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לשמיעת השיעורים בקול הלשון718-906-6444 :
לקבלת הגליון בפקס1-877-843-3049 :

íéðéðòä ïëåú

à

ת וכן הענינים

åøúé úùøô
ב

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úéèøô äçâùäá äðåîàä Y 'ä éëåðà

ד

. . . . . . . . . . . äèåøô äååùá åìéôà åäòø úà ùéà ãéñôéù øùôà éà Y áåðâú àì

ח

. . . . . . . . . . . . . . . . . . äâàãä é"ò åùôð úéçùé àì êëå 'äá ïéîàé Y çöøú àì

ט

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äãîçä ïî ìöðé äðåîàä é"ò Y ãåîçú àì

י.

. . . . . . . . . . . . . . . . . 'íéáåø÷ íé÷åìà' åðì ìáà Y íéøçà íéäåìà êì äéäé àì

יב

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéâééñå íéøãâ - øää úà ìáâä

טו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åéáéèéîì áåèä úøëä úåáéùçå úìòî Y áåèä úøëä

יז

. . . . . åéìò øáâúî àåäå øöé ïëåù åáø÷áù íãàä úåáéùç ø÷éò - øä íäéìò äôë

 כא.

. . . . . . . . . . . . ìåçä úåîéì úáùä íåéî äëøá òôù Y åùã÷ì úáùä úà øåëæ

 כד.

. . . . . . . . . . . . . äáùçîä úøéîùáå åáìá íãàä úùåã÷ - øçîå íåéä íúùãé÷å

 כח.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøåúá ÷ìç íäì ùé ìàøùé ìë Y äøåúä úìá÷

E-Mail: schwartz16@bezeqint.net :דוא''ל

: עימוד שווארץ

á

באר הפרשה

dyxtd x`a

åøúé
אנוכי ה' – האמונה בהשגחה פרטית

åðúåà åúç÷á 'ä éøáã úìéçú åéä åìà
øùà êé÷åìà 'ä éëðà' - íòì åì
ììë äæ éë ,'íéøöî õøàî êéúàöåä
äðåîàá ïéîàäì - äøåúá ïåùàø
úééùå÷ äòåãé .à íìåòä àøåáá äîéîú
êé÷åìà 'ä éëðà'á çúô òåãî íéðåùàøä
äøåàëìå ,'íéøöî õøàî êéúàöåä øùà
êé÷åìà 'ä éëðà' øîåì éåàø äéä øúåé
éåàøä ïîå Y 'õøàå íéîù éúàøá øùà
åðåöø úåùòì åãáòúùé åéàåøá ìëù
íééç úåçøåà) ù"àøä øàéáå .íìù ááìá

äàøä íéøöî úàéöéáù (åë úåà 'à íåé
àìà ,'íìåò àøåá' ÷ø åðéàù ä"á÷ä
äçâùäá çéâùîå àåä ãîåò ïééãò
,ïë ìò .åìåë íìåòä ìë ìò úéèøô
åì úåéäì ìàøùé éðá úà ç÷éì åàåáá
íãîìì ,à÷ééã íéøöî úàéöé øéëæä ,íòì
úà àøáù ù"áúé åá åðéîàéù éã àìù
ïéîàäìå òãéì íäéìò àìà ,íìåòä
øáãå øáã ìëù - 'úéèøô äçâùä'á
åðåöøá àåä ìëä íìåòá íéé÷äå äùòðä
ì"æå .á ììë íìåòá äø÷î ïéàå ,'úé
,úéèøôä åúçâùäá ïéîàäì .ù"àøä

א .עיקר האמונה היא האמונה הפשוטה ,שמעתי מרב גדול וחשוב שליט"א לבאר
את דברי רש"י בפרשתן )' (ËÈ ÁÈויחד יתרו  -וישמח יתרו ,זהו פשוטו .ומדרש
אגדה ,נעשה בשרו חדודין חדודין' .כי המהלך באמונה פשוטה הרי הוא מלא
שמחה ,אבל כשמתחיל עם 'פשעטלעך' )„¯˘ (˙Â¯È˜ÁÂ ˙Âאז 'חידודין חידודין' -
שטעכט עס פון אלע זייטן ).(˙Â¯È˜„ È ÈÓ ÏÎ· ¯˜„ ‡Â‰ È¯‰
ב .סיפר הגה"ח רבי זלמן בריזל זצ"ל שהרה"ק ה'באר מים חיים' זי"ע עשה פעם
'עליית נשמה' בליל שבת קודש ,ובעמדו בעולם העליון ,ראה שעומדים נשמות
רבות שכבר היו בזה העולם ,ועתה נגזר עליהם לרדת שוב לעולם הזה .החלו נשמות
אלו למרר בבכי ,באמרם הנה אנו סובלים כל כך בגין כל פגם ועוון שחטאנו כשהיינו
בעלמא דשיקרא ,מה לנו ולצרה הזאת להסתכן שוב בירידה לעולם הגשמי .ענו להם
מלאכי מרום ,כי בדורות האלו נקל יותר לחיות בזה העולם ולעברו בשלום ,כי כל
מעשה קטן וכל פעולה קטנה עושה רושם רב למעלה ,ולאידך גיסא אף אין מדקדקין
עם האדם כל כך כבימים מקדם .אמנם בדבר אחד יש להתחזק באלו הדורות ,והוא
בעניין האמונה בחי העולמים ,והיינו לעקור את קליפת ה'איך וואלט' )‰˘ÂÚ È˙ÈÈ‰
 ,(ÍÎÂ ÍÎכי המחשב שאם היה עושה כך וכך לא היה קורה מה שקרה ,וכגון אם
הייתי מנהל כך את עסקי לא הייתי מפסיד את כספי ,אם הייתי מהלך להתם הייתי

באר הפרשה  -יתרו

íìùä ãåçééä êááìá íéé÷ú äæáå
ìëá úåèèåùî åéðéò éë ,åá ïéîàäá
ïçåáå ,ùéà éëøã ìë ìò åéðéòå ,õøàä
ïéîàî åðéàù éî éë .úåéìë ø÷åçå áì
'óà ,'íéøöî õøàî êéúàöåä øùà
ïéàå ,ïéîàî åðéà 'êé÷åìà 'ä éëðà'á
äøåúä ìë ãåñé äæå ...íìù ãåçéé äæ
.ì"ëò .äìåë
åøúé - dyxtd x`a

â

êìîéìà éáø éáøä ÷"äøä øîà äë
åà ,øáãéå ä"ã à"åð) ò"éæ ÷ñðò'æéìî
äìåë äøåúä ìë úéìëú äðä éë ,(øîàé
 äðåîà éãéì íãàä úà àéáäìàåäù â íéîìåò ìë àøåáá äøëäå
äùåòå äùò åãáì àåäå ,ìëä ïåãà
øåàéá äæå .íéùòîä ìëì äùòéå
ìë úà íé÷åìà øáãéå ,áåúëä

מרוויח יותר ,וכל הדומה לכך ,ידע שאלו המחשבות אפיקורסות גמורה הם ,שהרי
אין כח בשום נברא שבעולם לעשות אפילו דבר כלשהו שהוא כנגד רצון ה'...
להגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל היתה בת שחלתה ל"ע במחלת
האסטמ"א ,דרכו של חולי זה ,בעת שתוקף את החולה קושי בנשימה חייבים לחבר
אותו למכונה ) (Ô"È˘‡Óשיעזור לו להמשיך לנשום ,ולא ח"ו ...לגודל נחיצות המכשיר
להצלת חייה ,היו להם בבית חמשה מכשירים ,מוכנים ומזומנים על כל צרה שלא
תבוא ,פעם אחת תקפתה קושי נשימה ולא הצליחו בני הבית למצוא אף לא מכשיר
אחד ,תוך כמה דקות השיבה נשמתה ליוצרה ,בימי השבעה נכנס הגה"צ רבי יעקב
גאלינסקי זצ"ל לנחם את בני המשפחה ,בתוך הדברים הבין ר' יעקב כי מרגישים
הם 'אשמים' במיתתה – שלא חיפשו כראוי אחר המכשיר ,כי מיד אחר 'יציאת
נשמה' מצאו את כל המכשירים מונחים אחר כבוד תחת מיטתה ,נענה רבי יעקב
ואמר להם ,קבלתי מפי המשגיח דלומז'ה הגה"צ רבי משה רוזנשטיין זצ"ל )·˘ ÌÈ
˘˜ (‰‡¯Â ‰ ‰ÓÁÏÓ‰ Ì„Âשכל עניין ה'השתדלות' אינו אלא לגבי ה'עתיד'  -שעל
האדם ל'השתדל' שיהיו כל ענייניו על צד היותר טוב ,אך המהרהר לגבי ה'עבר'
שאם היה משתדל ועושה כך וכך ,היה מציל את עצמו מהצרה ומההפסד ,הרי
אלו מחשבות כפירה ממש ,אלא על האדם להאמין בכל לבבו ,שכל מה שאירע לו
היה בציווי הבורא ואי אפשר לאדם לילך נגד רצונו ית''ÓÚ 'ÛÒÂÈ ÁÈ˘' ¯ÙÒ· ‡·Â‰) .
˙˜".(˘"ÈÈÚÂ ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÎÈ¯‡· Î
ג .כך ביארו צדיקים )'˙ (˘ËÈÂÂ‡ÎÚÏÓ ÏÎÈÓ '¯ ˜"‰¯‰ Ì˘· ,Â¯˙È '˙Â·‡ ˙¯Âבפרשתן )ÁÈ
 (ËÈעתה שמע בקולי ,איעצך ויהי אלוקים עמך ,שכאן למדנו 'עצה טובה' לאדם,
שבכל עת ובכל שעה  -ויהי אלוקים עמך ,בכל פסע ופסע שפוסע ובכל פינה שהוא
פונה יעמיד את האלוקים לנגד עיניו ,ויזכור כי ה' ניצב עליו והוא מכוון בדקדוק את
כל מעשיו ופעולותיו ,וכל קורותיו והבאות עליו הכל מאת ה' בלבד ,כי אפס זולתו.

ã
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ìà 'ä øáã úéìëú Y äìàä íéøáãä
éëðà øîàì íãàä àåáéù éãëá åîò
ïéàù æéøëéå ãéîú øîàéù ,êé÷åìà 'ä
.ã åúìåæ ñôàå åãáìî ãåò
לא תגנוב – אי אפשר שיפסיד איש את
רעהו אפילו בשווה פרוטה

áúë .'êé÷ìà 'ä éëðà' (á ë) ïúùøôá
õøà' åøôñá áåìâé'æå÷ ã"áà
úåöî ììëáã ,(äøåèôäá ä"ã àöéå 'øô) 'éáö
ïéîàäì Y 'êé÷åìà 'ä éëåðà' ìù äùò
,èøôå èøô ìë ìò úéèøô äçâùäá
åîöòì ìåèéì íìåòá äéøá íåùì à"àùå
ùàøá åéìò øæâðù äî úìåæ äîåàî
ìëá ïä äñðøôä éðéðòá ïä ,äðùä
øùàë ïëì .ä åéúåéåëøèöäå åéúåàðä

'úåìãúùä'á óéñåäì åäúôî ø"äöéä
åúøåú ïåáùç ìò àéäùë äøéúé
ïëå .æ"éò íéøçàá òâôéùë åà ,åúìéôúå
äøéáò øåáòì åúåà äúôî àåäùë
,øåñéà ìù äàðä åæéà úåðäéì ïåáàéúì
,ä"øá øáë åì äáåö÷ åæ äàðäù øåëæé
äàðä äðäé éúîå ãöéë äøéçáä åãéáå
øåñéàá äá úåðäéìî ÷ôàúé íà - åæ
åæ äãéîá ùîî åæ äàðä åãéì àåáú
äðúéð íà ,åîöòá áåùçéå .øúéäá Y
øåñéàá åæ äàðä úç÷ì äøéçáä åãéá
,íéîùä ïî åì äáåö÷ àéäù éàãåå éøä
èéáé àì ,÷ôàúäì åì óéãò àì éëå
øàùé æàå øåñéàä úà äùòé àìå
úåàìîì ä"á÷ä éãéá 'áåç' ìåëéáë
ìò øëùë åúàðä ä"á÷ä ìéãâé æàå) åúàðä

בפרשתן )' („-‚ ÁÈשם האחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נכריה ,ושם האחד
אליעזר כי אלוקי אבי בעזרי' ,וצ"ב מדוע גבי שמו של גרשום כתיב 'כי אמר' גר...
ובאליעזר לא כתיב אלא 'כי אלוקי אבי בעזרי' ,ומבאר ה'ריב"א' )·(‰¯Â˙‰ ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ
ש'אמר' הכוונה לפי שעה ,שפעם אחת נענה ואמר טעם לקריאת שם בנו גרשום –
כי גר הייתי .אבל 'אלוקי אבי בעזרי' היה אומר בכל עת ובכל שעה ,ולא רק 'אמר'
פעם אחת ותו לא אלא היה חי עם מחשבות אלו.
ד .כעין זה כתב הגר"א ) (ËÈ ·Î ÈÏ˘Óעיקר נתינת התורה לישראל הוא בכדי שישימו
ביטחונם בה' .הרה"ק רבי יחזקאל מקאז'מיר זי"ע )˙ (‰"¯ ˙ÂÏÈÙ˙ Ï‡˜ÊÁÈ ˙¯Âאמר
ובתורתך כתוב לאמר כל התורה הקדושה נכתבה בכדי לאמר לו ליהודי ,שיאמין
בכל לבו ששמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.
ה .שמעתי מצדיק אחד ,דלכן נתקנה ברכת 'שעשה לי כל צרכי' בשונה משאר ברכות
השחר ,שהם מדברים בלשון רבים על כללות העולם ,דוגמת 'מלביש ערומים...
מתיר אסורים' ואילו זו נתקנה בנוסח 'שעשה לי כל צרכי' ולא העושה צרכי בני
אדם ,ללמד לאדם דעת ובינה מה הם 'צרכיו' ,מה שהוא צריך ,ומה שיש לשכנו
ולחברו אינו מצרכיו כלל ,אלא שעשה לי צרכי...

