיקר ההזהרה
 .עולם בורא כלפי גסות בזה שהיה, בהר ושתיה באכילה

סתם  אכלו לאחס ושלום  האציליםלא נכון,  נבין ושלא
עשו  הם אלא, בהר סיני מול השכינה הקדושה לתאבון בשר

 .שלמים קורבןבשר קודש של  אכלומצווה ש
 

 מתחילים לפעמים טובות בכוונות גם זאת בכל אבל
 ומקדושת "טוב כי וירא" ולפתע קדושה בהתלהבות

, הבשר של הנעים לטעמו עובריםו נגררים השלמים



 לשםבהאכילה  ירידה יתכן והיה יההשני ומהטעימה
 .הזלזול היה וזה, שמים

 

 אתה רבינו משה נכון, פעמים הזהיר עולם בורא ולכן
 כאיש ונשמע נעשה של במצבנמצא  ישראל שעם ,צודק
 ברור שמים יראת להם ויש שבשמים לאבינו אחד בלב אחד

 ממושמעים יהיוכי הם בוודאות , להר יפרצו ולא שיקשיבו
מהעם, כי  יותר טוב שמרגישים הצדיקים אבל ,ה' לציווי

 הם, "השם בהר יעלה מי" בהר העולים היחידיםהם 
 .לנפילה החשש קיים וכאן עצמי בטחון מרגישים

  

נאמר  כגון אלו דוגמת האצילים שעלו בהר ה', על  ואולי
", שגם אלו ומי יקום במקום קדשו –מי יעלה בהר ה' "

שזכו לעלות בהר ה' צריכים לדעת לעמוד נכון וביראה 
  .ובכבוד הנכון במקום הקדוש

את  מסיחהוא כי , מהיצר תמיד לפחד אלא, עצמינו על לסמוך ולא, הדופק על היד עם להיות חייבים לעולםש ללמדנו
 ואכן, הוא מסיט אותנו לתאוות ולרע מצוה מתוך ואפילו, אפשרית ומחודשת ודרך צורהובכל  רגע כלמהיראה ב דעתנו
 מאוד!!! להיזהר, בעיקר את החשובים ,שוב אותם תזהיראמר למשה:  שהקב"הכפי , "תמיד מפחד אדם אשריכתוב "

 

 נרגע יותר, הטבע קל זה נכון !!רגוע ישב אל, העיניים שנים בשמירת שהצליח מי גםוהיצר,  נגד ביטוח אין אחד לאף כי
 אותנו. להפיל מסוגל והוא, שמים שהם לשםכוונות  או מצוות אפילו מתוך, יותר חכמות בדרכים אלינו בא היצר קצת, אבל

 

 שניה הזהרה אישית מזהיר אותם הקב"הלחשובים האמתיים ששנים שומרים את עצמם באצילות של קדושה,  אדרבא
 .אמן ואמן בעולם הגדול שמו ונקדש, חיל אל מחיל נלך ה' ובעזרת !! תזהרו גם מתוך קדושה לא ליפול!!תזהרו, ומיוחדת

 תדבר" "אלה הדברים אשר

, ופלא לא פחות ולא יותר -" הדברים האל"רש"י,  מפרש
דווקא  ומדוע? ??עצום וכי מדוע שמשה יפחית או יוסיף

 ?לא לשנות?שכאן הוזהר משה 

כה תאמר לבית קשה שהרי בתחילת העניין כתוב, " ועוד
אלו  בית יעקב", ומסביר רש"י יעקב ותגיד לבני ישראל

בני ישראל  לגברים, ואילו בלשון רכהשלהם תדבר  נשיםה
עונשים את השדהיינו כגיד,  בדיבורים קשיםתדבר  תגיד

כן  אםולזכרים, רק פירט  את דקדוקי התורה והמצוותו
שהרי לגברים הוא  ,משה לכאורה הוסיף על דברי הקב"ה

 ???את העונשים והדקדוקיםלהם פירט שינה בדיבור ו

וישאל את משה למה לאשתי  יהודינראה, שאם יבוא  אלא
דיברת בלשון יפה ולא הזהרת אותה על העונשים 

זאת אלא   איןכפי שדיברת עם הזכרים??  והדקדוקים
לנשים עשית  ולכןסימן שאתה הוספת זאת מעצמך, 

ולא מהבורא  ,, ועל הגברים החמרת לפי ראות עיניךהקלות
, לא פחות ולא יותר - אלא הדבריםכתוב  לכן !!לקחת זאת

למרות השינוי מאת ה', ששיהיה ברור לכולם שכל דבריך 
בין הדיבור שלך לנשים ובין ההוספות שהוספת לגברים, 

 הכל לא פחות ולא יותר היה על פי ציווי בורא עולם.

המעלה של משה, שלמרות ההבדלים במסירת  וזה
הדברים בין הגברים לנשים, הוא הצליח כפי בקשת בורא 
עולם לתת את הדברים לפניהם, שכחבילה הניח לפניהם, 

וכל , כפי שקיבל כך מסרה להםשלא שינה בה כלום, אלא 
אחד מהמינים הבין שכך בדיוק בורא עולם רוצה להעביר 

 העברה למין השני.בשונה מצורת  את המסריםלו 

נוהג גם הוא  אחרבחיינו כל אחד בורא עולם מתקשר אתו בדרך המיועדת לו, ולא דומה הצורה שבו הבורא נוהג עם  ולכן
ם מחזק נו של עולואתו, אלא כל אחד לפי אופיו ותכונותיו, וחובה עלינו רק לפקוח עין ולהטות אוזן להבחין בדרך בו ריב

 דורש מאתנו, ולא נזניח את דרישותיו מאתנו, אלא חזק חזק ונתחזק אמן.ואותנו 

 ויגד משה את דברי העם אל ה'

 רש"י שמשה אמר לבורא עולם בשם עם ישראל, מפרש
 מפי השומע דומה ישירות, שאינו ממך לשמוע שרצונם

 :"מלכנו את לראות רצוננו" המלך מפי לשומע שליח

למה לא מפורש בפסוק את המשפט היפה קשה  ולכאורה
", למה מלכנו את לראות רצוננוביקש " שעם ישראלהזה 

 ???מוסתררק זה 

, "אל השם ויגד משה את דברי העם"קשה, שכתוב  ועוד
" שזה ותגיד לבני ישראלהמילים " עלרש"י כתב  והרי

