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רו   תְׁ ַמע יִּ שְׁ ר  ַויִּ ה ֵאת ָכל ֲאשֶׁ שֶׁ ֵתן מ  ָין ח  דְׁ ֵהן מִּ כ 
יא ה'  צִּ י הו  ָרֵאל ַעּמו  כִּ שְׁ יִּ ה ּולְׁ שֶׁ מ  ים לְׁ ָעָשה ֱאֹלקִּ

ם ָריִּ צְׁ ּמִּ ָרֵאל מִּ שְׁ ת יִּ ה לִּ  אאֶׁ שֶׁ ַראת וגו' ַוֵיֵצא מ  קְׁ
ֵרֵעהּו  יש לְׁ ֲאלּו אִּ שְׁ ַשק לו  ַויִּ ַתחּו ַויִּ שְׁ נו  ַויִּ תְׁ ח 

ֱהָלה אּו ָהא  ם ַוָיב  ָשלו   בלְׁ

ועשה לו קבלת פנים  יתרו משה יצא לקראת
כתוב שהוא יצא ואהרן יצא  גמכובדת, במדרש

ונדב ואביהו והזקנים וכולם יצאו עמהם. יתרו 
שעשו לו  זכה לכבוד גדול מאוד. בסוף כתוב

ֵני  -סעודה  פְׁ ה לִּ שֶׁ ֵתן מ  ם ח  ם עִּ חֶׁ ֱאָכל לֶׁ "לֶׁ
ים". יתרו התגייר וזכה שהוא ובניו ובני  ָהֱאֹלקִּ
בניו זכו לקבל נחלה בארץ ישראל למרות 
שלא היה אחד מהשבטים, כל השבטים קיבלו 
חלק בארץ ירושה מאברהם אבינו אבל ליתרו 
נתנו הסנהדרין במתנה שטחים בארץ ישראל. 

י הימים כתוב שמבני בניו היו ראשי בדבר
 , יתרו זכה זכות גדולה מאוד. דסנהדרין

הגמרא מספרת שיתרו  היו הרבה גויים אז,
בתחילת דרכו היה אחד משלשת היועצים של 
פרעה מלך מצרים. ולבד שהיה מלך אדיר עם 
צבא חזק פרעה היה גם מלך חכם. והוא מינה 

איך  ג' אנשים להיות יועצים שיתנו לו עצות
לפתור בעיות במצבים מסויימים. שלושת 

בלעם איוב ויתרו, כולם היו  -היועצים היו 
בעלי כשרונות גדולים, בלעם ידע לכוון את 
האסטרונומיה ואת השמש ואת הירח והיה 

, אפי' ידע מתי הקוסם והיה יודע דעת עליון
הקב"ה כועס, היה חכם גדול מחכמי אומות 

 . העולם והגיע לדרגה של נביא

ָכל  גם על איוב ל מִּ יש ַההּוא ָגדו  י ָהאִּ הִּ כתוב "ַויְׁ
ם דֶׁ ֵני קֶׁ ", חכם גדול, באחד הפרקים מתואר ובְׁ

איך שכל הזקנים הנכבדים עמדו בתור לשמוע 
דברי חכמתו, וכשהיה יוצא כולם אמרו זה 
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הוא היה חכם  איוב החכם הגדול. יתרו גם
גדול. אבל בסוף רק יתרו התגייר ונכנס לעם 

שראל. כולם ראו את עשרת המכות של י
המצרים וקריעת ים סוף, כולם ראו את כל 
ל ה'  י ָגדו  י כִּ תִּ הסיבות שיתרו הכיר, "ַעָתה ָיַדעְׁ
ים", כל עם יש לו עבודה זרה  ָכל ָהֱאֹלקִּ  -מִּ

מאמינים בכוחות, כל הכוחות של ע"ז לא היו 
סתם הבל הבלים, באמת יש כוחות בטבע 

של השמש הרוח והאש. למשוך את ההשפעה 
והם היו יודעים איך להפעיל את זה. כתוב 
בספר ירמיהו שעובדי ע"ז היו מקטירים 

למלאך הממונה על השמש והיו  זקטורת
מקבלים ברכה בפרנסה. דבר זה כתוב. וכל 
-אלו דרכים של טבע בלבד. אבל יתרו הבין ש

שם אלקי ישראל של  -גדול השם, שם הו'י'ה 
ול מעל כל הכוחות עם ישראל שהוא גד

שבעולם, והחליט להיות יהודי שעושה רצון 
השם. זאת הדרך שתהיה הכי טובה בשבילו 

 לעשות את כל מצוות עמ"י. 

