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 הציל את "שירת הים" מרשעות עמלקיתרו  – וישמע יתרו
 

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

זה גרם לו דווקא שראה יתרו והתלהב ממלחמת עמלק, ש
למדבר???  ואם התלהב מניצחון עמלק לבוא מארץ מושב 

שבאה על ידי הרמת ידי משה שמתוך כך ישראל מכוונים 
" צריך ניצחון עמלקליבם לאביהם שבשמים, אם כן  "

 "???מלחמת עמלקלהיכתב ולא "
 

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

אז נבהלו אלופי אדום, ירת הים ואמרו בנבואה "את ש
נמגו כל ישבי כנען, תפל עליהם אימתה  -יאחזמו רעד 

ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך ה'  עד יעבר עם 
שיצא מאדום בא  עמלקלמרות הנבואה ו ,"זו קנית

להילחם עם ישראל!!! וכאן עם ישראל היה צריך לתמוה 
דום נבהלו ונפל עליהם פחד מאוד וכי איפה הנבואה שא

 ונמוגו ודממו כאבן עד יעבור עמך ה'????
 

מפחד, ומטבע הדברים הוא גם  ועמלק רעדבאמת  אלא
עמלק התגבר היה אמור לדמום כאבן כמאובן מפחד, אבל 

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

 בכדי להרוס את עם ישראל נגד נבואת האמת!!
 

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

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

שיים, ולכן למסור נפש ולהתעלות ולהתגבר מעל כל הק
" ועזב הכל ובא מעיר מושב למדבר!!! מלחמת עמלקשמע "

 שמע וקם ועשה מעשה!!!
 

למי  ישראל, לעם תירץ הגעתו של יתרו למדבר ובעצם

את הרהורי התמיהה והקושיה איך אם בכלל היה  - שהיה לו
ראו את  כיייתכן שעמלק נלחם נגד הנאמר בשירת הים?? 

כאשר הוא למד  נפשביאתו של יתרו למדבר במסירות 
שמל את ראו  וגם, מכוח המסירות נפש של עמלקזאת 

למרות  ש"ך על התורה וכן בתיקוני הזוהר קי"ח עצמו במדבר
כל בואו היה בשטף ש כךשלא הייתה רוח צפונית,  סכנהה

 .המצופהשל מסירות נפש מעל 
 

הוכיח לעם ישראל את התשובה באופן מוחשי  זהו
היה כאן שרק היא,  אמתוהנאמר בשירת הים שהנבואה 

 –מקרה יוצא דופן ויוצא מהכלל ושונה מטבע האדם 
שיתרו  והיות  ,שעמלק מסר נפשו מעל טבע הפחד לרעה

שעל כן נכתבה  יתכןבבואו כביכול תירץ את שירת הים, 
פרשת יתרו עוד קודם מתן תורה, גם לדעות שיתרו בא רק 

זאת לשירת הים כי זה בכדי להסמיך  אחרי מתן תורה,
כן מובן מה החסד הגדול  כמו, כביכול השלמה לשירת הים

, טו'רק שמואל א' פשעשה יתרו לעם ישראל בהגיעו למדבר 
 .בהגיעו יתרו חיזק את נבואת שירת הים וכאמורכי 

 

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

 

 המשך –מלחמת עמלק 
 

הוא קודם עמלק היה משותק מפחד אבל בכל זאת  כאמור
, והנה ישראלהתגבר במסירות נפש לרעה ונלחם עם 
 מושטות כלפי במלחמת עמלק מצאנו שכאשר ידי משה היו

וכשידי משה היו למטה , מנצחים עם ישראל היו למעלה
 השימוש אם ידיים אותם דהיינוישראל היו מפסידים. 

 מטההשימוש בהם כלפי  ואם, מנצחים חיובי יהיהבהם 
 .מפסידיםאז הם 

, שעמלק הוכיח משקל נגד למלחמת עמלקזה היה  כי
שאפשר להתגבר על כל קושי ולמסור נפש גם לרעה, מלבד 
 מה שידוע מאברהם אבינו שאפשר למסור נפש לטובה.

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 ואכן
 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 ועידוד שנוכל 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 בכל הדורות עד לימינו יש מלחמה  ואכן
 השעות עדבמסירות נפש  ער להיות מסוגל אדם חטאים שעבור ראינו בעינינונגד מסירות הנפש של היצר הרע, כי 

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

 

הוא  ושוב טבעיים על כוחות מקבל שובהוא  אלא!! קורה לא פשוט זה מוקדם ולישון לקרוס הבא במקום בלילה ושוב
כביכול והוא ממש  בעלת אחריות עבודה או הסעות נהג יהיה הוא למחרת ושוב, הלילה של הקטנות השעות עד ינרענשאר 

 .ילדינו וחיי חיינו אחריות את ניתן אנחנו אלו ובידיים, השינה שעות של משווע חוסר למרות רענן
 

 

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

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

., ושנשתמש בכל הכוחות מעל הטבע לדברי תורה וקדושה אמן ואמןהיצר רב במלחמת
 

 ענייני כבוד!!! – תן משהווישמע יתרו ח
 

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

יתרו הגיע היות ו ולכאורה ", חותנו יתר אל וישב" שנאמר
למדבר שלא מכירים אותו לכן נתלה במשה רבינו המוכר, 

מהיכן למד רש"י שכאן יתרו התכבד  צריך עיון ואם כן
מכפילות האריכות היא רש"י  שראיית ויתכןבמשה?? 

פעמים בפרק זה, ואילו על משה ביחס  4" יתרו חותן משה"
משה חתן " ולא נכתב "משה לחותנוכתוב בפרשה " ליתרו
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בא " יתרו חותן משה", ואם כן האריכות והכפילות "יתרו
לזה כי ללמד שזה לא רק להכיר את יתרו לעם ישראל 

, אלא כי יתרו פעמים 4מספיק להודיע בפעם אחת ולא 
 .התכבד במשה רבינו

 

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

", והרי שם זה היה לאחר שנים ארוכות שמשה יתר חותנו
חי במדין והיה מוכר במדין, בכל זאת כתוב אריכות לשון 

", אין אלא כי שם משה חותנו"ולא כתוב  "יתר חותנו"
מה היה למשה להתכבד ביתרו אחרי  אבלהתכבד ביתרו. 

צעירותו של משה כי כבר משנים רבות שהיה מבוזה במדין, 
ברח למדין ראה שהרועים מגרשים ומציקים לבנות כש

היה )שיתרו כי שנאו את יתרו שפרש מעבודה זרה שלהם 
וכי איזה כבוד זה  ,(כמו אפיפיור שלהם וביזה את דתם

 וגד??? להיות חתן של האיש ששונאים אותו כב

משה התכבד ביתרו במעלתו הרוחנית שהיה יתכן ש אלא
איש אמת, שעזב את כהונתו הרמה בידיעה שהוא עתיד 
לחיות שנים רבות בביזיון ורדיפות, והכל רק למען מה 
שהשיג בהבנתו שכך היא האמת, ולכן כתוב כאן בתורה 

", למרות שעשרות שנים הוא פרש מדתם יתרו כהן מדין"
מסמל את גדלותו שהוא איש אמת שוויתר על בכל זאת זה 

 המעמד והכבוד של כהן מדין למען האמת.
 