דברי עם ישראל , אז למה משה מסר את לשון קשה כגידים
  ??"?וישב משהבלשון קשה כגידים, שייכתב כמו מקודם, "

שבורא עולם בכוונה פיתה וגרר אותם להגיע  ונראה
", בזה שאמר להם קודם מלכנו את לראות רצוננולבקשה "

 לא ", ומפרש רש"י אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים"
 לא לכם, משגר אני בדברים ולא בידכם, היא מסורת
ולכן  ,בעצמכם ראיתם אתם אלא עליכם, מעיד אני בעדים

בורא עולם מדגיש את אם  :עם ישראל נגרר ואמר
ולא ע"י שליחים וכדומה, אם  החשיבות שראינו בעצמינו

 ".מלכנו את לראות רצוננו" לדרוש העזוכן הם 

רבינו לא אמר במפורש את דרישתם, ונקט לשון  משהו
דרישה אפילו קשה כגידים, כי הוא ראה בזה העזה ואולי 

 .שיש בה קצת חוצפה

, ואמר הזוחוצפה עזה והבורא עולם אהב את ה אבל
שיתכוננו ויכינו עצמם  אדרבאלמשה, אם אכן רצונם בכך, 

 כראוי לראות את מלכם.

במתן תורה בסוף הפרשה כששמעו את קול ה'  ואכן
 אתה דבר" , עם ישראל ביקש ממשההתהפכו היוצרות

, אבל אז "נמות פן אלוקים עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו
רצה לפרסם  אלוקים כי "תיראו אל" אומר לעם משה

שבורא עולם בעצמו טרח להתגלות בכך  ,אתכם בעולם
שמים שייחרט  יראתזה מוסיף לכם  וגםישירות,  עליכם

 .וזה ימנע ממכם לחטוא פניכם על

עד כדי שפרחה היה להם הפחד והטראומה כביכול  כי
הזכיר ונשמתם מרוב פחד, זה חרט בפניהם יראת שמים, 

לכולם את המעמד הגדול והעצום של התגלות בורא עולם 
 .עליהם



 

 אתם ישראל בני אל תאמר כה" עולם מוסיף ובורא
", כי זה רצה בורא עמכם דברתי השמים מן כי ראיתם

, ושמח שיהודים ביקשו דבר גדול ועצום עולם מלכתחילה
 .שהתועלת ממנו חרוטה על פניהם זה

לזמן לו שלפעמים אדם צריך להעיז ולדרוש יותר רוחניות, ואפילו אם זה גדול עליו בכמה מידות, ענק עליו, ואפי, ללמדנו
בזמנים קשים של  גם אותו ביראת שמים יחיהכי הרושם העצום ייחרט לו לכל החיים, וזה  !!שווהעדיין קצר, זה 

 זכר בטעם הטוב והעוצמתי של הרוחניות שטעם, וזה ישקיט לו את יצרו הרע.יהוא יכי ניסיונות, 

 "וגם בך יאמינו לעולם"
ויאמינו בה' ובמשה "ים סוף כתוב גם בקריאת  אכן
וגם , שיאמינו לעולם, אבל כאן מפרשים שהתווסף "עבדו
ומכוח  ,בד ה'ושקודם האמינו שמשה הוא צדיק וע נוסף

יאמינו  ,קבלת תורה –כאן מתפילתו ה' שומע בקולו, אבל 
 .במשה שהוא נביא אמת שבורא עולם דיבר אתו

ברגע שבורא עולם התגלה  !!פשוט מאוד ??זה קרה ואיך
 ה' תלכל עם ישראל ממילא ראו שמשה מדבר מתוך נבוא

 ולא מכוח התפילה והחסידות שבו. 

שלכן בורא עולם דרש ממשה שיגיד לעם ישראל  ויתכן
כי בכך לו להעביר לבני ישראל,  שמסרבדיוק את הדברים 

אותם לבקש לראות את בורא ומשך גרר בורא עולם כאמור 

, שיאמינו בנבואת משהמטרה גם הושגה וכך , עולם
עד כדי קשה מאוד לבני ישראל, היה תהליך למרות שזה 

גרם היה שווה כי רק זה זה  אבלפרחה נשמתם, ש כך
 .אמת במשה כנביא שיאמינו

תהליך זה משה בענוותו, וכן מחשש לחייהם שו והיות
 יוסיףאו  ישנה אולי, מיכולתםגדול " לראות את מלכינו"

לא הבורא  הזהירו לכןכדבר הזה,  יבקשו שלא בכדי
 .לשנות לא פחות ולא יותר

באמת הדבר היה קשה לבני ישראל שכאשר שמעו  ואכן
את הקולות ואת ההר עשן הם פחדו לצאת, ומשה היה 

 צריך להוציא אותם מן המחנה לקראת האלוקים.

דואג לכבודו, ואם בורא עולם כל כך אכפת על כבודו של צדיק, קל וחומר אנחנו שבורא עולם דואג לצדיק,  ללמדנו
שרחוקים אנו ונמוכים אנו מהצדיק בכמה מדרגות ויותר, בוודאי עלינו לכבד ובוודאי שלא נזלזל ונפקפק בו חלילה, אלא 

 נכבדהו אפילו במחיר שתפרח נשמתנו, זה שווה למען כבודו של צדיק.

 א יוכל העם לעלת כי אתה העדתה בנו ויאמר משה אל ה' ל
 שהשפת אמתנזכרתי בסיפור זה, פסוק זה  כשראיתי

, וקרה שנגנב גביע של לקוצקסיפר לנכדיו שבילדותו נסע 
כסף מביתו של הרבי, וא' מבאי הבית הגיב: מה הפלא 

הרי  :הרבי מקוצקשגונבים כאן הרי הכל הפקר, הגיב 
 !!!לא תגנובכתוב 

 כאילוהייתה לו ההרגשה  שמאותו יוםהשפ"א  סיפר
איש ש !!!חומת ברזל אדירה מפרידה בינו לרכוש הזולת

אם בן  ובאמתלשלוח יד בממון השני, ואינו מסוגל להעיז 
 אדם ירגיש כך בכל איסור הוא ייהפך לירא שמים אמתי.