היו חכמים גדולים למה הם  גם איוב ובלעם
לא הסיקו מסקנות כמוהו? אפי' פרעה אמר 
"השם הצדיק ואני ועמי הרשעים", נכון 

ם שהשם שפרעה היה מתהפך כל פעם, זה משו
עשה נס להכביד את ליבו, פרעה לא חזר 
בתשובה אחרי שאמר השם הצדיק כי הקב"ה 

הכניס לו אבן כבדה בלב  -הכביד את ליבו 
שהלב משתנה כל פעם. אבל בלעם ואיוב 
לכאורה ראו את אותו הדבר, שלושתם היו 
חברים בפרלמנט של פרעה, ורק יתרו התגייר 

 והם לא התגיירו, למה זה. 

שזה לא מספיק שבשכל, במוח  - הואההסבר 
הפעולות של האדם הולכות מבינים את האמת, 

, וליתרו היו מידות לפי הרגש של המידות שלו
טובות, אז הוא חיפש את האמת. להם היו 
מידות רעות, הם היו מושחתים. בלעם אהב 

יתרו אהב חסד. ליתרו יש חסד  -כסף וכבוד 
ה ומידות טובות, וכשיש מידות טובות ז

משפיע גם על השכל שיהיה אפשרי לקבל את 
אבל כשיש מידות רעות, מה שמבינים בשכל. 

אז שום הוכחה שתהיה להם או שיוכיחו להם 
, כי המידות שהשם הוא האלקים לא תעזור

הרעות התגברו על זה. כשמאמינים בהשם 
השם מצווה בחוקי התורה: בשבת  -אלקים 

יח מיד הוא חושב 'לא ארוו –אסור לעבוד 
כסף'. וכשאסור לאכול אז יוותר על התענוג 

                                                           
 שם מלבי'םמד, יט, וראה  ירמיה ז

של אוכל. אלו המידות הרעות שבגללן הם לא 
 התגיירו. 

בפרשת שמות, שמשה רבנו  מסופר בתורה
פרעה רצה להרוג  -היה פליט הבורח מסכנה 

אותו. הוא ברח והסתובב במדבר בודד, הגיע 
בסוף לארץ מדין ובמדיין הוא ראה את הבנות 

לשאוב מים. והוא ראה  של יתרו הולכות
שרועים אכזריים מגרשים את הבנות של יתרו 
ולא נותנים להם להשקות את הכבשים, משה 
קְׁ  ָען ַוַישְׁ שִּ ה ַויו  שֶׁ ראה שיש כאן עוול "ַוָיָקם מ 

אָנם ת צ  ", משה הציל אותן מיד הרועים, חאֶׁ
הוא היה גיבור, והצליח לגרש את הרועים 

החסד, וגם הרשעים שאין בהם את מידת 
'וישק', וגם 'דֹלה דלה' הוא ראה בנות חלשות 
שאין להן כח לעבוד כ"כ הרבה זמן, הוא 
בעצמו לקח את דלי המים והביא לצאן, אז 
 -משה רבנו עשה חסד גדול. כתוב בתורה 

ותבאנה אל רעואל אביהן, הגיעו הביתה 
ה -וסיפרו את זה  ַאיו  ָלָּמה זֶׁ ָתיו וְׁ נ  ל בְׁ ר אֶׁ אמֶׁ  "ַוי 

ם", רואים  אַכל ָלחֶׁ י  ן לו  וְׁ אֶׁ רְׁ יש קִּ ת ָהאִּ ן אֶׁ תֶׁ ֲעַזבְׁ
שיש לו את מידת החסד. תזמינו אותו שיאכל 

 אצלנו, יתרו מכניס אורחים. 