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

יזיון עשרות שנים לא שעזב מעמד וכבוד וחיי חיי צער וב
התלהב ממעלתו הרוחנית של  יתרו אלא מתלהב מכבוד,

שלמרות שמשה היה ברום הכבוד כמלך ופעל ובפרט משה, 
ניסים ונפלאות, בכל זאת משה רבינו היה עניו מכל האדם, 

מושלם ולנהוג  להישארזה היה עיקר ניסיון חייו יתכן שש
 התכבד יתרו.      אלות משה ובמידת הענווה, ובמעל

 ים:קהמדבר אשר הוא חנה שם הר האל אלויבא  ישמע יתרוו
 

 להר הגיע הוא למדבר כשהגיע שיתרו כתוב בפסוק
 לשיטה ראיה לכאורה סיני, וזה הר זה האלוקים ולכאורה

 אומנם ,תורה מתן לאחר הגיע שיתרו זבחים קטז' בגמרא
?? עד שהגיע רב כה זמן יתרו המתין הוא מדוע פלא אם כן

 על רק מדברים ליתרו מספר רבינו שמשה בסיפורשהרי גם 
והגיע לשם  המתין אם הלואו ???תורה מתן על ולא ניסים

 על גםלא סיפר לו משה רבינו שתמוה  תורה מתןאחר לרק 
, ועל תוכנו של עשרת תורה מתןהמעמד האדיר של 

 ??הדברות לפחות
 

 הניסים, אבל מכוח בה' האמונה בגלל בא שיתרו ויתכן
ותוכן  חשיבות יש כך שרק, תורה למתן המתין הוא

 האמונהובכלל ניסים, אמונה שבאה מכוח הלעוצמתי 

 בלבד ניסים כי אמונה מכוח ,העיקר זה התורה עם ביחד
הקדושה  תורהה בצירוף ואמונה ניסים מספיק, כי לא זה

 .לחלוטין אחרת בעוצמה היא

 

 קב"ההלועצומה  רבה אהבה מקבלים התורה ידי על כי
 הרוממות יראת הקדושה, ומקבלים התורה את שנתן

 רגע כל שמתגלית המדהימה הבורא מחוכמת שמתפעלים
 .הזה היום עד מתחדש וזה, הקדושה בתורה סוף אין עד

 

 האיננ מצרים של הניסים על ההסתכלות התורה ואחרי
 חלק אלא, בעבר השהייתכפי  ניסים לע הסתכלותאותה 

 בכל בעולם שמתגלים עולם בורא מכוח וחלק מהניסים
 .תורה וחידושי ניסי, צורות מיני

 

 החיזוק לתורה, ככה עיתים בקביעת גם התחזקות, תורני תוכןשיהיה בה  גם חייבת שמים ביראת שהתחזקות, ללמדנו
 שהיו הריגושים מול ועוצמה סיפוק למתחזק תעניק התורה קדושת כי, תקופה אחרי יחלוף ולא ימים לאורך מעמד יחזיק

 כנגדו, ואם תבלין תורה לו בראתי, הרע יצר בראתי הגמרא כמאמרל, ו"רח ומעשיו ומחשבותיו בעיניו כשחטא בעבר לו
 .לעולם משתנים אינם הגמרא בתורה, ודברי שתעסוק ידי על, הרע יצר נגד יכול אתה רוצה אתה

 

 המשך – פרעה מול יתרו -מצרים על ויקם מלך חדש 

קרה הדבר שפרעה איך אכן כתבתנו  שמות בפרשת
התהפך מאוהב ישראל או לפחות מאדם מוסרי בעל הכרת 
הטוב ליוסף שהציל את חיי העם המצרי שלכן הסכים 

 3לאחר מיד  לשונא ישראל גדול,על המלוכה שלו, לוותר 
 סא ממלכתו??יחודשים של וויתורו על כ

 

חודשים עדיין  3, שכשפרעה ראה שבמשך ה ותרצנו
משך בלא מינו מלך למצרים הם מחכים לשובו, והמצרים 

וזה דבר לא פשוט בכלל שבאימפריה העולמית , חודשים 3
וזה ריגש  חודשים שלמים, 3של זמנם לא יהיה מנהיג 

הוא ממש ראה בזה אהבה גדולה מצד כי  מאוד את פרעה,
העם המצרי אליו, ולכן גאו געגועיו לחזור למלוך על עמו 

מלבד תחושת  וזאת לו בנאמנות, יםאותו ושמחכ יםשאוהב
השלטון ומנעמיו שפרעה הרגיש בחסרונו, אבל מעל הכל 
רגש הכבוד והאהבה שקיבל מהעם המצרי כל זה הצטרף 

 פך הגדול מהקצה לקצה.למה
 

שאנשי סדום ראו  ,לוטעל  ויראבפרשת כמו שכתבתי  וזה
ובכל זאת  ,שהוא עזב את אברהם אבינו ורצה להתקלקל

החסד היה מושרש בו, עד כדי כך שבתו מסרה נפשה למוות 
באותו על מעשה חסד, וגם הוא גמל חסד עם המלאכים עוד 

הייתה מטרתם  וכל לילה שעשו אותו שופט בסדום,
לקלקלו, שעל ידי תפקיד מכובד הוא יהיה מושחת וינתק 
גם את שורשיו הטובים, רק פשוט לא עבר לילה וכבר באו 

 המלאכים והפכו את סדום.

ן המתינו לו אנשי מדין גם כ שיתרוזה התחדש לי,  ולפי
ין, ולא מינו כהן אחר כי התעקשו שיחזור לכהן ככהן מד

  נשבר כפרעה אלא התעקש על אמונתו. והוא לא
 

 ולזכות עם משה רבינו הסכים להישארלא  יתרו ולכן
, אלא חזר ישראלעם ולחיות בקדושה עם  ולבכבוד גד

להמשיך בגבורה בניסיון חייו, לעמוד דווקא למקומו בכדי 
עמו בגבורה מול הפיתוי לחזור למנעמי השלטון והכבוד ש

שיחזור  משך שנים ארוכותוחיכו לו שמרו לו את מקומו 
גם  נשאר בו התואר כהן מדין לכןיתכן שו, לכהן כבעבר

שעזב את הכהונה בשביל אמונתו, כי  לאחרשנים הרבה 
 !!משך כל אותם שנים חיכו לועדיין הם 

 

שמבני בניו ישבו  סוטה יא'בגמרא  כתובזכה יתרו??   ומה
בלשכת הגזית, שהם היו מדייני הסנהדרין הגדולה ביותר 
בעם ישראל, ולמרות שכתוב שם שזה כתוב על מה שהתנגד 

 לעצת פרעה להציק ליהודים וברח, לעומת איוב ששתק!! 
 

אולי זה וזה גורם, שיתכן שזאת הסיבה שיתרו לא  אבל
הפסיד את שכרו, למרות שעזב את משה רבינו במדבר ולא 
הקשיב ולא שמע לבקשת משה רבינו להישאר במדבר עם 
עם ישראל, אלא התעקש וחזר למקומו, בכל זאת זה לא 
הזיק לו, כי המטרה שלו לחזור הייתה קודש קדשים!! לא 

 .יתרו את שלח משהפו של דבר פלא שכתוב בתורה שבסו



 יתרו -וטהר לבנו 

3 
 

גם הקושי שם ששם רצון שנתגבר באמת על עיקר מטרת חיינו, ולא נתפתה לחפש הקלות וקיצורי דרך, אלא איפה  יהיו
לתקן את תכלית חיינו, ונזכה לשפע ברכה  ובעזרת השם עם הרבה עבודה עצמית מאומצת נצליחחזקו ואמצו רק  ,ההצלחה

 אמן ואמן.ברוחניות ובגשמיות 

 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  למשה מחלהבעצם בזה ו צפורה מלה אותו אז, להמיתו
גרשם בלבד כתוב על השם  ולכן. אביה עם שהתנה התנאי

, הזה תנאי על היה שאנוס "לכל אמר" כלומר" אמר כי"
 בגלל , ובכל זאתיתרו מאמראת  לעשות והצטרך היה גר כי

 .מיכה לפסל כומר שנעשה יהונתן ממנו יצא התנאי
  

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

בעבודה זרה לא מועיל טענת הרי התנאי,  בגללהיה אנוס 
 , שהרי על עבודה זרה חייבים למסור נפש??אונס

 

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

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

לשון , ומיד נבהל מאוד שיצא מפיו וכדי לדחותם אמר כן
, חיים לכפור באלוקיםשיהיה מוכן ומחשבה  שיש בה צד

 .ובכה והתאבללאכול ולשתות לא רצה  לכן הוא
 

 שיביאו את רבי אמנון בכפיה,ההגמון  ציוההשלישי  ביום
הלשון רב אמנון להגמון, ההגמון דרש ממנו שיתנצר, ענה ו

אכן  ההגמוןו שתיחתך!!דינה  דבר שאינו ראוי, האשר דיבר
שלושים פרקי  קיצץהוסיף והרשע הצורר ו לשונו,את חתך 

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

סורים יקיבל יוש ,ל חיקנקרא שמו אמנון כי האמין ב
 על הדבר אשר יצא מפיו. ,אהבהומסר נפשו ב נוראים

 

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

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

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

אמונת יחוד  כלומר שיעלה לפניו חותם ידו שנקצצה על 
כי לקח אותו  נפטר קדושה יום אמירתובס הבורא,