באר הפרשה  -יתרו

'íãà ìù åéúåðåæî' ïéðòì ïëå ,(åæ úå÷ôàúä
'áðâ' åìéôà ,ä"ø ãòå ä"øî íéáåö÷ä
,åúáéðâá úåòî 'çéååøä'ù åì äàøðù
íà áåðâì äèéìù åì ïéà úîàá éøä
úåòîä åòéâéù éëä åàìáù åéìò øæâð àì
ïúåà åéä ùôéè äéä àì íàå .åãéì
.å øúéäá åãéì úåàá úåòî
'äãåáòä ãåîò' øôñá áúë úåàìôð
áåñà÷î êåøá éáø ÷"äøäì
,àúìéîã àììë ,(âé-è ïåçèéáä ùåøã) ò"éæ
íãà ãéñôä àì íìåòä úàéøá íåéî

ä

äèåøô çéååøä àìå úçà äèåøô óà
äàøð úéîùâ ïéòáù óàå .úçà
íåù øééåöé àì úîàá ,ïåîî ãéñôäù
åøîà äðäå .æ íãà íåù ìöà ãñôä
íãà ìù åéúåðåæî ìë (.æè äöéá) ì"æç
÷,äúòî øåîà ,ä"ø ãòå ä"øî åì ïéáåö
éãé ìò óéñåäì íãàä ìåëéù øééåöé íà
øúåé 'úçà äèåøô' åìéôà åúòéâé
'ïéáåö÷' ïåùì åäî ë"à åúáö÷î
Y íìåòáù úåéøáä ìë ïëå .ãåîìúáù
úåçôì íçåë ìëá åöîàúé íà óà

ו .ומסמיך לכך מעשה שהיה אצל הרה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע ,שפעם ראה
שמשמשו העני מתהלך במנעלים קרועים ,אסף הרה"ק מעות מנדיבי העיר בעד
נעליים והניח את צרור המעות בארונו ,באותו זמן הבחין המשמש במעות הצרורין
ופחז עליו יצרו וגנבו לעצמו ,כאשר הבחין הרבי שהכסף איננו חקר ודרש היכן הם,
עד שנודע שיד המשמש במעל הזה ,מיד קרא לו הרבי ואמר לו 'שוטה שבעולם,
הרי אם היית ממתין קצת היו לך אותן המעות בהיתר'...
ז .סיפר הגרי"ז מבריסק זי"ע על אביו הגר"ח ,פעם הגיע אל בית דינו יהודי אחד
והחל להלל ולשבח את חכמת עצמו כי רבה היא ,וסיפר שהוא בעליו של מפעל
גדול בעיר ,וביום האתמול פרצה שריפה ברחוב שבו נמצא מפעלו ,תיכף פנה אליו
אחד ממכריו ואמר לו ,ראה כעת כל המפעל בסכנה גדולה ועומד הוא ליהפך
למאכולת אש ,מוכן אני לקנות ממך את כל המפעל במחצית משוויו ,אך אני לא
הסכמתי לו כלל .הלהבות המשיכו והתקרבו אל המפעל וכעת הציע לי ידידי לקנותו
בחמישית משוויו ,גם בזאת הפעם לא נעניתי לו ,הלהבות המשיכו עד שכבר החלו
ללחך את קירות המפעל מבחוץ ,שוב פנה אלי הידיד והציע לקנות את המפעל
בעשירית משוויו ועדיין לא הסכמתי להצעתו ,ואכן ברגע האחרון נעשה נס והאש
נעצרה בטרם עלה כל המפעל באש ואני נשארתי עם שלי ...אמר לו הגר"ח ,דע לך
בני ,שאין טפשות גדולה ממעשיך ,כי בשעה שהאש החלה לבעור בקרן הרחוב
והציעו לך למכור את שלך במחצית משוויו היה עליך להסכים תיכף כי המפעל
באותה שעה היה שווה הרבה פחות מכך ...כל שכן לאחר מכן כשהלהבות נאחזו
בכתלי המפעל שאז לא היה המפעל שווה ולו פרוטה אחת לפורטה ,ואם לא הסכמת

å
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íàù ,åðîî úåçôì åìëåé àì ,åéúåáö÷î
ïåùì åäî ë"à úåçôì åìëåéù øééåöé
'÷ïåòéáé úåéøáä ìë äðäå .'ïéáåö
,ô"òáù äøåúá íéðéîàîù íäéôá
'ïéáåö÷' úìéîá åðéîàé àì òåãîå
ùéàì øùôà éà íâå ...ãåîìúá øîàðä
ìëä éë ,åúáö÷ ìò åäòøì óéñåäì

÷åà åð÷éæé íàå ,àéîù ïî íãàì áåö
ïåøñç åéìò øæâð àìùë íãà åðãéñôé
ïëå ,ç íéîùä ïî úàæ åì åîéìùé ïåîî
åì ìéòåé àì úåìãúùäá äáøé íà
ãéñôé ïàë çéååøéù äî éë äîåàî
äæ åãéñôä àìù àöîð ,øçà íå÷îá
.è äæî äæ åìæâ àìå äæ úà

למוכרו אין הדבר מוכיח על 'חכמה' כלל וכלל אלא על ההיפך מכך ,אך זאת אפשר
ללמוד ממעשה זה ,שאפילו הטיפש שבטיפשים העושה מעשה שטות  -אם מן
השמים נגזר עליו שיישאר בעשירותו כן יקום וכן יהא ,כי אין דבר היכול למנוע
את רצון אבינו שבשמים.
ח .ידועים דברי החזו"א שסיפר מעשה שהיה ,יהודי נכבד הוצרך לגלות לעיר פלונית
כשבדרך הליכתו היה עליו לחצות את המדבר ,בידעו כי אין מים ומזון במדבר הכין
לעצמו מבעוד מועד 'צידה לדרך' כדי חיותו ,אלא שלדאבון לב טעה הלה בדרכו
ונמשכה דרכו בכמה ימים נוספים ,עד שכשמצא את דרך המלך עמד הלה מבלי לחם
לאכול ומים לשתות ,תוך כמה שעות גבר צמאונו והרגיש כי באו חסרון 'מים' עד
נפש ,ובעוד שעה קלה תשוב נשמתו ליוצרה ובג"ע תהא מנוחתו ...לפתע שמע קול
מים מפכים במרחק ממנו ,קיבל האיש כוחות מחודשים והלך בעקבות קול המים עד
שמצאם ....אלא שהמים היו 'מי שופכין' ,לא ידע האיש מה לעשות שהרי מי השופכין
יובילו את השותה אותם לבית החולים למשך כמה שבועות ,לאידך אם לא ישתה
את מי השופכין הרי שתוך שעה ישב בג"ע לצמיתות ...בלית ברירה התגבר על עצמו
ושתה 'כדי צמאונו' ממי השופכין כשהוא מרגיש כי הם מכלים כל חלקה טובה בבני
מעיו ...והמשיך ללכת ,והנה לא עבר כברת ארץ ולעיניו נגלה מעיין שבו מפכים מים
חיים וזכים מתוקים לשתיה ...אבל הוא כבר מילא כריסו במי השופכין ...החל ממרר
בבכי ,לו הייתי ממתין עוד רגע קט הייתי 'זוכה' לשתות מים חיים ,ולא הוצרכתי
לשתות מי שופכין ...ולא הוצרכתי לשהות בית החולים למשך השבועות הקרובים...
מדוע מיהרתי ולא המתנתי רגע קט לשתות מים חיים זכים ונקיים....
ומכאן ,מן השמים מייעדים לאדם מים חיים וזכים ,המתן מעט ותזכה לשתותם,
אל תמהר לשתות מי שופכין שלא בזמנו ...לקחת לעצמך את ממונך הקצוב לך
באיסור או בהיתר מפוקפקים במקום שיבואו לידך בתכלית ההיתר והיושר...
ט .סיפר לי אברך שבאחד הימים חש בכאבים עזים בשיניו ,מיהר לגשת אל רופא

æ

 יתרו- באר הפרשה

ò"éæ åðàôî
úåùøôúî äøåúä úååöî ìëù àúéà
íéãéúò íúà ïéà øîåìë ,ãéúò ïåùìá
åðéãòá áøò ä"á÷ä éë ,êëå êë úåùòì
íéùøôúî êéà ,äù÷ äðäå .àèçð àìù
íéàåø åðà éøäå Y ìåæâú àìå áåðâú àì
.íéìæåâå íéáðåâ íãà éðáù
(è"ô ã"ç ïéãä øå÷éç øîàî)

äâéùäù ïåîîäù íéáùåç ïåîää äðäå
íäéúåøöåàá øáë çðåîäå íãé
ïëìå ,àåä íúáö÷ ììëîå àåä íäìù
íéøòèöî ïåîî ãñôä íäéìò àåáá
ïëàù ïëúéé úîàáå .êë ìò íéððåàúîå
,åúáö÷î åðéà ìáà ,åãéì àá äæ ïåîî
ïåîîä ãáàð éåàøä ïîæä òéâäá ïëìå
íéðéîàî úåéøáä ìë åéä íàå .åðîî
éë ,úåðåîî éðéãì ïéëéøö åéä àì äæá
àìå ïåîî úòéáú íåù íäéðéá äéä àì
à"àù íéòãåé åéäù øçàî ,ïåîî úøéôë
,íúåáö÷ ìò ïåòøâå úôñåú íåù úåéäì
,ïé÷éæð úåëìä ìëá) äøåú äøáéã àì ìáà
òøä øöé ãâðë àìà ('åëå ïòèðå ïòåè
åðúåà äòèîå åðéìëù éðéò øååòîä
áåùçì Y íééîùâä íééðéòä øçà êìéì
.åðúåà ÷éæä éðåìôù

,æåæ óìà ïåòîùî ìæåâ ïáåàøùë àìà
'çéååøä' ïáåàøù øùá éðéòá äàøð
ìáà ,íãéñôä ïåòîùå æåæ óìà äæá
äéä àì íà éë ,àåä øåîâ úåòè úîàá
äéä ,æåæ óìà øåñéàá ìèåðå ìæåâ ïáåàø
.øåîâ øúéäá æåæ óìà íäéúçú çéååøî
àì ,æåæ óìà ïåòîù ãéî ç÷ìùë äúòå
àìà ,åìù óìàä úà ä"á÷ä åì ïúé
àöîð ...åðåøñç íéìùäì éãë Y ïåòîùì
åðéà æåæ óìà ïåòîùî ìæåâ ïáåàøùë
úà àìà ,ììë ïåòîù ìù åéúåòî ìæåâ éë .ì"æå ,'äãåáòä ãåîò'ä óéñåî
àì' ùøôúé äæáå .ìèåð àåä åîöò ìù ò"îøì 'úåøîàî äøùò' øôñá

 וקבע עמו שבעד, הלה בדקו וגילה שבפיו שיניים רבות רקובות ומקולקלות,השיניים
 נתן לו האברך צי'ק פקדון.חמשת אלפי שקלים יטפל כראוי בפיו להעמידו על מכונו
 בצאתו מבית הרופא נתברר לו שיש רופא אחר.על הסכום וקבע זמן לטיפולו
 מכיוון שכן רצה לחזור בו,שהטיפול אצלו עולה בעד חמש מאות שקלים פחות
אלא שכבר נתן צ'יק לפקדון ו'הרב' לא התיר לו לחזור בו אלא אם הרופא הראשון
 הלה לא, בלית ברירה פנה אליו וביקש מאתו רשות לפנות לרופא השני.יסכים לכך
 אלא הוא עצמו הסכים להפחית מהסכום סך חמש,הסכים לשחררו מתחת ידיו
 בלילה שלאחמ"כ נשבר בבית האברך 'מכונת, מה עשה הקב"ה.מאות שקלים
( ועלה תשלומי התיקון לחמש מאות שקלים – חשבון ההפסדÔÈ˘‡Ó ˘‡ÂÂ) 'הכביסה
ÏÎ Ô‡Î ‰È‰ ‡ÏÂ) ' אף שפשוט שעל האדם לעשות 'השתדלות, והנה.כחשבון הרווח
...( מ"מ בבואו לעסק ההשתדלות יזכור גם מעשה זה‰ÈÂ‡¯ ‰ È‡˘ ‰¯È˙È ˙ÂÏ„˙˘‰

 יתרו- באר הפרשה

'ä ìò êìùä' (â æì íéìäú) áéúë äðä
ìà÷æçé éáø ÷"äøä øàéáå ,'êáäé
'ìàøùé éãé' ÷ìç ,é"øáãá àáåä) ò"éæ øéîæà÷î
'íéëøãä éëìåä' éë ,(êëøáé éë ä"ã äàø 'øô
éæà ,ãáë àùî íäéìò íéàùåðä
éë åùéâøé íàùî úà íäéìòî åëéìùéùë
åôúë ìò àùåðä ,á"åéë .íäì ì÷åä
øàùî åà äñðøôä ìåòî 'ãáë àùî'
ìò êìùä' åì íéøîåà ,á"åéëå ïä úåâàã
.êì ì÷åä éë ùéâøúå 'êàùî úà 'ä
íà åîöò úà ïçáé äæá ,äáøãàå
éë ,åàì åà éåàøë åúðåîà
éë ùéâøé åðåçèáá ÷æçúéù øçàì íà
úåà äæ éøä ,ãáëä åàùîî åì çååø
úîàáå ,éåàøë åúðåîà ïëà éë ïîéñå
àåäå' éàãååá æà ,åé÷åìà ìò ìëä êéìùä
åáìá äâàã ùéâøé ïééãò íà êà .'êìëìëé
àåä ïîéñå úåà ,åéôúë ìò àùîä ãáåëå
.äðåîàä ïéð÷á åì øñç ïééãò éë

ìàøùé éðá ìëì äàéø÷ä àöú ïàëî
áà éë Y 'íëáìî äâàã åøéñä'
ìëì âàåã àåäå íéîùá íëì ìåãâ
úò ìëá ìåòô ìë òãéå ...íëøåñçî
åà äðè÷ äâàã åæéà åáì ìò äìòúù
íùâ éðéðòá ù"ëå çåø éðéðòá Y äìåãâ
ìøåâá äìòé äî äâàãá áåùçì Y

ç

àäú àì íìåòì Y 'ìåæâú àìå áåðâú
íà óà éë ,íìåòá 'äáéðâ' ìù úåàéöî
éøä ,åúáéðâá çéååøäù áùåç áðâä
åúîåòì .ìèåð àåä åîöò ìù úîàá
àåä åìù äæ ïåîî íà ,ìæâðä Y á"åéë
åúáö÷ àøåáä åì íéìùé ,åúáö÷á
íðéà úåòîä íàå ,øçà íå÷îî
íà ,íãéñôî äéä àìéîî éøä åúáö÷î
.é øçà ïôåàá éæà ,åæ äáéðâ é"ò àì
לא תרצח – יאמין בה' וכך לא ישחית
נפשו ע"י הדאגה