זאת ריבונו של עולם שוב דורש ממנו להזהיר שוב,  ובכל
ולמה הרי משה רבינו אמר "לא יוכל" שאי אפשר 

 לעלות!! וכי משה רבינו טעה בהגדרה??

עיקר ההזהרה השנייה שכפי שביארנו, התשובה היא  אלא
לאצילי בני "דווקא לאלו שיש להם רשות לעלות הייתה 
 ".ישראל

כמו לאלו שלא עלו להר  ברורגבול ולהם אין  שהיות
חומת ברזל, ולכן ה את לכן לאצילי בני ישראל חסר, בכלל

הם נמצאים בסיכון יותר משאר העם שהיה להם גבול חד 
 וברור.

אצילי בני ישראל נכשלו, באכילה ושתיה גסה  וכאמור
שאר העם שהיה להם גבולות ברורים,  משא"כבהר סיני, 

, כמו מחיצת "יוכללא "הם לא נכשלו כפי שאמר משה, 
 .שמונעת ברזל

, שחייב אדם להציב גבולות ברורים וקווים ברורים שאסור לעבור אותם, עד כדי כך שידמה בעצמו כאילו יש קיר ללמדנו
 ברזל שעוצר אותו מלעבור את הקו, וכך יוכל לחיות ביראת שמים אמן.

 אשר לא תגלה ערותך עליו""ולא תעלה במעלת על מזבחי 

רש"י, שכשאתה בונה כבש למזבח אל תעשה  ביאר
בכדי לא יתגלה   ??ולמהמדרגות אלא חלק ומשופע, 

יש רש"י והרי לא שייך גילוי ערווה שהרי  מקשה ,ערותך
שהיות ובמדרגות צריך להרחיב  ותירץ ??מכנסים לכוהנים
וזה  ,הרחבת הפסיעות קרוב לגלוי ערווה עצםופסיעות 

 !!מנהג בזיון

, מה הקשר בין בזיון לגילוי ערווהלא מובן  ולכאורה
ובפרט שרש"י בתחילת דבריו כתב מפורש שלא שייך גילוי 

 ערווה, אז למה בסוף דבריו כתב קרוב לגילוי ערווה.

 שבן זיטא, אבן עזראנראה שכוונת רש"י כפי שכתב ה אלא
ולפרש באופן  ,החכמה לםולעלות בס התחכם הכופר

, שהתגלו ונגלתה ערותו עליו מוטעה את הפסוק הזה,
וככה יקרה לכל מין אשר בדברי דבריו כדברי הבל!!!! 

 .קדמונינו לא יאמין

 שפסיעה גסה זה ביזוי למזבח,זה כוונת רש"י  ואולי
אותו עונשו של כ ,וד"ל והביזוי יגרום לעונש שיגלה ערוותו

שבאותו מקום שפירש  ואפיקורס שהזכיר האבן עזראמין 
הבעל גם זה כוונת  ואולי, בעיוות שם נכשל והתבזה

 רעתו יגלה, המזבח על ערותו יגלה שאם שכתב: הטורים
שהקשה רש"י??  וכפילא מובן כוונתו,  ולכאורה!! בקהל
חוץ כוונת הבעל הטורים שאם ינהג בביזיון במזבח  ואולי

 בקהלגם הוא ייענש בביזיון מזבח ממה שביזה ויתבזה ב
 !!!ולא די במה שהתבזה במזבח ,במקום אחר

בזה, שאם אדם מבזה ונוהג בחוסר כבוד ובזלזול, בורא עולם יבזה אותו בצורה מאוד מביישת, וכמו שרש"י  והמשמעות
 דהיינו די במהירות יגיע עונש של ביזיונות חזרה אליך. "קרוב"אומר, 



 ולא תעלה במעלת על מזבחי

ומה אבנים הללו  קל וחומר,רש"י, שנלמד מזה  מוסיף
שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן, אמרה תורה הואיל ויש 
בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון, חברך שהוא בדמות 

 יוצרך ומקפיד על בזיונו על אחת כמה וכמה.

, אבל נחדד אותם ??על דברים כאלו, מה יש להוסיף? וכי
שאבני המזבח הקדושים שעליהם מעלים את רש"י אומר, 

שאפילו היה אסור להניף עליהם  ,הקרבנות בבית המקדש
 ברזל כי הם חלק ממזבח ה' שבא לכפר ולהרבות שלום,

  .זה קל לעומת חומרת בזיון בן אדםלבזות אותם בכל זאת 

ולכן מקפיד על בזיונו, גם יש בו צלם אלוקים ולבן אדם  כי
 ומידתכף להתבזות הוא קרוב כל שכן מי שמבזה בן אדם, 

  .שביזה את חברו על זה
 

נקפיד מאוד מאוד בכבוד כל אדם שיש בו צלם אלוקים, אפילו שאין דעתנו שווים, כי הוא נברא בצלם ומקפיד על  לכן
 . , וגם אם הוא חוטא עליך להוכיחו בצנעה ובכבוד כך יהיו דבריך נשמעים, ולא תישא עליך חטאבזיונו

חזון איש" זצ"ל, הששאלו פעם את " לייקווד -הרב שלמה זלמן פרידמן שליט"א אב"ד סאנטוב שיחות משראיתי ב"נועם שיח"  וכפי
לעבור  היאהדרגה הגבוהה ביותר  :להם ה"חזון איש"וענה  ??הדרגה הגבוהה ביותר שאדם יכול להגיע בעולם הזה מה

 !!!את כל תהפוכות החיים ולא לפגוע בשני

 יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניה עמהאני חותנך 

 ואם ,אשתך בגין צא ,בגיני יוצא אתה אין אםרש"י: כתב 
 והדבריםבניה,  שני בגין צא ,אשתך בגין יוצא אתה אין

 תמוהים מה פשר עניין זה??

שכשנתן יתרו בתו למשה  מכילתאמביא  הטורים הבעל
התנה  עם משה שיהיה הבן הראשון לע"ז, ולכך לא נימול 

 מלה אותועד שפגעו המלאך בדרך וביקש להמיתו, אז 
 צפורה ומחלה לו התנאי שהתנה עם אביה. 

שלציפורה יש סמכות לוותר על החליט מי  ולכאורה
הרי לאב יש זכות  ??התנאי שאביה התנה בקידושין

והוא עשה תנאי עם משה, ואם הופר  בקידושי ביתו,
זה עוד סיבה למה אחרי  ואולי !!ההסכם הקידושין בוטלו

משה שלח את אשתו ובניו חזרה אל יתרו, כי בטלו  הברית
 הקידושין למפרע.