 זכר צדיק וקדוש לברכה. ,האלוקים
 

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

 ,מהרועים סבלו יתרו בנות שהרי, מובן לא וגם ??הסכים?
 הואכיצד יתכן ש של מדין, אז זרה מעבודה פרש יתרו כי

קשה,  עודו ??זרה לעבודה יהיה משה של אחד שבן דרש
היה מיועד  "גרשום"שאם אכן בנו הראשון של משה 

, אם לה'היה מיועד  "אליעזרבנו השני "לעבודה זרה ואילו 

יתרו  ומדוע ??כן בוודאות היה עדיפות לאליעזר מגרשום
אם אתה לא בא  למשה:אמר  שכתב רש"י עפ"י המדרש כפי

לקראתי אז תבוא לקראת אשתך, ואם אתה לא בא 
כביכול מהקל אל לקראת אשתך, תבוא לקראת בניך, 

לא המשיך אם אתה לא בא לקראת גרשום אז  למההכבד, 
 ???תבוא לקראת אליעזר

 

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

רצה אמונה בעבודה זרה שהיא  כילהאמין בבורא עולם, 
 .מוחשי כלל בכוח שאינומוחשית, ולא אמונה בכוח עליון 

היה איש אמת עוצמתי, שברגע שגילה  יתרוזאת  בכל
, וברח שהדת המדיינית שקר היא, מיד הוא עזב אותה

ו שברח מהשקרים של פרעה כשרצה לגזור מהשקר!! כמ
 .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 
 האמת הברורה קל להילחם ועל ,הוא לא מצא את האמת

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

 בשקר, אפילו בלי מציאת האמת.אחת ולא נשאר שנייה 
 

התנה עם משה שבנו הראשון יהיה לעבודה שיתרו  לכןו
משה טען לו אחרי ש שהיה זהבדרך אפשר ייתכן זרה, 

הוא האלוקים ואין עוד מלבדו, אז יתרו אמר  שה'ליתרו 
לו אם אתה בטוח תן לי לעבודה זרה את בנך הראשון, והרי 

 ואם ,שקרב אבחראתה יודע שאני מחפש את האמת ולא 
אם זו הרי בסופו של דבר שה' הוא בורא עולם כדבריך 

הוא לבדו  שה'אמת שלך ולגיע למסקנה אאני גם האמת 
 אם כן אין לך מה להיות בלחץ מהתנאי.וואין זולתו, 

 

לקיים  הוא יכלכי רק כך הסכים בלית ברירה רבינו  ומשה
כי ברגע , בנו מהרס חשש ולא, את מצוות פריה ורביה

שנאתו ו ת אומץ לבו ויושרו העצום של יתרושראה א
שיתרו יגיע לאמת שאין עוד  בטח משההעצומה לשקר, 

כי לא היה לו ספק אפילו סכים לתנאי, המשה מלבדו ולכן 
 שיתרו הצדיק ואיש האמת לא יגיע לאמת, באפשרות קל 

 

 הבדק את כל סוגי העבודאכן  יתרוש !!!כך היה ואכן
 מכל ה' גדול כי ידעתי עתה, והגיע לאמת ואמר "הזרה

ובצדק שפרשת מתן תורה יתרו ", ולכן זכה יםההאל
ה נגיעה של תימכל מקום היות והי אבל ,נקראת על שמו

ע"ז אצל גרשום, לכן בנו של גרשום יונתן היה כהן לעבודה 
 זרה של מיכה, וכפי שנרחיב בקטע הבא.

 

כי  , ולטוב ולשלימות בכל מחיר, אפילו עוד לפני שנגיע לאמתו ומכל רע!! משקר לברוח מיד גדולהשיש חשיבות , ללמדנו
גם אם אנחנו עדיין לא הגענו לדבקות בבורא עולם  ולכן ובמהירות, נגיע לאמתעצם הבריחה מהשקר ומהרע תעזור לנו ש

קדושה הככה אנחנו רחוקים מהתורה ומולשמחת התורה וחשקת התורה, חלילה לנו להיגרר אחרי הרע בטענה כי גם 
 שלא נדבקת בנו, כי מהרע בכל מחיר עלינו לברוח ומיד.

נכריה" בארץ הייתי גר אמר כי גרשם האחד "שם

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

מספרת ש וכמויונתן היה כהן לעבודה זרה של מיכה, 
( נ"ז א' ( ובירושלמי )בסנהדריןאע""י בבא בתרא )קהגמרא 
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, שיונתן האריך ימים מאוד, בזכות שמנע מאנשים בהרחבה
 .להקריב קורבנות לעבודה  זרה

  

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

חבל על הכסף, תן רק  !!ולא אוכלת ולא שותה ולא מדברת
תפלל עליך אאני כי , ודי בכךעשר ביצים וסולת עם קערה 

ויונתן הניח את הקערה ליד  וזה יעזור לך הרבה יותר!!
 הפסל, ולאחר מכן הוא עצמו אכל את הסולת והביצים.

 

אוכל במקום הפסל, אחד תפסו אותו שהוא עצמו  יום
הרי אתה לא מאמין בפסל, אז למה אתה  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
דאי לא זו וובש  חהתחילו להתווכזרה ואל יצטרך לבריות, 

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

עבודה  , שזהלים ומשבשים את הפשט הפשוטפפלתמ
שממון חביב עליו  המלךשראה דוד  כיווןו ,זרה ממש

עשה אותו שר האוצר שלו במשכורת , ביותר
גרשם בן מנשה נגיד על ושבואל בן "שנאמר  גבוהה,

כי שבואל שמו, והלא יהונתן ומקשה הגמרא ו, "האוצרות
שהשתנה לו השם מיונתן לשבואל  רבי יוחנן אמר ??שמו

 ל בכל לבו.-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 , ששב לקל בכל לבבו, לשבואל
שהוא חזר באמת בתשובה בכל לבבו,  למרות וזאת לע"ז
את מידת חמדת הממון לא תיקן, לכן היות ובכל זאת אבל 

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

 קרס וחזר לסורו.
 

עליו לשית  ,חוזר בתשובה, חייב לתקן את כל המידות והתאוות, כי אם לא יתקןשמתחזק והולך וכל השכל אחד , ללמדנו
 , הוא פשוט יקרוס לגמרי.אותה ציק לו המידה או התאווה שלא תיקןתכי אם לפתע  ,שהוא בסיכון גדול לבו לכך

 

 אמת נביאבסוף חייו יונתן  –סוף טוב 
 

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

, וכפי שכתוב רשב"ם – ומנע אותם מתקרובת לעבודה זרה
 וכפיה זאת מתוך שעינו צרה בעבודה זרה, בגמרא שעש

שלאחר שנים  "גא' כמאמר חקור דין  הרמ"ע פאנושכתב 
 מעצמויהונתן  ארוכות שיונתן שימש ככהן לעבודה זרה,

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
שיצחקו עליו, ולא אמר איך אצעק ואיך אני אוכיח כאשר 

הרמ"ע  ומסיים אני עצמי הייתי פגום בעניין עבודה זרה!!!
אין פאנו, שיונתן שפרסם בגלוי את נבואתו נגד עבודה זרה, 

  !!!וקדוש שם שמים גדול מזה עבודה זרהכפירת 
 

שגם אם היית בעל עבירה נורא, שכולם הכירו אותך כאדם רשע וטמא בדרגות חמורות ביותר, אם חזרת בתשובה , למדנו
שיש למרות  ,מחטאים, אל תתבייש מלפרסם דבריך ברבים רויש בכוחך לחזק אחרים להתקדש ולהיטהר ולהישמ

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

 

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

חילול ה' אין לאתה!!!! והיא והראייה  ,ותיק ומפורסם יכול ומסוגליכול להתחזק ולהשתנות, וגם חוטא שכל אחד חייב ו
 ידוש ה'!!! אז נקדש את שמך בעולם אמן ואמן.מחילה ואין כפרה רק על ידי ק

 

 אליעזר
 

 על בתורה מסופר לא לי, מדוע יקר וחשוב העיר תלמיד
 הבן לידת גרשום ואילו ??בן משה רבינו אליעזר לידת

 מיוחד , למרות שגרשום היה"בב' כ כתובה בתורה הראשון
 ואולי האמת(??? את יגלה שיתרו )עד זרה לעבודה ליתרו
 וכאילו ,גרשום על ויתר ולא נרגע לא שמשה לנו לגלות בכדי

 ולא גרשום אצל אצלו נעצרו חיי המשפחה כביכול
  .הלאה התקדמו

 יתרו היה רק כאשר זה כבן משה?? אליעזר מוזכר כן ומתי
 וסוףליהדות,  גם הגיע גרשום ממילא שאזלהתגייר,  בא

 הבןכך " כל ששמח רבינו משה לאבא חזר האובד הבן סוף
שזה  פלא לא האמת!! לדרך הגיע בכורי בני -" שלי יקיר
 שמח כדי ועדגדולה ומיוחדת,  לסעודת מצוה סיבה לבד

 מרוב רקד הוא פשוט כי ,המלצר היה עצמו שהוא משה
 השם". עובד שלי "הבן שמחה והתלהב

 

אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניה עמה

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

 מכילתאמביא  הטורים הבעלו תמוהים מה פשר עניין זה??
בתו למשה התנה  עם משה שיהיה הבן את שכשנתן יתרו 

הראשון לע"ז, ולכך לא נימול עד שפגעו המלאך בדרך 
 משה עלצפורה ומחלה ל מיד מלה אותווביקש להמיתו, 

 התנאי שהתנה עם אביה.
  