úåàøåð ,'çöøú àì' (áé ë) ïúùøôá
'øëùùé éðá' ÷"äøäì åðéöî
éë (øåáéãä ÷ìç ,ãì ú"ìî ,êãå÷éô êøã) ò"éæ
äåöî íå÷îá äðéàùë øòöäå äâàãä
éîå ...'çöøú àì'ã åäééøæéáàî äæ éøä
ììëá äðîð úåéäì ñðëéäì äöåøä àåä
.ò"ì íéçöøîä
÷åæéç êåúî åáìî äâàã øéñé íìåòìå
åðå÷á
åðåçèáå
åúðåîà
'ä"ìù'ä áúëå ,åáæåò åðéà íìåòìù
éë ,(áë øåà äøåú í"éááåù) ùåã÷ä
íä 'äøö'ì úåîãå÷ä úåéúåàä
ä"á÷äù ,øîåìë ,'ã÷ô' úåéúåà
úà àéáé íøèá äòåùéä úà íéã÷î
.íãàä ìò äøöä

 מעות הללו של, שאף הבעה"ב שנותן צדקה לעני,' ואיתא שם ב'עמוד העבודה.י
 והעשיר אינו, אלא שהקב"ה מוסר מעות קצבת העני לעשיר,העני הם ומקצבתו
.נחסר מקצבותיו ע"י מה שנותן צדקה לעני – כי מממונו הוא נותן לו

באר הפרשה  -יתרו

ùéìùì äöçîì' éãéì äàáä éúñðøô
ìøåâá àäé äî ...'åðòîù àì òéáøìå
ãöéë ,úåòåùé úåàåôø ,'íéëåãéù'ä
éúñðøô çô÷îä éðåìô åúåàî øèôà
úò ìëá äøñ éìò øáãîä éðåîìàîå
ìù èåùôä åðåöøá äìò êë éë ,àåöî
åçèáéå åéðá åá åðéîàéù íìåò àøåá
íúìåëéá ïéàù íúøëä êåúîå ,åéìò
åæåò éãòìáî ìåãâë ïè÷ øáã úåùòì
,äçðàå ïåâé äâàã ìë íäî øñåú åúøæòå
úçåðîå ùôðä úååìùá íäééç åéäéå
.àé äîåàîá íúâàã ìéòåú àì éë ,úòãä

è

לא תחמוד – ע"י האמונה ינצל מן
החמדה

ì"æ

äìëã àøâà) øëùùé éðáä ÷"äøä
.(ìàøùé êøáé êá ÷åñôá ä"ã éçéå úùøô

úøùòá äìåìë äøåúä ìë òåãé äðä
íéìåìë úåøáãä úøùòå ,úåøáãä
åðééäå .ãåîçú àì - ïåøçàä øåáéãá
òðî øùà êøáúé åéúåøéæâá úåöøúäì
áåùçìå ,åøáçì ïúéðä àåää áåèä åðîî
(åäî) òãåéä åãáì àåä 'úé àåä éë
àìå ,íãà ìëì (éåàøä) úåàðäå áåèä
òéôùé øùàë àåäå ...áé åøéáç úà àð÷é

יא .במכתב קודש משנת תרצ"ט כתב הרה"ק הקדושת ציון מבאבוב זי"ע הי"ד )‡·Â‰
· ,(ÌÈ¯ÙÒ „ÂÚ·Â ,ËÒÚÙ‡„Â·· ‚"˘˙ ˙ ˘· Ï"ÂÈ˘ 'ÌÏÂÚ ÈÈÁ' ¯ÙÒוז"ל .מכתבך קבלתי,

ויותר ממה שכתבת קריתי מבין שורותיך .וראיתי כי דלפה נפשך מתוגה ,והינך
מלא דאגות על העתיד מהיכן ירק זה חי ...אמנם בכל זאת לא אעצור נפשי כוח
לעבור על דבריך בשתיקה ,ואוכיחך בתוכחת מגולה באהבה מסותרת .שלא יבהלוך
רעיונך כלל ,רק תשים בטחונך בהשי"ת הזן ומפרנס לכל ומכין מזון לכל בריותיו
אשר ברא ,הגם כי ניתן עול ברזל על האדם – להביא טרף לביתו ככתוב 'וברכתיך
בכל אשר תעשה' .אבל זאת אומרת רק לענין עשיה והשתדלות ,ולא להאנח
ולדאוג  -שהוא ללא יועיל ,ואם ידאג אדם כל היום וכל הלילה לא יברא אפילו
פרוסה קטנה ,אדרבא הוא מבלבל את מחשבתו ומטמטם את לבו מבלי ידע אנה
לפנות ומה לעשות .ואלמלי לא ניתן רשות ממעל לעסוק במסחר או במלאכה הלא
היה חטא ועוון פלילי להרהר אחר מידותיו של הקב"ה ולחשוב מחשבת פיגול –
על המחיה ועל הכלכלה ,כי אם לישא עין לשמים ולא להושיט אצבע למים קרים
)·¯Ú˙Ó‰ ‡Â‰ Â· ‡ˆÂÈÎ ,Â˙„Â·Ú· ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ ·¯ÚÓ˘ Â˘Â¯ÈÙ ÌÈ˘„˜· Ï‚ÙÓ‰ ÂÓÎ ÈÎ
· .(‰Ò ¯Ù È ÈÚ· ÌÏÂÚ‰ ˙‚‰ ‰Â ÌÈÓ˘ ˙Â Â·˘Áאך כאשר עלה ברצונו הפשוט לשום

עול הפרנסה על האדם צריכין משרתיו עושי רצונו לעסוק במסחר וקנין חריצות
והרי הוא ככל עבודת הקדש עליהם וצריך האדם לעשותה בזריזות ובלב שלם
להשלים רצון קונו ,אבל הדאגה והיגון מי התיר לך...
יב .ואם אמור יאמר האדם ,הרי אינני מקנא אלא 'קנאת סופרים' .תשובתו שיבדוק

é

באר הפרשה  -יתרו

äæá ù÷áé àì ,íãàä ìà äáåè ú"éùä
åøéáç ìò úåàâúäì àåáéå ãåáëå äååàú
éðôì òðëé äáøãà ÷ø ,äáåèä úàæá
ãñçä ãöî àåä éë áåùçéå åàøåá
åúðåîàáù åðééäå .ì"ëò ...åéìò åàøåáî
'åðåáùç ìò' äððéà åøáç úáåèù øéëé
åðéà åøáç ìò øúåé åì ùéù äîå .ììë
.'ä éô ìò àìà
êøã' åøôñá åîöò àåä øéáñä á"åéë
÷ìç ,ç"ì ,ú"ì úååöî) 'êãå÷éô
ïéîàî äéä íà éë .ì"æå (á úåà äáùçîä
,äåàúé äîì (åúòéãéáå àøåáä úçâùäá) äæá
äéäéù íãàä äåàúé àìù äàøú àìäå
ïéà éë (- òåãîå) ,äîäáë íéìâø 'ã åì

ïéðòä àåä ïë ...íãàä øãâî äæ
åøáç ãéá ùéù äîì íãàä úååàúäá
åðéà ,äæá åúðåîàá ïåøñç ùé åìù åðéàå
,äîëçá åàøá ìë àøåáäù ïéîàî
,åì (éåàøä) úåàðä áåèä åì ïéîæîå
.åì íéáåè íðéà åãéá íðéàù øàùäå
.ì"ëò ,ïéðòä ïáäå
לא יהיה לך אלוהים אחרים – אבל לנו
'אלוקים קרובים'

íéäìà êì äéäé àì' (â ë) ïúùøôá
íäù é"ùø ùøéôå 'íéøçà
ïðéàå íäéìà íé÷òåö ,íäéãáåòì íéøçà
øçà àåä åìéàë äîåãå ,íúåà ïéðåò
çéëåä ïàëî ,'íìåòî åøéëî åðéàù

עצמו ,כי כבר אמרו )·"· ' (.‡Îקנאת סופרים תרבה חכמה' ,אם קנאתו בחברו
המצליח ברוחניות ובגשמיות מביאתו לידי מעשה  -להשכים קום ולעסוק כל יומו
בתורה ועבודה ,הרי"ז אות שאכן קנאה זו כשרה היא .אך אם לא ימצא בעצמו
התעוררות והתחזקות ידע שאין כאן אלא קנאה  -הגרועה שבמידות .והלב יודע אם
לעקל אם לעקלקלות.
כבר המשילו את הדבר ,פעם ראה השור את מעוף הנשר בשמי רום ,נתקנא בו
השור – כי אף הוא רוצה לעוף בשמים ,מה עשה השור השוטה – עלה על הגג
והמתין לבואה של רוח קדים עזה ,וכך ,ברגע שבאה הרוח חשב לצאת מגבולות
הגג ולהמשיך לעוף בשמים על ידי הרוח )‰Ó·„ Y ÂÓˆÚ ˙ÂÁÂÎ· ÍÈ˘ÓÈ ¯·Î Î"Á‡Â
˘˙  ,(¯˘ ‰Ó ‡Â‰ ‰פשיטא ואצ"ל שהלה נפל ארצה ,ומיד נפל פגר מת בריסוק
איברים ...מה יעשה שור פיקח ,ילמד לקח מהנשר ,ויאמר ,אם הנשר מנצל את כוח
הכנפיים שלו ,אף אנכי אנצל את ה'קרן' שנתן לי בוראי ,לנגוח את כל הקמים
עלי ...כיוצא בו לדידן – אם נקנא איש באחיו וכל אחד ירצה את מעלותיו של
רעהו אכן יפול ארצה ...כאותו שור שוטה שיצא קרח מכאן ומכאן ,אבל אם נלמד
איש מרעהו להשתמש בכוחנו וכשרונותינו לטובה ולברכה יגיע כל אחד לרום
המעלה שבידו להגיע.
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àé

åéìà íéììôúî åðàùëå ,åðéìà áåø÷ íúáø÷ úà ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä
åðà éøäù ,ú"éùä ìà ìàøùé éðá ìù
.åðì 'äðòð' àåä
ïðéàù äàøî äæå ,íéðòðå 'ä ìà íé÷òåö
'éî éë' (æ ã íéøáã) äøåú äøîà ùøåôîå åðéìà åúáø÷ àìà ,'íéøçà íéäåìà
íé÷åìà åì øùà ìåãâ éåâ
äæë ïôåàáå .âé ïëî øúåéå ïáì áà úáø÷ë
àáåîëå ãé ...'åðé÷åìà 'äë åéìà íéáåø÷ ä"á÷äù úòãì - äìéôúì úùâì åðéìò
יג .צורב אחד נכנס פעם אל הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע וביקש ממנו עצה איך
להתחזק באמונה בהשי"ת ,והשיב לו תשובה רבת משמעות 'אינך צריך חיזוק ,לך
להתפלל' ,וכוונת הדברים ,כי בתפילה מעומק ופנימיות הלב מובטח לו שינצל מכל
צרותיו ,אז יראה עין בעין שה' הוא האלקים.
הרה"ק מקאצק זי"ע )‡ (ÂÎ ˙Â‡ ‰ ÂÓ‡Â ˙Óפירש במה שנאמר )˙' (È ‡Ù ÌÈÏÈ‰לא
יהיה בך אל זר' ,שכאשר עומד בתפילה לא יהיה אצלו הקב"ה בבחי' זר ,אלא יאמין
כי 'אלוקים קרובים אליו בכל קראנו' ,וישיח תפילתו מתוך הרגשת קירבה ושאזניו
קשובות לתחינתו.
ב'אגרות סופרים' ) (74 „ÂÓÚמובא מכתב מהגאון רבי עקיבא אייגער זי"ע אשר
בקשו ממנו להעתיר לרפואת 'שרה בת רבקה' ,וכתב 'התפללתי על שרה בת רבקה
ולא נעניתי' ,על כן מבקש לברר שמא נפלה טעות בשם החולה שמשום כך לא פעל
בתפילתו להחיש לה רפואה ומזור ,ולבסוף נתגלה ששמה 'רבקה בת שרה' – התפלל
ונענה .ומכלל דבריו למדנו ,שהיה פשוט לו לרעק"א שאם התפלל הרי היתה רפואה
קרובה לבוא ,כי אין ספק שהתפילה פועלת פעולתה לטוב ,ואם לא כן הרי זה מוכיח
שיש כאן טעות בשם החולנית...
וכן כתב הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע )˜ (· ˙Â¯‚‡ ı·Âועל כולם הקנינים שאם לא
עשה קנין לא קנה ,העיקר ,להתרגל שאין צריך שליח ,וכל בר נש בכוחו למצוא טוב
על ידי תפילה ,וה' מתאווה כביכול לתפילתן של צדיקים ,התפילה היא מטה עוז
ביד כל אדם ,וכל שישים האדם מבטחו בו יתברך כן יעלה וכן יצליח .ומכאן ,שלאו
דווקא בתפילתו של אותו גאון וקדוש ,אלא כל אחד בכוחו 'לשנות את הנגזר'
בתפילתו ,אם אך יאמין בכח התפילה כמו שהאמין רעק"א.
יד .רמז ה'רבינו בחיי' בפרשתן )' (Î Îלא תעשון אתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא
תעשון לכם' ,וז"ל ,כשאתם עומדים בתפילה אתי לא תחשבו בכסף ובזהב
אשר עמכם ,שאם תעשו כן מעלה אני עליכם כאילו עשיתם אלוהי כסף ואלוהי
זהב ,עכ"ל.