ה יצא שיתרו כשהגיע עשה טכס שלם, שלח שליח שמ ולכן
ברגע שיתרו גילה בסופו  כי, חותנו עדיין כי הואלקראתו, 

התנאי שהתנה עם משה של דבר את בורא עולם אם כן 
, ולכן יפה עשתה ציפורה שמלה את בקידושין היו בטעות

על וימחול למפרע התברר למפרע שאביה מחל כי בנה, 
 התנאי.

, שהתנאי נעקר מעיקרויתרו רצה להמחיש לכולם  אבל
באמת שהיא כי התברר  תצא לכבוד אשתךלכן הדגיש 

שהבנים שלך הם בנים , והכי חשוב שכולם ידעו אשתך
והקידושין לא כי התנאי נעקר  כשרים מקידושין ונישואין

 .מעולםוהתבטלו בכלל 

 כיתטען שעדיין הקידושין מבוטלים מחמת התנאי,  אםו
תבטל למפרע, אם כן לא רק את גרשום לא מהתנאי 

ם גם אליעזר שיעדת אותו לבורא עולאת הפסדת אלא גם 
הקידושין לא  כיהוא לא ממש הבן שלך אלא הבן שלה, 

 ."שני בניך" ולא אמר "ושני בניהאמר " ולכן!! חלו

יצא ואתו כל זקני ישראל וכל עם ישראל, וכך כולם  ומשה
הסכימו שהתנאי בטל וציפורה היא אכן אשת משה, ואלו 

יתרו חותן שני בני משה, ולכן חוזרת התורה כל הזמן "
, להדגיש שהקידושין חלו ולא "משה לחותנווגם " "משה

 התבטלו.

מזה, שלפעמים תהליך ארוך יכול לשנות ולגלגל את כל המצב אחורנית ולתקנו, וכן בכוח התשובה להפוך את כל  ונלמד
התשובה כך זה הופך לנו יותר את העבירות שעשינו בחיים למצוות כאילו לא חטאנו, ולהיפך עד כמה שקשה עלינו 

 העוונות למצוות.

 הציל את "שירת הים" מרשעות עמלק – וישמע יתרו

רש"י קריעת ים  עונהמה שמועה שמע ובא??  רש"י כתב
המפרשים וכי מה הגדולה  ושואליםסוף ומלחמת עמלק, 

שראה יתרו והתלהב ממלחמת עמלק, שזה גרם לו לבוא 
מארץ מושב למדבר???  ואם התלהב מניצחון עמלק על ידי 
הרמת ידי משה שישראל מכוונים ליבם לאביהם שבשמים 

מלחמת להיכתב ולא " ך" צריניצחון עמלקאם כן  "
 "???עמלק

 את הרס כמעט הוא, כי ?ישראל לעםגרם נזק  עמלק והנה
 משה עם יחד ושרו התנבאו ישראל עם שהרי !!!הים שירת

 ,אדום אלופי נבהלו אז" בנבואה  ואמרו הים שירת את
 ופחד אימתה עליהם תפל, כנען ישבי כל נמגו רעד יאחזמו

 זו עם יעבר עד'  ה עמך יעבר עד כאבן ידמו זרועך בגדל
 ."קנית

כאן עם ו !!!ישראל עם להילחם בא מאדום שיצא עמלקו
אדום ש הנבואה איפה כיישראל היה צריך לתמוה מאוד ו

עד יעבור עמך  כאבן ודממו ונמוגו פחד עליהם ונפל נבהלו
 ????ה'

 היה גם הוא הדברים ומטבע ,מפחד רעד באמת עמלק אלא
 התגבר עמלק אבל מפחד, כמאובן כאבן לדמום אמור

 למסור במקוםרק  ,העצום הפחד על טבעיים על בכוחות
 טבעו ועל עצמו על התעלה הוא עולם לבורא ולהתקרב נפש

 !!אמתה נבואת נגד ישראל עם את להרוס בכדי

שמע זאת קפץ ואמר אם עמלק התגבר  וכשיתרו
ובא להילחם נגד עם ישראל למרות , רעהבמסירות נפש ל

בכל זאת הוא ש ,שהיה בפחד נורא ומשותק כאבן דומם
שכן לטובה יש התעלה מעל הפחד והשיתוק ונלחם, כל 

ולכן  ,למסור נפש ולהתעלות ולהתגבר מעל כל הקשיים
למדבר!!!  מעיר מושבבא עזב הכל וו" מלחמת עמלק"שמע 

  !!קם ועשה מעשה!שמע ו



 

למי  ,ישראל לעם תירץהגעתו של יתרו למדבר,  ובעצם
את הרהורי התמיהה והקושיה איך אם בכלל היה  - שהיה לו

 ייתכן שעמלק נלחם נגד הנאמר בשירת הים?? 

כאשר  ביאתו של יתרו למדבר במסירות נפשראו את  כי
ראו  וגם, מכוח המסירות נפש של עמלקלמד זאת  הוא

שלא הייתה רוח  שיש סכנהלמרות  שמל את עצמו במדבר
 צפונית, כי כל בואו היה בשטף של מסירות נפש מעל הטבע.

באופן מוחשי את התשובה לעם ישראל הוכיח  זה
כאן רק היה היא,  אמתוהנאמר בשירת הים שהנבואה 

 –מטבע האדם ושונה מהכלל דופן ויוצא יוצא מקרה 
 .מעל טבע הפחד לרעה ונפש שעמלק מסר

 

ועל  יתכןויתרו בבואו כביכול תירץ את שירת הים,  והיות
כן נכתבה פרשת יתרו עוד קודם מתן תורה, גם לדעות 

 שיתרו בא רק אחרי מתן תורה.