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

הופר ש כיוןבקידושי ביתו, והוא עשה תנאי עם משה, ו

נוספת זו סיבה  ואולי למפרע!!הקידושין התבטלו ההסכם 
משה שלח את אשתו ובניו חזרה אל  למה אחרי הברית

 יתרו, כי בטלו הקידושין למפרע.
 

ה יצא שס שלם, שלח שליח שמקיתרו כשהגיע עשה ט ולכן
ברגע שיתרו גילה  כי, חותנו עדיין הואשלהודיעו לקראתו, 

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

על וימחול למפרע התברר למפרע שאביה מחל כי את בנה, 
שהתנאי נעקר יתרו רצה להמחיש לכולם  אבל ,התנאי

שהיא כי התברר  אשתךתצא לכבוד , לכן הדגיש מעיקרו
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שהבנים שלך הם , והכי חשוב שכולם ידעו באמת אשתך
כי התנאי נעקר  בנים כשרים מקידושין ונישואין

 .מעולםווהקידושין לא התבטלו בכלל 
 

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

גם  ,שיעדת אותו לבורא עולםאליעזר את הפסדת אלא גם 

הקידושין לא  כיהוא לא ממש הבן שלך אלא הבן שלה, 
 ומשה, "שני בניך" ולא אמר "ושני בניהאמר " ולכן!! חלו

יצא ואתו כל זקני ישראל וכל עם ישראל, וכך כולם 
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
כמה שקשה עלינו התשובה כך זה הופך לנו יותר את  העבירות שעשינו בחיים למצוות כאילו לא חטאנו, ולהיפך עד

 העוונות למצוות.

 ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרים

" ושם פירש ויחד יתרו על כל הטובההבא כתוב " בפסוק
הכוונה גם את התוכניות של פרעה שלא  "כל"ש הגרי"ז

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

משה סיפר ליתרו, ומשה לכאורה בפסוק שלנו  אבל ",כל
כשגדל כנסיך בביתו  ואדרבאלא ידע את תוכניות פרעה, 

אז ש ויתכןבא לבקש ממנו חופש בשבת לטובת העבדים 
יש לברר  כן ואם, את היהודיםכל כך סבר שפרעה לא שונא 

 "??כלמה הכוונה "ויספר את 
  

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

 בכל שמי ספר למעןשאמר הקב"ה "בכל העולם כפי 
", אז מה שייך שמשה יספר לו מה שכבר שמע הארץ

שיתרו ידע יותר  ובפרטוידע??? וכי לזה יקרה סיפור??? 
ממשה רבינו, כי ידע גם את התוכניות של פרעה, אז מה 

ויתכן שבכל זאת חסרו  הצליח משה לחדש ולהוסיף ליתרו???
 סיפר ליתרו. שייך שמשה ליתרו פרטים ולכן עדיין

 

סיפור יציאת ליתרו את  המחיששמשה רבינו  ויתכן
, ולכן זה סיפור אמתי שלא היה מוכר קודם ליתרו, מצרים

כאילו הוא יצא ירגיש  שיתרו" כלוזה הכוונה "ויספר את 

התרגום משה רבינו נכנס לאוהל וכפי שכתב  ולכן ,ממצרים
!!! כי זה לא היה סתם בית מדרש –" בית אולפנא" יונתן

יש  אבלסיפור, אלא סיפור של חיזוק באמונה ובהשגחה, 
 לימוד בבית מדרש לתלמידיםכאן יותר מכך, היה כאן 

איך החובה עלינו לקיים  את עם ישראל ולדורותללמד 
עד כדי שיגיעו  "בהמחשה"מצוות סיפור יציאת מצרים, 

 ".לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצריםלתחושה "
 

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

של הקשה שהפסוק ש מבעלזא שלום השראמר לי בשם 
" למען תספר באוזני בנך" מצוות סיפור יציאת מצרים,

וידעתם כי אני מתחיל בלשון יחיד, ומסיים בלשון רבים "
 ?? "?השם

 

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 , וגם על שבט לוי הקטנים השפיע השעבוד
בדים עוכי בניו לא היו משסיפור רבינו היה שייך שיספר 

 .בכלל
 

 המשך - ויחד יתרו

יתרו,  ששמחיתרו הכוונה  ויחדהסבר ראשון  :רש"י כתב
 – חידודין חידודיןיתרו שנעשה בשרו  ויחדהסבר שני 

 חזק, כי גר מצטער על צער הגויים, התחלחל מצער וכאב
 כל על יתרו ויחד" :כתוב כך בפסוק זה 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
הכוונה שהצטער עד כדי כך שנעשה בשרו אם אבל  הניסים,

 "???ברוך השםחידודין חידודין אז למה אמר "

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

לא רק את זה הרגיש יתרו!! הוא  אבל ממש יצא ממצרים,
מרוב המחשה הוא קיבל צמרמורת וחלחלה וכאב כאילו 

  ומה הקשר??הוא היה מצרי עבד של פרעה, 

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

מכל העונשים הקשים שקיבלו פרעה ועבדיו, בכך שקיבל 
שתק גם הוא נידון שאיוב  אפילושהחלטה וברח ממצרים, 

הטובה אשר עשה כתוב " לכןש והוסיף קשים, םבייסורי
 לה'", שיתרו הודה ה' לישראל, אשר הצילו מיד מצרים

 " שהוא יתרו ניצול מעונשי מצרים.הצילושהציל אותו "

אילו על עונשי מצרים שהיה מקבל  מהמחשבהש ונראה
ברח וניצול , והיות וחידודין חידודין, נעשה גופו לא ברח

 "כל"הודה על גם  ולכן", ברוך השםבשמחה אמר " לכן
קיים  ויתרו ובה וכוונתו לטובה הכפולה וכאמור,הט

כאילו גם כי הרגיש  ,מצוות סיפור יציאת מצריםבשלימות 
כאילו הוא  וגם, מכותאת ההיה מעבדי פרעה שקבלו  הוא

 רבינוזיכה את משה וכך , יצא ממצריםעם כל היהודים 
לעצמו  המחיש בזכות סיפורו של משההמספר, כי יתרו 

 את סיפור יציאת מצרים. כגוי וכיהודי כיווןצורה ובכל וחש 

 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 "

יש לתמוה, הרי יתרו כבר שמע  וגםזכה יתרו בכך??  ולמה
את ניסי ה' שעשה לעם ישראל עוד בהיותו במדיין, אם כן 

 "?? ברוך הלמה נזכר רק עכשיו להודות על הניסים ולומר "

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

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

 .שם הט"זעל פי  ד' "טרי
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כאמור יתרו זכה להמחשה והרגיש בעצמו כאילו הוא  אלא
עצמו יצא ממצרים, וגם שמח כאמור שהוא עצמו ניצול 

הייתה  ולכן ות ועונשים,מלהיות כעבדי פרעה שקיבלו מכ
שהתעוררה לו , ומכופלת מכל הכיווניםלו שמחה כפולה 

על כן ו, דווקא במדבר על ידי סיפור משה רבינו והמחשתו
 .הוא בירך בשם ומלכות

 