áé
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úàöîðå ,êéìà áåø÷ àåäù íé÷åìà ,àîåçðú éáø øîà (á ø"áã) ùøãîá
íìåòìå (ìåëéáë) 'ä íò ãçé ãéîú êìäî éìâ ïéá äòñðù úçà äðéôñá äùòî
...ããá éãéçé êðéà
'íéáëåë éãáåò' åéä äéòñåð ìëå ,íéä
íòéâäá .äá òñðù ãçà éãåäé ãáìî
הגבל את ההר  -גדרים וסייגים
úåòî íéøëðä åðúð íéä ééàî ãçàì
øää úà ìáâä' (âë èé) ïúùøôá àáäå äùáéì àð äìò åäåù÷éáå éãåäéì
íäì øîà .äúùîå ìëàî éøáã íùî åðì
éø÷éòî ãçà éë ,'åúùã÷å
úåùòì àåä äøåúä úà ìá÷ì úåðëää éðà øéëî éëå ,éðà éàðñëà' - éãåäéä
åîöò ìéáâäìå ,íéâééñå íéøãâ åîöòì éì ïéàå íëåîë éðåîë ,'êìà ïëéäì
'äîë ãò ãçå ãç ìë Y äøåöá äîåçá ïëéäì òãà ïéðî ,úàæä øéòá 'íéøéëî
íé÷éãö ìù íøåàéáëå .âéùäì åãéá ùéù íå÷î ìëá' íéøëðä åì åáéùä .êìà
øôñä óåñá éøà úåøåáâ ,äîå ä"ã úåôé íéðô) (áéúë) éøä .êîò êé÷åìà êìåä äúàù
(à"øâä íùá ïë íéàéáî ùé ,íéãîçð íéèå÷éìá ,'åéìà íéáåø÷ íé÷åìà åì ùé øùà
úééùò é"òù 'åúùã÷å øää úà ìáâä' çøåàë êðäù øîåì ìëåú àì ,øîåìë
ìáâä åäæå ,åè ùåã÷ äùòð íéâééñå íéøãâ ãáì êðéà íìåòì éë ,ãáì ïàë àöîðä
úåáéáñî øãâ äùò ùåøéô Y øää úà êì ùé êìúù íå÷î ìëá éøäù Y
טו .מנהג העולם לתלות על דלת הבית שלט קטן בו נכתב שם משפחת הדרים בתוך
הבית .פעם קנו שלט כזה להגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל ,והיה השלט
מפואר בכל מיני פאר – מצויר בתכלית היופי ,משרצו בני המשפחה לקבוע את
השלט בדלת הבית לא נתן להם הגרמ"י לתלותו ,וכה אמר הגרמ"י ,הנה דלת הבית
כאן פשוטה וישנה בתכלית הפשטות ,וכך הוא ממנהגו של עולם – אם יקבעו 'לוח'
מפואר בזו הדלת ,לא יאריכו הימים ובתוך שבוע ישמעו כאן ה'זמירות' – אה ,לוח
מפואר בדלת ישנה ושבורה כל כך ,והרי אין זיווגם עולה יפה ...אין מנוס מלקנות
דלת חדשה נאה כראוי ל'לוח' מפואר כמותו ,לאחר שבוע שוב ישמע הקול – אין
כלל 'שוויון' בין הדלת לקירות הבית הצמודים אליו – כי הסיד אשר עליהם התקלף
לגמרי ומראהו דומה ל ...משם יבוא לייפות את השולחן והכסאות שאי אפשר
להשאירם במצב רעוע ושבור ליד קירות מפוארות כאלו ...יכלה הנייר וה'שיפוצים'
לא יכלו .ע"כ מיד ב'ראשית דבר' אכריז בריש גלי על 'אחרית דבר' – אין כאן דריסת
רגל ל'לוח' מפואר הלז ,וממילא הכל יתבטל ביטול מעיקרא.
לדידן הדברים אמורים‡Ï‡ ,˙È·‰ ˙Â˙Ï„ ÏÚ ‰‡ ÁÂÏ ÚÂ·˜Ï ¯ÂÒ‡Ï Â ‡· ‡Ï) ,
˘„ (Ú¯‰ ¯ˆÈ „‚ Î ‰¯Â˙ ‰¯·Èאין כל חפץ ליצר הנורא אלא ב'דריסת רגל' קטנה,
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úåéúåàä é"ò ,ùåã÷ êîù àø÷éå øää
úåàì íéîãå÷ä éë ,'øä' úáéúì áéáñù
'øå 'ä úåà øçàìå ,'÷å 'ã íä 'øå 'ä
úáéúì íéìåò íä åéãçéå Y 'ùå 'å íä
'÷'úåìáâä' éãé ìò ÷ø éë åðééäå ,'ùåã
,äùåã÷ éãéì àåáì íãàì øùôà ,íéâééñå
.äìòî ìù äùåã÷á ùã÷úäì
ùåã÷ä ä"ìùä áúë úåàøåð

),çìùá

÷åñôá (øñåî úçëåú íééç êøã
)õøà êøã íé÷ìà íçð àìå' (æé âé úåîù
êéøö äîë äèéáäå äàø ,ì"æå ,íéúùìô
íéâééñå íéøãâ úåùòì ïðåáúäì íãàä

âé

äðä ,äøéáò éãéì àåáé àìù úå÷çøäå
ïô ä÷çøä äùò åãåáëáå åîöòá ä"á÷ä
éðôî ,øîåìë .ì"ëò .'åâå íòä íçðé
õøàì íúòãá 'íéáåø÷' ìàøùé åéäù
êøöåä ïë ìò ,äúàîåèìå íéøöî
í÷éçøäìå øáãîá íááåñì ä"á÷ä
åøæçéå íúåà åàøé àîù íéøöîî
àðùéìá ùøôî äæ éô ìò .æè íøåñì
÷åçøì íåìù íåìù' (èé æð äéòùé) àø÷ã
Y '÷åçøì íåìù íåìù ''ä øîà áåø÷ìå
é"ò ïååòå äøéáò ùùçî ÷çøúîù éîì
ìà áåø÷ äùòð äæá éë ,íéâééñå íéøãâ

בשבירת גדר אפילו בכל שהוא ,ו'תוך שבוע' כבר תשמע אותו מזמזם באזניך ,הרי
כבר פרצת כזאת וכזאת ,נו ,עוד שינוי קטן ,ומיד אעזבך לנפשך ,ומשם יגרור את
האדם עוד ועוד ,עד שאול תחתיה ...ואיננו מדברים כאן מ'גוזמאות בעלמא' אלא
ממעשים ועובדות שבכל יום ה"י...
וכך מצינו להדיא ב'מדרש' )· (· ËÈ ¯"·„Óאמרו לו לנחש מפני מה אתה מצוי בין
הגדרות ,אמר להם מפני שפרצתי גדרו של עולם .וביאור כוונתו ,שאלו לנחש ,רואים
אנו שהנך משקיע כל כוחך לפתות את בני העולם שיפרצו את גדריהם וסייגיהם
– שמא תוכל לומר לנו מה רווח יש לך בזה כל כך ...ויען הנחש ויאמר ,כי משם
הדרך קצרה לכלותו לגמרי ,וכמו שעלתה בידי לפתות את חוה שתפרוץ 'גדר וסייג'
שעשתה לעצמה – שלא לגעת בעץ הדעת )˘'˙Ú„‰ ıÚÓ ÂÏÎ‡˙ Ï‡' Ì„‡Ï ¯Ó‡ ‰"·˜‰
 (ıÚ· ˙Ú‚Ï ‡Ï˘ ¯Â„‚Ï ‰ÙÈÒÂ‰ ‡È‰Âומכיוון שנגעה בו נפתחה דרכה והגיעה לעבור
על הציווי עצמו...
טז .הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל ביאר בטוב טעם ודעת על פי מעשה שהיה עמו
שבילדותו הלך להשתתף בשוה"ט אצל אחד האדמורי"ם ,ודחף עצמו עד שהגיע
לעמוד בסמוך למקום ישיבת הרבי ,כל זה היה עד שהרבי נכנס ,כי אז נטלוהו
הגבאים וכעלה נידף שילחוהו מחוץ לשולחן ...ולפתע ,נכנס ילד קט – מיד פינו לו
מקום והושיבוהו בסמיכות לרבי ,לנגד זה לא יכול היה להחריש ושאל את אחד
המסובין מה נשתניתי מילד זה ,אמרו לו 'ילד זה נכדו של הרבי '...אין זה אלא מפני
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ò"éæ éàìåæà íäøáà éáø ÷"äâä
éìòá' åøôñá ÷ã÷ãî (à"ãéçä ìù
(ç à éìùî) øîàðù äîá 'íøáà úéøá
úøåú ùåèú ìàå êéáà øñåî éðá òîù'
áà øñåî éáâì òåãî äøåàëìù ,'êîà
'ùåèú ìà' øîàð àìå 'òîù' øîàð
øúåéáå ,'êîà úøåú' éáâì øëæåäù êøãë
ììëá åðéà 'áà øñåî' íàä úåù÷äì ùé
å"ç åðì ùé úåøåú éúù éëå ,'íà úøåú'
øñåî' àìà .íàäî úçàå áàäî úçà
áàäù ,äøåúä ãåîéìì àéä äðååëä 'áà
åäæå ,úååöîäå äøåúä úà åðá úà ãîìî
ïéáäì êéøöù ,äðáä ïåùìî 'òîù'
úøåú' åìéàå .äøåú éøáãá ìéëùäìå
ìá÷îù úøåñîäå íéâäðîä åðééä 'êîà
áåúëä øéäæä êë íåùîå ,åîàî ãçà ìë
ìàå íáæòé àìù êîà úøåú éáâì øúåéá
àåìîë åìéôà íäî æåæì øåñà éë ,íùèéé
íäéìòù íééçä úåãåñé íä éë äîéð
øëæð àì êë íåùîå ,åîìåò ìë úúùåî
íà åìéôàù úåøåäì àáù ,'òîù' ïàë
íéâäðîá íòè äî ïéáîå 'òîåù' åðéà
ùåèú ìà' ïôåà ìëá êà ,åìà íéøãâå
.æé 'êîà úøåú
åð÷æ)

ãé

øîùð íéâééñå íéøãâ é"ò éøäù ,ä"á÷ä
.úåðååòá ìùëäì àìù

øòáéåà' úåéäì àìù ,äæ ïéðò ììëáå
ãéçéå ãéçé ìëå ,(íëçúî) 'íëç
úåøåñîå éâäðîá åîöò úà øåîùé
åøãâù íéøãâä êåúáå åéúåáøå åéúåáà
äéäé äæáå ,øåãå øåã ìëá íìåò éìåãâ
øàéá äë ...'ïîæä éø÷îå éòâô' ìëî øåîù
÷åñôä úà ò"éæ àæìòáî é"øäî ÷"äøä
óåãøà áéåà øîà' (è åè) íéä úøéùáù
äòøô äéä ïéàî ,á"öå ,ììù ÷ìçà âéùà
éë àìà ,íììù ÷ìçéå íâéùéù çåèá
åãîò ãöéë 'íéøáãä ãåñ' åì òãåð
,íéøöî úååøò éëëåúá íúùåã÷á ìàøùé
äùåìù úåëæá àåäå Y åìàâð äî úåëæáå
,íîù úà åðéù àìù íä åìàå ,íéøáã
åúáùçî äúéäå ,íùåáìîå íðåùì
åøåñéù ìàøùé éðá úà úåúôì ìãúùäì
úðååë åæå ,íâéùé éàãååá æ"éòå ,åæ íëøãî
êéàå ,âéùà óåãøà áéåà øîà ÷åñôä
ú"ø àåä ì"ìù - ììù ÷ìçà ,íâéùà
íúåà äúôà íàù ,ùåáì ïåùì íù
íéøáã úåðùì åöøúé íúö÷ ô"ëòù
øåãå øåã ìë éôìë íéøåîà íéøáãä íà äúìò àì ìáà ,íúåà âéùà éàãåá ,äìà
åðøåãá äîëå äîë úçà ìò éøä
.íéá äîø åáëøå ñåñå åãéá
 כאן למדתי 'קרוב' מהו – שבידו לפרוץ את כל המחיצות ולעמוד,ש'קרוב' הוא
' אם השל"ה כתב שהמתרחק מהעבירה נחשב כ'קרוב, אמור מעתה,למעלה למעלה
...עד כמה יעלה ויבוא זה האיש
 סיפר כ"ק אדמו"ר מראחמיסטריווקע – ארה"ב שליט"א שנכנס אליו יהודי.יז

åè

 יתרו- באר הפרשה

ùøãîá åðéöî ãåò
,äùîì ä"á÷ä åì øîàù äòùá'
åì øîà .äòøô ìà êçìùàå äëì äúòå
éðôî ,ìåëé éðéà íéîìåòä ïåáéø ,äùî
åúéá çúô úà éì çúôå åøúé éðìáé÷ù
åçúô çúåô àåäù éîå .ïáë åîò éðàå
.ì"ëò ,'åì áééç àåä åùôð ,åøáçì
åîöòáå åãåáëá ä"á÷äùë óà åðééäå
éðá úà úåãôìå ìåàâì åçìùì äöø
äù÷ äãåáò úçú íé÷ðàðä ìàøùé
íéé÷ì åðéáø äùî øäéî àì .úåáø úåøöå
ìåàâì øäîî åðéà óàå ,íå÷î ìù åéååéö
ìëå .íãå÷ úçà äòù äôéù ìàøùé úà
çúôù áåèä úøëä úãéîî ÷øå êà äæ
.èé ïáë åñéðëäå åúéá úà åì
(æè úåîù àîåçðú)

íéøåää íéëéøöù úåðåéñðä åáøù åðà
ìò øåîùì ìæøá ìù úåîåç ãéîòäì
íéøãâ çëá ÷øå ,óâðä àåáé ìáì íäéúá
ìáì úåðòøåôä éðôî ñéøúë úåéäì åìà
.çé ò"ì äòø úåáøúì íéðáä åàöé
הכרת הטוב – מעלת וחשיבות הכרת
הטוב למיטיביו

úàø÷ì äùî àöéå' (æ çé) ïúùøôá
,ì"æå åðøåôñä áúëå ,'åðúåç
éî éðô íã÷ì åúìòî ìéáùá ìãç àì
ïéðòë ,åì øö úòá äáåè åîò íìéùù
''åâå äùåò øúñà éëãøî øîàî úàå'
úà äøëæ äëìî äúéäù óàù] (ë á øúñà)
äéáà úåî øçàì úáë äìãâ øùà éëãøî éãñç
åéçà íò óñåé ïéðòëå ,[åìå÷ì äòîùå äîàå

Y äùî åîù àø÷ðù äîá åøàéá êëå íé÷ùîä øù øëæ àìå' êôéääå ,åëìîá
åéîé ìëù ,'åäéúéùî íéîä ïî éë'
.ì"ëò .(âë î úéùàøá) 'óñåé úà
‡ „( ובתוך הדברים הזכיר שבכל עת שהותו ברוס' הלך הוא וביתוÏÒÂ¯) שמוצאו מרוסיה
 התפעל מאוד הרבי מאותו יהודי שהצליח לעמוד בעוז ובגבורה,בדרך התורה והמצוות
, אה, ואמר ליהודי,כנגד שלטונות הרשע שזממו למחוק כל 'זכר' של יהדות ואידישקייט
 נענה הלה ואמר בפשטות שאין כאן מסירות נפש כלל אז,עמדתם בעוז במסירות נפש
 הוסיף...גאט לאזט נישט טאר מען נישט – שאם הקב"ה אינו מרשה אזי הדבר אסור
 בלי שום תירוצים וטענת, כל זה היא היא 'אמונה פשוטה' ללא כל התחכמויות,הרבי
.(ÁÏ˘· ˙Â¯Â‰Ë ˙Â¯Ó‡· ‡·Â‰) אונס – רק אז גאט לאזט נישט טאר מען נישט
 ומכיר אנכי רבים המשקיטים,' משל אומרים ש'התפוח אינו נופל רחוק מן העץ.יח
, אבל, שכל זה אינו אלא ברוח מצויה, אבל עליהם לדעת,סערת לבם במאמר זה
בשעה שמשתוללת רוח סערה וודאי יעופו התפוחים יתפזרו ויפלו אף רחוק מן
. ואוי לו לאב היושב שאנן... ועיננו הרואות שה'תפוחים' נופלים רחוק רחוק...העץ
( כי אם תצלום אחדÒÚ˘Ë˜ÈÙ) ' ידוע שמגה"צ רבי אליהו לאפיאן זי"ע אין 'תמונות.יט
 באותם. ומעשה שהיה כך היה, בו רואים אותו מניח חלב לפני חתול ברחוב,ויחיד