 הרע הטבע על ולהתגבר, הרעות ליבנו נטיות על להתעלות יכולים אנחנו גם, הנבואה ועל טבעו על התעלה עמלק ואם
 .ישראל עם את ולזכות עצמנו את ולבנות, בנו כאש שיוקד

 המשך –מלחמת עמלק 
 

קודם עמלק היה משותק מפחד אבל בכל זאת  כאמור
התגבר במסירות נפש לרעה ונלחם עם היהודים, והנה 

 מושטות כלפי במלחמת עמלק מצאנו שכאשר ידי משה היו
היו למטה עם וכשידי משה , מנצחים עם ישראל היו למעלה

  .ישראל היו מפסידים

, מנצחים חיובי יהיה השימוש אם ידיים אותם דהיינו
 .מפסידים למטההשימוש  ואם

, שעמלק הוכיח משקל נגד למלחמת עמלקזה היה  כי
שאפשר להתגבר על כל קושי ולמסור נפש גם לרעה, מלבד 

 .לטובהמה שידוע מאברהם אבינו שאפשר למסור נפש 

משה רבינו במלחמה נגד עמלק בא לחדד איך לנצל  ולכן
את המסירות נפש לטובה כאבותינו הקדושים ולא לרעה 

 למעלה לטובה ולא למטה לרעה.כעמלק, וסימל זאת בידיו 

 העל בכוחות בכדי שנשתמש לאורך שנים ארוכות אכןו
 תמיכהוחייבים לקבל  צריכים ,לטובה בנו שיש טבעי

 צריך והיה כבידות משה ידי שהיו כשם כי, וחיזוקים
גם אנחנו צריכים  כךמאהרן וחור שתמכו בידיו,  תמיכה

תמיכה להחזיק מעמד לאורך זמן בחיזוק ועבודת השם 
 מתוך מסירות נפש וכוחות על טבעיים.

 

"מלחמה לעמלק מדור דור" כי הוא הכניס בעולם את המסירות נפש לרע, ואכן כל הדורות עד לימינו יש מלחמה נגד  ואכן
 הקטנות השעות עדבמסירות נפש  ער להיות מסוגל אדם חטאים שעבור ראינו בעינינוהמסירות נפש של היצר הרע, כי 

 .הלילה כל יישן כאילו הכוחות כל עם ולעבוד ולרוץ למחרת לקום זאת כל ולמרות, הלילה של
 

 השעות עד ער ושוב טבעיים על כוחות מקבל שוב אלא!! קורה לא פשוט זה מוקדם לישוןו לקרוס במקוםהבא  בלילה ושוב
 של משווע חוסר למרות רענן כאילו אבל אחריות בעלת עבודה או הסעות נהג יהיה הוא למחרת ושוב, הלילה של הקטנות

 .ילדינו וחיי חיינו אחריות את ניתן אנחנו אלו ובידיים, השינה שעות
 

 לדרוש אפשר כמה!! מותש אני, מסוגל לא עבודה יום אחרי אני טוען אדם הבן, מצוות וקיום תורה ללימוד נוגעב ואילו
 !!ובמפגשים ובאירועים!! בחתונה !!בתחנה !!באוטובוס !!בסופר ,רגע כלבתורה ב מתמיד אדם תראו ואם !!!!אדם מבן

 לכן ת!!! ממש מלחמת עמלק!!!ומקובל בסדר התנהגות כזו היא באיפון אבל, וקיצוני מגזים זה תאמרו !!מדרגות ובחדר
במסירות נפש לאורך זמן רב  הטבע מעל בכוחות אחרים מעמד וניתמך מאחרים, שנחזיק ושיחזיקו ונתמוך נחזק אנחנו גם

היצר. במלחמת
 

 ני כבוד!!!יעני – וישמע יתרו חתן משה

 אני במשה מתכבד יתרו היה כאן :מכילתאמהרש"י  כתב
 בחמיו הגדולה תולה משה היה ולשעבר ,המלך חותן

 ."חותנו יתר אל וישב" שנאמר
 

יתרו הגיע למדבר שלא מכירים אותו לכן נתלה ש ולמרות
במשה רבינו המוכר, ומהיכן נלמד שכאן יתרו התכבד 

 במשה?? 

יתרו חותן מכפילות האריכות " נראה שכוונת רש"י אלא
ואילו על משה ביחס ליתרו כתוב פעמים בפרק זה,  4" משה

", משה חתן יתרו" ולא כתוב נכתב "משה לחותנובפרשה "
" מלמד שזה יתרו חותן משהת והכפילות "ואם כן האריכו

לא רק להכיר את יתרו לעם ישראל שלזה מספיק להודיע 
 פעמים. 4בפעם אחת ולא 

אופן רש"י מוכיח זאת מכך שבעבר משה התכבד  בכל
וישב אל היא מזה שכתוב בפרשת שמות " והראיהביתרו, 

שמשה  שנים ארוכותלאחר ", והרי שם זה היה יתר חותנו
מוכר במדין בכל זאת כתוב אריכות לשון היה וחי במדין 

אין אלא כי שם משה , "חותנו"ולא כתוב  "יתר חותנו"
  התכבד ביתרו.

מה היה למשה להתכבד ביתרו אחרי שנים רבות  אבל
כי בצעירותו של משה ברח למדיין ושם ראה שהיה מבוזה במדין, 

פרש שאת יתרו שנאו בנות יתרו כי ל שהרועים מגרשים ומציקים
, כשהוא היה כמו אפיפיור שלהם וביזה את דתם הםמעבודה זרה של

וכי איזה כבוד זה להיות חתן של האיש ששונאים אותו 
 כבוגד??? 

משה התכבד ביתרו במעלתו הרוחנית שהיה איש  אלא
אמת, שעזב את כהונתו הרמה וחי שנים רבות בביזיון למען 

, למרות "יתרו כהן מדיןהאמת, ולכן כתוב כאן בתורה "
שעשרות שנים הוא פרש מדתם בכל זאת זה מסמל את 
גדלותו שהוא איש אמת שוויתר על המעמד והכבוד של כהן 

 מדין למען האמת.

יתרו שהתכבד כאן במשה רבינו, לא היה זה כי  וממילא
משה מלך מכובד ושולט, כי אדם כיתרו שהוא איש אמת 

שנים לא שעזב מעמד וכבוד וחיי חיי צער וביזיון עשרות 
 .מתלהב מכבוד

הוא התלהב ממעלתו הרוחנית של משה, שלמרות  אלא
שמשה היה ברום הכבוד כמלך ופעל ניסים ונפלאות, בכל 
זאת משה רבינו היה עניו מכל האדם, שזה היה עיקר 
ניסיון חייו להיות מושלם ולנהוג במידת הענווה, ובמעלת 

      משה הזו התכבד יתרו.



 ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרים
ושם פירש  "ויחד יתרו על כל הטובהכתוב " הבא בפסוק
שכל הכוונה גם את התוכניות של פרעה שלא באו  הגרי"ז

לכלל ביצוע, ויתרו שהיה מיועצי פרעה בעת הגזירות שמע 
 ".כלוידע גם מה שעם ישראל לא ידעו, וזה הכוונה "על 

בפסוק שלנו שמשה סיפר ליתרו, היות ומשה לכאורה  אבל
כשגדל כנסיך בביתו בא  ואדרבאלא ידע את תוכניות פרעה, 

וכנראה אז סבר  לבקש ממנו חופש בשבת לטובת העבדים
יש לברר מה הכוונה א"כ  שפרעה לא שונא את היהודים,

  ??"כל"ויספר את 

יש להבין שמה הכוונה שמשה סיפר ליתרו, הרי יתרו  עוד
שמע את כל הניסים ולכן בא, כי הניסים היו מפורסמים 

 בכל שמי ספר למעןהקב"ה "בכל העולם כפי שאמר 
", ואם יתרו הכיר את הסיפורים אז מה שייך שמשה הארץ

 יספר לו מה שכבר שמע וידע??? וכי לזה יקרה סיפור???
שיתרו ידע יותר ממשה רבינו, כי ידע גם את  ובפרט

מה הצליח משה לחדש ולהוסיף אז התוכניות של פרעה, 
 ליתרו???

ליתרו את סיפור  המחישהיא שמשה רבינו התשובה  אלא
יציאת מצרים, ולכן זה סיפור אמתי שלא היה מוכר קודם 

כאילו ירגיש  שיתרו" כלליתרו, וזה הכוונה "ויספר את 
 .הוא יצא ממצרים

 התרגום יונתןמשה רבינו נכנס לאוהל וכפי שכתב  ולכן
!!! כי זה לא היה סתם סיפור, בית מדרש –" בית אולפנא"

יש כאן יותר  אבלאלא סיפור של חיזוק באמונה ובהשגחה, 
את עם ללמד  לימוד בבית מדרש לתלמידיםמכך, היה כאן 

איך החובה עלינו לקיים מצוות סיפור  ישראל ולדורות
לראות עד כדי שיגיעו לתחושה " יציאת מצרים, בהמחשה

 ".את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים

בליל הסדר, וכפי רק המתין לספר להם רבינו משה  ולבניו
אמר , רב דחסידי גור באשדוד הרב שמואל דוד גרוס שליט"א הגאוןש

של מצוות סיפור יציאת הקשה שהפסוק ש מבעלזא שלום השרלי בשם 

" מתחיל בלשון יחיד, ומסיים למען תספר באוזני בנך" מצרים,
   ??"?וידעתם כי אני השםבלשון רבים "

יהודי אחד באותו דור יכול היה לקיים  רקשאכן  ותירץ
, כי לכל משה לבניויציאת מצרים, והוא  את מצוות סיפור

עם ישראל לא שייך שיספרו לבניהם כי גם בניהם היו 
שאפילו לילדים  ומשמעובנס היציאה מהשעבוד,  בשעבוד

, ורק אצל משה רבינו וגם על שבט לוי הקטנים השפיע השעבוד
 .כי בניו לא היו משעובדים בכללהיה שייך שיספר 

 המשך - ויחד יתרו

 יתרו, ששמחיתרו הכוונה  ויחדהסבר ראשון  :רש"י כתב
 – חידודין חידודיןרו יתרו שנעשה בש ויחדהסבר שני 

 התחלחל מצער וכאב חזק, כי גר מצטער על צער הגויים.

 כל על יתרו ויחד" :כתוב כך בפסוק ובפסוק הבא והנה
, מצרים מיד הצילו אשר לישראל ה' עשה אשר הטובה
אם יתרו , והנה "אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר

מתוך שמחה ששמח על "ברוך השם"  שמח מתאים שאמר
שהצטער עד כדי כך שנעשה בשרו  אם הכוונהאבל  הניסים,

 "???ברוך השםחידודין חידודין אז למה אמר "

האמור קודם זה מובן, שמשה רבינו סיפר בהמחשה  ולפי
יתרו הרגיש כאילו הוא עצמו  ואכןליתרו את ניסי מצרים, 

 .ממש יצא ממצרים

ה הרגיש יתרו!! הוא מרוב המחשה הוא את זלא רק  אבל
וכאב כאילו הוא היה מצרי עבד קיבל צמרמורת וחלחלה 

  ומה הקשר??, של פרעה

יתרו קלט ש, המהרי"ל דסקיןכפי שכתב היא  והתשובה
היועצים של פרעה  3איזה נס קרה לו שלמרות שהיה בין 

הוא ניצול מכל העונשים הקשים שקיבלו פרעה ועבדיו, 
איוב שהיה  ואפילובכך שקיבל החלטה וברח ממצרים, 

 .קשים םושתק גם הוא נידון בייסורי

הטובה אשר עשה ה' לישראל, אשר "כתוב  לכןשוהוסיף 
, שיתרו הודה לקדוש ברוך הוא שהציל "הצילו מיד מצרים

 ." שהוא יתרו ניצול מעונשי מצריםהצילואותו "

אילו על עונשי מצרים שהיה מקבל  מהמחשבהש ונראה
, והיות ושברח וניצול חידודיןחידודין נעשה גופו  ,לא ברח

 "כל"הודה על  ולכן, "ברוך השםבשמחה אמר " לכן
 .הכפולה וכאמורוכוונתו לטובה הטובה 

, וגם כאילו הוא יצא ממצרים גם קיים בשלימות ויתרו
זיכה את , וכך היה מעבדי פרעה שקבלו מכות הואכאילו 
 בזכות סיפורו של משההמספר, כי יתרו  רבינומשה 

 את סיפור יציאת מצרים. בכל כיווןוחש לעצמו  המחיש

 המשך - ה' ברוך יתרו מצרים, ויאמר מיד הצילו

כתוב שיתרו זכה לומר  ילקוט שמעוני תחילת יתרו במדרש
" עוד לפני שעם ישראל זכה לומר כן, ברוך השםראשון "

 ואיך אכן זכה יתרו בכך?? 