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

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

יציאת גדולה משלהם כי הוא זיכה את משה רבינו בסיפור 
 וכאמור.עוד יותר ממה שקיים עם בניו, מצרים בשלימות 

 .חידוש טוב בעולםלחדש מתאמץ לקיים מצווה בשלימות, שמכל הכיוונים יהיה שלימות, הוא מסוגל לזכות והש, 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 יעבדוםש" ישראל על ת ה' ריגז הרמב"ן שהייתה
 המצרים על זה נענשולא ולכן  (ג"י ו"ט בראשית) "אותם
 - עליהם הזידו היה כי םעיקר עונשאלא , גדול עונש

 לעיל) שכתוב כמו, העולםמ את היהודים להשמיד חשבוש
את  והיוצשפרעה , "ירבה פן לו נתחכמה הבה" ('י 'א
 הבן כל" עליהם גזרגם ו, הבניםאת  להמית מיילדותה

את  ראה והקב"ה, (ב"כ שם) "תשליכהו היאורה הילוד
 עונשםואכן  ,לבם זדון על מהם ונקם, הזדונית מחשבתם

 וענו ועבדוםהגזירה של " שהוסיפו על ביאור הילדים הטבעת על
 .במיםשגם הם ימותו ויאבדו , "אותם

 

הבנים לא  וכדברי הרמב"ן בהריגה ובהטבעת  אם כוונת פרעה והנה
להשמיד ולהרוג את רק להרוג את מושיעם של ישראל, אלא גם 

למה גזר רק א"כ עם ישראל שלא יישאר זכר מעם ישראל, 
על הבנים, הרי אם ישאיר את הנקבות והמצרים יתחתנו 
איתם הרי כל הנולד לאם ישראלית הבן יהודי, אז עדיין 

 עם ישראל יישאר בעולם, ומה הרוויח פרעה??

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

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 
אשר זדו אולי הכוונה " וזה ,)שמשה הרגו וטמן אותו באדמה(

רשעים ", שהמצרים רצו לעשות את עם ישראל עליהם
וכאמור על ידי הדור החדש שייוולד מנישואי  ומזידים
 תערובת.

 

וכפי שכתבתי בפרשת מידה כנגד מידה הם נענשו 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, בתשובהשיחזרו 
, כך נהג בהם בורא עולם "עם רשע"לעשות את עם ישראל 

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

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

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

 לפי מגיש אני והנה, קנויה פיצה אכלתי שמהפעמים הבודדות בחיי ילדות, ביותר קלה המחשה בשביל רק לי מזכיר וזה
 קשה הייתה כזבהאה, תורה לתלמוד ללכת אותי מעירה שתחיה שלי אמא ופתאום בפיצה ביס ונוגס הרותח המשולש את

 !!!והנמשל ברור ,ועד היום כביכול אני מרגיש את טעם ההחמצה, מפיצה נהניתי לא בחלום אפילו
 

 ן יתרו למשה רבינויהוויכוח ב – "נבול תיבול"

יום כיפור שאז ישב  שאחריהיה ביום זה ש רש"י כתב
משה לשפוט את העם מהבוקר עד הערב, ועל זה העיר יתרו 

מסוגל לשפוט את כל העם, כי אם  ינואשהוא לבד משה ל
", ולכן יעץ לו להקים נבול תיבולאזי " כזאתימשיך בצורה 

יום ב והנה דיינים משרי עשרות עד לשרי אלפים,מנגנון של 
לוחות הברית  2ובידו מההר משה רבינו ירד הכיפורים 

מיד מה בער ליתרו להעיר למשה רבינו  ולכאורה השניים,
תקן מנגנון ופירמידה משפטית עד כדי להר עם ירידתו מה

 ???אחראי שר ושופטכך שיוצא שלכל שמונה יהודים יהיה 
 

 טוב לא, למשה יתרואומר  להיתחצריך ביאור שב וגם
וזה  ,עומד ישראל עםו יושב שאתה, עושה שאתה הדבר

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

ובעלי הדיינים יושבים הלכה שה יאהכך בדין תורה  ובאמת
עומדים, וזה לא השתנה גם אחרי טענותיו של יתרו,  ןהדי
ליתרו כאב שיש רק דיין אחד וממילא יש תור ארוך  אלא

  .ועומדים שעות בתור, וזה גורם זלזול בעם שמחכים שעות
 

שכל עם ישראל יקרוס, כי אנשים יתייאשו יתרו חשש  דוע
זה סבל להמתין שעות על גבי שלבוא לדין תורה, כי יגידו מ

שעות, ויש לחץ לטעון בקצרה וזריז בגלל התור הארוך, 
ואדם יוצא ממורמר בהרגשת החמצה שהפסיד בדין לא 

כהוגן, וזה יגרום שאנשים יפסיקו לבוא לדין תורה, 
בין אדם לחברו, ענינים אלו שהיה קריסה בתוחלילה 

 אין דין ואין דיין.ר התחושה היא ששאכ
 

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
מסיני,  הדינים תקיבל אכי משה הוא זה ש, משה אלבא 
את  אם בשביל לדעתשווה להם לחכות שעות בתור, כי  ולכן

 רצוזקנים, ובכל זאת הם הההלכה יכלו ללכת לאהרן 
 המקור. הוא, כי ודווקא אות

 

לא טוב "מקבל את זה, וטוען למשה,  ינואשיתרו  אלא
זה מה שהם שנכון ש אפילוכי , "הדבר אשר אתה עושה

, כי היצר מקרר יקרוסטווח הארוך זה ב אבלרוצים, 
חלק ימשיכו ויבואו לדרוש ממך  ואזהתלהבות של קדושה, 

, אבל חלק גדול מהעם יתקרר ה'מהמקור את דברי  -
זקנים, מהאו לאחד וחור אם ילכו לאהרן  שגםויתייאש, 

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 יווצר בהמשך תחושת ת

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

אין תורים, אלא המשפט זמין  ככהו  ,ביותר אתה תשפוט
דיין יש על כל עשרה כי ביותר, אפילו באופן מוגזם כביכול, 

ככה מיד כשמתעורר צל של מריבה או ויכוח  אבלאחראי, 
 זה נחתך מיד.

 

 מיד על היום הראשוןבער זאת ליתרו  למה ??למה? כך וכל
רצה  שליתרוונראה  ???שאחרי הורדת הלוחות השניות 

עת מתן שכב עםבהיה אחדות תבלוחות השניות שגם  מאוד
 ו, לכן הציע עצה שלא יהיכאיש אחד בלב אחדתורה, 

, ישמר האחדות בעםבנה ותתימריבות בעם ישראל, וכך 
זה למרות שהוא תיקון ו", הכל על מקומו יבוא בשלום"ו

ארוך זמן ל את המצבשמר לשימור המצב הקיים ועיקרו 
התיקון והתקנה זה התחדשות עצם בכל זאת ועתידי, 

   . וכקבלה מחדש

חודשים  4כ מוצאי יום כיפור ב שהיה זה ענייןקדם  ולכן
)ונכתב בפרשה טרם תיאור קבלת  מתן תורהלאחר 
היו  ותנתינת הלוחות השני, בכדי להדגיש שגם התורה(

בורא עולם שלנו  לומרו, בהתחדשות של אחדות עם ישראל
פעולה אנושית ויוזמה אנושית לאחדות  ומעדיף מחבב

מהתרגשות  העם, יותר מאחדות שנוצרה ממילא כביכול
 כבעת הגעתם לסיני.של קדושה 

 

שתנה וגם שמו של חמיו של משה נ יתרוזו נקראת  פרשהו
ואתה "יתר פרשה זו של ישמאמר חז"ל כ ,קרא יתרוונ

בתורה, וזה היה חידוש גדול בעם ישראל שאדם  "תחזה
שלכן שלח משה  ויתכן עם.האחדות מפעל למייצר ויוזם 

את יתרו חזרה לביתו, שאמר לו, יתרו אתה עצום אתה 
עוצמתי, לך לביתך וגם בכוחך ליזום מהפכה, לך תגייר כל 

.למען ה' ועשהפעל מי שביכולתך, יש בך כוח לך 
 

ב במחלוקת, בפרט בזמן שלנו שחושך על פני תהום, ם למען האחדות, ובוודאי לא להתער, עד כמה חשוב ליזוללמדנו
בן שעל  , ועוד נלמד"וכולי תפילה "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה ניזהר ביותר!!!