æè

באר הפרשה  -יתרו

הימים הייתה מכה של עכברים בישיבה ב'כפר חסידים' בה היה ר' אלי' ה'משגיח',
והעכברי רשיעי היו מכרסמים מחפצי בחורי הישיבה .לכן הביאו הבחורים חתול
שיאכל את העכברים ויעשה 'סוף וקץ לכל צרותינו' ,ונהנו הבחורים מסילוק
העכברים ,והחתול נהנה מסעודות דשנות – עכברים לרוב ,לאחר כמה שבועות
ש'סליקא להו' מסכת העכברים ,רצו הבחורים לשלח את החתול לדרכו ,אך ר' אלי'
לא הסכים לשלחו סתם  -מצד 'הכרת הטוב' ,והלך והשקהו חלב ,וזהו התמונה שר'
אלי' 'משקהו חלב' את החתול.
שמעתי מהרה"ג ר' ישראל תנחום דרדק שליט"א ,מעשה שהיה עם זקנו הגאון
ר' חיים שמריהו דרדק זצ"ל מבני ברק יחד עם בנו שהיה דר בארה"ב .בתחילת
דרכו של הגה"ק הסטייפלער זי"ע בהוצאת ספריו 'קהילות יעקב' היה אותו 'הבן'
מפיץ את ספרים אלו בארה"ב דרך אביו שהתגורר בב"ב והיה מקורב אל
הסטייפלער זי"ע.
באותם ימים היה ה'קהילות יעקב' עונה במכתבים לכל שואליו בדבר ה' זו הלכה,
ובעצה טובה בכל העניינים .ואף זה ה'מפיץ' היה עמו בחליפת מכתבים .כעבור כמה
שנים הפסיק הסטייפלער לענות על המכתבים  -לרוב חלישותו ,יומא חד שלח אותו
הבן מכתב אל הגה"ק ומשקיבל הסטייפלער את המכתב ,מיהר לכתוב מכתב תשובה,
ועלה עם זה המכתב אל האב שהתגורר בבני ברק באמרו ,על אף שכבר אין נוהגי
להשיב במכתבים ,מכל מקום אין רצוני שבנך זה יחשוב כי עתה שכבר אינני צריך
אותו כ'מפיץ' חדלתי מלענות על מכתביו ,ולכך הא לך מכתב התשובה ושלח אותו
לביתו שבארה"ב.
כעבור כמה ימים  -ביום שישי אחרי צהרי היום ,הגיע הגה"ק שוב אל האב,
ושאלו האם כבר שלח את המכתב ,ומשנענה כי עדיין לא שלחו ,ביקש מעמו
שיחזיר לו את המכתב ,ונתן לו תחתיו מכתב אחר ,שאל האב את ה'קהילות יעקב',
האם מכתב זה שונה מקודמו ,ענהו הגה"ק ואמר לו ,לא ,אלא שבמכתב זה כתבתי
אותם הדברים שהיו כתובים במכתב הקודם אות באות ,ושמא תתמה על מה ולמה
שבתי לכתבו בשנית ,והטרחתי עצמי לעלות אליך שוב ,אסביר לך ,כי את המכתב
הקודם כתבתי בכדי שבנך לא יחשוב שמכיוון שכבר איני צריך אותו כ'מפיץ' חדלתי
מלענות לו .אך לאחמ"כ שבתי להתבונן וכי עושה אני פעולות רק מתוך מטרה
ומחשבה – מה יחשוב פלוני עלי וכיו"ב ...אמנם ,עלי לכתוב לי מכתב תשובה מצד
'הכרת הטוב' ,לכן כתבתי מחדש מכתב – מתוך מטרת הכרת הטוב ,והא לך את
המכתב ,וכזה ראה ושלח לו.
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 יתרו- באר הפרשה

ïøî øàéáå .(åöøéúù äî ù"ééòå) íäéìò
ïéà éë (æî áåè íù øúë) '÷ä è"ùòáä
'òîùðå äùòð' æéøëäì àúåáø êë ìë
(úåøåà) äøàä áöîá íééåøù íäù äòùá
äøéôñä éîé è"î øçà íéçöçåöîå íéëæ
ïååéëî ,ú"äá÷ úàø÷ì íîöò åðéëäù
áöîá åøàùéé íìåòì àìù ä"á÷ä òãéù
äôë ïë ìò ,äëéùçä éîé åàåáéå áåè
ìåò íîöò ìò åìá÷éù úéâéâë øä
íäùë óà Y áöîå ïôåà ìëá äøåú
àéä àéäå ,êëì íîöò óåëì íéëéøö
.äøåúä úìá÷ ø÷éò

äìéöäå íéîì êìùåä øùà äùî øëæ
.äòøô úá äéúá åúåà

øîàéå' (áé ç) àøàå úùøôá øåîà øáëå
ïøäà ìà øåîà ,äùî ìà 'ä
äéäå õøàä øôò úà êäå êèî úà äèð
àì' ,é"ùøáå .'íéøöî õøà ìëá íéðéëì
éôì ,äùî é"ò úå÷ìì éàãë øôòä äéä
åäðîèéå éøöîä úà âøäùë åéìò ïéâäù
ãîìð ïàëî .'ïøäà é"ò ä÷ìå .ìåçá
åìéôàå .äàá àéä ïëéä ãò 'áåèä úøëä'
äùî äéä 'íîåã' àåäù ìåçä éôìë
àìù 'áåèä úøëä'á áéåçî åðéáø
øéëäì ùéù ,íãà éðáì å"÷ ,åúåëäì
áåìòìî î"îøä ÷"äøä øàéá æ"éòë ,äáåè åîò ìîâù éîì äáø äáåè
ä÷ñô éðéñ øäá åãîòùëù ò"éæ
úøëä êôéäá åîò âäðúé àìù ë"åëàò
äæë áöîáå ,òøä øöé íäî ìèáå ïúîäåæ
.äìéìç áåèä
éøäù ,íúãåáòá ä"á÷äì õôç ïéà áåù
úåááø éáø ìòîî íéîùá åì ùé øáë  עיקר חשיבות האדם- כפה עליהם הר
שבקרבו שוכן יצר והוא מתגבר עליו
øöé íäá ïéàù íéðôåàå íéôøù íéëàìî
íà äèî éàåøáì íâ êøöð åðéàå ,òøä úéúçúá åáöééúéå' (æé èé) ïúùøôá
øä íäéìò äôë ë"ò ,òøä øöé íäá ïéà (.äô úáù) àøîâáå ,'øää
,(.áð äëåñ) 'øä'ì äîãðä øöéä àåä àñç øá àîç øá éîéãáà éáø ùøã
òøä øöéä úà íäì øéæçäù øîåìë øää úà íäéìò ä"á÷ä äôëù ãîìî
íúìòî äøæç äæáå ,ë äðåùàøáë éøäù (äôë ä"ã) 'ñåúä '÷äå ...úéâéâë
éîá íäì àäé äúòî éë ,äîå÷îì ïåöøîå òîùðì äùòð åîéã÷ä øáë
.íçìäì äîáå
úåôëì áåù åëøöåä òåãî ,äåìáé÷
 כל מקום שאתה מוצא נגד, וברש"י,' ·( 'ויחן שם ישראל נגד ההרËÈ)  בפרשתן.כ
' מתאמרא בשם הרה"ק מקאצק זי"ע 'כל מקום שאתה מוצא נגד.'פנים למזרח
 הרי"ז סימן מובהק ש'פנים,'– שעומדים לנגדך מפריעים המונעים אותך מעבודת ה
. כלומר שהנך הולך בדרך הישר והטוב,'למזרח

çé
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באר הפרשה  -יתרו
ä"ã ïúùøôá) ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä

ùéøá é"ùø éøáãá øàáî (òîùéå
íé úòéø÷ ,àáå òîù äòåîù äî' äùøôä
,êãéá èå÷ð äæ ììëã ,'÷ìîò úîçìîå óåñ
åãéá ùé ÷åîò ÷åîò ìåôéì åãéáù éî ìë
éàäîå ,äìòî äìòî ìéôòäì çë íâ
úøùä éëàìîî ìàøùé íéìåãâ àîòè
)íä íäáù øîåçä ãöî éë ,(.âö ïéøãäðñ
àìéîî ,äèî äèî å"ç ìåôéì íéðëåñî
øåòéù àìì úåìòúäì íãéá ïë íâ ùé
úáù] òøä øöé íäì ïéà íéëàìîä ë"àùî) ìåáâå
óà ë"à ,'äìéôð' íäá êééù ïéàå [.èô
'íééåø÷ íä ïëìå íäá ïéà 'äéìò
'íúìåãâ úà äàøù åøúé äðäå .('íéãîåò

õ÷ àìì åìòúäå åìòù ìàøùé ìù
íúìéôð úà äàø óàå 'óåñ íé úòéø÷'á
êø÷ øùà Y '÷ìîò úîçìî'á ë"îçàì
ìë êá áðæéå (íù é"ùø 'éôë äàîåè ïåùì) êøãá
ïéáä ,(çé äë íéøáã) êéøçà íéìùçðä
úåìòì ìàøùé éðá íéøåîà äúòù
øäéî ïë ìò ,øåòéù àìì áåù úåìòúäìå
íò êåúáå äðéëùä ìöá óôåúñäì àåáì
÷.àë äøåúä ìá÷ìå ùåã
ïéøáà÷î ÷"äøä øîåà äéä ,øúåéá
éë (äùîå ä"ã úåáà úøåú) ò"éæ
ìà ùâéð äùîå' (æé ë) äøåú äøîà
úáéú ,'íé÷åìàä íù øùà ìôøòä
'äìéôð åðééä 'ìàô-ôàøà' ïå÷éøèåð 'ìôøò

כא .ואין הקב"ה מבקש מהאדם אלא שיעשה לפי כוחותיו ,ואם יעשה כן אזי הקב"ה
ישלים לו את השאר .כך ביארו צדיקים )¯ (ÌÈÙÂˆ ÌÈÈ˙Óבדברי רש"י דלעיל 'מה
שמועה שמע ובא ,קריעת ים סוף ומלחמת עמלק' ,וביארו ,שהכוונה ,איזו שמועה
שמע יתרו שממנה הבין והרגיש שיש בכוחו להיות מבני ישראל ,ושיוכל לעמוד
בקיום כל התורה כולה ומצוותיה ,אלא ששמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ,שאין
חפץ הקב"ה בנצחון על היצר אלא כל רצונו הוא המלחמה בו ,וכל יסוד היהדות
הוא המלחמה התמידית עם היצר הרע ,על כן אמר ,אם זה עיקר התורה כולה ,אף
אני אוכל עמוד להיות נמנה כחלק מבני ישראל ,להילחם עם יצרי ,שאף אם אין בי
כח לנצחו ,מכל מקום יש בכוחי לעמוד בקשרי המלחמה.
בעי"ת בני ברק יצ"ו מתגורר יהודי ירא ושלם ,אשר לפרנסתו נוהג בטעקס"י
) ,(˙È ÂÓלפני שנים זכה והסיע את הגה"ק ה'סטייפלער' זי"ע ,תוך כדי הנסיעה התאונן
בפניו כי טרדת הפרנסה מונעתו מלימוד התורה ,באמרו כי לאחר שהוא עמל כל
היום מבוקר ועד ערב כבר אינו הולך אפילו לשיעור תורה אחד ,ביודעו כי ממילא
מיד כשיתיישב על מקומו תחטפנו שינה .אמר לו הגה"ק דע לך יהודי ,שבאם תלך
לשיעור בערוב היום ,אזי אפילו אם יעצמו שמורות עיניך ותירדם ,תקבל את שכרך
משלם כמו שהיית שומע את כל השיעור כולו ,כי משמיא אין דורשים מאדם
שיעשה כי אם כפי יכולתו ,ואת השאר משלים לך הבורא.