, יתרו הוא לא רק בעצמו אומר אוה"ח הקודש
היה אדם של חסד ואומר 'קראנה לו', שיאכל 
הוא אינו רק עושה חסד עם אדם אחר, אלא 

למה זה עזבתן את האיש,  -הוא אמר לבנות 
מה הוא בעצם אומר פה, הוא מוכיח את 
הבנות ומקפיד על הבנות למה אתן לא מבינות 
מעצמכן שצריך לקרוא לו ובאתם לספר בבית. 
כעת צריך עוד פעם לבוא אל הבאר כדי 
להזמין אותו, חבל על עוד כמה רגעים בדרך 

בינתיים הוא היה בלי  -מן הבאר עד הבית 
זה עזבתן, למה השארתן את האיש אוכל. למה 

לבד, למה אתן לא מבינות לבד שצריך להזמין 
את האיש לאכול. הבנות ודאי היו צדיקות, 
אבל הן לא היו בטוחות שיש להן רשות 
להזמין אדם אחר על חשבון אבא, זה אוכל 
של אבא לא שלהן, אז הן היו צריכות לבקש 
רשות מאבא להזמין מישהו, והסיבה שלא 

ו אותו כי זה לא בית שלנו, זה בית של הזמינ
אבא, כשאבא הזמין ודאי רצו מהר לקרוא לו, 
אבל יתרו אומר למה אתן לא מבינות לבד 
שאני איש של חסד, שזו זכות בשבילי, אתן 
צריכות להתחנך כבר מילדות לדעת שחסד זה 
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התענוג שלי. אם אבא רוצה משהו אז תתנו לו 

 אפי' בלי שיבקש. 

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

ותעביד אותם בעבודה קשה.  מיסים כבדים
בלעם הרשע ראה שהמלך רוצה עכשיו לעשות 
צרות ליהודים ונתן לו עצות איך לעשות. ולכן 
בלעם הוא אחד מאלה שאין להם חלק לא 

 . טלעוה"ז ולא לעוה"ב

במשך שנה שלמה, הוא  איוב סבל ייסורים
יזכה לעוה"ב הוא מחסידי אוה"ע. אבל 

ה מספיק בעל בעוה"ז סבל ייסורים כי לא הי
חסד כמו יתרו, כי כשפרעה אמר תנו עצה איך 

יתרו אמר מה  -לשבור את הכח של עמ"י 
פתאום הם אנשים טובים למה לעשות להם 
צרות, הוא הגיש מחאה נגד הרשע של פרעה. 
איוב גם התנגד אבל שתק, למה שתק, הוא 
אמר בין כה פרעה לא ישמע לי. הוא ראה 

לעשות רע  שפרעה הרשע מחפש עצות איך
לישראל. אז אפי' ששתק כבר קיבל על זה 
ייסורים. הגרי"ז מבריסק הסביר למה הגיעו לו 
ייסורים שהרי לא אמר שום מילה רעה על 
ישראל. אלא, הוא אמר אילו היה איוב מרגיש 
 -את הצער של עם ישראל והיה כואב לו בלב 

היה צועק, כשלאדם יש כאבים הוא צועק, 
אפי' אם לא עוזר שום דבר, לכן קיבל מידה 
כנגד מידה, איוב צעק כשקיבל פצעים, כאבים 

איוב  -מחלה קשה, שחין, מגרד לו  בכליות,
צעק, מה אתה צועק? וכי אם אתה צועק זה 
מרפא אותך...? אבל כשכואב אני צועק, אה! 
אז למה אז לא צעקת כשבלעם נתן עצה לזרוק 

, זאת מפני שלא את הילדים היהודים ליאור
 הרגשת את הכאב. לכן קיבל ייסורים. 