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

 "ואתה תחזה", רק חזק ואמץ.  -וחשוב מאוד יחזיק מעמד לאורך זמן ושנים טובות, זה חיזוק עצום מצב הטוב השתיקון 
 

 תורתיו ואת יםקהאל חקי את והודעתי רעהו ובין איש בין ושפטתי
 

אמר ליתרו את תפקידו, הוא פירט שהוא שופט  כשמשה
, ואילו לעם ישראל ומודיע את חוקי ה' ואת התורות

שלקחת על עצמך כשיתרו מדבר עם משה הוא אומר לו 
הוא מעמיס "ונבול תיבול" ומצד שני  יותר מידי תפקידים
 התורת, ואת החקים את "והזהרתהעליו יותר תפקידים 

 אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך את להם והודעת
 יעשון"??

שהוסיף דברים זה כחלק מרצונו לשכנע את יתרו ש ויתכן
אם רק הדבר הקשה יביאו אליך, רבינו, שטען לו: שה מ

בתורה, ב.  ותזהירם תחייבם!! וכך א. יהיה לך זמן
כאשר הרב משקיע בחיזוק כי במידות ומוסר,  תדריכם

את  אזמידות והנהגות טובות, התלמידים למוסר ול
הבסיס שזה התורה והמצוות הוא יכול לחייבם בתקיפות 

 הרבה מעל הבסיס. הביא את תלמידיוכי 

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

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 

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

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

 

אחרי התשובה שעם  במוצאי יום כיפוריתכן ובאמת  אלא
ישראל עשו על חטא העגל ושבירת הלוחות הראשונות, ועם 

לוחות שניות, הייתה התעוררות כשבידו ירידת משה 
, וכולם התחזקו בכל הענייניםעצומה בעם ישראל, 

כל עם ישראל היו עם כל המעלות שיתרו וממילא רוב או 
רק ו, גם אנשי אמת גם יראי אלוקים וגם שונאי בצע, דרש

, לכן תכונה בטבע האדם ו, כי זאנשי חיל לא כולם היו

לכל אנשי החיל כי משה רבינו בירר רק את אנשי החיל, 
 ת המעלות הרוחניותהיה א כברבאותו מוצאי יום כיפור 

 והנדרשות, וכפי שדרש יתרו.  הנצרכות
 

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 כעשה אכן זה נחשב ש 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
 
 

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

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

 וישלח משה את חתנו

 חזרה יתרו את שלח משה למהשואלים  המפרשים
 הרבה דאגתומתוך  טובה הצעה הציע יתרו הרי, ולבית

 יחלק אלא, מאמץ מרוב חלילה יקרוס לאמשה ש, למשה

 עולם בורא ואכן, אנשים של עצום למספר, תפקידו את
מפרשים יש  הנהו ??החיסרון בדיוק מה אז ,לכך הסכים

, ולפ"ז הוא נשלח ששלח אותו לגייר את משפחתומסבירים 
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 בשם הגלי רזיא  כתובבילקוט ראובני  , אבלמתוך כבוד
 בעלישמשה רבינו הבין את כוונתו הרעה של יתרו שימנה 

בעם ישראל וכך יהיו הרבה פגועים שלא רבים תפקידים 
ואולי בכך לא , היה מחלוקת בעם ישראלתקיבלו משרה ו

, לכן שלח אותו למרות שלא מקובל ולא יחלקו על משה
 מכובד לשלח אורח.

 

ששילוחו של יתרו הייתה מתוך  שיטה שמצאנו כיוןו
שהנה  ,נוספתבדרך אפשר לפרש  אולי, שליליתביקורת 

 בזמןו, יום 80 במשך חתנו את ראה לא יתרו חמיו של משה

היה משה רבינו , אלא הלא בחופשממש משה רבינו  הזה
 אז, ממש מלאך כמו ולינה ושתיה אוכל בלי בשמים למעלה

 לנופש זקוק הוא האם, יםימהשמ שחוזר אחרי יום
איך יתרו חשב שמשה זקוק  ובכלל?? ?מאמץמ וחופשה

אפשר לומר  אדם כזה שהוא כמלאךעל וכי למנוחה?? 
, בשכלנו נתפס לא שכלל אדם הוא הרי"!! נבול תיבול"

!! אותו שלח משה לכן ???רגיל מנהיג לפי אותו נמדוד האם
, מדי תגושממ הייתה בצדיק יתרו של ההסתכלות כי

 של הותומב בהבנה ישראל לעם נזק לגרוםהייתה  ועלולה
 לאדם רגיל מהשורה!! להשוות אותושעלולים הם , צדיק

 

 להיות צריכה עליהם שלנו החשיבה וכל, צדיקיםל שלנובדיבורים שלנו ובהתייחסות  עצומה זהירותשחייבים  ,ללמדנו
ודעו לכם שחלק גדול מההידרדרות המחרידה של , רגיל אדם בןהסתכלות על  מאשרובמבט רם ונישא  אחרות במשקפיים

נו ונם כרצוננו, ועליזלזול ברבנים ובגדולי ישראל, ואנחנו משווים את מחשבותם למחשבותינו ורצהדור הזה נובע כי יש בנו 
 אם ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר.את שאמרו חז"ל לזכור 

 

 "ביום הזה באו מדבר סיני"
 

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

 הזה היום ועל (,מכילתארש"י ממחלוקת )הם יניה בתיהי
 ואמר לו, בסנה משה עם הקב"ה דיבר, סיון ר"חשהוא 

 .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

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

 את תעבדון עליו שנאמר היום גםו כחדשים ךיבעינ שיהיו
 'ז או 'ו - תורה מתן יום על היה להיכתב צריך, האלוקים

 סיון, ולא על ר"ח סיוון???
 

  לסיני לביאתם מרפידים נסיעתם שמקיש י"ברש כתב עוד
לאבינו  אחד בלב שבאו בתשובה לסיני ביאתם מה

 בלב, בתשובה הייתה מרפידים נסיעתם כך, שבשמים

 לא ובכל זאת, ביותרהיא  חשובהמצווה  תשובה והרי, אחד
בו התחילו את חזרתם ששיצאו מרפידים  רגענבחר 

 לסיני שבאו ביוםהרגע רק  אלא ,המיוחל לרגע - בתשובה
 התחדש מה ואכן, המיוחלוהרגע נבחר ליום זה שהוא 

 ברגע הגעתם לסיני.ו סיון חודש בראש
 

 זה, אחד לבבכאיש אחד  ישראל עם שאחדות ללמדנו אלא
 עם ביחד תשובהחשוב שנדע ש אלא, חיובי פרט עוד לא

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

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

הסכת ושמע ישראל היום " 'ז ט"דברים כמהפסוק נלמד 
, וגם כך דורשים בפסוק 'גברכות ס –" הזה נהיית לעם לה' 

 וכמאמר ",והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום"
".כמוך זה כלל גדול בתורהואהבת לרעך רבי עקיבא "

 

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

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

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

ולהשוות  להקישרש"י  עונהועל זה ובאו למדבר סיני?? 
 םביאת מה ,סיני למדבר םלביאת מרפידים םנסיעת

 םנסיעת גם תשובההייתה מתוך חזרה ב סיני למדבר
 .(מכילתא) בתשובההייתה מתוך חזרה  מרפידים

 

, 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
 לחזור חשיבות ישראל ראו מה, השאלהנשאלת ו ,בתשובה

 ולמה ??סיני מדברשבאו ל לפני עוד ברפידים בתשובה
 ??בכפילות בפסוקים זאת הדגישהמאוד שחשוב זה לתורה 

 

, תשובהב חזרה יש כאן יסוד גדול בעניין כי, והתשובה
 ואומר ,להתחזק שרוצה אדם מפתההרע  היצר כלל שבדרך

עם הרהורי  חכהלכן  במקום הזה ובזמן הזה קלקלת :לו
או אז  שםו ולזמן חדש דשח למקום תגיעשהתשובה עד 

האדם יתפתה ויאמין ליצר  ואם ,כראוינקי ו חדש דף תפתח
 את דחהש הרע הוא עלול להפסיד את החיזוק, כי ברגע

 וגםמתקרר  חיזוקרגש ההתעוררות שבלבו ל ,ההתחזקות
 היה וזה ,ונעלם פרח זההוא לא יתחזק כי  החדש במקום