באר הפרשה  -יתרו

äìéôðä úòá óàù ,äðååëäå ,äãéòîå
øùà ïéáäìå úòãì íãàä ìò äãéøéäå
àåä 'íù' äáøãà éë ,íé÷åìàä íù
åì øùôà åúìéôð êåúî éë ,íé÷åìàä
.áë øúåéå øúåé úåìòúäì

èé

ò"éæ 'äçîù áì'ä ÷"äøä øàéá êëå
àùàå (ã èé) áéúëã ïúùøôá
íëúà àéáàå íéøùð éôðë ìò íëúà
(ùãå÷ä ïåùìì íâøåúî) ïúðåé íåâøúáå ,éìà
'íëúà éúéìòä íéøöîî íëúåéäá ãåò

כב .הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע היה עוסק יומם ולילה בפדיון שבוים להציל
אחינו בני ישראל מיד ה'פריצים' שהיו משליכים את ה'מושקעס' )ÂÈ‰˘ ÌÈ„Â‰È‰
˘ ,(‰‚ÈÊÓ· È˙· ˙‡ Ì‰Ó ÌÈ¯ÎÂפעם אחת התברר לו לאחר שפדה את השבוי,
שה'שבוי' שפדה אינו צדיק אלא גנב הוא שנתפס בגנבתו ,והצטער הרמ"ל על הזמן
והכוחות שכילה עד שהצליח לפדותו כי לא ידע האם היה זה 'מצוה' אם לאו...
ונמלך בדעתו ,שהרי אמרו חז"ל 'מצוה גוררת מצוה' ,וזאת יהיה לו לסימן ,אם יזדמן
לפניו מיד דבר מצוה ידע שגם אותו פדיון למצוה יחשב ,ואכן ,מיד נקלע לפניו עוד
עסק של פדיון שבוים ,אך שוב נתברר לאחר מעשה שהלה גנב ...על כן ,חשב בלבו
– לכה"פ אחזירנו לדרך המוטב ,והחל מדבר על ליבו הנה ראה עד היכן הגעת ע"י
גניבותיך ..הרי מחמתם הושלכת לבור צלמות וכמעט שהגעת לשערי מות ...אמר לו
הגנב ,מה קרה ....אדארעכפאל ,(ÌÁ ÏÚ È˙·È ‚· È˙ÒÙ˙ ˘ Y ‰ÏÈÙ ) ...נו ,ממשיכים
הלאה ....הן אמת שהפעם נכשלתי ותפסו אותי בשעת מעשה אך שוב אמשיך בשלי
בתקוה שבפעמים הבאות יצליח זממי בידי ,ולא אירע מאומה מכך שנופלים ...אמר
הרמ"ל כל מעשה זה לא בא אלא ללמדני שלא להתרגש מ'נפילות' ,אלא להתחזק
ולהתחדש כאילו לא אירע כלום.
כה היה מעשה בשנת תשע"ז באחד מבתי הכנסיות כאן בארה"ק ,שלקראת
שמחת תורה פנו הגבאים לאחד המתפללים ובקשו ממנו שהיות ואין בביהכנ"ס כי
אם ספר תורה אחד על כן מבקשים ממנו שיואיל בטובו להשאיל להם את הס"ת
המונח בביתו לערוך גם בו 'הקפות' ,והאיש הסכים להם בחפץ לב .בעיצומם של
ההקפות נפל הס"ת רח"ל מיד אחד המתפללים ,ונהפך לאבל מחולם ,ולא עוד אלא
שהאברך אשר מידו נשמט הספר התעצב אל ליבו פנה אל ביתו ונשכב במיטה מרוב
בלבול וייאוש...
בהגיע שעת קריאת התורה קראו פרשת 'וזאת הברכה' ב'ספר' הרגיל ,ואח"כ
פתחו את הס"ת 'השאול' לקרוא בו בפרשת בראשית כדת היום ,והנה לא יאומן כי
יסופר ,עיניהם הרואות שלא נכתב בספר התורה תיבות 'בראשית ברא' אלא הוא
מתחיל בתיבת 'אלוקים את השמים' ...והתברר למפרע שהס"ת 'פסול' מעיקרו ,ולא
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נפל כאן ספר תורה אלא 'חומש' ,מיד מיהרו לספר לאותו אברך שכל בכיו 'בכיה
של חינם' היא ,והוא כבר יכול לצאת מן המיטה ...ותחי רוחו.
מיד פנה בעל הספר אל הסופר שכתב את 'ספר התורה' ושאלו ,הייתכן ,כיצד
אירעה טעות כזו ,השיב לו הסופר ,הרי מפורשות שאלתי אותך בתחילת הכתיבה
שיש הנוהגים להשאיר מקום חלק )‚ (Ìבתחילת הספר בכדי לכבד בכתיבת אותיות
אנשים צדיקים ומכובדים ,ואמרת לי לעשות כן...
לדידן יאמר ,הנה כל יהודי הוא כמו ספר תורה ]ועל דרך שאמרו )˘·˙ ˜(:‰
'העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לס"ת שנשרפה'[,
ולפעמים 'נופל' הוא וממילא מתייאש ונשבר לבו בקרבו כשהוא בוכה ומתאונן על
'ספר התורה' שנפל ...לזה נאמר ,מה לך בוכה ,טעות בידך ,אין כאן 'ספר תורה'
מעולם לא היית ס"ת כשר ,כי מראשית דבר נולדת עם חסרונות וטבעים אלו ...ואם
אין 'בראשית ברא' עדיין אין כאן ס"ת ...אדרבה התחל מעתה בהתחדשות ולבסוף
יבוא הספר לידי גמר.
ואפשר להוסיף עוד ,שהנה כתב הרה"ק ה'ישמח משה' )ÈÏÂ È"‡ ‰"„ ,˙È˘‡¯· '¯Ù
 (Â¯˜È ‰Óבשם בעל העיקרים ,שכשנדקדק בפסוקי התורה בפרשת בריאת העולם
נמצא שעל כל בריאה ובריאה אמר הקב"ה 'כי טוב' חוץ מבריאת האדם שם לא
נזכר כן .ומבאר טעמא דמילתא ,ש'שלימות' בריאת האדם היא רק לאחר שיתקן
עצמו בעבודתו ,אבל בשעה שבראו הקב"ה לא היה אלא בהמה בצורת אדם ,ולא
שייך לומר על בריאה זו 'כי טוב' שעדיין לא נגמרה .וזהו שאמר הקב"ה )·¯‡˘˙È
‡ ' (ÂÎנעשה אדם' ,שכביכול אמר הקב"ה לאדם בא ונעשה אדם ביחד ,אני בעצם
הבריאה ואתה על ידי עבודתך.
ומעתה ידע האדם ,שנחשב לו כמי שהקב"ה קבע עמו מראשית כתיבת ה'ספר
תורה' החי – אתה ואני 'נעשה אדם' ,ורק אחר עבודתך תחשב כאדם – כספר תורה.
ומראשית דבר קבענו שאתה תכתוב את 'בראשית ברא' ...כלומר שהאדם בעבודתו
ישלים את צורתו השלימה ...ומה לו להתאונן ולבכות כאשר שכח את המדובר.
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כג .סיפר הרה"ק ה'חתם סופר' זי"ע שפעם החליף הצאר הרוסי את בגדי מלכותו
ולבש בגדים פשוטים כאזרח מן השורה ויצא לנדוד על פני הממלכה לראות את
שלום הארץ ומה עליו לתקן .ונכנס לבית יהודי תם וישר ושאלו הצאר למלאכתו
והשיב כי מלמד תינוקות הוא ,נענה הצאר ואמר 'א שיינע פרנסה' ,חזר המלמד
ושאל ומה עיסוקיך ,גילה לו הצאר כי הינו המלך בכבודו ובעצמו ,הגיב הלה
בכסילותו ובתמימותו אכן א שיינע פרנסה ,...ולא הבין כי המלכות אינה עסק המניב
פרנסה מכובדת אלא כל הארץ שלו היא ,ולו הכסף והזהב של כל המדינה.
המשיך החתם סופר לאמור ,כי החושב שהשבת היא 'שיינע פרנסה' וסגולה טובה
הרי כסילותו היא אלף פעמים יותר מטיפשותו של אותו מלמד ,שכן השבת היא היא
עצם הברכה ,ומיניה מתברכין כל שיתא יומי ,והלה מדמה שהיא עוד 'פרנסה' טובה...
כד .וכבר אמר הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע )‡ ,(˙·˘ Ì"È¯‰ È¯Óומה המחלל את
השבת במיתה קל וחומר כשמקיים את השבת שנותנת בו חיות.
והעיקר ,שימלא יומו ביום השבת על התורה ועל העבודה ,אז יהא שרוי יותר
בברכת השבת .המגיד מדובנא זצ"ל המשיל את האנשים העסוקים ביום השבת לרוץ
אחרי תאוותם באכילה ושינה ,למה הדבר דומה ,לעשיר פלוני שהוצרך להעתיק
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משכנו מארצו וממולדתו למדינה אחרת רחוקה מאד ,עברו הימים ואותו עשיר
התגעגע מאד לשמוע את שלום בני משפחתו ואנשי עירו ,אך מחמת מרחק המקומות
לא היו שיירות מצויות מהכא להתם ולא שמע על מקומו ולא מידי ,והנה ,ביום מן
הימים דפק על דלת ביתו 'משולח' שהגיע מעיר מולדתו של העשיר כדי לבקש ממנו
נדבה ,שמח עמו העשיר והכניסו לביתו בכבוד גדול ,והתחיל לשוחח עמו על פלוני
ועל אלמוני ,אולם משנקפו הדקות התנצל הלה לפני העשיר ,שלא יוכל להתעכב עוד
בביתו ולדבר עמו על דברים של מה בכך ,שהרי עשה את כל הדרך הארוכה מביתו
להכא כדי לדפוק על בתי נדיבים ולאסוף כספי תרומות שבהם יוכל לפרנס את בניו
ובני ביתו ,ואיך יבזבז מזמנו היקר לשיחות של הבל וסרק ,שמע העשיר את טענתו
והבין שהצדק עמו ,לפיכך שאלו כמה כסף הוא מצליח לאסוף במשך שעה ,והציע
לתת לו מלוא סכום זה כדי שבתמורתו יסכים לשבת אצלו 'שעה שלימה' ולספר לו
על בני משפחתו ואנשי עירו ,ואכן הסכים ה'משולח' להצעתו והתחילו לשוחח על
הנעשה והנשמע בעירם ,לא עבר זמן ארוך והנה מבקש הלה מן העשיר ,דמאחר שנכח
לראות את נדבת לבו ,שהרי נתן לו סכום גדול כזה ,על כן אל יחר אפו כי בודאי ימלא
גם את משאלתו זו שיתן לו מיטה מוצעת לישון עליה כי עייף הוא מטורח הדרך,
הביט עליו העשיר בתמיהה ...וכי לזאת פתחתי את כיסי – שתתן תנומה לעפעפיך,
והרי כל רצוני בזה היה כדי שאזכה לדבר אתך ...ואשמע מפיך את הקורות בעירך,
ושכור שכרתיך לכך בסכום כסף הגון ,כיצד תבקש לישן בשעה זו...
והנמשל מובן ,כי לכך ממש דומה יום השבת קודש ,שהקב"ה בא להיות עמנו,
וכדי שנוכל להתקרב אליו ביום השבת הרי הוא משפיע עלינו ברכות לרוב ,ולכן נמי
ציוה הבורא על איסור מלאכה כי כביכול חפץ הקב"ה להשתעשע עמנו ושנבוא לידי
דביקות בו יתב"ש ,ואילו אותו כסיל בוחר לבלות עת כזאת באכילה ושתיה תחת
יגיעתו בעבודת ה' ,והרי הוא כאותו משולח שקיבל את הכסף כדי שיוכל לדבר עם
הבעה"ב ובאותה שעה גופא מבקש לישון ולנוח.
ומכאן תשובה לאותן המבלים את יום השבת קודש בתענוגי עולם הזה ,ויושבים
ומשוחחים בדברים בטלים על קערות מלאות בוטנים וגרעינים למיניהם ,וטענתם
בפיהם שלא מצינו בכל הלכות שבת שאסור להתנהג כן ,וא"כ הנח להם שכך דרך
הנאתם ,אולם אף אתה הוכיחם בשבט לשונך כי שקר בפיהם ,משל למה הדבר
דומה ,לכלה היוצאת לחופתה במלבושיה הנקיים בקפידה ,בהיותה בדרך הבחין בה
רשע אחד וברוע לבבו זרק רפש וטיט על בגדיה הנקיים והמצוחצחים ,ומרוב צער
נתעלפה הכלה תיכף ומיד ,בראותו כי כן נבהל ותמה בפני מלוויה מה קרה ...וכי
נפל הרפש בעיניה ח"ו ,והלא לא אירע לה שום נזק ,ומדוע אם כן נתעלפה ...אך
השושבינין גערו בו בצדק 'רשע מרושע שכמותך ,לא בעיניה זרקת את הרפש אלא
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בתוך לבה ' ...ובכך קרעת אותה לגזרים מרוב צער ועגמת נפש ,והנמשל מובן לכל
בר דעת ,שכדברים האלו ממש נעשים בשבת מלכתא ,שאותן ישיבות של עמי
ארצות אינן מתאימות כלל לקדושת השבת ,והרי זה כזורק רפש וטיט בבגד הכלה
ביום חופתה ,דהיינו 'בלב' השבת ,ואע"פ שלא מצינו איסור מפורש לכך יבין כל בר
דעת שלא יעשה כן במקומנו ,ולמה לי קרא סברא היא שצריך האדם להתנהג
בהתאם לקדושה ,דהיינו להתעסק בצרכי הנפש ועניני קדושה ,ולהכניע בה את הגוף
ולהפוך החומר לנשמה ,ואז יזכה להתענג באמת מקדושתה.
וכבר אמרו צדיקים 'שינה בשבת תענוג' – 'מפארשלאפט דעם תענוג פון שבת',
שצריך להיזהר שלא לישון בתרדמת הזמן ולאבד 'בשינה' את התענוג הרוחני של
שבת ).(‚"È˜ ˙Â‡ ˙·˘ ˙Â·‡ ˙¯Â˙ 'ÈÚ
והיו צדיקים אומרים שהנה נאפוליון מלך צרפת היה ממעט עד מאוד בשינתו,
באומרו שאינו רוצה לאבד את מלכותו באותם שעות השינה ,ועל דרך זה היו
אומרים כיצד ניתן לשכב על המיטה ולבזבז זמן כה יקר בשינה .ואם כי לא באנו
לומר שלא לישון בשבת ,אך פשיטא ואין צריך לומר שלא 'לישון' בהבלי העולם
ולא להיות מאותם שנאמר עליהם 'הולך בטל כישן דמי'...הן אמת שאמרו חז"ל
)'' (Ô Á˙‡Â ˙˘¯Ù 'È ·Â‡¯‰ ËÂ˜ÏÈשינה בשבת תענוג' ,אך מכל מקום אסור שכל עיסוקו
ביום השבת יהיו רק סביבות דברים גשמיים כאכילה ושתיה ,וכבר אמר הגר"א
מווילנא זצ"ל ,שלכן דייקו ואמרו 'שינה בשבת תענוג' ,להורות שהשינה בשבת תהא
כמו הקינוח שאוכלים בסוף הסעודה ,שאם ירבה במיני מתיקה יבא להקיא את כל
מה שאכל ,והכי נמי אל ירבה בשינה...
וכן ידועים דברי ה'חזון איש' זי"ע שאמר ,שאם היה גוי יודע ומרגיש הטעם שיש
לבני ישראל בלימוד דף גמרא קודם התפלה בשב"ק היה בא להתגייר לחסות תחת
כנפי השכינה ,ולדידן שאנו מודים להקב"ה בכל יום 'שלא עשני גוי' ,והודו לה' שאנו
בני אברהם ויצחק ויעקב ,ואין אנו זקוקים לגיור ממדריגת גוי לישראל ,מכל מקום
עלינו להתגייר בענין זה ...לקבוע זמן ללמוד תורה בשבת קודש בהשכמה ,ותהא
מתוקה בפינו מדבש ונפת צופים.
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ïåæé íìåòä ìëù 'íìåò úéøá' äéäé ãåòå
.äë ì"ëò ,úáù éøîåù úåëæá
וקידשתם היום ומחר  -קדושת האדם
בלבו ובשמירת המחשבה