קיבל ייסורים, אחרי  אבל רק לשנה אחת
השנה איוב חזר והבריא וחזר לכל הכבוד שלו. 
בלעם לעומתו נטרד לגמרי. ויתרו זכה לגדולה 
בעוה"ז ובעוה"ב. לא סתם כמו חסיד אוה"ע, 
אלא שהוא נהיה חלק מעם ישראל עם כל 

לעם ישראל, זו הדרגה  הקדושה, ללמד תורה
הגבוהה שזכה לה יתרו, מזה לומדים כמה 
אפשר להגיע להכרת האמת ע"י המידות 

 הטובות.
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 'בעקבי המועדים'מתוך הספר 
 עתיד לצאת לאור:ה

 

זֶּּה ּיֹום הַּ   ּבַּ
לצאת בני ישראל מארץ בחדש השלישי '

. (א ,שמות יט) 'מצרים ביום הזה באו מדבר סיני
צריך לכתוב אלא ביום ההוא,  כתב רש"י לא היה

מהו ביום הזה, שיהיו דברי תורה חדשים עליך 
שנכתבו קודם  פסוקים אלו כאילו היום ניתנו.

מעמד הר סיני וקבלת התורה חשיבותם רבה, 
שמהם נלמדים היסודות של ההכנה לקבלת 

 התורה.

ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים ויבואו 
י האור החיים דכונת מדבר סיני. ומבואר בדבר

הכתוב להקדים שלושה ענינים, הם עיקרי 
ההכנה לקבלת התורה שבאמצעותם נתרצה ה' 

 להנחילם נחלת שדי היא תורתינו הנעימה.

התגברות והתעצמות העניין הראשון הוא  
בעסק התורה כי העצלות הוא עשב המפסיד 
השגתה, וזהו ויסעו מרפידים שהסיעו עצמם 

נו כעי"ז דנסיעה אין משמעה מרפיון ידים, ומצי
נסיעה ממש, דיוסף שאל על אחיו, ויאמר האיש 
נסעו מזה, וביאר שם רש"י ע"פ המדרש דהסיעו 
עצמם מן האחוה, אף כאן במתן תורה מה 
שכתוב ויסעו מרפידים נלמד שהסיעו עצמם 
מרפיון, והתעצמו בזריזות הקבלה של נעשה 
 לפני נשמע, שזהו עיקר גדול לקבלת התורה,
וקבלת חוקיה עוד קודם ידיעתם, וכמו שהאריך 

 רבנו יונה בשערי תשובה ובפירושו על אבות.

לקבל את התורה, וזהו מה וזהו העמל והיגיעה 
שנאמר, ברות "ותראה כי מתאמצת ללכת עמה" 
שרות התאמצה והמאמץ הזה היה ההבדל בין 
רות לערפה, ובזכות המאמץ הזה זכתה ויצאה 

וערפה שלא התאמצה יצא ממנה דוד ומלכותו, 
 ממנה גלית.

הוי גולה למקום תורה,  כתוב במשנה באבות
ושמעתי ממו"ח זצ"ל שאין הכוונה דוקא כאשר 
אין תורה במקומו ילך ויגלה למקום תורה, חלק 
מקניני התורה זה הוי גולה למקום תורה, שע"י 

וע"י המאמץ  יהמאמץ והיגיעה זוכים לתורה,
התורה זוכים לקבל הזריזות והיגיעה בהתמדת 

את התורה, והתמדה אינה נמדדת בשעות, אלא 
בניצול הזמן שבו לומדים, שיהיה בשלימות 
ריכוז המחשבה, וזהו ויסעו מרפידים. וכשם 
שזה היה בזמן מתן תורה במעמד הר סיני לקנין 

                                                           
אע"פ  כך אמר לנו על שהלכנו ללמוד בישיבה בפ"ת, י

שגם בביתנו ברמה"ש למדנו עד אז אצל אבינו כמו 
לבד אצל ראש ישיבה, ושם, בפ"ת באמת היה קושי, מ

היה שם סבל של חולי לבחורים חדשים  עצם הגלות
 בישיבה.