ולכן חשוב היה לתורה להדגיש לנו,  ישראל לעם חשוב
 אבל עם ישראל נפלו ברפידים הנה, לדורות אותנו ללמד

 כאן אלא ,החדש מקוםלהתחילו ב הם דחו את התשובה
.ניקו חטאם וחזרו בתשובה ומיד

 

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

 ביתר שאת וביתר עוז בדף חדש.בכך מקום החדש תמשיך ך כשתגיע לכחר והתיקון, וא
 

בם ץויפר פן ה' אל תולעל יהרסו אל והעם והכוהנים

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

לא יוכל " לקב"ה ענהמשה ו ,שיזהרו לא לעלות אל ההר
 משהצווה את מ שוב הקב"ה למהוצריך עיון  ,"העם לעלות
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 משההרי סיני,  הר בקדושת יזלזלו שלא העם את זהיריש
 ???יעלו לא הםו אותם הזהרתיקב"ה ל אמרכבר  רבינו

 

 החשוביםלאנשים  הייתה השנייה זהרהההשעיקר  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, הם הייתה עיקר ההזהרהילא
 .עולם בורא כלפי גסות בזה התיישה, 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 עיםטה לטעמו עובריםו נגררים השלמים
 לשםאכילה ב ירידה היתיתכן והי יההשני ומהטעימה

, םיפעמי הזהיר עולם בורא ולכן  .הזלזול היה וזה, שמים
 של במצבנמצא  ישראל שעם ,צודק אתה רבינו משה נכון

 ויש שבשמים לאבינו אחד בלב אחד כאיש ונשמע נעשה
כי הם , להר יפרצו ולא שיקשיבו ברורו שמים יראת להם

 הצדיקים אבל ,ה' לציווי ממושמעים יהיובוודאות 
 בהר העולים היחידיםמהעם, כי הם  יותר טוב שמרגישים

 וכאן עצמי טחוןיב מרגישים הם !!!"השם בהר יעלה מי"
 .לנפילה החשש קיים

  

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 כוונות שהם לשם 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,  אדרבאו
 .אמן ואמן בעולם הגדול שמו ונקדש, חיל אל מחיל נלך ה' ובעזרת !! תזהרו גם מתוך קדושה לא ליפול!!תזהרו, ומיוחדת

 "אלה הדברים אשר תדבר"

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

קשה שהרי בתחילת  עוד ?לא לשנות?שכאן הוזהר משה 
", כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראלהעניין כתוב, "
בלשון הם תדבר ילאש נשיםהאלו  בית יעקבומסביר רש"י 

בדיבורים תדבר  תגידבני ישראל  לגברים, ואילו רכה
רק פירט  מצוותודקדוקי תורה ועונשים ו, יםכגיד קשים

בפסוקים אין זכר לדיבורים קשים ולכאורה לזכרים, 
ועונשים ודקדוקי תורה ומצוות, שהרי הפסוקים מתארים 

 כל העמים?עד כמה עם ישראל הוא עם סגולה ועם קדוש מ

מה המשמעות של שלגברים היה על משה להמחיש , ונראה
וד עם סגולה וגוי קדוש, שיבינו שהמשמעות של זה היא לימ

לקיים בשלימות את מוחלט חיוב התורה בעיון ובדקדוק ו
, חוקי ומצוות התורה שרק על ידי זה נהפכים לעם סגולה

דווקא בגלל הצורך בהמחשה לגברים בצורה קשה  ואולי
שלא פשוט להיות עם סגולה אלא יש כאן דרישה של מאמץ 

רצה הקב"ה להזהיר את  לכןמשמעותי לכל רגע בחיים, 
משה שלא ינסה לרכך את הדרישה, וכ"כ שלא יגרר לעומק 
סוגיה וחידושיה ולהראות את מתיקות התורה מתוך 

 בכך הוא מרכך את הדרישה. הדרישה לדקדוקי מצוות, כי 

שנכון שהקב"ה הוא מלכינו וגם אבינו האב הרחמן שמרחם עלינו, אבל בכל זאת שלא נרמה את עצמנו יש לנו  ללמדנו
דים חובות ועבודה גדולה ועצומה בכדי לזכות ברחמי האב הרחמן, חייבים אנחנו להיות עבדים לבורא עולם במקום עב

לטומאה שבכל דור ודור, ורק כך נזכה להיות עם סגולה וממלכת כוהנים וגוי קדוש, אז נתחיל לעבוד את ה' ולהקריב לו 
 את יצרנו המפתה אותנו תמיד!! לכן תמיד נעבוד אותו יתברך בלי דקה פנויה מעבודת ה', רק חזק ואמץ אמן ואמן.

 רצוננו לראות את מלכנו – ויגד משה את דברי העם אל ה'
 

 רש"י שמשה אמר לבורא עולם בשם עם ישראל, מפרש
ישירות,  את עשרת הדברות מהקב"ה לשמוע שרצונם

 רצוננו" - המלך מפי לשומע שליח מפי השומע דומה שאינו
למה לא מפורש בפסוק  קשה ולכאורה :"מלכנו את לראות

 את לראות רצוננוביקש " שעם ישראלהמשפט היפה הזה 
, שכתוב קשה עוד ???מרומז רקמוסתר ו", למה זה מלכנו

 בפסוקרש"י כתב  והרי, "ה'אל  ויגד משה את דברי העם"
, אז למה לשון קשה כגידים" שזה ותגיד לבני ישראל"

האם משה מסר את דברי עם ישראל בלשון קשה כגידים, 
   ??"?משה וישבשייכתב כמו מקודם, "לא עדיף 

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" לדרושו להעיזעלינו כן 
 

 

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

בורא עולם אהב את  אבל ,קצת חוצפהדרישה שיש בה 
, ואמר למשה, אם של קדושהחוצפה והדקדושה  ותעזה

יתכוננו אמור להם וצוה אותם ש אדרבאאכן רצונם בכך, 
 , ויכינו עצמם כראוי לראות את מלכם

 

במתן כששמעו את קול ה' מסופר שבסוף הפרשה  ואכן
 דבר" , עם ישראל ביקש ממשהתורה התהפכו היוצרות

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

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

 .וזה ימנע ממכם לחטוא פניכם על
 

במידה כה הם שפיעו עליההפחד והטראומה כביכול  כי
זה חרט בפניהם ועד כדי שפרחה נשמתם מרוב פחד, גדולה 

הזכיר לכולם את המעמד הגדול והעצום של ויראת שמים, 
 כה" עולם מוסיףועל זה בורא   ,התגלות בורא עולם עליהם

 דברתי השמים מן כי ראיתם אתם ישראל בני אל תאמר
, ושמח זה רצה בורא עולם מלכתחילהאת ", כי עמכם

שהתועלת ממנו  שיהודים ביקשו דבר גדול ועצום זה
 .חרוטה על פניהם
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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"
ובמשה ויאמינו בה' "ת ים סוף כתוב עגם בקרי אכן
, שלא תהיה זו שהתווסף מפרשיםבכתוב , אבל כאן "עבדו

 וגם נוסף, שיאמינו לעולם אמונה רגעית לזמן קצר, אלא
ומכוח תפילתו  ,בד ה'ושקודם האמינו שמשה הוא צדיק וע

יאמינו במשה  ,קבלת תורה –כאן מה' שומע בקולו, אבל 
 ??זה קרה ואיך ,שהוא נביא אמת שבורא עולם דיבר אתו

התגלה לכל ישראל ממילא  שהקב"הברגע  !!פשוט מאוד
שדיבר עמו ה' ממש,  ה' תשמשה מדבר מתוך נבוא האמינו

 מכוח התפילה והחסידות שבו.רק שהתקיימו דבריו ולא 
  

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 ם בורא עולכאמור 

, שיאמינו בנבואת משהמטרה הוכך גם הושגה , 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 ו, וכן מחשש לחייהם שנותמשה בענוותו והיות
 יוסיףאו  ישנה אולי, מיכולתםגדול " מלכינו לראות את"

לא הבורא  הזהירו לכןכדבר הזה,  שלא יבקשו בכדי
 בבעלי התוספותכתוב  ואכן ,לשנות לא פחות ולא יותר

כאשר לצאת, כי באמת הדבר היה קשה לבני ישראל ש
שמעו את הקולות ואת ההר עשן הם פחדו לצאת, ומשה 

המחנה לקראת מן בכוח היה צריך להוציא אותם 
 , לקראת מתן תורה!!!האלוקים

שבורא עולם דואג לצדיק, דואג לכבודו, ואם בורא עולם כל כך אכפת על כבודו של צדיק, קל וחומר אנחנו  ללמדנו
ל ונפקפק בו חלילה, אלא שרחוקים אנו ונמוכים אנו מהצדיק בכמה מדרגות ויותר, בוודאי עלינו לכבד ובוודאי שלא נזלז
 נכבדהו אפילו במחיר שתפרח נשמתנו, זה שווה למען כבודו של צדיק.