הרי יתרו כבר שמע את ניסי ה' שעשה  יש לתמוה, ועוד
לעם ישראל עוד במדיין למה נזכר רק עכשיו להודות על 

 "??ברוך ההניסים ולומר "

ברכה בשם ומלכות על ניסים של עם איך אמר  וגם
ניסי אחרים יאמר ??? הרי האומר ברכת הגומל על ישראל

ורק אם הוא שמח מאוד  ,את הברכה בלי שם ומלכות
שולחן ערוך  -בשמחת חברו אז יכול לברך בשם ומלכות 

 .שם הט"זעל פי  אור"ח ריט' ד'

כאמור יתרו המחיש והרגיש כאילו הוא עצמו יצא  אלא
ממצרים, וגם שמח כאמור שהוא עצמו ניצול מלהיות 

  .ועונשיםכעבדי פרעה שקיבלו מכות 

, הייתה לו שמחה כפולה ומכופלת מכל הכיוונים ולכן
שהתעוררה לו דווקא במדבר על ידי סיפור משה רבינו 

 .על כן הוא בירך בשם ומלכותוהמחשתו, 

, כי זכה להקדים את עם ישראל בברכה זוהוא גם  ולכן
, וגם שמח שמחתו הייתה כפולה משלהםאחרי ההמחשה 

שקיים בשלימות את החיוב לראות הראשון מאוד כי הוא 
שמחתו הייתה  וגםכאילו יצא ממצרים בשלימות,  עצמו

 . גדולה משלהם כי הוא זיכה את משה רבינו בסיפור יצ"מ

 מיוחדת.בס"ד לחדש לזכות ו מכל הכיוונים יהיה שלימות, הוא מסוגלש ,בשלימותשמי שמתאמץ לקיים מצווה , ללמדנו



 

 עליהם זדו אשר בדבר כי האלהים מכל ה' גדול כי ידעתי עתה

מתוך שה' העניש את המצרים במידה כנגד  :הרמב"ן כתב
ומוסיף  מידה, מזה למד יתרו שבורא עולם הוא האלוקים,

 וענו עבדוםיש" ישראל על ת ה' ריגז הרמב"ן שהייתה
 עונש המצרים על זה לא נענשוולכן  (יג טו בראשית) "אותם

 חשבוש - עליהם הזידו היה כי םעיקר עונשאלא , גדול
 (י א לעיל) שכתוב כמו, העולםמ את היהודים להשמיד

 מיילדותהאת  והיוצלכן ו, "ירבה פן לו נתחכמה הבה"
 היאורה הילוד הבן כל" עליהם גזרגם ו, הבניםאת  להמית

, הזדונית מחשבתםאת  ראה והקב"ה, (כב שם) "תשליכהו
 הילדים טביעת על עונשםואכן  ,לבם זדון על מהם ונקם

שגם הם , "אותם וענו ועבדוםהגזירה של " בכלל שלא היה ביאור
 .במיםימותו ויאבדו 

אם כוונת פרעה להשמיד ולהרוג את עם ישראל שלא  והנה
 אםיישאר זכר מעם ישראל, למה גזר רק על הבנים, הרי 

והמצרים יתחתנו איתם הרי כל הנולד ישאיר את הנקבות 
 אז עדיין עם ישראל יישארלאם ישראלית הבן יהודי, 

 ?? , ומה הרוויח פרעהולםעב

ונראה שלפרעה לא אכפת שיהיו ילדים שייוולדו מאם 
וזה היה  ,הוא נהנה מזה אדרבאיהודייה ומאבא מצרי, 

על מנישואי תערובות המרושעת שלו, כי  חלק מהתוכנית
, כמו שיצא אותו מקלל שאמו ייוולדו ילדים רשעיםפי רוב 

הייתה משבט דן ואביו היה המצרי שהיכה את היהודי 
 .)שמשה הרגו וטמן אותו באדמה(

", שהמצרים רצו אשר זדו עליהםאולי הכוונה " וזה
וכאמור על ידי  רשעים ומזידיםלעשות את עם ישראל 

 .מנישואי תערובתהחדש שייוולד הדור 

וכפי שכתבתי בפרשת מידה כנגד מידה הם נענשנו בים,  ולכן
טבעו ומתו כבר הכירו בכוח לפני שרגע כל המצרים ש בשלח
בורא עולם לא רצה , אבל שהשם נלחם בהם, ואמרו השם

כי כפי שרצו  לכן מיד הטביע אותם, שיחזרו בתשובה
כך נהג בהם בורא עולם  ,לעשות את עם ישראל עם רשע

שהרג אותם רשעים ולא נתן להם לסיים את התשובה 
     ולמות מתוך תשובה.

, שאפילו מחשבות רעות לקלקל יהודים, נענשים על זה בחומרה רבה, ודעו לכם שהעונש החמור ביותר זה רגע ללמדנו
ל בוא עולם ולהגיע לשערי תשובה שמקנים חיי נצח, ובשנייה האחרונה לפני המוות לדעת את האמת על החיים וע

 נגיעה ולמות כרשע בלי תשובה אוי לאותו צער ולאותו הפסד נצחי. להפסיד את התשובה שהייתה במרחק
 

 סיני מדבר ויבאו מרפידים סיני, ויסעו מדבר באו

 כבר והלא ,נסעו מהיכן כותבת התורה מהל רש"י שואל
?? נסעו שמשםוברור  ששם בא עמלק, ברפידיםחנו ש ידוע

שבאו למדבר בפסוק הראשון ובכלל יש לתמוה כבר כתוב 
סיני, למה חוזרת התורה בפסוק הבא שנסעו מרפידים 

  ובאו למדבר סיני??

 םלביאת מרפידים םנסיעתולהשוות  להקישרש"י  עונה
הייתה מתוך חזרה  סיני למדבר םביאת מה ,סיני למדבר

 בתשובההייתה מתוך חזרה  מרפידים םנסיעת גם תשובהב
 .(מכילתא) -

כי , לא ישכח ישראל עם ,רפידיםבאת התחנה שחנו  והנה
 שרפושכתב רש"י  וכפי, נפילה רוחניתשם הייתה להם 

וילחם עם  עמלק ויבוא" נענשו ואז תורה מדברי ידיהם
 הם שבסיני שכמו והתורה מגלה לנו ,"ישראל ברפידים

 חזרוהם  מרפידים ביציאתם כך גם, בתשובה חזרו
 .בתשובה

 בתשובה לחזור חשיבות ישראל ראו מה, והשאלה
לתורה היה  ולמה ??סיני מדברשבאו ל לפני עוד ברפידים

 חשוב להדגיש זאת??