êì äùî ìà 'ä øîàéå' (é èé) ïúùøôá
íåéä íúùã÷å íòä ìà
ãåñéá ìåãâ ÷åæéç åðãîì ïàë ,'øçîå

ùéà ìù 'åééç úùåã÷' àåäå úåãäéä
úéá'ä ÷"äøä äá øàéá .åë éãåäéä
ìà àá øöéä éë (àé à"èå÷ì) ò"éæ 'íäøáà
íåéî - åééåúéôá åúåà ìáìáîå íãàä
úòìå ,éåàøë 'ä úãåáòá ìéçúú øçîä
äøåú äøîà æ"ò .êáöîá øàùú äúò
åúåàá êøöéì äðòú Y íåéä íúùã÷å

כה .ומן העניין להביא פירושו של הגה"ק החיד"א ב'נחל קדומים' ) (Â¯˙È ˙˘¯Ùבדרך
רמז לבאר טעם הסמיכות בעשרת הדיברות של מצות שמירת שבת לכיבוד אב
ואם ,דהנה איתא בזוה"ק ) (:‚Ú˜ ‚"Áשראוי לחדש חידושי תורה בשבת קודש ,ואז
מעטרין את נשמת אביו בעולם הבא ]וב'יסוד ושורש העבודה' )˘(·È ˜¯Ù ,È ÈÓ˘‰ ¯Ú
כתב ,דאף הנהגה טובה חדשה שהאדם מקבל על עצמו הרי היא בכלל זה[ ,וזה נרמז
מסמיכות הדיברות ,דבשבת כשמחדש חידושי תורה מקיים מצות כיבוד אב ואם.
כו .סיפר כ"ק אדמו"ר מסקווירא זי"ע על אביו הרה"ק רבי דוד מסקווירא זי"ע
שכשהיה ילד בן שש שנים השתתף בשמחת נישואי אחד מקרוביו ,ויצמא מאוד
למים ,וביקש מאחד ממשפחתו שיביא לו מים להרוות צמאונו ,פנה אליו דודו
הרה"ק רבי יוחנן מראחמסטריווקע זי"ע ושאלו ,מה תבקש ,השיב הילד חפץ אני
במים ,חזר ושאלו מדוע תתאוה למים ,נענמה הילד צמא אנכי ,לא הרפה הרה"ק
ואמר לו ומה בכך שהינך צמא ,החזיר לו הילד 'צמא אני עד מאוד' ,או אז אמר
הרה"ק רבי יוחנן ,אם כן איפוא זהו הזמן הראוי ביותר שלא לשתות ,ובלשון קדשו
דעמאלטס איז טאקע ערשט גוט נישט צו טרינקען ...והיה אומר הרה"ק רבי דוד
שתיבות אלו שיצאו מפ"ק של דודו ליווהו כל ימי חייו להתעלות במעלות הקדושה.
זאת תורת האדם – לקדש עצמו למען כבוד שמו יתברך .המגיד מדובנא נשא
משלו לאחד שלקה בעורו ועלתה מוגלא בידו ,הלך לרופא שבעיירתו ,ונתן לו סמי
מרפא והנה נרפא הנגע ,אולם למחרת עלתה חזזית במצחו ,הלך לרופא אחר ושילם
לו שכרו משלם והלה משח לו משחה על הפצע ואכן לאחר זמן קצר נעלם כמות
שהיה ,אך השכם בבוקר נוכח לראות לדאבון ליבו ששוב צמח לו פצע חדש על
אפו ,וכמעשהו בראשונה ובשניה כן בשלישית וחוזר חלילה .יעץ לו ידידו הטוב ,מה לך
לכלות ממונך וכוחך וזמנך על רופאים 'קטנים' אלו ,סע לעיר הגדולה שם נמצא רופא
יחיד מומחה ,אמנם מבקש הוא משכורתו 'עשרת מונים' אך בכך תיפטר מפצעים אלו
אחת ולתמיד .שמע לדבריו ועשה כעצתו ,הגיע לרופא הגדול וזה נתן לו לבלוע 'כדורים'

באר הפרשה  -יתרו

'éîöò ùã÷à íåéä ,'ïåùì ì÷ùî
...äàøð Y øçîå ,æë éàøåáì áø÷úàå
ìù ùåã÷ä åøåàéá ,íéøáãì íéøáåç
êìîéìà éáø éáøä ÷"äøä
ìò (çð 'øô êìîéìà íòåð) ò"éæ ÷ñðò'æéìî
ìë' (ã æñ ø"á 'éòå .ð ÷"á) ì"æç éøáã
.'éäåòî åøúååé ,ïøúåå ä"á÷ä øîåàä

äë

äöåøä ìë - øîåàä ìëù ,åøåàéáå
åéúåðååò ìò åì øúååé ä"á÷äù
øúååé - éäåòî øúååé åúöò ,åéòùôå
,øîåìë ,åéòî éðá úàðäî èòî
äìéëà úùåã÷á åîöò úà ùã÷éù
àìå äæä íìåò éâåðòúå äéúùå
,çë åëøö éôëî øúåé íäá ùîúùé
ì÷å ,íé÷åìà éðéòá ïç àöîé æ"éòå

) (ÔÚÏÈÙמיוחדים ,למחרת ראה כי 'כולו הפך לבן' כולו מלא פצעים מכף רגל ועד ראש,
ניגש בחרי אף אל הרופא ואמר לו למה רימיתני ומדוע הגדלת את פצעיי .הסביר לו
הרופא באר היטב ,הנה מחלתך פנימית היא שהדם מזוהם ועל כן יוצאים בגופך הפצעים,
ועד עתה כל אותם הרופאים לא טפלו אלא בפצעים החיצוניים ,על כן הסירו ממך נגע
במקום פלוני אך שוב הופיע במקום אחר ,אמנם אני 'במומחיותי' הגדולה ראיתי את
שורש ומקור הנגע ונתתי לך סמי רפואה למקור המחלה ,על כן יצא כל הזיהום ופרץ
חוצה ,ועתה בנקל ארפא את כל הפצעים החיצוניים ושוב 'לא תוסיף לראותם עוד עד
עולם' .ולעניינו יאמר ,שהדרך הנכונה ללחום ביצר ולעקור את התאוות היא על ידי
המלחמה בשורש הפנימי שהוא פורה ראש ולענה ,שאם נלחם בתאוה זו למחר יתאוה
למשהו אחר ,ורק אם יעקור שורש הרע ייפטר מכל אותם יצרים קשים ורעים .וכיצד
יעקור מפנימיותו את הרע ,הדרך היא רק על ידי לימוד התורה והתחזקות בתפילה.
כז .דורשי רשומות רמזו בפסוק )' (‰ ËÈוהייתם לי סגולה' כי צורת נקודת סגול היא
משתי נקודות בשורה העליונה ,והן מרמזות לשתי עינים ,ותחתיהן נקודה אחת
הרומזת לפה ,וזה מה שהקב"ה מבקש מן האדם 'והייתם לי סגולה' ש'סגול' זה יתנו
לו – על ידי השמירה עליהם
כח .ולא יהיה חלילה בין אלו שהמליצו עליהם ,שהם יושבים בסוכה ,אך מכיוון
שראשם ורובם מונח בתוך הקערה נמצא שאוכלים מחוץ לסוכה ...הגה"צ רבי
אהרן כהן זצ"ל בעל ה'בית אהרן' על הש"ס ,היה מתלמידיו של הרה"ק רבי אהרן ראטה
זי"ע )‡˘¯ Â¯ÙÒ ˙‡ ÍÎ ÏÚ ¯·ÈÁ Û‡Â ‰¯‰Ë·Â ‰˘Â„˜· ‰ÏÈÎ‡‰ ˙„Â·Ú ÔÈÈ Ú· ˙Â·¯ ¯¯ÂÚ ÚÂ„ÈÎ
 .('¯Â‰Ë‰ ÔÁÏÂ˘' '˜‰פעם פנה ר"א אל הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע וביקש מעמו עצה ותושיה
איך להתגבר על תאוות האכילה ולא לאכול אלא כפי צורכו ובמתינות .אמר לו החזו"א,
טבע הטביע הקב"ה בבריותיו שא"א שירצה האדם שתי רצונות שווים בחוזק תאוותם,
ואם יש לו כמה רצונות חייב להיות שאחד מהם חזק ותקיף יותר מחברו .על כן עליך
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øùà ìë ìò åì ìçîé ïåðçå íåçø
.èë äååòä
úåé÷ðá åúáùçî úà øåîùì ø÷éòäå
íéøáãäå ,äøäèå äùåã÷á
øôñ' ìù åøåàéáë ,ùôð ìëì íéååù
àì' úååöî úåäî øåàéáá ïúùøôá êåðéçä

'êòøì øùà ìë úà ãåîçú
åãéá äéäé êéàå ,øîåì äîúú ìàå' .ì"æå
øöåà ìà úååàúäî åááì òåðîì íãà ìù
àåäå ,åøáç úåùøá äàøéù äãîç éìë ìë
äòéðî àåáú êéàå ,í÷éøå ÷éø íìåëî
ãåîòì íãàì åì øùôà éàù äîá äøåúá
åøîàé àìå ,ïë åðéà øáãä äæù .ì åéìò
)(æ"èú äåöî

לחזק בלבך את הרצון הטוב ללימוד התורה הקדושה ותתאווה באהבת בוראך עד
שרצון זה יגבר על רצון האכילה .וסיים החזו"א ,בטוחני שהגה"ק בעל 'קצות החושן' לא
היה מרגיש טעם בקוגל שאכל ,מרוב חשקו ויגיעתו בתורת ה' תמימה.
כט .סיפר הסבא מנובהרדוק זצ"ל ,שפעם תפס שוטר אחד גנב בשעת קלקלתו ,מיד
אסרו בזיקים ובכבלי ברזל ונטל אותו בדרכו לבית האסורים )·‰È‰ Ì‰‰ ÌÈÓÈ
 ,(ÁÂ¯·Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ · ‚‰ Ï˘ Â„È ˙‡ Ï·Î È ˘·Â ,˙Á‡ Â„È Ï·ÂÎ ¯ËÂ˘‰בהיותו
בדרך עבר הגנב בשכונת מגוריו וכל מכריו וקרוביו הביטו עליו בבוז על שנכשל
ועשה מעשים אשר לא יעשו ,מכיוון שלא היה יכול לסבול את צער הבזיונות החליט
לעשות מעשה ,במקום שהשוטר ילך לפניו והוא ישרוך רגליו אחריו התקדם ורץ
לפני השוטר ועשה עצמו כמובילו לבית האסורים ,והחל גוער בו – מדוע אינך ממהר
לבוא אחרי ,והוכיחו על המעשים הנלוזים אשר עשה ,לעומתו השיב השוטר שלא
כן הוא ,אלא אני המוביל אותך לבית האסורים על מעשה הגניבה שעשית ,וכך
התווכחו ביניהם ותושבי העיר לא ידעו למי להאמין ,עד שהגיע חכם אחד ושאל
אותם למי משניהם יש את המפתח לפתוח את האזיקים ומזה ידעו מי השוטר ומי
העבריין ,ובזאת התכוון הסבא לומר בדרך מוסר ,שלפעמים כובש היצר הרע את
האדם עד שנראה שהוא שולט עליו לגמרי ח"ו ,אבל על האדם לדעת כי היצר
מנסה להפוך את הקערה על פיה שירגיש האדם שהוא אסור באזיקי היצר ,ובאמת
אינו כן כלל וכלל ,אדרבה ה'מפתח' להצלתו נמצאים בידיו ולא בידי היצר ,אמור
מעתה שהוא 'בעל הבית '...ובידו להתנתק מהם ברגע שהוא מחליט לעשות כן,
וממילא ירד ויתבטל כל כוחו של היצה"ר ויוכל לעלות מעלה מעלה.
ל .הרה"ק ה'בית הלוי' זצוק"ל )· (Ô˙˘¯Ùתירץ בדרך משל לשאלה זו ,במשל למי
שהבעיר בו יצרו 'אש זרה' לאיזו תאווה .יצא הלה לרחובה של עיר והחל לרדוף אחר
תאוותו להשיגה בעודו מתבוסס בשלג ובכפור העז ,תוך כדי מרוצתו החפוזה החליק
על גבי הקרח והחל להתדרדר אל עבר תהום נשיה וכמעט כפסע בינו ובין המוות ,ברגע
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 יתרו- באר הפרשה

ãç íà éë äæì äëåæå êëì éåàø íãà ìë
ïë éãé ìò åìùøúéå ,àøãá éøúå àøãá
äåöîå äøåúá úåîìùä íìåñá úåìòìî
íà éë àåä ïë àì êà ,úåãéñçá âäðúäå
äöøé íà âéùé àìù ìàøùéá ùéà ïéàù
ããåáúäå äùòîä ïåøùëå äøåúá úåìòì
ïë ìò ,åì øîàé ùåã÷ ãò úåãéñçá
ìë ìà øáã øîàå êøáúé äåö äæ úåøåäì
éë åéäú íéùåã÷ 'åâå ìàøùé éðá úãò
äãòä ìë éë íúåøåäì íìåë úà ìéä÷ä
êéøàîù äî ãåò ù"ééòå ,äæì íéðëåî
.íéùåã÷ä åéøáãá

íéàèçäå íéòøä íéùôéèä éúìåæ åúåà
òåðîì íãàä ãéá íðîåàä éë ,íúåùôðá
äî ìëî åéúååàúå åéúåáùçîå åîöò
áø÷ìå ÷éçøäì åúòãå åúåùøáå ,äöøéù
øåñî åáìå .åðåöøë íéøáãä ìëá åöôç
íùäå ,åðèé õåôçé øùà ìë ìò åãéá
ìë ùôåç ,úåîåìòú ìë åìâð åéðôì øùà
úçà ïéà ,áìå úåéìë äàåø ïèá éøãç
ìëî äòø åà äáåè äìåãâ åà äðè÷
úøúñð àìå åðîî úîìòð íãàä úåáùçî
åðåöø éøáåòì í÷ð áéùé ,åéðéò ãâðî
åéáäåàì íéôìàì ãñç øöåðå ,íááìá
áåè ïéàù .íúåáùçî íúãåáòì íéðôîä
éøöé ãâðë ãåîòì ìåëé éðéà øîàú àîù éë ,äëæäå äáåèä äáùçîä åîë íãàì
äëåñ) ì"æç éøáãá êúáåùú ,òøä
åäæå ,ïôåñå íéùòîä ìë úéùàø àéä
ìù åøöé ùé÷ì ïá ïåòîù éáø øîà' (:áð åçáùù 'áåè áì' ïééðò äîåãä éôì
ù÷áîå íåé ìëá åéìò øáâúî íãà .àì ì"ëò ,(è á) úåáà úëñîá íéîëç
åì øæåòù ä"á÷ä àìîìàå 'åëå åúéîäì
'íéì÷ íéøáã'á óàù éøäå ,'åì ìåëé åðéà (íéùåã÷ 'øô ùéø) '÷ä ê"éùìàä áúëù òãå
,åøöé ãâðë ããåîúäì åãáì íãàä ìåëé ïéà 'åéäú íéùåã÷' úåöîù íòèä øàáì
ïë íà 'ä úøæòì àåáì àåä êéøöù øçàîå íâ íãà éðá ùé äðäå ,ì"æå ,ìä÷äá äøîàð
,íéù÷ì íéì÷ íéøáã ïéá ÷åìéç íåù ïéà àì íøîåàá ìëùä êøãî íéòåú ùéà éðá