התורה, אף בכל שנה ושנה כן, ומקובלנו מהרב 
דסלר שכל שנה בכל מועד ומועד, חוזרת 

ה המסוגלת לו מקדמת דנא, ובאותו זמן ההשפע
יש קירבת ה' כאותו הזמן הראשון, אך תלוי 

 בקבלות וההכנות שלנו.

"ויבואו מדבר סיני" הוא השפלות העניין השני, 
והענוה כי אין דברי תורה מתקיימין אלא במי 

 שמשפיל עצמו ומשים עצמו כמדבר.

"ויחן שם ישראל נגד ההר" והעניין השלישי 
ן יחיד שנעשו כולם יחד כאיש אחד, נאמר לשו

והוא בחינת ייעוד חכמים בהתחברות בלב שלם 
ותמים ויתוועדו יחד, ויחדדו זה לזה, ויסבירו 

 פנים זה לזה ועתה הם ראויים לקבלת התורה.

 

ן ּמֹו ִיּתֵּ  ֹעז ְלעַּ
מבריסק זצ"ל בזמן מספרים על הגרי"ז הלוי 

ש[ 'ט ת'מלחמת העולם השניה ]בשנות תרצ
כיבוש פולין, ובאותו זמן שהיו הפצצות  בזמן

בקולי קולות  של הגרמנים ימ"ש על ורשא
, ישב הרב זצ"ל עם בניו אדירים מחרידים

במרתף ועסקו בתורה, וחידש חידושים 
שהודפסו אח"כ בספריו, ותמהו על יכולתו 
וכוחות נפשו להשאר בשלוות הנפש, ולעסוק 
בתורה בשקיעות והתמדה, ובפרט שהרב היה 

דוע כחלש מזג מטבעו, שהיה רועד מפחד בעת י
אפיית מצות, מחשש לחימוצם, והשיבם 

 והדבר תלוי בי דבאפיית מצות שיש בידי לעשות
את  בשלמותכיצד לעשות  ודואגאני מפוחד 
, אך בהידור, וללא משהו חמץ ח"ו אשר ביכולתי

 אז הרי כדיכעת שאין בידי לעשות מאומה, 
שום דבר שיפריע , אין להתרכז בלימוד התורה

את שלוות הנפש, על אף הרעמים, כי אני יודע 
 מה לעשות, וזה ללמוד התורה.

ט שבע "מזמור כוהוסיף שנאמר בתהילים 
קולות, כנגד הקולות וברקים וענן כבד שהיה 
במעמד הר סיני, וחשבו אומות העולם שהעולם 
עומד להיחרב בשנית, ונתאספו אצל בלעם 

, ואמר להם ה' מלך בשאלה האם ה' למבול ישב
לעולם, שכבר נשבע שלא ירד עוד מבול, אלא 
הקולות וברקים הם ה' עוז לעמו יתן, ואין עוז 
אלא תורה, וכאשר יורד כח אלוקי לעולם העולם 
מזדעזע לקראתו, וזה היה לקראת מעמד הר 

הייתה דממה, וכעין  עצמו סיני, ובעת המעמד
רעש  מה שהיה אצל אליהו, דקודם ירידת ה' היה

גדול, ובעת ירידת ה' דממה דקה, פתחו וענו ה' 
יברך את עמו בשלום. בירכו את עם ישראל 

 והמשיכו בדרכם, רק יתרו שמע שמועה ובא. 

היה צריך לכל הרעש הגדול בעת עכ"פ מדוע 
מעמד הר סיני וביאר הרב מבריסק זצ"ל שעי"ז 
ניתן כח וטבע בבריאה שבכל המצבים והסכנות, 

מות שיהיו בעולם בכל עת ושעה הרעשים והמהו
בכל דור ודור, יהיה הכח והאפשרות לעסוק 
בתורה, במנוחת ושלוות הנפש כמאז ]כמעמד 

 קבלת התורה בהר סיני[.

יש המפריעים שלו, אבל ובכל עת ובכל דור 
אנחנו צריכים להשאר במנוחת הנפש, ולעסוק 

 בתורה בצלילות הדעת.