ויאמר משה אל ה' לא יוכל העם לעלת כי אתה העדתה בנו 
סיפר  שהשפת אמתבמה נזכרתי פסוק זה  כשראיתי

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

לא הרי כתוב  :הרבי מקוצקכאן הרי הכל הפקר, הגיב 
חומת  כאילו הרגיש שמאותו יוםהשפ"א  סיפרו !!!תגנוב

איש אינו ש !!!ברזל אדירה מפרידה בינו לרכוש הזולת
אם אדם  ובאמתלשלוח יד בממון השני, ומסוגל להעיז 

 ירגיש כך בכל איסור הוא ייהפך לירא שמים אמתי.
 

להזהיר משה רבינו זאת ריבונו של עולם שוב דורש מ ובכל
הרי משה רבינו אמר "לא  ??ולמה, את ישראל פעם נוספת

יוכל" שאי אפשר לעלות!! וכי משה רבינו טעה 
  בהגדרה??

 

זהרה השנייה אהעיקר שכפי שביארנו, התשובה  אלא
לאצילי בני "דווקא לאלו שיש להם רשות לעלות הייתה 
 .וכאמור קודם "ישראל

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

 הגאון והמגיד הגדוללעילוי נשמת 

 רבי יעקב יצחק גלינסקי זצ"ל
 הי"ד ודבורה בן הרה"ג ר' אברהם צבי

 "ע כב' שבט תשע"דבלנ
 

 תודות להדברות- סיפור מחיי המגיד הגדול
 

, בו ביקשו ממנו להגיע למעמד אירועתיאר  גלינסקי הרב
אזכרה של יהודי שנפטר. המשפחה ביקשה רב שיישא 

רום בעין יפה דברים במעמד, ותמורת זאת היא תת
המנוח לא זכה לשמור היהודי , להחזקת מוסדות תורה

 .מצוות בחייו
 

את טקס האזכרה שערכה לו משפחתו, שאף  מתאר הרבו
היא לא זכתה לשמור מצוות: "הם הגיעו קבוצות קבוצות, 
המשפחה, החברים, השותפים, העובדים. כל קבוצה 
הביאה זר, עטור בסרט שחור, הניחה בטקסיות על המצבה 

האזכרה לא נאמרו  ךוחזרה לאחוריה לשלב ידיים. במהל
 משניות או תהילים ואף לא קדיש.

 

שהזדעזע מכך, החליט: 'אוותר על הכסף. כעת יש  הרב
, ונשא דברים מעומק לבו: "חשבתי תכדורבנולדבר מילים 

ה, והחלטתי לומר דברים בשם לומר דברים בשם המשפח
"אחד מן השנים: או שיש נשמה נצחית, שבפטירת , הנפטר

האדם עולה למרום למסור דין וחשבון ולקבל שכר ועונש, 
"אם אין  ומותר האדם מן הבהמה אין.או שאין נשמה 

שאר. ואם יש נלמה מביאים פרחים? הרי כלום לא  נשמה,
"הרי ביד מוקיריה להקל על  נשמה, פרחים היא צריכה?!

עונשה ולהרבות שכרה במרום", זעק הרב מעומק ליבו. 
"אם יאמרו קדיש, או יקראו מזמור תהילים, או ילמדו 

  משנה!"
 

 דבקהעני מזה רעב ולשונו למה הדבר דומה, ל "משל
צמא, מתחנן לפרוסת לחם ולגימת מים, ומציעים לו... זר מ

פרחים! לא כנס זיכרון הוא, אלא כנס התעלמות!" סיים 
 הרב גלינסקי את דבריו.

 

נתקבלו בהלם. הנוכחים הביטו בו בעיניים  הדברים
רֹו על  משתאות, והוא כמובן לא קיבל אף תרומה. בַספְּ

ר הרב: "כפרה על הכסף, אבל האמת צריכה המאורע, אמ
להיאמר, ורחמנות על האדם הקבור מתחת לזרי הפרחים 

 שחורי הסרט...
 

לאחר המקרה, פגש הרב את אחד מעובדי החברה  "שנה
קדישא, שסיפר לו: "לא תאמין, אבל השנה הם הביאו זרי 

 פרחים, אמרו משניות וחתמו בקדיש!"...



חידושים וחיזוקים עצומים "וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 

 שגדולי ישראל העידו שזה הצלת הדור מסכנות הדור
 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
לרפואת הרב יפת בן מרים שליט"א ומרת  בראשית

 ברכה בת מרים תליט"א
הגאון רבי מאיר מוגרבי שליט"א 

ראש הישיבה הגדולה "כנסת 
 אשדוד-ישראל

   בחוקתי

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
 ביטון ומשפחתוברוך 

רבי אליהו ביטון בר  –לע"נ  בהעלותך
 טז' סיוון תשס"א –חנה 

 הרבנית אסתר אלבז תחי'

 לע"נ אברהם ביטון בן עליה  חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
 ברוך ביטון ומשפחתו

   שלח

ו'  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 כסליו התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

הרב אברהם יצחק בן  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז –הרב דוד אלפער 

 הרב שלמה אלפער שליט"א

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  פנחס   וישב
שמריהו זצ"ל בן הרב אהן צבי 

 כה' תמוז –נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ הגאון הצדיק ראש הישיבה רבי  מקץ
 -  תחי'שמעון הכהן זצ"ל בן עישה עליזה 

 ה' טבת תשע"ד

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  מטות 
שמריהו זצ"ל בן הרב אהן צבי 

 כה' תמוז –נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה סולומון  ויגש
 זצ"ל 

 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

שמואל מלכא בן לע"נ ר'  דברים תלמיד חכם בעילום שם להצלחתו ולהצלחת משפחתו  ויחי
 ז"ל  חסיבהאליהו ו
ו' באב תש"ן  -נפטר ב

 .נ.צ.ב.ה.ת

 ונכדובנו 
 אמלכואדם ר' דניאל 

לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב  ואתחנן   שמות

 יח' אב –שלום ריינר 

נכדו הרב שלמה פרידמן מונסי 

 ארה"ב

   עקב בעלום שם להצלחת התורם ולזיווג הגון  בקרוב לבנו  וארא

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן בר  –לע"נ  בא
 ח' שבט -הרב פייטל זעליג שר )שאער( 

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

ש"ב: געלא רעכא  –ל"נ  ראה
אקרמן בת הרב שמריהו זונדל 

 ג' אלול -הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

 –בשלח 
 שבת שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

חיה פראדל בת הרב  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי –אברהם יעקב ע"ה 

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 של פסח

להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח 
 ריינער שליט"א

 
הרה"ח ר' יונה  –לע"נ זקינו 

 –בן הר"ר שרגא צבי ריינער 
 יא' טבת תשס"ג

 
ריזל בת הרב ר'   -ולע"נ זוגתו 

ח' טבת  –אברהם סופר ז"ל 
 תשע"ג

 ריינער שליט"א פ ח.הרה"ח רב 

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן  -לע"נ 
אקרמן  נפטר הרב פסח  יוסף 

 כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 משפחת גרניק ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   ראש השנה

 לעילוי כל הנשמות שלא נאמר בעילום שם יום כיפור   מצורע
 הם קדישיעל

   סוכות   אחרי מות

  –מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
 ל' ניסן תשס"ח

   חנוכה הרבנית אסתר אלבז

לרפואת הרב מקסים ניסים  הרב מקסים דדון שליט"א פורים   אמור
 )מקס( בן רחל דדון

וברכה והצלחה לכל משפחתו 
 יחד עם כל עם ישראל

 ולעילוי נשמת
 אביו רבי שלמה בן רחל דהן
 ואמו רחל בת אסתר דדון
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