 עתה אם נשאל את פיו האם.האחרון נבלם על ידי חפץ כלשהו וחייו נתנו לו בנס
 הרי...באותם רגעים איומים כשהייתה התהום פעורה תחתיו גם אז בערה בו אש היצר
 באותם הרגעים לא עלו על דעתי לא מחשבות אלו ולא דומיהם רק,בוודאי יענה הלה
' אם בכל רגע תהיה 'יראת שמים, כיו"ב לדידן.מחשבת פחד המוות שנקלעתי אליה
.בדעתנו ומוחנו לא נחמוד ולא נתאווה לשום דבר כי אם לקל חי צורינו חלקינו
(‡ ÂË)  הרה"ק רבי יחזקאל מקאז'מיר זי"ע היה אומר בדרך צחות על דברי הכתוב.לא
 כי היו"ד על שם, שר לא נאמר אלא ישיר,'אז ישיר משה' ורבותינו דרשו
 כולו נקרא על שם- ( על שם המחשבהÈ„Â‰È)  יו"ד א איד, ואמר.המחשבה נאמרה
. כי עיקר העיקרים הוא שמירת המחשבה כראוי,מחשבתו
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,äãéîå ìåáâ àìì àéä 'úé åúøæò éøäù
àåä 'ì÷ä' êøöé ãâðë êì øåæòéù éîå
ùåã÷ íò úåéôá àø÷ð åæ ùãå÷ úáù ,'äù÷ä' êøöé ãâðë íâ êðéîéì ãåîòéù
'ïë åîùëå 'äøåúä úìá÷ úáù
êìéöéù íéîùáù êéáà éðôì êúðéçú ìôä
'ïîæä úà úøøåòî äàéø÷ä' éøäù ,àåä .çöðìå ãåîò ìëåú áåùå òùø åúåà ãéî
קבלת התורה – כל ישראל יש להם
חלק בתורה

)àé àá 'øô ÷éãö éøôá àåä ïëå ,äú à"ç ÷"ùù
åðúùøôá éðéñî äøåú úìá÷å ,('äæåç'äî

ùã÷ù íäøáà úéáá àúéà øáëå
,'êøëù' ú"ñ êì øúåîá êîöò
åì ïúðé øùà áåèä øëùä ìò ãîìì
ùéå .'åéàøéì áåè øëù íìùîä' úàî
éôåñá äæ ïéðò æîøð íðéçì àìù óéñåäì
íéàåø ïéà ïëà éë ,ú"øá àìå úåáéúä
øùà íéøáãä äìà' ,(å èé) ïúùøôá àåä ïîàð êà ,íééðéòä ìåîî øëùä úà
é"ùøáå 'ìàøùé éðá ìà øáãú
.êúìåòô êì íìùéù êúëàìî ìòá

íéööåðúî åæ ùãå÷ úáùá .äéåðù àéä
äøåúä úìá÷ ãîòîî äøåà éöåöéð
äæ ìâåñîå ,ìàøùéî ãçà ìë ìù åááìá
äáåè äìá÷á ,ùãçî äøåú ìá÷ì íåéä
.áì äùåã÷ä äøåúä ãåîéì ìù

לב .בפרשתן )' (Î ÁÈוהזהרתה אתהם את החקים ואת התורות והודעת להם את הדרך
ילכו בה ,ובתרגום יונתן ,ותהודע להון ית צלותא דייצלון בבית כנשתהון' ,פירוש,
תלמדם את התפילות שיש להם להתפלל בבית המדרש .ואע"פ שלא נזכר בפסוק
כי אם מלימוד ההלכות – 'את החוקים ואת התורות' ,מכל מקום כדי להצליח בתורה
נצרכת התפילה לשפוך לבו לפני ה' על ההצלחה בתורה ומצוות.
אמנם ,מיד אחר תפילתו ,יפנה לעסוק בתורה ,כי א"א לבכות ולשפוך שיח ב'אהבה
רבה' שיפתח ה' עיניו בתורה וכשבא 'למעשה' הילד איננו .וכבר המשיל זאת הגה"ק
ה'חפץ חיים' זי"ע ,לעני שביקש והתחנן בדמעות שליש לפני עשיר מופלג שיפרנסו,
אמר לו העשיר אינני מחזיק תחת ידי מעות ,גש אלי בשעה פלונית בבית העסק שלי
ואמלא ידך במטבעות ,הלה לא הופיע באותה שעה ,למחרת שב לבקשו בדמעות
שליש ,אמר לו העשיר כבר הוריתיך אתמול לבוא לבית עסקי ,מדוע לא באת ,נו ,בוא
היום ....וכך הווה כמה ימים ,וכי יוסיף עוד העשיר לשים לבו לבקשותיו.(ÌÈ¯˜È ÌÈ È Ù) ...
ידוע דבר המעשה שהרה"ק מראפשיץ ראה אברך שעמד בתפילתו ביום חג
השבועות ושפך לבו כמים בתפילת 'והאר עינינו בתורתך' משך זמן ארוך מאד ,ושב
להתחנן כבן המתחטא אצל אביו שוב ושוב ,בגמר התפילה ניגש אליו הרה"ק
מראפשיץ ו'גמרא' גדולה בידו ,וכה אמר לו ,הייתי בשמים וראיתי שתפילתך נשאה
פירות ונתקבלה באהבה לרצון ,הא לך גמרא ותתחיל בלימודך...
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èë

àìôðäå øçáðä ãîòîá äøåúä äðúð ïë
óà íéøöî úãåáòî åðúàö úìéçúá äæä
ïéà éë úåøåäì ,äæì íéàãë åðééä àìù
å÷ìçî íãà ùàééúé àìå øåöòî
ìôùá äéäé íà åìéôà ãì äøåúá
ìåãâä åîë åäåîë íå÷î ìëî ,äâøãîä
.äì 'íéìåãâáù

íúç'ä áúë ,'øúåé àìå úåçô àì' Y
(:ã"ñù 'ã úåòåáù ,ñ"úç úåùøã) ò"éæ 'øôåñ
'øúåé äâéøãî àéäù åðééä - 'øúåé àì
éëàìî åìéôà úéøùôàáù äðåéìò
äæî øúåé úåëæì ìåëé àìå åëæ àì úøùä
ùåøéô 'úåçô àì'å ,íéàéáðä ìåãâ åìéôà
àìù íéúåçôáù úåçô åà äùà ïéà
ìàøùéî íãà ìë éë ,äæì úåëæì ìåëé
.âì åæ äâéøãîì úåìòì åãéá çë ùé
ïúùøôá
'ñ"úç'ä áúë ãåò

)íù

).øää úéúçúá åáöééúéå (æé èé
'ïøäà úéá'ä ÷"äøä øàéáå
ãîåòä óàù ïàëá æîåøîù (úåòåáùì) ò"éæ íåùîå' ,(:ç"ôø

לג .וכך פירש הרה"ק האמרי אמת זי"ע בשם הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )‰„Â‰È ÈËÂ˜ÈÏ
· (Ô˙˘¯Ùבפסוק )' („ ËÈואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי' ,שהנשר

הוא עוף טמא כידוע ,ובא הכתוב להורות לאדם שאפילו מתוך בחי' נשר בשפלות
מצב רוחני ,אם יעסוק בתורה יקרבו הקב"ה ויביאהו אליו ,וכמו שהיה בצאת ישראל
ממצרים ,שהיו משוקעים במ"ט שערי טומאה וקרבם המקום לעבודתו.
לד .מתאמרא משמיה דהגה"ק רבי ישראל סלנטער זצוק"ל ,שהרי אין ידוע בדיוק
איה המקום שבו ניתנה התורה לבנ"י ,וכן נמי אין ידוע באיזה יום היה המעמד
)˘  .('Ê· Â‡ ÔÂÂÈÒ 'Â· Ì‡ ÌÈÓÎÁ‰ Â˜ÏÁללמדנו ,שלא יאמר אדם ,כאן במקומי ,בבית
מדרשי ,או בישיבה זו ובכולל זה בו אני נמצא איני מוצא לנכון בעצמי להצליח
בתורה ,ואילו הייתי משנה מקומי בוודאי הייתי מצליח בלימודים ,וכן לענין ה'זמן',
לא יאמר שבזמן הזה ובמצב הנוכחי איני יכול לעמול בתורה ,אלא ידע שבכל מקום
ובכל זמן מסוגל הוא ללמוד וזוהי היא חובתו בעולמו.
כעי"ז אמר הרה"ק מקאצק זי"ע )‡ (·Ú˙ ‰ ÂÓ‡Â ˙Óשבחודש סיון היה זמן מתן
תורתנו ,אבל קבלת התורה כל יום זמנה ,שעליו לקבל ע"ע מחדש בכל יום.
לה .כעניין שאמר הרה"ק ה'שר שלום' מבעלזא זי"ע לבחור שהיה אצלו בקודש פנימה
לבאר בדברי רש"י אלו ,ש'לא פחות'  -אין לך דרגא פחותה כמי שאינו עוסק
בתורה כראוי ,ו'לא יותר'  -ואין לך מעלה יתירה מהעוסק בתורה לשמה.
הגה"ק רבי חיים מוואלאז'ין זי"ע שאל פעם ליהודי מדוע אינו קובע עתים לתורה,
החל היהודי לתרץ את עצמו שהוא טרוד בטרדת הפרנסה ,ואין עיתותיו בידו לעסוק
בתורה ,אמר לו הגר"ח א"כ ,אין בינך לבין אומות העולם ולא כלום ,כי הקב"ה שאל

ì
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.åéúåðååò áåøî 'ä øä - øää úéúçúá
éððä éáöî êåúî óà .éððä ,øîàéå áöééúé
äãåîéìå äøåú ìåò éìò ìá÷ì ïîåæîå ïëåî
ùéà ïéàå .åì àúééøåà éîâúôá úåâäìå
,äøåúä ÷ñò éðîî ÷çø øîàéù ìàøùéî
äøåúå ,åúéøçàì äå÷ú ùé ãçà ìëì éë
äðìèéå àåáéù äôöîå úéååæ ïø÷á úçðåî
.æì äøåú øúëá øèòúéå

é÷åìà úàî åðéúù÷áå åðéúåå÷ú
áåø åðì äáøéù ,äëøòîä
éøòù äáçøäá åðì çúôéå äøåàä
úåçøàá êìäì ìëåðù ,àéîùã àúòéñ
ìòå ,äàøéäå äøåúä éëøãá òåñôìå øùåé
úåëøáä ìëá êøáúäì äëæð äæ éãé
úîçðá äàøð äøäîáå ,äøåúá úåáåúëä
.ø"éëà ,íéìùåøéå ïåéö

את האומות העולם האם ברצונם לקבל את התורה ,ענו לו זה בכה וזה בכה ,בני
עשו ענו שכל חיותם הוא מרציחה וכבר נתברך אביהם 'על חרבך תחיה' וכן שאר
האומות ,והרי שמאנו לקבל את התורה מפני פרנסתם וחיותם ,ואם כן אף האומר
שאינו לומד ואינו קובע עיתים לתורה מפני פרנסתו הרי הוא כאותם האומות...
מעשה באחד שנכנס אל הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש זי"ע וסיפר לו על מצב
פרנסתו הדחוק ,וסיים כי אם יספק לו הקב"ה פרנסה בהרחבה מיד מקומו בביהמ"ד
בעסק התורה ,אמר לו הריי"צ כך היה מעשה באחד שחלה ל"ע ואמר לאביו הרה"ק
המהר"ש שאם ישלח לו הקב"ה רפואה שלימה הוא מבטיח לתרום סכום הגון להחזקת
הישיבה ,ענהו אביו הק' ,כי מן המוטב שיירים תרומתו תחילה ואזי יהיה הקב"ה 'בעל
חובו' לרפאותו ולהחלימו ,וזה עדיפא מאשר שתחילה ירפאהו השי"ת ואז ידקדק עמו
בחובו שילמוד תורתו ,כך אף אתה ,אמר הריי"צ היכנס נא אל בית המדרש ושב נא
על התורה ,והקב"ה ירווח לך בעסקיך והפרנסה תבוא אליך בריווח ובשפע רב.
לו .ע"כ אמרו חז"ל )' (.„ ÔÈ·Â¯ÈÚחש בראשו יעסוק בתורה' ,כי בעת שחש בראשו
קשה לו הלימוד עד מאד והרי לימוד כזה חשוב פי מאה כדאמרו )‡„¯" ‚ (Â
'שטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה בריווח' .עוד אמרו )˘ („È Á ¯"˘‰אחד הלומד
בצער נוטל אלף שלא בצער נוטל בשכרו מאתיים ,על כן 'חטוף ואכול חטוף ואכול'
לעסוק בתורה ,כי לימוד כזה חשוב פי כמה וכמה.
לז .וביותר תגדל מעלת הלימוד בשבת ,וכמו שכתב ה'בן איש חי' )·ÈÁ ˘È‡ Ô· Â¯ÙÒ
 (˙ÂÓ˘ ˙˘¯Ù ‰È ˘ ‰ ˘ ˙ÂÎÏ‰בשם המקובלים' ,דגדול הפועל הנעשה מעסק
התורה ביום השבת אלף פעמים יותר מן הנעשה מעסק התורה של ימי החול'.
ואילו הרה"צ רבי אליהו ראטה זצ"ל אמר בשם הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל
זי"ע כי דף גמרא בשבת שווה בערכו לחמש מאות דפי גמרא בימות החול ,וכן
פרק תהילים אחד בשבת שקול כנגד חמש מאות פרקי תהילים בימות השבוע )‡·Â‰
·.(‚˘ 'ÓÚ ‰È‰ „ÈÒÁ ˘È‡ ¯ÙÒ