, תשובה עושים אותנו איך ללמד רצו כי, והתשובה
 ואומר ,להתחזק שרוצה אדם מפתההרע  היצר כלל שבדרך

 שם החדש למקום תגיעכש חכהעזוב ו לכלכת כאן :לו
 . כראוינקי ו חדש דף תפתח

האדם יתפתה ויאמין ליצר הרע הוא עלול להפסיד  אםו
 החיזוק ,ההתחזקות את דחהש את החיזוק, כי ברגע

 פרח זההוא לא יתחזק כי  החדש במקום וגםמתקרר 
 .ונעלם

 הנה, לדורות אותנו ללמד ישראל לעם חשוב היה וזה
 מקוםלפתוח דף חדש ב רצינו לחכות ולא לכלכנו ברפידים

 .ומיד תיכף ננקה כאן אלא ,החדש

בשום תירוץ גם לא בתירוצים של לשם שמים  אם התעוררת בתשובה אל תתפתה לדחות את מיד עכשיו, קדימה
ותירוצים של חלק מדרכי התשובה, כי ברוב המקרים זה עצת היצר ממש, אדרבא במקום שקלקלת שם כבר תתחיל את 

 הניקוי והתיקון, ואכן במקום החדש תמשיך ביתר שאת וביתר עוז בדף חדש.

 תיותור ואת יםקהאל חקי את והודעתי רעהו ובין איש בין ושפטתי
 

כשיתרו מדבר , ואילו לעם ישראל ומודיע את חוקי ה' ואת התורותשהוא שופט  פירטהוא  ,אמר ליתרו את תפקידו כשמשה
 הוא מעמיס עליו יותר תפקידים"ונבול תיבול" ומצד שני  עם משה הוא אומר לו שלקחת על עצמך יותר מידי תפקידים

 ??"יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך את להם והודעת ,התורת ואת החקים את והזהרתה"

 ,במידות ומוסר תדריכםבתורה, ב.  תחייבם!! וכך א. יהיה לך זמןיתרו אומר למשה אם רק הדבר הקשה יביאו אליך,  אלא
התלמידים למידות טובות והנהגות טובות ובדרכי מוסר, אזי את הבסיס שזה התורה בחיזוק  משקיעכי כאשר הרב 

 .והמצוות הוא יכול לחייבם בתקיפות כי הם הרבה מעל הבסיס

 על בתורה מסופר לא מדוע ,לי העיריקר וחשוב  תלמיד
 הבן גרשוםלידת  ואילו ??בן משה רבינו אליעזר לידת

 מיוחד היהרשום גלמרות ש ,ב' כב' כתובה בתורה הראשון
 ???(האמת את יגלה שיתרו עד) זרה לעבודה ליתרו

 

 ,גרשום על ויתר ולא נרגע לא שמשה לנו לגלות בכדי אוליו
 ולא גרשום אצל אצלו נעצרו חיי המשפחה כביכול וכאילו

  .הלאה התקדם

 כאשרהיה רק  זה כבן משה?? אליעזר מוזכר כן מתיו
, ליהדות הגיעגם  גרשום ממילא אזש, להתגייר בא יתרו

 כך כל ששמח רבינו משה לאבא חזר האובד הבן סוף סוףו
 פלא לא, האמת לדרך הגיע בכורי בני -" שלי יקיר הבן"

 שמח כדי ועדומיוחדת,  גדולה לסעודת מצוה סיבה שזה
 מרוב רקד הוא פשוט כי.המלצר היה עצמו שהוא משה

 ".השם עובד שלי הבן" והתלהב שמחה



 

 

 בס"ד

 

 טהר ליבנוועלוני 
 

 הדפסת עלוני השבוע נתרמו:
  

  התורם הצלחתלו תלרפואנתרמו 
 חתו משפ ובני

 
 

 עלונים בוזה המקום לברך את ידידי בלב ונפש שותפי 

 הי"ו שמשון בן שרההרב 

 להצלחה בשלום בית ובכל העניינים אמן

 

 לעילוי נשמות הצדיקים והצדקניות ע"ה
 

 דודי הגאון רבי יונתן בן הגאון רבי יצחק זצ"ל    ר' שלום בן יצחק ריינר  א"מ
    הינדא בת שלמה היינמן   יצחק בן יעקב היינמן   חדוה בת ישעיהו היינמן   

  רחל פריידא בת אביגדור בן ציון   ומרדכי חיים בן רג'ינה 

  הצדיק רבי יהודה )יודל( בן הרב צבי אריה זצ"ל אקרמןש"ב 
 

 :לשידוך הגון בקרוב
 

  ישראל בן מרים אוריידהראובן בן פרידה   אליהו בן עלייה   בראנהישכר שלמה בן  
 רייזל   פייגא בת נעמי   משה חיים בן לאה עקאמשה בן נלי 

 פייגא רייזל בת נחמה הדסהו  ברכה רייזל   בתיה פייגא בן ישראל יוסף 
 לזיווג הגון ולפרנסה טובה"   "בת אל בת רחל"   יקים בן רחליהושע אל"

 ולרפואת והצלחת
 

       שושנה בן לייב משה     עקה בן יעקב אליעזר הרב הרב שלמה שמריהו בן חנה   
 גאולה בת שושנה   מיכל בת רינה  דינה יעל בת שיינדל רייזל   שילה בן ציפורה 

    אסתר בת אריאלה      אורלי בן אורי  אלי בן זרי )רבקה(    סילין       בת אורלי 
       ראובן בן לואיסה        משה בן לאהנעמי          בן אליהו רפאל     

 חיים מאיר בן מלכה רויזא     צפורה שרה בת רייזל מניה בת צביה    פייגא        
 

 להצלחת:
 עדן בן מיכל   מרגלית בת אסתר אסתר בת חנה   

 

 

  והערות להארותקבוע באימייל  עלוניםקבלת  

106855@gmail.com  
 יוחנן ריינר + 972527120333 

 מבקש עזרה,
 להדפסת ספר החיזוקים "וטהר ליבנו"  

 על כל הפרשיות
 תזכה למצוות 

mailto:106855@gmail.com



